
 
 
 
 
 
 
 

 در شعر شاعران مسیحی معاصر عرب سیمای حضرت زینب
 1یتر سید مهدی نوری کیذقانکد

یافت:  25/1/97 تاریخ پذیرش:  20/8/97 تاریخ در

 چکیده
ایی در ادبیمات عربممی امدمتی بممه درازای وااعمه عاشممورا دارد. شمعر عاشممور

کممممه پممممس از وجممممود مبممممارک سیدالشممممهدا یکممممی از شخصممممیت  هایی 
عاشمورایی داراسمت، عقیلمه آی نمی و ترین جلوه را در شعر و ادبیمات  بیش
کبریحضرت هاشم  بنی که افمزون بمر است. شایان  زینب  ذکر است 

ران و ادبمای مسمیحی نیمز بمما شماع سممنت،مسملمان شمیعه و اهمل شماعران 
کرده و دفترهای شعر خود را  سرایش اشعاری نغز به ایشان عرض ارادت 

کمممرده بمممه سمممتایش حضمممرت بمممه شمممیوه انمممد. در مقالمممه حاضمممر  ممممزین 
در شممعر  هممای حضممرت بممه جلمموه فضممایل و ویژگیتحلیلممی _  توصممیفی

شده است و سعی شده  اند تن از شاعران مسیحی معاصر عرب پرداخته
که در شعر این شاعران مسمیحی  ترین ابعاد شخصیتی حضرت مهم

گردد. در یمک نگماه اجممالی ممی تموان  بازتاب یافته است بررسی و تبی ن 
کی و عفاف حضرت ایی، پاسداری از دیمن ، صالبت و شکیبگفت: پا

و  بیمممممتو رسمممممالت الهمممممی، محافظمممممت از اهمممممل  پ مممممامبر خممممماتم
                                                                            

 (seyyed1221@yahoo.com) استادیار دانشگاه حکیم سبزرواری .1
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کممربال، حماسممه کممربال بممه جهانیممان، از آفرینی و انتقمم بازمانممدگان  ال پ مما  
که این دلدادگان مسیحی بدان پرداخته مهم  اند ترین موضوعاتی است 

، شاعران مسمیحی معاصمر، شمعر عاشورا، حضرت زینب:کلیووژگاا 
 .عربی

مقدمه

 بیا مسئله.1
کتربال دارد و از همتان نخستتین روزهتای پتس از واقعته  شعر عاشورایی قدمتی به درازای حادثه 

 ،بتتار حتتال َغتتمعتتین  آمتتوز و در ورا شتتاعرانی بتته ستترایش شتتعر پیرامتتون ایتتن حادثتته عظتتیم، درسعاشتت
 اند. های شاعران بوده ها و چکامه های بزرگی محور چامه پرداختند. در شعر عاشورایی شخصیت

و  و قهرمانتتان عظتتیم ایتتن حادثتته همچتتون حضتترت عبتتاس از وجتتود مبتتارک سیدالشتتهدا
کبر علی گرفته ت ا  ... .غالم سیاه و« جون»مردانی چون  ا طفل شیرخوار حضرت و آزادو... 

کتته حجتتم قابتتل  یکتتی از شخصتتیت تتتوجهی از مراثتتی و متتدایح عاشتتورایی را بتته ختتویش هایی 
کربال عقیله بنی کبری اختصاص داده، سترگ بانوی دشت  . حضترتش در است هاشم زین  

شتاعران بستیاری دفتاتر شتعر ختود را بته  خاصی دارد و اشورایی معاصِر فارسی و عربی جلوهشعر ع
گون شخصیت این بانوی معظمه گونا کرده ابعاد   اند. مزین 

مسلمان متعددی هم مسحور  که افزون بر شاعران مسلمان، شاعران غیر نکته شایان توجه این
کته  انتد. هتم گشته و در بیان عظمتتش اشتعار زیبتایی ستروده شخصیت بزرگ حضرت چنتان 

 و امتام حستین رت امیتری زیبتایی از ایتن دلتدادگان مستیحی دربتاره حضتها و مراثت چکامه
های  تبع دیگتر شخصتیت و بته وجتود دارد. آنتتوان بتارا دربتاره محبوبیتت حضترت سیدالشتهدا

 گوید: می عظیم عاشورا چون حضرت زین 
کتترد  امتتام حستتین  هتتا استتت. و حتتق نیتتز از آِن تمتتام ملتتتبتته ختتاطر حتتق قیتتام 

کرد و تا وقتی به چنین حسین هم که خداوند خالق  خاطر رضای خداوند قیام 
گتروه خاصتی اختصتاص نتدارد بلکته بترای  همه باشد، قیام امام حسین نیز به 

 (365: 2009)بارا،  .تمام خلق است

ینت  کوششی نو، به برخی از زوایای شخصیت عظتیم حضترت ز در شتعر  مقاله حاضر در 
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، «جتتور  شتتکور»شتتاعران و اندیشتتمندانی چتتون  شتتاعران مستتیحی معاصتتر عتترب پرداختتته استتت.
کعدی»، «بولس سالمه»، «جوزف هاشم»، «ریمون قسیس» کته « راجی انتور هیفتا»و « میشال سلیم 

هتای آنتتان تابیتده استتت و در  بتر دل از مرزهتای متذه  ختتویش فراتتر رفتته و نتتور وجتود حضتترت
کربالآفرینی این بانوی عظیم  ها و اشعار خود از عظمت و نقش نوشته گفته ،در  اند و ستعی  سخن 
بتته عنتتوان الگتتویی از پتتاکی وشتتجاعت و صتتالبت بتته نتتد در حتتد بضتتاعت ختتویش ایشتتان را ا کتترده

کنند.  جهانیان معرفی 

.پیشی هپژوهش2
در متتورد موضتتوع حاضتتر پتتژوهش مستتتقل و مستتتقیمی انجتتام نشتتده استتت امتتا در خصتتوص 

که مه ،در شعر عربی حضرت زین   :ها عبارت است از ترین آن مکارهایی انجام شده 
. )گزینشتتی 1404، 4(. مجلتته موستتوم، شتتماره ّی الزینبیتتات )المختتتارات ِمتتن االدب الزینبتت. 1

 (باره حضرت زین است از برخی شاعران معاصر در
فی مرآة شتعر عاشتورا  المعاصتر. )دراستة مقارنتة بتین األدبتین الفارستی و  السّیدة زین . 2

جس انصاری، مجلة الجمعّیة العلمیتة االیرانیتة للغتة العربیتة و آدابهتا، العربی(، طیبة سیفی و نر
 م. 2014/  1393، صیف 31العدد 

ژنویشهوشعرشاعرژ مسیحیمعاصرحضرتزینب در

.پاکیوپاکوژمنیحضرتزینب1
ینتت  از ویژگتتی کتته  پتتاک هتتای حضتترت ز دامنتتی و طهتتارت و عفتتت ایشتتان استتت. امتتری 

و از همته برتتر  ، آستیهبزرگ بانوان پاک تاریخ همچون حضرت مریم را در زمره حضرت
کبری  دهد. قرار می مادر بزرگوارش صدیقه 

 ،دانتد خدا متی پرورده را دست حضرت زین  1«بولس سالمه»اندیشمند و شاعر مسیحی 
                                                                            

دستتت،  رهیچ یبتتیاستتت. او اد یلبنتتان یحی  و روزنامتته نگتتار مستتیتت( شتتاعر، اد1979-1902) . بتتولس ستتالمه1
کته در متدت زنتدگ یبتیه و خطیبلندپا یتوانا، شاعر یا سندهینو ختود متورد توجته شتعرا و ادبتا و  یپترآوازه بتوده 

یتتتر می یو متتتذهب یرجتتتال فرهنگتتت کتتترد:  معاصتتتر ختتتود بتتتوده استتتت. از آثتتتار او بتتته متتتوارد ز و  یعلتتت»تتتتوان اشتتتاره 
ش از سه ی)در ب« 1948ر، ید الغدیع»، «1947ر، یر البشیاألم»، «1947ن و أخواتها، یفلسط»، «1946ن،یالحس
ة یتتتحکا»، «1952الوجتتتود، یالصتتتراع فتتت»، «1950ح،یمتتتذکرات جتتتر»، «1949ة، یث العشتتتیحتتتد» ت(،یتتتهتتتزار ب
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کرده است: کی را افاضه  سن و شکوه و پا  که خداوند بدو این ح 
ینتتتت   الطهتتتتِر و البهتتتتاِ  أفتتتتاض  التتتتت ز

 
 لتتتتتتته  فیهتتتتتتتا ِمتتتتتتتن الستتتتتتتما  البهتتتتتتتاَ   

 بنتتتتت  بنتتتتِت الرستتتتول جّمَلهتتتتا البتتتتا 
 

 1ِری فصتتتتتتتتاَغ الجمیلتتتتتتتتَة العتتتتتتتتذراَ   
 (284م: 1961)سالمه،  

کعتدی»دیگر شتاعر مستیحی  بتانویی سرشتار از قداستت  را پتاک حضترت 2«میشتال ستلیم 
گرفته است: داند. می که از پرتو بهترین پدران روشنایی   بانویی 

ینتتتت  یتتتتِدی نستتتتمَة  یتتتتا ز الطیتتتت ، ز
 النستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 بنتتتت  العلتتتّی، َستتتناها نتتتور  خیتتتِر أِب  
ٌس   تتد   فزینتت   الطهتتر، فتتی أحشتتائها ق 

 
 3و زینبات التقی ضو   شذا النجتِ   

 (175م:  2012)زمیزم،  

.حکمتوخردمنویحضرتزینب2
ینتت  یکتتی از ویژگتتی علتتم و  دانتتش دانتتش و حکمتتت سرشتتار اوستتت. هتتای بتتارز حضتترت ز

با اشاره  که حضرت سجاد افاضه شده است، چنان که از منبع الهی به حضرتحکمتی 
 ین ویژگی عمه بزرگوارشان فرمود:به ا

: 2ج همم، 1403)طبرسمی،  .ر م هااةیر معتاة و فهاة غیلملة غان  حباد اهلل ب... ل باةی
305) 

 سراید: بولس سالمه با اشاره به این ویژگی حضرت چنین می
 فتتتتتترّدت أختتتتتذت حکمتتتتتتة الرجتتتتتتال

 
 متتتتتتتتتتتا رواه التتتتتتتتتتترواة  عتتتتتتتتتتتن َحتتتتتتتتتتتّواَ   

                                                                                                                                                                                    
تتر، ، «1968الفنتتدق،  یالیتتل»، «1967، یِمتتن شتترفت»، «1967ح، یمتتع المستت»، «1966خبتتز و ملتتح، »، «1961عم 
 (.66-53ص ش: 1391)نک: نوری، «. 1970ذلک الزمان،  یف»، «1968انة، یتحت السند»
ین . 1 که خداوند از آسمان جامعه ش ز کوه و زیبایی را بر قامت او افکنده است. او دختتِر پاک و با شکوه 

 بانویی پاک و نیکو آفریده است. دختر پیامبر است و خداوند وی را سدر سیرت و در صورتس زیبا ساخته و
کعتتتدی: از اندیشتتتمندان، ادبتتتا و شتتتاعران معاصتتتر 2 کتتتت  مختلفتتتی در . میشتتتال ستتتلیم  کتتته صتتتاح   لبنتتتانی 

کتاب در خصوص زندگی و ویژگیوی  است.موضوعات شعر و ادب و فرهنگ  های اهل  به نوشتن چندین 
کتاب یاحین االمامه» بیت پیامبر توفیق یافته است از جمله   «.او فقه و روحاا  االمام علی نهجاا » و «ر

ین . 3 هستتی و پرتتو تتو از نتور بهتترین پتدران  تتو دختتر علتی ! بوی خوش نس  تو در فزون بتاد.پاک ای ز
ینت  ینت  است. وجود ز پرهیزگتار پرتتوی از هتای  پتاک سرشتار از قداستت استت. و سدیگتر بتانوان پتاک وس ز

یند.  نجابت او
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 لتتتتو رأتهتتتتا حتتتتوا   فتتتتی الَغیتتتت  الرَتتتتتد
 

 1دت إلتتتتتی الرشتتتتتد حشتتتتتمةا و إبتتتتتتاَ   
 (285م: 1961سالمه، ) 

 :گوید می سالمهدر بیت اول 

ینتت  کتتت  شتتتحکمتتت متتردان را دا حضتترت ز  و وجتتود ایشتتان آنچتته را در 
گمراهی حوا یا فری  آدم توسط وی آمده ا  کند. ست، نقب میقدیمی درباره 

کتته   در عهتتد جدیتتد تنهتتا دو جتتا بتته نخستتتین زن »در توضتتیح ایتتن مطلتت  شتتایان ذکتتر استتت 
یتاد  مستیحیانبار، از فری  خوردن حّوا بته عنتوان هشتداری بترای  یک ده است.با نام حّوا اشاره ش

کته زن حتق  ،و دیگر بتار، بتا اشتاره بته خلقتت حتّوا پتس از آدم و اغفتال او )نته آدم( شده گفتته شتده 
، بتا بته دنیتا آوردن تقتواو  ایمتانیابد و تنهتا بته شترط داشتتن  تسلطشود و نباید بر شوهر  معلمندارد 
گذشتته  کلیستا آبتایبرخی  رو این از .یابد که مرتک  شده، نجات می تقصیریو  گناه، از فرزند در 

گناه مستعد زن را به لحاظ طبیعت ضعیف گمرا تر، برای انجام  شمردند و  هی میتر و عامل اصلی 
کلیسا نمی و مقام آموزشبه همین سب  آنان را الیق تصدی امر  ویکی فقه، ذیل « ).دانستند های 

 (ماده حوا
ه حضترت که خود مسیحی است و برخی پندارهای نادرست مسیحیان دربار سالمهبنابراین 

گذرانده، این کند و او را  به عظمت و حکمت یاد می جا از حضرت زین  حوا و یا زن را از نظر 
به  شمارد. وی در جای دیگر در بیان پاسخ حضرت برمی الگوی زنان و حتی حضرت حوا

یاد، از حکمت و بزرگ منشی اواب  کند: یاد می ن ز
 فأجابتتتتتتتتتتتتتتت بحکمتتتتتتتتتتتتتتة  و إبتتتتتتتتتتتتتتا   

 
 2قتتتتتتتتتتتاِد هتتتتتتتتتتا  فیتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتترارة اإلی 

 (292م:  1961)سالمه،  

.صبروتحملحضرتزینب3
ینت  ژگیییکی از و کته حضترت ز و « صتبر»ستتایند  شناستند و می را بتدان متی های بتارزی 
 کتته خداونتتد چنتتان .ستتت و حضتترتش در ایتتن خصیصتته تتتابع پیتتامبران اولتتوالعزم استتتشتتکی  او

                                                                            
گتر حتوا او را در پتس پترده غیت  . 1 کترد. ا که دربتاره حتوا نقتل شتده را نقتب  گرفت و آنچه  او حکمت مردان را فرا

 شد. ت میدید، با دیدن شایستگی و واالیی حضرتش، هدای می
 که در آن شراره آتش فروزان بود. و مناعتی پاسخ داد با چنان خردمندی. 2

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
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 دهد: را بدان فرمان می پیامبرش

ب   ل ص  م  لْصِاْ      ف 
ُ
ُسِ     أ ْزِم ِمن  اصّ ُ  (35)احقاف:  .ْوُصوا اْصع 

 فرماید: یا می

یال ِ ا مج  اْ ً لْصاِرْ ص   (5)معارج:  .ف 
که درآن  ها به صبر امر و سفارش شده است. و آیات و روایات فراوان دیگر 

را  گویتد و او به ایشان آفرین متی در توصیف صبر و شکیبایی حضرت زین  بولس سالمه
که زمین را به لرزه می ئبی میحامل مصا  افکند: داند 

 إیتتتتته أختتتتتت الحستتتتتین بنتتتتتت علتتتتتی
 

ّمَلتتتتتتتت متتتتتتتا یزلتتتتتتتزل  البطحتتتتتتتاَ     1ح 
 (285م: 1961سالمه، ) 

گویتا روزگتار قستم بیتان متیدر ادامه در تعبیتری عتاطفی و ادبتی  کته  ختورده آنقتدر بتر ستر تتو  دارد 
که مصائبش تمام شود!  مصیبت وارد آورد 

 بتتتتتتتتاألر أقستتتتتتتتم التتتتتتتتدهر أن ینالتتتتتتتتک
 

 2زا  حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی یستتتتتتتتتتتتتتتتتتتنفَد األرزاَ   
 )همو( 

که دنیا خانه رنج است و خطاب  را به صبر می در پایان در مقام تسلی حضرت خواند چرا 
کافی به حضرت می  ست:ا گوید بهشت برین و فراخ الهی تو را 

 فاصتتتتتتتتبِری فالحیتتتتتتتتاة  دار  عتتتتتتتتذاب  
 

ک الخلتتتتتتد  جنتتتتتتةا فیحتتتتتتاَ     3حستتتتتتب 
یمتتتون»دیگتتر شتتتاعر مستتیحی   ختتتوار امتتتام  را بهتتتترین ختتواهر و غم نیتتتز حضتترت 4«قستتیس ر

که از شدت مصیبت لطمه بر صورت می داند. می حسین زند. وی با تضتمین بیتتی  خواهری 
                                                                            

کتو دختت علتی آفترین بتر تتو ای ختواهر حستین. 1 کشتیدی  ه زمتین ستخت را بته لترزه ! تتو بتاری را بته دوش 
 افکند. می

که آنقدر بر تو مصیبت وارد آ روزگار قسم. 2 که مصیبتخورده   ها را به پایان برد. ورد 
که زندگی خا. 3 کافی است.نه رنج است و بهشت جاپس شکیبا باش   ودان و فراخ الهی تو را 
یمون قسیس: )4 هتای عربتی و فرانستوی شتعر ستروده  ...( وی در محله زحله لبنان زاده شد و به زبان -1939. ر

کته از او در  یخی، ادبی، اجتماعی و عاشقانه را در بردارد. عالوه بتر آثتاری  است. شعر او موضوعات متنوع تار
که مجموعه نشریات م کتاب از او چاپ شده  گردیده چند جلد  یکی از « علی الفارس الفقیه الحکیم»نتشر 

را ستتروده « ملحمتتة الحستین»ای بتته نتام  ( وی در بتتاره امتام حستتین منظومته117ش:  1389هاستت )زائتری،  آن
 است.
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 سراید: چه زیبا می از حضرت زین 
تتتتتته خیتتتتتتر أختتتتتتت ینتتتتت  أنتتتتتتت أخت   ز

 
 لّطمتتت وجَههتتا و صتتاحت َلتعِستتِی  

 عنتتتتتتتتدما شتتتتتتتتاهدته رأَس حستتتتتتتتین 
 

 خمتتتتتتِس أنشتتتتتتدت شتتتتتتعرها تشتتتتتتیر ب 
کمتتتتتتاال»   «یتتتتتتا هتتتتتتالالا لمتتتتتتا استتتتتتتتّم 

 
 أنهتتتتت الحتتتترب ناجتتتتَذیها بَضتتتترِس  

 «متتتتتا توهمتتتتتت  یتتتتتا شتتتتتقیَق فتتتتتؤادی» 
 

 1کتتتتان هتتتتذا متتتتا حقتتتتق الیتتتتوم أمتتتتِس  
 37م:  2011)قسیس،  

.صالبتوشجاعتحضرتزینب4
کترده استت. ختانواده حضرت زین  کته پدرشتان  در مهتد شتجاعت زاده شتده و رشتد  ای 
و  حنین و هوازن است و شتیر مردانتی چتون حضترت امتام حستینو خندق و  دالور بدر و احد

کتدام زن را تتاریخ  از دامتان آن ستر بترآورده و حضترت ابوالفضتل امام حسن انتد. بته راستتی 
گردن که دربرابر سلطان   کوچک شمارد و بر سرش فریاد زند:کش وقت بایستد و او را  دیده 

َّن ال   ًِ  ً َ    و  ااْد ْلااِ ُ  ق  یْست  ْقر ْعِظُم ه  ْكِا ُ ْساات  ْساات   ً اا   و  اا     ع  ْوبیخ  : 1348)ابممن طمماووب،  .ه 
184) 
کته بتر  همتتای متردان متی را حضترت 2«جتوزف هاشتم»شتاعر مستیحی  کستی  نردبتتان دانتد. 

 اش دارد: شجاعت پدر باال رفته و عزم راستینش نشان از حکمت و استواری اندیشه
 أخت الرجال، امتَطت معراَ  والتدها

 
 3عتتتزم  ینطتتتق  باألحکتتتام و الِحکتتتمو ال 

 (81، 2012زمیزم، ) 
                                                                            

ین . 1 کشید: آ تو خواهر حسینی. ز که بر صورتش لطمه زد و فریاد  که از دست بشدم. و چه نیکو خواهری  ه 
کرد و چنین سرود:  وقتی سر حسین کامل نشد»را بر نیزه دید با دست اشاره  که  و جنگ « .ای هالل ماهی 

گمتان نمتی»فترو بترد. دانش را به تمامی در بتدنش  گذشتته، امت« کتردم ای پتاره قلتبم  روز کته سمواضتع و حتواد س 
 چنین بالیی بر سر تو بیاورد.

ز اشتتغال یتس نیو تتدر ینگار کته بته روزنامته یر ستابق لبنتانیت  و وزیت.(: شتاعر و اد.. -1937) . جوزف هاشتم2
گتر او: یاز آثتار د«.  یتم الطینست»، «ضو  عن الضتو »، «الصخر یحجٌر عل»شعر اوست:  یها وانیداشت. از د

عصتر  معجتم الشتعرا  منتذ) «.اذةیتلیو اإل یمان البستتانیستل»، «یالفاراب»، «نیحرب السنت یصوت لبنان ف»
 (296ص ،1  النهضة،

گشتتته و اراده. 3 کتته بتتر نردبتتان سشتتجاعتس پتتدر ستتوار  ز احکتتام درستتت و حکمتتت ستتخن اش ا همتتتای متتردان 
 گوید. می



ماره
، ش

ارم
چه

سال 
14

تان 
بس

، تا
139

8
 

 

 

122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کته  دانتد و متی متی« دختر خرد»هسواران را نزد ش حضرت« میشال سلیم» گویتد بته راستتی، 
کرد؟ جز حضرتش نشانه  های دلیری را درک 

 تلک التی َعّدها الفرسان  بنت نهتی
 

َرِب    1و َمتتتن ِستتتواها َیعتتتی معتتتالَم التتتد 
 (176 )همو: 

یتتتاد، ایشتتتان را شتتتیرزنی  در توصتتتیف شتتتجاعت حضتتترت هبتتولس ستتتالم در مجلتتس ابتتتن ز
گرچه مجروم است اما از غرش باز نایستاده و چون شیر مقاومت می می که   کند: داند 

 اقتلتتتتتتتتتتوه قتتتتتتتتتتال التتتتتتتتتتولی فهّبتتتتتتتتتتت
 

ینتتتتتتت  هّبتتتتتتتتة الهصتتتتتتتوِر العتتتتتتتتاِدی   ز
کتتتتتتتتتتتتتالَلبو ة السمتتتتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتترخت 

 
 2حتتتة التتتتزأر مجروحتتتة  بتتتدون ضتتتماِد  

 (292م:  1961)سالمة،  
در  بتتته شتتجاعت حضتتترت« ملحمتتتة الحستتین»در چکامتته زیبتتتای ختتود  3«جتتور  شتتتکور»

گردن کند و از زبان او، یزید اشاره میمجلس   آورد: کشان را عددی به حساب نمی یزید و دیگر 
 مهتتتتتتتال یزیتتتتتتتد  و ال تغتتتتتتتررک منزلتتتتتتتٌة 

 
 !  4کتتتتتتّل الطغتتتتتتاة إذا عتتتتتتّدوا ألصتتتتتتغار 

 (74: 2012)زمیزم،  
کتته متتا عتترش تتتو را بتته لتترزه متتی رت بتتر ستتر یزیتتد بانتتگ متتیدر ادامتته از زبتتان حضتت یم و  زنتتد  انتتداز

 های اخروی از آِن ما و دوزخ ازآن توست: نعمت
زلزلتتتتته  نهتتتتتّز عرَشتتتتتک فتتتتتی الجّلتتتتتی ن 

 
 5لنتتتتا النعتتتتیم  لتتتتک التتتتویالت  و النتتتتار   

                                                                             
که دالوران او را دخت خر. 1 یافته است؟ دانند و جز او چه کسی نشانه د میبانویی   های شجاعت را در
ین . 2 گفت: این جوان را بکشید و ز چتون شتیر  حضترت جنگنتده از جتای برخاستت.چتون شتیر  امیر 

که زخمش بدون مرهم است و  کشید. آزادانه غرش میمجروحی   کند، فریاد 
کتابیات عرب دانشگاه بیم(: شاعر و استاد ادب 1935. جور  شکّور )متولد 3 که از او  ها و مقاالت  روت است 

اشتاره « ایتزهترة الجمال»و « حتدها القمترو»تتوان بته  یاو م یشعر یها وانیده است. از دیبه چاپ رس یمتعدد
دارد و دو منظومته  یعالقته خاصت تیت.( جور  شکور به اهتل ب91و  90ص ،2  کرد. )نك: معجم األدبا ،

 دارد.« نیملحمة اإلمام حس»و « یملحمة اإلمام عل» یها با نام یشعر
که داری. 4 گترد ای یزید آرام باش! جایگاهی  کته تمتام  بته شتمار آینتد سنتزد ختداس کشتان چتون  نتو را مغرور نسازد 

 کوچکند.
کاخ تو را به لرزه متی. 5 های الهتی  و آتتش و عتذاب هتا بترای ماستت افکنتیم. نعمتت ما با اقدامی سترگ، عرش و 

 برای تو.



 

 

123 

نب
ت زی

ضر
ی ح

یما
س

 
رب 

صر ع
معا

حی 
سی

ن م
اعرا

ر ش
شع

در 
 

 (همو)
ژهلبیتوبازمانواا کربال5 .محافظتژز

پتس از واقعته  اهلل قبت و حفتظ حتریم آلمرا یکی از اقدامات ارزشمند حضرت زین 
کودکان و خردساالن و آرامش دادن به ایشان، حفظ جتان امتام ستجاد و  کربال است. مراق  از 

کلمه مدیریت بحران پس از حادثه روز عاشورا، همه به عهده حضرت  بود. در یک 
 زد: چنین بر سر یزید فریاد امبربرای پاسداری از دختران پی این بانوی عظیم

ْوُق   ب   س  ِاملِ    و  راِ      و   ّ ذیُ     ْ قلِء ت  ت  ل ْبن  اصّطُ ْدِل ی  ِمن  اصع  ُسوِل اهلل  نلِت ً  االیل؟ ِ َُ   س 
 (308: 2: ج1403)طبرسی، 

کنیزکتان ختویش را در پترده   استت  عتدالت  آیتا ایتن از ای پستر آزاد شده! کته زنتان و 
کشانی ختدا  رسول  نشانی و دختران  ؟را اسیر به این سو و آن سو 

ینت  1«راجی انور هیفا»اندیشمند و ادی  مسیحی  از  بته دفتاعش بتا اشتاره بته ایتن نقتش ز
کرده و می ادجان امام سج  گوید: اشاره 

که اقدام ش کامالا می حضرت یاد مبنی بر  جاعانهدانست  اش در مجلس ابن ز
کشتن امام سجاد قیمت از دست دادن جانش  ، ممکن است بهمانع شدن از 

 (523: 1ج ،2009)هیفا،  تمام شود.

که حضرت یکی از صحنه به طور مستقیم در برابتر یزیتدیان ایستتاد و جتان و عترض  هایی 
کتترد گتتان پیتتامبر را حفتتظ  کتته در مجلتتس یزیتتد آن ،نوبا دختتتر  ، متترد شتتامی بتته فاطمتتهجاستتت 

بتتا اشتتاره بته ایتتن صتتحنه بتته  بتولس ستتالمهنظتتر ستتو  افکنتد و حضتترتش را از یزیتتد طلبیتتد.  امتام
ینتت  در مقابتتل شتتامی  دختتتر امتتام حستتین و حمایتتت از فاطمتته شتتجاعت حضتترت ز

 پردازد: بدسگال می
 و رأی فاطمتتتتتتتتتتتتتتاا غریتتتتتتتتتتتتتتٌر شآمتتتتتتتتتتتتتتت

 
کانتتت أختتَت الصتتباِم الشتتاِرق   ٌی و 

                                                                             
کتتت  و مقتتاالت  -م1965. راجتتی انتتور هیفتتا )1 ...(: اندیشتتمند و ادیتت  برجستتته مستتیحی لبنتتانی استتت. وی 

که از جمله متعددی ازخود به چاپ مقدمة فی معرفة االمام »، «صفحات من الفکر»توان به  ها می آن رسانده 
« فی الفکتر المستیحی المعاصتر اإلمام علی»، «األسالم والغرب»، «نظریة الالعنف فی االسالم»، «علی

کرد.  اشاره 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C
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 وه   الفتتتتتتتتتتاَة فهّبتتتتتتتتتتترام یستتتتتتتتتت
 

ینتتتتتتتٌ  هبتتتتتتتَة الستتتتتتتهام المتتتتتتتوارق   1ز
 (304م:  1961)سالمه،  

که  که بر سر یزید بانگ می هاشم عقیله بنی دهد، ارائه می سالمهدر تصویری   :زند 
کتته دختتتران پیتتامبر کنتتار هوس ای پستتت! َنستتزد  گردنتتد و در  بتتازان قتترار  استتیر 

 گیرند!

گتر قترار بتر چنتین پیونتدی باشتد یمت و با تصرف در مضمون از زبان حضترت کته ا قبتر  ،آورد 
 بهترین همسر ماست و ما با آغوش باز پذیرای مرگ هستیم:

 متتتتا بنتتتتات الرستتتتول یتتتتا وغتتتتد قالتتتتت
 

 فتتتتتتتی الستتتتتتتبایا و ال قتتتتتتترائن عاشتتتتتتتق 
 فأحتتتتتتتتتتتّ   األزواِ  قبتتتتتتتتتتتٌر َصتتتتتتتتتتتفیق 

 
 و أعتتتتتتتتّز  األصتتتتتتتتهاِر َرمستتتتتتتتاا نعتتتتتتتتانق 

 و یزیتتتتتتتتد ال یستتتتتتتتتطیع التتتتتتتتذی تبتتتتتتتتت 
 

 2ام متتتتتر لتتتتتذائقتتتتتتغی فتتتتتذاک الطعتتتتت 
 (و)هم 

دینورسالتپیامبر6 .پاسوژریژز
کارهای مهم حضرت زین  کربال و جلتوگیری از تحریتف  پاس یک از  داشت یاد و خاطره 

کتته  کتتربال »آن توستتط متتزدوران امتتوی در همتتان روزهتتای اول پتتس از واقعتته بتتود. بتته راستتتی  کتتربال در 
گر زین  نبود می  :مطهریبه قول استاد شهید «. ماند ا

کرد  مقام شامخ زین  و دشمن به خیال خودش اسیر حمتل در تبلیغ او بروز 
کرب فرستاد تا پیام رحقیقت داشت مبّلغ میاما د ؛کرد می )نک: ال باشد. آور حادثه 

 (406ص 17ج مطهری،
 نویسد: ندیشمند و ادی  مسیحی مینویسنده و ا ،راجی انور هیفا

ینتت  حضترت کتت کتترماز رستالت جتتدش پیتامبر ا ز ه و نیتز بقیتته اهتل بیتتت 
                                                                            

کتته چتتون صتتبحی درخشتتان بتتود، دیتتد. وقتتتی او از شتتامی فاطمتته خورده یتتک فریتت . 1 یتتد ایتتن  کوچتتک را  یز
ین  پاک کمان بجهد، از جای بر دختر را خواست، ز که از   خاست.چون تیری 

کتته دختتتران پیتتامبر ای پستتت. 2 کنتتار سبتته ظتتاهرس عاشتتقان  فطتترت! شایستتته نیستتت  در میتتان استتیران یتتا در 
گر چنین شود بهترین همسر آنان دل خاک است و زمین را در آغوش باز هوس که ا گیرند.  یزید کشند.  می قرار 

که خواسته که را نرسد  کند   این غذا برای تو طعمی تلخ دارد. تو را اجابت 
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کرد.  (523: 2009)هیفا،  کشته و یا اسیر شدند، دفاع 

 گوید: بیری زیبا و ادبی چنین میو در ادامه با تع

کارانتههاشم است  عقیله بنی او همان زین  او  که درباره نقتش جتاودان و فدا
کتتته بگتتتوییم:  در حفتتتظ رستتتالت اهتتتل بیتتتت پیتتتامبر گتتتر استتتالم توستتتط »ستتتزد  ا

هتتایش  ختتون در رگ عرضتته شتتد و ظهتتور یافتتت و توستتط امتتام علتتی برپیتتام
کرد و توسط امام حسین گشت و تسیدن آغاز  جاودان شد، پس توستط  جاری 

گرفت! حضرت زین   (524: همو)« باال رفت و او  

کبری معتقد است« جوزف هاشم»شاعر و اندیشمند مسیحی  شعله دیتن و ایمتان  زین  
گ؛ چرارا برافروخت  رفت: گرایید مسیر اسالم و ایمان به انحراف می ر آن شعله به خاموشی میکه ا

 و جذوة الدین لّجت فی النفوس بما
 

تتتم  ینتت   فتتتی الهاَمتتات و الِهم   أذکتتته ز
مستتت   فأیَقظتتت شتتعلَة اإلیمتتاَن إن ط 

 
 1زاغتتت و إن ألِهبتتت بتتالحق تضتتطرم 

 (81م:  2012)زمیزم،  
کعتتدی بتته ختتاطر زنتتده نگتته داشتتتن دیتتن پیتتامبر از  حضتترتش گویتتد: هتتم متتی میشتتل ستتلیم 

گذشت و سختی خوشی کرد: های خود   ها را تحمل 
 تلتتک التتتی َنزلتتت عتتن ختتّز هودجهتتا

 
 2لتتتدین أحمتتتد تحیتتتا ال لمغتصتتتِ   

 (176: همو) 

ینت  او در ادامه چنین می کته رستالت حضترت ز بته ثمتر نشستت و بستیار ستودمند  سراید 
کرد:واقع شد و لعنت ابدی را نثار دشمنا  ن و امویان 

ها  الزینتتتتتت   امتتتتتترأٌة أجتتتتتتَدت رستتتتتتالت 
 

 3و حّطتتتت اللعنتتتة علتتتی أبتتتی حتتتَرِب  
 (178: همو) 

                                                                            
کرد چتر. 1 ینت شعله دین در عمق دل ها نفوذ  کته ز ایمتان را  هتا برافروختت. او شتعله آن را در سترها و اراده ا 

گر این شتعله فتروکش متی که ا کرد، چرا  گتر زبانته متی کترد بته انحتراف متی فروزان  بتا حتق فتروزان  کشتید گراییتد و ا
 گشت. می

که از محمل نرم. 2 یست نه برای ستم می رو راحت فرود آمد و برای دین پیامب آن بانویی   گران غاص . ز
ین . 3 که رسالتش سودمند واقع شد و لعن ز  ت را بر امثال ابوحرب فرود آورد.بانویی است 
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گیهینتیجه
گذشتتت بتته بررستتی مهمدر آن ینتت  ژگتتییتتترین و چتته  هتتا و  در نوشتتته هتتا و فضتتایل حضتترت ز
بنتدی نهتایی  های برخی شاعران و ادیبان مسیحی معاصر عرب پترداختیم. در یتک جمتع چکامه
کتته شتتاعران و ادیبتتان مستتیحی معاصتتر عتتربتتت متتی گفتتت  از مقتتام شتتامخ و عظمتتت روحتتی  ،وان 

بته فضتائلی چتون پتاکی و قداستتش،  اند و در اشعار ختود بته زیبتایی به شگفت آمده حضرت
کتربال و انتقتال  محافظت از اهل بیت شجاعت و صالبتش، صبر و تحملش و و بازمانتدگان 

کردهز دین پیامبرهای حماسه عاشورا و پاسداری ا پیام اند و این نشتان از عظمتت و  ، اشاره 
 در آن سوی مرزهای اسالم دارد. عاشورا و حماسه ، امام حسینمحبوبیت حضرت زین 
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