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 حلّی سیدحیدر دینی اشعار تحلیلو بررسی 
   مقدسی امین ابوالحسن

  تهران دانشگاه یعربزبان و ادبیات  دانشیار

  آذرشبمحمدعلی 
  دانشگاه تهران  یزبان و ادبیات عرباستاد 

   1تنها کلثوم
 تهران دانشگاه یعرب ادبیات و زبان کارشناس ارشد

 29/8/95. تاریخ پذیرش 6/9/94تاریخ دریافت   

  

 چکیده
، یوی در ایعن وونعۀ شععر    شیعی عراق در عرصۀ شععر دینعی اسعت.    حلّی یکی از شاعران معاصر سیدحیدر

، فرهنگی حاکم بعر روزوعار یعوی    ، اجتماعی، و اوضاع سیاسی (السالم علیهم)بیت اهلهای   میان فضیلت توانسته

غالبعا  حماسعی و    بعا رویکعردی  ، کریم و احادیث شریفقرآن  پذیری از  با تأثیرپیوندی استوار برقرار کند. وی 

بعا فرایعوانی   او . اسعت  کشیدهشکل به تصویر  رینرا به زیبات )ع(بیت اهلسیمای ، مند و متعادلای نیرو  عاطفه

و مععانی  سایته تاریخی یارج  چهارچوبآنان را از  )ع(حسینامام و  )ع(چون امام علی ای هایی دینی  شخصیت

هعای    دشعواری مشعکالت و   هعا کعرده و    یوی  را بر تن این شخصیت دید برورفته از وقایع معاصر جامعۀج

بعارزه  پایعداری و م  مردم را بعه بصعیرت و آوعاهی و   ، با اسلوبی شیواو  کردهان را بیدر جامعۀ اسالمی موجود 

راستای قیعام  در عاشورا  انقهرمانو  های حسینی  ی از آموزهمند   بهره .است یواندهفرا  استبداد و استعماربرضد 

موسیقی متناسعب بعا    و سایتارهای یطابی استوار کارویری بهو  )ع(استغاثه به امام زمان برضد استبداد ومردم 

 .اوستبارز شعر  های  از ویژوی، تصاویر هنری پویا و متحرکهای ادبی و   اسلوبمندی از   و بهره مفهوم اشعار

 

 هعای  اسعلوب ، عاشعورا ، )ع(بیت اهل، ها  فرایوانی شخصیت، شعر دینی، حلّی سیدحیدر :های کلیدی  واژه

 ادبی.
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 مقدمه. 1

، پیروزی دعوت اسعالمی  ویژه به، نخستین صدر اسالم تاریخ آغازین شعر دینی با روزهای

هعای    سهم بزروی در وسترش و دفعاع از اندیشعه  ، اسالم جبهۀ . شاعراناست ورفتهشکل 

بعن رواحعه در شعمار     عبعدل ، بعن مالع    کعب، بن ثابت اسالمی برعهده داشتند. حسان

. دانسعت وذاران شعر دینی  بنیانآنان را توان   آیند که می  مشهورترین شاعرانی به شمار می

ای   تا اندازهآنان  شمردن  زیاد است که بر چنان آنشمار شاعران دینی در کشورهای اسالمی 

نقع   اش  است که تحوالت دایلیهایی   . کشور عراق نیز یکی از سرزمیننماید میدشوار 

ران از یطیبعان و شعاع   حلّعی  سعیدحیدر  است. داشتهو تکامل شعر دینی سایتار ی در مهم

ای از دیعوان    عراق است کعه حجعم بسعیار وسعترده    قرن دوازدهم هجری در  اوایر بزرگ

را او تا بدانجا که ، است ورفته بر در )ع(رثای امام حسین ویژه بهجزئی وی را اشعار دینی و دو

حلّی، فرزند سیدسعلیمان، در شعب    سیدحیدر. نامند  می «()عالبیت اهلو شاعر  )ع(شاعرالحسین»

ت های سعادا  یانداندر یکی از در شهر حله م  1831مطابق با ق  1246سال  بانشع نیمۀ

سال تولدش مقعارن   .دیده به جهان وشودو شعر و ادب  دیانت و اصیل و معروف به فضل

شیوع طاعون بود کعه بعه سراسعر    زرگ طبیعی و سیاسی بود؛ حادثۀ طبیعی، ب با دو حادثۀ

توان وفت این طاعون   می اکنان آن را از بین برد.یادی از سشهر حله سرایت کرد و تعداد ز

سیاسعی   حادثعۀ ورفت.   ترین طاعونی بود که عراق را فرا  بدترین و هولناک، در طول تاریخ

نعژاد   .(47: 2009، المهعداوی  ؛92: 2008، )السععید  به پایان رسیدن حکومعت ممالیع  بعود   نیز 

. سعلطان  (1/11 :1962)سعلیم،  ودنعد  تا  بردوان سفید آسیایی ترک و چِعرکِ  ب ممالی  عمد

برای تقویت نیروی نظامی، بردوان تعرک و چِعرکِ  بسعیاری را پع  از      الدین ایوبی  نجم

بعا   برداری، به سپاه یود وارد کرد و ن اسالم و آموزش جنگاوری و فرماندیمطابق تربیت 

این بردوان، بعه   .(1/399: 1835)مقریزی، د بیشتر ارتش  از غالمان باشیواست   این کار می

اورچه پع  از   ایوبی رسیدند؛ پیشرفت کردند و بریی از ایشان به فرماندهی قشون تدریج

 ه دست ورفتند.و قدرت را بکردند را ساقط چندی، آنان 

شعاعران  معارف دینعی و متعون دیعوان     و تاریخ و فنون شعر و های ادبی سب  ،حیدر

، از بین شعاعران و ادیبعان معاصعرش   و اش آمویت  بزرگ متقدم عرب را از عموی فرزانه

بعن     و مکانی دست یافعت کعه زهیعر      پذیرفت و در نزد او به درجه وی ترین تأثیر را ازبیش
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: 1974، الزرکلعی ؛ 29/14: 1986، األمعین ) بدان دست یافته بود سلمی در نزد اوس بن حجر  ابی

عراق تحت تسعلط حاکمعان   که  کرد  در روزواری زندوی می وی .(39: 1946، البصیر؛ 2/290

و جعوّ سیاسعی نایوشعایندی در    افتاده بعود  استبداد و استعمار به و سرزمین   عثمانی بود

 بودنعد امنیت کشور را از بین برده ،   انهبا اقدامات و جنایات وحشی، جامعه حاکم بود و والیان

سعیمای  ، دیث شریفکریم و احاقرآن  پذیری از  با تأثیر شاعر (.1/124: 1372، یالحلّ )کرکوش

فضایل ایشان را بعا اشعاره بعه حعواد      بیشتر و  ارائه نمودهه بهترین شکل را ب )ع(بیت اهل

در  ویژه به، )ع(بیت اهل یدر رثا و ثنا. است کردهذکر وونه ای منبر  و به شیوهمشهور تاریخی 

شعاعر  »را  او انعد و   ن شاعر عرب شعمرده یتر د را بزرگیس، )ع(نیامام حس یبرا ییسرا هیمرث

وی در  .(333: 1953، الخاقعانی ؛ 29/14: 1986، )األمعین انعد   لقعب داده « السالم هین علیحسامام 

 ،کعه از نظعر بریعی پژوهشعگران    آمیخعت،  حماسعه را بعا هعم در   ، فخعر و  های یود  مرثیه

شاعرانی است که آشکارا زبعان بعه هجعو و    جزو او  .(118: 1960، حاویال) است انگیز  شگفت

 وشعاید و یشعم و کینعۀ     هاشم می  یاندان بنیبرضد امیه و جنایاتشان   ندان بنینکوه  یا

 .دارد  ابراز می )ع(بیت اهلیود را به دشمنان 

و سعایتار شععر دینعی       مضعمون    .1از: عبارت اسعت  ، های اساسی این پژوه   پرس 

جهعان   دینعی  ، تعاریخی، اجتمعاعی ، بازتاب اوضاع سیاسی .2؟ حلّی چگونه است سیدحیدر

شععری یعوی  از چعه     . شاعر در انتقعال تجربعۀ  3چگونه است؟  سیدحیدراسالم در شعر 

 است؟ های ادبی بهره جسته  اسلوب

حماسعی و وعاه   که بیان یطابی ع  شود   های اساسی پژوه  نیز در این یالصه می  یافته

جهعان  تلمیح بعه ریعدادهای تعاریخی     ،کاربرد معتدل تصاویر هنری پویا و متحرک، عاطفی

هعای    ترسیم فضیلت ،های دینی با کارکردهای اجتماعی و سیاسی  فرایوانی شخصیت، اسالم

هعای    موجعود در سعرزمین  مشعکالت   میان حواد  دوران آن بزروعواران،  و پیوند )ع(بیت اهل

 آید.  های محتوایی شعر وی به شمار می  از شایص ،آن زمان عراق اسالمی و جامعۀ

 پیشینۀ پژوه . 1ع1

اثر محمعد   )ع(االیدئولوجیا فی رثاء الحسین   کتاب به توان  میحلّی و آثار او  سیدحیدربارۀ در

و ع شاعر را با توجه به دیوان شعری وی بیان کرده ۀ که ایدئولوژی و عقیدع  کامل سلیمان

که بعه بررسعی کلعی اشععار وی     ع مدین الموسوی  اثر  الحلّی شاعرا  حیدر سیدالکتاب نیز 
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در اشععار   )ع(بیعت  اهعل بررسعی سعیمای   » نامعۀ   همچنعین پایعان   کرد؛اشاره  ع  ستا پردایته

 اشععار  به ترجمعۀ فقط و در آن در دانشگاه تهران نگاشته زهرا یانگاه که « حلّی سیدحیدر

بررسعی و تحلیعل شععر حسعینی در مراثعی      » نامعۀ   پایاناست، و  کردهبسنده  مذهبی شاعر

نگاشته و در آن به بررسی  ر دانشگاه آزاد کرمانشاهدالدین  که شهاب فل  «یحلّ سیدحیدر

وان یع در د )ع(بیعت  اهعل  یمراثع  سعۀ یمقا» نامعۀ  پایان و است، توایی شعر حسینی پردایتهمح

در دانشگاه شهید بهشتی نگاشته و  یوسف ابراهیمیکه  «یحلّ سیدحیدرو  یف رضیشردیس

. اسعت  ریف رضعی پردایتعه  عر حیعدر حلّعی و شع   صورت تطبیقی به انواع رثا در ش هبدر آن 

 نامه که تاکنون پایان العات یود به این نتیجه رسیدندمط نویسندوان مقالۀ حاضر، براساس

  .است  نشده نگاشته ،ای با چنین رویکردی  کتاب یا مقاله یا

 سعیدحیدر  شعر دینعی  شاعر و ، آن است که تحلیلی نو از اندیشۀهدف اساسی پژوه 

نکعات  بعه  و شعود  تحلیعل  و بریی سایتارهای شععری وی  مضامین و به دست آید  حلّی

 .است   بهره جسته ها ی از آنپرداز مضموندر  شاعر که بپردازدای  بالغی و تصاویر هنری

  پردازش تحلیلی موضوع. 2

 )ص(پیامبر اکرمنعت . 1ع2

بیعت بعه مناسعبت مبععث رسعول       43کعه در  ع  نبوی یوی  در بیت نخست قصیدۀسید 

پردایتعه و بعا آوردن دو واژه    )ص(به مدح و ثنای پیامبر است ع  سرودهجب ر 27در  )ص(اکرم

بعثعت بعه نمعای      ا از واقععۀ یود رۀ و عمق عشق و عالقانی میزان شادم ،«و هنَّی بُشری»

بعین  نیعز   . در بیت دوماست دادهرا به کل جهان هستی تعمیم  و این شور و شعفوذاشته 

از آرایۀ مراععات  « ریاه، أرج، نفحة، عطّرت»ذیّل و میان جناس ناقص ماز آرایۀ  «أرج و أرجاء»

و پع  از ابعراز    اسعت  افعزوده به زیبایی ابیعات   ،و با این تصاویر بالغیکرده نظیر استفاده 

 شاعر ،. در این ابیاتراند  سخن می )ص(از بعثت نبی اکرم، شادمانی و براعت استهاللی نیکو

که این بشارت در تمام زمین ، کند  عالم میبعثت حضرت یتمی ا، یود رایاص بشارت آن 

ست که جبرئیل قبعل از اینکعه در   ا یاز آنجای و عظمت این روز افکن شده نینو آسمان ط

را همچو بوی یعوش   )ص(در مأل أعلی ندا داده بود. شاعر وجود پیامبر اکرم، دهد زمین ندا

ش  و تأللؤ آن ابدی است و بیند که دری  و همچون نوری می، داند می نواز  ها جان  بوستان

)فعالتعن   رود. این قصیده در بحر رمل مسعدس مخبعون    سی از افول و یاموشی آن نمیتر
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ای مناسب و معقول بعا    که رابطه است شدهسروده فعالتن فاعالتن/ فاعالتن فعالتن فاعالتن( 

کعار   ههماهنگی بین هدف و مقصود شعرش را با وزنعی کعه بع    ،مایۀ آن دارد و شاعر درون

 است: سایتهچندان انگیز شعرش را دو کرده و تأثیر دلمراعات ، برده

 ا  أیُّ بُشعععری کسعععت العععدنیا بهعععاء 
 

 األرضَ فیهعععا و السعععماءا  نِّععع قُعععم، فَهَ
 

 طبَّعععععقَ األرجعععععاءَ منهعععععا أرج   
 

 نَفحعععععة ریّعععععاه الفَضعععععاءا عطّعععععرت
 

 ( بهععععا  جبریععععلُ  بعثععععة  أعلععععنَ )
 

 ا  قَبعععلَ ذا، فعععی المعععألِ األعلعععی النعععداء 
 

 لعععذی  : قعععد بُععععثَ النعععورُ ا   قعععائال 
 

 ا  لعععدهر انطفعععاء   لعععی َ یخشعععی أبعععدَ ا 
 

(29ع28: 1404، حلّیال) 

پا ییز و به زمین و آسمان  به ؟!است است که دریشش  دنیا را پوشاندهچه بشارتی  .1ترجمه: 

آوعین    را عطعر  ( را پر کعرده و فضعا    ووشه و کنار دنیا )زمین و آسمان. بوی یوشی، 2؛   تبری  بگو

ر مأل اعلی ندای  را سعر داده بعود؛   از قبل د )ع(بعثتی است که جبرئیل ،آن بشارت .3 ست؛  ا سایته

آن ، ترسعی از یاموشع    واران  که در طول روز است شدهانگیخته   وفت: نوری بر  که می حالی. در4

 رود.  نمی

و پویاسعت کعه    متحعرک  چنعان  آن، بستهکار  به سایتاری که شاعرژوان و   وا و اسلوب

ۀ از آرایع ویعری   بعا بهعره   شعاعر  ،در ایعن ابیعات  . شاعر اسعت فراوان بیانگر شادی و سرور 

جعان و بخشعیدن    با تصعرف در عناصعر بعی    ،زدنی به شکلی زیبا و با ذوق مثال، تشخیص

دمیعده و موجعب      روح حیعات و زنعدوی را در کالبعد آن   ، ها  صفات و حاالت انسانی به آن

را ترسیم کرده و روزوار را نات شادی و یوشحالی کائاست. وی  شدهویر شعرش پویایی تص

ای از مسعتی و طعرب     بیند که بعه درجعه    همچون انسانی می، اثر یوشحالی از این واقعهبر

چنین جهان را مسعرور و شعادمان از    آمده و این  است که پهلوی  به حالت رقص در رسیده

 در بحعر رمعل مسعدس محعذوف    نیعز  این قصیده را  ،اعر. شکشد  به تصویر می، این واقعه

 است. فخر و حماسه و که مناسب اغراضی چون مدح سروده )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

 لیلعععةی فعععی صُعععبحِها  مِعععن بورکعععتَ
 

 ءا  کشعععفَ لُ ععععن الحعععقِّ الغِطعععا   
 

 یلععععععععَ لُ علیهعععععععا نَضعععععععر   
 

 ءا  راقععععت العععععالمَ زَهععععوا  واجععععتاِل 
 

 یُثنععععی مُطربععععا   لععععدهرُ  واسععععتهلَّ ا
 

 اعطعععف نَشعععوانی ویَختعععالُ ازدهعععاء 
 

(29:1404، حلّیال)  
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 داشعت؛   بعر  حعق ۀ یداونعد پعرده از چهعر   ، بر تو مبارک باد شعبی کعه در صعبح    . 1ترجمه: 

 .3شار از دریشانی و جال کرد؛   شادابی و زیبایی یلعت داد و جهان را سر ،و یداوند به آن شب .2

 .  یرامید  به طرب کرد و مغرورانه میمستانه شروع  ،وار  و روز

  )ع(علیهای امام   فضیلت تبیین. 2ع2

با پردایته و  در میدان کارزار )ع(های امام و دالوریبه توصیف شجاعت  ،شاعر در مقام مدح

بعه تصعویر     کعارزار را ماهرانعه   بعه صعحنۀ   )ع(، شوق امامحسی ویری از صنعت تشبیه  بهره

شعیر  »بعه   ،به دشعمن و هجوم را در حمله  )ع(وری حضرتوی شجاعت و دال. است کشیده

تشعبیه  « ییعزش معار  »و مهعارت و سعرعت عمعل ایشعان را بعه      « شمشیر بعرّان » و« ژیان

حسی است نیز عقلی به حسی و حسی به حسی است و جامع آن  ها، بیهاین تش .است کرده

انتقال این ح   وی همچنین در. است سایتهدریافت معنا را بر مخاطب آسان چنین  اینو 

مطعوی   رجعز مسعدس  »از بحعر   ،شجاعت و مهارت حضعرت در میعدان کعارزار    و سرعت

 .(6/104: 1414، منظور ابن) است جستهبهره « مخبون

 قعععد العععف الهیجعععاءَ حتعععی لیلهعععا   
 

 هِقابِععععفععععی عِ  ُیععععانِ هُرابُععععأغِ
 

 ذهابعععه یلیهعععا و هعععو فعععإیمشعععی 
 

 یابععععهإا منععععه فععععی اشععععدُّ شععععوق 
 

 فععی لسععیفُکالشععبل فععی وثبتععه وا  
 

 هفععععی انسععععیاب والصععععلِّ هبتععععهِرَ
 

(58: 1404، یحلّ)ال 

 .هنگام شب نیز با پیکعار انع  دارد  حتی  ؛است رانی  و همدم جنگ و کارزا ،امام. 1ترجمه: 

 ،شوق امام به هنگام ورود به میعدان جنعگ   .2 ویرد؟!  آیا شمشیر چنین کسی با غالف  ان  می

چعون شعیر بعر دشعمن هجعوم       ،در میعدان جنعگ   .3است؛ م بازوشت بیشتر از اشتیاق وی هنگا

 یزد. ییزش  چو ییزش ماری است که بر زمین می و آورد؛ در برّندوی چون شمشیر است،  می

ایشعان  تن عک  را یارای کشع  هیچ، )ع(در توصیف شجاعت حضرت ،وی در جایی دیگر

دلیعل   ولعی بعه   رسید نمیملجم به مراد یود  ، ابنستیوا  می )ع(علیاور ووید   داند و می  نمی

 ،نداشت. در سطح بررسی سایتاریب برسر از محرا ،وارش داشتشوقی که به دیدار پرورد

کعرده تعا در    اسعتفاده  «نعالَ ما، ینعل  لعم ، لو، علَ» و ماضی نفی قسم و تأکید اتواداز  شاعر

 نیکو عمل کند: )ع(اثبات شجاعت حضرت دفع توهم و نیزتأکید و رساندن زیادت 
 و یَشععاءُ لععم یَنععل  مععری لَعع وهععو لعَ

 

   مععا نععالَ اشععقی القععومِ فععی آرابععهِ     
 

( همان)



 47/ 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت 

 
 

 به حاجت و یواستۀ ،ترین قوم  آن بدبخت ،یواست  اور امام می به جان یود سووند کهترجمه: 

 رسید. یود نمی

به ایعن سعخن رسعول     تلمیحی« أشقی القوم» ، با آوردن عبارتمزبوردر بیت  رسیدحید

)ابوالفتعوح    «نَ قاتلُع َ ییعر وأشقَی اآل، أشقیَ األولینَ عاقِرُ الناقةِ !یا علیُّ: »ددارد که فرمو )ص(یدا

 ۀناقع  ۀو کشند  کننده  پی ، پیشینیان ترین  ترین و بدبخت ومراه   علی!  ایترجمه:  ؛(587: 1318، رازی

 قاتل توست. ، پسینیان ترین  ترین و بدبخت ومراهو    است  صالح

  سۀ حسینیو حما سیدحیدر. 3ع2

دعوت او ، متمایز سایته )ع(مام حسین  ا را دربارۀ سیدحیدر هایی که شعر  ترین ویژوی  مهماز 

بریعی از پژوهشعگرانی کعه در     .(31: 2003، سعلیمان الحلّعی  ) ل اسعت   عبعد   به انتقام یون ابا

 اسعت  ادبیاتی، سیدحیدرمعتقدند که شعر رثایی ، اند کردهتحقیق  سیدحیدر یرثایشعرهای 
 .(16: 1973، عزالدین) «برضد استبداداسر قیام و انقالب سر»

 شعاعر کند که   را به آبشخوری تشبیه می )ع(کرم و بخش  امام حسین، شاعر، ر بیت زیرد

ری به مقعدا  )ع(بیت اهلو امید دارد که با مدح یوی  بتواند از یوان کرم ورداند  میرا سیراب 

 و اسعتفهام انکعاری   از مختصعاتی چعون   ،در این بیعت  اعر. ششودمند   بهره ،دکه سیراب  کن

تا در القای معانی کرم و بخشع    بهره ورفته اسمیه فعل ماضی و جملۀ و« قد»حرف تأکید 

بخشی آور   . بیت زیر همچنین یادورزدها تأکید   ی از این کرامتمند و یقین وی به بهره )ع(امام

لعی حِیاضع َ   کیعفَ تَعردُّ آمانعا  ورد إ    !الهی» فرماید:  که می )ع(المؤمنین است  از دعای صباح امیر

چگونعه  ترجمه: پروردوعارا!   ؛(1/687: تعا  بی، ی)طهران «حیاضُ َ مُترِعة  فی ضَن ِ المُحولِکالّ و، با شار

هروعز چنعین نخعواهى     !نعه  !هاى تو آمده  ( بر سر حوضاى را که براى نوشیدن )آب تشنه بازوردانى

 ها لبریز است.  ترین یشکسالی  ( در سختفیضتهای پر حوض) ها  حوض که حالیدر ،کرد

 مانععا  وقععد جئععتُ مععوردا  آأأصععدرُ 
 

 رجععائی مِععن جَععدواکَ أعععذَبُ مَنهَععلِ    
 

(48: 1404، حلّیال)

ام که امید من از بخش  و کرمت بعه    حال آنکه به آبشخوری آمده ؟آیا تشنه بازوردمترجمه: 

 هاست.  رین آبخشورووارات، ای است که آن آبشخور  وونه

شعجاع و دالوری  انسان ، سیدحیدر .است )ع(مام  اآن از فضایل بارز  ،شجاعت و دالوری

کشد که سپری از صبر و بردباری در مقابل دشعمن    با قامتی بلند و تنومند به تصویر میرا 

فت آمیخته و بعه صع  مدح و فخر را با حماسه در، توز بر تن دارد. وی در اینجا  جاهل و کینه
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 اشاره دارد: وقار ایشان باری و  برد و شجاعت

 طویلُ نجعادِ السعیفِ فالعدرعُ لعم یکُعن     
 

 ا  لیَلبِسعععهُ إالّ مِعععنَ الصَعععبرِ ضعععافی  
 

(161)همان: 

 ی از صعبر بلنعد  لبعاس امعا   ،سپری نبود تا او را بپوشعاند  ؛و بلند است  حمایل شمشیر اترجمه: 

 .شود  می پوشیده که روی زمین کشیده

را و مصعرع دوم   را کنایه از شجاعت و قامت بلنعد  «طویل النجاد» ،شاعر ،ع اولدر مصر

ی تشبیه را به زره محکم )ع(صبر امام حسینو  ورفته )ع(امامنسبت از صبر و بردباری  کنایۀ

نیعز   بیعت در بررسی سایتار نحعوی   .است نگه داشته که او را در برابر جاهالن مقاوم کرده

وت چیزی بر ثبفقط وضعا   ،اسمیه ت اسمیه تشکیل یافته و جملۀکه از جمال توان وفت  می

امعا چعون در    ،(87: 1388، )الهاشعمی  و نظری به استمرار و دوام ندارد رساند  چیز دیگر را می

شعده و براسعاس   از این اصل )عدم افاده استمرار یا تجعدد( یعارج   ، شدهمقام مدح سروده 

 رساند.  میرا  )ع(امشجاعت ام ،و استمراردوام  افادۀ قرینۀ

و انتقعال دقیعق تجعارب شععری      )ع(شجاعت حضرتارائۀ برای  های زیر، بیتدر  شاعر

، جان  و با بخشیدن افعال انسانی به عناصر بی ویری از تصویر استعاری زیبا  بهره با، یوی 

 یود را در دایل سرها )ع(کند که از ترس امام  شمشیرها را همچون انسانی ترسو ترسیم می

در یعود   )ع(ها از شرم و حیایی که در مقابل عظمت و دالوی حضرت  و نیزه اند مخفی کرده

از فععل مضعارع    ،. شعاعر در بیعت اول  انعد  سایتهها مخفی   یود را در دایل شکم، بینند  می

ولعی   ،رسعاند   لحظه را معی  به نو و لحظه استمرار نوبهاستفاده کرده که این فعل « یلقی و تفرُّ»

کنعد. در بیعت     داللت بر دوام و استمرار می ،مدح قرینۀ، شدهکه در مقام مدح سروده ازآنجا

برده و بر ثبوت و دوام حالعت  کار  به را« اعتصمت و تسترت»های ماضی   فعلنیز دوم و سوم 

 است: ورزیدهافعال تأکید 

 یلقعععععی الکتیبعععععة مفعععععردا 
 

  فتفععععععرُّ دامیععععععةَ الجععععععراحِ   
 

 عععع  مخععا هععا اعتصععمت هامِو بِ
 

 الصَّععععفاحِ فععععة بأسععععه بععععی ُ 
 

   وتسعععععترت منعععععهُ حیعععععا  
 

 ء  فعععی الحشعععا سعععمرُ الرِّمعععاح   
 

(68: 1404، حلّیال)

شعدند و    کعرد و همعۀ آن لشعکر مجعروح معی       تنهایی با ی  لشعکر مبعارزه معی    . به1: ترجمه

شعرم   ها از  و نیزه .3 کردند؛  شمشیرها از ترس او یود را در دایل سرها مخفی می .2 وریختند؛  می
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 شدند.  ها مخفی می  او در دایل شکم

 )ع(جایگاه و منزلت امام حسینناپذیری و  تسلیمبه  ،در مقام مدح یدیگر شاعر در قصیدۀ 

 :کند مییطاب « الدین حامی ابن» پردازد و او را با کنیۀ  و پدرش در دفاع از اسالم می

 کَ یعا ابعنَ حعامی العدِّینِ        تعرُ إن ضاعَ وِ
 

  َ لِلمنایعععا کعععوُنی ال قعععالَ سعععیفُ 
 

(87)همان:   

شمشعیر تعو هروعز بعه معرگ      ، اور انتقام یون تو حاصل نشد !دین کنندۀ ای پسر حمایتترجمه: 

 .()هروز تسلیم نشدی نگفت بمان

این ، پردایته« ابن» ین بیت از فرایوانی شخصیت با صیغۀ کنیۀاز دالیلی که شاعر در ا

و  )ص(پیامبر اکعرم ، )ع(کند و اصل امام حسین  است که این واژه به اصل شخصیت اشاره می

)ابعن(  ایعن کنیعه    کعارویری  بعه بنابراین ؛ است )ع(طالب ابی نب و علی )س(زهرادیترش فاطمۀ

 است. بهتر رسانده )ع(مقصود شاعر را در بیان جایگاه و منزلت امام حسین

در مصعیبت  لعم    غم موجودات ععا از اندوه کائنات و ، )ع(در مقام رثای حضرت سیدحیدر

بیند که در آسمان نوحه   می )ع(فالکیان را عزادار کشته شدن حسین  ا   همۀووید و   می ایشان

شعنیدن یبعر قتعل     ووش مشعرق و مغعرب از سعنگینی    ،اند. در این ابیات  و فغان سر داده

سعر    ترس و وحشت سعرا ۀ و شدت فاجعه به قدری است که سای، کر شده، )ع(علی بن حسین

عظمت  برجسته تا    یبایی از صنعت غلو بهرهز ، به. شاعر در این ابیاتاست ورفتهاویتی را فر

 تأکید کند: ع()امام حسینمصیبت 

 لسعععععما  وتَجاوبعععععت فعععععوقَ ا 
 

 غععععرَّ المالئعععع ِ بالنیععععاحِ 
 

 جزعععععا  لیععععومی فیععععهِ قَععععد    
 

 لصَععالحِ  سععادُ علععی اغلععبَ الفَ
 

 (68 :1404 ،حلّیال)

 عةیلدنیا أطلَّ برو  یوم  علَی ا
 

 ها  مألَت صُرایا  أرضُها وسماءُ
 

 واست َّ مَسمعُ یافِقیها مُذ بها
 

 ها  هَتف النعیُّ مُطبِّقا  أرجاء
 

 (51)همان: 

کردنعد و پاسعخ     میسخن با هم ، مالئ  نورانی با نوحه روز شهادت در باالی آسمان. 1ترجمه: 

آن فساد بر درستی غلبه پیعدا کعرد؛    که در بودروزی علت  شان به . جزع و ناله2دادند؛   یکدیگر را می

کعه    زمانی  .4پر شد؛ افکند و آسمان و زمین از فریاد ترس و وحشت را بر دنیا فروۀ روزی که سای .3
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 .ووش مشرقیان و مغربیان کر شد، ورفتجا را فرا فریاد زد و یبر همه، یبر مرگ آورندۀ

 

 زنان حاضر در کربالترسیم چهرۀ . 4ع2

وی  .اسعت  بسعندیده  )س(به ذکر نام حضرت زهرافقط ، میان زنان یاندان نبوت از سیدحیدر

 مطعرح  «بنعات فاطمعه  ، بنات الزهرا، بنات أحمد، نساء» زنان حاضر در کربال را در زیرمجموعۀ

تعاریخی آن   عع  بینیم که رویکرد بکایی شعر بر رویکرد روایی  میدر ابیات زیر  .است سایته

و  تعالش دارد جایگعاه و منزلعت زنعان    « بنات الزهعرا » ردن کنیۀاست. وی با آو کردهغلبه 

 :کربال را نشان دهد دیتران حاضر در قافلۀ

 لزهعععراء أنَّ بناتِهعععا  ومَعععن مُبلععع ُ ا
 

 علیهعععا الرزایعععا والمصعععائبُ عکَّعععف
 

 تَطععوفُ بِهععا األعععداءُ فععی کععلِّ بلععد ی
 

 فمععن بلععدی أضععحت لِععایرَ تُقععذفُ    
 

 هعععااألطفعععالَ شععععثا  وجوهَ رأت اذا
 

 وألوانهععا مِععن دَهشععةِ الععرُزءِ تَخطععفُ 
 

 دیتَعالی األسی واستعبرت و من العِع 
 

   حِعععذارا  دُمعععوعَ المُقلتَعععینِ تُکَفکِعععفُ
 

 لقععد قطَّعععَ األکبععادَ حزنععا  مصععابُها   
 

 وقععد غععادرَ األحشععاءَ تَهفُععو و ترجععفُ
 

  (95)همان: 

و مصیبتی بعر دیتعران     چه سختییبر برساند که  )س(که به حضرت زهرا کیست .1ترجمه: 

ندند و از شهری بعه شعهر دیگعر رانعده       وردا  را میآنان ، دشمنان در هر شهری .2است؛  ییمه زده

هایشعان از    شان آشعفته اسعت و رنعگ     هنگامی که )زنان( کودکان را دیدند که چهره .3 ند؛  شد  می

تعرس از   علعت  تنعد و بعه  ریخ شد و اشع  معی  ندوهشان زیاد   غم و ا .4است،  ترس مصیبت پریده

تکه کعرد و    ها را تکه  جگر، بال و مصیبت .5 کردند؛  پی اش  چشمانشان را پاک می  در  پی ،دشمنان

 جا وذاشت. ها را ترسان و لرزان به  جان

 )ع(اصغر علیترسیم سیمای حضرت . 5ع2

 وی .اسعت  نیز وام ورفته )ع(اصغر علیخصیت حضرت از ش در ترسیم قهرمانان کربال شاعر

از تصعویر اسعتعاری   ، احسعاس بعه مخاطعب    و انتقال ایعن  برای بیان حزن و اندوه یوی 

بر وعردن  پی  از پدر، که  است کردهو نیزه را به انسانی تشبیه جسته ه بهر مکنیه( )استعارۀ

 است: بوسه زده  طفل

 ومنعطفعععا  أهعععوی لتقبیعععلِ طفلعععهِ
 

 فقبّعععلَ منعععه قَبلَعععهُ السعععهمُ منحعععرا
 



 51/ 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت 

 
 

 الععردی  سععاعةی هععو و لقععد وُلععدا فععی
     

   ومععن قبلععهِ فععی نحععرهِ السععهمُ کَبّععرا 
 

 (80)همان:
کعودک  وعردن     تیر بعر  ،و  از اپی  اما ، بوسیدن طفل  یم شدقصد  به امام حسین. 1ترجمه: 

تیر در ووشع   ، از اینکه پدر در ووش  اذان بخواندپی   ؛آن طفل و مرگ همزادند .2بوسه زد؛ 

 تکبیر وفت.

 (السالم  علیهما)(  آمین  کا)جواد   جعفر و محمد بن  سی  موهای   فضیلت شرح. 6ع2

را  )ع(و جود و بخش  امام جواد ،)ع(کاآم ، امام موسیالحوائج ، صفت بابشاعر در ابیات زیر

داند که با ورود   می قدرتمند یداوندی دو درِِِ و آنان رادهد   ه قرار میدر مدح آنان مورد توج

ان و از آت  آلعم دنیعا )آلعم و اسعتبداد حاکمع     رسد  میهای یود   به حاجتبه حریمشان، 

 برد:  به آنان پناه می ،وقت( و آیرت

 منّععیَ القصععدُ وتحقیععقُ الرجععاءِ   
 

 هعععا األصعععفیاءِ  مِعععن سَعععلیلی آل طعععا
 

 لعععردِّ امعععر     أری یُجبعععهُ بعععا   ال
         

 بععععا  للععععدُعاءِ  رعععععا  للععععهِ بععععا  قععععا
 

 یائبعععا و   فَرجعععائی کیعععفَ یَغعععد 
        

    لسَّععععماءِ  بععععینِ لِجبّععععار ا  عنععععدَ بععععا
 

 (31)همان: 
م بیعن   نمعی  .2 سعت؛ ها  طعا  آلۀ دو فرزند بروزیددست  به ،و حاجتمآورده شدن نیاز   بر. 1ترجمه: 

چگونه امیدم نزد دو درِ قدرتمند آسمان  .3و جواب رد بدهد؛   به اکسی را که درِ یدا را بکوبد، ولی 

 ند؟!  ماکام ب  نا

 (السالمعلیهما)عسکری مام حسن  ادی و ام ه  اما های  ترسیم فضیلت. 7ع2

ووید که یداوند جایگاه آنعان را    و میپردازد  می به جایگاه واالی دو امام بزرووار حیدرسید

یواهد که همچون واالیی و رفعت عسکریین   بلند می و از قبّۀ است دادهر عرش یود قرار د

اسعت منزلعت و   در تعالش  ، یطاب کعردن  شاعر با فرایوانی قبّه و   رود.الاوج ویرد و با

 :سازدبزرووار را روشن  جایگاه رفیع این دو ائمۀ

 حععیَّ فیهععا المَرقععدَ األسععنی و قُععل: 
 

 ا  زادَک لُ بَهععععععععاء  وسععععععععناء 
 

 ولعععی  إنّمعععا أنعععتَ فِعععراش  لِعععأل  
 

 ا  جَععععلَ لُ السعععما فعععیهِم بَنعععاء   
 

 العُلیعععا وقُعععل:ثعععمَّ نعععادی القُبعععةَ 
 

 ا  طععاوِلی یععا قبّععةَ الهععادی السععماء   
   

 (30همان:)     
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، نور و دریشندوی تو را افزون کنعد؛  بشتاب به سوی مرقد دریشان و بگو: یداوند. 1ترجمه: 

 .3؛ اسعت  دادهآسعمان را بنعای آنعان قعرار      ،تو فرش و بستر کسانی هستی که یداوند !ای قبر .2

 تا آسمان باال برو. !هدایتگرۀ ه و بگو: ای قبّبلندی ندا بدۀ سپ  به قب

 حلّی سیدحیدر در شعرمهدویت . 8ع2

مهعدوی   ع ط محکم او را با ایدئولوژی شیعی  ارتبا، اش  اشعار حسینی یصوص ، بهشعر سید

 )ععج( به دعوت حضعرت  ،در بسیاری از قصاید یوی  وی .(57: 1981، سلیمان)کند  میاثبات 

 ،در ابیات زیر سیدحیدر پردازد.  و طغیان موجود در جوامع اسالمی میآلم برضد م   قیا برای

را دانعد و میالدشعان     دین و آیین اسالم معی  را زنده شدن دوبارۀ )ععج( میالد حضرت مهدی

 :ویتی منتشر یواهد شدۀ در پهن دین یداوند ،و  داند که با تولد ا  برای یداوند می

 لععذی  لیععومَ أبهَجععت الشععریعةُ بععا  فَععا
 

  هعععععاسعععععتَنالُ عنعععععدَ قِیامعععععهِ آرابَ
   

 (33: 1404 )الحلّي، 

مع ، شعریعت بعه      کسعی کعه بعا قیعا    سعبب   مروز آیین یداوند شعادی کعرد بعه     ترجمه: ا

 رسد.  های  می  یواسته

 للعععهِ مَولعععدُه ففیعععهِ غعععدا  
 

 االسععالمُ یخطععرُ أیَّمععا یطععر   
 

 (44 )همان:

ر   دارای شعرافت و مجعدی بسعیا    اسعالم ، پع  در آن روز  ؛معیالدش بعرای یداسعت   ترجمه: 

 م و ارزشمند است.  مقا لی  عا

و طبعع و سرشعت نیکعو    وویعد و    شاعر از تجسم فضیلت و کرامت در وجود ایشان می

یعف  جعن  لط  و را بهیوی او کشد و یلق  ی به تصویر مییلقی و صبرش را به زیبای یوش

یل و م فضعا   تمعا و کنعد   معی ه داری و ثبات به صخره تشبییش را در پاا حلم و بردباریو آب

 کند:  جمع می یشان  ها را در ا  نیکی

 هععععرُ األزر  اطعععععععععفُّ السَععععرائرِ 
 

   ععععذبُ الشَعععمائلِ طیعععبُ العععذکرِ 
 

 هِرقَّتِععععالخلععععقُ مِععععن مععععاءی لِ  
           

 رِ الصَعععخ والحِلعععمُ مفطعععور  مِعععنَ 
   

 (46ع45 )همان:

ست؛ م نیکو  ل و نا  طبع و سرشت و یصا، کیزه  نی پایاندا، ک و عفیف  و دارای سیرتی پا  ا. 1ترجمه: 

 .است شده از صخره باری شکافته  و حلم و برد ،ورفته از آبی زالل  یویی برو و دارای یلق .2
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 ر دینی ویدر شع زتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر شاعربا. 3

 های جهان اسالم  دشواریمشکالت و شرح . 1ع3

نیت و جوامع بشری جهان اسالم انساموضوع نگاهی کلی به  ،  شا  در اشعار دینی سیدحیدر

کنعد و در یع      های جهان اسعالم را مطعرح معی     سیاسی و ورفتاریمشکالت و  اندازد  می

با ، اند  هایی که در پی  ورفته  ستااز جور و ستم آالمان و سی مندانه  وله، فرایوانی تاریخی

صعویری تعاریخی و   تلحعن انقالبعی شعاعر و     ،صیدهکند. این ق  میوو و وفت (جع)امام زمان

دهعد،   به دست معی  های موجود در جوامع اسالمی  ومتو حک وی سیاسی را از وضع جامعۀ

و پعر از   ناپعذیر  تحمعل اوضعاع  حیدر از این   سید .است کردهرویکرد عاطفی بر آن غلبه ولی 

سخن  والنی شدن انتظارش،از تلخی صبر و طبرد و   پناه می )عج(به امام زمان ،فساد و آلم

تشعبیه  « فرو رفتن ی  و یاشعاک در چشعم  »تلخی انتظار را به ، راند و با تعبیری زیبا  می

فریاد را به صدای شتری که هنگام ذبح اش  یواهی و عجز و ناتوانی کند و فریاد کم   می

ی  را بعه  حزن و اندوه یو ،کنند و با این تصاویر حسی متحرک و پویا  همانند می، زند  می

 کند:  مخاطب منتقل می

 أقععععائمَ بیععععتِ الهُععععدی الطععععاهرِ  
 

 تَّ حشعععا الصعععابرِ...کَعععم الصعععبرُ فُععع
 

 طععععولُ انتظععععارکَ فععععتَّ القُلععععوبَ
 

 ععععائرالوأغضعععی الجُفعععونَ علعععی   
 

 فکَععععم ینحععععتُ الهَععععمُّ أحشععععاءَنا 
 

 وکَععععم تَسععععتَطیلُ یععععدُ الجععععائرِ  
 

 عَججنععععا إلیعععع َ مععععن الظععععالمینَ
 

 حرِعَجععععیجَ الجمععععالِ مععععن النععععا 
 

 (73)همان:                 

تکعه   ، درون انسعان صعابر را تکعه   بسا صعبر  چه !هدایت سرای پاکیزۀۀ کنند. ای برپا1ترجمه: 

چقعدر   .3است؛  ها بسته  ها را بر یار  ها را شکسته و پل   دل، طوالنی شدن انتظار تو. 2 ؛است کرده

. از دسعت  4؛ اسعت  شعده لعم کعردن( دراز   درون ما را تراشید و چقدر دست ستمگر )بر آ ،غمو همّ

 کننده. ، مانند فریاد زدن شتر از ذبحتو فریاد زدیمسوی ن به آالما

 دعوت به بیداری و پایداری. 2ع3

امعروزی   بعه وضعع  ، غدیر و غصب شدن حکومت اسالمی با پی  کشیدن واقعۀ سیدحیدر

در یع    ،زیعر  ابیعات  وی در. کند  اهالن بر کشورهای اسالمی اشاره میو حکمرانی نادین 

روز  در اواز نادیده وعرفتن وصعیت    ودهد  قرار میب طامخرا  )ص(پیامبر ،فرایوانی تاریخی
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با  یو .ووید  سخن می ،و از به حکومت رسیدن باطل  حقغدیر یم و انتخاب جانشین بر

معو    سیاه و بی های پیر  ورگ طعمۀ، ه بعد از ایشانهای هدایتی ک  به رمه )ع(بیت اهلتشبیه 

 هعای نعااهالن    ووشتی که بین دندان به تکه )ع(والیت امام علی حقتشبیه با و نیز اند  شده

های موجود در   را متوجه انحرافآنان ، مسلمانانصدد است با تحری  غیرت در ،ه شدجوید

 :کندمیان حاکمان و سران حکومت 

 إنَّ األُولعععی علعععی النفعععاقِ معععردوا  
 

 قعععد کشعععفوا بععععدکَ ععععن نقابِعععه  
 

 صعععیَّروا سَعععرح الهُعععدی فریسعععة   و
 

 للغعععی بعععینَ الطلععع ِ معععن ذِیابعععه  
 

 غعععادَروا حعععقَّ أییععع َ مضعععغة    وَ
 

 یلوکهععععا الباطععععلُ فععععی أنیابِععععه  
 

 (57)همان:                 

از تعو  پع    ،دامعه دادنعد    رویعی ععادت کردنعد و آن را ا   کسانی که بعه نفعاق و دو   .1ترجمه: 

هعای هعدایت     رمعه  .2؛ واقعی یود را نشعان دادنعد(  ۀ )چهرشتند شان بردا  ( نقاب را از چهره)ص()پیامبر

و حعق بعرادرت را    .3ی ومراهعی قعرار ورفتنعد؛    معو   ای در بین وروان سیاه و بعی   طعمههمچون 

 ، به جا وذاشتند.جود  های  می  ندان  د آن را در بین ووشتی که باطلْ   همچون تکه

دو  و بعه فرایعوانی  نهعد   معی مقابل هم اطل را در دو عنصر حق و ب، شاعر در جای دیگر

هاشم را در مقابعل ذلعت و   یاندان  عزتصورت  پردازد و بدین میمیه ا  هاشم و بنی بنی طایفۀ

ای بعه    کنایعه ، صعورت  بعدین  ووویعد   را هجعو معی  ه امی  و بنیدهد  میمیه قرار ننگ یاندان ا

شود و در تالش است تعا    میسیاه آنان را یادآور  زند و پیشینۀ میهای مستبد معاصر   حکومت

ر شخصعیت هاشعم در مقابعل    شعاعر بعا احضعا    طلبی ملت یوی  را بیعدار کنعد.   حق روحیۀ

کربال بپردازد و با در کنعار   بن به بررسی عوامل واقعۀ و کند از ریشه میتالش  ،هشخصیت امی

نزلت فرصت تفکر و تأمل را به مخاطب بدهد و بدین طریق جایگاه و م ،دو طایفهنهادن هم 

 :سازد میدر بین مردم روشن  ،ستیزی و ایثار و فداکاری است ا که نماد آلمر )ع(امام حسین

 دعععوا هاشععما  والفخععرُ یعقععدُ تاجَععه  
 

 لنَعدی   علی الجَبهاتِ المُستَنیراتِ فی ا
 

 لعععارُ ضُععمّوا غِشعععاءَه    ودونکُمععوا وا 
 

 لعععارِ أسععودِ  لععیکُم إلععی وجععهِ مععن ا   إ
 

(70 )همان:

شان در   های نورانی  تاج  را بر پیشانی ،که فخر حالیهاشم را فرایوانید در (یاندان) .1ترجمه: 

که ننعگ و   لی  حایود را فرابخوانید در (کسانشما نیز ) ،در مقابل .2 کرامت آویخته بود؛ بخش  و
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 است. سیاه شما افکندهۀ های  را بر چهر  پرده، عار

   نتیجه. 4

  ،و یطعابی ی از آیعات و احادیعث معتبعر و بعا زبعانی شعیوا       ویعر  سیدحید حلّی بعا بهعره   .1

 .را ترسیم کند )ع(بیت اهلهای   فضیلت است توانسته

شعاعری متعهعد اسعت. بعا     ، هم از نظر شکل و هم مضمون ،در اشعارش سیدحیدر .2

الفعا   ، بخع   تععابیر الهعام  ، ترکیب جمعالت ، بینیم که سایتار شعری  ی میبررسی شعر و

 . بیابدوذاری بیشتری تأثیر ششعر شدهسبب  ائمی شاعر در شعر،ستمر و دحضور م وزیده،

 و لقببا چه  ،)ع(حسینامام های دینی چون امام علی و   شاعر با فرایوانی شخصیت .3

کند معاصرش را متوجه انحرافات موجود در جامعه  جامعۀصدد است در، چه مستقیمو کنیه 

 همۀ دهندۀ ، پایانبگوید که قدرت انسان انقالبی )ع(حسینامام ایثار و فداکاری نمای  و با 

را از  )ع(شخصعیت امعام حسعین   ، حماسعی  انقالبعی و  یشعاعر در جایگعاه  وی  ست.ها  آلم

 یوی  را بعر  دید برورفته از وقایع معاصر جامعۀتاریخی یارج کرده و معانی ج چهارچوب

موجود در جهعان  ت مشکالمیان  است توانسته و کردهتاریخی ع تن این شخصیت حماسی  

 کند.پیوندی استوار برقرار  ،اسالم و شعر دینی

ت کعه  ایعن اسع   ،اوایر انحطاط . از دالیل مهم حضور پررنگ مهدویت در شعر دورۀ4

نتظعار    بست اجتماعی در میان مردم و شعاعران آن زمعان رینعه کعرده بعود و ا      یأس و بن

رزان و تعوان مضعاعفی بعرای    ت قلبعی بعرای مبعا   قوّ ،در شعر این دوره )عج(مهدیحضرت 

در مقعام منجعی    (ج)عع مهعدی حضعرت  رو   ایعن از. بند آلم استوران راه آزادی از قیدو  جهاد

 در شعر سیدحیدر دارد.امد را سبیشترین ب جهان،

 منابع
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