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Abstract 
The Kufa and Sham sermons of Hazrat Zainab (PBUH) are full of manifestations of stability 

against the rule of the Umayyad and they have had a great impact so Elhami Kermanshahi 

much that he brought the manifestations of stability in his poetry by relying on the sermons 

of Hazrat Zainab (PBUH). He has been well-versed in rhetorical language in the field of 

simile, and in quoting the words of the Holy Prophet (PBUH) as well as describing the 

Ashura scenes from Karbala to Sham, he has relied on the reliable historical sources. The 

present study has explored the principles of sustainability in the sermons of Hazrat Zeinab 

(PBUH) and their functions in the system of Elhami Kermanshahi’s Shahnameh based on 

the theory of comparative Islamic literature that is according to Muslim cultural and 

religious commonalities and the relationship between historical influence and effect with a 

descriptive-analytical approach. Accordingly, the research shows that awareness is such a 

key element of stability, the promise of victory of right over wrong and hope for revenge, 

oppression and protest, condemnation of the people of Kufa and the rulers, confrontation 

with the oppressors, culture of martyrdom and perseverance and finally victory of right over 

Falsehood is one of the manifestations of stability in the sermons of Hazrat Zainab (PBUH) 

to which the Elhami Kermanshahi has paid attention and has made the thematic basis of his 

poetry. 

Keywords: Comparative Literature, Resistance Literature, Ashura Poetry, Hazrat Zeinab (PBUH), 

Elhami Kermanshahi. 
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -یقی )مطالعات تطبیقی عربی نامة ادبیّات تطبکاوش

 22-1، صص. 1399 زمستان(، 40)پیاپی  4دانشگاه رازی، دورة دهم، شمارة 

 های حضرت زینب )س( و  در خطبه مقاومتهای  ی جلوهبازخوان

 شعر عاشورایی الهامی

 1غالمرضا حیدری
 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازیو علوم انسانی،  ادبیّات ة، دانشکدفارسی ادبیّاتزبان و  دانشجوی دکتری

 2زاده خلیل بیگ
 کرمانشاه، ایران، دانشگاه رازیو علوم انسانی،  ادبیّات ةدانشکد ،فارسی ادبیّاتزبان و گروه  یاردانش

 3الیاس نورایی
 کرمانشاه، ایران، دانشگاه رازیو علوم انسانی،  ادبیّات ة، دانشکدفارسی ادبیّاتزبان و گروه  یاردانش

 29/10/1398 پذیرش:  11/9/1397 ت:دریاف

 چکیده
امی کرمانشتاهی  امیّه استت و بتر شتاهدنامه ال ت    برابر حکومت بنیدرهای پایداری  های کوفه و شام حضرت زینب )س( سرشار از جلوه خطبه

هتا را بتا زبتانی     ده و آنهای حضرت زینب )س( در شعرش آور های پایداری را با تکیه بر خطبه که وی جلوه، چناناست تأثیر شگرفی داشته

بع معتبتر  های عاشورایی از کتربال تتا شتام بته منتا      ه و در نقل سخنان حضرت )س( و نیز توصیف صحنهدپرورخوبی  تشبیه به بالغی در گسترة

 شتاهدنام  منظومت    دررا هتا   های حضرت زینب )س( و کارکرد آن در خطبه های پایداری مایه بن پژوهش پیش رو، است.  تاریخی پابند بوده

ر تتاریخی بتا   و رابطت  تتأثیر و تتأث     تطبیقی اسالمی مبتنتی بتر مشتترکات فرهنگتی و دینتی مستل انان       ادبیّات نظریّ اساس ال امی کرمانشاهی بر

تترین عنرتر    بخشتی چنتان اصتلی    دهتد کته آگتاهی    دستاورد پتژوهش نشتان متی    ،بر این اساس است. تحلیلی کاویده - رویکردی توصیفی

ستتیزی و اعتترا ، نکتوهش و سترزنش متردم کوفته و حاک تان، رویتارویی بتا           پیروزی حق بر باطل و امیتد بته انتقتام، ستت      پایداری، نوید

هتای حضترت زینتب )س( استت کته       های پایداری در خطبه ست کاران، فرهنگ ش ادت و پایداری و سرانجام پیروزی حق بر باطل از جلوه

 .است مای  موضوعی شعر خویش کرده نداشته و ب توجّهها  ال امی کرمانشاهی بدان

 حضرت زینب )س(، ال امی کرمانشاهی.پایداری، شعر عاشورایی،  ادبیّاتتطبیقی،  ادبیّات: کلیدی ناواژگ
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 گفتار. پیش1

 . تعریف موضوع1-1

ستنجش  تطبیقتی اابتل    ادبیّتات ر در حوزة رابط  تأثیر و تأث هایی دارند که بر پای   ایران و ج ان ه انندی ادبیّات

کوشتند تتا اشتتراکات و     متی  هتا  تپژوهشگران برای بررسی تطبیقی آثار ادبی و روابط فکری میان مل ت  است و

از پربتارترین، اثرگترارترین و    : زبان فارسی استالمی گوید بررسی کنند. کفافی می چنین آثاری راهای  تفاوت

بتوده و بتا فرهنتگ و زبتان      اردو اثرگترار  تادبیّاترکی عث انی و  ادبیّاتهاست که در پیدایش  ترین زبان رایج

تطبیقتی، بتر    ادبیّتات گران معاصر برآنند کته فلستف     تطبیق (.277: 1382 ر.ک:) است پیوند متقابل داشته عربی

ای باشتند   فیتایی و بینارشتته  زبتانی، جررا تواننتد   متی ایتن مرزهتا    ر بیرون از مرزها مبتنی استت و د ادبیّاتمطالع  

 (.  235 :1389منظ ، نظریک: ن)

ادبتی،   - تطبیقی شامل دو اصل است؛ نخست زبان متفاوت در دو ساحت فرهنگتی  ادبیّاتترین مبانی  م   

تطبیقتی استالمی    ادبیّتات ( و 20-17: 1389کفتافی،  ک: نادبی ) - دوّم روابط تاریخی بین دو ساحت فرهنگی

اصتول  »بندی بته  و پیشرفت خود را در پایشکوفایی  به تعامالت فرافرهنگی با دیگر جوامع انسانی، توجّهض ن 

هتای عربتی حضترت     خطبته  (.115-114 :1395ونتد،   دانتد )زینتی   متی « فرهنگی داخل در ال رو امّت اسالمی

طت   ا تعامتل فرهنگتی و راب  نتد، امّت  اچته از دو ستاحت زبتانیت متفتاوت    نب )س( و شعر عاشورایی فارستی اگر زی

های تأثیر و تأث ر و مقایست  نقتد محتتوایی     بر جنبه افزونتطبیقی  ادبیّاتاین، ها اابل انکار نیست؛ بنابر تاریخی آن

 ( برخاستته از اات ایتن دانتش   1: 1392ونتد،   زینتی ک: نت « )بینتافرهنگی »و ساختاری، نگترش تحلیتل ماهیّتت    

استت.   گتوی داشتته   نظتر فرهنگتی بتر شتاعران فارستی     خی امام حسین )ع( تأثیر ع یقتی از پویاست و ایام تاری

ای استالمی  طرفانته بتا مستاول و رختداده    بتا نگتاهی بتی    تطبیقتی استالمی   ادبیّاتپدر یب ال رری، حسین مج

در  ملتل استالمی و تطبیتق ع لتی و عل تی      ادبیّتات از  گترا  عنتوان مستل ان وحتدت   برخورد عل ی کترده و بته  

یّت که بتا جتدّ  ن، چنااست ق بودههای مسل ان استفاده کرده و در این مسیر تا حدود زیادی موف  ه گرایی مل ت

تن تا   یجریتان  داء را از حالتت  دالش ت تا وااع  مات  سیّ است کوشیده ةعوب االسالالی   الش   ءعرابالء بنی الش  کر در کتاب 

(. بتر ایتن   54-50: 1395ونتد،   ک: زینتی فی کند )نی ج انی معر اسالمی و حت  ایهلمسئعنوان شیعی خارج و به

پتردازان   هبیقتی در ج تان استالم، ضت ن ستتایش دستتاوردهای نظرّیت       تط ادبیّاتبسیاری از پژوهشگران  ،اساس

های مستل ان را در اولویّتت    سازی، ه گرایی، احیای هویّت اسالمی و وحدت فرهنگی میان مل ت غربی، بومی

 دانند. می

پت   در کوفته و شتام    های پرشور ایشان در االب خطبه سخنان شجاعانه و روشنگران  حضرت زینب )س(
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بترداری سیاستی دشت نان و تحریتف تتاری  شتد. مقاومتت و روحیت          متانع ب تره   ربال اثرگرار بود واز وااع  ک

ایتن پایتداری پت  از     تر از ش شتیرهای صتحن  کتارزار داشتته و     ا رمانی حضرت زینب )س( تأثیری شگرف

. برختی  استت  ی م تتاز از وی ستاخته  شخرتیّت  ،بر جتاودانگی ن ضتت عاشتورا    افزونش ادت امام حسین )ع( 

های خود به پایتداری و صتالبت حضترت زینتب )س( و نقتش ایشتان در وااعت          شاعران عاشورایی در سروده

آثتار ختویش بازتتاب     هتای شتیرزن کتربال را در    هتا و سلحشتوری  هتایی از دووری  کرده و جلوه توجّهکربال 

زمتان   ( و یتارانش هت   )ع امام حستین عرب با ح اس  کربال و ش ادت  ادبیّاتچه عاشوراسرایی در اند. اگر داده

(، امّا وااع  عاشورا با حدود چ ار ارن تأخیر به شعر فارستی وارد  33: 1، ج 1386مح ّدزاده، ک: ن) است بوده

سیّدالش دا و امتام ستجّاد    های عاشورایی نام حضرت زینب )س( در کنار نامشده و پ  از آن در بیشتر سروده

شتاعران فارستی نخستتین کستانی      ازعرب و کستایی متروزی    شاعران ازخزاعی خورد. دعبل  چش  می)ع( به

 (.11 :1392اند )شرفشاهی،  از حضرت زینب )س( نام برده های عاشوراییند که در سرودههست

تخل ت    «ملتول » ،در آغتاز  چ تار خیابتان بتار فتردوس    سرایندة  ق( 1264) کرمانشاهیاح د ال امی  میرزا

ترییر داد و کتتابش   «ال امی»را به  یو(، شاعر کرمانشاهی، تخل   ورم جخان سلطانی ) الی ا حسینکرد، امّ می

، آخترین  هتزار بیتت  حتدود شتانزده   را بتا  چ ار خیابان بار فتردوس شاید بتوان منظوم   را بار فردوس نام ن اد.

. ال تامی تتاری  کتربال را از مترا معاویته تتا       دانستت فردوسی  شاهنامه ةهای دینی بر وزن و شیو ن ون  ح اسه

نظت    هفتت ستال بته    الی زمان و ترتیتب رختدادها در  اساس توار ثقفی در چ ار خیابان )بخش( برپایان ایام مخت

ت ایز این اثر با دیگتر   فردوسی  اسه و ارتباط ع یق آن با شاهنام در بستر ح« مقتل». گزارش نوع است کشیده

 .است ی ح اسی سرودهرا با زبانعر وااع  کربال ( که شا2 :1393میرزایی، ک: نست )ا های دینی ح اسه

و ااتدام شتجاعان  حضترت     شخریّت ،(شاهدنامه) چ ار خیابان بار فردوسال امی کرمانشاهی در منظوم  

هایش در سه بره  زمانی؛ یعنی پیش از عاشورا )از مدینه تا شتامگاه تاستوعا(، روز    زینب )ع( را با تکیه بر خطبه

و پ  از عاشورا )از کربال تا شتام و ست   مدینته( چنتان توصتیف و       وااعه )عاشورا و ش ادت امام حسین )ع(

ر دارد. این شاعر آیینتی بتا   های کربال، کوفه و شام حضو روایت کرده است که گویی مخاطب در ت ام صحنه

ختوبی   بته حضرت، پایداری و پای ردی ایشان را  های بهسخنوری حضرت زینب )س( و تأثیر خطتوان  تحسین

هتا،  های عاشورایی، مرثیه، سوا، شرح رنتج های زینبی در بیشتر منظومهدرون مای  سروده. تاس بازتاب داده

های پایتداری و روحیت  ا رمتانی ایشتان در ستای  مضتامین        های حضرت )س( است و جلوهها و مرارتمحنت

ی حضترت زینتب   هتا  خطبته  های پایتداری  مایهبن، اما میرزااح د ال امی است بُکایی، چنان که باید رخ نن وده

 .  است خوبی بازتاب داده به بار فردوسدر منظوم  )س( را 
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 یّت و هدفضرورت، اهمّ. 1-2

شتاعران   استت. مبتارزه   هایشتان خاستتگاه اندیشت     خطبته ی پایداری هستند و الگو انفرزندانشمعرومین )ع( و 

هتای   کاویتدن جلتوه   ،استاس  نتد و بتر ایتن   ا ود به ترویج این اندیشه و آرمتان پرداختته  های خ د در سرودهمتع ّ

بازتتاب آن در شتعر شتاعران متع تد یتک       تبیینو انفرزندانشهای معرومین )ع( و  پایداری در سخنان و خطبه

های حضرت زینتب )س( و شتعر    های پایداری در خطبه مایه با هدف تبیین بن یمقال  پیش روضرورت است. 

 .شده است تنظی  شاهدنامه عاشورایی ال امی کرمانشاهی در منظوم 

 پژوهش پرسش. 1-3

 ؟ستچگونه ا ال امی شاهدنام منظوم   های حضرت زینب )س( در های پایداری خطبه جلوه -

 پیشینة پژوهش. 1-4

کته   ه انجتام شتد  هتای حضترت )س(    خطبته   ای عاشورایی حضترت زینتب )س( و  ی در تبیین سیهای پژوهش

رت زینتب )س( را در کوفته براستاس نظریّت  کتنش      خطب  حضت  (1393ایشانی و نع تی ازوینی ) د از:ناعبارت

بیشتترین   ترغیبتی  و اظ اری عاطفی، های کنش ،دهد وهش نشان میپژ اند. دستاورد گفتار هوسرل تحلیل کرده

ن و انرتاریا . استت  ن تودی نداشتته   در کتالم ایشتان  اعالمتی و تع تدی    هتای  کنش د داشته، امّاربسامد و کارب

 از نظتر بافتت متنتی، متواعیتی و     حضترت زینتب )س( را   های کوفه و شتام  بهخط (1393اس اعیلی ابوالخیری )

کوفت   اسلوب خطبت    بیانگر آن است کهپژوهش  نتیج  اند. دهی و درونی بررسی و تحلیل کرهای بیرون ساختار

امّا در مجل  یزید )شام( استلوب خطبت  ایشتان برهتان و      عاطفی است،بافت مواعیتی ر حضرت زینب )س( د

بتا آیتات اترآن کتری       های کوفه و شام حضرت زینتب )س( را  خطبه (1392ط  اسبی بلداجی ) ت.عاطفه اس

   .است در سخن حضرت )س( تحلیل کرده تطبیق داده و تأثیر وحی را

حضترت زینتب    ،انتد  سی ای حضرت زینتب را در شتعر فارستی بررستی کترده     ( 1396ااکری و رحی ی ) 

 بیشتتر در شعر دورة ااجتار و پ لتوی    ، امّاصفویه حضور ک ی داشته )س( در شعر فارسی از آغاز تا پایان عرر

ختورده ، افسترده    زده، تازیانه غ  ، در شعر فارسیتا پیش از انقالب اسالمی سی ای حضرت زینب )س( . است

عزت نتد،   کنتد و زنتی   ترییتر متی  ر دورة انقتالب استالمی نگتاه    و پیوسته در موضع ضعف است، امّا د و گریان

را در ایتن   های گفتتاری  کنش( 1394نرراوی )   کنند. گونه را در شعر ترسی  میمقتدر و پیامبرباشکوه، 

 کترده روش توصتیفی فترکالف و نظریت  آوای متعتار  بتاختین تحلیتل       براساس  خطب  حضرت زینب )س(

هتای حضترت زینتب     هتای پایتداری در خطبته    پژوهشی با عنتوان جلتوه  کنون تا دهد، ها نشان می بررسی .است

از معدود شاعرانی است که مضت ون  ال امی کرمانشاهی  و است  فارسی انجام نشده شعربازتاب آن در س( و )

ایشتان   و رفتتار  های پایداری در کالم های حضرت زینب )س( را در شعر خویش بازتاب داده و به جلوه خطبه
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 .است  داشته توجّه

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 1-5

ن ایتد و   متناسب با شرایط و مواعیتت آن رخ متی   ت دّن بشری دارد که در هر دورهمت ای به اد پایداری سابقه

ت و ختواری را از ختود   خواهد ال  می ها تمقابل ست گران است که از مل  فریادی شجاعانه در»ادبیّات پایداری 

. ترستی   1از:  تعبتار ادبیّات پایتداری   های شاخ  ترینم   : مقدمّه(1390 )مختاری و ش بازی،« .دور سازند

. توصتیف و ستتایش   4هتا؛   هتا و بیتدادگری   . بیتان جنایتت  3. دعتوت بته مبتارزه؛    2؛ کشتیدة مظلتوم  چ رة رنج

. ستتایش سترزمین   7. ستتایش آزادی و آزادگتی؛   6ای امید بته آینتده و پیتروزی موعتود؛     . الق5 باختگان؛ جان

-45: 1383ک: ستنگری،  ی )ر.ای و مل ت  ره. طرح ن ادهای استطو 9 ؛هویتی جامعه و تبعیدیان . طرح بی8خود؛ 

انگیز و عظی  عاشورا جست. وااع  کتربال و   تهای پایداری را باید در ح اس  شگف . زیباترین سرودهاست (53

برانداز حضرت زینب )س( و امتام ستجّاد    های ست که خطبهد، چناندنآغاز راه بوگویی رخدادهای پ  از آن 

 این،(؛ بنتابر 50: 1361شتکری،  ر.ک: د )نت رو شت ار متی  ری درمقابل بیداد بههای درخشان ادب پایدان ونه)ع( 

وااع  کربال شامل دو بخش استت: بختش نخستت را امتام حستین )ع( بتا ختون و شت ادت رهبتری کترد کته            

برداشتتن از چ ترة نفتاق و شت ادت در راه      ت اسالم، پردهانیّناپریری، دفاع از حق  تآزادگی، مبارزه با بیداد، ال 

اد )ع(، استت کته حضترت زینتب )س( و امتام ستجّ      « تبلیغ»و « پیام» های آن است و بخش دوم ویژگی از خدا

بخشی حضترت زینتب    رسانی، روشنگری و آگاهی زده را آگاه کردند. اگر پیام مردم غفلت امیّه را رسوا وبنی

تحلیلتی و تکیته بتر     - این پژوهش با رویکتردی توصتیفی  شد.  )س( نبود، ن ضت امام حسین )ع( جاودانه ن ی

 .شده استر تاریخی نوشته تطبیقی اسالمی و براساس رابط  تأثیر و تأث  ادبیّات نظریّ 

   پردازش تحلیلی موضوع. 2

بنتدی بته استناد     پتای  با امی کرمانشاهی حضرت زینب )س( است که الهای م  ّ خطبه موضوعاتی از پایدار

های حضترت زینتب    خطبه .است هبدان پرداخت شاهدنامهنظوم  در م و شامدر نقل حوادث کوفه  معتبر تاریخی

ع لکترد ختویش    از )س( سخنان حضترت  شنیدن بامردم کوفه که ن چنا اثرگرار است،بخش و آگاهی)س( 

 و یعلیه ظلت  و تعتدّ   ها این خطبه. شدنددر کربال آگاه  ع ّال حکومتشو یزید  جنایاتمردم شام از  وپشی ان 

در منظومت   هتا   خطبته  رحضرت )س( را مبتنی ب یپایدار ال امی کرمانشاهی .است پایداریهای  جلوه سرشار از

 ند از:  اعبارت آن های جلوه ترینم   که است  دهورس شاهدنامهعاشورایی 

 افزایی بخشی و بصیرت . آگاهی2-1
بخشتی در ن ضتت    شتود. آگتاهی   گسلد و از اسارت مادیّت رها می های دنیوی را می حقیقت بند انسان آگاه به
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(. 102-71: 1390، هاستت )یتاوری   تتبیین، تحلیل، درک و دریافت حقایق و وااعیّ نیازمند آگاهی از ،حسینی

)ع( و  ادبتا روشتنگری امتام ستجّ     ایتن ن ضتت   بلکته  ؛خات ته نیافتت   ن ضت حسینی پ  از شت ادت امتام )ع(  

 تترین م ت  و  کربال های وااع  تیشگف ازحضرت زینب )س(  های هخطبزیرا  جاودانه شد؛ حضرت زینب )س(

بخشتی   بخش جویندگان حقایق ایام حسینی است. مأموریتت م ت ّ حضترت زینتب )س( آگتاهی      منبع آگاهی

حضترت   است که فرصت تحریف ن ضت امام حسین )ع( را از دش نان گرفت و حقایق عاشورا را بیان کترد. 

فتی خانتدان   ویتژه معر   شگردهای گوناگون بته زده را با  ، مردم غفلت)س( با درک مواعیّت و شناخت مخاطب

حضترت )س( در  امیه آگاه کترد.   پیامبر اسالم )ص( و رویارویی فرزند معاویه با آنان از جنایات حکومت بنی

زده را از  گویتتد، متتردم غفلتتت بتتا ایتتن بیتتان کتته دختتتر رستتول ختتدا )ص( ستتخن متتی   ابتتتدای خطبتت  کوفتته

 ،روان به خون چه کسانی آغشتته استت  ا بدانند که دست یزید و مهای موجود در کربال آگاه کرد ت بندی دسته

 که فرمود:  چنان

 (146: 1353)ابن طاووس، « .آلََه الطه  َبنَی األخ َارَ ُُمََمد ٍّ و  مُدّلَِلَه َوالَصالُة َعَلی أَب َالَ »
   متت  پاسخی هوش ندانه به کسانی است که شت دای کتربال را بته ختروج از دیتن       سخن حضرت زینب )س(

و شورشتی  « ختارجی »ختدا و   فرزنتدان رستول   برضتدّ . ایشان با آگاهی از تتأثیر تبلیرتات دشت نان    کرده بودند

و نستبت   کری  بتا ح تد و ستتایش خداونتد آغتاز     در کنشی عاطفی سخن خود را ه انند ارآن  ها خواندن آن

 اثتر کنتد.  ی یزیدیان را ناکتام و بتی  تبلیرات های را با پیامبر اسالم )ص( آشکار کرد تا به این شیوه هج ه خویش

 :است  چنین آورده حضرت زینب )س( را شناسی سنجی و مخاطب ت، مواعیّهوش ندی ال امی کرمانشاهی

 س   بتانوی دیتن ستخن ستاز کترد     

 خداونتتتد و بتتتاب و نیتتتا را ستتتتود   
 

 بتتته نتتتام ختتتدا خطبتتته آغتتتاز کتتترد  

 ستتان کتته از وی ستتزاوار بتتود  بتتدان
 

(1394 :428) 

امتام حستین )ع( بته     شخرتیّت بازشناستاندن  بخشتی حضترت زینتب )س(    هتای آگتاهی   یوهیکی دیگتر از شت  

نبترد روانتی    ه استت کته  امیّ بیان جنایات ع ّال حکومت بنیو  اهل کوفهوفایی به بی زدنکنایه ،مخاطبان کوفی

 گوید:میکه ، چنانبودشکن  با کوفیان پی ان

َنهالَة وَ َسال  َ ُبوهَة َوَیْعَدَن الر َسالالََة وَ َسَل َل خاِتََ الن   َأّن  تالْرَحُضوَن قالْتلَ وَ » َْ الَل ا ْْ َِ َحالْبَبُمْ  وَ َیالالَِ َحالركَُمْ  وَ َد َشالباَب َأ ُمْ  َوآَسال   َیَقالرَ  َسالْلمَ َیعالا
 (147: 1353)ابن طاووس، « .كَیناَر َُمَجهتَ لَْ َه َعْنَد ُیقاتاللََتُمْ  َوَیَدرََة ُحَجَجُمْ  وَ اْلَمْرَجَع إَ َكْلَمُمْ  َوَیْفبََع انزَلََتُمْ  وَ 

 :است ال امی سخنان تعریضی و هشدارهای حضرت )س( را چنین سروده

 نخوردیتتتد بتتتر رهبتتتر ختتتود دریتتتغ   کتته بتتر ستتبط اح تتد کشتتیدید تیتتغ  
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 که شدکشته با تیر و زوبتین و خشتت  

 دلیتتتری ن ودیتتتد بتتتا شتتتاه ختتتویش

 بتتته جتتتاه بلنتتتد پی بتتتر، شکستتتت   

 کتتتین ستتتوختید  اش را ز ستتتراپرده
 

 ن ختتتتر م ب شتتتتت ستتتتر نوجوانتتتتا 

 پنتتتتتاه و ن اینتتتتتتدة راه ختتتتتتویش 

 فکندیتتد و شتتد نتتام استتالم، پستتت   

 وز آن ب تترت ختتود آتتتش افروختیتتد   
 

(1394 :429) 

ب شتت، رهبتری )پادشتاهی( و    جوانان اهل  یروی فرزند پیامبر، سرورکشیدن بهچون تیغال امی مضامینی  

 .است وام گرفتهز متن خطب  کوفه بودن امام حسین )ع( برای شیعیان را اپناهگاه

از شت ادت امتام    آنتان  سخنان حضرت زینب )س( در اجت اع مردم کوفه چنان اثرگرار بود که پ  از آگاهی

حضترت  (. 148: 1353 گریستند )ابن طاووس،)ع( و اسارت فرزندان رسول خدا )ص( حیران و سرگردان می

   :دکرآگاه  و ، انرارروا با امام حسین )ع( سرزنشخاطر رفتار ناکوفیان را به زینب )س(

 (147)مهان:  «.ِف اْلَعذاَب أَنالُتْ  خاَلُدونَ َأْن َسَخَط اّلِلُ َعلَْ ُمْ  وَ َأال بَْئَس یا َقدهَیْت َلُمْ  أَنالُفُسُمْ  »
   و نیز فرمود:

 (147)مهان:  «.ساَء یا تَبَرُوَن لََ ْوَم بالْعَثُم ْ دهَیْت َلُمْ  أَنالُفُسُمْ  وَ َأال ساَء یا قَ »
مخاطتب و لتزوم      شدّت غفلتت نشاناست،  «إنتبهالوا»عل که حرف استفتاحیه و جانشین ف« َأال»ر از استفادة مکر 

   ی است:ور به مکر  هایهشدار

 بتتتدا روزگتتتار شتتت اه زیتتتن گنتتتاه   

 ه ه سودتان با زیان بتر، یکتی استت   

 هتتتای شتتت ا بُریتتتد از ختتتدا دستتتت 
 

 تتتان در ره دیتتن تبتتاه کتته شتتد رنتتج  

 بایتتد گریستتتشتت ا را بتته ختتود زار  

 بشتتتد خشتتت  یتتتزدان ستتتزای شتتت ا 
 

 (429: 1394)ال امی، 

را بازتتتاب داده و بختتش حضترت زینتتب )س(  گونته و آگتتاهی  انتترارال تامی ستترزنش کوفیتان و ستتخنان   

. اگرچته ستتخنان حضتترت زینتتب )س(  استتت دهدر شتعرش ستترو آمیتتز  عتتتابرا بتتا بیتانی   مضتامین ستتخنانش 

ه اعتقتادی در  شتاعرانه و البت ت  ها با نگرشتی   ، امّا مفاهی  پایداری در خطبههای ال امی نیامده در سروده لفظ به لفظ

 .  شده استبیان  شعرش

بخشی حضترت زینتب )س( استت. هنگتامی کته       شگردی دیگر از آگاهی ،برانگیختن عواطف سران شام

گ تان تتو اگتر    هاى یزید ب فرمود:)ع(  ادامام سجّ ند،وارد مجل  یزید کردبسته  کاروان اسیران کربال را دست

 حستین امتام  ستر   ، امّتا ها را بریدند یزید دستور داد طنابکه  کرد؟چه می ،دیدرسول خدا ما را با این وضع می
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حضرت زینتب )س( بتا    .را نبینند سر کهرا پشت سر خود جاى داد هاش   بنیرا برابر خود گراشت و زنان  )ع(

   :گفتداد و سراى جانسوز  نالهمشاهدة سر بریدة امام )ع( 

ََ َرُسالالو » الالَة وَ ََي ُحَسالالْ نَاْ  ََي َحبَ الال الالرَاَء َسالال َ َدَة النَ َسالالاَء ََي ابالالَن بَْنالالَت اْلُمْصالالطََف َل اّلِلَه ََي ابالالَن َیمه ْْ )ابالالن طالالاووس،  «!َیالال َي ََي اَبالالَن َِاَطَمالالَة البه
1353 :179) 

حاضترانی کته    .ساکت بتود  و یزید واداشتگریه هب یان رامجلستن حسین )ع(  ان حضرت )س( با سر بیتگف

بخشتی حضترت زینتب )س( یزیتد را بتر ایتن        شتناختند، بتا آگتاهی    لحظه ن یآنسرهای بریده و اسیران را تا 

ر امتام حستین )ع( شت ید شتدند     جنایت سرزنش کردند و کسانی چون جالوت ی ودی در ح ایت از سر مط ّت 

مجلت  را دیگرگتون و مجلستیان را     (. گفت ان حضرت زینب )س( چنتان فضتای  476: 3 ج ،1397شی، قرال)

زد و  امتام )ع(  هتاى   عراى خیزرانش را طلبیتد و بتا آن بتر دنتدان    منقلب و پشی ان کرد که یزید تاب نیاورد و 

 :است ال امی آن را چنین آورده

 غوغتتتا بترستتتید بتتتر ختتتود یزیتتتد  ز
 

 کتته نفتترین بتتر او بتتاد هتتردم مزیتتد    
 

(1394 :479) 

زیترا   متفاوت استت؛  شگرد ایشان در خطب  کوفهس( در خطب  شام با بخشی حضرت زینب ) نحوة آگاهی 

عتاطفی  در خطبت  کوفته   بخشی  آگاهیرویکرد  ، از این لحاظشناخت وبی میخمردم کوفه را به)س( حضرت 

 در حالی که خطب  شتام کتامال    دهند، از پشی انی گریه سرمیکه  وی استمخاطب  ای زده تلفاست و مردم غ

و رؤستای ابایتل و بزرگتان    سران شتام  سفیران دیگر کشورها، مخاطب حضرت زینب )س( استدولی است و 

حکومتت   سیاستی  اتدرت در نبرد نظامی، خود را در تقابتل بتا    وجود شکستبا)س( حضرت  .ندستآن دیار ه

توانتد رفتتار کستی را کته در ردس اتدرت       ایستد که متی  بیند و در چنان جایگاهی می اموی در موضع برتر می

 ول ه   جنایات معر فی کند.، نقد و او را مسئی استسیاس

دیدیتد   بودیتد و متی   که یزید با خواندن شعری خطاب به پدران و گرشتگان خود گفت: ای کاش می هنگامی

که چگونه از خاندان پیامبر انتقام گرفتی ، حضرت زینب )س( شجاعانه آیندة محتوم یزید را بتا حضتور ستران    

 دهد:   تلف به وی هشدار میو ن ایندگان کشورهای مخ

ُْْ  َولَتالَوِهنه أَنهالَك َشاللَْلَت وَ » َََِِنه َوَشال ماَي َیالْوَرَِ اللال َِهَهْ   الَعْلالَت َیالا  َتُمالْن قالْلالَت َیالا قالْلالَت وَ لَْ بََمْمالَت وَ َوتالْهَتُف ِبََْش َاَخَك زََعْمَت أَنهَك تالنالا
 (183: 1353)ابن طاووس، « .الَعْلتَ 

   گوید:ه چنین می

َْذتالنَا َیْغَنماَي لََتَجَدانه َوَش ماَي َیْغَریاَي َحنَی الَ ََتَُد َإاله َیا َقدهَیْت هََداَك َویا رَب َك بَ »  (185)مهان:  «.ََظال مٍّ لَْلَعبَ دَ َولََئَن اَّته
 :است بوده ال امی توجّهدر منابع تاریخی مورد  )س( این رفتار شجاعان  حضرت زینب
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 ستازی خطتاب؟  نیاکان ختود را چته   

 زودی تتتو ختتود نتتزد ایشتتان ر وی بتته

 بگتتتویی نبُتتتد کتتتاش دستتتتی متتترا  

 گشتتت دستتت  بتته چتتوب آشتتنا  ن تتی
 

 که از مردگتان نشتنود کت  جتواب     

 زد پشتتی ان شتتویوز آنتتا از تتتو ستتر

 زبتتتان واتتتت گفتتتتن ببستتتتی متتترا   

 هتتتا از منتتتا زد ستتتر آن گفتتتت ن تتتی
 

(1394: 481) 

 دکته بتوانت   بترده ب تره   خطاب بته یزیتد از وااگتانی    مض ون سخنان حضرت زینب )س( شاعر برای انتقال 

   ش بازتاب دهد.های در سرودهها  یاری آنبهلحن شجاعان  ایشان را 

 نگری و امید به انتقام . آینده2-2

 ادبیّتات هتای شتاعران   در ستروده  دوری از نومیتدی ناپتریری و   شکستت  پایتداری استت و  هتای  امید از جلتوه 

 پن تان ن انتده   ال تامی  از نگتاه های حضرت زینب )س( روحی  امید در خطبه و گیری داردپایداری ن ود چش 

حضرت زینب )س( به سخن خدای متعال در سزای ست کاران ای ان دارد که حتق تعتالی انتقتام مظلتوم     . است

 را از ظال  خواهد گرفت:  
َِال ُْْ  الَولََعذاُب ااْلَخَرَة َأْخبى وَ » نهالهُ َعالبه  َهْسَتَخفهنهُم ُ  هالْنَصُروَن،  ََِِ الالْوُا الثهال ْ  ََيَْفالُبُ  الْبالداُر، َوال َوَجالله ال اْلَمَهالُل،  َر، َكالال  ُُيْشال  َعلَْ الَه 

 (148: 1353)ابن طاووس، « .ََِلُْ  َِبْلَمْرصاَإنه رَبهَك لَنا وَ 
   فرماید: چنین میه 

لهةُ ضُ ، وَ بالْؤُِتْ بََغَضَ َیَن اّلِل َ وَ »  (148-147)مهان: « .اْلَمْسَمَنةُ وَ  رََبْت َعلَْ ُمُ  الذَ 
نویستندگان دینتی بتا     منثتور  در آثار منظتوم و  هاست و تپایداری ه   مل  ادبیّات مای  نوید و امید به پیروزی بن

)س( در  حضترت زینتب   .(75: 1389ستنگری،  ک: نت ) استت  حگیری از وعتدة ال تی امیتد بته فتت  مطتر       ب ره

 ال تامی خواهد گرفتت.   از ظال  را ای متعال انتقام مظلومقین دارد که خدبه آینده امیدوار است و ی هایش خطبه

 :است داده بازتاب شو اندیش  ایشان را در شعربه انتقام ال ی از ست کاران  حضرت زینب )س(امید 

 روا بتتر شتت ا گشتتته خشتت  ختتدای    

 فریتتتادرس چتتو  کتته فتتردا نداریتتتد  

 که پتیش ختدا از دمتی ک تتر استت     

 ختتتتدا در ک تتتتین ست کارهاستتتتت
 

 بتته دوزخ شتت ا راستتت پیوستتته جتتای 

 رسد خش  یزدان چو از پتیش و پت   

 کستتتی از بتتترت دادن یتتتزدان نرستتتت   

 ورا بتتا بدانتتدیش دیتتن کارهاستتت   
 

 (429: 1394)ال امی، 

سنن ال ی و از مرتادیق کیفرهتای معنتوی استت کته در دنیتا شتامل حتال متترفین و           از« امالء و استدراج»

 یظتاهر ختوب و موجتب کامیتاب    دنیتایی بته   به آرزوهتاى آنان ان و رسیدن کارگناه م لتشود.  ران میکا گناه
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موجتب  و  درحقیقتت شتر   هتا  زیرا این طول ع تر و رستیدن بته آرزو    ،انتقام ال ى است وااع نوعیدرا است، امّ

ت امتالء و  از مرادیق پایداری حضرت زینب )س( در وااع  عاشورا اعتقاد راست  بته ستن    است. زیادى عراب 

های یزید انتقتاد و کتالم وحتی    با استناد به آیات ارآن کری  از تندروی که در خطب  شامت، چناناستدراج اس

   کند:را به وی یادآوری می

ال﴿ََِمْهالَي َیْهالَي أَ َنَس َت قالْوَل اّلِلَه تالَعاََل » الا ُمَْلال  ََلاُلْ  َخالْأن أَلَنالُفَسالَهْ  َإمه الاَي َو ََلاُلْ  َعالذابن َوال ََيَْسََبه الهَذهَن َكَفالُروا أَمه ًْ ُِوا َإ ا ُمَْلال  ََلاُلْ  لَ الْبِا
 (178)آل عمران/  «﴾ُیَهنین 

حضترت زینتب )س( هوشت ندانه دربتارة ااتدام       امّتا ابوسفیان استت،   ه ودربارة مشرکان مک این آیه شأن نزول 

بتر  عتراب ال تی    زودیدلخوش نباشد، زیرا بته زودگرر  یکه به دنیا دهد میهشدار  یویزید به  کاران  جنایت

 هتای حضترت زینتب )س( اشتاره کترده و      وحتی در خطبته   ال امی به تجل تی کتالم  . ش ایان فرود خواهد آمد

 :  است مض ون آیات را در شعرش آورده

 ه انتتا نتتدانی کتته یتتزدان چتته گفتتت 

 کتته من تتا گ تتان ای رستتول امتتین    

 بتتتو د ب تتتر ایشتتتان نکتتتو در ج تتتان 

 امانشتتتتان بتتتتدادی  ایتتتتن چنتتتتدگاه

 ایشتتان بتته کتتتار  عتترابی بتتود ب تتر    
 

 ه تتتتی بتتتتا پی بتتتتر دُر راز ستتتتفت  

 کتته ایتتن م لتتت متتا بتته بتتدخواه دیتتن

 بسی هست ب تد، لیتک ز ایشتان ن تان    

 کتتته ستتتنگین ن اینتتتد بتتتار گنتتتاه    

 کتتته پاینتتتده در آن ب اننتتتد و ختتتوار
 

(1394 :480) 

 ریخته را خواهد گرفت:  های ناحق مید دارد که انتقام خونحضرت زینب )س( به خدای متعال ا

ََِیاَءاَن وَ ُه ه ُخْذ لَنَا ِبَقَ نَا َوانالَتَقْ  َیْن ظَاَلَمنَا َوَأْحَلْل َغَضبَ الله »   (183 :1353ابن طاووس، )« .قالَتَل ُُحَاتالنَاَك ِبَْن َسَفَك 
از یزیتدیان  انتقام خون حضرت سیّدالشت دا )ع(  برای  از خدای منتق را درخواست حضرت زینب )س(  شاعر

 :است چنین آورده

 زده بتتتانوی داغتتتدار   آن غتتت پتتت

 اَنتتتام رستتتول کتتته یتتتارب بتتته حتتتق 

 ک  بکن خش  ختود را پدیتد  به آن
 

 بنالیتتتتتد بتتتتتر درگتتتتته کردگتتتتتار  

 بکتتتتش از بدانتتتتدیش متتتتا انتقتتتتام 

 کتتته از تتتتن ستتتر شتتتاه متتتا را بریتتتد
 

(1394 :481) 

 فرماید:   گاه حضرت زینب )س( حت ی است و خطاب به یزید میق وعدة ال ی ازدیدتحق 

الَرهالَت َإاله َجْلالَدَك وَ  الَو اّلِلهَ » َََِِنه َعلال  َرُسالوَل اّلِلهَ  الَ َیالا  ُ َعلَْ الَه وَ َحالَبْزَا َإاله َلَْمالَك َولال ُِر َههتالَه  آلالَه ِبالا َََمهْلالَت َیالنْ  َصالله  اّلِله ََِیالاَء  َسالْفَك 
َتََه َوُلَْمَتَه َحْ ُث ََيَْمُع وَ  ِْ ُ ََشَْلُهْ  وَ انالَتَهْمَت َیْن ُحْرَیَتَه ِف َع    (184-183: 1353)ابن طاووس، « .َيَُْخُذ ِبَقَ َه ْ هالُل   َشَعثَُهْ  وَ اّلِله
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و شتاعر  استت   اعتقاد ال تامی اثرگترار  در  ر ایشان به یزیدهشدارهای مکر  )س( و های حضرت زینب سرزنش

   :است هایش آورده در سروده رت )س( رابرخاسته از روحی  سلحشوری و پایداری حض مض ون این سخنان

 س   گفت بتا وی کته ای مترد دون   

 کنتتی ه تته آنچتته از کینتته بتتد متتی   

 از خویشتتتن پوستتت نکنتتدی مگتتر 

 بتتته تتتتو ب تتت  بُتتتو د دادگتتتر پادشتتتاه
 

 تو خود ریختی از تتن ختویش ختون    

 کنتی  گناهتان، بته ختود متی    نه بر بتی 

 به خنجر دریدی ه  از ختویش، تتن  

 ختتتواه رستتتول ختتتدا دشتتت ن کینتتته
 

(1394 :481) 

 ستیزی و اعتراض   . ستم2-3

،  «نفتی »گویتد. ایتن   می  «نه»مقام نفی به چیزی مقاومت درشاعر  و مف وم پایداری ن فته است نوعی اعترا  در

توان برای مف توم ادب و هنتر   می هاقاساس این متعل های گوناگونی ب ریرد و برتعلَّقتواند ممی« اعترا »و « نه»

، استت ت موجتود  به وااعیّ  «نه»مف وم ادب و هنر پایداری،  نخست  وی د.کرپایداری سطوح مختلفی را ترسی  

کته هنرمنتد در    استت ... عدالتی و آلودگی اجت اعی، سیاستی، اخالاتی، دینتی و   به انحراف، بی  «نه»دیگر   وی

داد سط  سوم از مف وم ادب مقاومت، اعتترا  بته استتب   تابد و کند و آن را برن ین خویش مشاهده میپیرامو

ای هتتحضتترت زینتتب )س( در خطبتته .(25: 1383)چ راتتانی برچلتتویی،  استتتداخلتتی یتتا تجتتاوز ختتارجی  

خطتاب بته یزیتد    دانتد و  خانتدان ختود متی    ، حکومتت استالمی را حتق    ستیزانه و اعتراضتی کوفته و شتام    ظل 

   گوید: می

الَواانَي َعلَْ الَه وَ أَ ظَنَْنَت ََي هَبَهُد َحْ ُث َأَخْذَا َعلَْ نَا أَْقطَاَر اأْلَْرَض َوآ» َْ بالَك َعلَْ الَه  َِاَق السهَماَء ََِ ْصَبْحنَا نَُساُق َكَما ُتَسالاُق اأْلَُسالرَاُء َأنه بَنالا 
ََِلكَ َكرَاَیةَي وَ  ََِشَمْخَت َِبَنَْفَك وَ لََعَظََ  َخطَرََك عَ  َأنه  ا لالَك ُیْسالَتْوقََقةَي َواأْلُُیالوَر د نال َ نَظالْرَا ِف َعْطَفالَك َجالْذاَلَن َیْسالُروراَي َحْ الُث رَأَهالَت الالْنَدُ  

 (181 :1353ابن طاووس، ) «.ُسْلطَانالنَاُیتهَسَقةَي َوَحنَی َصَفا َلَك ُیْلُمنَا وَ 
بتا  برابر ست  است. ال تامی  گیری در طلبی و موضع پایداری است و هدف آن حق ادبیّات ف  اساسیمؤل  اعترا 

را هایی از پایتداری ایشتان    جلوه ،های کوفه و شام طبهرپریری از سخنان اعتراضی حضرت زینب )س( در خاث

 :  است سروده شدر شعرخطاب به یزید  )س( حضرتمض ون کالم  با رعایت

 ه  ایدون که بر متا بته ستختی چنتین    

 ه تتی چتتون استتیران روم و فرنتتگ  

 گ انتتتت کتتته در نتتتزد پروردگتتتار  

 وز آن رو ببینتتتتی درافکنتتتتده بتتتتاد 

 ببستتتتتتتی ره آستتتتتت ان و زمتتتتتتین 

 پتتتا داشتتتتی دستتتت در پال نتتتگبتتته

 عزیتتزی تتتو بستتیار و متتایی  ختتوار    

 ستتوی خنتتدان و شتتاد  ببینتتی بتته هر 
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 جتتتتتاینبینتتتتتی ز آل پی بتتتتتر بتتتتته

 ستتر تتتو را الم یتتکشتتده متترز استت  
 

 کستتی کتتو ن تتد ب تتر کتتین تتتو پتتای  

 گ انتتتت کتتته بگزیتتتده داور تتتتو را 
 

(1394 :480) 

ه حضرت زینب )س( با یادآوری رفتار پیامبر اسالم )ص( بتا طلقتاء )خانتدان ابوستفیان( کته پت  از فتت  مک ت        

مسل ان شدند و پیامبر آنان را به بردگی نگرفت و آزادشان کرد، به رفتار یزید با زنتان اهتل حترم امتام حستین      

 کند:  )ع( اعترا  می

ُ َعلَْ الالَه وَ َسالالْوُقَك بالنالالاَا َرُسالالوَل اّلِلهَ َدهُرَك َحرَارالالَرَك َوَإَیالالاَءَك وَ اَء ََّتالالأَ َیالالَن اْلَعالالْدَل ََي ابالالَن الط َلَقالال» َتْمالالَت ُسالالُتوَرُْنه آلالالَه َسالالبَاَيَ  َصالالله  اّلِله َْ  قالالْد 
َْلَ اُء َیْن بالَلدٍّ َإََل بالَلدٍّ وَ أَْبَدْهَت ُوُجوَُْهنه ََُْدو َِبَنه اأْلَْعدَ وَ  ُل اْلَمنَا ْْ الُهنه َأ َُ وَ  َهْسَتْشَر الَْبَع الُد َوالالدهُّ  َواْلَمنَاَقَل َوهالَتَصفهُح ُوُجالوَُْهنه اْلَقرَهال
 (182: 1353)ابن طاووس، « .الَ َیْن ُُحَاَِتَنه ُحََ ٌّ َیْن رََجاََلَنه َوِلٌّ وَ  الشهرَهُف لَْ َس َیَعُهنه وَ 

عرتر بتا   میتان روابتط اتدرت آن    یروشناست که به« الطلقاء ابن» های زبانی حضرت زینب )س( کنش یکی از

کشد. این تعبیر در آن دوره برای اشتراف اتریش    روابط ادرت دوران پیامبر و عرر غلب  گفت ان نبوی مرز می

علتی )ع( و   در عرتر خالفتت امتام   چنین ه رفت.  کار میبه ،دستور پیامبر آزاد شدنده اسیر و بهکه در فت  مک 

 رفتته کتار  برای اشتاره بته ستردمداران امتوی بته     آمیز  تعبیری طعنه در ع() حضرت جویی معاویه با در پی ستیزه

در استتفاده از ایتن تعبیتر     یزیتد را بتا  حضرت زینب )س(  ها کاربرد داشته و تاین تحقیر اجت اعی تا مدّ. است

نشتان  وجته پرسشتی گفتتار    کنتد.   تحقیر میو در اجت اع سفیران کشورها و بزرگان  ده وخطاب کرخطب  شام 

اتدرتی کته حت تی بتا شترایط       از طبق  باودستت اتدرت ایتدوولوایک استت،     حضرت زینب )س(دهد که  می

 .(84: 1394نرتراوی،  ک: نت خلتل نیافتته و ه چنتان براترار استت )     ایشتان  نگاه  از سخت پ  از فاجع  کربال

 :است  چنین سروده خطاب به یزیدرا مض ون سخنان حضرت زینب )س(  ال امی

 کتان بته جنتگ   تو آنی که چونتت نیا 

 شتتتان ببخشتتتید و آزاد کتتترد   نَبتتتی

 کتته بتتر جتتای آن نیکتتویی ایتتن کنتتی

 هتتتا ستتترفراز  بتتتداری پتتت ت پتتترده  

 عیتتتتال رستتتتول ختتتتدا را چنتتتتین  

 برهنتته ستتر آری بتته بتتازار و کتتوی   
 

 فتادنتتتتد در بنتتتتد استتتتالم، تنتتتتگ  

 نباشتتتتد ز داد ای بدانتتتتدیش متتتترده

 بتتتته اوود او کینتتتته آیتتتتین کنتتتتی 

 زنتتتان و کنیتتتزان ختتتود را بتتته نتتتاز  

 دم آری گشتتتتاده جبتتتتینبتتتترت متتتتر

 کتته بینندشتتان مستتل  و گَبتتر، روی   
 

 (480: 1394)ال امی،

آل مح تد )ص(   جفتای دشت نان را بته   و  تبیین کترده  در خطب  کوفه را حضرت )س( جایگاه خاندان رسالت
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   کند: نکوهش می

الدأتالْدرُوَن َوهالَلُمالْ  َأ ه َكبالد َلمُ » الالَرقالُتْ   َوَأ ه َعْهالد نََمثالُت ْ  َحمه َِم لالهُ َسالَفْمُتْ   )ص(  َتْمالُتْ   َوَأ ه  َْ   َوأ ه َكرَكالة لالهُ أَبالالَرْزُِتْ  َوَأ ه ُحْرَیالة لالهُ 
ُِ السهالالمواُا هالَتَفطهالال ِ اَي، َتمالالا الالد اَي ْرَن َیْنالالُه، َوتالْنَشالالل  األَ لََقالالْد َجْئالالُتْ  َشالالْ ئاَي َإ َْ َبالالاُل  َْ الْقمالالاَء لََقالالْد َجْئالالُتْ  َِبالالا َشالالْوْاَء َصالاللْ ، ْرُض، َوَّتََالالر  ا عاَء َسالالْوِاَء 

َِیاَي ، َخْرقاَء َطالَع األَْرَض َوالسهماءَ  الَعَجْبُتْ  َأْن ُُتَْطَر السهماُء   (148: 1353)ابن طاووس،  «.َأ
مفیتد معنتای    کته حضرت در این ج الت به شرح ع لکرد هولناک مردم کوفه پرداخته و با استتف ام تتوبیخی   

 چنتین ستروده  را   ستخنان ایتن  مضت ون  شتاعر   .استت  ب ره بترده  خطبهاز کنشی اظ اری در ساختار  ،است خبر

 :است

 یکتتی نیتتک بینیتتد در کتتار ختتویش  

 ببینیتتتد تتتتا ختتتتود ز خیتتتر البشتتتتر   

 هتتتای او؟ چتته کردیتتد بتتتا پردگتتی   

 هتتا کتته از وی فروریختیتتد چتته ختتون

 پستتتنداز ایتتتن کتتتردة زشتتتت نتتتادل

 شتتتگفتی نباشتتتد کتتته از ایتتتن ستتتت 

 و یتتا آستت ان ختتون ببتتارد بتته ختتاک 
 

 یتد بتا شتاه و ستاور ختویش     چه کرد 

 بُریدیتتتد از کتتتین کتتتدامین جگتتتر  

 ببردیتتد از ختتود چتته ستتان آبتترو؟    

 چتتته آشتتتوب در دیتتتن برانگیختیتتتد

 کردم بته دنتدان گزنتد   که ها  چه لب

 شتتتکافد زمتتتین کتتتوه پاشتتتد ز هتتت 

 ز انتتتتدوه ایتتتتن متتتتات  دردنتتتتاک 
 

 (429: 1394)ال امی، 

 . نکوهش و سرزنش مردم کوفه  2-4

کنتد. ایتن    گاهی صتری  و گتاهی متب   جلتوه متی      ادمتی به دیرینگی بشر دارد که وهجو از انواع شعر است 

 (28: 1380)نیکوبختت،  « .شتود  قتد گزنتده و دردانگیتز بنتا متی     نوعی شعر غنایی است که بر پای  ن»گون  ادبی 

ابتن  کته واتتی   انتد، چنتان   بودن شعرگونه دانسته ندلیل آهنگی های حضرت زینب )س( را به ان خطبهبرخی نااد

   زیاد سخنان حضرت )س( را شنید، گفت:

 (161: 1353)ابن طاووس، « .لََعْمرَ  لََقْد َكاَن أَبُوَك َسجهاعاَي َشاَعراَي ََْذَ  َسجهاَعةن وَ »
 گوید: سخن حضرت )س( می تأثیرال امی در توصیف 

 زبتتتتتانش ز تیتتتتتغ پتتتتتدر تیزتتتتتتر 
 

 ز پیکتتتتتتان تقتتتتتتدیر ختتتتتتونریزتر 
 

(1394 :384) 

یارویی بتا مشتکالت، اختالق    کاری، ت ر د بر والیان، فرار در رو تنااض در رفتار، فریبنویسندگان، برخی 

 (420: 2، ج 1397ی، قرشت ال)انتد  های مردم کوفه برش رده رشدن از تبلیرات را از ویژگیورزی و متأث بد، ط ع
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ه چیتز خالصته   دو ست ای کوفیانه گرفتتاری متن بتا شت ا در     »اند:  را چنین توصیف فرموده آنانامام علی )ع(  و

دراز، کورانی کته چشت  دارنتد، نته در روزهتای رزم آزادی و      هایی زبانگوش، ولشود: کرهایی صاحب می

 ،بتر ایتن استاس    .(97)ن ج البالغه، خطب  « تان هست و نه در هنگام  گرفتاری برادرانی مورد اعت ادیدصداات

به پتدر و بترادرش )امتام حستن( آگتاه بتود و        شناخت و از خیانت آنانمی حضرت زینب )س( مردم کوفه را

اکنون شاهد وعدة یاری آنان به دیگتر بترادرش )امتام حستین( استت کته وی را فراخواندنتد، اّمتا پی تانش را          

   شکستند.

زیترا   ؛است آغاز شده« س  اهلل الرح ن الرحی ب»یعنی مانند سورة توبه بدون  براوت است؛کوفه   خطب آغاز

حضترت   بنتابراین  ؛شتده استت  و اعالم جنتگ نتازل    سورة توبه برای رفع امان ت است، امّاپیام رح « بس  اهلل»

گوید کته پی تان ختود     اومی سخن می با کند، چون از سورة توبه آغاز می زینب )س( سخن خود را به پیروی

ی بتر کرست   نتاحق اند. حضترت )س( از کستانی کته     بسته پی انرا شکسته و با دش نان فرزند رسول خدا )ص( 

   .است اکر رح ت خدا آغاز کردهسخن را بیزاری جسته و بی ،اند جانشینی رسول خدا )ص( تکیه زده

ستر بریتدة فرزنتد رستول ختدا )ص( و استارت        ایشتکنان کوفته را بتر    واتی حضرت زینب )س( گری  پی ان

 دختران فاط   زهرا )س( مشاهده کرد، مردم کوفه را هجو و رفتار آنان را نکوهش کرد:  

َل الْ أَ » ْْ َل اْْلَْتالَل َواْلغالْدَر َواْْلالْذَل وَ ی ا بالْعُد َي َأ ْْ ََة، َي َا الالَرةُ ال ِالال رَقالَ َا اْلَعالْةَُة وَ أَ  ،اْلَمْمالرَ ُمِو الَدَأَا البه َْ : 1353)ابالن طالاووس، « .ال 
146) 

 :است  ال امی این سخنان حضرت )س( را خطاب به کوفیان چنین آورده

 گهستت   گفتتت ای کوفیتتان دورنتت 

 برآریتتتتتد از آل اح تتتتتد دمتتتتتار؟ 
 

 که کردارتان ج له ریو است و رنگ 

 پتت  آنگتته بتتر ایشتتان بگرییتتد زار؟  
 

(1394 :429) 

   حضرت زینب )س( مردم کوفه را با زبان تعریض نکوهش و سرزنش و چنین مؤاخره کرد:

الَقالالْد بَُل الالُتْ  بَعارَْالالا َوُین الالُتْ  َبَشالالنارَْا، وَ اْضالالَحُموا قََلالال الاَء، ِالالاْبُموا َكثالالأاَي وَ لُْبمالال ِالالاْبُموا ِالالَانهُمْ  َأْحالالرَيُء ِبَ أَتالْبُمالالوَن َأَخالال  ! َأَجالالْل َواّلِل َ » لالالْن ، 
ا أَبَداَي     (147: 1353)ابن طاووس، « .تالْرَحُضْو

 :است این سخن گفته خوانپای ال امی با برگردان

 مر این نالته و گریته از ب تر کیستت؟    

 بخندیتتتد انتتتدک، بگرییتتتد بتتتیش  

 یته ستازید ختود را هتالک    گر از گر

 شتت ا را بتته ختتود زار بایتتد گریستتت  

 از این ننتگ کممتد شت ا را بته پتیش     

 نگردیتتد از رنتتگ ایتتن ننتتگ، پتتاک



 15 حضرت زینب )س( و شعر عاشورایی الهامی های های مقاومت در خطبه بازخوانی جلوه
 

 
 

 ستتر نامتتتان انتتدر آمتتد بتته ختتواب    
 

 نشتتتوید چنتتتین ننتتتگ را هتتتیا آب
 

(1394 :429) 

چته را بافتته، پنبته    زار، نقره بر گور و زنتی کته هر  حضرت )س( مردم کوفه را در ت ثیلی ارآنی به سبزه بر لجن

 :  است کرده، مانند کرده

َِْیَنة، َأْو َكَفضهة َعل  َیْلُحوَِة، َإمها َیثَُلُمْ  َكَمَثَل الهَِت نالَقَضْت َغْبََلا َیْن بالْعَد قالوهة»  (146: 1353)ابن طاووس، « .َأْو َكَمْرع َي َعل  
را برگتردان کترده و   )س(  زینتب  ان حضترت مض ون ستخن  و تأثیر شگرفی داشتهدر اندیش  ال امی  این ت ثیل

 :است  چنین سروده

 شتتت ا را چتتتو آن زن بتتتود داستتتتان 

 چتته بتتدها کتته نفتت  و هتتوای شتت ا  
 

 کتته ستتازد ه تتی پنبتته را ریستت ان     

 در پتتتیش پتتتای شتتت ا استتتت ن تتتاده
 

(1394 :429) 

 . رویارویی با ستمکاران2-5

ا از مدینته  رخداد عاشتور  .دانند نجار تب کاران میه ضدّباطل و مؤمنان نفرین را روشی برای مبارزه با رفتارهای 

ه روشتنگری، هتدایت و بیتداری    البت ت  استت؛  تا شام سرشار از دعا، مناجات و نیتایش امتام حستین )ع( و یتاران    

خوردگان اساس حرکت و مبارزة امام )ع( بود، اّمتا گتاهی چنتان مُ تر غفلتت بتر چشت  و         وجدان خفت  فریب

دشت ن بته درگتاه ختدا،     رفتتار  بتر شتکوه از    بود که امام )ع( و یارانش افزون زده شدهگوش و الب گ راهان 

 )ع( و یارانش گروه ستت کار را هتدف گرفتته    امام حسینهای  کردند که برخی نفرین میآنان را لعن و نفرین 

از استت و دل حضترت   گدبرخی حوادث عاشورا چنان جان ،بر این اساس .(355: 1388رضوی، ک: ن) است

هتایش نفترین     کاران را در خطبته تی کته دارد، ستت  آورد که بتا ت تام م ربتانی و شتفق     درد می( را بهسزینب )

   کند: می

   (147: 1353)ابن طاووس، « .َخَسَرَا الصهْفَقةُ تالبهَت االَْهَد  وَ خاَب السهْعُ  وَ  لََقدْ »
 شتاهدنامه استت کته ال تامی در     پایتداری هتای   فته مؤل زینب )س( از دش نان و نفرین بر آنان از  تبر ی حضرت

 :  است سروده

 هاتتتان ز اشتتک  مبتتادا ت تتی چشتت   

 ه تته کارهاتتتان رنتتج و انتتدوه بتتاد    

 نباشتتتید خوشتتتدل بتتتدین روز چنتتتد
 

 گریته آریتد رشتک   که بر چشت  بتی   

 بتتته گیتتتتی ن انیتتتد یتتتک روز شتتتاد

 کتتته بینیتتتد کتتتامی ز چتتترخ بلنتتتد  
 

 (429: 1394)ال امی، 
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  داند: امام حسین )ع( را حزب خدا و س اه یزید را حزب شیطان می، یاران هایش )س( در خطبهحضرت زینب 

ََ لََقْتَل َحْبَب اّلِلَه الن َجبَاَء ِبَْبَب اَلشهْ طَاَن الط َلَقاءَ » َُ ُكل  اْلَعَج   (184 :1353ابن طاووس، )« .َأالَ َِاْلَعَج
الُ  اْلُمْفَلُحالونَ ﴿: استت  که در ارآن کتری  آمتده  ارآنی دارد، چنانمای   سخن حضرت )س( بن ُْ  ﴾َأاَل َإنه َحالْبَب اّلِلَه 

الالالْ طَانَ ﴿و  (22 /)جماِلالالاله الالالْ طَاَن َأاَل َإنه َحالالالْبَب الشه َِْكالالالَر اّلِلَه أُولَئالالالَك َحالالالْبُب الشه   ُْْ الالالْ طَاُن َِ َْنَسالالالا َِ َعلالالالْ َهُ  الشه الالالُ  اْْلَاَسالالالُرونَ اْسالالالَتْحَو ُْ  ﴾ 
یطان از آن اهلل و حزب شت )س( به حزب  حضرتس اهیان یزید که حسین )ع( و تقابل یاران امام  .(19 /)جماِلاله

 :است هاثرگرار بود ال امیر اهن ، بنام برده

 چتته ستتازم کتته وارونتته گتتردد ستت  ر 

 کتتته آرد ستتت اه ختتتدا را شکستتتت  
 

 نیکتتان بریتتده استتت م تتر  شتتگفتاه ز 

 پرستتت ز اتتومی کتته هستتتند شتتیطان 
 

 (481: 1394)ال امی، 

 . نکوهش و سرزنش حاکمان2-6
دور  از نگتاه ال تامی  های حضرت زینب )س( است کته  های پایداری در خطبهه از جلوهبنی امیّ کوهش سرانن

. سخنان حضرت زینب )س( در مجل  ابن زیاد، مرداق بتارز پایتداری حضترت )س( در برابتر     است هن اند

ی استیران را بته   کترد. واتت  که هوش ندانه با سکوت ختویش دشت ن را تحقیتر متی    عبیداهلل است، چنانجنایات 

بتار   اعتنا به اجازة عبیداهلل بن زیاد بتر زمتین نشستت و ابتن زیتاد سته      )س( بی ة کوفه آوردند، حضرتداراومار

  نداد تا یکی از ه راهان گفت: این بانو، زینب کبری )س( دختتر فاط ت   پرسید کیستی؟ که حضرت پاسخش

اد حضترت زینتب )س( را شتناخت در صتدد     اتی ابن زیت و .(160: 1353ابن طاووس، ک: ن) زهرا )س( است

 آزارش برآمد و خطاب به ایشان گفت:  

ََِضَحُمْ  َوَأْكَذَب ُأْحُدوقالَتُم ْ »   .(160 :1353ابن طاووس، )« اْلَْمُد ّلَِلَه الهَذ  
 که حضرت )س( در پاس  وی فرمود:  

َا هالْفَتَضُح اْلَفاَسُل وَ »   (160)مهان:  «.َُْو َغْأانَ هَْمَذُب اْلَفاَجُر وَ إمه
امیّته چنتان در اندیشت  شتاعر     بنتی  پیشت  ( دربرابتر حاک تان ستت    حضترت زینتب )س   روحی  مقاومت و مبارزة

و روحیت    توصتیف پایتداری    را تن ا شاعر کرمانشاهی عرتر ااجتار دانستت کته     یوتوان  می  که اثرگرار بوده

 زاویته از این  و هایش کرده ها و محنت  ها، غ  ف گریهیوصت جایگزین را حضرت )س(سلحشوری و ا رمانی 

 :است یف کردهوصتچنین  را حضرت )س( پاس  کوبندة کهاست، چنانسرآمد ه گان 

 دل بتتتانو ز گفتتتتش آمتتتد بتتته جتتتوش  

 داور رواستتتت ستتتتایش بتتتر آن پتتتاک  

 : خ تتتوشز جتتتای انتتتدر آمتتتد، بگفتتتتا 

 کتته بتتر پتتاکی متتا کالمتتش گواستتت     



 17 حضرت زینب )س( و شعر عاشورایی الهامی های های مقاومت در خطبه بازخوانی جلوه
 

 
 

 نیتتتتتتتتتای متتتتتتتتترا داد پیر بتتتتتتتتتری

 کتتتتار رستتتتوا شتتتتود در ج تتتتانگنتتتته

 تتتتتویی آنه نتتتته متتتتایی  ای بتتتتدگ ر   
 

 ز بتتتتتتد داشتتتتتتت اوود او را بتتتتتتری  

 گ رهتتتتتتان  درور استتتتتتت ستتتتتترمای

 کتتته از خشتتت  یتتتزدان نتتتداری خبتتتر    
 

(1394 :437) 

)س( را دل  زینتب  خواستت حضترت  و متی  بود ابن زیاد که فضایی از ت دید و ارعاب بر مجل  حاک  کرده

   در و خاندانت را چگونه دیدی؟ که حضرت )س( فرمود:تر کند، با تکبّرگفت: کردار خداوند با برا آزرده

ُ َعلَْ َهُ  اْلَقْتلَ ، َیا رَأَْهُت َإاله َجََ الَي » ََ اّلِله بَلَْتَك أُی َك ََي اَْبَن َیْرَجانَةَ ...  َُْؤالََء قالْومن َكَت  (160: 1353، )ابن طاووس« !َْ
هراسد و حاک  کوفته را تحقیتر و او را     زیاد ن ی)س( در اسارت نیز از تیغ کین  عبیداهلل حضرت ،بر این اساس

بته ابتن زیتاد     را هشدار ایشتان  تحسین و ال امی رویکرد شجاعان  حضرت )س( را .کند پسر مرجانه خطاب می

 کند:چنین توصیف می شدربارة سرنوشت محتوم

 بفرمتتتتتود بتتتتتانو کتتتتته از کردگتتتتتار  

 چنین داشتت خواستت  خدا را نخست این

 پتتتیشاشتتتد بتتته تتتتو را نیتتتز ایتتتن راه ب 

 پتتتتیش آورد داوریچتتتتو یتتتتزدان بتتتته
 

 کتتتارندیتتتدم بتتته جتتتز نیکتتتویی هتتتیا   

 کشتتته گتتردی  بتتر راه راستتت    کتته متتا 

 زودی ر وی ستتتوی بنگتتتاه ختتتویش بتتته

 بینتتتدیش تتتتا ختتتود چتتته عتتترر آوری؟
 

(1394 :437) 

آوایتی   ،ختورده استت  شکستت براستاس گفت تان امتوی و از نظرگتاه ابتن زیتاد       حضرت زینب )س( کته  

بلکته ستعادت و    ؛ن ایانتد  ختورده ن تی  ختود را شکستت   د و با طرح ایتدوولوای شت ادت  ده میسر هوش ندانه

چنتین  ه د؛ کنت  )ص( در رویتداد عاشتورا معر فتی متی     ترین دستاورد فرزنتدان رستول ختدا   آمرزش را بزرا

آن استتناد اتر  ر امام حسین )ع( درمقابل سران شتام بته  حضرت زینب )س( هنگام مشاهدة رفتار یزید با سر مط ّ

 .(10 /)روم ﴾ؤنُثُه َکاَن َعاَقَبَه الهَذهَن َاَساُءوا الس وَاى َاْن َکذهبُوا َِبََيَا اّلَِل وََکانُوا َِبَا َهْسَتْهبَ ﴿: کری  خطاب به او گفت
 بترای امانتتدار ختوبی    و از این بُعتد  اشاره کردهسخن حضرت )س(  ی کالم وحی درتجل به  در شعرش ال امی

 :است مخاطبهای حضرت زینب )س( به  بهخط ایداریانتقال مفاهی  پ

 س   رو به وی کترد و گفتت: ای یزیتد   

 فتتترورجانتتتان دل بتتتی کتتته آن تیتتتره 

 بخندنتتتتتتد بتتتتتتر گفتتتتتتت  ایتتتتتتزدی  
 

 درستتت استتت گفتتت آنچتته ربّ مجیتتد  

 کتتتته خواننتتتتد آیتتتتات متتتتا را درور   

 بتتتتود زشتتتتت اندامشتتتتان زان بتتتتدی   
 

(1394: 479) 
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 فرماید:   خوار است، یادآوری کرده و خطاب به وی میرسب یزید را که از نسل هند جگحضرت )س( ن

َِ اأْلَزَْك َاَء وَ َكْ َف هالْرََتَ  ُیرَاقالَبُة َیْن لََفَظ ُِ »  (182 :1353ابن طاووس، )« .نالَبَت َلُْمُه َیْنَدَیاَء الش َهَداءَ وُ  َأْكبَا
توزی یزیتد و شتیوة    شود که کینه می چنین برداشت کار برده،ها به در خطبه از تعابیری که حضرت زینب )س(

برابتر آل عبتدال طلب    شکست امویتان در های گرشته و  رفتارش با فرزندان پیامبر، کوششی برای جبران تلخی

دنتدان   بته  در جنگ احد ح زه )ع( را که جگر ،ه سر ابوسفیان ،توزی هند ال امی در کینه ،بر این اساس است.

 گوید: می گرفته بود،

 از چتتون تتتو نبتتو د امیتتد  ولتتی زیتتن بتتتتتته  

 ن تتتتروروده از ختتتتون پاکتتتتان تنتتتتت   
 

 کتتته متتتامش جگربنتتتد ع ّتتتش مکیتتتد  

 شتتتده چتتتون هیتتتون از گنتتته گردنتتتت 
 

(1394: 480) 

 گوید:  گفتن با یزید اکراه دارد، امّا خطاب به وی میحضرت زینب )س( از سخن

َْ  ُُمَاطَبََتَك َإُّ َ أَلَْسَتْصغَ وَ »  (184: 1353)ابن طاووس، « .ُر َقْدَرَك َوَأْسَتْعََظُ  تالْقرَهَعَك َوَأْسَتْمَثُر تالْوبَ َخكَ لََئْن َجرهْا َعَل ه الدهَوا
 گوید:   این سخنان می که ال امی در توصیف

 اگتتتتر چنتتتتتد از گتتتتردش روزگتتتتتار  

 ولتتتتیکن بتتتته چشتتتت   از آن ک تتتتتری
 

 بتتتارام پتتتیش تتتتو اشتتتک  متتتن استتتتاده 

 کتتته بتتتر متتتن چنتتتین ستتترزنش آوری  
 

(1394: 481) 

 هنگ شهادت و پایداری. فر2-7

کته خداونتد شت یدان را در ردیتف پیتامبران،      ارآن استت، چنتان    ّ و پرکاربردهای م  ش ادت و ش ید از وااه

که اگتر بترای پاستداری از استالم راهتی       )ع( بر این باور است امام حسین. است صدیقان و نیکوکاران آورده

   جز ش ادت نباشد، باید جان خود را فدای اسالم کرد:

 (20 :1353 )ابن طاووس،« .ُسُ وف ُخذهنی َلْ َهسَتَق  االه بََقتلی َِ ا ُُمَمهدٍّ  إن کاَن ِهنُ »
 دهد:   مرا با عزت را به زندگی ننگین ترجی  میفراز دیگری از سخنانش  حضرت )ع( در

ُُِخوَل النهارَ   َیْن رُُكوَب اْلَعاَر َواْلَعاُر َأْوَِل  َقتُل اُولیالْ »  (119مهان: « ).َیْن 
هایش با اشاره به آیتات اترآن، فضتیلت شت ادت را برشت رده و خانتدان       حضرت زینب )س( نیز در خطبه

معتقد استت، مترا در راه ختدا جتز زیبتایی       پیشگاه خدای متعال دانسته و عر ت و ط ارت )ع( را محبوب

 ادت پاداشتی استت کته    شت  زیترا  ؛استت  داده یامبر )ص( را ش ادت ارارنیست و خداوند سرنوشت فرزندان پ

انتد و   کنند، زنتده کسانی که در راه خدا جان خویش را فدا می ،بر این اساس دهد. ال ی می تعالی به اولیایحق

ال َََْسالََبه الهالَذهَن قُتَلالوا ِف َسالبَ َل اّلِلَ  أَْیالوا َي وَ ﴿ یتد: فرما ین وعدة خداوند است کته متی  ا خورند. می ینزد پرودگار روز
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َْ  هالْرزَقُونَ بَْل َأحْ   .(169 /)آل عمران ﴾ اءن َعْنَد رِبَ 
ده برخاستته از آن استت، چنتین سترو     شهتای  در خطبته  حضرت زینتب )س(  سخنانکه  راآیه  ال امی مض ون

 است:

 م نتتتتدار آنتتتتان کتتتته دادنتتتتد جتتتتان   

 ب ردنتتتد و گردیدشتتتان ختتتاک، تتتتن   

 ه تتته روزی از نتتتور یتتتزدان خورنتتتد   
 

 بتتتتته راه خداونتتتتتد در ایتتتتتن ج تتتتتان 

 ند زنتتتتده بتتتترت اوال تتتتنن کتتتته هستتتتت 

 پرورنتتتد تتتتن و جتتتان از آن نتتتور متتتی  
 

(1394 :481) 

 بترای ایتن پتاداش و   را  حتق تعتالی   به فرزندان پیتامبر )ص( دانستته و   را پاداش خداوند ش ادتحضرت )س( 

   گوید:توفیق ش ادت س اس می

ََِة َوالرهُْحَةالهَذ  َخَتَ  أَلَوهلَنَا َِبلسه  َاْلَْمُد ّلَِلَ  َربَ  اْلعاَلَمنیَ   َِ » ََِة َواْلَمْغَفَرَة َوَِلَخراََن َِبلشهَها   (186-185: 1353)ابن طاووس، « .َعا
 :است ال امی این معنی را چنین سروده

 س استتت  بتتته یتتتزدان کتتته آغتتتاز متتتا     

 در انجتتتتام آمتتتتد شتتتت ادت نرتتتتیب  
 

 ستتتتعادت بُتتتتد و وحتتتتی دمستتتتاز متتتتا 

 کتتتته بینتتتتی  متتتتزد نیکتتتتویی حبیتتتتب 
 

(1394 :482) 

 زی حق بر باطل. پیرو2-8

سترگردانی    در ورطت   ستقوط   از  ترین شناخت در زندگی انستان استت کته او را    شناخت حق و باطل ضروری

الَل الْبَاَطالُل َإنه ﴿ نابودشدنی استت: پیروز و باطل   حقکه  . خدای متعال وعده دادهدارد مرون می َوقالْل َجالاَء اْلاَلل  َوَزَْ
پیتروزی ظتاهری     لطت و با  مانتد  تترین شترایط کته حتق تن تا متی       ی در سختیعن ؛(81 /)اسالراء ﴾الْبَاَطَل َكاَن َزُْوقَيا

و   مانتد   اگتر حتق تن تا   : »فرمایتد  کته امتام علتی )ع( متی    ، چنتان سوی حق باز استای به روزنه چنان، ه یابد می

د انستان را  خداونت (؛ یعنتی  66 :16  ، خطبالبالغه ن ج) «اندک یابد ه واره جایی برای امیدواری هست  پیروانی

. کتربال   بیابتد   ک تال مطلتق    ستوی  فرق بگرارد و راه ختود را بته    طلو با  تواند بین حق ای آفریده که می گونهبه

امیّه باعث شد، شناخت حتق و باطتل دشتوار باشتد و چنتین       که فتن  بنیچنان، صحن  رویارویی حق و باطل بود

دای متعال وعده داده، پیروان حتق اگرچته انتدک باشتند و     ه خالبت    حق ماندند؛در جب  ی اندکبود که تعداد

َونُرَهالُد َأْن َماُلنه َعلال  الهالَذهَن اْسُتْضالَعُفوا ِف ﴿ :دهتد  در زمین ضعیف شوند، آنان را پیشوای مردم و وارث زمین ارار متی 
حضترت زینتب )س( در اوج پیتروزی ظتاهری     اس، بر ایتن است   .(5 /)قصص ﴾اأْلَْرَض َوََنَْعَلُهْ  أَرَمهةَي َوََنَْعَلُهُ  اْلَوارََقنیَ 

   حکومت بنی امیّه بر حقانیّت و جاودانگی ن ضت امام حسین )ع( تأکید کرد و خطاب به یزید فرمود:
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الالالَو اََِمالالْد َكْ الالَدَك َواْسالالَع َسالالْعَ َك وَ » َْ ُجْهالالَدَك  َِْكالالَراَن وَ اَنَصالال : 1353)ابالالن طالالاووس، « .َیالالَدانَ الَ تالالْدرَُك أَ  الالُت َوْح َنالالا وَ الَ ُتَُ ّلِلَه الَ َُتُْحالالو 
185) 

 :است پیروزی حق بر باطل چنین سروده را در سرانجامال امی وعدة حضرت )س( 

 چتته ختتواهی ز بیتتداد و کتتین   بکتتن هر

 کتتتته گتتتتردد ستتتت اه ختتتتدا رستتتتتگار 

 تتتتو ختتتواهی کتتته بنیتتتاد متتتا از ج تتتان 

 کتتته هرگتتتتز ن یتتتترد ز تتتتو نتتتتام متتتتا  

 تتتتتتتو نتتتتتتتوانی آیتتتتتتات تنزیتتتتتتل را
 

 امتتتتینبیتتتتت رستتتتول بتتتته متتتتا اهتتتتل 

 در انجتتتتام ابلتتتتی  و یتتتتارانش ختتتتوار

 برانتتتتدازی و هستتتتت بتتتتر تتتتتو ن تتتتان 

 بلنتتتتد استتتتت آغتتتتاز و انجتتتتام متتتتا    

 ب وشتتتتتتتانی و وحتتتتتتتی جبریتتتتتتتل را
 

(1394: 481) 

 گیری نتیجه. 3
تتا دورة   پیتدایش ادب عاشتورایی   از آغتاز آور عاشتورا   چنان شاهد رختداد کتربال و پیتام   سی ای حضرت زینب )س( 

، شده استت  توجّه بداندر شعر عاشورایی دورة ااجار بیشتر بلکه  نبوده؛ سرای پارسی اعرانش توجّه مورد چندان صفویه

 هتای ختود   را در ستروده  ختورده، درمانتده و پیوستته گریتان    زده، تازیانته  سی ای زنی غت   بیشتراین دوره نیز  شاعران امّا

بتر ستی ای    افتزون وی  ،کند ر ااجار مت ایز میرا از سایر شاعران عاشورایی عر چه میرزااح د ال امیاند. آن ن ایش داده

 توجّته کتربال   رخداددر  حضرت )س( ، به سی ای مبارزاتی، روحی  سلحشوری و مقاومتحضرت زینب )س( زدة مات 

اهت تام  هتای کوفته و شتام     خطبته  در شعر ال امی با تکیه بتر های پایداری حضرت زینب )س(  جلوه . بازتاباست کرده

محتتوای   تطبیقتی  ادبیّتات  فرانسوی ر تاریخی با تکیه بر مکتبی است که به شیوة تأثیر و تأث نامیل مضدر انتقا شاعر ة ویژ

نگتری و امیتد بته     افزایی، نوید پیروزی حق بر باطتل، آینتده   بخشی و بریرت آگاهی .است شعر وی را عاشورایی کرده

، رویارویی با ستت کاران، ، مباهتات   امویان ستیزی و اعترا ، نکوهش و سرزنش مردم کوفه و حاک  انتقام ال ی، ست 

تترین   قانیتت استالم از م ت ّ   طلبی، تکری  فرهنگ پایتداری و دفتاع از ح   و داشتن روحی  ش ادت در راه خدا به ش ادت

ال امی کرمانشاهی را جلتب کترده    توجّهچنان  این مضامین. است های حضرت زینب )س( های پایداری در خطبه جلوه

ده و منظومت   ( سترو شتاهدنامه ) چ ار خیابان بار فتردوس خوان در منظوم  زیبایی با سطحی از ترج   پایها را به  که آن

 .  است حضرت زینب )س( آفریده ح اسی و پایداریپرباری را در تبیین سی ای 

 منابع و مآخذ
 ارآن کری .
 مش ور.ا :  .ترج   مح د دشتی (.1379) ن ج البالغه

 ت ران: ج ان.   اح د ف ری زنجانی.ترج  .الل وف علی اتلی الطفوف (.1353ابن طاووس، علی بن موسی )

. چتا  اوّل،  کوشتش علتی انستانی   بته  .()چ ار خیابتان بتار فتردوس    شاهدنامه (.1394) ال امی کرمانشاهی، میرزا اح د
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 چا  و انتشارات.

، (4و  3) 2 ،پایتداری  ادبیّتات نشری   .های پایداری در شعر ع ر ابوریشه جلوه (.1390) مح ود ش بازی مختاری، ااس  و

519-544. 

ام  ب تار  فرتلن  .س و ارتبتاط آن بتا شتاهنام  فردوستی    ح اس  دینی چ ار خیابان بار فردو (.1393دسعید )میرزایی، مح ّ
 .231-213، (2) 7، ادب

مجل ت    .عت  متوردی، خطبت  حضترت زینتب در شتام      کاوی تتاریخی؛ مطال  درآمدی بر گفت ان (.1394نرراوی، مح ّد )
   .230-169(، 19، )مطالعات ارآن و حدیث

 .238-221، (2) 1، تطبیقی ادبیّات .های پژوهش تطبیقی: تعریف و زمینه ادبیّات (.1389منظ  ، هادی )نظری

چتا  اوّل، ت تران:    .()نقد و بررسی شعر هجوی از آغاز تتا عرتر عبیتد    هجو در شعر فارسی (.1380نیکوبخت، ناصر )

 دانشگاه ت ران و دانشگاه کاشان.

 .102-71، (117)، مجل   بازتاب اندیشه بخشی در ن ضت حسینی.آگاهی (.1390یاوری، سحر )



 

 بحوث فی األدب المقارن
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 2676-6515 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 ُمک مةیقالة 

 ِبنی العرب والفارس (ِبوث ِف األِب املقارن )األ
 22-1، صص. 1442 شتاء(، 40) 4، العدِ العاشرةجایعة راز ، الس نة 

 العاشورار  َلای إشعر طَ العق لة زهنَ املقاویة و قراءة ِف خ

 1ح در غالیرضا 
 نشاه، إیران، کرماجامعة رازيکلّّیة اآلداب والعلوم اإلنسانّیة،  ،ة وآداهباغة الفارسیّ للّ يف فرع اكتوراه دّ الطالب 

 2زاِ خل ل ب گ
 ، کرمانشاه، إیرانجامعة رازييف قسم الّلغة الفارسّیة وآداهبا، کّلّیة اآلداب والعلوم اإلنسانّیة، ستاذ مشارك أ

 3ال اس نورار 
 ، کرمانشاه، إیرانجامعة رازييف قسم الّلغة الفارسّیة وآداهبا، کّلّیة اآلداب والعلوم اإلنسانّیة، ستاذ مشارك أ

 23/5/1441 القبول:  24/3/1440 لوصول:ا

 امللخ ص
 هلببامي كرمانشبباهي.إل شبباهد ةمببة علببد دیببوان ا  هاّمبب ثبب ا  يت تركببت أالّببمببوي حافلببة  عبباو ا قاومببة و مببام احلبباكم اأأام والكوفببة لقتهببا العقیلببة زی ببب يف الّشببأيت اخلطببب الّبب

ة ا تمركبةن علبد ف بون سبالیب البغيیّبن زی بب ا قاومبة مسبتددما فیهبا اأیدقاومبة ا سبتمدن مبن اطبب الّسبا مود و ه اسبتددم فیبه معباو الّ بنّبأ هلباميإوا لفت يف شعر 
ام. یرمببي نث ببا احلاىلببر ا  وصببفه مشبباهد عاشببوراملیة م  ببة مببن كببربغ  ا  الّشببدن زی ببب ) ( و یّ ه اعتمببد ا  ببادر ا وثببو  فیهببا ع ببد نقلببه كلمببات الّسببنّببأ شبببیه .  ّ التّ 

ة للمسبلمنی ی یّبالدّ ة و قافیّبمشبككااا الثّ دب ا قبارن االسبغمي و ة اأهلبامي ب با  علبد ن ریّبإل شباهد ةمبةثرهبا علبد أة و ی بیّبامنی ا قاومبة البواردن يف اخلطبب الةّ دراسة مض
دن ببرز معباو ا قاومبة ا تواجبأ نّ ألیبه يف هب ا ا قبا  هبي إل ا  توّصبيتتباملج الّبال ّ  هبمّ أمبن و  .حلیلبيالتّ  -هج الوصبفي علبد الب ّ  اعتمبادا  ارخيي ا تبباد  و ث  التّبأالقاملم علد التّبو 

توجیببه ا نی و االحتجبباع علببد ال ّببیم و مواجهببة الّضببر مببن قتلببة كببربغ  و أمبب  يف الثّببالوعببد تنت ببار احلببا علببد الباطبب  واأمود و الّ بب) ( هببي  يف كلمببات العقیلببة زی ببب
ر ثّببهلببامي الكرم شبباهي يف شببعره وأإلیهببا إه يت نببوّ يبب  ذلبب  مببن ا عبباو الّببا نی و مببام ال ّببأمود الّ ببن وثقافببة االستشببهاد و هبب  الكوفببة وم اىلببلة احلكببام ا بباملریأ  إوم اللّبب

 .ث ا أيّ أهبا 

اا الر ر س ة  .هلامي الكرم شاهيإ ) (، العقیلة زی ب عر العاشوراملي،الشّ  دب ال مود و ا قاومة،أ دب ا قارن،اأ :املفِر
 

                                                                                                                                                          
 gh1.haidari@yahoo.com                    الع وان اإللکكوو:. 1
 kbaygzade@yahoo.com                     الع وان اإللکكوو للکاتب ا س و :. 2
 nooraeielyas@yahoo.com                  الع وان اإللکكوو:. 3
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