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رثاي حسیني در اشعار عربي قرن سوم
دکتر حمیدرضا مشایخي 1

چکیده
   ورود حماسۀ کربال به حیطۀ شعر و ادبیات یکي از عوامل ماندگاري و پایایي آن به شمار مي آید، 
زیرا قالب تأثیر گذار و نافذ شعر و مرثیه، میان دلها و عاطفه ها از یک سو و حادثۀ عاشورا از سوي 
دیگرپیوند زد و احساس غم، حسرت و خشم را در مخاطبان بر افروخت  و باعث به وجود آمدن غني ترین 

ذخائر فکري و احساسي شیعي در زمینۀ ادبیات گردید.
  تاریخ سرایش رثاي حسیني، صرف نظر از شواهدي که از وجود آن پیش از واقعۀ شورا حکایت دارد، 
از حادثۀ کربال آغاز گشت و ادبیات عربي را غني و پربار نمود. انگیزه هایي چون اعتقاد دیني و نیل به 
پاداش اخروي، جذابیت شخصیت امام حسین(ع)، حادثۀ غم انگیز کربال و شدت ترا         ژدي آن باعث شد تا 
شاعران شعرهایي بدیع و پربار را در قالب رثا بسرایند. واژگان ساده و دلنشین و داراي بار عاطفي مناسب، 
وزنهاي گوناگون،  پیوند ناگسستني آن با اصول شیعي به همراه عاطفه صادقانه، تصاویر هنري زیبا و 
متنوع و داراي قدرت القایي باال و تخیالت شاعرانه از یک بعد و پرداختن به جنبه هاي تاریخي کربال، بیان 
حقانیت اهل بیت(ع) و ستمهاي وارده به آنها از بعد دیگر، زمینۀ ظهور یکي از سوزناک ترین مراثي قرن 

سوم را فراهم آورد و صحنه هایي واقعي از آن را براي  مورخان و مقتل نویسان به نمایش گذارد.

واژگان کلیدی: کربال، شعر، اهل بیت، رثا، شیعه، شاعر، امام حسین 
hamidreza.mashayekhi@yahoo.com :1ـ استاديار دانشگاه مازندران. نشاني الکترونيکي
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1- مقدمه
ورودحماسۀ کربال به حیطۀ شعر به وی         ژه رثا یکي از عوامل ماندگاري و پایایي نهضت عاشورا به شمار 
مي آید، زیرا حضور پر رنگ در قالب نافذ مراثی سروده شده و در سوگداشت شهدای کربال از سویی پیوند 
دهندۀ میان عواطف و دلهای سوخته و حقیقت طلب است و از سوی دیگر به نوبۀ خود باعث غنا و اعتالی 

اشعار و مراثی مي باشد.
از این منظر، مرثیه های حسینی در قرن سوم هجری از غنی ترین و حماسی ترین ذخایر فکری و 
احساسی شیعی است وشهرت برخی از شاعران چون دعبل نیز مدیون همین ذخیرۀ فکری و احساسی شیعی 
مي باشد. آنان پرداختن به واقعۀ عاشورا را برخود فرض می دانستند و چنین امری صرف نظر از محبت به 
حضرت سید الشهداء، ریشه در تأیید و تشویق و سفارش ائمۀ معصومین(ع) در به تصویر کشیدن و احیای 

همیشگی عاشورا داشت.
بنابر چنین تفکری، شاعران شیعی پس از حماسۀ کربال به ویژه در قرن سوم به رثاي آن حادثه روي 
آوردند تا جایی که قرن سوم را می توان منشأ بسیاری از مرثیه ها و اشعار حسینی دانست، زیرا شاعران 
زیادی در این قرن در دفاع از واقعۀ کربال و نشر و گسترش فرهنگ عاشورایی به سرودن شعر به ویژه رثا 
مبادرت ورزیدند و با خلق مضامین نو و دلنشین آن حادثۀ بزرگ را به شکلی قابل قبول به تصویر کشیدند. 
کتابهای ادبی مربوط به این قرن مملو از اشعار این گونه شاعران می باشد و پیامد آن از سوی پژوهشگران 
ادبیات عربی، در سراسر جهان در خصوص رثای حسینی و ویژگیهای آن به طور کلی کتابها و مقاالتی 
به چاپ رسید و هریک به گوشه ای از آن توجه نمودند. در زمان معاصر نیز می توان به کتابهایی با عنوان 
امام حسین(ع) در شعر معاصر عربی و شعر متعهد شیعی در عصر عباسی اشاره نمود که تنها به گوشه هایی 

از روند  رثای حسینی به طوری کلی و نه مختص به قرن سوم اشاره نموده اند.
اما این مقاله در پی بررسی ویژگیهای رثای حسینی در قرم سوم است که مهم ترین مرحلۀ شعری 
ادبیات عربی به شمار می آید تا از این رهگذر مشخص گردد خصوصیات آن چه بوده و اصوالً شاعران از 
چه مضامینی برای بیان واقعۀ عاشورا در شعر بهره گرفته و محتوا و مفاهیم اشعارشان چه بوده است؟ و چرا 

شاعران از موضوع رثا برای بیان آن یاری جسته اند ؟

2-  رثا در لغت
رثا در لغت دارای معانی بسیار است درلسان العرب چنین آمده: »رثا فالٌن فالنًا اذا بکاه بعد موته 
دُت محاسنَه«  فالنی در بارۀ فالنی رثا گفته است، یعنی پس از مرگ او بر  ورثوُت الميَت اذا بکيتُه و عدَّ
وی گریست. بر مرده گریستم و محاسن او را بر شمردم(ابن منظور، 1988م: ج5، ص138). در صحاح نیز 
آمده: »رثيُت عنه حديثًا ارثی رثايۀ اذا ذکرتُه عنه« (جوهری، 1998م: ج2، ص171). مؤلف منجدالطالب 
نیز چنین می گوید: »رثا الميَت رثواً« : گریست بر مرده و او را ستایش کرد و برایش شعر گفت.(سیاح، 

1375ش: ص 443)
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2-1: رثا در اصطالح
رثا یکی از فنون شعر غنایی است که شاعر در آن از حزن و اندوه خویش در فقدان محبوبش سخن 
می گوید. این فن دارای گونه ها و گرایشهاي مختلفی است که مطابق طبیعت و مزاج و جایگاه گویندۀ آن 
متفاوت می باشد، پس هر گاه گریه و زاری بر مرگ میت افزایش یابد و گوینده در شعر به بیان شوق و 
اندوه خود در مرگ میت بپردازد، به آن ندبه گویند و هرگاه به بیان ویژگیهایي پسندیده که درشخص 
میت وجود داشت بپردازد، به آن تأبین گویند و هر گاه در کالمش رنگ اندیشه و تأمل در حقیقت مرگ 

و زندگی غلبه یابد به آن عزا گویند. (ناصیف، بی تا: ص5)
 

2-2: انواع رثا
رثا بر اساس فرد میت و نسبت او با شاعر و جایگاه و مرتبۀ او از نظر اجتماعی و سیاسی و  جز آن 
به چند نوع تقسیم می شود. از مهم ترین انواع آن می توان به رثای شهدا، والدین، فرزند، برادر، درباریان و 
خلفا، اشراف و بزرگان قوم، همسر، نفس (خود شاعر) شهرها، اسب، شتر، سگ که شاعر تعلق خاطری به 
آنها داشته است، اشاره کرد. از آن جایی که ذکر همۀ این نمونه ها از مجال این بحث خارج است تنهابه 

یک نمونۀ آن اکتفا می کنیم. 
 

2-3: رثاي شهدا 
این نوع رثا غالباً از عاطفه ای دینی برخوردار است و عقاید و باورهای بسیاری درآن به چشم می خورد. 
برای نمونه می توان به مرثیۀ منتسب به امام علی (ع) دررثای حضرت فاطمه(س) اشاره کرد. که ابن عبدربه 
در» العقدالفرید« نقل کرده است. امام (ع) آن را در هنگام دفن پیکر مطهر حضرت فاطمه(س) سروده اند 

و عالوه بر رثای شهیدۀ اسالم، حاوی حکمتها و اندیشه های دینی می باشد:
ــِن فُْرقٌَۀ ــاٍع ِمن َخلِيَلْي ــُکلِّ إجتَِم ِ ــُلل ــاِت قَلِي ی َدوَن الَمَم ــذِ َّ َو ُکلُّ ال

ــَد َواِحٍد ــَداً  بَْع ــاِدی َواِح ــُدوَم   َخلِيُلوإنَّ افِتَق ــی أَْن  اَليَ ــٌل َعَل لي َدِ

     )ابن عبدربه، 1983م:ج3، ص 198(

اجتماع دوستان جدایي دارد و هر چیزي که در برابر مرگ قرار دارد اندک و بي مقدار است.
از این که من یکی پس از دیگری آنها را از دست می دهم، دلیلی است بر این که دوستی پایدار و 

جاودانه نیست.

2-4: تبیین جایگاه رثا در ادبیات عربی
رثا یکی از قدیمی ترین موضوعات شعر به شمار می آید. شاید بتوان آن را از جمله اشعار نخستین انسان 
دانست و قدمتی برابر با قدمت الالییهای عامیانه مادران نخستین بر آن قایل شد، زیرا یکی از زندگی سخن 

می گوید و دیگری از مرگ و سرنوشت محتوم انسان.
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در  زمینۀ رثا با مفهوم ادبی اش می توان گفت یونانیان از پیشگامان آن به شمار می آیند، چون »رثا 
جایگاهی بارز در شعر یونان قدیم داشت و شاعرانی چون ارخلو کوس و مانند او به این فن شهرت داشتند.« 

(ضیف، 1995م: ص 10)
شاعران عرب نیز از این امر مستثنی نبودند چرا که اندیشۀ مرگ و زوال انسان امری اجتناب ناپذیر 
بود. به همین دلیل شاعران چه در دورۀ جاهلی و چه اسالمی همواره در اشعارشان به یاد مرگ نغمه سرایی 

می کردند و حکمتهایی زیبا دربارۀ آن بیان می داشتند، چنان که زهیر از شاعران جاهلی چنین می گوید:
ــا يَنَْلنَُه ــبَاَب اْلَمنَايَ ــَماِء  بُِسلُِّمو َمْن َهاَب أَْس ــبَاَب  السَّ َو لَْو يَْرَق  أْس

)زهير، 2005م : ص 70(

     هر کسی از مرگ بگریزد،  مرگ او را درک خواهد کرد اگر چه با نردبانی به راه های آسمان 
صعود نماید.

با ظهور اسالم و به واسطۀ نشر احکام الهی و انگیزه های اعتقادی، فرمان برداری، مشارکت در جهاد و 
نیل به ثواب الهی بر مفاهیم رثا افزوده شد. و ارزشهای شعر رثا، صبغۀ الهی گرفت و پرداختن به مالکهای 
ارزشی اسالم مورد توجه مرثیه سرایان واقع شد و تسلی و تعزیت شاعر، به تأمل در سرنوشت انسانها و معاد 
سوق یافت و بسیاری از رثاها به ذکر رثای کشته شدگان و شهدای جنگها اختصاص یافت که از جمله 

می توان به شعر حسان، شاعر پیامبر، اشا ره کرد:
ــَزُۀ ِفيُهُم ــُروا قَْتَلی َو َحْم ــُعفإْن تَْذُک ــَو ُمطيِ ــَوی هلِلِ َو ُه ــٌل ثَ قَتِي

ــا ــُه بَِه ُ ــِد َمْنِزل ــاَن  اْلُخْل ــإنَّ َجنَ ــِريُعفَ ــِذی يَْقِضی الُموَر َس ًّ َو أَْمُرال

)حسان، 1987 م: ص113(

اگر کشتگان را که حمزه از جملۀ آنان است به یاد آورید، او کشته شده ای است که مطیعانه به خاطر 
خدا در خاک آرمیده است.

به راستی بهشت جاودان منزلگاه اوست و دستور خدایی که امور را اداره می کند، سریع می باشد.
پس از صدر اسالم نیز روز به روز بر تحول رثا چه در مفاهیم و چه ساختار و قالب افزوده شد تا جایی که 
پس از شهادت امام علی (ع) نوعی احتجاج و اعتراض نسبت به غاصبان حقوق ایشان به آن اضافه گردید 
و شاعران شیعي در عین شجاعت در دفاع از والیت و امامت به احتجاج و استدالل نسبت به حق امام (ع) 

روی آوردند و شعرشان بازگو کنندۀ حقانیت اهل بیت در خالفت پس از پیامبر اکرم(ص) شد.
در دوران حاکمیت امویان که شاعران دربار هم با سیاست بیداد و تعصبات قبیله ای آنها هم سو بودند، 
شاعران شیعه با الهام از تعالیم ائمۀ اطهار(ع) و بهره گیری از جایگاه شعر و ادب در جامعه براي دفاع از 
حقانیت تشیع، باب استدالل را به سوی ادبیات گشودند و به تبلیغ معارف اهل بیت (ع) و ارشاد مردم همت 
گماردند، که در این خصوص می توان به اشعار کثیربن کثیرالسهمی در رثا و مناقب امام علی (ع) و اهل 

بیت(ع) اشاره کرد:
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ــًا َعلِيَّ ــبُّ  يَُس ــْن  َم ــَن اهللُ   َو ُحَسْينًَا   ِمْن   ُسوقٍۀ  َو  إَماٍملََع

ــاَلِم     ِطْبَت  بَْيتًَا َو َطاَب  أَْهُلَک أًْهاَلً أَْهُل  بَْيِت  النَّبِیِّ  َو   الْس

)حوفی، بی تا: ص 187(

خداوند لعنت کند کسان دون پایه ای را که علی و حسین و امام جانشین آنان را دشنام می دهد.
تو (امام علی) از خاندان پاکی هستی و اهل بیت  تو که از خاندان پیامبر هستند و وابسته به اسالم، 

پاک و مطهر می باشند.
در این دوره، رثای شیعی بارزترین نوع شعر به شمار می آید، چون از عشق به اهل بیت و عاطفۀ حزن 
و غضب شاعر سرچشمه می گیرد و در پرتو ماتم سرایی بر شهیدان و بیان اوضاع سیاسی –  اجتماعی و 

تصویر وقایع، به دفاع ازاهل بیت(ع) برخاسته و تشویق مردم به انتقام ازغاصبان را در نظر داشته است.
در دوران عباسیان نیز علی رغم برخی تفاوتها در نوع و محتوا، همان رویکرد شعری که در دورۀ اموي 
در رابطه با شعر رثا وجود داشت، ادامه یافت. در این دوران عالوه بر گونه های سنتی رثا همچون رثای 
فرزند، برادر و دوستان، گونه های رثای خلفاء و درباریان و در نقطۀ مقابل آن رثای اهل بیت (ع) به 
طور چشمگیری گسترش یافت،  به طوری که زیباترین نمونه های رثای شعر عرب در این دوره مشاهده 
می شود. در این میان می توان به متنبی اشاره کرد که سرآمد مدیحه گویی و مرثیه سرایی در این عصر 

می باشد.

3- جایگاه رثای حسینی در ادبیات عربی
اگر میزان شعر را آن گونه که معاصران می گویند، تأثیرگذاری بر مخاطب و برانگیختن عواطف بدانیم، 
شعر حسینی در اوج اقتدار ایستاده و در حقیقت این ادبیات شیعه است که ادبیات عرب را غنی و پربار کرده 
و دلیل آن نیز موقعیت شیعه است که به صورت طبیعی موجب شعله ور کردن عاطفۀ خشم وحزن و تحرک 

آن می گردید و این خود بهترین پشتوانۀ ادب محسوب می شود. (امین، 1934م :ج3، ص300- 301)
بنابراین جایگاه شعر عاشورا در ادبیات عربی به ویژه شعر شیعی چون نگینی درخشان در حلقۀ  ادبیات دینی 
است و ورود حماسۀ کربال به حیطۀ شعر و ادب یکی از عوامل ماندگاری و پایایی آن نهضت به شمار می آید، 
زیرا قالب تأثیر گذار و نافذ شعر و مرثیه، میان دلها و عاطفه ها از یک سو و حادثۀ عاشورا از سوی دیگر پیوند زد و 
احساس غم، حسرت، خشم و مسئولیت را در وجود شنوندگان این نوع مراثی بر  افروخت، به عبارت دیگر ادبیات 
عاشورایی به عنوان غنی ترین ذخیره های فکری و احساسی بر زبان شعر تأثیر نهاد و شعر رثا و سوگ سروده های 
مذهبی را غنا و اعتالیی ویژه بخشید تا جایی که برخی از شاعران نیز ماندگاری نام خویش را مدیون پرداختن به 

توصیف قیام کربال بودند، که از میان آنان می توان به دعبل، شریف رضی، مهیار دیلمی و فرزدق اشاره کرد.

3-1: نخستین نمونه های شعر رثای حسینی
تاریخ آغاز سرودن شعر عاشورایی تقریباً روشن است و می توان شروع جریان محرم و واقعۀ عاشورا را 
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تاریخ رسمی شروع مرثیۀ حسیني نامید، اما کتابهای تاریخی و دینی بعضی از شواهد را ذکر می کنند که حاکی 
از وجود مرثیه هایی پیش از شهادت امام حسین(ع) و یارانش دارد. در منابع عامه و خاصه آمده است که جریان 
شهادت امام(ع) در حدود بیست مورد برای پیامبر(ص) خوانده شد و آن حضرت پس از شنیدن آن، سوگواری 
نمودند.( فیروزآبادی، 1999م: ج 3، ص272)از امام باقر(ع) نیز نقل شده است که هر گاه امام حسین(ع) نزد 
پیامبر(ص) می آمد، آن حضرت او را به خود می چسباند و به امیر مؤمنان می فرمود »او را نگهدار« علی(ع) 

حسینش را نگه می داشت و پیامبر او را می بوسید و می گریست. (شوشتری، 1994م : ص 249)
در روایتی نیز آمده که نخستین کسی که در رثای امام حسین(ع)، قاتل وی را لعنت کرد، ابراهیم(ع)، 
خلیل رحمان، بود. پس از پیامبر(ص) نیز امیر مؤمنان و فاطمه(ع) و امام حسن(ع) و اهل بیت برای امام 
حسین (ع) و مصایبش اشک ریختند و عزاداری کردند. هم چنین در روزهای قبل از شهادتش در واقعۀ 
عاشورا، رثاهایی در رابطه با ایشان شنیده شد، در مسیر هجرت امام(ع) ازمکه به کوفه در بین راه و در منزل 

خزیمه، امام ندایی شنید که می گفت:
ــِد ــی  بَِجْه ــُن فَاْحَقْفل ــا  َعْي ــَهَداِء بَْعِدیأاََل  يَ ــْن يَْبِکی َعَلی الشُّ و َم

 )شبر، 1980م: ج1، ص 35(

هان ای چشم، بسیار اشک ببار، چه کسی پس از من بر شهیدان اشک می ریزد؟
هم چنین اشعاری که به ام لقمان، دختر عقیل بن ابی طالب، نسبت داده شد، نیز از نخستین مرثیه ها 

قلمداد می گردد و با حادثۀ کربال ارتباطی تنگاتنگ دارد:
ــاَل النَّبیُّ لَُکْم ــاَذا  تَُقولوَن  إْذ  قَ َمِمَم ــُر اْلُ ــاَذا  فََعْلتُْم و أَنْتُم آِخ َم

ــَد  ُمْفتََقِدی ــی َو بَِأْهلِی  بَْع ُجوا بِدِم بِِعْتَرتِ ــاَری َو ِمْنُهْم ُضرِّ  ِمْنُهْم اَُس

)طبري، 1375ش: ج 6، ص 221(

وقتی پیامبر به شما بگوید: شما که آخرین امتها هستید چگونه با عترتم رفتار کردید، به او چه 
خواهیدگفت.

سوگند به عترت و اهل بیتم پس از مرگ من برخی از آنان، اسیر می شوند و برخی دیگر به خون 
آغشته خواهند شد.

از دیگر نمونه های رثای حسینی می توان به اشعار عقبۀ بن عمرو السهمی اشاره کرد. وی نخستین شاعر 
غیر اهل بیت است که در رثای عاشوراییان شعر سرود و در اواخر قرن اول به کربال رفت و نزدیک قبر 

آن حضرت ایستاد و گفت:
ــْيِن  بَِکْرباَلَء ــْن ُدُموِعی َغِزيُر هاَمَرْرُت َعَلی قَْبِر الُْحَس فََفاَض َعَلْيِه ِم

)امين، 1415ق:ج  8، ص46(

من در کربال بر قبر امام حسین(ع) گذر کردم و اشکهای لبریز من بر آن جاری گشت.
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سید حسن صدر نیز از او به عنوان نخستین شاعری نام می برد که در رثای امام حسین(ع) شعر سروده 
است. ( صدر 1354ش: ص204)عالوه بر او می توان از عبیداهلل بن حر جعفی(68 ق) و ابو األسود  الدؤلی (69 

ق)، سليمان بن قتۀ (126ق)  و ابوالرمیح (100 ق) نام برد. (امین، همان: ج 7ص308) 
بنابراین، ویژگیهای شعر رثای حسینی دوران پیش از قرن سوم را می توان چنین بیان کرد که گریه 
و زاري در اشعار آن دوران به دلیل قرب زماني با واقعۀ کربال، محسوس و دردناک تر است و شاعران بی 
باک و عاشق، به وضوح و صادقانه از ضمیر دردمند خویش پرده بر می دارند، عالوه بر آن در سالهای 
آغازین واقعۀ کربال، شاعران نادم، اشعار جانسوزی را دربارۀ افسوس و پشیمانی خویش به جا نهاده و  با 
وجود برخورد دربار اموی و عباسی، آنان با یادآوری مصایبي که بر خاندان پیامبر وارد گردید به هجو 

درباریان پرداخته و پرده از رسوایی ایشان برداشته اند.

3-2: شعر رثای حسینی در قرن سوم
3-2-1: انگیزه ها

در این قرن شاعران بنابر انگیزه های گوناگون در سوگ امامان و اهل بیت(ع) به سرودن مراثی 
پرداختند. گروهی به نیت ثواب و نیل به پاداش اخروی و با توجه به ترغیب ائمه(ع) و تشویق آنان در 
دوره های پیشین و هم چنین احادیث و روایات، مبنی بر ثواب اخروی برای مرثیه سرایی در سوگ شهدای 

اهل بیت(ع)، به رثای امام حسین (ع) و شهیدان کربال روی آوردند.
برخی دیگر به دلیل تعلقات اعتقادی و وابستگیهای مذهبی نه نیل به ثواب در این میدان گام برداشتند 

که باید به بسیار از اشعار شاعران شیعی و ملحمه سرایان حسینی از این منظر نگریست.
گروهی از شاعران با مسلکها و مذاهب مختلف، مجذوب حماسۀ حسینی گشتند و در اقتدای به راه 
و رسم او زبان به شعر گشوده اند که از میان آنان می توان به ابن معتز عباسی اشاره کرد که خود یکی از 

خلفای عباسی بود و گرایش و تمایلی به علویان نداشت.
حّب و عشق به اهل بیت(ع) نیز از دیگر انگیزه های شاعران شیعه می باشد که اشعارشان را در رثای 

امام حسین(ع) به عنوان یکی از خواص اهل بیت و محبوب پیامبر(ص) سروده اند.
عمق فاجعه و شدت تراژدی عاشورا نیز از عواملی است که بسیاری از ادیبان، از هر مسلک و مرام را 

تحت تأثیر قرار داد و باعث شد تا بزرگی مصیبت را در قالب شعر به نظم در آورند.
کسانی که دربارۀ امام (ع) شعر گفته اند، همۀ سروده هاشان اختصاص به امام(ع) ندارد، بلکه مراثی 
برخی مختص به ایشان و پیام عاشوراست و در ضمن آن به موضوعاتی دیگر وارد نگشته و یا بسیار اندک 
به آن پرداخته اند که از آن جمله می توان به دعبل خزاعی اشاره نمود. عده ای قصیده یا قصائدی را در بارۀ 
حضرت سروده  اما در موضوعات دیگر نیز آفرینش شعری داشته اند. از این دست شاعران می توان از دیک 
الجن حمصی نام برد. گروهی نیز به صورت رمز و اشاره از امام و قیام او یاد کرده و قصیده ای کامل را به 
آن اختصاص نداده اند.شاید بتوان علت این امر را عواملی چون اختناق حاکم، عدم وجود مرکزیت واحد 
مکانی برای شاعران شیعی و نبود ترغیب و تشویق شاعران شیعی به شکل فراگیر در مقابل تهدیدها و 
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تکفیرهای دشمنان دانست، تا آن جا که بسیاری از  کتابها و اشعار حسینی به دلیل اختناق و دیگر عوامل 
یاد شده در دل خروارها خاک دفن گردید و از میان رفت.

4- ویژگیهای ساختاری شعر رثای حسینی
4-1: زبان

شعر، هنری است که وظیفۀ اصلی آن در حیطۀ ساختار به جز سیر در خیال و تصور و وزن، فتح قله های باالتر و 
کشف امکانات زبان و شیوه هایی تازه از بیان است که هیجان و روحی تازه را در کالم ایجاد کند و عاطفه و خیال 
و اندیشه را با ابزاری مناسب به ذهن شنونده منتقل سازد، این ابزار چیزی جز مجموعه ای از واژگان و روابط خاص 
میان آنها نیست. از این منظر، زبان مراثی در این قرن از سادگی، روانی و صمیمتی دلنشین و شاعرانه برخوردار 
است. زبانی که به هیچ روی برای مخاطب مالل آور نیست و ارتباط میان شعر و مخاطب به بهترین وجه صورت 
می گیرد و خواننده با همان خوانش اولیه، موضوع را درک می کند و پی به هدف شاعر می برد، بدون آن که در 

این زبان ساده ازجنبه های هنری رثاهای این دوره کاسته شده باشد، مثل این اشعار:
لُُکم اُب و الَصبُرأَبِْکيُکْم   يا  بَنِیِّ  التَّْقَوی َو  اُعوِّ ْبَر َو ُهَو الصَّ َو اْشَرْب الصَّ

ُسوِل  َوال  َعَفْت  َمحلَُّکْم   النَْواُء َو الَْمطُر أََبِْکيُکْم  يا بَنیِّ  بِْنِت   الرَّ

ــَفُر فِی ُکلِّ يوٍم لَِقلبِی ِمْن تَذکُِّرِهم  ــی ِمْنُهم َس ــٌۀ و لَِدَمِع َ  تَْغِرب
)حمصي، 2004م : ص37 1(

ای فرزندان تقوا و پرهیزگاری، من بر شما اشک می ریزیم و شیون و زاری می کنم و جام صبر را که 
تلخ و سخت است می نوشم.

ای فرزندان دختر پیامبر من بر شما اشک می ریزم در حالی که باران و قطرات تند آن جایگاه شما را 
نابود و محو نساخت.هر روز در دلم به خاطر یاد شما از شدت غم واندوه،  بی قراری وجود دارد و اشکهایم 

جاری می باشد.
در این رثا، شاعر ضمن استفاده از واژگان و ترکیبهای واژگانی ساده، حداکثر بار عاطفی ناشی از حزن 
درونی خویش را در سوگ امام حسین (ع) و یارانش به خواننده منتقل می کند. زیرا واژگانی مانند (الصبر، 
الصاب، االنواء، المطر، الدمع و...) همگی در فضای کلی رثا به بهترین شکل، کارکرد خود را که همان 

القای حس اندوه و بی قراری و صبر برشهادت اهل بیت امام حسین (ع) می باشند، ایفا می کنند.
در رثایی دیگر از قاسم بن یوسف الکاتب (213 ق) نیز با چنین ویژگی روبه رو می شویم:

ــی   اْلِلُه  َعَلْيَک  ِمْن  قَْبِرَسلِّْم  َعَلی  قَْبِر الُحَسْيِن َو قُْل لَُه َصلَّ

ــِری و  َسَقاَک ُصوُب الغادياِت َو ال َزالَْت  َعلْيَک  َرَوائُِح  تَْس

ــٍف بُِمْختَلِ ــًا  َ ُمْغتَِرب ــَت  ــِرأَْصبَْح ــِف الَْقْط ــاِت َو َواِک اِمَس لِلرَّ
(شبر، همان :ج1، ص332)
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بر قبر امام حسین (ع) سالم بفرست و به او بگو: درود و صلوات خدا بر قبر تو باد.
و باران صبحگاهی تو را سیراب سازد و بادهای شامگاهی پیوسته بر تو  بوزد.

تو به خاطر ابرهای تند و بارانهای شدید (یعنی دشمنان) از دیار و میهن خود دور مانده ای.
در این اشعار شاعر ضمن بهره برداری از واژگانی ساده و ترکیبها و تصاویر پر کاربرد در شعر عربی 
مثل ( سقاک صوب الغادیات...) به ارزش هنری توجه کامل دارد و طرز چینش این واژگان و ترکیبات را 

طوری انتخاب می کند که در همراهی کامل با فضای کلی شعر برای بیان اندوه باشد.
 شاعران حسیني با آگاهی از ذوق و قریحه و سلیقۀ مخاطبانشان، تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا 
مضمون و اهداف رثاها را به دلنشین ترین شکل ممکن نشان دهند. اما نکته ای که کمی تأمل و درنگ را 
برمی انگیزد، یک الیه بودن زبان شعر در رثاها است، به عبارت دیگر این گونه اشعار در سطح حرکت 
می کنند یعنی علی رغم داشتن تلمیحات و تضمینها و گاه استعارات بعید در درون خود، مضمون و پیامی را 

پنهان نکرده اند که برای کشف آن نیاز به دادن کلید به خواننده باشد.
از آن جا که مخاطب آن اغلب عامۀ مردم هستند از ویژگیهای رثای حسینی جوششی بودن و نه 
کوششی بودن آن است که نشان مي دهد، مخاطب پذیر بودن به عنوان یکي از عوامل اصلي زبان، دراین 

اشعار مورد توجه قرار گرفته است. 

4-2: وزن 
شعر رثای حسینی در قرن سوم در وزنی مشخص و محدود سروده نشده است، یعنی شاعران در این 
دوره، انواع وزن ها و بحرها را برای بیان مراثی خود آزمودند، اما با نگاهی به سروده های این دوره 
می توان به این نتیجه رسیدکه بحرهای شعری(کامل، وافر و طویل) از پرکارترین بحرهای شعری هستند 

که شاعران آنها را در اشعار خویش به کار گرفته اند، مثل:
ــی َِّذی قَْتَل   الُحَس ــَب  ال ــاَرِۀ  و   النََّداَمْهَحِس ــْن  الَخَس َن ِم

اْلل ــَدی  َ ل ــِفيَع  الَش إِنَّ    ــْه  الِْقيَاَم ــوَم  ي ــُه  َخِصيُم هِ 

)طريحی: بی تا ص 111(

برای قاتالن امام حسین (ع) همین خسارت و پشیمانی بس که رسول خدا نزد پروردگار در روز قیامت 
خصم و دشمن آنهاست.

که در بحر کامل (متفاعلن متفاعلن متفاعلن    متفاعلن متفاعلن متفاعلن) به نظم درآمده است.
یا  مثل شعر: 

ــِه ــْن وليِّ ــَرُه َع ــوا قَْب ــِر َدلَّ َعَلی الَقْبِرأََََراُدوا لِيَْخُف َو ِطيُب تَُراِب الَْقب

)شبر: همان(
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آنها خواستند قبر امام حسین (ع) را از دوستدارش پنهان کنند اما بوی خوش خاک قبر خود نشان 
دهندۀ قبر است.

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن)  در بحر طویل (فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن   
یا مانند شعر:

ــْينًَا ُحَس ــْت  َ َعدل ــٍۀ  َرزيِّ ــَأیُّ  ــنَاِنفَ ِس ــا  َکفَّ ــِه  ِ ب ــَطْت  َس ــَداًۀ  َغ

)کرباسی، 1996م :ص 160(

کدام مصیبت است که با مصیبت امام حسین (ع) برابری کند، در روزی که دستهای سنان بن انس 
نخعی به او حمله کرد.

مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن ) در بحر وافر (مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن   

5- ویژگیهای محتوایی شعر رثای حسینی
5-1: عاطفه

عاطفه در رثای حسینی به عنوان رکن اصلی شمرده می شود و احساسات آکنده از شعور و شعار  در 
آن حرف اول را می زند و مجالی برای در بر گرفتن مفاهیم ارزشی و سیاسی شاعران می باشد و در حقیقت 
نقش ادعا نامۀ شیعه علیه همه دستگاه های ستمگر را بازی می کند. رثای حسینی با وجود عاطفی محور 
بودنش، خشمی علیه حاکمان غاصب و احیاگر مفاهیم زنده و زندگی ساز و نشر ارزشهای ماندگار است 
که زیر بنای جهاد و جانبازی در راه عقیده به شمار می آید. بنابراین می توان جلوه های عاطفه در رثای 

حسینی را چنین بیان کرد:
5-1-1:  آمیختگی عواطف با اصول و مبانی اعتقادی شیعه

شاعر شیعی عواطف خویش را در پیوند ناگسستنی با اصول و مبانی شیعی رقم زده و از راه شعر به بیان 
آن اصول پرداخته است، مثل رثای عبیداهلل خزاعی (300 ق):

ــَوٍۀ ــن   أُْس ــَک ِم َ ــْم ل ــزَّ  فََکَََََ ــَل    الَْحَزْنتََع ــَک    َغلِي ُن َعْن ــکِّ تَُس

ــْذِل  الَوصیِّ ــیِّ َو َخ ــوِت  النَب ــْنبُِم ــمِّ الَحَس ــْيِن  َو ُس َو َذبِْح  الُْحَس

ــِب التُراِث ــیِّ َو َغْص ــرَّ الَوص ــِف الَِحْنَو َج ــِذ الُحُقوِق َو َکش َو أََْخ

ــِه ــِت  الِل ــاِر َو بَْي ــْدِم الَمنَ ــنَْنَو  َه ــاِب و تَْرِک السُّ ت ــرِق الِکَ َو َح

)مسعودی، بی تا: ج2، ص428(

آرام باش، چون تو در مصیبت الگویی داری که سوزش حزن و اندوه را از تو می کاهد.
با مصیبت رحلت پیامبر و خوار نمودن جانشین او و کشته شدن امام حسین (ع) و مسموم کردن امام 
حسن (ع) و به زنجیر کشیدن جانشین پیامبر و غصب کردن میراث او و گرفتن حق آنان و بر مال کردن کینه 
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شان نسبت به پیامبر و منهدم کردن مسجد  و خانه خدا و سوزاندن قرآن کریم و کنار نهادن سنت پیامبر.
در این اشعار، شاعر با تعبیري عاطفي در سوگ کشته شدگان طف، به بیان اصول، مبانی و اعتقادات 

ارزشی شیعه در بارۀ خالفت می پردازد.
5-1-2:  صداقت عواطف در بیان مراثی

شاعران شیعه ناخودآگاه عاشق مکتب خود و  وامدار آن هستند و  عاطفه شان از محبت اولیای شیعه 
سرشار و با پوست و خون آنان عجین می باشد و مانند دیگر شاعران جهت دریافت صله و پاداش به ابراز 
احساسات غیر صادقانۀ خود نمي پردازند.ایشان به عواطف خود این مجال را می دهند که به تمامی امکان 
بروز و ظهور یابد و هرگز سعی در کتمان آن  نمی کنند. این بیان صادقانۀ عواطف و احساسات که از 
عظمت رویداد کربال و وقوع حوادث خونین و سرشار از خشونت و عدوات آن و مصایب جانگداز خاندان 
پیامبر سرچشمه گرفته، افزون بر شعر شاعران شیعی به سروده های دیگر شاعران نیز راه یافته است، برای 
نمونه می توان به صداقت عاطفه در رثای عبداهلل بن معتز عباسی که خود از خلفای عباسی بوده و به عداوت 
با علویان مشهور است، اشاره نمود که در برابر عظمت امام حسین (ع) و بزرگی فاجعۀ کربال سر تعظیم 

فرود می آورد و با صداقت کامل و بدون مصلحت اندیشی، شعر می سراید:
ــُر الَقب ــدُه  َعْن ــْن  َم ــا  ــاُنفَي َ قُْرب ــِر  ب الَقْ ــُن  ِطي َو 

أُوِدی ــم  لُک ــيَاٍف  ــآُنبَِأْس َظْم ــَو  ُه َو  ــْيٌن  ُحَس

ــَن الَعَلِويِّي َدأَُب  ــَراُنَو  ــٌر َو ُکْف ــْم   ِحْج لَُه

)ابن المعتز، بی تا: ص 71(

ای کسی که قبر در برابر او قرار دارد و خاک قبرقربانگاه (و راه دستیابی به قرب الهی) است.
با شمشیرهای شما، حسین (ع) تشنه لب کشته شده است.

عادت علوی ها این است که آنان را(عباسیان)، کافر و دروغگو می دانند.
5-1-3:  بیان عاطفی مراثی به سبک شاعران جاهلی

برخی از شاعران در رثای حسینی مانند شاعران قدیم و به سبک جاهلی بر خرابه های اهل بیت (ع) 
ایستاده و به رثای محبوب سفر کرده پرداخته و اندوه خویش را از مواجه با خانه و جایگاه خالی عزیزان از 
دست رفته، چنان که این شیوه در قصاید جاهلی مرسوم بوده است، بیان داشته اند. نمونۀ بارز آن را می توان 

در تائیۀ دعبل خزاعی (246ق) مشاهده کرد:
ــْن تاَلوٍۀ ــَداِرُس  آيَاٍت َخَلْت ِم ــُر الَعَرصاِتَم ــٍی ُمْقِف ــِزُل َوْح َو َمْن

ــِف ِمْن ِمنی ــوِل اهللِ بالِْخي ــِن و التَْعِريِف َو الَجَمَراِت آِلِل َرُس  َو  بِالُرْک

ــْيِن َو َجْعَفٍر ــِیٍّ و الُحَس ــاُر َعل اِد ِذی الثََّفنَاِت ِديَ ــجَّ ــزَۀ و السَّ  َو َحَم

)دعبل، 1989م:  ص124(
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محلهای آیات از تالوت خالی گشت و منزلگاه وحی خالی از سکنه گردید.
خاندان رسول خدا (ص) در منا و رکن و عرفات و جمرات منزلگاه هایی داشتند 

 سرزمین علی، امام حسین(ع)، جعفر، حمزه و سجادی که در اثر سجده، پیشانی پینه بسته داشت، محل 
تالوت آیات بود.                    

چنان که می بینیم، دعبل چون شاعر جاهلي قصیده اش را با گریه بر خرابه و ویرانه ها و منازل خالی 
اهل بیت آغاز می کند. این سبک که در دورۀ  جاهلی سابقه داشته و برای زمینه سازی جهت همراهی 
مخاطب با فضای غم و اندوه به کار گرفته می شد، در شعر حسینی نیز نقشی مهم در ایجاد فضای عاطفی و 

غم و اندوه شاعر از هجران اهل بیت برعهده می گیرد.
5-1-4:  غلبۀ فضای حزن بر عواطف و شکایت از روزگار به خاطر مصایب وارده بر اهل بیت )ع(

در این حالت شاعر از حزن و اندوه ژرف رنج می برد و از شدت آن، روزگار را نیز در سنگینی گناه 
مردمانش در قتل فرزندان رسول خدا(ص) شریک می داند و آن را به خاطر حوادث و مصایبی که بر 

فرزندان علی بن ابی طالب(ع) وارد کرده است به باد انتقاد می گیرد، مثل:
کیِّفَيَا   أََسِفی   َعَلی َهَفَواِت  َدهٍر ــِه   أَْواَلُد    الزَّ ــُل    فِي تُْقتَ

ــَراِت  بِنی النَّبيِّ أَ لَْم  يَْحُزنَْک  أَنَّ  بَنِی     ِزياٍد ــوا   بِالتِّ ُ  أَصاب

)خوارزمی، 1948م:ج 2ص133(

تأسف می خورم بر لغزشهای روزگاری که در آن فرزندان پیامبر کشته می شوند.
آیا انتقام فرزندان زیاد از فرزندان پیامبر، تورا محزون و اندوهگین نساخت؟

شاعر حسینی ضمن رثای امام حسین (ع) و یارانش اعالم می دارد که این واقعه در میان حوادث 
روزگار نظیر نداشته و این ستمی که زمانه بر آنها روا داشته در هیچ دوره ای و بر هیچ کس دیگر روا 

نداشته است و با این بیان اوج مظلومیت آن بزرگواران را به تصویر می کشد:
بَايَا  َزيْنَُب تَدُعو   بَِفرِط  َحَرارٍۀ يا  أَْحَمُدَکْيَف  الَقراُر ؟ و  فِی السَّ

ٌع يُوِف     ُمْبضَّ ــَهُد َهَذا    َحَسْيٌن   بِالسُّ ٌخ    بِِدمائِِه     ُمْستَْش  ُمتََلطَّ

)شبر، همان: ج، 1ص307(

احمد  یا  فریاد  اندوه  و  غم  حرارت  روي  از  (ع)  زینب  که  حالي  در  بگیرم  قرار  و  آرام  چگونه 
برمي آورد؟

این حسین (ع) است که بدنش قطعه قطعه وبه خون آغشته شده و به شهادت رسیده است.
شاعران در این دوره با وجود تبلیغات آتشین بر ضد اهل بیت(ع) و نیز تالش دستگاه عباسی برای به 
انزوا کشاندن و وارونه جلوه دادن اهل بیت(ع) و یارانشان، با شهامت تمام اهل بیت(ع) را بهترین خالیق 

و اوالد آنها را بهترین فرزندان، می دانستند.
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5-2: اندیشه
اندیشه و جهان بینی شاعران در رثاهای این دوره، خاص و با گرایش شیعی است، اگر چه برخی از این 
شاعران چون ابن معتز عباسی شیعه نبودند، اما خاندان پیامبر(ص) در مرکز توجه قرار دارند و جز آنها و 
راهشان، کسان و چیزهای دیگرکم  تر به چشم می آیند. شاعران حسینی خود را متعهد به اندیشه های حاکم 

بر شعر می دانند و در آن التزام شیعي خویش را ابراز مي دارند.
نیَّْهإَِذا    َذَکُروا    َعلِیَّاً   أَو     بَنِیِه َواَیاِت       الدَّ تََشاَغُلوا   بِالرِّ

افِِضیَّْهَو َقاَل   تََجاَوُزوا   َیا  َقْوُم    َعْنُه  فََهَذا    مِْن   َحدیِث   الرَّ

ْفَض  ُحبَّ   الَفاِطِمیَّْه بَِریُت  إِلَی  الُمَهْیِمِن  مِْن ُأنَاٍس  َیُروَن  الرَّ

(همان:ص291)

هرگاه در مجلسی از او و فرزندانش یاد کنند برخی از آنان به روایات بي ارزش روی می آورند.
می گویند ای قوم، از او (علی) صرف نظر نمایید زیرا این سخن را فضیها است.

من از مردمانی که عشق به فاطمه را، رافضی می دانند به خداوند قهار پناه می آورم.

5-3: تخیل
بدون شک تخیل از عناصر اصلی شعر به شمار می آید و نقش آن چون نقش تجربه در علم می باشد، 
زیرا شاعر از آن برای درک و بیان جهان واقع به طور هنرمندانه یاری می جوید. از این روی تخیل در 
رثای حسینی ژرف و عمیق است و در راه بیان مقصود ذهنی شاعر، مرزهای معمول را می شکند تا بتواند 

با مخاطب ارتباط دو سویه بر قرار نماید:
هِر إِْن َضحَکْت ــْد قُِهُرواال أَْضَحَک اهللُ ِسنَّ الدَّ ــَد َمْظُلوُموَن قَ َو آُل أَْحَم

)دعبل، همان:ص 186(

خداوند دندانهای روزگار را اگر بخندد به گریه تبدیل نماید در حالی خاندان پیامبر(ص) مظلوم واقع
شدند و مورد خشم قرار گرفتند.

چنان که آشکار است شاعر با بهره گیری از تخیل، روزگار را به انسانی تشبیه کرده که دندانهایش 
به هنگام خندیدن می درخشد. به همین دلیل فضای هنرمندانۀ مراثی و سوگنامه ها، کششی بی پایان ایجاد 

می کند تا مخاطب را برای پذیرش اندیشه های نهفته در تار و پود شعر آماده نماید.

5-4: تصویر
تصویر در شعر، بیانی است که به صور ذهنی حاصل از دریافتهای حسی شاعر، زندگی می بخشد، به 
عبارت دیگر باعث می شود تا خواننده احساس کند که چیزی را به گونه ای متمایز می بیند، لمس می کند، 
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می بوید یا می شنود. (رابین، 1375ش:ص 155)، یعنی شاعر دریافت خاصی دارد که باعث می شود به واسطۀ 
آن اشیایی را که همه روزه می بینیم به گونه ای دیگر القا نماید تا آن را به نوعی دیگر ببینیم. از این منظر 
نیز رثای حسینی در جایگاهی بلند قرار دارد و شاعر تالش کرده تا از این ظرفیت هنری به بهترین نحوه 

بهره ببرد، بنابراین  تصاویر رثای حسینی با این ویژگیها قابل مشاهده می باشند:
5-4-1: جزئی نگری در تصویر سازی شاعرانه از مهم ترین ویژگیهای تصویر رثای این دوره است به 
طوری که شاعر با ژرف نگری خاص از کوچک ترین حوادث و اتفاقات و فضاها برای ایجاد تصاویر ناب 

شاعرانه استفاده کرده است.
5-4-2:  تصاویر هنری و شعری موجود در رثاهای حسینی همواره با بار عاطفی عمیقی همراه می باشد 
به گونه ای که در بسیاری از موارد این دو به عنوان مکمل هم عمل می کنند و فضای ارتباطی حسی و 

عاطفی خاصی را برای مخاطب به وجود می آورند.
5-4-3:  تصاویر شاعرانه گاه دارای قدرت القایی باالیی هستند به نحوی که وقتی کلمۀ خون را در 
رثاها  می خوانیم، تصاویری عمده و برجسته  که برای ما مجسم می شود، صحنه های کارزار، قیام و ایثار امام 

حسین (ع) و یارانش می باشد، برای مثال اشعار زیر می تواند اغلب موارد یاد شده را نشان دهد:
ٌض ــُل  تَْنِزُل  ِمْن  ُعاَلُه  َو تَْصَعُديَا  َجدُّ  َذا  َصدُر الُحَسْيِن ُمَرضَّ َو الَخْي

ــد  ُمنُِعوا  الُفَراَت  َو قُتُِلوا َماِء   الَْمْوِرُديَا  َجدُّ قَ َعَطَشًا  فََکاَن   ِمْن  الدِِّ

ــدُّ َحولِی ِمْن  يَتاَمی  إِْخَوتِی ُدوايا  َج ِل قَْد ُسلِبُوا الِقنَاَع  َو ُجرِّ ِمْن الذُّ

ــَرُب  آِمنًَا ــا  َجدُّ  إِنَّ  الَکْلَب  يَْش ُدي ــًا  َو نَْحُن   َعن   الُفَراِت   نُطرَّ َريَّ

)کرباسی، همان: ص 72(

 
ای جدم، این سینۀ حسین است که زیر سمها کوبیده مي شود و اسبها بر باالی آن می روند و از آن 

فرود می آیند.
ای جدم، آنان از آب فرات منع شده و تشنه لبان کشته شدند و آبشخور آنان خون گردید.

ای جدم، در اطراف من یتیمان برادرانم با ذلت و خواری حضور دارند که روپوش از سر آنان گرفته 
شد و سرهای شان برهنه گردید.

ای جدم سگها (نیروهای ابن زیاد) با آرامش از آب می نوشند و سیراب می شوند  در حالی که ما از 
آب و فرات رانده می شویم.

هم چنین تشبیهات فراوان، آرایه هاي بدیعی، تضمینها، تلمیحات و تصاویر بر زیبایی سروده ها افزوده 
و از یک سو نشانگر آن است که شاعر با استفاده از مجموعۀ این تصاویر و آگاهی از فرهنگ آیینی که 
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ریشه در عشق راستین او به اهل بیت(ع)دارد، مخاطب را به اصل قضیه رهنمون می سازد و از سوی دیگر 
در رثاها، تالشی مضاعف برای ایجاد تصاویر تراژدی گونه وجود دارد، به گونه ای که تجسم این تصاویر، 

روح و عواطف خواننده را به جوشش و غلیان در می آورد.

5-5: مضمون
مراثی حسینی از حیث درون مایه و محتوا به دو دستۀ مشخص تقسیم می شوند، دستۀ اول که در آن 
شاعران با پرداختن به جنبه های تاریخی، روحی و عاطفی ماجرا با سرایش سوزناک ترین مراثی ظهر 
عاشورا، عواطف خویش را مصروف مقتل نگاری منظوم کرده و خواننده را با دریای مواجی از عواطف 

غلیان کرده و داغدار و مصیب زده باقی گذاشته اند.
دستۀ دوم گروهی هستند که کاربردی تر، اجتماعی تر و حماسی تر عمل می کنند و با نگاهی منتقدانه، 

سوگوارانه و گریه آمیز به واقعه می پردازند.
با این توضیحات، شاعر شیعی به واسطۀ ذوق هنری خود مضامین بکر و بدیعی را  آفرید. از جمله بیان گریۀ 
کائنات و تأثر آسمان و زمین در رثای حسینی است که شاعر بنابر حزن و اغراق شاعرانه، تمامی کائنات را در 

تأثر از حادثۀ کربال و شهادت فرزندان رسول خدا(ص) با خود شریک و هم صدا می پندارد، مثل:
ماِء  َو  َمالئُِک ُدفََلَقْد   بََکْتُه  فِي السَّ ــجَّ ُزْهٌر    ِکَراٌم   َراِکُعوَن    َو   ُس

ْمُس  و الَقَمُر  الُمنِيُر  ِکاَلُهما ــا  َو   الَفْرقَُدَو  الشَّ ــْوَل   النُُّجوِم  تَبَاَکيَ َح

(شبر، همان: ص306 -  307)

به تحقیق در آسمان، فرشتگان خوش سیما و بزرگوار و رکوع و سجده کننده، بر او گریستند.
خورشید و ماه درخشان و ستارۀ فرقد نیز در غم او گریان شدند.

در این ابیات شاعر با آوردن حسن تعلیل که نشان از گریۀ کائنات، دارد برآن است تا اهمیت این 
گریه و اشک ریختنها را در سوگ شهادت فرزندان رسول خدا بیان نماید.

یکی از مضامین دیگر، دعای خیر برای شهیدان کربال و طلب نزول رحمت بر قبرهایشان است. شاعر 
ضمن درود بر قبر امام و شهیدان برای ارواح آنان دعای خیر کرده و از خداوند می خواهد قبرشان را  با 

باران رحمت  خویش سیراب سازد. (همین مقاله: ص9) 

5-6: محتوا
از لحاظ محتوا می توان به بیان موّدت با فرزندان رسول خدا(ص) و کراهت از دشمنانشان اشاره نمود، که 
شاعر در رثا، عشق خود را به آن خاندان اظهار می دارد و خود را از  پیروان آنان معرفی می نماید. از آن جا که این 
نوع موضع گیری با مخالفت خاندان عباسی مواجه می شود شاعر ضمن بیان آن موّدت، پیکان هجمۀ شعریش را که 

با بیانی هجوآمیز همراه است، متوجه خاندان بنی امیه می کند، زیرا می داند عباسیان با آنان رابطۀ خوبی ندارند.
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با وجود این، برخی از شاعران از بیان حقانیت و ستمهای عباسیان نسبت به خاندان پیامبر(ص) هیچ ابایی 
نداشتند و به صراحت به فجایع آنان نسبت به اهل بیت(ع) اشاره می کردند (کرباسی، همان: ص141) در 

این مورد می توان به شعر عبداهلل بن رابيۀالطوری اشاره کرد:
قَْتَل   إبِن  بِْنِت   نَبِيِّها      َمْظُلوَماتَااهللِ   إِْن  َکانَْت  أُمَّيَُّۀ  قَْد  أََتَْت

ــُرَک   قَْبُرُه  َمْهُدوَمافََلَقْد   أَتَاُه    بَنُو   أَبِيه    بِِمْثلِِه فََغدا   لََعْم

)صنعانی، 1999 م : ج 2، ص88(

سوگند به خدا اگر بنی امیه پسر دختر پیامبر را مظلومانه به شهادت رساندند.
یقیناً بنی عباس به مثل آنان رفتار کردند و به جانت سوگند که قبرش را ویران نمودند.

دیک الجن نیز در بیان مظالمي که بر خاندان پیامبر(ص) وارد شد، رثای خویش را با نفرین قاتالن 
آنان پی  می گیرد و با زبانی تند آنان را مورد شدیدترین انتقادات قرار می دهد. او به دلیل این فجایع و  
ستمها نسبت به اهل بیت(ع)، اندوهی فراوان در خویش احساس می کند، از این رو یکی از صادق ترین 
رثاها را با زبانی که چاشنی هجو را با خود همراه دارد، می سراید و از رنج خاندان پیامبر(ص) و حق آنان 

سخن می گوید:
ــُروا ــا   َوتَ ــاِدی    ِعْنَدم ــُرال َدرَّ   َدرُّ اَلَع ــا  ُحَف ــَن   يَ ــا  تَْحِوي َو   َدرَّ   َدرَِّک   َم

ــًۀ ــِر ُمْعِرَض ب ــاِت  الصَّ ــا    َرأُُوا    ُطُرق ــٍۀ     َصبَُروالَمَّ ــا  َرْحَم ــاٍء   َو   لُقي ــی    لِق َ إِل

ــٌل ــذا     نَْه ــا   َحبَّ ــِهم    يَ ــوا    ِلَنُفِس ُ ــْدُرقال ــَده       َص ــیٌّ      بَْع ــٌد     َو   َعلِ ُمَحمَّ

ــَۀ ــًا    آَل    فاطم ــًا  َمِريَئ وا    َهنِيئَ ــِل واْصَطبُرُواُردُّ َدی فَاْرتَُضوا بِالَْقْت ــرَّ حوَض ال

)ديک الجن، همان: ص137(

کار دشمنان به نتیجه نرسد آن هنگام که مرتکب جنایت و ظلم شدند. اي قبرها باران نعمت بر کساني 
که تو آنها را در خود جاي داده اي، فراوان ببارد.

آنها، وقتي راه هاي صبر را به سوي جنگ و مالقات با خداوند و رحمت او دیدند بر آن مصیبتها صبر 
پیشه کردند.

آنان با خود گفتند :چه خوب آبشخوري است که محمد و علي پس از او، از آن بیرون آمده اند.
گفتند: اي خاندان فاطمه وارد آبشخور مرگ شوید و آن بر شما گوارا باد، آنان نیز به کشته شدن و 

مرگ راضي شدند و در مقابل آن صبر پیشه کردند.
تبیین عمق واقعۀ کربال و تشریح ابعاد آن یکی از مفاهیم رثای حسینی می باشد که شاعران به بازخوانی 
دوبارۀ آن و شهادت امام(ع) پرداختند، چون امویان و عباسیان با تبلیغات کینه توزانۀ خود خاندان پاک 
پیامبر را در نظر مردم منفور جلوه دادند و خود را از نزدیکان پیامبر معرفی کردند تا جایی که پس از 
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پیروزی قیام عباسیان و استقرار حکومت ابوالعباس سفاح، ده تن  از امرای شام نزد وی رفتند و همگی 
سوگند خوردند که ما تا زمان قتل حسین(ع) نمی دانستیم رسول خدا(ص) جز بنی امیه خویشاوندی دارد. 

(ابن ابی الحدید، 1961م : ج7، ص159) 
از این رو شاعران به بیان بسیاری از مسایل در رثای خود پرداختند تا عکس العملی در برابر تبلیغات 

عباسیان باشد:
ــجَا قَْلبِی َو أَْوَکَف َعْبَرتِی ا َش ــتُِحلَّْتَو ِممَّ ــِارُم  ِمْن  آِل النَّبِیِّ  اْس  َمَح

)اصفهانی، همان: ج 7، ص185(

یکی از چیزهایی که قلبم را اندوهگین کرده و اشکم را جاری ساخت این است که محارم خاندان 
پیامبر(ص) مباح شمرده شدند.

او در این رثا، اندوه خود را تنها شّدت حادثۀ کربال نمی داند بلکه عامل اساسی آن را حرمت شکنی 
نسبت به فرزندان رسول خدا به شمار می آورد.

از بارزترین شاخصه های رثای حسینی در این دوره، پرداختن به مسألۀ بیان فضایل اهل بیت(ع) و 
هدایت گری آنان و احیای نام، یاد و کماالت آنان و افشای جنایات ظالمان نسبت به خاندان پیامبر(ص) 
می باشد. به همین جهت در آیینۀ شعر رثای حسینی و در رواق ادبیات شیعی، تصویری از پاکی ها، فضایل 

و مبارزات حق طلبانه و مظلومیت عترت و جلوه های نیکي ومنزلت اهل بیت(ع) دیده می شود:
تََرْکَن      قَْلبِی    َمَقابَِر      الُکَرِبيا  َعْيُن   فِی   َکربالَء  َمَقِابُر   قَْد

ِعْلٍم   َو    ِحْلٍم    َو    َمنَظٍر َعَجٍبَمَقابُِر   تَْحتَها      َمنَابُِر         ِمْن

)ديک الجن، همان:ص 86(

ای چشم در کربال مقبره هایی وجود دارد که در دلم مقبرهایی از اندوه باقی گذاشتند.
مقبره هایی که در زیر آن، منبرهایي از علم، بردباری و مناظر عجیبی قرار گرفته است.

برخی از شاعران ضمن بیان غرض اصلی خود که همان اندوه باشد به هجو و بیان رذایل امویان و 
عباسیان و ستم آنان نسبت به فرزندان رسول خدا(ص) پرداختند و خیانتهای امویان را نسبت به اسالم 

برشمردند.
بسیاری از رثاهای این دوره به برخی از حوادث خاص تاریخی در جریان شکل گیری واقعۀ کربال و 
شهادت امام حسین(ع) اشاره دارند. این مرثیه ها اغلب حوادثي  را چون خیانتهای امویان نسبت به خاندان 
پیامبر (ص) و کارشکنی و خیانت کوفیان در بیعت با امام و چگونگی شهادت یاران آن حضرت باز گو 
مي کنند. اهمیت این رثاها با توجه به قرب زمانی آن با واقعۀکربال به عنوان منبع و دستمایه ای برای مقتل 

نویسی در دوره های بعد بسیار مشهود می باشد.
در خصوص بیان برخی از مسائل تاریخی می توان به اشعار قاسم بن یوسف الکاتب (213ق) اشاره نمود:
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تَْتِری   بَِما   َوَعُدوا   ِمَن    النَّْصِرَکتَبُوا     إِلَْيَک  و  أَْرَسُلوا  ُرُساَلً

ْکِن     و     الَْحْجِر أَْعُطوَک   بَْيعتَُهم  َو     َمْوثَقُهم  بِاهللِ   بَْيَن   الرُّ

 اَل يَْرَهبُوَن    َعواَ قَِب        الَْخْتِر َختَُروا    َمَواثَِقَهم     َو    َعْهَدُهم

)شبر، همان: ص332(

آنان برای تو نامه نوشتند و به سوی تو افرادی را پی در پی فرستادند و وعده یاری به تو دادند.
آنان میان رکن کعبه و حجر اسماعیل با تو بیعت کردند و پیمان بستند.

اما آنها به پیمانها و عهدهای خود خیانت کردند و از عواقب این خیانت نهراسیدند.
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نتیجه گیری
بنابراین با توجه به اشعار موجود در قرن سوم و علی رغم وجود دستگاه حکومتی مستبدانه و سرکوب شدید 
پیروان اهل بیت(ع) و تبلیغات خصمانۀ علیه آنان، شاعرانی شجاع وجود داشتند که از عمق درون و در اثر عشق 
به اهل بیت(ع) نه به خاطر دریافت پاداش و صله، به سرودن اشعاری غنی و پربار مبادرت ورزیدند که آن را به 

دلیل قرب زمانی با حوادث کربال می توان یکی از غنی ترین منابع تاریخی و ادبی به شمار آورد.
از منظر تاریخی و محتوایی می توان در آن، رویدادهای تاریخی قبل از وقوع حادثه کربال، روز واقعه 
و پس از آن و نیز رفتار امویان و عباسیان نسبت به شیعیان و اهل بیت(ع) و حقانیت امام حسین(ع) 
و خیانتهای امویان و عباسیان در حق ایشان و تبلیغات زهر آگین و کینه توزانه آنان نسبت به خاندان 
پیامبر(ص)، بیان فضایل اهل بیت(ع) و کماالت و هدایت گریهای آنان و افشای جنایات ظالمان را 

مشاهده نمود.
از نظر ادبی رثای حسینی این دوره، دارای زبانی نرم و بی پیرایه با متداول ترین واژگان میباشد و در 

اوزان و بحرهای خاصی متوقف نشده، بلکه به مناسبت موضوع از بحرهایي مختلف استفاده گردید.
شاعران حسینی در مرثیه های خود بر خالف دیگر شاعران که غالباً از عاطفۀ غیر واقعی برخوردارند، 
دارای صداقت عاطفه می باشند که این عاطفه حکایت از حزن و اندوه عمیق آنان در شهادت امام (ع) و 
فرزندانش دارد، عاطفهای دینی که شاعر عواطف خود را با اعتقادات مذهبی و شیعی پیوند زده و شعر را 

جوالنگاهی برای تجلی این عواطف ناب قرار داده است.
تخیل موجود در مراثی، تخیلی سیال و ژرف میباشد که جزئی نگری از مهم ترین ویژگیهای آن است به 
نحوی که شاعر، گاه از دقیق ترین حوادث و اتفاقات در تصویرسازی مرثیه هاي خود کمک می گیرد و با این 

تخیل سیال و ژرف، ارتباط عمیقی با خواننده برقرارمی نماید و او را تا آخر قصیده با خود همراه می کند.
اندیشه و جهان بینی شاعر در رثای حسینی این دوره، اندیشۀ خاص و با گرایش شیعی است هر چند 
که برخی از آنان چون ابن معتز عباسی شیعه نبودند اما در رثای این دوره، شاعر، خاندان اهل بیت (ع) را 

در مرکز می بیند و جز آنها و راهشان هیچکس و هیچ راهی را بر نمی تابد.
به طور کلی می توان گفت رثاهای حسینی قرن سوم دارای عاطفۀ صادقانه، آمیخته با مبانی اعتقادی که 
فضای غالب بر آن حزن و اندوه می باشد، در کنار تخیلی هنرمندانه و تصویرسازی شاعرانه با بار عاطفی 

عمیق و دارای قدرت القایی باال، همراه با مضامین نو و درون مایۀ ابتکاری می باشد.
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