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مقدمه
حادثت عظتتیم عاشتتورا و هرآنچتته بتتا ایتتن واقع ت دردنتتاک تتتاریخی متترتبط استتت همتتواره در
ادبیات ،متورد توجته بتوده استت .حادثتهای کته اگرچته در جامعتهای عر بتی اتفتاق افتتاد ،امتا
عواطتتف و احساستتات ملتتل و ادیتتان گونتتاگون را برانگیختتت و در ادبیتتات جوامتتع مختلتتف
بتتهویژه نتتزد ایرانیتتان و ادب فارستتی ،جایگتتاه و یتتژهای را بتته ختتود اختصتتاص داد .همتتین امتتر
باعتتث شتتد ایتتن موضتتوع ،در حیط ت پژوهشهتتای مر بتتوط بتته ادبیتتات تطبیقتتی جتتای گیتترد و
یکی از مهمترین و باارزشترین مباحث آن را تشکیل دهد.
هرگاه سخن از واقع کربال به میتان میآیتد ،یکتی از مستائلی کته همتواره در بتار آن بحتث
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396

متتیشتتود و از آن بتتهعنوان یکتتی از اصتتلیترین دالیتتل شتتکل گیری ایتتن حادثتته یتتاد میشتتود،
مسأل کوفه و کوفیان است .در ادبیات عاشتورایی نیتز ،همتواره متردم کوفته م ّ
تذمت شتدهاند
ویژگیهای منفی آن ها ،از عوامل اصلی تقویت حکومت اموی و تنهایی و غربت اهلبیت
پیامبر(ص) ذکر شده است.
در ادبیتات فارستتی ،یکتتی از دورههتایی کتته در آن ،اندیشتتههای متذهبی در متتدل و مرثیت
اهلبیت(علیهمالسالم) جلوه می کند ،دور بازگشت ادبی است .شاعران این دوره ،بیش
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از دورههای پیش ،به موضوعات مذهبی  -کته در رأس آن ،رثتای حضترت سیدالشتهدا(ع)
و یاران ایشان است  -میپردازند.
اما در ادبیات عرب ،دورهای که شتاعران ،بتیش از پتیش بته ایتن مقولته پرداختنتد ،عصتر
عباستی بتود .ازآنجا کته بعتد از واقعت عاشتورا ،فضتای اختنتاق توستط حکومتت امتوی حتاکم

شد ،زمینه ای برای سرودن شعر عاشورایی وجود نداشت .امتا بتا روی کتار آمتدن عباستیان _
بتتا توج تته ب تته اینکتته عباس تتیان ادع تتای دوستتتی و خویش تتاوندی بتتا اهلبیتتت و مخالفتتت بتتا
سیاستهای امویان داشتند  -این فرصت برای شاعران فراهم آمد تا واقع عظیم عاشتورا و
عوامتتل شتتکلدهند آن را بتته تصتتویر بکشتتند و بتته دفتتاع از قیتتام حستتینی و مقابلتته بتتا استتالم
یگیدی بپردازند.
در ایتتن مقالتته بتته بررستتی اشتتعار شتتاعران ایتتن دو دوره در ادبیتتات فارستتی و عر بتتی ،در بتتار
یکتتی از مضتتامین مهتتم حتتوز عاشتتورایی ،یعنتتی نقتتش کوفیتتان در شتتکل گیری واقع ت کتتربال،
می پردازیم .بدیهی است در این مقاله ،از شاعرانی استفاده شده است که در اشعار ختود،
بهصورت قابل توجهی به مسأل کوفه ویژگیهای مردم کوفه پرداختهاند.

 .1سواالت اصلی
نگتتاه شتتاعران عص تتر عباستتی و دور بازگشتتت ادب تتی در شتتعر ختتود ،بتته کوفیتتان چگونتته
بوده است؟
کربال دانستهاند؟
وج تتوه اش تتتراک وج تتوه تم تتایز در ش تتعر ش تتاعران ای تتن دو دوره ،در ب تتاب بی تتان ویژگیه تتای
کوفیان کداماند؟

 .2پیشینۀ پژوهش
بیش تتتر کتابه تتایی ک تته در آن مس تتأل کوف تته و کوفی تتان مط تترل ش تتده اس تتت ،در الب تتهالی
ً
پژوهشهتتای عاشتتورایی ،بتته ایتتن مبحتتث پرداختهانتتد ،امتتا کتابهتتای مستتتقلی کتته صتترفا
دربار کوفه نوشتهشده نیز وجود دارد که عبارتاند از:
کوفه و تحوالت تاریخی دوران امام علی و حسنین(علیهما السالم) ،فاطمه حبیبی،1389 ،
تهران :برهان دانش.
در ایتن کتتتاب ضتمن بیتتان علتل پیتتدایش کوفته ،مهمتتترین وقتایع زمتتان خالفتت حضتترت
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ش ت ت تتاعران ای ت ت تتن دو دور ادب ت ت تتی ،چ ت ت تته ویژگیه ت ت تتایی از کوفیت ت تتان را زمینهست ت تتاز واقعتت ت ت
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علی(ع) و تحوالتی که بعد از انتقال مرکز خالفت از مدینه به کوفه رخ داد  -یعنتی خالفتت
و امامتتت امتتام حستتن(ع)  -تشتتری میشتتود .حادث ت ورود «مستتلم بتتن عقیتتل» پتتس از متترک
معاو یتته و خالفتتت یگ یتتد و ستترانجام مبتتارزه بتتا عوامتتل حکومتتت بنیامیتته در کوفتته بتته همتتراه
جریان حرکت امام حسین(ع) از مدینه به سوی عراق تحلیل میشود.
جغرافیای تاریخی کوفه ،لویی ماسینیون ،ترجمه:عبدالرحیم قنوات ،1388 ،پژوهشتگاه
حوزه و دانشگاه.
نویسنده در این کتاب ،از تأسیس کوفه شروع میکند و سپس از راههتا ،مقبترههتا ،نقشت
اقتصادی شهر ،داراالماره ،مساجد کوفه ،محله مشهور کناسه ،نجتف و متزار امتام علتی(ع)
ستخن گفتتته استتت .آنچتته بتته کتتار نویستنده اهمیتتت میبخشتتد ،ایتتن استت کتته او عتتالوه بتتر
مراجعه به متون و منابع مکتوب ،طی دو سفر به کوفه ،از آثار باقیمانده در این شهر بازدیتد
کرده و در عراق به حفاریهای باستانشناسی دست زده است.
اما مقالههایی که درباره مسأله کوفه و مردم این شهر ،نوشتهشده است عبارتاند از:
«کوفی تتان در عص تتر ام تتام حس تتین» ،س تتید حس تتین ف تتاطمی ،مجل تته نام تته تاریخپژوه تتان،
شماره ،4زمستان84
«وضتتعیت اجتمتتاعی کوفتته در آستتتان قیتتام امتتام حستتین» ،ستتعید نجفینتتژاد ،فصتتلنامه
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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تاریخ ،شماره ،37پاییز94
«نوعشناسی رفتار سیاسی مردم کوفه در آستان قیتام عاشتورا» ،ستیمین قربتانپور ،مجلته
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،شماره ،4پاییز90
«چشتتماندازی بتته ستتاختار فرهنگتتی سیاستتی کوفتته در آستتتان قیتتام عاشتتورا» ،ابوالفضتتل
هادی منش ،مجله مبلغان ،شماره ،99دی و بهمن86
ً
اما مقالهای که در آن صترفا بته موضتوع ویژگیهتای کوفیتان از منظتر شتعر پرداختته باشتد،
وجود ندارد.

 .3روش پژوهش
در ایتتن مقالتته ،از مکت ت

آمریکتتایی (یکتتی از مکات ت

حتتوز ادبیتتات تطبیقتتی) استتتفاده

ش تتده اس تتت .مکتت ت

آمریک تتایی ب تته دنب تتال ارتب تتاط ت تتاریخی نیس تتت .ازنظتتر ای تتن مکتت ت ،

محقق نباید به دنبال شرط تأثیر و تأثر باشد؛ بهعبارتدیگر ،این میتدان ،میتدان تشتخیص
زیبتتایی استتت نتته پژوهش هتتای تتتاریخی بتترای یتتافتن متتؤثر و متتتأثر .از ایتتن رو ایتتن مقالتته بتته
بررستتی مضتتامین شتتعری دور بازگشتتت ادبتتی و عصتتر عباستتی ،در بتتار ویژگیهتتای کوفیتتان
و نقتتش آنهتتا در شتتکل گیری حادثتته کتتربال پرداختتته و در پرتتتو مکتت

آمریکتتایی ،بتته بررستتی

وجوه تشابه و تفاوت این دو پرداخته است (ر.ک .علتوش 96-93 :1987 ،و عبتود:1999 ،
.)48-45

 .4ضرورت و اهمیت پژوهش
همتتواره کوفیتتان بتتا ص تتفات ناشتتی از ضتتعف روحتتی ،در اذهتتان عمتتومی قتترار گرفتهانتتد
کت تته علت تتل آن در پژوهشهت تتای تت تتاریخی ،بیت تتان شت تتده است تتت .ازآنجا کت تته گست تتتر فضت تتای
شتتعر عاشتتورایی ،بهقتتدری استتت کتته تمتتام زوایتتای ایتتن واقعت عظتتیم تتتاریخ را در ختتود جتتای
دهتد ،الزم بتته نظتر میرستتد کته نگتتاه شتاعران را در بتتار مستأل کوفتته ویژگیهتای متتردم کوفتته و
درک کرد.

 .5دربارۀ دورۀ بازگشت ادبی
«بازگشت ادبی» نهضتی بود که از نیم دوم قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهتاردهم هجتری
قمری  ،فضای ادبی ایران را تحت تأثیر قرار داد .در اواختر دور صتفوی ،شتاعران بترای ادامت
فعالیتتت هنتتری ختتود بتته هندوستتتان رفتنتتد و در کنتتار شتتاعران آن ستترزمین ،ستتبکی بتته نتتام
«سبک هندی» پدید آوردند .به این ترتی  ،رفته رفته شعر و ادبیات از انحصار دربار خار
شتتد و در میتتان متتردم کوچ ته و بتتازار روا یافتتت .امتتا پتتس از متتدتی ،نازکاندیشتتی ،افتتراط در
خی تتالپردازی و اص تترار ب تتر ص تتنعت گریهای ز ب تتانی ،س تتبک هن تتدی را بتته ستتبکی گن تتگ و
پیچیده تبدیل کرد و آن را از رونق انداخت .در برههای از زمان نیتز هنتر ،در حالتت فتترت و
سستی قرار داشت؛ تا آنکه در دور آقامحمدخان قاجار ،با برقتراری آرامتش نستبی در کشتور
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نقش آن ها در ایجاد حادثته کتربال بررستی شتود تتا بهتتر بتتوان دلیتل منفینگتری بته کوفیتان را
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و اجتم تتاع گروه تتی از ادیب تتان و هنرمن تتدان در ن تتواحی مختل تتف ب تتهویژه اص تتفهان ،ش تتیراز و
خراسان ،بار دیگر ،انجمنهای ادبتی راهانتدازی شتد (زرین کتوب .)261 :1373،شتاعران و
نویسندگانی که در این انجمن ها رفت و آمد داشتند ،از پیچیدگی و گنگتی ستبک هنتدی
خستته بودنتتد و تصتتمیم گرفتنتتد بتتا نگتتاه بتته آثتتار شتتاعران بتتگرک گذشتتته ستتبک آنهتتا را احیتتا
کنند (خاتمی.)207 :1374،
میرسیدعلی مشتاق اصتفهانی ،ستیدمحمد شتعله اصتفهانی و میرزامحمتد نصتیرالدین
اصتتتفهانی از پایه گت تتذاران اصت تتلی ایت تتن انجمنهت تتا بودنت تتد .همچنتتتین افتتترادی همچتتتون آذر
بیگدلی ،هاتف اصتفهانی ،صتباحی بیتدگلی و صتهبای قمتی از دستتپروردگان ایتن گتروه
بودند (آرین پور.)13/1 :1379 ،
در زمتتان فتحعلیشتتاه قاجتتار ،بتته دلی تتل فضتتای سیاستتی و فرهنگتتی مناستت

و قریحتت

تخص شتتاه ،ایتتن انجمنهتتا رونتتق بیشتتتری یافتنتتد .از ایتتنرو ،شتتاعرانی همچتتون
شتتاعری شت
ِ

مجمتتر کاشتتانی ،فتحعلیختتان صتتبا و نشتتاط اصتتفهانی دور شتتاه جمتتع شتتدند و «انجمتتن
ّ
خاقتتان» _ کتته تخلتتص شتتاه بتتود _ را بتته راه انداختنتتد .آنهتتا بتتا تقلیتتد از شتتاعران ستتبکهای
عراقتتی و خراستتانی ،بتته ابتتتذال و انحطتتاط ستتبک هنتتدی پایتتان دادنتتد و بتته روش پیشتتینیان
بازگشتند و نهضتی را پدید آوردند که بعدها نهضت «بازگشت ادبی» نامیده شد.

سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396

برخی از محققان ،بازگشت ادبی را به دو دوره تقسیم می کنند :دور اول توجه به ستبک

ان تتوری ،خاق تتانی ،من تتوچهری ،فردوس تتی ،ناصرخس تترو ،نظ تتامی ،مول تتوی ،س تتعدی و ح تتافظ
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(همان.)211 :
ً
اما بازگشت ادبی را نمیتوان در زمر سبکهای ادبی جای داد؛ چراکه تقریبا هیچ گونته

عراقی و تقلید از شاعران مشهور این سبک و دور دوم :توجه به سبک خراسانی و تقلیتد از
شاعران این سبک در کنار توجه به سبک عراقی (خاتمی .)201 :1374،شتاعرانی کته متورد
توجتته ستترایندگان نهضتتت بازگشتتت ادبتتی قتترار گرفتنتتد عبتتارت بودنتتد از :رودکتتی ،فرختتی،

نتتوآوری در آن بتته چشتتم نمیختتورد و استتاس ایتتن نهضتتت بتتر تقلیتتد بتتود .شتتاید کتتالم مهتتدی
اخوان ثالث حق مطل

را بهتر ادا نماید« :نهضت بازگشت ،فقط مانند کودتایی بتود بترای

ساقط کردن سلطنت انحصاری دودمان سبک هندی  -که همه از آن به تنگ آمده بودنتد

 و ایج تتاد ملوکالط تتوایفی در ش تتعر و ادب .ب تتا ای تتن تف تتاوت ک تته ه تتیچ چه تتر درخش تتانتر ازچهرههتای پتیش پیتدا نکترد .ستهل استت کته حتتی مشتتی آدمهتای دروغتین بته وجتود آورد:
ستتعدی دروغتتین ،ستتنایی دروغتتین ،منتتوچهری دروغتتین و دیگتتر و دیگتتران (اختتوان ثالتتث،
.)660 :1336
بتته گفت ت محمدرضتتا شتتفیعی کتتدکنی ،ایتتن عصتتر ،عصتتر مدیحتتههای تکتتراری استتت و
شاعران این دوران کاریکاتور شاعران قرون گذشتته هستتند (شتفیعی کتدکنی.)19 :1380 ،
با وجود این ،به سب

دقت فتراوان در شتعر گذشتتگان و روشتن کتردن نقتاط قتوت و ضتعف

این اشعار می توان گفت شتاعران نهضتت بازگشتت نخستتین ستبک شناستان ز بتان فارستی
بودند و بهنوعی این دوره ،پایه گذاری نقد ادبی در دوران معاصر بوده است که این خدمت
آنان به ادبیات فارسی قابل ستایش است.
همچن تتین در می تتان اش تتعار ش تتاعران عص تتر بازگش تتت ،باوره تتا و اندیش تتههایی همچ تتون
مذهبی منعکس شده در متدل و مرثیته ائمته اطهتار (علیهمالستالم) دیتده میشتود
باورهای
ِ
ّ
کتته در ستتدههای گذشتتته و در شتتعر متقتتدمان یتتا ستتابقه نداشتتته و یتتا نتتادر استتت (متتؤتمن،
س تتروش اص تتفهانی ،وق تتار ش تتیرازی ،محم تتود خ تتان ص تتبا و ادیت ت

الممال تتک فراه تتانی ،ک تته

نمونههایی از آن ذکر خواهد شد ،گویای این مسأله هست.

 .6شعر عاشورایی در عصر عباسی
عظمت و جاودانگی امتام حستین(ع) و نهضتتی کته بنیتان نهتاد ،همچنتین تتأثیراتی کته
واقع عاشورا در فکر و احساس ّ
بشریت ایجاد کرد ،شاعران عصر عباستی را بتر آن داشتت تتا
بتته بازتتتاب ایتتن مهتتم در ادبیتتات ایتتن دوره  -بتتا زنتتده نگهداشتتتن ایتتن الگوهتتای قهرمتتانی و
حماست بینظیرشتتان  -اهتمتتام نماینتد .عاشتتورایی ستترایان عصتتر عباستی بتتا بیتتان مصتتائ
حس تتین(ع) و حمای تتت از قی تتام حض تترت ،دالوران تته وارد عرصت ت ش تتعر و ادب ش تتدند .س تتید
اس تتماعیل حمی تتری ،دعب تتل خزاع تتی ،منص تتور نم تتری ،عب تتدی ک تتوفی و دهه تتا ش تتاعر دیگ تتر
کوشیدند این مشعل را فروزانتر کنند.
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 .)183 :1372اشتتعار عاشتتورایی شتتاعرانی همچتتون صتتباحی بیتتدگلی ،وصتتال شتتیرازی،
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عص تتر عباس تتی دوم نی تتز ک تته ب تته دوران ش تتکوفایی ش تتعر و ادب ش تتهرت دارد ،تع تتدادی از
بهترین شاعران حسینی را در ختود پرورانتده استت .در ایتن عصتر ،کته شتامل قترن چهتارم تتا
ششتتم استتت ،چهره هتتایی ماننتتد صتتنوبری ،کشتتاجم ،ابتتوفراس ،ابتتن هتتانی ،شتتریف رضتتی،
مهیار دیلمی و ...درخشیدند و آثار ماندگاری از خود بهجای گذاشتتند .البتته رثتا در عصتر
عباستتی دوم متحتتول شتتد و بتته شتتعر گر یتته و نالتته و ختتالی از رول مبتتارزه طلبتتی و مقاومتتت
خونختتواهی تبتتدیل شتتد کتته البتتته بایتتد شتتعر کستتانی همچتتون شتتریف رضتتی را از ایتتن گتتروه،
مستثنی کرد (شمس الدین.)240 :2008 ،
از رایجت تترین ویژگی ه تتای ش تتعر عاش تتورایی در دور عباس تتی ،رث تتا و نوحهس تترایی اس تتت.
اندیش رستگاری و نجات در آخرت ،یکی دیگتر از ویژگیهتای شتعر رثتای حستینی در ایتن
دوره استتت کتته نمون ت آن در شتتعر صتتنوبری دیتتده میشتتود (شت ّتبر .)30/2 :1988 ،همچنتتین
ق تترن دوم هج تتری آغ تتاز ش تتکل گیری موض تتوع انتق تتام و خ تتونخ تتواهی مهتتدی موع تتود(عج) و
تبدیلشدن آن به عنصری اساسی در شعر رثای حستینی بتوده استت ،کته نمونت آن در شتعر
دعبتتل خزاعتتی مشتتهود استتت (التتدجیلی .)143 :1989 ،شتتعر برختتی از شتتاعران نیتتز لبر یتتز از
خشتتم و نفتترت از امو یتتان و کینتته تتتوزی از عباستتیان استتت کتته نمونت آن ،شتتعر منصتتور نمتتری
است( .دیوان منصور النمری.)119 :1981 ،
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 .7کوفیان در کالم بزرگان
پیش از اینکه بخواهیم ویژگیهای کوفیان و تأثیر آنها را در بهوجودآمتدن واقعت کتربال از
منظر شعر بررسی کنتیم ،نگتاه بگرگتان بته ویژه ائمت اطهتار(علیهم الستالم) را بته کوفیتان ازنظتر
می گذرانیم .آنچته از بررستی ستخنان بگرگتان دیتده میشتود ،ایتن استت کته اگرچته در برختی
ً
متون حدی ی و تاریخی ،ستایش کوفیان به چشم میخورد امتا غالبتا کوفیتان بتا ویژگیهتای
منفتتی همچتتون دنیتتاگرایی و سستتتی در جهتتاد و راستتخ نبتتودن در عقیتتده و ...یتتاد شتتدهاند.
آنجا که کوفیان به دلیتل خستتگی ،در مقابتل غارتهتا و شتبیخونهای شتامیان بته منتاطق
مختل تتف قلم تترو حکوم تتت عل تتی(ع) سس تتتی کردن تتد و همتتین امتتر ،باعتتث تتتوبیخ و ش تتکو
ُ
ّ
َ
َ ُ ُّ َ
تباب ال
حضتترت علتتی(ع) از آنتتان شتتد کتته فرمتتود« :کتتأنی أنظتتر إلتتیکم تکشتتون ِ
کشتتیش الضت ِ

ً
َ َ ّ ًَ َ َ َُ َ َ
تون ضتتیما»؛ شتتما را همچتتون کفتارهتتا و سوستتمارهایی متتیبینم کتته
تأختتذون حقتتا و ال تمنعت
هنگام احساس خطر به النههای خود میخزند (نهجالبالغه ،خطبه .)123
امتتام حستتین(ع) دنیتتاداری و دنیتتاطلبی را وجتته غالت گتترایش متتردم عصتتر ختتود ،بتتهویژه
ّ ُ َ ٌ ََ
ُ ّ
ُ َ
کوفیتتان ،معرفتتی متتیکننتتدّ « :
النت ُ
یحوطونت ُته َمتتا
ألست َتن ِت ِهم،
تاس َعبیتتد التتدنیا و التتد
ین ل ِعتتق علتتی ِ
درت َم ُ
َّ
عائشت ُتهم َف تتإذا ُم ِّحص تتوا بتتالبال َق ت َّتل ال ت ّ
تدیانون» ( قمتتی)219 :1374 ،؛ م تتردم بن تتدگان
ِ
دنیایند و دین ،تنها بر زبان آنها جاری است ،تا زمانی که معیشت آنها برقرار باشد ،دیتن
دارند اما هرگاه در امتحان افتند ،دینداران اندک خواهند بود.

َ َ َ َ َ
تواز َر َعلیتته َمتتن
کوفیتان ،مردمتتانی هستتتند کتته امتتام صتتادق(ع) در بتتار آنهتتا فرمتتود« :و قتتد تت
َ
َغ َّر ُته الدنیا َو َب َ
اع َح َّظ ُ
اْلرذ ِل اْلدنتی َو َش َتری ِآخ َر َتته بتال َّ َ
تس و َت َغط َتر َس و َت َتر ّدی ِفتی
ک
اْلو
ن
م
ب
ه
ِ
ِ
ِ
ّ
َهواه( »...طوسی .)126 :1376،بر ضد ایشان (امام حسین(ع) کسانی همدست شدند که
دنیتتا آنتتان را فریفتتت و بهتتر ختتود را بتته قیمتتتی نتتاچیز و پستتت معاملتته کردنتتد و آخرتشتتان را
بهبهای ناچیز فروختند و تکبر و گردنفرازی کردند و اسیر هوای نفس خود شدند.
در مطالع ت تتتاریخ کوفتته بتته عبتتاراتی از شخصتتیتهای بتتگرک برمیختتوریم کتته کوفیتتان را

عراقیان (اهل کوفه و بصره) گروهی فریبکارند ،پس مبادا به آنهتا نزدیتک شتوی .مستلم بتن
عقیل نیز گرفتار همین ختوی کوفیتان شتد و در گفتگتو بتا طوعته (زن بتا ایمتانی کته بته مستلم
پناه داد) گفت« :أنا مسلم بن عقیل کذبنی هوال القوم و ّ
غرونی» (طبری.)371 :1357،
از ویژگ تتیه تتای دیگ تتر کوفی تتان ،قابلی تتت تحریکپ تتذیری س تتریع ،ع تتدم عاقبتاندیش تتی،
تصتتمیمگیتتری آنتتی و پشتتیمانی فتتوری از آن ،تتترس از تهدیتتدات گتتروه یتتا جنتتال مختتالف و
داشتن روحی متغیر بتود .تتاریخ نشتان میدهتد آنچته در ایتن سترزمین بته کتار متردم نمیآمتد
ً
سخنی بود که از واقع بینی و خیرخواهی برخیزد و آنچه را به جان میخریدند و فتورا منتقتل
می کردنتتد ،گفتتتاری بتتود کتته عاطفتته و احستتاس را تحر یتتک کنتتد و گوینتتد آن بتتا هیجتتان و
تس آن ستخنان چته هتدف و غرضتی نهفتته
حرارت بیشتر ،آن سخنان را ادا کند .اینکه در پ ِ

باشد برای شنونده مطرل نبود (حبیبی .)336 :1389،صعصتعه بتن صتوحان در بتار متردم
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مردمانی فریبکار توصیف می کنند .عبداهلل بن عباس در گفتگو با امتام حستین(ع) از روی
توم ُغ ت ُتدر ف تتال َت َق ت ّ
خیرخ تتواهی می گو ی تتدّ « :إن أه تتل الع تتراق ق ت ٌ
تربنهم» (طب تتری.)383 :1357،
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کوفه به معاویه چنین گفت:
کوفه قب اسالم و جتای بگرگتان استت امتا در آنجتا اوباشتی هستتند کته نمی گذارنتد
م تتردم از بگرگ تتان خ تتود اطاع تتت کنن تتد و ای تتن ص تتفت م تتردم ظ تتاهر دوس تتت اس تتت

(افتخاریان.)95 :1343 ،

 .8ویژگیهاااای کوفیاااان و نقاااش نهاااا در شاااکل گیری واقعاااۀ کاااربال از من ااار شاااعر
فارسی و عربی
اکنتتون بتته بررستتی وجتتوه تشتتابه و تفتتاوت شتتعر فارستتی دور بازگشتتت و شتتعر عر بتتی عصتتر
عباستتی در بتتار ویژگیهتتای کوفی تتان و نقتتش آنهتتا درواقعتت کتتربال میپتتردازیم تتتا مضتتامین
مشترک و جلوههای تمایز شاعران فارسیزبان و عربزبان را ،در این مقوله دریابیم.
.همانندیها 

1-8

شاعران عصر عباسی و دور بازگشت ادبی ،همواره در اشعار خود بته م ّ
تذمت اهتل کوفته

پرداختهانتتد و بتتا صتتفات رذیلتته از آنهتتا یتتاد کردهانتتد .درواقتتع میتتتوان گفتتت وجتته اشتتتراک
شتتاعران ایتتن دو دوره ،در بیتتان صتتفات ویژگیهتتای کوفیتتان استتت .شتتاعران ایتتن دو دوره،
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کوفیان را از عوامل اصلی شتکل گیری واقعته عاشتورا و شتهادت امتام حستین(ع) میداننتد و
ذم ویژگیهتتای کوفیتتان ،درواقتتع بتته ّ
بتتا ّ
ذم تفکتتر امتتوی و ع متتانی و دفتتاع از تفکتتر حستتینی و
عاشورایی میپردازند .این ویژگیها عبارتاند از:
 .1-1-8دنیا گرایی و عافیتطلبی

اولتتین و مهمتتترین خصتتلتی کتته در اشتتعار شتتاعران بتته آن پرداختتته شتتده و میتتتوان گفتتت

زمینهساز ویژگیهای منفی دیگر نیز بوده است ،دنیاگرایی و عافیتطلبی کوفیان هستت.
وصال شتیرازی ،ایتن ویژگتی کوفیتان را بته زیبتایی در شتعر ختود جلتوه گر می کنتد و بتا تشتبیه

امام حسین(ع) به سلیمان نبی(ع) بیان متیدارد کته کوفیتان ،بترای رستیدن بته ثتروت دنیتا،

امام خود را به شهادت رساندند:
ُ
ای تتن غی تترتم کش تتد ک تته س تتلیمان عه تتد را

ُ
آن دیوستتیرتان پت ِتی تختتت و نگتتین کشتتند

(یزدی)58 :1394 ،

اب تتوفراس حم تتدانی (ش تتاعر عص تتر عباس تتی) پی تتروی از ه تتوای نف تتس را  -ک تته نمونت ت ب تتارز
دنیاطلبی است  -عامل اصلی عاقبت به ّ
شری کوفیان میداند:
ّ ً
ً
فیمت ت ت تتا َیست ت ت تتو ُ هم غت ت ت تتدا عقبت ت ت تتاه
توم تتت ت ت تتابعوا أهتت ت ت تتوا َ هم
ت
ت
ت
ت
ت
ق
ل
تا
تبتت ت ت ت
ِ
ٍ
(الحمدانی)347 :1420 ،

ترجمه :مرده باد قومی که پیرو هوای نفس ختود شتدند کته عاقبتت ستو آن ،فتردا گریبتان
گیرشان شود.
امتتا نمون ت بتتارز ایتتن دنیتتاگرایی و عافیتتتطلبی در شخصتتیت عمتتر بتتن ستتعد (از اشتتراف
کوفه) دیده میشود که به طمع حکومتت ری ،فرمانتدهی ستپاه یگ یتد را پتذیرفت و در مقابتل
امام حسین(ع) صتفآرایی کترد .صتباحی بیتدگلی این گونته بیتان متیدارد کته عمربنستعد
برای رسیدن به ری ،اوالد پیامبر(ص) را از سرزمینشان جتدا کترد و درواقتع سترزمین نبتوی را
به خاطر رسیدن به ُملک ری ،ویران ساخت:
ی تترب بتته بتتاد رفتتت بتته تعمیتتر ختتاک شتتام

بطحتتا خ تتراب شتتد ب تته ّ
تمنتتای ُمل تتک ری

(صباحی بیدگلی) 305 :1392 ،

عمربنستتعد بتته ختتاطر یتتک امتتر دنیتتایی و بتتیارزش ،پیتتامبر ختتدا و امتتام ختتود را _ و درواقتتع
آخرت خود را _ فروخت:
َ
تعد ُع َم ت ت ت ٍتر» ّإن ت ت ت ُته
َو یت ت ت ت َ «اب ت ت ت ِتن س ت ت ت ٍ

َّ
َب ت ت ت ت ت ت ت ت َ
تالن ِگر
تاع رستت ت ت ت ت ت ت تتولاهلل ِبتت ت ت ت ت ت ت ت

(مرتضی)129/2 :1417 ،

ترجمه  :وای بر عمر بن سعد ،که چقدر ارزان ،رسول خدا(ص) را فروخت.
 .2-1-8بیوفایی و بیحیایی

در عامتت م تتردم ،ن تتام کوفیجماعتتت ب تتا بیوفتتایی و ُخلتتف وعتتده عجتتین شتتده استتت.

جمتتاعتی کتته یتتک روز ،نامتته پشتتت نامتته مینویستتند و بتتا شتتور و اشتتتیاق از امامشتتان دعتتوت
می کنند و روز دیگر در مقابل امامشان میایستند .مردمی که صف به صف گترد مستلم بتن
عقیل حلقه می زنند و بعد از گذشت چند ستاعت ،مستلم را تنهتا و بیپنتاه رهتا می کننتد و
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شریف مرتضی _ ملقت

بته ستید مرتضتی _ بتا لحتن تنتد و نفترین آمیتز ،اشتاره می کنتد کته
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بتته پیمتتان ختتود پشتتت می کننتتد .مهیتتار دیلمتتی ،دستتت روی ایتتن روحی ت عجی ت
می گذارد و آنها را مورد عتاب قرار میدهد:
ُ ّ
ِبکتت ت ت ِتل یتت ت ت ٍتد أمتت ت تتس قتت ت تتد بایعتتت ت تته

کوفیتتان

و ستتاقت لتته الیتتوم أیتتدی الحتتتوف
(دیلمی)262 :1344 ،

ترجمه :با آن دستی که دیروز بیعت سپردند ،امرو ز هیوالی مرک را به سویش راندند.
س تتروش اص تتفهانی در ترکی بن تتد خ تتود ،م تتاجرای ص تتحبتهای محمدحنفی تته بتتا ام تتام
حستتین(ع) را ،پتتیش از حرکتتت بتته ستتمت کوفتته ،بتته نظتتم درآورده استتت کتته یتتک بیتتت از آن
چنین است:
بر عهد کوفیان نتوان داشت اعتماد

ُ
دوری ز بارگت تتاه رست تتول امت تتین مکت تتن
(محجوب) 737/2 :1340 ،

ادیت

الممالتک فراهتانی نیتز بیوفتایی کوفیتان را در متاجرای مستلم بتن عقیتل بته تصتتویر

می کشتتد؛ جتتایی کتته در هنگتتام اقامت نمتتاز ،همتته از پشتتت ست ِتر مستتلم پراکنتتده شتتدند و او در
کوفه حیران و سرگردان ماند:
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از ص تتدهزار ت تتن ک تته س تتتادند در پ تتیاش

یتتک تتتن نمانتتده بتتود چتتو فتتار شتتد از نمتتاز

دید آن کسان که الف هواداریاش زدنتد

دارنت ت تتد ایت ت تتن زمت ت تتان ز مالقت ت تتاتش احتت ت تتراز

و آنتتان کتته دامتتنش بگرفتنتتد بتتا دو دستتت

ست تتازند دست تتت کت تتین بت تته گریبت تتان او دراز
(فراهانی) 568 :1354 ،

ستتید مرتضتتی اینچنتتین بیتتان می کنتتد کتته ایتتن قتتوم ،وقتتتی از یتتک ستتو ستتپاه عظتتیم و
قدرتمند شام را دیدند و از سوی دیگر ،بوی سکههای عبیداهلل بن زیاد به مشام آنها رسید
و تهدیدها و تطمیع های او را دیدند و احساس قدرت کردنتد ،بتر عهتد و پیمتان ختود پشتت
کردند و جفا را بر وفا ترجی دادند:
ً ََ
َستت تتالموا َعجتت تتزا فل َّمتت تتا

َ َ َ ُ
قت ت تتد ُروا شت ت ت ّتنوا الحرو بت ت تتا
(مرتضی)58 :1417 ،

در صتتل وارد شتتدند وقتتتی قدرتمنتتد شتتدند اعتتالم
ترجمتته :هنگامی کتته نتتاتوان بودنتتد از ِ

جنگ کردند.
 .3-1-8کینه توزی

تشیع در کوفه یکنواخت نبود .جمعیت اندکی از آنها ّ
ّ
تشیع اعتقتادی داشتتند و تش ّتیع
ِ
اکثریت کوفیانّ ،
تشیع سیاسی بود که میتوانست براثتر حتوادث سیاستی و فشتار و تهدیتد و
تطمیتتع ،از بتتین بتترود .کتتاری کتته معاو یتته بتتا سیاستتتهای ختتود انجتتام داد و تفکتتر ع متتانی و
امتتوی را حتتاکم کتترد (هتتدایتپناه .)41 :1389 ،در دور حکومتتت معاو یتته ،هتتواداران امو یتتان
قتتویترین گتتروه اجتمتتاعی در کوفتته بودنتتد (پیشتتوایی .)578 :1389 ،ایتتن گتتروه بتته دنبتتال
شتتدت گرفتن نامتتههای کوفیتتان بتته امتتام حستتین(ع) در فهرستتت نامتتهنگاران قتترار گرفتنتتد
(مفید.)38 :1413 ،

تفکر اموی ،از حقد و کینه نسبت به آل علی(علیهمالسالم) سرشار ،و همواره بته دنبتال

انتقام بدر و خیبر بود .جنگهایی کته دالوریهتای علتی(ع) و شکستت و سترافکندگی آل

ابوستفیان را در پتتی داشتت .کتتربال ،فرصتتی طالیتتی بترای بتتروز کینت امو یتتان و انتقتام آنهتتا از

اهلبیت(ع) بود.

چون اهل کوفته دامتن کتین بتر میتان زدنتد

در خیمهاش بته کینته زدنتد آتشتی چنتان

دامت تتن بت تتر آتتتتش غتتتم خلتتتق جهتتتان زدنت تتد

کتتز او شتترر بتته ختترمن هف تت آستتمان زدنتتد

(آذر)327 :1388 ،

در شتتعر شتتاعران عربز بتتان عصتتر عباستتی نیتتز ،بتته ایتتن مستتأله اشتتاره شتتده استتت .ستتید
مرتضی این کینهها را چنین توصیف می کند:
و أفئت ت تتد م ت ت ت ی یفضت ت ت َتن ذحت ت تتوال
تغاف هت ت َّ بعتتد رق تتاده
و ضتتغن شت ٍ

(مرتضی)52/3 :1417 ،

ترجمه :کینههای دیرینی که از خواب طوالنی بیدار شد و دلهایی که در تالط ِتم انتقتام

به جوش آمد.

البتتته او در ابیتتات دیگتتری ،بتته زیبتتایی بتته خیتتال باطتتل ایتتن گتتروه اشتتاره می کنتتد و بیتتان

کردن نور اسالم را نخواهند داشت:
میدارد که هرگز آنها توانایی خاموش ِ
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محمود خان صبا جلو این کینه را در آتش زدن خیمهها ،بیان میدارد:
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َ
ُ ّ َ
َ
تدر
و أخ ت تتذتم عم ت تتا ج ت تتری ی ت تتوم ب ت ت ٍ
ً
َ
حت ت ت تتاش هلل مت ت ت تتا قطعت ت ت تتتم فتت ت ت تتیال
َّإن نتت ت َ
تور اإلست ت تتالم ثت ت تتاو مت ت تتا است ت تتطا

َ
تین فیمت ت ت تتا تخت ت ت تتالون ثت ت ت تتارا
و حنت ت ت ت ٍ
ُ
ال وال ص ت ت ت ت تترت ُم ب ت ت ت ت تتذاک َمص ت ت ت ت تتارا
ٌ
َع رجتت ت ت تتال أن یکستت ت ت تتفوا اْلنت ت ت ت تتوارا
(همان)22 :

ترجمتته :پتتیش خودتتتان خیتتال می کنیتتد انتقتتام بتتدر و حنتتین را گرفتهایتتدل ...هرگتتز چنتتین
نکردهاید و به این آرزو نرسیدهایدل هرگز شما پیروز نخواهید شد .این همان نور اسالم است
که علیرغم تالش گروهی که می خواهند آن را از بین ببرند ،باقی و جاویدان است.
 .4-1-8فاصله بین نظر و عمل

فاصتتله بتتین نظتتر و عمتتل ،مستتألهای امتتروزی استتت کتته بایتتد بتته بررستتی آن پرداختتت .در
ستتاحت نظتتر ممکتتن استتت نظر یتتههای ز یتتادی وجتتود داشتتته باشتتد امتتا کتتدامیک از آنهتتا
ضمانت اجرایی دارد؟
مصداق عینی این مسأله ،رفتار کوفیان در حادثت عاشتورا بتود .مردمتی کته در ستخن ،بتا
امتام بودنتتد امتتا بتته وقتتت عمتل ،ریزهختتوار ستتفر یگ یتتدیان شتتدند .مردمتی کتته بتته نبتتوت رستتول
ا کترم(ص) ،ایمتان راستتخ داشتتند امتا نتتواد ایشتان را بته مستتلخ کشتیدند .صتباحی بیتتدگلی
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این نکته را به روش استفهام انکاری از زبان امام حسین(ع) بیان می کند:
ُ
از ّامتتتت نبتتتی نبتت َتود عتتتترت نبتتتی؟
ما را کشند و یاد کنند از نبی ،مگتر
(صباحی بیدگلی) 306 :1392 ،

وقار شیرازی نیز اینچنین به اسالم آنهتا طعنته میزنتد و مستلمان بتودن ایتن گتروه را ز یتر
ستؤال میبتترد ،ز یترا مستتلمانی بته ز بتتان نیستت بلکتته در عرصت عمتتل ،مستلمان از نامستتلمان
متمایز میشود:
اسالم بین که طوف حترم می کننتد و تیتی

بتتر صتتاح

مقتتام و بتته رکتتن و حتترم زننتتد
(آذر)315 :1388 ،

اما نکته جال

و قابل تأمل اینکه آنها شناخت کامل از حسین(ع) داشتتند و محبتت

او را در دل داشتتتند و حتتق و باطتتل را میشتتناختند امتتا در صتتحن عمتتل ،نتتهتنها ستتکوت

نکردنتتد بلکتته رو بتتروی امتتام ،صتتف کشتتیدند .ایتتن فاصتتله بتتین عقیتتده و عمتتل در کوفیتتان را
وصال شیرازی چنین بیان میدارد:
به نامه یار حسین و بته کترده جفتت یگ یتد

َ
همه به مکر و َدغتل جفتت و از مت ّروت ،طتاق

(شیرازی ،بیتا) 299 :

شریف رضی در قصید معروف خود که به أ ِلفیه مشهور است ،چنین آورده است:
ّإن ت تته خ ت تتامس أص ت تتحاب الکس ت تتا
قتلتت ت ت ت تتوه بعتت ت ت ت تتد علتت ت ت ت ت ٍتم متت ت ت ت تتنهم

(رضی) 45/1 :1406 ،

ترجمه :او (امام حسین) را کشتند درحالی که میدانستند که پنجمین نور آل عباست.
 .5-1-8حرمت ناشناسی

کوفیان
در حالی که فقط پنجاه سال از رحلت پیامبر اکرم(ص) می گذشت و عدهای از
ِ
حاضتر در کتربال ،در زمتتان پیتامبر حضتتور داشتتند و در رکتتاب ایشتان بودنتتد ،امتا ستتختترین

مصائ

را بر اهل بیتت ایشتان وارد کردنتد .صتباحی بیتدگلی تعجت

یتتارب تتتو آ گهتتی کتته رعایتتت کستتی نکتترد

نگذش تتته اس تتت اینق تتدر از رحل تتت نب تتی

در ح ت تتق اهلبیت تتت نبت تتی ،حرمت تتت نبت تتی

(صباحی بیدگلی) 306 :1392 ،

ب تتا اینک تته میدانس تتتند ای تتن ش تتخص پی تتامبر(ص) ب تتود ک تته آنه تتا و خویش تتان آنه تتا را از

جاهلیتت نجتتات داد و بتته صتحن ایمتتان و اعتقتتاد بته ختتدا کشتتاند امتا اجتتر رستتالت پیتتامبر،
ُ
کشتن عگیزترین فرزند او شد.
علی بن احمد جرجانی در همین رابطه ،از قول پیامبر(ص) چنین آورده است:
َ َ ُ
ََ َ
َ
تران
أل تتم أج تترکم َو أن تتتم ف تتی ض تتالل ِتکم
علت تتی شت تتفاحفر ِمت تتن حت ت ّ ِتر نی ت ت ِ
ّ
ً
ً
تین أحق ت ت ت ٍ َ
م ت ت تتار ب ت ت ت َ
تغان
ألت ت تتم أ لت ت تتف قلوبت ت تتا مت ت تتنکم فرقت ت تتا
تاد و أض ت ت ت ِ

ّ
(شبر) 130/2 :1409 ،

ترجمتته  :آیتتا شتتما را هتتدایت نکتتردم درحالی کتته در گمراهتتی بودیتتد و در حفرههتتای آتتتش

جتا داشتتتید؟ آیتتا بتتین قل هایتتان الفتتت ایجتتاد نکتتردم درحالی کته فرقتته فرقتته و پتتر از حقتتد و
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بیان می کند و چنین میسراید:
حت ّتق نبتتی چگونتته فرامتتوش شتتد چنتتین؟

ختود را از ایتن موضتوع
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کینه بودید؟

س ت تتید مرتضتت تتی نیتت تتز ب ت تتا نگتت تتاهی مشتت تتابه ،خطتت تتاب ب ت تته امتت تتت گمتت تتراه و قدرنشتت تتناس

چنین می گوید:
َ ُّ
َ
َ
تول و َم تتن
َو م تتن أع تتزکم بع تتد الخم ت ِ
تواله ُم کن ت ت تتتم َلحم ت ت ت ًتا ُلم ت ت ت َ
لتتت ُ
تزد ِر ٍد

ُ
َ
تان بعت تتد تبعیت ت ِتد؟
أدنت تتاک ُم ِمت تتن أمت ت ٍ
ُ َّ
ُ
تود
أو خل ت ت ت ً ِلقص ت تتیر الب ت تتاع َمعض ت ت ِ

(مرتضی)404 :1417 ،

ترجمه :وقتی سست شدید ،چه کسی عزتتان داد وقتی از هم دور شدید چه کسی شتما
را به هم نزدیک کرد؟ اگر آنهتا (پیتامبر و اهلبیتت) نبودنتد ،ختوراک خورنتدگان و همنشتین
ضعیفان و بیارادهها بودید.
وصت تتال ش ت تتیرازی نی ت تتز قدرنشناس ت تتی کوفی ت تتان را م ت تتورد عتت تتاب قت تترار میدهت تتد و چنت تتین
بیان می کند:

کسی کتآرد ز حتق پیغتام ،بهتر ّامتت گمتره

ُ
ِز ّامت ِکی ُب َود فرزنتد کشتتن ،متزد پیغتامش؟

(آذر)226 :1388 ،

 .6-1-8نفاق و دورویی

ویژگتتی دیگتتر کوفیتتان کتته البتتته شتتامل همتته نمیشتتد ،بلکتته ستتران ،نقشتته پتتردازان و عتتد
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خاصتتی از آنهتتا را در بتتر می گرفتتت ،نفتتاق بتتود کتته بستتیار قابتتل توجتته استتت .نفتتاق ،یکتتی از
خطراتی است که در هر زمانی میتواند جامعه را دچار بحران کند.

در جریان رویارویی بتا امتام حستین(ع) ،عتدهای از متردم را بته نتام دیتن بته کتربال کشتانده

بودند .عمربنسعد لشکر خود را «خیل اهلل» مینامید (مفیتد .)162 :1387 ،آنهتا مصتداق

«اهللاکبر» را کشتند و «اهللاکبر» گفتند که این همان نتیج نفاق آ گاهانه و عالمان ستران ،و
دنبالهروی ناآ گاهانه و جاهالن عوام بود.
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مهی تتار دیلم تتی (ش تتاعر ع تترب عص تتر عباس تتی) ب تتا اس تتتخدام ص تتنعت استتتعاره ،از نف تتاق

کوفیان می گوید:
فطت ت ت تتاروا لت ت ت تته حت ت ت تتاملین النفت ت ت تتاق

بأجنحت ت تتة ّ
غش ت تتها ف ت تتی الحفی ت تتف
ٍ

(دیلمی ،بیتا)262/2 :

ترجمه :با بال نفاق به سویش پرواز کردند که زیر آن بالها مکر و حیله نهفته بود.
محمود خان صبا ،نهادینه شدن نفاق در وجتود ستران کتوفی و جلتو بیرونتی آن را چنتین
بیان می کند:
بت تتود از نفت تتاق چون کت تته سرش ت تتت و

گفت تتی کتتته نیس تتت نتتتام پیمب تتر بتتته

نهادشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتان

)327 :1388
(آذر ،ت ت ت ت تتان
یادشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

و دعبل خزاعی (شاعر والیی عصر عباسی) نمایتانترین جلتو نفتاق ،یعنتی ظاهرستازی
را به تصویر می کشد:
لق تتد الین تتوه ف تتی المق تتال و اض تتمروا

ً
قلوب ت تتا عل ت تتی اْلحق ت تتاد منطو ی ت تتات
(الدجیلی1989 ،م)142 :

ترجمته :در گفتگتو بتا او نرمی کردنتد و عتداوت را در دلهتایی کته کینته در آنهتا پیچیتتده
بود ،پنهان داشتند.
ناهمانندیها 

.2-8

فارستتیزبان دوره بازگشتتت ادبتتی ،در بتتاب ویژگیهتتای کوفیتتان و نقتتش آنهتتا در بتتروز واقع ت
کربال میپردازیم:
 .1-2-8فارسیزبانان دور بازگشت ،بتیش از شتاعران عصتر عباستی از آرایتهها و صتنایع
ادبی همچون استعاره ،مراعات نظیر ،ایهتام ،جنتاس و ...استتفاده کردهانتد کته ایتن مستأله
در اشعار وصال شیرازی بیش از سایر شاعران فارسی مشهود است.
وی در بیان کینهتوزی کوفیان  -که آغازش در کوفه و ماجرای شهادت مسلم بتن عقیتل
به تصویر کشیده شد  -با استفاده از صنعت ایهتام تناست  ،چنتین بیتان متیدارد کته بترای
انتقتتام از ختتون کتتافر ،ختتون مستتلم را ریختنتتد کتته همتتانطور کتته مشتتخص استتت ،در اینجتتا
منظور از مسلم ،هم شخص مسلم بن عقیل است و هم به معنای مسلمان است:
بهتتای ختتون کتتافر ،ختتون مستتلم شتتد شتتگفتی بتتین

ُ
جراحتهت تتای ناست تتور ا ُحت تتد در کوفت تته مت تترهم ش ت تتد

نقش کوفیان در شکلگیری واقعه کربال از منظر شعر فارسی و عربی

در ای تتن بخ تتش ،ب تته بررس تتی ناهمانن تتدیهای ش تتاعران ع تترب عص تتر عباس تتی و ش تتاعران
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(آذر)225 :1388 ،

او در جتای دیگتتر ،چقتتدر ظر یتتف بتته ایتتن نکتته اشتتاره می کنتتد کتته وفتتای کوفیتتان ،بتتیش از
جفای بنیامیه ،جتان اهلبیتت پیتامبر را ستوزاند؛ ز یترا حقتد و کینت بنیامیته بتارز و مشتهود
بود اما کوفیانی که ابتتدا دستت یتاری برابتر امتام حستین(ع) دراز کترده بودنتد ،بته نا گتاه عهتد
خود را شکستند و بگرکترین درد را بر اهلبیت وارد کردند:
زین ت

توازی ایشتتان جگتتر گتتداخت
ز دلنت ِ

دردی ک تته از جفتتا نکش تتید ،از وفتتا کش تتید

(همان)260 :

در این بیت ،وصال از جناس ناقص استفاده می کند .شاعر با اینکته میتوانتد در اینجتا
بهجای «جفا» از واژههایی همچون «ستم» یا «بال» استفاده کنتد امتا واژهای را بته کتار میبترد
که بتواند منظور خود را از طریق هم نشینی کلمات و قرابت موسیقایی این دواژه بیان کند.
در بیت دیگری ،وصال شیرازی با استفاده از مراعات نظیری کته در دواژ «آب» و «نتان»
وجود دارد به دنیاطلبی شخصیت عمر بن سعد میپردازد:
آب ف تترات بس تتت ب تتر اوالد مصت تطفی

بهر نان ری ،پسر سعد شوم بختت
از ِ

(همان)242 :

محمود خان صبا نیز شمشیر کوفیان را به داس تشتبیه می کنتد کته گلهتای بتا رستالت
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را چیده است:
کوفیان جفاپیشه شد تهی
از داس
ِ

با نبی ز الله و شمشاد و یاسمین
(همان)326 :

 .2-2-8از دیگ تتر تفاوته تتا ای تتن اس تتت ک تته در اش تتعار ش تتاعران ع تترب ،تع تتابیری دی تتده
میشت تتود کت تته دارای بت تتار معنت تتایی منحصت تتربهفردی هست تتتند؛ بت تتهعبارتدیگر از واژههت تتایی
استفاده شده است که بته شتعر و مقصتود شتاعر ،عمتق بخشتیده استت و فهتم آن را نیازمنتد
دقتتت نظتتر بیشتتتری کتترده استتت و مشتتخص استتت کتته شتتاعر در بیتتان ایتتن تعتتابیر ،هتتدفی را
دنبتال کتترده و بته کلمتته کلمت شتتعر ختود دقتتت داشتته استتت .بترای فهتتم دقیتق ایتتن مطلت ،
نمونههایی را ذکر می کنیم.

سید مرتضی در باب بیوفایی و بدعهدی کوفیان چنین آورده است:
ً
خفافت تتا إلت تتی تلت تتک العهت تتود عجت تتوال
أمت تتن بع ت تتد أن أعطیتمت تتوه عه ت تتودکم
ً
و ُحل تتتم ع تتن الحتتتق المنی تتر حت ت وال
رجعتم عن القصتد المبتین تناکصتا
(مرتضی)52/3 :1417 ،

ترجمتته :پیمتتان ختتود را استتتوار کردیتتد امتتا پتتس از آن ،بتته عهتتد ختتود پشتتت نمودیتتد و از راه
حق ،کناره گرفتید.

در بیت دوم ،از پیمان بستن بتا امتام ،بتا تعبیتر «قصتد مبتین» یتاد شتده استت .گو یتا ستید

مرتضی ،امام حسین(ع) و بیعت با او را همچون راه روشتن و خورشتید تابتانی میدانتد کته «
ُ
تناکص » یا روی گرداندن از او ،آسیبی به این خورشید وارد نمی کنتد ،بلکته ضترر و ز یتان آن
تین اینکته از بیوفتایی کوفیتان
راِ ،
خود روی گردانان (کوفیان) میبینند .شاعر در اینجا در ع ِ

می گوید ،میخواهد مقام و مرتبت امام را نیز بیان کند.
علی بن ّ
حماد عبدی اشاره به نامهنگاری کوفیان بته امتام دارد و بیتان متیدارد کته در آن
عجیت ت

بکتت ت ٍ شتتترحها عجت ت
ض تتغائن ف تتی الص تتدور له تتا لهیت ت

ّ
(شبر)195 :1409 ،

ترجمه :با خدعه و نیرنگ ،نامه نوشتند اما آتش بغض و کینهای را که در سینه داشتند

پنهان کردند.

ب تتا دق تتت نظ تتر در کلم تتات به کاررفت تته در بی تتت دوم ،مشتتاهده میش تتود کتته شتتاعر از س تته

واژ «بغتتض» و « ِحقتتد» و «ض تتغائن» ( جمتتع ضغینتتتة ) استتتفاده کتترده استتت کتته بتتا وجتتود
ِ
ّ
ّ
اینکتته هتتر ستته واژه ،معنتتای واحتتدی دارنتتد امتتا داری قلتتت و شتتدت هستتتند .بغتتض ،یتتک
امتتر نفستتانی و درونتتی استتت کتته انجتتام کتتار دشتتمنانه ،شتترط آن نیستتت (مصتتطفوی:1388،

) 331؛ یعنی ممکن استت فتردی نستبت بته فترد دیگتر در درون ،بغتض و کینته داشتته باشتد
امتتا درصتتدد ضتتربه زدن بتته آن فتترد نباشتتد .حقتتد ،بتته کینتتهای گفتتته میشتتود کتته فتترد ،منتظتتر
فرصتی برای انتقام باشد .ضغائن نیز به معنای کینتههای ریشتهدار و عمیتق استت (حستن

نقش کوفیان در شکلگیری واقعه کربال از منظر شعر فارسی و عربی

نامهها حقد و کین خود را پنهان داشتند:
ً
فق ت ت ت تتد ک ت ت ت تتانوا خ ت ت ت تتداعا ک ت ت ت تتاتبوه
ً
ً
ولکتت تتن أضتت تتمروا بغضتت تتا و حقتت تتدا
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ز ی تتات و دیگ تتران .)541 :1383 ،گو ی تتا ش تتاعر ب تتا ب تته کارگیری ان تتواع کلم تتاتی ک تته ب تتر معن تتای

کینتته داللتتت می کنتتد ،میخواهتتد شتتدت کین ت ایتتن گتتروه ،نستتبت بتته امتتام(ع) را بتته تصتتویر
ّ
بکشتتد .درواقتتع تعتتدد واژ گتتان بتترای بیتتان یتتک معنتتای واحتتد ،نشتتاندهند قت ّتوت وجتتود آن
معنا شده است.

شریف رضی نیز در قصیده معروف خود که به أ ِلفیه مشهور است ،چنین آورده است:
ّ
ً
ً
ّ
جت ت ت ت ت ِتد ِه اْل کت ت ت ت تترم طوعت ت ت ت تتا و إبت ت ت ت تتا
َح َملت ت ت تتوا رأست ت ت تتا یصت ت ت تتلون علت ت ت تتی

(رضی) 46/1 :1406 ،

ترجمت تته :ست تتری را بت تته نیت تتزه زدنت تتد کت تته _ چت تته بت تتا اشت تتتیاق چت تته بت تتا ا کت تتراه _ بت تتر جت تتدش
صلوات میفرستادند.

ً
در این بیت ،سید رضی به نکت قابل تأملی اشاره می کند .او با به کار بتردن قیتد «طوعتا
و إبا» میخواهتد بگو یتد اگرچته اینهتا ّامتت پیتامبر بودنتد امتا برختی از اینتان از همتان ابتتدا،
گمتراه بودنتد و بتتا ا کتراه و اجبتار ،استالم را پذیرفتنتد واقعت کتتربال موجت

شتد ایتتن گتروه چهتتر

واقعی خود را نشان دهند.
 .3-2-8ش تتاعران عص تتر عباس تتی ب تتا ز ب تتانی تن تتد و ص تتری از رذای تتل کوفی تتان س تترودهاند؛
درحالی که شاعران دور بازگشت ،بیشتر با تعتریض و کنایته ستخن گفتهانتد و چهبستا ز بتان
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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ّ
(شبر) 130/2 :1409 ،
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ترجمتته ( :پیتتامبر) می گو یتتد :ای امتتتی کتته دور گمراهتتی و ضتتاللت جمتتع شتتدید و از ست ِتر
کوری و نابینایی ،کفر را به ایمان بدل کردید.

بتتهعنوان نمونتته ،علتتیبن احمتتد جرجتتانی در بتتار روز محشتتر و خطتتاب رستتولاهلل(ص) بتته
ظالمان اموی چنین با زبان تند و صری میسراید:
َّ
َ َ
ُ ُ
ُ ً
فاس ت َتتبدلت ِل َلعم تتی کف تترا ِبإیم تتان
َیق تتول ی تتا أمت تتة َح تتف الض تتالل به تتا

امتتا صتتباحی بیتتدگلی ب تتا کنایتته و تعتتریض اشتتاره دارد بتته اینکتته کوفیتتانی کتته دم از وفتتا

میزدند ،آنقدر بیحیا شدند که از کرد خود پشیمان نبودند و حتی هنوز هم دم از دیتن و
دیانت میزدند:

بتتا ایتتن جفتتا نیانتتد پشتتیمان ،وفتتا نگتتر

با این خطا زنند دم از دیتن ،حیتا ببتین
(صباحی بیدگلی)310 :1392 ،

محمتود ختان صتتبا نیتز بتا چنتتین بیتانی بته نمکنشناستتی و حرمتشتکنی کوفیتان اشتتاره
دارد و می گوید:
دادن تتد اج تتر و م تتزد نب تتی را ب تته تی تتی تی تتز

کردند خوش تالفتی احستان مصتطفی
(آذر)328 : 1388 ،

مشاهده میشود که شاعر ،با بیان طعنهآمیز و کنایی به حرمتت نشناستی کوفیتان اشتاره
دارد و بتتا ایتتن مضتتمون کتته «چقتتدر ختتوب نیکتتی پیتتامبر را جتتواب دادنتتد» بتته تعتتریض در بتتار
رفتار کوفیان سخن می گوید.

نتیجهگیری

شاعران عصر عباسی و دور بازگشت ادبی ،همواره در اشعار خود بته م ّ
تذمت اهتل کوفته

پرداختهاند و با صفات رذیله و تعابیر طعنهآمیز از آنها یاد کردهاند .آنها کوفیان را مردمتی
بیوفاییهای آنها سرودهاند.
از وجوه مشترک شعر دو دور عباسی و بازگشتت ادبتی ،آن استت کته هتر دو ،کوفیتان را از
عوامل اصلی شکل گیری واقع عاشورا و شهادت امام حسین(ع) میدانند .شتاعران هتر دو
ذم ویژگیهای کوفیان ،درواقع به ّ
دوره ،با ّ
ذم تفکر اموی و ع مانی و دفاع از تفکر حسینی و
عاشورایی پرداختند.
از تفاوتهای شعر این دو دوره نیز میتوان به این نکته اشاره کترد کته فارستیزبانان دور
بازگش تتت ،ب تتیش از ش تتاعران عص تتر عباس تتی از آرای تتهها و ص تتنایع ادب تتی همچ تتون اس تتتعاره،
مراعات نظیر ،ایهام و ...استفاده کردهاند.
از دیگر تفاوتها این است کته در اشتعار شتاعران عترب ،تعتابیر خاصتی دیتده متیشتود و
مشخص است که آنها در بیان این تعابیر ،هدفی را دنبتال کردهانتد و بته کلمته کلمت شتعر
خود دقت داشتهاند.

نقش کوفیان در شکلگیری واقعه کربال از منظر شعر فارسی و عربی

دنیاپرستتت ،سستتتپیمان و فریبکتتار معرفتتی کردهانتتد و از نفتتاق ایتتن گتتروه و کینتتهتوزیها و
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عرب زبانان عصر عباسی بتا ز بتانی تنتد و صتری از رذایتل کوفیتان سترودهاند؛ درحالی کته
شتتاعران دور بازگشتتت ،بیشتتتر ب تتا تعتتریض و کنایتته ستتخن گفتهانتتد و البتتته چهبستتا ز بتتان
تعریض و بیان طعنهآمیز ،تأثیرگذارتر و دلچس تر باشد.
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 عبود ،عبده1999( .م) .اْلدب المقارن مشکالت وآفاق ،دمشق :اتحاد الکتاب العرب؛ العشاش ،الطی 1401( .ق) .دیوان منصور النمری ،دمشق :دارالمعارف الطباعة؛سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396

 علوش ،سعید1987( .م) .مدارس اْلدب المقارن ،القاهر  :المرکز ال قافی العربی؛ قمی ،شیخعباس1374( .ش) .نفس المهموم ،تهران :کتابفروشی اسالمیه؛ محجوب ،محمدجعفر1340( .ش) .دیوان سروش اصفهانی ،تهران :انتشارات امیرکبیر؛ مرتضتتی ،شتتریف1417( .ق) .دیتتوان شتتریف مرتضتتی ،شتترل د.محمتتد التتتونجی ،بیتتروت:دارالجیل؛
 -مصطفوی ،حسن1388( .ش) .التحقیتق فتی کلمتات القتران الکتریم ،تهتران :مرکتز نشتر آثتار
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عالمه مصطفوی ،چاپ3؛
 -مفیتتد ،ابوعبتتداهلل محمتتدبن محمتتدبن نعم تتان العکبتتری1413( .ق) .اإلرشتتاد فتتی معرف تته

حجتتج اهلل علتتی العبتتاد ،تحقیتتق :مؤسستته آل البیتتت قتتم ،المتتؤتمر العتتالمی ْللفیتته الشتتیخ
المفید؛

 مفیتد ،ابوعبتداهلل محمتدبن محمتدبن نعمتان العکبتری1387( .ق) .مقتتل مفیتد ،ترجمتسید علیرضا جعفری ،قم :انتشارات نبو  ،چاپ دوم؛
 مؤتمن ،زینالعابدین1372( .ش) .تحول شعر فارسی ،تهران :انتشارات طهوری؛ هدایتپناه ،محمدرضا1389( .ش) .بازتاب تفکتر ع متانی درواقعته کتربال ،قتم :پژوهشتگاهحوزه و دانشگاه ،چاپ دوم؛
 ی تتزدی ،عب تتاس1394( .ش) .گگ ی تتده دی تتوان وص تتال ش تتیرازی ،ته تتران :انتش تتارات فرهن تتگدانشجو.

نقش کوفیان در شکلگیری واقعه کربال از منظر شعر فارسی و عربی
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