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 فارسخلیجداداد بحری، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خ

 
 چکیده
بود کهه در کاهار صحلهیل در علهو       عرب از فقیهان و شاعران معاصر اهللفضل محمدحسینسید عالمه 

کمتهر بهه    صاکاونهای با ارزشی دارد که در زمیاه سرودن شعر نیز دیوان ،ذوق سرشار ادبی دلیل بهدیای 

 هرکهدا  و....کهه   «سال فی ظالل اإل»و  ،«ةحیاهالوسال  قلائد لإل»دیوان  جمله از صوجه شده است هاآن

 قلهائد لإلسهال   »در دیهوان   اهللفضهل عالمهه   انهد. اهلل را در خود جای دادهقلائد زیبایی از عالمه فضل

اما  حسهین ع(   شخلیت های به بیان ویژگی« فی المرقد الحسیای»ای صحت عاوان در قلیده« ةحیاهالو

و  اصهرر علهی ههای شههادت   و صهحاه  پهردازد مهی  و پیوند عاشورا با روزگار معاصهر  ایشانو علل قیا  

رود فرات بعد از شهادت امها    همچاین صلویری شاعرانه از. کشدرا به صلویر می ع(  الفضل العباسابا

استعاره، صکرار و افعال مضار( بسهیار بههره بهرده     ،در این اشعار از صشبیه شاعر .کادارائه میع(   حسین

 و آشاایی با علو  اسهالمی، صثییرپهریری  نجف ی علمیه صحلیل عالمه فضل اهلل در حوزه دلیل به است.

است. الز  به ذکر است که شاعر در دیوان دیگری به  در اشعارش بسیار مشهود مکتب اهل بیتاز  وی

  در ایهن  . نگارنهدگان اسهت  سروده ع(  ای در مورد اما  حسینپراکادهار نیز اشع «اإلسال فی ظالل »نا  

 د. نپردازمی عاشوراشااسی اشعار عالمه در مورد صوصیفی به بررسی زیبا –مقاله با روشی صحلیلی 
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  مقدمه

ي  دربـاره : گویـد  مـی  »لطـف أو شـعراء الحسـین   أدب ا«ي کتـاب   در مقدمه مغنیه محمدجواد

شعرهاي زیادي سروده شده است که اگر شعرهاي مربـوط بـه امـام     تاکنونبزرگان دنیا 

 طـور یقـین   به،اي دیگر باشـد  اي و شعرهاي مربوط به دیگران در کفه در کفه) ع(حسین 

این است که او  شان برتر است و رازاز دیگر) ع(ي شعرهاي مربوط به امام حسین  کفه

در حقیقـت  ) ع(حسـین   بنابراین بزرگداشـت امـام   ؛به راه دین پیامبر قدم گذاشته است

شاعران فراوانی از قـرن دوم   .)11و  1/10: 1988شبر، (است ) ص( بزرگداشت پیامبر همان

احمـد  شـیخ  « عنـوان مثـال   بـه انـد   شعر سـروده ) ع(ي امام حسین  درباره تاکنونهجري 

سـروده  ) ع(ي امـام حسـین    از شاعران قرن دوم در حدود هزار قصـیده دربـاره  » بالدي

» شـیخ محـی الـدین طریحـی    «در قرن نهم، » شیخ خلیعی«چون  است، شاعران دیگر هم

از شـاعران قـرن سـیزده، از جملـه شـاعرانی      » شیخ حسن دمستانی«متوفی قرن دوازه و 

  .)18/ 1: 1988، همان( اند حسین سروده نی در رثاي امامهستند که اشعار فراوا

عالمـه   ،شـعر سـروده اسـت   ) ع(یکی از شاعران معاصر که در رثـاي امـام حسـین    

موضوعاتی که در اشعار شاعر تجلی یافتـه اسـت شخصـیت     ازجمله. باشد می 1اهللا فضل

احیـاگر  ) ع(خون امام حسین  ، شاعر معتقد است کهاستو قیام عاشورا )ع(امام حسین 

کـاخ اسـتکبار را بـه لـرزه      خونی کـه  است،و رمز مقاومت و سربلندي مسلمانان  اسالم

  .شدکشتی نجات مظلومان عالم آورد و در

در مـورد امـام    اهللا فضـل عالمه  بررسی اشعاربه  ند تاآن پیدر در این مقاله  نگارندگان

 انـد  عبـارت ها پاسخ داده خواهد شد  سؤاالتی که در این مقاله به آن. دنبپرداز) ع(حسین 

  :از

  چیست؟ اهللا فضلاز نظر عالمه ) ع(امام حسین شخصیت هاي  ترین ویژگی مهم .1 

  ي عاشورا و روزگار معاصر وجود دارد؟ چه ارتباطی میان حادثهاز دیدگاه شاعر  .2 

  کشد؟ ي عاشورا را چگونه به تصویر می ثهدهاي حاضر در حا شاعر شخصیت .3 
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  ي تحقیق پیشینه

 اي بـه زبـان   اطالع نویسندگان تا زمان نگارش این مقاله هیچ کتاب یا مقاله بر اساس. 1

ولی در زبان عربـی اخیـرا چنـد     است  ه چاپ نشد اهللا فضلاشعار عالمه   ي بارهدر فارسی

ابو صالح، اسـماعیل خلیـل،    .1: از اند عبارتکه شده است  ي نوشتهوي اشعار  اثر درباره

، نویسـنده در ایـن کتـاب    م 2003، بیروت، دار المـالك،  »شاعراً اهللا فضل نیمحمدحسالسید «

نامه و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادي روزگار شاعر، ضمن  عالوه بر بررسی زندگی

تـرین اغـراض شـعریش     هـاي هنـري شـعر وي و مهـم     تحلیل برخی قصاید، به ویژگی

، »اهللا فضـل سید محمـد حسـین   االتجاه الروحی فی شعر ال«مهدي، علی رفعت،  .2 پرداخته است؛

ي  اهللا دربـاره  این کتاب ابتدا دیدگاه عالمه فضل، نویسنده در م2006بیروت، دار المالك، 

از خالل اشعارش مورد پژوهش قـرار داده اسـت و   هاي معنوي او را  شعر سپس دیدگاه

بـه   الزم. در پایان زبان شعري شاعر و موسیقی شعر وي را مورد ارزیابی قرار داده است

ي اشعار مربوط به عاشـورا در دیـوان عالمـه     درباره  یکاز این دو کتاب ذکر است در هیچ

  .سخنی به میان نیامده است اهللا فضل

 اهللا فضلعالمه یی اعاشوربررسی محتوایی اشعار . ۱

 را اهللا فضـل  شـعرعالمه در ) ع(امام حسـین   و تصویر ها نگارندگان در این مقاله خصلت

هـاي   هـا ومکـان   ي به تصویر کشیدن شخصیت همچنین نحوه. اند مورد کنکاش قرار داده

عالوه بر این به پیونـد عاشـورا بـا    . اند عاشورایی را در شعر شاعر مورد مطالعه قرار داده

  .اند اشاره نموده نیز زندگی معاصر از دیدگاه شاعر

  از دیدگاه شاعر) ع(امام حسین .1.1

: و قیامش مورد تأکید قرار گرفته است) ع(چندویژگی براي امام  اهللا فضل شعرعالمهدر  

از  هـا  آنحال به بررسی و توصـیف  .و ماندگاري قیام قداستخدا،  ارتباط با ،هدایتگري

 : شود پرداخته می دیدگاه شاعر

  )ع(امام حسین هدایتگري و نجات بخشی .1.1.1

را رمـز  ) ع(امـام حسـین   » فـی المرقـد الحسـینی   «اي با عنوان  در قصیده اهللا فضلعالمه 

  :سراید داند و می می ها آنراه مسلمانان و کشتی نجات  غمقاومت و چرا
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 )103: 2001، اهللا فضل(   

 .شود کند و تسلیم می ایستد و در آن سکوت می می  شده الهام دلدر این مکان  -1

بـه جـاي   [افتـد و   گردد پس فرو می برمیقصدشبزرگی این مصیبت از  خاطر بهچشم  -2

 .شود خون از آن جاري می] اشک

ي بـزرگ   ناپـذیري و مرکـز هـدایت و نجـات دهنـده      رمز ظلـم  مکانی است کهاینجا -3

 .خوابیده است

 .کند جهان تاریک ما را روشن میبر اثر آن و فرستد  میو پرتوهاي نورش را در فضا  -4

هـا بـه برکـت خـون نگاشـته       آمـوزه  ولیـاین کند  را در میان ما منتشر میهایش  آموزه -5

 .شود می

ي عاشـورا نبـوده اسـت بـه همـین       واقعه دردناکییچ مصیبتی تاکنون به عظمت و ه

 .ایسـتد  شود بـا خشـوع و تواضـع مـی     می) ع(شاعر وقتی وارد مرقد امام حسین  جهت

نیـز  » خـاطر «ي  اسـت، کلمـه  ) ع(در بیت نخسـت مرقـد امـام حسـین     » هنا«مقصود از 

نسبت داده است تـا بـه   » یقف، یسکت، یستسلم«ي مکنیه است و شاعر آن را به  استعاره

همچـون  )) ع(حرم امام حسین (مقدس در این مکان » خاطر«زیرا،آن هویتی انسانی دهد

از نگاه شاعر مصـیبت  . شود کند و خشوع دارد و تسلیم می ایستد و سکوت می انسان می

افتـد از عظمـت و    مـی  آنچشـم انسـان بـه     تـا است کـه   سنگینقدر آن) ع(امام حسین 

کند  شاعر در بیت سوم بیان می. گرید افتد و به جاي اشک خون می به پایین می شبزرگی

هدایت مردم و کشـتی  ناپذیري، مرکز  رمز پایداري، عزت، ظلم) ع(ه مرقد امام حسین ک

یـادآور ایـن    در قصـیده  »قطـب اهلـدی و املنقـذ األعظـم« هاي عبارت.نجات بشریت است

إّن احلسـني مصـباح اهلـدی و سـفينة «: فرمایـد  است که می) ص(حدیث پیامبر گرامی اسالم 

چـراغ هـدایتی    )ع(امام حسـین   ،اهللا فضلعالمه از نظر  ).2/62: 1984شیخ صدوق، (» النجـاة

ـــ -۱ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاطُر الـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــُف اخلـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــا يَِقـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ُمْلَهمُ ـُهنــــ

  

ـــِلمُ    ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــه َيستســـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــُکُت فيـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ   وَيســ

ــِده -۲   ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــن َقصــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــرُف عــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــرتِجُع الطّـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ   َويســ

  

ــدَّمُ    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــه الـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــلُّ منـ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ َهــ ـــی فيَـنـْ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ   فيغَشـ

ــــا  -۳   ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــاهنـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــُز اإلب ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــُد رمــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــُث يرقُـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   حيـــ

  

ـــمُ    ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــُذ األعظــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــدی املنِقــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــُب اهلـ ــ ـــ ــ ــ ـــ   وقطـــ

ــا -۴   ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــواَرُه يف الفضــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــُل أنـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   ويرِسـ

  

ـــمُ    ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــا املظِل ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــرُِق عاَلُمنـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ   فـَُيشـــ

ــــه -۵   ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــا تعاليَمــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــُر فينــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ   َويَنُشـ

  

ــرَقمُ    ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــدِّما تَـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــيض الـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــْن بفــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ   ولکــــ
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پرستی و جاهلیت  اوست که انسان را از انحراف و بت ،است خودهاي بعد از  براي نسل

 :کنـد  مـی  بیان »عاشوراء وحی من« کتاب در اهللا فضل عالمه .کند هدایت می راستبه راه

شـوم کـه هـدف امـام      کنم متوجه مـی  را مطالعه می) ع(ي امام حسین  هنگامی که سیره«

از حرکت به سوي کربال اصالح امت جدش بوده است، اصـالح فکـري در   ) ع(حسین 

و اصـالح اجتمـاعی   برابر انحراف فکري، اصـالح سیاسـی در برابـر انحـراف سیاسـی،      

توان آنرا در دو عبارت امر بـه   که میانحراف اجتماعی، و این همان چیزي است  دربرابر

امـام  کالمبرگرفته از  سخن این ).30: 1996، اهللا فضـل ( »معروف و نهی از منکر خالصه کرد

 ،اّمنـا خرجـُت لطلـب اإلصـالح يف أّمـة جـّدي« :در روز عاشورا است کـه فرمـود  ) ع(حسین 

  .)44/329: ق1404مجلسی، ( »أريُد أن آُمَر باملعروف و أ�ی عن النکر

با شهادت خود انـوار هـدایتش   ) ع(کند که امام حسین  م شاعر بیان میردر بیت چها

عالمـه  از نظـر   کنـد،  کند و دنیاي تاریک ما را روشـن مـی   را در جامعه و فضا منتشر می

تابانـد و عـالم    پرتو نورش را بر دل آزادگان مـی  که است نور هدایت )ع(امام  ،اهللا فضل

  .برد می روشنی بهها  ها را از تاریکی کند و انسان شان را روشن می برون درون و

تعـالیم اسـالم، انسـانیت و    ) ع(بیت پنجم اشاره به این موضوع دارد که امام حسـین  

جوهر قلمی کـه امـام تعـالیم انسـانی را بـا آن      اما  ،کند عزت را در میان مردم منتشر می

ما ( نگارد خون است می کـه   سـرمدي  امـام معلمـی اسـت    اینبربنا ،)َترَقمُ ولکْن بفيض الدِّ

مضارع آمده اسـت   صورت به» و ترقم ینشر«دو فعل  .نگارد تعلیمات خود را با خون می

خون او براي همیشه جـاري و تـازه    که که اشاره دارد به این کند میو داللت بر استمرار 

 اهللا فضـل عالمـه   .است ارو پاید بنابراین تعلیم و آموزش او نیز براي همیشه زنده ،است

خط و مسیر اسـالمی نیـاز بـه نیرویـی دارد تـا      «: گوید می» من وحی عاشوراء«در کتاب 

چیـزي جـز خـون     آنانقالبیون را در هر زمان و مکان براي قیـام بـه حرکـت درآورد و   

است که بـا آن  ) ع(هایی که در کربال جاري شد، راز شخصیت امام حسین  نیست، خون

هاي اسالم را در مسیر خدا و پیامبرش استوار کرد به همین خاطر خون امام حسـین   پایه

ي شـهیدان کـربال از طفـل     همـه . آوریـد  بهیـاد آورید تـا بـا آن اسـالم را     یاد بهرا ) ع(

 ها آنبندي  آورید تا بفهمید که پاي یاد بهو سالخوردگان را  پیرمردانتا گرفته  شیرخواره
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به اهل بیت مجانی و رایگان نبوده است، بلکه بهاي آن خون امام حسـین و اصـحاب و   

» ي جریـان دارد  و خـاموش شـدنی نیسـت    چون نهـر  یارانش بوده است، خونی که هم

  ).29: 1996، اهللا فضل(

 )ع(رفیع امام حسین قداست و جایگاه .2.1.1

و ) ع(حسـین  به علو مقـام امـام    »فی المرقد الحسینی« ي ادامه قصیدهدر  اهللا فضلعالمه 

بینـد و   و واقعه عاشورا را در برابر چشم خود عیان مـی  کند قدسی وي اشاره می جایگاه

 :پردازد به توصیف آن می

ــــــــــــني -۱ ــِر الناهضــــــــ ـــــــــــ ــــــيَِّد النـََّفــــــ ــا ســــــــــــــ ــــــــــــــ ـــا     يـــ ــ ــــلِّ مـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــْن ُکـــ ـــــــ ــَت  َع ــــــــ ـــْنَظمُ تعاليــــــــ ـــــــــــ   يـُــــ

ـــال-۲ ــاُل اخليــ ـــَت َعـــــْن أْن ُحيـــــيَط اخليـــ ْسـ ــتْعِلمُ     وُقدِّ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــرباً وَيســــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــذاتَک ُخــــــــــــــ ــــــــــــــ   بـــــــــــ

ـــــــريحِ  -۳ ــــــــ ـــاَم الّضــ ـــــ ــــَک أمـــــــــ ــــــــ ــــُت إليـــــ ـــــ ـــؤملُِ     َمَثلــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــا يُـــــــــ ــــــــــــــ ــينَّ مـــــ ـــــ ـــــــــــ ــالَح لعيـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــ   ف

ــــــــــــــاً  -۴ ــــــــ ــاً زاکي ــــــــ ـــــــــــ ــه دمـ ـــــــــــ ــُت فيـــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ ــَتظِْلمُ     وقـَبّـْل ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــد راَح َيســـــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــَق وقـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ   أُريــــــ
 )105و  104 :2001، اهللا فضل(

 .اي شود برتري یافته آنچه که سروده می  کنندگان، از همه قیام ي اي سرور دسته -1

 .تر از آن هستی که خیال بتواند تو را درك کند تر و مقدس تو پاك -2

بـا یـاد   (در برابر ضریح تو ایستادم پس چیزي دردآور بـراي چشـمانم نمایـان شـد      -3

 ).مصیبت تو اندوهگین شدم

 .کرد م که ریخته شده بود و دادخواهی میو در آن ضریح بر خون پاکی بوسه زد -4

کـه در نظـر   ) ع(شاعر در این ابیات ضمن ابراز تأثر شدید از شـهادت امـام حسـین    

اسـلوبی کـه شـاعر    . پردازد شاعر نماد هدایت است، به بیان مقام واالي آن امام همام می

الناهضـني، يـا سـيد النفـر (اسـلوب خطـاب اسـت     ،گیـرد  براي بیان مقصود خود به کار می

اسلوب خطاب داللت بر دائم الحضور بودن مرثی  ).تعاليت، قّدست، بذاتک، مثلت اليـک

: عبـارت اسـت از   شـمارد  برمـی اوصافی که شاعر براي امام . کند علیه در ذهن شاعر می

سرور آزادگان و ظلم ستیزان، واالتر بودن از توصیف شدن و منزه بـودن از ادراك حتـی   

کـه حسـنین   ) ص(اي است به حدیث پیـامبر   اشاره »د النفـر الناهضـنييـا سـي«در . با خیال

 »احلسـن واحلسـني سـّيدا شـباب أهـِل اجلنّـة«: است نمودهبهشت معرفی  جوانانرا سرور ) ع(

  ). 1/3: ق1379؛ مازندرانی، 4/179: ق1413شیخ صدوق، (
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ض خداونـد در عـو  «: گویـد  مـی ) ع( ي پاداش شهادت امام حسـین  جواد شبر درباره

 انسـان ي شـفاي   چنان اجر و پاداشی به او داد که تربت او مایه) ع(شهادت امام حسین 

شود و خداونـد در غـروب روز عرفـه قبـل از      ي او مستجاب می است و دعا در زیر قبه

کند چرا که امام  نگاه می) ع(ي خود نگاه کند به زائران امام حسین  اینکه به حجاج خانه

از مکـه  ) ع(ي خدا محافظت کرد و هنگامی که امام حسـین   از حرمت خانه) ع(حسین 

وم حرمت اگر از مکه خارج نشوم و به سوي کربال نر: شد به ابن عباس فرمود خارج می

در میـان آزادگـان   ) ع( لـذا امـام حسـین    .)1/37: 1988شبر، (» شود ي خدا شکسته می خانه

کـه از   بـه طـوري   ی برخـوردار اسـت،  ازمکانت خاصـ  جهان و به خصوص شیعیان عالم

و دل  باجـان هـا را   انـواع سـختی   ،شـتابند  اقصی نقاط جهان به زیارت مرقد شریفش می

ي دیگـري   تو گـویی کعبـه   پردازند گري می به نوحه ریفشش و بر مضجع کنند تحمل می

بـه ایـن    اهللا فضـل عالمـه   .خـواهی اسـت   ي که سمبل آزادگی و نماد عدالت ا کعبه ،است

  :سراید میچنین موضوع اشاره دارد و 

ــــــــــهِ  -۱ ـــــــــرُّ اإللـــــ ـــــــــُد ِســـــ ــــُث يرقُــــــ ـــــ ـــــــــا حيـــــ   ُهنـــــ

  

ــــــمُ    ـــ ـــــــــْن أَســـــــــًی ُمفَع ــدی ِم ـــــ ــــُث اهلـُـ   وحيـــــ

ــ -۲   ــــَف ارتقــــــ   واســــــــتطال یتـَــــــــَری احلــــــــقَّ کيــــ

  

ـــــــــمُ    ـــــــــــ ــْن تَعَل ـــــ ـــــــــــ ـــا مل تکــ ــ ــــــــــــــ ــتْعَلُم مـ ــ ــــــــــــــ ــ   َف

ــــريحِ  -۳   ـــــــــــ ــــــ ــاِت الضَّ ـــــ ــــــــــــــ ـــُح يف َجنَب ــــــــــــــ ــــ   وتَلَم

  

ـــَثمُ    ــــــــ ــــــــــــــ ــ ــهادِة إذ تـُْل ـــــــــــ ـــــــــــ ـــاَء الشـــ ــ ـــــــــــ   ِدمـــــــــــ

ــْت  -۴   ــ ـــــــــ ــــــــــــْد َعَکَف ــــــُه النائحـــــــــــــاتُ وقَـ ـــــــ   َحوَل

  

ـــــــــمُ    ـــــــــــ ــــــــجُّ وذي تـَْلِطـــ ــــــــذي َتِضـــــــــــــــ ـــــــــــ   َفهــــ

ــــلمني -۵   ــ ـــــــــــ ـــــَة املســـــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــُبُه َکْعَب ـــــــــــ ـــــــــــ   فـََتْحَسـ

  

ــ   ــــــــ ــنهُم الـــــــــ ــــــــ ــًی مـــــــــ ــــــــ ـــــــــلُّ فتـــــــــ   ُمحرِمُ ـوکــــــــــ

  )103: 2001، اهللا فضل(    

هدایت سرشار از غم  که جایی است، گرفته آرام اینجا مکانی است که راز خدا در آن -1

 .و اندوه است

پس خواهی دانست آنچـه را   ،چیره شده استو  هبینی که چگونه باال رفت حق را می -2

 .دانستی که نمی

 .شوند بینی که بوسیده می هاي شهیدان را می کنی و خون به اطراف ضریح نگاه می -3

 سرو صـورت کند و دیگري به  یکی ناله مید ان شیون نشسته به زنانو در اطراف آن  -4

 .زند می

 بـراي طـواف  احـرام بسـتگان    پیرامـونش را  جوانـان  و، ي مسلمانان کعبه ضریح را -5

 .پنداري می
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آشکار اسـت، و  ) ع(در این ابیات حضور مکان یعنی همان مرقد شریف امام حسین 

» هنـا «اسـم اشـاره   . کنـد  اشاره مـی ) ع(به مرقد امام حسین » هنا، حیث«شاعر با کلمات 

متمرکز کـردن ذهـن شـنونده بـر مرقـد آن       براي کمال عنایت به موضوع مورد اشاره و

کند که جایی که راز خدا نهفته است و هدایت لبریز  سان تأکید می بدین و حضرت است

  .ین مکان استهماز اندوه شده 

رود و  حقی که باال مـی  ،رمز حق و حقیقت است) ع(از نگاه شاعر مرقد امام حسین 

زننـد، دو فعـل    شـهید بوسـه مـی   هاي زیادي عاشق زیارت آن هستند، و بـر خـون    قلب

کـه زائـران امـام     یعنی این ،داللت بر استمرار و حرکت و زنده بودن دارد »تضـّج، تَلطـمُ «

ظـن و  داللت بـر  » تحسبه«در جنب و جوش و گریه و زاري هستند و فعل ) ع(حسین 

) ع(شاعر مرقد امـام حسـین   .کار رفته است جاي ادات تشبیه به بهاج اینگمان دارد و در 

  .داند ي خدا می چون طواف کنندگان خانه را به کعبه تشبیه کرده است و زائرانش را هم

 حق و حقیقت مظهر) ع(امام حسین . 3.1.1

ي حق و حقیقت را تأسـیس   با شهادت خود مدرسهوارث انبیاء است او ) ع(امام حسین 

و بـا خـون خـود    یی حقیقت و مبارزه با باطل بود برپا دنبال بهاي که در آن  د، مدرسهکر

  :فرماید عالمه فضل اهللا در این باره می. اي جدید در زندگی بشریت ترسیم کرد صفحه

ــــــــــــــْفَحةٌ  -۱ ـــــدی َصــ ــجَِّلْت للهـــــــــــ ــــــــ ــا ُســــــ ـــــ ــــــــــــا َخطَّ     ُهنـــــــــ ــــــــــقِّ مـــــــ ــن احلـــــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــْرَقمُ ِم ـــــــــــ ــا ِمـ ـــــ ـــــــــــ   هـ

ـــيبِّ  -۲ ــبُط النـــــــــ ــــــــ ـــــــون ِســ ــــــــی الکـــــ ـــــعَّ فَ     تالهــــــــــــا علــــ ـــــــــــ ـــ َشـــــــــ ـــــــــــ ـــا الـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــــــَومُ ـ�ــــــ ــــــــــــــ َهُج األقـــــ   َمنـْ

ــــــــــــوةً  -۳ ــــــــــــــ ـــــــــدی دعـ ـــــــــــ ــَلها يف اهلُـــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــُني     وأرســــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــرُقمُ تَب ـــــــــــ ـــــــــا تَـ ـــــــــــ ـــواَب مبـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ   الصَّ

ــدماو  -۴ ــــــــ ـــــــــــدی بعـــــــــ ــــْرَح اهلـُـــــــ ــــــــــــــ ـــيََّد َصـ ـــــــــــ ــ    َشـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــَدُه الـــــ ــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــ   رِمُ ُمجْ ـأزاَل قواِع

ـــدَ  -۵ ـــَف تُفـــــــــ ــ ــــــــَم کيـــــــ ـــــــــوسُ  یوَعلَّــــ ـــِلمُ     النفـــ ـــــــــــ ـــــــــی املســــــ ـــوُت الَفتَـــــــــــ ـــــــــــ ــَف ميــــــ ـــــــــــ ـــــــ   و کي

ــاُء األيبِّ  -۶ ــ ـــــــــــ ـــراُق ِدمــــــ ــــــــ ُــــــــــ ــــــــــــَف ت ــمُ     وکيـــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــدِة إْذ تـُْهَضــــــ ــــــــــــــ ــاَه العقيـــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــــــ   ِجتــــــ
  )104: 2001، اهللا فضل(

اي که هیچ قلمـی آن   به ثبت رسید، صفحه براي هدایت حقیقتاي از  جا صفحه این -1

 .است  را ننگاشته

و روش  راه درنتیجـه ي هستی تالوت کرده اسـت،   بر همه آن صفحه راي پیامبر  نوه -2

 .درخشیداستوار با آن صفحه 
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ي هدایت فرستاد، دعوتی کـه بـا    آن صفحه را به عنوان دعوت نامه) ع(امام حسین  -3

 .نمایاند راه درست را می نویسد آنچه می

 هایش را نابود کرده بـود از  کار پایه جنایت )یزید( که بناي رفیع هدایت را بعد از این -4

 .مستحکم کرد نو

 .میرد میجوان مسلمان چگونه و شوند ها چگونه فدا می جان و به ما آموخت که -5

 .ریزد شود چگونه می اي که سرکوب می در پاي عقیده ظلم ناپذیرهاي  و خون -6

ي جدیدي براي هدایت بشـریت ایجـاد کـرد چـرا کـه دیـن        صفحه) ع(امام حسین 

بپا خواست تا این دیـن را بـه مسـیر    ) ع(امام  .اسالم در زمان یزید کامال تغییر یافته بود

امـام حسـن    را داردبراي احیاي دین روش و ابزار خود  هر امامی واقعی خود برگرداند،

 بـا ) ع(ولی امام حسین  ... .با سالح دانش و) ع(با پذیرش صلح، امام باقر و صادق ) ع(

بیت دوم پاسـخ سـؤالی    .ها گشود اي جدید از حقیقت در برابر انسان خون صفحه سالح

و وسـعت آن بـه چـه میـزان      یستبراي کي جدید حق و حقیقت  صحفه است مقدر که

حقیقت را بـراي  ) ع(بیانگر این است که امام حسین » علی الکون«جار و مجرور  است؟

ـ  آموزهکهـ ي بشریت و هستی آشکار کرد، چـرا   همه ایـن دو   اسـتو آزادگیاو انسـانیت و  ی

در مصـراع دوم ایـن بیـت بیـان      .ي تاریخ اسـت  ي بشریت و تمام گستره متعلق به همه

قُـْل َهـِذِه َسـبِيِلي أَْدعُـو ِإَىل «کنـد   یکند که راه مستقیمی که پیامبر مردم را به آن دعوت م می

ي جدیـد هـدایت    ایـن صـفحه   ي وسـیله  بـه )108/ یوسف( »الّلِه َعَلى َبِصـريٍَة أَنَـا َوَمـِن اتـَّبَـَعـِين 

خونش مـردم را بـه راه مسـتقیم دعـوت     نیز با ) ع(و امام حسین  نمایان شد و درخشید

رمـز ظلـم ناپـذیري و قطـب      تنها نه )ع(کند امام حسین  سوم شاعر بیان می دربیت .کرد

ـ  یخـون خـو  بـا تقـدیم    هدایت است که ي جدیـد حـق و حقیقـت     صـفحه  غِش بـه مبلّ

پردازد، چیزي جـز   کند و به تبلیغ آن می ت میآن دعو  را که به چه آن واست  شده تبدیل

   .نیستراه راست 

کـه از نگـاه شـاعر معلـم بشـریت       -)ع( شود امام حسین میهاي بعدي بیان  در بیت

از نو سـاخت   ،هایش را نابود ساخته بود یزید پایهبا شهادت خودکاخ هدایت که  -است

و به ما درس چگونه مردن و چگونه ماندن بر عقیده را آموخت درسی که با فـدا کـردن   
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از جـان  به تعبیر قـرآن   وآموختبه بشریت اش  در راه عقیدهجان و مال و اوالد و یارانش 

/ بقـره ( »َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشـرِي نـَْفَسـُه ابِْتغَـاَء َمْرَضـاِة اللّـهِ «: خود در راه رضاي خداوند گذشت

207.(  

 داشـته اسـت تـا جـایی کـه     علماي بزرگ جهان را بـه شـگفتی وا   )ع(حسین  درس

که بـراي احیـاي   آورد  تاریخ هیچ مردي را به یاد نمی«: گوید فیلسوف آلمانی ماربین می

را بـه   ویـارانش خود، فرزندان، اصـحاب   سلب شده است ها آنو حکومتی که از دولت 

 هـاي  توانـد پایـه   به خـوبی فهمیـد چگونـه مـی     مردي که ،)ع(مگر حسین  ،کشتن دهد

  .)2/243: 2002زرکلی،(» حکومت امویین را به لرزه درآورد

ت انسان است و قوام و دوامـش  حیا  که مایه» خون« کند میشاعر در بیت آخر تأکید 

در تأکید بر ریخته شـدن خـون   . شود به آن وابسته است در برابر عقیده ناچیز شمرده می

دهـد کـه انسـان در     این امر نشـان مـی  . کند حیات انسان را ترسیم می ي راه عقیده نقشه

  .کند اي است که با آن زیست می هدف نیست بلکه وابسته به عقیده جهان بی

جریـان  مـا   جسـم در  والهـی اسـت   امانتی  که »خون«آموخت به ما ) ع(امام حسین 

  ).ِجتاَه العقيدِة إْذ تـُْهَضمُ (اه صاحبش و احیاي دینش ریخته شود در ربایددارد

نشـان از ارجحیـت فعـل اسـت بـر       )تُفـدَّی، تُـراق، ُ�َضـم( استفاده از فعل مجهول در

چه مهم است فـدا شـدن    آن پایمال شدن عقیده، هنگامکه کند ، به عبارتی داللت میفاعل

این امر به شخص خاصی وابسته نیست بلکـه امـري اسـت     و و ریخته شدن خون است

که الزم است در هر زمان و مکان که عقیده در معرض نابودي قـرار گیـرد، توسـط هـر     

طـور کـه او در    با شهادتش به ما آموخـت همـان  ) ع(امام حسین « .شخصی انجام پذیرد

بن زیاد که نماد باطل، فساد و ظلم بودند سر تسلیم فرود نیاورد ما نیـز بـه   ارابر یزید و ب

باید در برابر یزید زمان یعنی امریکا و اتبـاعش تسـلیم   نعنوان فرزندان و پیروان آن امام 

استفاده کـرده اسـت و آن   » الهدي«ي  شاعر سه بار از کلمه. )371م، 2001، اهللا فضل(» شویم

  .ترین هدف قیام امام است هدایت بشریت مهم که اینست بر تأکیدي ا
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  اهللا فضلهاي عاشورایی در شعر عالمه  شخصیت .2.1

بـه  ) ع(هاي امام حسین  در اشعار عاشورایی خود بعد از توصیف ویژگی اهللا فضلعالمه 

پردازد که در زیر به تفصیل در این بـاره   می) ع(العباس  ابوالفضلو  اصغر علیشخصیت 

  :شود می گفتهسخن 

  )ع( اصغر علی ماهه ششطفل .1.2.1

 ،دلـی و قسـاوت اشـقیا    نهایت سنگ به سبب شهادتش کههاي عاشورا  یکی از شخصیت

طفـل شـش    اصـغر  علیدر سخن بسیاري از راویان و شاعران وارد شده است شخصیت 

بـرایش از ظالمـان آب طلـب    ) ع(که امام حسـین   پس از آن. است) ع(ماهه امام حسین 

پس از آن خـون  ) ع(رحمی تمام با تیر گلویش را پاره کردند، قساوتی که امام  کرد با بی

آنچه بر من  »َهوََّن عليَّ مـا نـَـَزَل يب أنـَّه بَعـِني اهللا« :کودکش را به آسمان پرتاب کرد و فرمود

 ).45/46: ق1404مجلسـی،  ( شم خداست بـر مـن آسـان اسـت    مقابل چ فرود آمد چون در

با آوردن تشـبیهات مختلـف    ور اشعار خود از آن سخن گفته است د نیز اهللا فضلعالمه 

  :کرده استشهادت او را بیان  چگونگی

ــعِ  -۱ ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــِر الّربي ـــًال َکزهـــــ ــ ـــرُت طفــــــــــــ ــ   وأبصــــــــــــ

  

ـــن نَ    ــــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــتََّح َع ـــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــالُربعمُ تـََف ــــــــــــــ ـــــــــــ   ورِه

ــــــهامَ  -۲   ـــــــ ــأنَّ السِّ ــــــــ ـــــــــْدٍر کــ ــوَق َصـــ ـــــا فــــــــــ ــ   غفـــــ

  

ــ   ـــــــــــ ـــوُر الــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــه طُي ـــــــــــــ ــوَّمُ ـعلي ـــــ   ُمَنی ُحــــــــــــ

ـــــــــهُ  -۳   ـــــــــــ ــــــُع أوداَجــــــــــ ـــــــــــ ـــْت تـَُقطِّـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ   َوراَحــ

  

ـــَرتِحمُ    ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــه فَيســـــ ـــــــــــ ــو عليــــــ ــ ــــــــــــــ   وَتقُســــــــ

ـــــــــــاملون -۴   ــــــــــــــ ُدها الظـــ ـــــــــــــــــدِّ ــهاٌم ُيَســـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ   ِســــ

  

ــِذمُ    ـــــــــــ ـــــــ ــــــا َجتْ ــنهنَّ مــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــِذُم مـــــ ــ ـــــــــــ   فَتْجــــ

  )105:  2001، اهللا فضل(   

 .اش گل شکفت غنچه از که  ي بهاري چونان شکوفه کودکی را دیدمو  -1

انـد کـه    هاي وارد شده به آن گویی پرندگان مـرگ  اي که تیر سینهکودکی خوابیده بر  -2

  .اند برآن حلقه زده

شروع کردند به سنگدلی با وي حـال   و آغاز کردندرا  گردنشهاي  رگ بریدن تیرها -3

 .کرد طلب میاو مهر که آن

 .بریدند آنچه می بریدند می هایش از رگ و گرفتند، را نشانه می  تیرهایی که ظالمان آن -4

) ع(کودك شش ماهه امام حسـین   اصغر علیدر این ابیات به شهادت  اهللا فضلعالمه 

 داللـت بـر   کـه  اسـتفاده کـرده اسـت   » أبصـر «از فعـل  اول در بیت شاعر  .کند اشاره می
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. )10/197، 1972الزبیـدي،  ( گـردد  در امور حسی استفاده می ندرت بهی دارد و ي قلب مشاهده

) ع( اصـغر  علیایستاده است و با چشم دل و بصیرت به ) ع(در ضریح امام حسین زیرا 

ي  بـه شـکوفه   رسـتگی  زیبایی و نورا در) ع( اصغر علی شاعر در همین بیت ،کند نگاه می

کـه  کنـد   در بیت دوم شاعر به این موضوع اشاره مـی  ،)َکَزهـر الربيـع(کند  بهاري تشبیه می

ي امـام   ایـن شـکوفه  ) ع(علی اصـغر  سـر قرار دارد  ي درخت اگر شکوفه بر روي شاخه

است   هاي خصم شده اي که آماج تیر سینه اش افتاده بر سینهپس از شهادتش ) ع( حسین

هـا را   و شاعر آن ،نمودند می پاره پارهکودك را یکی پس از دیگري هاي  هایی که رگ تیر

  .شمارد میمرگ پرندگان 

جـا کـه    رسـاند آن  وج مـی بـر خواننـده را بـه ا    اثرگـذاري میزان در بیت سوم شاعر 

کننـد و او   هاي کودك را پاره می تیرها با سنگدلی رگ ،»وَتقُسـو عليـه فَيسـَرتِحمُ «: گوید می

  . خواهد که به او رحم کنند مظلومانه از آنان می

 »جتـذم مـنهن مـا جتـذم«و عبارت  ،»سهم«جمع کثرت » سهام«و نیز کلمه » تُقطّـع« فعل

  .کند داللت می) ع(جنایت ظالمان در شهادت علی اصغر بر اوج 

  )ع(حضرت عباس . 2.2.1

فشانی و ایثار حضرت ابـا الفضـل را    جان شکلعالمه فضل اهللا در اشعار خود به زیبایی 

  :سراید کشد و می به تصویر می

ــی اهللاِ    الشـباُب الشـباب َوُرحـُت إلـی حيـُث جيـري -۱ ــ ـــــــــــ ــــــــــــاً إلــــــــــــ ــــــــــــــ ــَتْظِلمُ  نزيفـ ــــــــ ــــــــــــــ   َيســـ

ـــــــاضِ  -۲ ــ ـــــــــــــــِن الريـــــــــ ــــــــه کُغصـــ ــــــــــــــرُت فيــــــــــ ــ    فأبصــــ ــ ـــــــــــ ــــالَءُه الــ ــ ـــــــــــــــذَّ أشــــــــــ ـــــــــــــــه َجـ   ِمْخَذمُ ـفيـ

ـــالُ  -۳ ـــــ ــاِعَديِه الّنبـــــــــــ ــــــــ ــــی ســـــــــ ـــــــــــ ـــــاَوْت علــــ ـــــــــــ ـــَتطِعمِ     �ـــ ــــــــ ــجُّ وَتســــــــــــ ــــــــــــــ ــْت َتِضـــــــ ــــــــ   وراَحــــــــــــ

ـــــــــــــــِتکي -۴ ــدرِِه تشـــ ـــــ ــــــــــــــی َصـــــــــــ ـــــــــَوْت علــــ ـــا    وأْهـــــــــ ــــدَّمُ ....َظماهـــــــ ــاها الــــــ ـــــ ــَروَّی حشـــ ــــــــ   فـَ
  )106: 2001، اهللا فضل( 

دادخـواهی  بـه سـوي خـدا    و  دیدو میخونین جوان این به سوي مکانی رفتم که و  -1

 .کرد می

 هکـ ت هرا تکـ  شدیدم که شمشـیر پیکـر  باغستان ي  چون شاخه جوانی هم جا آنو در -2

 .کرده بود
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چـون حیـوان    کشـیدند و هـم   تیرها فریاد مـی  آنو آمده بود تیرها بر بازوان او فرود -3

 .خواستند شکاري غذا می

ـ کر مـی که از تشنگی شکایت  درحالی آمده بود فرود اش بر سینهتیرها -4  و خـون ... ددن

 .کرد میسیراب  را دلش جوان

. پـردازد  شـهادتش مـی   ي صحنهو ) ع(شاعر در این ابیات به تصویر حضرت عباس 

و  دجنگـ  میداند که در میدان جنگ با تمام وجودش  دالور شجاعی میدربیت اول او را 

در بیت دوم وي را در طراوت و شادابی به شاخسار درختان . کند خدا دادخواهی مینزد 

تا از سویی خواننده را بر زیبایی و جـوانی آن حضـرت واقـف کنـد و از     کند  معرفی می

آیـد خواننـده بـه خـاطر      سخن از قطعه قطعه شدن جسم به میـان مـی   که هنگامیجهتی 

لت آن آو شاعر در این بیت براي قطع کردن .یردنیز تحت تأثیر قرار گ شرعنایی و زیبایی

استفاده کرده است که اولی به معنی از ریشه قطع کردنتوأم  »خمذم«و  »جذّ «هاي  از کلمه

به معنی قطع کـردن سـریع   » خذم«با سرعت است و دومی نیز شمشیر برّان است که از 

 کشـیدن  تصـویر بـه  شاعر در پـی   سوم  دربیت .)4/45، 1992ابن منظور، ( مشتق شده است

 فروافتـادن به معنی » يتهاو«کلمه  .است) ع(زیادي تیرهاي وارد شده بر حضرت عباس 

آن فـرو رفتـه در بـدن    تیرهـاي  برکثـرت  کـه . )15/167، 1992ابـن منظـور،   ( پی در پی است

آمیخـتن   که بـه معنـی غوغـا و همهمـه و درهـم      نیز ي تضج کلمه .داللت دارد حضرت

» النبـال «در کلمـه  از استعاره مکنیه  شاعر همچنین. افزاید این تصویر می  برصداها است 

 گوشـتخواره و  اش را بـه پرنـدگانی   در بازوان و سـینه  فرورفتهگیرد و تیرهاي  کمک می

کنند  طلبند و از تشنگی شکایت می کشند و غذا می کند که فریاد می خون آشام تشبیه می

  .دنشان را فرو نمی انش گوشت و خون عباس آتش درونجز و هیچ چیز )وَتسَتطِعمِ َتِضجُّ (

 اهللا فضلدر شعر عالمه  ییهاي عاشورا مکان.3.1

اسـت کـه در اینجـا بـه      فـرات رود هـم   آنو  اسـت فقط از یک مکان اسم بـرده  شاعر 

  :شود تصویرسازي شاعر در این زمینه پرداخته می

  رود فرات.1.3.1

ــٌر  -۱ ـــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــهُ َونـَْه ـــــــــــ ـــــــــــــَؤرُِّق أمواَجـــــــــــ ــــــــــــــ ـــاهرِ     تـُ ـــــــــــ ِم الطّـــ ــــــدَّ ــــــَری الـــــــــــ   مالمـــــــــــــــــُح ذِکـــــــــــ
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ـــــــا -۲ ــ ــــارْت �ـــــ ـــــ ـــِب فثـــــ ــــــــ ــــْت للغريـــ ـــــ ــــاويلُ     َهَفـــــ ــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــأ نْ مِ �ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ   هاالدابرِ مِســـــــــ
ــــــــــت تَـ  -۳ ـــوراَحــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــااثَـ َنـــــــــ ــائرِ     ُر ِيف َنوِحهـــــ ــ ــــــــــــــ ــی األِمل احلـــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــوٌع علــــــــ ــ ـــــــــــ   ُدمـــــــــــــ
ــوِّحُ  -۴ ـــــــــــ ـــــــرَّ تـُلَـــــــ ـــــــــهيدِ  لي أنَّ ِســـــــــــــ ـــــــــــ ـــاِحرِ     الشَّ ـــــــــــ ــــــــَفِق الّســــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــُن يف الشَّ ـــــــــــ   يکمـــــــ

  )99 :2001، اهللا فضل(     

  .گیرد خواب از چشم امواجش می ،هاي یاد خون پاك و رودي که نشانه .1

اش  روزگار گذشـته  کارهاي سهمگین لذا از عشق آن غریب به هیجان آمدآن امواج،  .2

  . آن را به خروش آورد

 .شود پاشیده می ها اشک ششیوندر گریه و  ،خاطر این درد مبهم و بزرگ به و .3

کـه راز شـهید در سـرخی سـحر انگیـز غـروب        کند میبه من اشاره ] ها این اشک[و  .4

  .خورشید نهفته است

و آرام و قـرار  هیج و پریشان اسـت همواره م) ع(رود فرات بعد از شهادت امام حسین 

 تُـؤرِّق أمواَجـه( دردناك خواب از چشم امـواجش گرفتـه اسـت    ي ندارد زیرا یاد آن حادثه

تشنه به شهادت رسید، بـه همـین خـاطر    در کنار آن ) ع(زیرا امام حسین ) ذکـری مالمـحُ 

کنان از شهادت امام  رود فرات بعد از این مصیبت همچون انسانی گناهکار است که توبه

ي   شاعر در این ابیات کلمه. دهد کند و گریه و ناله سر می اظهار پشیمانی می) ع(حسین 

ه اسـت  را از معنـاي اصـلی آن خـارج کـرده اسـت و بـه آن هـویتی انسـانی داد        » نهر«

ریـزد و بیـان    گذشته خود پشیمان شده است و بر امـام حسـین اشـک مـی     از که بطوري

  .کند که سرخی خون امام حسین همواره در سرخی شفق خواهد ماند می

 پیوند عاشورا با روزگار معاصر. 4.1

در برابر ظلم و فساد حاکمان باطل سکوت نکـرد او خـود، فرزنـدان و    ) ع(امام حسین 

درس عبرتی شد براي  ها ایني  یارانش را فدا کرد ولی حاضر به بیعت با یزید نشد، همه

در  اهللا فضـل  .در برابر فساد و ظلم و باطل سکوت نکنند وقت هیچهاي بعد از او تا  نسل

به همراه یاران و زن و فرزنـدانش  ) ع(امام حسین « :کند بیان می »عاشوراء حدیث«کتاب

به مسؤولیت خود عمل کنـیم  ي خود عمل کرد امروز نیز ما باید با تمام وجود  به وظیفه

) 134بقـره،  (» تِْلـَك أُمَّـٌة قَـْد َخلَـْت َهلَـا َمـا َكَسـَبتْ «فرماید  ي خداست که می و این همان گفته

کننـد و مـا را نیـز بـا      پري شد و پاداش خود را دریافت مـی تاریخ آن امت گذشت و س
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از آنچـه کـه گذشـتگان     است ودهیم پاداشی  توجه به قیام، جهاد و اعمالی که انجام می

ایـم مـورد سـؤال قـرار      پرسـند بلکـه از آنچـه انجـام داده     اند از ما سؤال نمـی  انجام داده

. )180م، 1998، اهللا فضل( )134بقره، ( »ُتْسـأَُلوَن َعمَّـا َكـانُوا يـَْعَملُـونَ َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال « ریمیگ می

 زنـد و  پیونـد مـی   حوادث روزگـار خـود  با  را حسینی نیزعاشورايوي در شعر خویش 

  :خواند مردم را به قیام علیه حاکمان جور و ستم فرامی

ــــــــــــدْ  -۱ ُـــــــــــــوري فـََقـ ــــــــقِّ ث ــــــا �َضـــــــــــــَة اَحلـــــ ـــــــ ــمَّ     في ـــــ ـــراُم َو ُکـــــــــــــ ـــــ ـــيَح احلَــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــمُ أُبـــــــــ   الَفــــــــ
ـــــــــادُ  -۲ ـــاَد الَفســــــــ ــــــــ ــــــِلحٌ .... وســــــ ـــِلمُ     فالُمْصـــــــــــ ــ ـــــــــــ ــاَک، والُمْســـــــ ــ ــــــــــــــ ــــــی هنـــــ ــــــــــــــ ـــ   يـَُرجَّ
ــــــهُ  -۳ ــــــــــــــْعِب ُحّکاُمــــــــ ــــــی الشَّ ـــار علــــــــ ــ ــْرحمُ     وجـــــــــ ــــــــ ـــْن يـَــــ ـــــــــــ ــــــــــــــْوِم َم ــــَق يف الَق ــــــــــ   وَملَْ يـَْب
ــــــهِ  -۴ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــعيُف بآالِم ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ــ    وراَح الضَّ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــَلمُ يَئِنُّــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــه َبسـ ـــــــــــ ـــــــــ   ولَيَس ل
ــــــــــــــــريءُ  -۵ ــَرياُع اجلـــــ ــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــذاَک ال ـــــُع     وأُْخرَِســـــــــ ــــــــــــــ َفــــــــ ــــــــــــــَق يـَنـْ ـــــــــــ ــ ــــــدَّمُ وَملَْ يـَْب ـــــــــــ   إّال الــــــــــ
ــا -۶ ــــــــ ــــــــوَم اإلب ـــــــــدي علــــــــــی الَکــــــــــوِن يــ ـــــــَزمُ     أعيـ ـــــــــــ ــــــــلُّ واليُهــــــــــــــ ـــــــــــ ـــيٍش يَِفـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ   جبــــ
ــــــةٌ  -۷ ـــــــــــ ــــال رايــــ ـــــــــــ ــــــــــوَق املــــــ ــــــــــَق فـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــُدمُ     لَِتْخِف ــــــــــــــ ــــــــــــــــقُّ إذ يَقـــ ــُدها احلــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ   يـَُوّحـــــ
ــــــــــــتَـْعلياً  -۸ ـــدُل ُمســـــ ـــــــــــ ــا الَعـــ ـــــــــــ ــو �ــــ ـــــــــــ ـــــــْد َعَتــــــــــوا َمــــــــــْن ُهــــــــــمُ     ويَزهــــ ــْن قَـــ ــُم َمــــــــ   َويْعَلــــــــ

  )106:  2001، اهللا فضل(    

زیرا حرام خدا حالل شمرده شده است و دهان بسـته شـده   اي نهضت حق بپا خیز،  -1

 .است

 .کند و امید به هیچ مصلح و مسلمانی نیست حکومت می جا همهفساد بر  -2

کنند و در قوم کسی بـاقی نمانـده اسـت کـه رحمـی       حاکمان بر ملت خود ظلم می -3

 .داشته باشد

 .او نیستدهد و مرحمی براي  انسان ضعیف و ناتوان از درد و رنج ناله سرمی -4

 .نیست کارسازغیر از خون چیز دیگري  .الل شده است شجاع نیو -5

و  شـکند  درهم می ناپذیري را تکرار کن با لشکري که بر جهان روز ظلم ،اي نهضت -6

 .خورد نمیشکست 

 .تا پرچم حق که وحدت آفرین است بر باالي جهان به اهتزاز درآید -7

دانند باند  ، و کسانی که تجاوز کردهببالد خود بهو  برکشدسر  عدالت ،و با آن پرچم -8

 .که چه کسانی هستند

شاعر در خالل این ابیات از نهضت حسینی، که همان نهضت حق و حقیقـت اسـت   

نهضت حسینی را به قیام دعوت  چرا وياما  خواهد تا در برابر ظلم و فساد بپا خیزد، می
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که حرام خدا حـالل شـده   کند  تحقیقیه بیان می» قد«شاعر با آوردن حرف  - 1 کند؟ می

د اسـت بـر مـردم    حاکم فاسکه نماد » یزید« -3 ؛حقیقت بسته شده است  دهان-2 ؛است

ي صـداها الل   همـه  -5کند؛  گري وجود ندارد که قیام  هیچ اصالح -4؛ کند حکومت می

به اسیري ] نی[» یراع«بیت پنجم در جهاد و خون راه نجات دیگري نیست  وجزاند  شده

خـاطر   به همـین و ستم بلند کند،  تواند صدایش را در برابر ظلم ست که نمیتشبیه شده ا

بپا خیزند و با تشکیل ارتشی  ،خواهد تا با خلق عاشورایی دیگر از مردم روزگار خود می

ناپذیر به جنگ با ظلم و طاغوت روند و با به اهتزاز درآوردن پرچم حـق مـردم    شکست

بالد و کسانی که ظلـم   را به پیروزي برسانند، آن روز است که عدل و عدالت به خود می

َقلَــٍب َوَسـيَـْعَلُم الـَِّذيَن ظََلُمـو «انــد ســرانجام خــود را خواهنــد دانســت  و فســاد کــرده ا َأيَّ ُمنـْ

َقِلُبونَ    .)227 /شعراء( »يـَنـْ

بـار بـه    3مکنیـه   ي شاعر در این ابیات براي بیان مقصود خود با بکار گیري استعاره

نهضـت را چـون بشـر فـرض      »ييـا �ضـة احلـق ثـور «در  -1: پرداختهاستانسان پنداري 

کـه  نی »اك الیـراع اخرس ذ«در  -2. کند کرده به همین سبب آن را مانند انسان خطاب می

از دسـت داده و  را دانـد کـه قـدرت تکلـم      را چون انسانی می مظهر آواز در دادن است

پنـدارد کـه از    عدالت را چون انسانی می» یزهو العدل«در  -3. خیزد صدایی از او بر نمی

  . بالد پیروزي حق به طرب آمده و با ناز به خود می

ي  بـه مقایسـه   نیـز  »فی ظالل کربالء«اي دیگر تحت عنوان  در قصیده اهللا فضلعالمه 

هاي امروز نیز بـا   پردازد و معتقد است که ملت می) ع(  روزگار خود با عصر امام حسین

مـان ظـالم و فاسـد قیـام کننـد، چـرا کـه        باید در برابر حاک) ع(اقتدا به قیام امام حسین 

برابر ظلم و فساد است و این خون زنـده و  رمز مقاومت و ایستادگی در  )ع(حسین خون

در برابـر آن خواهـد   ) ع(باطل و ظلمی باشـد خـون امـام حسـین      هرجاجاري است و 

در هر زمان و مکانی به  ط به زمان و مکان خاصی نیست بلکهاین خون مربو زیراایستاد 

  .آید میحرکت و جوشش در

ــــــــــــتْ  -۱ ــــــــــــَن انتَهــــــ ــاَءلُت أيـــــ ــ ـــــــــــ ــــا وتســ ـــــ ــــعَُّة ذاَک     هنــــــــ ـــــــــــ ـــاِدرُ أِشــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــدی اهلــــ ــــــــــــــ ــــ   الصَّ
ـــُرونِ  -۲ ـــــ ــالُل الُقــــــــــ ــــــــ ـــــــه ِظــــــــ ـــــــــــ ـــرَّْت علي ـــــ ـــائرِ     أمــــــــــ ــــــــ ـــــــــــرَخُة الثـــــــــ ــــــــــــــْق َصـــــــــ ــــــ ــــــم تـَْنطَِل ـــــــــــ   فـََلـــ
ـــاةِ  -۳ ـــــــــــ ـــــراِع احليـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــأتَِلْق يف ِصـــــــــ ـــــــــــ ــ ــرِ     وَمل ي ـــــــــــ ــَس باحلاِضــــــ ــ ــــــــــــــ ــــــــرِبُط األمـ ـــــــــــ ـــــــــــــا َي   مــــــ
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ـــــــــومَ ...وحنـــــــــــــــُن ُهنـــــــــــــــا -۴ ـــَتِحثُّ الغيــــــ ـــــ ــــــّداهرِ     َنســـــــ ــِد الــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــع األبـــــ ــــــــ ــــــري مــــــــ ـــــــــــ   لتجـــ
ـــر  -۵ ـــی الَفجـــــــــــ ـــو إلـــــــــــ ـــــ ـــــــــورٍة ... ونرنــــــ ــــــَن     يف ثـــــ ــازِرِمــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــرُُخ باجلـــ ــ ــؤِس، َتصـــــــــــــ ـــــــــــ   البُـــــ
ـــا -۶ ــ ــــــــــــــ ــــفِّ يف أفِقنــــ ـــــ ـــــــــــ ــی َدُم الطَّـــ ــــــــ َقـــــــــــــ ـــائِرِ      َويـَبـْ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــَة اجلـــــــــــ ـــــــــــ ُد أْنظمـــــ ـــــــــــــــدِّ ـــــــــــ   يـَُهـــــــ

  )102و  101: 2001، اهللا فضل(   

 .یابد اینجا پرسیدم کجا پرتوهاي آن پژواك خروشان پایان می -1

 .هاي زیادي بر آن گذشته است ولی فریاد انقالبی بلند نشد سال -2

 .چیزي که گذشته را به حاضر پیوند زند ندرخشیددر نبرد زندگی  -3

 .حرکت کند نهایت بیانگیزانیم تا با  ابرها را برمی...و ما اینجا  -4

انقالبـی  ] فساد[از بدبختی  ناشی در انقالبی.... دوزیم چشم می]پیروزي[به سپیده دم  -5

 .زند فریاد می ریزان خونبر که

جماعـت سـتمگر را تهدیـد     ي هـا  یـان بن ومانـد   بال در افق امید ما باقی میخون کر -6

 .کند می

، این )ع(ها از قیام امام حسین  شاعر در این ابیات با بیان اینکه با وجود گذشت سال

ي میان حق و باطـل بـار دیگـر صـدا و      کند که در مبارزه آرزو می ،قیام هنوز زنده است

ي  ود از کلمـه مقصـ . فریاد حسینی بلند شود تا ستمگران و حاکمان فاسد را رسـوا کنـد  

مقصــود از روزگــار معاصــر اســت و » الحاضــر«و ) ع(روزگــار امــام حســین » األمــس«

 شاعر در .است ها آنپیروزي بر فاسدان و ظالمان و تغییر حکومت  در بیت پنجم»الفجر«

و بـراي  به حـس آمیـزي یـا تراسـل الحـواس دسـت زده        »اشـعة ذاک الصـدی« عبارت

در بیـت   .که خصوصیت نور اسـت آورده اسـت  » اشعه« ،که امري سمعی است» صدي«

که غیر محسوس است  »قرونال«که از لوازم اشیاء حسی است به  »ظالل«ي  با اضافه دوم

در . پرداختـه اسـت   )211: ، ص1999الرباعی، (به تجسید یعنی جسد بخشی به امور معنوي 

سـرزمین کـربال شخصـیت بشـري بخشـیده       به» الطف«به » دم«ي  بیت آخر نیز با اضافه

  .است

با فرا رسیدن موسم عاشورا باید متفکرانـه و   هرساله«معتقد است که  اهللا فضلعالمه 

از روي فکر و اندیشه به این حادثه بزرگ نگریست و بر ما واجب است کـه بیاندیشـیم   

معـروف و   براي امـر بـه  ) ع(، او معتقد بود که امام حسین که کربالي امروز ما کجاست
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توانست تحمل کند که حـاکمی فاسـد بـر جامعـه اسـالمی       نهی از منکر قیام کرد و نمی

جوانان روزگار خود را بـه   شاعربه همین خاطر  ،)67و  38م، 1998، اهللا فضـل ( حکومت کند

  :سراید کند و می قیام و تکرار عاشورا دعوت می

  

  )153: 2000، اهللا فضل(           

 .ها رنگین کنید ساران اسالم در کربال، کالم و سخن را با گریه و زاري خون اي سایه -1

 ناپـذیري  ظلـم و  هرعـزت روی بـر روح را و بار دیگر تاریخ را در میان ما برانگیزانید  -2

 .بگشایید

شـود و هرگـاه از کـربال سـخن      تاریخ در هر نسلی تکـرار مـی  «شاعر معتقد بود که 

مظلـومی در برابـر   هر جا نیست بلکه ) ع(گوییم مقصودمان تنها کربالي امام حسین  می

» جبـل عامـل  « جا و آن زمان عاشورا است خواه ظالمی و اشغالگري قرار گرفته باشد آن

ما باید در هر زمان حسین زمانمان و یزید  .ي دیگري یا هر نقطه» ربیبقاع غ« خواهباشد 

خواهـد   تـاریخی کـه شـاعر مـی    ،)184و  93و  92م، 1998، اهللا فضـل (» زمانمان را را بشناسیم

ها را به طرف آن برانگیزاند یک افسانه نیست بلکه تاریخ عزت، کرامت، شهادت و  جان

  :فداکاري است

  األساطِري الکسالی علی ِشفاِه السُّکاری ليَس تارخيُها حديثَ  -۱

ــــديـِحيَّاُت لـحقُّ تلتِقي األْريَ ـبل هو ال -۲ ـــِه َشهـــــــ ـــ ـــ ـــادًة وانتصـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ   اراـــ

  )153: 2000، اهللا فضل( 

 .مستان نیست هاي لبهاي تنبالن بر  تاریخش داستان افسانه -1

 .یابند میدر نزدش شهادت و پیروزي را جوانمردانهبلکه آن تاریخی حقیقی است ک -2

عاشـورا فرصـتی اسـت بـراي     «: گوید می» حدیث عاشوراء«در کتاب  اهللا فضلعالمه 

مـا بایـد ادامـه    « )49: 1998، اهللا فضـل (» تفکر و تأمل و آگاهی یافتن نه براي گریـه کـردن  

بـراي  ) ع(با گریه کردن بلکه باید بدانیم که امام حسین  تنها نهي راه عاشورا باشیم  دهنده

قلب ما باید بـا اهـل    تنها نهام اسالمی جاري شود، ود قیام کرد تا احکي خ اصالح جامعه

در حرف بلکه در عمـل   تنها نهباشد،  ها آنحق باشد بلکه شمشیر و نیروي ما نیز باید با 

ــال -۱ ــ ــــــــــرَف بابتهـــــــ ـــوِّين احلـ ــــــالِم يف کـــــــــــربالء لَــــــــ ــــــالَل اإلســـــ ــــــا ظـــــ ماءِ  يـــــ ــدِّ ــــــــ   الـ

ــريي التــــــــــــاريَخ فينــــــــــــا  -۲ ــ ــاءِ فاوأثــــــــ ــــــــ ــــــزٍّة وإبــ ــــلِّ ِعــــــ ـــــــــــی کــــــــ ـــــــرُّوَح علـ ـــي الـــــ ــــــــ   َتِحـ
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در آن زمـان ظـاهراً   ) ع(امـام حسـین    چهگر و بدانیم که اه با عدالت باشیم،نیز باید همر

  .)185و  184: همان(» براي همیشه پیروز و سربلند باقی ماند اماپیروز نشد 

 عاشورا و ماندگاري .5.1

ي علیه ظلم، کفر و  که مبارزه هرجاي جغرافیایی نیست بلکه  یک نقطهکربال منحصر به «

 قرارگرفتـه جا کربال است هر جا که اسـالم و مسـلمین در برابـر کفـر      استکبار است آن

  .)297، 2001، اهللا فضل( »افغانستان عو عراق باشد چه لبنانچه باشند آنجا کربال است 

جـا   ها بر آن گذشته باشداز آن معتقد است که عاشورا هرچند که سال اهللا فضلعالمه 

  :سراید می باره درایناست و جاودان ،ماندگار و مظهر حق در برابر باطل است که

ــنو  -۱ ـــــ ــــــــــــَدْ�ا الســـــــــ ــــــــــــــًة َخلَّــــ ــــــا َ�َضــ ــ    نَ يــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــا الَفَلُكــــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ   األعَظمُ وداَر �ـــــ

ــاتِ  -۲ ــ ـــی َمْســـــــــَمِع الکائنـــــ ـــــــــدَّموا    أِعيـــــــــدي علــــــ ـــــــــــــ ــا َق ـــــــــــ ـــاِة ومـــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــ ــديَث األُب ـــــــــــ   حـــــــــ

ـــــــــاهلون -۳ ــُر اجلــــ ــ ــُم النـََّفـــــــــ ـــی يـَْعلَـــــــــــ ــــــــ ــتَـْعَظُموا    َعســ ــ ــا اســـــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــتنکروه ومـــ ـــــــــــ ـــا اســـــ ــــــــ   مبـــــــ

ــــــــــــوا -۴ ــــــ ـــا َزَعُم ــ ـــــــــــ ــــــــــــــه ومــ ــــ ـــــــّروا في ــ ــــــدَّمواةَ     أنَّ الـــــــــ ــــــــــــــ ـــ ــــــــــــه أو َق ـــــــــــ ـــــــــروا في ـــد أّخــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ   ق

ــاب -۵ ــ ــــــــدِک فصــــــــُل اخلطــــ ــــــدي فعن ـــ    أِعيــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــــُح الـ ــــــــــــــ ــدِک ُيْسَتوَضــــــ ــ ــــــــــــــ   ُمبـَْهمُ ـوعنــــــــ
  )104: 2001، اهللا فضل(

 .و فلک بزرگ آن را در جهان گرداندجاودان کرد آنراها  اي نهضتی که سال -1

 .و ایثار را تکرار کن ناپذیري ظلمبر گوش جهانیان حدیث  -2

بزرگ و  جاهالن بدانند آنچه را که انکار کردند و آنچه را کهامید است که جماعت  -3

 .دانستند ناممکن

پنداشتند راویان با تقدیم و تأخیر در آن تحریـف   آنچه می] آگاه شوند از حقیقت[و  -4

 .ایجاد کردند

را تکرار کن چرا که فصل الخطاب سخن نزد تو ] ناپذیري ظلمحدیث [ ،اي نهضت -5

 .شود ي تو روشن می وسیلهاست و امور مبهم به 

. پرداختهاسـت ي مکنیه به انسان پنداري  شاعر در این چند بیت با استفاده از استعاره

پندارد کـه در برابـر او ایسـتاده اسـت و صـدایش را       امام را چون انسانی می وي نهضت

در بیـت  . )يـا �ضـة، أعيـدی، فعنـدک(کند  لذا همانند یک انسان او را خطاب می. شنود می

استفاده کرده است تا بر علو و اهمیت ایـن   -رود که براي ندا بعید بکار می -» یا«اول از 
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در بیت دوم نیز اثبات مسمع براي کائنات داللـت بـر ایـن دارد کـه     . نهضت داللت کند

خواهد کـه   شنود لذا از نهضت جاودان می پندارد که می شاعر کائنات را چون انسانی می

را در گوش کائنات تکـرار   و یارانش) ع(امام حسین  هاي شانیف و جان استقامتحدیث 

نتیجه دخـل و  و ممکن  را باور ندارند و آن را نا )ع(قیام امام حسین که  جاهالنیکند تا 

و ابهامشـان برطـرف    آگاه شونددانند به حقیقت این نهضت  تصرف راویان در تاریخ می

  . شود

ها بر آن گذشـته   که سال هرچند) ع(سین کند که نهضت و قیام امام ح شاعر بیان می

ایـن نهضـت در هـر زمـان و مکـانی، داسـتان قهرمـانی و        . باشد زنده و جاودان اسـت 

کند و حدیث چگونـه کشـته شـدن را     و ایثار را بر گوش جهانیان تکرار می ظلمناپذیري

  .کند بیان می

  

  نتیجه

  : توان نتیجه گرفت که می اهللا فضلی عالمه ایبا بررسی اشعار عاشور

م علیـه  مردم را به قیا ،با پیوند عاشوراي حسینی و روزگار معاصر خود اهللا فضلعالمه  -

هاي امروز نیز با اقتـدا بـه قیـام     و معتقد است که ملت خواند فرامیحاکمان جور و ستم 

م حسـین  خـون امـا   چراکهباید در برابر حاکمان ظالم و فاسد قیام کنند، ) ع(امام حسین 

رمز مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و فساد اسـت و ایـن خـون زنـده و جـاري      ) ع(

در برابر آن خواهد ایستاد و این ) ع(است و هرجا باطل و ظلمی باشد خون امام حسین 

توانـد در هـر زمـان و مکـانی بـه       خون مربوط به زمان و مکان خاصی نیست بلکه مـی 

  .حرکت و جوشش درآید

صور خیال به خصوص استعاره و تشبیه در اشعار خود بسـیار اسـتفاده کـرده    شاعر از  -

هـاي   توان در تصویر پردازي لحظـه  شاعر از استعاره و تشبیه را می کارگیري بهاست اوج 

  .مشاهده کرد) ع(و اباالفضل العباس  اصغر علیشهادت حضرت 

بـه   یگـاه  ،آورد مـی روي به فن تشخیص  خویش عواطفبراي بیان  در مواردي شاعر -

به امور غیر حسـی ماننـد    یامواج، کائنات، سرزمین کربال و گاه مانند جان بیمحسوسات
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 ذکـر  بخشد و براي آنان صـفات بشـري   حیات انسانی می... ، عقیده، هدایت، حق و�ضـة

  .کند می

) ع(داند همان راهی که امام حسـین   میجهاد و شهادت را احیاي اسالم  تنها راهشاعر  -

  .فرزندان و یاران خود به بشریت آموخت، مال ،با فدا کردن جان

  

  نوشت پی

م در نجـف   1935ق برابـر بـا    1354سـال   درفرزند سید عبد الـرؤوف،  اهللا فضل محمدحسینسید  -1

: 2004مهـدي،  ( رسـد  نسب او به امام حسن مجتبی مـی  .)306، 8ج : 1956خاقانی، ( متولد شداشرف 

را نـزد پـدرش    حوزة علمیه نجـف رفـت، و دروس اولیـه   ق در سن نه سالگی به  1363در سال . )33

، دروسش را تـا سـال   )37و  28: 2003ابوصالح، (گذراند سپس از محضر اساتید بزرگ نجف بهره برد 

در سن هفده سالگی  م1952براي نخستین بار در سال .ق ادامه داد و از مراجع روزگار خود گردید1385

). 38: م 2006فضل اهللا، (ه همراه پدرش به قصد دیدار اقوام و خویشان خود به موطن خود لبنان رفت ب

ژوئیـه سـال    4وي در  .م، نجف را به قصد اقامت دائم به سوي لبنان ترك کرد1966و باالخره در سال 

ه اثر منتشـر شـده   بیش از هفتاد و س تا کنون از عالمه فضل اهللا. م در بیروت به دیدار حق شتافت2010

خطـوات   ،الفقهیۀالمسائل  ن وحی القرآن در بیست و پنج جلد،تفسیر م :ها عبارتند از ترین آن که مهماست

يا ظالل اإلسالم،  :با عناوین ذیل از او منتشر شده است چهار دیوان شعرهمچنین . ...و علی طریق اإلسالم

  .دروب السبعنييف و  قصائد لإلسالم و الـحياة، علی شاطئ الوجدان
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  د حسين فضل اهللامحمّ د السيّ عالمة الر اشعأي مرآة ف عاشوراء

  

  1يحسین مهتد

  2خداداد بحري

  

  

  ص ّ الملخ

إىل جانب دراساته يف العلوم الدينيـة لـه . ة حممد حسني فضل اهللا من فقهاء العرب وشعرائهم املعاصرين کان العالم

وغريمهــا " سـالميف ظـالل اإل"، و"لإلســالم واحليـاة قصـائد"ديب الفـائض، منهـا اويـن شـعرية قيمـة تنبـئ عــن ذوقـه األدو 

يقــوم العالمــة يف قصــيدة .يليــق �ــا رغــم احتوائهــا علــى قصــائد رائعــة مــن الشــاعر ممّــا مل يهــتّم �ــا الدارســون اهتمامــاً 

 ه�ضـت وأسـباب) ع(مـام احلسـني ، ببيـان فضـائل اإل"السـالم واحليـاةقصـائد ل"من ديوانه " يف املرقد احلسيين"عنوا�ا 

صـغر وأيب الفضـل العبّـاس ويلقـي يصـّور فيهـا مشـهد استشـهاد علـي األ واتصال �ضة عاشـوراء بالعصـر احلاضـر كمـا

غراضــه مــن العالمــة يف هــذه القصــيدة لبيــان أ دّ اســتم).ع(مــام صــورة لنهــر الفــرات بعــد استشــهاد اإلأمــام املخاطــب 

 بســـبب تعلّـــم الشـــاعر يف حـــوزة النجـــف العلميـــة. ملضـــارعةفعـــال ااأل و ،والتكـــرار ،واالســـتعارة ،التشـــبيهتقنيـــات مثـــل 

أخــرى يف  ليــه أّن للشــاعر أبياتــاً االشــارة إممّــا جيــب .بأهــل البيــتســالمية يظهــر يف شــعره تــأثره وتعّرفــه علــى العلــوم اإل

ر مجاليـــات شـــعيف هـــذا املقـــال بدراســـة  انيقـــوم الباحثـــ". يف ظـــالل االســـالم"مبعثـــرة يف ديوانـــه ) ع(مـــام احلســـني اإل

  .يوالتحليل ينهج الوصفاملمستخدمينالعالمة فضل اهللا حول عاشوراء 

  

  

  

  

  

  

  

  .األدب امللتزم ء،عاشورا ،فضل اهللا العالمة ،)ع(اإلمام احلسني  :الکلمات الرئيسة
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