
  پژوهشی نقد ادب معاصر عربی -فصلنامۀ علمیدو 
  )1393(علمی و پژوهشی 7/پیاپی 9/ سال چهارم

  
  اي در محتوا و زبان شعر عاشورایی معاصرنمود تمایزات منطقه

  *نقد و تحلیل شعر عراق،مصر، لبنان
  قزوین) ره(استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی1دکتر نرگس انصاري

  :چکیده
عربی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی مختلف در کشورهاي عربی بخوبی انعکاس دهنده شعر معاصر 

به ویژه زمانی که عصر جدید، انسـان معاصـر را در فضـایی    . نگاه متفاوت آنها به امام حسین و عاشوراست
درادبیات هر کشـورایجاد  دهد، تجلّی عاشورا با نمودهاي متفاوت آن تمایزاتی را نزدیک به قرن اول قرارمی

تحلیلی و با بررسی شعر حسینی در قالـب   –کند با روش توصیفی از این رو مقاله حاضر تالش می. کندمی
هاي جغرافیایی، نگاهی جامع نسبت به شاعران و نوع نگاه آنان به شخصیت سیدالشهداء و عاشوراي موقعیت

هـاي اقلیمـی را در   اي، تفـاوت با توجه بـه تفکیـک منطقـه   ایشان در اشعارشان ارائه دهد، و از طرف دیگر 
اما با توجه به گستردگی این کشورها و اختالف شرایط سیاسی و اجتماعی . پرداختن به موضوع روشن سازد

حضـور پررنـگ   . هاي مهم ادبیات عربـی انتخـاب گردیـد   آنها، سه کشورعراق، مصر، لبنان، به عنوان کانون
ر عراقی و لبنانی، صراحت گویی و نمادگرایی شعر این دو منطقه در مقابل حضـور  مضامین حسینی در شع

جزئی و نمادین شعر مصري براي تصویر چالشهاي معاصر، و نگاه حماسی و انقالبی شعر لبنانی به عاشورا 
  . بخشی از نتایج پژوهش حاضر است

  
  .شعر عاشورایی، عراق، مصر، لبنان:هاکلیدواژه

  

                                                

  08/03/1393:نهاییتاریخ پذیرش                     09/06/1392:تاریخ دریافت مقاله*
  narjes_ansari@yahoo.com : نشانی پست الکترونیکی نویسنده-1
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  مقدمه-1
  نگاهی به وضعیت شعر متعهد و عاشورایی در عراق، مصر و لبنان-1-1

بررسی روند شعر عاشورایی عربی در مسیر تاریخ و صرف نظر از محیط هاي جغرافیایی آن 
دهد این شاخه مهم از ادبیات متعهد در طول تغییر و تحوالت خود در مقایسـه بـا   نشان می

بـه سـوي ضـعف، از صـراحت بـه ابهـام پیمـوده         ادبیات فارسی مسیري نزولی و از قـوت 
علم به این مسیر حرکتزمانی مفیـد خواهـد بـود کـه بـدانیم در      )532،ص 1389انصاري، (.است

اغلب اشعار شاعران، امام و عاشورا تنها به صورت نمادین و در اشاره به موضوعات معاصر 
ي سیاسـی و اجتمـاعی و   این شیوه در مناطق جغرافیایی با توجه به فضا. ذکر گردیده است

  .حتی ادبی حاکم از شدت و ضعف برخوردار است
عراق به عنوان موطن اصلی حماسه کربال، از آغـاز شـکل گیـري ایـن نهضـت و در طـول       

توان ادعـا کـرد شـعر    تاریخ، شاهد درخشش شاهکارهاي شعري بسیاري بوده است؛ لذا می
در زمینـه خلـق آثـار عاشـورایی و     متعهد عراق در میان کشورهاي عربی، گـوي سـبقت را   

شـعراء  (مجموعـه چندجلـدي   . پرداختن به شخصیت سید الشهداء از دیگران ربـوده اسـت  
اي از پرداخته، تنها نمونه نجف شهربرجستگان شعر و ادب که تنها به گردآوري آثار ) الغري

ام بـا  اشعار شاعران عراق از گذشـته تـا دوره معاصـر همگـ    . این دریاي گسترده ادب است
اما . و عاشورا سخن گفته است) ع(جریان شعر عربی، با زبان صریح و مستقیم از امام حسین
هاي اصـلی شـعر و ادب عربـی در    با ظهور مکتب سمبولیسم، عراق به عنوان یکی از کانون

کنار مصر و شام در زمینه این شعر دینی نیز شاهد تحول گردید و در کنار دیگر اشعار، شعر 
توان به شاعرانی از شاعران حسینی سراي عراق می. یخته با ابهام نیز شکل گرفترمزي وآم

، عبدالرزاق عبدالواحد،جواهري، مظفر النواب، احمد وائلی، )جواد جمیل(حسن السنید:چون
  .اشاره نمود... ابراهیم نصیراوي، احمد مطر،سیاب، عبدالحسین االزري، و 
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ربی آغازگر تحوالت ادبیـات عربـی در دوره معاصـر    مصر به عنوان مهمترین مهد ادبیات ع 
امـا ادبیـات متعهـد و بـه     . اي را در دامن خـود پـرورش داد  شد و شاعران و ادیبان برجسته

هـاي تـاریخی آن چنـدان    در طـول دوره ) ع(خصوص پرداختن به شخصـیت امـام حسـین   
عبـدالرحمان شـرقاوي بـا    در دوره معاصر مصـرافرادي برجسـته چـون    . نمایدبرجسته نمی

وجود «توان گفتمی. آینداي نمایان به شمار میچهره) الحسین شهیداً ثائراً(نمایشنامه شعري
زیارتگاه رأس الحسین و السیدة زینب زمینه شکوفایی ایـن فـنّ را در مصـر فـراهم نمـوده      

ر احمد شوقی از دیگر شاعران مصري است که هـر چنـد بسـیا    )17،ص 1386خزعلی،(».است
او نیز همچون امل دنقل و عبدالمعطی حجازي، . گویداندك اما در شعرش از امام سخن می

  .امام را به زبان رمز در شعر به تصویر کشیده است
لبنان و به خصوص منطقه جنوب لبنان نیز به عنوان جبهه مقاومت اسالمی پیشتاز حکایـت  

-شناخته می» جبل عامل«وانجنوب لبنان که تحت عن. هاي شعري است مقاومت در صورت

هایی است که شاهد شاعران حسینی سراي شود، در کنار عراق یکی از زرخیزترین سرزمین
محمد علی شمس الدین از شاعران برجسته لبنانی با اشاره به عناصـر و  . بسیاري بوده است

 هاي جنوب لبنان و تاریخ ریشه دار و وجود رجـال و دانشـمندان، علمـاي دینـی و     ویژگی
ها بعـد از جنـگ جهـانی دوم بـه دلیـل       جنوبی«: کند مبارزین ضد ستمگران بسیار تاکید می

مقاومتشان در برابر استعمار فرانسه و بعـد آن در مواجهـه بـا اشـغالگران فلسـطین شـهرت       
به عالوه جنوب بـه دلیـل   . آنها به مقاومت آشتی ناپذیرشان با اسرائیل مشهور هستند. یافتند

و برپایی شعائر دینی خصوصاً در عاشورا و ) اکثریت غالب شیعه(اش  دینیبافت اجتماعی و 
و اصحابش شهرت دارند؛ لذا شعراي جنوب در سـرودن قصـاید   ) ع(احیاء ذکر امام حسین 

دهنـد، بـر هـم سـبقت      گیرند و بر زمان حاضر تطابق مـی  اي که از گذشته الهام می حماسی
هـاي  نیز با بررسی انعکـاس عاشـورا در سـرزمین    نورالدین1(www.seratnews.ir )».گیرند می

مختلف در طول تاریخ با تأکید بر این نکته که آیین هاي عاشورایی تا قرن ها به طـور بـارز   
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در عراق و ایران برپا بوده است، درباره عاشورا در لبنان و به خصوص منطقـه جبـل عامـل    
هاي حسـینی را  طالیی بود تا آیین براي لبنان فرصتی آزادي دینی در دوره معاصر، : گویدمی

گسترش دهند و این امر از نظر فکري و ادبی و تربیتی، اجتماعی و سیاسی بسیار تاثیرگـذار  
بوده است و شرایط پیچیده معاصر و ظلم و استبداد صهیونیستها به مردم لبنان مـاده اصـلی   

رایی در این منطقه بیان وي در ادامه درباره وضعیت شعر عاشو. آمداین آیین ها به شمار می
می کند در جنوب لبنان کمتر شاعري است که در اشعار خود بـه حادثـه عاشـورا نپرداختـه     

 )85وص61-60،ص 1408نورالدین،  .(باشد

زبان فارسی دانشگاه بیروت که مطالعات متعـددي در ادبیـات فارسـی     استادویکتور اَلکک، 
بررسـی آثـار   : گویدانجام داده است در بیان تأثیر امام حسین در میان ادیبان عرب چنین می

نشـان  » جرج جـرداق «و » جبران خلیل جبران«، »جرجی زیدان«: نویسندگان مشهوري چون
) ع(الحسـین    را در قیـام اباعبـداهللا    ریشـه مقاومـت   دهد که از دیرباز ادیبانمسیحی لبنان می

وي به نقـش آموزنـده حماسـه حسـینی در مقاومـت لبنـان پرداختـه و         .اند  وجوکرده جست
و یـارانش  ) ع(مقاومت لبنان عقیده و الگویش را از شهادت امام حسین : کندخاطرنشان می

ی دســـت گرفتـــه اســـت و بـــا ایـــن ایـــدئولوژي معنـــوي بـــود کـــه بـــه پیروزیهـــای 
توان ز دیگر شاعران این سرزمین میاwww.sedayeshia.com/showdata)1390قربانی،(.یافت

  . اشاره کرد... بولس سالمه، محسن االمین و  اي چون سعید العسیلی،به شاعران برجسته
  
  پیشینه تحقیق-2-1

در حوزه شعر عاشورایی و حسینی عربی آثار و مقاالت متعـددي نگاشـته شـده اسـت کـه      
عاشورا در آیینه «تألیف انسیه خزعلی؛» امام حسین در شعر معاصر عربی«بارزترین آنها کتاب

لیلـۀ عاشـوراء فـی الحـدیث و     «نوشته نرگس انصاري؛ کتاب » شعر معاصر عربی و فارسی
واشعار عربی گردآوري شـده چـون ادب الطـف از جـواد شـبر؛      از عبداهللا الحسن، » األدب
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از حسـین  »کربالء بین شـعراء الشـعوب االسـالمیۀ   «از محمد سعید الطریحی؛»اجراس کربال«
از محمدصادق الکرباسـی  »المدخل فی الشعر الحسینی«مجیب مصري و مجموعه چندجلدي

اي رویکرد اقلیمی، و روش  مقایسهتوان گفت این آثار با توان نام برد، اما به جرات میرا می
انـد تـا ضـمن روشـن     به تحلیل محتواي اشعار سروده شده در کشـورهاي عربـی نپرداختـه   

  .ساختن اشتراکات، رویکردهاي متفاوت هر منطقه را نیز مشخص سازند
  
  هدف تحقیق-3-1
در  لذا در پژوهش حاضر پس از ارائه مقدمه اي پیرامون وضعیت شعر متعهد و عاشـورایی  

هـاي   سه کشور عراق به عنوان کانون اصلی شعر عاشورایی و مصر و لبنان به عنوان کـانون 
مهم ادبیات عربی، به معرفی شاعران برجسته در هر کشور و تحلیل آثار شاعران و نوع نگاه 

  .آنها به امام حسین و حضور عاشورا در شعرشان خواهیم پرداخت
  
  سواالت تحقیق-4-1
  تر می نماید؟عاشورایی و حسینی در کدام کشور برجستهمضامین شعر  -
 اند؟شاعران هر کشور بیشتر به چه موضوعاتی در اشعار خود پرداخته-

  گیرد؟نقاط مشترك اشعار با توجه به موضوع چه جنبه هایی را در بر می-
 تأثیر محیط و شرایط سیاسی و اجتماعی شاعران چه تفاوت هـایی در اشـعار آنهـا ایجـاد    -

  نموده است؟
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  شعر عاشورایی معاصر در عراق-2
    جواد جمیل و عبد الرزاق عبدالواحد شاعران برجسته عراقی-2-1

دالرزاق از شاعران متعهد عراقی هستند که ابزار شعر را در خدمت و عبشاعر )م1954(جمیل
آغاز دهه هفتاد در جمیل اولین اشعار خود را در .بیان معانی بلند معاصر عراقی قرار داده اند

وي در انجمن هاي ادبی و فرهنگی نیز فـردي  . روزنامه ها و مجالت عراقی به چاپ رساند
نشـید الثـورة؛   : (داراي مجموعه هاي شعري متعـددي اسـت؛همچون   .فعال به شمار می آید

دو . باشـد مـی ...)صدي الرفض و المشنقۀ؛یسألونک عن الحجارة؛للثوار فقط وحکایا المنفـی  
 1418الحسـن،  .(وي به زبان اسپانیایی ترجمه شده اسـت » حکایا المنفى, شظایا البحر«دیوان 

  )www.tebyan.net.www.albabtainprize.org/Encyclopedia؛ 214،ص
از جملـه موسسـان   نیز »القادسیۀشاعر «و یا » أم المعارك«به شاعرمعروف ) 1930(عبدالرزاق

 همجموعـ  اولین و ،1945 اولین قصیده خود را سال. در عراق به شمار می رود اتحاد األدباء
مجموعـه و دو نمایشـنامه شـعري دارد کــه ده     42او . منتشـر کــرد  1950 خـود را  شـعري  

از . تشعرهاي وي به زبانهاي مختلفی ترجمه شده اسـ . مجموعه آن متعلق به کودکان است
شعري  عهمجمو} قمر فی شواطی العمارة {:جمله آثار وي می توان به موارد زیر اشاره نمود

 .2008مسرحیۀ شعریۀ } الحر الریاحی {-2006مجموعۀ شعري } فی مواسم التعب {2005

  )/2008http://www.abdulrazzak.com} دیوان القصائد 
  
  امام حسین در شعر جمیل وعبدالرزاق-2-2
  مضامین حسینی -1-2-2

ترین آثار ادبی جواد جمیل به یکی از برجسته) لغۀ ثانیۀالحسین (دیوان ارزشمند و کم حجم 
این دیوان از چند بخش مختلف تشکیل شده است که از همان ابتدا بصورت . شمار می رود

قسمت آغازین با یک قطعـه کوتـاه و سـپس      -بخش اهداي کتاب، -: شودشعري آغاز می
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 10سـپس شـاعر   .باشـد رویـا مـی   15اولین بخش مجموعه یعنی رویاها قرار دارد که شامل 
کشد و پس از آن به ابعاد برخی به تصویر می) المشاهد(صحنه از حوادث کربال را با عنوان 

بعـد ثابـت،   (ها چونهاي متناسب با شخصیت آنهاي حاضر در کربال ، با عنواناز شخصیت
. به معرفی آنها می پردازد )متغیر، ترسان،سیاه،خیالی، زشت، خاکستري،خونین، سیاه، مجنون

وي . بخش تشـکیل شـده اسـت   13هاست که از بخش پایانی دیوان وي نیز بخش پیشگویی
دربـاره  ) لیلـۀ االسـى والـدموع ـ ودعینـی     (افزون بردیوان مذکور دو قصیده دیگر با عنـوان  

این دو شعر نیز انعکـاس تجربـه شـاعر در دیـوانش     .دارد) ع(عاشورا و حماسه امام حسین 
تجربه بدیع شاعر در ایـن اثـر و افـق شـعري وي در ایـن      . است) لغۀ ثانیۀ.. الحسین (یعنی

  .مجموعه در این دو قصیده نیز تاثیر شگرفی نهاده است
فـی  «شخصـیت سیدالشـهداء، قصـیده    اما از جمله آثار شعري عبدالرزاق در بیان عاشورا و 

باشد و بیش از آن که شاعر در آن به مویه و ناله بر امام بپردازد، نگاهی می» رحاب الحسین
در این شعر،عبدالرزاق پس از آن که به بیـان عشـق و   . توصیفی و عبرت آموز از کربال دارد

. دانـد تا کنـون مـی   معرفت خود نسبت به امام پرداخته، آن را به قدمت دوران کودکی خود
کنـد ودر قسـمت آغـازین بـه بـازگویی      شاعر کربال را میقات محرم شدن خود معرفی مـی 

گـر و پناهگـاه بشـریت، مایـه     پردازد و وي را  نور و هدایتوترسیم سیماي امام حسین می
داند که هر چند به ظاهر در کربال به شهادت رسـید و بـدنش در زیـر سـم     می... آرامش و 
  :دکوب شد، اما عظمت و بزرگی ایشان پایدار بوده و مرگ اسیر و در بند امام استاسبان لگ

َ الـسـَّالم فأنـت ـالمٌ عليـَك َ بًا بـالـ    س ختضِ ُ مِ ـو إن كنـتَم  دَّ
ليـ َ الدَّ اءــــوأنـت َ لـى الكربيـ م    الُ َ َدرك األكـر ـنصـ َ مِ يس  مبا دِ

گوید که چگونه جان یاران وفادار امام میاو سپس در ادامه با اشاره به نسب واالي ایشان از 
از خواهر پاك و مریم زمانه ایشان زینب کبري که با فصاحت و . خود را در راه او فدا کردند

  :سخنوري کاخ گمراهی و ستم را در هم شکست
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ـالـةٍ ترتيــــــــــــالمٌ علـسـ َ رت      قـِيـــــــــــه ُ َى ــــــــــــــــــــــبـِألالءهام ـريـمقـ َ  م
َ الضَّـالل رش َ عـ بأوجـــــــــــــــبـص      فراحت تُزعزعُ ٍ مـــــــــوت َ فعـ ُ ـه م  اعِ
ـةكـلِّ الرجال َ اوت فَصاح َ َ       ـ لــــــــــــــام ُ هـا املـ َ هــــــــــــامتفجـُّعِ  مـ

وٍر متوَّج ُ بالـجــــــــــــــــطه َاللـــةٍ ضّ       ـ َ خمُ بالــــــــــــــ نـــــــــــبةٍ َ م الـعـ   ـدمــدَّ
از این رو بخش بیشتري از شعر به مدح و ثناي شخصیت ها بخصوص امام اختصاص داده 

شـاعرآنگاه چـون بسـیاري از شـاعران     . و درکنار آن از حر نیز سخن می گویـد . شده است
معاصر در تقارنی زیبا میان کربال و جامعه عصر خود همانندي برقرار کرده و خـود را پیـرو   

  :مام در ظلم ستیزي و مقاومت معرفی می کندراه ا
ُون ِمـ ولـك الظال َ نح جَّ مِ لـــــــــــــــــف      إلن ضَ ُكِ اـــــــــــــــــــإنّا و َ َ  األظـلاىلـنـ  مـ

 َ ُ علينــــــــتـ ئـابــــــــــدور َمـــــــــــــــــار مـِنأيِّ ـــــــــــــفنَحت      ـاعيونُ الذِّ تـ   ـيـها حنَ
اءوإن  َ ُ واألصفيـ انكالصَّحب انــــــــــــفق      خَ َ اـــــــــــــــنَـ د خَ ه ننتم يـن َل   مِ

کــه بــه گفتــه خــود اســت 2»حــر ریــاحی«امــا دیگــر اثــر برجســته وي نمایشــنامه شــعري 
بنا به گفته . شود و در سه فصل تدوین شده استشاعرازمهمترین آثار ادبی وي محسوب می

شخصـیات حاضـر در ایـن نمایشـنامه     . بطول انجامیـده اسـت  شاعر نگارش آن هفت سال 
حرریاحی، ابو حفص عمر، شمر بن ذي الجوشن، یوحنا مهمدان که بریـده  : عبارت است از

شدن سر امام حسین یاد بریده شده سر او را در ذهن شاعر زنده می کند، کمیل و مالـک از  
... ، خیـال شـمر، سـپاهیان و   یاران شمر، عمار و یاسر و حارث از یاران حسین، خیـال حـر  

این نمایشنامه .افتدحوادث فصل اول این نمایشنامه در اردوگاه حر در نزدیک کوفه اتفاق می
حر درحالی که تنها در : شودفصل اول آن چنین آغاز می. صفحه نگاشته شده است 181در 

  :گویداو می شنود که خطاب بهبرد، نداي درون و اندیشه خود را میخیمه خود به سر می
ـمت/:اهلـاجس ـا حلظــةُ الصَّ ـها/ا َ ُکَ أنفس ر کلماتــ َختصِ ُ اآلن؟/ترتاجــع؟/فلتـــ َ /ام تقتـل ُ الليــل عقــربٌ تضـرب

؟/بينَضـلوعِک بازمی ،باید سـخنانت کوتـاه باشـد   ،این لحظه سـکوت اسـت  (أيُّ طريقيـکَ أوضـحٌ
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ـ  ک از دو گردي؟و یا اکنون می کشی؟عقربی تاریکی را چون زهري در درونت ریختکدام ی
  )راه روشن تر است؟

اما حوادث فصل دوم این نمایشنامه یک ماه بعد از شهادت امام حسین و درعصـر یکـی از   
این بخـش از نمایشـنامه داراي دو جـزء    .افتدروزها در خانه شمر بن ذي الجوشن اتفاق می

 است که یک بخش شمر را در حال حاضر و همراه با دوستانش به تصویر می کشد و بخش
در فصل سوم نیز شاعر از شمر می گوید .کنددیگر صداي شمر را در حادثه کربال ترسیم می

در حقیقت شاعر وجود ظالمانی چون شمر و در مقابل . که با جوان شجاعی در گفتگو است
کند و از طرفی جاودانگی نهضت امام حسـین  اي ترسیم میشجاعان را در هر دوره و زمانه

  .کشدتصویر می را در دنیاي جدید به
  
  هاي زبانی ویژگی -2-2-2

و . بیشتر اشعار مجموعه جواد جمیل در قالب شعر نو و بصورت نمادین سروده شده است
در . هاي شاعرانه اثري قابل تأمل استاز نظر نوع رمزهاي بکار رفته در آن و تصویرپردازي

شعر عاشورایی عربی  توان گفت جمیل از جمله شاعران نوگرا و رمزپرداز درحقیقت می
به عنوان مثال در توصیف . است که اشعار خود را سرشار از تعابیر نمادین ساخته است

که با امام بیعت، سپس نقض پیمان کرده و با پیوستن به سپاه دشمن،  "شبت بن ربعی"
)بعد خاکستري:(کندفرماندهی لشکر باطل گردید، از رمز گل سرخ و زیتون استفاده می

ٌ هذ   فيخشب َ الزيــــــــــها، وصـــه الشراينيُ ماتَ الوردُ ُ ـوَّح  تون
هـاي  از نمـاد آینـه بـراي دل اسـتفاده کـرده، آینـه        "سنان بن انس"و یا در توصیف حالت 

دلی که زنگار پلیدي وگناه آن را سیاه کـرده و نـور    آینه.کشدوجودش را سیاه به تصویر می
    ) بعد تاریک: (حقیقت و روشنایی از آن گریزان شده است

 ُ ْ .. مراياكَ سوداء رب  ُ َ عقـويف حمج    والشـمس َب ْ ـريكَ تثاء  رب
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ایمان و اعتقاد است با توجه به سیاق کالم خـود، نمـاد درد و    شاعر صلیب را نیز که نشانه
  :دهدرنج قرار می

، نا واألمسِ ،/ يا أيُّها املمتدُّ بنيَ جراحِ ْ َ النهار َ مع نا الرحيل ْ َ .. وجعٌ / علِّم رون مَّ َ س ُ ُ م على صليبِ / وحنن
 ْ  !اإلنتظار

توان به کاربرد آب کـه نمـاد حیـات و    هاي سمبلیک جواد جمیل میاز دیگر تصویرپردازي
ترسـیم مـی کندکـه گرگـان     شاعر آن را در چهره گنجشک سـفیدي  . زندگیست، اشاره کرد

    )13رویاي :(انددرنده خو و انسان نما بر آن سیطره یافته
   ِ ُ عصفورة بيضاء ِ وجه  وادي عليها الذئاباــــــــــأغـرى الـ    كانَ للماء

ها در شعر جمیل از جمله خصوصیات زبانی است که در خدمت تصویرپردازي کاربرد رنگ
سـبزي و سـرخی را در کنـار یکـدیگرمفهوم حیـات      شاعر قرار گرفته اسـت؛ ازجملـه وي   

شاعر در به تصویرکشیدن امـام، مـاهی را   .ي حاصل از مرگ خونین  مجسم می کندجاودانه
هاي خونین و سرخ ي سبز رنگی را بر روي شنبیند که از دستانش جدا شده،آنگاه سایهمی

  )9پیشگویی . (کندرنگ بیابان نقاشی می
 َ ُ األخضر ى،/،و رأينا ظلَّه ّ دم ُ  منقوشًا على الرَّملِ امل

نکته قابل توجه در شعرهاي جواد جمیل بکار بردن نمادهاي نو و ابتکاري در مفاهیم جدید 
تناسب این نمادها با فضاي شعر و تصویر شاعر نیز خود قابل تأمل است؛ بـه عنـوان   . است

را غـرق شـده در    گویـد، او مثال زمانی که در تعبیري زیبا و تصویري از حرمله سـخن مـی  
خون کودکی پاك و معصوم که در کربال به تیـر او بـر   . کشددریاي خونی تلخ به تصویر می

  )بعد خونین:(استفاده از تعبیر دریاچه، نشان از کوچکی صاحب خون دارد. زمین ریخت
 ُ هِ املرِّ /،..ومنُذ أنْ قتلته رية من دمِ ُ أنْ أحيا/،..غرقتُ يف حبُ ُ /..فال أقدر ْ وال أقدر   !!أنْ أموت

او در شعر خـود صـراحت را در   . در قالب کالسیک سروده شده استقصیده عبدالرزاق  اما
او آنگونه که . پیش گرفته وبخش بیشتر آن را با سبک خطابی نسبت به امام به پیش می برد
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جمیل نماد را به عنوان سبک برجسته خود برگزیده، از این تصـویر شـعري بهـره چنـدانی     
هاسـت کـه تعبیـري از    نمونه کاربرد نماد در شعر او، استفاده از سـمبل گـرگ  . استنگرفته 

  :ظالمان و ستمگران است
ئاب ُ علينا عيونُ الذِّ تمیـفنحت      تَدور ها حنَ ُ ُ من أي   ار

مانند .اگرچه دیگر صورخیال در اشعار او دیده می شود؛ به ویژه تصاویر استعاري و تشبیهی
  :خورشید و درخشش آن می خوانداینکه شاعر امام را همزاد 

 َ ُ االّ و أنت ارت الشَّمس وأمـــــــا کاألخ التّ ـألالءهــــــــــــــــل      و مادَ َ   ــ
  
  شعر عاشورایی و حسینی معاصر در مصر-3
  شاعران برجسته مصريفاروق جویدة، أمل دنقل وعبدالمعطی حجازی  -3-1

 )اغضب و ارحل(دو قصیده.نگار عرب روزنامهو نویسنده، ادیب، شاعر)1946(فاروق جویده
هاي متمایز و صادق در جریان شعر عربی او یکی از بلندگوي.ستاز مشهورترین آثاراو
. هاي شعري را در حیات ادبی خود تجربه نموده استانواع قالب. آیدمعاصر به شمار می

منتهی شده هاي شعري نقطه شروع وي در شعر با شعر کالسیک بوده که به نظم  نمایشنامه
- عنوان از آن جزء مجموعه 13تالیف می باشد که  20این شاعر جوان مصري داراي.است

هاي مختلف با نمایشنامه شعري دارد که در جشنواره 3وي همچنین . هاي شعري اوست
  )www.adab.com فاروق جویدة،(.استقبال و موفقیت بسیاري روبرو شده است

هاي سیاسی او به تعهد ملّی و قصیده.سرودشعر می وي در قالب کالسیک) 1940(امل دنقل
 50هاي یونانی و غربی که در دهه اما شعر وي  از نظر خروج از  افسانه. شهرت یافته است

همچنین بازخوانی رمزهاي تاریخ عربی براي تأکید بر هویت عربـی  . حاکم بود اهمیت دارد
البکـاء  "دارد که اولین دیـوان وي  مجموعه شعري 6دنقل . از دیگر ویژگی هاي شعر اوست
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 1967نکسـۀ  است و بیانگر احساس جامعه عربـی در مقابـل   ) 1969( "بین یدیزرقاء الیمامۀ
  )241،ص 1999؛جحا، 385دنقل،التا، (.است

نیز از نخسـتین نـوپردازان معاصـر، در زمـان تحصـیل خـود در       )1935(حجازيعبدالمعطی 
کـرد و گـاه هـم بـراي     قصائد خود را قرائت مـی دانشسراي معلمان در مناسبتهاي مختلف، 

بعد از ترك مصر سالها در پاریس بـراي  . آوردها، ابیاتی را به نظم درمیشعارهاي راهپیمایی
تحصیل در رشته جامعه شناسی اقامت گزید و در دانشگاه پاریس بـه تـدریس زبـان عربـی     

ـ . اشتغال یافت دگی خـود، مجموعـه هـاي    این شاعر نوپرداز در سالهاي پرفراز و نشیب زن
 - 1959مدینـۀ بـال قلـب    :شعري ارزشمندي را به نظم درآورد که برخی از آنها عبارتنـد از 

-12،صـص 2006، ةحمود،432،ص 1999جحا، :ك.ر(...و1965لم یبق إال االعتراف  - 1959أوراس 
  )-52www.adab.com،ص1981؛حجازي،6،ص1966؛حجازي،1

  
  شعر شاعران مصريمضامین عاشورایی و حسینی در - 2-3
  امام حسین در پیوند با حوادث معاصر- 1-3-2

در میان دیوان شعري جویدة، قطعات شعري متعددي می توان یافت که در آن بـه کـربال و   
ترین شعر وي خطاب به امـام حسـین   صریح» در ساحت حسین«.امام حسین پرداخته است

او گریـان و  . زمانـه اسـت   نوشـته هـاي شـاعر از درد هـاي    این شعر در حقیقـت دل . است
شمار بیند، تنها پناهگاهی که مأمن اندوه و درد بیمضطرب خود را زائر حرم امام حسین می

اي در گلو، خسته و شکسته از زبان انسانی که قلبش ماالمـال از  با آهی در دل و ناله. اوست
زبان به شـکوه  هاي روزگار است و تمام رویاها و آرزوهایش را به فراموشی سپرده، سختی

حسین بـراي شـاعر،   . یابد تا مرهمی بر دردهایش باشدباز  کرده و حسین را ملجأ خود می
از این روست که در تنگناي زمانه . هاي روزگار استصبريقراري ها و بینقطه رهایی از بی

  :رساند و رویاي خود را در آنجا می یابدتنها خود را به بارگاهش می
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ــا لنشــكو ّ ُ .. هي ــاق الزَّمــان/ ..ســنيللح ابــك كلَّمــا ضَ َ ِ رِح ــان/أنــا يف َ َ األم ــرب أو تــاه ــاع مــينِّ الصَّ جئنــا /أو ضَ
َوان نشتكي األحزانَ يف زَمن اهل ن هذا الطَّريق/إليك َل َ مِ ُ األشالء مع ّ الذي نبغيه بيتٌ جيَ ابـك /كل َ جئنا رح

ســـــــــــني ُ ً /يـــــــــــا ح مـــــــــــر فيهـــــــــــا للغَريـــــــــــب/جئنـــــــــــا إليـــــــــــك لنشـــــــــــتكي أرضــــــــــــا ُ ُ الع طـــــــــــي /رحيـــــــــــق ْ ع موعَ تُـ الــــــــــــدُ
و هربار که زمانه بر من تنگ آید در ساحت  ..بیا تا به حسین شکوه کنیم)۲۳۶جويدة،التا،ص(ألهلها

نزد تو .و هر زمان که صبر از کف داده و امنیت و آرامشم  از بین برود)اي حسین(و بارگاه تو هستم
تمـام آنچـه مـی    .نـیم آمده ایم تا از دردها و غم هایمان در روزگار خفت و خواري به تو شکایت ک

در سـاحت تـو حاضـر شـده ایـم اي      .خواهیم خانه اي است که نعش ها  را از این راه جمـع کنـد  
نزد تو آمده ایم تا از سرزمینی شکایت کنیم که شیره و خوشی زندگی در آن از آن بیگانگان !حسین

  )کنداست، اما اشک و اندوه را ارزانی ساکنان خود می
دیگریاست که شاعر در آن بار دیگر زبان به شکوه از روزگار باز  شعر "زمن الذئاب"قطعه 

او خود را در ابتداي قصیده، فرزندي به تصویر کشیده که مورد خشم پدر واقع شده . کندمی
هایی که شاعر پس از آن مصیبت. خشمی که بیانگر تمام  مشکالت او و جامعه اوست.است
  :داندانحراف از مسیر و مکتب امام حسین میشمارد و همه آنها  را نتیجه  بر می

ُ يا أيب َ تعتب ما /!..وبعثت عدَ َ َ مينِّ ب طاي/وغضبت ْ خُ ُسني.. تاهت ن احل ا أيب يف الدَّرب /عَ َ   أنا ي
ُ اليدين صلوب َ   )۱۸۲ص:مهان(      م

گوید که به راستی چون عنـوان شـعر،   هاي روزگار خود میها و سنگدلیرحمیشاعر از بی
گرگ در شعر او نماد تمام انسان هاي درنده و گرگ صفتی . نامدگرگ ها میآن را روزگار 

آن گاه شاعر در پی حاضر کـردن امـام در عصـر    .اندیشنداست که جز به منافع خویش نمی
خود است، او با این سوال که آیا امام در عصر شاعر زیسته و آیـا در دوران امـام پلیـدي و    

کنـد و از  شرایط بد و سیاه روزگار خـود اشـاره مـی    ظلم ستم وجود داشته از یک طرف به
داند؛ از همین روسـت کـه   طرفی تنها راه نجات از آن را در پیش گرفتن راه امام حسین می

  هرگونه انحراف از مکتب حسین موجب از دست رفتن سعادت بشري می شود
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ُسني ن احل طاي عَ َ زمانَنا/..تاهت خُ اش نا؟.. أتراه ذاقَ /أتراه عَ َ ٌ ه/كؤوس امه دجل ّ و .. ل كانَ يف أي
ُ /وقهر؟.. إذاللٌ  َضيق ٌ ي نس امه دَ ّ عطِي/بكلِّ طُهر؟.. هل كانَ يف أي ُ ُ .. ي َشاء ُ ما ي نع ة/و ميَ َ قرب َ   يف كلِّ م

َشر/إله َ للب قابر َ ارتْ م َ يوتنا ص ُ   )۱۸۲ص:مهان(      فب
نیز همان سبک شـعر قبـل را   » گاه از دست می رویم...باوجود خواست ما« شاعر در قصیده

هـاي ایـن   ساختار وشیوه بیان واحد در کنار وحدت موضوعی از ویژگـی . گیرددر پیش می
گفتگو میان فرزند و پدر، شکایت ضمنی از شـرایط روزگـار و سـرانجام پنـاه     . اشعار است

بردن به امام حسین در تنگناهاي زمانه و حضور در بارگاه ایشان و یافتن راه نجات در نـزد  
  :است که در اشعار او حاکم است او ساخت معنایی واحدي
نيا عليك ك يف يديك/إنْ ضاقتِ الدُّ َ وم ذْ مهُ ُسني/فخُ ْ إىل قرب احل ب تني/واذهَ َ ع ُكْ ي ر ّل َ   وهناك ص

  )۳۱ص:مهان(
دربخش دوم شاعر زندگی خود را با حضور خداوند و تمسک به امـام حسـین، سرشـار از    

  :شوق توصیف می کند
ها  ُ داعب ُ ُ أشواقٌ ي ر ْ م ُ ننيوالع َ اشقني/احل َ ُ كلِّ الع يايت مثل َ ْ ح   )مهان(              كانت

هاي پدر در بخش اول را مجسـم  هاي زمانه و تحقق پیش بینیاما در بخش سوم آغاز تلخی
کشد که جامعه شاعر شاهد آن است و سازد، و در ادامه شرایط دشواري را به تصویر میمی

این شرایط زبان او را به شکوه باز . اد قرار داده استافراد جامعه را در وضعیت خفقان و بید
هـاي زمانـه را دوري از   گوید وبه اشـاره منشـأ مصـیبت   کند واز دردهاي خود به پدر میمی

کند ودر عین حال راه نجات را اقدامی اساسـی و  طریق انبیا و اولیا و امام حسین معرفی می
  :داندبنیادین می

 ُ َ فيك مدينيت غري نا /الزِّحامال شيء قابر.. أحياؤُ َ كنوا امل َ َ أن يأيت الرَّحيل/س وتى أرادوا /قبل َ بوا إىل امل َ هر
 َ نونُ /قد قلتُ ما عندي فقالوا أنين/يف دنيا الكالم.. الصَّمت قالء.. ا ُ قالوا بأين قد عَصيتُ /بنيَ الع

 َ   )۳۲صمهان،(              األنبياء
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ُ :بازگشت به آنچه از گذشته به او رسیده بود   حلسنياباألمس عدتُ إىل / صليتُ فيه الركعتني/ أبتاه
در شعر  دنقل نیز چون بسیاري از شاعران معاصر در قالب نماد و رمز  عاشوراامام حسین و 

خود را در هفت بخش سروده که آن را  "من أوراق  أبونواس"دنقل شعر . مطرح شده است
شاعر در اعتراض به . گویدحسین میاو در بخش هفتم شعر ازکربال و امام . ورق می نامد

شرایط جامعه خود، از بخش سوم شروع به ترسیم وضعیت سیاسی و خفقان جامعه کرده، 
رسد و در قالب سوال گوید و در نهایت به کربال و امام حسین میاز مرگ عزیزان خود می

  :در حقیقت امام را نجات بخش حق از باطل معرفی می کند
 ْ بالء ْ ر ُسنيْ  الشيخُ قال يل /كنتُ يف كَ ْ /إن احل كيف السيوفُ /وتساءلتُ /!ماتَ من أجلِ جرعةِ ماء

ْ بين األكرمنيْ  ْ /استباحت ماء َ الذي بصَّرتْه السَّ ُ /:فأجاب ُ املتألىلء ن  /يف كلِّ عنيْ : إنه الذَّهب إن تُك
ُسنيْ ..كلماتُ احلسنيْ  يوفُ احل ُ ُسنيْ /..وس اللُ احل َ ْ دون أن تُنقذ احلقَّ /..وج قََطت َ من ذهبِ س

 ْ در کربال بودم،شیخ به من گفت که حسین بخاطر جرعه اي آب جان ( )۳۸۵دنقل،التا،ص(األمراء
پس کسی که . دادو من با خود پرسیدمچگونه شمشیرها، حریم بزرگ زادگان را پایمال می کند

در هر چشماگر سخنان : او طالیی درخشان است:آسمان او را با  بصیرت ساخته بود پاسخم داد
ین و شمشیرهاي حسین و عظمت وشکوه حسین فرو افتاد بدون اینکه حقّ را از طالي حاکمان حس

  )نجات دهد
  
  و نمادهاي معاصر) ع(امام حسین- 2-3-2

ها و موضوعات روز مطرح شده در شعر حجازي امام به صورت نماد و در چهره شخصیت
شرایط . در ترسیم سرنوشت امت عربی،کربال را در عصر خود مجسم می یابداو . است

تنها » عودة فبرایر«قصیده . گرکربالي حسین استجامعه و عصر حجازي، براي او تداعی
امامی که براي احیاي دین و . شعري است که حجازي در آن از امام سخن گفته است

یابد و تنها و دهد، اما پاسخ گویی نمیر میس "هل من ناصر ینصرنی "نابودي باطل، نداي 
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شنود اي را میصداي گریهشاعر. پردازداي خاك آلود و تشنه به مبارزه میبدون یاور با چهره
در شعر . جنگدرسد، از حسینی که همچنان تنها در میدان نبرد میکه از کربال به گوش می

دهد، اما فریاد استعانت سر میحجازي و در عصر او فوریه در لباس حسین و چون او 
شاعر خود نیز طالب و . رسدیابد و سرانجام چون حسین به شهادت میپاسخی نمی

  . آرزومند چنین شهادتی است
 ِ اء َک ُ ب اْل تًَا کَ ْ و َ ْتُ ص ع ِ أنَّينِ مسَ ِ  /کَ ء َالَ ب ْ ر ِ کَ ُ يف ه دَ ْ ح َ نيُ و َ ُس ا احلْ َذ َ ُ /ه اتِل ُ يقَ ه دَ ْ ح َ الَ و ازَ َ   م

  )361صم، 2001الحجازي،(
شوراي فرماندهی انقالب مصر 1954فوریه  25فوریه در شعر او بیانگر تاریخی است که در

ژنرال محمد نجیب را از ریاست جمهوري برکنار و جمال عبدالناصر عمالً قدرت را در 
شاعر در غروب کربال، تولد جدیدي را شاهد است،که این بار صداي گریه  .دست گرفت

عبدالناصر بلند است و بیانگر استمرار مسیر شهادت طلبی و در عصر جدید و از حلقوم 
کند؛ چرا که فوریه او هم رزمان خود را دعوت به صبر و پایداري می. ظلم ستیزي است

  :  شهید، نماد مبارزه و جهاد در راه است
وبِ . .. ُ ِ الغُر اً يف ديدَ َ اً ج َدَ يالَ دُ مِ َ ه أنَّينِ أشْ ِر /کَ النَّاصِ دَ ْ ب ُ عَ یأمسَْع ََک َ يقولُ يف اخلِطاب/اّلذي ب و ُ ُ  /و ه   فرباير

ادَ للجنوب لوا فإنّه علی الطَّريق/الشَّهيد عَ تَمِ ْ دقائي اح ْ   يا أص
  )مهان(

شعر شاعران مصري امام بیشتر در ارتباط با دوره آنها و مشکالت و مسائل آن مطرح  درلذا 
  .شده است
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  شعر عاشورایی و حسینی معاصر در لبنان -4
  عبداهللا العالیلی و جورج شکور شاعران برجسته لبنانی-4-1

بزرگ جهان اسـالم و پیشـگامان    انعالمرا می توان از )1914 - 1996(شیخ عبداهللا العالیلی
از و اسـالمی   اناندیشـمند وي از جملـه   .تجدد و وحدت اسالمی، در بیروت مطـرح کـرد  

ایـن   .دیروز و تجـدد امـروز هسـتند   پرچمداران وحدت اسالمی و پیونددهنده اندیشه هاي 
شیخ محمد جواد مغنیه از عالمان مسـلمان شـیعه   لبنانی در کنار  اهل سنتو مسلمان  عالم 

در سـن کـم وارد   .ه اسـت لبنانی در قرن بیستم نقش مهمی در ایجاد وحدت اسـالمی داشـت  
جریان هاي فکري سیاسی شد و در جنبش اسالمی فعاالنه شـرکت نمـود کـه بـیش از هـر      

هاي فرهنگ و ادبیـات بـه سلسـله    وي معتقد بود ریشه.چیزي در شعرش آشکار شده است
تـاریخ الحسـین؛   : از آثار اوست.درس هایی می رسد که نهج البالغه در راس آنها قرار دارد
ــۀ؛ و  ــذات؛ الموســوعۀ اللغوی ؛  http://www.ravy.irالعالیلــی،(...ســمو المعنــی فــی ســمو ال

  )110-107،صص1972؛العالیلی، 665،ص1،ج 1386محمدزاده،
آور معاصر  ترین شاعران عربوصی ادبی سعید عقل شاعر نام از برجسته) 1935(شکور جورج
هایی که تصحیح و تنقیحکرده، به صورت مستقل از وي  تاکنون عالوه بر کتاب.  است

داراي سه اثر برجسته در حوزه ادبیات  و. چندین مجموعه شعري متنوع منتشر شده است
بسیاري ازشاعران  .»)ع(حماسه امام علی«؛»حماسه امام حسین«؛»حماسه پیامبر«: متعهد است

این شاعر . اند هاي گذشته شعر او را تحسین کرده و ادباي برجسته عرب و لبنانی در دهه
شکور از نخستین . هایی درباره وطن و اجتماع نیز دارد سروده ،لبنانی به جز شعرهاي عاطفی

گذاریکرده و همواره در مراحل گوناگون تاریخ  کسانی است که شعر مقاومت را در لبنان پایه
و که به ا.خواه پیش آمده است معاصر سیاسی لبنان پا به پاي مقاومت و جریانمتعهد و آزادي

کند،  تصریح می) علیهما السالم(ء ؤمنان وسیدالشهدادلبستگی و شیفتگی شدیدش به امیر م
وي درباره امام حسین .داند موفقیت خود در مدح اهل بیت را مرهون لطف ویاري الهی می



   ________________________________ _______________________________    
 نقد ادب معاصر عربی     192

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

حسین در کنار حق و جانفشانی وي را در دفاع از ) امام(وقتی ایستادگی  من: گویدمی
گویم اگر با امام با صراحت میاعتقادش دربرابر ظلم را دیدم، به ایشان عالقه مند شدم؛ 

جنگیدم تا به شهادت می رسیدم؛این بزرگترین حسین درکربال بودم در رکاب وي می
با توجه به ظهور شعراي بزرگ شیعه، ولی تا به امروز : وي تأکید کرد.آرزوي مناست

 ص،1383شکور، (.را نتوانسته به خوبی ادا کند) ع(و امام حسین) ص(هیچشاعري حق رسول
 /http://kheimehnews.com؛ -http://shia-online.ir؛ 32،ص2002؛ شکور، -209

  )www.harmonytalk.com؛
  
  و شکور امام حسین در شعر عالیلی - 4-2
  ها نگاه مقاوم و حماسی به شخصیت - 1-2-4

عالیلی به تفصیل درباره نهضت امام حسین و فلسفه قیام وي سخن » االمام الحسین«کتاب
هاي خود را درباره حرکت او در این کتاب با تحلیل اوضاع زمان امام، دیدگاه.گفته است

دمعۀ سنّی «و»ذکري الحسین«دو قصیدهاما اشعار وي درباره حضرت .کندسیدالشهداء بیان می
دهد که امام را فراتر از به خوبی نگاه متعالی این نویسنده و شاعر را نشان می» علی الحسین

شاعر در این . کنداي یافته و عشق خود را به ایشان و انقالبش ترسیم میهاي فرقهگرایش
هاي عر را قالب بیان اندیشهدو قصیده بیش ازآنکه به دنبال لفظ پردازي شاعرانه باشد، ش

بارزترین توصیفات حماسی شاعران معاصر از امام شعر عالیلی از .گزیندبلند خود بر می
در نگاه وي امام سمبل شهادت طلبی و ظلم ستیزي بوده و الهام بخش . حسین و کربالست
مرگ و او از شجاعت و دالوري امام دربرابر دشمن، هراس نداشتن از .قیام و مبارزه است

هاي خود را در راه احیاي دین و دفاع از کسی که تمام داشته. گویدذلّت ناپذیري امام می
  :کندشریعت تقدیم می

 َ ّ وجهـةٍ ــامام احل فهاج ّ منتـحيـاج امام الـو ه    قِّ من کل ين من کل  دّ
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ه الظّ  ْ یــفما قرَّ يف وج َ ا التو َ ِة الظ    لوم و م ّ ة اهل الم أوـَّ ــــــــــــعلی مـِر َویـشدّ   ـ
ً ف وا بـه ذالّ َ ـــــــأرادُ ُ ـــــــکان جـ فِّ ــــــــــــــزئيـ    ـهـــــــــــــــــــواب ُ یــراً کليثِ الغَاب ح َ ـر   ز للشَّ

ُ الرَّوع بغ اهداً يسـتندب َ ری ج َ ُ يف الرَّدی    يةـس لّ والعيش دی يف الّذ ّ   کأنَّالر
  )665،ص1،ج1386محمدزاده،(

ستمکار در برابـرش آرام  .امام دین از هر سمت و سویی به خروش آمدپس امام حقیقت و (
ذلت و خواري را براي او خواسـتند  .گرفت و در برابر تلخی ستم و یا میل شدید تسلیم شد

شودجهادگرانهدر جسـتجوي نبـرد   و پاسخ او بسان نعره شیري بود که بسوي بیشه رانده می
  )است) با عزت(مرگ گویی مرگ در فتو حیات و زندگی در . بود

نامـد و همگـام   جورج شکور شاعر مسیحی عرب، مجموعه خـود را، حماسـه حسـین مـی    
سـرایانه بـه مسـأله پرهیـز کـرده، بـا نگـاهی        باعنوان در ترسیم عاشوراي امام از نگاه سوگ

هایی از حادثـه عاشـورا، خـون    شاعر در شعر خود با ترسیم بخش. نگردشورانگیز به آن می
تسـلیم  . خواند و به ارائه تصویري جامع از سیماي امام می پـردازد ي بشریت میامام را هاد

ناپذیري، شجاعت و قهرمانی از جمله اوصافی است که در وراي اشعار شـاعر از امـام مـی    
  :از نگاه او امام اساس آزادي و حریت است. یابیم

 ُ ـه ُ ـرٌّ ال أدنـِّس ـرُّ سِ ُ بـدأُ احل َ اُة ا    امل ، ومحُ ٌ قَدَّس ُ ُ م رار ْ رِّ أح   لسِّ
  )32،ص 2009شکور،(

شکور در پرداختن به شخصیت  حضرت زینب نیز آنگاه که ایشان را در مجلـس یزیـد بـه    
تصویر می کشد، برخالف بسیاري از شاعران، از وي چهره زنی شـجاع و سـخنور و ظلـم    

قدرت  رود و عرشکند که با تیغ زبان و بالغت خود به جنگ با باطل میستیز را ترسیم می
  :  آورداو را به لرزه درمی

 ْ فَت تـَ َ ٌ ه ، زينـب ٍ طولة، آه ُ َ الب ْ نب ُ     َغ فار َطکُّ أشْ ْ َ کما تَص الم مي الَک ْ  تـَر
         ٌ ا محَُم رَّت  ُ تـــــــــــأو کال  أو کالرِّماح، وقد ح ْ دَّ أو هامِ إذا مـا شُ ُ ـــــسِّ   ار

  )30،صهمان(
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  کربال نماد مقاومت و حماسه - 2-2-4
عاشوراي امام حسین نه نماد مظلومیت و کشته شدن و درد و مصیبت؛ بلکه سمبل عزّت لذا 

ظلم  مبارزه و مقاومت و قبله و کربال مدرسه. و شور و حماسه و ایثار و فداکاري است
ستیزي مسلمانان معرفی شده است که اگر مسلمانی بخواهد در برابر ظلم زمانه بایستد، باید 

  :به کربال اقتدا کند
ـا َ م ّ ُجس ـال  فـيا کربالء کهفَ اإلباء مـ ُ طولة و الع ُ   و يا کربالء کهفَ الب

رتِ قبلة کـلِّ ذي َ     ويا کربالء قد صِ نـاـــــــــــنف ِهـا الدُّ ُ دونَ مبدئ اغـر َ   س تص
ً ـو يـا کرب ًا نبيلة َ ْتِ نفـس ز ُ ـما    الء قد ح   و صريتِ بعدَ اليوم رمزاً إلی السَّ

  )665،ص1،ج1386محمدزاده،(
آن را نه موطن مصیبت و بال و درد؛ بلکـه  سـند حقّـی     جورج شکور نیز در توصیف کربال،

  . نامد که نشان حضور دائمی خیر و شر، و پیروزي نهایی حق بر باطل استمی
، أأَنْتِ الکَ  ُ َالء ب ْ ر ً ـــــيا کَ يا ِ ل تَ ْ ب ُ ُ م ْب ل    ر ْحٌ عَ ر ُ َ و أَنتِ ج ؟ی األَيامِ ـ ُ   نـَغَّار

ثي َ ْ ال، ال، و قٍّ أَن َ ةُ ح ةٌ قَ ـدَ ِ اه ْ     تِ شَ ةِ أش يفَ ِ ل ِ اخلَ ُ ــــــأن يف يار ْ ٌ و أخ ار َ   ر
  )21،ص 2009شکور،(

  
  فلسفه نهضت و عزاداري بر آن - 3-2-4

در نگاه مقاوم شاعران لبنانی فلسفه نهضت عاشورا و چرایی گریه و عزاداري بر سید شـهدا  
جـورج شـکور   . کامالً با رویکرد آنان متناسب و هماهنگ استامري که . پنهان نمانده است

  :گویدمی) ع(در بیان این مطلب و در اشاره به چرایی حادثه، با تضمین کالم امام حسین 
 ً زما عتَ ُ طحاء م َ کة الب َ ضی إلی م َ ُ       م ِ أعذار د ، مل جتُ ه ناصـحٌ ثنِ َ   مل ي
 ً طرا َ دًآ ب فسِ ُ راً، ال م ارجًا أشِ ل هـمُّ       الخَ َ ُ ب ار ّ و ـال دَ َ ته فی الب ّ   أم

  )17،صهمان(
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، با سبک حوار و گفتگو به دنبال یافتن جوابی )ع(اشک یک سنی بر حسین(عالیلی در شعر 
هاي ذهن خود درباره علت عزاداري و گریستن و خونخواهی شیعیان براي امام براي سوال

  :کندمیاز این رو آغاز شعرش را با مفهوم خونخواهی شیعیان آغاز . حسین است
َ يکاد احلفاظ يرامی احلمم      وقفت علی زمرة ثائرين   ين

  )109،ص 1972العالیلی،(
افتد و سخنان آنان را در علت سوگواري و پس از گفتگویی که میان او و شیعیان اتفاق می

شنود، با رسیدن به جواب و قانع شدن، خود نیز در زمره عزاداران بر امام و نهضتش می
  : حسین قرار می گیرد

ا فهمتُ الرُّمــو ّ ــم عي فوقَ الرِّمم      فَطـرَّبتُ َل ْ   زَ وأرسلتُ دم
  )مهان(

  
  نتیجه

بررسی شعر عاشورایی و حسینی در اشعار برخی شاعران برجسته سه کشـور مـورد بحـث    
توجه به نوع نگاه شیعی موجود در عراق و لبنان به خصوص جنوب حاکی از آناست که با 

لبنان، مضامین حسینی در این دو کشـور برجسـته تـر نمـود یافتـه و شـاعران بسـیاري بـه         
وجود شاهکارهاي شعر . خصوص در عراق در این حوزه استعداد خود را شکوفا ساخته اند

ابلیت مطرح شدن دارند، تنها در عراق عاشورایی که با صبغه نوگرایی به عنوان یک جریان ق
توان یافت که یک دفتر معاصر قابل مالحظه است؛ چراکه در میان عرب کمتر شاعري را می

شعریخود را منحصر به عاشورا کرده باشد؛ لذا دفتر جمیـل، اثـري مسـتقل و بـی بـدیل در      
اي مشـابه در ادبیـات   حوزه ادبیات آیینی عربی است که از نظر محتوا و ساختار زبانی نمونه

  . عربی ندارد
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هاي مشترك و قابل توجه در شعر شاعران عراق و لبنان کاربرد دو رویکـرد  از دیگر ویژگی
بدین معنی که برخی به عاشورا به .گویی در بیان مضامین حسینی استنمادگرایی و صراحت

بـه دیگـر   در پـرداختن   -هرچنـد انـدك  -عنوان یک موضوع اصلی نگریسته و برخی دیگـر 
  .موضوعات از عاشوراي امام بصورت نمادین بهره برده اند

در حالی که مصر با توجه به شرایط اقلیمی و دینی و سیاسـی خـود در اقبـال شـاعران بـه      
نماید وشاعران آن  با پرهیـز از صـراحت گـویی تنهـا     مضامین حسینی چندان برجسته نمی

کـربال و امـام در شـعر ایشـان     .اندداده بخشی جزئی از اشعار خود را به موضو ع اختصاص
یکی دیگر از تمایزات . هاي معاصراغلب نمادي است براي بیان دردها و مشکالت و چالش

شعر حسینی لبنان در مقایسه با مصر و کشورهایی چون فلسطین نگـاه حماسـی و انقالبـی    
ن از نگاه دقیقتـر  بررسی اشعار انتخابی ایشان نشا. است) ع(شاعران به عاشورا و امام حسین

  .شاعران براي کشف چرایی و فلسفه وقوع عاشورا و تداوم آن در طول تاریخ است
  

  یادداشتها
فایل صوتی این نمایشنامه به همراه متن کامل آن در سایت مربوط به  -1

  .اشعار وي نیز از همین سایت گرفته شده است. آمده است http://www.abdulrazzak.comشاعر
  

  مآخذمنابع و 
  .مجتمع فرهنگی عاشورا، چاپ اول: ، عاشورا در آیینه شعر معاصر،تهران)1389(انصاري، نرگس،-1
 .دارالعودة، الط: ، دیوان، بیروت) م2001(الحجازي، عبدالمعطی، -2

 .1، لیلۀ عاشوراء فی الحدیث و األدب،ط)ق1418(الحسن، عبداهللا،-3

احمد عبدالمعطی حجازي، (،الزمکانیۀ و بنیۀ الشعر المعاصر )م2006( حموده، حنان محمد موسی،-4
 .عالم الکتب الحدیثۀ، ال ط: ، األردن) نموذجا

  .1دارالعودة، ط: ، الشعر العربی الحدیث، بیروت)1999(جحا ، خلیل میشال،-5
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 جتليات اإلختالفات اإلقليمية فی مضامني شعرعاشوراء املعاصرولغته

  دراسة نقدية فی شعر العراق، مصر، لبنان

  ١الدکتورة نرجس األنصاری

 ّ   صالملخ
بنـاء لظروفهــا السياسـية و االجتماعيــة املختلفـة و هــذا التمــايز ) ع(تتمـايز البلــدان العربيـة فــی رؤيتهـا جتــاه عاشـوراء و اإلمــام احلســني

ل أکثر من سابقه ّ و لذلک خيتلف األدب فی کل بلد عربی عن . يزداد عندما تقرتب البيئة املعاصرة من البيئة العربية فی  القرن االو
دف هـذه املقالـة دراسـة الشـعر احلسـينی املعاصـرلغه و مضـمونًا و موقـف الشـعراء . ه عن عاشوراء و ما فيه من رموزغريه فی حديث

ضته اخلالدة  يف إطار املناطق اإلقليمية معتمدة علی منهج وصـفي ) ع(اخلاص و املتمايز جتاه االمام احلسني  إالّ أنّ . حتليلـی–و 
ال مل يتح لنا أن نقوم بدرا فـدفعنا ذلـک . سة الشعر العربی فی مجيع أحنائها لسعتها و متايزها فی ظروفها السياسية و اإلجتماعيةا

ا تعدّ احلجر األساس لألدب العربی املعاصر أهم ما وصـل اليـه هـذا  البحـث هـو .إلی اختيار ثالثة منها العراق، مصر و لبنان إذ إ
رزاً للموضــوعات احلســينية کمــا يتمــايزان عـن الشــعر املصــری بالصــراحة و الرمزيــة إذ أن الشـعر العراقــی و اللبنــانی يشــهدان حضــوراً بـا

و منهــا أنّ الشــعر . الشــعر املصــری تنــاول عاشــوراء و مضــامينه جزئيــًا إضــافة الــی رمزيتهــا البحتــة ملــا تشــهد بيئتــه مــن ظــروف خاصــة
ز بصبغته امللحمية و الثورية ّ   .اللبنانی متي
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