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مفهوم شهيد و شهادت در اشعار سيد حسن حسيني ،محتشم كاشاني ،عمان ساماني

مهدي حاجي مزداراني

دانشگــاه آزاد اســـﻼمي واحد وراميــــن .ايران

چكيده
شهادت و فرهنگ پربار آن جامعه و از جمله انسانهاي پاكسرشت را در مسير تعالي قرار ميدهد و بستري

را فراهم ميسازد كه انسان خود را از بند و زنجير مقيدات و تعلقات فردي و دنيوي برهاند .اين مهم بر
تمامي عرصههاي حاكم بر جامعه اعم از سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي از جمله ادبيات خاصه شعر تأثيري

ژرف مينهد .ادبيات منظوم در جريان انقﻼب و در دوران جنگ تحميلي نابترين صحنه حضور پرشور
مردمي و ايثار و جان نثاري براي دستيابي به زندگي باعزت و جنگيدن تا پاي جان را با بياني ساده و فصيح و

ملموس به تصوير كشيد .اين مقاله در پي مفهوم شهيد و شهادت در آيينه شعر شاعران معاصر فارسي است.

واژههايكليدي :شهيد ،شهادت ،محتشم كاشاني ،عمان ساماني ،سيد حسن حسيني
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مقدمه:
شـهيد بـه عنـوان برتـرين مجاهـد و شـهادت بـه عنـوان عـاليتـرين مرحلـة جهـاد ،از عمــدهتــرين

ارزشهــاي مفهــومي در اسـﻼم اســت؛ چنانكــه خداونــد در قــرآن شـريف فرمـوده اسـت :اي كـساني
كـه ايمـان آورده ايـد بـا هـر كـدام از كـافران كـه بـه شـما نزديـك تـر اسـت بـه جهـاد و كـارزار

بپردازيـد و بايـدآنها در شـما درشـتي و قـوت و پايـداري حـس كننـد و بدانيـد كـه خداونـد همـواره يـار

و مـددكار پرهيزگـاران اسـت )توبه (١٢٣ :

حماسـه در شـعر دفـاع مقـدس آميـزه اي از شـهادت ،ايثـار ،مبـارزه بـا ظلـم و جلـوههـاي نـوراني

وآرمـان خـواه انـساني اسـت و كـربﻼ تبلـور تمـام ايـن جلـوه هاسـت و شـاعران از مـــضامين عاشـــورايي

و تركيبـــات عظـــيم آن اســـتفاده مـــيكننـــد تـــا شـــكوه حماســـة رزمنــدگان اســﻼم را بــا شــكوه

حماســه آفــرين شــهيدان كــربﻼ پيونــد بزننــد )قاســمي.(٢٠٥ :١٣٨١ ،

بنــابراين ،مفهــوم "شــهادت "بــه دليــل ارزش واﻻي الهــي -انــساني اش بــه عنــوان يــك پديــده

مفهــومي مقــدس در فرهنــگ اســﻼمي نهادينــه شــده است .در فرهنگ الهي ،مقام شهادت باﻻترين

مقام است .پيامبر )ص( مي فرمايند» :فــوقَ كُــلِّ ذي بِــرٍّ بــرّ حتّــي يقتَــلَ فــي ســبيل ااﷲ « . . .همانــا

فــوق هــر نيكــي ،نيكــوتري اســت ،جــز مقــام شــهادت در راه خــدا كــه از همــة نيكــي هــا برتــر

اســت )مجلــسي ،١٣٧٢ ،ج (٦١ :٧٤

مفهـوم شـهيد در فرهنـگ اسـﻼم اهميـت ويـژه اي دارد . .بـر اسـاس قـرآن شـريف ،شـهيد كـسي اسـت
كـه در راه خـدا كــشته مـي شـود و كـشتة در راه خـدا همـواره زنــده اســت  :و ﻻ تَقُولــوا لمــن يقتــل

فــي ســبيلِ ااﷲ امــوات بــل احيــا( . . . .بقــره(١٥٤ :

فرهنــگ شــهادت در شــعر دفــاع مقــدس؛ بــه دليــل عظمــت شــأن شــهيد ،ابهــام گونــه نمود يافته

است :از طرفي يكـي از عمـده تـرين مفـاهيم فرهنـگ دينـي ،ايثـارگري اسـت كـه در عرصـه هـاي
مختلـف زنـدگي شخـصي و اجتمـاعي نمـود دارد .شميـسا در همـين زمينـه گفتـه اسـت» :نخــستين
كوشــش هــاي ذهنــي بــشر در رويــارويي بــا مــسائلي چــون مــرگ و زنــدگي ،عــشق و نفــرت و

گذشــت و فــداكاري در حماســه مطــرح مــي شــود )شميــسا.(٤٨ :١٣٧٦ ،

خـون شـهيد نيـز مفهـوم ارزشـمندي اسـت .همـانطور كـه صـدر بيـان داشـته اسـت» :خــون شــهيد بايــد

هميــشه جوشــش ،فــروزش و درخــشندگي داشــته باشــد تــا دلهــا را روشـن كنـد و گمراهـان را

راهنمـا باشـد و شـهادت محاكمـة عـدل و ظلـم اسـت كـه نيـاز بـه گـواه دارد تـا جهـاني گـردد و

جاويـدان شـود .گـواه شـهادت ،اجتمـاع اسـت نـه فـرد .ديــدگان اجتمــاع بايــد شــهادت را ببيننــد.
گــوش هــاي اجتمــاع بايــد بانــگ كــاروان شـهادت را بـشنوند و جـان اجتمـاع بايـد مفهـوم شـهادت

را كـامﻼً لمـس كنـد .تـا بتواننـد از نــور شــهادت استــضائه نماينــد )صــدر.(١٠٧ :١٣٨٥ ،
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بنــابراين همــراه بــا تثبيــت فرهنـگ شـهادت ،خـون شـهيد نيـز ارزش فرهنگـي پيـدا مـي كنـد تـا در

تعـابير شـاعرانه نمود يابد .در خصوص الگوي چنين فرهنگي بايد ذكر شود :يكــي از آثــار ارزشــمند

فرهنــگ عاشــورا ،الگوســازي آن اســت .پيونــد درونــي و روحــي رزمنــدگان بــا اباعبــدااﷲ و
فرهنــگ عاشــورا ،جــان مايــة جبهــه هــا ،برانگيزاننــده ،حركـت بخـش و عامـل بـسياري از
پيـروزيهـاي جبهـه نـشينان محـسوب مـيشـد) .سنگري(١٦٠، ١٣٨١ ،

مفهــوم پيــشوا و الگــو در شــعر دفــاع مقــدس بــا نــشانه هــاي مفهــومي كــربﻼ و حسين )ع( همراه

است .رزمندگان در طــول ســال هــاي دفــاع مقــدس بــا الهــام از حماســة عاشــورا حماسـه آفريدنـد.

وصـيت نامـه هـاي شـهيدان دفـاع مقـدس بـا نـام و يـاد كـربﻼ و عاشـورا آذيــن بــسته مـيشــد.
)بهــشتي.(١٨٠ – ١٧٩ :١٣٨٢ ،

انعكــاس اين فرهنگ در شعر دفاع مقدس ،يا به صورت مفهوم عام كربﻼ ارائه شده است .يــا بــه

صــورت يــك مفهــوم ابهــامي در زمينــة شــعري تعبيــه شــده اســت؛ يــا مفهــوم الگوهــاي

شخــصيتي اي؛ همچــون علــي اكبــر)ع( و علــي اصــغر)ع( .بزرگتــرين چهــرة پيــشوا؛ يعنــي امــام
حــسين )ع( بــه انحــاء گونــاگوني در شــعر دفــاع مقــدس تــأثير گــذار بــوده است .بنـــابراين
همـانطور كـه فرهنـگ اقتـدار طلبـي در خـود دفـاع مقـدس نفـوذ مـي يابـد ،در شـعر دفـاع مقدس نيـز
ايـن مفهـوم بـه صـورت لبيـك بـه پيـشوا مطـرح شـده همچنين در مــواردي نيــز بــه مفــاهيم اعتقــادي

پيــشوا روي آوري شــده اســت .الگــوي شخــصيتي ديگــر ايثــار ؛ حــضرت عبــاس )ع( اســت.
همــانطــور كـه مــشهود اســت ،شــهادت بـه مفــاهيم باورمنــد ريــشه اي در فرهنــگ اسـﻼم مــرتبط

اسـت و ادبيــات پايـداري در ايــران ،تحـت تــأثير همــين باورهــاي مــذهبي و ايــدئولوژيكي شـكل
گرفتــه اســت) .موســوي.(٧ :١٣٦٠ ،

همين بررسي نگاه دقيق تري نيز به مسئله حادثه كربﻼ و شهادت در حضور امام حسين )ع( را مي طلبد.

شاعران دفاع مقدس بيش از هر موضوع ديگري به تصوير كردن حادثة خونين عاشورا و ابعاد گوناگون اين

ماجراي شگفت انگيز تاريخ اسﻼم پرداخته اند و در قالبهاي مختلف ،اعم از كﻼسيك و نو ،در احياي

فرهنگ عاشورا كوشيده اند .در شعر عصر انقﻼب ،همة مراحل شكل گيري حماسة حسيني ،از حركت امام

حسين )ع( به سوي كربﻼ تا بازگشت ذوالجناح بي سوار به خيمه ها و اسارت پرد گيان حرم حسيني ،به

تصوير كشيده شده است.

عاشورا ،اين نيم روزي كه به درازاي ابديت است ،در شعر عصر انقﻼب اسﻼمي سبب ايجاد بدايع و زيبايي
هاي درخشاني مي شود .شاعر انقﻼب اسﻼمي معتقد است كه نداي »هل من ناصر« امام حسين )ع( هنوز هم
به اعتبار خويش باقي است و حسين همچنان در طلب ياران فداكار و از جان گذشته است .اين مضمون،

خصوصاً در دورة دفاع مقدس ،از رواج خاصي برخوردار بوده است .آرزو ي همراهي با حسين )ع( و
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يارانش و نايل آمدن به فيض عظماي شهادت ،شاعر دوران ما را بر آن مي دارد كه اين خواستة ديرين را در

شعر خود منعكس سازد.

پيوند حماسة دفاع هشت سالة ملّت مسلمان ايران با عاشوراي حسيني نيز در شعر انقﻼب اسﻼمي جلوههاي

خاصي پيدا كرده است .شاعر گاه انگيزة مقدس رزمندگان اسﻼم را رسيدن به پاي بوس امام شهيدان،
حضرت ابا عبداﷲ الحسين)ع( ،ميداند و صحنة وداع رزمنده اي را با مادرش به زيبايي ترسيم ميكند و گاه
بر وحدت و همانندي راه امام حسين )ع( و رزمندگان اسﻼم اين گونه تأكيد مي ورزد .شوق ديدار حرم

امام حسين نيز گاهي موجد شعرهاي زيبايي شده است .شاعر گاهي چنان با امام حسين و ياران و اهل بيت
او احساس يك رنگي ميكند كه گويي خود در ميان آنان بوده و آن همه مصيبتها را با گوشت و پوست

خود لمس كرده است و اين مايه دروني شدن حادثة كربﻼ در ميان شاعران شيعي تبار اين روزگار خود

باعث شگفتي است.

محتشم كاشاني

كمالالدين علي محتشم كاشاني داراي لقب شمس الشعراي كاشاني شاعر ايراني در آغاز سده ده هجري و

هم دوره با پادشاهي شاه طهماسب صفوي در كاشان زاده شد ،شعرهاي او درباره رنج و درد امامان شيعه

است و بيشتر جنبه ايدئولوژيك براي پادشاهي صفويان را داشت .مطلع »باز اين چه شورش است « . . .كه از

محتشم كاشاني نراقي است در ميان هواداران شيعه جايگاه ويژهاي دارد .وي با سرودن دوازده بند در مرثيه

شهداي كربﻼ كه بند اول تركيب بند وي با بيت »باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است؟  /باز اين
چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟« آغاز ميشود ،مقام واﻻيي در مرثيه سرايي كسب كرد .وي در

جواني به دربار شاه طهماسب صفوي راه يافت و به مناسبت قصيده و غزلهاي زيبايش مورد لطف شاه قرار
گرفت؛ محتشم پس از مدتي در زمره شعراي معروف عصرخود جاي گرفت ولي نظر به معتقدات ديني

خود و احساسات شيعي دربار شاهان صفوي كه در صدد تقويت اين مذهب )در مقابل مذاهب اهل سنت(

بودند به سرايش اشعارمذهبي و مصائب اهل بيت كه در نوع خود تازه و بي بديل بود پرداخت .محتشم پس

از چندي به يكي از بزرگترين شعراي ايران در سبك اشعار مذهبي و مصائب ائمه اطهارشيعه بدل گشت
و اشعارش در سرتاسر ايران معروفيت خاصي يافت ،بطوري كه ميتوان وي را معروفترين شاعر مرثيه
گوي ايران دانست كه براي اولين بار سبك جديدي درسرودن اشعار مذهبي به وجود آورد .اولين اشعار
مذهبي محتشم در سوگ غم مرگ برادرش بود كه ابيات زيبائي در غم هجر او سرود و پس از آن به

سرايش مرثيههايي در واقعه جانسوز كربﻼ ،عاشوراي حسيني و مصيبت نامههاي مختلف پرداخت.

عمان ساماني
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ميرزا نوراﷲ عمان ساماني ملقب به تاج الشعراء و متخلص به عمان از شعراي پرآوازة اييني در نيمة دوم

سدة  ١٣و اوايل سدة  ١٤هجري است .عمان ساماني از اعضاي اصلي انجمن ابوالفقراي اصفهان بوده و تا

سال ١٢٨٦ه .ق ـ كه تاريخ فوت مﻼ محمدباقر اصفهاني معروف به ابوالفقراء است ـ در جلسات هفتگي اين
انجمن شركت مي كرده و در اين ايام ،شاعري  ٢٦ساله بوده است .وي در قصيدة انجمنية خود از  ١٤نفر از
شعراي بنام اصفهان كه عضو انجمن ابوالفقراء بوده اند ياد كرده است؛ ابوالفقراء ،مسكين ،پرتو ،افسر ،بق،

عنق ،سرگشته ،آشفته ،فرّح ،ساغر ،پروين ،دهقان ،شعري و جوز .پس از درگذشت ابوالفقراء جلسات
هفتگي انجمن ادبي در منزل ملك الشعراء)عنقا( تشكيل مي شده و عمان ساماني نيز در آن شركت مي

كرده است .استاد فقيه مرحوم همايي )سنا( در مقدمه ديوان طرب به نقل از مرحوم سه و بعضي از بزرگان

شعراي اصفهان ،مرقوم داشته اند كه عمان ساماني قصيدة معروف ﻻمية خود را در مدح اميرمؤمنان علي در
ايامي كه جلسات انجمن در منزل عنقا برگزار مي شده ،سروده است:

به پرده بود جمال جميل عزّوجل به خويش خواست كند جلوه اي به صبح ازل
چو خواست آن كه جمال جميل بنمايد علي شد اينه ،خيرالكﻼم قلﱠ و دل!

آثاري كه از عمان ساماني به يادگار مانده ،عبارتند از :گنجينه اسرار ،معراج نامه ،محزن الدرر و ديوان

اشعار .گنجينة عمان ساماني به خاطر شيوة بياني بيدﻻنهاي كه دارد مقولههاي دور از دسترس عرفاني را به
عينيت جامعه منتقل ميكند و مفاهيم مجرد ذهني را با ابزارهاي بياني عاشقانه به صورت كامﻼً ملموس و
محسوس به تصوير مي كشد و با استفاده از جاذبههاي سبك وقوع به واقعة عاشورا صبغه اي بيدﻻنه

ميبخشد.

گنجينة عمان را بايد به عنوان يك اثر فاخر و استثنايي در پيشينة شعر عاشورا تلقي كرد كه مرور زمان نه
تنها از جاذبه هاي كﻼمي و روحاني آن نكاسته است . .گنجينة عمان مبتني بر قرائت عرفاني از فرهنگ

خون نگار عاشورا است؛ قرائتي كه به مقوله هاي تاريخي و جغرافيايي و اجتماعي اعتنايي ندارد و تنها از

منظر معرفتي به واقعة كربﻼ نگاه مي كند و در تبيين راز و رمزهاي آن از شيوة بي دﻻنه سود مي جويد.

سيد حسن حسيني

وي در ١٣٣٥ش در خانوادهاي متوسط به دنيا آمد .تحصيﻼت ابتدايي و متوسطه خود را در شهر تهران

گذراند و در ١٣٥٣ش ديپلم طبيعي گرفت .از همين سالها اشعارش در برخي نشريات ادبي آن زمان ،نظير

مجله فردوسي ،منتشر ميشد .اشعار سپيد عاشورايي او از مشهور ترين آثار معاصر در اين حوزه هستند .در

١٣٥٨ش ،در مقطع كارشناسي رشته تغذيه از دانشگاه فردوسي مشهد فارغ التحصيل شد و در همان سال

وارد حوزه هنري سازمان تبليغات اسﻼمي شد و به همراه قيصر امين پور ،محسن مخملباف و چند تن
ديگر ،فعاليتهاي هنري و ادبي حوزه را راهاندازي و ساماندهي كرد .مجموعة »همصدا با حلق اسماعيل« ـ
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اولين اثر شعري سيدحسن حسيني ـ كه در سالهاي آغازين دهة اول انقﻼب منتشر شد ،مشتمل است بر سه

فصل :سرودههاي سحرزاد ،شبسرودهها و رباعيها .عناويني كه شاعر براي دو فصل اول برگزيده ،خود
مبين آن است كه سرودههاي سحرزاد متعلق به دوران پس از انقﻼب و شبسرودهها مربوط به پيش از

انقﻼب است.

بهره گرفتن از دو نماد »شب« و »سحر« و شبيه آن و بهطوركلي اينگونه تقسيم و فصلبندي شيوهاي است
كه برخي شاعران اين دوره براي تفكيك سرودههاي خود ،به كار گرفتهاند.

در اغلب مجموعه شعرهايي كه در سالهاي اول انقﻼب منتشر شد ،موضوعات مشتركي را چون :تهنيت

انقﻼب و ارزشهاي آن ،دعوت به مبارزه و مقاومت ،توصيف رشادتها و حماسهآفرينيهاي پاسداران و

رزمندگان ،شهادتطلبي و رشك بر شهيدان و همچنين پاسداشت شخصيتهاي انقﻼب و سرآمدان عرصة

جهاد و . . .ميتوان ديد .آنچه ميتواند ـ با وجود چنين اشتراكي ـ شعر شاعري را از ديگران ممتاز سازد،
هنر شاعري و نحوة پرداخت موضوعات است و به همين سبب ،شعر برخي شاعران اين دوره را ناپايا و

زوالپذير و شعر برخي را ـ با وجود درونمايههايي مشترك ـ پايا و دلپذير و ماندني مييابيم.

اگر به تحليل و بررسي محتوا و درونمايه سرودهها ـ در دو مجموعه »همصدا با حلق اسماعيل« و »گنجشك

و جبرئيل« ـ بپردازيم .به چنين نتايجي دست مييابيم:

ــ در بخش »شبسرودهها« ـ از مجموعة همصدا با حلق اسماعيل ـ بيان شعري شاعر اغلب تمثيلي و نمادين
است كه براي پرداختن به مضامين حوزه مقاومت و پايداري ،شيوه مناسبتري به نظر ميرسد.

ــ در سرودههاي سحرزاد ،نوع نگاه شاعر ،كامﻼً آرماني ،اميدوار و نويدبخش است و توصيفات او اغلب
همراه با تقديس و تعظيم است و شكوه و شكايت در شعر او راه ندارد ،مگر شكايت از خويشتن ،درواقع

در فضاي آرماني و روشني كه حاصل پيروزي انقﻼب بود ،جهت نگاه شاعر رو به اوج است ،اما سالهاي

بعد كه سختي صخرههاي اغراض و خار طعنهها و زخم دورنگيها ،پاي دل شاعر را آزرده ميسازد ،ناگزير
گاهي نگاه از قله برميگيرد و به زير پاي خويش ميافكند ،از اين روست كه بعدها ،گاهي شرنگ

مﻼمتگري را چاشني كﻼم شيرين خود ميسازد.

ــ مسئلة آميختگي حماسه و تغزل ـ كه از شاخصههاي شعر دفاع مقدس است ـ در شعر حسيني نيز به خوبي
نمود يافته است ،بهويژه در شعرهاي سنتي او ،غالباً توصيفات حماسي و واژههايي چون شمشير ،خنجر و

دشنه و خون . . .را با بياني تغزلي و غنايي آميخته مييابيم:
بيا عاشقي را رعايت كنيم

ز ياران عاشق حكايت كنيم. . .
ببين خانقاه شهيدان عشق

صف عارفان غزلخوان عشق

چه جانانه چرخ جنون ميزنند
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دف عشق با دست خون ميزنند
به رقصي كه بيپا سر ميكنند
چنين نغمة عشق سر ميكنند
هﻼ منكر جان و جانان ما

بزن زخم انكار بر جان ما

اگر دشنه آذين كني گُردهمان

نبيني تو هرگز دلآزردهمان. . .

ــ در مجموعة »گنجشك و جبرئيل« ماية اصلي اغلب شعرها برگرفته از فرهنگ عاشورا است و شاعر گاهي

صريح و مستقيم و گاهي نيز با بياني نمادين ،از واقعة كربﻼ ،شجاعتها و دليريها و نيز از تأثير آن بر

حماسهسازيهاي رزمندگان و حماسهآفرينان دفاع مقدس سخن ميگويد.

در خصوص شعر عاشورايي بايد گفت :شعر عاشورايي فارسي قدمتي ديرينه دارد .سؤال اينجاست كه چرا

از ميان آثاري كه به طور يكپارچه به اين موضوع اختصاص داده شده ،هيچ اثري به مقبوليت گنجينه
اﻻسرار عمان ساماني نميرسد هنگامي كه سخن از مرثيه سرايي و ادب عاشورايي ميشود ،آگاهان اين
عرصه ،نخست به ياد تركيب بند زيبا و پرشور محتشم كاشاني شاعر دربار شاه تهماسب صفوي ميافتند .اما

از اين تنها شعرِ خداوندگار شعرعاشواريي كه بگذريم و بخواهيم از اثري صحبت كنيم كه تمام و كمال به

اين ادب اختصاص داده شده ،ناچار به يادمنظومة گنجينة اﻻسرار عمان ساماني ميافتيم.

»رثا يا مرثيه بر اشعاري اطﻼق ميگردد كه در ماتم گذشتگان و تعزيت خويشاوندان و ياران و اظهار

تاسف و تألم برمرگ پادشاهان و صدور و اعيان و سران قوم و ذكر مصائب پيشوايان دين و ائمة اطهار
مخصوصا حضرت سيد الشّهدا وشهداي كربﻼ و شمردن مناقب و فضائل و مكارم و تجليل مقام و منزلت

شخص متوفي و بزرگ نشان دادن واقعه وتعظيم مصيبت و دعوت ماتم زدگان بصبر و سكون و معاني
ديگري از اين قبيل سروده شده است«) .مؤتمن.(٧٤:١٣٤٦،

اشعار وزين و زبياي محتشم كاشاني و مهارت او در سرايش اشعار در اوزان مختلف سبب شده ،كه در

جايگاه شاعران بزرگ همانند :سنايي ،شيخ عطار ،موﻻنا ،سعدي ،حافظ ،قرار گيرد ،آنچه باعث شهرت

عالم گير ،او در جهان تشيع گشته شعر ،مشهوري است در خصوص قيام عاشورا و روز واقعه كه از آن زمان
در مراسم سوگواري حضرت اباعبداﷲ الحسين )ع( درمنابر ،مساجد ،حسينينه ها ،تكايا ،چند صدسال است
كه اين شعر خوانده ميشود ،و در كتيبه هاي اين مراسم بكاررفته ،و اشعار محتشم كاشاني در و ديوار همه

شهرها به ياد حضرت امام حسين ساﻻر شهيدان دشت كربﻼ )ع( زمزمه در ايام محرم وصفر مي شود ،و
رونق بخش مجالس ترحيم حضرت سيد الشهداست ،و اين افتخاربزرگي براي اوست ،كه شعرش ،تا قيام
قيامت خوانده مي شود ،و دستجات عزاداري ،سينه زني وزنجيز زني در شام غريبان اين شعر را در كوچه و

خيابانها باهم زمزمه ميكنند ،قطعا اين لطف حضرت سيد الشهدا اباعبداﷲ الحسين)ع( بوده ،كه شاعر
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خودشان را چنين جايگاهي مقام ومنزلت دادند ،و افتخار محتشم كاشاني اين است كه شعر عاشورايي در
مرثيه وسوگ خورشيد اهل بيت نبي مكرم عالم اسﻼم )ص( سروده است.
وز نقل وي گريسته بر خويش زار زار
اهل بهشت نوحهگري كرده اختيار
رضوان ز غم نشسته بر آتش هزار بار
از نوحه حسين علي خاصه اين ديار
از زندگان خلد نيابيم در شمار
چندان كنيم نوحه كه افتد زبان ز كار
كور است جبرئيل امين زار بر مزار
ساز از شفاعت نبي و آل كامكار
كز وي رسانده اي به شهيدان نامدار

شاه شهيد خود به عزاي خود آمده

غلمان دريده جامه و حورا گشاده مو
با آن كه در بهشت نميباشد آتشي
فرياد محتشم كه جهان كم نوا بماند
روزي كه ما رسيم باو وز عطاي حق
آن روز در قضاي عزاي شه شهيد
يارب به حق شاه حسين آن شه قتيل
كاين شور بخش مجلس عاشورا را به حشر
وز ما به روح او برسان آن قدر درود

محتشم كاشاني اين شاعر شيعه عصر صفوي در تصوير سازي روز واقعه عاشورا آن چنان با قوت وقدرت

وسوز دل ،وصف آن روز واقعه ،سخن ميگويد كه گويي خود از ياران حضرت سيد الشهدا )ع( در سال
 ٦١هجري در دشت كربﻼ بوده ،كه قطعا او با اين نوحه ومرثيه خواني در سوگ ذريه زهراي مرضيه )س(

در فرداي محشر امان نامه خود را يقينا دريافت خواهد كرد ،و خوشا به سعادت اين شاعر كه جايگاه بس
رفيع در دنيا و آخرت كسب نموده.
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اي دل بيدرد آه آسمان سوزت كجاست
اي زبان وقت فغان وي ديده هنگام بكاست
گر ز دود آه ما عالم سيه گردد رواست
كز حباب اشگ ما امروز گردش خيمههاست

اين زمين پربﻼ را نام دشت كربﻼست
اين بيابان قتلگاه سيد لب تشنه است
اين فضا دارد هنوز از آه مظلومان اثر

اين مكان بوده است روزي خيمهگاه اهلبيت

محتشم كاشاني الحق جايگاه ومقام ومنزلت خاندان مبارك اهل بيت را بخوبي شناخته ودر شعرش به

تصرع والتجاء و عمﻼ دست بسوي شفاعت وتوسل آستانه مقدس سيد وساﻻر شهيدان دشت كربﻼ شده

وامان مي خواهد و در نهايت خضوع وفروتني غبار ماديات دنيا ،از تكبر نخوت ،حب نفس وجاه طلبي

شسته و شعرش الگو و الهام بخش بسياري از شاعران پارسي زبان درطي قرنها شده ،و شعرش چلچراغي
مجلس سوگواري آقا سيد الشهدا )ع( شده.

وز تو مقصودم شفاعت پيش جدت مصطفاست
وز تو مطلوبم حمايت خاصه در روز جزاست
از پي يك قطره پويان برلب بحر سخاست
بر در عجز و نياز استاده بيبرگ و نواست
وز ره دور و درازش رو در اين دولتسرا است
وز قبول توست حاصل آن چه او را مدعاست

يا شفيعالمجرمين جرمم برونست از عدد
يا امان الخائفين اينجا پناه آوردهام
يا اباعبداﷲ اينك تشنه ابر كرم
يا ولياﷲ گداي آستانت محتشم
مدتي شد كز وطن بهر تو دل بر كنده است
دارد از درماندگي دست دعا بر آسمان
از هواي نفس عصيان دوست هر چند اي امير
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چون غبار آلود دشت كربﻼ گرديده است

محتشم كاشاني ،شعررا وقف اهداف مقدس اسﻼم نموده و طبق آيه شريفه كﻼم اﷲ مجيد در خصوص
صفت مومنان كه در سوره مومنون سعي نموده از بيهوده گويي ،لغو ،لهو وباطل دوري نمايد ،ومقصود

ومقصد منزل سعادت ،سﻼمت و رستگاري را طلب ميكند ،درشعر زير او متوسل به شهسوار سپاه اسﻼم و

قرآن ،حضرت امير المومنين موﻻ علي بن ابيطالب )ع( شده و از مقام شامخ امام و مراد خود امان
ميخواهد:

وارث علم پيمبر فارس ميدان دين
آستان رويت بطرف آستين روحاﻻمين
از پي جنت خريدن خلق را گنج زمين
قبله اسﻼم را از چارحد حصن حصين
مقتداي اولين و پيشواي آخرين
ناصر حق غالب مطلق اميرالمؤمنين
مصطفي را جانشين از نص قرآن مبين

السﻼم اي عالم اسرار ربالعالمين
السﻼم اي بارگاهت خلقرا دارالسﻼم
السﻼم اي پيكر زاير نوازت زير خاك
السﻼم اي آهن ديوار تيغت آمده
السﻼم اي نايب پيغمبر آخر زمان
شاه خيبر گير اژدر در امام بحر و بر
ملك دين را پادشاه از نصب سلطان رسل

در اولين روايات و توصيفاتي كه در شعر فارسي از عاشورا ميشود ،غلبه با بيان مصيبت و ظلمي است كه
بنياميه بر امام حسين)ع( و يارانش روا داشتهاند ،جنايات كوردﻻن بنياميه آنقدر فجيع و سبعانه و
ناجوانمردانه بوده كه ناخودآگاه شعر عاشورايي از همان ابتدا به سمت توصيف و بيان مظلوميت شهيدان

مفهوم شهيد و شهادت در اشعار سيد حسن حسيني ،محتشم كاشاني ،عمان ساماني ١٨٧/

كربﻼ سوق پيدا ميكند و اين رويه تا قرنها ،سنت شعر عاشورايي ميشود به گونهاي كه يكي از دورههاي

طوﻻني رويكرد شعر عاشورايي را ،رويكرد بيان ماتم و مصيبت فراهم آورده است ،اين رويكرد از آغاز

جريان شعر عاشورايي تا تركيببند محتشم كاشاني كه در واقع قله اين رويكرد را شكل ميدهد ادامه
مييابد:

كشتي شكستخورده طوفان كربﻼ

در خاك و خون تپيده ميدان كربﻼ )ديوان محتشم كاشاني(

آنچه زين العابدين مؤتمن در تعريف رثا آورده است ،به طور كامل در گنجينة اﻻسرار عمان ساماني وجود

دارد .نخست آنكه اين منظومه چيزي جز ذكر مصائب يكي از پيشوايان دين؛ يعني نمونة خاص آن،

حضرت سيد الشهدا وشهداي كربﻼ نيست:

اي كه از جان طالب اين باده اي بهر آشاميدنش آماده اي،

گرچه اين مي را دوصد مستي بود نيست را سرماية هستي بود

از خمار آن حذر كن كين خمار از سر مستان برون آرد دمار
درد و رنج و غصه را آماده شو بعد از آن آمادة اين باده شو

اين نه جام عشرت اين جام وﻻست درد او درد است و صاف او بﻼست )عمان ساماني(١٣ - ١٤ :١٣٧٩:

دوم اينكه در جاي جاي اين منظومه ،از بازگويي مناقب و فضائل و مكارم و تجليل مقام و منزلت امام و

يارانش دريغ نكرده است .توصيفات و القابي كه او براي آنان بر مي گزيند بيانگر همين مضمون است:
عمان در وصف امام حسين ميگويد:

پير مي خواران ز جا قد راست كرد

چون به موقع ساقيش درخواست كرد

سرور سر خيل مخموران حسين )همان.(١٧ :١٣٧٩ ،

زينت افزاي بساط نشأتين

وي در وصف حضرت عباس ميگويد:

آن به ميدان حقيقت يكه تاز

ﻻجرم آن قدوة اهل نياز

موسي توحيد را هارون عهد از مريدان جمله كاملتر به جهد ) همان.(٤٦ :١٣٧٩ ،

در وصف حضرت قاسم ميگويد:
خواند شاه دين برادرزاده را

در وصف حضرت علي اكبر ميگويد:
كرده اي از حق تجلّي اي پسر

راست بهر فتنه قامت كرده اي

نرگست با ﻻله در طنازي است

شمع ايمان قاسم آزاده را )همان.(٤٨ :١٣٧٩ ،

زين تجلّي فتنه ها داري بسر

وه كزين قامت قيامت كرده اي

سنبلت با ارغوان در بازي است )همان.(٥٤ :١٣٧٩ ،

در مورد بزرگ نشان دادن اين واقعه همين نكته بس كه عمان ،اساس خلقت را بر پاية اين واقعه نهاده است

و بيان ميكند كه خداوند ،بهشت و جهنّم را به عنوان سرآغاز و سرانجامي براي همين داستان خلق كرده
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است .اين ديدگاه شاعر ،ناخودآگاه اين كﻼم گهربارِ امام صادق )ع( را در ذهن خواننده متبادر ميكند كه
«هر ماهي محرّم ،هر روزي عاشورا و هر زميني كربﻼست .وي درخصوص دعوت ماتم زدگان به صبر و

سكون ،همين ابيات از زبان امام حسين )ع( خطاب به حضرت زينب )س(كفايت ميكند:
خانه سوزان را تو صاحب خانه باش

با زنان در همرهي مردانه باش

هست بر من ناگوار و ناپسند

از تو زينب گر صدا گردد بلند

جان خواهر در غمم زاري مكن
معجر از سر پرده از رخ وا مكن
هرچه باشد تو علي را دختري

با صدا بهرم عزاداري مكن

آفتاب و ماه را رسوا مكن

ماده شيرا كي كم از شير نري؟ )همان.(٦٨ :١٣٧٩ ،

همين موضوع ،منظومة او را جلوه اي ديگر بخشيده است.

عمان ساماني در مثنوي متفاوت گنجينه اﻻسرار توانست نگاه ديگري به عاشورا و حماسه حسيني و شهادت

و ايثار داشته باشد و چشماندازي عرفاني از آن به تصوير كشد ،اين نگاه را عمان ساماني مطرح و كمال اين
رويكرد به حماسه حسيني نيز در شعر خود عمان ساماني به ثبت رسيد:
گه دلم پيش تو گاهي پيش او است

حايل ره ،مانع مقصد مشو

رو كه در يك دل نميگنجد دو دوست

بر سر راه محبت سد مشو

هرچه غير از او است ،سد راه من آن بت است و غيرت من بتشكن )ساماني (٦٩ :١٣٧٩

همچنين از طرفي در يك دستهبندي اجمالي ،ميتوان محتواي اشعار دفاع مقدس را ،در دو بخش معرفي
كرد :اشعار حماسي ،اشعار حماسي عرفاني.

الف :اشعار حماسي

موضوع حماسه در شعر فارسي از پشتوانه غني و پيشينه دور و دراز برخوردار است .در دوره پس از

انقﻼب ،محتواي اين سرودهها را سه موضوع متنوع و گسترده دربر ميگيرد:

معرفي و ستايش رشادتها و دﻻوريهاي رزمندگان اسﻼم :در اين سرودهها كه عمدتاً در قالب غزل و

رباعي است ،محور شعرْ بررسي حضور رزمندگان در ساحت جنگ و شرح منظوم اين پديده در قالب
توصيف ايثار آنان است .همچنين در اين سرودهها ،شاعر عﻼوه بر ستايش اين شهامت و شكوه ،گاه به طور

مضمر در صدد تشويق جهت پاسداشت حال نيك آنان است .در راستاي همين موضوع و توصيفات ذكر

شده ،ستودن رزمندگان به باورهاي اسﻼمي از ديگر شاخصههاي شعر دفاع مقدس ،در حوزه توصيف

حماسهآفرينان است؛ توصيفي كه هرچند شاعرانه و عاطفي است ،اما قرين معرفت و شناختي عميق و قابل
درك نيز هست .اين پيوند عاطفه و عرفان تصنعي نيست؛ بلكه تعادل موجود در اين دو عنصر )عاطفه و

عرفان( چنان است كه زمينههاي عاطفي ،آن را از حوزه عرفان و درك و معرفت جاري ،دور نكردهاست و
چنين است كه شعر از صميميت و صراحت ويژهاي بهره دارد:
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سيد حسيني چنان استادنه و با تفكر از آيات قرآن بهره جسته كه گويي قرآن را پيش چشم خود داشته و با

الهـام گرفتن از آيات شريف آن ،به استواري و غناي اشعار خود افزوده است .وي مقام واﻻي انسان را به

عنوان خليفة خداوند بر روي زمين به طور اعم و عرفا و شهدا به طور اخص متذكرشده و آنان را امانت دار

واقعي و بر حق امانت الهي دانسته است و معرفي نموده است .شهداء اين امانت با ازرش را به صاحب اصلي

آن بازگرداندند .اين مضمون در اشعار وي يـادآور آية شريفه  ٣٣از سوره ٧٢قرآن كريم ميباشد:
بـار امـانتـي كه فلك برنتـافتش بر دوش جان نهاده ،بر اين راه برده اند

دعوت به مبارزه و قيام :از ديگر موضوعات سرودههاي پايداري در قالب حماسه ،دعوت به مبارزه و جهاد

عليه ظلم است .ميتوان گفت اين موضوع از موضوعاتي است كه شاعران معاصر با استقبال ويژهاي آن را
دنبال كردند .همچنين در بين موضوعات طرح شده و قابل بررسي ،بيشترين اقبال از جانب عامه مردم نسبت
به همين موضوع صورت گرفتهاست.

حسيني مرداني را كه با دشمن جنگيـدند و از جان و مال خود در راه حفـظ ايمـان و عقيدة ديني شان
گذشتند ،مي ستايد و شهادت را برازندة آنهـا و آنها را آراينـدة شهـادت مي داند .او معتقـد است كه مرگ

آنها مفهوم واقعي لقاءا ّ ﷲ را در ذهن هر انسـان آگاهي متـداعـي مي كنـد .آري ،آنها خود را مهياي

پيوستن و تقرب به معبود ﻻيزال ساختند .آنها لحظة باشكوه ديدار با معبود ازلي وابدي را دراين دنياتجربه و

اثبات كردند .شهيدان بزرگمردان جبهه هاي ايثار و نبردانسان هايي بودندكه روحشان زميني نبـود ،آنها
آسمـان سيرت بودند و با حضور خود در ميدانهاي جنگ مقدمات عروجشان را به مبدأ اصلي خود فراهم
كردند .لقـاء خداونـد شيريـن ترين لذتي بود كه رزمندگان با شهادت خود به بهره مندي از آن نائل آمدند.

اين بي شمار ﻻله رخان در هواي يار تا روز وصل ،ثانيه ها را شمرده اند
جوشنده رودي پاك از سرچشمة خلق سوي لقاء اﷲ جاري با شتابند

حسينـي به روحيـة اميـدواري مردم براي دستيــابي بـه پيـروزي اشـاره كرده و اعﻼم ميكنـد كه هرچنـد
مردم ايـران در طـول دفـاع مقدس وجنگ تحميلي سختيهاي بسياري را متحمل شدند وغيورمردان بزرگي
را ازدست دادند ولي برق اميـد در چشمانشان ميدرخشيد؛ حق يار و ياور آنها و آنها طالب و جوياي حق و
راستي بودند .مسألة پيروزي حق بر باطل در طول تاريخ مبـارزاتي مسلمانان امري مسلـم و بديهي بوده ،هر
چنـد كه با تأخيـر و دشـواري همـراه است؛ هـر چند كه باطل صولتي و دولتـي دارد ،رعد و برقـي ميزند،

كـرو فـري نشـان مي دهد ولي عمـرش ك ّ وتـاه است و سرانجام به درة نيستي سقوط ميكند .ظلم و فساد

رژيم پهلوي نيـز براي ايـرانيان پاياني جزنابودي و زوال نداشت.
خفاش اگر بريد خون ستاره ،غم نيست

باشد شبان تيره آبستن سحرها

هيچ كس باور نداشت /كرانهاي /به ترانه اي /غروب گرداب را در خواهد نورديد /و آستين منطقي ساحل/
به لبخندي فاتح /برهان قاطع كوسه ها را /باطل خواهد كرد
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ايستادگي در برابر بيداد :موضوع محوري و اصيل ديگر سرودههاي پايداري كه باز هم با فضايي حماسي و

با مؤلفههاي خاص اشعار حماسي همراه است ،ايستادگي در برابر بيداد است؛ ايستادگي در برابر بيداد

حاكم كه آرمان تمام حركتهاي بنيادين و هدفمند است .بيعدالتي و قيام عليه آن ،دو قطب ناهمگون در

آن روزگار بود و حضور همين دو عامل ،جريانسازترين حركتها را نشانه گرفت و سبب شد خون عزيز

و پاك بسياري از غيرتمندان حق ،شتك زند .اين واقعه گرچه بازماندگان را داغ بر جبين نهاد ،اما براي
شهيدان برگزيده ،رستخيز عزيز و عاقبتي سرشار از رحمت را رقم زد.

سبزيم كه از نسل بهاران هستيم

دور است ز ما تن به مذلت دادن

پاكيم كه از تبار ياران هستيم

ما وارث خون سربداران هستيم )حسيني(١٤٦ :١٣٦٨ ،

از مهمترين عواملي كه حسيني از آن به عنوان انگيزه و محرك اصلي و استوار شهيدان در رابطه با مقاومت

و ايستادگي در برابر رژيم ديكتاتـور و مستبد حاكم بر ايران ياد ميكند اين است كه چـرا آدمي بايد در
برابر غيرخدا سر تعظيم فرود بياورد؟حال آنكه عبوديت انسـان فقط و فقط خاص خداست؛ همـة انسـان ها

از حقوق يكساني برخوردارندوكسي را بر ديگري اعم از فقير وغني از لحاظ بندگي به درگاه حق برتري

نيست .حسينـي با استنـاد به آيات َ ٢/٢١٤و »َ ٦١/١٣و  ١١٠/١پيـروزي رزمنـدگان را امري حتمي و مسلم
دانسته است .خداوند در قرآن كريم براي مبـارزان راه خود مـژده و بشـارت پيـروزي داده است .مردم غيور

و ايثـارگر ايران در پرتو لطف الهـي و رهبري شايستـه و بايستة امام خميني و مبارزة جان فشانانة رزمندگان
به مفهوم واقعـي نصر من اﷲ و فتح قريب دست يافتند.

بانگ تكبيرشان ،مژدة فتحي است قريب
گر جهد كني و عازم راه شـوي

بر قلة »فتح« مي نشيني تو ،اگر

ب :اشعار حماسي عرفاني پايداري

تا دژ نصر من اﷲ بود سنگرتان

از اوج و نشيـب راه آگاه شوي
فريادگر »نصـر من اﷲ« شـوي

ديگر موضوع مطرح در سرودههاي معاصر ،اشعاري است با تلفيق حماسه و عرفان كه خود دربردارنده

شاخههاي متنوع ديگري است .شاعران با تلفيق حماسه و عرفان كه اشتراكاتي معنوي نيز در اين دو مقوله
حضور دارد ،به آفرينش آثار پرباري در قالب شعر پرداختند.

در اين سرودهها كه در دوره معاصرو عمدتاً در قالب غزل رشد كرد ،تركيبات و اصطﻼحات خاص عرفاني
با حماسه ـ كه ويژگي شعرهاي دفاع مقدساست ،پيوندي طبيعي يافتهاست؛

يادكرد جايگاه شكوهمند شهيد در سوگ سرودهها :در بخش ديگري از سوگ سرودههاي مورد بحث،

شاعر از عدم توفيق خويش در همركابي با شهيدان شكوه ميكند و اشاراتي به جايگاه واﻻي آنان دارد .اين

سوگ سرودهها به جهت حضور ويژگيهاي خاص زباني و كاربرد قالب غزل در سرودن ،آن را به غزل
سنتي نزديك ميكند .در اغلب سوگ سرودههاي دفاع مقدس ياد شده ،شهادت حماسهاي شكوهمند
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است و فراخوان پروردگار و لبيك شهيد ،عزيزترين حال حركت از سراي فاني به حيات باقي

است :ويژگي بارز سوگ سرودههاي دفاع مقدس برخورداري از جايگاه محوري شهيد است؛ تا آنجا كه

گاه شهيد در مقام همان معشوق و محبوبي است كه در غزل مورد ستايش واقع ميشود :در اين نگرش،

شاعر در صدد ارائه حال و هواي شهيد است و به گونهاي ابعاد عرفاني و جلوههاي معرفتي را بيان ميكند،
اما در عينحال حضور پررنگ خويش را نيز حفظ ميكند؛

حسيني با تكيه بر اصل معنوي جاودانگي و سعادت ابدي شهيدان ،سوگ گرفتن را براي شهيدان بي معنا
قلمداد مي كند؛ شايد اين عقيدة شـاعر را بتـوان اينگونه تعبير و تفسير كرد :سوگ و ماتم گرفتـن براي

شهيـدان نوعـي بي توجهي به آرمانهاي واﻻ و تحقير عظمت هدفهاي آنان است .با اين توضيح مشاهده
ميشود كه سوگ در اشعار حسيني جايي براي ظهور و بروز ندارد؛ چرا كه سوگ در مرگ كسي است
كه در طول حيـاتش دغدغه ومشغله اي جز دنيا ومال ومنال آن نداشته و درپايان عمرش هم بدون هيچ

آمـادگـي معنـوي از اين دنيـا كوچيده باشد و توشة آخرت او كم وبي ارزش باشد .بنابراين اگر هم مردم

داغدار ،مراسم سـوگ و ماتمي برپا مي كنند به حـال خـود گريـه و زاري مـي كننـد كه از فيـض وجود

اين گهـرهاي ناب بـي نصيب گشته اند.

هر چند شكسته ساز خوش آهنگش /در خويش فشرده مرگ ،تنگاتنگش

بر مزرع سرخ شيعه خوش مي تابد  /خورشيـد شقيقـة شقـايق رنـگش

مرده پرست نيم . . . . . . . . . ./هر صبح و شام /رو به قبلة ياد تو /نماز افسوس مي گذارم

در يادكرد ارزشهاي وجودي شهيد ،شاعران از موهبتي كه پروردگار نصيب آنان نموده نيز غافل نمانده و

شهادت را كه عزيزترين صورت پرواز به حيات ابدي است ،قسمت آنان ميدانند .اين در حالي است كه

صورت ديگر رفتن به آن سرا ،مرگ به شكل طبيعي است.

از ديد حسيني شهيدان نه تنها از مرگ هراسي به خود راه ندادند بلكه بي هيچ ترسي ،مرگ را به سخره
گرفتند و خود به استقبال آن رفتند .او معتقداست كه شهيدان در اين راه و رسم آييني و بهنجار ،هنجار

شكني و به نوعي سنت گريزي كردند؛ چراكه آنها مرگ سياه و هولناك را به مرگ سرخ و شيرين و
خواستني بدل كردند .آنها مرگ را چون عروسي زيبا وخضاب به دست تصويركردندوبا خون خود مرگ
رابا معنايي عرفاني و معنوي آراستند .آنها از گذرگاه خطرناك و دهشتناك مرگ به ياري ايمان راسـخ

خود به سﻼمت و آرام عبوركردند و داستـان مرگ عذاب آور را به بوتة خاموشي و فراموشي سپردند.

كدام جـراحت بي رحمانه است كه موجب آرايش و زيبايي انسان بشود؟مگر غير از اين است كه زخـم و

جراحت سبب پريشـاني احوال و نا بسامان كردن وضعيت روحـي وجسمي بيمار مي شود؟ حسيني در
اشعـارش نشان داد كه زخم و جراحت دشمن نه تنها موجب پريشان حالي رزمندگان ما نشد بلكه زمينه را
براي عروج و تقرب آنها فراهم كرد و ماية زينت و آرايش آنها شد.
كس چون تو طـريق پاكبــازي نگرفت

با زخم نشان سرفرازي نگرفت
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زين پيش دﻻورا ،كسي چون تو شگفت
الگو گرفتن از حماسه عاشورا

حيثيت مرگ را به بازي نگرفت
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حسيني نيز چون ديگر شاعران اين دوره ،حماسة دفاع مقدس را منشأ گرفته از حماسة عاشورا دانسته و

شهيدان انقﻼب را ادامه دهندگان واقعي راه سيدالشهدا مي داند .تفكر غالب در شعر اين دوره تأثيرپذيري

از واقعة كربﻼ و حماسة خونين عاشورا بود .مي توان گفت كه مهمترين انگيزة رزمندگان انقﻼب براي
مقاومت در برابر رژيم پهلوي الگوپذيري از سيدالشهدا و ياران باوفاي ايشان بود.

هنوز /تقدير كهكشانهاي ناملموس /بر مدار /خون دنباله دار تو /احساس ميشود.

مردم ايران درپناه ايماني راسخ واستوار ،بيگانگان را به ستوه آوردند .ايمان آنها برندهترين و تيزترين

شمشيرها بود .سﻼحي كه هم ابزار جنگي آنها بود و هم سپر و محافظ آنها از خطر لغزش؛ بزرگترين و
قويتـرين ابزار جنگي دشمن در برابر اين سﻼح با ارزش نمي توانست كاري از پيش ببرد .مـردم مسلمان

ايران با تكيه بر ايمان راسخ و توكل به خدا و توسل جستن به ائمة معصومين )عليهم السﻼم( از جمله امام
حسيـن )ع( محشري عظيم برپاكردند .حسيني ايمان را سدي مستحكم دانسته كه دشمن زورگو نتوانست
آن را بشكند و در ميان مردم نفوذ كند.
بكش شمشير ايمان را،
بزن راه پليدان را

به چنگال جهانخواران

فرو كن خنجري ديگر

همآواز خميني شو،

ز جان و دل حسيني شو
بـزن در عرصـة عالـم

صـﻼي محشـري ديگر
ياران شب زنده دار

خاك عطشناك كربﻼ

اين عاشقان سينه چاك

دلدادگان ذكر و مناجات نيمه شب

شبانه بر دشت گلگون قامتشان دهان زخم شقايق مي خندد

و بند بند رگان غيرتشان جاودانه كتاب سرخ شهادت را شيرازه بستند

»گنجشك و جبرئيل« و »نوش داروي طرح ژنريك« و »همصدا با حلق اسماعيل«

حسن حسيني شاعري شيعي است و انقﻼب و جنگ را نهضتي ميداند كه ادامه دهنده راه امام حسين )ع(

است .از اين منظر نگاه وي به وقايع انقﻼب برگرفته از فرهنگ غني عاشورا است .وي رزمندگان را ياوراني
ميداند كه به نداي »هل من ناصر« سيدالشهدا پاسخ گفتهاند:
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ديروزت اگر رو به قتال آورديم

در پاسخ تو زبان ﻻل آورديم

امروز به خيمهگاه آن دعوت ناب صد علقمه لبيك زﻻل آورديم
لب تشنهام از سپيده آبم بدهيد

جامي ز زﻻل آفتابم بدهيد

من پرسش سوزان حسينم ياران! با حنجر عشق جوابم بدهيد

تلفيق فرهنگ عاشورا با انگيزههاي ميهني و دفاع از كيان خود جايگاه ويژهاي در شعرهاي حسن حسيني به
خود اختصاص داده است.

حسيني در مجموعة شعري گنجشك و جبرئيل مضامين ديني و مذهبـي شيعـي را به گونه اي بديع وارد

شعـر معاصر كرد .وي با الهام گيري از واقعه و حماسة عاشورا ،حمـاسةجنگاوران انقﻼب را به نظم در

آورد .مجمـوعة شعري همصدا با حلق اسماعيل وي نيز سرشار است از مفاهيم تكاپوو تحرك رزمندگاني
كه همچون شهاب شب را شكستند و با مبارزة پيوسته و آگاهانة خودديو سيـاه شب را از بين بردند .او براي
بيـان اعتقادات و احساسات خود در رابطه با شهيد وشهادت شعر را برمي گزيند و در اين راستـا در قيد و

بند قالب خاصـي نيست؛ به همين دليلشعر در روزگار انقﻼب اسﻼمي با حضور شاعراني همچون او

تازگـيهاي خاصـي را تجـربه ميكند.

نتيجه گيري:

شهيد و شهـادت از موتيفهاي اصلـي شعر در دورة معـاصر به ويژه دفـاع مقدس به شمـارمي رود .فرهنگ
سرنوشت ساز شهادت در جامعة اسﻼمي ايـران لرزه بر اندام دشمنـان افكند و آنها را از نفوذهاي بيشتر در
دژهاي مستحكم مردم ايران مأيوس كرد.

محتشم كاشاني از جمله پيشگامان عرصه سرايش شعر با مفهوم شهادت و با انگيزه رثاي امام حسين بوده و

تمام مقدسات شهادت را در شرح واقع عاشورا به شعر در اورده و نكات مهمي را متذكر ميشود .همچنين

عمان ساماني نيز به حق شاگرد محتشم بوده و دقيقا مسير وي نيز در سرودن اشعار عاشورايي و رثاي امام

حسين )ع( ،مسير و مفاهيم مدنظر محتشم كاشاني بوده است .از طرفي در اين مقاله بررسي اشعار سيد حسن
حسيني نيز مطرح بوده است .سيـد حسن حسينـي تـوانست اين موتيو را به نحو عالـي و بـارز در شعـرش

منعكس كند .او با بيـاني صريـح و قاطع ،نمـادين و تمثيلي در طي دو اثر از مهمترين آثارگران سنگ خود
به توصيف حركت خداجـويانة رزمندگان ميدانهاي نبرد حق عليه باطل پرداخت و پروازمرغ جان ها را به

سوي آسمان معنويت عاشقانه و عـارفانه تصوير كـرد .وي در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف ميهن

پرستانة خويش ،از اشارات قرآني و تاريخي و اسطوره ايتأثير پذيرفت .آنچه كه از تأمل كردن در اشعاروي
برمي آيـد اين است كه او خود را وامدار مكتب سيدالشهـدا و ياران باوفاي وي ميدانست و توانست

انديشـه هاي مذهبي خود را در اشعارش منعكس كند .نكتة ديگري كه ازاشعار او مي توان به دست آورد

احساس مسئوليت و تعهدوي در قبال شهيدان و رزمندگان و خانواده هاي داغدارآنان است .تﻼشهاي وي

 / ١٩٤فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني ،دوره جديد ،شماره اول ،تابستان ١٣٩٦

*****

در جهت حفظ ياد وخاطر شهيدان گلگون كفن و نيز حفظ تقدس آرمانهاي ايشان در خور تقدير و ستايش

است .در نهايت ميتوان حسيني را علمدار شعر شيعي و مذهبي و پيشتـاز هنرزباني ،بياني در عرصة دفاع

مقدس و معاصر دانست .و ميتوان به صراحت گفت در اين مقاله هر سه شاعر در يك راستاي مشخص
الگوي سرايش شعر در مدح شهيد و شهادت به الگوي رفتاري اصلي سيد الشهدا اقتدا كرده و با حرمت به

مقوله شهادت پرداخته اند.
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