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 صفويه يابی قدرت از قبل فارسی اشعار در قيام عاشورا و واقعه کربال بازتاب

  چکيده

امام  يکی از مهمترين مباحث و آموزه های دينی و مذهبی که از نقش و جايگاه برجسته ای در شعر فارسی برخوردار می باشد، قيام جاودانۀ

اهميت و عظمت اين قيام بگونه ای هست که همواره در طول تاريخ، می باشد.  ق. هـ ۶١بن علی(ع)، سومين امام شيعيان، در سال حسين 

افراد وشخصيت های مختلفی را اعم از شيعه و سنی و يا مسلمان و غيرمسلمان به تفکر و تعمق در باب انسانيت و آزادگی واداشته است. لذا 

مسلمان بويژه شيعيان فارسی زبان يکی از مهمترين ارکان شعری خويش را اين حادثه عظيم و جاودانگی آن قرار داده  همواره سخن سرايان

 اند. آنچه در اين مقاله مضمون اصلی را تشکيل ميدهد بررسی بازتاب قيام عاشورا و واقعه کربال در اشعار فارسی قبل از قدرت يابی حکومت

ظهور رسيده  فارسی به در ادب) شعر عاشورايی(طرحی نو  عنوان ی رسد؛ از نيمۀ دوم قرن چهارم هجری بهصفويان می باشد. که بنظر م

   موضوع مطروحه را دنبال نمايد. موجود،  مدارک و منابع تا با اتخاذ ديدگاهی تاريخی تحليلی و استناد به برآن است مقاله اين. است

 ،صفويان م حسين(ع)، شعر فارسیقيام عاشورا، واقعه کربال، اما کليدواژگان:
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Öz 

Farsça şiirlere konu olan en önemli dini öğretilerden biri, Şiîler’ce üçüncü imam olarak kabul edilen 

Hz. Hüseyin b. Ali'nin 10 Muharrem 61’de (1 Ekim 680) Kerbelâ’da hunharca şehit edilmesidir. Bu 

hadisenin önemi, tarih boyunca Şiî-Sünnî Müslümanları veya gayrimüslim bireyleri insanlık ve 

özgürlük hakkında düşünmeye iten bir durum olmasıdır. Bu nedenle, Müslüman şairler, özellikle Şiî 

Fars şairler, bu büyük olaya her zaman büyük bir önem atfetmişler ve şiirlerinde kullanmışlardır. Bu 

anlamda, Fars şiirinde Hicri dördüncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni bir tarzın (Âşûrâ Şiiri) 

ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu makalede ana temayı oluşturan şey, Âşûrâ kıyamı ve Kerbelâ 

olayının Safevî iktidarı öncesi Fars şiirine etkilerini incelemektir. Bu makale, konuyu analitik tarihsel 

bir bakış açısını benimseyerek ve mevcut belge ve kaynakları dikkate alarak incelemeyi 

amaçlamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Âşûrâ kiyami, Kerbelâ olayi, İmam Hüseyin, Farsça şiir, Safevî. 

Reflection of the uprising of Ashura and the event of Karbala in Persian poems 
before the power of Safavid 

Abstract 

One of the most important religious teachings that has a prominent role in Persian poem is the eternal 

rising of Imam Hossein Ibn Ali (AS), the third Imam of the Shiites, in 61 AH. The significance of this 

uprising is such that throughout history, it has forced various individuals from Shia, Sunni, or Muslim 
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and non-Muslims to think about humanity and freedom. Therefore, the Muslim speakers, especially 

the Persian Shiites, have always placed one of their most important elements in this great event and 

immortality. What makes up the main theme in this article is to examine the reflection of the uprising 

of Ashura and the event of Karbala in Persian poems before the power of the Safavid regime which 

seems to have emerged in Persian literature since the second half of the fourth century as a new design 

(Ashura poem). This article seeks to follow the subject by adopting an analytical historical point of 

view and citing existing documents and resources. 

Keywords: Ashura uprising, Karbala’s event, Imam Hossein, Persian poem, Safavid. 

  مقدمه

 به ويژه آزادانديش جهان و مردمان همۀ دل آغاز ماه محرم شور و هيجانی عجيب در سال کنون، هرهجری قمری تا  ۶١از سال 
 اب جنگ و کربال واقعه در وی هفتاد ودوتن از ياران و علی(ع) ابن می شود که عالوه بر يادآوری شهادت حسين پا بر شيعيان
ی اسالمی همانند؛ آزادگی، ظلم ستيزی، امربه معروف و نهی از يزيد بن معاويه (دومين خليفه اموی)، بسياری از ارزش ها لشکر

منکر، عدالت طلبی و غيره می باشد. لذا بسياری از شعرا اعم از فارسی يا عربی در ديوان اشعار خويش به بيان اين قيام و جان 
و قرائت های مختلفی آن به دست  نثاری های امام حسين و يارانش در حفاظت و حراست از دين در قبال بدعت های ناروا پرداخته

  :از عبارتند ها قرائت اين ترين داده اند. مهم

  سازی؛ اسطوره و اساطيری های قرائت -1

  احساسی؛ و عاطفی های قرائت -2

  عرفانی؛ های قرائت -3

  حکومت؛ گرفتن دست به برای براندازی های قرائت -4

 .)١٥٨: ١٣٧٩ مجاهدی،( مکتبی و ارزشی های قرائت -5

بايد توجه داشت که تاليف آثار منظوم و منثور در باب عاشورا و قيام امام حسين(ع) در طول تاريخ با توجه به اينکه  عالوه بر اين
اسالم تا قدرت يابی صفويان در  بدو ورود چه حکومتی قدرت را در دست داشته است به ادوار مختلفی تقسيم شده است. زيرا از

سنی مذهب قدرت را در دست داشته اند.  اين مهم موجب می شد فضايی به شدت مخالف  ايران، قريب به اکثر دوران، حکومت های
رويکردهای تشيع در جامعه حاکم باشد. لذا فضای سرکوب و اختناق موجب می شد شاعران آزاد انديش و شيعی مذهب نتوانند به 

خويش بپردازند. به همين خاطر نيز در سه قرن  بيان آموزه های عاشورا و قيام جاودانه امام حسين(ع) و انعکاس آن در اشعار
ابتدايی هجری قمری چندان اثری از انعکاس اين حماسه نزد شعرا يافت نمی شود. سرانجام با قدرت يابی حکومت شيعی آل بويه 

ايجاد شد که بی گشايشی در کار تبليغ و ترويج تشيع  ،به ائمه اطهار(ع) خـاندان اين خـاص ارادت و در ايران )ق. هـ ٣٢٢-٤٤٧(
تاثير بر شعر و ادب و فارسی نيز نبوده است. آل بويه برای نخستين بار در تاريخ اسالم عالوه بر برگزاری اعياد و جشن های 
شيعی و برگزاری مراسمی همانند عيد غدير خم، و برپايی نماز عيد و آذين بندی شهرها و خيابانها، مراسم سوگواری و عزاداری 

هيئت های عزاداری برپا می داشتند.  در واقع  و تشکيل سرايی مرثيه خوانی، مقتل ين(ع) نيز با شکوه تمام درقالبشهادت امام حس
قدرتيابی خاندان آل بويه در ايرن و برپايی مراسمات شيعی موجبات ارتقا جايکاه سياسی و اجتماعی شيعيان در ايران را فراهم 

مجددا حکومت های سنی مذهب قدرت را دست گرفتند  ق. هـ ۴۴٧آل بويه در سال ) با سقوط حکومت ٣: ١٣٩۵آورد. (ماهرخ، 
تا اينکه سرانجام صفويان، که نسب خويشتن را به امام موسی کاظم(ع) منسوب می دانستند قدرت را در اختيار گرفته و به ترويج 

ع به عنوان مذهب رسمی ايران اکثريت قريب به تشيع و آموزه های شيعی در ايران پرداختند. از دوران صوفيه تا کنون نيز، تشي
  اتفاق جامعه را تشکيل می دهد.

  برهمين اساس نگارنده اشعار فارسی در باب محرم و عاشورا را در سه بعد تاريخی تقسيم بندی می کند:

 دوره تاريخی قبل از قدرت يابی حکومت صفويه (قرن چهارم تا دهم هجری) -1

 صفويه (قرن دهم هجری تا دوارن پهلوی) دوره تاريخی بعد از قدرت يابی -2

  شمسی تا کنون) ١٣۵٧دوران پيروزی و قدرتيابی انقالب اسالمی(بهمن ماه  -3
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» شد نمي داده شيعيان به کربال شهيدان ساالر سوگ در عمومي عزاداري اجازه حتي چهارم، هاي سده اوايل« در دوره اول تا
٣۴ -٨۶ لي، حسن(  از پيامبر بيت اهل منقبت و مدح در شعر سرودن هجری قمری اوليه قرون رد معتقدند برخي چه اگر) ١٣٨۵

 قرون اول تا سوم مديحه سرايی در گفت با توجه به شواهد موجود می توان اما است. بوده مذهب شيعي شاعران عادي امور
ً  و) ص( اکرم رسول شأن درخصوص« ی فوق می توان به برخی حوادث در تاييد مدعا)  ٣۵ همو:.» (است) ع( اميرالمؤمنين نهايتا

را فراهم آورد است اشاره کرد. از مهمترين شواهد در  آنها ننشستن ثمر به يا و شيعي آثار رفتن بين که موجبات از و وقايع پنهاني
ذهب مامحاء بسياری از ابيات کسايی مروزی شاعر شيعی  يا و شيعي شاعر» يمين ابن« ديوان شدن مفقود اين دوره می بايست به 

  ) ٧٨ :١٣٧٧ عمراني، مهدوي. (اشاره کرد بيت اهل شاعر اين از اندکي اشعار ماندن و باقي

در دوره تاريخی اول (قبل از قدرت يابی صفويه) که بازه زمانی مقاله پيش رو را نيز تشکيل می دهد مهمترين مباحث شعر 
آدم تا  حضرت زمان از حضرت، شـهادت آن بـر مـبتنی اخبار و حسين امام الهی قيام مباحث مربوط به« عاشورايی عبارتند از:

 در نتیس شعر انواع ساير همانند و است مکه و مدينه از کربال تا کربال و تا مکه از نظير، بی نهضت اين با مرتبط حوادث و خاتم
 آثاری آزاد نيز نو و شعر مروقل در اين بر عالوه دارد؛ عروضی متعدد اوزان و قالب های متنوع مختلف، های سبک فارسی زبان

ماهيت اين  ).٤٨-٤٩: ١٣٧٩مجاهدی، (» ميکند پيروی خود خاص ضوابط از که دارد وجود عاشورا و کربال موضوع در ارزنده
 عاشورا در برخی موارد نيز صحنه های پرشور و عاطفی، غم انگيزی و حتی حماسی نيز می باشد احساسی،اشعار دارای ابعاد؛ 

 ،حماسه و اسطوره سوگ و ماتم،، عـظمت و بزرگی سروده ها، گونه اين ترسيم شده است. در حقيقت در؛ ارزشی دينی اهيممف با را
  ترسيم می شود.  و تصوير خونين نهضت ابعاد گوناگون اين و عرفان و اخـالق

  قرن چهارم: کسايی مروزی و اولين بارقه های محرم و عاشورا در اشعار شاعران فارسی -1

 ايیکس مجدالدين ابوالحسن شايد«از همان بدو پيدايش شعر دری آغاز شد.  فارسی شعر و قيام امام حسين در عاشورا و طرح بيان
 و الشهدا سيد حضرت مراثی های ايشان در ەسرود سوگ که باشد فارسی زبان شيعی شاعر نخستين)ق. هـ ٣٤١متولد( مروزی

 بشعرمکتو در حرکت اين آغازگر را او روی اين از و به ثبت رسيده عاشورا مکتوب پيشينۀ شعر در حضرت آن وفادار اصحاب
   )٥٩: ١٣٧٩ مجاهدی،.» (می دانند فارسی زبان در آيينی

گشود و  جهان به ديده مرو در که است غزنوی عهد اوايل و سامانی عهد معاصر و چهارم قرن شيعی شاعران از َمْرَوزی کسايی
 مذهبى عرش فارسى زبان به که است شاعرى اولين می آيد. در واقع کسائى شمار به زبانفارسی انشاعر پيشگام عاشورايی شعر در

  بود که از آن زمان تا کنون شاعران بسياری در اين راه قدم زده و اشعار نابی سروده اند.  مبدع راهى و سروده

) ٢٢: ١٣۶۴(درخشان، . است رفته بين از هابعد ولی بوده، معروف و موجود ششم قرن نيمه تا مروزی، شعری کسايی ديوان
 صيده،ق دو که مشتمل بر شود،می ديده هانامهفرهنگ و مصادر و کتب در چندبيتی يا بيتیتک صورت از وی، به باقيمانده اشعار
 بيشتر را کسايی اشعار )۵۴: ١٣٨۶(مقدسان،  .نيست بيت ٣٠٠ از متجاوز آنها مجموع که است بيتی چند قطعه ٢۵ و غزل چهار

 رهنگف جهانگيری، فرهنگ االلباب،لباب سروری، الفرس، مجمع النقض، کتاب طوسی، اسدی از فرس لغت کتاب: مانند منابعی از
: ١٣۶۴(درخشان، .اندکرده استخراج لغت هایفرهنگ ديگر و قواس فرهنگ الفرس، صحاح الفرس، مجموعة فرهنگ رشيدی،

۵٠-۶٠(  

 ايشان در باب عاشورا عبارت است از:مهمترين شعر باقی مانده از 

 الله و ارغوان وز ،پياله از بيزارم

 نجويم شرف و عزّ  بشويم جهان از دست

 را مرتضی فرزند را، مصطفی ميراث

 تپيده خون و خاک در ،سربريده مير آن

 گرفته خويشتن بر دلشکسته و تنها

 ويحک کرد چه باری ،کودک ماههپنج آن

 زانو کرده مصقول شهربانو بيچاره

  

  مأوا گرفته کنجی ،ناله خروش و ما

  تقاضا کنم مقتل ،نگويم غزل و مدح

  توالّ  کنم تازه را کربال مقتول

  غوغا اسير گشته ناچشيده آب از

  آبا و بيت اهل وز گسسته مان و خان از

  مفاجا شد مجروح تارک به تا پای کز

  ناشکيبا  درد بر لؤلو گشته بيجاده

  )۶٧: ١٣٧٩احی، (نقل از: ري
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 دست هب بسياری چيز آنان آثار از متأسفانه که است شده برده بعد از کسايی مروزی نام نيز ديگری شاعران از ،تاريخی متون در
قرن (باباطاهرهمدانی همانند، بزرگی شاعران کسايی مروزی از آنچه مکتوب و در دسترسی قرار دارد، پساما . است نرسيده ما

قرن ( فرغانی سيف ،)قرن هفتم( بلخی الدين جالل موالنا قرن ششم هجری)،( نيشابوری عطار و غزنویسنايی حکيم ،)پنجم هجری
 اهلی ،)نهم قرن( خوسفی الدين حسام) هشتم هجری قرن( کرمانی خواجوی و ساوجی سلمان فريومدی، ابن يمين ،)هفتم و هشتم

 مصايب ذکر در سوگ سرودهايی و اشعاری پرمايه و محتوا) ١٠قرن(بافقی وحشی و شيرازی بابافغانی ،)قرن نهم و دهم( شيرازی
ادبی  پيشينۀ در جمله اين اشعار که حماسه عاشورا و جان فشانی امام حسين و ياران با وفايش سروده اند ويژه در باب و به بيت اهل
  .است مانده يادگار به سرزمين اين

 ,٢٠١٨ ,Baba Tahir) .است برجسته شاعران عارفان و از) ق. هـ ۴٩۵ - ۴١٠( نىهمدا در نيمه دوم قرن چهارم هجری باباطاهر

وی در بيان واقعه  .است مانده جاى بر در بيان حادثه عاشورا و قيام کربال گداز و سوز پر هايی زيبا و ترانه باباطاهر از  (١١
    عاشورا و قيام سيد الشهدا نيز چنين سروده است:

 بى  بال رد دايم که به آن عاشق

 زهر  کاسه بدستش آسا حسن

  

  بى مبتال کرمان به آسا ايوب

  بى. کربال دشت به آسا حسين

(Baba Tahir, 32, 2018) 

  قرون پنجم و ششم هجری: سنايی غزنوی، ناصرخسرو قباديانی و عطار نيشابوری -1

 د،ابوالمج ين آنها می بايست به حکيمدر قرن پنجم و ششم هجری نيز شعرای بسياری قدم به عرصه حيات گذاشته که از مهمتر
. هـ ۴٧٣ سال در که تأثيرگذاری بود و معروف صوفيان و عرفا مشهوری به سنايی غزنوی اشاره کرد. غزنوی از آدمابن مجدود

است و از زمره شاعرانی ) ع(حسين امام ارادتمندان گفت. وی از وداع را فانی دار ۵٣۵ سال در و آمد دنيا به غزنی شهر در ق
 يعةشر و الحقيقه حديقة معروف کتاب از بيت هاده که ایگونه به. که  قيام عاشورا بازتات گسترده ای در اشعار وی داشته است

در اشعار خويش کوشيده است ی سناي. دارد و قيام عاشورا در کربال اختصاص) ع(حسين امام رثای در هايیسرودهسوگ به الطريقه
ان دلداده و انس رقص عاشقانه«ارائه کند. بگونه ای که حماسه عاشورا را به انديشانه از قيام کربال تجربه عارفانه و یقرائت بيشتر

  تصوير کرده است.، »عاشق در برابر معبود معشوق خود که همانا خداوند باشد

است می توان به شخصيت هايی  از شاعران معاصر سنايی که در اشعار آنها، عاشورا و حماسه کربال از جايگاه بااليی برخوردار
 ابوزيد) ق. هـ ١٩٧-١٩۶ ،١٣٨٠ بيرجندي، احمدي) (ق. هـ ۴١۴ متولد( گرگاني المعي) ق. هـ ٣۶٧ مقتول( توسي دقيقي همچون؛

 -٣٩۴( قبادياني ناصرخسرو حکيم و) ق. هـ ۴۶۶وفات ( تبريزي قطران) ق. هـ ۴٣١ م عنصري با معاصر( رازي غضائري محمد
 اي ويژه جايگاه سنايي اشعار واقعه، اين روايتگريِ  و تاريخي لحاظ به اما) ٢٢-٢١ :١٣٨۶ مجاهدي،(اشاره کرد. ) ق. هـ ۴٨١
 به حديقه در جداگانه مداخلي گرفتن نظر در با بلکه نيست؛ گذرا و کوتاه ابياتي حدّ  در نگاهي عاشورا واقعه به او نگاه و دارد

 گردي بيان به. دارد عاشورا واقعه تاريخي علل تحليل و کردن منظوم در سعي و تهپرداخ) ع( حسين امام شخصيتي هاي ويژگي
   )٢٠ ،١٣٨۴ يوسفي،» (است گذاشته تمام سنگ سنايي او مصائب ذکر و) ع( حسين امام منقبت و مدح و معرفي در«

  سنايی در يکی از قصيده های خويش چنين آورده است: 

 تعظيم آن و کربال حبّذا

 خاک و گل در يدهسربر تن وآن

 غلتيده خاک به سر تن وآن

 کشته جهان همه گزين وآن

 بدکردار ظالمان چنانوآن

 رسول خاندان و دين حرمت

 حسين خون ز گونلعل تيغها

 / جان يکسر بداده ياسين آل

  نسيم ،خلق به آورد بهشت کز

  چاک دلها ،تيغ به ،عزيزان وآن

  افتيده بد بسی سربی تن

  بياغشته تنش خون و ِگل در

  اصرار شتنخوي ظلم بر کرده

  فضول و جهل ز برداشته جمله

  ؟شين زين بتر جهان در بود چه

  عطشان و بيکس و خوار و عاجز
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 بدريده جمله جامه مصطفی

 خراشيده را روی فاطمه

 کبود سينه کرده زخم از حسن

 حزين هگشت پير، شهربانوی

 شده دلير جفا بر عالمی

 پيکار اّول در کافرانی

 داغ صد علی از دل بر را همه

 حسين ز خواسته باز دل کين

 رحمت او دوستان بر باد

  

  بباريده خون ديده از علی

  ديده از حدبی بباريده خون

  رود دو برانده هاديده از زينب

  پرچين رخ دو آن االصغرعلی

  شده شيرشرزه ُمرده روبه

  فگار ذوالفقار، زخم از شده

  باغ و طاغی قرين يکسر هشد

  شين و شماتت بدين قانع شده

  لعنت  او دشمنان بر باد

  .)٢٧٠: ١٣٦٢ سنايی،(

 بانيز از عاشورا و ستمی که بر اهل بيت پيامبر(ص) در کربال وارد شد، مصائب بيان براي اين ابيات نشان می دهد که سنايي
 را ودخ تأثير هنوز قرن چندين از پس که است جانسوز قدري به او مراثي« و کرده استفاده سرايي مرثيه و بيانی شيوا در گيرا
  )  ٢٢ :١٣٨۴ يوسفي،» (کرد تلقي کربال شهيدان رثاي در فارسي مراثي نخستين را او ابيات توان است و مي کرده حفظ

ن امويان و تمحيد و ثنای در حقيقت سنايی غزنوی با شجاعت و بی پروايی از حکومت سنی مذهب دوران خويش، به لعن و نفري
 رايطش به توجه با سفيان آل لعنت و پيامبر خاندان از سنايي آشکار حمايت«اهل بيت پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) پرداخته است. 

 را آن توان نمي سنايي از پيش گويندگان آثار از يک هيچ در که است آور شگفت و باکانه بي آنقدر او عصر مذهبي - سياسي
  )۶١ :١٣٨۴ حديدي،. (»کرد مشاهده

در اين برهه تاريخی سنايی غزنوی از زمره شاعرانی هست که در ايجاد اين تحول و کمال شعری از تاثير بسزايی برخوردار بوده 
مباحث  و آورده بيرون صرف سرايی)در واقع سنايی به مثابه رندی ادبی شعر فارسی را از مديحه٢٣: ١٣٨٢است. (طغيانی، 

 ينی همانند عاشورا و قيام کربال را در آن وارد ساخته که خود دنيايی خارج از مديحه سرايی درباری می باشد. درارزشی و د
 و سطحی رويکرد يک گرايیدين اين اّما. شودمی ديده دينی معارف از برخورداری و گرايیدين به ويژه توجهی« ،سنايی اشعار

 هایقصيده سرودن جای به که کوشدمی او. بس و باشد داشته پی در را مذهبی ناسبتهایم به شعرهايی سرايش فقط که نيست عوامانه
 همين به و بگيرد بهره خويش اخالقی و اجتماعی شعرهای در بزرگان اين فرامين و ارشادات از ،دين بزرگان وصف در طوالنی
-٢١: ١٣٨۴ يوسفي،».(دينی رسوم و آداب و هبیمذ مناسبتهای نه است دين گوهر دارد، حضور او شعر در بيشتر آنچه لحاظ،

 اقعۀو مفصل و توصيف نگاريمقتل و واقعه جای به که کوشدمی بيشتر او نيز سيدالشهدا حضرت قبال در ،دليل همين ) به٢٧
  بپردازد. ستيزيستم براي و ارائه الگويی دين حسين(ع) در امام ارشادی و هدايتی نقش به عاشورا،

و ششم هجری می بايست به ناصرخسرو قباديانی از ديگر شعرای مشهور فارسی اشاره داشت که در اشعار خويش در قرون پنجم 
 پنجم قرن انیاير ینويسنده و شاعر متلکم، بلخی، قباديانی خسرو بن ناصر ابومعين. «دارد توجه اعتقادی و کالمی مسايل بيشتر به
: ١٣٧٩(صفا، .»شد متولد داشت ايرانی یريشه که ایخانواده در و بلخ اطراف روستاهای از قباديان، در قمری ٣٩۴ سال هجری،

ً  که اوست اشعار ديوان وی منظوم اثر. است مانده جای بر منثور و منظوم صورتبه آثاری ناصرخسرو از« )٢٢٣  هيکسر تقريبا
  (همان)».است فارسی زبان به همگی و دارد اختصاص فلسفی و دينی مضامين با هايیقصيده به

 هب بوده است،  نسبت  اسماعيلی شيعۀ که بيشتر در پی اثبات عقايد مذهبی خويش که مبتنی بر آموزه های فرقۀ ناصرخسرو
 عاشورا واقعۀ به مستقيمی نداشته و به همين جهت نيز اشاره ایويژه عنايت عاشورا ايام يا ائمه شهادت و والدت چون مناسبتهايی

 عهواق در ويژه اى قصيده اگرچه ناصرخسرو .اما حقانيت ائمه و اثبات عقايد آنها را مدنظر داشته استنيست  بسيار او شعر در
 از و دارد کربال واقعه و) ع(حسين امام شهادت به اشاراتی زيبا محظوظ بسياری از سروده و اشعار خويش در اما ندارد کربال

  خويش چنين سروده است: ديوان ١١ یشماره یقصيده از هايیبيت است. ايشان در کرده ياد زشتى به دشمنان آن امام

  سگ که بينی همی چون نيابد رفتن عصا بی... 

  الجرم بر، تو بر دين یجامه ستندکرده پاره

  عصابی درد به جامه همی را يبانغر مر

  کربال حرب روز گشته مست سگان آن
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  جاه جويندمی فرزندانش خون کز سگان آن

  شانعيب از عواربی نگردد جان تکه سگان آن

  حشر روز شستی روی زهرا آل حب به چون

  نيا همتابی و ميمون آن سوی محشر روز

  عبا اهل دوستی آب به تن نشويی تا

  ... مرحبا و سالم جز رضوان ز گوشت نشنود

  )١١٣:  ١٣٣٩ قباديانی،(

  وی همچنين در بسياری از ابيات خويش چنين سروده است:

  دردم و غم پُر حسين خون ز که من

...  

  او شيعت کرد کو بت آن بر کنم لعنت

...  

  کربال خاک چو کين روز که آمد آن وقت

  ؟رزانم خون کنند چگونه شاد

  

  رنگين و خضاب خون در تشنه حسين حلق

  

   کنی احمر عدو خون از دجله در را آب

  )٢۵٩: همان(                                      

 بۀبيشتر نشانگر جن ناصرخسرو، و سنايی قرون پنجم و ششم و در عصر در فارسی مذهبی شعر شاخصۀ که بايد گفتدر واقع 
 بازتاب فکر به باشند، بوده مناسبتی شعرهای سرايش پی در که اين از بيش شاعران اين يعنی ،بوده است آنان اعتقادی و فکری
  در قرون بعدی کمتر مورد توجه شعرا قرار گرفته است.  که است چيزی ينا و اندبوده خويش شعر در دينی هایآموزه دادن

شهادت حسين بن علی(ع) را  ویقرن ششم هجری است؛ در  پارسی گوی فريد الّدين عّطار نيشابوری نيز از عارفان و شاعران
ا ب زندگی مانندحسين(ع) ودفراز و فراصل عرفان عملی می داند و در غزلی تعليمی به مريدان خويش سفارش می کند که در 

   گذشتن از جان عزيز خويش به جاودانگی برسند.

  باش شکن بت ابراهيم چون داری حديث بدين روی گر«

  باش سوختن برای ز خود تو سوخت بيايد ورگويندت

  باش تاختن به خود کشتن در فتوی دهند تو ورکشتن

  باش حسن سوختن و کشتن در دار سر بر حسين مانند

   »باش زن و مرد نمای انگشت و شو خود فنای زن انگشت

 عطار در جای ديگر به عمق فاجعه کربال اشاره می کند و می گويد: هيچ کس از کنه واقعی آن باخبر نيست؛

 آنچه آن از انبياء رفت از بلهيچ کس ندهد نشان از کربال«

 )٢٩-٢٨: ١٣٨ی، (نقل از: مجاهد». گر تو را رنجی رسد گرزاريی آن زعزتست نه از خواريی

اشاره کرد که در عصر  دوازده امامی بودهشيعه  واهل بخارا که  اديب صابر ترمذياز ديگر سخن سرايان قرن ششم می بايست به 
  :. او درباره امام حسين و واقعه کربال سروده استنوشته اند ۵۴۶وفات وي به سال . است بوده معاصر سلطان سنجرسالجقه و 

  دشنام را يزيد زبانها دهند همي  نچشيد او از حسين دهان چو کربال به

  ز نوشته است:در غزلي ني

  ؟ شد جدا چرا دلت دو هر از  شد کجا ما وفاي و عهد آن
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  بود وفا همه تو عادت دي

  پادشاهي حسن لشگر بر

  قرارم بشد,  بشدي تو تا

  بود کربال دشت تو هجران

  رويم ديده دو خون وز

  ؟ شد جفا همه چرا امروز

  شد پادشا آنک شود ينچون

  شد کجا شود نمي معلوم

  شد بال همه من حصه رو

  شد کربال شهيد حلق چون

  )۴٢: تا بي ترمذي، صابر اديب(                  

مداح قوام الملک يمين الدين طغرايي بوده  نيز اشاره داشت کهاز شاعران بزرگ ري  امير قوامي رازيدر اين دوره می بايست به 
شاعران زبان فارسي او اولين شاعري ست که در اشعار خود صراحتا به شيعه دوازده امامي بودن خويش اعتراف و  از ميان و

  وفات يافته است. وی در رثای قيام امام حسين و واقعه عاشوره چنين سرودهاست:هجري  ۵۶٠وی در سال تصريح نموده است. 

  کربال به محرم ماه ز دهم روز

  جهان در ورعاش چو روز مباد هرگز

  اسيروار محمد آل تشنگان آن

  تن برهنه پيمبر عورتان و اطفال

  رسول گوشه جگر و مصطفي فرزند

  وحي سراي پردگيان بماند عريان

  او بيت اهل بردگي و حسين قتل

  شهيد سيد آن از آيد يادم که گه هر

  جان بداد چنوئي آب آرزوي در

  جايگاه شوم آن در بود که روزها آن

  کرد حديث تلطف ميه کسي هر با

  او قتل بود دگر روز که شبي آن تا

  بود گفته عاشور شب قدر کين گويند

  کرد مصاف شنيدي که چنان دگر روز

  خونشان به ايشان و تشنه آب به اينها

  تيغ کشيده نبودت خاندان قهر بر

  بود که علي حسين شرع امام و مير

  پدر چون کرد همي حمله راست و چپ از

  شهيد او پيش از شده او تبار و خويش

  آسمان اندر ملکوت غلغل افتاده

  عين حور انفاس شده منقطع خلد بر

  درد ز سوخته علي و مصطفي و زهرا

  تير و سنان و تيغ همه آن ميان در او

  مصطفي اوالد بر رفت صريح ظلمي

  کربال شهيدان قتل بود روز کان

  مبتال گشته بال به کربال دشت بر

  قضا بر هافتاد همه رضا پرده از

  مال سر بر بدن و سنان بر سر

  عبا سراپرده شاه گشته مقتول

  ما غير و ما موعظه و اعتبار هست

  هبا شود عمرم و منغض شود عيشم

  وفا بي نفرين به جهان برين لعنت

  رجا بي خوف از قفس در مرغ چو مانده

  لقا خوش خلق نکو کريم سيد آن

  ثنا گفتشان همي و نويد ميدادشان

  هوا شد تاريک چو اعود شب آمد

  اوليا و اعدا پس و زپيش شده حاضر

  ناشتا کينه وز گشته سير مهر از

  جدا زتن سر جفا به کنندشان چون تا

  صيا او شاه هدي آسمان خورشيد

  جا به رگي و نفسي تنش در بود تا

  کربال موضع ان در مانده وحيد و فرد

  کبريا امر افق حجاب برداشته

  سما بشجن چون شده مضطرب برعرض

  منتها سدره بر ساخته سراي ماتم

   ؟ مرا شود خون جگر و جان که داني

  )١٢٨ -١٢۵: ١٣٣۴رازي، قوامي امير ديوان(  

در طول قرن پنجم و ششم شعرای ديگری نيز در زبان فارسی به بيان واقعه عاشورا پرداخته اند که مجال پرداختن به تمام اشعار 
قاله می باشد و صرفا به ذکر اسامی ايشان بسنده می شود. از زمره اين سخن سرايان که ديوان اين بزرگان خارج از توان اين م
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 الدين ق)، جمال. هـ ۵٧٧ق)، فلکی شروانی(وفات . هـ ۵٧٣شعری انها نيز موجود است می توان به رشيدالدين وطواط(وفات 
  اره داشت.  ق) اش۵٩٨فاريابي (وفات  الدين ق) و ظهير. هـ ۵٨٨اصفهاني(وفات محمد

  قرون هفتم و هشتم: موالنا، سعدی، حافظ و سيف فرغانی و خواجوی کرمانی .3

 ياتادب بر که آمد پديد منطقه اين اجتماع و فرهنگ در تحوالت سلسله يک ،هجری هفتم قرن در سرزمين ايران به مغوالن ورود با
ن فارسی را ياد بگيرند و اين خود تاثير بسزايی در گسترش و درابتدا مغوالن بيشتر از عربی کوشش داشتند زبا. گذاشت تأثير نيز

 الفتخ فروپاشی نيز و سلجوقيان و خوارزمشاهيان همانند حکومتی هایسلسله اعتالی زبان فارسی برجای گذاشت. همچنين سقوط
 راهمف بيش از پيش فتصوّ  و عرفان همچون برای رشد مباحث ديگری زمينه و رو به افول رفت نيز درباری شعر بغداد، عباسی

 و قرون پنجم تا هفتم هجری نيز کاسته شد  در حاکم مذهبی استبداد حکومتها، اين استبدادی سلطۀ شکستن شد. عالوه بر اين، با
رايند (گسترش اين ف .يافتند تبليغ و ترويج بيشتری مجال ساير مذاهب بويژه تشيع، تساهل و تسامح مذهبی رونق گرفت. لذا پيروان

 آنها نچو ،يافت افزايش نيز ،کورگانی اميرتيمور فرزندزادگان و فرزندان ی مذهبی) در دوران حکومت تيموريان و بخصوصآزاد
 ادشاهانپ اگرچه«بنابراين . ورد توجه بود کمتر اين از پيش که کردند حاکم آداب و رفتار خويش در را آزادانديشی و تساهل نوعی

 از پيروی به را شيعيان و سنت مذاهب ساير معتقدان که رودنمی تصور اما بودند، حنفی ذهبم بر خود ،تيموری شاهزادگان و
 امر در شاهزادگان و شاهان از برخی آزادانديشی و آزادمنشی از که است موجود هايیقرينه حتی و باشندکرده مجبور خود مذهب
  )٢٣١: ١٣٧٧(صفا، .»دارد حکايت مذهب

 مذهب سنّى شاعران و نويسندگان و عالمان ميان در) ع(امامان به احترام« هجرى) هشتم و هفتم در حقيقت در اين عصر (قرون
 رد بيت اهل رثاى و مدح و منقبت. شد معمول اى سابقه بى وضع به موردها اى پاره در حتى و پيشين هاى دوره از تر بيش خيلى
 و ياسىس پيشرفتهاى که بود عباسيان فروپاشى خجسته و ارکمب دستاوردهاى از يکى خود اين. يافت ويژه جايگاه شاعران شعر

 سيادت و قدرت گرفتن دست به براى شيعيان مغول هالکوخان پادشاهى دوره از. داشت پى در شيعه براى را بسيارى اجتماعى
: ١٣٨١(خومحمدی، .»شد فراهم شيعى عالمان تدبير سايه در آنان رشد و بالندگى زمينه و زدند دست سويه همه تالش به سياسى

٣٣٣(  

 شعری بزرگانی عرصۀ که عراقی مکتب قرون هفتم و هشتم هجری برای شعر فارسی مصادف است با اوج دوراناز منظر ديگر 
  .ديگران است و حافظ ،سعدی موالنا، چون

 علمای از ،تبريزی شمس به شدنمجذوب از پيش او که دانيممی. اسالمی معارف با آشنا و متفکر دانشمند، است شاعری موالنا
 نيمۀ بيشتر که ـ خويش شعرسرايی دوران در او. است داشته قرار ارشاد و فقاهت مسند بر قونيه در و بوده خويش روزگار بزرگ

 انعرف از توجهی قابل شکل به که آفريندمی آثاری و بردمی بهره خوبی به دينی آگاهيهای اين از ـ گيردمی بر در را او عمر دوم
  .است برخوردار دينی معرفت و

  ؟بودن آشنا عشق با چيست

  نيست فرقی هيچ ،است فدايی او

  باش سالمت سپر مسلمان رو

  ننديشند مرگ ز شهيدان کين

  تو، گريزی قضا و بال از

  عاشورا روز و گيرمی ششه

  ؟بودن جدا دل کام از جز به

  بودن يا ،نفل و مرگ او پيش

  نبود پارسا به کنمی جهد

  فنابودن بر اندعاشقان

  بودن بالبی ز ايشان ترس

  . بودن کربال به نتانی تو

  )٢١٠٢ شماره غزل شمس، ديوان کليات مولوی،(

وی عليرغم ابعاد عرفانی و فقهی خويش که ايجاب می کرد از مدح و ثنای پيامبر و ائمه اطهار(ع) کمتر در ديوان شعری خويش 
 اما کمتر شعری می توان يافت، ،دين بزرگان ديگر و اکرم پيامبر حضرت مدح همانند مثنوی و معنوی  در لذا کتابهايی استفاد کند،

 توانمی را معنوی مثنوی که ایگونه به است، احاديث و آيات تفسير و دينی رهنمودهای به وفور دارای کتاب ايشان، همين
 پرداخته، همزمان تالش کرده جنبۀ دينی وقايع و بزرگان به که مواردی در ايشان .دانست اسالمی فرهنگ در بزرگ المعارفیدايرۀ

 کربال واقعۀ برای حلب مردم عزاداری دربارۀ لذا با مدح ائمه اطهار(ع) در شعری که را نيز مدنظر داشته باشد.  شعر تعليمی
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چند بيت از غزليات مشهور او در باب کربال و  .است اخالقی پيام يک ارائۀ صدد در ،واقعه اين توصيف جای به نيز کندمی بازگو
  عبارت است از:  شمس قيام عاشورا در ديوان

  خدايی شهيدان ای کجاييد

  عاشق سبکروحان ای کجاييد

  رهيده جا و جان ز ای کجاييد

  شکسته زندان درِ  ای کجاييد

  گشاده مخزن درِ  ای کجاييد

  اوست کف عالم کين بحريد آن در

  کرباليی دشت بالجويان

  هوايی مرغان ز ترپرنده

  ؟کجايی گويد را عقل مر کسی

  رهايی را دارانوام بداده

  نوايیبی نوای ای کجاييد

  آشنايی داريد بيش زمانی

  )٥٢٣: ١٣٦٣ مولوی،(                        

 ست. وی به صراحت اشعاری در پارسی زبان سرای غزل ترين بزرگ ،)ق. هـ ۶٩١ متوفای( شيرازی سعدی الدين مصلح شيخ
 اسالمی اخالق دارد و از سوی ديگر از معارف دينی و تفکر مذهبی در درون مايه شعرهايش برای ترويج مبانی منقبت و مدح

 به صراحت به ،است پيامبر حضرت نعت و تعالی خدای حمد در که خود ديوان قصيدۀ نخستين در چنينهم سعدی بهره برده است. 
  :کندمی اشاره کربال شهيدان و رسول رتحض خاندان

  ،دست زنند شفيعی به کسی هر که فردا

  جهان در است منير آفتاب پيغمبر،

  فاطمه اوالد طاهر نسل به يارب

  راستگوی پيران سينۀ صدق به يارب

  فرست مرهمی کرم به را خسته دلهای

  مرتضا معصوم دامن و دست و ماييم

  مقتدا و اندبزرگ ستارگان وينان

  کربال شهيدان پاک خون به يارب

  آشنا مردان ديدۀ آب به يارب

  !شفا گنجينۀ درِ  اعظمت نام ای

  )۴٢٩: تا بی سعدی،(                     

  عرفی می کند:م» اولی تر«را از آب که مايه حيات است،  ، آنخون پاک شهيدان کربالوی در اشعار خويش با قداست بخشی به 

   مگوگر خطا اور گويد گرخطا

  است تر اولی آب از را شهيدان اين خون

  مشو را او شهيد خون پر بود گر

  اوليترست صواب صد را خطا اين

در يکی از قصايد خود خداوند را به خون شهيدان کربال  دارای چنان قداستی می داند که خون شهيدان کربال را همچنين سعدی
  : بر دلها نهد» مرحمی«سوگند می دهد که 

    دست زنند شفيعی به هرکسی که فردا

      جهان در است منير آفتاب پيغمبر

       فاطمه اوالد طاهر نسل به يارب

     فرست مرحمی کرم به را خسته های دل

  مرتضی معصوم دامن و دست و ماييم

  مقتدا و بزرگند ستارگان وينان

  کربال شهيدان پاک خون به يارب

  شفا درگنجينه اعظمت نام ای

  )٢١٣ تا، بیسعدی،(                             

 در. است شيرازی حافظ محمد الدين شمس خواجه اول (قبل از قدرت يابی صفويه) دوره در فارسی بزرگ سخن سرايان ديگر از
 جايی تا که ستا کوشيده ،تمام مهارت و رندی با شاعر اين. کرد داوری و نظر اظهار تواننمی قطعيت به حافظ گرايشهای مورد

 که ليغز در او که معتقدند برخي .کند بيان رمزآلود شکلی به لفافه با زبان رمز و در را خويش فکری گرايشهای است ممکن که
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 رهاس سروده که آنجا ؛ است گفته عاشورايي غزلي زيبايي و مهارت نهايت در »شکايت با شکريست دلنوازم يار زان« مطلع با
  .است داشته کربال حادثه به چشمي گوشه و است امام مبارک سر مرادش جنايت بي و جرم بي بيني بريده

  شکايت با است شکری دلنوازم، يار زان

  کردم که خدمتی هر منت، و بود مزدبی

  کس دهدنمی آبی را لب تشنه رندان

  جاکان مپيچ دل ای کمندش، چون زلف در

  نتابم درت از روی آبم، بردی هرچند

  پسندیمی و خورد خون را، ما غمزه به چشمت

  مقصود راه گشت گم سياهم، شب اين در

  نيفزود وحشتم جز رفتم، که طرف هر از

  حافظ بسان خود گر فرياد به رسد عشقت

  حکايت اين بشنو خوش عشقی، دان نکته گر

  عنايتبی مخدوم را کس مباد رب يا

  واليت اين از رفتند شناسانولی گويی

  جنايتبی و رمجبی بينی، بريده سرها

  رعايت مدعی کز تر،خوش حبيب از جور

  حمايت را ريز خون نباشد، روا جانا

  هدايت کوکب ای! آی برون ایگوشه از

  ...نهايتبی راه وين بيابان، اين از زنهار

  روايت چارده با بخوانی، بر ز قرآن

  )٢٢٣: ١٣۶٨ شيرازی، حافظ(       

افظ در دوره ای از آشفتگی های سياسی و اجتماعی می زيسته است. دوره ای که ايلخانان مغول البته نبايد از نظر دو رپنداشت که ح
 ً  اليلد از يکی به افول رفته و حکومت های محلی همانند آل اينجو و آل جالير و در ادامه تيموريان قدرت را به دست گرفتند. مسلما

 را خنس شفافيت و صراحت مجال که باشد او روزگار سياسی و اعیاجتم نابسامان و آشفته وضعيت حافظ سخن پوشيدگی و ابهام
 به خوب شعر يک خاصيتهای از ،ابهام که دانيممی و است شيراز شيخ بيان شاعرانگی تر،مهم عامل اما. استدادهنمی شاعران به

  .آيدمی شمار

 نيز يک هر و بکنند او شعر از مختلفی دريافتهای ،مختلف افراد که است شده سبب حافظ، شعر در شاعرانه پوشيدگی و ابهام اين
 .ارندشممی رندان سرسلسلۀ را او ،رندان و دانندمی برجسته عارفی را حافظ عرفا،. بدانند همراه خويش فکری گرايش با را شاعر

 ايشان يمتعز و سيدالشهدا ۀوسيل به حج سفر نهادن ناتمام به ،غزلهايش از ديگر يکی در حافظ که برخی ديگر پژوهشگران معتقدند
  :دارد اشاره کربال سوی به

  ما پير آمد ميخانه سوی مسجد از دوش

  چون ،آريم چون قبله سوی روی مريدان ما

  است خوش چون زلفش بند در دل که داند اگر عقل

  ما تدبير اين از بعد ؟طريقت ياران چيست

  ما پير دارد َخّمار خانۀ سوی روی

  ما زنجير پی از ندگرد ديوانه عاقالن

  )٢٢٧: همان(                                  

و سخن سرايان بزرگ پارسی گوی است که در گوشه عزلت و گمنامی زيست و به همين جهت نيز  ديگر شاعران از فرغانی سيف
 با بلکه و نداده قرار يشخو عصر حاکمان خدمت در را شعرش که است کسانی معدود از کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او

 بسيار قصايد ،خويش روزگار اجتماعی نابسامانيهای توصيف در او. است پرداخته آنان افشاگری عليه ستم ها و اجحاف به ،شجاعت
  .دارد زيبايی

 حضرت خاصه هشيع امام و بيت اهل به شديدي به واقع مصداق آزادگی و آزادانديش بود و عالقه اما بود سنت اهل از چه اگر سيف
 گسو در ایوی قصيده .اند سروده)نوحه( مرثيه حسين امام درباره که هست سراياني مرثيه ترين قديمي از او. داشت الشهدا سيد

 صراحت به که است آثاری معدود از چون آورد، حساب به  موضوع اين در ممتاز کربال دارد که می توان آن را شعری شهدای
  .دارد را مرثيه حالت ،مشخص طور به و داختهپر کربال واقعۀ به تمام

  بگرييد عزا اين در! قوم ای

  / چند؟ تا خنده ،مرده دل اين با

  بگرييد کربال کشتۀ بر

  بگرييد عزا اين در امروز
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  بکشتند را رسول فرزند

  سازيد سرشک جگر خون از

  دُر چون اشک به دل معدن وز

  / حسينيد، ماتم خستۀدل

  مباشيد َخُمش او ماتم در

  نيايد نکو سخن گريه در

  بريزيد تا ؟تچيس پی از اشک

  بگرييد راخدای بهر از

  بگرييد مصطفا دل بهر

  بگرييد مرتضا گوهر بر

  بگرييد! هال ،دالنخسته ای

  بگرييد يا زنيد، نعره يا

  بگرييد شما ،گويممی من

  . بگرييد تا ؟چيست پی از چشم

  )١٧۶-١٧٧: ١٣۴١،١ فرغاني، سيف ديوان( 

 الجايتو هم عصر شهير فارسی اشاره داشت که  غزلسرايان در قرن هشتم می بايست به کمال الدين محمود خواجوی کرمانی از
ً  شعري، هاي قالب بيشتر در فاخری آثار وی. است بهادرخان ابوسعيد پسرش و خدابنده محمد  ةروض مثنوي و دارد غزل خصوصا

  .دارد را خود به خاصّ  وجاهت هايش مثنوي ساير ميان در شده سروده گنجوي نظامي تبعيت از حكيم به كه االنوارش

  بسوخت برجوزا در حمايل آهم از ديشب

  رسل سلطان سـبطين غم کز نسوزم چون

  نبی العين قرة از خون کردند روان چون

  چشم ز بيفکندم روزش آن دامن ترەديد

  بسوخت خضرا کلۀ سوزناکم نفير وز

   بسوخت منظرمينا نه اين منظوران جان

   بسوخت ترسا بباريدودل خون عيسی چشم

  بسوخت استسقا ز پيغمبر باغ نهال کان

  )١٣٤: ١٣٦٩ خـواجو،(

  در غزلی ديگر چنين سروده است:

  بحر همچو و شهوار لولوي شرع بحر در

  بندگي به يزيدش حر کرد اقرار

  هالک تشنگي از شده تر ديده و خشک لب

  رسيد بال و بکر همه بدو کربال از

  گوهري پاکيزه ز ؛ گشته غرقه خويش در

  چاکري به امينش روح داده باز خط

  تري و خشکي درش خاک طفيل وانگه

  پروري ملک دهد نتيجه همين آري

  )١٣١:همان(

 رود.به شمار می  زبان پـارسـي سـراي قـطـعـه شاعر بزرگترين انوري، حكيم از پس که ق. هـ ٧۶٩ فريودي متوفی يمين ابن
شنيدم ز  «وی در سروده ای با اين مطلع.است ارزشمندی منظوم آثار داراي اجتماعي و اخالقي پندآموزي،  هاي زمينه ايشان در

  در بيان واقعه عاشورا آورده است: » بزرگان گيتي، ِكهان و مهان/  گفتار كارآگهان

  ديدنش طاقت كسي ندارد

  پيرهن يكي بر، او دوش يك به

  دگر دوش به حسينش، خون ز

  عرش پاي تا خسته، رود سان بدين

  گهر واال دو خون:  كه بگويد

  بيشتر ين از ست نديده كس ستم،

  چنان يزدان سوگند ياد، كند

  زشتخوي ظالم آن طالع، بد چه

  نناليد و سوز و گريه بس ز

  حسن بهر آلوده، آبِ  زهر به

  سر دستار آغشته هشته، فرو

  عرش داراي درگاه به بنالد

  مگر خواهي تو هم ظالمان، ازين

  دادگر تويي چون!  من داد بِده

  جاودان بندشان كنم دوزخ به

  اوي شفيعان شوندش، خصمان كه
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  راي پاكيزه خردمند اي اَال

  آفرين جان يزدان ز تو آن، وز

  مني مؤ اگر منيوش پند اين، جز

  برگشاي زبان ايشان، نفرين به

  برين جزايش،بهشت بيابي

   دامني تر گرنه رو، راه بدين

  )۵٨٩-۵٩٠: ١٣۴۴ يمين، ابن(

ـيده قـص نيز كربال شهداي مرثيت نيز در وي. است حافظ و خواجو با معاصر و هجري هشتم بزرگ قرن شاعر ساوجي ديگر سلمان
  ای سرشار از احساس، عاطفه دارد که از بيانی شيوا برخوردار است:

  كربالست تشنگان لبْ  آغشته خونْ  خاك،

  / همه كآن ره اين خاك مسپَر چهره، و چشم به جز

  دمي اينجا، گير آرام!  من صبر بي دل اي

  مقصدست جنابت را، ماليك زّوار كه اي

  بابُها َعلي: آمد شما باب حقِ  در

  كند مي التجايي جايي به باطل، از كس هر

  مذهبم حسيني من مخالف، چشم كوري

  رحمتيم تشنگان لب!  لب خشكْ  دريا چو اي

  لعل گشت پاكان خون از تفرا آب جوهر

  طاعتيم مفلسان ما!  المتَّقين امامَ  يا

  وامگير عنايت ما از!  المسلمين امامَ  يا

  نيست ابيات درين اكنون، شما با من نسبت

  كجاست؟ خونبارت، جوي!  بالبين چشم اي آخر

  ست مصطفي آل رخسار گل و چشم نرگس

  ست مرتضي جان آرامِ  منزل جا كاندرين

  است پيشوا ضميرت را، خاليق مجموع كه وي

  شماست باب در ست، باب درين فصلي كجا هر

  ست ُملتَجي حيدر آل جناب را ما ميان، آن ز

  راست راه نهفتن نتوانم و، است اين حق راه

  راست تو عالم، همه كآب ما به ِده رويي آب

  ماست چشم در همچنان خونين آب آن زمان، اين

  است نوا و برگ ابد تا را ما چو صد قبولت، يك

  عباست آل بنده سلمان كه داني مي تو خود

 ماست بيت اهل ز هم سلمان: فرمود مصطفي
  )۴٢۶-۴٢٣: ١٣٣۶ ساوجي، سلمان(

تنها مختص به شاعران شيعي نبوده  روز عاشوراکه سرايش واقعه کربال و  مشاهده می شود که در پايان باتوجه به آنچه گذشت 
نيز از حسين بن علي مراثي تاثير گذاري در منقبت حضرت سيد  تسنناز اهل  انديش شاعران آزاد ازاست بگونه ای که بسياری 

به رشته تحرير در آروده و زبان ادب فارسی مشحون از واقعه و عظمت آن در الشهدا و مظلوميت ايشان و حادثه ظهر عاشورا 
  تاريخ می باشد.

 گيری نتيجه

تاثيرگذار در ماندگاری و پايايی حماسه عاشورا و واقعه کربال می توان به شعر و ادب  در طول تاريخ  يکی از مهمترين عوامل
 غزل، دو بيتی و ... داردفارسی اشاره کرد. زيرا شعر و ادب با ظرفيت هايی که در انتقال مفاهيم و روايت ماجرا در قالب قصيده،

 وبه خودن به کارناپذير برخوردار باشد. البته حادثه عاشورا نيزسوخته حق نقشی ان های دل و عواطف توانسته است در پيوند ميان
  .فراهم آورده است مراثی و اشعار اعتالی و غنا موجبات

کربال و درس هايی که از  حماسه جاودان به سرايان سخن ای، دوره هر در مختلف، ادوار در زبان فارسی شاعران آثار بررسی در
و در سوگ امام حسين  کربال خونين حماسة فارسی، ادب در را مذهبی مراثی آغاز اند. نقطه هخاصی داشت آن مستفاد می شود، توجه

دانست. نبايد از ذکر اين نکته نيز غافل ماند که با توجه به شرايط شعر و ادب فارسی که جنبه درباری داشت، در  و ياران وی بايد
 از شعر که تدريج اما به. منزوی شود و در حاشيه بماند عاشورا اقعۀو ويژه به و مذهبی قرون اوليه اين امر موجب می شد مفاهيم

مفاهيم مذهبی و عاشورايی نيز بيش از پيش در اشعار  ،نها حکمت و اخالق دنيای قدم به و آمد دربار سالطين و حکام بيرون سيطرۀ
جری اين موضوع به کمال رسيده است. البته فارسی از جلوه و بيان بيشتری برخوردار شدند. بگونه ای که در قرون ششم و هفتم ه

از ديگر داليل موثر در تاخير و حاشيه نشينی مفاهيم و مباحث مذهبی در شعر فارسی را می بايست در قدرت يابی خالفت اموی 
تبداد ان و اسو قدرت تمام، مخالف ترويج فرهنگ عاشورايی در بين عامه مردم بودند و با ايجاد جو خفق  شدتو عباسی دانست که با 

اجازه چنين اشعاری را به شعرا و ادبا نمی دادند. لذا در برخی ادوار تاريخی که خالفت به ضعف می گراييد و حکومت هايی 
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 می عاشورا واقعه باب و مناقب خوانی در و مرثيه سرايی مساعد مديحه های زمينه همانند آل بويه در قرن چهارم قدرت می يافتند،
 در هک می پرداختند کربال واقعه در اهل بيت پيامبر(ص) مصائب وصف به آئينی شعر قالب در شاعران ايطیگشت. در چنين شر

  .هجری می باشد  چهارم قرن شعرای از مروزی کسائی حسين مربوط به امام مدح در شده سروده های مرثيه اولين اين ميان

عر عاشورايی در شعر فارسی دانست و سنايی را از بزرگترين بنابراين کسايی مروزی در قرن چهارم هجری را بايد آغازگر ش
 پرداختن از بيش و ترسيم واقعه عاشورا و منقبت امام حسين(ع) سروده است. البته سنايی بسياری در شرحسخن سرايانی که اشعار 

 عرهایش زيربنای ،فکری بسترۀ يک عنوان به را دين است کوشيده و پرداخته دين جوهرۀ به ،دينی منقبتهای و مدح و مناسبت ها به
  .است مندموضع و دينی بسيار ،درونمايه لحاظ از مناسبتها، به ظاهری توجهیکم رغمعلی او شعر لحاظ، همين به و سازد خويش

را وشاعران و سخن سرايانی کثيری پا به عرصه حيات گذاشته و از مناظر مختلفی به حادثه عاش سنايی از پس آميزحکمت شعر در
و قيام امام حسين(ع) ورود کرده و شعر و ادب فارسی با فراز و فرودهای مختلفی  در اين باره مواجه شده است. اما  واقعه عاشورا 

  و قيام امام حسين(ع) فراموش نشده است. 

  فهرست منابع

  اول. چاپ راد، باستاني علي حسين اهتمام ؛بهيمين ابن ديوان)١٣۴۴يمين، ( ابن

  تهران. ناصح، علي محمد تصحيح ،ترمذي صابر اديب ) ديوانتا رمذی،( بياديب صابر ت

   تهران ارموي، حسيني الدين جالل تصحيح رازي قوامي امير ديوان) ١٣٣۴اميرقوامی رازی،(

 ، تهران، نشر کيهان.ديوان حافظ) ١٣۶٨حافظ شيرازی،(

   ١٣٨٢ دوستان،: تهران خرمشاهی، الدينبهاء تصحيح به چهارم، چاپ حافظ، ديوان محمد، الدينشمس شيرازی، حافظ

  ۴٨ سال تبريز، دانشگاه انساني وعلوم ادبيات دانشکده نشريه ،غزنوي سنايي آثار در امامت). ١٣٨۴( اسداللهي؛ خدابخش خليل؛ حديدي،

 علوم پژوهشي علمي فصلنامه ،نهم قرن پايان تا چهارم قرن آغاز از عاشورايي شعر هاي ويژگي ).١٣٨۵( کافي؛ غالمرضا کاووس؛ لي، حسن
  ١٣٨۶ بهار و زمستان ،۶٢ و ۶١ شماره هفدهم، و شانزدهم سال) عليها هللا سالم( الزهرا دانشگاه انساني

  خوانساري سهيلي احمد اهتمام ؛بهکرماني خواجوي ديوان) ١٣٣۶کرماني،( خواجوي

  پاييز. ،١١٣-١١۴ شماره ،١٩ نامه حوزه، دورهفصل ،شيعه شاعران شعر در عاشورا حماسه شکوه )١٣٨١خومحمدی، سعيد، (

  .تهران تهران، دانشگاه ،او آثار و زندگانی در تحقيقی و مروزی کسايی حکيم اشعار )١٣۶۴مهدی،( درخشان،

  .هشتم چاپ علمي، انتشارات ،او شعر و انديشه زندگي مروزي کسايي). ١٣٧٩( امين؛ محمد رياحي،

  تهران ،)ذکاءالملک( فروغی علی محمد تصحيح با ،سعدی کلياتتا) سعدی شيرازی، (بی

  اول چاپ,مشفق منصور اهتمام ؛بهساوجي سلمان ديوان) ١٣٣۶ساوجي،( سلمان

  رضوي،تهران. مدّرس تصحيح به ،الحديقه حديقه )١٣۶۴سنايی عزنوی،(

   تهران. صفا، ّ  ذبيح دكتر کوشش و تصحيح ،فرغاني سيف ديوان) ١٣۴١سيف فرغانی،(

  .هجدهم چاپ ققنوس، انتشارات ،اول جلد خالصه ايران ادبيات تاريخ). ١٣٧٩( هللا؛ يحذب صفا،

  .اول چاپ اصفهان، دانشگاه انتشارات ،سنايي حديقه مشکالت شرح). ١٣٨٢( اسحاق؛ طغياني،

 انتشارات ،حاضر عصر تا رمچها سده از فارسي شعر در) السالم عليه( حسين امام سيماي عاشورا شعر کاروان). ١٣٨۶( علي؛ محمد مجاهدي،
  .اول چاپ هدايت، زمزم

  .٩٢شماره ،١٣٨۶ آبان گلبرگ، ،السالم عليهم بيت اهل شاعر مروزی کسايی والدت يحيی، مقدّسان،

  .بهار ،٢٨ شماره تزکيه، و طب مجله ،فارسي ادب بر عاشورا نهضت تأثير). ١٣٧٧( سعيد؛ عمراني، مهدوي

 .پاييز ،۵ شماره پيش آفرينه، فصلنامه ،سنايي حديقه در رسول دانخان حب). ١٣٨۴( محمدرضا؛ يوسفي،
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Sipehr 

Hacu-yi Kirmani (1336). Divan-ı Hacu-yi Kirmani. Haz. Ahmed Sehili Hunsari. Tahran : Naşr i Nigah. 

Hâfız-ı Şirâzî (1368). Divan-ı Hâfız. Tahran : Neşr-i Keyhan. 

Hâfız-ı Şirâzî (1382). Divan-ı Hâfız, 4. Baskı, (Haz: Bahauddin Horramşahi) Tahran, Neşr-i Dustan 

Hasanli, K. ve Kâfi, Gulam-Rıza (1385). Vîjagîhâi Şiir Aşurai ez Ağaz Gern Çaharum ta Payan Gern 
Nohum, Alzahra Üniversitesi Dergisi, 61, 31-68. 

Hedîdî, H. ve Esedullahî, Hudabehş (1384). İmâmet der Asar Senaî-yi Gaznevî. Tebriz : Tebriz 
Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi. 

Ho-Mohammedi, S. (1381). Shekoh Hamaseh Ashora der Şiir Şairan-i Şii, Faslnameh-i Howza,113-114 
Güz, 299-377. 

İbn Yemîn (1344). Divan-ı İbn Yemîn. Haz. Hossein Ali. Bastani Rad. Tahran : Neşri Senâî. 

Mahdevi i Umrani, S. (1377). Tesir i Nehzet i Aşura ber Edeb i Farsi, Mecellei Tıb ve Tezkiye, 28. Bahar. 

Mücahidi, M. A. (1386). Karivan ı Şiir i Aşura Simayi İmam Huseyin Der Şiir Farsi, Ez Sede i Çaharum 
ta asrı Hazır. Kum : İntişarat ı Zemzem i Hidayet. 

Mukaddesan, Y. (1386). Veladet i Kesayi Mervezi, Şair i Ehli Beyt, Mecelle i Gulberg, 92, 54-59. 

Riyahi, M. E. (1379). Kesayi Mervezi Zindagi, Endişa ve Şiir i O, Tahran : İntişarat ı İlmi. 

Saʿdî-yi Şîrâzî (t.y.). Külliyat-ı Saʿdî. Haz: Muhammed Ali Furugi. Tahran : Neşr i Kanyar. 

Safa, Z. (1379). Tarih-i Edebiyat-ı İran, Hulasa i Cildi Evvel. 18. Baskı. Tahran : İntişarat ı Gognus. 

Selmân-ı Savecî (1336). Divan-ı Selmân-ı Savecî. Haz: Mansur Muşfik. Tahran : İntişar ı Safi Ali-Şah. 

Senâî-yi Gaznevî (1364). Hadîkat-ül-hakîka. Haz: Muderris –i Rezevi. Tahran : Merkez i Neşr i 
Danişgahi. 

Seyf-i Fergānî, (1341) Divan-ı Seyf-i Fergānî, Haz. Zebihullah-i Safa, Tahran, Neşr i Firdus 

Tuğyani, İ. (1382) Şerh i Müşkilat ı Hadika i Senai. İntişiarat ı Danişgah i İsfehan. İsfehan. 

Yusufi, Nuhammed Rıza (1386). Hubbu Handan i Resul der Hadika i Senai. Faslname i Aferine, 5. Sayı, 
Bahar. 

 


