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چکیده
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گشته و جلوهای متفاوت نسبت به دورههای پیشین یافته است .هدف این پژوهش بررسی
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ّ
أدبالطف -که مضامین عاشورایی در آن نمودی چشمگیر دارد -از نمودار بهره بردیم تا
خواننده میزان استفادۀ شاعران این دوره از ذوق ادبی خویش در راستای ایجاد تصاویر زیبا
و پویا بهمنظور پرورش مفاهیم دینی ،عبادی و سیاسی عاشورا دریابد .ارائۀ تصاویر زیبا در
این مرثیهها ،حضور عنصر عاطفه و خیال در تبیین و برجسته نشان دادن واقعۀ کربال ،استفاده
از قصاید بدون مقدمه -که خاص شاعران این دوره محسوب میشود -از جمله مهمترین
نتایج این پژوهش است .از دیگر نتایج به دست آمده میتوان به امید شاعران به شفاعت و
رستگاری در قیامت بهعنوان وجوه تمایز سوگنامههای حسینی نسبت به دیگر سوگنامهها
اشاره کرد.
َّ
واژگان کلیدی :رثای حسینی ،أدب الطف ،تحلیل محتوایی و ساختاری.
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مقدمه
ورود حادثۀ عاشورا به عرصه شعر و به ویژه رثا ،یکی از عوامل ماندگاری نهضت
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حسینی به شمار میآید؛ حضور پر رنگ این حادثه در قالب مرثیه ،عالوه بر این که موجب
پیوند قلبهای بیدار با آن شده است ،با خلق آثار ارزشمند در این زمینه ،موجب غنای
شده است .تاریخ سرایش نخستین مرثیههای حسینی ،صرف نظر از
ادبیات عربی و اسالمی 
شواهدی که از وجود آن پیش از واقعه کربال حکایت دارد ،از حادثۀ کربال آغاز گردید .در
روایتی نیز آمدهاست که نخستین کسی که در رثای امام حسین ،قاتل وی را لعنت کرد،
ابراهیم ،خلیل رحمان بود .پس از پیامبر نیز امیر مؤمنان و فاطمه و امام حسن
و اهل بیت bبرای امام حسین و مصایبش اشک ریختند و عزاداری کردند .همچنین،
در روزهای قبل از شهادتش در واقعۀ عاشورا ،رثاهایی در رابطه با ایشان شنیده شده در مسیر
هجرت امام از مکه به کوفه در بین راه و در منزل خزیمه ،امام ندایی شنید که میگفت
(مشایخی:)102 :1391 ،
عیـــن فاحتفـلی بجهد
أال یـــا
ُ

«هان! ای چشم! بسیار اشک ببار ،چه کسی پس از من بر شهیدان اشک میریزد؟»
ادبیات عاشورایی به دنبال تغییرات زمانی و مکانی در دورههای مختلف تح ّوالتی یافته

است .در عصر اموی به دلیل همزمانی با وقوع حادثۀ کربال ،این ادبیات بازتاب چشمگیری
داشت چنانکه به دلیل نزدیکی زمانی حادثه ،عبارتهای به کار رفته در آن ،جنبۀ گریان و
حزنآلود یافته بودند .در دورۀ عباسی این ادبیات ،رنگ تکلّف به خود میگیرد و شاعران
برای نمایش تواناییهای خود ،به استفاده از صنایع لفظی روی میآورند .اندلسیان نیز در این
زمینه از مشرقیان تقلید میکنند ،اما با توجه به شرایط سیاسی و محیطی خود ،ساختارهای
اثرگذاری را در ایجاد و بهکارگیری قالبهای شعری جدید همچون مو ّشحات به وجود
میآورند .در دوران انحطاط -که موضوع مقالۀ حاضر مربوط به آن دوره است -شعر
حسینی اگرچه ضعیف میشود ولی از نفس نمیافتد و رسالت خود را در به کار گرفتن زبان

تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی :جلد پنجم کتاب أدبال ّطف)

(شبّر)35 /1 :1980 ،

َو َمـن یبکی َعلـی ُّ
الشهداء بعدی
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لعن و نفرین برای دفاع از امام حسین و دیگر شهدای بزرگوار امید رسیدن به ثواب انجام
میدهد .در این عصر ،شعر شیعه برخالف روال گذشته -مانند اوضاع عمومی ادبیات عرب-
به ضعف و سستی در ساختار و تکلف وپیچیدگی در زبان گرفتار شد( .سیاحی)43 :1382 ،
شعرهای دربردارندۀ رثای سیدالشهداء«در دورههای بعد رنگ استدالل و احتجاج به
خود گرفته و منطق و فلسفه به آن غلبه کرد .شاعران با دالیل منطقی به مبارزه با دشمنان رفته
و آنها را به این که ناشایست بر مسند خالفت تکیه دادهاند ،محکوم کردهاند.
به تدریج مضمونی متفاوت و جدید با عنوان «امید به امام زمان و خونخواهی ایشان از
قاتالن» در اشعار عاشورایی رواج یافت و موضوع مهدویت و انتقام امام مهدی در آنها
نمایان شد( ».دیاری نژاد )37 :1394 ،خالصه همانطور که اشاره شد؛ ذکر مصیبت کربال و
نکوهش ستمکاران ،تولی و تبری و انتقام الهی ،برجستهترین مضمون شعری شاعران این دوره
ّ
است .از آنجا که دربارۀ تحلیل محتوایی و ساختاری جلد پنجم أدب الطف تاکنون پژوهشی
در قالب مقاله صورت نگرفته است؛ از اینرو پرداختن به این موضوع در جایگاه خود اهمیتی
فراوان دارد .تبیین شاخصههای کارآمد این بخش از قصاید این دوره و ویژگیهای خاص
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آن نسبت به دورههای پیشین ،هدفی است که در این پژوهش دنبال میشود.
 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1اهمیت و ضرورت پژوهش
این مقاله از آن جهت اهمیت دارد که میتوان رویکرد متعهدانۀ آن را آغازی بر دیگر
فعالیت پژوهشگران در عرصۀ ادب عاشورایی دانست؛ به گونهای که ترجمه و تحلیل این
مرثیهها به زبان فارسی میتواند یاریگر دیگر پژوهشگران این حوزه باشد .افزون برآن؛
واکاوی مؤلفههای اخالقی در مضامین عاشورایی به نوبۀ خود،گامی مهم در جهت حفظ و
احیای فرهنگ عاشورایی -حسینی و بسط اندیشههای آن در فرهنگهای مختلف به شمار
میآیند .این اشعار میتوانند نمونههای عالی از مضامین اخالقی و تعلیمی عاشورایی محسوب
شوند که هدفشان ،پیراستن انسان از رذیلههای اخالقی است .از اینرو با مطالعه و تعمق

در این بخش از مضامین برجستۀ عاشورایی به فصلهای مشترکی چون ایستادگی ،ایثار و
پایداری برای حفظ ارزشهای اسالم -که از مهمترین مضامین و مبحث اصلی این مقاله
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است -پی میبریم.

 .2-1پیشینۀ پژوهش
ّ
کتاب ده جلدی أدبالطف اثر سید جواد شبر را میتوان از مهمترین تالشهای صورت

گرفته در حوزۀ ادب عاشورایی دانست؛ اثری که به تنهایی محل بررسیهای فراوان قرار
گرفته و پژوهشهای چندی دربارۀ آن صورت گرفتهاست .بهطور کلی در رابطه با ادبیات
ملتزم (شعر شیعی و عاشورایی) پژوهشهای فراوان دیگری صورت گرفتهاست که در ادامه
به برخی از آنها اشاره میشود:
حمید رضا مشایخی ( )1391در مقالۀ «رثای حسینی در اشعار عربی قرن سوم» با بررسی
رثائیات این قرن ،برجستهترین ویژگیها و مضامین این نوع از ادبیات را بررسی و تحلیل
کرده است .سید حسین سیدی و هوشنگ استادی ( )1387در مقالۀ «تجلی عاشورا و انقالب
حسینی در شعر شیعه» با نگرشی تطبیقی ،زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ادبی در
ادبیات فارسی و عربی را تببین کردهاند .انسیه خزعلی ( )1383در کتاب امام حسین در شعر
معاصر عربی ضمن بررسی و تحلیل شخصیت امام حسین بر اساس نظر تحلیلگران و
دانشمندان و نیز بررسی سیر تح ّول شعر حسینی در طول تاریخ ،نمونههایی از اشعار کالسیک
و آزاد حسینی در دورۀ معاصر را نیز بیان کرده است.

محمدحسین فؤادیان و عبدالوحید نویدی ( )1393در مقالۀ «بررسی و تحلیل محتوایی
اشعار سروده شده در رثای امام حسین در عصر عباسی» با روشی توصیفی تحلیلی به
بررسی محتوایی اشعار سروده شده در رثای امام حسین در شعر شعرای عصر عباسی
پرداخته است .از نتایج این پژوهش میتوان به غلبۀ جنبۀ رثایی اشعار حسینی ،اشتراک و
اختالف در برخی اغراض ،صراحت لهجۀ شاعران شیعی ،ربط حادثۀکربال به شورای سقیفه
و مقابلۀ شاعران اهل بیت و تهاجم سخت آنان به برخی از شاعران وابسته به دولت عباسی
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روند شکل-گیری شعر حماسی -آیینی عاشورایی و ساختار لفظی و معنوی آن در گسترۀ
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اشاره نمود .محمد ری شهری ( )1390در جلد ششم از کتاب موسوعة االمام الحسین فی
الس ّنة و ّ
الکتاب و ّ
التاریخ ،اقدام اهمیت عاشورا و نیز ماتم و عزای ساالر شهیدان را تبیین
کرده است .البته بدون شک هنوز راههای نرفته در این وادی بسیار است و پژوهشهایی از
این دست میتواند بیش از پیش زمینه را برای مطالعۀ جدیتر هموار نماید .اما بهطور کلی
تاکنون پژوهشی جامع که به تحلیل محتوا و ساختار مرثیههای عصر انحطاط بپردازد ،انجام
نشده و هریک از این منابع فارسی و عربی که شامل کتاب و پایاننامه میباشد به بررسی
مضامین دیگر پرداختهاند .بنابراین تحقیق پیش رو ،پژوهشی نو در خصوص این موضوع به
شمار میآید.

 .3-1روش و چهارچوب نظری پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از منابع ،اسناد و ابزار کتابخانهای

و همچنین فضای مجازی ،به تحلیل و تبیین موضوع خود پرداخته است .منبع اصلی این
َّ
پژوهش ،جلد پنجم از مجموعۀ گرانسنگ ادب الطف تألیف جواد شبّر میباشد که پس
از معرفی و بررسی جایگاه رثا در عصر انحطاط ،به استخراج درونمایههای عاشورایی از
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قصاید این موجود در این جلد پرداختهایم .برای دست یافتن به این هدف ،ابتدا نموداری از
کردهایم تا از این طریق به
تمام مضامین عاشورایی بهکار گرفته شده در این جلد را ترسیم 
دورنمایی کلی از مراثی و آموزههای عاشورایی دست یابیم .در ادامه کوشیدهایم برای هر
مضمون برگزیده ،شاهد یا شواهدی از مراثی بیاوریم .بدیهی است که جامعۀ آماری ما (برای
رسیدن به پاسخ پرسشهای مقاله) بعضی از قصاید این مجموعه شامل  17قصیده و  462بیت
است .امّا از آنجا که تحلیل محتوا و ساختار این ابیات در حوصلۀ مقالۀ حاضر نمیگنجد؛ از
اینرو تنها ابیاتی که این مضامین در آنها نمود بارزی دارد و دارای ساختارهای زیباشناسی

میباشند ،محل بحث قرار گرفتهاند.

َّ

 .2معرفی موسوعة ادبالطف و بیان جایگاه ادبی جواد ش ّبر

سید جواد شبّر در سیزده جمادی الثانی  1332هجری در نجف اشرف ،در خانوادهای

عالم متولد شد و تحت نظر پدر خود و نزد سرشناسترین اساتید حوزهء نجف اشرف به
تحصیل علم و معارف دین پرداخت .وی در کنار دروس حوزوی به مدارس «منتدی النشر
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الحدیثة» پیوست و به موفقیتهای بسیاری دستیافت آ ن چنانکه که بهعنوان یکی از اساتید
برجستۀ آنجا به دبیری مشغول گردید .شبّر پس از تحصیل در هر دو بخش حوزوی و
دانشگاهی تمام توان و استعداد سرشار خود را در حوزۀ منبر و سخنرانی در منقبت حضرت

سیدالشهدا به کار گرفت و در زمرهء برجستهترین خطیبان منبر حسینی در زمان خود
درآمد .پاسداری از ساختارهای نظری ادبیات متعهد شیعه از دیگر تالشهای ایشان در حوزۀ
ادبیات شیعه است .این ویژگیهای ممتاز سبب شده است از شبّر به عنوان یکی از اركان

ادبیات شیعه ،به ویژه ادبیات عاشورایی ،یاد شود( .شیخ الغری) 398-399 :1428 ،
 .3رثا ،جایگاه و اهم ّیت آن در مراثی عصر انحطاط

رثا از بارزترین و صادقترین غرضهای شعری محسوب میشود .فن رثا قبل و بعد از
اسالم نزد عربها چهارچوب محدودی داشته که از دایرۀ برشمردن صفات و خصلتهای
به سایر فنون همچون غزل ،مدح ،فخر ،حماسه و وصف از گسترهای کمتر برخوردار است،
اما این فن پس از حادثۀ کربال جلوهای دیگر یافت .غم و اندوه فراوان و گریه و زاری در
مراثی شیعیان آنچنان گسترده شد که برخی از ناقدان را بر آن داشت که شعر شیعه را شعر
اندوه و گریه بدانند؛ زیرا از عشق به اهل بیت و عاطفۀ حزن و اندوه سرچشمه میگیرد».
(همان )315 :1963 ،مانند این بیت زیر:
َ ُّ
أ َرق ِم ْن َد ْم َع ٍة ِش ِیع ٍیة
(میدانی) 77 :2 ،1407 ،

َ َ
َت ْب ِكی َع ِلی ْب َن أ ِبی ط ِال ِب

«زاللتر از اشک شیعی که برای امام علی میریزد».
کثرت اشعار متعهد به گونهای است که جواد شبّر دربارۀ آن مینویسد« :اشعاری که در

رثای حسین سروده شده ،نیازمند صدها جلد کتاب است؛ بهطوری که فقط یک شاعر

تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی :جلد پنجم کتاب أدبال ّطف)

نیک فرد در گذشته خارج نبوده است( .ضیف )5 :1119 ،بیشتر ادیبان معتقدند فن رثا نسبت
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(شیخ احمد البالدی شاعر قرن دوازدهم) هزار قصیده در رثای امام حسین سروده است».
(شبر )18 :1 ،1409 ،همانطور که پیشتر به آن اشاره شد ،شعر رثا در دورههای مختلف
خوش درخشیده است ،امّا در دوران انحطاط« ،شعر عربی ارزشمندی ظهور نیافت؛ زیرا این

شعر در همۀ زمینهها به تبع انحطاط زندگی سیاسی  -اقتصادی و اجتماعی دچار انحطاط شد

و ستارۀ شعر افول کرد( ».ابوحاقة )711 :1979 ،افول حرارت حماسه و شور قیام در شعر
حسینی -که از قرن گذشته آغاز شده بود -در این دوره به وضوح خود را آشکار میسازد.
الفاظ ُسست و خالی از محتوا ،معانی سطحی و تکراری و تغییر جهت اغراض شعری از

هدف اصلی خویش ،موجب فقدان جاذبه و اثرگذاری این آثار شده است .به جای هجو و
تهاجم ،لعن و نفرین در اشعار راه یافت و مدح خالصانه و از سر عشق ،جای خود را به مداحی
به امید ثواب سپرد .شاعر با دعوت به صبر در عزای حسین ،رثای خود را به چشمداشت
اجر ،به امام حسین تقدیم کردهاست( .خزعلی )81 :1383 ،اگرچه ادبیات رو به ضعف
نهاد ،اما شعر حسینی ،شعر نهضت و مقاومت ،هرگز از نفس نیفتاد و در بدترین شرایط ،شاعر
با شعر خود به نجات جامعۀ خویش شتافت؛ زیرا شعر حسینی ،شعر اصالح و شور و درک
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

حقایق تلخ در تاریخ بودهاست( .کرباسی)798 :1421 ،
 .4بازتاب عمدهترین مضامین عاشورایی در جلد پنجم ادب َّ
الطف
شرح و بیان حادثۀ کربال در عرصۀ ادبیات متعهد ،از عوامل اثرگذار در ارتقای ادب
شیعی و ماندگاری این نهضت محسوب میشود .در این میان ،بسیاری از شاعران عربزبان
با بهرهگیری از قریحۀ خدادادی و طبع شعری خود ،دست به آفرینش مرثیههایی زیبا در
سوگ امام حسین و دیگر شهدای کربال زدهاند و به این وسیله نام خود را بر تارک
ادبیات سرزمین کربال و ادبیات متعهد جاودانه کردهاند .رثا یکی از برجستهترین اغراض شعر
حسینی در همۀ دورهها به شمار میآید« .ضربۀ بیدادگری که امام حسین بر غیرت خفتۀ
دینی نواخت ،شور و سوز احیای سنت پیامبر و عطش حاکمیت صالحان را در جامعه زنده
کرد و در قالب اشعار حماسی به دامان ادب ریخت( ».خزعلی )64 :1383 ،ضعف شعر در

عصر انحطاط -که بخش عمدۀ این ضعف ناشی از ل ّفاظی و محتوای کمارزش است -در
شعر حسینی این روزگار تأثیر گذاشته است .بیشتر مضامین نهفته در این مراثی ،همان مفاهیم
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موجود در دوران پیشین است و جز در برخی موارد ،اثری از نوآوری در مضمون این نوع
شعر دیده نمیشود .افزون بر این ،وجود پارهای از مقطوعات (مرثیههای سروده شده در چند
بیت اندک) از مواردی است که در دورههای پیشین کمتر به چشم میخورد.
بر خالف سرودههای دورههای پیشین که شاعران گاه جنبههایی از استدالل و احتجاج
را در مرثیههای خود میگنجاندند ،در این دوره تالش شاعران بیشتر در راستای به تصویر
کشیدن واقعیّت حادثۀ کربال میباشد ،از اینرو بهطور عمده حزن و اندوه بر آن چیره شده
است .از چشماندازی دیگر ،آنان در ضمن این مرثیهها صور خیال گوناگونی همچون تشبیه
کنایه ،استعاره ،تشخیص و غیره در اشعار خود به کار بردهاند که توانایی ادبی واالی آنان را
نشان میدهد.
نکتۀ شایان توجه این که گاهی ممکن است یک بیت دارای چند مفهوم باشد که

هریک محاسبه شده است ،بنابراین تعداد مضامین عاشورایی ،الزاماً بیانگر تعداد ابیات نیست.
نتایج حاصل از این پژوهش خللی ایجاد کند.
َّ
نمودار فراوانی مضامین عاشورایی درجلد پنجم ادب الطف

تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی :جلد پنجم کتاب أدبال ّطف)

یادآوری میکنیم شاید مواردی از قلم افتاده باشند؛ اما میزان آنها به اندازهای نیست که در
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چنان که مالحظه میشود ابتدا «مضامین عاشورایی» در جلد پنجم مجموعۀ ادبال َّطف
محاسبه شدهاند .از نمودار باال چنین برمیآید که «گریه بر امام حسین و دعوت به آن»« ،بیان
فضائل و سجایای اهل بیت« ،»اظهار عشق و محبت به اهل بیت( تولی)»« ،بیزاری از
(تبری)»« ،انتقام جویی» و «بیان اندوه و زبان حال شخصیتهای مصیبت
دشمنان اهل بیتّ 
زده» به ترتیب پر بسامدترین درون مایههای عاشورایی در سوگ سرودههای عصر انحطاط

را تشکیل میدهند .درحقیقت دغدغۀ اصلی شاعران این دوره چیزی جز توصیه به این موارد
نیست.

 .1-4گریه بر امام حسین و دعوت به آن
بدونشک؛ حادثۀ کربال بزرگترین مصیبتی بهشمار میرود که برخاندان اهل بیت

وارد شده است .عمق این حادثه به حدی است که از همان آغاز ،قلب عاشقان و محبان به
این خاندان بزرگوار را از عظمت و عمق این فاجعه ،غمبار گردانید؛ احساسی که اغلب با
گریه و اشک ،به سبب یادآوری و بیان مصایب وارده بر امام حسین و اهل بیت
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

گرانقدر ایشان ،نمود پیدا کرده است .امام سجاد دربارۀ فضیلت اشک بر شهادت امام
َ
َ َّ
حسین میفرماید«ُّ :أیما مؤمن َد َم َعت َعیناه لقتل ُ
الح َسین َو َمن َم َعه َح ّتی َیسیل علی خدیه
ٍ
ِ ِ
ُ ًَ
َب َّو َأ ُه ُ
الله فی الجنة غ َرفا( ».قندوزی[ ،بیتا]« )429 :هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن
حسینبنعلی و همراهانش اشکبار شود و اشک بر صورتش جاری گردد ،خداوند او
را در غرفه های بهشتیجای میدهد ».در روایتی دیگر از وجود مبارک امام حسین در
تیل َ
الع َبر ِة ال یَذ ُک ُرنی مُؤمِ ٌن ّ
فضیلت گریه بر ایشان نقل شده است که« :أَن َا قَ ُ
إل بَکی»(مجلسی،
« )279 :44 ،1403من کشته اشک هستم ،هیچ مؤمنی مرا یاد نمیکند مگر آنکه [به خاطر
مصیبتهایم] گریه میکند».
ابن أبیشافین بحرانی 1در ضمن ابیاتی که در آن به جایگاه واالی امام حسین اشاره
کردهاست ،دیگران را به ریختن اشک بر آن حضرت وا داشته است:
َ
َ َ ُ َ ً
َ ُّ
َ
َ
صحـاب َ
تیـال َقد َب ُ
کته الـ
 أال فابــکوا ق
باء
الع
أ
بـک
ِ
هلـموا ن ِ
ً َ
َ ًُ َ ًَ
َ َ
َ ُّ َ
باحا
أال فابــکوا قتیـال مست
بـک َم ُقتـوال َبک ُته
هلـموا ن ِ

َ
َ َ
َو َ
نبیـاء
األ
یــر
خ
بـط
س
رثـی
ن
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َ
مـاء
الئـکة
اإللـــه ِمن الس ِ
م ِ
ِ
(شبّر)44 :1409 ،

َُ
ُ ُّ
َبتولة
فاطـم ِستِّ 2النســاء
َ َ ُ ُ َّ َ ِّ
رمــل ِبالدمــاء
أال فابـکوا الم
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« .1بیایید تا بر آلعبا بگرییم و بر نوۀ برترینِ انبیاء مرثیهسرایی کنیم .2.بیایید تا بر کشتهای
بگرییم که فرشتگان خداوند در آسمان بر وی گریستهاند .3 .هان! بر کشتهای بگریید که
فاطمۀ بتول سرور زنان بر وی گریست .4 .هان! بر کشتهای بگریید که (خون او) مباح شده
است؛ هان! بر آن آغشته به خون ،بگریید».
محمدمهدی فتونی 3،از دیگر شاعران این دوره است که دیدن سرزمین کربال ،فجایع روز
عاشورا را در ذهن وی تداعی میکند و حزن و ناله را در تمام وجود وی میپراکند بهگونهای

« .1پس در سرزمین کربال بایست و صدای فریادزن آنان را شنو که از تشنگی شکایت
میکند و زبان حال خود را بیان مینماید؛ .2و در اطراف آن از سر حزن و اندوه ،فریاد ناله
سر ده؛ زیرا صبر و تحمل(گریه نکردن) از کسی پسندیده نیست؛  .3و خونابههای اشک را
با خون آنان بیامیز (خون گریه کن) ذخیره کردنش برای چه روزی غیر از این روز است؟»
«صوت صارخهم»،
شاعر در این ابیات به خوبی توانسته با استفاده از واژههایی چون:
َ
«الویل»« ،حزن» ،و «دموع العین» احساس حزن و اندوه را بر مرثیۀ خود حاکم کرده و فضایی
متفاوت در شعر خود به وجود آورد .افزون بر آن ،شاعر در ابیات باال از دیگران خواسته
که در اشک ریختن بر ساالر شهیدان با او هم قدم شوند و بنابر عادت مرثیهسرایی در شعر
عربی به ترفیع جایگاه امام حسین پرداخته است .وی در ادامه با توصیف تصویر امام
حسین پس از شهادت کوشیده است تا احساس اندوه را در خواننده پدید آورده و از

تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی :جلد پنجم کتاب أدبال ّطف)

که مرثیۀ وی از مرز گریه و اشک گذشته و جلوۀ مصیبتزدگی به خود گرفته است:
َ
َ
َ َ
َ ُُ
ُ َّ َ
َ
َ َ َّ ِّ َ
الحالینشره
صارخ ِهم
ف ِقـــفعلیالطفواسمـعصوت ِ
یشـــــــکوالظمـــأوحدیـــث ِ
َ
ً
ََ
َ
َ ُ َ ُ
َونــــاد ب َ
عـــــــــــان َت ُّ
رجـائه ُح َزنـــــــــــا
الو
صب ُره
حمــــد َمن
فلیــــسی
یــل فــی أ ِ
ِِ
ِ
َّ
مــاء ُدمــوع َ
ُ
أمـــــــزج د َ
الیـــــوم تذخــــره
ِلی َی ٍوم ســــــــوی ذا
العین ِمن َد ِم ِهم
َو
ِ
ِ
ِ
ِ
(همان)329 ،
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این رهگذر ،زمینۀ گریه را برای وی فراهم نماید .در واقع زیباترین جلوههای ابراز اندوه از
این حادثه را میتوان در شعر شاعران با فضیلتی دید که سیمای حادثه کربال و اندوه وارده بر
امام حسین و دیگر شهدای آن را به زیبایی ترسیم نمودهاند ،گریه بر وجود نورانی امام
حسین و دعوت دیگران به آن ،نخستین نکتۀ بارزی است که در بیشتر مراثی سروده شده
در این دوره به چشم میخورد.

 .2-4بیان فضائل و سجایای اهل بیت
شاعران هر دورهای نیز طی سلوک عاشقانۀ خود به سوی منبع عظیم سعادت و کمال،

سیدالشهدا ،کوشیدهاند با قریحۀ خدادادی خود به ذکر فضایل این خاندان بپردازند و از
این رهگذر جلوهای خاص به اشعار خود ببخشند .عبدالرؤف ،برای تبیین جایگاه واالی اهل
كب ُ
ِالل ِ فَ َق ِد استَ َ َ
اغوت َویؤمِن ب َّ
ِ
بیت با تمسک به مفهوم آیۀ ...فَ َمن یك ُفر ب ِال ّط
الع َرو ِة
مس ِ
ال ُوثقى َل ان ِفصا َم لَها َو َّ
لیم( بقره...« ،)256 /پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و
الل ُ َسمی ٌع َع ٌ
به خدا ايمان آورد ،به يقين ،به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست ،چنگ زده است
و خداوند شنواى داناست ».آنان را در چنان جایگاهی یافته است که کسی توان مخالفت با
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ایشان را ندارد:
َ
َ
َ َ
دیحهم ب َّ
نــاء ّاللـه َ
أ َم ُ
ُهم ُأ َم ُ
تی
أ
تـی»
أ
ل
«ه
غیـر ُمدافع
ص
الن
ِ
ِ ِ
ِ
ََ
َ ََ
َ ُ َ
َ ُ َ
َ
ُ
ض
عار
راهین فضل قد خلت ِمن م
ب
وآیات فصل قد علت عن مضارع
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
(شبّر)61 :5 ،1409 ،
« .1آنان امینان خداوند هستند که مدح آنان در سورۀ «هل أتی» (انسان )1 ،با متنی صریح
و غیر قابل انکار آمده است؛  -2برهانها و دالیل بر فضیلت بهشمار میروند که خالی از
معارض و مخالف هستند و آنان نشانههای تمیّز حقّ از باطل میباشند و مشابهی ندارند».

وی در این بیت برای توصیف بخشندگی اهل بیت به وسیلۀ تشبیه ،از آنان به عنوان

دریا و ابر تعبیر کرده است که وجه شبه در هر دو تشبیه نیز بخشندگی است و از آنجا که
به وجه شبه و ادات اشارهای نشده است ،تشبیه از نوع اضافی بلیغ بوده و این بیت می-تواند
مصداق صنعت بدیعی مدح شبه ذم 4و تشبیه جمع نیز باشد.

غریفی نیز با اقتباس از آیۀ إِن َّ َما يُرِي ُد َّ
س أَ ْه َل الْبَي ْ ِ
ت َوي ُ َط ِّه َر ُك ْم
الل ُ لِي ُ ْذ ِه َ
ب َعن ُْك ُم ال ِّر ْج َ

يرا( احزاب« ،)33 /خداوند اراده فرموده است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما
تَ ْط ِه ً
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اهل بیت برطرف نماید و شما را چنان که شایسته است پاک و پاکیزه گرداند ».به مدح
اهل بیت پرداخته است:
فَ َمن َعناه ب َِأهلِ البَ ِ
یرهم
یت َغ ُ
(همان)41 ،

ب تَطهی ِر
ِجس َعن ُهم َر ُّ
فَأذ َه َ
ب الر َ

«و جز آنان چه کسی را اهل بیت اراده کرد و خداون ِد پاکی ،پلیدی را از آنان برده

است».

وی در توصیف امام حسین و یاران گرامی ایشان به اقتباس از آیۀ شریفۀ َ و َّ
س
الش ْم ُ
ت َْجرِی ل ِ ُم ْستَ َق ٍّر ل َّ َها َذل ِ َ
یم( یس« ،)38 /و خورشید نشانهای از قدرت
یر ال ْ َعزِی ِز ال ْ َعل ِ ِ
ك تَ ْق ِد ُ
ماست که همواره به سوی قرارگاهش حرکت میکند .این اندازهگیری توانای شکستناپذیر
ل ِ ُمستَق ٍر لَها تَجری بِتَقدی ِر

«گویی که او خورشید است و یاران ،ستارگان شب تاریک میباشند که با تقدیرالهی به

سوی قرارگاه خویش در حرکت هستند.

َّ
تشبیه«کأن» که از قویترین ادات تشبیه است،
شاعر در این بیت با به کارگیری ادات

حضرت را در نورانیت و پرتو افکنی به خورشید جهانافروز و یاران باوفای ایشان را به
ستارگان شب تار تشبیه نموده است .در این تشبیه ،وجه شبه همان درخشندگی است و واژۀ
« ُد ٍّجی» که بر تاریکی مطلق داللت دارد ،کنایه از عصر خفقان و ظلم حکومت اموی به

فرمانروایی یزیدیان میباشد و با طباقی که خورشید با شب دارد ،نورانیّت معنوی و قدرت
هدایتگری امام حسین و یاران دوچندان نمود یافته و تابلویی زیبا را در معرض نمایش

گذاشته است .در مصرع دوم با آوردن عبارت «ل ِ ُمستَق ٍر لها تَجری بتَقدیرِ» که از لوازم مشب ٌه
به است ،از یک سو تشبیه را قوت بخشیده و از سوی دیگر جانفشانی آن بزرگواران و نائل

تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی :جلد پنجم کتاب أدبال ّطف)

و داناست ،».اقدام نموده است:
َکأنَّه الشمس َو َ
جی
األ
ُ
صحاب ُش ْه ُ
ُ
ب ُد ٍّ
(شبّر)41 :5 ،1409 ،
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شدن به مقام شهادت را -که سرانجامش بهشت و آرامیدن در جوار رحمت الهی است -با
هنرمندی تمام به حرکت خورشید و ستارگان به سوی قرارگاه خویش تشبیه نموده است تا
شأن واالی آنان را نشان دهد.

حسن دمستانی 5،با عاریت گرفتن فعل «ذاقُوا» برای فعل «أَد َر ُکوا» به شکل هنرمندانهای به

پذیرایی مرگ توسط شهیدان کربال و عدم ترس از آن اشاره کردهاست؛ با آوردن فعل ذاقوا
مصرحۀ تبعیّه است:
چون لفظ مستعار در این بیت فعل است ،استعاره از نوع ّ
غم األُ ِ
ِأکناف ال ُّط ِ
ِ
الح َ
َبرد ل َ ُهم َغلَ ُل
فوف َعلی
توف ب
ذاقُوا َ
َر ِ
نوف َولَم ت ُ
(همان)295 ،
«در کربال مرگ را چشیدند؛ علیرغم خشونتها عطششان از بین نرفت».
اکثر تشبیهات این اشعار ،برای مدح شهدای کربال و ستودن آنها استفاده شده است،
هرچند تشبیهات رایج و تکراری نیز میان آنها زیاد دیده میشود و از اینرو میتوان گفت
شاعران این عصر کمتر به نوآوری دست زدهاند .در واقع تخیّل این شاعران چندان قوی

نبوده و بیشتر متأثر از دورههای قبل است که به شیوۀ استعارۀ تصویری از صحنۀ کربال،
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

قدرت نفوذ خود را برای ابالغ رسالت دینی -سیاسی افزودهاند .در واقع از آنجا که یکی از
وظایف مؤکد در بسیاری از روایات ،ذکر فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت
میباشد؛ این جنبه بیشتر مطمح نظر شاعران این دوره قرار گرفته است ،تا جایی که تشریح
فضائل ایشان را بهترین راه اثبات حقانیت امام حسین و از بین بردن شبهات دربارۀ دعوت
ایشان یافتهاند.

 .3-4بیان اندوه و زبان حال شخصیتهای مصیبتزده

شاعران با ذکر شخصیتهایی همچون حضرت زینب ،حضرت سکینه و
أمکلثوم در قالب مرثیههای خود ،و با به تصویر کشیدن احوال آنان ،به زیباترین شکل،
عاطفۀ اندوه را در مرثیههای خود بروز داده و به این وسیله بهترین تأثیر را در خواننده به جای
گذاشته-اند .در بیت زیر شاعر غدر و پیمان شکنی را به روزگار نسبت داده است در حالی
که مراد از آن مردم روزگار است؛ پس مجاز عقلی به عالقۀ زمانیه و همچنین استعارۀ مکنیه

است؛ زیرا در آن شاعر ،مشبه(زمان) را به انسان تشبیه کرده آنگاه ،مشب ٌه به (انسان) را حذف

کرده و از لوازم آن پیمان شکنی بهشمار میرود و تا حدودی به آن جنبۀ انسانی بخشیده است
که استعارۀ مکنیه و تشخیص است:
(همان)20 ،

َغد َر ال َزما ُن ب ِنا فَف َّر َق َشملَنا
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َوالغد ُر َطب ٌع فیه ال یَتَغیَّ ُر

«روزگار با ما سازگار نبود و پیمان شکنی کرد و جمع ما را از هم گسیخت این
(پیمانشکنی) سرشت روزگار است و تغییر نمیکند».
سیّد حسین رشید الرضوی 6،با به کارگیری الفاظی همچون «حزن ،أساری ،تل ُّهب ،فراق»

به خوبی توانسته تصویری اندوهبار از مصیبت وارده بر حضرت زینب hپس از شهادت
برادر گرامیشان را خلق نماید؛ همچنین استعمال چندبارۀ اسلوب منادا (یا أخی) توسط شاعر

(همان)233 ،
« .1برادرم! ای برادر عزیزم! اگر مصیبت تو نبود هرگز اسرار اندوهی را که پنهان کردنش
دشوار است را آشکار نمیکردم .2.برادرم! ای برادر عزیزم! بنیأمیّه ما را در شمار اسیران در

آورد و بر روی شتر به قصد شام برده میشویم .3 .ای برادر عزیزم! درونم (در غم از دست
دادن تو) التهابی است و چشمانم از زمانی که جدا شدهای خواب ندارد».
سبیعی 7احساس درد خود از فاجعۀ غمبار کربال و شهادت امام حسین را با بیان حال
سکینه دختر بزرگوار ایشان چنین بازگو میکند:
َ
َ
َ ُ
َسأبکیك ِإذ َتبکی َعلیك ُسک َینة
َ َُ َ ََ
َو َ
أقبلت
نـادت َربــــــاب أمتاه ف
َ ُ
 َوقالـــــت لها یا أ َّمتا ما ِلوالـدی

ُ
َ
والدی َو ُه َو لم َی ِجب
أنادی به یا ِ
َ َ
َ َ َُ َ
جـاد وأ َ
سبال
الغیث
ومدمعها ک ِ
َ
َ َ َ َّ َ ُ
قــد ُ
الح َسین َوأثکال
وقـد کضها ف
ِ

تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی :جلد پنجم کتاب أدبال ّطف)

بر تأثیر بیشتر این عاطفه افزوده است:
ُ َ ُ ُ َ َ
ُا َ
صابك لم أ ِبح
خی یا اخی لوال م
ُ
ُ َ َُ
ُ ُ
خی یا اخ َی ُعدنا أساری أ َمیة
ا
َ
َ َ
خی َب َ
ُا َ
یـن أحشائی إلیک َتل ُّهب

ب َأسـرار ُحزن فیک َع َّز اکت ُ
تامها
ِ
ِ ٍ
ِ
َ َ
َ
ُ
ُ
َ
بنا فـوق متـن العیس یقصد شامها
ِ
ُ َ َ
قت َ
غاب َم ُ
نامها
َوعینای مذ فار
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ُ
َمضی ُمزم ًعا َّ
عنا َّالرحیل إلی ِالبلی
ِ

(همان)28 ،

ً ِّ
َ َ ً
ََ
ضاحکا ُم َت َهلال
وقــــــد کان ط ِلقا ِ

« .1بر تو خواهم گریست؛ زیرا سکینه نیز بر تو میگرید و اشکهای او همچون ابر
پر باران فرو ریخت .2.و مادرش رباب را صدا زده و پیش آمد در حالی که غم فقدان
حسین وجود او را پر کرده بود و او را به عزای خود نشانده بود .3 .و به او گفت :ای مادر!
پدر را چه شده است که قصد سفر از ما به سوی بال و مصیبت را دارد .4.او را صدا میزنم

که ای پدر! و او جواب نمیدهد (نداد) در حالی که (قب ً
ال) گشاده رو ،خندان و چهرهاش از
شادی میدرخشید».

ابنمط ّهر 8نیز در ابیات زیر ،با استفاده از واژگانی همچون« :بُکاء (هی باکیة)َ ،ک َمد،

أحزان» که دربردارندۀ مفهوم اندوه و غم هستند ،حال حضرت أم کلثوم و وضعیت اندوهبار
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ایشان را چنین بازتاب میدهد:
َ ُّ ُ
ٌ
َ ُ َ
بـاک َیة
و أم کلثــــوم تدعـو وهی ِ
َ
َأیـا َ
ابـن ّأمی َقد َ
أور َثتنی ک َمـــدا
َ ُ
َ َ
ُ ُ َ
سین لقد
ابن أ ّمی یا ح
أخی أخی یا
ّ
َ َ َ
َ َ
ناظ ٌرة
سول الل ِه ِ
یا لیـت عیــــن ر ِ
(همان)57 ،

مدمـع هامل َکالعـارض َ
ب َ
الهتن
َِ
ٍ ِ ٍ َ ِ َِ ِ
ُ
َ
َ
َ
أوهی فـؤادی وأبالنی و أنحلنی
ٌ
َّ
َت َجددت لـی أحزان َعلـی َح َز ِن
ُ َ ُ ُ
َ
الملعون َیسل ُبنی
الفاجر
ِإلـی و ِ

« .1و ا ّمکلثوم در حالی که گریه میکند،فرا میخواند (فریاد میزند) با اشکی ریزان

همچون ابری پر باران -2 .ای برادر مادریم (برادرم) تو اندوهی را برایم به ارث گذاشتی که
دلم را سوزانده و مرا تکیده و الغر گرداند -3 .برادرم! برادرم! ای برادر مادریم! ای حسین!
غمهایی را بر غم من تازه کردی -4 .ای کاش چشمان پیامبر خدا به من نگاه میکرد در
حالی که گناهکار لعنتشده مرا میکشید».
بر اساس آنچه در این مبحث به آن اشاره شد ،این گونه میتوان برداشت نمود که اندوه
شاعران حسینی بر شخصیتهای مصیبتزدهواقعۀ کربال (حضرت زینب ،حضرت سکینه
و حضرت ام الکلثوم) ،اندوهی راستین و برخاسته از عمق جان آنان است که بیشتر جنبۀ

پناه خواستن از امام حسین دارد ،امری که خود مبتنی بر تفکر خاص این شاعران و در
حقیقت نوعی تجدید میثاق با شهدای کربال و راه و روش آنها به شمار میآید.
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 .4-4اظهار عشق و مح ّبت به اهل بیت(تولّی)

تولی به معنای دوستی و عشق به اهل بیت میباشد که در اسالم بسیار بر آن تأکید

شده است .ارادت و عشق به خاندان پیامبر بارزترین ویژگی شعر حسینی است .مو ّدت

ذویال ُقربَی که اجر رسالت پیامبر قرار داده شده است ،امری است که خداوند آن را در
ً
ُ
ُ
أجرا ّإل َّ
المود َة فی القربی ...امام رضا
قرآن واجب کرده است؛ ...قل ال أسئلکم علیه

در حدیثی گرانسنگ ابراز میفرماید« :کما ُل الدّینِ َوالیتُنا َو َالب َ
راء ُة مِن َع ُد ِّونا»( 9مجلسی،
[بیتا] )58 :27 ،مطهری در اینباره گفتهاست« :فلسفۀ تولی و تبری ،مشخص کردن موضع و
جهت خود در رابطه با مؤمنان و غیرمؤمنان و اعالم موضع در این صفبندی است .تولی و
تبری به معنای بیتفاوت نبودن در برابر حق و باطل و یکسان نبودن این دو برای انسان با ایمان
و هدفمند و زنده و پویا است .انسان مؤمن و خداجو با تولی و تبری خود را همواره در وسط
راه حق و صراط مستقیم نگه داشته و از فرو افتادن به گرداب کجیها و انحرافات مصون
ایمان پا برجا و عمیق و ریشهدار او است( ».مطهری)145 :1349 ،
شبراوی 10،در ابیات زیر بر عشق به اهل بیت تأکید ورزیده و آن را وسیلهای برای
بخشش گناهان و تقصیرات در برابر خداوند دانسته است:
الم ّ
بیت آل َّالنبی طه ُ
مج ِد
یا إلهی ما لی سوی ُح ِّب ِآل الــ
ِ ِ
َ َ ٌ ِّ َ
َ ً
ُ
ســـــت َأ ُ
غیر ُح ِّ
ــب آل ُم َّ
َ
ـد
حم
مال
ع
ـو
رج
مقص ٌـر ل
أنا عبد
ِ
ِ
(شبّر)267 :5 ،1409 ،

« .1ای پروردگارم! غیر از دوستی اهل بیت پیامبر ،طاهای بزرگوار چه دارم؟ -2من
بندهای گنهکارم جز عشق به آل محمد امید به کاری ندارم».
عبدالرؤف ،نیز در تعبیری مشابه ،این عشق را تنها بهرۀ خود از زندگی دانسته و آن را بر
تمام بهرههای زندگی برتری داده است:

تحلیل ساختاری و محتوایی رثای حسینی (مطالعۀ موردی :جلد پنجم کتاب أدبال ّطف)

میسازد .تولی و تبری یادآوری جایگاه اعتقادی و باور و مسئولیتهای انسان مؤمن و نشانه
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ُّ َ ُ
َ
ضاعة
وما لی سوی حبی لکم ِمن ِب ٍ
(همان)61،

َ
َوتلك َلعمر ّالله أسنی َ
ضائع
الب
ِ
ِ
ِِ

« من جز دوستی شما بهرهای ندارم؛ و قسم به خدا که آن واالترین توشهها است».
َ ٌَ
«شم األنوف» و «ک
ریمة أَحساب ُ ُهم» (به معنای افراد با اصالت
قطیفی با آوردن عبارتهای ُّ

و طراز اول) که کنایه از موصوف است ،به صورت کنایی به مدح سپاه امام حسین

پرداخته است .وی حلّو را به عنوان استعارۀ تصریحیۀ تبعیه آورده و با ذکرمشب ٌهبه (حلوا) مشبه
محذوف (فتحوا) را اراده کرده است.
َ َ
َ َ َ َ
المنیة أ َ
شب ُهوا
یتواثبون علی ِ
َ ُّ ُ
ریم ٌة َأ ُ
األنوف َک َ
حساب ُهم
شم
ِ
(همان)324 ،

ُ
َ
َ
اآلساد فی َوث ِباتـــها َو ث ِباتها
َ ُّ
ُ َ َ
رواتها
حلوا ِمن العلیا علی ذ ِ

« .1بر مرگ میتازند و در جهشها و ثبات و مقاومتشان همانند شیران هستند.2 .
افرادی اصیل میباشند که نسب نیکویی دارند و به بلندای قلههای مجد جای دارند».
شاعران این دوره ،در اشعار دینیشان از ارزش بالغی کنایه و اثرگذاری آن بر مخاطب
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غافل نبودهاند ،هرچند کمتر از تشبیه و استعاره از اسلوب کنایه استفاده کردهاند .آنها برای
بیان عظمت فاجعه و خونهایی که به ناحق ریخته شده و ابراز احساس غم و اندوه خود از
این شیوه بهره بر دهاند؛ زیرا کنایه تصاویر را در ذهن مخاطب محسوستر نموده و او را به
مطابقت وادار میکند.

(تبری)
 .5-4بیان بیزاری از دشمنان اهلبیتّ 

تبری به معنای اعالن جدایی و فاصله گرفتن از کسی یا چیزی بر اساس مذموم بودن آن
ّ

است .راغب در مفردات اینگونه دربارۀ آن توضیح میدهد :واژههای بُرء ،براء و تبری در
اصل به معنای دور شدن از چیزی است که مجاورت و نزدیک بودن با آن مطلوب نیست.

(راغب اصفهانی )121 :1383 ،مطهری آن را «پیوند بیزاری با دشمنان خدا برقرار کردن»
تعریف کرده است( .مطهری )215 :27 ،1372 ،به موازات «تولی» برائت جستن از دشمنان
اهل بیت نیز در سوگنامههای حسینی مطرح است .شاعران حسینی همانطور که عشق و

عالقۀ خود را نسبت به اهل بیت ابراز کردهاند ،دشمنی و بیزاری از دشمنان اهل بیت
را نیز در اشعارشان مطرح مینمایند.
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سیّد معتوق الموسوی 11،در ابیات زیر بیزاری خود نسبت به دشمنان اهل بیت که

با بغض و کینه حق ایشان را انکار کردند ،نشان داده و والیت اهلبیت را الزمۀ عفو و
بخشش خداوند برشمرده است:
َ ُ
یا َص َفوة َّالرحمن أبرأ من فتی
ََ ُ ُ
ُ
ََ
نوب أثقلت
ذ
ن
م
م
فیک
وأعوذ
ِ
ٍ
(شبّر)128 :5 ،1409 ،

َ َ َ
ِّ ُ
َ
صوص َوأنکرا
فی َحقکم َج ِحد ُّالن
َ
ُ َ َ
َ
والئکم أن َتغفــرا
ظهری عسی ِب ِ

« .1ای برگزیدگان خداوند! برائت میجویم از آن که متون ( قرآن و سنت) را در حق

شما نادیده گرفت و انکار کرد -2 .و از گناهان بزرگی که بر پشتم سنگینی میکند به شما
پناه میبرم؛ باشد که بخشیده شود».

جن» را کنایه از
هر ال َم ِّ
شاعر ،ضمن اشاره به حوادث رخ داده در کربال ،عبارت «قَلَبُوا لَه َظ َ

(همان)161 ،

«اعالن جنگ دادند و با تمام وجود او را اذیت و انکار کردند».

12
وحرب ل ِ َمن حا َرب َ ُکم» از زیارت مبارک
لم ل ِ َمن سال َ َمکم
ٌ
بالدی ،با اقتباس از فراز «إن ّی ِس ٌ

عاشورا ،بر مخالفت و بیزاری خود از دشمنان اهل بیت تأکید ورزیده است:
َ ٌ َ
َ
أنا ُ
الع َب ُید َالف ُ
عدائکم َحرب معاندها
أل
حرب
قیر الیوسفی لکم
ِ
(همان)205 ،

«من بندۀ فقیر ،یوسفی هستم که با دشمنان شما در جنگ هستم (مخالف آنان هستم)
جنگی از روی عناد و مخالفت».
ُ َ َ ً
َوب َأ ّ
الزلـت أ َلع ُن قوما
ـی
ن
ِ
ِ
َ ُ ّ
َ
عائن الل ِه و المالئکة
علیهم ل ِ
ف ِ
(همان)199 ،

ّ
َعصوا الل َه ،والکفور َعصی
َ
ُ
والناس ٌ
دائـم ســـرمدی
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بیمهری و بدعهدی کوفیان قرار داده است؛ به این ترتیب کنایه از صفت است:
جن َو َ
ذی َو َمنا ِک ِر
انکروا
هر ال َم ِّ
ما کانَ مِن ُهم مِن أَ ً
قَلَبُوا لَه َظ َ
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« .1من پیوسته قومی را لعنت میکنم که از خدا سرپیچی کردند ،در حالیکه ناسپاسانه
شرک ورزیدند .2 .لعنت دائمی خدا و مردم و فرشتگان و هستی برآنان باد».
بنابراین ،همانطور که «تولی» در زندگی انسان نقشآفرین و با اهمیت است ،جایگاه
هویتبخش «تبری» نیز آن را حائز اهمیت کرده است؛ زیرا «تبری» مرز میان اعتقادات دینی و
کفر بهشمار میرود و در حقیقت مانند سپری است که شخصیت انسان ،فرهنگ و اعتقادات
دینی وی را از هجوم انحرافات ایمن میدارد .هدف شاعران حسینی از ابراز عشق و عالقه
به اهل بیت( تولی) ،اثبات والیتمداری خویش ،نسبت به ایشان است .از سوی دیگر
شاعران با گزینش اسلوب نفرین ،ضمن اعالم بیزاری و تبری خود از دشمنان اهل بیت،
تولی و دوستی خویش را نسبت به ایشان بیان نموده و در ضمن این رویکرد ،به مظلومیت
خاندان وحی و ستمکاری ظالمان نیز اشاره نمودهاند .این مبحث به لحاظ ماهیّت شفقت و

محبت نسبت به اهل بیت 3در این جستار بخشی زیاد را به خود اختصاص داده است.
.6-4انتقامجویی

 .1-6-4انتقام دنیوی (انتقام حضرت مهدی)
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بنا بر روایات ،در زمان ظهور امام مهدی ،انتقام خون امام حسین و دیگر شهدای
بزرگوار کربال گرفته خواهد شد .از حضرت امام صادق دربارۀ فرمودۀ خدای تعالی
َْ ََ
َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ً ََ ْ ْ
َ َ
َْ
وما فقد َج َعل َنا ِل َو ِل ِیه ُسلط ًانا فل ْیس ِر ْف ِفی الق ْتل ِإ َّن ُه كان َم ْن ُص ًورا پرسیده شد؛
ومن ق ِتل مظل
ِ
فرمود« :آن قائم آل[بیت] مح ّمد است ،خروج میکند و به [انتقام] خون حسین
[دشمنان او را] میکشد .پس چنان چه اهل زمین را به قتل برساند ،مسرف نخواهد بود.

(بحرانی )226-225 :1376 ،در دعای ندبه نیز از امام مهدی به عنوان منتقم خون شهدای
ب بِدَ ِم ال ْ َم ْقتُو ِل ب َِك ْربَال َء» کجاست آن که به خون خواهی
«کربال» یاد شده است« :أَ َ
ین ال َّطال ِ ُ
شهید کربال به پا میخیزد؟» (مجلسی[ ،بیتا])292 :95 ،
سید ماجد هاشم البحرانی 13،در بیت زیر خطاب به بنیأمیّه از وجود منتقم خون شهیدان

کربال خبر داده است:

بَنی أُ َمیَّ َة ال نا َمت ُعیون ُکم

غیر َموتور
فَث ََّم طال ِ ُ
ب ِوت ٍر َ

(شبّر)81 :5 ،1409 ،

« ای بنی امیّه! به چشمانتان خواب راه نیابد (آسایش نداشته باشید) آنجا طلبکنندۀ
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خون (شهیدی) وجود دارد که هنوز انتقامش گرفته نشده است».

مح ّمد بن نفیع الحلی 14در ابیات زیر بر انتقام قطعی مهدی موعود از کشته شدگان

روز عاشورا تأکید کرده و امیدواری خود به ظهور مبارک آن حضرت را ابراز داشته است:
ُ
َ َّ
َو َل َ
سوف ُیدرك َثار ُهم َم ُ
َ
م
هدیه
هوره أ َت َوق ُع
ظ
یــوم
ل
أنا
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ِّ
َفب َنصره فیما َبقی َأ َت َط َّمعُ
إن لم أکن أدرکـت نصرة جده
ِ ِ
(همان)153 ،

« .1و مهدی آنان بهزودی انتقامشان را خواهد گرفت و من چشم انتظار روز ظهور او

هستم .2.اگر چه من به یاری ج ّد او نرسیدم ،در آن چه باقی است ،آرزومن ِد یاری او هستم»...

از میان  463بیت مورد مطالعه در این پژوهش 98 ،بیت که نوبۀ خود بخش قابلتوجهی
است ،به مسئلۀ انتقام دنیوی اختصاص یافته است .شاعران در این دوره ،اندوه دل خود را با
انتظار فرج تسلی میدهند و چشم به دستان منتقمی میدوزند که روزی خواهد آمد و تقاص
 .2-6-4انتقام اخروی
در برخی از این مرثیهها شاعران فراتر از انتقام دنیوی که توسط امام موعود گرفته
خواهد شد ،انتقامی اخروی را برای عامالن این فاجعه متصور شده و به اشکال گوناگون این
مهم را در مرثیههای خود منعکس کردهاند .معتوق ،ضمن تقبیح قاتل امام حسین ،عمل
او را در روز قیامت هچون باری بر دوش وی مجسم کرده و انتقام اخروی را برای او متصور
شده است:
ََّ
ََ
َ ٌ
قات ِله أیــدری أنـــــــه
ویل ِل ِ
َ َّ
ََ َ
شلت َیداه لقد َتق َّم َص ِخ َزیة
(شبّر)126 :5 ،1409 ،

َ
عادی َّالنبی َو ِص َنو ُه أم ما َدری
َی َأتی بها َی َ
الحســـــاب ُمؤزرا
وم
ِ
ِ

« -1وای بر قاتلش ،آیا میدانست که با پیامبر و نوهاش جنگیده است یا نمیدانست؟ -2
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خون این عزیزان را از قاتالن خواهد گرفت.
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فلج باد دستانش؛ چرا که لباس خواریای پوشید که در روز قیامت باری بر دوش او است».
رضوی نیز در ابیات زیر از عدم پذیرش عذر و بهانه دشمنان امام خبر داده و آنان
را در برابر پیامبر و خداوند قرار داده و به جایگاه آنان در آتش جهنم اشاره کرده است:
َ َ
َ ُ ُ ُ َ َ
َ
ُی ّ
ف
بـــــر ُح فیـه ِبـاال ِنام أوامها
فما عذرکم یوم ِ
ساب ِبم ِوق ٍ
الح ِ
ُ ُ
َ
ُ ُّ
ونار َجحیم َلیس َیخبو َ
ُ
ضرامها
اإلله َوجدنا
صیـــــــمک ُم فیه
خ
ٍ
(همان)232 ،
« -1عذر و بهانهتان در روز قیامت چیست؛ در جایگاهی که مردم در آن خسته میشوند.
 -2دشمن شما در آن خدا و جدّمان است و آتش جهنمی که زبانۀ آن خاموش نمیشود».
قیام امام حسین و زندگی حضرت مهدی دو بحث مرتبط و گره خورده با
یکدیگر است ،در این میان یکی از اصلیترین مطالبی که در شعر شاعران این دو بزرگوار
را به یکدیگر پیوند میدهد ،مسئلۀ انتقام گرفتن از قاتالن و ظالمان در حق امام حسین
توسط حضرت مهدی است .از آنجا که که مسئلۀ ظهور حضرت مهدی از اهم
موضوعات شعر شیعی است؛ از اینرو بخشی قابلتوجه از این کتاب نیز به آن اختصاص یافته
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است به طوریکه ُحسن ختام هر قصیده از شاعران موردمطالعه مسئلۀ انتقام بوده و نه تنها در
پایان قصاید بلکه در اثنای قصاید نیز به موضوع مذکور توجه شده است.

نتیجهگیری
بر پایۀ دستاوردهای به دست آمده در جامعۀ آماری به کار گرفته شده در جلد پنجم
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ّ
الطف ،که در بردارندۀ مرثیههای حسینی قرنهای دهم ،یازدهم و دوازدهم
کتاب أدب
است ،میتوان به این نتایج اشاره نمود:
 .1از میان  463بیت از  28قصیدۀ گزیده شده«،گریه بر امام حسین و دعوت به آن»،
«ذکر فضائل اهلبیت« ،»بیان اندوه و شخصیتهای مصیبت زده»«،تولی و تبری»« ،مسئلۀ
انتقام توسط امام عصر ارواحنا فداه» باالترین بسامد را در مراثی دورۀ انحطاط دارا میباشد.
در این عصر اگرچه شعر حسینی بهطور عمده دچار ضعف شده ،ولی از نفس نمیافتد و به
امید رسیدن به ثواب ،زبان لعن و نفرین در دفاع از امام حسین و دیگر شهدای بزرگوار
میگشاید؛
 .2از مهمترین ویژگیهای شعری شاعران این دوره این است که شاعران بیشتر به سبب
اندوه فراوان و برای بیان عواطف خویش بدون مقدمه وارد قصیده شدهاند .افزون بر این ،از
وجوه تمایز سوگنامههای حسینی عصر انحطاط نسبت به دیگر دورههای قبل ،امید شاعران به
 .3شاعران در ضمن این مرثیهها صور خیال گوناگونی همچون تشبیه کنایه ،استعاره،
تشخیص و ...را به کار بردهاند .ناگفته پیداست ،بیشتر تشبیهات به کار رفته در این اشعار ،در
راستای مدح شهدای کربال و ستودن آنها است؛ البته این نکته نیز قابلتوجه است که شاعران
این عصر کمتر به نوآوری دست زدهاند و بیشتر آنها تشبیهات رایج و تکراری است.
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شفاعت و رستگاری در قیامت میباشد؛
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پینوشتها
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 .1شیخ داودبنمحمدبن ابیطالب مشهور به ابنابی شافین الجد حفصی البحرانی از مشاهیر
قرن دهم است و شعر او در کتابهای ادبیات و دایرةالمعارفها چاپ شده و رسالهای در علم
منطق دارد .وفات او بعد از سال 1001هـ بوده است( .شبّر)47 :5 ،1409 ،
ست واژهای عامیانه است که به معنای دوشیزه و خانم به کار میرود .در اینجا نیز به
ّ .2
مفهوم َس ّیدة النّساء؛ سرور زنان دو عالم حضرت فاطمه زهرا hاست.
 .3شیخ محمد مهدی الفتونیبن بهاءالدین محمدبن علی النباطی عاملی ملقب به صالح
فتونی الغروی که بسیار عالم بود امّا بیشتر در ادبیات درخشان بود و تألیفات زیادی دارد ،وی
مراسالت زیادی با سید نصراهلل حائری دارد که در دیوان خطی او موجود است و در سال

1190هـ وفات یافت( .شبّر) 331 :5 ،1409 ،
 .4در این اسلوب ،قصد متکلم مدح است،ولی با ذکر الفاظی چون :حروف

استدراک«:لکن»« ،بل»و حروف «استثنا»و ...چنان وانمود میکند که قصد ذم دارد ،ولی
مخاطب پس از تأمل در مییابد که هدف متکلم مذمت نیست بلکه مدح وستایش است.
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(محسنی)44 :1390،
 .5شیخ احمد بن زین الدین و شیخ عبدالمحسن الویمی االحسائیان که دیوان شعری دارد
و در سال 1990هـ درگذشت ،هفده قصیده در رثای اهلبیت دارد( .همان)337،
 .6سید میرحسینبن سید میر رشیدبن سید قاسم رشیدی از بزرگترین اساتید قرن  12است،
اشعار زیادی درباب جماعت نجف و بغداد و عراق دارد و از جمله مدایحی درباب اهل بیت
رسول خدا .9در سال 1156هـ به شدت مریض شد و وفات یافت( .شبّر) 235 :5 ،1409 ،
 .7ابو احمد محمدبن عبداهللبن حسنبن علیبن محمدبن سبعبن سالمبن رفاعة سبعی
بحرانی حلی ملقب به شمسالدین و معروف به سبیعی از شعرای قرن دهم است .وی در سال
 920هـ در حله وفات یافت و در آنجا دفن شد .نسبت او به سبعبن سالمبن رفاعه میرسد به
همین دلیل است که به او سبعی رفاعه گفته میشود( .همان)30 :
حسین دارد و سید امین در األعیان میگوید :عالم و فاضل است و در سال 877هـ وفات
یافت( .شبّر)49 :5 ،1409 ،
 .9کمال دین در والیت ما و بیزاری جستن از دشمن ماست.
 .10شیخ عبداهللبن محمد شبراوی مصری ،عارف باهوش دارای نثری دلپذیر و نظمی
همچون دانههای مروارید است از کتابهای او :شرح الصدر في غزوة بدر و از دیوانهای
شعرش :منائح االلطاف في مدائح االشراف و در سال  1170هـ وفات یافت و میالدش در سال
 1091بوده است( .شبّر)268 :5 ،1409 :
 .11سید جلیل شریفالنسب که نسبت او به امام کاظم بازمیگردد از شاعران قرن
 11در سال 1025هـ به دنیا آمد .سید معتوق از امیران حویزه بود و در ماه شوال سال  1087هـ
وفات یافت( .شبّر) 122 :5 ،1409 ،
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 .8شیخ جمالالدین احمدبن حسینبن مطهر حماسهای بسیار بزرگ در مدح امام
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 .12شیخ احمدبن حاجی بالدی عالم و فاضل و ادیب از شعرای اهل بیت و مداح که
مرثیههای بسیاری دارد و در اوایل قرن  12وفات یافت( .همان)173 :5 ،
 .13سید ماجدبن سید هاشم عریضی صادقی بحرانی شاگرد فیض کاشانی و از علمای
به نام بحرین بود .از جمله مؤلفاتش رسالة یوسفیه و رسالة فی مقئمه الواجب و حواشی علی
المعالم و خالصة الرجال و شرائع و اثنی عشریه البهایی و ...است .در سال 1028هـ در شیراز
وفات یافت و در شاه چراغ شیراز به خاک سپرده شد( .شبّر)82 :5 ،1409 ،
 .14شیخ عضدالدین محمدبن محمد نفیع الحلی رسالهای دارد که هر گونه انکار را در
فضائل رسول خدا رد میکند و شعرهای او در نسخههای خطی در کتابخانه عمومی امام
حکیم در نجف اشرف موجود است( .همان)155 ،
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