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 -1مقدمب
ادبیات تطبیقی ،در مفهوم نوین آن و فراتر از مکاتب معروف ،به مطالعۀ شباهتها و تفاوتهای
ادبی و فرهنگیای که از مرزهای زبانی ،جغرافیایی و بینرشتهای فراترند ،میپردازد (ر.ک:
نظری )233 :1389 ،و ازآنجاکه میان دو سرزمین ایران و جبل عامل ،پیوندهای فرهنگی ،دینی و
سیاسی متعددی وجود دارد ،بررسی یکی از محکمترین و عمیقترین این پیوندها ،یعنی عاشورا،
میتواند موضوع مناسبی در حوزۀ پژوهشهای تطبیقی ادبی باشد.
-1-1بیان مسئلب
اتفاقات و حوادثی که در دورۀ معاصر در ایران و جنوب لبنان رخداده است ،سبب شدهاست تا
شاعران در هر دو منطقه ،میان این حوادث و عاشورای حسینی پیوند برقرارکنند .در ایران،
سرنگونی نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی ،فصلی جدید در شعر عاشورایی معاصر
گشود که قبالً سابقه نداشت و جریانی در سرایش آثار مذهبی و عاشورایی پدید آورد که تنوع
و گستردگی آن ،در هیچ دورانی وجود نداشتهاست .انقالب اسالمی ،مفاهیم قرآنی ،نمادهای
روشن و مشخص شیعی و دربیانی کلیتر ،فرهنگ اسالمی را به فراخنای شعر کشانید و روح
انقالب و جانمایۀ حرکت مردم ،بیش از هر چیزی از کربال و عاشورا سیراب میشد .شاعران
بیش از پرداختن به سوگ عاشورا ،حماسه و بزرگی آن را مطرح میکردند و مفاهیمی چون ایثار،
شهادت ،مسئولیت خطیر پس از شهادت و آزادگی ،از رایجترین مضامین شعری گشت .شروع
جنگ تحمیلی و حضور پرشور رزمندگان در جبهههای جنگ و فداکاریها و شهادتطلبیهای
آنان درراه دین و وطن ،بهنوعی احیای ارزشهای عاشورایی در جامعه بود .از دیدگاه شاعران،
این رزمندگان با عاشورا و نهضت امام حسین (ع) پیوندی تام دارند و همچون امام ،با گفتن ال به
طاغوتهای زمان ،راه امام را ادامه میدهند.
تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و حمایت کشورهای بیگانه از این
تجاوزات از یکسو و سکوت سران خودفروختۀ عرب در برابر اینهمه جنایت ،کشتار و مسئلۀ
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فلسطین از سوی دیگر ،شاعران را بهسوی الهام از واقعۀ عاشورا و قیام امام حسین (ع) سوق
دادهاست .شاعرِ امروز جبل عامل ،امام حسین (ع) و کربال را در جنوب لبنان مییابد و کربال را
رمز و سمبلی میداند که در جبل عامل ،تمثیل و ظهور یافتهاست .ازنظر او ،زنان داغدیده و
کودکان رنجکشیدۀ امروز لبنان ،تکرار حضرت زینب (س) و رقیه (س) در عاشورای  61هجری
هستند و سران امروز عرب را که در برابر خواری و ظلم دولتهای استعماری سر خم کردهاند و
وجدان خویش را فروخته و سرزمینهای عربی را تسلیم این دولتها کردهاند ،چون کسانی
میداند که امام حسین را تنها گذاشتند .شاعران ،مردم را به ادامهدادن راه امام حسین (ع) در مقابل
این تجاوزات و زورگوییها فرامیخوانند که سرانجام ،پیروزی واقعی ،از آنِ ادامهدهندگان راه
عاشوراست.
 -3-1ضرورت و اهمیت

ازآنجاکه تاکنون پژوهش جداگانهای میان شعر عاشورایی معاصر جبل عامل و ایران صورت
نگرفتهاست ،الزم است که در پژوهشی مستقل ،اشعار عاشورایی دو سرزمین شیعهنشین که هر دو
طعم جنگ ،قیام و انقالب را چشیدهاند ،بررسی گردد .این پژوهش میکوشد به این پرسش پاسخ
دهد که «چه شباهتها و تفاوتهایی میان مضامین عاشورایی اشعار معاصر ایران و جبل عامل
وجود دارد؟»
 -2-1پیشینة تحقیق
در زمینۀ تطبیق اشعار عاشورایی شاعران معاصر ایران و جبل عامل ،تاکنون پژوهشی مستقل
صورت نگرفتهاست ولی نمونههای مجزا از اشعار عاشورایی ،در هر دو زبان ،جمعآوری
شدهاست و درزمینۀ گستردهتر این موضوع کتاب «عاشورا در آیینه شعر معاصر :بررسی و تحلیل
شعرهای عاشورایی فارسی و عربی» دکتر نرگس انصاری است که بهطورکلی به اشعار عاشورایی
ایران و جهان عرب پرداختهاست.

135

136

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

 -2بحث
قبل از بررسی تطبیقی مضامین ،الزم است اشارهای کوتاه به تاریخ تشیع در جبل عامل داشتهباشیم:
جبل عامل ،منطقهای است در جنوب لبنان ،مشرف بر دریای مدیترانه که تا حدود فلسطین امتداد
دارد و شامل شهرهای صور ،صیدا ،بنت جبیل و نبطیه...است .تاریخ این سرزمین ،بهپیش از میالد
مسیح (ع) برمیگردد .قبیلۀ عامله ،در جاهلیت ،پس از شکستن سد مأرب در یمن و سیل ناشی
از آن ،به اطراف شام مهاجرت کردند و در این منطقه که بعدها از آنان نام گرفت ،سکنی گزیدند.
با فتح شام توسط مسلمانان ،جبل عامل تحت حاکمیت مسلمانان درآمد( .األمین ،1975 ،ج :3
)25
سرزمین جبل عامل به دالیل گوناگونی ،سرزمین مقدس بهشمارمیرود .از این دالیل میتوان به
وجود بسیاری از قبور پیامبران و بزرگان چون یوشع ،وصی حضرت موسی (ع) و خرقیل پیامبر
اشاره کرد و همچنین ،تردد حضرت عیسی (ع) به آنجا و روایتی از پیامبر اکرم (ص) که کوه
الجلیل در منطقه جبل عامل را جزء کوههای مقدس شمردهاست ،بر اهمیت و تقدس این منطقه
افزوده است( .همان)11:
تشیع جبل عامل به روزگار ابوذر غفاری ،صحابی جلیلالقدر پیامبر (ص) ،برمیگردد؛ ایشان که
به دستور معاویه ،به دلیل صراحت در گفتار نسبت به امام علی (ع) و محبت واالیش به اهلبیت
(ع) به این ناحیه تبعیدشده بود ،بنیانگذار تشیع در جبل عامل شد و به نشر و گسترش مذهب
تشیع و دفاع از امام علی (ع) پرداخت .شاهد صدق این گفتار ،دو مسجد است در در روستاهای
میس و صرفند جبل عامل که به نام وی مزیّن هستند و مکانی هم به نام «مقام ابوذر» که هنوز هم
معروف و مشهور است ،در این منطقه وجود دارد؛ ازاینرو ،علمای جبل عامل بر این عقیدهاند
که جامعۀ شیعی لبنان ،از تمام جوامع بهجز حجاز کهنتر است( .األمین 1403 ،هـ ،ج )328: 4

این در حالی است که حجاز ،هیچگاه پایگاه و مرکز شیعه بهشمارنرفتهاست .پس میتوان
گفت که جبل عامل ،کهنترین پایگاه شیعیان است( .عاملی )13 :1965 ،دانشمندان ،متفکران،
ادیبان و شاعران بزرگی از شیعه و دوستداران اهل بیت (ع) ،در این منطقه جای گرفتهاند .به
شهادت کتب تاریخ ،هیچ شهر و روستایی در نواحی جبل عامل یافت نمیشود که فقیه و
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دانشمندی بزرگی از آن برنخاستهباشد .شیخ حرّ عاملی میگوید« :از استادان خود شنیدم که
دریکی از روستاهای جبل عامل در دوران شهید اول هفتاد مجتهد بر جنازهای گردآمده بودند».
(العاملی ،1956 ،ج )1:12
جبل عامل ،بهعنوان مرکزی علمی و پژوهشی ،از دیرباز موردتوجه ادیان و مذاهب مختلف
بوده است و همواره ،بهمثابه یک دانشگاه عظیم انسانساز و مرجعی برای تبلیغ اسالم ناب ،به آن
نگاه شدهاست .تربیت دانشمندان بزرگی چون شهید اوّل (شمسالدین محمّد مکی) ،شهید ثانی،
عالمه شیخ حرّ عاملی و ...ازجمله افتخارات این مرکز همیشه پویا بودهاست که تبیین معارف
اهلبیت (ع) و گسترش فرهنگ واالی ائمه معصومین (ص) را سرلوحۀ برنامهها و برنامهریزیهای
آموزشی خود قرار داده است.
بیتردید ،مقاومت جانانه و عزتمدارانۀ امروز لبنان و فرزندان غیورش ،وامدار تالش علما،
مراجع و اندیشمندانی است که روزها و شبهای بسیاری را در دانشگاه غنیّ جبل عامل طی طریق
نمودهاند و امروز ،فرزندانی از این دیار ،با ایمانی قلبی و عشق و ارادت به اهلبیت (ع) و فرهنگ
عاشورا ،راه پیش روی خود را تنها و تنها مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی تا به
دستآوردن کامل حق خود میدانند.
 -1-2قهرمانان عاشورا
 -1-1-2امام حسین (علیبالسالم)

امام حسین (ع) در جریان واقعه کربال ،چنان حماسه عظیمی را خلق کرد که با گذر و گردش
روزگار ،رنگ کهنگی و زوال نمیپذیرد و هرچه زمان بگذرد ،جنبههایی تازه از شخصیت
آرمانی ایشان جلوهگر میشود؛ لذا ،هر چه شاعران و نویسندگان در این زمینه قلمفرسایی کنند،
باز در توصیف و درک عظمت تمامی ابعاد قیام امام میمانند و در برابر عظمت و بزرگی آن ،سر
فرود میآورند.
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-1-1-1-2تبار امام (ع)

یکی از مضامین مشترک در شعر شاعران هردو سرزمین ،این است که شاعران به اصل و نسب
امام حسین ،یعنی پیامبر (ص) ،امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) بسیار اشاره کردهاند .در این
میان ،سهم شاعران عاملی در پرداختن به این موضوع ،بیشتر از شاعران ایرانی است و این ،بدان
جهت است که پرداختن به اصل و نسب ،در شعر عربی سابقهای دیرینه دارد و اعراب از
گذشتههای دور ،به اصل و نسب و اجداد خویش افتخار میکردند و در مدح آنان اشعار زیادی
میسرودند .از نگاه «محسن األمین» ،امام حسین (ع) کسی است که اصل و نسبش به شریفترین
و بهترین پدران میرسد:
و هُو الـذی أعرَاقـُه ضـــُربـتت اِلی

خَ یرِ ا لج ـُدُود و أشــ ـْرَف اآلبــاء
(األمین)155 :1913 ،

او در جای دیگر ،به حدیث «حسینٌ منی و أنا مِن حسین» اشاره میکند و خاک وجودی
حضرت (ع) را بر دیگر موجودات برتری میدهد:
ن َأ حم ـ َد َو أ حم ـ ُد من ـهُ
هَو ِم ْ

طی نة شــ ُـ ِّر فَت عَلی مَا ســـَوا ها
(شبر ،1409 ،ج ).33 :10

«محمدرضا فرحات» ،امام حسین (ع) را نواده پیامبر (ص) میداند که جهان ،سراسر به نور او
روشن است و جهان و جهانیان بدو افتخار میکنند:
یا ابتنَ الذی نادی بِهِ العَـــــــــــــــلامُ

و ب ـِن ـُورِهِ ق ـَدت أشــــْرَقَ األع ـتتــامُ

نَشـَرَ الصـَّـــــباحُ فَغابَ لَیلٌ أحتمَقٌ

و انْجابَ عَنْ عَیتنِ الوُجُودِ ظَــــالمُ

رایاتُهُ رُفتت بأنـــــــــــــــحاءِ الدانی

تَز ه ُو بِهــا األ جواء و األنســــا ُم
(فرحات)102 :1973 ،

ترجمه :ای فرزند کسی که خداوند دانا او را خطاب قرارداد و با پرتوش ،بهارخوابیها به روشنایی
گراییده است .پیامبری که با آمدنش ،سپیده سر زد و شب جهل و نادانی از بین رفت و تاریکیها
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از صحنه گیتی زدودهشد .پیامبری که پرچمهایش از کران تا کران هستی به اهتزاز درآمد و عالم
و آدم به وجود او افتخار میکند.
شاعران پارسی نیز در اشعار خود ،به جد واال و پدر گرامی امام حسین (ع) اشاره نمودهاند.
«سیّد رضا مؤید» ،از زبان امام (ع) میگوید:
من از تبار عشق و ایثار و جــــــهادم

آزادگی سرچشمه گیرد از نهــــادم

جدم رسولاهلل ختم المرسلین است

بابم علی یعنی امیرالمؤمنین اســـت
(مؤید)98 :1373 ،

«حسین الهوتی» ،امام را نور چشمان پیامبر (ص) و پروردۀ دامان پاک حضرت فاطمه (س)
میداند:
ای حســـین ای ز یبِ دا مان بتول

ای ح سین ،ای نورِ چ شمان ر سول
(قزوه)49 :1386 ،

تبار درخشان و منحصربهفرد سیدالشهدا ،از دید شاعران مسیحی جبل عامل نیز پنهان
نماندهاست؛ «بولس سالمه» از زبان امام (ع) میسراید:
أو لَستتُ الحُسَینَ نَجتلَ عَلــــــــــــیّ

وَ عــلــیٌّ أنشٌُُُُ لِل حُُة ُُ ُُ ِ

أو لَیتسَ الرســـولُ ج ـَدِّی ،وَ أمی

ت
خـَیـ َر بـِن ـْت َو أطـْه َـ َر الـزُوجــا ِ
(سالمه )289 :1990

ترجمه :آیا من حسین ،زادۀ علی نیستم؟ علی که دیگران با ندای او ره میپیمودند و هدایت
میشدند و آیا رسول خدا (ص) جد من نیست و مادرم بهترین دختر و پاکدامنترین زنان نیست؟
 2-1-1-2شجاعت امام (ع)

شجاعت ،یکی دیگر از خصوصیات بارز امام حسین (ع) است که شاعران هر دو ملّت ،به آن
پرداختهاند امّا حجم اشعار شاعران عاملی در پرداختن به این موضوع ،بیشتر از شاعران ایرانی است
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این بدان دلیل است که از گذشته در اشعار عربی در توصیف و مدح ممدوحان ،از شجاعت و
دالوری بسیار سخن گفتهمیشدهاست.
«موسی الزین شراره» ،امام را در میدان جنگ ،چنین به تصویرمیکشد که قهرمانانه ،به صفوف
دشمن میتازد و سرها را از پیکرها جدا میسازد ،درحالیکه مرگ نیز در برابر اینهمه شجاعت
او ،دستبسته و کر و الل است:
شَق ال صُفُوفَ و غاضَ فی أوت ساطِها

یَذْرِی الجُسـ ـوُمَ و بِالجَماجِمِ یَحتطِمُ

تَتَناثَرُ األشـ ـْالءُ تَحتَ حُــــــســـامه

م
کـــــ ُ
م أب َ
ص ٌّ
ت ُم ْشدُو ٌد أ َ
و المتو ُ
(نورالدین )166 :1408

«نادر بختیاری» ،نقطۀ ایجاد شجاعت و شهامت را از وجود امام حسین (ع) میبیند:
شجاعت شرح قاموس حسین است

شجاعت آ ستانبوس ح سین ا ست

دلیری نقطۀ ایج ـ ـ ـ ـادش از اوست

امیری تیغۀ پوالدش از اوســـــــــت
(مردانی)20 :1377 ،

«ابراهیم بری» ،دلیری و پایداری امام در میدان جنگ را چنین بهتصویرمیکشد که شمشیر و
نیزه در دستان امام شکسته و ذوب میشوند امّا امام همچنان در میانه میدان میتازد و از پا نمیافتد:
جَاهَدتَ حَتی الرَمحُ فِی یَدکَ ا شْتَکَی

عَجتزاً و ذابَ بِکَفِّکَ الصـــَمتصـــَامُ
(بری)1970:183 ،

در شعر «عُسیلی» ،امام بهتنهایی با لشکری عظیم روبهرو میشود ،چنانکه حتّی شمشیرها و
نیزهها از شجاعت و دلیری امام میگریزند و جانها تسلیم شمشیر اوست:
یَلْقَی الجَحــافـِلَ بــالمُهَنـدِّ وَحـتدهُ

ف ـَت ـَف ـِرُ م ـِن ـهُ صــــَوارِمٌ و رِمــاحُ

فَکَأنما اآلجالُ مِلْکُ یَمــــــــــــینِهِ

و لِسـ ـَیفِهِ تسـ ـتِســـــــــْلِمُ االَرتواحُ
(العسیلی)525 :1986،

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

آنچه در شعر شاعران ایرانی و عاملی در توصیف شجاعت امام حسین (ع) مشترک است ،این
است که این شاعران ،شجاعت و دلیری امام را یادآور دالوریهای امام علی (ع) و شجاعت او
میدانند:
وَ ســـَطــا الْلَی ـَث حین أفْردَ ال یَرْ

هَبُ جَمعَ ال عِدا وَ ال یَخْشــــا ها

شُُةی ةل مِن أبِیـهِ ح ی رِ الکَرار

کَرِهَ الدَارعُونَ مُــــــــــــــــر لِقاها
(األمین)152 :1913 ،

ترجمه :آن شیر چون تنها شد ،حمله آورد و از انبوه لشکریان دشمن نمیگریخت و نمیهراسید؛
این خصلتی است که از پدرش ،حیدر کرار ،به ارث بردهاست .زرهپوشان دشمن ،دیدار او را در
میدان جنگ ،ناخوش میدارند.
«سید قاسم ناظمی» ،دالوری و جنگیدن امام حسین (ع) را در میدان جنگ ،به شجاعت و
جنگاوری امام علی (ع) تشبیه میکند:
به سان حیدر کرار ذوالفقار کشــــــید

که تا به شــیوۀ او قلب لشــکر آشــوبد

به تاخت ،تاخت ،نظام سپه ز هم پاشید

چنین شود سپـــــهی گر دالور آ شوبد
(طاهریان)84 :1383،

«حسین الهوتی» ،در مضمونی مشابه میگوید:
ذوالف قار ح یدری در کار شــــد

روز دشم ـ ـن همچو شام تار ش ـد

تا برآمـــــد آذرخش ذوالفـــــقار

دشمن دین شد به دوزخ رهــسپار
(قزوه)48 :1386 ،

-3-1-1-2سازشناپذیرس امام (ع)

«هیهات من حذحة» و «مثلی ال یبایعُ مثلَه» ،از سخنان مشهور امام در روز عاشوراست که بیانگر زیر
بار ظلم نرفتن و سازشناپذیری امام در مقابل حکومت جور و ستم یزید و سر فرودنیاوردن در
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برابر جباران و ستمگران است و در شعر شاعران ایرانی ،بیشتر از شاعران عاملی به این موضوع
پرداختهشدهاست.
«محمدکاظم علی پور» ،از یزید و یزیدیان با صفت دیجوریان یاد میکند و بیعتنکردن امام
را به شانه باالانداختن تعبیر میکند که نشانۀ کمتوجهی و بیاعتنایی است:
فانوس گمشدۀ انسان  /در تمثیل اهوراییات موج میزد /و بیعت دیجوریان را شانه باال انداختی.
(ترکمانیان).51 :1388 ،
«حسن حسینی» ،تعبیر بند پوسیده را برای یزید بهکارمیبرد که امام با زیر بار بیعت نرفتن،
هرگز به کمند این بند پوسیده گرفتار نمیشود:
فقط خدا بود که میدانست  /که آن دل دریایی /به کمند ،بندهای پوسیده  /درنمیآید( .حسینی،
).53 :1386
«ابراهیم بَری» ،در بیان ظلمناپذیری امام و نابودی ناگزیر ستمکاران ،بیان میکند که امام،
جاودانه است و جاودانگی ،هرگز با حکومت بنی امیّه که پایه و اساسش بر گناه استوار است،
پیمان نمیبندد زیرا اتحاد بین جاودانگی و گناه ناممکن است:
ف دُول َـ ًۀ
خلُو ُد ب ـِأ ْن یُحــا ِل َ
یــأبی ال ُ

غ ـَل ـَب ـتت ع ـَلــی أخ ـْالق ـِهــا اآلثــامُ
(بری)181 :1970،

«خوشدل تهرانی» ،فلسفۀ عاشورا و قیام امام حسین را خالصه در این جمله میداند که مرگ
باعزّت ،بهتر از زندگی همراه با ذلّت و خواری است:
بزرگ فلســفه قتل شــاه دین این اســت

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

نه ظلم کن به کســـی نی زیر ظلم برو

که این مرام حســــین و منطق دین است
(تابع)196 :1370 ،

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

«محسن امین» میگوید :امام حسین (ع) ،از خاندانی است که نبوت در آن فرود آمدهاست و
در بزرگی و عظمت این خاندان ،سورههای قرآن نازل شدهاست و هرگز ،چنینکسی زیر بار ننگ
و ذلّت بیعت با یزید نمیرود:
ن األ لی ِف ینــا ح نٌ بُ ِ أ نزِل ـتت
َن ح ُ

و تَنَزَلتت فی فَض ـلِنا الســـــــُوراتُ

هَیته ـَاتَ مِثْلِی ال یِبــایعُ مِثــــــْل ـَه

و النُور مَا قِیســـت بِهِ الظُــــــلماتُ
(نورالدین)202 :1408 ،

در شعر شاعرن ایرانی ،این فریاد عزّتخواهی و زیر بار ظلم نرفتن ،ندایی است که هرگز
درگذر روزگاران خاموش نمیشود و همواره ،این ندا ،سرمشق و الگوی آزادگان است و
آزادگان در پیروی از هیهات مِن حذحة امام ،در راه آزادی انسان از قیدوبندهای ستمگران ،جان
خویش را فدا میکنند:
آید هنوز از دل این رواق نیــــــــــــلگون

در گوش هوش بانگ رسـای تو یا حسـین

کآزاده تن به پســـتی و ذ لت نمی د هد

فریاد عزت ا ست ندای تو یا حــــــــ ـ سین
(شاهرخی ،کاشانی)53 :1378 ،

«محمّد نیک» نیز «هیهات منا حذحة» را پیام اعجازآفرین امام میداند:
چهارده قرن است خون معجزنمایی میکند

در شـــگفتم من زاع جاز پ یا مت یا حســـین

بر ســـر هی هات من حذ حة ســـر ها می ده ند

جان به قربان تو و شـــور کالمت یا حســـین
(غفورزاده 1380 ،ش)117:

-2-1-2حضرت زینب (علیها السالم)

با جستاری که در شعر معاصر هر دو سرزمین به عمل آمد ،معلوم شد که در مقیاس کلی و بهطور
مجموع ،شاعران معاصر ایران به لحاظ کمّی و کیفی بیشتر به شخصیت حضرت زینب پرداختهاند.
هرچند در میان شاعران عاملی ،افرادی مثل «سعید العسیلی» هستند که بیش از دیگران به حضرت
زینب (س) پرداختهاند .شاعران ایرانی در تبیین شخصیت حضرت زینب (ع) ،به مصائب و

143

144

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

سختی ها ،دالوری و شجاعت وی در برابر کفر ،صبر و شکیبایی ،بالغت و سخنوری ،عصمت،
حیا و عفت ،ظلمستیزی ایشان اشارهکردهاند.
 -1-2-1-2حضرت زینب (ي) یادآور امام علی (ع)

یکی از نقاط مشترک شعر شاعران ایرانی و شاعران عاملی ،این است که این شاعران ،صفات و
حاالت حضرت زینب (س) را یادآور صفات حضرت علی (ع) میدانند و بیش از همه ،شجاعت
و بیباکی ،بالغت و سخنوری ایشان را به امیر مؤمنان علی (ع) مانند میکنند.
ازنظر «عسیلی» ،حضرت زینب (ع) دریای سخنوری است که طوفان آن را متالطم کردهاست
و خطبههایش یادآور خطبههای امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است:
ض کا ن ُه
ت و َمنْــــــ ِط ُق ها َیفِی ُ
قَا ل ت

بَحرُ البّیانِ دَوَی بهِ ا عـــــــصـــارُ

و کأن ما هی باحفَصَُُُا حَة فاطِمٌ

أو حَیــدرٌ وَ هُو الفَتَی الــــــکَرارُ
(عسیلی)525 :1986،

ترجمه :سخن گفت و کالمش ،خروشان و جوشان بود؛ گویی دریای بیان و سخنوری است که
تندباد ،در آن طنین افکندهاست .فصاحت سخنش ،بهمانند فصاحت سخن فاطمه (س) و هنگام
نبرد و حمله ،حیدر کرار (ع) است.
«سیمیندخت وحیدی» ،شاعر معاصر ایرانی ،حضرت زینب را وارث زبان و فصاحت امام
علی (ع) میبیند که با خطبههای بلیغ خود ،یزید و یزیدیان را رسوا میکند:
دشمن از نطق علی وارت به خود لرزد چون بید /سامری رسوا شود با معجزه موساییات.
(گلمرادی)215: 1378 ،
«بولس سالمه» ،حضرت علی (ع) را متجلّی در وجود حضرت زینب (س) میبیند؛ بانویی که
اندرونش در جوشوخروش است:

م َع لی ـ ًا
ن رَأی َز تی نَب ـ ًا تَضـــ ا
َم ْ

وَ حَشــــاهــا فِی ثٌ رِ وَ اتّقــادِ
(سالمه)526 :1990 ،

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

«محمّد خلیل جمالی» ،حضرت زینب (س) را شیر خدا میخواند:
مبرهن آیت عز و جالل کبریا زینب

علی شیر خدا را شبل در قاب وال زینب
(مردانی)31 :1377 ،

«حسین اسرافیلی» ،زبانش را در مدح حضرت زینب (س) ناتوان و عاجز میبیند و
خطبههای وی را در اثرگذاری ،به تیغ برندۀ امام علی (ع) تشبیه میکند:
خواهری داری فراتر از شـــکوه

در مدیح او ز بانم الکن اســــت

زینبی داری کــه چون تیغ علی

خطبهاش حیرتفزای دشمن است
(ترکمان)21 :1388 ،

«مرتضی شراری عاملی» نیز حضرت (س) را در سخنوری و شکیبایی ،به امام علی (ع) و در
تقدّس و عفاف ،به مادرش حضرت زهرا (س) مانند میکند:
ی حیــد ٌر بکال مِهــا وبصـــبرِهــا
ه َ

وهیَ البتولُ ب خدرِ ها وصـــالتِ ها

 -2-2-1-2اندوه زینب (ي)

اندوه و مصیبتهای وارده بر حضرت زینب (س) در واقعۀ کربال ،یکی از موضوعات بهکاررفته
در شعر شاعران است .آنچه در شعر شاعران در مورد مصائب حضرت زینب مشترک است ،این
است که همگی بر این عقیدهاند که زینب کبری (س) را از این مصائب و سختیها ،هراسی نیست
و بهجای آنکه غم و اندوه حضرت را از پای دربیاورد ،او غم و اندوه را درهمشکسته و از پا
درآوردهاست.
«عسیلی» ،غم و اندوه وجود حضرت زینب را به شعلههای آتش تشبیه میکند که وجود ایشان
را میسوزاند و شعله میکشد .او آنچنان این غم و اندوه را سنگین میبیند که اگر این مصائب
بر کوه وارد میشد ،کوه توان و طاقت اینهمه مصیبت را نداشت و از هم میشکافت:
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و الحُزْنُ ما بَین ال ضُــــــــلوعِ کَانهُ

ب
ج مرُهــا َی َت له َّـ ُ
نــا ٌر َت ثُو ُر و َ

و لوِ الجِبال رَأت مُصُُُی بَةَ زَیتنب

ب
ت مِم ـَّا رَأت ـ ُه َز یتن ـ ُ
َلتَصـــ َـدَّع َـ ت
(عسیلی 1986 ،م)530 :

«علی موسوی گرمارودی» ،غم و اندوه و مصائب را ناچیز و ناتوانتر از آن میبیند که بتواند
دخ ت علی را از پای دربیاورد بلکه این زینب است که با ایستادگی خویش ،قامت غم را در هم
میشکند:
خواست که غم دستتو بندد ولی

غم که بود در بر دخت علـــــــــی

قامت تو ،قامت غم را شـــکست

دخت علی را نتوان دســت بســت
(محمد زاده)316 :1389،

یکی از نکات موردتوجه در شعر عاشورایی شاعران فارسیزبان ،توصیف شخصیت حضرت
زینب (س) به صفات مردی و مردانگی است« .الهام یاوری» ،بعد از گذشت قرنها از حادثۀ
عاشورا ،هنوز حضرت زینب(س) را ایستاده میبیند که مردانه خطبه میخواند تا خفتگان را بیدار
سازد:
هنوز حاد ثه پای مال کوری ماســــت

یزیدها همه صف ب ستهاند و ما خوابیم

و زینب است که مردانه خطبه میخواند

و ما که ما ندهتر از لح ظه های مردابیم
(طاهریان)296 :1381 ،

«شیما تقیانپور» ،حضرت زینب (ع) را در روز عاشورا زخمیترین شانه میداند که غم و
اندوه زیادی را تحمل میکند و او را تنها «زن مرد تاریخ» میداند:
بر دوش من مینشیند یک کهکشان عشق بیسر

زخمیترین شــانه هـــــســتم در روز میالد خنجر

ای نک منم ای حســـین این تن ها زن مرد تاریخ

تنها کسی که به دوشش نعش غریبی است بیسر
(گلمرادی)50 :1378 ،

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

«حسن آل حطیط العاملی» ،به شکیبایی و نستوهی حضرت (س) و اینکه جز زیبایی ،هیچ
ندیدهاست اشاره میکند:
لقد رأیتِ ما رأیت ...ما رأیتِ إال جمیال! /رأیتِ النساء مشردّات /رأیت الرؤوسَ مقطّعات/
رأیتِ الصدورَ مهشّمات /ما رأیت إال جَمیال!
 -3-2-1-2ظلمستیزس و عزّت

یکی از جنبههای شخصیتی حضرت زینب (س) ،ظلمستیزی و ایستادگی در برابر ستم و طغیان
است« .محمدحسین قاسمی» ،به این ویژگی حضرت ،چنین اشاره میکند:
ســ ـ تم هــا دیــد امــا بــا ســ ـ ت مکــار

درآمــد از در پــیــــــــــکــار زیــنــب

اســـــــــــ یر امــا ز قیــد عــا لم آزاد

گذشــت از هر چه جز دادار زینـــــب
(کاروانی از شعرهای عاشورایی)97 :1374 ،

«حسن آل حطیط العاملی» ،حضرت را مایۀ عزّت ما میداند و با توجه به اوضاع آشفتۀ لبنان،
از ایشان میخواهد که غل و زنجیر را از گردنها برکند و مردم را از این زندگی خفتبار و از
چنگال زورگویان رهایی بخشد:
باهلل موالتنا...مُرّی بنا /و لتمسحِی األحزان...عن عمرنا /باهلل یا عزّنا ...مُرّی بنا /و انزعِی األغالل...
عن صدرنا /و اسألی اآلهات ...عن کل ما یجری...بعیشنا المُذرِی /على درب الطغاۀ! /و کل ما
نلقَى...بعمرنا الملقَى /على باب البُغاۀ!!
«مرتضی شراری العاملی» نیز معتقد است که حضرت ،بوی خوش عزّت و ابا را در زندگی
پخش نمود و در صبر و استقامت معلم کوهها گردید:
عبقتت إباءً فی ح یاِ وعلّمتت

صلدَ الجبالِ بصبرِها وثباتِها

وخطَتت على صدرِ الزمانِ فنالَه

أسمى وسامِ المجد من خطواتِها

«سید حسن حسینی» ،هرگونه عجز و درماندگی را از حضرت (س) نفی میکند و ایشان را
مایۀ عزّت و آبرو برای زن در طول عصرها و قرنها میداند:
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شاعران بیچاره  /شاعران درمانده  /شاعران مضطر /بانام تو چه کردند /تاریخِ زن آبرو میگیرد /
وقتی پلک صبوری میگشایی /و نام حماسیات بر پیشانی دو جبهۀ نورانی میدرخشد :زینب...
(حسینی)65 :1386 ،
«حسن آل حطیط العاملی» ،عقیله بنیهاشم را سرچشمۀ اراده و وارث امام علی و حضرت
زهرا (س) میداند:
یا نداء القلب...یا عین العزائم /أین منک الورى یا لمعة الطهرین؟! /یا بضعة الزهراء...یا مهجة
الکرار /أنت النجوم بکل ما ازدانت من األنوار!
در شعر شاعران ایرانی ،از حضرت زینب (ع) بانام سفیر کربال ،امیر سرلشکر نیزهها ،دختر طه،
بانوی خیمههای عطش ،کوه صبر ،تنها زن مرد تاریخ ،ناموس خدا ،دختر تنهای خدا روی زمین،
پیامآور دشت نینوا و ...یاد میشود.
 -2-2ضدقهرمانان
 -1-2-2یزید

یکی از منفورترین شخصیتهای مربوط به جریان کربال و بلکه تاریخ ،یزید است .شاعران عاملی
در پرداختن به شخصیت یزید ،بیشتر جد و نسب وی را مورد طعن و سرزنش قرارمیدهند و
موضوعاتی چون کافربودن وی ،مست و شاربالخمربودن ،فسق و شرارت و میمون بازی ،از
دیگر موضوعاتی هستند که شاعران به آنها توجه کردهاند.
«عسیلی» ،در معرفی شخصیت یزید ،ابتدا به معرفی اجداد و نسب وی میپردازد و او را به

گروهی که فاسق و بدکاره نسبت میدهد که حتّی نام آنها ،مایۀ ننگ و شرمساری است:
ک ُا ام جَمـــــــیل َع ّم ِت ِه َالَتی
َو هُنا َ

فَاقَت عَلی الشَیتطان وَ هُوَ مریــــــــد

وَ هُناکَ هِند وَ هِی أعهر مَنْ مَـضَی

فِی الزانِیاتِ وَ عَهترُها مَعتــــــــــ ـدُود
(عسیلی 1986 ،م)108 :

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

ترجمه :عمۀ یزید ،ام جمیل ،زن ابولهب ،بود که در شرارت و بدی از شیطان سرکش بدتر بود و
هند همسر ابوسفیان ،زناکارترین پیشینیان بود و بدکارگی او معروف است.
شاعران ایرانی در ترسیم چهرۀ یزید ،از او شخصیتی هوسران ،عاری از هرگونه فضیلتی،
شرابخوار ،و فردی بیتوجه به احکام اسالم و تعالیم قرآن ارائه میدهند و تعداد معدودی از این
شاعران هم به اصل و نسب وی پرداختهاند:
تو را ســالله ز سفیان کج نهاد سفیه است  /که از جمـیع خصایل رذالت و فتن آموخت.
(محمّدزاده)1625 :1383 ،
«علی موسوی گرمارودی» یزید را بهمانند دستمال کثیفی میبیند که امام حسین با قیامش وی
را در زبالهدان تاریخ افکند و ابا دارد از اینکه نام انسان و مردی را بر او بگذارد و او را بوزینهای
میبیند که نام انسان و مردی را به سرقت برده است:
یزید /بهانهای  /دستمال کثیفی  /که خلط ستم را در آن تف کردی /یزید کلمه نبود  /دروغ بود
 /زالویی درشت  /که اکسیژن هوا را میمکید/مخنثی که تهمت مردی بود  /بوزینهای با گناه
درشت  /سرقت نام انسان (گرمارودی)146 :1363 ،
«محمدباقر ابراهیم» یزید را انسانی قاتل و مشرک نسبت به قرآن و پیامبران معرفی
میکند:
القَاتلُ النَفـْــــــسَ وَ القُرآنُ حَرمَها

هُوَ المُکّذبُ أخْبارَ النـــَــــــــــــبیّینا
(نورالدین)148 :1408 ،

«عسیلی» ،یزید را فردی میمونباز و سگباز معرفی میکند که همنشین شیطان بود و حتی
کالمش فضا را مسموم میکرد:
یَزیدُ بَیتنُ قُروُدِهِ و کِالبِــــــهِ

یَلْهُو بِها و جَلیسُهُ الشیطان

و السُما فاحَ عَلی حُروُفِ کِالمِهِ

شِعتراً وَ فیهِ تَرَنمَ السَّـکرانُ
(عسیلی 1986 ،م)109 :
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ترجمه :یزید با میمونها و سگهایش به لهو و لعب میپرداخت و همنشین او شیطان بود .شعر و
سخنگفتن او ،فضا را مسموم و آلوده میساخت و مستان ،با شعر او آواز میخواندند.
«شهریار» ،یزید را کسی میداند که خواهان ریشهکنشدن اسالم از جامعه است:
یزید نخلۀ اسالم ریشهکن میخواست /حسین بود که دین زنده تا اکنون شد( .شهریار:1372 ،
)75
 -3-2تأثیر عاشورا بر انقالب اسالمی ایران و مقاومت اسالمی نوب لبنان
-1-3-2کربالس ایران و نوب لبنان

شاعران متعهد و دردآشنای جبل عامل ،در بهتصویرکشیدن مبارزات و ایثارگریهای ملّت خود،
از فرهنگ عاشورا وام میستانند چراکه ریشه این «ایثارها» و «خداباوریها» را در حوادث دشت
نینوا یافته و خطمشی شهدای کربال را الهامبخش این فداکاریهای شهادتطلبانه دیدهاند و با
یک ارتباط منطقی میان صحنههای جنوب لبنان و عاشورا ،به شعر مقاومت رنگ و بوی کربالیی
و عاشورایی بخشیدهاند.
در ایران هم حضور پرشور مردم در حوادث پیش از انقالب و نیز حضور رزمندگان در
جبهههای جنگ تحمیلی ،از نام امام حسین و قیام او الهام میگرفت.
«پیوند جبهه با فرهنگ عاشورا ،نهتنها گسترۀ شعارها و شعرها را دربرمیگیرد که نوعی آرمان و
مقصد برای جبههها میشود .پیشانیبندها ،عنوان مسافر کربال مییابند و تابلو نوشتهها در جبههها
نیز فاصله را تا کربال تعیین میکند و حتّی نام جادهها در جبهه نیز از کربال گرفتهمیشود و کربال،
در اینجا جغرافیا نیست که مقصد و مقصود و خاستگاه جبهه است»( .سنگری 1380 ،ش)49 :

یکی از نقاط مشترک در شعر شاعران ایرانی و عاملی ،این است که این شاعران ،حوادث
انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی و جنوب لبنان را تکرار دوبارۀ کربال دانستهاند.
«عبدالکریم شمسالدین» ،با خطاب قراردادن کربال ،با آن به گفتوگو مینشیند و از دردهای
خویش چنین میگوید :جنوب لبنان ،کربالیی دیگر است امّا با این تفاوت که ما زنده هستیم و
بیگانگان ،ما را از خانههایمان بیرون انداختهاند و خود در سرزمین ما جای گرفتهاند:
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کَرْبَال أیَامنا کَرْبَــــــــــــــــــــــــالء

ن َن حتیــا َو ال شـــُه ـتدا ُء
ح ُ
َغ یتر َن ت

ت هَوانــا
ح تَنــا األی ـتا ُم أ بتک ـ ت
ج َر ت
َ

وَ رَمَانا عـــــَـــــن دَارِنا الْغُـــــرَباءُ

عـُمـترنــا غٌربَُةل وَ ک ـُلُ غـْری ـبٍ

باتَ فِی أرت ضِنا لَهُ ادّعـــــــــــــــاءُ
(نورالدین)178 :1408 ،

ترجمه :کربال ،روزگار ما کربالست ولی با این تفاوت که ما زندهایم و شهید نیستیم .روزگار ،ما
را زخمی کرده و گریاندهاست و بیگانگان ،ما را از خانههایمان بیرون کردهاند .زندگیمان در
غربت میگذرد ،درحالیکه غریبهها در سرزمین ما ادعای تملک و سروری دارند.
«سید علی بدر الدین» ،جنوب لبنان را کربالیی دوباره میبیند که میتوان به آن امید بست
زیرا گریه کنندگان و عزاداران حسینی ،دیگر به آه و اشک اکتفا نمیکنند بلکه درراه آرمانها
و اهداف امام حسین (ع) ،به پا خاستهاند و علیه حسینستیزان عالم میجنگند:
هُو الْفَجترُ یَحتبُو اِلَیتهِ الرجاءُ  /هُوَ النهترُ تَحتمِلُهُ کَرْبَالء /اِلَی الْقُدتسِ لِألغْنِیاتِ الظِماء  /فَها إنها کَرْبَالء/
تُهاجِرُ مِنْ أدتمُعِ النّادِمین  /و َتَصتحُو عَلی جُبَّة الفارِسِ المَشرِقی ( .بدر الدین)55 :1977 ،
ترجمه :جنوب لبنان ،سپیدهدمی است که به آن امید میرود؛ بهمانند نهری است که کربال ،آن
را میبرد بهسوی قدس ،برای ترانههای تشنگی .همانا آن کربالست که از اشک پشیمانان فاصله
گرفته و بر جبًّ جنگاوران شرقی بیدار است.
«قادر طهماسبی» ،در توصیف شهرهای دزفول و اندیمشک ،پس از بمباران موشکی این دو
شهر توسط رژیم بعثی و به خاک و خونکشیدن مردم ،از آنها با نام دو کربالی غریب یاد میکند:
گرفت از نفس ســـربگون موشـــک ها

فضــای آینه جوش دو شــهر دیگر نور

دو کربالی شـــرف زاد انقالب آهنگ

دو نینوای غریــب و شـــهیــدپرور نور
( ترکمانیان)211 :1388 ،

«حمید سبزواری» ،دفاع از وطن و شهادت را در جبهههای جنگ تحمیلیف با کربالی 61
هجری در ارتباط و پیوند میبیند:

151

152

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

زکربالی وطن راه کربال گیریم  /سراغ طرفه شهیدان دشت ال گیریم( .سبزواری)94 :1368 ،
در شعر این شاعران ،امام حسین ،یاریگر رزمندگان در جبهههاست و آنها با توسل به نام
ایشان ،به سوی دشمن یورش میبرند« .عبدالمجید الحر» ،جنوب لبنان را سرشار از رزمندگانی
میبیند که پیر و جوان ،در خطوط مرزی علیه دشمن میجنگند و نام امام حسین را فریاد میزنند
و از او طلب استمداد و یاری برای پیروزی میکنند و نوید میدهد که در جنوب لبنان ،کربالی
دیگریدارد به وقوع میپیوندد:
وَ عِ نْدَ جنُوب الوحی مِن أرض عا مل

شُیُوخٌ وَ شُبّان بِها الْـــکُلُ یَهـــْــــــــتفُ

ش ُ ُ ُ ُ ُهالِ فُوزنا
یَصیتحُونَ یا رَبّ ح َّ

نُرِیدُ وَ لَکن دَهترَنا لیس ینصِــــــــــــفُ

وَ فِی سَهتلِها مـــِن یتوتمِ طَفکَ وَقُُُُُُعة

اِلی الجَبَلِ العَالی تَ سیرُ وَ تَزْحـــ ـَـــ ـفُ

(نورالدین)154 :1408 ،
ترجمه :در جنوب لبنان و در منطقۀ جبل عامل ،پیران و جوانان همه فریاد میزنند .بانگ
برمیآورند :ای پروردگار! شهادت ،پیروزی ماست .ما خواهان پیروزی هستیم امّا روزگار نسبت
به ما منصف نیست .در دشت جنوب ،رخدادی از کربالی تو به سوی کوههای بلند ،حرکت
میکند و به دشمنان یورش میبرد.
«طاهره صفار زاده» ،حضور رزمندگان را در جبهههای جنگ ،بهخاطر آرمانهای امام حسین
(ع) میداند و مبارزۀ آنها را با دشمن ،مصداق «إنّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالِمَکُمت وَ حَرْبُ لِمَنْ حَارِبَکُمت» در
زیارت عاشورا میخواند:
در سرزمین آســـمانی جبهه  /کسی به خویش نمیاندیشید /و ارتفاع صخره و کوه  /به زیر پای
دلیرانی است  /که از ارتفاع ایمان میجنگند /و با حنجرههای زخمی  /زیر فشار ظلم ابر باطلها
 /مدام میخوانند  /ما در محاربه هستیم /با هرکه با حسین به جنگ است /و در صلحیم با هرکه با
حسین به صلح است( .صفار زاده)113 :1378 ،
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شاعران در مقابل کسانی که به انحراف و آسایشطلبی روی آوردهاند و نسبت به حوادث و
جنگهای متجاوزان بیتفاوت هستند ،فریاد میکشند که این حوادث ،ادامۀ قیام امام حسین (ع)
و عاشورا هستند و کسانی که علیه این تجاوزها نجنگند ،یزیدیاند« .موسی الزین شراره»،
رزمندگان را در جبهههای جنگ علیه رژیم صهیونیستی ،حسینی میداند و کسانی را که به خواری
و ذلت تن دردادهاند ،یزیدی مینامد:
ب ِم ْث لَم ـَا
ن ال مُع ـَذ ُ
ه َـذَا ُه َو ال َو َط ُ

یَهتــــــــــوِی العَدُو مُجَّزاً وَ مُقَسـَّم

أحترَارُهُ فِی نَا الحُســـَــــــیتنُ وَ کُلُ نَا

م أألم
ک ِ
ح ُ
َک َیزِیــد أ تو ُه َو فِی الت َ
(نورالدین)168 :1408 ،

ترجمه :این همان وطن رنجکشیده و مظلوم است که دشمنان ،آن را ویران و قطعهقطعه میخواهند.
آزادگان ،در میان ما ،همچون حسین هستند و ما ،چون یزیدیم یا در استبداد ،بیش از او شایستۀ
مالمت هستیم.
«علیرضا قزوه» نیز کسانی را که در جنگ تحمیلی ،رزمندگان را تنها گذاشتند و به آسایش
و راحتطلبی روی آوردند ،نکوهش می کند:
هرشب یکصدهزار ستاره  /بر وطنم اشک میریزد /آیا خاموش بمانم  /آی مردان چرت  /مردان
خط و خطبازی  /مردان خرناسه /هنوز نیزههای شکسته پابرجاست  /آن سو  /هنوز سرهای تابناک
 /بر نیزههاست( .قزوه)128 :1376 ،
 -2-3-2حاکمان ستمگر و یزیدیان زمانب

روحیۀ اعتراض به حاکمان و زمامداران و گالیه و شکایت از وضع موجود جامعه و طلب
یاری از امام حسین (ع) در مقابل این ستمها ،قسمت اعظم شعر عاشورایی عاملی را به خود
اختصاص دادهاست و به دلیل تفاوت وضعیت حکومت در دو منطقه ،این نوع اشعار اعتراضی را
در شعر فارسی نمیتوان یافت.
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شاعران عاملی ،به مذمّت حاکمان و زمامدارانی که باعث تاراجشدن سرزمینشان و اشغال آن
توسط صهیونیستها شدهاند ،میپردازند و آنها را عامل اصلی این جنگ و شهادت رزمندگانی
می دانند که با صهیونیستهامبارزه میکنند؛ این ،در حالی است که سران سرسپردۀ کشورهای
عربی ،در حمایتنکردن از این مردم ،همواره داغ ننگ ذلّت و خواری را بر پیشانی خود دارند.
«محمدرضا فرحات» از غم و غصه ای که سینه اش را سوزانده سخن می گوید:
لِمَنْ سَأ شْـــــکوُ غُ صَّۀً قَدت أحترَقَتت

صَــــ ـدتری وَ لَیتسَ لَهُمت بِـــها إلمامُ

بَلَدی الذی قَدت بیعَ لَیتــــــسَ یُعِیدُهُ

رَقْصُ الحِـــبالِ وَ شَهتوَۀٌ و وِحـــامُ

فَالجالِســـوُن عَلَی األرا ئِکِ کُلُهُمت

بَاعوُا الضــــــــمیرَ وَ هَدَّهُمت إحتجامُ
(فرحات)105 :1973 ،

ترجمهک من برای چهکسی شکوه کنم از غم و غصهای که سینهام را سوزاندهاست و آها توجهی
به آن ندارند .سرزمین من فروختهشدهاست و بندبازی ،شهوت و آز ،آن را برنمیگرداند .حکّام
دروغین عرب که بر تختهای خویش تکیه دادهاند ،همه وجدانهای خویش را فروختهاند و
اقدامی نمیکنند.
«ابراهیم بَری» ،معتقد است که کشورهای عربی هیچگاه به اتحاد و همبستگی نمیرسند و
هرگز از یوغ استعمارگران رهایی نخواهندیافت زیرا حکّام کشورهای عربی ،همگی گروهی
خودفروخته هستند که حافظ منافع استعمارگران هستند و به مردم کاری ندارند:
لَمت یَســـتترد الشـــَرقُ وَحَدۀَ شـــعبه

مَادامَ فِیهِ عَصـــــــــــــــابۀ تَتحکمُ

م ِل لْعــدو قَواع ـ ٌد َو ُو جود هُم
ُه ت

صـــَخْر عَلی صـــَدرِ العُروبَۀ یَجثمُ
(بری)140 :1970 ،

ترجمه :شرق و کشورهای عربی ،به ملّت واحدی تبدیل نمیشوند تا زمانی که گروهی
خودفروخته ،بر آنها حکم میرانند .آنها برای دشمن ،پایگاهی هستند و وجود آنها ،تختهسنگی
است که بر سینۀ اعراب قرارگرفتهاست.

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

نقطۀ مشترک در شعر شاعران عاملی ،این است که حاکمان کشورهای عربی و کشورهای
استعمارگر را یزیدیان زمانه مینامند« .عبدالکریم شمسالدین» ،از دنیای همراه با ذلّت و خواری
اعراب سخن میگوید که گرفتار هزاران حاکم بهسان یزید شدهاند و تن به هر خفت و خواری
در برابر رژیم صهیونیستی دادهاند:
وَ رَمَتْنا الدانْیا بِألْفِ یَزیدع

وَ جَبُنّا فَلَیــــــــْسَ فِینا دِماءُ

فَـخَذَلْنَا

مَنْ لَدَیتهِ قَدت کان یُرْجَی الشِّـفاءُ

سَیَّرَتْنا

أهتواءُنا

(نورالدین)179 :1408 ،
«یاسر بدرالدین» از وضعیت اسفبار و تحقیرآمیز مسلمانان سخن میگوید و اینکه یزیدیان
زمانه بر سرزمینهای فلسطین و جنوب لبنان تسلط یافتهاند:
ک ان ـّا
م َع ْف َو َ
ن ال عَظی ُ
ی ـَا حُســـَ یت ُ

قَدت وَهَبـــــــــــــ ـْنَا التُرابَ لِألعتداءِ

ف أ لف یَزی ـ عد
َو خَضــ َـ عتن ـَا ل ـِأ ل ِ

وَ إســـتتَحَقْنـَا بـِألفِ ألفِ اعتتـِدِاء
(همان)191 :

ترجمه :ای حسین بزرگوار و بلندمرتبه ،ببخش! ما خاک سرزمینمان را به بیگانگان بخشیدیم و
در برابر هزاران هزار یزید ،سر فرود آوردیم و استحقاق هزاران هزار تجاوز را پیدا کردیم.
«یحیی عبداالمیر شامی» ،خسته از اینهمه بیدادگری ،فریاد میزند که خواب امّت اسالمی،
طوالنی شدهاست و دشمنان ،از این غفلت استفاده کردهاند و به سرحدّات مسلمانان یورش
آوردهاند و از امام طلب کمک و یاری میکند که به مسلمانان روح ظلمستیزی را یاد بدهد:
ی ـَا یَوتمَ عــاشـــُوراءَ طــالَ رُقــادُنــا

وَ مَضـــی الطُغــاۀُ یُعَرْبـِدونَ کَثیراً

ک نا ِف خ ًا
فَا ته ُز تز ضــ َـ مائِر نَا ِب َع ْز ِم َ

رُوحَ ا ل حَیــاۀِ ،وَ ب ـَدِّدِ ال ـدّ یت جُورا
(شامی)156 :1980،
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ترجمه :ای روز عاشورا ،خواب و غفلت امّت اسالمی ،طوالنی شدهاست و طغیانگران ،بیوقفه
در بالد اسالمی عربده میکشند؛ پس ،روح و ضمیر ما را با عزم و ارادهات شکوفا کن و روح
حیات را بر ما بدم و تاریکی ظلم را از میان بردار.
 -3نتیجبگیرس
در شعر شاعران معاصر ایرانی ،افزون بر شخصیت امام حسین (ع) ،به دیگر شخصیتهای
عاشورایی مانند حضرت زینب (س) ،حضرت عباس (س) و به فرزندان امام ،علیاکبر ،علیاصغر،
رقیه و قاسم بن حسن ،مسلم بن عقیل و دیگر یاران امام پرداختهشدهاست ،در حالی که در شعر
عاشورایی معاصر جبل عامل ،شخصیت امام حسین ،محور اصلی است و اگرچند شاعر ،مثل
عسیلی را استثنا کنیم ،در شعر دیگر شاعران ،چنانکه باید به دیگر شخصیتها پرداختهنشدهاست.
در پرداختن به شخصیت امام ،شجاعت و دالوری ،ظلمناپذیری و جاودانگی و احیای دین،
ازجمله مضامین مشترک میان این شاعران است .در شعر شاعران عاملی ،پرداختن به اصل و نسب
امام بیشتر دیدهمیشود زیرا عربها ،از زمانهای گذشته ،به اصل و نسب ممدوح بسیار توجه
میکردند .همچنین ،شاعران عاملی بیشتر به شخصیت مبارز و ظلمناپذیر امام پرداختهاند و این ،به
دلیل نیاز جامعۀ کنونی عرب به وجود رهبران مبارز برای مقابله با حاکمان فاسد و خودکامه است.
در پرداختن به شخصیت حضرت زینب (س) و رشادتها ،دردها ،صبوریها و مردانگیهای
ایشان ،شاعران ایرانی ،هم از نظر کمی و هم کیفی ،بیشتر شعر سرودهاند و رابطۀ احساسی و
عاطفی بیشتری با این حضرت (س) برقرار نمودهاند.
یکی از نقاط مشترک در شعر عاشورایی شاعران ایرانی و عاملی ،همانندی میان شخصیتهای
معاصر و کربالی حسینی و یافتن نمادی از امام حسین (ع) در وجود مبارزان و شهداست .شاعران
ایران ،این نمادها را در وجود امام خمینی (ره) و شهدای انقالب و جنگ تحمیلی یافتهاند و
شاعران عاملی ،در وجود شهیدان و مبارزان علیه رژیم صهیونیستی .در شعر عاشورایی معاصر
امروز ،سخن از عزّت ،استقامت ،شهادت و الگوگرفتن از قیام امام حسین (ع) است و مفاهیمی

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

چون التماس ،ذلّت ،عجز و ناتوانی ،بهتدریج در فرهنگ شعر عاشورایی معاصر رنگ میبازد و
جای خود را به واژههای جهتدار ،هدفمند و ارزشی میسپارد .همۀ شاعران ،به سرزنش آه و
گریل بدون هدف برای امام(ع) میپردازند و آن را رد میکنند و معتقدند که باید گریه بر امام
حسین(ع) ،راهی بهسوی مبارزه علیه ظالمان باشد.
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 -36گروه شاعران .)1374( .کاروانی از شعرهاس عاشورایی .به کوشش مرکز بنیادهای فرهنگی
بنیاد شهید .تهران :بنیاد شهید انقالب اسالمی.

تحلیل تطبیقی برخی مضامین عاشورایی در شعر معاصر ایران و جبل عامل

 -37مؤید ،سیّدرضا .)1373( .گل هاس اشک .چاپ سوم .مشهد :علیزاده.
 -38مجاهدی ،علیاکبر .)1389( .شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی .قم :پیک جالل.
 1377( .___________ -39ش) .یک صحرا نون .قم :نشر الصادقین.
 -40مجاهدی ،محمّدعلی .)1376( .بال سرخ قنوت .تهران :حوزۀ هنری.
 -41محمدزاده ،مرضیه .)1383( .دانشنامة شعر عاشورایی .تهران :وزارت ارشاد اسالمی.
 -42مردانی ،نصراهلل .)1377( .شعر اربعین .تهران :شاهد.
 -43میرزاده ،نعمت .)1357( .لیلة القدر .تهران :روشناوند.
 -44نورالدین ،حسن .)1408( .عاشورا فی االدب العاملی المعاصر .بیروت :الدار االسالمیه.
 -45هراتی ،سلمان .)1376( .از آسمان سبز .چاپ دوم .تهران :حوزۀ هنری.
 مقالب -1نظری منظم ،هادی .)1389( .ادبیات تطبیقی ،نشریة ادبیات تطبیقی .دورۀ  ،1شمارۀ  ،2صص
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منبع اینترنتی
 -1اشعار حسن آل حطیط العاملی ،مرتضی شراری العاملی :پایگاه شعراء أهل البیت ،شاعران لبنان:
()/http://www.shoaraa.com
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