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فصلنامة علمی ـ پژوهشی

در مقالة حاضر ،با یک نگرش تطبیقی ،زمینههای تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و ادبی در روند شکلگیری شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی با زبان ادبی ویژه و مستقل
آن ،تبیین میشود و انعکاس ارزشهای آیینی (دینی) عاشورا همچون استمرار غدیر
تبری ،ظلمستیزی ،عدالتمحوری ،جهاد و شهادت و تبلیغ و ترویج
و والیت ،تولی و ّ
آرمانهای انسانی و اسالمی و اندیشههای انقالبی تشیع در گسترة ادب عربی و فارسی
با ارائة نمونههای تأملبرانگیز و آموزنده پی گرفته میشود و سرانجام ،مقاله با بررسی
اغراض شعری ،مضامین و ساختار لفظی و معنوی و پیامدهای ارزشی و ادبی آن ،پایان
میپذیرد.
کلیدواژهها :ادب شیعه ،شعر عاشورایی ،ارزش دینی ،بررسی تطبیقی.
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 ،شمارة 8

جایگاه شعر عاشورایی در گسترة ادبیات عربی و فارسی

ادبیات شیعه بهعنوان یک پدیدة تاریخی تأثیرگذار ،قابل اغماض و چشمپوشی نیست.

گواه اين حقيقت آشكار ،شواهد و قراین بسیار از کتابهاي تاریخ و تراجم و اعالم تا

ديوانهاي شعر و قطعات ادبی و نیز گروه بیشمار شاعران و ادبیات توانا است .شعر شیعه
نیز با برخورداری از جایگاه ممتاز و استوار در ادبیات عربی و فارسی و آفرینش آثار ماندگار

و جهتگیری هدفمند اندیشهها و باورها ،جریانی پویا و پرشور و خروش پدید آورده است.
چگونگی شکلگیری این جریان ،پيوندي ناگسستني با تغییر و تحوالت تاریخ اسالم و شیعه

دارد .بیگمان پس از قیام عاشورا ،شعر شیعه در مسیری دیگر گام برداشت و رثا ،شکل
حماسی ـ آیینی به خود گرفت و شعر عاشورایی تجلّی کامل و زیباترین جلوة هنری و ادبی
آن شد.

در این مقاله ،طي یک نگرش تطبیقی ،زمینههای تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی

و ادبی در روند شکلگیری شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی و ساختار لفظی و معنوی آن در
گسترة ادب عربی و فارسی تبیین ميشود؛ سپس انعکاس ارزشهای شعر عاشورایی مانند
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تبری ،ظلمستیزی و عدالتمحوری ،جهاد و شهادت و تبلیغ و
استمرار غدیر و والیت ،تولّی و ّ

ترویج آرمانهای انسانی و اسالمی و انقالبی تشیع با ارائة نمونههای تأملبرانگیز و آموزنده

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

پی گرفته ميشود و مقاله با بررسی اغراض شعری ،مضامین و ساختار لفظی و معنوی و
پیامدهای ارزشی و ادبی آن ،پایان می پذیرد.

دورههای تاریخی شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی در ادبیات عربی

ازنظر زمانی ،شعر عاشورایی را در گسترة ادبیات عربی میتوان به سه دورة مشخص

تقسیم كرد:

السالم) که با شهادت امام حسین(ع) در روز دهم محرمالحرام
 .1دورة امامان (عليهم ّ

سال  61هجری آغاز میشود و با غیبت امام مهدی(عج) در سال ( 326اوايل قرن چهارم)
هجری پایان مییابد؛
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 .2دورة پس از غیبت که از اوايل قرن چهارم هجری شروع میشود و تا پایان قرن

سیزدهم هجری ادامه مییابد؛

 .3آغاز دورة جدید که از ابتدای قرن چهاردهم هجری آغاز شده و تا روزگار ما تداوم

داشته است( .کرباسی 1421 ،هـ  .ق : .ج ،1ص )135

دورة امامان (ع)

از آنجا که این مرحله ،دورة شکلگیری و تحول شعر عاشورایی شمرده میشود و از

جهت بازة زمانی ،بخش اعظم خالفت اموی و قسمتی از عصر عباسی را فرا میگیرد،

نخست چشماندازی کلّی و گذرا از اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی در این دو دوره ارائه

ميشود؛ سپس تاریخ ،جایگاه و ساختار و مضمون شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی در روند
يادشده بررسی و تبیین میشود.

 .1دورة حکومت امویان
1ـ .1اوضاع سیاسی و اجتماعی

با تصرف عراق بهدست امویان که از سال  36هجری مرکز حکومت و خالفت اسالمی

پیامبر(ص) ،قدرت را به امویان منتقل کرد .حکومت معاویه ،اولین تجربة حاکمی بود که
درمیان اختالفات دینی ـ سیاسی و احیان ًا قبیلهای و منطقهای توانست با زور و بهرهگیری

از حیلههای سیاسی ،قدرت را بهچنگ آورد .سال  41هجری ،عامالجماعهًْ (صلح و آرامش

دربرابر جنگ و شورش) نامیده شد؛ زیرا امت بهاستثنای خوارج با یک خلیفه بیعت کردند.
(یعقوبی ،بیتا :ج ،2ص 123؛ ابنکثیر 1410 ،هـ  .ق : .ج  8و )16

معاویه با ايجاد تغییر در شالودة نظام سیاسی و محورقراردادن نقش ارتش ،سیاست

داخلی مبتنی بر ادارة قبايل و برقراري موازنه ميان آنها و بذل و بخششهای بیحد و حصر
بیتالمال به شخصیتهای بزرگ اسالمی ،استقرار امنیت در سراسر جهان اسالم ،ادارة

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

بود ،تمامی سرزمینهای اسالم زیر سلطة معاویه درآمد و او سی سال پس از رحلت
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مستقیم کارهای حکومتی و سیاست توسعهطلبانه و انتقال حکومت از نظام شورایی به نظام

پادشاهی موروثی ،زمینة تداوم حکومت امویان را تحقق بخشید .سهلانگاری دینی ،فساد
اخالقی حاکمان ،عربساالری ،احیای ارزشهاي جاهلی ،مبارزه با خاندان رسول خدا(ص)،
حادثة خونین کربال ،حمله به شهرهای مقدس مکه و مدینه ،گسترش نفوذ اعراب مسلمان و
پدیدآوردن دستگاه سیاسی جدید با اقتباس از سیستم سیاسی ساسانی و رومی ،از مهمترین

ویژگیهای سیاسی و اجتماعی این دوره بهشمار میآیند( .بیضون1979 ،م160: .ـ)150

1ـ .2جانشینی یزیدبنمعاویه و رویداد خونین کربال

معاویه با اقناع شخصیتهای بزرگ حجاز ،پشتیبانی کامل قبایل همپیمان شام و تبدیل

نظام شورایی به حکومت موروثی ،زمینه را برای جانشینی یزید آماده ساخت .هنگامیکه او
درگذشت ،مردم برای خالفت با یزید بیعت کردند .در این میان ،فقط دو نفر از مردم حجاز،
یعنی حسینبنعلی(ع) و عبداهللبنزبیر ،از بیعت خودداری کردند و به مکه پناه بردند .به این

ترتیب ،خالفت حکومتی وسیع ،ثروتمند و سیاسی به یزید سپرده شد که نه تالشی برای
60

ساختن آن کرده بود و نه شایستگی و توانمندی الزم برای ادارة آن را داشت.

یزید در دوران حکومتش با سه مسئلة مهم روبهرو شد که مهمترین آنها قیام امام حسین(ع)

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

بود .گروههای طرفدار گرایش علوی در شهر کوفه با اجتماع در منزل سلیمانبنصرد خزاعی
توافق کردند که با نوشتن نامه به امام حسین(ع) ،او را برای بیعت به این شهر دعوت كنند.
آنان موضع سیاسی خود را خلع یزید و ر ّد نظام موروثی که پس از خالفت او جلوهگر شد،

اعالم كردند.

امام حسین(ع) پس از خودداری از بیعت با یزیدبنمعاویه و اقامت در مکه ،دربرابر

ارسال پیوستة نامههای کوفیان و وعدة بیعت و پشتیبانی نظامی آنان ،باید دست به گزینش
میزد ،چراکه ماندن در مکه ،تدبیری موقت بود و امویها هرگز او را در این شهر امن رها

نمیکردند؛ ازاینرو ،پیش از عزیمت به کوفه ،ترجیح داد نخست مردم را بیازماید .به اين
سبب ،پسرعموی خود مسلمبنعقیل را به کوفه گسیل داشت (همان ،ص 187ـ .)186مسلم
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پس از ورود به این شهر ،گزارشی مثبت از اوضاع عمومی کوفه تهیه کرد و آن را به مکه
فرستاد .او در این گزارش ،امام حسین(ع) را به آمدن به کوفه فراخواند( .ابنکثیر1410 ،

هـ  .ق : .ج ،3ص )273

زمانی که امام حسین(ع) بهسوی کوفه میرفت ،عبیداهللبنزیاد ــ حاکم منصوب یزید

ــ با شکنجه و تبعید شیعیان ،بهویژه اعدام دو تن از رهبران بزرگ آنان ،اوضاع را بهنفع
حکومت اموی دگرگون ساخت .مسلم در بند توانست زندانبان خود ــ محمدبناشعث ــ را

قانع کند با اعزام فرستاده ،خبر تحوالت منفی را به گوش امام (ع) برساند .این نامه در منطقة
زباله به ایشان رسید (طبری1988 ،م : .ج ،5ص  .)375امام حسین(ع) با امید حمایت مردم کوفه

و تشویق برخی یاران و نیز سخنان برادران مسلمبنعقیل برای انتقام خون او ،از بازگشت

خودداری كرد( .همان ،ص )397

در ّ
محل «شراف» ،حربنیزید ریاحی ــ یکی از فرماندهان حاکم کوفه ــ دربرابر مخالفت

امام(ع) برای حرکت بهسوی کوفه ،راه میانه را برگزید که به کربال میرسید و در انتظار

دستور جدیدی از عبیداهلل درنگ كرد (دینوری1960 ،م .)247 :.در این هنگام ،پیکی ازسوی امیر
کوفه با دستور شدید مبنی بر یکسره کردن کار از راه رسید( .طبری1988 ،م)409 : .

امام حسین(ع) در شرایط دشواری قرار گرفت و این پیشنهاد را به عمربنسعد ــ فرماندة

مرزی؛ و یا بنابر نقل عقبهًْبنسمعان :بگذارید در زمین گستردة خدا بروم تا سرانجام کار مردم

را ببینم( .همان ،ص )389

پاسخ امیر کوفه ،جنگ یا تسلیم بدون قید و شرط بود .سرانجام در دهم محرمالحرام

سال  61هجری ،پس از جنگی نابرابر و آکنده از حوادث خونین ،امام حسین(ع) و هفتاد و دو
تن از نزدیکان و یاران ایشان مظلومانه بهشهادت رسیدند( .همان ،ص 390ـ)400 ،389

این رخداد عظیم ،چه در زمان وقوع خود و چه در دورههای بعد ،تأثیرات شگرف سیاسی،

اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و ادبی در جوامع اسالمی برجا نهاد.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

سپاه کوفه ــ داد :یا بازگشت به مکانی که از آنجا آمده است یا رفتن به یکی از مناطق
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1ـ .3اوضاع ادبی در عصر بنیامیه

سیاستهای نژادپرستانه و تفرقهافکنانهاي که حاکمان اموی درپیش گرفته بودند ،بر
نزاعهای قبیلهای دامن زد و شیوههای کهن مفاخره و مصیبتهای جاهلی را دوباره رواج داد
و ادبیات ،بهشدت گرفتار قیود و جمود و تقلید شد و به خدمت مصالح حزبی درآمد (فاخوری،

1376ش .)166 : .شعرای بزرگ مجبور بودند برای مذاقهای عوامانة قبایل ،همانند واسطهای
عمل كنند و نوعی نابهنجاری و لحن بیرویه بر شعرشان حاکم شود (گیب 1362 ،ش.)47 : .
پیدایش شعر سیاسی و حاکمیت غزل جدید ،از مهمترین ویژگیهای شعر دورة اموی بهشمار
میرود.
1ـ .4گرایشهای شعری مهم در این دوره

1ـ4ـ .1شعر سیاسی
مهمترين گرایش شعر این دوره ،شعر سیاسی بهشمار میرود:
62
فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ویژگی عام شعر و خطابة سیاسی ،سهولت و وضوح در واژگان و جملهها و عنصر خیال
است؛ چراكه هدف از ادب سیاسی ،اثرگذاری و آسانساختن (شیوههای) ترویج و گسترش
فهم و درک است ،تا در عام و خاص تأثیر گذارد بیآنکه برای برانگیختن آنها به فهمیدن
و فهماندن ،اضطراری درمیان باشد .در شعر سیاسی ،انگیزههای گروهی ،آشکارتر از
انگیزههای فردی نمایان میشود ،چراکه شاعر منتسب به یک حزب در پشتیبانی از آن،
پیروزی و توان گروه مذكور را مییابد ،ازاینرو بیشتر از (مصالح و منافع) آن گروه سخن
میگوید تا از خود( .الحوفی1979 ،م19 : .و)22

در دورة اموی ،جناحبندیهای سیاسی رو به افزایش نهاد ،بهویژه آنکه سلطة حاکم با
انحراف از اصول اولیة اسالم و پایهگذاری حکومتی اشرافی و با صبغة شدید نژادپرستانه،
بیش از پیش به شاعران نیاز داشت تا با زبان شعر خود ،مبانی این حکومت را تقویت كنند و
بر تعصبات قبیلهای و اقلیمی دامن زنند .زندهساختن ویژگیهای بادیهنشینی و زندگی جاهلی
و دوری از شعاير اسالمی و در شیوة ادبی ،پایبندی به شيوه و زبان شعر جاهلی از خصوصیات
شعر سیاسی در دورة اموی است.

تج ل
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شعر سیاسی این دوره ،در بخش عمدة خود ،تصویرگر این تعرفه و تعصب قبیلهای است
و نقائض جریر و فرزدق و اخطل که در آن یکدیگر را برمیانگیختند و به نوعی مشاجرة
شعری ميپرداختند ،بارزترین نمونة آن شمرده میشود.

این هر سه شاعر ،بیتردید ویژگیهای مشترک دارند؛ معذلک اگر فرزدق در قصايدی
استاد بود که بر افتخارات تازیان گذشته و غرور ایشان نسبت به اصل و نسب و اعمال
قهرمانی استوار بود ،درعوض ،اخطل در فن مدیح هنرنمایی میکرد .ا ّما جریر بهعلت
سرودن اشعار مطبوع و متنوع ،ظاهراً شاعرترین ایشان بهشمار آمده است( .عبدالجلیل،
1374ش71 : .ـ)70

1ـ4ـ1ـ .2شعر خوارج ،زبیریان و شیعه
شعر خوارج بیانگر عقیدة دینی ـ سیاسی فرقهای است که بهدور از تأثیر تمدن جدید
و گرایشهای آن که بهویژه در شام بارز بود ،طبیعت خود را حفظ کرده بودند .این شعر با
بهتصویرکشیدن عقیدة ایشان در والیت و رهبری امت ،امتیاز مییابد.
شعر شیعه نیز درپرتو تعالیم و آموزههای خاندان نبوی و اهلبیت عصمت و طهارت(ع)
به عنصری فعال و تأثیرگذار در گسترة ادبیات سیاسی تبدیل شد.
اشرافیت و به هوای استیالی قریش ،دربرابر حکام اموی بهپا خاستند .عبداهللبنقیسالرقیات
حره بهدست امویان ،شعر خود را در خدمت زبیریان و
پس از قتل دو پسر خود در واقعة ّ
حمايت از آنان قرار داد .شعوبیه نیز با نفوذ در همة عرصههای سیاسی ،نظامی و فرهنگی و

ادبی ،گسترش روزافزون یافت.
1ـ4ـ .2شعر عاطفی
در سدة نخست هجری ،گونهای شعر عاشقانه شکوفا شد که در دو قالب بدوی و شهری
جلوه مییافت و در جزیرهًْالعرب گسترش روزافزون پیدا میکرد .ویژگی غزل بدوی ،پاکی
شدید عواطف و آراستگی زیبای بیان است و شاعران این مکتب« ،شاعران عذری» ــ
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دو گرایش دیگر در ادب سیاسی ،زبیریان و شعوبیه هستند .آل زبیر به انگیزة برپایی نوعی

63

ادبیا

بیقی ،سال دوم
ت تط

 ،شمارة 8

ذرهًْ» ــ نامیده میشوند و مشهورترین ایشان ،جمیل (عاشق
برگرفته از نام قبیلة «بنی ُع َ
بُ َثی َنهًْ) و ُک ّثیر (عاشق ع ّزهًْ) و قیسبنمل َّوح (عاشق لیلی) بهشمار میآیند.
شهرهای مکه و مدینه ،جایگاه عرضه و ارائة غزل شهری بود .شاعران اموی ،در این

گستره ،دقایق و لطایف ناگفتنی عشق ،ظرافتهای زنانه و سخنان گستاخانة شرمانگیز را
بيپروا بر زبان میآوردند .از مشهورترین نمایندگان اینگونه شعر ،میتوان از عمربنابیربیعه،
الرقیات ،حارثبنخالد و االحوصبنمحمداالنصاری نام برد.
عبداهللالعرجی ،عبداهللبنقیس ّ

(ضیف1960 ،م : .ج ،2ص150ـ135؛ فاخوری 1376 ،ش165 : .ـ)164

 .2اوضاع سیاسی دورة عباسی ا ّول و عصر عباسی دوم
 .1-2مراحل تشکیل خالفت عباسی

خالفت عباسی از آغاز تا تشکیل ،دو مرحلة اساسی دعوت را پشتسر گذاشت:
 .1مرحلة ا ّول از ابتداي قرن ا ّول هجری قمری آغاز شد و با پیوستن ابومسلم خراسانی

به دعوت پایان يافت ،كه فاصلة زمانی سالهاي 128ـ 100هـ  .ق .را دربر میگیرد؛
64

 .2مرحلة دوم با پیوستن ابومسلم به دعوت آغاز شد و تا سال  132هـ  .ق .که حکومت
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اموی سقوط کرد و حکومت عباسی ایجاد شد ،ادامه یافت.
2ـ .2دالیل بهقدرترسیدن عباسیان

آنچه عباسیان را در رسیدن به قدرت یاری کرد ،فقط ادعا یا تمایل شخصی نبود ،بلکه
یک سلسله عوامل اجتماعی و سیاسی نیز به آنان کمک کرد .1 :ادعای آنها در انتساب به
پیامبر(ص)؛  .2سابقه و خدمات مبارزاتی یا علمی آنان در اسالم؛  .3نارضایتی همگانی از
بنیامیه و گرایش جامعه به گروههای رقیب؛  .4نبودن درک سیاسی دربین تودههای ناراضی،
بهویژه ایرانیان در تفکیک میان گروههای رقیب از خاندان پیامبر(ص)؛  .5انتظار همگانی
برای ظهور یک منجی غیبی؛  .6آگاهی دقیق بنیامیه از خطر اهلبیت واقعی و ایجاد فرصت
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مناسب برای فعالیت سیاسی و فرهنگی بنیعباس؛  .7تمسک عباسیان به احادیث جعلی؛ .8
کنارهگیری و عدم دخالت عباسیان در تمامي قیامهای قبلی.
2ـ .3اوضاع اقتصادی و اجتماعی

طولی نکشید که بغداد ــ پایتخت عباسیان ــ بهصورت قلب شرق جهان درآمد؛ زیرا
بندرگاه مهم تجارت هند و مرکز عظیم بازرگانی آن روز شد .این اقتصاد شکوفا ،زندگی
پرتجملی را بهدنبال داشت .گسترش فتوحات و کشورگشاییها بر ثروت و دارایی مرکز
خالفت افزود و خزاين آن را آکنده از ثروتهای بادآورده کرد .اسراف و تبذیر طبقة نوخاستة
اشراف ،بر فاصلة طبقاتی دامن زد ،بهطوریکه بهتدریج طبقات مختلف با توانمندیهای
خاص در مرکز خالفت بهوجود آمد .1 :طبقة اجتماعی حاکم و برتر (متشکل از خلفا ،وزیران
و امیران) .2 ،طبقة میانی و متوسط (تشکیلیافته از صنعتگران و بازاریان و کارمندان
حکومت) .3 ،طبقة فقیر و عوام جامعه (متشکل از بندگان ،محرومان ،گدایان و کشاورزان).
(ضیف1960 ،م : .ج ،3ص 88ـ)44
65

آمیزش اقوام بیگانه با تازیان و گرایش نخستین خلفای عباسی به بهرهمندی حکومت
خود از دستاوردهای دیگر تمدنها ،فعالیتهای عظیم ادبی و دینی و علمی را برای مترجمان
و ناسخان و مؤلفان و شاعران فراهم ساخت و زبان عربی نیز بهصورت ابزاری انعطافپذیر
و توانا درآمد که قادر بود بار اندیشهها و تمدنها را بردوش کشد( .عبدالجلیل1374 ،ش:.
106ـ)105

فرهنگ عربی براثر آمیزش با فرهنگ بیگانه ،بهویژه ایران و یونان ،وسعت گرفت و
با گسترش نهضت ترجمه و آفاق فکر عربی ،اندیشهها بارور شد و کتابخانههای عمومی
و مدارس علمی رونق یافت و تحقیقات علمی و فلسفی بهصورت منظمی درآمد( .فاخوری،
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2ـ .4اوضاع فرهنگی و ادبی
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1376ش275 : .ـ)274

همة این گرایشها بهنوعی در ادب و شعر عصر عباسی تجلی یافت و بنیانهای ایجاد

مکاتب جدید ادبی و شعری را استوار ساخت.
2ـ .5شعر و شاعری در این دوره

پایان دورة اموی ،شاهد درهمشکستن ساختمان کهن قصیدة عربی بود .شاعران عاطفی،

مقدمة عاشقانهای را که قصايد بهاجبار با آنها آغاز میشد ،برگرفتند و بهطور مستقل گسترش

دادند .این اقدام ،شاعران دورة نخست عصر عباسی را به خود جلب كرد و از اینجا نوعی
منازعه و درگیری میان قدما و متجددان برپا شد (بالشر1984 :م15 :.ـ .)1ایشان کوشیدند
با عمق بیشتر به موضوعاتی توجه كنند ــ عشق ،باده ،فلسفه ،زهد و تصوف و ...ــ که

گذشتگان یا اص ً
ال از آنها اطالع نداشتند و یا تنها به اشاراتی به آنها بسنده کرده بودند .این
تحول و دگرگونی ،در اغراض و موضوعات و فنون و معانی و افکار و اسلوبها و اوزان آن

اثر گذاشت.
66

2ـ .6اغراض شعری و شاعران آن
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2ـ6ـ .1مدح

شاعران به مدیحهسرایی روی آوردند؛ زیرا مدیحه ،راه تحصیل معیشت بود و ازاینرو

غلو و مبالغه تاح ّد بسیاری در مدایح راه یافت .از مدیحهسرایان پرآوازة این دوره میتوان
از بحتری نام برد .ابنرومی قصاید مدح خود را با فخر درمیآمیزد و کمتر به غلو و اغراق

روی میآورد.

2ـ6ـ .2وصف

شاعران ،افزون بر موضوعات کهن ،به توصيف ساختمان و موضوعاتی دیگر ،مانند

استخر و فواره و شمع و انواع طعام و نیز باغ و بوستانهایی که بر گرد کاخها حلقه زده بود،
روي ميآوردند تا به این وسیله ،در نفوس ،شادمانی و نشاط برانگیزند (حسین1988 ،ـ1981م:.

تج ل

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
س
ی
نی در شعر شیعه

ج ،2ص 353ـ .)348ابوتمام ،بحتری و ابنرومی ،از شاعران برجستة وصف در این دوره بهشمار

میروند.

2ـ6ـ .3رثا

رثای شهرها ــ ازجمله قصیدة ابنرومی در رثای شهر بصره ــ یکی از مصادیق توجه به

توصیف مظاهر تمدن جدید در این دوره بود .عواطف و احساسات درونی صادقانه و تأثیرگذار

بههمراه ساختار درونی و استواری و سهولت و روانی در رثای نزدیکان و امیران و فرماندهان
نظامی نیز آشکار است( .فاخوری1376 ،ش)405 : .

2ـ6ـ .4هجا

این غرض همچنان وسیلة کسب درآمد بود و برگزندگی و بیآبرویی آن افزوده شده بود.

درونمایة هجا ،یا اخالق و کردار فردی و اجتماعی افراد بود یا صفات و مشخصات ظاهری
آنها .نیشار و ابنرومی ،نمایندگان مثالزدنی و برجستة این نوع غرض بهشمار میروند.
2ـ6ـ .5شعر تعلیمی

مظهری از نفوذ عقل در این دوره بود و اهل دانش آن را برای منظومساختن بعضی از

علوم بهکار میگرفتند تا حفظ و مراجعه به آن را آسان سازند.
2ـ6ـ .6زهد و حکمت

صادق و احساسات رقیق و نازک و ساختار لفظی ساده ،و روان و زبان پندآمیز ،از ویژگیهای

غالب اشعار زهد بهشمار میرود .در شعر حکمی و فلسفی ،به جهان با نظر تحلیلی

مینگریستند .انتشار فلسفة یونان و حکمت ایران باستان و ظهور گروهی از اندیشمندان و

متکلّمان معتزلی ،به گسترش عقلگرایی در شعر عربی دامن زد( .ضیف1960 ،م148 : .ـ)147

2ـ6ـ .7غزل

بهسبب اشاعة لهو و لعب و ترویج فساد ،غزل عذری (عفیفانه) از رونق افتاد و بیبندوباری

و هرزگی و بیعفتی به آن راه یافت .زبان غزل ،ساده و با الفاظی آسان و روان بود و بیشتر
گروههای جامعه توانایی درک آن را داشتند و معمو ًال تحتتأثیر غنا و موسیقی رایج در
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شعر زهد بیشتر از شراب و مجون (پردهدری) با زندگی مردم عادی پیوند داشت .عواطف
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جامعه ،از اوزانی استفاده میشد که بهراحتی با موسیقی همراه میشدند( .فاخوری1376 ،ش:.

279ـ .)278ابونواس ،خداوندگار اینگونه شعر بود.

شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی :دورة شکلگیری و تحول

شعارهای امام حسین(ع) ــ امر به معروف و نهی از منکر ،آزادگی ،ایثار و فداکاری،

پایداری ،حقطلبی و دفاع از مظلوم و ...ــ شعارهایی بود که در دورههای بعد هم دربرابر
ستمکاران و منحرفان از دین قابل استناد و پیروی بود .این نکته را نیز باید افزود که امام(ع)

مشروعیت قیام برضد ظالمان را بهلحاظ دینی تأیید كرد و از این نظر نیز قیام ایشان

میتوانست الگویی مناسب برای دنبالهروی و تقلید باشد .حادثة کربال بهطور عمده ازسوی
امام محمدباقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) بهصورت یک ارزش مذهبی جاودان درآمد که هم

میتوانست اهداف سیاسی خاص را بهتصویر کشد و هم دغدغهها و اندیشهها و آموزههای
شیعه را درقالب سخنان پرشور ،سوگوارههای مذهبی و زیارتنامهها به نسلهای آینده منتقل
كند ،ازجمله «زیارت وارث» که امام حسین(ع) را از زاویة تاریخی و ارزشی ،ادامهدهندة مسیر
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پیامبران مطرح میسازد .شاعران شیعی نیز تحتتأثیر این رویکرد ائمه(ع) در دورة اموی و

عباسی به انعکاس شاعرانة این رخداد مکتبی و ابعاد گوناگون آن در آفریدههای شعری خود
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پرداختند و به اینگونه ،دفاع از حریم والیت و مقدسات اسالمی ــ که بهنحو کامل در قیام
امام حسین(ع) تجلی یافته بود ــ به شعر شاعران بزرگ شیعی مانند سید حمیری ،کمیت

اسدی ،دعبل خزاعی ،منصور نمری ،دیکالجن و ابنرومی راه یافت.
 .1رجزهای عاشورایی

بهیقین ،نخستین نشانههای این شعر را در رجزهای عاشورایی میتوان جستوجو كرد.

پرشورترین این رجزها ،بر زبان اباعبداهللالحسین(ع) ــ ساالر شهیدان ــ و نزدیکان و یاران
باوفای ایشان جاری شد .ساختار این رجزها ،ساده و بیپیرایه ،و بهدور از تصویرپردازیهای

تکلفآمیز شاعرانه و درونمایة آن نمایانگر مقاومت و پایداری ،ایثار و ازخودگذشتگی و
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سرانجام ،استقبال از شهادت بود .عباسبنعلی(ع) ــ برادر رشید و سردار امام حسین(ع)
ــ در روز تاسوعا ،آنگاه که ناجوانمردانه و از کمینگاههای پنهانی مورد حمله قرار گرفت
و طفیلبنحکیم دست راست او را قطع کرد ،شمشیر به دست چپ گرفت و این رجز را

خواند:

َواهللِ إن َق َط ْع ُت ُم َیمینی
قین
الی ِ
َو َع ْن إِما ٍم صاد ِِق َ

إنّی اُحامی أبَ َداً َع ْن دینی
الطاهِــ ِرالأْ
ـلال َّنبِ ِّی ّ
مــین
نَ ْج ِ
ِ

(قمی 1421 ،هـ  .ق1379/.ش)303 : .

سوگند به خدا که اگر دست راستم را قطع کنید ،بیگمان و بیهیچ تردید(برای) همیشه
از دین خود پشتیبانی میكنم.
و از امام راستباور (امامی که دارای باور راستین است) ،زادة (از نوادگان) پیامبر پاک
درستکار (حمایت میکنم).

و چون دست چپ ایشان بریده شد ،فرمود:
ِـن ُ
الکفّا ِر
ــفس التَـخْ شَ ْی م َ
یا نَ ُ

الــمختا ِر
ــعال ّن َـبِ ِّی َّ
َم َ
الــس ِّی ِد ُ

الج ّبا ِر
حــمهًْ ِ َ
ــر َ
َو أَبــشِ ری ب ِ َ
ـب ْغیِ ِهم َیــساری
َقــد َق َط ُعوا ب ِ َ

أصــلِ ِه ْم یــا َر ِّب َحــ َّرال ّنا ِر
َف ْ

ای نفس! از کافران بیمناک مشو و به رحمت خداوند جبار امیدوار باش!
درکنار پیامبر( ،آن) سرور برگزیده( ،کوفیان) با ستم خود ،دست چپم را قطع كردند.
پروردگارا! داغی آتش (دوزخ) را به ایشان بچشان!

امام حسین(ع) هنگامی که پس از شهادت همة یاران و نزدیکان دربرابر کوفیان ایستادند،

شمشیر آخته در دست و ناامید از زندگی و آمادة مرگ ،این رجز پرشور و حماسی را بر زبان

راندند:

أَناابْ ُن َعل ٍِّی ُّ
آل هاشِ ٍم
الط ْه ِر م ِْن ِ
َو َج ّدی َر ُس ُ
ولاهللِ أَ ْک َر ُم َم ْن َمشَ ی

َکفانی بِهذا َمفْخَ َراً
حین أَفخَ ُر
َ
راجاهللِ ِفیالخَ لْ ِق َیز َه ُر
َو نَ ْح ُن سِ ُ

(همان ،ص )319
من فرزند علی پاک از خاندان هاشم هستم .مرا هنگام مفاخره ،همین افتخار بس است.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

(همان ،ص 305ـ)304
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و ج ّدم پیامبر خدا بزرگوارترین کسی است که (بر زمین) گام نهاده است و ما چراغ
درخشان (هدایت) در میان مردم هستیم.

سپس بهسمت راست و آنگاه بهجانب چپ سپاه دشمن حمله کردند و فرمودند:
ـــن َعل ٍِّی
أ نَ
ــــت أن ال أَ ْنـ َثـــنی
ــی
ُ
ـــاالــح َس ْی ُنبْ ُ
ُ
اَلَ ْ
ِـــیاالت أبــي
أَ ْحـــمی ع
ِ
دینال َّنبِ ِّی
أَ ْمـــضی َعـــلي ِ

(همان ،ص 323ـ)321

		

من حسینبنعلی(ع) هستم و بر آن هستم که (از برابر شما کوفیان) روی نگردانم.
از خانوادة پدرم پشتیبانی میکنم و در مسیر دین پیامبر گام برمیدارم.

تصاویر خونبار ،جانگداز ،شجاعانه و عبرتانگیزی که رجزهای عاشورایی از پیکار دلیرانة

مردان خدا ارائه كرد ،برای همیشه ،شاعران متعهد شیعه را وامدار خود ساخت تا آنجا که

شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی در سختترین شرایط از آزار و شکنجه تا اسارت و کشتار
بیرحمانة ستمگران و غاصبان به حیات خود ادامه داد و در گسترة ادبیات عربی و فارسی ،آثار

ماندگار و اثرگذار و ارزشمند ادبی پدید آورد.
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 .2شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی :دورة اموی

ابواالسود دوئلی و کمیت اسدی ،مشهورترین شاعران شیعی در این دورهاند که در رثای
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امام حسین(ع) شعر سروده و ارزشهای آیینی و انسانی قیام عاشورا را با زبان حماسی و

پرشور بهتصویر کشیدهاند .ابواالسود در شهادت امام حسین(ع) مرثیهای سرود و خواهان

تقاص و انتقام از قاتالن او شد (اصفهاني ،بیتا :ج ،12ص :)215

أَ ُق ُ
ول َو َ
ذاک مِن َج َز ٍع َو َو ْج ٍد

زالا ُ
أَ َ
هلل ُمــلْ َ
ک بَـــنی ِزیــا ٍد

ُ
لــیل َح ْولَ ُه
َک َأ َّن ُح َس ْی َن ًا َو َالبها

الم َت َق َّب ُل
لأِ َ ْسیا ِف ِهم ما َیخْ َتلِی ُ

من (پیوسته) با هیجان و بیتابی میگویم ،خداوند ملک فرزندان زیاد را نابود سازد.
هنگامیکه کمیت ،هاشمیات خود را بر امام محمدباقر(ع) خواند ،ایشان فرمودند« :خداوندا!
بر کمیت رحمت فرود آر و او را بیامرز!»( .اصفهانی ،بيتا :ج ،15ص )123
(همان ،ص 182ـ)181

گویا حسین و یاران شیفتة پیرامون او ،دربرابر شمشیرهای آنان ،به سبزههای دروشده

تج ل

توسط دروگر میمانند.

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
س
ی
نی در شعر شیعه

 .3دورة عباسی

رثای حسینی در قالب شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی در اشعار شاعران بزرگ و نامآور

این دوره ،همچون مصعب عبدی کوفی ،عنان طایی ،سید حمیری ،دیکالجن ،نمری و

ابنرومی بروز و ظهور مییابد و در قصیدة تائیة دعبل به اوج خود میرسد .مصعب کوفی

(م178هـ  ).اشکهای خویش را درکنار فرات ،به پیکرهای درخونتپیدة خاندان پیامبر(ص)

تقدیم میكند:

ُرات َمصا ِر َع
َو أَ َبک ْت ُع ُیونی بِالف ِ

لآِ ِلال َّنبِ ِّیالْ ُم ْص َطــفی َو عِظا ُم

(همان ،ص )169

چشمانم درکنار فرات برای پیکرهای (بهخاکوخونتپیدة) بزرگان خاندان پیامبر برگزیده،
سرشک بارید.

و عفان طایی (م 150هـ  ).اینگونه جانگداز پیکر پارهپارة اباعبداهللالحسین(ع) را بهتصویر

میکشد:

ماح َدری َئ ًه
ــس ٌ
ِــلر ِ
ین ل ِّ
غَداهًَْ ُح َ

الس ُی ُ
وف َو َعلَّ ِت
َو َقد نَ َهلَ ْت مِن ُه ُّ

بامدادان( ،پیکر) حسین(ع) آماج تیرهای (دشمن) بر خاک افتاده و شمشیرها (از خون او)
نوشیده بود و برای نوشیدن دوباره (و سیرابشدن از این آبشخور) فرود میآمد.

و سید حمیری (م  179ﻫ  ).زندگی را پس از شهادت او ،تلخ و خالی از هرگونه لذت

مییابد:

ش بَ ْع َد
ــی ٌ
َو مــا لُـــ َّذ َع ْ

َرضِّ َ
ک بـِالْ ِجیا ِدالأْ َ ع َو ِج َی ْه

(همان ،ص )198

زندگی پس از درهمکوبیدهشدن (پیکر بهخاکوخونتپیدة تو) در زیر اسبان اعوجی (با
کجی و انحراف در پا) هیچ لذتی ندارد.

و نمری (م190هـ  ).عزیزترین کسان خویش را فداي شهیدان کربال میسازد:
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(همان ،ج ،1ص )192
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َق ٌ
تیل ما َق ُ
تیل بَنی ِزیا ٍد

تیل
أَال ب ِ َأبی َو ُأ ّمی م ِْن َق ٍ

(همان ،ص )209

چه کشتگانیاند ،آنان که بهدست فرزندان زیاد بهقتل رسیدند! (هیچ کشتهای بهپای این
کشتگان نمیرسد).

و دیکالجن (م 235یا 236هـ  ).قلب خود را آرامگاه مصیبتهای خفتگان در قبور کربال

قرار میدهد:

یا َع ْی ُن فی َک ْربَال َمقاب ِ ُر َق ْد

ـن َقــلبی َمقاب ِ َر ُ
الک َر ِب
تَ َر ْک َ

(همان ،ص )284

ای چشم (سرشکبار) من! در کربال قبوری است که دل مرا آرامگاه مصیبتهای ایشان
قرار داده است.

و ابنرومی (م283هـ  ).در قصیدة جیمیة خود ،اقدام جنایتکارانة آلزیاد و بنیعباس را

در گوش تاریخ فریاد میکشد:
َّبی ُم َح َّم ٍد
أَ ُک َّل
ٍ
أوان ل ِلن ِّ
72

َق ٌ
کی بِالدَّما ِء ُم َض َّر ُج
تیل َز ٌّ

(اصفهانی ،بیتا)646 :

آیا هر از گاهی باید یکی از فرزندان پیامبر خدا ،مح ّمد(ص) ،پاک و بیگناه ،کشته شود
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و در خون خود بغلتد؟!

و سرانجام ،دعبل خزاعی (م246هـ  ).در قصیدة «تائیة» خود ،جهانی از شور و حماسه

و شعار و شعور میآفریند:
أَفاطِ ُم قومی یا اب َنهًَْالخَ ی ِر َوانْ ُدبی

ن ُُجــوم َس
ض َفالتٍ
ٍ
ــماوات ب ِ َأ ْر ِ

(خزاعی1418 ،هـ 1998/.م)55 : .

ای فاطمه! ای دخت ِر (پیامب ِر) نیکی! برخیز و بر ستارگان افتاده بر صحرا مویه کن!

شعر عاشورایی با وجود پیروی از سبکها و اغراض شعری رایج در زمان خود ،بهتدریج

زبان و سبک خاصی مییابد.

1

 .1در بخش بررسی ساختاری و مضمونی ،به این ویژگیها و ارزشهای نهفته در آنها اشاره خواهد شد.

تج ل

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
س
ی
نی در شعر شیعه

شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی در گسترة ادب پارسی

تا پیش از اوایل سدة چهارم ،بهخاطر حاکمیت فرمانروایان متعصب و سختگیریهای

آنان نمیتوان پیشینة قابل قبولی از شعر عاشورایی در ادبیات فارسی ارائه كرد؛ ا ّما با حاکمیت
آلبویه و گسترش تدریجی مذهب تشیع ،رثای خاندان پیامبر(ص) ،بهویژه یاد مصایب

جانگداز ساالر شهیدان ،جایگاهی ممتاز و ویژه در تاریخ ادبیات فارسی به خود اختصاص داد.
معزالدوله دیلمی (356ـ320هـ  ).فرمان داد برای نخستینبار ،در روز عاشورای سال  352هـ

 ،.مراسم عزاداری حسینی بهصورت آشکار انجام پذیرد؛ و این جریان بهمدت شصت سال
ادامه یافت (صفا :1355 ،ج ،1ص  .)200گروهی از شیعیان با مطالعه در زمینة شعر آیینی و تاریخ

حدیث ،به نشر مناقب و مراثی اهلبیت (ع) همت گماشتند .این عده درمقابل فضایلیان ــ
نقاالن و راویان اهل س ّنت که درضمن نقالی ،فضایل شیخین و نقاط برجستة زندگینامة آنان

را برمیشمردند ــ به «مناقبیان» مشهور شدند .پیش از بررسی تاریخ شکلگیری و تحول

شعر عاشورایی ،نخست چشماندازی کوتاه و گذرا از تاریخ تطور شعر پارسی تا قرن دهم
هجری ارائه ميشود.

تاریخ تطور و تحول شعر پارسی تا قرن دهم هجری

هـ  ).ــ مؤسس سلسلة مشهور صفاریان ــ در اواسط قرن سوم هجری ،وسیلة ایجاد
ادبیات جدید در ایران شد و با ظهور شاعرانی مانند محمدبنوصیف سگزی و محمدبنمخلّد
سگزی ،نخستین اشعار عروضی فارسی سروده شد كه ابوسلیک گرگانی و حنظلة بادغیسی و

مسعودی مروزی ادامهدهندة آن بودند و در قرن چهارم با استیالی حکومت سامانیان ،تحول
چشمگیر یافت( .صفا ،بیتا9 :ـ)8

 .1دورة ساماني و غزنوی (قرن سوم تا پایان نیمة ا ّول قرن پنجم هجري)

در این دوره ،شاعران بزرگ مانند شهید بلخی ،رودکی ،دقیقی ،کسایی ،فردوسی ،فرخی
سیستانی ،عنصری ،منوچهری دامغانی و ابوسعید ابوالخیر با قراردادن پایة شعر خویش بر
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لهجة عمومی مشرق ایران ــ فارسی دری ــ بهیاری یعقوب لیث صفار (265ـ254
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فلسفه و حکمت و عرفان و بهدور از کاربرد پیرایههای لفظی و افراط در کنایه و استعاره

و تکلفات صنعتی و با گرایش به مدیحهسرایی و قصهپردازی و روی آوردن به قالبهای
قصیده و مثنوی و مسمط و رباعی و دوبیتی و ترجیعبند و ترکیببند و خلق حماسههای
باشکوه ،سبک خراسانی را بنیان مینهند.
 .2دورة سلجوقیان و خوارزمشاهیان (نیمة دوم قرن پنجم تا آغاز قرن دهم هجری)
شاعران برجستة این دوره ــ اسدی طوسی ،ناصرخسرو ،مسعود سعد سلمان ،امیرمعزی،
سنایی ،انوری ،خاقانی ،باباطاهر ،نظامی ،جمالالدین اصفهانی و عطار نیشابوری ــ با کاربرد
بیشتر صنایع لفظی و معنوی و اصطالحات فلسفی و علمی و اشاره به آیات قرآنی و احادیث
و استفاده از واژگان و ترکیبات عربی و افزودن قالب غزل به دیگر قالبهای شعری و گرایش
به اشعار سیاسی ،حلقه و واسطة پیوند سبک خراسانی با دورة بعد میشوند و به این وسیله،
سبک دورة انتقال شکل میگیرد.
 .3دورة استیالی مغول و تیموریان (آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجري)
شعر این دوره با برخورداری از واژگان لطیف ،اوج شکوفایی غزل ،تجلی عرفان و
74

فرهنگ اسالمی و فضایل اخالقی در آن و کاربرد فراوان کلمات و ترکیبات عربی و توجه
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شاعران بزرگي مانند
شاعران از دربار به مردم ،شاهد ایجاد و تحول سبک عراقی و ظهور
ِ
عطار ،مولوی ،کمالالدین اسماعیل ،سعدی ،اوحدی مراغهای ،امیرخسرو دهلوی ،خواجوی
کرمانی ،ابنیمین ،سلمان ساوجي ،حافظ و جامی در گسترة زبان و ادبیات فارسی است.
 .4دورة صفویه (از آغاز قرن دهم تا میانة قرن دوازدهم هجري)

با گسترش موضوعات شعر و راهیافتن حماسههای تاریخی و دینی و منظومههای حکمی

و عرفانی و تکامل مرثیهسرایی در عرصة شعر فارسی ،شاعران بزرگ این دوره ،مانند
محتشم کاشانی ،بابافغانی شیرازی ،وحشی بافقی ،صائب تبریزی ،هاتف اصفهانی و طالب

آملی و کلیم کاشانی ،سبک اصفهانی را پی افکندند.

تج ل

ّی
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شعر حماسی ،آیین عاشورایی در گسترة شعر فارسی شیعه

قدیمیترین مرثیة مکتوب عاشورایی را کسایی مروزی ــ شاعر شیعی قرن چهارم ــ

سروده است؛ از اینرو او را پیشکسوت شاعران شیعهمذهب ایرانی و آغازگر شعر مکتوب
آیین فارسی شمردهاند( .صفا :1355 ،ج ،1ص )68

دست از جهان بشویم ،ع ّز و شرف نجویم

میراث مصــطفی را فــرزند مرتضی را

مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا
مــقتول کــربال را تـــازه کــنم تول
(امين رياحي70 :1367 ،ـ)69

حکیم سنایی ــ شاعر مشهور شیعی سدة پنجم و ششم هجری قمری ــ دهها بیت از

شعر خود را به سوگ امام حسین(ع) اختصاص میدهد:

کز بهشت آورد به خلق نسیم

حبذا کربال و آن تعظیم
ّ

(سنایی)266 :1344 ،

ابوالمفاخر رازی ــ از شعرای شیعی در قرن ششم هجری قمری ــ در قصیدة مشهور

خود ،در توصیف خورشید و صبح میگوید:

مهر به خوناب گرم غرق شده چون حسین(ع)
(شوشتری1377 :ش : .ج ،2ص 616ـ)615

و قوامی رازی ــ دیگر شاعر شیعی معروف قرن ششم هجری ــ در مهمترین قصیدة

خود که در رثای سیدالشهدا(ع) است ،چنین سروده است:
سینه دریده ،حلق بریده ،فکنده دست

بــر سیــنة عــزیز تو بر اسب تاخته

غلتان به خون و خاک ،سر از تن شده جدا

ای همچو مصطفی ز همه عالم اصطفا
(قوامی رازی1374 ،ق)125 : .

خواجوی کرمانی ــ از مشاهیر شاعران و عارفان قرن هفتم هجری ــ در یکی از

ترکیبهای بلند و زیبای خود ،دربارة مقتل ساالر شهیدان اینگونه میسراید:
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صبح به الماس قهر خسته شده چون حسن(ع)
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حدیث مقتل او گر به گوش کوه رسد

شود ز خون دل ،اجزای او عقیق مذاب

به کربال شد و کربوبال به جان بخرید

گشود بال و از این تیره خاکدان بپرید

وگر سپهر برد نام آتش جگرش

کند به اشک چو پروین ستارگان را آب
(خواجوی کرمانی1369 ،ش)606: .

ابنیمین فریومدی از بزرگترین قطعهسرایان قرن هشتم هجری و شاعری شیعیمذهب

است که شکایت فاطمه(س) ــ دخت پیامبر(ص) ــ را از قاتالن فرزندانش در روز محشر
اینگونه توصیف میکند:

نــدارد کــسی طاقـت دیدنش

به یک دوش او بر یکی پیرهن
ز خون حسینش به دو تیر اگر

بگوید که خون دو واالگهر

ز بس گــریه و ســوز نـالیدنش
به زهرآب آلوده بهر حسن
فرو هشته آغشته دستار سر
از این ظالمان هم تو خواهی مگر
(فریومدی1344 ،ش590 :.ـ)589

شاه نعمتاهلل ولی ــ عارف و شاعر پرآوازة قرن هشتم و نهم هجری ــ در جایجای
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دیوان خود ،از محبت و عشق اهلبیت(ع) و سیدالشهدای این خاندان میسراید:
چون شهید کربال در کربال آسوده است
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گر بالیی آیــد از عـشق شــهید کربال
مــن حسینیمذهبم ای یــار من

همچو یاران موالی کربال را دوست دار
(ولی1373 ،ش)318 :.

عاشقانه آن بـال را مــرحبا بــاید زدن
(همان ،ص 663ـ)662

یــافتهام تــعظیم از خُ لق حــسن
(همان ،ص )821

حسام خوسفی ــ از عالمان شیعهمذهب قرن نهم هجری ــ موقعیت
در این میان ،ابن ُ

و جایگاه ممتازي كسب كرد؛ چه ،از مجموع اشعار او در مراثی و مدایح پیشوایان معصوم
شیعه ،دیوانی مستقل پدید آمد:

دلم شکسته و مجروح و مبتالی حسین

طواف کرد شبی گرد بالی حسین

تج ل

شکفته نرگس و نسرین و سنبل تر ،دید

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
س
ی
نی در شعر شیعه

ز چشم و جبهه و جعد گرهگشای حسین

(خوسفی1366 ،ش225 :.ـ)223

اهلی شیرازی ــ از شاعران شیعی نامدار قرن نهم هجری ــ نیز سوگوارههایی مخلصانه

در رثای امام حسین(ع) دارد:

آغشته شد به خون ،سر و فرقی که موی او

قــدر حــسین کــم نـشد و شــد عزیزتر

خون در درون نافة تاتار کرده است

خود را یزید روسیه و خوار کرده است
(صاحبکار1379 ،ش196 :.ـ)195

		

این روند در شعر فارسی به حیات خود ادامه میدهد تا اینکه در قرن دهم هجری ،با

رویكارآمدن دولت صفوی و رسمیتیافتن مذهب تشیع ،در شعر شاعران این دوره بهویژه

محتشم کاشانی ،به اوج خود میرسد:

بازاین چه شورشاستکه در خلق عالم است

باز ایـن چـه نـوحه و چـه عزا و چه ماتم است
(محتشم کاشانی1344 ،ش)288 :.

شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی :درونمایههای نوین ،زبان و ساختار

ــ عدالتمحوری ،ستمستیزی ،آزادیخواهی ...،ــ و از سوی دیگر ،با تبلیغ و ترویج علمی
آرمانهای ماندگار و آموزههای شاخص شیعه ــ والیت ،امامت ،غدیر ،انتظار ،تولّی و تبری،

 ...ــ در ادبیات اسالمی ،بهویژه شعر و نثر شیعه ،به سرمشق و الگویی واال و اثرگذار تبدیل

شد و از حالت یک واقعة درزمانی بیرون آمد و با تعمیم و گسترش ،گونهای بیزمانی یا
فرازمانی در آن لحاظ شد .شعر عاشورایی با تأثیر از این جنبة قیام کربال ،از دورة شکلگیری

تا هنگام تح ّول و شکوفایی ،با برخورداری از یک زبان فخیم و حماسی ـ آیینی و مضامین

و درونمایههای منحصربهفرد ،بهتدریج ساختار لفظی و معنوی و سبک بیانی خاص خود را
یافت و با خلق آثار و نمونههای چشمگیر و قابل اعتنا ،زمینة ایجاد یک مکتب شعری مستقل
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قیام امام حسین(ع) از یک سو بهخاطر مطرحساختن ارزشهای عام و فراگیر انسانی
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و الگوپذیری از آن را فراهم ساخت.

دو ویژگی زبان حماسی و درونمایة آیینی ،با خلق نمونههای ماندگار و ارزشمند ،سرمایه

و گنجینهای پربار برای تصویرپردازی شاعران متعهد شیعه و زمینهای مناسب براي تحول
و پیشرفت رثا آماده و مهیا میسازند و اینگونه ،شعر عاشورایی ،لحنی شورانگیز و شیوهای

حق غصبشدة خاندان
حماسی مییابد تا به آوردگاهی کالمی و گفتاری برای اثبات ِّ
پیامبر(ص) و تبلیغ و انتشار معارف و آموزههای رهاییبخش ایشان تبدیل شود.

در مبحث بعد ،با ارائة مضامین نوین این شعر ،زبان و ساختار خاص آن نیز تبیین و

بررسی میشود.

مضامین و درونمایههای نوین

با یادآوری نمونههایی از شعر حماسی ــ آیینی عاشورایی ،مضامین و درونمایههای

نوین زير را ميتوان در آنها یافت:

78

 .1عاشورا ،استمرار والیت و غدیر

کمیت در هاشمیات چنین سروده است:
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َفــما ل َِی إِلاّ َ
شیعهًُْ
ــم َد َ
آل ْأح َ
ِــتاب أ ْم بِـــأ َّیهًِْ ُســ َّن ًٍْه
ــأی ک ٍ
ب ِ ِّ
صیبهًًْ
َو م ِْن أ ْک َب ِرالأْ ْح
ِ
ــداث کانَ ْت ُم َ
تیل ب ِ َج ْن ِب َّ
َق ٌ
آل هـاشَ ٍم
ِــن ِ
الط ِّف م ْ
آل هاشَ ٍم
َو ُم ْن َعف ُِرالْخَ َّد ْی ِن م ِْن ِ

َو ما ل َِی إِلاّ َم ْذ َه َبالْ َح ِّق َم ْذ َه ُب
َتری ُح َّب ُهم َع َاراً َعلَ َّی َو َت ْح َس ُب
َعلَ ْیـــنا َق ُ
تــیلالأْ ْدعِـیا ِءالْ ُم َحلَّ ُب
َفیا لَ َ
س َع ْن ُه ُم َذبَّ ُب
ــک لَ ْح َم ًا لَ ْی َ
أالحــ َّبذا َ
بــینالْ ُم َت َّر ُب
الــج ُ
ذاک َ
َ

مرا دوست و پشتیبان و طرفداری جز آل احمد و مذهبی جز مذهب شیعه نیست.

به (براساس) کدامین کتاب و کدامین سنت ،دوستی آنان را ازسوی من عار و ننگ میدانی
(میپنداری)؟

و از بزرگترین حوادث ،مصیبتی بود که بر ما گذشت و آن پارهپارهشدن پیکر شهیدان ما بهدست

دشمنان بود .پیکری از خاندان هاشم (بر خاک) کربال افتاد که هیچ مدافع و پشتیبانی نداشت.

تج ل

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
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ی
نی در شعر شیعه

گونههای آن (بهخاکدرغلتیده) از خاندان هاشم ،خاکآلود است .آفرین بر آن پیشانی خاکآلود

باد!

و یا دعبل در قصیدة تائیة خود ،استمرار و تداوم مذكور را اینگونه بهتصویر میکشد:
ورها
ـــنالْ َعـــ َثراتِ
ون َع ِ
ــمأ ُم ٍ
لَـ ُز َّم ْت ب ِ َ
َو لَـــ ْو َقلَّ ُدواالْ ُموصی إِلَــی ِه أ ُم َ
دیر شَ هی َد ُه
ـح ُدوا
َفإِ ْن َج َ
َ
کـــانالْ َغ ُ
حس ْی َن ُم َج َّدلاَ ً
أفــاطِ ُم! لَـــ ْو ِخلْتِالْ َ

إِ َذاً لَلَ َ
ـط ْمتِالْــخَ َّد فـاطِ ُم ِع ْن َد ُه
أفاطِ ُم ُقومـــی َیاابْ َنهًَْالْخَ ْیر َوانْ ُدبی

َو بَــ ْد ٌر َو ُأحـــ ٌد شـامِخُالْ َه َضباتِ

َو َقــ ْد
مـات َع ْطشانا ب ِشَ ِّط ُفراتِ
َ
َو ْأج َر ْی ِت َد ْم َعالْ َع ْی ِن ِفیالْ َو َجناتِ
ض َفالهًِْ
ـــأر ِ
ن ُُجو َم َسمــاواتٍ ب ِ ْ

(خزاعي1978 ،م70 :.ـ)69

فردوسی در اینباره چنین میسراید:

اگر چـشم داری بــه دیــگر سرای
هر آن کس که در دلش بغض علی است

نــبی و وصــی گیر جای
بــه نــزد
ّ
از او خــوارتر در جــهان زار کیست
(فردوسی1377 ،ش :.ج ،1ص )15

و یا کسایی مروزی ،منکران والیت امیرالمؤمنین(ع) را شایستة دوزخ و محروم از بهشت

برین میداند:

بیتولاّ بر علی و آل او دوزخ تو راست

خوار و بيتسلیمی از تسنیم و از خلد برین
(امين رياحي)48 :1367 ،

و ناصرخسرو قبادیانی ــ قصیدهسرای گرانقدر شعر فارسی ــ اینگونه از عهدشکنان
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اگر زمام امر خالفت را به کسی که (پیامبر) وصیت و سفارش كرده بود ،واگذار میکردند،
بیگمان از لغزشها درامان مانده بودند.
اگر (والیت و خالفت) او را انکار کنند ،غدیر و بدر و احد با تپههای بلند ،شاهدان او
هستند.
ای فاطمه! اگر گمان میکردی روزی حسین تو در کنار شط فرات ،افتاده بر خاک و تشنه
جان خواهد داد ،در این هنگام ،ای فاطمه! بر چهره سیلی مینواختی (گونهها را خراش
میدادی) و سیالب اشک بر گونهها جاری میساختی.
ای فاطمه! ای دختر بهترین آفریدههای خدا! برخیز و بر اختران (سوختة) آسمان (نبوت و
امامت) که بر پهنة بیابان خشک و سوزان فرو افتادهاند ،مویه کن!
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غدیر یاد میكند:
از قول عهدی که کردی بر همه روز غدیر
سود دنیا را همی جویند و نیندیشند هیچ

چون فراز نشتر جهانند و رمانند ،ای رسول

گرچه از دین و شریعت بر زیانند ،ای رسول
(ناصرخسرو ،بيتا)304 :

 .2ظلمستیزی و عدالتمحوری

انعکاس روحیة پایداری و مقاومت دربرابر ستمگران و گرایش به عدالت و برابری ،از
بنیانهای همیشگی شعر عاشورایی شمرده میشود:
أن بَنی زیا ٍد
ألَ ْم َی ْح ُزن َْک َّ
صان َی ُم ُّر فی ِه ْم
َو َّ
أن بَنِیالْحِ ِ

ُّراب بَنِیال َّنبِ ِّی
أصابُوا بِالت ِ
َعالن َِیهًًْ ُس ُی ُ
وف بَنِیالْ َبغ ِِّی

(خزاعي1978 ،م)163 :.

آیا از اینکه فرزندان زیاد ،فرزندان پیامبر را به خاک نشاندند و چنین ناپاکزادگان ،آشکارا
بر آن پاکنژاد شمشیر کشیدند ،تو را اندوهگین ساخته است؟

یا ابنرومی در قصیدة جیمیة خود ،تبعیض و بیعدالتی موجود میان فرزندان و وابستگان

80

اهلبیت(ع) و امویان را بهزیبایی توصیف ميكند:
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ِماص ًا َو أنْ ُت ْم
أفِیالْ َح ِّق ْ
أن ُی ْم ُسوا خ َ
تالین فــی ُح ُجرات ُِک ْم
َت َمشَّ ْو َن ُمخْ َ
َول ِی ُد ْهم بــا ِدی َّ
الط َوی َو َول ِی ُد ُک ْم

َیــکا ُد أخُ ــو ُکم ب ِ ْ
ــط َنهًًْ َی َت َب َّع ُج
ث ُ
ِقالالْخُ طا أ ْکـفا لُ ُ
ــک ْم تَ َت َر ْج َر ُج
ـانالْعِظا ِم خَ َدل َّ ُج
الــر ِ
یف َر ّی ُ
م َ
ِــن ّ

(اصفهانی ،بیتا)657-658 :

آیا حق و انصاف است که آنها با شکم گرسنه ،شب را به روز آورند ،اما کسان و نزدیکان
شما نزدیک است از سیری بترکند؟
شما درمیان خانهها و اتاقهایتان متکبرانه گام برمیدارید و از شدت فربهی پاها را سنگین
برمیدارید و نشیمنگاهانتان بههنگام راهرفتن باال و پایین میرود.
کودکان آنها از گرسنگی ،شکمتهی و فرزندان شما دارای استخوانهای نیرومند و
پرگوشت باشند؟

سنایی غزنوی ــ شاعر ،حکیم و عارف نامدار قرنهاي پنجم و ششم هجری ــ

تج ل

میگوید:

سراسر جمله عالم پرشهیدست
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شهیدی چون حسین کربال کو
(سنایی1381 ،ش)289 :.

و یا:

حبذا کــربال و آن تــعظیم
ّ
و آن تن بریده در گل و خاک
و آن تن سر به خاک غلطیده

گزین همه جهان کشته
و آن
ِ

کز بهشت آورد به خلق نسیم

و آن عزیزان به تیغ دلها چاک
تــن بـیسر بــسی بد افتاده
در گل و خون تنش بیاغشته
(سنایی1344 ،ش)266 :.

قوامی رازی ــ شاعر شیعی نیمة ا ّول قرن ششم هجری ــ چنین میسراید:

محرم به کربال
روز دهم ز ماه
ّ

هرگز مباد روز چو عاشور در جهان
آن تشنگان آل مح ّمد اسیروار
میر و امام شرع ،حسین علی(ع) که بود
از چپ و راست حمله همی کرد چون پدر

ظلمی صریح رفت بر اوالد مصطفی(ص)
کان روز بود قتل شهیدان به کربال

بر دشت کربال به بال گشته مبتال

خورشید آسمان هدی ،شاه اوصیا

(قوامی رازي1374 ،ق)125 :.

 .3تصویرسازی پویا و اثرگذار از مفاهیم آیینی جهاد و شهادت

سفیانبنمصعب عبدی کوفی ــ از شاعران متعهد شیعه در قرن دوم هجری ــ چنین

سروده است:

آل ُم َح َّم ٍد
لَ َق ْد َه َّد ُر ْکنی ُر ْز ُء ِ
ُرات َمصا ِر ُع
َو أبْ َک ْت ُع ُیونی بِالْف ِ

َو تِلْ َ
وب
کال َّرزایا َوالْخُ ُط ُ
لآِ ِلال َّنبِ ِّیالْ ُم ْص َطفی َو

عِظا ُم
عِظا ُم

مصیبت خاندان پیامبر(ص)( ،همة ارکان) وجودم را بهلرزه درآورد و این مصیبتها بسيار
بزرگ است.
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نفسی و رگ بهجا
تا بود در تنش
ّ
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چشمهای من درکنار فرات برای پیکرهای بهخونغلتیدة بزرگان خاندان پیامبر برگزیده
سرشک بارید.

منصور نمری ،در بیانی شورانگیز ،شهادت جانگذاز فرزندان پیامبر(ص) و آرزوی حضور

خود در عرصة جهاد مقدس ایشان را اینگونه بهتصویر میکشد:
ماح بَنی ِزیا ٍد
َو َق ْد شَ َر َق ْت ِر ُ
بَــ ِرئْنا یــا َر ُس َ
ــولاهللِ مِــ َّم ْن
ــی َتنی َو َصــلْ ُت َیــمینی
أال لَ ْ
وف ب ِ َح ِّر َو ْجهی
الس ُی ِ
َف ُج ْد ُت َعلَی ُّ

82

ول
ِــن دِمــا ِء بَنِیال َّر ُس ِ
ب ِ َر ٍّی م ْ
أصـابَ َ
ول
ک بـِـالأْ ذا ِة َو بِــال َّذ ُح ِ

ُه َ
قیل
الـص ِ
الــس ْیف َّ
ـناک بِـقائ ِِم َّ
َو لَـم أخْ َذ ْل بَ َ
ول
نیک َم َعالْخَ ُذ ِ

نیزههای فرزندان زیاد ( طرفداران او) از خون فرزندان پیامبر(ص) سیراب شدند.
ای پیامبر خدا! از همة کسانی که تو را (با این جنایت) آزردند و به دشمنی تو برخاستند،
بیزاری میجوییم.
ای کاش من در آنجا بودم و قبضة شمشیر تیز و ّبران را (در یاری تو و فرزندانت) بهدست
میگرفتم.
و گرمای چهره(برافروخته)ام را به شمشیرها میبخشیدم (تا با حرارت بیشتر در نبرد
شرکت جویند) و با گروه خوارکنندگان در عمل (زشت) خوارکردن فرزندان تو ،همراهی
نمیکردم.

سنایی غزنوی بیپرده و بهدور از مصلحتطلبیهای رایج در اینباره سروده است:
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و آنچنان ظالمان بدکردار

کرده بر ظلم خویشتن اصرار

کرده آل زیاد و شمر لعین

ابتدای چنین تبه در دین

حرمت دین و خاندان رسول

جمله برداشته ز جهل و فضول
(سنایی)266 :1381 ،

 .4حقگرایی بهجای مصلحتطلبی

کمیت در قصیدهای از هاشمیات خود بیباکانه ،با گرایش به حق و دوری از مصلحتطلبی،

چهرة زشت غاصبان خالفت و نیز رفتار ددمنشانة بنیامیه را برمال میسازد:

تج ل

َفلَ ْم أبْ ُلغْ بِها لَ ْع َن ًا َو لک ِْن
صار ب ِ َ
ذاک أ ْق ُربُ ُه ْم ل ِ َع ْد ٍل
َف َ

		

أضا ُعوا أ ْم َر قائ ِ ِده ِْم َف َضلُّوا
ناس ْوا َح َّق ُه َو بَغُوا َعلَ ْی ِه
تَ َ
َفق ُْل ل َِبنی أ َم َّی ًَْه َح ْی ُث َحلُّوا

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
س
ی
نی در شعر شیعه

أسا َء ب ِ َ
ذاک أ َّولُ ُه ْم َصنیعا
َظهم ُمضیعا
إِلی َج ْو ٍر َو ْأحف ْ

دثان َذ ِریعا
َو أ ْق َو ُم ُه ْم لَ َدیالْ َح ِ

کان لَ ُه ْم َق ِریعا
بِالت َِرهًٍْ َو
َ
َو إِ ْن ِخف َْتالْ ُم َه َّن َد َوالْقَطیعا

(امینی1416 ،ق1995/.م :.ج  ،2ص 181ـ)180

من به آنها لعنت نمیفرستم اما نخستین ایشان کاری زشت پیشه ساخت (انجام داد).
و با این کار ،دومین نفر هم که از دیگران به عدل و داد و پاسداری (از حریم آن) نزدیکتر
مینمود ،ستمکار شد.
اینان ،فرمان پیشوای خود را که در رویدادهای روزگار از همه استوارتر و پایمردتر بود ،تبه
ساختند و به گمراهی درافتادند.
حق او را فراموش کردند و بر او ستم روا داشتند ،بااینکه وی هیچ گناهی نکرده و سرور
ایشان بود.
به بنیامیه در هر جا که فرود آمدند ،بگو ،اگرچه از شمشیربرکشیدن یا راندن آنها هراسان
و بیمناک باشی.

سنايي در اين گستره چنين ميسرايد:
مستحق عذاب و نفرين است

بدره و بدفعال و بددين است

من َنيم دوستدار شمر و يزيد
هر که راضي شود به بدکردن

زآن قـبيله مـنم بـه عـهد بعيد

لـعنت دادگـر بـر آن کـس بـاد

که مر او را کند به نيکي ياد

لعنتش طـوق گـشت در گردن

(سنايي1344 ،ش)266 :.

 .5اشاره و استدالل به وقایع و رخدادهای مسلّم تاریخ اسالم

مهم تاریخ اسالم ،هنرمندانه از آن در
شاعران عاشورایی ،با تسلط کامل بر رخدادهای ّ

راه اثبات فضایل اهلبیت عصمت و طهارت(ع) بهره بردهاند:

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

آن که را عمروعاص باشد پير

يــا يــزيد پــليد بــاشد مير
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کمیت چنین سروده است:
ـذین بَــنیلَ ُه ْم
ـوابالَّ َ
َو َر َّد َم أبْ َ

بُ ُیوتَ ًا سـ ِـ َوی أبْــواب ِ ِه لَ ْم َی َر َّد ِم

(امینی1416 ،ق1995/.م :.ج  ،2ص )195

و جز در خانة او (حضرت فاطمه (ع)) ،درهای خانههای آنها را که به مسجد گشوده میشد،
بست (مسدودكرد).

کسایی مروزی با اشاره به آیة  61سورة مباركة آلعمران ،به رویدادهای تاریخی مباهله
با مسیحیان نجران اشاره میكند:
فضل زیناالصفیا داماد فخر انبیا

کافریدش خالق خلقآفرین از آفرین

« ُقلْ تَعالَ ْوا نَ ْد ُع» برخوان و رندانی گوش

لعنت یزدان ببین از «نَ ْب َت ِه ْل» تا «کاذِبین»

(امين رياحي)1367 ،

و ّ
عطار نیشابوري دربارة بخشیدن سه قرص نان به فقیر و مسکین و اسیر از سوی امام

علی(ع) سروده است:
84

ز مشرق تا به مغرب گر امام است
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گرفته این جهان وصف سنانش

علی و آل او ما را تمام است
گذشته زآن جهان وصف سه نانش
(شوشتری1377 ،ش :.ج ،2ص )100

زمانشکنی و فرازمانیبودن
در توصیف رخدادها و جهتگیری مضامین

شعر حماسی ـ آیینی شیعه (همان شکل تحولیافتة رثا) بهخاطر مطرحساختن ارزشهاي

عام و فراگیر انسانی ــ مانند عدالتمحوری و ستمستیزی و تبلیغ و ترویج آرمانها ــ و

آموزههای شاخص شیعه ــ مانند امامت ،غدیر ،انتظار و جهاد و شهادت ــ در ادبیات اسالمی

و بهویژه ادب متعهد شیعه به الگویی برتر تبدیل شد و از یک پدیدة درزمانی (محدود به

تج ل

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
س
ی
نی در شعر شیعه

زمان خاص) بیرون آمد و با تعمیم و گسترش ،گونهای بیزمانی یا فرازمانی در آن لحاظ شد.

نمونههای برجستة ارائهشده در شعر عربي و فارسي ،همه بهنوعی این ویژگی را دارند.
 .7تبیین و تبلیغ ارزش ماندگار دینی و ترویج آرمانهای انقالبی تشیع

امر به معروف و نهی از منکر ،حریت و آزادگی ،ایثار و فداکاری ،وفا و جوانمردی ،و

صبر و شکیبایی ،ارزشهایی بودند که با قیام عاشورایی جان دوباره گرفتند و با تأثیر در شعر
عاشورایی به آن غنا و تازگی و طراوت بخشیدند .نمونههای پیشین و نیز سراسر میمیة کمیت

و تائیة دعبل و جیمیة ابنرومی و دیگر سرودههای عاشورایی در شعر عربی و فارسی ،آکنده
از این تصویرسازیهای درخشان و اثرگذار است.

کلمه و کالم در شعر عاشورایی و زبان و ساختار این شعر

«کلمه» (واژه) در فرهنگ وحی ،نه یک واحد زبانی صرف که مظهر تجلی اسماء و

صفات الهی و واسطة اتصال عالم اصغر با عالم اکبر ،آینة منعکسکنندة دوام فیض الهی
و تداوم سریان زندگی و عشق در همة پدیدهها و موجودات هستی است .کلمة شعری در
تجربة شاعر شیعی ،از مرزهای عادی درمیگذرد و بههمراه تصویر و موسیقی و خیال و
ماورایی مییابد و زبان و کالم شعر متعهد شیعه را با ساختار لفظی و معنوی خاص ،در
مسیر راستین خود قرار میدهد .از این پس ،شعر شیعه با تصویر حماسة عاشورایی کمال

مییابد و بهسبب زبان و قالب ویژه ،ارزشهای واال و درونمایههای اعتقادی را با شور و
عاطفه و اندوه و نیاز درهممیآمیزد و اسطورهای بر گونة حقایق میآفریند .سنتشکنی در
ساختار ،انقالب در مضمون و درونمایه ،صدق عاطفه و شور درونی و هماهنگی کامل زبان
تصویری با درونمایهها ،از ویژگیهای برجسته در عرصة زبان و ساختار شعر عاشورایی
بهشمار میرود.

1

 .1مصادیق و موارد انقالب و نوآوری در مضمون ،در بخش بررسی درونمایههای نوین شعر حماسی ـ
    آیینی عاشورایی ذكر شد.
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عاطفه ،به دنیایی گام مینهد که با روایت پیمان ازلی ولیاهلل و قلب عالم امکان ،رایحة
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 .1سنتشکنی در ساختار

کمیت در قصیدة میمیه و بائیة خود ،سالها پیش از ابونواس ــ شاعر نوآور عصر عباسی

اول ــ با عدول از یاد اطالل و دمن و سرای محبوب و بادیه و صحرا ،به ساختارشکنی در

قصیدة کهن عربی پرداخت:

َلب ُم َت ِّی ٍم ُمس َتها ٍم
َمن لِق ِ

َیر ما َصب َو ٍه َو ال اَحال ِم
غ َ

چه کسی به فریاد دل شیفته و مشتاقی میرسد که نه بهدنبال میل و هوا میگردد و نه
درپی آرزو است؟

و نیز:

أطر ُب
َط ِر ُ
الب ِ
یض َ
بت َو ما شَ وق ًا إلَی َ

یب َی َلع ُب
َو ال لَع َِب ًا ِم ّنی َو ُذوالشَّ ِ

به شور و اشتیاق آمدم اما نه برای خوبرویان سپیداندام .آیا سالخوردهای چون من به بازی
و سرگرمی مشغول ميشود؟

سنایی غزنوی نیز با رعایت همین شیوه ،قصیدة خود را در مدح و ستایش اهلبیت(ع)
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و اولیا و انبیا آغاز ميكند:
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جهان پردرد میبینم درا کو

دل خوبان عالم را وفا کو

بهشت عدن را بتوان خریدن

ولیکن خواجه را در کف بها کو

ور از دوزخ همی ترسی شب و روز

دلت پردرد و رخ چون کهربا کو
(سنایی1381 ،ش)289 :.

 .2صدق عاطفه و شور درونی

نمری اینگونه صادقانه و عاشقانه ،عاطفه و شور درونی خویش را در توصیف رویداد

جانگداز کربال بهتصویر میکشد:

فيک َدم ُع َ
َمتی َیشْ َ
ول
ک م ِْن َه ُم ٍ
أال یا ُر َّب ذی ُح ْز ٍن تَعایا

َو َی ُبر ُد بِقَلبِ َ
َليل
ک م ِْن غ ِ
ویل
ب ِ َص ْب ِر
راح إِلَیالْ َع ِ
َفاس َت َ

تج ل

َق ٌ
تیل ما َق ُ
تيل بَنی ِزیا ٍد

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
س
ی
نی در شعر شیعه

تیل
أال بِأبي َو أ ّمی م ِْن َق ِ

چه هنگام اشکهای بهشدت ریزانت ،تو را شفا میبخشد و گرمای (داغ و رنج) قلبت را
سرد میسازد؟
هان! چه بسا اندوهگین که از شکیبایی ناتوان ميشود و با پناهبردن به گریه و شیون (بر
تو) آرام و قرار میگیرد!
چه کشتگانیاند آنان که (به تیغ جور) فرزندان زیاد ،روی در خاک کشیدهاند .پدر و مادرم
فدای این کشتگان باد!

کسایی مروزی ــ پیشگام شعر عاشورایی در ادبیات فارسی ــ چنین میسراید:
بیزارم از پیاله و ز ارغوان و الله

دست از جهان بشویم ،ع ّز و شرف نجویم
میراث مصطفی را ،فرزند مرتضی را

ما و خروش و ناله ،کنجی گرفته مأوا
مدح و غزل نگویم ،مقتل کنم تقاضا

مقتول کربال را ،تازه کنم تول
(امين رياحي)148 : 1367 ،

 .3هماهنگی کامل زبان تصویری (صور خیال)
با درونمایهها و مضامین شعری

این تلفیق و هماهنگی بهگونهای است که آرمانهای ماندگار و اثرگذار اسالمی و انسانی

ـ آیینی عاشورایی را تحقق میبخشد .در نمونههايی كه از شعر عربی و فارسی ارائه شد ،اين
پديده را بهخوبی میتوان دریافت.

بررسی تطبیقی اغراض ،مضمون و ساختار لفظی و معنوی
شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی در گسترة ادب عربی و فارسی
 .1اغراض شعری (مدح ،وصف ،رثا ،هجا)

بااينكه همان اغراض شعری کهن ،در این شعر نیز وجود دارد ،نوع و چگونگی بهرهبرداری

از این اغراض ،جلوهای ویژه و رویکردي متفاوت به آن میبخشد .وصف ،مدح ،هجا و رثا در

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

و آموزههای خاص مکتب تشیع با حرکتی هدفدار ،نظام مستقل و سبک خاص شعر حماسی
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تاریخ ادبیات عربی ،کاربردی ذاتی و ماهوی دارند ،به این معنی که هریک از این شیوههای
شعری در همان هدف و عنوان کلّی وصفی ــ توصیف ،ستایش ،سرزنش و مرثیه ــ بهکار
برده میشوند؛ ا ّما در شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی ،عملکردی ابزاری و آلی مییابند و

درخدمت اهداف ،مضامین و باورهای دینی قرار میگیرند.

به دو نمونه از این اغراض با ذکر موارد خاص اشاره میشود:

1ـ .1وصف

دعبل خزاعی ،نخست شبهایی را توصیف میکند که ماهرویان پرده از رخسار

برمیگرفتند و او روزها را به سرمستی دیدار آنان پشتسر میگذارد:
َو
َو

ون َسواف َِراً
إِ ْذ ُه َّن َیلْ َح ْظ َنال ُع ُی َ
إذ ُک ُّل َی ْو ٍم لی بِلَ ْح َظ َّی نَشْ َوهًٌْ

َو َی ْس ُت ْر َن بِالأْ َ ْیدی َعلَیالْ َو َجناتِ
بیت لَها َقلْبی َعلی نَشَ واتِ
َی ُ

(خزاعي1978 ،م)38 :.

در آن هنگام (شبها) ،ماهرویان نقاب از رخسار برمیگرفتند و گونهها را با دست
میپوشاندند.

هر روز دیدگانم سرمست دیدار آنان بود و قلبم بهیاد آن مستیها و خوشیها ،شب را به
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ا ّما بهدنبال آن ،این وصف را زمینهساز پیمانشکنی دشمنان اهلبیت(ع) قرار میدهد:
ِتاب َو َف ْرضَ ُه
ُه ُم نَق َُضوا َع ْه َدالْک َ

َو ُم ْح َک َم ُه بِالزُّو ِر َو ُّ
الش َبهاتِ

آنان پیمان و فرمان قرآن و آیات محکم آن را به دروغ و شبههافکنی گسستند.

(همان)

قوامی رازی ــ شاعر شیعی نیمة ا ّول قرن ششم هجری ــ در توصیفی شاعرانه ،طبیعت

و جلوههای آن را از هیاهوی ملکوت ،در آشوب و بینظمی میبیند:
افتاده غلغل ملکوت اندر آسمان

خورشید و ماه تیره و تاریک بر فلک

برداشته حجاب افق امر کبریا
آرامش زمین شده چون جنبش هوا
(قوامی رازی1374 ،ق)125 :.

چراکه پیامبر(ص) و زهرا(س) و علی(ع) در شهادت فرزندشان ،حسین(ع) ،بهسوگ

تج ل

نشستهاند:

ّی
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ا
ن
ق
ال
ب
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ی
نی در شعر شیعه

زهرا و مصطفی و علی سوخته ز درد

ماتمسرای ساخته بر سدره منتها

فرزند من که هست تو را آشنا به جان

در خون همی کند به مصاف اندر ،آشنا

درپیش مصطفی شده زهرای تنگدل

او درمیان آن همه تیغ و سنان و تیر

گریان که چیست درد حسین مرا دوا

دانی همی که جان و جگر خون شود مرا
(همان)

1ـ .2هجا

و در هجا که شاعران به خود اجازه میدهند دربرابر دریافت صله ،گستاخانه پردهدری

کنند و هر صفت زشتی را بیپروا بر زبان برانند ،شاعر شیعی ما تصویرسازیهای بیبدیل

این زشتنمایی را با ستم ستمگر و بیعدالتی و فریبکاری او پیوند میدهد تا آرمانخواهی و
مقاومت و پایداری را در اندیشه و جان مخاطب خویش زنده نگاه دارد.

ابنرومی در قصیدة جیمیة خود ــ سرودهشده در رثای یحییبنعمرالحسین ــ نخست

ای بنیعباس! زشتیهای (کردار) خود را بپوشانید و درپوشیهای (صندوقهای کینه و
دشمنی خود) را ببندید و بند کیسههای دشمنی را بکشید و بربندید!
و فرمانداران بدکردارتان را با گمراهیهایشان واگذارید! چه شایستهاند در همان منجالب
و باتالقهای (بدبختی و گمراهی خویش) فرو روند.

آنگاه در فرازهای پسین ،آنان را از فرجام ناخوشایند و سقوط در ورطة نابودی برحذر

میدارد و امیدوارانه برپایی دولت حق را به شیعیان نوید میدهد:
نان أَخْ َر ُج
ُغ ِر ْرت ُْم إِذا َص َد ْق ُت ْم أَ َّن حالَهًًْ
تَ ُدو ُم لَ ُک ْم َوال َّد ْه ُر لَ ْو ِ
لَ َع َّل لَ ُه ْم فی َم ْن َط ِویال َغ ْی ِث ثائ َِراً
الص ْب ُح ِفیاللَّ ْی ِل ُمولَ ُج
َس َی ْس ُمولَ ُک ْم َو ُّ
فریب خوردهاید اگر پندارید که این فرمانروایی برای شما دوام دارد؛ زیرا دنیا و روزگار دو
رنگ سیاه و سفید دارد (گاهی به سود شما و گاهی به زیانتان است).
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تصویری هجوآلود از ستم عباسیان ارائه میدهد:
اس مِن شَ َنآن ُِک ْم
ِیاب َو أَشْ ِر ُجوا
َو شُ دُّوا َعلی ما فِیالْع ِ
الع ّب ِ
أَ ِجنُّوا بَنِی َ
السو ِء ِم ْن ُکم َو َغ َّی ُه ْم
َف َأ ْح ِرب ِ ِهم أَ ْن َیغ َْر ُقوا َح ْی ُث لَ َّج ُجوا
َو خلوا ُوالهًَْ ُّ

ادبیا

بیقی ،سال دوم
ت تط

 ،شمارة 8

شاید آنها در پایان این دوران بارش (انقالب و شورش)( ،دولت) و انتقامگیرندهای داشته
باشند که بر شما برتری یابند زیرا بامداد از دل تاریکی برمیآید.

سنایی غزنوی ــ شاعر شیعی قرن ششم هجری ــ در توصیف واقعة کربال و حوادث

پس از آن ،زبان به هجو عامالن این فاجعه میگشاید:
عمروعاص و یزید و ابنزیاد
بر جفا کرده آن سگان اصرار

عالمی بر جفا دلیر شده

همچو قوم ثمود و صالح و عاد
رفته از ره حقد به انکار

روبَ ِه مرده ،شرزة شیر شده

(سنایی)266 :1381 ،

سپس این جنایت را ادامة رویارویی حق و باطل و تازهشدن داغ کهنه و کینة قدیمی

قریش در دشمنی با قرآن و پیامبر(ص) و علی(ع) ــ جانشین برحق او ــ میداند:
کافران چون در اول پیکار

شده از زخم ذوالفقار فگار

کین خود بازخواسته ز حسین

شده قانع بدین شماتت و شین

همه را بر دل از علی صد داغ
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کرده دوزخ برای خویش مع ّد

شده یکسر قریش طاغی و باغ
بوالحکم را گزید بر احمد
(همان)
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 .2مضمون و درونمایه

چنانكه در بخش بررسی ساختار و درونمایة شعر عاشورایی عنوان شد ،شاعران متعهد

شیعه در این گستره با تأثیر از ابعاد گوناگون حادثة طف و نیز پیروی از تعالیم و آموزههای
پیشوایان معصوم شیعه(ع) ،مضامین و معانی نو درافکندند و با هدفمند و جهتدارکردن

سرودههای خود ،زمینة شکلگیری و تحول شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی را با ویژگیهای
منحصربهفرد و ایجاد مکتب ادبی مستقل شیعه فراهم ساختند .بررسی نمونههای ارائهشده
در ادب عربی و فارسی نشان میدهد که اشعار عربی ــ قرن اول تا سوم هجری ــ باتوجه
به پیشینة طوالنی و توانمند ادبی و پشتسرنهادن دوران شکوفایی و پیشرفت و برخورداری

تج ل

ّی
عاشورا و
ا
ن
ق
ال
ب
ح
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ی
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از گنجینههای پربار لغوی و نیز تکامل زبان شعری و تجربة کامل قالبهای عروضی،
به پختگی و انسجام رسیده باشد .اما اشعار فارسی از این حیث در آغاز دوران تحول و

شکلگیری است و در پرداخت موضوعات و انتقال مضامین متنوع ــ مانند امر به معروف
و نهی از منکر ،جهاد و شهادت ،امامت و والیت ،انتظار ،تقیه ...،ــ تجربههای آغازین را
پشتسر میگذارد و از این نظر کمتر میتواند با آفریدههای شعری برجستة عربی قرن دوم

و سوم هجری به رقابت برخیزد؛ ولی بهمرور زمان و با افزایش قابلیتهای علمی و گسترش
دامنة ابداعات و نوآوریهای زبانی ،بهویژه در قرنهای هفتم ،هشتم و نهم هجری ،ساختار
استوار و زبان فخیم و پرشکوه خود را مییابد و سرانجام در قرن دهم هجری و با پیدایش

دولت شیعی صفویه ،با خلق آثار کامل و ماندگار همچون دوازده بند محتشم ،ضمن رقابت با
نمونههای پیشین شعر عربی ،گوی سبقت را از سرودههای معاصر خود میرباید.
 .3ساختار لفظی و معنوی

درک ضرورت انتقال و تبلیغ مفاهیم ،آموزهها و تعالیم آیینی و عاشورایی ازسوی شاعران

شیعی و توانایی علمی و ادبی باالی آنان ،گزینش و کاربرد این رویکردها را در گسترة ساختار

لفظی و معنوی امکانپذیر ساخت:

3ـ .2برخورداری از آزادی کامل در حوزة گزینش واژگان یا اجتناب از پیرایهها و

آرایشهای لفظی رایج و عدم افراط و تفریط در استقصای لغوی؛

3ـ .3کاربرد واژگان اعتقادی با بار معنایی جدید ،مانند ولی ،امام ،ثاراهلل ،الوترالموتور،

انتظار ،حجهًْاهلل ،بقیهًْاهلل...؛

3ـ .4تشخیص هیئت موسیقیایی و آهنگین کلمات و ترکیب آن با جنبة ایحایی و الهام

درونی شاعر؛

3ـ .5توجه به جنبة داللی و ارتباطی صور خیال شاعرانه ،نه حیثیت استقاللی آن؛

3ـ .6تلفیق و سازگاری میان زبان عاطفی و حماسی و پیوند استوار آن با درونمایة
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3ـ .1استفاده از زبان روزمره و متداول درمیان مردم؛
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اندیشة دینی شاعر؛

3ـ .7کاربرد بیشتر رنگآمیزی حسی در تشبیهات و جانبخشی به استعارات برای

انگیزش بهتر عواطف و احساسات؛

3ـ .8قرارگرفتن تشبیهات تمثیلی برگرفته از آیات قرآنی و معارف دینی در بافت و ساختار

هنرمندانه برای اثبات حقانیت خالفت و والیت ساللة نبوت و انعکاس فضایل ایشان.

رجزها و سرودههای مشهور و بلند عاشورایی ،مانند هاشمیات کمیت ،تائیة دعبل ،جیمیة

ابنرومی و اشعار سنایی و عطار و قوامی رازی و ابوالمفاخر رازی و ابنحسام خوسفی ــ که
برگزیدههایی از آنها در بخشهای مختلف مقاله ارائه شد ــ مصادیق بارز و شواهد صادق
تحقق این رویکرد ازسوی شاعران متعهد شیعی بهشمار میروند.

پیامدهای ارزشی و ادبی شعر عاشورایی

 .1حفظ و استمرار ارزشها و آرمانهای علوی و حسینی و انتقال آن به نسلهای

آینده؛
92

 .2تصویرسازی منسجم و اثرگذار از رویدادهای جانگداز کربال و حفظ و ثبت آن در

حافظة تاریخی شیعه؛
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 .3فراهمساختن زمینة شکلگیری شعر حماسی ـ آیینی عاشورایی که هم ویژگیهای

سنتی رثا را در خود داشت و هم نوآوریهای شگفت و شورآفرین در آن بهچشم میخورد؛

 .4دمیدن روحیة مقاومت و پایداری و ایثار در شعر شاعران شیعی و نفوذ آن در زندگی

فردی و اجتماعی شیعیان؛

 .5برخورداری از جایگاهی بنیادین در شکلگیری مکتب ادبی مستقل شیعه و تأسیس

سبک ویژه و منحصربهفرد شعری در گسترة زبان و ادبیات عربی؛

 .6عامل تبلیغی و ارتباطی مهم مکتب تشیع در عرصة رویارویی و مقابله با دستگاههای

پرزرقوبرق و عظیم تبلیغاتی دشمن؛

 .7سرچشمة همیشهجوشان درقلمرو ابداعات و نوآوریهای شاعرانه و جهتبخشی پویا

تج ل
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به جریانهای فکری و ادبی دینی و غیردینی در دورههای گوناگون.
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