
 
 
 
 
 

 یرض فیشر یعیش شعر در نیحس امام

 1یدعلیام دکتراحمد
یافت:  یخ در یخ پذیرش:  11/7/95تار  10/10/95تار

 دهیکچ
  کت ردکت جتادیا عتالم در  انقالبت شتانیا میعظت نهضت، و  یحست امام
 ریتتاث تحت، یبشر ابعاد تمام  ک  انقالب داد، رییتغ را یبشر  یتار ریمس
 آن بتر نهضت،  یتا  ک اس، یابعاد همان از یکی ا یادب گرف،  قرار آن
 همتتراه نهضتت، گتت ار ریتاث ع امتت  از یکتتی عنتت ان بتت  را آن و گ اشتت، ریتتتاث
  کت اس، یعیش ا یادب شاخص یادبا از یکی یرض فیشر ساخ،  خ د

 باشتد  ینیحس نهض،  یا رسان یاری خ د  ادب و یعلم آثار با  انس،ت
 چتت  یرضتت فیشتتر  کتت استت،  یتتا بتت ده، پتتژوهش  یتتا هتتدف چتت  آن یولتت
 ادیتت داشتتت  نگتت  زنتتده و ینیحستت نهضتت، یراستتتا در را شتتعرش از زانیتتم

 پاست  بت  دنیرست یبترا است،  داده قترار ربالکت و عاش را ، یحس امام
  یتا انیتپا در است،  شتده استتفاده یلتیتحل یفیت صت روش از ست ال  یا
 امتتام یرثتتا در یرضتت فیشتتر یعیشتت اشتتعار تمتتام  کتت شتتد حاصتت  جتت ینت

 بت  است، ت انستت  و شتده ستروده شتانیا یهتا ب،یمصت رکت  و  یحس
 د ینما یاری را نهض،  یا  خ ب

   یمرث ،یعیش شعر ،یرض فیشر ، یحس امام :یدیلکواژگان

                                                   
گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك1  a-omidali@araku.ac.ir  . استادیار 

mailto:a-omidali@araku.ac.i%20%20%20r
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 مقدمه
 ه،یتمرث قالت  در شعر رایز .است شعر و اتیادب عاشورا، نهضت ریماندگا عوامل از کیی
 متترتبط عاشتتور ظهتتر حتتواد  و ینیحستت نهضتتت قتتتیحق بتتا را غمبتتار و گرفتتته آتتتش هتتای دل
 آن، علتت و داننتدمتی فترض ختود بتر را عاشتورا واقعته بته پترداختن عییشت شتاعران ستازد. می

 امیتتتق نیتتتا نگهداشتتتتن زنتتتده در معصتتتوم امامتتتان ستتتفارش و نیحستتت امتتتام بتتته عشتتتق
 واقعتته داشتتتن نگته زنتتده هکتت استت شتتاعران نیهمتت از یکتی یرضتت فیشتتر باشتد. متتی ،کمبتار

 تمتام فتراوان، یهتاتیمحتدود وجتود بتا و دانستته فترض ختود بتر را ینیحس نهضت و عاشورا
 است. بسته ارک به مهم، نیا یبرا را خود تالش

 در را نیحست امتام گتاهیجا هکت استت تتهکن نیتا نیتیتب حاضر، پژوهش انجام از هدف
 اتیتادب و فرهنت  جیتترو قیتتحق نیتا از هتدف نیهمچنت د.یتنما یبررست یرضت فیشر شعر
 باشد. می نیحس امام ژهیو به بیت اهل معرفت جهت در برداشتن گام و عهیش

 امتتتام موضتتتوع بتتته اشیعیشتتت اشتتتعار در یرضتتت فیشتتتر ایتتتآ هکتتت استتتت نیتتتا پتتتژوهش ستتتوال
 را اشتعارش از زانیتم چته هستت گونته این اگر است؟ پرداخته ینیحس نهضت و نیحس
 رد؟یگ می بر در

وهش ۀنیشیپ  پژ
 نوشتته جداگانته طتور بته یمتعتدد آثتار یرضت فیشتر یعیش شعر و نیحس امام  دربار
 صتتورت نتتهیزم نیتتا در واحتتد یپژوهشتت شتتده مطلتتع پژوهشتتگر هکتت ییجتتا تتتا یولتت استتت شتتده
 پژوهشتها نیتا ۀجملت از رستاند. انجام به را پژوهش نیا هک شد آن بر محقق لذا است نگرفته
 نمود: اشاره ریز یها نمونه به توان می

 ،یعربتتت نشتتر و مطالعتتتات آثاره("مؤسستته نقتتد و ادبتتته ثقافتتته، اتتتته،ی)ح یالرضتت فی"الشتتر
 :یرضتت فیشتتر» عنتتوان بتتا عهیشتت نامتدار بتتانیاد و دانشتتمندان از یرضتت فیشتتر دربتتاره یکتتاب
 المعتتتوق محمتتد احمتتد دکتتتر استتت. کتترده منتشتتر «او رآثتتا نقتتد و اتیتتادب فرهنتت ، ،یزنتتدگ
 کتتاب نیتا ظهتران در «فهتد ملتک معتادن و نفت» دانشگاه یعرب و یاسالم مطالعات استاد
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 دربتتتاره یلتتیتحل یمطالعتتات کتتتاب نیتتا استتت. درآورده ریتتتحر رشتتته بتته صتتفحه 367 در را
 شتتتتدرگذ یقمتتر یهجتتتر 436ستتال بتته کتتته یرضتت فیشتتتر یها شتتهیاند و آراء ت،یشخصتت
 شود می محسوب
 1372 ستال کته استت یا نامته انیتپا   "عنوانیرضت فیشتر اشعار ازای  دهیگز و حال "شر 
 است. شده دفاع ییشکرا سادات زهره لهیوس به اصفهان دانشگاه در یشمس یهجر

 آفتتتاق مجلتتته در کتتته نیچتتتوب نیحستتت دکتتتتر نوشتتتته األنتتتدلس" أدب یفتتت نیالحستتت "االمتتتام
 ریتز متوارد بته مقالته نیتا در استت. گشتته چتاپ صتفحه 10 در 13 شتماره ةیاإلسالم الحضارة
 است: شده پرداخته
 هتا ستنت .3 اندلس در عهیش اتیادب .2 اندلس اتیادب و خیتار اندلس یلغو یمعنا. 1
 امتتتام یرثتتتا در کتتته یاندلستتت شتتتاعران .4 نیحستتت امتتتام شتتتهادت در هتتتا یاندلستتت مراستتتم و

 دکتتر کته نیحس امام مد  در هدیقص دو .5 اند سروده شعر هیّ ام یبن یهجا و نیحس
 است. سروده نیچوب

 خالتتد دکتتتر نوشتتته قیتتتحق نیالمترفتتة"ا اللغتتة و ةیالهاشتتم الملحمتتة یالرضتت فی"الشتتر
 شتتماره المنهتا  مجلتته در کته استتت یستور ستتندهینو و ناقتد شتتاعر، یالبرادعت نیالتتد یتیمح

 ئتتتتقرا کتتته دارد تتتتالش مقالتتته نیتتتا استتتت. شتتتده چتتتاپ 1998 ستتتال صتتتفحه 24 در هشتتتت
 ابعتتاد یبررستت بتته و دهتتد، ارائتته استتت معاصتتر فرهنتت  بتتر یمبتنتت کتته فیشتتر شتتعر از یمعاصتتر
 پردازد.  یم فیشر یتیشخص

 یعیش شعر در نیحس امام گاهیجا
گتر و دارنتد استالم نیمبت نیتد یبقا در یمهم اریبس نقش نیحس امام  رخ شتانیا امیتق ا
 نقتش همچتون یعیشت اتیتادب در نیحست امتام نقتش نبتود. اسالم نید از یاثر قطعا داد نمی
 بته نداشتت، وجود یعیش شعر و عهیش از یاثر نبود امام امیق اگر است اسالم یبقا در شانیا

گتر گرید عبارت  نخواهتد یبتاق آن از یزیتچ بتایتقر میریتبگ یعیشت شتعر از را نیحست امتام ا
 و حتزن فتهعاط یعیشت شعر عنصر نیتر مهم هک آمد خواهد یعیش شعر یمعرف ۀادام در ماند.
گتر استت نیحست امتام تنها عاطفه و شور نیا منشأ و است حماسه و غض  اندوه،  نیتا ا
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 یعیشت شتعر یلتک طتور بته نداشت. یاثر یعیش شعر منطق و احتجا  گرید نبود مهم یژگیو
 و لیفضتتا رکتتذ و شتتانیا خالفتتت غصتت  و یعلتت امتتام نخستتت، استتت استتتوار هیتتپا دو بتتر

گتتتر مصائبشتتتان، و بالهتتتا رکتتتذ و شتتتانیا امیتتتق و نیحستتت امتتتام دوم، مناقبشتتتان  امتتتام هیتتتپا ا
 یعیشتت اتیتادب و عهیشتت استالم، از یاثتر و رفتتت متی نیبتت از هتم نخستت هیتتپا نبتود نیحست
 وجتود بتا هکت استت یعیش اتیادب و عهیش اسالم، رو  نیحس امام گرید عبارت به نبود.
 شود. می اثرگذار یعیش اتیادب امام، به نسبت اخالص و عاطفه و شانیا

 و بیتتت اهل تیتتحقان از دفتتاع آن در هکتت استتت یاستتیس یشتتعر ،یعیشتت شتتاعران شتتعر
 یالقاضتت نعمتتان استتت. انیتتنما خالفتتت غاصتتبان بتتر آنتتان حملتته و مخالفتتت و عیتشتت دیتتعقا
 یتمتتتام در متتتذه  نیتتتا ندگانیستتترا و باشتتتدیمتتت یاستتتیس امال  کتتت یعیشتتت شتتتعر »د:یتتتگو متتتی

 دنبتتال را هتتدف کیتت و... دیتتعقا از عدفتتا و هجتتاء رثتتاء، متتد ، همچتتون یشتتعر موضتتوعات
 :1976 نعمتتتان، ی)قاضتتت «.بتتتود بیتتتت اهل شتتتده غصتتت  حتتتق از دفتتتاع آن و ردنتتتدک متتتی

 یحتال در ختتیآم نیتد با را استیس شعرش در عهیش »د:یگو می یالمحاسن یکز (38،39
 اورنتدیب دستت بته را اهلل لمهک خواستند یم فقط و بودند دور به یاسیس اتکحر از خوار  هک
 (80 :1961 ،ی)محاسن «بود. صاحبنظر است،یس ارک در ،ینید نظر نارک در عهیش اام

 باشتد. متی ینتید و یاستیس یشتعر ،یعیشت شتعر هکت ردکت ادعتا تتوان متی جترأت به نیبنابرا
 آن ینمتا تمتام مظهتر و ردهکت ثبتت وضتو  و دقتت بتا را عهیش دیعقا و یمباد یتمام شعر نیا

 احستاس یعیشت شتعر در تعّهتد و التتزام عامتل استت. ردهکت نایتب را دیتعقا نیا دّقت با و بوده
 است. باور و دهیعق اتیادب ،یعیش اتیادب است. بوده دهیعق به عمل و فیلکت

 قتران استلوب بته و استت یاستیس و یمتذهب ،یخیتتار ستند کیت قتتیحق در یعیشت شتعر
 و صتدق تیتانه در و نیدلنشت یرّقتت و لطافتت یدارا یعیشت شتعر دارد. التزام آن یمعان میرک

 المثتتل ضتترب عنتتوان بتته یعیشتت اشتتعار در یشتتعر رّقتتت نیتتا هکتت جتتا آن بتته تتتا استتت، اختتالص
 است. شده مشهود

تتتتتتتن دمعتتتتتتتة شتتتتتتتیعیة    أرّق م 
 

 تبکی علّیَّ بن ابتی طالت  
 (316 :تا بی ،یدانی)م 

 اربردک ،یشعر الفاظ و مضمون در ینوآور به توان می یعیش شاعران یشعر بارز اتکن از



 

 

145 

سین
م ح

اما
 

ضی
ف ر

شری
عی 

 شی
شعر

در 
 

 سد:ینو می یحوف محمد رد.ک اشاره شعر در دهیعق و مانیا اربردک و حتجا ا و استدالل
 هیتکت نیهمچنت عواطتف، و دیتعقا انیتب در آنان اخالص و صدق عاطفه، حرارت
 هکت باشتد یم عّی تش شعر بارز صیخصا از یمنطق یها استدالل و قرآن اتیآ بر آنان
 (186 تا:  ب ،یح ف) داده. یعیش شعر به گرانید از زیمتما و خاص یها جلوه

 عاطفته و استتیس و دهیتعق هکت بتود مستلمانان از گتروه نیاولت عهیشت گفتت توان می واقع در
 رد.ک داخل اتیادب در را خالص
 سد:ینو می یعیش شعر کسب درباره  یشا احمد

 بتاب هکت بود یسک نیاول تیمک ر.یتصو و احتجا  نیب استای  زهیآم یعیش شعر
 گشود. عهیش یبرا را احتجا 

 د:یگو یم باره نیا در جاحظ
 گشود. عهیش یبرا را احتجا  باب هک بود یفرد نینخست یو

 د:یگو می یالقاض نعمان
 متذه  نیتا ندگانیسترا رایتز است، عهیش در یاسیس ادب دهییزا احتجا  ادب
 حتق از دفتاع آن و ردنتدک می دنبال را هدف کی تنها ،یشعر موضوعات یتمام در

 (148 :1976 مان،نع ی)قاض بود. شده غص 

 د:یگو می نیچن یعیش شعر اسلوب درباره یحوف محمد
 یبن بر حمله هنگام است. رّی متغ یشعر موضوعات اختالف با یعیش شعر روش
 را آنان یدرون خشم و غض  شعر نوع نیا هک چرا است جّی مه و یقو شکسب هیام
 مشاهده تّی مک اتیّ هجو در هکان آنچن شد،ک می ریتصو به هّی ام یبن خصوص در
 و زنند یم احتجا  به دست خالفت در عهیش حق یبرا هک یهنگام اما م،ینک یم
 معتتتدل و آرام یکستتب از دهنتتد متتی امتتام ظهتتور بتته بشتتارت هکتت یاشتتعار در ایتت

 یریتتتحم دیستتت و رّیتتثک ت،یتتتمک یها ستتروده در هکتتت همچنتتتان ننتتد،ک متتتی استتتفاده
 و معصتتوم امامتتان هکتت ییدردهتتا و هتتا بتیمصتت از هکتت یزمتتان شتتود. متتی مالحظته

 استتفاده آلتود حتزن یکستب از نتدیگو متی ستخن شدند، متحمل شانیا دوستداران
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 (120 :تا ب  ،یح ف) دارند. مکمح و استوار ،یقو یاسلوب مد  در یول نند،ک می

 د:یگو می یعیش شعر اسلوب درباره نیام احمد
 یبرمت دو آن بتهاش  یادبت یدستتاوردها هک بود یقو و ارکآش عاطفه دو یدارا عهیش

 یمبن عهیش اعتقاد واسطه به غض  حزن،عاطفه عاطفه و غض  عاطفه» گردد:
 و باشتد می شده، گرفته آنان از جبر و ظلم به هک امامت غص  و آنان حق سل  بر

 انیعیش بر یعباس و یامو دولت دو هک بود یخشن و تند رفتار لیدل به حزن عاطفه
 (300،ص3ج :1933  ،ی)ام ردند.ک وارد

 آن ندگانیسترا یمتذهب شتعر در را عیّ تشت متذه  راتکتف و ها دگاهید از یاریبس ن،یبنابرا
 و هتا دگاهیتد ینمتا تمتام نتهیآی و زنتده یریتتعب عه،یشت یمتذهب شتعر گفتت توان می و میابی می

 است. انیعیش اعتقادات
 امامتتتت یبتتترا احتجتتتا  از: عبارتنتتتد یعیشتتت شتتتعر نیمضتتتام و موضتتتوعات ،یلتتتک طتتتور بتتته
 در کیتتحر و قیتشتو ،اطهتار ائمه مناق  و فضائل انیب شان،یا تیوصا ،بیت اهل

 دشتتمنان هجتتاء ،بیتتت اهل بتته دیشتتد عالقتته و عشتتق خالفتتت، غاصتتبان هیتتعل شتتورش
 یرثتتا قتتت،یحق و حتتق راه دانیشتته بتتر هیتتگر و هتتا جنتت  و هتتا یریتتدرگ ریتصتتو ،بیتتت اهل
 ... و بالرک بتیمص ریتصو و نیحس امام ژهیو به فرزندانش، و یعل

  ریتتتز متتتوارد در تتتتوان متتتی را عییشتتت شتتتعر هتتتای ژگتتتییو ور،کمتتتذ مطالتتت  بتتته توجتتته بتتتا پتتتس
 نمود: خالصه
 و یعلتت خالفتتت امتتر در بیتتت اهل حتتق درخصتتوص احتجتتا  و یجتتدل استتلوب .1

 اتیّ هاشتم در ژهیتو صتورت بته استلوب نیتا استت. یخیتتار یمنطقت بتر یمبتنت که فرزندانش
 است. مشهود تیکم
 گردد. یم محسوب یاسیس و یمذهب ،یخیتار یسند عهیش شعر .2
 نبوی. ثیاحاد و میکر قرآن از نیمضام رییپذ ریتاث .3
 عه.یش شعر در شاعران اخالص و یشعر رّقت. 4
 آن. بودن ممتاز و متنوع شعر، یفراوان. 5
 صداقت. و عاطفه سوز و حرارت جزالت، سالمت، .6
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 انیتتعلو مصتتائ  از یصتتادق صتتورت عهیشتت اتیتتادب رایتتز ه،یتتومو اشتتک و انتتدوه و حتزن.7
 (25 :1996،یالنیک دی)س است.

 یرض فیشر نامه یزندگ در یجستار
 در بغتتداد، کتترخ نینشتت عهیشتت محلتته در ق.395 ستتال بتته احمتتد بتتی بتتن محمتتد ابوالحستتن

 بعتدها کته محمد (240،ص4  :1963 ،یتغر )ابن گشود. جهان به دهید مانیا و علمۀ خان
 نیتد بزرگتان از همته کته برخاستت یخاندان از افتی شهرت "یرض دی"س و "یرض فی"شر به

 بتتن یعلتت بتتن نیحستت بتته او نستتل بودنتتد. روزگتتار زکتتارانیپره و زاهتتدان و عابتتدان و وعالمتتان
 رسد. یم طال  یاب

 بودنتتد. یعلتت بتتن نیحستت نوادگتتان از و یعلتتو ستتادات از دو هتتر یدرضتتیّ س متتادر و پتتدر
 :1421 ،یعتتتامل نی)امتتت رستتتد. متتتی هفتتتتم متتتاما بتتته واستتتطه پتتتنج بتتتا پتتتدر جانتتت  از یو نستتت 
 یو نست  متادر طرف از و خوانند می "ی"موسو را یرض فیشر یگاه رو نیا از (216،ص9 
 تمتام در کته استت یدانشتمند یرضت ّد یست رستد. متی نیالعابد نیز امام به رابطه شش با

 ثیحتد و ریتفست و فلستفه و علتوم و اصول و فقه از ها آن همه در و خود روزگار علوم یها رشته
 شتانیا داشتت. غلبته او جهتات ریستا بتر او شتعر اما ربود.ینظ کم ،یادب و یبالغ علوم تا گرفته
 قترار یعلت نیرالمتؤمنیام ستخنان ریتتأث تحتت ستخت البالغته نهتج فیتتأل از شیپت یحت

 است. کرده استفاده یعل امام زیآم حکمت کالم از اشعارش از یبرخ در و داشت

 یایتتدر ازای  قطتتره تتتا بتترد قلتتم بتته دستتت یالهتت اتیتتآ تابنتتاک جمتتال در محتتو یرضتت دیّ ستت
 نتهیگنج سته اختالص، بتا تتالش نیا ثمره سازد. یجار روزگار صفحه بر را مشیتعال کرانیب

 مجتازات عن انیالب صیتلخ :گذاشت ادگاری به ندهیآ یها نسل یبرا که است یسنگ گران
 صیخصا :از عبارتند او آثار گرید القرآن. ینمعا ل،یالتنز متشابه یف لیالتاو قیحقا القرآن،
 ه،یتالنبو آثتار مجتازات کتتاب الفقهتاء، ختالف قیتتعل تمتام، یابت شتعر یفت اداتیتالز االئمه،
 دار "ما کتاب ،یالصاب اسحق یاب شعر مختار الحجا ، دیالج ،یعل یاب ضا یا بر قهیتعل
 (216 ن،یشی)پ اشعار. وانید و الرسائل" من اسحق یاب نیب و نهیب

 استت یکتتتاب تنهتا البالغته نهتج استت، دیّ ست گترید آثتار از متفاوت یاثتر البالغه، نهج اما



سال 
دوم

ماره
، ش

 5 ،
 بهار

139
6

 

 

 

148 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 شتهیر که یگفتار است؛ فراتر خدا خلق گفتار از وتر  نییپا خدا کالم از اند: گفته اش درباره که
گتتاه را یآدمتت کتته استتت شتتفاف و زالل چنتتان و دارد ختتدا یوحتت در  شیختتو یستتو بتته ناخودآ

 بتر کته یا مقدمته در یو .دارد می وا یشگفت به را منّصف خردمندان یتمام و دکن یم جذب
 البالغتته نهتتج را نتتامش کتته دمیتتد نیچنتت کتتتاب اتمتتام از بعتتد کتته: آورده نوشتتته سینفتت اثتتر نیتتا

 بته را شیها خواستته و دیگشتا یمت ننتدهیب یرو بته را بالغتت یدرهتا کتتاب نیتا رایتز بگذارم،
 هتم استت، متعّلتتم و دانشتجو هتم عالم، و دانشمند ازین مورد هم کتاب نیسازد.ا می کینزد

 نیبتت در د:یتگو یمت ادامته در یرضت دیست شتتود. یمت افتتی آن در زاهتد و تغیتبل شتخصۀ خواستتت
 شتباهت از خداونتد هیتتنز و عتدل ،دیتتوح مورد در یزیانگ شگفت سخنان امام کلمات

 بتتر شتتبهات یهتتا یکیتار یرو از را هتتا پتترده و کتترده رابیستت را تشتتنگان کتته نمیتتب متتی خلتتق بتته
 بغتتتتتداد کتتتتترخ در 406 محتتتترم 6 در یرضتتتتت دیستتتتت ستتتترانجام (161 :1359 ،ی)دوانتتتتت دارد. متتتتی

 )بحرانی، شد. دفن نیحس امام جدش کنارش در مرتضی برادرش همراه به و درگذشت
 (89ص ،1  :1375
 ایت دهیقصت 6 شتامل شتعرش، وانید انیم از یرض فیشر یعیش شعر هک است رکذ انیشا
 باشد. می تیب 286

 یرض دیس وانید در نیحس امام
(.407ص،1ج:1999،یرضفی)شر«فناِدهامیبالغمالمنازلهذی»دهیقصمعرفی.1
 ستال یعاشتورا روز نیحست امتام یرثتا در یرضت فیشر هک استای  هیمرث امهکچ نیا
 یغزلتت یا مقدمتته نخستتت یتهتتایب در شتتاعر استتت. ستتروده تیتتب 58 در یقمتتر یهجتتر 391
 زشتت و کیتکر الفتاظ از و استت انتدوه و غتم سراستر هکت است سروده رثا موضوع به ورود یبرا

 )شتتعر شتتعر نتتوع نیتتا در ییها مقدمتته نیچنتت ستترودن از هتتدف دیشتتا استتت. نشتتده استتتفاده
 موضتتوع کتته این و باشتد آنتتان نظتتر جلت  و استتتماع جهتتت مخاطبتان ستتاختن آمتتاده عی(یشت
 و شتود وارد موضتوع آن بته خواهتد متی تأمتل و یتتأن بتا شتاعر هکت استت یمهمت اریبست امر یاصل
 در گفتت تتوان یمت و شتود وارد ینتیچ مقدمته بتا یمهم موضوع نیچن یبرا هک ندیب می صال 
 و گرفتتته دستتت در را ختتود نفتتس زمتتام شتتاعر هستتتند یغزلتت مقدمتته یدارا هکتت یاشتتعار نیچنتت

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
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 امتتام یرثتتا شتتاعر هکتت گتترید لیتتدل و نتتد.ک نتتترلک را شیختتو ردهکتت فتتّوران احساستتات توانتتد یمتت
 دوران در شتعر جیترا کستب از یرویتپ و دیتتقل است نکمم ند،ک می آغاز غزل با را نیحس
 شتتاعران توستتط ییها امتتهکچ نیچنتت مقدمتته در هکتت ییهتتا غتتزل حتتال هتتر بتته باشتتد. او یادبتت
 و حسترت و حتزن رو  و رنتدیگ متی قترار شتعر یاصتل موضوع ریتأث تحت شود می سروده یعیش
 .شود می یمستول برآن اندوه و غم

 موضتوع وارد تیتب نیتا از باشتد، متی شتاعر تخلتص حستن امتهکچ نیتا تیتب نیشانزدهم
 حستتن رکتتذ از پتتس شتتود. متتی نیحستت امتتام ژهیتتو بتته فاطمتته فرزنتتدان یرثتتا هکتت یاصتتل

 و نتتتدک یمتتت وهشکتتتن را بیتتتت اهل حتتتتتق در آنتتان ردارکتتت و تتتتتانیّ امو تیتتتب شتتتش در تخلتتص
 آخترت یبتراای  توشته بتد چه و ردندک خود دشمن را خدا امبریپ ارک نیا با آنان د:یگو یم
 برداشتند. شیخو

 هیگر محبوب یها خانه بر گرید ما فرزندانش، بر زهرا حضرت هیگر خاطر به - ترجمه:
 فرزنتتتدش تولتتتد هنگتتتام زهتتترا حضتتترت ایتتتآ - م.ییگتتتر متتتی شتتتانیا فرزنتتتدان بتتتر و مینتتتک ینمتتت
 وجتود یتیعزا امیا عراق در - شود. می شدگان رانده یها زهین ارکش او هک دانست نیحس
 رند.یگ می دیع شام در را امیا آن انیوام هک دارد

 جتتتتاری هتتای ختتون و امبریتتپ فرزنتتدان دهیتتبر ستترهای از یریتصتتو بعتتد تیتتب دو در ستتپس
 سازد. می مصوتّتر شانیا

ْستتتتتتُل  لتتتتتتی ّی الّنبتتتتتت نَّ اب   عَّ تتتتتتعَّ ط   ص   هّیتتتتتتمَّ
 

ُم   دَّ لتتتتتتتتتی ّی الّنبتتتتتتتتت وَّ ا ُرؤوس   عَّ هَّ اد  تتتتتتتتتعَّ  ص 
ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتاُه  وَّ تَّ فَّ ة   لهَّ ُعصتتتتتتتتتتتتتتتتتتبَّ و   ل 

لَّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتعَّ  ة  ّیَّ
 

تتتتتتتتتْت   عَّ ب  مَّ  تَّ
ُ
تتتتتتتتتأ عتتتتتتتتتدَّ  ةَّ ّیَّ تتتتتتتتتّز   بَّ تتتتتتتتتایق   ع  هَّ  اد 

 امبریتپ ختون و ستوارند شکستر یشتتران بتر آلته و هیعل اهلل صلوات امبریپ فرزندان - ترجمه: 
 ی  رهبتر و ییشتوایپ عتزت   از بعتد هکت یعلو یگروه بر افسوس و آه _ دارد. قرار ها زهین کنو یرو
 نند.ک می تکحر آنان دنبال به نونکا انیامو

لَّ   تتتتتتتغَّ تتتتتتتن   التتتتتتتّدُموعَّ  شَّ  النتتتتتتتاکبُ  ار  یالتتتتتتتّد  عَّ
 

بُ   تتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتة اء  کَّ مَّ اط  لتتتتتتتتتتتی   فَّ تتتتتتتتتتتا عَّ هَّ  أْوالد 
ْت  یأُتتتتتتتتتتتترَّ    رَّ تتتتتتتتتتت أّنَّ  دَّ ة  یتتتتتتتتتتتطر نَّ یْ الُحسَّ  دَّ

 

تتتتتتتتا  نَّ نتتتتتتتت لقَّ ْنتتتتتتتتدَّ  الّطتتتتتتتترداء   یبَّ تتتتتتتتا ع  هَّ الد   و 
تتتتتتتتتتتْت ک   ُم  انَّ راق   متتتتتتتتتتتآت  ُعتتتتتتتتتتتّدها بتتتتتتتتتتتالع   تَّ

 

و    مَّ
ُ
الّشتتتتتتتتتتتتام     ةّیتتتتتتتتتتتتأ تتتتتتتتتتتت ب  تتتتتتتتتتتتایَّ أْع  ْن م  هَّ  اد 
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 در و شتدک یمت ریتصتو بته یا انهیوحشت اقتدام نیچنت در را هیتام یبنت اهتداف و زهیانگ سپس
 د:یگو یم قسمت نیا انیپا

 منبر نیا یها چوب بر هّی ام یبن گرگان و بردند نیب از را خالفت منبر هیام یبن خران
 ردند.ک ها بتیمص و بالها آبستن را آن و دندیجه

 بتتترای را آن یوحتتت لهیوستتت بتتته اونتتتدخد هکتتت دانتتد یمتتت یالهتتت یامتتتر را خالفتتتت بعتتتد تیتتب در
 شتجاعت، بته را آنان و ندک می شیستا و مد  را انیّ علو سپس است. ردهک انیب امبریپ

 ستازد متی مخاطت  را اهلل رتیتغ بعد، تیب در شاعر ند.ک می شیستا انیپا بی مناق  و زهد
 و دیتزی و انیتامو هیعل را رهایشمش و شود نیخشمگ امبریپ خاطر به هک خواهد می او از و
 د:یگو می بعد تیب سه در و ندک خار  غالف از ادیز

 و غتل در یالهت خانتدان دستتان و استت انیتامو دستت در یالهت یهتا ثروت و اموال
 از را آنتان و زدنتد ضتربه فرزنتدانش به امبریپ ریشمش با آنان است انیامو ریزنج
 ردند.ک دور خود حق

 فیتوصتت هستتتند تکتتحر در ربالکتت ارتیتتز قصتتد بتته هکتت را یشتتتران و اروانکتت ستتپس شتتاعر،
 هکتت ینیستترزم د،یتتنک توقتتف ربالءکتت در بتتودن آلتتود گنتتاه وجتتود بتتا دیتتگو متتی آنتتان بتته و نتتدک یمتت

  است. روان و یجار آن بر کاش قطرات و هستند آن زائران وحوش و پرندگان
تتتتتتتتْف  تتتتتتتت ق  تتتتتتتتو َّ  لتتتتتتتتو و یب  متتتتتتتتا اإلزار لَّ  فاّنَّ

 

تتتتتتة   یهتتتتتت  تتتتتتقَّ  ُمهجَّ ل  تتتتتتوَّ  عَّ تتتتتتا یالجَّ هَّ ُفؤاد   ب 
تتتتتتالّطّف    تتتتتتدا ُث یتتتتتتحَّ  ب  تتتتتتا ُمتتتتتتراُق  غَّ نَّ مائ   د 

 

تتتتتتتتتتتتایأ وُمنتتتتتتتتتتتتاُخ   ُقهَّ تتتتتتتتتتتتا وم  یتتتتتتتتتتتتل   ن  هَّ الد   ج 
ْفتتتتتتتتترُ   تتتتتتتتتْن  القَّ هتتتتتتتتتا، م  اق  الّط  أْروَّ تتتتتتتتتْن  رُ یتتتتتتتتتوَّ  م 

 

تتتتتتتتتتا،  هَّ ْحُش  ُطّراق  التتتتتتتتتتوَّ تتتتتتتتتتْن  وَّ تتتتتتتتتتا م  هَّ  ُعّواد 
 نتزد ربالکت در -استت. گرفتته فترا مترا دل و جتان غتم هکت ستتیبا من نزد لحظه کی -ترجمه: 

 – جنتت . روز در شتتتران فتترود محتتل و شتتد متتا ختتون ختتتنیر محتتل هکتت ییجتتا آن ستتتیبا متتن
 جتتتا آن ننتتتدگانکدیبازد و پرنتتتدگان آن همانتتانیم و هستتتتند کخشتتت نیستترزم نیتتتا یهتتتا بتترگ
 هستند. یوحش واناتیح

  را شیختتتو یدرونتتت حتتتاالت و گتتتردد متتتی شتتتاعر مخاطتتت  عاشتتتوراء روز بعتتتد تیتتتب ستتته در
  انتتتتدوه و غتتتتم و دهتتتتد متتتتی قتتتترار طتتتت مخا را نیحستتتت امتتتتام آن از بعتتتتد و ستتتتازد متتتتی مصتتتتّور
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 و شتت  و صتب  متن یهتا کاشت دیتگو متی و شتتدک متی ریتصتو بته شتانیا یبترا را شیختو یدرونت
 ست.ا یجار تو بر شهیهم
تتتتتتت عاُشتتتتتتتوراءَّ  ومَّ یتتتتتتت ایتتتتتتت تتتتتتت مکَّ تتتتتتتة   کَّ لَّ وعَّ  لَّ
 

قُص   تتتتتتتتّرَّ تَّ تتتتتتتتاُء  تَّ تتتتتتتتن األحشَّ تتتتتتتتایإ م  هَّ  قاد 
 و تالطتتتم در امتتت دل آن واستتتطه بتتته هکتتت ماستتتت دل در یآتشتتت چتتته عاشتتتورا روز یا ترجماااه: 

 است. جوشش
 شتشیستا و ثنتا نیتا و رستاند متی انیپا به بیت اهل شیستا و مد  به را یانیپا اتیاب
 داند. می زیناچ اریبس شانیا انیپا بی لیفضا و عظمت برابر در را
(93،ص1ج:1999،یرضفی)شر«ربالکالزلتربالک»دهیقصمعرفی.2
 و مقدمته بتدون شتاعر استت. نیحست امتام یارثت درای  هیتمرث ت،یب 62 در دهیقص نیا
 لمتتهک ستتازد یمتت یجتتار زبتتان بتتر هکتتای  لمتتهک نینخستتت و پتتردازد متتی ربالکتت موضتتوع بتته تغتتزل
 مخاطت  را ربالکت ابتتدا او هکت استت انداختته شتاعر وجتود در یغمت آتتش ربالک ایربالست.گوک

 صتحنه در ،بیتت اهل مصائ  و حواد  ریتصاو ییابتدا تیب ده در دهد. می قرار خود
 استت شتاعر مخاطت  ربالءکت کته حتالی در ،یرگریتصتو نیتا در و شتود می داده شینما ربالءک
  . و... گشت یجار تو بر هک ییها خون و ها کاش اریبس چه ربالک ید:ایگو می

ال،کتتتتتتتتتتت ْلتتتتتتتتتتتت   ال ْربَّ تتتتتتتتتتتال ْربتتتتتتتتتتتا  کَّ  ز  بَّ  وَّ
 

 المصتتتتتطفی آُل  ک  عنتتتتتد یلقتتتتت متتتتتا 
تتتتتت  لتتتتتتتی ْم کَّ تتتتتت عَّ  ُصتتتتتتتّرُعوا لّمتتتتتتتا ک  ُتْرب 

 

تتتتت  تتتتتن ستتتتتالَّ  دم   نم   جتتتتترَّ  دمتتتتتع   وم 
فتتتتتتتتتتتتتتتتتالة   وف  یضتتتتتتتتتتتتتتتتت و   قفتتتتتتتتتتتتتتتتترة   ل 

 

ُلتتتتتتتتوا  زَّ تتتتتتتترَّ  ریتتتتتتتتغ علتتتتتتتتی هتتتتتتتتایف نَّ   یق 
تتتت لتتتتم  عتتتتوا حتتتتتی المتتتتآءَّ  ُذوُقوایَّ مَّ  اجتَّ

 

تتتتتدا  ح  رد   علتتتتتی ف  یالستتتتت ب  دَّ  و    التتتتتّرَّ
تتتتُف کت   متتتتنُهُم  ُشموستتتتا   الشتتتتمُس  س 

 

وُعالیضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هایُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدان ال   اء 
 ؟یدار یگرفتار و غم هنوز هک است آمده امبریپ خاندان سر بر چه ربالک یا-ترجمه: 

 چتته -شتتد. یجتتار ییها اشتک و هتتا خون اریبستت چته افتادنتتد ربالکتت کختا بتتر هکتت زمتان آن-
 علتتف و آب بتی و کخشتت نیسترزم نیتتا در ییرایپتذ و زبتانیم بتتدون هکت ییهتتا همتانیم اریبست
 _ .شتدند جمتع مترگ آبشتخور بتر ریشمشت یزیتت بتا کته این تا دندینچش آب آنان _ آمدند. فرود

 یمرتبگتتتت بلنتتتتد و یدرخشتتتتندگ و پوشتتتتاند را بیتتتتت اهل یدهایخورشتتتت چهتتتتره دیخورشتتتت
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 شود. تواند ینم هم کینزد آنان به دیخورش
 ۀصتحن ریتصاو و دهد می قرار مخاط  را امبریپ بعد، اتیاب در یرض فیشر سپس

 رنتدیگ می قرار خطاب مورد انیطاغوت و ظالمان بعد تیب شش در و سازد. می مجسم را ربالک
 استتارت ژهیتتو بتته بیتتت اهل یبتهایمصتت و ربالکتت حتتواد  از یگتترید ریتصتتاو روش نیبتتد و

 و رفتارهتتا نیتتا» د:یتتگو متتی آنتان بتته شتتاعر د.یتتنما متی مصتتّور را حاالتشتتان و بیتتت اهل زنتان
 اتیاب در «باشد. نمی ،دهینورز یوتاهک چیه مردم تیهدا در هک یامبریپ پاداش ردهاکعمل
 جتتّدش و یعلتت پتتدرش از متتردم هکتت ییها نتتهیک را نیحستت امامتت شتتهادت عّلتتت یبعتتد
 یلتتوا و نیتتد ستتتون نیحستت امتتام شتتدن شتتتهک واستتطه بتته و دانتتد متتی داشتتتند امبریتتپ

 نیتا در نیحست امتام عییتشت و نیفتکت غستل شتهادت، یچگتونگ گشتت. واژگون تیهدا
 اهلل رستول جتّدش از نیحست امتام خواهی ادیفر نیهمچن و است گشته مصّور اتیاب
   است. شده دهیشک ریتصو بهاش  یگرام مادر و پدر و

ُروا تتتتتتتتزَّ تتتتتتتتْزرَّ  جَّ تتتتتتتتاح جَّ ضَّ ُه  یاالَّ ستتتتتتتتلَّ  نَّ
 

تتتتتتتاُقوا ُثتتتتتتتّم   تتتتتتتُه  سَّ تتتتتتتْوقَّ  أهلَّ تتتتتتتا سَّ  اإلمَّ
ی نَّ یوار  ُیتتتتتتتتتت ال ُمعجتتتتتتتتتالت     ُضتتتتتتتتتتحَّ

 

نَّ   تتتتتتنََّّ وُجتتتتتته   سَّ
َّ
تتتتتت أو األ تتتتتتی ضَّ یب  لَّ  الّطُ

رستتتتتتتتتتتتتتول   تفتتتتتتتتتتتتتتات  ها    یفتتتتتتتتتتتتتت اهلل ب 
 

تتتتتتر    ات   ،ی  الّستتتتتتْع  ُبهَّ ثتتتتتترَّ عَّ تتتتتتی وَّ  الُخطَّ
تتتتتتتتت  تتتتتتتتتاب   ْستتتتتتتتترَّ ک   ال ْومَّ یَّ جَّ ع   ح  تتتتتتتتتان   مَّ

 

تتتتتتتتتتةَّ   ُذلَّ تتتتتتتتتت ب  تتتتتتتتتتّلَّ  وال ن  یْ العَّ تتتتتتتتتتا ظ  بَّ  خ 
تتتتتتتتتت ایتتتتتتتتت  تتتتتتتتتّوضَّ  ال  یقَّ تتتتتتتتته   التتتتتتتتتّدْهرُ  قَّ  ب 

 

أْعتتتتتتتالمَّ  ن  یالتتتتتتتّد  ُعُمتتتتتتتدَّ    الُهتتتتتتتتدَّ  وَّ
تتتتتتتتتتتتُوه  لَّ تَّ ْعتتتتتتتتتتتتدَّ  قَّ لتتتتتتتتتتتتم   بَّ تتتتتتتتتتتتنُهم ع   م 

 

تتتتتتته  ّنَّ ُس  اَّ تتتتتتتاک  ال اصتتتتتتتحاب   ختتتتتتتام   سَّ
تتتتتتتتتتُلوُه   سَّ م   غَّ

تتتتتتتتتتدَّ ، ب  تتتتتتتتتتا الّطْعتتتتتتتتتتن  مَّ  وَّ
 

تتتتتتتتتتتاء  بَّ  رَّ یتتتتتتتتتتتغَّ  ّفُنتتتتتتتتتتتوُه کَّ    الّثتتتتتتتتتتترَّ  ْوغَّ
 رااش  ختتانواده آن از بعتتد و دنتتدیبر ستتر یقربتتان گوستتفندان ماننتتد را امبریتتپ فرزنتتدان ترجمااه: 

 و هتتا چهره یدیستتپ و شتتدند متتی بتترده شتتتاب بتتا هکتت یهتتا ختتانم چتته -بردنتتد. زانیتتنک ماننتتد
 ابتت و زانیتتخ و افتتتان و دهیتتبر دهیتتبر یصتتداها بتتا و -بپوشتتند. توانستتتند نمتتی را شتتانیها گتتردن
 هتا چشتم نگتاه متانع حجتابای  هکت هک یروز در -زدند. می صدا را خدا رسول لغزان یپاها
 یهتا ستتون آن واسطه به روزگار هکای  شتهک یا -نبود. آنان سر برای  مهیخ هیسا چیه و نبود
 اهتتتل نیپنجمتتت دنتتتدیفهم کتتته این از بعتتتد را ستتتت.اوکش هتتتم در تیهتتتدا یهتتتا پتتترچم و نیتتتد
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 ردند.ک فنک نیزم کخا با و شتندک ها زهین ونخ با و -شتند.ک ساست،ک
 شتتتاعر و رنتتتدیگ متتتی قتتترار شتتتاعر ستتتؤال متتتورد یعلتتت و فاطمتتته ،امبریتتتپ ادامتتته در
 آستمان و نتدک نمی رو رویز را نیزم بتیمص نیا خاطر به خداوند هک است چگونه پرسد: می
 ردک می هرقل و صریق فرزندان با دیزی هک را یارک نیچن اگر هک ندک نمی سنگسار را نیزم اهل
 یهتتا گتتردن و دهیتتبر یستترها از یریتصتتاو بعتتد تیتتب چهتتار در «گشتتت. متتی نتتازل عتتذاب قطعتا  
 را معصتتتوم چهتتتارده یاستتتام ستتتپس شتتتود یمتتت داده نشتتتان ربالءکتتت دانیشتتته دهیکخشتتت
 جتز اند داده راه نیهم در را جانشان ها آن یهمگ و هستند نیحس عزادار هک شمارد یبرم
 شیستتتتا و متتتد  بتتته بعتتتد یتهتتتایب در شتتتاعر باشتتتند. متتتی او منتظتتتر دممتتتر هکتتت دوازدهتتتم امتتتام
 بهتره شتانیا یبزرگت و رحمتت از نتوانستتند هکت را یستانک نیهمچنت و پتردازد متی بیت اهل
 دهیقصتتت انیتتتپا تتتتا ادامتتته در نتتتد.ک متتتی ستتترزنش دنتتتد،یگرد تشتتتانیاذ و آزار باعتتتث هکتتتبل برنتتتد
 خداونتد بته را آنتان تیاکشت و گردانتد یبرمت یرو فرزندانش نیقاتل از محشر روز در امبریپ

 انیتتپا در و شتتمارد یمت بتتر انتد ردهکتت استتالم نیتد و فرزنتتدانش بتر هکتت ییهتتا ظلتم و دارد یمتت عرضته
 ختدا رستول متن امتروز پروردگتارا» نتد:یگو یمت و دهنتد می قرار منادا را پروردگار امبریپ

 «ست.ا یداور و وتقضا روز امروز وام  آمده تو نزد مظلومانه و هستم نانیا دشمن
(173ص1ج:1999رضی،فی)شر«الطالببادرةهلِلأال»دهیقص.3

 ستتخن آنتتان یقبرهتتا از و نتتدک متتی افتختتار بیتتت اهل بتته امتتهکچ نیتتا در یرضتت فیشتتر
 شتده ستروده تیتب 58 در امتهکچ نیتا شد.ک یم ریتصو به را قبرها آن ارتیز شوق و دیگو می

 از متنتتتوع یریتصتتتاو و نتتتدک یمتتت مباهتتتات و رفختتت ختتتود بتتته شتتتاعر نخستتتت اتیتتتاب در استتتت.
 از یریتصتتو مقدمتته، از بعتتد شتتد.ک متتی ریتصتتو بتته را ختتود شتتجاعت و شتترف ،یبزرگتت عظمتت،
 و شتتود متتی داده شینمتتا ختتورده بتتاران یصتتحراها و یبتتاران یفضتتا و زا بتتاران یابرهتتا و بتتاران
 قبرهتا نیتا هکت ییشتهرها خواهد می خداوند از و شمارد یبرم را بیت اهل کمبار یقبرها
 گردند. رابیس نمود فیتوص هک ییبارانها آن با اند گرفته بر در را

ْبتتتتتتترا   قَّ ُفوف   وَّ تتتتتتتتْلوا   ُضتتتتتتتّم یَّ  بتتتتتتتتالّطُ  ش 
 

تتتتتی  ضَّ   قَّ
 
تتتتتأ مَّ لتتتتتی ظَّ تتتتتْرد   إ  اب   بَّ تتتتترَّ

 الّشَّ
 ، را  تتتتتتتتتتتامَّ سَّ ، وَّ غتتتتتتتتتتتدادا  بَّ ُطوستتتتتتتتتتتا   وَّ  وَّ

 

ُطتتتتولَّ   ْدق   هَّ قَّ  التتتتوَّ تتتتر   الُعبتتتتاب   ُمنخَّ
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نُطتتتتتتتتُف  ُقُبتتتتتتتور   اُت  تَّ تتتتتتترَّ بَّ  اهتتتتتتتتیف   العَّ
 

تتتفَّ  متتتاک  طَّ تتتب نَّ تتت علتتتی رُ یالّصَّ واب   یالّرَّ
 یحتال در _ رفتت. ایتدن از آب تشتنه هکت داده یجا خود در را یعضو ربالک در یقبر ترجمه: 

 قبرهتتا یرو ها اشتتک _ سرشتتارند. آب یموجهتتا و دیشتتد بتتاران از طتتوس و بغتتداد و ستتامرا هکتت
 .ها تپه و دشتها یرو بر ها باران زشیر همچون شوند می یجار
 شتبانگاهان و شتو دور متن از دیتگو متی و ردیگ می قرار شاعر خطاب جنوب،مورد باد سسپ

 مستت یهتا انستان صورت در ها نهیک بعد تیب در نوز. من یسو به شود می تر نیسنگ غم هک
 ،یانیتپا یهتا تیتب در چرخاننتد. متی بیت اهل بر را بتیمص و بال جام هک اند شده مصور
 و همستفر هک را بشکمر و است درآورده ریتصو به مطهر قبور نیا به دنیرس یبرا را خود تالش
 و نیاظمکتت نیامتتام یقبرهتتا از یریتصتتو و نتتدک متتی فیتوصتت باشتتد، متتی ستتفر نیتتا در او همتتراه
 شیستا و مد  به و سازد می مصور امام دو نیا به نسبت را شیخو یدرون حاالت نیهمچن
 د:یگو می و شدک می ریتصو به را شانیا لیفضا و مناق  و پردازد می یعل امام

 نیبت از مته و ابتر بتا دیخورشت نور ایآ و شود می دهیپوش یکیتار با چهارده ش  ماه ایآ
 ؟رفت خواهد

  ستتازد متتی مصتتور ختتود ییشعرستترا از یریتصتتو یانیتتپا اتیتتاب در ستترانجام یرضتت فیشتتر
 د:یگو یم و

 ناستزاها و هتا یزشت از من اشعار خود، ییشعرسرا به نه نمک می فخر شما به شعر در
 ختتود شتتعر یرهتتایت هتتدف را دشتتمنانتان شتتما ختتاطر بتته متتن البتتته استتت یختتال
 و گتتردم متتی شتتما دشتتمنان یناستتزا و دشتتنام یرهتتایت هتتدف مقابتتل، در و ستتازم متتی
 اظهار شما دشمنان از و نمک نمی یمخف را آن و نمک می اعالم آشکارا را شما تیوال

 ند.ک می افتخار فشیشر نس  و بتمح ،تیوال به ادامه در و نمک می برائت

شاعنَکَوراَء»دهیقص.4 (410،ص1ج:1999،یرضفیشر)«الَعواِئِدِلیقلک 
 یقمتر یهجتر 395 ستال یعاشتورا روز را آن یرض فیشر هک استای  هیمرث امهکچ نیا
 در باشتد، متی تیتب شتش و ستتیب یدارا امتهکچ نیا است. سروده نیحس امام یرثا در
 و مقدمتته ایتت ییابتتتدا اتیتتاب شتتامل اول بختتش شتتود متتی بختتش دو ،یّلتتک یدبنتت میتقستت کیتت
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 و انتدوه سراستر هک است یغزلای  مقدمه نخست بخش باشد. می یاصل موضوع دوم بخش
 تمتام یهمتاهنگ عبتارات و واژگتان و احستاس و عاطفته نظتر از یاصل موضوع با و است حزن
 یرثتا هتم آن یغزلت مقدمته یحتت رثاستت دهیقصت تمتام هکت گفتت تتوان میتر  یلّ ک نگاه با دارد
 انستجام و اتحتاد گتر،ید یادبت عناصتر و عاطفته واژگتان، نظتر از هکت چترا است نیحس امام
 حستن مقدمته، از بعتد ستتند.ین گریدکتی از یجتدا امال  کت بختش، دو نیتا پتس ستتها آن نیب

 د:یگو می شاعر تیب نیا در باشد می امهکچ تخلص
 متا بته هیتام یبنت از هکت ستتین یروز تنهتا روز نیتا و آوردم خاطر به را نیحس روز
 است. دهیرس

ذَّ  بط   ْومَّ یَّ  ْرُت ّک تَّ تم   آل   من الّس   هاش 
 

تتتا  مَّ تتتْن  ْوُمنتتتایَّ  وَّ تتتْرب   آل   م  تتتد   حَّ اح  وَّ  ب 
 خانتتدان جانتت  از متتا بتیمصتت و غتتم یروزهتتا آوردم، ادیتت بتته را انیهاشتتم نتتوه روز ترجمااه: 

 است. اریبس انیابوسف
 رابیستت و عاشتتورا روز در نیحستت امتتام یتشتتنگ رکتتذ تخلتتص ستتنح از بعتتد تیتتب دو در
  شود. می هیام یبن لهیوس به شدنش

تتام  
ظَّ تتاءَّ  ُغ یتتر  یُ  وَّ تتْد  المَّ تتُه  لَّ یتتح   قَّ  ُدونَّ
 

ْوُه   تتتتتقَّ تتتتتات   سَّ ابَّ تتتتتاق   ُذبَّ قَّ د   الّر  ار  تتتتتوَّ  البَّ
تتتتتاُحوا  تتتتتُه  أتَّ د   ُمتتتتتّرَّ  لَّ ار  تتتتتوَّ تتتتتا المَّ نَّ القَّ  ب 

 

لی  ا عَّ ْن  أباُحوا مَّ تذاب   م  د   ع  ار  توَّ  المَّ
 یکتتخن و یزیتتت بتتا و شتتدند او آب دنینوشتت متتانع و خواهتتد متتی آب هکتتای  تشتتنه ترجمااه: 

 هکت یحتال در ردندک وارد تلخ یآبشخورها بر ها زهین با را او -دادند. آب او به بران یرهایشمش
 بود. مبا  همه یبرا آب
 یهتا هیتپا دیتگو متی و دانتد متی گذشتته یخلفتا را هیتام یبنت تیتجنا علت آن بعد تیب در
 در هکت یظلمت از دهیقص انیپا تا بعد تیب در شاعر ردندک بنا فهیسق در گذشتگان را ظلم نیا

 حتتق در انیتتامو تیتتجنا آثتتار و نتتدک متتی تیاکشتت استتت شتتده یرضتت فیشتتر و انیتتعلو حتتق
 از شیبتت بیتتت اهل بتتر را انیعباستت ستتتم و ظلتتم نیهمچنتت شتتد.ک یمتت ریتصتتو بتته را انیتتعلو
 اریبست متا انتقتام و گرفتت میختواه انتقتام قطعتا   انیتعلو ما» د:یگو یم ادمه در داند. یم انیامو

 ند.ک می ابراز عباس یبن از را شیخو یزاریب و نفرت انیپا در و «بود خواهد سخت
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َیِبذودصاحت»دهیقص.5 (516ص،1ج:1999،یرضفی)شر«بغداد 
 یرثتتتتتا در یقمتتتتتر یهجتتتتتر 377 ستتتتتال یعاشتتتتتورا هکتتتتت استتتتتت یا هیتتتتتمرث امتتتتتهکچ نیتتتتتا
 در شتتتاعر هکت باشتد متی تیتب چهتل شتامل امتهکچ نیتا است شده سروده یعل بن نیحس
 آمتتتاده التکمشتتت بتتتا ییارویتتترو یبتتترا را ختتتود و ورزد یمتتت فختتتر ختتتود بتتته نینخستتتت یهتتتا تیتتتب

 تخّلتص حستن ستپس شتد.ک متی ریتصتو بته شده یمستول او بر هک را یاندوه و غم و دینیب می
   «شود. می دهیفهم عاشوراء روز در تنها اندوه و یحتنارا » د:یگو می تیب نیا در آمده، شاعر

!یهَّ  فُقلُت: ته الّستمُع  فتاتَّ  هاتَّ  الئمَّ
 

تتتتتتتُم یُ  ال  تتتتتتت إالّ  الُحتتتتتتتْزُن  ْفهَّ اُشتتتتتتتور   ْومَّ یَّ  عَّ
 روز در تنهتا غتم و ینتاراحت و شتنود نمی را سرزنش گرید گوش باد، دور گفتم پس - ترجمه: 

 شود. می دهیفهم عاشورا
  استتت شتتده داده نشتتان عاشتتوراء روز در نیحستت امتتام حتتاالت ،یبعتتد تیتتب هشتتت در
  متتتترگ آبشتتتتخور یستتتتو بتتتته رهایشمشتتتت و زهتتتتاین بتتتتا و اند گشتتتتته روبتتتترو متتتترگ بتتتتا هکتتتت زمتتتتان آن
   شوند. می تیهدا

حُنتتتتتتو ل تَّ تتتتتتی هیتتتتتتعَّ بَّ تتتتتتال   الّرُ  وتستتتتتتُترُه  ظ 
 

تتتتتتتتن    ر   عَّ اظ  تتتتتتتتأْذ  الّنتتتتتتتتتوَّ تتتتتتتتت اُل یَّ اص   ر  یاألعَّ
هاُبتتتتتُه   ْحُش  تَّ تتتتتدُنوا ان التتتتتوَّ ه تَّ ع  صتتتتترَّ  لمَّ

 

تتتتتتتتت  قَّ تتتتتتتتتامَّ  ْد وَّ الثتتتتتتتتتا   أقَّ ْقُبتتتتتتتتتور   رَّ یتتتتتتتتتغَّ  ثَّ  مَّ
 پنهتتان هتتا چشتتم از را او غتتروب دامتتن و اندازنتتد متتی او بتتر را شتتان هیستتا هتتا دشتتت - ترجمااه: 

 روز سته و نشتوند او قتلگتاه کیتنزد یوحشت وانتاتیح هکت شود می باعث او بتیه _ نند.ک می
 ماند. جا آن در دفن بدون
 تیتتب دو در شتود. متتی مشتاهده نیحستت امتام شیستتتا و متد  حتتاالت نیتا فیتوصت در
 ابتن تتالش و یستع دیتزی و شتود متی واقتع وهشکتن متورد داده انجام هک یارک و ادیز ابن یبعد
 قابتل ارکت نیتا هکت یحتال در نتدک جبتران را تشیجنتا هک ندک می تالش و ردیگ یم دهیناد را ادیز

 ست.ین جبران
 ریتصتتتو بتته را شتتتانیا  مصتتائ و پتتتردازد متتی بیتتت اهل یرثتتتا بتته شتتتاعر بعتتد اتیتتاب در
 یخونختواه و انتقتام بته را آنتان و رنتدیگ متی قترار شتاعر خطاب مورد هیام یبن سپس شد.ک می
 یبترا شتاعر و ستازد متی مصتّور گرفتن انتقام در رااش  یآمادگ و یدرون حاالت و ندک می دیتهد
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 یمصتطف نخانتدا از یمتاه روز هتر هک رواست ایآ» پرسد: می گرانید و خود از خاطرش یتسلّ 
 روزگتار، حتواد  بتا آنتان زالل چشتمه روز هتر رواستت ایتآ افتتد؟ نیزمت بتر سنان و غیت ضرب با
   «گردد؟ تار و رهیت

 
َّ
تتتتتتر   المصتتتتتتطفی آلل وم  یتتتتتت ّلَّ ُکتتتتتتأ مَّ  قَّ

 

قتتتتتتع   هتتتتتتو  یَّ   وَّ بتتتتتتات یالعتتتتتتوال ب   ری  والمَّ
تتتتتت ّلَّ ُکتتتتتوَّ   ُهتتتتتتْم  ْوم  یَّ تتتتتتاُء یْ بَّ  لَّ تتتتتتاف ضَّ  ة  یَّ صَّ

 

 ریدکتتتتتوت رنتتتتتق   متتتتتن التتتتتدهر شتتتتوبهای 
 نیزمتت بتتر رهایشمشتت و هتتا زهین بتتا امبر،یتتپ خانتتدان از یتتیرو متتاه روز هتتر رواستتت ایتتآ ه:ترجماا 

 شوند. تار و رهیت روزگار حواد  لهیوس به آنان، خرم و خوش یروزها تمام رواست ایآ -افتد.
 بتر هکت را ختود یظتاهر و یدرونت حتاالت و پتردازد متی نیحس امام یرثا و مد  به سپس

 ختتتتتود فیتوصتتتت آغتتتتتاز در و ستتتتازد متتتتتی مصتتتتّور گشتتتتتته عتتتتارض او بتتتتتر غصتتتته و غتتتتتم نیتتتتا اثتتتتر
 قیتعم قلتبم ؟جراحتیشتگفت درام  رفته فرو دگانید و نیغم چهره از هک ستیچ»د:یگو می

 حتترام متتن دل بتر ختتاطر یتستتال»د:یتگو متتی دهیقصتت نیتا انیتتپا در و «رد.یتتگ نمتی امیتتالت و گشتته
 «نباشد. حرام یدل چیه بر که آن با است،

»دهیقص.6 وُلیالیََوالل أْنَتَراِحل  (163ص،2ج:1999،یرضفی)شر«ُنُز
 استتتت. شتتتده ستتتروده ه.ق 387ستتتال یعاشتتتورا نیحستتت امتتتام یرثتتتا در امتتتهکچ نیتتتا
 تتتتزیآم متتکح یا مقدمتته بته را ییابتتتدا یهتا تیتتب شتاعر باشتتتتد. متی تیتتب 52 یدارا امتهکچ

 انیتتب متترگ و عمتتر گذشتتت روزگتتار، دربتتاره یمتعتتدد یهتتا متتتکح و استتت داده اختصتتاص
 و یسترگرم هیتما هتا آن نتدک گمان هک یسک یبرا آرزوها»د:یگو می مقدمه نیا انیپا در و ندک می
 ورود دروازه و شتاعر تخلتص حستن مقدمته، از بعتد «است. رنج و حسرت هیما هستند، دیام
 غتول» د:یتگو متی تیتب نیتا در شتاعر باشتد. متی نیحست امتام یرثا یعنی یاصل موضوع به

 دو در «ربتود. در را فاطمته پستر کته آن از بعتد ابتد،یدر را زیعز نیدامک هک است کبا چه را مرگ
 بتتتزرگای  حادثتتته هکتتت استتتت یروز» د:یتتتگو متتتی و شتتتودیم فیتوصتتت را عاشتتتوراء روز بعتتتد تیتتتب

  «داد. پناه زبانیم نه و ردک کمک روز آن در دوست نه هک یروز ردک نیخون را چشمان
تتتالیُ  متتتا متتتامَّ  یبَّ تتت نَّ یتتتأ الح  ّقَّ رَّ  یتَّ
 

عتتدَّ   تتت   متتا بَّ الَّ  ُغتتوُل  فتتاطمَّ  ابتتنَّ  غَّ
تتتت ّیُ أ  عَّ  أدمتتتتی ْوم  یَّ تتتتدام   ه  یتتتتف المَّ

 

تتتع   حتتتاد      طتتت    رائ  ل وخَّ  ُل یتتتجَّ
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تت اءَّ  ْوُم یَّ تتانَّ  ال یالتتذ عاشتتورَّ  التتت أعَّ
 

تتتحُ    ب أجتتتارَّ  وال هیتتتف صَّ  ُل یتتتالقَّ
 را فاطمته پستر کته آن از بعتد ابد،یدر را زیعز نیدامک هک است کبا چه را مرگ غول ترجمه: 

 را چشتتمها نیستتنگ یبتیمصتت و کهولنتتاای  حادثتته روز آن در هکتت استتت روز دامکتت -ربتتود. در
 دادند. پناه ها لهیقب نه و ردندک کمک دوستان نه هک ییعاشورا روز -است. ردهک نیخون

 و ستتترزنش متتتورد ستتتتادندیا نیحستتت امتتتام برابتتتر در هکتتت ییهتتتا آن بعتتتد اتیتتتاب در ستتتپس
 از بتدتر یعتذر ردنتد،ک بهانته را یالهت مقتدرات آنتان» د:یتگو متی و رنتدیگ می قرار شاعر وهشکن

 ستتپس «دارد؟ یستتود گتترید یمانیپشتت ایتتآ گشتتتند، مانیپشتت و خواستتتند عتتذر آوردنتتد، گنتتاه
 حاضتر جنت  دانیتم در عاشتوراء روز هکت ،یجنگت یهتا است  و هتا زهین رها،یشمشت تیوضع
 گمتتان ایتتآ »د:یتتگو متتی و ستتازد متتی مخاطتت  را شیختتو نفتتس شتتاعر و شتتوند متتی مصتتّور بودنتتد
 ایتآ و تاختنتد او صتورت و ستر بتر ،ستتوران لیتخ بتا کته آن با سازم نهان را خود صورت ینک می
 استت؟ نگشتته رابیس او خون از دشمن نهیس هنوز هک یحال در برم لذت آب از هک یپندار
  د:یتتتگو متتتی و دهتتتد متتتی جتتتان و شتتتعور متتترگ، و رهایشمشتتت ،هتتتا زهین بتتته شتتتاعر بعتتتد تیتتتب در و
 در رهایشمشتت کنتتاو و آمدنتتد پتترواز بتته رختتش شتتوق از رهتتایت زدنتتد، بوستته رااش  نهیستت هتتا زهین»

 «نشستند. آغوشش
انتتتتتتتت ع   یأُترَّ

ُ
تتتتتتتت رُ یتتتتتتتتأ ْجه  تتتتتتتتْونا   یَّ وَّ  صَّ

 

لتتتتتی  عَّ تتتتته   وَّ جه  جتتتتتوُل  وَّ  وُل یتتتتتالُخ  تَّ
انتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتّذُ  یأُترَّ ، ألَّ تتتتتتتتتتتاء  ّمتتتتتتتتتتتا مَّ لَّ  وَّ

 

تتت  تتتتْن  ْروَّ یَّ تتتة م  ل اإلمتتتتام     ُمهجَّ  ُل یتتتتالغَّ
ْتتتتتتتُه   لَّ ّبَّ ْت واْنتَّ  الّرمتتتتتتاُ   قَّ تتتتتتلَّ  تیتتتتتتف صَّ

 

ا تتتتتته    نَّ تتتتتالمَّ ْتتتتتتُه  ا،یَّ قَّ انَّ عَّ ُصتتتتتوُل  وَّ  الّنُ
 او چهتتره بتتر هکتتیحال در نمکتت حفاظتتت راام  چهتتره هکت دیتتد یختتواه گونتته این متترا ایتتآ ترجماه: 

 نشتده ریست امتام جگتر از هنتوز یتشتنگ هکتیحال در ببترم لتذت آب از من ایآ -تازند. می اسبها
 رهایشمشت کنتاو و آمدنتد پترواز بته رخش شوق از ارهیت زدند، بوسه رااش  نهیس ها زهین است.
 نشستند. آغوشش در

 و شتود متی مجستم امبریتپ حرم زنان اسارت از دلخراش یریتصاو میمفاه نیا از بعد
 از گتاه چیهت و بتود ستن  دل و ریستختگ ران،یاس ساربان»د:یگو می بخش نیا یانیپا تیب در
  «رد.ینگ آرام نمایتی ناله و شود نمی دور ایباح زنان نیا نارک
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ا الّستتتبَّ لتتتی ایوَّ تتت    عَّ ائ  ا الّنجَّ  ُتْستتتتَّ
 

 وُل یالتتتّذ  وبَّ ُیتتتالج نالتتتت وقتتتد ق 
تتْن   تت ُقُلتتوب   م  ییَّ تتا ْدمَّ ْجتتت نتتاظرُ  بهَّ  الوَّ

 

متتتتن تتتتتد    اهتتتتا أدُمتتتتتع   وَّ رَّ  الُهُمتتتتتوُل  مَّ
بنَّ  قتتد  نتتاعَّ  ُستتل   وجتته   ّل ُکتت عتتن الق 

 

لّصتتتتون   ه  یتتتتف  تتتتن ل  نتتتتاع   م  تتتتد ق   ُل یبَّ
ّقتتتتتتتتتتْبنَّ   نَّ تَّ تتتتتتتتتت وَّ ام  األنَّ ،ب  الّدْمتتتتتتتتتتت ل   وَّ

 

لتتتتی تتتتُع   تتتتاب   یذ ّل ُکتتت عَّ قَّ ل   ن   ُل یتتتتدَّ
 بتر ستوار ،انتد برده فترو بتانیگر بتر ستر و انتد نهاده غم یزانو بر سر هک یحال در رانیاس ترجمه: 

 هکتت ییهتا کاشتت و نتدک متی نیختتون را هتا آن غتتم، چشتم هکت ییهتتا دل -شتوند. متتی بترده شتترها
 از ینقتتاب آنتتان صتتورت بتتر یولتت استتت شتتده برداشتتته آنتتان چهتتره از نقتتاب -هستتتند. یجتتار

 قتترار صورتشتتان نقتتاب را انگشتانشتتان -استتت. نقتتاب آن نیگزیجتتا هکتت دارد وجتتود عصتتمت
 است. نقابدار هر نشانه کاش و اند داده
  را زارش حتتتال و ردیتتگ متتی قتتترار شتتاعر خطتتاب متتتورد نیحستت امتتام بعتتتد، یهتتا تیتتب در
 در را تربتتت ایت رفتتم متی کختا بته رتنتاک در اشکت»نتدک متی آرزو و ندک می فیتوص امام یبرا

  «ختم.یر می چشم
    یتتتغر یصتتتبر اریالتتتّد   َّ یتتتغر ایتتت
 

ت  قَّ ، لَّ یتتتتتوَّ تتتتتْوم األعتتتتتداء  ت ینَّ  ُل یتتتتتقَّ
اع   یبتتتت  تتتتزَّ تتتتییَّ  ن  تتتتْوق   کَّ یتتتتإلَّ  طغَّ شَّ  وَّ

 

 ُل یتتتتتتتتتتتتتتتوعو زفتتتتتتتتتتتتتتترة   و وغتتتتتتتتتتتتتتترام   
تتتتتج یأّنتتتتت تَّ یتتتتتلَّ   بتتتتتر   ُع یضَّ

 أ أْو  ،کَّ قَّ
 

اُه  ّن   تتتتتتتتتتترَّ ع ثَّ تتتتتتتتتتتْدمَّ مَّ ْطُلتتتتتتتتتتتوُل  یب   مَّ
 متتن ختتواب دشتمنان شتتتهک یا استت  یتتعج متتن صتبر نیستترزم نیتا  یتتغر یا ترجماه: 

 متو  تیستو بهای  ناله و آه و عشق اق،یاشت من وجود در -ندارم(. است)خواب شده شتهک
 اشکتت یا کته این ایت گترفتم متتی یجتا تتو قبتر در و متتردم متی تتو یجتا بتته متن اشکت یا -زنتد. متی
 شد. می ختهیر من چشمان بر قبرش کخا
 رابیستت بتتاران بته متتزارت روز، هتر همتتواره هکتت نتدک متتی دعتا امتتام متتزار بتر بعتتد تیتب دو در
 شتاعر ستپس پتردوام. هیستا و کخنت یمینست و فیتلط یبتاد همتراه همتوار، و نترم یباران گردد
 و یتتتتاب یب نیتتتا و نتتتدک متتتی یتتتتاب بتتتی بیتتتت اهل دشتتتمنان از انتقتتتام و یخونختتتواه یبتتترا
 تتار »د:یتگو متی بختش نیا انیپا در و است دهدرآور ریتصو به تیب چند نیا در را ییبایکناش
 درمتان مترگ با جز هک مو، یدیسپ و دیسپ یمو چونان شده بسته وریز محبتش با قلبم پود و



سال 
دوم

ماره
، ش

 5 ،
 بهار

139
6

 

 

 

160 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 تیشتاعر و فصتاحت بالغتت، لت،یفضت ش،یختو نس  و پدران به یانیپا اتیاب در «ابد.ین
 است. درآورده ریتصو به تیب چند نیا در ییبایز به را یورز فخر نیا و ورزد می فخر خود

 گیری جهینت
 نیتا تمتام بتایتقر هکت شتد حاصتل جتهینت نیتا ،یرضت فیشتر یعیشت اشتعار یبررست از پتس
 انیتم از تتر قیتدق عبتارت بته است شده سروده شانیا یرثا و نیحس امام موضوع با اشعار
 موضتوعات و شتده ستروده نیحست امتام یرثتا در دهیقص پنج شده، یبررس  دیقص شش
 و استتتدالل بتتا عهیشتت تیتتحقان از دفتتاع و بیتتت اهل مناقتت  همچتتون یعیشتت شتتعر گتترید

 سروده امام یرثا در دهیقص کی تنها و اند آمده ها هیمرث ۀیحاش در گرید موارد و احتجا 
 نتارک در ینیحست نهضتت و ربالکت عاشتورا، موضتوع بته امتهکچ نیتا در هکت هرچند است نشده

 یعیشتت شتتعر تمتتام گفتتت تتتوان متتی پتتس .استتت شتتده پرداختتته یعیشتت شتتعر گتترید موضتتوعات
 ستتروده نیحستت امتتام راه و ینیحستت نهضتتت داشتتتن نگتته زنتتده یراستتتا در یرضتت فیشتتر
 غالت  یرضت فیشتر استت، اشعار نیا سرودن زمان است مهم اریبس هک چه آن است. شده
 همتان از انیعیشت هکت استتای  نشتانه ختود نیتا استت. ستروده محترم ماه در را ها امهکچ نیا

 نیچنت یبرگتزار و انتد ردهک متی برگتزار را نیحست امتام یعتزادار مجتالس نینخست یها قرن
 هکت رسد می نظر به رد.ک منسوب توان نمی انیصفو همچون عهیش یومتهاکح به را یمراسم
 ردنتتد.ک برطتترف را موانتتع و نمودنتتد تیتتتقو را یعتتزادار مراستتم یبرگتتزار عهیشتت یهتتا ومتتتکح
 یاصتل محور نیحس امام یها بتیمص و مناق  رکذ هک است نیا گرید توجه قابل تهکن

 یعیشت شعر نیحس امام لهیوس به و است یرض فیشر شعر ژهیو به دوره آن یعیش شعر
 فتتروزان و روشتنای  شتعله همچتتون امتام قتتیحق در شتتدند. مانتدگار یعیشت اعتقتادات و

 داشتند. نگه روشن نونکتا را عهیش چراغ
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