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مقدمه
بتتیتردی تتد حماس تته ک تتربال و قی تتام س تتاالر ش تتهیدان حتتترت امتتام حستتین(ه) مهتتمتتترین
رخدادی بوده که باعث ّ
تحول متمونی و معنایی در ادبیات فارسی و عر بتی شتده استت و
شتترح و روایتتت مظلومیتتت امتتام حستتین(ه) و ددمنشتتی دشتتمن ،نتته تنهتتا در صتتدها کتتتا
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و

مقتل بیان شده است؛ بلکه شاعران و نویسندگان در طول تاریخ ،همواره سعی کتردهانتد بتا
ّ
توجه به این واقعه به رستاخیزی کلمات که همان شعر نتا باشتد ،دستت یابنتد .در میتان
ّ
این اشتعار ،مرثیتههتایی وجتود دارندکته گتاه انستان را ستخت متتألم کترده و گتاه بتا رویکتردی
ّ
اندیشتمندانه ،تفکتر و اندیشتهای را کته زمینتهستاز شتکل گیتری واقعته عاشتورا بتوده ،معرفتتی و
نقد می کنند و البته گاهی هم با نگاهی زیبایی شناسانه به این واقعه روبرو میشوند:
گرچ تته روزی تل تتختت تر از روز عاش تتورا نب تتود

آنچتته متتا دیتتدیم جتتز پیشام تتتدی زیبتتا نبتتود

ّ
(شاعر سید ضیاء الدین شفیعی ،نقل از بهداروند)39 :1381 ،

اما موضوه شتهادت امتام حستین (ه) عاشتورا و واقعته کتربال حادثتهای استت کته در طتول
تاریخ ،همیشه با یک نگاه ،نگریسته نشده و شرای تاریخی ،اجتمتاعی و اقلیمتی موجتب
شتتده تتتا در دوره هتتای گونتتاگون ،یتتک یتتا چنتتد جنبتته از آن بیشتتتر متتورد توجتته قتترار گیتترد .از
مجموع تته عوامتتتل متتتؤثر در نگ تترش بتتته عاشتتتورا ،ش تترای سیاستتتی حتتتاکم ب تتر جوامتتتع ،تتتتأثیر
چشمگیرتری داشته است ،یعنتی؛ ظهتور یتا خاموشتی ایتن واقعته و نمودهتای آن ،وابستته بته

شرای سیاسی اعصار مختلف بوده است.
حتتتور پررنتتی عاشتتورا در شتتعر ،در روایتتت متتاجرا و قالتتب نافتتذ مرثیتته در ستتوگداشتتت
متتاجرا؛ از ستتویی پیونتتد دهنتتده میتتان عواطتتف و دلهتتای ستتوخته و حقیقتتت متتاجرای ظهتتر
عاشوراستت و از ستوی دیگتر بته نوبته ختود ،باعتث غنتا و اعتتالی اشتعار و مراثتی استت .ایتن
مراثی و اشعار عاشتورایی عمومتا بتا پترداختن بته جنبته تتاریخی ،روحتی و عتاطفی متاجرا ،بتا
ستترودن ستتوزناکتتترین مراثتتی ظهتتر عاشتتورا ،عواطتتف ختتویش را مصتترو س توگواره نگتتاری و
مقتتتل نگتتاری منظتتوم کتترده انتتد و خواننتتده را بتتا امتتواجی از عواطتتف جوشتتان و داغتتدار آشتتنا
میکنند که اینگونه مراثی ،بیشتر در میان اشتعار متقتدمین شتایع استت؛ البتته استت نائاتی
هم داردّ .
متأستفانه شتاعران ایرانتی در ثبتت وقتایع عاشتورا خیلتی دیتر شتروه کردنتد .موضتوه
نهتت عاشورا در دورانی که مردم در مسجدهای بغداد متینشستتند و شتبهتا بترای ستید
الشتهدا عتتزاداری متیکردنتتد تتا ستتده چهتارم ،در اشتتعار شتاعران ایرانتتی بازتتابی نتتدارد .شتتاید
علتش این بود که حکومتهای دست نشانده به مردم فشار میآوردند و مردم هم بته دلیتل
ترس از ثبت و ضب اموالشان از سرودن شعر درباره قیام عاشتورا ختودداری متیکردنتد .ایتن
آن هتتا را بتته صتتورت مختصتتر بیتتان نمایتتد ،ستتپس نگتتاه شتتاعران فارستتی و عر بتتی معاصتتر را بتته
واقعه عاشتورا و ستیمای امتام حستین (ه) نشتان داده و نقتا اشتتراک و اختتال آنهتا را در
ّ
ایتتن زمینتته ،مشتتخص نمایتتد و در ادامتته چگتتونگی پیونتتد شتتعر دفتتاه مقتتدس را بتتا عاشتتورای
حسینی نشان دهد.

 .1دورههای شعر عاشورایی
 .1 .1ادبیات فارسی

حتتترت امتتام حستتین (ه) و قیتتام عاشتتورا بتته عنتتوان یکتتی از مشخصتتههتتای اصتتلی شتتعر
آیینی و شیعی در ادبیات فارسی و عربی پیشینه طوالنی دارد .شعر عاشورایی که آغاز آن،
همپای شتعر دری دانستته شتده (مجاهتدی )13 :1379 ،بته دلیتل شترای سیاستی تتا پایتان
قترن نهتتم نمتود چنتتدانی نتدارد ،ا گتتر چتته در تمتام ایتتن دوره شتش قرنتته حتتور داشتتته استتت و
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شتتیعیان و شتتاعران شتتیعی بتتا وجتتود مشتتکالت و آزار و اذیتتت بستتیار ،چتتراغ آن را روشتتن نگتته
داشته اند و رفته رفته در پایان این دوره به فراوانی رسیده است .دورههای شعر عاشورایی را
در زبان فارسی میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
عصر اول :از قرن چهارم تا قرن نهم؛
عصر دوم :دوره حکومت صفویه؛
عصر سوم :دوره حکومت افشاریه ،زندیه ،قاجاریه؛
عصر چهارم :دوره معاصر (از سال  1300خورشیدی به بعد).

اما دوره اول شعر عاشورایی ،عصر تلمی و تلوی است و شتعر فختیم عاشتورایی مر بتو

به قرن های پایانی این دوره است که با حتور شاعرانی نظیر عطار و موالنا نگرش عارفانته و
با شاعرانی مانند خواجوی کرمانی و ابن حسام ،دیدی عاشقانه بدان قابل استناد است.

عصر دوم دوره فراوانی شعر عاشوراست .نخستتین جتانمایته ایتن عصر،حماسته استت و

حماسهنامههتا در ایتن دوره شتکل گرفتته انتد و اغتراق و خرافته پتردازی نیتز کتم و بتیش چهتره

متتینمایتتد و نهایتتتا نگتتاه عاشتتقانه در شتتعر شتتاعرانی نظیتتر فتتتولی بغتتدادی ،واعتتا قزوینتتی،
بیتتدل و فیتتاض الهیجتتی ردپتتایی متتی یابتتد .ستتوگ و مرثیتته بتتیش از هتتر چیتتز در شتتعر صتتفویه

بسامد داشته است.
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پرداختت مثنتتویهتتای عارفانته بتتا حتتتور شتاعرانی نظیتتر «نیتتر تبر یتزی»« ،صتتفی علتتیشتتاه

اصفهانی» و «عمان ستامانی» ویدگتی عمتده شتعر عاشتورایی قاجار یته استت ،همتراه بتا متردم

عصتر بیتداری و نگتتاه متفتاوت بته عاشتتورا ،تعتابیر عاشتتقانه «نیتاز جوشتقانی» نیتتز قابتل توجتته
ّ
استتت ،وی از بهتتترین مقلتتدان محتشتتم کاشتتانی بتتوده و در نگتتاه عرفتتانی نیتتز ستترآمد تمتتام

شاعران عاشورایی قبل از خود است (انسانی.)17 :1382 ،

دوره معاصر که با غزلهای عاشورایی فؤاد کرمتانی شتروه متیشتود و در ادامته بته عرفتان و
ّ
شناخت عمیق شاعران انقال اسالمی و دفاه مقدس پیوند میخورد.
 .2 .1ادبیات عربی

شعر عاشورایی را در گستره ادبیات عربی ،میتوان به چهار دوره مشخص تقسیم نمود:
التتف) دوره امامتتان کتته بتتا شتتهادت امتتام حستتین (ه) شتتروه و بتتا غیبتتت امتتام زمتتان (عتتج)

پایان مییابد.
) دوره پس از غیبت که از اوایل قرن چهارم هجری آغتاز و تتا پایتان قترن ششتم هجتری
ادامه مییابد.
ج) دوره سوم که از ابتدای قرن ششم شروه و با پایان قرن نهم خاتمه مییابد.
د) دوره چهارم از قرن دهم شروه و تا روزگار ما تداوم یافته است.
شتتاعران شتتیعی تحتتت تتتأثیر رویکتترد ائمتته (ه) نستتبت بتته قیتتام امتتام حستتین (ه) در دوره
اموی و عباسی ،به انعکاس شاعرانه این رخداد مکتبی و ابعتاد گونتاگون آن در آفر یتدههتای
ّ
شعری خود پرداختند و دفاه از حریم والیت و مقدسات اسالمی کته بته نحتو کامتل در قیتام
ّ
امتام حستتین (ه) تجلتی یافتتته بتتود ،بته شتتعر شتاعران بزرگتتی همچتتون ستید حمیتتری ،کمیتتت
اسدی ،دعبل خزاعی ،منصور نمری ،دیک الجن و ابتن رومتی راه یافتت .صتراحت لهجته و
رب حادثه کربال به سقیفه ،از ّ
مشخصات شتعر عاشتورایی ایتن دو دوره استت .عصتر ستوم،

عصر انحطا ادبی ،لفا پرداز ی و کم ارزشی محتواست و چنین ّ
تنزلی ،در شعر حستینی
نیز بیتأثیر نبوده است .نك( :خزعلیّ .)91 - 67 :1381 ،اما از قرن سیزدهم به بعد ،با بتروز
مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.

 .2نقاط اشتراک و افتراق شعر عاشورایی فارسی و عربی معاصر

ُبعد فردی و اجتماعی شخصیت امام حسین(ه) و میتزان رویکترد شتاعران بته هتر یتک از

آن ابعتاد ،از مستائل قابتتل بررستی در اشتعار عاشتتورایی فارستی و عر بتی استتت .صتفاتی چتتون
صتداقت ،مقاومتتت ،اختالص ،صتتبر ،ایمتان و ...نشتتان دهنتده شخصتتیت فتردی امتتام(ه) و
صتفاتی چتتون هتتدایتگتری ،نجتتات بخشتتی ،یتاریگتتری ،حیتتات بخشتی و ...بیتتانگر تعامتتل
ایشتتان بتتا جامعتته ختتویش بتتوده و ُبعتتد اجتمتتاعی شخصتتیت وی را نشتتان متتیدهتتد .حتتتی
توصیف صفات ظاهری و جسمی ایشان نیز از نظرها دور نمانده استت .همچنتین تعتابیر و
اصتتطالحات و صتتفات بتته کتتار گرفتتته شتتده توس ت شتتاعران ،حکایتتت از حتتتور ادبیتتات
ُبکت ایی و حماستتی در هتتر دو ز بتتان دارد ،امتتری کتته ناشتتی از اختتتال در نتتوه نگتتاه بتته جر یتتان

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

حرکتهای نو در ادبی عربی؛ شاهد تغییرات ز یادی در شعر عاشورایی هستتیم کته در ایتن
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و نهتتت حیتات بختش استت .نکتته قابتل

عاشورا بته عنتوان یتک تتراژدی و یتا یتک انقتال
ّ
توجه در مورد سبک زبانی اشعار عاشورایی فارسی و عربی در این است که چتون شتاعران،
مرثیتههتتای ختود را بتترای تف ّتوق و چیرگتتی بتتر دیگتر شتتاعران نمتیستترودند ،بلکته رستتاندن پیتتام
عاشورا در قالب نافذ شعر به توده مردم ،مهمترین هدفی بود که فکتر آنتان را بته ختود مشتغول
نمتتوده بتتود؛ از ایتتن رو اشعارشتتان را بتتا الفتتا ستتاده و روان متتیستترودند تتتا نقلتتش در محافتتل و
انتشارش در میان همگان به آسانی انجام گیرد.
در ورای ایتن اشتتتراکات ،اختالفتتات قابتل مالحظتتهای نیتتز در شتعر عاشتتورایی دو ز بتتان در
پرداختن به شخصیت امام حسین(ه) وجود دارد که موجب تمایز دو ادبیتات متیگتردد .از
ّ
جمله این تفاوتها میتوان به میزان ّ
توجته شتاعران دو ملتت بته ذکتر نستب و متدح خانتدان
امتتام حستتین(ه) اشتتاره کتترد .ایشتتان در اشتتعار ختتویش ،امتتام حستتین(ه) را بتتا تعتتابیری چتتون
نتواده پیتامبر (ص) ،پستر بتتول ،پستتر زهترا ،فرزنتد شتیر ختدا ،فرزنتتد علتی ،تربیتت یافتته پیتتامبر
(ص) و ...معرفتتی کتتردهانتتد .بررستتی اجمتتالی اشتتعار عتتر

نشتتان متتیدهتتد کتته آنتتان بتتیش از

شاعران ایرانی به این موضوه پرداختهاند .متدح نستب آن حتترت ،زمتانی بته اوج متیرستد
که با فتایلی مانند شجاعت ،درایتت ،مردانگتی و وفتادار ی درآمیتزد .عتادل غتتبان شتاعر
س تتور ی ،در ایت تن زمین تته ،م تتیگو ی تتد ک تته ام تتام حس تتین(ه) ش تتجاعت و دان تتایی را از هاش تتم
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(بنتتی هاشتتم) و اصتتالت را از حتتترت زهتترا (س) بتته ارث بتترد و بتتا دو فتتتیلت جتتوانمردی
و وفتتاداری ،بتته نب تترد بتتا دلهتتای دوستتتان و پیتتروانش پرداختتت( .دل دوستتتانش را مست ّتخر
خود کرد):

ُّ
ُّ
والنهتی عتن هاش ٍتم
الشتجاعۀ
و ِرث
ُ
وغت ت تتزا قلت ت تتو دعا ِتت تت ت تته ِوعدا ِتت تت ت تته

ُّ
والنبت ت تتل رقت ت ت ت تتراقا ع ت ت ت ت تتن ّ
تراء
الزهت ت ت ت ِ
تاء
تروءۀ ووفت ت ت ت ت ت ِ
ِبفتیلتیت تت ت ت ت ِتن :مت ت ت ت ت ت ٍ

نقل از (طر یحی)8 :1409 ،

اما مدح نستب و خانتدان امتام حستین(ه) نیتز در شتعر فارستی وجتود دارد هتر چنتد ماننتد
شعر عربی برجسته نیست:
حسیت ت تتن بت تتن علت تتی فرزن ت ت تتد زه ت ت تترا

کتتته ن ت تتور چهت تت تترهاش عالت تتم گرفتتتته

(رسا)389 :1340 ،

م ت تتن از تب ت تتار عشت ت تتق و ایث ت تتار و جه ت ت تتادم
ّ
ج تتدم رستتول اهلل ختتتم المرستتلین استتت

آزادگت ت ت تتی سرچشم ت ت ت تته گی ت ت ت تترد از نهت ت ت تتادم
ب تتابم علتتتی یعنتتتی امی تتر المتتتؤمنین استتتت

(متید)98 :1373 ،

ّ
در ایتتن میتتان ،گتتاه شتتاعر در توصتتیف شخصتتیت امتتام حستتین(ه) بتته گتترایشهتتای ملتتی
تمایل پیدا میکند و ایشان را متعلق به قومیت ختود متیدانتد .از آن جملته «حلتیم ّ
دمتوس»
میگوید که فرزند زهرا (س) ،در دنیا و آخرت ،مایه افتخار عر است:
ُ
للعت تتر م ت تتا بت تتین ُدنی ت تتاه و أخ ت تتراه
هتتتذا ابتتتن فاطمتتتة الزهتتتراء مفختت ٌترد

(نقل از طریحی)56 :1409 ،

در توصتتتیف صتتتفات جست تتمانی امتتتام حست تتین(ه) نمونتتتههتتتای کمتتتی در شتتتعر فارستتتی
وجود دارد:
رخ زیبتایش بهشتتت استت و قتتد متتوزونش

مهت ت تتر او دار نعی تت تتم و کت تترمش نعم تت تتت او

طتتوبی و ختتالش رضتتوان و لتتبش کتتوثر اوستتت
قهتتر او دار جحی تتم و ستخطش آذر اوستتت

(بهار)199 / 1 :1354 ،

 .1.3هدایتگری

نکتتته قاب تتل توج تته ایتتن اس تتت ک تته شتتاعران ه تتر دو ز ب تتان ،از میتتان صتتفات آن حتتترت،
بیشترین ّ
اهمیت را به هدایتگری ایشان داده و با استفاده از تعابیر مختلف ،بر مسأله « ّإن
الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاد» تأ کید ورزیدهاند:
بت تته ز یت تتر چتت تتر بلنت تتد سپه ت ت تتر آب ت ت تتی پت تتوش

شت تتکفته ست تتوره نت ت تتور هدای ت ت تتتش بت تتر لت تتب

وجود شب شکنش چتل چتراغ عرفتان بتود

درون کش تتتی دل نت ت تتوح اه تتل ایم ت تتان ب تتود

محمد سماوی ،شاعر عراقی چنین میگوید:
شت ت تتاد عمت ت تتاد الهت ت تتدی و أطلع تت ت تته
ُ
غ ت تتدا ُیش ت تتید اله ت تتدی و یرف ت ت ُتع م ت تتا

(مردانی)42 :1377 ،

بت تتدرا ُیت تتوازی بت تتدر الست تتما وضت تتحه

کت ت تتان أبت ت تتوه النبت ت ت تتی قت ت تتد فتح ت ت ت تته

(نقل از ّ
شبر1409 ،هت)26 / 10 :

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر
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ترجم تته :س تتتون ه تتدایت را بن تتا ک تترد و آن را چ تتون م تتاهی تم تتام ،نم تتودار س تتاخت ک تته در
روشتتنایی بستتان متتاه آستتمان بتتود .فتتردا هتتدایت را استتتوار متتیگردانتتد و آنچتته پتتدرش پیتتامبر
(ص) به دست خویش گشوده بود ،مرتفع میسازد.
 .2 .3شجاعت و دالوری

شتتجاعت و دالوری یکتتی دیگتتر از فتتتایل بتتارز امتتام حستتین(ه) استتت کتته شتتاعران در
بیشتر اشعار خود به توصیف آن پرداختهاند:
همچو علی ،بتر معتترکه بتا تیتغ آبتدار
ر یت تتزد شت تتجاعت از ست تتر شمشت تتیر تیت تتزم

بتا دشتتمنان دیتتن ختتدا ک تتترد کتتارزار

(مشفق کاشانی)268 :1365 ،

بتتا یتتک جهتتان لشتتکر بتته تنهتتایی ستتتیزم

(متید)98 :1373 ،

گرمتتارودی در توصتتیف مقاومتتت و پایتتداری امتتام حستتین(ه) ایشتتان را بتته ستتنی ماننتتد

کرده است:

تو را باید در راستی دید  /و در گیاه  /هنگامی کته متیرو یتد  /در آ  /وقتتی متینوشتاند

 /ست تتنی  /چت تتون ایست تتتادگی است تتت  /شمشت تتیر  /آن زمت تتانی کتتته مت تتیشتتتکافد ( /موست تتوی

گرمارودی)141 :1363 ،
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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عبدالحستتین أرزی شتتاعر لبنتتانی ،امتتام حستتین(ه) را دالور متتردی توصتتیف متتیکنتتد کتته

اراده آهنین وی به صخرههای سخت ماند؛ چنانکه پهلوانان از رویارویی با او ابا دارند:
ّ
ّ
مت ت تتا مثت ت تتل ُصت ت ت ّتم ّ
الصت ت تتخر صت ت تتلدا
ُمتص ت ت ت ت ت ت ت ِتل ٌب بال ت ت ت ت ت ت تتذود ع ت ت ت ت ت ت ت ت تتز
ِ
ٌ
کمت ت ت ت ت تتا تحت ت ت ت ت تتامی ُ
الحمت ت ت ت ت ت ت ُتر وردا
بطت ت ت ت ت ت تتل تحامتتت ت ت ت ت ت تته الکم تت ت ت ت ت ت ت ُتاد

(أرزی ،بیتا)328 :

محمد کامل عاملی ،امام حسین(ه) را قهرمانی تص ّتور متیکنتد کته قصتد دارد بتا ورود بته

کارزار ،مرگی برق آسا به دشمن وارد نماید:
ّ
ُ ّ
حتتت تتی
ر ِکبتت تتت مش ِمتت ت تترا للحتت تتر ِ

ُّ
الز امتتتا
العتتتدا المتتتوت
أذقتتتت بهتتتا ِ

(نقل از نورالدین)135 :1408 ،

مصطفی جمال التدین ،شتاعر عراقتی معاصتر ،امتام حستین (ه) را در برابتر ستیل دشتمن،

خروشان و مقاوم به تصویر کشیده که پیروزی و شکست برای وی ّ
اهمیتی نتدارد و تنهتا بته
دنبال هد واالی خویش است:
ُ
ووقفت ت تتت حیت ت تتث أراح غیت ت ت ُترک نفست ت تته
للت ّیت ت تتار تشت ت ت ُ
فصت ت تتمدت ّ
تمخ هت ت ت ت تتادرا

ویرغت ت ت ت ُ
تب بینکم ت تتا ُیهی ت ت ُ
والحق ت ت ُ
تب
تب ِ
ِست ت ت ت ّتیان أغل ت ت ت ت ُب موجت ت ت تته أو أغلت ت ت ت ت ت ُ
تب

(جمال الدین)506 :1415 ،

 .3.3ظلم ستیزی

گرمارودی امام حسین(ه) را دشمن ستم مینامند:
ای باغ بینش  /ستم ،دشمنی زیباتر از تو ندارد ( /موسوی گرمارودی)150 :1363 ،

عبتتدالقادر ناصتتری او را بتتزرگ متتردی م تیدانتتد کتته بتترای برقتترار ی عتتدالت و از ب تین رف تتن

ستم ،سازش را نپذیرفت و مرگ را به جان خر یدار شد:
ّ
أو یستق ت ت ت ّتر العت ت ت تتدل ف ت تتی اِلس ت تتالم
أف تتدیك ِمتتتن بط ت ٍتل أبتتتی إال التت ّتردی

(نقل از طر یحی)32 :1409 ،

 .4 .3ایمان

بوستته بتتر زخمتتی کتته انستتان ختتورده بتتود

بوستته بتتر بغت تی کتته ایم ت تتان ختتورده بتتود

(قزوه)257 :1386 ،

ادوار مرقص ( ) 1948شتاعر و ادیتب ستوری ،امتام حستین(ه) و یتارانش را ستپاه بتیپایتان
ایمان مینامد و کربال را شاهدی بر ّقوت ایمان آنان میآورد:
إیهت تتا بهت تتم ِست تتب ُ النبت ت ِ ّتی و عنت تتده
حست ت ُ
تب الفت ت تتی مت تتن ق ت ت ّتود إیمان ت تته

جتت ٌ
تیش متتتن اِلیمتتتان لتتتیس بنافتتتذ
ُ
تاهد
و لکت تتربالء علیت تته أصت تتدق شت ت ِ

(نقل از ّ
شبر)43 / 10 :1409 ،

 .5 .3فریادرسی

و گرمارودی چنین میگوید:

ای ب تتاغ بیتتتنش  /ستتتتم ،دش تتمنی زیبتتتاتر از تتتتو نتتتدارد  /و مظل تتوم ،یتتتاوری آشتتتناتر از تتتتو

(گرمارودی)150 :1363 ،

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

امام حسین (ه) در شعر علیرضا قزوه ،نماد ایمان است:
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هادی کاشف الغطاء ،امام حسین(ه) را فریادرس میخواند:
ُ
و یتتا غتتوث ّ
الصتتریخ متتن ُ
إذا م ت تتا فاجت ت ت تتأ الخط ت ت ُ
تب المهت ت تتول
تامی
المحت ِ

(نقل از خاقانی1408 ،هت )379 / 12 :

 .6.3الگویی برای مبارزه

بتتیش از شتتاعران ایرانتتی بته ُبعتتد سیاستتی حرکتتت امتتام

در دهتههتتای اخیتتر ،شتتاعران عتر
حسین(ه) ّ
توجه داشتهاند و در اشعار خود به تبیین الگو بودن امام حسین(ه) برای مبتارزه

با حاکمان فاسد پرداختهاند .بیعدالتی ،سختگیریهای موجود ،روحیه ستازش پتذیری
ستتران ،تستتلیم و ناامیتتدی از تحت ّتوالت اساستتی در جامعتته عتتر و فقتتدان رهبتتری واحتتد در
میتتدان مبتتارزه ،باعتتث گردیتتد تتتا شتتاعران بتتا الهتتام از عاشتتورا ،صتتفاتی را از شخصتتیت امتتام
حسین (ه) انتخا

و در اشعارشان متنعکس کننتد کته بتر ختال روحیته حتاکم در جامعته

باشتتد .حتتتور امتتام حستتین (ه) بتته عنتتوان یتتک مبتتارز و پیونتتد میتتان قیتتام کتتربال و حتتوادث
جاری جامعه عر

از ویدگیهای شعر عاشورایی عربی معاصر است.

احمد دحبور شاعر پرآوازه فلسطینی در قصتیدهای بته نتام «العتوده إلتی کتربالء» ،بتا کتربال

درد دل میکند و چهره حاکمان خائن به فلستطین را رستوا نمتوده و متیگو یتد همتان کستانی
ّ
کتته کتتربال را فروختتتهانتتد ،قصتتد فتتروش و تقستتیم فلستتطین را نیتتز دارنتتد ،امتتا ملتتت فلستتطین بتتا
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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راهنمایی گرفتن از کربال در مقابل آنان سر تسلیم فرود نمیآورند:

یا کربال! تفور ّ
رأیت من باعوک  /باعونا معا  /وتقاسمونا فی المزاد فما انقسمنا
فی النار ِ /
تک النهتتر والتحمتتت بعشتتبک ضت ّتفتای  /وقلت ُ
 /کنت ُ
تت ،أنتتا هتتو النهتتر
تت فیت ِ
تت فیت ِ
تک ،کمتتا رأیت ِ
القتیل  /فلیخرج الماء الدفین ّ
إلی  /ولیکن الدلیل ( /دحبور)258 :1983 ،
و اعالم میدارد زمان جانبازی فرا رسیده است چرا که تنها راه رستیدن بته کتربال ،از ختود

گذشتگی بوده و نباید در انتظار معجزه بود:

هذا زمان للبطولة أو الجنون .../لیس الوصول إلیک معجزد ( /همان)262 :

یحیتتی عبتتداِلمیر شتتامی شتتاعر لبنتتانی ،بتتا مخاطتتب قتترار دادن عاشتتورا ،از دوره طتتوالنی
افس تتردگی و خ تتوا

ام تتت اس تتالمی و طغیت تانگرانت تی ک تته پیوس تتته در ب تتالد اس تتالمی عربتتتده

میکشند ،شکوه کرده و از و ی میخواهتد تتا مستلمانان را از ختوا غفلتت بیتدار کترده و در

آنان خیزشی ایجاد نماید:

یتت تتا یتت تتوم عاشتت تتوراء طتت تتال ُرقت ت ت ُ
تادنا

ُ
ُّ
الطغت تتاۀ ُیع ِربت تتدون ک یت تترا
ومتت تتی

(نقل از نورالدین)158 :1408 ،

آدونیس شتاعر برجستته ستوری ،از ز بتان امتام حستین(ه) ،او را بتیحتد و مترز و متعلتق بته
تمام زمانها و مکانها معرفی میکند که مرزهتای او ،مترز خورشتید و انستانیت استت .امتام
حسین(ه) زنده است و سرتاسر دنیای بشتری را در متینتوردد تتا مرزهتا را از میتان بتردارد و بته
بشریت خیزش بیاموزد:
الشتتطآن  /تحت ُّتده عالمتتتانّ ...
التختتوم ،التحت ّتده ّ
ّ
الشتتمس واِلنستتان /
لتتی وطت ٌتن  /الیعتتر
ِ
ُ ّ
ُ
وها أنا أطو  /کی أزلزل الحدود  /کی أع ِلم الطوفان ( /آدونیس)115 :1988 ،
مظفتتر نت ّتوا  ،شتتاعر برجستتته عراقتتی در قصتتیدهای بتته نتتام «وتر یتتات لیلیتتة» بتتا استتتفاده از
ّ
حادثه کربال ،حاکمان ستمگر عر را به شدت مورد نکوهش قرار میدهد:
هذا رأس الثورد ُیحمل فی طبق فتی قصتر یز یتد  /وهتذی البقعتة أ ک تر متن یتوم ستبایاک /

ّ
شک من بغداد إلی جدد  /هل عر
ّ
«قاسم حداد» در قصتیدهای بته نتام «ختروج رأس الحستین متن المتدن الخائنتة» ستر امتام
أنتم...؟! ّ
(نوا .)456 :1966 ،

حسین (ه) را به مثابه پرچمی برای راهنمای عدالت طلبان و رمتز انقتال

و عصتیان علیته

ستتتمگران متتیدانتتد و بتتا توصتتیف اوضتتاه کشتتورهای عر بتتی بتته آتتتش ز یتتر خاکستتتر ،اظهتتار
می دارد که مردم مظلوم و گرسنه ،منتظر ورود سر مبارک امام حسین (ه) هستند:
صاحب الرأس!  /نسیر بالحیرد  -کانت الحیرد مثل القنادیل  /فی جلدنا  /نستیر علتی
أرض ّکل الشواره .../علی أرض ّکل الشواره فی متدن ّ
الثتورد النائمتة  /زحفنتاّ ،
ولمتا فتحنتا
ّ
توقف نبض الحدید ّ
کتا السماء ّ /
والترا  ،ونبتذر داخلته الکائنتات
ولما عرفنا الدماء /
 /وکیتتف نحت ّتز التترزوس ونزرعهتتا عبتتر العصتتور  /فتتنحن الحستتین الممت ّتزق بتتین دمشتتق و بتتین
الخلیج  /ونحمله ونستری علی سورد المومیاء .../ویستقبل الجوه رأس الحسین ویفت
ّ
با الحریق  /لیدخل رأس الحسین ( /حداد)62 :1972،

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

قیل هلل وللحاکم ورأس الثورد! /هتل عتر أنتتم...؟!  /ویز یتد علتی الشترفة  /یستتعرض فتی
ّ
أعتراض عرایتتاکم  /و یتتوزعهن کلحتتم التتأن لجتتیش الت ّتردد  /هتتل عتتر أنتتتم...؟!  /وأنتتا فتتی
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عبت ّ
تدالرحمن شتترقاوی ،شتتاعر و رمتتان نتتویس برجستتته مصتتری در نمتتایشنامتته «الحستتین
ثتتائرا و شتتهیدا» کتته بتته روایتتت حادثتته ختتونین کتتربال متتیپتتردازد ،در البتتالی حتتوادث ،پیتتام
عمیتتق آن را بتته انستتان معاصتتر متتیرستتاند .وی ستتر مبتتارک امتتام حستتین(ه) را چتتون پرچمتتی
متیدانتد کتته مستتتعفین علیتته مستتکبرین عتالم برافراشتتتهانتد وی از ز بتتان حتترت زینتتب
(س) چنین میگوید:

الشهید  /إیه یا رأس البطل  /إیه یا رأس ّ
إیه یا رأس أخی  /إیه یا رأس ّ
الشتهید کتونی رایتة

المستتعفین( .شرقاوی)432 :1985 ،
شت تترقاوی از ز بت تتان امت تتام حست تتین(ه) مت تتیگو یت تتد :ا گت تتر مت تتردم در مقابت تتل ست تتتم ،ست تتکوت
کننتتد؛ حادثتته کتتربال مجتتددا تکتترار شتتده و حستتین(ه) را ستتر متتیبرنتتد و ایتتن امتتر بارهتتا اتفتتاق
خواهد افتاد:

فلتذکروا وثتأری العظتیم لتأختذوا ِمتن ّ
الطغتاد  /و بتذاک تنتصتر الحیتاد  /فت ذا س ّ
تکتم بعتد
ُ
ّ ُ
ّ
ذلک علی الخدیعة  /وارتتی اِلنسان ذله  /فأنا سأذب متن جدیتد وأظتل أقتتل متن جدیتد
ُ
ّ
 /وأظل أقتل کل یوم ألف قتلة ( /همان)439 :
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نزار قبانی شاعر برجسته سوری نیز امام حسین(ه) را نماد مبارزه میداند:
ّ
ّ
إال أنتتت  /فتتی زمتتن ّ
الستتقو والتتدمار  /فتتی زمتتن
یتتا ست ّتیدی! یتتا ست ّتید اِلحتترار!  /لتتم یبتتق
التراجع ّ
ّ
الثوری (قبانی)634 / 3 :1986 ،

أمتتل دنقتتل شتتاعر برجستتته مصتتری در قصتتیدهای بتته نتتام «متتن أوراق ابتتو نتتواس» بتتا ّ
تعجتتب

می گوید که اگر ستخن و شمشتیرها و جتالل امتام حستین (ه) حتق را از دستت باطتل نجتات
نداد پس چگونه باید انتظار داشت تا یاوه گویی شاعران از عهده این کار برآید؟!
ّ
إن تکلف کلمات الحسین  /و سیو الحستین  /و جتالل الحستین  /ستقطت دون أن
تنقذ الحق  /أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرد الشعراء؟! ( /أمل دنقل ،بیتا)384 :
جتتواد جمیتتل ،شتتاعر انقالبتتی عتتراق از ز بتتان امتتام حستتین(ه) ،از متتردم متتیخواهتتد تتتا در
جستتجوی وی در شتتهرهایی کته متتردمش بتر حستتین (ه) فقت ستتوگواری متیکننتتد ،نباشتتند
چرا که او از زمان شهادتش تنها در شهرهایی حتتور دارد کته نتبض حیتات و مبتارزه در آن
زده میشود:

ّ
بالدمع والحزن  /ف ّننی ما ُ
زلت منذ رحلتتی
التبحثوا ع ِّنی  /فی مدن صخریة  /ممطورد
بالسکاکین و ّ
بالسیو /
مدن مسکونة ،دون سواها ِ ّ /
 /فی ٍ
و بدر شاکر ّ
سیا دیگر شاعر نامدار عراقی ،با روحیه استکبار ستیزی ختویش ،خطتا

به یزید ،از او می خواهد تا شاهد جاودانگی نام امتام حستین(ه) در طتول زنتدگی بشتر باشتد

که چون مشعلی پرنور هرگز به خاموشی نمیگراید:
تب ذکتتتری أبتتی الشتتهداء
عتتن ذاه تت
وانظ تتر إل تتی اِلجی تتال یأخ تتذ ُمقب تتل
ٍ
ُّ
ّ
کالمشع ت ت ت ت ت تتل ّ
ن تت ت ت ُ
تور اِللت ت تته ی ِجتت تتل عت ت تتن إطف ت ت ت تتاء
الوهت ت ت ت تتاج إال ّأنه ت ت ت تتا

(س ّیا )43/1 :2000 ،

مصتتطفی جمتتال التتدین نیتتز امتتام حستتین(ه) را چتتون شتتعلهای نتتورانی در مستتیر بشتتریت

و نتتدایی وجتتدانی کتته گتتام هتتای لغتتزان و خطا کتتار را بتته راه راستتت رهنمتتون متتیشتتود ،معرفتتی

کرده است:
ّ
م تتوالی أنتتتت لکتتتل جیتت ٍتل صاعت ت ِتد
وِلنتتتت إن ّزلتتتت بت تته قتت ُ
تدم اله ت تتوی

تبس ینیتتتر لتتته ُّ
حبتت ُ
الس تت تتری ُوی ّ
قتت ٌ
تب
ّ
ُ
توت التمی تت ت تتر یت ت ت ّ
صتت ُ
ترد ُه و یتت تتؤن ُب

اما حتور رهبتران و شخصتیتهتای دینتی در دوره مشتروطه و در دهتههتای اخیتر ،شتاید

دلیلتی باشتد بتر اینکتته شتاعران ایرانتی بتتا وجتود حاکمتان ظتتالم و سرستپرده در کشتور ،چنتتین
نیازی را در خود و جامعه خویش احساس نکردهاند ،لذا به این موضوه نپرداختهاند.

 .4اشعار عاشورایی فارسی دوره معاصر
همانطور که اشاره شد شعر عاشورایی دوره معاصر با غتزلهتای عاشتورایی فتؤاد کرمتانی

شتتروه متتیشتتود و در ادامتته بتته عرفتتان و شتتناخت عمیتتق شتتاعران انقتتال
ّ
مقدس پیوند میخورد.

استتالمی و دفتتاه

تمام اشعار عاشورایی فؤاد ،عاشقانه است .بتا آنکته فتؤاد در عصتر معارضتات سیاستی و

دوره بیداری می زیستته استت ،هرگتز انتدک تغییتری در لحتن شتعرهای عاشتورایی وی دیتده

نمیشود .نته از منظتر حماستی بته واقعته کتربال نگتاه کترده و نته بتا دیتدگاههتای متتداول عصتر
خود پیوند خورده است .نکته قابل ّ
توجه در شعر عاشقانه فتؤاد ،تأ کیتد بتر عشتق ورزی امتام

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

(جمال الدین)507 :1415 ،

135

حستین(ه) و اصتحا

او نستتبت بته خداونتتد استت؛ البتته از دلدادگتتی ختود نیتتز نستبت بتته

امام حسین(ه) غافل نیست:

گ ت تتر ب ت تتود روز حس ت تتیبم دیت ت تتدن رو یت ت تتت نصی ت ت تتب
ک ت تتاش ه ت تتر روزم ز مش ت تترق س ت تتر زدی روز حسیت ت تتب
گ ت تتر ت ت تتو ب ت تتر درد گنهک ت تتاران طبیبت ت تتی ی ت تتا حسی ت ت تتن
متتن خوشتتم بتتا دردمنتتدی کتته تتتوأم باشتتی طبی تتتب
 ...گ ت تتر بش ت تتکافی هن ت تتوز قب ت ت تتر ش ت تتهیدان عشت ت ت تتق
آی ت ت تتد از آن کشت ت تتتگان زمزمت ت ت تته دوست ت تتت دوس ت ت تتت
(فؤاد)146 -143 :1371 ،

فؤاد ،تنها امام حسین (ه) را شایسته عشق بازی میدانتد و شتاید بته همتین دلیتل استت

که در شعر خود از دیگران هیچ نامی نمیبرد:

کنگ تتره عش تتق اس تتت نیس تتت من تتزل ه تتر بواله تتوس
طای ت ت تتر ایت تتن آشت تتیان جت تتان حست تتین است تتت و بت تتس

قل ت ت ت تته ق ت ت ت تتا وجت ت ت ت تتود من ت ت ت ت ت تتزل عنقت ت ت ت ت تتا ب ت ت ت ت ت تتود
ب ت تت ت تتر س ت ت ت تتر ای ت ت تتن آش ت ت تتیان پ تت ت تتر نگشت ت تتاید مگت ت تتس
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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(همان)182 :

هتتیچ یتتک از آثتتار عاشتتورایی فتتؤاد از مایتته تغتتزل ختتالی نیستتت و از ایتتن حیتتث او شتتاعری

کتتامال یگانتته استتت .صتتفای ضتتمیر همتتراه بتتا درک عمیتتق عاشتتقانه ،شتتعر فتتؤاد را برتتتر و البتتته
جذا تر و دلپذیرتر نشانده است.

در کنتار فتؤاد از دیگتتر شتاعرانی کته دیتتدی عاشتقانه و عارفانته نستتبت بته امتام حستتین(ه)

دارند ،میتوان به ریاضی یزدی ،اشاره کرد:
پن ت تتاه ره ت تتروان راه عشت ت ت ت تتق اس ت تتت

شهیدان خ تتدا را شتاه عشتق استت

(ریاضی یزدی)328 :1371 ،

نکته قابل توجه در اشعار عاشورایی معاصر ،کاربرد واژه «شاه» برای معرفتی امتام حستین

(ه) استت کته ریشتته در ایتران باستتان دارد .عبتتاراتی ماننتد :شتاه ،شتتاه مظلتوم ،شتاه شتتهید،

شتتاه تشتتنه لتتب ،شهستتوار معرکتته کتتربال و ...در دهتته هتتای آغتتازین معاصتتر ،کتتاربرد فراوانتتی

داشته است.

 .1 .4انقالب اسالمی و شعر عاشورایی

قیام عاشورا به عنوان الگویی ارزشمند و کامل از ابتدا پشتوانه فکتری انقتال

استالمی و

بارزترین اسوه و الگوی مبارزه شد .شعارهای مفقود عاشورا که هرگز در سرودههتای شتاعران

سده های پیشین به کار گرفته نشده بود ،در فرهنی مبارزه و جهاد راه یافت و شعر ،آ کنده
از جمتتالت و اشتتاراتی شتتد کتته ملهتتم از عاشتتورای حستتینی بتتود .امتتام خمینتتی (ره) نیتتز بتترای
ّ
ملت ،یادآور امام حسین (ه) و حق طلبی و ظلم ستیزی آن حترت بود:
این کیستت کته ستیمای حستینی دارد

از هال ت تته رو ی ت تتش رخ مهت ت تتا

خج ت ت تتل

ایتتن ثتتار حستتین استتت نتته مت تتولود خمتتین

ایت ت تتن قصت ت تته نت ت ت تتا

نام ت ت ت تتکرر ،حاف ت ت ت تتا!

 .2.4دفاع ّ
مقدس و شعر عاشورایی

عشت ت تتق استتتت ولتتتی نتتتام خمینت تتی دارد

(شاعر شهید قنبر زاره ،نقل از مردانی)32 :1377 ،

ای تتتن یت تتار محمتتد استتت و ستتردار حنی تتتن
تکرار حسین استت ،حستین استت ،حستین

(امین پور)23 :1363 ،

در ک تتربالی م تتا حس تتین خمین تتی س تتت

(موسوی گرمارودی)198 :1362 ،

بتتا وقتتوه جنتتی تحمیلتتی ،ادبیتتات پایتتداری در ایتتران ،رنتتی و رونتتق چشتتمگیری یافتتت و

یکی از نتایج آن ،پیدایش «شعر جنی» بود که بخش مهمی از تتاریخ ادبیتات معاصتر متا را

تشکیل میدهد .شعر جنی ،از لحا فرم و محتوا ،دارای ویدگیهتای مخصتوص بته ختود
است که حتور ابعاد گوناگون فرهنی عاشورا یکی از این مشخصهها است.

جنتتی هشتتت ستتاله ایتتران بتتا عتتراق ،مشتتابهتهتتای بستتیاری بتتا نبتترد حتتق علیتته باطتتل در
ّ
کتارزار کتربال داشتت و باعتث شتتد تتا ایتن دو حادثته ،از جهتات متعتتدد بته هتم پیونتد بختتورد.
ّ
هتتمچنتتان کتته عرصتتههتتای مختلتتف جنتتی متتتأثر از حادثتته عاشتتورا بتتود ،شتتعر جن تی نیتتز از
آبشخور این فرهنی غنی سیرا شد و لحظات نا شاعرانهای را برای شتاعران ایتن دوره

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

امتتروز پیکتتار یز یتتدی و حستتینی ستتت

در ک ت تتف ،عل ت ت تتم ف ت تتت حسین ت ت تتی دارد
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از ادبیات ایران ،خلق کترد .از ستوی دیگتر ،ضترورت دفتاه از متیهن ،ایستتادگی بتر ستر آرمتان
حفاظت از انقال

نوپا که با هتد احیتای استالم شتکل گرفتته بتود؛ باعتث برجستته شتدن

ابعتاد حماستتی عاشتورا شتتد .حماسته عاشتتورا کته تتتا پتیش از انقتتال  ،عمتدتا بتته عنتوان یتتک
ّ
ستتوگ بتتزرگ بتته آن نگریستتته متتیشتتد ،در ستترودههتتای شتتاعران دفتتاه مقتتدس بتته عنتتوان یتتک
حماسته مطتترح شتتد کتته ایتتن نگتتاه حماستتی بتته عاشتتورا ،در تاریخچتته شتتعر عاشتتورایی فصتتل
تازهای گشود.

ّ
حماسته در شتعر دفتاه مقتتدس آمیتزهای از شتهادت ،ایثتار ،ستتتم ستتیزی و آرمتان ختتواهی

انستتانی استتت و کتتربال ،تبلتتور تمتتامی ایتتن جلتتوههاستتت و شتتاعر از متتتامین عاشتتورایی و
کلمات و ترکیبات عظیم آن ،همچتون ایثتار ،شتهادت ،حستین(ه) ،تیتغ ،شمشتیر ،خنجتر،
علم ،خون ،مقاومت ،تشنگی و ...استفاده میکنتد و شتکوه حماسته رزمنتدگان استالم را بتا
شکوه حماسه آفرینی شهیدان کربال پیوند میزند:
بت تتاز سرهت ت تتا بت تته نیت تتزه میخواهن ت تتد
ه تتان مب تتادا حس تتین (ه) دیگ تتر ب تتار

بنگر کته چگونته «متن» رهتا کترد و گذشتت
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«ه ت تتل ِم ت تتن» چ تتو ش تتنید پ تتای در راه نه تتاد
امتتروز بتته گتتوش م ت تتیرسد نالتته عشت تتتق

در خت تتون و حماس ت تته بت تتاز تکت تترار شت تتده

اس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت

خ ت ت ت ت ت تتولیان در پن ت ت ت تتاه جوش ت ت ت تتنها

در م ت ت ت ت ت تتصا یز یت ت ت ت ت تتدیان تنهت ت ت ت تتا

(اسرافیلی)27 :1364 ،

از ختتویش بر یتتده عتتزم «متتا» کتترد و گذشتتت
بتتر ختتون حستتین (ه) اقتتتدا کتترد و گذشتتت

(حسینی)134 :1386 ،

این ختتاک پر استت از گتل و اللته عشتق

تار ی تتتخ هتتتزار و چهارصتتد ستتاله عش تتتق

(وحیدی)9 :1377 ،

شعر جنی از آن جا که با واقعیتی عینی در ختارج مواجته بتود ،از نظتر متتمون و محتتوا،
سرشار از روح حماسی بود .دالوری ها ،مقاومتت و پایتداری و فتداکاری رزمنتدگان و حتتور
زن و مرد و پیر و جوان در عرصه نبرد ،از جمله مسائلی بود که بته سترعت در شتعر راه یافتت
و از آنجتتا کته ایتتن جنتتی ،بتترای همگتتان ،مصتتداق کتتاملی از جنتتی حتتق علیتته باطتتل بتتود،
متتتامین اعتقتتادی و از جملتته فرهنتتی عاشتتورا جتتزء اصتتلیتتترین درون مایتتههتتای شتتعر ایتتن

دوره گردیتد .در ایتن نبترد نتتابرابر کته از جهتات مختلتف بتته واقعته عاشتورا مشتابهت داشتتت،
ّ
همان تقتدس و همتان مظلومیتت مشتاهده متیشتود و دفتاه از آرمتان و عقیتده ،آن را بته یتک
ّ
دفاه مقدس تبدیل کترده استت .در شتعر ایتن دوره ،عتالوه بتر مظلومیتت و ستوگ و مرثیته کته
جزء جدایی ناپذیر هر دو حادثه بود ،روح حماسی و حماسه سرایی برجستهتر و پررنیتر از
پتتیش نمتتودار شتتد و شتتاعران بتتا ستتالح قلتتم ،ایتتن روحیتته را بتته رزمنتتدگان و نیتتز متتردم منتقتتل
میکردند ،تا آنجا که منجر به رواج قالبی در شعر فارسی بته نتام «غتزل حماستی» گردیتد .در
این زمینه میتوان به ابوالقاسم حسینجانی از شتاعران ختوش قریحته و توانمنتد معاصتر کته
رویکتترد آیینتتی ،جزئتتی از شناستتنامه و ّ
هویتتت شتتعریاش بتته شتتمار متتیرود ،اشتتاره کتترد و
می توان گفت با همین یك بیت در تاریخ ادبیات ایران زمین ماندگار خواهد شد:
جتتاده و استتب ّ
کت تتربال منتظ ت ت تتر ماستتتت؛ بیت تتا تتتتا برو ی ت ت تتم
مهیاستتت؛ بیتتا تتتا بتترویم

(وحیدی)56 :1377،

ردیفتتی کتته شتتاعر بتترای ایتتن غتتزل انتختتا کتترده ،باعتتث شتتده تتتا در طتتول ستتاختار شتتعر،
همواره حرکت به خوبی محسوس باشد و میتوان ُبعد آن را به کربال و تاریخچه شکلگیری
است؟!،یعنی؛ همان نکتهای که در بیت دوم این غزل پیداست و جملته«بیتا تتا بترویم» آن
را به تصویر میکشد:
ختتاک در ختتون ختتدا میشتتکفد ،میبالتتد

آسمت ت تتان غ تترق تماشاس تتت بی تتا ت تتا ب تترویم

(همان)56 :

خاکی که آدم از آن آفریده شده است و در هنگتام آفترینش آن نیتز اعتتراض فرشتتگان بته
خداوند را به همراه داشته است امروز و در کربال این خاف در کالبتد روحتانی حستین(ه) بته
خود میبالد و شاعر با هنرمندی ،پارادوکس «آسمان» و «غرق» را در کنار هم قترار متیدهتد،
آستتتمان کتتته نمتتتاد اوج و بزرگتتتی استتتت چگونتتته در تماشتتتای حستتتین(ه) و عظمتتتت کتتتربال
محو میشود؟!
تیت تتغ در معرکت تته میافتت تتد و برمیخیت تتزد

رقص شمشیر چه زیباست؛ بیا تا برویم

(همان)56 :

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

آن نست تتبت داد .مگت تتر ن ت تته آن کت تته حرکت تتت ام ت تتام حست تتین(ه) جت تتز بت تترای روشت تتنگری بت تتوده
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در این بیت نیز شاعر ،لحظه معرکه و نبرد را از زاویه دید حترت زینتب (س) بته تصتویر
میکشد که فرمود« :ما رایت إال جمیال» (رقص شمشیر چه زیباست؛ بیا تا برویم).
از دیگر نکات مهم در ارتبا با این غزل این است که از معدود اشتعار عاشتورایی استت
که در آن کمتر سوگ و ماتم وجود دارد و شاعر در شعری که سراسر پو یتایی و حرکتت استت،
کامال به عاشورا از ُبعد اندیشه ،عرفان و زیبایی نگاه کرده است:
از سراشت تتیبی تردیت تتد ا گت تتر برگردیت ت تتم
زره از م ت تتوج بپوش ت تتیم ردا از توفت ت تتان

عتترش زیر قتدم ماست بیا تتا برو یتتم
راه متا از دل در یتتاست بیتا تتا برو یتتم

(همان)57 :

نصر اهلل مردانی در ارائه فتای حماسی آمیخته با تغزل ،از واژههایی که مناسب تصتویر
ّ
صحنه های حماسی هستند و از تلفیق گویا و زیبای صحنههای دفاه مقتدس بتا حماسته
ختونین بتزرگ متردان عاشتتورا کمتک متیگیترد و در القتتای هرچته زیبتاتر و شتکوهمندتر معتتانی
ّ
ذهنی خود به مخاطب میکوشد و به حق باید گفت در بسیاری از موارد ،موفق عمل کترده
و با قلم تخیل تصویرساز خود ،خواننده را مسحور غتزلهتای نغتز و باشتکوه ختویش ستاخته
است .ابیاتی از غزل«حماسه خونین» او را زمزمه میکنیم:

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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بخ تتوان حماس تته خ تتونین ک تتربال بت تتا مت ت تتا

که شد بس زمین جمله همصدا بتا متتا

فترات اشتک ز چشتتمان پتاک میشتتوید

بت تته ست تتوگواری گ ت ت تتلهای کرب ت تتال بت تتا م ت تتا

ستتر بر یتتده بتته میتتدان عشتتق مت تتتی گوید
دو ب تتاره پیک تتر ص تتد چ تتاک اللت تته آرن تت تتد
به دشتهای شقایق نشان متتا جوییتد

ح تتدیث خ تتون شهیت ت تتدان نین تتوا ب تتا مت ت تتا

ز کوچ تتههای بهشتت تتی فرش تتتهها ب تتا م ت تتا

کته سترخ روی چمتن می کنتد صتبا بتا متتا

 .1.2.4جلوههای عاشورایی دفاع ّ
مقدس

(وحیدی)122 :1377 ،

ّ
جلتتوههتتای حماستتی ایتتن رو یتتداد بتتزرگ تتتاریخی بتته اشتتکال متنتتوه در شتتعر دفتتاه مقتتدس

نمودار شده که به اجمال به بررسی آنها میپردازیم:
 .1.1.2.4عدم سازش با ستمگر

ّ
تجلی شکوهمند روحیه عزت متداری و ستازش نکتردن بتا ظتالم در زنتدگی و شخصتیت

ّ
امام حسین(ه) در شعر دفاه مقدس نیز انعکاس یافته است:
ندان تت ت تتی کت ت تته متت ت تتا جملتت ت تته آزادهای تت ت تتم

چ ت ت ت تتو شیت ت ت ت ت تتر از پت تت ت ت تتی رزم آم ت ت ت ت تتادهایم

نگهب تتان ایتتتن س تترزمین ختتتون ماستتتت
ُ
هتت تتر آن کتت تتو کتت تته راه حسینتت ت تتی گز یتت تتد

کجت تتا مت ت تتینهد ستتتر بتتته حکتت تتم یز یتتتد؟!

در جن تتی چتتتو بتتتا خصت تتم بتتتد آهنتتتی

وارس تتته ز قی تتد س تتازش و نن تتی شدی ت تتم

ترد
تودت تبت ت تتهت تنتب ت ت
تدیم
خت ت ت ت
تارزار ت توت ت تب ت تتات ت ت ت
تمت تبت ت تتهت ت تکت ت ت ت ت ت ت ت
صتت ت ت
خت ت ت ت
بتشتتات ت ت ت

گتتواهیش همتتین ختتاک گلگتتون ماستتت
(شاهرخی)235 :1368 ،

م تتا مث تتل حسی ت تتن ،وارد جن تتی شدیت تتم

(صالحی)11 :1387 ،

 .2.1.2.4ایستادگی و مقاومت

طتتاهره صتتفار زاده در ستترودهای بتتا نتتام «پیشتتواز» ،ایستتتادگی و مقاومتتت رزمنتتدگان را در
جبهتته بتتا ایستتتادگی امتتام حستتین(ه) مقایستته کتترده و آن را ادامتته دهنتتده همتتان راه خوانتتده
است .وی با الهام از عبارت معرو زیارت عاشتورا «إنتی ستلم لمتن ستالمک و حتر

لمتن

حاربکم» چنین میسراید:
 /و ار تفتتاه صتتخره و کتتوه  /بتته ز یتتر پتتای دلیرانتتی استتت  /کتتز ارتفتتاه عقیتتده  /از ارتفتتاه ایمتتان
میجنگند  /از مرز جان چون صخره متیگذرنتد  /پروازشتان از ختاک  /ستوی نتور  /از بطتن
آبی رگها  /بسوی آبی باالست  /و حنجرههای زخمی  /زیر فشار ظلم ابر باطلهتا  /متدام
میخوانند /ما در محار به هستیم  /با هر که با حسین در جنی است  /و در صتلحیم  /بتا
هر که با حسین در صل است.

ّ
(صفارزاده)41 - 35 :1366 ،

بازتت تتا رفتت تتاری حتت تترت زینت تتب (س) ،است تتوه صت تتبر و شت تتکوه انقالبت تتی ،در مت تتادران و
ّ
ّ
همستتران شتتهدای دفتتاه مقتتدس تجلتتی یافتتته و در شتتعر حماستتی نیتتز ستتهمی را بتته خ تتود
اختصاص داده است:
زینتتب دوران! بتته صتتبرت پشتتت دشتتمن را شکستتتی  /بتتر ستتر نعتتش بتترادر بتتا بتترادر چتتون
نشستی  /رشته پیوند با هر چه جز مهرش گسستی (مردانی)215 :1377 ،

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

در سرزمین آبی جبهه  /کسی به خویش نمیاندیشد  /کسی به مرگ و مال نمیاندیشتد
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 .3.1.2.4شهادت طلبی

نگتتاه حماستتی امتتام حستتین (ه) بتته متترگ و داشتتتن روحیتته بتتاالی شتتهادت طلبتتی ،در
ّ
شتعر دفتاه مقتدس نیتتز بستیار دیتده متتیشتود .حمیتد ستبزواری در قصتتیدهای بته نتام «مشتتهد
ن تتام آوران» ک تته سرش تتار از روحی تته حماس تتی اس تتت ،ب تته بی تتان تف تتاوت میتتان م تترگ در بس تتتر و
شهادت میپردازد:
مرگ که در بستر است ،متردن بیز یتور استت

مشه ت ت تتد ن تتام آوران ،بس تتتر بیم ت ت تتار نیس تتت

(سبزواری)67 :1373 ،

مرگ سرخ در سرودههای شاعران دفاه مقدس نمونههای فراوانی دارد ،از جمله:
آنتتان ک تته ب تته متترگ س تترخ لبخن تتد زدن تتد

بت تتا جوشت تتش خت تتود و بت تتا ست تترود تکبی ت تتر
ّ
 .4.1.2.4مرگ با ّ
عزت بهتر از زندگی با ذلت

پیمانتت تته حتت تتق حسیت تت تتن ماننت تتد زدن تت تتد
شتتب را بتته خجستتته صتتب پیونتتد زدنتتد

(باقری)67 :1363 ،

صتدای رستتای امتتام حستین(ه) پتتس از قتترنهتتا بته گتتوش جتتان رستیده بتتود و فرزنتتدانی کتته
حسین (ه) را اسوه خویش قرار داده بودند ،در امتداد قیام او مقابل تجاوزگران ،تا پای جان
ایستادند:
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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تتتا مشتتهد متتردان ختتدا خ ت تتون رنتتی استتت
روزی که جتوا

ظالمتان خاموشتی استت

با دشمن حق ،شتیوه متتردان جنتی استت
روزی است که زیستن ،قرین ننتی استت

(علی دوستی)107 :1368 ،

ّ
جملتته «هیهتتات متتن الذلتتة» کتته یکتتی از حماستتیتتترین جمتتالت امتتام حستتین (ه) بتتود بتته

صتتورت یتتک عقیتتده درآمتتد و روح رشتتادت و دالوری را در جامعتته استتالمی و بتته تبتتع آن در
سرودههای شاعران دمید:
ک ت تته مت تتردی از ز بت تتونی بت تتر کنت ت تتار است تتت

مبتت تتر در پت ت تتیش مت ت تتردان نت ت تتام تسلی ت ت ت تتم
ّ
ز متت تتا «هیهتت تتات متت تتن الذلتت تتة» بشن ت ت ت تتو

ک تته م تتا را از حس تتین ای تتن یادگ تتار اس تتت

پیکتتار علیتته ظالمتتان پیش ت تتته مت تتاست

ونتتدر ره دوستتت متتردن اندیشتته م تتاست

(سبزواری)72 :1373 ،

ّ
ه ت تترگز نت تتدهیم تت تتن بت تته ذل ت تتت ،ه تترگ ت تتز

در خ ت تتون زالل کت ت تتربال ریش ت تته مت ت ت تتاست

(عبدالملکیان)120 :1368 ،

از رجزهای امام حسین (ه) در روز عاشورا این بوده است:
القتتت تتل أولتت تتی متت تتن رکتت تتو

العتت تتار

و الع ت تتار أول ت تتی م ت تتن دخ ت تتول الن ت تتار

ّ
تجلی این شعار حماسی در شعر دفاه مقدس نیز دیده میشود:
برآییت ت ت تتد ای ست ت ت تتتم ست ت ت تتوزان عاش ت ت ت تتق

مالمت ت تتت گری را گت ت تتو لت ت تتب فت ت تترو بن ت ت تتد
گتتر عرص تته زندگت تتی بتته م تتا گ تتردد تن ت تتی
یک نام به خون نوشته بتر ستینه ستنی

(ابومخنف)33 :1385 ،

کتتته مت تتا را بتتتا ستتت تتم افتتتتاده کتتتار استتتت
ک تته م تتردن پ تتیش م تتا بهت تتر ز ع تتار اس تتت

(سبزواری)72 :1373 ،

ور غرقتته ختتون شتتویم در عرصتته جنتتی
بهتت ت ت تتر ز ه ت ت تتزار ن ت تتام آل ت تتوده ب ت تته نن ت ت تتی

(محمد علی مردانی به نقل از شاهرخی)292 :1368 ،

 .5.1.2.4پیوند ابزار جنگی میادین جنگ تحمیلی با کارزار عاشورا

جسته ،تصویرگر صحنههای مبارزه گردیدهاند:
شتتب بتتار دگ تتر نیتتام خنج ت تتر شتتده بتتود
خورشید سحر سرشتک ختون میبار یتد

خف تتاش دو بتتاره ستتایه گستتتتر شتتده ب تتود

یتتک کتتر

و بتتال ستتتاره پر پتتر شتتده بتتود

(حسینی)82 :1386 ،

در جایی دیگر چنین میگوید:
بت ت ت تته پیمت ت ت ت ت ت تتان مت ت ت تتوال ره م ت ت ت ت تتیسپارد
در ای ت تتن خیزاب ت تتههای آتت ت تتش و خت ت ت تتون

از اینج ت ت تتا تت ت تتا خ ت ت تت ت تتدا ره م تت ت تتیسپارد

بت ت ت تته شت ت ت تتوق کت ت ت تت ت ت تتربال ره م تت ت ت تتیسپارد

(همان)162 :

و حمید سبزواری چنین میسراید:
تیتتغ بتتر آر یتتد تیتتغ ،فرصتتت گفتتتار نیستتت

موسم رزم است ،رزم ،وقتت دگتر کتار نیستت

(سبزواری)66 :1373 ،

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

شاعران از ابزار جنگی به کار رفته در قیام کتربال و اصتطالحات جنگتی امتروزی نیتز ستود
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آاللت تته خجت تتل ز روی گلفت ت ت تتام تت تتو شت تتد

رفتتتی بتته ره حس تتین (ه) و در آختتر ک تتار

گلگونت تته شف ت ت تتق ز برکت تتت نت تتام تت تتو شت تتد

گتت تتلزخم گلول تت ت تته ز یتت تتب انتت ت تتدام شتت تتد

(ثابت محمودی)79 :1365 ،

 .3.4رنگ در شعر عاشورایی دفاع مقدس

اصوال رنی ،نشانه بارز یک ُبعد فرهنگی یا اعتقادی میتوانتد باشتد .بته عنتوان نمونته در
ّ
شعر دفتاه مقتدس استتفاده فتراوان از رنتی سترخ کته برگرفتته از حماسته ختونین عاشوراستت
کامال مشهود بوده و شاعران به خوبی از جلوههای گونتاگون ایتن رنتی در تصویرستازیهتای
خویش استفاده کتردهانتد؛ بته و یتده واژه «ختون» در اشعارشتان بستیار بته کتار رفتته استت :بتاغ
خون ،باده خون ،سجاده خون ،خون پاک ،ردیتف ختون ،آ

ختون ،شترا

ختون ،خشتا

خون و...
ایتتن جرعتته کشتتان مستتت از بتتاده ختتون
بتتتا بانت تتی امت تتام نت ت ت ت تتور قامت ت تتت بست تتتند

معشتت تتوق شتت تتهادتند و دلت ت تتداده ختت تتون
هنگت ت تتام قیت ت ت ت تتام روی ستت تتجاده خت ت ت تتون

(حسینی)133 :1386 ،

رنتتی ستترخ و واژه هتتایی چتتون :ختتون ،اللتته ،گلگتتون ،شتتهادت ،شتتهید کتته در شتتعر اک تتر
ّ
شاعران دفاه مقدس آمده است ،با واژههایی چون کربال ،حسین ،سنگر ،سلسبیل ،نخل،
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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طوفان ،آذرخش ،بترق ،حادثته ،جتزر و متد ،متوج ،بتاران ،آفتتا

و ...کته نشتانه بتارز تلفیتق و

هماننتد کتتردن صتتحنههتتای حماسته عظتتیم عاشتتورا بتتا صتحنههتتای عشتتق و شتتور و حماستته
ّ
هشت سال دفاه مقدس است و اینکه رزمندگان استالم در تمتام لحظتههتای نبترد ،الگتوی
خود را امام حسین (ه) و یاران باوفای او قرار دادهاند:
معتتراج متتردان را  /قامتتت بستتتی  /بتته زختتم حستتین (ه)  /در ظهتتر عاشتتورا  /در امتتتداد
پرسش تاریخی حسین (ه) ّ /فوارههای خون شما بهترین جتوا  /و آیتههتای متتواتر جهتاد
 /با رگبار مسلسلهای ّمتکی بر عشق شما تفسیر میشوند (همان)120 :
ّاما در این میان؛ سید علی گرمارودی از شاعران برجستتهای استت کته از تعامتل و تقابتل
رنتی هتتای سترخ و ستتبز ،بترای بیتتان اشتعار عاشتتورایی ختود بهتتره ز یتادی بتترده کته بتته برختتی از
اغراض آن اشاره میشود:

 .1.3.4تابیدن نور امید

گتاهی اوقتات گرمتارودی ،از تعامتل رنتیهتای سترخ و ستبز بتا یکتدیگر بترای تعبیتر از زنتده
شدن و درخشیدن نور امید بهره میبرد:

یتتا ثتتار اهلل  /آن بتتاغ مینتتوی  /کتته تتتو در صتتحرای تفتتته کاشتتتی  /بتتا میتتوههتتای ستترخ  /بتتا

نهرهای جاری خونا  /و آن سروهای سبز دالور  /باغیست که باید با چشم عشق دیتد /

(موسوی گرمارودی)152 :1375 ،
 .2.3.4رمز جاودانگی

اک ت تتر شت تتاعران مت تترگ در راه وطت تتن را بت تتا رنت تتی ست تترخ تعبیتتتر مت تتیکننتتتد .امت تتا از آنجت تتایی
ّ
که گرمارودی مرگ سرخ را ،مقدمهای برای زنتدگی جاو یتد متیدانتد ،بترای تعبیتر از ایتن گونته
مرگ ،رنی سبز را برمیگزیند .در مجموعه «خ ّ خون» گاهی تقابل رنیهای سترخ و ستبز،
بیانگر چنین هدفی است:

خوشت تتا کت تته روزی ست تترخ بمیت تترم و ست تتبز بت تترآیم .../آه ای ست تتبز! ای ست تتبز ست تترخ! (همت تتو،

.)92 :1363

سبز ،اشاره به حیات جاوید شهید بوده و سرخی ،نمتادی از شتهادت و نشتانهای از سترور و

شادا بی شهید از رسیدن به آن است ،زیرا سترخی چهتره ،نشتان از رضتایت کامتل انستان در
پیشگاه محبو

دارد.

 .3.3.4اعتراضی به حا کمیت سیاه

نوسروده های گرمارودی ،از تنتوه محتتوایی و کتاربرد فراوانتی برخوردارنتد .بعتتی از آنهتا
مانند «خ ّ ختون» و «در سایهستار نختل والیتت« از آثتار درخشتان دهته شصتت و از استبا
شهرت این شاعر است .به نظر میآید بیشتر شتهرت و اعتبتار «خت ّ ختون» در خت شتکنی
آن و پیشگامی شاعر در شعر موضوهمند آیینی ،بویده در گرایش عاشورایی و از مشتهورترین
آنتتان تتتا زمتتان ختتود در قالتتبهتتای نتتوین بتتوده استتت .بخشتتی از ایتتن شتتهرت ،مرهتتون نگتترش
نو ین  ،انقالبی و تاریخی شاعر به واقعه است و بخشی نیز بته واستطه بتدایع هنتری آن ،بتویده
آغاز و پایان ابتکاری و به خاطر ماندنی آن است .رنی سرخ ،با تمام مایههای مثبت دینی

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

گرمارودی ،سرخ و سبز را در این ابیات ،نمادی از امتام حستین (ه) دانستته استت .رنتی
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خویش ،گسترده ترین حتوزه نمتادین رنتی را در ایتن ستروده در بتر دارد و رمتز ایثتار ،شتهادت،
عشق ،شادابی ،ایمان و گاهی نمتاد حرکتت انستانستاز امتام حستین (ه) استت .گرمتارودی
در این زمینه چنین میسراید:
مرگ سرخت  /تنها نه نام یزید را شکست و کلمه ستم را بیسیرت کرد  /که فوج کتالم
را درهم شکست  /تو قرآن سرخی /خون آیتههتای  /دالور یتت را /بتر پوستت کشتیده صتحرا
نوشتی /و نوشتارها /مزرعهای شد /با خوشههای سرخ( /همان)141 :
در این قطعته شتعری« ،مترگ سترخ» و «قترآن سترخ» هتر دو بته واقعته عاشتورا داللتت دارنتد.
مرگ سرخ ،نمادی از شهادت و قرآن سترخ ،نمتاد امتام حستین (ه) و خوشتههتای سترخ ،رمتز
شهدای دشت کربالست ،زیرا از خون امام حسین (ه) درخت شهادت ،سبز و بارور شد.

نتیجه

هر چند حماسه کربال و قیام ستاالر شتهیدان ،مهتمتترین رختدادی بتوده کته باعتث تح ّتول

متتتمونی و معنتتایی در ادبیتتات فارستتی و عر بتتی شتتده استتت ،امتتا موضتتوه شتتهادت امتتام
حسین (ه) ،عاشورا و واقعه کربال ،حادثهای است که در طول تاریخ ،همیشه با یتک نگتاه،
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نگریستتته نشتتده و شتترای تتتاریخی ،اجتمتتاعی ،سیاستتی و ...موجتتب شتتده تتتا در دورههتتای
گونتاگون ،یتک یتا چنتد جنبته از آن ،بیشتتر متورد ّ
توجته قترار گیترد .از مجموعته عوامتل متتؤثر در
نگتترش بتته عاشتتورا ،شتترای سیاستتی حتتاکم بتتر جامعتته ،تتتأثیر قابتتل مالحظتتهای در زاو یتته دیتتد
شاعران داشته است.
ُبعد فردی و اجتماعی شخصیت امام حسین(ه) و میتزان رویکترد شتاعران بته هتر یتک از
آن ابعتاد ،از مستائل قابتتل بررستی در اشتعار عاشتتورایی فارستی و عر بتی استتت .صتفاتی چتتون
ص تتداقت ،مقاوم تتت ،اخ تتالص ،ص تتبر ،ایم تتان و ...نش تتان دهن تتده شخص تتیت ف تتردی ام تتام
حسین(ه) و صفاتی چون هدایتگری ،نجات بخشی ،یاری دیگتران ،حیتات بخشتی و...
بیتتانگر تعام تتل ایش تتان بتتا جامع تته خ تتویش ب تتوده و ُبعتتد اجتم تتاعی شخص تتیت وی را نش تتان

میدهتدّ ،
حتتی توصتیف صتفات ظتاهری و جستمی ایشتان نیتز از نظرهتا دور نمانتده استت.
همچنتتین تعتتابیر و اصتتطالحات بتته کتتار گرفتتته شتتده بوستتیله شتتاعران ،حکایتتت از حتتتور

ادبیتات ُبکتایی و حماستی در هتر د و ز بتان دارد ،امتتری کته ناشتی از اختتال در نتوه نگتاه بتته
جر یتتان عاشتتورا بتته عنتتوان یتتک تتتراژدی و یتتا یتتک انقتتال

و نهتتتت حیتتات بختتش استتت .در

ورای این اشتراکات ،اختالفات قابل مالحظهای نیز در شتعر عاشتورایی دو ز بتان وجتود دارد
که موجب تمایز دو ادبیات میگردد .از جمله این تفاوتها میتوان به میزان ّ
توجه شتاعران
ّ
دو ملت به ذکر نسب و مدح خاندان امام حسین(ه) اشتاره کترد .ایشتان در اشتعار ختویش،
امام حسین(ه) را با تعابیری چون نواده پیامبر (ص) ،تربیت یافته پیامبر (ص) ،پسر بتتول،
پسر حترت زهرا ،فرزند شیر خدا ،فرزنتد علتی و ...معرفتی کتردهانتد .بررستی اجمتالی اشتعار
عر نشان میدهد که آنان بیش از شاعران ایرانی وارد این عرصه شدهاند.
ّ
توجه بیشتری به بعد سیاستی حرکتت امتام
از دیگر سو ،در دهههای اخیر ،شاعران عر
حسین(ه) داشتهاند .بتیعتدالتی ،ستختگیریهتای موجتود ،روحیته ستازش پتذیری ستران،
تستتلیم و ناامیتتدی از تحت ّتوالت اساستتی در جامعتته عتتر و فقتتدان رهبتتری واحتتد در میتتدان
مبارزه ،باعث گردید تا شاعران با الهام از عاشورا ،صفاتی را از شخصتیت امتام حستین(ه)
انتخا

و در اشعارشان منعکس کنند که بر خال روحیه حاکم در جامعه است .معرفتی
به حتور چنین رهبرانی در جامعه ،از طر دیگر ،تبیتین

طر و نیاز جامعه معاصر عر
ّ
کنن تتده عل تتت گ تترایش ش تتاعران ب تته ای تتن مس تتأله اس تتت .ن تتوه ص تتفات انتخ تتابی ب تترای ام تتام
حستتین(ه) نیتتز ّ
متیتتد ایتتن مطلتتب استتت کتته شتتاعران عتتر در توصتتیف شخصتتیت امتتام
حسین(ه) ،به دنبال یک الگتوی مبتارز در جامعته ختویش بتودهانتد بته همتین دلیتل بتیش از
همه ،بر زنده بودن و تداوم حیات ایشان تأ کید کردهاند .حتتور امتام حستین(ه) بته عنتوان
یتتک مب تتارز در عص تتر حاض تتر و پیون تتد می تتان قی تتام ک تتربال و حتتوادث جتتاری جامعتته عتتر

از

ویدگیهای شعر عاشورایی معاصر عربی است .به نظر میآید به دلیل حتتور رهبتران دینتی
در نهتت مشروطه و پس از آن ،این مسأله کمتر مورد توجه شاعران ایرانی بوده است.
قیتتام عاشتتورا کتته بتته عنتتوان الگتتویی ارزشتتمند و کامتتل ،از ابتتتدا پشتتتوانه فکتتری انقتتال
اسالمی بود ،با شروه انقال

اسالمی ،بارزترین اسوه و الگوی مبتارزه شتد .شتعارهای مفقتود

عاشتتورا کتته هرگتتز در ستترودههتتای شتتاعران ستتدههتتای پیشتتین بتته کتتار گرفتتته نشتتده بتتود ،در

عاشورا و امام حسین (ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

امام حسین(ه) به عنوان یک رهبتر انقالبتی و مبتارز علیته ستتمگری حاکمتان فاستد از یتک
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فرهنی مبارزه و جهاد راه یافتت و شتعار و شتعر آ کنتده از جمتالت و اشتاراتی شتد کته ملهتم
ّ
از عاشتتورای حستتینی بتتود .امتتام خمینتتی (ره) بتترای ملتتت ،یتتادآور امتتام حستتین (ه) و حتتق
طلبی و ظلم ستتیزی آن حتترت بتود و در شتعر شتاعران نیتز نمادهتا بتا نمادهتای عاشتورایی
پیوند خورد.
بتتا وقتتوه جنتتی تحمیلتتی کتته مشتتابهت هتتای بستتیاری بتتا نبتترد حتتق علیتته باطتتل در کتتارزار
کتتربال داشتتت ایتتن دو حادثتته از جهتتات متعتتدد بتته هتتم پیونتتد ختتورد .حماستته عاشتتورا کتته تتتا
پیش از انقال  ،عمدتا بته عنتوان یتک ستوگ بتزرگ بته آن نگریستته متیشتد ،در سترودههتای
ّ
شاعران دفاه مقتدس بته عنتوان یتک حماسته مطترح شتد کته ایتن نگتاه حماستی بته عاشتورا،
در تاریخچتته شتتعر عاشتتورایی فصتتل تتتازهای گشتتود .شتتعر جنتتی ،سرشتتار از روح حماستته و
دالوری استتت و متتتامین برگرفتتته از واقعتته عاشتتورا ،ستتهم قابتتل تت ّ
توجهی در تقو یتتت ایتتن روح
حماسی دارد.
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