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

چکیده
سیدحیدر حلّی یکی از شاعران معاصر شیعی عراق در عرصۀ شععر دینعی اسعت .وی در ایعن وونعۀ شععری،
توانسته میان فضیلتهای اهلبیت(علیهمالسالم) و اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی حاکم بعر روزوعار یعوی ،
پیوندی استوار برقرار کند .وی با تأثیرپذیری از قرآن کریم و احادیث شریف ،بعا رویکعردی غالبعا حماسعی و
عاطفهای نیرومند و متعادل ،سیمای اهلبیت(ع) را به زیباترین شکل به تصویر کشیدهاسعت .او بعا فرایعوانی
شخصیتهایی دینیای چون امام علی(ع) و امام حسین(ع) آنان را از چهارچوب تاریخی یارج سایته و مععانی
جدید برورفته از وقایع معاصر جامعۀ یوی

را بر تن این شخصیتهعا کعرده و مشعکالت و دشعواریهعای

موجود در جامعۀ اسالمی را بیان کرده و با اسلوبی شیوا ،مردم را بعه بصعیرت و آوعاهی و پایعداری و مبعارزه
برضد استبداد و استعمار فرا یواندهاست .بهره مندی از آموزههای حسینی و قهرمانان عاشورا در راستای قیعام
مردم برضد استبداد و استغاثه به امام زمان(ع) و بهکارویری سایتارهای یطابی استوار و موسیقی متناسعب بعا
مفهوم اشعار و بهرهمندی از اسلوبهای ادبی و تصاویر هنری پویا و متحرک ،از ویژویهای بارز شعر اوست.
واژههای کلیدی :سیدحیدر حلّی ،شعر دینی ،فرایوانی شخصیتها ،اهلبیت(ع) ،عاشعورا ،اسعلوبهعای
ادبی.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

k.tanha@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
تاریخ آغازین شعر دینی با روزهای نخستین صدر اسالم ،بهویژه پیروزی دعوت اسعالمی،
شکل ورفتهاست .شاعران جبهۀ اسالم ،سهم بزروی در وسترش و دفعاع از اندیشعههعای
اسالمی برعهده داشتند .حسان بن ثابت ،کعب بعن مالع  ،عبعدل بعن رواحعه در شعمار
مشهورترین شاعرانی به شمار میآیند که میتوان آنان را بنیانوذاران شعر دینی دانسعت.
شمار شاعران دینی در کشورهای اسالمی آنچنان زیاد است که برشمردن آنان تا اندازهای
دشوار مینماید .کشور عراق نیز یکی از سرزمینهایی است که تحوالت دایلیاش نقع
مهمی در سایتار و تکامل شعر دینی داشتهاست .سعیدحیدر حلّعی از یطیبعان و شعاعران
بزرگ اوایر قرن دوازدهم هجری در عراق است کعه حجعم بسعیار وسعتردهای از دیعوان
دوجزئی وی را اشعار دینی و بهویژه رثای امام حسین(ع) در بر ورفتهاست ،تا بدانجا که او را
«شاعرالحسین(ع) و شاعر اهل البیت(ع)» مینامند .سیدحیدر حلّی ،فرزند سیدسعلیمان ،در شعب
نیمۀ شعبان سال  1246ق مطابق با  1831م در شهر حله در یکی از یاندانهای سعادات
اصیل و معروف به فضل و دیانت و شعر و ادب دیده به جهان وشود .سال تولدش مقعارن
با دو حادثۀ بزرگ طبیعی و سیاسی بود؛ حادثۀ طبیعی ،شیوع طاعون بود کعه بعه سراسعر
شهر حله سرایت کرد و تعداد زیادی از ساکنان آن را از بین برد .میتوان وفت این طاعون
در طول تاریخ ،بدترین و هولناکترین طاعونی بود که عراق را فراورفت .حادثعۀ سیاسعی
نیز به پایان رسیدن حکومعت ممالیع
ممالی

بعود (السععید92 :2008 ،؛ المهعداوی .)47 :2009 ،نعژاد

عمدتا بردوان سفید آسیایی ترک و چِعرکِ

بودنعد (سعلیم .)11/1 :1962 ،سعلطان

نجمالدین ایوبی برای تقویت نیروی نظامی ،بردوان تعرک و چِعرکِ

بسعیاری را پع

از

تربیت مطابق دین اسالم و آموزش جنگاوری و فرمانبرداری ،به سپاه یود وارد کرد و بعا
این کار مییواست بیشتر ارتش

از غالمان باشد (مقریزی .)399/1 :1835 ،این بردوان ،بعه

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

از

چندی ،آنان را ساقط کردند و قدرت را به دست ورفتند.
حیدر ،سب های ادبی و فنون شعر و تاریخ و معارف دینعی و متعون دیعوان شعاعران
بزرگ متقدم عرب را از عموی فرزانهاش آمویت و از بین شعاعران و ادیبعان معاصعرش،
بیشترین تأثیر را از وی پذیرفت و در نزد او به درجه و مکانی دست یافعت کعه زهیعر بعن
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ابیسلمی در نزد اوس بن حجر بدان دست یافته بود (األمعین14/29 :1986 ،؛ الزرکلعی:1974 ،

290/2؛ البصیر .)39 :1946 ،وی در روزواری زندوی میکرد که عراق تحت تسعلط حاکمعان
عثمانی بود و سرزمین

به استبداد و استعمار افتاده بعود و جعوّ سیاسعی نایوشعایندی در

جامعه حاکم بود و والیان ،با اقدامات و جنایات وحشیانه ،امنیت کشور را از بین برده بودنعد
(کرکوش الحلّی .)124/1 :1372 ،شاعر با تأثیرپذیری از قرآن کریم و احادیث شریف ،سعیمای
اهلبیت(ع) را به بهترین شکل ارائه نموده و بیشتر فضایل ایشان را بعا اشعاره بعه حعواد
مشهور تاریخی و به شیوهای منبروونه ذکر کردهاست .در رثا و ثنای اهلبیت(ع) ،بهویژه در
مرثیهسرایی برای امام حسین(ع) ،سید را بزرگترین شاعر عرب شعمردهانعد و او را «شعاعر
امام حسین علیهالسالم» لقعب دادهانعد (األمعین14/29 :1986 ،؛ الخاقعانی .)333 :1953 ،وی در
مرثیههای یود ،فخعر و حماسعه را بعا هعم درآمیخعت ،کعه از نظعر بریعی پژوهشعگران،
شگفتانگیز است (الحاوی .)118 :1960 ،او جزو شاعرانی است که آشکارا زبعان بعه هجعو و
نکوه

یاندان بنیامیه و جنایاتشان برضد یاندان بنیهاشم میوشعاید و یشعم و کینعۀ

یود را به دشمنان اهلبیت(ع) ابراز میدارد.
پرس های اساسی این پژوه  ،عبارت اسعت از .1 :مضعمون و سعایتار شععر دینعی
سیدحیدر حلّی چگونه است؟  .2بازتاب اوضاع سیاسی ،اجتمعاعی ،تعاریخی ،دینعی جهعان
اسالم در شعر سیدحیدر چگونه است؟  .3شاعر در انتقعال تجربعۀ شععری یعوی

از چعه

اسلوبهای ادبی بهره جستهاست؟
یافتههای اساسی پژوه

نیز در این یالصه میشود که بیان یطابی ع حماسعی و وعاه

عاطفی ،کاربرد معتدل تصاویر هنری پویا و متحرک ،تلمیح بعه ریعدادهای تعاریخی جهعان
اسالم ،فرایوانی شخصیتهای دینی با کارکردهای اجتماعی و سیاسی ،ترسیم فضیلتهعای
اهلبیت(ع) و پیوند میان حواد دوران آن بزروعواران ،مشعکالت موجعود در سعرزمینهعای
اسالمی و جامعۀ آن زمان عراق ،از شایصهای محتوایی شعر وی به شمار میآید.
1ع .1پیشینۀ پژوه
دربارۀ سیدحیدر حلّی و آثار او میتوان به کتاب االیدئولوجیا فی رثاء الحسین(ع) اثر محمعد
کامل سلیمان ع که ایدئولوژی و عقیدۀ شاعر را با توجه به دیوان شعری وی بیان کرده ع و
نیز کتاب السید حیدر الحلّی شاعرا اثر مدین الموسوی ع که بعه بررسعی کلعی اشععار وی
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پردایتهاست ع اشاره کرد؛ همچنعین پایعاننامعۀ «بررسعی سعیمای اهعلبیعت(ع) در اشععار
سیدحیدر حلّی» که زهرا یانگاه در دانشگاه تهران نگاشته و در آن فقط به ترجمعۀ اشععار
مذهبی شاعر بسنده کردهاست ،و پایاننامعۀ «بررسعی و تحلیعل شععر حسعینی در مراثعی
سیدحیدر حلّی» که شهاب فل الدین در دانشگاه آزاد کرمانشاه نگاشته و در آن به بررسی
محتوایی شعر حسینی پردایتهاست ،و پایاننامعۀ «مقایسعۀ مراثعی اهعلبیعت(ع) در دیعوان
سیدشریف رضی و سیدحیدر حلّی» که یوسف ابراهیمی در دانشگاه شهید بهشتی نگاشته و
در آن بهصورت تطبیقی به انواع رثا در شعر حیعدر حلّعی و شعریف رضعی پردایتعهاسعت.
نویسندوان مقالۀ حاضر ،براساس مطالعات یود به این نتیجه رسیدند که تاکنون پایاننامه
یا کتاب یا مقالهای با چنین رویکردی ،نگاشته نشدهاست.
هدف اساسی پژوه  ،آن است که تحلیلی نو از اندیشۀ شاعر و شعر دینعی سعیدحیدر
حلّی به دست آید و مضامین و بریی سایتارهای شععری وی تحلیعل شعود و بعه نکعات
بالغی و تصاویر هنریای بپردازد که شاعر در مضمونپردازی از آنها بهره جستهاست.
 .2پردازش تحلیلی موضوع
2ع .1نعت پیامبر اکرم

(ص)

سید در بیت نخست قصیدۀ نبوی یوی

ع کعه در  43بیعت بعه مناسعبت مبععث رسعول

اکرم(ص) در  27رجب سرودهاست ع به مدح و ثنای پیامبر(ص) پردایتعه و بعا آوردن دو واژه
«بُشری و هنَّی» ،میزان شادمانی و عمق عشق و عالقۀ یود را از واقععۀ بعثعت بعه نمعای
وذاشته و این شور و شعف را به کل جهان هستی تعمیم دادهاست .در بیت دوم نیعز بعین
«أرج و أرجاء» از آرایۀ جناس ناقص مذیّل و میان «عطّرت ،نفحة ،أرج ،ریاه» از آرایۀ مراععات
نظیر استفاده کرده و با این تصاویر بالغی ،به زیبایی ابیعات افعزودهاسعت و پع

از ابعراز

شادمانی و براعت استهاللی نیکو ،از بعثت نبی اکرم(ص) سخن میراند .در این ابیات ،شاعر
آن بشارت یاص یود را ،بعثت حضرت یتمی اعالم میکند ،که این بشارت در تمام زمین
و آسمان طنینافکن شده و عظمت این روز از آنجایی است که جبرئیل قبعل از اینکعه در
زمین ندا دهد ،در مأل أعلی ندا داده بود .شاعر وجود پیامبر اکرم(ص) را همچو بوی یعوش
بوستانها جاننواز میداند ،و همچون نوری میبیند که دریش

و تأللؤ آن ابدی است و

ترسی از افول و یاموشی آن نمیرود .این قصیده در بحر رمل مسعدس مخبعون (فعالتعن
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فعالتن فاعالتن /فاعالتن فعالتن فاعالتن) سروده شدهاست که رابطهای مناسب و معقول بعا
درونمایۀ آن دارد و شاعر ،هماهنگی بین هدف و مقصود شعرش را با وزنعی کعه بعهکعار
برده ،مراعات کرده و تأثیر دلانگیز شعرش را دوچندان سایتهاست:
أیُّ بُشعععری کسعععت العععدنیا بهعععاءا قُعععم ،فَهَنِّععع األرضَ فیهعععا و السعععماءا
طبَّعععععقَ األرجعععععاءَ منهعععععا أرج عطّعععععرت نَفحعععععة ریّعععععاه الفَضعععععاءا
بعثععععة أعلععععنَ (جبریععععلُ) بهععععا قَبعععلَ ذا ،فعععی المعععألِ األعلعععی النعععداءا
قعععائال :قعععد بُععععثَ النعععورُ العععذی لعععی َ یخشعععی أبعععدَ العععدهر انطفعععاءا
(الحلّی28 :1404 ،ع)29

ترجمه .1 :چه بشارتی است که دریشش
تبری

دنیا را پوشاندهاست؟! بهپا ییز و به زمین و آسمان

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

سایتهاست؛  .3آن بشارت ،بعثتی است که جبرئیل(ع) از قبل در مأل اعلی ندای

را سعر داده بعود؛

 .4درحالیکه میوفت :نوری برانگیخته شدهاست که در طول روزواران ،ترسعی از یاموشع

آن

نمیرود.

اسلوب و واژوان و سایتاری که شاعر بهکار بسته ،آنچنعان متحعرک و پویاسعت کعه
بیانگر شادی و سرور فراوان شاعر اسعت .در ایعن ابیعات ،شعاعر بعا بهعرهویعری از آرایعۀ
تشخیص ،به شکلی زیبا و با ذوق مثالزدنی ،با تصعرف در عناصعر بعیجعان و بخشعیدن
صفات و حاالت انسانی به آنها ،روح حیعات و زنعدوی را در کالبعد آن دمیعده و موجعب
پویایی تصویر شعرش شدهاست .وی شادی و یوشحالی کائنات را ترسیم کرده و روزوار را
براثر یوشحالی از این واقعه ،همچون انسانی میبیند که بعه درجعهای از مسعتی و طعرب
رسیدهاست که پهلوی

به حالت رقص درآمده و اینچنین جهان را مسعرور و شعادمان از

این واقعه ،به تصویر میکشد .شاعر ،این قصیده را نیعز در بحعر رمعل مسعدس محعذوف
(فاعالتن فاعالتن فاعلن) سروده که مناسب اغراضی چون مدح و فخر و حماسه است.
بورکعععتَ مِعععن لیلعععةی فعععی صُعععبحِها کشعععفَ لُ ععععن الحعععقِّ الغِطعععاءا
یلععععععععَ لُ علیهعععععععا نَضعععععععر

راقععععت العععععالمَ زَهععععوا واجعع عتِالءا

واسععععتهلَّ الععععدهرُ یُثنععععی مُطربععععا عطعععف نَشعععوانی ویَختعععالُ ازدهعععاءا
(الحلّی)29:1404 ،
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ترجمه .1 :بر تو مبارک باد شعبی کعه در صعبح  ،یداونعد پعرده از چهعرۀ حعق بعرداشعت؛
 .2و یداوند به آن شب ،شادابی و زیبایی یلعت داد و جهان را سرشار از دریشانی و جال کرد؛ .3
و روزوار ،مستانه شروع به طرب کرد و مغرورانه مییرامید.
(ع)

2ع .2تبیین فضیلتهای امام علی
شاعر در مقام مدح ،به توصیف شجاعت و دالوریهای امام در میدان کارزار پردایته و با
بهرهویری از صنعت تشبیه حسی ،شوق امام(ع) بعه صعحنۀ کعارزار را ماهرانعه بعه تصعویر
کشیدهاست .وی شجاعت و دالوری حضرت(ع) را در حمله و هجوم به دشعمن ،بعه «شعیر
ژیان» و «شمشیر بعرّان» و مهعارت و سعرعت عمعل ایشعان را بعه «ییعزش معار» تشعبیه
کردهاست .این تشبیهها ،عقلی به حسی و حسی به حسی است و جامع آن نیز حسی است
و اینچنین دریافت معنا را بر مخاطب آسان سایتهاست .وی همچنین در انتقال این ح
سرعت و شجاعت و مهارت حضعرت در میعدان کعارزار ،از بحعر «رجعز مسعدس مطعوی
مخبون» بهره جستهاست (ابنمنظور.)104/6 :1414 ،
(ع)

قعععد العععف الهیجعععاءَ حتعععی لیلهعععا أغِرابُععععهُ یععععانِ ُ فععععی عِقابِععععهِ
یمشعععی إلیهعععا و هعععو فع عی ذهابعععه اشعععدُّ شععععوقا منععععه فععععی إیابععععه
کالشععبل فععی وثبتععه والسععیفُ فععی رَهبتععععهِ والصععععلِّ فععععی انسععععیابه
(الحلّی)58 :1404 ،

ترجمه .1 :امام ،انی و همدم جنگ و کارزار است؛ حتی هنگام شب نیز با پیکعار انع دارد.
آیا شمشیر چنین کسی با غالف ان میویرد؟!  .2شوق امام به هنگام ورود به میعدان جنعگ،
بیشتر از اشتیاق وی هنگام بازوشت است؛  .3در میعدان جنعگ ،چعون شعیر بعر دشعمن هجعوم
میآورد؛ در برّندوی چون شمشیر است ،و ییزش چو ییزش ماری است که بر زمین مییزد.

وی در جایی دیگر ،در توصیف شجاعت حضرت(ع) ،هیچک را یارای کشععتن ایشعان
نمیداند و میووید اور علی(ع) مییواست ،ابنملجم به مراد یود نمیرسید ولعی بعهدلیعل
شوقی که به دیدار پروردوارش داشت ،سر از محراب برنداشت .در سطح بررسی سایتاری،
شاعر از ادوات قسم و تأکید و ماضی نفی «لَع ،لو ،لعمینعل ،مانعالَ» اسعتفاده کعرده تعا در
رساندن زیادت تأکید و دفع توهم و نیز اثبات شجاعت حضرت(ع) نیکو عمل کند:
وهععو لعَمععری لَععو یَشععاءُ لععم یَنععل مععا نععالَ اشععقی القععومِ فععی آرابععهِ
(همان)
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ترجمه :به جان یود سووند که اور امام مییواست ،آن بدبختترین قوم ،به حاجت و یواستۀ
یود نمیرسید.

سیدحیدر در بیت مزبور ،با آوردن عبارت «أشقی القوم» تلمیحی به ایعن سعخن رسعول
یدا

(ص)

دارد که فرمود« :یا علیُّ! أشقیَ األولینَ عاقِرُ الناقةِ ،وأشقَی اآلیعرینَ قاتلُع َ» (ابوالفتعوح

رازی)587 :1318 ،؛ ترجمه :ای علی! ومراهترین و بدبختترین پیشینیان ،پی کننده و کشندۀ ناقعۀ
صالح است و ومراهترین و بدبختترین پسینیان ،قاتل توست.

2ع .3سیدحیدر و حماسۀ حسینی
از مهمترین ویژویهایی که شعر سیدحیدر را دربارۀ امام حسین(ع) متمایز سایته ،دعوت او
به انتقام یون اباعبعدل اسعت (سعلیمان الحلّعی .)31 :2003 ،بریعی از پژوهشعگرانی کعه در
شعرهای رثایی سیدحیدر تحقیق کردهاند ،معتقدند که شعر رثایی سیدحیدر ،ادبیاتی اسعت
«سراسر قیام و انقالب برضد استبداد» (عزالدین.)16 :1973 ،

در بیت زیر ،شاعر ،کرم و بخش

امام حسین(ع) را به آبشخوری تشبیه میکند که شعاعر

را سیراب میورداند و امید دارد که با مدح یوی
که سیراب

بتواند از یوان کرم اهلبیت(ع) به مقعداری

کند ،بهرهمند شود .شاعر در این بیعت ،از مختصعاتی چعون اسعتفهام انکعاری و

حرف تأکید «قد» و فعل ماضی و جملۀ اسمیه بهره ورفته تا در القای معانی کرم و بخشع
امام(ع) و یقین وی به بهرهمندی از این کرامتها تأکید ورزد .بیت زیر همچنین یادآور بخشی
از دعای صباح امیرالمؤمنین است(ع) که میفرماید« :الهی! کیعفَ تَعردُّ آمانعا ورد إلعی حِیاضع َ
شاربا ،کالّ وحیاضُ َ مُترِعة فی ضَن ِ المُحولِ» (طهرانی ،بی تعا)687/1 :؛ ترجمه :پروردوعارا! چگونعه
بازوردانى تشنهاى را که براى نوشیدن (آب) بر سر حوضهاى تو آمده! نعه! هروعز چنعین نخعواهى
کرد ،درحالیکه حوضها (حوضهای پرفیضت) در سختترین یشکسالیها لبریز است.
أأصععدرُ آمانععا وقععد جئععتُ مععوردا رجععائی مِععن جَععدواکَ أعععذَبُ مَنهَععلِ
(الحلّی)48 :1404 ،

ترجمه :آیا تشنه بازوردم؟ حال آنکه به آبشخوری آمدهام که امید من از بخش

و کرمت بعه

وونهای است که آن آبشخور ،وواراترین آبخشورهاست.

شجاعت و دالوری ،از فضایل بارز آن امام(ع) است .سیدحیدر ،انسان شعجاع و دالوری
را با قامتی بلند و تنومند به تصویر میکشد که سپری از صبر و بردباری در مقابل دشعمن
جاهل و کینهتوز بر تن دارد .وی در اینجا ،مدح و فخر را با حماسه درآمیخته و بعه صعفت
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شجاعت و بردباری و وقار ایشان اشاره دارد:
طویلُ نجعادِ السعیفِ فالعدرعُ لعم یکُعن لیَلبِسعععهُ إالّ مِعععنَ الصَعععبرِ ضعععافیا
(همان)161 :

ترجمه :حمایل شمشیر او بلند است؛ سپری نبود تا او را بپوشعاند ،امعا لبعاس بلنعدی از صعبر

پوشیده که روی زمین کشیده میشود.
در مصرع اول ،شاعر« ،طویل النجاد» را کنایه از شجاعت و قامت بلنعد و مصعرع دوم را
کنایۀ نسبت از صبر و بردباری امام(ع) ورفته و صبر امام حسین(ع) را به زره محکمی تشبیه
کرده که او را در برابر جاهالن مقاوم نگه داشتهاست .در بررسی سایتار نحعوی بیعت نیعز
میتوان وفت که از جمالت اسمیه تشکیل یافته و جملۀ اسمیه ،وضعا فقط ثبوت چیزی بر
چیز دیگر را میرساند و نظری به استمرار و دوام ندارد (الهاشعمی ،)87 :1388 ،امعا چعون در
مقام مدح سروده شده ،از این اصل (عدم افاده استمرار یا تجعدد) یعارج شعده و براسعاس
قرینۀ افادۀ دوام و استمرار ،شجاعت امام(ع) را میرساند.
شاعر در بیتهای زیر ،برای ارائۀ شجاعت حضرت(ع) و انتقعال دقیعق تجعارب شععری
یوی  ،با بهرهویری از تصویر استعاری زیبا و با بخشیدن افعال انسانی به عناصر بیجان،
شمشیرها را همچون انسانی ترسو ترسیم میکند که از ترس امام(ع) یود را در دایل سرها
مخفی کردهاند و نیزهها از شرم و حیایی که در مقابل عظمت و دالوی حضرت(ع) در یعود
میبینند ،یود را در دایل شکمها مخفی سایتهانعد .شعاعر در بیعت اول ،از فععل مضعارع
«یلقی و تفرُّ» استفاده کرده که این فعل استمرار نوبهنو و لحظهبهلحظه را معیرسعاند ،ولعی
ازآنجاکه در مقام مدح سروده شده ،قرینۀ مدح ،داللت بر دوام و استمرار میکنعد .در بیعت
دوم و سوم نیز فعلهای ماضی «اعتصمت و تسترت» را بهکار برده و بر ثبوت و دوام حالعت
افعال تأکید ورزیدهاست:
یلقعععععی الکتیبعععععة مفعععععردا فتفععععععرُّ دامیععععععةَ الجععععععراحِ
و بِهامِهععا اعتصععمت مخععاعععع فععععة بأسععععه بععععی ُ الصَّععععفاحِ
وتسعععععترت منعععععهُ حیعععععا ء فعععی الحشعععا سعععمرُ الرِّمعععاح
(الحلّی)68 :1404 ،

ترجمه .1 :بهتنهایی با ی

لشعکر مبعارزه معیکعرد و همعۀ آن لشعکر مجعروح معیشعدند و

میوریختند؛  .2شمشیرها از ترس او یود را در دایل سرها مخفی میکردند؛  .3و نیزهها از شعرم
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او در دایل شکمها مخفی میشدند.
(ع)

شاعر در قصیدۀ دیگری در مقام مدح ،به تسلیمناپذیری و جایگاه و منزلت امام حسین

و پدرش در دفاع از اسالم میپردازد و او را با کنیۀ «ابنحامیالدین» یطاب میکند:
إن ضاعَ وِتعرُ کَ یعا ابعنَ حعامی العدِّینِ ال قعععالَ سعععیفُ َ لِلمنایعععا کعععوُنی
(همان)87 :

ترجمه :ای پسر حمایتکنندۀ دین! اور انتقام یون تو حاصل نشد ،شمشعیر تعو هروعز بعه معرگ
نگفت بمان (هروز تسلیم نشدی).

از دالیلی که شاعر در این بیت از فرایوانی شخصیت با صیغۀ کنیۀ «ابن» پردایته ،این
است که این واژه به اصل شخصیت اشاره میکند و اصل امام حسین(ع) ،پیامبر اکعرم(ص) و
دیترش فاطمۀزهرا(س) و علیبنابیطالب(ع) است؛ بنابراین بعهکعارویری ایعن کنیعه (ابعن)

مقصود شاعر را در بیان جایگاه و منزلت امام حسین(ع) بهتر رساندهاست.
سیدحیدر در مقام رثای حضرت(ع) ،از اندوه کائنات و غم موجودات ععالعم در مصعیبت
ایشان میووید و همۀ افالکیان را عزادار کشته شدن حسین(ع) میبیند که در آسمان نوحه
و فغان سر دادهاند .در این ابیات ،ووش مشعرق و مغعرب از سعنگینی شعنیدن یبعر قتعل
حسینبنعلی(ع) ،کر شده ،و شدت فاجعه به قدری است که سایۀ ترس و وحشت سعراسعر
ویتی را فراورفتهاست .شاعر در این ابیات ،بهزیبایی از صنعت غلو بهره جسته تا بر عظمت
مصیبت امام حسین(ع) تأکید کند:
وتَجاوبعععععت فعععععوقَ السعععععما غععععرَّ المالئعععع ِ بالنیععععاحِ
جزعععععا لیععععومی فیععععهِ قَععععد غل عبَ الفَسععادُ علععی الصَععالحِ
(الحلّی)68 :1404 ،

یوم علَی الدنیا أطلَّ بروعةی

مألَت صُرایا أرضُها وسماءُها

واست َّ مَسمعُ یافِقیها مُذ بها

هَتف النعیُّ مُطبِّقا أرجاءها
(همان)51 :

ترجمه .1 :روز شهادت در باالی آسمان ،مالئ

نورانی با نوحه با هم سخن میکردنعد و پاسعخ

یکدیگر را میدادند؛  .2جزع و نالهشان بهعلت روزی بود که در آن فساد بر درستی غلبه پیعدا کعرد؛
 .3روزی که سایۀ ترس و وحشت را بر دنیا فروافکند و آسمان و زمین از فریاد پر شد؛  .4زمانی کعه
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آورندۀ یبر مرگ ،فریاد زد و یبر همهجا را فراورفت ،ووش مشرقیان و مغربیان کر شد.

2ع .4ترسیم چهرۀ زنان حاضر در کربال
سیدحیدر از میان زنان یاندان نبوت ،فقط به ذکر نام حضرت زهرا(س) بسعندیدهاسعت .وی
زنان حاضر در کربال را در زیرمجموعۀ «نساء ،بنات أحمد ،بنات الزهرا ،بنعات فاطمعه» مطعرح
سایتهاست .در ابیات زیر میبینیم که رویکرد بکایی شعر بر رویکرد روایی عع تعاریخی آن
غلبه کردهاست .وی با آوردن کنیۀ «بنات الزهعرا» تعالش دارد جایگعاه و منزلعت زنعان و

دیتران حاضر در قافلۀ کربال را نشان دهد:
ومَعععن مُبلععع ُ الزهعععراء أنَّ بناتِهعععا علیهعععا الرزایعععا والمصعععائبُ عکَّعععف
تَطععوفُ بِهععا األعععداءُ فععی کعلِّ بلععد ی فمععن بلععدی أضععحت لِععایرَ تُقععذفُ
اذا رأت األطفعععالَ شععععثا وجوهَهعععا وألوانهععا مِععن دَهش عةِ ال عرُزءِ تَخط عفُ
تَعالی األسی واستعبرت و من العِعدی حِعععذارا دُمعععوعَ المُقلتَعععینِ تُکَفکِع عفُ
لقععد قطَّعععَ األکبععادَ حزنععا مصععابُها وقععد غععادرَ األحشععاءَ تَهفُععو و ترج عفُ
(همان)95 :

ترجمه .1 :کیست که به حضرت زهرا(س) یبر برساند که چه سختی و مصیبتی بعر دیتعران
ییمه زدهاست؛  .2دشمنان در هر شهری ،آنان را میورداندند و از شهری بعه شعهر دیگعر رانعده
میشدند؛  .3هنگامی که (زنان) کودکان را دیدند که چهرهشان آشعفته اسعت و رنعگهایشعان از
ترس مصیبت پریدهاست .4 ،غم و اندوهشان زیاد شد و اشع
دشمنان ،پیدرپی اش

معیریختنعد و بعهعلعت تعرس از

چشمانشان را پاک میکردند؛  .5بال و مصیبت ،جگرها را تکهتکه کعرد و

جانها را ترسان و لرزان بهجا وذاشت.

2ع .5ترسیم سیمای حضرت علیاصغر

(ع)

شاعر در ترسیم قهرمانان کربال از شخصیت حضرت علیاصغر(ع) نیز وام ورفتهاسعت .وی
برای بیان حزن و اندوه یوی

و انتقال ایعن احسعاس بعه مخاطعب ،از تصعویر اسعتعاری

(استعارۀ مکنیه) بهره جسته و نیزه را به انسانی تشبیه کردهاست که پی
طفل

از پدر ،بر وعردن

بوسه زدهاست:
ومنعطفعععا أهعععوی لتقبیع علِ طفلع عهِ فقبّععلَ منعععه قَبلَععهُ السعععهمُ منحعععرا
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لقععد وُلععدا فععی سععاعةی هععو والععردی ومععن قبل عهِ فععی نحععرهِ السععهمُ کَبّععرا
(همان)80:

ترجمه .1 :امام حسین بهقصد بوسیدن طفل
بوسه زد؛  .2آن طفل و مرگ همزادند؛ پی

یم شد ،اما پی

از اینکه پدر در ووش

از او ،تیر بعر وعردن کعودک
اذان بخواند ،تیر در ووشع

تکبیر وفت.

2ع .6شرح فضیلتهای موسیبنجعفر و محمدجواد (کاآمین)

(علیهماالسالم)

شاعر در ابیات زیر ،صفت بابالحوائج ،امام موسیکاآم(ع) ،و جود و بخش

امام جواد(ع) را

در مدح آنان مورد توجه قرار میدهد و آنان را دو درِ قدرتمند یداوندی میداند که با ورود
به حریمشان ،به حاجتهای یود میرسد و از آت

آلعم دنیعا (آلعم و اسعتبداد حاکمعان

وقت) و آیرت ،به آنان پناه میبرد:
منّععیَ القصععدُ وتحقیععقُ الرجععاءِ مِعععن سَعععلیلی آل طعععاهعععا األصعععفیاءِ
الأری یُجبعععهُ بعععالعععردِّ امعععر

قععععارعععععا للعع عهِ بععععابععععا للعع عدُعاءِ

فَرجعععائی کیعععفَ یَغعععدو یائبعععا عنعع عدَ بععععابععععینِ لِجبّععععار السَّععععماءِ
(همان)31 :

ترجمه .1 :برآورده شدن نیاز و حاجتم ،بهدست دو فرزند بروزیدۀ آلطعاهاسعت؛  .2نمعیبیعنم
کسی را که درِ یدا را بکوبد ،ولی به او جواب رد بدهد؛  .3چگونه امیدم نزد دو درِ قدرتمند آسمان
ناکام بماند؟!

2ع .7ترسیم فضیلتهای امام هادی و امام حسن عسکری

(علیهماالسالم)

سیدحیدر به جایگاه واالی دو امام بزرووار میپردازد و میووید که یداوند جایگاه آنعان را
در عرش یود قرار دادهاست و از قبّۀ بلند مییواهد که همچون واالیی و رفعت عسکریین
اوج ویرد و باال رود .شاعر با فرایوانی قبّه و یطاب کعردن  ،در تعالش اسعت منزلعت و
جایگاه رفیع این دو ائمۀ بزرووار را روشن سازد:
ح عیَّ فیهععا المَرق عدَ األسععنی و قُععل :زادَک لُ بَهععععععععاء وسععععععععناءا
إنّمعععا أنعععتَ فِعععراش لِعععألولعععی جَععععلَ لُ السعععما فعععیهِم بَنعععاءا
ثع عمَّ نعععادی القُبع عةَ العُلیعععا وقُعععل :طععاوِلی یععا قبّععةَ الهععادی السععماءا
(همان)30:
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ترجمه .1 :بشتاب به سوی مرقد دریشان و بگو :یداوند ،نور و دریشندوی تو را افزون کنعد؛
 .2ای قبر! تو فرش و بستر کسانی هستی که یداوند ،آسعمان را بنعای آنعان قعرار دادهاسعت؛ .3
سپ

به قبۀ بلندی ندا بده و بگو :ای قبّۀ هدایتگر! تا آسمان باال برو.

2ع .8مهدویت در شعر سیدحیدر حلّی
شعر سید ،بهیصوص اشعار حسینیاش ،ارتباط محکم او را با ایدئولوژی شیعی ع مهعدوی
اثبات میکند (سلیمان .)57 :1981 ،وی در بسیاری از قصاید یوی  ،به دعوت حضعرت

(ععج)

برای قیام برضد آلم و طغیان موجود در جوامع اسالمی میپردازد .سیدحیدر در ابیات زیر،
میالد حضرت مهدی(ععج) را زنده شدن دوبارۀ دین و آیین اسالم معیدانعد و میالدشعان را
برای یداوند میداند که با تولد او ،دین یداوند در پهنۀ ویتی منتشر یواهد شد:
فَععالیععومَ أبهَجععت الشععریعةُ بععالععذی سععع عتَنالُ عنععع عدَ قِیامععع عهِ آرابَهعععععا
(الحلّي)33 :1404 ،

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

میرسد.

للعععهِ مَولعععدُه ففیعععهِ غعععدا

االسععالمُ یخطععرُ أیَّمععا یطععر
(همان)44 :

ترجمه :معیالدش بعرای یداسعت؛ پع

در آن روز ،اسعالم دارای شعرافت و مجعدی بسعیار

عالیمقام و ارزشمند است.

شاعر از تجسم فضیلت و کرامت در وجود ایشان میوویعد و طبعع و سرشعت نیکعو و
یوشیلقی و صبرش را به زیبایی به تصویر میکشد و یلقویوی او را به جعن

لطیعف

آبوحلم و بردباریاش را در پایداری و ثبات به صخره تشبیه معیکنعد و تمعام فضعایل و
نیکیها را در ایشان جمع میکند:
ععع عفُّ السَععععرائرِ طعع عاهعع عرُ األزر ععععذبُ الشَعععمائلِ طیعععبُ العععذکرِ
الخلععععقُ مِععععن مععععاءی لِرقَّتِععععهِ والحِلعععمُ مفطعععور مِعععنَ الصَعععخرِ
(همان45 :ع)46

ترجمه .1 :او دارای سیرتی پاک و عفیف ،یاندانی پاکیزه ،طبع و سرشت و یصال و نام نیکوست؛
 .2و دارای یلقویویی برورفته از آبی زالل ،و حلم و بردباری شکافتهشده از صخره است.
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 .3بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر شاعر در شعر دینی وی
3ع .1شرح مشکالت و دشواریهای جهان اسالم
سیدحیدر در اشعار دینیاش ،نگاهی کلی به موضوع انسانیت و جوامع بشری جهان اسالم
میاندازد و مشکالت سیاسی و ورفتاریهای جهان اسعالم را مطعرح معیکنعد و در یع
فرایوانی تاریخی ،ولهمندانه از جور و ستم آالمان و سیاستهایی که در پی

ورفتهاند ،با

امام زمان(عج) وفتووو میکند .این قصیده ،لحعن انقالبعی شعاعر و تصعویری تعاریخی و
سیاسی را از وضع جامعۀ وی و حکومتهای موجود در جوامع اسالمی به دست معیدهعد،
ولی رویکرد عاطفی بر آن غلبه کردهاست .سیدحیدر از این اوضعاع تحمعلناپعذیر و پعر از
فساد و آلم ،به امام زمان(عج) پناه میبرد و از تلخی صبر و طوالنی شدن انتظارش ،سخن
میراند و با تعبیری زیبا ،تلخی انتظار را به «فرو رفتن ی

و یاشعاک در چشعم» تشعبیه

میکند و فریاد کم یواهی و عجز و ناتوانیاش را به صدای شتری که هنگام ذبح فریاد
میزند ،همانند میکنند و با این تصاویر حسی متحرک و پویا ،حزن و اندوه یوی

را بعه

مخاطب منتقل میکند:
أقععععائمَ بیععععتِ الهُععععدی الطععععاهرِ کَعععم الصعععبرُ فُع عتَّ حشعععا الصعععابرِ...
طععععولُ انتظععععارکَ فعع عتَّ القُلععععوبَ وأغضعععی الجُفعععونَ علعععی الععععائر
فکَععععم ینحععععتُ الهَععععمُّ أحشععععاءَنا وکَععععم تَسععععتَطیلُ یععععدُ الجععععائرِ
عَججنععععا إلیععع َ مععععن الظععععالمینَ عَجععععیجَ الجمععععالِ مععععن النععععاحرِ
(همان)73 :

ترجمه .1 :ای برپاکنندۀ سرای پاکیزۀ هدایت! چهبسا صعبر ،درون انسعان صعابر را تکعهتکعه
کردهاست؛  .2طوالنی شدن انتظار تو ،دلها را شکسته و پل ها را بر یارها بستهاست؛  .3چقعدر
همّوغم ،درون ما را تراشید و چقدر دست ستمگر (بر آلعم کعردن) دراز شعدهاسعت؛  .4از دسعت
آالمان به سوی تو فریاد زدیم ،مانند فریاد زدن شتر از ذبحکننده.

3ع .2دعوت به بیداری و پایداری
سیدحیدر با پی

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

دین و حکمرانی نااهالن بر کشورهای اسالمی اشاره میکند .وی در ابیعات زیعر ،در یع
فرایوانی تاریخی ،پیامبر(ص) را مخاطب قرار میدهد و از نادیده وعرفتن وصعیت او در روز
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غدیر یم و انتخاب جانشین برحق

و از به حکومت رسیدن باطل ،سخن میووید .وی با

تشبیه اهلبیت(ع) به رمههای هدایتی که بعد از ایشان ،طعمۀ ورگهای پیر سیاه و بیمعو
شدهاند و نیز با تشبیه حق والیت امام علی(ع) به تکهووشتی که بین دندانهعای نعااهالن
جویده شد ،درصدد است با تحری

غیرت مسلمانان ،آنان را متوجه انحرافهای موجود در

میان حاکمان و سران حکومت کند:
إنَّ األُولعععی علعععی النفعععاقِ معععردوا قعععد کشعععفوا بععععدکَ ععععن نقابِعععه
وصعععیَّروا سَعععرح الهُعععدی فریسعععة للغعععی بعععینَ الطلععع ِ معععن ذِیابعععه
وَغعععادَروا حعععقَّ أییععع َ مضعععغة یلوکهععععا الباطععععلُ فععععی أنیابِععععه
(همان)57 :

ترجمه .1 :کسانی که بعه نفعاق و دورویعی ععادت کردنعد و آن را ادامعه دادنعد ،پع

از تعو

(پیامبر(ص)) نقاب را از چهرهشان برداشتند (چهرۀ واقعی یود را نشعان دادنعد)؛  .2رمعههعای هعدایت
همچون طعمهای در بین وروان سیاه و بعیمعوی ومراهعی قعرار ورفتنعد؛  .3و حعق بعرادرت را
همچون تکهووشتی که باطلْ آن را در بین دندانهای

میجود ،به جا وذاشتند.

شاعر در جای دیگر ،دو عنصر حق و باطل را در مقابل هم معینهعد و بعه فرایعوانی دو
طایفۀ بنیهاشم و بنیامیه میپردازد و بدینصورت عزت یاندان هاشم را در مقابعل ذلعت و
ننگ یاندان امیه قرار میدهد و بنیامیه را هجعو معیوویعد و بعدینصعورت ،کنایعهای بعه
حکومتهای مستبد معاصر میزند و پیشینۀ سیاه آنان را یادآور میشود و در تالش است تعا
روحیۀ حقطلبی ملت یوی

را بیعدار کنعد .شعاعر بعا احضعار شخصعیت هاشعم در مقابعل

شخصیت امیه ،تالش میکند از ریشهوبن به بررسی عوامل واقعۀ کربال بپردازد و با در کنعار
هم نهادن دو طایفه ،فرصت تفکر و تأمل را به مخاطب بدهد و بدین طریق جایگاه و منزلت

امام حسین(ع) را که نماد آلمستیزی و ایثار و فداکاری است ،در بین مردم روشن میسازد:
دعععوا هاشععما والفخععرُ یعقععدُ تاجَععه علی الجَبهاتِ المُستَنیراتِ فی النَعدی
ودونکُمععوا والعععارُ ضُععمّوا غِشعععاءَه إلععیکُم إلععی وج عهِ مععن العععارِ أسععودِ
(همان)70 :

ترجمه( .1 :یاندان) هاشم را فرایوانید درحالیکه فخر ،تاج
بخش

را بر پیشانیهای نورانیشان در

و کرامت آویخته بود؛  .2در مقابل ،شما نیز (کسان) یود را فرابخوانید درحالیکه ننعگ و
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عار ،پردههای

را بر چهرۀ سیاه شما افکندهاست.

 .4نتیجه
 .1سیدحید حلّی بعا بهعرهویعری از آیعات و احادیعث معتبعر و بعا زبعانی شعیوا و یطعابی،
توانستهاست فضیلتهای اهلبیت(ع) را ترسیم کند.
 .2سیدحیدر در اشعارش ،هم از نظر شکل و هم مضمون ،شعاعری متعهعد اسعت .بعا
بررسی شعر وی میبینیم که سایتار شعری ،ترکیب جمعالت ،تععابیر الهعامبخع  ،الفعا
وزیده ،حضور مستمر و دائمی شاعر در شعر ،سبب شده شعرش تأثیروذاری بیشتری بیابد.
 .3شاعر با فرایوانی شخصیتهای دینی چون امام علی و امام حسین(ع) ،چه با لقب و
کنیه و چه مستقیم ،درصدد است جامعۀ معاصرش را متوجه انحرافات موجود در جامعه کند
و با نمای

ایثار و فداکاری امام حسین(ع) بگوید که قدرت انسان انقالبی ،پایاندهندۀ همۀ

آلمهاست .وی در جایگعاه شعاعری انقالبعی و حماسعی ،شخصعیت امعام حسعین(ع) را از
چهارچوب تاریخی یارج کرده و معانی جدید برورفته از وقایع معاصر جامعۀ یوی

را بعر

تن این شخصیت حماسی ع تاریخی کرده و توانستهاست میان مشکالت موجود در جهعان
اسالم و شعر دینی ،پیوندی استوار برقرار کند.
 .4از دالیل مهم حضور پررنگ مهدویت در شعر دورۀ اوایر انحطاط ،ایعن اسعت کعه
یأس و بنبست اجتماعی در میان مردم و شعاعران آن زمعان رینعه کعرده بعود و انتظعار
حضرت مهدی(عج) در شعر این دوره ،قوّت قلبعی بعرای مبعارزان و تعوان مضعاعفی بعرای
جهادوران راه آزادی از قیدوبند آلم است .ازایعنرو حضعرت مهعدی(ععج) در مقعام منجعی
جهان ،بیشترین بسامد را در شعر سیدحیدر دارد.
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