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 صفويه تا دوران معاصر يابی قدرت از فارسی: اشعار و قيام امام حسين(ع) در واقعه عاشورا بازتاب

 چکيده

نی بود در شعر عاشورايی و بازتاب گسترده محرم و عاشورا در اشعار فارسی.چنان ق سرآغاز تحول نوي. هـ 907قدرت يابی صفويه در سال 

 است حدی هب فارسی شعر و ادب بر  عاشورا حماسه تأثير سيدالشهدا و قيام که تأثيرات اين تحوالت تا کنون در ايران امتداد يافته است. جايگاه

يام و ق حماسه عاشورا بررسی بازتاب به که حاضر پژوهش موضوع به توجه با لذا انگاشت، ناديده را تأثير اين توان نمی هيچ عنوان به که

خروج شعر و  -1پردازد، مهمترين نتايج اين تحقيق عبارتند از:  می صفويه تا دوران معاصر يابی قدرت از فارسی اشعار امام حسين(ع) در

 ادبيات و نهاده تأثير شاعران شعری زبان در کربال حماسه  -2. ادب از خصوصی بودن در دربار سالطين و گسترش آن در بين عامه مردم

 کرده کمک يکديگر ی جلوه و ماندگاری به دو هر و دارد وجود عاشورا و فارسی شعر ميان متقابل ای رابطه -3. است ساخته پربار را آن

 دفه انتظار و مورد آن نورانی حقيقت به شدن نزديک و واقعه اين تر عميق و بيشتر چه هر شناخت اين پژوهش، از حاصل نتايج بر بنا. اند

 عميق و شايسته پژوهش ارائه. 1 :کرد خالصه زير موارد در توان می را پژوهش اين انجام اهداف کلی طور به .باشد می پژوهش اصلی

 شعر در عاشورا مختلف های لوهج مطالعه. 2صفويه تا دوران معاصر؛  اشعار سخن سرايان پارسی از دوران در عاشورا بازتاب ی درباره

 رويداد اين به شاعران نگاه نوع مختلف های جنبه در کنکاش. 3؛ ... و آفرينی پردازی، تصوير مضمون: قبيل از صفويه عصر شعرای

  . لذا تالش می شود با بهره گيری از روش تحليلی تاريخی و رجوع به منابع دست اول پژوهش پيش رو تأليف شود .مذهبی و تاريخی

  شعر و ادب فارسیامام حسين(ع)، صفويه،  عاشورا، حماسه کربال،کليدواژگان: 

Âşûrâ Vak‘ası ve Hz. Hüseyin'in (as) kıyamının Fars şiirine etkisi: Safevî’den 
günümüze 

Ahmet YEŞİL1 
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günümüze. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (16), 677-692. DOI: 
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Öz 

Safevîlerin güç kazanmasıyla birlikte (1501-1736), Fars şiirinde Muharrem ve Âşûrâ’nın etkisi yoğun 

bir şekilde hissedilmeye başlamış ve Âşûrâ şiirinde bir dönüşümün meydana gelmiştir ki, bu 

dönüşümün etkisi halan İran şiirinde gözlemlenmektedir. Hz Hüseyin Kıyamı ve Âşûrâ vakıasının 

Farsça şiirler üzerindeki etkisi, hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek bir düzeyde olmuştur. Âşûrâ 

vakıası ve İmam Hüseyin'in (as) Safevî’den günümüze kadar kaleme alınan Farsça şiirlere etkisinin 

araştırıldığı bu makalede elde edilen bulgulara göre: 1- Saray ve çevresine ait olarak görülen Şiir ve 

edebiyat halk arasına yayılmıştır; 2. Kerbelâ vakası, Fars şairlerin dilini etkilemiş ve ortaya koydukları 

eserlerin zenginleşmesini sağlamışır; 3. Farsça şiirler ile Âşûrâ kıyamı arasında karşılıklı bir ilişki 

vardır; ikisi de bir diğerinin güncelliğinin korunasında rol oynamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına 

göre, bu olayın daha fazla tanınması ve bu olgunun daha da aydınlatılması araştırmanın asıl amacıdır. 

Genel olarak, bu araştırmanın amaçları şu şekilde özetlenebilir: 1. Âşûrâ'nın Fars şairlerin şiirlerine 

yansıyışını Safevî döneminden günümüze kadar incelenmesi; 2. Âşûrâ'nin çeşitli yönlerinin Safevi 

dönemi şiirinde tema, hayal gücü vs. bakımından incelenmesi; 3. Bu tarihi ve dini olayda şairlerin 

bakış açısının farklı yönlerden incelenmesi. Bu nedenle, çalışmada tarihsel analitik yöntemi 

kullanılmış ve bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde birincil kaynaklar kullanılmaya çalışılmıştır. 

                                                             
1  Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı ABD (Sakarya, 

Türkiye), ahmetyesil@sakarya.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-0606-5177 [Makale kayıt tarihi: 09.08.2019-kabul tarihi: 
20.09.2019; DOI: 10.29000/rumelide.619690]  
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Reflection of the event of Ashura and the uprising of Imam Hossein (AS) in 
Persian poems from the power of Safavid until contemporary periods 

The power of the Safavid in 907 AH was the beginning of a new transformation in Ashura's poem and 

the extensive reflection of Muharram and Ashura in Persian poems, as the effects of these 

developments have so far lasted in Iran. The position of the uprising of Seyyed Al-Shohada and the 

effect of the Ashura's epic on Persian poem is such that it cannot be ignored in any way. According to 

the present research that investigates the reflection of the epic of Ashura and the uprising of Imam 

Hossein (AS) in poems from the Safavid power to the contemporary periods, the most important 

results of this research are: 1- Exit of poem and literature from being private at the court of the Sultans 

and spreading it among the general public. 2. Karbala's epic influences poetry language of poets and 

its literature has been influenced. 3. There is a reciprocal relationship between Persian poem and 

Ashura, and both have contributed to the survival of each other. According to the results of this study, 

the more recognition of this event and its approach to its light truth is expected and the main goal of 

the research. In general, the goals of this research can be summarized as follows: 1. To provide a 

competent and profound study about the reflection of Ashura in the poems of Persian poets from the 

Safavid period to contemporary; 2. Study of the various aspects of Ashura in poem of the Safavid age 

such as: theme, imagination and ... 3. Investigating the different aspects of the kind of poets view at 

this historical and religious event. Therefore, it is attempted to use the historical analytical method 

and refer to the first sources of the research to be written this research. 

Keywords: Ashura, Karbala epic, Imam Hossein (AS), Safavid, Persian poem and literature. 

 مقدمه

خ تاري طول خداوند در اولياء و انبياء تمام جهاد و نقطه کمال و چکيده کوشش عاشورا ی بر اساس آموزه های فرهنگ تشيع حماسه
بران و اوليا خداوند در طول تاريخ بشريت، با خون پيام که است هايی زمين همه گويا و نماد زبان کربال، می باشد. لذا سرزمين

رنگين شده است. بنابراين حادثه کربال و قيام عاشورا را می توان نقطه اوج آزادگی و کمالی بشری  دانست که درسهای بسياری 
با آگاهی از مجد و عظمت  و ادبا شعرا رو اين برای نجات بشريت از ظلم و ستم و ترويج ارزش های عالی دينی و معنوی دارد. از

اهل بيت پيامبر(ص) تالش کرده اند به ورود به مکتب عظيم آزادی بخش کربال با شرح و وصف مصائبی که بر خاندان  کربال و
    )  ١۴۶: ص 1390 ، بزرگ آن بپردازند. (فالح زمان و مکان حادثه و قهرمان پيامبر گذشت به رمز گشايی از،

 راگيریف بسيار، نفوذ قدرت يع برخوردار می باشد زيرا عالوه برورود شعر به عرصه کربال و عاشورا از اهميت بسزايی نزد تش
بااليی که در بيان عواطف و احساسات دارد، از نقش مهمی نيز در هجو دشمنان و تحميل ضربات  عاطفی اقشار و توان ی همه

 قسم. كن هجو را مشركان« :فرموده است مالك بن كعب سنگينی بر دشمن نيز برخوردار می باشد. پيامبر خدا(ص) در فرمايشی به
 ح ،41٨ ص ،9 ج الصادقين، آثار (.»است تير از كارگرتر و ترسخت دشمنان بر شعر اوست، دست به جانم كه كس آن به

 و حقّانيت از مظلوميت، درخشان تصويری و ايجاد کرده را شيعه غنی ادبيات عظيمی از و مهم ) بگونه ای که اين بخش1359٨
ه در اين زمين) ع(صادق که مورد تاييد ائمه اطهار(ع) نيز بوده است. امام. پيش چشمان بشريت گشوده است پيامبر خاندان عظمت

 واجب او بر را بهشت خداوند اينكه مگر بگرياند، و بگريد آن، با كه نگويد) ع(حسين امام درباره شعري كس هيچ: «فرمايدمی
 ما درباره كسي« ) ايشان همچنين در جايی ديگر فرموده است:564 ص ،12 ج الشيعه، احاديث (جامع.»ببخشايد او بر و گرداند
 )467 ص ،10 ج الشيعه، وسائل (.»شد تأييد جبرئيل وسيله به آنكه جز نسرود، شعري

 مذهبى هاى مرثيه سرودن در نو هاى تجربه می توان دوران را هشتم تا ششم قرون فارسى سرايى مرثيه بررسی تاريخی در
 در را همرثي هاى گونه سرايانی که پرسوز و گذازترين مرثيه و شاعران توسط بعد ادوار فته رفته مرثيه سرايی درکه ر. دانست
 در را زهتا فصلى که افتاد راهى به صفويه دوره در مذهبى سرايى مرثيه بگونه ای که آوردند، به اوج رسيد. پديد فارسى ادبيات
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هرمانان ق و کربال وصف حماسه در شعر بيت با شور و شيدايی خاصی هزاران شاعر هاصد تاکنون تاريخ آن از. گشود فارسى شعر
اند که نه تنها موجبات فراگيری و آشکار ساختن حقايق کربال بلکه آثار ادبی خود را نيز جاودانه و در بين مردم فراگير  آن سروده

  ساخته اند. لذا نبايداز نقش حکومت صفويه و سالطين آن غافل ماند.

 به پرداخت روند شد، ايران اعالم رسمی مذهب عنوان به شيعه و گرفت شکل هجری دهم قرن در 2صفوی حکومت که هنگامی
 ششور چه اين باز«معروف  بند ترکيب آن با کاشانی چون محتشم شاعری و گرفت خود به جديدی شکل شعر در عاشورا واقعه
 تبريزی نير به معروف االسالم حجت تقی محمد چون آذری شاعران ميان ينا در و بخشيدند  عاشورا شعر به ای تازه جان »است

. اند داده لقب عاشورايی شعر حافظ را وی برخی که جا آن تا اند گذاشته جای بر خود از بهايی گران آثار دوازدهم قرن از شعرای
  )4: ص 1392 (عبداللهی،

 سؤال. شود می بررسی تحليل و صفويه ی دوره شاعران شعر در آن ادبی مختلف های جنبه و عاشورا بازتاب پژوهش اين در
 و مضامين و مفاهيم چون و چند و مذهبی رويداد به اين ها آن نگاه و صفوی عصر شعرای استفاده چگونگی پژوهش اين اصلی

  .است موضوع اين در ای شاعرانه تصويرهای

بعد از صفويه تا  -٢قبل از صفويه  -١شعر فارسی به سه دوره  نگارنده در تقسيم بندی حضور واقعه کربال و حادثه عاشورا در
 يامق بازتاب« دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی تاکنون؛ معتقد می باشد. که پيش تر در مقاله ای با عنوان -٣پايان پهلوی و 

اشورا در شعر فارسی مورد بررسی شرح بيان و ترسيم ع »صفويه  يابی قدرت از قبل  :فارسی اشعار در کربال واقعه و عاشورا
قرار گرفت. اما در اين مقاله از دوره صفويه تا دوران معاصر بررسی می شود؛ که خود مشتمل بر دو بخش است: بخش اول دوره 

  دوره افشاريه تا پايان پهلوی.  :بخش دوم صفويه،

همی قسمت م با توجه به رسميت مذهب تشيع در ايران لذا  نضج و قوام پذيرفت.مرثيه سرايی از زمان صفويه در ايران،  واقعدر 
 مرثيه اشعار که است شعری ديوان کمتر . بگونه ای که دراز شعر فارسی را مديحه ها و مرثيه های اهل بيت تشکيل می دهد

 ادبيات انس ينبد. باشد نسروده شعری) ع( الشهداء سيد مصيبت بر که باشد بوده شيعی شاعری رود نمی گمان و باشد نشده سروده
 ادبيات« حجم را شيعی ادبيات ی عمده فضای که جا آن تا شده است. تا کنون روز به روز بارورتر تاريخ طول در و آمد پديد کربال
   .است کرده پر 3»طف

ر گرفته داز آنجا که در  کمتر مقاله ای بازتاب حماسه عاشورا و قيام کربال از دوره صفوی تا دوران معاصر مورد بررسی قرار 
اين مقاله با بهره گيری از روش تحليلی تاريخی و رجوع به منابع و ماخذ معتبر موضوع مطرح شده بررسی شود. لذا با توجه به 
گستره تاريخی موضوع بيش از چهار قرن را در بر می گيرد و شمار گسترده شاعران پارسی در اين دوره تالش شده است مهمترين 

  خی از ابيات منتخب آنان جهت استناد ارائه و در نهايت نتيجه گيری بيان می شود.شعرای فارسی زبان و بر

 صفويه دوره

 ملکتم نقاط ساير و مرکز حکومت در سرايی عاشورا شد سبب بود همراه کشور مردم و سالطين گرايی تشيع با که صفوی عصر
 حمايت لدلي به و بپردازند سيدالشهداء مصيبت در رايیس به عاشورا خويش موقعيت به توجه با دوره اين شاعران و گسترش يابد
 اشعار سرودن به شروع و داشته مصروف را خود همت راه اين در شاعران از بسياری از شعرا صفوی سالطين و فرمانروايان

 توان می را یعصر صفو لذا کرد، ياد شعرا ديگر و تبريزی صائب کاشانی، محتشم از توان می جمله آن از که عاشورايی کردند،
 گسترش و بسط و صفوی حکومت قدرت يابی عالوه بر اين همزمان با .نمود قلمداد عاشورايی شعر پرشکوه های دوره از يکی

 ن باهمچني. گسترده شد عثمانی حکومت بسياری از شهرهای تا ماوراءالنّهر هند و قاّرهشبه نيز از فارسی زبان گسترة آن، اقتدار
 وضوعم اين. يافت راه مردم زندگی زوايای به و خارج شد حاکمان دستگاه و دربار حصار نيز از شعر ارسیف زبان قلمرو گسترش
   .آيد پديد فارسی شعر در ایتازه هایوگونه هاطرح و يابد افزايش بيش از پيش فارسی شاعران شمار شد موجب

 و سوگواری هایآئين برگزاری و سرايیمرثيه ، ترويجمردم ميان در شعر رواج و در اين دوره از مهمترين علل مؤثر در نشر
 بعد هایدوره در و مساجد شبکة در که عميقی نفوذ با مذّکران« و خوانانمرثيه واعظان،. بود)ع(اطهار ائّمۀ عزای در عزاداری

                                                             
عشری و طريقت صوفيه در قالب حکومت مذهبی بر ايران حکم راندند. اين سلسله نام خود لسلۀ سالطين صفوی در اوايل قرن دهم هجری با اتکاء به مذهب شيعۀ اثنیس -  2

 يه تغيير نام يافت.قمری) برگرفته است. اين فرقه پس از مرگ شيخ زاهد به صفو ٧٣۵الدين اردبيلی (م را از نام يکی از نياکانشان به نام صفی
آمد است. کربال چون در ساحل فرات قرار گرفته است طف ناميده شد و به اين نام مشهور گرديده است.(نک: » جانب البحر«و » ساحل البحر«طف در لغت به معنای  -  3

 )221، ص 9. لسان العرب؛ ج 90، ص 5مجمع البحرين؛ ج 
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 همه روستاها کوچکترين تا بزرگ شهرهای از داشتند، اشخاص خصوصی منازل و هاحسينيّه و تکايا بعدها و هارباط و هاخانقاه
 ار خويش مجلس و اندبوده آگاه شنوندگان احساسات تهييج در شعر اهميّت از اينان از بسياری. است بوده محسوس حضورشان جا
 رمنب پای در که است کردهمی وادار را شاعری گاه که خواندهمی شعر منبر بر واعظ و مذّکر تنها نه. آراستندمی شعر هاینمونه با
 انگيزة مذهبی اشعار خواندن مجالس، اين در ).43ـ44 ص :1386 کدکنی، شفيعی( »کند عرضه حاضران بر را خويش شعر او

 اهل مراثی از هايیمجموعه شاعران، ميان در رسم اين شيوع از بعد. ساخت فزونتر اشعار از دسته اين سرودن در را شاعران
    ).87ـ88 ص :همان کدکنی، شفيعی( آزمودند مختلف هایقالب در را خود طبع سخن اهل و يافت ترتيب بيت

 اندهپرداخت شهيد امام آن مدح و مرثيه به هستند آنها ترين مهم كه تركيب بند و جمله قصيده از متعدد قالب هاي در دوره اين شاعران
  .اند كشيده تصوير به را او خونين قيام از هاي و گوشه

ر که در قالب ترکيب بند در رثای امام حسين و قيام عاشورا شعر سروده است محتشم کاشانی از سرشناس ترين شعرای اين عص
 دربار الشعرایهجری قمری و شمس دهم سده سرایفارسی شاعر ،)ق. هـ ٩٩۶- ٩٠۵( کاشانی ُمْحتََشم علی الدينمی باشد. کمال

 در بندبترکي می باشد. اين» با اين چه شورش است«طلع با م بندی ترکيب اثرش، ترينبوده است که معروف صفوی تهماسب شاه
-١۵٧: ص١٣٨۶(مجاهدی، .اندسروده شعر بندترکيب اين از استقبال در بسياری شاعران او از پس و شده سروده بند، دوازده
 شود؛ می آغاز ابيات اين با محتشم بند ) دوازده١۶١

 است؟ عالم خلق در که است شورش چه اين باز

  زمين کز است؟ عظيم رستخيز چه اين باز

  کزو کجا؟ از دميد باز تيره، صبح اين

 ! آفتاب مغرب از کندمی طلوع گويا

  نيست بعيد دنيا قيامت خوانمش گر

  نيست مالل جای که قدس بارگاه در

  کنندمی نوحه آدميان بر ملک، و جن

  مشرقين نور زمين، و آسمان خورشيد

  

 است؟ ماتم چه و عزا چه و نوحه چه اين باز

 است؟ اعظم عرش تا خاسته صور، نفخ بی

 است درهم جمله جهان خلق و جهان کار

 است عالم ذرات تمامی در کآشوب

 است محّرم نامش که عام رستخيز اين

 است غم زانوی بر همه قدسيان، سرهای

 است آدم اوالد اشرف عزای گويا

 حسين  خدا، رسول کنار پروردۀ

  )٢٨۵ -٢٨٠ ص محتشم، (ديوان

 و ستا کشيده تصوير به پی در پی بندهای در آن، مختلف مقاطع در و گوناگون جوانب از را کربال ی واقعه شعر اين در محتشم«
 عاشورا، ی واقعه به عاطفی و ناب پرداخت ضمن محتشم .دارد اختصاص کربال ارجمند ی واقعه فرازهای از يکی به آن، بند هر
 نکرده غلبه ديگری بر آن جوانب از يک هيچ گفت توان می و دارد شاعرانه و هنری تعادل ايجاد بر سعی نيز بسياری حدّ  تا

  )٢٣: ص١٣٨٨(محدثی خراسانی، .»است

 مشروع می شود:  بيت اين با که دارد وجود) ع( حسين امام مرثيه در ایقصيده او، بند ترکيب بر عالوه محتشم ديوان در

  کجاست؟...(همان) سوزت آسمان آهِ ! دردبی دل ای  الستکرب دشت نام را پربال زمين اين

وصف مصائبی که بر خاندان پيامبر خدا گذشت  از ديگر شعرای شهير عصر صفوی در )ق. هـ٩۴٢-٨۵٨( شيرازی، اَْهلی محمد
  و تشنگی هايی که بر آنها تحميل شد چنين سروده است: 

 آيد  ياد چون لب تشنه حسين را ما

 آيد ريادف موهزار بن هر از

  

  كزو بود تحملش اين فلك آيا

   »آيد... بيداد همه اين علي آل بر

  )728ص :١٣۴۴ شيرازي، اهلي(

  وی همچنين در جايی ديگر سروده است:

 ما  زچشم روان دجله شد و است محرم ماه

 خون  به تن و خاك به روي كربال لبان تشنه

  كربال شهيد شاه لب هتشن حسين بهر

  ما آبروي بر خاك خود، آبروي پي ما
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 زند  كه هر وفا و الف كربال شهداي با

  

  )۴۴٠(همان: ص » وفا... بي است اي مدعي شد، گريه شهيد گرنه

 رتحض ،)ص(پيامبر منقبت در بندترکيب چند و قيام عاشورا دارد، هفت قصيده ای که در رثای کربال اهلی شيرازی، عالوه بر
  )١٣٨:ص ١٣٨۶ (مجاهدی، .استنيز سروده ) ع(بيت اهل ساير و) ع(علی

به شمار می  4هندي سبک شاخص دهلوي دو چهره بيدل عبدالقادر که همراه با ميرزا نيز ق). هـ ١٠٨١تبريزي(متوفی  صائب
  :سروده استچنين در يکي از قصايدش درباره امام حسين و حادثه عاشورا وی غزليات بسيار حائز توجه اي دارد. قصايد و  روند،

  كند كمر كينه، استوار چون آسمان

  لعل حسين را كند از مهر، خشْك لب

  خون شفق، ز پنجه خورشيد مي چكد

  

  كشتي نوح، بشكند از موجه بِحار

 رتيغ يزيد را كند از كينه، آبدا

  ...» از بس گلوي تشنه لبان را دهد فشار

 )٣۵۴٣ص صائب، (ديوان

  

 شاعران از نامدارترين و هجری يازدهم قرن سرایغزل ترينبزرگ )ق. هـ ١٠٨۶–٧ - ١٠٠٠( تبريزی صائب ميرزامحّمدعلی

 برخي به اينجا در که است سروده حسين(ع) رثای امام  و کربال شهيدان مدح وصف و در را زيادي است که اشعار صفويه عصر
  :شود مي اشاره آنها از

 علي  بن حسين رباني، انوار مظهر

 او  نور پر يقبه سايبان رحمت، ابر

 اش روضه از دعا گرددنمي بر خالي ستد

 دين  سلطان آن رفت تا جهان از خشک لب با

  

  شفاست را دردمندان آستانش خاک که آن

  بورياست ماليک بال و پر از را اشروضه

  رواست حاجت يکعبه آستانش را سايالن

صائب تبريزی، ( »ماجراست... زين دهان در مذلت خاک را آب
  )486: ص١٣۴۵

  :است گفته دردها كربالي به خود ي بکارگيری وجه شباهت دردهای سينه با صائب

  همانجا)(دردهاست.  كربالي دردمندان ما سينه  نهاد وي در پا كه دردي خود خون در زد غوطه

 نانمؤم بودن گريان به بابهره گيری از وجه عاطفی و احساسی عاشورا با اشاره نيز ق). هـ 1090-1007كاشاني( فيض محسن مال
  :است گفته محرم ايام در

 ص كاشاني، فيض(» گريد... جان و جسم را ما كه تا محرم آمد دگر  گريد  مؤمنان چشم كه تا محرم آمد دگر
63(  

ق) نيز از ديگر سخن سرايان شهير پارسی گو در عصر صفوی به شمار ميرود. . هـ 1133-1054(ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي
شت در بسياری از اشعار خويش از امامان شيعی مدح و ثنا دارد. وی در باب واقعه عاشورا و قيام سيد ايشان که مذهب تسنن دا

  الشهدا(ع) چنين سروده است: 

  سايه دستي اگر ضامن احوال ماست

  دل به هوي بسته ايم، از هوس ما مپرس

  بيدل ! اگر محرمي رنگ تك و دو مبر

  

 خاك ره بيكسي ست كز سِر ما بر نخاست

 ...با همه بيگانه است آن كه به ما آشناست

  ...در عرق سعي حرص خفَّت آب بقاست

  .)667:ص ١٣٧۶، بيدل دهلوي(

                                                             
هندی است. اين سبک اغلب در ايران باالخص اصفهان و هند رواج داشت و به همين سبب اين سبک در دوران اخير سبک هندی نام گرفت. قالب  های مهم ادبيات فارسی، سبکيکی از سبک -  4

سازند. شاعر در اين قالب غزل میگيرند، شود. منتهی اين ابيات وقتی در کنار هم قرار میيابد و به اين صورت در يک بيت کامل میاست که شکل غزل می» بيتتک«شعر در سبک هندی، 
 )٢٨٧-276: ١٣٧۵بايست مصرع اول را با مضمونی تازه بيان کند تا مطلب او جديد باشد.( شمسيا، راستا می
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 با وصف روز اي مرثيه است. وی در ايران دهم سده نامدار شاعران از يکی ق). هـ 991-931بافقی( وحشی محّمد الّدينشمس
  :پرداختند كربال کر يزيدستم پيشه، به قتل و غارت گلستانبنی اميه و لش معتقد است جهان ماتم روز به عاشورا

 است  زده بال كوس حادثه كه است روزي

 جفا  تيشه ستم دست كه است روزي

 بيت  اهل آه تتق بسته كه است روزي

  

  است زده كربال معركه به بال كوس

  است زده مصطفي چمن گلبن پاي بر

  است... زده عبا آل سر بر سياه چتر

  )٢٣١: ص١٣٨٨ قی،باف (وحشی

است، بابيان مصائب  شده متولد. ق. هـ 1060 سال به که ايران شيعی سخنوران از »تأثير« به متخلص تبريزی، تأثير محسن ميرزا
  و ستم هايی که بر عاشورائيان رفت چنين سروده است:

 کربال    خوان ی مائده نبود غم جز

 کنند   می خاک سر به هنوز افالکيان

 شد    حباب از دار بلهآ فرات پای

  تشنگی سوز از کن ريشه وار شمع شد

  

  کربال الوان نعمت نبود خون جز

  کربال ميدان ز خاست که گردها زان

  کربال جانان سوخته جستجوی در

  کربال... بستان ز کشيد سر که نخلی

  )832:، ص2 :ج١٣٨٣زاده،  (نقل از: محمد

اديب، عالم و سخن سرای شيعی ايرانی که به حزين الهيجی شهرت  ق). هـ ١١٠٣(متولد طالب زاهدی گيالنیمحمدعلی بن ابی
  ، در باب قيام عاشورا و حادثه کربال می سرايد:دارد

  حسين کربال لب تشنه ياد به ...گويا

  هاست نوحه جبريل لب بر که من، نه تنها

  

  زند می جوش لبم ز شيونی طوفانِ 

  کربالست...  شهيدان شاه عزای گويا

  )836ص  :2 قل از: محمدزاده،همان، ج(ن

دور از آرايش و پيرايش و سخني نزديك به به زباني ساده و  ؛ ازعهد صفوي ن سرايانسخدر پايان اين مبحث الزم به ذکر است 
ت ر و خياالاند. در بيان افكا لهجه عمومي و كالمي روان و احياناً سست با تركيباتي كه گاه از سادگي عاميانه و غلط است، داشته

بيان مضامين دقيق و تازه و ابتكار در ايجاد  سرودن اشعارنهايت به دقت و باريك انديشي متوجه بودند، نظر اصلي آنان در  خود بي
شد اهميت و مقام او نيز در آن دوره بيشتر آنها بود و هر چه بر مقدار اين مضامين و باريكي و دقت آنها در آثار شاعري افزوده مي

 معموالً بيش از پيش مورد توجه بود. و باريك انديشي و خيال پردازي  اينو علي الخصوص در هندوستان و دربار عثماني بود 
  .شدديوان اين گونه شاعران و از آن جمله صائب تبريزي به رسم تحفه و هديه به دربارهاي عثماني و گوركاني فرستاده مي

 تا پايان پهلوی افشاريه دوره

هايی که در ظهور و سقوط حکومت ها پديد آمده، جلوه های  نابسامانیعليرغم فراز و فرودهای سياسی و اجتماعی و  ،اين دوره در
 يریاساط و حماسی قرائت«در شعر و ادب فارسی تجلی يافت.  عرفانی و حماسی منظر دو از عاشورا و قيام امام حسين(ع) بيشتر

 وعموض اين به عرفانی نگاه و شد اصفهانی سروش و صبا الشعرا، ملک آثار ظيرن  حماسی منظومه چند آمدن پديد سبب عاشورا
 السرارا گنجينه و عليشاه صفی االسرار زبده نير، آتشکده همچون قبولی مورد و انگيز دل های مجموعه حماسی -عرفانی برداشت يا

معتقد  مقدس دفاع ادبيات بررسی و نقد تابک در سنگری ) محمدرضا٢٨٨:ص ١٣٩٢(محمدزاده،.»آورد وجود به را سامانی عمان
 ارائه و کسلو و عرفان قلمرو در بلکه نيست، ستيز ظلمت و برانگيز طوفان آتشين، های سروده جانمايه تنها کربال نهضت: «است

، ١٣٨٠. (سنگری، .»است بوده عارفانه عميق های سروده مضمون همواره نيز معشوق به نسبت پاکباختگی و عشق در سرمشق
  )٢١٣:ص ١ج

. هـ ١١۴٨دوره ای از هرج و مرج را به دنبال داشت تا اينکه نادرشاه افشار در سال  حکومت صفويه که توسط افغانها برچيده شد،
) و مجددا کشور دچار ۴٢٣: ١٣٧٨ق به قتل رسيد (مينورسکی، . هـ ١١۶٠ق قدرت را به دست گرفت و دوازده سال بعد در سال 

ق کريم خان زند قدرت را فراچنگ خويش آورد و پايه گذار حکومتی .هـ ١١۶٣گشت. سرانجام در سال  اوضاع آشوب و تزلزل



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 1 9 . 1 6  ( E y l ü l ) /  6 8 3  

Âşûrâ Vak‘ası ve Hz. Hüseyin'in (as) kıyamının Fars şiirine etkisi: Safevî’den günümüze / A. Yeşil (677-692. s.) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

    

سال بر ايران حکومت کردند. اما نتواستند همانند دوران صوفيه اقتدار و عظمت ايران را احيا کنند. در اين دوره اشعار  ۴۵شد که 
  گيرد:  برخی از مهمترين شعرای عاشورايی مورد بررسی قرار می

هجری می باشد که اشعار بسياری در باب قيام سيدالشهدا  دوازدهم قرن شعرای ق)از. هـ١١٨١-١١١١( اصفهانی عاشق محمد آقا
  و حادثه کربال دارد که در اين مبحث يکی از ترکيب بند های ايشان ذکر می شود:

 
    امروز روز تعزيه ی آل مصطفی است

    تادروزيست اين که نخل فتّوت ز پا ف

    برِگرد عرش مرثيه خوان است جبرئيل 

     به طرف باغ خامش نشسته بلبل ازين غم

  

 امروز روز ماتم سلطان کربالست

 روزيست اين که شور قيامت بپای خاست

 در آسمان به حلقه ی کّروبيان عزاست

   ...»وز بانگِ نوحه سربه سر آفاق پر صداست

  )500 -495 ؛ص١٣۴۶اصفهانی،  (عاشق

 ی دوره شعرای از و هجری سيزدهم ی سده اوايل و دوازدهم ی سده شعرای از بيدگلی صباحی به معروف کاشانی سليمان اجیح
 با. تاس گفته مدح را آنها و بوده زنديه ايشان معاصر با امراء .است سروده می شعر قديم شعرای سبک به که است ادبی بازگشت

 در نيز بوده است. صباحی قاجار خان آغامحمد مّداح زنديان از بعد بود، معاشر و اصرمع بيگدلی آذر و شهاب و اصفهانی هاتف
  دارد: کاشانی محتشم از تقليد به بندی ترکيب) ع( الشهدا سيّد حضرت رثای

    مالل شفق از نمود و است محّرم گفتم

  عرش    گوش ز سپهرش که ای گوشواره يا

  آفتاب    آورده لب پيش است ساغری يا

  ساالر       ُحنَين شه روان و بدر امير

 کربال    پيکار صف رايت افتاد

    شد تيره علی آل روز روز، آن

  

  خون به آاليدش غمزده که ناخنی چون

  برون کند دين شه عزای در هرساله

  سرنگون جان کرده لبان تشنه شاه ياد بر

  حسين جدا تن از سر سروران

  کربال خونخوار وادی صيد تشنه لب

صباحی »(کربال...  سردار سر سنان، از مهر چون تافت که
  )٢١۴:ص ١٣٣٨بيدگلی،

و بيشتر  داشت خاصی روش سرايی قصيده و مثنوی نظم فنون در ق) .هـ ١١٧٩صبا کاشانی،(متولد خان فتحعلی الشعرا ملک
  قيام کربال سروده است:بپردازد. ايشان در باب  بدايع و صنايع مراعات و الفاظ و معانی رعايت کوشش داشت به

    حسين دين پيشوای يزدان، فرمان پيرو

    برين عرش از وی همايون نام بر که آن

  مقام قائم منزلت علوّ  از را علی هم

  

  تراب بو درج درّ  و مصطفی برج ماه

  الخطاب فصل خطبه خطيب آمد کل عقل

  مناب... نايب مرتبت سموّ  را از نبی هم

  )229: ص١٣٧٩(نقل از: صاحبکاری، 

است. اين کتاب   فارسی که مقتل خوانی »البکاء طوفان« کتاب صاحب جوهری قزوينی، متخلص به االصل هروی باقر محمد
 وممظل امام مصائب ذکر پنجم ی آتشکده .باشد می معصوم يک احوال در هرآتشکده که هست آتشکده دوازده و مشتمل بر يک مقدمه

  :آوريم می را پنجم آتشکده از شعله به تناسب موضوع مقاله چند اينجا هست. در )ع( علی بن حسين

  کربال  روز جنگ کربالداستان شور باز آمد ... يادم

  

 سياه  خاک بر خفتند لب تشنه ماه روی با يکی هر نوجوانان

  

  تهی شد پيمبر آل سروسهی گلشن از چو کين خزان کز

  جناب... آن شهيد انصار غير جناب آن رشيد اعوان غير

  )٣٠١: صق١٣٢٣، هروی جوهری( 
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 و شعرا بزرگترين از ق). هـ ١٢۶٢ – ١١٩٧(»وصال« به متخلّص و کوچک ميرزا به معروف شيرازی شفيع محمد ميرزا

  است.  قاجاريه ی دوره اوايل مشهور غزلسرايان

 ص :تا بی شيرازی،طاق... ( مّروت، از و جفت دََغل و مکر به همه  يزيد جفت کرده به و حسين يار نامه به
29(  

  

وصال همواره ارادت و اعقاد خاصی به پيامبر و خاندان مطهر ايشان(ص) داشت. لذا در اشعار خويش با سوز و گداز به بيان 
مصائب و نامردمی ها در حق ايشان ياد کرده و ترکيب بندهای استادنه ای در اين باب دارد که از شهرت و فراگيری گسترده ای 

ه مردم برخوردار می باشد بگونه ای که هرساله در ماه محرم از سوی مداحان اهل بيت در مراسمات عاشورا با سوز در بين عام
  و نوا آن را بيان می کنند: 

 کيست؟      عزای در فلک سياه ی جامه اين

  است     جاری خلق ی مژه از که خون جوی اين

  چرخ            به رود دلها ز که ور شعله آه اين

  است       گرفته دلها دامن نه اگر خونی

  

  کيست؟ برای از صبح ی گشته چاک جيب وين

  کيست؟ ماجرای در و که مصيبت در تا

  کيست؟ جانگزای غم و گداز دل اندوه ز

  کيست؟... بهایخون ما، دامن به دل لَختِ  اين

  )42 -30 وصال؛ص (گلشن

قدرنشناسی کوفيان در ياری رسانی به امام حسين، آنان را مورد عتاب قرار  وصال شيرازی در برخی از اشعار خويش با حمله به
  می دهد و در شعری چنين سرود است: 

  پيغامش؟... مزد ُکشتن، فرزند بَود ِکی اّمت زِ   گمره اّمت بهر پيغام، حق ز کآرد ... کسی

  )٢٢۶:ص ١٣٨٨(آذر، 

شاه قاجار از شاعران عصر فتحعلی »نشاط« به متخلص »الدوله عتمدم« به ملقب )ق. هـ ١٢۴۴ -١١٧۵( نشاط عبدالوهاب ميرزا
  می باشد. 

 عشق مقبول چون افتاد نخست از

 عجب  آيد را تو ما حديث گر

 کسي  يکره شود گر من طالب

 من  آيات از بشناسد مرا چون

  

  عشق مقتول عاقبت شد الجرم

  »طلب من« حديث در خود حق گفت

  بسي سو هر بنمايش راهها

  ...من ذات و صفات بر آيد اشقع

  )٢١٣:ص ١٣۶٢(نشاط اصفهانی، 

ی ايران در قرن سيزدهم هجر نکته بين و دقيقاز شاعران » قاآنی«محّمد علی گلشن و متخلّص به  ميرزاميرزا حبيب شيرازی پسر 
  وی در ترسيم قيام کربال چنين سروده است:.ه. ق. در شيراز متولد شد 1222است که در سال 

      رد، چه؟ خون، ز؟ ديده، چسان؟روز و شب،چرا؟با

       نامش که بُد؟ حسين، ز نژاد که؟ از علی 

           چون شد؟ شهيد شد، به کجا؟ به دشت ماريه

        شب کشته شد؟ نه، روز، چه هنگام؟ وقت ظهر

               سيراب کشته شد؟ نه، کس آبش نداد؟ داد

                       م داشت؟ نهمظلوم شد شهيد؟ بلی، جر

          اين ظلم را که کرد؟ يزيد، اين يزيد کيست؟

  

 از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربال

 مامش که بود؟ فاطمه، جدّش که؟ مصطفی

 کی؟ عاشر محّرم، پنهان؟ نه بر مال

 شد از گلو بريده سرش؟ نی نی از قفا

 که شمر، از چه چشمه؟ ز سرچشمه فنا

 بد؟ هدايت، يارش که بد؟ خدا کارش چه

  ز اوالد هند، از چه کس؟ از نطفه زنا

  )109 :ص١٣٧۶(نقل از: تفسيری، 
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است. وی در يکی از اشعار  قاجاری ی دوره غزلسرای سيزدهم قرن معروف شاعران از جندقی، يغمای قلی ابراهيم بن الحسن ابو
  خويش چنين سروده است:

  رواست؟   کی پاست، به ماتم خاکيان از همين نه مصيبت ...زان

      رواست؟ کی ماتمسراست، فلک نه تا جهت، شش ارکان، چار

  کمند                      اين ز بلند، گرفتاری دام و قاصر قدرت و بال 

          رواست؟ کی حناست، اندر امان پای خون زود فتنه دست 

    

  فلک گردی سرنگون

  

  فلک گردی سرنگون

  

  بلند آزادی نای

  

  فلک... گردی سرنگون

  )292 ص ،1 ج جندقی؛ يغمای آثار (مجموعه

  

          حريم عصمت، آنگه ناقه ی عريان سواری ها؟

              يکی چونان که نيلوفر، در آب از اشک ناکامی

             نه تن از تاب آسوده، نه جان از رنج مستخّلص 

                        هروزی نه از اقبال، پيروزی، نه از ايام، ب

  

 نگون باد از هيون چرخ، اين زّرين عماريها

 داغِ سوگواری ها يکی چون الله در آذر ز

 نه دل از آه مستغنی، نه چشم از اشکباری ها

  ... نه از اختر مددکاری، نه از افالک ياری ها

  )٢٩۶(همان: ص

  

تاکنون اشعار  که است، قاجاريه دوران پردازان مرثيه و سرايان سخن از ق). هـ ١٢٠٠فدايی مازندرانی (متولد  محمود ميرزا
 يزاز همين روی ن است بخش يا نظام چهار مشتمل بر که است »مقتل« همين فدايی اثر تنها .ايشان کمتر مورد توجه واقع شده است

  .خوانند می »نظام چهار« را آن برخی

 رخشنده گوهر صدف مصطفی، حسين 

 منای وصل دوست قربانی منای ت

 لنگر ز دست داده ی طوفانی ستم کشتی 

 سلطان کشور الم و شاه ملک 

 دلبند مصطفی و جگر گوشه ی علی 

  تن هزار سی با تنه يک جنگجوی آن

  گل چو بر پاره صد غنچه، چو تن پاره صد

 تابنده اختر فلک مرتضی، حسين

 ذبح عظيم کعبه ی کوی وفا حسين

 حسينبه خون نشسته ی موج فنا 

 حسين غم ساالر کاروان ديار بال

 روح و روان حضرت خير النساء حسين

  حسين کربال یمعرکه کارزار در

  حسين جفا اهل ینيزه و تير و تيغ از

  ) 208 ؛ص١٣٧٧فدايی،  (ديوان

 قصيده د ازمتخلص بو »سروش« که در اشعار خويش به ق). هـ 1228الشعرا ( ملقب به شمس اصفهانی علی سدهی محّمد ميرزا 
 عصمت بيت اهل مراثی در »االسرار روضه« مثنوی«: از عبارتند ايشان است. مهمترين آثار هجری سيزدهم قرن معروف سرای

 هب مثنوی بند يک و مرثيه بند شصت و نبّوت خاندان و) ص( اکرم رسول منقبت و مدح در قصايد حاوی »المناقب شمس). «ع(
  ) 903:،ص2 ،ج زاده محمد»( المدايح زينة« نام به ديوانی و کربال عهواق ذکر در »االنوار روضة « نام

  از مهمترين اشعار ايشان عبارت است از:  

        ای ديده خون ببار که ماه محّرم است 

          بی ديده ی پر آب و نفس های آتشين

              بر ياد نور چشم پيمبر ز آب چشم 

              بشناس در مصيبت سلطان کربال

  

 نزد خدای، ديده ی گريان مکّرم است

 گر الف مهر شاه زنی، نامسلّم است

ّ اگر جهان همه دريا کنی کم است  با

  ...قدر سرشک خويش که اکسير اعظم است

  )٩٠۴(نقل از محمد زاده: همان: ص 
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قرن پر توان از شاعران متخلص بود، » همای شيرازی«به  که در اشعارميرزا محّمد علی شيرازی مشهور به رضاقلی خان 
  در يک ترکيب بند چنين سروده است:.سيزدهم هجری است

          ماه محرم آمد و گشتند سوگوار

         چه حور، چه فرشته و چه آدم، چه اهرمن 

          بر هر که بنگری به گريبان نهاده سر

         از ذّره تا به مهر همه گشته نوحه گر

  

 فرش تا زبر عرش کردگار از زير

 چه مه، چه آفتاب و چه گردون، چه روزگار

 بر هر چه بگذری به مصيبت نشسته زار

  ...از خاک تا سپهر همه گشته سوگوار

  )1018  ،ص2 :ج١٣۶٣شيرازی،  همای (ديوان

 امواج« شان می توان بهق) از مهمترين آثار اي. هـ ١٢٣٧(متولد نوروزعلی فرزند محّمدباقر واعظ معروف به فاضل بسطامی،
 هک وصف و بيان علل آن گريه ها می باشد و کربال در) ع( حسين امام های متعدد گريه درباره اشاره کرد. اين کتاب که »البکاء

  ). 944ص : 2ج همان، محمد زاده ، ( .است به ذکر آن پرداخته مجلس 15 در

  وگوارز بس زخم کاری، تنش شد ز کارنبی را دل از درد شد س ...

 جوانی که در اين کسا داشت جای که بُد پنجمين حّجت آن کسای

 چو تنها در آن دشت بی يار ماندبر آن قوم، آيات تطهير خواند

 که ماييم ز اهل کسای رسول نموده است اين آيه بر ما نزول

 منم پنجمين حّجت آن کسابه باالی من شد امامت رسا

  در آن کسا انجمنمنم پنجمين فرِد آن پنج تن که کردند 

 شنيدم که در وقت ذبح عظيم ز غيرت، بُدش چشم حق بين دو نيم

  . يکی جانب خيمه ی با شکوه يکی سوِی آمد شِد آن گروه

  (محمد زاده، همانجا)

  ق)در ترکيب بندی چنين سروده است:. هـ ١٢٢٨صبا(متولد  الشعراء ملک خان محمود

 ست بر دل پير و جوان غبارباز از افق هالل محّرم شد آشکاروز غم نش

 ...باز آتشی ز روی زمين گشت شعله ورکافتاد از آن به خرمن هفت آسمان شرار

 از حربگاه، اسب شهنشاه دين مگربرگشت سوی خيمه دگر باره بی سوار

  ...حسين پيرايه بخش چهره ی صبر و رضا حسين سرمايه ی شفاعت روز جزا

  )946ص : 2ج پيشين، محمد زاده ،( 

عصر قاجار کتب شعری بسياری در باب عاشورا و حوادث کربال ابياتی کثيری را به خود اختصاص داده است که از مهمترين در 
 گنجينه و عليشاه صفی از االسرار زبده تبريزی، نير از نير منظومه های عرفانی عصر قاجاری در باب عاشورا می توان به آتشکده

 امام قيام تفسير به عرفانی هايی شعرای اين کتب تالش کرده اند با واژه اشاره داشت. مانیسا عمان از) اسرار گنجينه( االسرار
  حسين(ع) بپردازند.

 سيزده قرن شاعران و عالمان از »نير آتشکده« عاشورايی مولف منظومه )ق 1247-1312( نير به متخلص تبريزی ميرزامحمدتقی
 پرداخته است. اين عاشورا وقايع شرح به »آتشکده« نير در مثنوی.ه استو در دوره قاجاريه می زيست قمری هجری چهارده و

 اين از فرازهايی در. است شده سروده فخيم و حماسی لحنی با و است منظوم که گيرد می قرار ها مقتل گروه در درواقع منظومه
 می رتحض آن زبان از کربال به) ع( ينحس امام رسيدن هنگام در تبريزی نير. است يافته عرفانی بُعد تبريزی نير کالم مقتل،
  :گويد

 آمدم    ديدار شوق با تو سوی

 کنم  قربان جان و جسم تا آمدم

  

  آمدم يار از بويی اينجا بردم

  )٣١۵ص:١٣۵٩(نيرتبريزی، ...کنم جان و جسم ز سوتر آن منزل
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 یهربارد نير که ديگری دوبيتی و رباعی ل،غز چند همراه به بندی هشت و بيست یبند ايشان عالوه بر مثنوی ذکر شده، ترکيب
  است: سروده عاشورا روز وقايع

 گلگون سوار وادی خونخوار کربالبی سر فتاده در صف پيکار کربال

 چشم فلک نشسته ز خون شفق هنوزاز دود خيمه های نگونسار کربال

 فرياد بانوان سراپرده ی عفاف آيد هنوز از در و ديوار کربال

  (همان)...» ز فراز سنان هنوزصوت تالوت سِرسردار کربال  بر چرخ می رود

 سروده و مولوی در قالب و وزون مثنوی »االسرار زبدة « صاحب عليشاه صفی به ق) ملقب1316-1251( اصفهانی حسن محمد
 هللا الی را با سلوک دتشها و شهيد و مفاهيمی از قبيل عاشورا واقعه است کرده است. وی در اين اثر تالش برده بهره بسيار آن از

 رموز که است کرده تالش مثنوی اين در تطبيق دهد که از نوآوری و بداعت شعری بااليی برخوردار می باشد.  درواقع شاعر
  .کند بيان را حقيقت و حق راه شهيدان شهادت و عرفان

  نواز ديگر یپرده مغنی ای

  نغم در را نی تأليف دمی کن

  قدم تا سر نی چون نی نوای در

  نينوا از باز برداشت نوا نی،

  کرد باز را نينوا نوای نی،

  ابتال محلّ  چبود نينوا

       باش هوش و عقل و جان سر تا پای

  ساز عشق نوای بر کن را چنگ

  عدم دم آن مگر گردم خود ز تا

  قلم کردم نينوا بيان بر

  نوا اندر نی چون شد بندبندم

  کرد همراز نوا با را نينوا

  ماجرا گويم تو با تا کن شگو

  باش... گوش و دار هوش بيانم بر

  )32 االسرار: ص (صفی عليشاه، زبدة

 سينح امام شهادت جريان در را عشق و عقل صحبتهای و است سروده را عشق و عقل زيبای مثنوی کتاب، انتهای در عليشاه صفی
  ت.اس داشته بر پرده) ع( حسين امام دادن جان لحظه در عشق و عقل شدن يکی از آن بيت آخرين در و کرده ترسيم زيبايی به) ع(

  باخت تو روی از تو حسن با عشق

  اتآيينه ز او غير پيدا نيست

  اوست مرآت هيکلت سر تا پای

 شد       مست وحدت جام از عشيق چون

  

  باخت تو نيکوی وجه از خويش به دل

  اتسينه در را غير ره دهد کی

  ... اوست باتاث آيت جزئت جزء

  همان)»(شد. همدست و آمد عشق با عقل

و  منظومه ای برجسته دوره، اين عاشورايی شعر در االسرار گنجينه منظومه با ق). هـ 1322-1258سامانی( عمان نورهللا ميرزا
 ظرين مباحث بر سلطت و سيروسلوك همگام با مراحل عمان،. آفريده است که از اهميت و جايگاه بااليی برخوردار می باشد سترگ
  عرفانی ناب برداشت های با که است عاشورايی سروده شعر و پايدار در ماندگار اثری بيان، و معاني علم بر وي احاطة و عرفان
ر عالوه ب .تصوير شده است شهود و کشف و عرفانی های تجربه برای عظيم به مثابه منبعی  در اين اثر عاشورا. است شده همراه

ز گرمی و و بليغ که ا شيوا و فصيح بسيار زبانی با ،)ع(سيدالشهداء برای عرفانی و پرشور هست سوگنامه ای االسرار گنجينه اين
 و دهش فانی حق، ذات در) ع( حسين امام عمان بر اساس معتقدات عرفانی خويش معتقد است،. گيرايی بااليی برخوردار می باشد

  .است کرده تجلی ايشان در حق

 نبود          باقی نشان ساقی از ... ديگر

 بود      جام و بود باده معنی به خود

 تويی        از و منی از بزم تهی شد

  

  نبود ساقی جز ميخواره آن زانکه

  بود دردآشام رند صورت به گر

  دويی... شد يکسو به آمد اتحاد

  )137 -130 االسرار: ص (عمان، گنجينه
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 ينبز حضرت آمدن صحنه. است کرده ترسيم عاشورا واقعه و کربال قتلگاه از ماندگار و جاويد تصاويری االسرار گنجينه در عمان
  .دهد سوق می سمت کربال به را ای خواننده هر دل که است بديل بی تصويری حسين برادرش نزد و رزمگاه به

 کرد  استقبال خواهر بر جان ز ... پس

 کشيد  آغوشش در خود جان همچو

 زينبی  آيا من گير عنان کای

 مکن  زنجيری شوق پای پيش

 مکن  زاری غمم در خواهر جان

 وامکن  رخ از پرده سر، از معجر

  

  کرد دال را الف بوسد رخش تا

  :کشيد گوشش در آهسته سخن اين

  شبی در دردمندان آه که يا

  مکن گيری عنان اين است عشق راه

  مکن عزاداری بهرم صدا با

  ...مکن رسوا را ماه و آفتاب

  (همان) 

  ق)وی از شاعران عصر مشروطه به شمار می رود:. هـ ١٢٧٧فراهانی(متولد  الممالک اديب

                  گر سر کنم مصيبتی از شاه کربال...

                 لرزد زمين ز کثرت اندوه اهل بيت 

                   ای بس شبان نيزه که باليد بر فلک 

                   ن درون چاه گر يوسفی فتاد به کنعا

  

 ترسم شرر به عرش زند آه کربال

 سوزد فلک ز ناله ی جانکاه کربال

 خاک از فروغ مشتری و ماه کربال

  ...صد يوسف است گم شده در چاه کربال

  )1034: ص 2 ،ج زاده (نقل از: محمد

ق) در بيان عاشورا و حوادث آن . هـ ١٢٧١متولد ( ميرزا محّمد نصير حسينی شيرازی ملقّب به فرصت الّدوله؛ فرصت شيرازی
  با توجه به بعد عاطفی و احساسی چنين سروده است:

      شاه شهيد می چو ز جام بال کشيد... 

          در دشت نينوا، ز وفا چون نهاد پای 

     ز اصحاب او هر آن که وفا را به سر نبرد

       و آن کو، وفا نمود به فرزند مرتضی 

        دند جمله سينه بی کينه را سپرکر

     عبّاس را ز پيکر صد پاره شد جدا

    اکبر شهيد گشت چو در دشت نينوا

  

 رخت از مدينه، جانب کرب و بال کشيد

 دست اميد از همه ی ماسوا کشيد

 بيعت شکست و پای ز کوی وفا کشيد

 صهبای وصل دوست ز جام رضا کشيد

 کشيددر قتلشان زمانه چه تيغ جفا 

 دستی که در رکاب برادر لوا کشيد

  ...ليالی بينوا، چو نی از دل نوا کشيد

  )445ديوان فرصت شيرازی؛ ص (

  . ابياتی از قصيده ايشان بيان می شود:، از شاعران دوران مشروطيّت»رفعت«محمد صادق سمنانی متخلّص به 

              چون حسين بن علی بايد که جان خويش را«... 

                   ر و اصغر بپوشد چشم و چون عباس راز اکب

                            سيّد سّجاد بايد تا تمام حال خويش 

                       يادم آمد شرح حالی زان امام حق پرست 

                              بعد قتل خامس آل عبا چون ابن سعد

                   ا آن لعين اهل بيت مصطفی حيران که آي

                 ناگهان در خيمه گه لشکر به غارت تاختند

                   نه به جا چادر، نه معجر ماند از خيل زنان 

  

 در زمين کربال بذل ره جانان کند

 در منای عشقبازی تشنه لب قربان کند

 وقف روز و شب به راه طاعت يزدان کند

 جهان را سر به سر ويران کندترسم ار گويم 

 خواست تا غارت خيام مظهر سبحان کند

 بعد قتل شه چه حکمی از پی ايشان کند

 کی زبان را قوه تا تقرير اين عنوان کند

  نه کسی تا منع ظلم قوم بی ايمان کند

  )٢٢٣؛ ص١٣۶٣سمنانی،  (رفعت
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ملک الشعرای آستان قدس » صبوری«ّمد کاظم متخلّص به پسر حاج ميرزا مح )ه ق. 1304(متولد ملک الشعرا محّمد تقی بهار 
وی در رثای حسين (ع) .پارسی در چند قرن اخير از تاريخ ادبی ايران است سخن سرایبی ترديد بزرگترين  ايشان .رضوی بود

  چنين سروده است:

   ای فلک آل علی را از وطن آواره کردی 

     تاختی از وادی ايَمن غزاالن حرم راپس

    ان آل زهرا رفت بر باد از جفايت خانم

  

 زان سپس در کربالشان بردی و بيچاره کردی

 ...اسير پنجه ی گرگان آدمخواره کردی

  آوخ از بيداد و داد از جور و فرياد از جفايت

  )١١٣: ص 1358 بهار؛ الشعراء (ملک

تالش کرده است تصاويری واضح از عاشورا و ق ، شاعر عصر مشروطه و پهلوی . هـ ١٣٠۵متولد  )الهوتی( الهامی القاسم ابو
  وقايع پيش آمده ارائه کند:

      بيا در کربال محشر ببين، کين گستری بنگر

      فروشنده حسين و جنس هستی، مشتری يزدان

   به فکر خير اّمت بود وقت مرگ فرزندش 

    ز بی آبی به وقت مرگ هم عبّاس نام آور

  

 گری بنگرنظر کن در حريم کبريا، غارت

 بيا کاال ببين، بايع نگه کن، مشتری بنگر

 ز هّمت کشته شد، اّمت ببين، پيغمبری بنگر

  ... خجل بود از سکينه، يادگار حيدری بنگر

  )٢٢٣:ص ١٣۵٨(ديوان الهوتی، 

  

ارزش خورشيدی) فيلسوف، اديب و شاعر بزرگ عصر پهلوی با تکيه بر درس آموزی از  ١٣۵٢-١٢٨٣ای( قمشه الهی حکيم
  های کربال و شهدای آن در برخی از ابيات خويش چنين سروده است:

   هرکه زند جرعه ی جام بال

         کرُب بال درس وفا می دهد

        کرُب بال قبله ی اهل صفاست

          کرُب بال عرش الهی بود

    کرُب بال مدفن اهل والست 

      کرُب بال وادی سيناستی 

      ن کربالست مهبط جبريل امي

     خاک وی آميخته با خون حق 

     رونق دير و حرم از کربالست 

  

 بارگشايد به صف کربال

 تربت عشق است و شفا می دهد

 بارگه عّز شهيد وفاست

 بر شرفش عرش گواهی بود

 بزم الست و عرفات بالست

 بارقه ی طور تجّالستی

 کعبه ی ارباب يقين کربالست

 قخون دل عاشق مفتون ح

  ...جلوه ی باغ ارم از کربالست

  )٧۶ص ؛١٣٧٩(الهی قمشه ای، 

  خورشيدی) سخن سرای عصر پهلوی در باب کربال و قيام سيد الشهدا چنين سروده است: ١٣٢٧طوسی(متوفی  کاظم محّمد

     ای سرور و رهبر شهيدان 

      ای گوهر پاک آفرينش 

       ای تربت تو شفای آالم 

              ر آدم دارد به تو افتخا

       بر پا ز تو کاخ عدل و شفقت

          اسالم ز نهضت تو باقی 

        ارکان ُهدا ز توست محکم 

            از خون تو باغ دين مصفّا

       ای مظهر حق و روح و پاکی

  

 سوم ولی خدای سبحان

 وی زينت و زيب عرش رحمان

 وی باب تو کهف مستمندان

 سرفراز انسانباشد ز تو 

 وز توست بنای ظلم ويران

 قائم به قيام توست ايمان

 بنياد وفا به توست بنيان

 باقی ز شهادت تو قرآن

   وی معدن عدل و عّز و عرفان

  )٣ :ص١٣۶٨(طوسی، 
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 به خورشيدی) از شعرای پرتوان و معاصر دوره پهلوی نيز ابيات بسياری از ديوان شعری خويش را ١٢٨٠يغمايی (متولد  حبيب
  حادث عاشورا و قيام کربال و مصائب و ستم هايی که به ناحق بر اهل بيت پيامبر(ص) وارد شد، اخصاص داده است: 

       به پا به گودی از آن شد خيام اطهر او

       ولی دريغ، که بعد از قتل او دشمن 

     نبود قطره ای از آب بهر طفلش و

     بداد دستش و نامد به دستش آب،

     ين وفا و مرّوت، کز اهل بيت رسولبب

     ز کهنه پيرهن پاره پاره از پيکان نکرد

     همه بپرسم از پستی عدو، که چرابتاخت

  

 که چشم خصم نيفتد به روی دختر او

 ز روی دختر او بر گرفت ِمعجر او

 بودفرات موج زنان جاری از برابر او

 وز شرم به خيمه گاه نيامد دگر برادر او

 شد از همه اّول، علّی اکبر اوفدا 

 صرف نظر خصم و کند از بر او

   اسب پس از مرگ او به پيکر او؟

  )291 ص عاشورا؛ حماسه در عشق (نک: تجلی

  ق)سخن سرای عصر پهلوی: . هـ ١٣٠٨مسرور (متولد  حسين

 نکوتر بتاب امشب ای روی ماه ...

 بسا شمع رخشنده تابناک 

  کند جامه موسی به تن چاک چاک

  

 که روشن کنی روی اين بزمگاه

 ...ز باد حوادث فرو مرده پاک

  ...آب و خاک عصا بشکند بر سر

  )47 :ص١٣٣٨مسرور،  (

  بود. سرآمد در ميان معاصران خويش شعر سرودن وی در خورشيدی) ١٣٣۴ -١٢۶٨(مفتون همدانی 

      ياران! سيه بپوشيد، ماه محرم آمد

     آمدماتم به روی ماتم، غم بر سر غم 

     کعبه شکست برداشت، بتخانه محکم آمد

  

 ماه محرم آمد، هنگام ماتم آمد

 دوران کفر گرديد، اسالم در هم آمد

   ...در کربال عيان گشت ضعف قوای اسالم

  )۵٠۶:ص ١٣٣۴(مفتون همدانی، 

ان عنفوان جوانی به سرودن خورشيدی) وی تحت تأثير پدرش که از مداحان اهلی بيت بود، از هم ١٣۴٩-١٢٧٣اصفهانی( صغير
  شعر در مدح و منقبت اهلی بيت(ع) پرداخت:

        ای اميری که علمدار شه کرب و باليی

         به نسب پوِر دلير علی آن شاه عدوکش

     يک جهان صولت و پنهان شده در بيشه ی تمکين 

       من چه خوانم به مديح تو که خود اصل مديحی

      ی و بيرون شدیبی حسين آب ننوشيد

       دستت افتاد ز تن مشک به دندان بگرفتی

       گره کار تو نگشود چو از دست، همانا

       هيچ سقّا نشنيدم که لب تشنه دهد جان

  

 اسد بيشه ی صولت، پسر شير خدايی

 به لقب ماه بنی هاشم و شمع شهدايی

 يک ملک قدرت و تسليم به تقدير و قضايی

 ه ثنای تو که خود عين ثنايیمن چه گويم ب

 از شطتويم فضل و محيط ادب و بحر حيايی

 تا مگر دست دهد باز سوی خيمه گه آيی

 خواستی تا که مگر عقده ز دندان بگشايی

  جز تو ای شاه که سقّای يتيمان ز وفايی

 )٧٨:ص ١٣۶۶(صغير اصفهانی، 

  

در  یترکيب بندبسياری در باب کربال و قيام عاشورا دارد که در ش) ايشان اشعار  ١٢٧٨ق/ . ه 1317همايی(متولد  الّدين جالل
  چنين سروده است: مرثيه ی عاشورا

            باز اين چه نغمه است که دستان سرای عشق

                     آن کاروان کجاست که بانگ دَرای او

 آهنگ ساز کرده به شور و نوای عشق

 افکنده است غُلغُله در نينوای عشق
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                       شور حسينی است مگر کز ره حجاز

                        است مه فرزند مصطفی مانا عزيز فاط

                       سوداگر خداست که نقد روان به کف

                   از سر به راه دوست دويده ست يار صدق 

                   با بانگ ُهو ُهَو الحق و آواز دوست دوست 

                                 از جان و دل نهاده قدم در ره بال

  

 ساز عراق کرده به برگ و نوای عشق

 کوچ از مدينه کرده سوی کربالی عشق

 بگرفته در معامله ی خونبهای عشق

 در نی نوای وصل دميده ست نای عشق

 عالميان ماجرای عشق خواند به گوش

  .بيابان کرباليعنی منم شهيد 

   )٣۵:ص ١٣۶۴(همايی، 

البته سخن سرايان و اديبان بسياری در اين دوره از تاريخ پا به عرصه حيات گذشته که بررسی اشعار کامل آنها خارج از توان اين 
 عاطفی،ی،مقاله می باشد، اما با اين وجود تا سرحد امکان تالش در انجام اين مهم شد. که نشان از رويکردهای مختلف عرفان

  ارزشی و ... در وصف و بيان حادثه کربال و قهرمانان آن می باشد.

  نتيجه گيری

 و طرح مجال و زمينه شيعه باورهاى و نمادها تاريخ از گيرى بهره با ششم تا چهارم هاى سده در گوى پارسى شاعران نهضت
 به ار شيعه غير شاعران هجرى نهم قرن در و رسيد خود وجا به هشتم و هفتم سده در کمال هاى پايه پيمودن با کم کم و يافت رشد
 دمتخ به را فارسى شعر و گذاردند ايران تاريخ عرصه به پا صفويان که گاه آن تا. گذارد ژرف اثرى آنان بر و کشاند خود سوى

  .درآوردند آن بلند هاى آموزه و مذهب

 در عصر صفوی بنا به رسميت پرداخت، عاشورا واقعه به دهگستر حتّی و جدی شکل به که حکومتی بود اولين صفويان حکومت
 يداپ خاصی گسترش آن شعر ويژهبه عاشورايی ادبيات بيت،اهل منقبت و مدح در اشعاری سرودن به شعرا تشويق و شيعه مذهب

 الهيجی، فيّاض بافقی، وحشی کاشانی، محتشم شيرازی، اهلی چون افرادی به تاريخی ترتيب به صفويه، دوره شاعران ميان از. کرد
  . کرد اشاره توانمی اصفهانی عاشق الهيجی، حزين اصفهانی، شفايی

 دينی، مذهبی ادبيات به صفوی پادشاهان توّجه و رسمی مذهب عنوانبه تشيّع مذهب اعالم در بادی امر به نظر می رسد که شايد
ادر واقع اوج شعر عاشورايی و ادبيات طف را می بايست است، ام کرده بدل عاشورا ادبيات شکوفايی دوران به را صفويه عصر

که در متن نيز برخی از مهمترين اشعار عاشورايی آنها با توجه ظرفيت مقاله مورد توجه قرار  در دوران قاجار جستجو کرد. 
دگرايی د مدرنيته و تجدگرفت. در دوره پهلوی نيز با توجه به شرايط سياسی و اجتماعی حاکم بر جامعه که بيشتر متاثر از فراين

بود، مشاهده شد که بازهم سخن سرايان فارسی از بازتاب حادثه عاشورا و قيام کربال در اشعار خويش غافل نمانده و به جرأت 
  توان گفت ديوان شعری نيست که متاثر از اين حادثه عظيم و مشحون از ابياتی در باب کربال و قيام سيدالشهدا نباشد.می

سی شعر از دوره ی مشروطيت به بعد، همانند ديگر انواع شعر فارسی با اوضاع کلی اجتماعی، سياسی و اقتصادی برردر واقع 
اين مملکت پيوستگی تام دارد و بزرگانی رنج تحقيق و تحليل شعر اين روزگار و ويژگيهای حاکم بر آن را کشيده اند که حماسه ی 

  .عاشورا و شعر حسين نيز جزء الينفک آن است
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