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  مضامین مراثی حسینی در دیوان سید مرتضی

  2دکترمحمداسمعیل زاده،  1دکترمحمود شکیب 

  چکیده  
دمرتضی،م.) هـ436 - .هـ355(أبوالقاسم علی بن أبی أحمدالحسین از فقها و  عروف به سی

ه  دربسیاري ازعلوم مانند فقه، اصول، کالم، ادبیات، لغت و سرآمد متکلّمان بزرگ شیعۀ امامی
عمرشریف خویش را تنها به فراگیري علوم وتدریس وتألیف ي و. وشعر، روزگارخویش بود

. ، نقابت علویان را برعهده گرفت پس از برادرش سید رضی با کراهتو رانیدکتاب ورساله گذ
 آینۀ تمام نماي روزگارش است؛ زیرا به اندازة کافی ثروتمند بود و نیازي به سید مرتضیشعر 

بانه وتملّق گویی نداشت وي شاعري توانا وزبان آور بود ولی درشعر به شهرت  .سرودن اشعار متکس
د رضی نرسید وشاید تالش حاسدان ودشمنانش یکی ازعلل آن بوآوازة برادرش  اشدسی . 

دمرتضی  ش حضرت امام 696 قصیدة کوتاه وبلند مستقل جمعاً در 14سی بیت براي جد 
طورمعمول، آنها را در روزعاشورا  دراین مراثی سوزناك که به. مرثیه سروده است) ع(حسین 

هاي آن دفاع کرده وتشیع مخلصانۀ خود را به نمایش  سروده، از مبانی فکري شیعه واز آرمان می
ی دارد؛ چرا که با  .گذارده است ت خاص دمرتضی اهمیبررسی مضامین مراثی حسینی سی

ات تاریخی را یادآور شده وچگونه برامام  پرداختن به آن معلوم خواهد شد وي کدامین واقعی
فرا روي خوانندگان اشعارخویش قرار هایی را  ویاران باوفایش گریسته وچه عبرت) ع(حسین 
  .داده است

  
   . رثا، شعر عربی، مراثی حسینی، سید مرتضی :ها کلیدواژه 
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  مه  مقد
أبوالقاسم علی بن أبی أحمدالحسین که از او با القابی چون شریف، مرتضی، 

یاد می ) 286ص، نساريخوا (علَم اهلُدي وذُوالثَّمانني، شيخ األدباء، علّامة املُفَسرينذوالمجدین، 
ول بغداد چشم به دیدار 355به سال ، شود حۀ باب الم جهان  هـجري قمري درمحلّ
که بهاء الدوله آل بویه وي را به طاهر أوحد  - پدرش أبوأحمد حسین . گشود

ۀ امورسادات  -ذوالمناقب ملقّب ساخته بود  نقیب علویان وامیرالحاج بوده وبه کلی
هفتمین امام ) ع( واسطه به حضرت موسی بن جعفرج وي با پننسب. کرد رسیدگی می

ابوأحمد مردي صلح طلب، بانفوذ وداراي منزلت اجتماعی زیاد وحتّی . شیعیان می رسد
دراواخرعمرنابینا شد وبه   )10مرکزالبحوث، مقدمه مسائل الناصریات، ص(باهیبت ازخلفا بود 

دمرتضی  سالگی درشهر بغداد رخت 97 هـجري در 400سال  ازجهان بربست وسی
دمرتضی درسوگ او قصیده اي  د رضی را داغدار ساخت وسیبیتی 42وبرادرش سی 

  :       وي در بخشی از این قصیده می گوید . سرود 
  وال تنـتِظروا ِمني ارِتـيـاحاً            فَقَد ذَهب ابن مـوسي ِبارِتـياِحي

  لَ الدهر دونَ مدي اقـِتراِحيـاي            وحلَواين ما لَـواين عن مـراِد
  )280، ص 1ج، دیوان الشریف المرتضی                                     (

 د الحسن ملقّب به ناصرصغیر ازنوادگان حضرت علی مادرش فاطمه بنت أبی محم
  کرد  برادرش سید رضی می بن الحسین چهارمین امام شیعیان، توجه خاصی به او و

ه ویژه پس از آنه ب وله آل بویه در سال  که پدربچهـجري 369هایش به دستور عضدالد 
 وي نزد فقیه بزرگ ،اي واقع در شیراز زندانی شده واموالش مصادره گشت در قلعه

کبري ملّقب به شیخ مفید رفت واز او درخواست  د بن نعمان ع د بن محم شیعه محم
ه فرزندانش علم فقه بیاموزد وشیخ مفید به دنبال رؤیاي صادقه اي که دیده بود کرد تا ب

،  ص 8، ج1403 و محسن امین، 54،ص 1373محیی الدین،(کار را با کمال میل پذیرفت  این
أحکام  «شیخ مفید بعدها به درخواست این بانوي بزرگوار کتابی تحت عنوان). 214
ساء دمرتضی نحوعربی را نزد ابن نباته سعدي ) 32ي، ص جعفر(به نگارش درآورد » النِّ سی
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وفـقه واصول را نزدشیخ مفید وحدیث را نزد ابن بابویه قمی ومعانی شعرو ادبیات 
بانی کاتب فرا گرفت  رزولغت را نزد م .  

دمرتضی مردي الغراندام، تیزهوش، حاضرجواب، سپیدچهره خوش قیافه، سی ،
ۀ عقلی . زاهد بود ذشت و بخشنده وصبور و باگ، مصلحت بین، بردبار بیشتر به ادلّ

التونجی، (کرد  ضعیف اعتنا نمی مطابق با کتاب وسنّت گرایش داشت وهرگز به اخبار
مه دیوان،ص د برخالف). 10مقددرضی هیچ عالقهسیاي به مناصب حکومتی   برادرش سی

ب ورساله فراگیري علوم وتدریس وتألیف کتانداشت وعمرشریف خویش را تنها به 
او پس از برادرش سید رضی با کراهت وبه ناچار، نقابت علویان ورسیدگی به . گذرانید

  . امورسادات را برعهده گرفت
سید مرتضی درعلوم بسیاري چون : گوید که می، شیخ طوسی، اش سخن شاگرد نابغه

خویش بود  فقه واصول وحدیث وکالم وتفسیر وادبیات ولغت وشعر، یگانۀ روزگار
واعتراف ثعالبی ) 15مقدمه مسائل الناصریات، ص(همگان به فضل او اذعان داشتند و

امروز در بغداد ازلحاظ مجد وشرف وعلم وادب : دانشمند معاصر او که می گوید 
 ما را از صحبت کردن ، )35جعفري،  ص ( وفضل وکرم، ریاست به وي رسیده است؛

  . سازد دربارة منزلت علمی او بی نیاز می
د مرتضی سرودن شعر را از دوران کودکی آغازکرد   شعر او آینۀ تمام نماي .   سی

کافی ثروتمند بود و نیازي به سرودن اشعار   سید به اندازةزیرا است؛روزگارش 
بانه وتملّق گویی نداشت  وي شاعري توانا وزبان آور بود ولی درشعر به شهرت . متکس

 تالش حاسدان ودشمنانش یکی ازعلل آن وآوازة برادرش سید رضی نرسید وشاید
ر را به وي نسبت دادند ، حاسدان .)10عبدالسالم هارون،  ص(باشد صفاتی چون بخل وتکب

ولی تاریخ گواه است که ساحت وي از بخل وتکبر مبرّاست و او پناهگاه مردم در 
د بخشی از خانۀ بزرگ خود را به. وپشتیبان علم ودانش بود، ي قحطیها سال سی 

اهل علم ازکتابخانه اش که دوستش  نامید؛» دارالعلم «صورت مدرسه درآورده وآن را
شدند  میمند  بهره، کتابهاي آن را بیش ازهشتاد هزار نوشته ابوالقاسم تنوخی شمار

د براي شاگردانش ). 286ص ،4الخوانساري، ج( فراخور نیاز واستعداد آنان مقرّري  به سی
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ار، ص (به آنان می پرداخت معین کرده بود که هرماه  ، براي مثال به شاگردش) 53صفّ
پرداخت؛ ونقل است که او سود یکی از روستاهاي  ماهیانه دوازده دینار می، شیخ طوسی

 وي پس از یک عمرتالش ).286ساري، صانالخو(خود را وقف خرید کاغد فقها کرد 
ن شیخ الطائفه خستگی ناپذیر وتقدیم آثارگرانسنگ علمی و تربیت شاگردانی چو

شیخ ابوعبداهللا جعفربن محمد ، ابوجعفر محمد بن الحسین معروف به شیخ طوسی
 قاضی ابوالقاسم  و بن الحسین معروف به ابن حاجبهبۀ اهللاشیخ ابوالحسین ، دوریستی

الم بغداد چشم 436سرانجام درسال ، علی بن المحسن تنوخی هـجري قمري در دارالس
  . از جهان فانی فرو بست

دمرتضی در زمینه هاي مختلف تألیفات فراوان دارد؛ فهرست نویسان، شمار  سی    
د محسن امین صاحب کتاب . را بیش ازهشتاد کتاب ورساله نوشته اند تألیفات او سی

رین ت از مهم). 219،  ص 8األمین، ج( اثر براي وي برشمرده است 89» أعیان الشیعه «سترگ
  : هاي زیر اشاره کرد تابآثارچاپ شدة وي می توان به ک

اي کالمی وعقاید شیعه را ه  که درآن بحث:الشافی فی اإلمامة وإبطالُ حجِج العامة - 1
ارمعتزلی را نقد ونقض کرده است» المغنی «گردآورده وکتاب آقا بزرگ . (قاضی عبدالجب

  ) .8، ص 13طهرانی،  ج
مسألۀ قضا وقدر پرداخته ونظرعلماي شیعه را که درآن به : إنقاذُ البشِر ِمن اجلَربوالقَدر -٢

هـجري با تصحیح علی 1354بیان کرده است ؛این کتاب در نجف اشرف به سال 
  . خاقانی به چاپ رسیده است

 1376دربارة اصول فقه است ودرزمستان ، این کتاب:الذَّريعةُ الی أصوِل الشريعة  -٣
رجی توسط دانشگاه تهران چاپ شده هجري شمسی با مقدمه وتصحیح دکترابوالقاسم گ

 ...إنی رأيت أن أملی کتاباً متوسطاً فی اصول الفقه : سید درآغاز این کتاب می نویسد . است
  . خالصه کرده است» تلخيص مسائل الذريعة «تحت عنوانی این کتاب را فرید خراسان

توضیح اصول وفروع دین پرداخته  به بیان وکه درآن: جملُ العلم والعمل ياجملُ العقائد-٤
  . است 
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 که آن را براي امیرعمید الدین دربارة آن دسته ازآراي :اإلنتصار فی انفرادات اإلمامية - 5
علماي شیعه که فقهاي سایرمذاهب نیز با آنها موافقند وبا دالیلی از کتاب وسنّت اثبات 

  . نوشته است ، گردیده
د دربارة :الئِد يا أمالی املرتضی غُرر الفَرائِد ودرر القَ-٦ این کتاب حاوي مجالس سی 

توسط  حضر تفسیرآیات دشوار و تأویل احادیث مشکل است که درسفر و، ادبیات
د ابوالفضل ابراهیم . شاگردانش ثبت شده است مه وتصحیح محماین کتاب اخیراً با مقد

حسن حسن زاده آملی هللا آیۀافقیه متأله  توسط انتشارات ذوي القربی قم چاپ شده و
 مبرّد »اللّغۀالکامل فی  «ابن قتیبه،» ادب الکاتب «جاحظ، »البیان والتبیین«آن را پس از

  ).38شریفی، ص( .پنجمین کتاب اصلی ادبیات عربی برشمرده اند، ابوعلی قالی» النوادر«و
  .که دربارة ادبیات است وشیخ طوسی در الفهرست ازآن نام برده است:  الربق-7
وضوعاتی  در آن مکالم واصول دین است و، موضوع آن: املُلََخص فی اصول الدين -8

  .آمده استعدل وإراده ، چون نفی رؤیت خداوند
درمصر به سال  این کتاب: شرح قصيدة السيداحلمريی البائية املعروفة باملُذَهبة -9

  . هـجري چاپ شده است1313
متونی ،  موضوع کتاب ادبیات بوده: الشيب والشباب الشيب والشباب يا الشهاب فی-10

این کتاب درچاپخانه الجوائب . در برگرفته است را از نظم ونثردرباره پیري وجوانی
  . مصر چاپ شده است 

 لۀ فقهیئ مس207،موضوع آن فقه تطبیقی یا مقارن بوده : الناصريات فی الفقهاملسائل -11
د مهدي این کتاب توسط مجمع ج. برداردرا در  مۀ محمذاهب با مقد هانی تقریب بین الم
  . چاپ شده استی نجف
 این کتاب دربارة تخیل وخیال است وسید مرتضی : اخليال يا الطيف واخليال  طيف-12

ام وبحتري وبرادرش سید رضی ودیگران استفاده کرده است  درآن از اشعار ابوتم .  
اي فقهی ابوالفضل ابراهیم ه را در پاسخ به پرسش که آن :  املسائل الطرابلسية الثانية -13

   .  ادامه یافته استاملسائل الطرابلسية الثالثةاین کتاب در . بن حسن ابانی تألیف کرده است
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  . که نزدیک به بیست هزار بیت در بردارد :ديوان الشريف املرتضی - 14
روضات ، عةأعيان الشيهایی چون  سرگذشت وفهرست آثار وشرح عقاید وي درکتاب

أدب  تشیع وکتابهاي تاریخ ادبیات عربی ودرکتب مستقلّی مانند دائرة املعارف، اجلنات
ل بیان شده است  ه تألیف عبدالرزاق محیی الدین بالمرتضی من سیرته وآثاره طورمفص

 ۀولی تاجایی که بنده اطالع دارم دربارة مراثی حسینی سیدمرتضی کتاب یا رسال
 قصیده جمعاً به تعداد 14مراثی حسینی سید که در. نیامده است در مستقلّی به تحریر

ت مورد بررسی قرار گرفته و696 موضوع قصاید طبقه  بیت سروده شده است به دقّ
بندي گردیده است تا معلوم گردد که وي در مراثی حسینی به کدام موضوعات پرداخته 

  .   است
  

  : مراثی یا سوگ سروده هاي حسینی سید مرتضی 
دمرتضی انسانی وفادار و ترین و  رثا یکی از صادق احساس ودور اندیش بود و با سی 

دوستان وخلفا و   او درسوگِ خویشاوندان و.استبهترین انواع شعردر دیوان سترگش 
  .  بیت سروده است2882 قصیده در 78وزیران ودولتمردان و وابستگان آنان حدود 

 کوتاه وبلندِ ة قصید14که گفتیم با  م وشاعرشیعه چنانسید مرتضی به عنوان فقیه ومتکلّ
. مرثیه سروده است) ع( بیت براي جدش حضرت امام حسین 696مستقل جمعاً در 

مبانی  سروده، از عاشورا می معمول، آنها را در روز طور هدراین مراثی حسینی که ب
ه نمایش گذارده تشیع مخلصانۀ خود را ب هاي آن دفاع کرده و فکري شیعه وازآرمان

  : هاي بارز مراثی حسینی سید مرتضی عبارتند از ویژگی .است
 2سریع،  بحر  قصیده در3طویل،  بحر  قصیده در4طوریکه  ه  تنوع بحور عروضی؛ ب- 

 قصیده دریک وافر،  بحر قصیده دریک قصیده دربحربسیط، یک قصیده دربحررمل، 
دمرتضی ازاوزان شعري هماهنگ با  سی. قصیده دربحر کامل وجود دارد2بحرخفیف و

  . موضوعات قصایداستفاده کرده است 
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استعارات وکنایات ساده ومأنوس وبیشتر ، تشبیهات، تعبیرات،   استفاده از واژگان- 
  . قرآنی

ت اهل البیت -  ویژه  هب) ع(  استفاده از آیات قرآن وأحادیث مأثوره جهت اثبات حقانی
 اغلب به شکل اقتباس، ،حدیث ه استفاده از قرآن و است کشایان ذکر). ع(امام حسین 

    براي مثال  در بیتِ؛تلمیح وتضمین مفاهیم بوده است
  ٌ وتلَهـفةتقُولُونَ يل صرباً جميالً ولَيس يل     علي الصِرب إلّا حسر

  ) 318، ص 2دیوان،  ج    (
رصبراً جمیالً « سوره مبارکه معارج5شاعر از آیه    . اقتباس کرده است» واصبِ
ات عدن «یا عبارت    در بیتِ» جنّ

ألِّفتم دٍن جامعاِت عنم      ِبجملُهثراً فَشم يف القاِع نرهفإن ت  
  )319، ص 2دیوان،  ج (

دنٍ  « سوره مبارکه بینه8مقتبس از آیات قرآنی مثل آیه  ع ات م عِند ربهِم جنَّ جزاؤُه
  در بیت  »غداً «و واژة »ارتَجري مِن تَحتِها األنه

  لَيس عذر لَـكُم فَيقبلُه اُهللا          غَداً يوم يـقبلُ األعذارا
   )22، ص2دیوان،  ج (

ذّاب « سوره مبارکه قمر26 که در آیه استکنایه از روز قیامت   داً منِ الکَ ونَ غَ م یعلَ س
   در بیتِ.  کار رفته است هبه همین معنا ب» األشِرُ

ـَراباً            وخبرناكُم فَـكُـنتم خبارا   قَدسبرناكُم فَـكُـنتم س
   )20، ص2دیوان، ج (

راباً «عبارت کنایی م س  مقتبس  »وسيرِت اِجلبالُ فكانت سراباً«  سوره مبارکه نبأ20ازآیه » کُنتُ
  در » بیت« وچنین است کلمات .است

  لي التقَي    وبيت لَه ذاك الستار املُسجفلَـكُم أم لَهم بيت بـناه ع
  )321، ص2دیوان،  ج (
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  در » الکوثر« واستکه کنایه از کعبۀ معظمه 
  حألتم ِبالطَِّف قَوماً عِن الـ      ـماِء فَحلّئـتم ِبِه الكَـوثَرا

  )15،  ص 2دیوان،  ج(
  دربیت » آل یاسین«و

     ـلُـهـم أعـيا اللَّـبـيباآلَ ياسني ومن فَضــ      
  )61، ص1دیوان،  ج (

ار«و   دربیت » حَطب النّ
  فَهو وإن فاز ِبها عاِجالً       ِمن حطَِب الناِر وال يدري
  )129، ص2دیوان،  ج (

  به معناي قرآن کریم در بیت » الذِّکر «و
حِفلُوا           ِبما لَـكُم يف مومل ي هجوا النححكَم الذّكـِرواطَّر  

  )128، ص2دیوان،  ج (
  وابیات زیر

  لَـِقـي اَهللا وظَـن النــ          ـاس أن القَـي شــعـوباً
  وهـــو يف الِفردوِس لَما         قيـلَ قَـد حلَّ اجلُـبـوبـا

  )62،  ص1دیوان،  ج(
  

وا فی سبیلِ اهللا ال تَحسبنَّ « سوره مبارکۀ آل عمران169تضمین وبرگرفته ازآیۀ  لُ ذینَ قُتِ  الّ
قُونَ رز م ی   وبیت . است »أمواتاً بل أحیاء عند ربهِ

  وكُلُّ كَــرٍمي ال يلم ِبـريبة        فإن سيم قَولَ الفُحِش قالَ جميالً
  )53،  ص 3دیوان،  ج(

  
عوا اللَّغو أعرَضُوا عنه « سوره مبارکه قصص55اشاره به آیه  مِ وبیت » وإذا س  

وِقفم رم الشبتإن أحب روِللش        وِضعم م اخلَريِري وإن آثرتفَِللخ  
  )323، ص2دیوان، ج (
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ه « سوره مبارکه بقره184اشاره به آیه  یـرٌ لَ طَوع خَیراً فَهـوخَ دتُم  «وعبارت» فَمن تَ حسِ
  در بیت» الفَضلَ

  
غَري حِرزهالفَضلَ لَم ي مِسدتوِدححسحروٍم ومم نيما ب اسكُم        والن  

  )402،  ص 1دیوان،  ج(
هِ « سوره مبارکه نساء54اشاره به آیه  ن فَضلِ اس علی ما آتاهم اهللاُ مِ » أم یحسدونَ النّ

               : ودر بیت. است
  صلَّي عليكُم ربـكُم وارتوت            قبوركُم ِمن مسِبٍل مـثِجِم

  )368، ص3دیوان،  ج (
لُّونَ علی النّبی « سوره مبارکه احزاب56تلمیح به آیه  ص وجود دارد» إنَّ اهللا ومالئکته ی .

پرسیدند که ) ص( دربارة کیفیت صلوات از رسول خدا، وقتی که این آیه نازل گردید
وا: فرمودند حضرت صلُّ وا صلِّ علی محمد وآل محمد وال تُ ولُ  :پرسیدند .بتراءَ الةالصال قُ

لِّ علی محمد: چیست؟ حضرت فرمودند  بتراءةصال هم ص ونَ اللّ ولُ قُ    ).433-4، صص 2القندوزي، ج (تَ
      : در بیت

  لَم يكونوا زيناً ِلقَوِمِهم الغر            ولكن شيناً طَويالً وعارا
  )21، ص 2دیوان، ج (

لَینا شَیناً کُ «)ع(تلمیح به این سخن حضرت امام صادق  واع ونُ یناًوالَتـکُ ناز العاملی،  (ونُوالَ
    : و یا در بیت. است )245، ص15ج

  قدجعلَ اُهللا إليكم كَما         عِلمتم املَبعثَ واملَحشرا
  )16،  ص2دیوان، ج(

ر هذا يل أنت قَسيم الناِر واجلنة يف يوم القيامة تقول للنا!يا علي  «تلمیح به حدیث شریف نبوي
   وبیت ) 403،  ص2القندوزي،ج ( »وهذا لك

  َمع املَذلِة كَاملَماِتةوتـيـقَّـنوا أنَّ احلَيـا              
  )209، ص1دیوان،  ج (
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   ودر »هيهات ِمنا الذِّلة «)ع(تلمیح به سخن معروف امام حسین 
  الية ترشـفٌ فَعدوهم       يحلّأ وأصحاب الوةأحواضهم مورود

  )319،  ص 2دیوان،  ج (
أنت وشيعتك تردونَ علي احلوض رواًء مرضيني مبيضة !يا علي  «تلمیح به حدیث شریف نبوي

  . وجود دارد)  385األنطاکی، ص ( »وجوهكم وإنَّ أعداَءكم يردونَ علي احلوض ظماًء مـقمحني
براي نمونه . ها جنگی وجاي  ابزار کثرت استفاده از نام اشخاص، حیوانات، گیاهان،- 

داود، أحمد  أمیه، حرب، ابن سعد، زیاد، هاي شمر، درمراثی از اعالم اشخاص به نام
أم  طیبه، فرات، أنعم، عکاظ، زمزم، منی، کربال، حنین، عرفات، ها به بدر، وازنام جاي

دل، قشعم، لیث، حصان، ناقه، أج نام حیوانات به ذئب، از خیبروجمرات و، القري
الل و طاط واز، کمیت، ضبع عقاب، نسر، صقر، نوار،  نام گیاهان ودرختان به دوحه، صِ

رس،عندم، علقم، ریحان وأیک وازنام ابزار جنگی به قنا، رماح، سنان، سیف و درع  و
  .اشاره کرده است) 609 تا ص 598اسمعیل زاده، ص (
 رکیک وزننده براي هجو  رعایت ادب کالمی وعدم استفاده از واژه هاي مستهجن یا- 

  .دشمنان
  

 مضامین مراثی حسینی سید مرتضی 

مان ، درهرحال بررسی مضامین مراثی حسینی سید مرتضی به عنوان یکی از فقها ومتکلّ
ه اهمیت خاصی دارد که با پرداختن به آن معلوم خواهد شد  چرا؛ برجستۀ شیعۀ امامی

 یاران با و) ع(وچگونه برامام حسین یادآور شده  وي کدامین واقعیات تاریخی را
. هایی را فرا روي خوانندگان اشعارخویش قرار داده است وفایش گریسته وچه عبرت

د مرتضی وسیر و ترتیب آنها چنین است مضامین مراثی حسینی سی :  
  ): علیهم السالم( درنگ غمبار درمنازل ویران آل البیت - 1

د مرتضی، به سنّت شعرعربی وفادار  بود لذا به پیروي از شاعران بزرگ عرب سی
درخرابه هايِ منازلِ یاران که دستِ روزگار، آنها را به این روز انداخته ونیزدرسرزمین 
طف باحسرت وگریه ناقه را نگه می دارد واز خرابه هاي خشکِ برجاي مانده دربارة 
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می کند ومی ساکنانِ اهل نماز وروزه اش که درکنار رود فرات تشنه ذبح شدند سؤال 
  : گوید 

  
ـِف ِبالدياِر املُقــِفـراِت        لَـِعـبت ِبهـا أيـِدي الشتاِت «   ق

ـَا النـاِحـال         ِت علي الرســـوِم املَاِحالِت   عـج ِباملَـطاي
  »واسأل عِن القَـــتلَي األلَي        طُِرحـوا علي شـطِّ الفُـراِت 

  )207،ص1دیوان،  ج(
دیدنِ منازل خالی ازسکنۀ یاران اندوهگین شده  از اي دیگر، ابیات آغازینِ مرثیه در و

واشتران الغرمیانی راکه شب نوردي وسفرهاي طوالنی پاهایشان را زخمی کرده است 
  : دهد دارد وچنین گریه سر می نگه می

  ِبلَي ما عراأما تــري الربع الَّذي أقفَرا         عـراه ِمن ريِب ال«
  »وقَفـت فيِه أينـقـاً ضمـرا         شذَّب ِمن أوصاِلِهن السري 
  )13، ص2،جهمان                                       (

 بیانِ درد بی درمان وغم واندوه سوزنده چون زبانۀ آتش وتوصیف سیل اشک وگریۀ - 2
صیحت کسانی که وي را به صبروشکیبایی فرا بی اختیار وگوش نسپردن به مالمت یا ن

  می خواندند در ابیاتی مانند 
  من عذيري ِمن سـقــاٍم      لَم أِجد ِمنــه طَبـيبا «

ـَّــ       ـاِر يسکن القُـلُـوبا   »وهـمـوٍم کَأواِر الن
  )57، ص 1، جهمان(

  الصِرب إلّا حسرةٌ وتلَهـفصرباًجميالًولَيس يل            علَي :تقُولُونَ يل
  )318، ص2،جهمان(

    :خواهد با باران مسابقه دهد ریزد وگویی که می می دیدگان فرو اختیار از ابر  بی، واشک
  فَِلي دموع تباِري القَطر واِکفَةً       جادت وإن لَم أقُل يا أدمعي جوِدي

                                         
  )404، ص1،جهمان(

ـِع أمِري   فَلَو نهيت الدمع عن سحِه           والدار وحش لَم تط
  )125،ص2،  جهمان(
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  ودمٍع إذا حبسته عن سبيـِلِه           يعود هـتوناً ِفـي اجلُفُوِن هطُوال

  ) 50، ص 3، ج همان(
اعالن عاشورا به عنوان روزسوگ وعزا و روزي که مصائب زیادي برآل البیت  - 4

  :علیهم السالم فرود آورد در ابیاتی مانند
  إنــه يـوم نـحيٍب        فَالتِزم فيِهالنحـــيبا
  ) 58،  ص 1، ج  همان(

  ضاقَد أتي ِمن يوِم عـاشو    راء ما کانَ بـغـي «
  »دع نشــيجـي فيِه يعلُو     ودموعي أن تفيضا 

  ) 202،  ص 2همان، ج(
  أيا يوم عاشورا کَم ِمن فَجيعٍة    علَی الغر آِل اِهللا کُنت نزوال
  ) 53،  ص 3، ج همان(

 پیامبراکرم، دین اسالم،  اشاره به سخت وگرانبار بودن مصیبت عاشورا براي شیعیان- 4
المو) ص( مصائبی که مثل دیگرمصائب نیست وچنان اندوهبار ، آل البیت علیهم الس

وکمرشکن است که مصائب دیگررا ازیاد می برد وانسان را زودترپیرمی کند درابیاتی 
  :مانند

  ورزٌء حملت الثِّقلَ ِمنه کأنين     مدي الدهِر لَم أِمحل ِسواه ثَقيال
  ) 366 ،  ص 3، ج همان(

  خــطُوب مـعـِضـالٍت           ِبـتـن يـنـسيـن الـخـطُوبـاو «
ـَّـبـت ِمـني فَــودي           ی ولَـــم آِت الـمـشــيـبا   شي
ـَوم          کانَ ِلـلــديــِن عـصـيـبا  ـَوم الـطَّـف يــ   »إنَّ ي

   ) 57  ،  ص 1، ج همان (
ـَّةٌ ِللـديــِن لَ ـَا املَاِضياِتورِزي   ــيــ           ـست کَـالرزاي

   ) 209 ،  ص 1، ج همان(
  مـصيبةٌ سـيقَت إيل أحـمد           ورهـِطِه يف املَـأل األعلَي

  ) 366 ،  ص 3،ج همان(
  تلخ ، شکایت از روزگارکه کام انسان را با فراق ودوري یاران ونیزمصائب - 5

  :هالن را برمسندِ قدرت می نشاند؛درابیاتی مانندمی سازد وگاهی به اشتباه، ناا
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  وسـقَاِني الدهـر ِمن فُــر         قَِة من أهـوي ذَنـوباً

  ) 57،  ص 1،  ج همان(
  کانت ِمن الدهِر ِبکُم عثرةٌ        البـد للساِبِق أن يعثرا
   ) 15،  ص 2 ج همان، (

ویاران باوفایش؛ وهیچ مرثیه اي ازمراثی ) ع(ام حسین  بیان فضایل آل البیت بویژه ام- 6
دمرتضی ازبیان فضایل آل البیت علیهم السالم وذکرفضایح امویان خالی  حسینی سی

آل البیت علیهم السالم درحیات دنیوي . کند مقدار آن درهرقصیده فرق می نیست ولی
  :  ن بود خود جز نیکی ومردمداري نشناختند وبخشش واحسان درنهاد وسرشتشا

  مل يعِرفُوا غَري بثِّ العرِف بينهم      عفواً وال طُِبعوا إلّا علي اجلُوِد «
آنان دالورانِ آشنا به فنون نبرد بودند وپس ازآنکه با ضربات نیزه وشمشیر، بسیاري 

ت افکندند سرانجام خود به شهادت رسیدند   :ازپهلوانان دشمن را برخاك مذلّ
  »ملَوت إلّا بعد أن حطموا      ِبالضرِب والطَّعِن أعناق الصناديدلَم يطعموا ا

   ) 401،  ص 1،  ج همان(
   :آنان شفا دهنده دردهاي مردمند 

  مريضا– و قد ِضيموا - وِبِهم يربأ من کـا        نَ
   ) 204،  ص 2،  ج همان(

ت کشانیدند آنان بودند که عرب را ازحضیض جهالت وخواري به بلند   : اي عزّ
  وهم نشطُوکُم ِمن کُلِّ ذُلٍّ           حلَلتم وسطَ عقوِتِه انِتشاطا

  ) 217،  ص 2،  ج همان(
آنان حجت پروردگار برعرب وغیرعربند ودرخانه هایشان قرآن نازل شده است 

ب به منازلشان رفت وآمد کرده اند   :     وفرشتگان مقرّ
  أبياتهم            ومستـقَر املُنــزِل املُحکَِممهاِبطُ األمالِک  «

  »فَـأنتم حجـةُ رب الوري            علي فَصيِح النطِق أوأعجم 
  ) 367، ص  3،  ج همان(
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درقیامت ازحوض آنان سیراب می شوند ، آنان کسانی هستند که صالحان و والیتمداران
 و خیبر و بدر نبردها تنها نگذاشتند در را) ص(پیامبراي حضرت  که لحظه آنان بودند و

        : حـنین گواه  استو 
» فـرشالواليِة ت ابحلَأ وأصــحم         يهدوةٌ فَـعودـورم مهوأحـواض  

ـفـرعةُ تـيثُ األسنـکُم حبيــٍر          نـيبخ ومي ـمم أم هرتصم نوأنت  
م دلَه حلَفٍني کُلَّما ال يــزـنـَوِم ح ـَوِم بـدر وبعدها         ِبي   »ونکُم يف ي

    ) 319- 320، صص 2،  جهمان(
  :فضایل آنان آنقدر زیاد است که خرد ورزان از شمردن آن ناتوانند

ـَا اللَّـبـيــبا   آل يـاسني ومن فَـضـــ             ـلُهـم أعـي
  )   61، ص 1،  ج همان(

 برشمردن اعمال زشت امویان مثل خیانت درحق آل البیت علیهم السالم، - 7
سپس تهدید ونفرین کردن ) ص(مکرونیرنگ و غصب وناالن کردن اوالد رسول اهللا 

  : امویان همچون کرکس وکفتارهاي درنده پیکرهاي مبارك شهدا را پاره پاره کردند.آنان 
     قُهزمريٍح ِبال آٍس تالبيِدوکَم ج عا أضـبوإمورسا النإم  

   ) 401،  ص 1،  ج همان(
  : را گریان و ناالن گذاردند ) ص(وزنان واوالد رسول اهللا 

  وِنساِء رسوِل اِهللا عقر دياِرکُم         يرجعن ِمنکُم لَوعةً و عويال
  ) 51 ،  ص  3، جهمان(

اري وآتش جهنّم را خریدند؛کاري که هیچ آنان دینشان را به بهاي اندکی فروختند وخو
    : دهد عاقلی آن را انجام نمی

ـَحــقَـرا   وکَيف ِبعتم دينکُم ِبالَّذي استـ        ـرتَره الـحاِزم واست
   ) 15 ،  ص 2، جهمان(

وباید روزي حساب پس بدهند؛ درآن روز، فضا خاك آلود خواهد شد وآنان در 
هايِ ریزان به دستِ باد خواهند بود  چون برگ، تبرابرسیل خروشان خشمِ ام :  

» ري ِمن کَثرِة القَتِل أمحوفيه الثَّر          رأغب ـوٍم ِبِه اجلَوِمن ي دوالب  
طريبأيدي العاِصفاِت م شيمـکُم          هيوِل کأنجتاِز السم ِبموأنت«  

    ) 77،  ص 2،  ج همان(
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گوید خداوند آنان را لعنت کند که  می پردازد و ن آنان پرداخته میسپس به نفرین کرد
  : هاي آل البیت علیهم السالم را به بدي دادند پاسخ خوبی

  
  لَحا اُهللا قَوماً لَم يجازوا جميلَکُم       ألنـکُم أحسنـتـم وأساؤوا

   ) 27، ص 1،  ج همان                 (
ویارانش دریغ کردند حسرت آب گوارا را بکشند  )ع(سین آنان که آب را از امام ح

  : وروي آسایش نبینند وپیوسته در رنج وعذاب باشند 
  والشربتم ِبصفــٍو ال والعِلقَت         لَکُم بـنانٌ بـأزماِن أراغـي «

  »والظَفرتم وقَدجـنت ِبکُم نوب         مـقَلـِقالت بتمهيٍد وتوطيِد 
   ) 404،  ص 1  ج ،همان(

الهی که روزگار نام وآوازه آنان را بلند نکند وخداوند ازگناهانشان در نگذرد وآنان از 
  : پل صراط نتوانند عبور کنند

  وال رفَع الزمانُ لَکُم أدمياً           وال ازددتـم ِبِه إلّا اِحنطاطا «
ـُوباً          وال جز   »تم هناِلکُم الصراطا والغَفَر اإلله لَکُم ذُن

   ) 218،  ص 2،  ج همان(
د ب:  فخر- 8 مباهات آدمی است  و  فخرۀدانند چه چیزي مای  کسانی که نمیهسی
است ) ص(رسول اهللاهاي زربفت و پرنقش ونگار مایۀ فخر نیست بلکه فخرما به جامه: گوید می

ب بودکه قرآن کریم براو نازل شده وخانه اش محل رفت وآمد فرشتگ   :ان مقرّ
» ففَــوی أو رداٌء موشم ی            قَـمـيصِللفَت لُ الفَخرجهن ينا يا موما فَخر  

فصحم وي ِمنها قدحأو م الئکطَت ِبِه الـ             ـمبنا إال الّذي هوما فَخـر«  
  ) 323،  ص  2،  ج همان(

  :جام بد براي آنان در دنیا وآخرت ابراز دشمنی با امویان وآرزوي فر- 9
الم بسنده نمی کند وآرزو دارد که درمیدان  شاعربه حمایت زبانی ازآل البیت علیهم الس

  : جان خود را فداي ایشان بکند جنگد و  ه ب  آنان راه  در نیزه جنگ با تیغ و
  ولَم أکُن أقنع يف نصِرکُم          ِبنظِم أبياٍت ِمن الشعـِر «
حري رلَـکُم ن أبذُلُ فيِهن          عرـوين والقَنا شمأيـت«  

   ) 130،  ص 2،  ج همان(
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     : ویقین داردکه درفردایی نزدیک حقوقِ غصب شدة آل البیت علیهم السالم به آنان برخواهد گشت
  يف غٍَد يـنـضب تيـّـ           ـار لکُم فــينا نضوبا«

ـُـود اخلَـلَ ـَع   شيباــ  ثُّ ِمن األمــِر قَ   ـق الـر  وي
  » نـاکباً يضحي نکيــبا     والّذي أضــحي وأمسي                         

   ) 61،  ص 1، ج همان(
اسیان درغصب حق خالفت - 10 اشارة کنایی به اقدام عب :  

ت علیهم با زور، براشترخالفت که صاحب حقیقی آن اهل البی امویان با ظلم وستم و
آنان با . سپس عباسیان با نیرنگ وسیاست برآن سوار شدند،شدند السالم بودند سوار

اند وشمرهاي زمان هنوزحقوق برحقِ آل  ظلم دردارالخالفه برمسندِ قدرت تکیه زده
الم را غصب می کنند البیت علیهم الس :    

ـَـا ِزلـنا رکُوبـا   رِکبوا أعـوادنا ظُلــ       ـماً  ومـ
   ) 58،  ص 1،  ج همان(
  ِبالداِرظُلماً غَري سکّاِنها       وقَد قَري من لَم يکُن يقري
   ) 127،  ص 2، ج همان(

  کَم لَـکُم ِمن بعِد ِشمٍر مري      ِدماَءکُم يف الترِب ِمن ِشمِر
  ) 129،  ص 2دیوان،  ج (

  :  نکوهش کوفیان به عهد شکنی وخـیانت ورزي- 11
اي : یاري ازابیات خود به نکوهش کوفیان می پردازد وخطاب به آنان می گوید دربس

را به ) ع(این شما بودید که با گسیل داشتن نامه هاي بسیار، امام! کوفیان بی وفا
شهرودیار خود فرا خواندید وبه او قول یاري دادید و او کریمانه، پاسخ شما را اجابت 

ز وبا شمشیرهاي برکشیده به استقبال او رفتیدکرد ولی شما با سپاه بزرگ ومجه   :  
  جاؤوا اليکُم وقَد أعطَوا عهودهم        يف فَيلٍق کَزهاِء اللَّيِل ممدود

   ) 402،  ص 1،  ج همان(
  فَما ِزلتم حتي أجاب ِنداَءکُم              وأي کَريـٍم اليجيب سؤوالً؟

   ) 52 ،  ص 3،  جهمان(
هایی از رخدادهاي دردناك وجانسوزدشت نینوا که توسط  ویرکشیدن گوشه به تص- 12

 را ازتن جدا ساخته و) ع(آنان سرمبارك امام حسین .امویان وکوفیان به وقوع پیوست 
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درخشید ونیز  چون خورشیدي درآسمان نیزه می مبارك او سر کردند و نیزه بر
  : برپیکرزخمی او ویـارانش اسب تاختند 

  
»  فِعمیضَارحکی الوعلی عا        لی القَنا ی الرأس  

  »وانثَني اِجلسم ِلجرِد الـ       ـخـيِل ِبالعدِو رضـيضا 
   ) 204،  ص 2،  ج همان(

  : واهل بیت او ویارانش را به اسارت بردند وغلّ وزنجیر بردست وپاهایشان زدند 
»        قـوسـاِح ممـِبي ِبالـرا سفَإمـفَّـرعـراِب ما قَـتيلٌ يف التوإم    

روأنس ي کَما شاءت ِضباعرعلٌ         وصوأنص ت ِرماحي کَما اختاررحوج«  
   ) 76،  ص 2،  ج همان(

   اشاره به برخی از عادات عرب در سوگ مثل برداشتن عمامه در بیت  - 13
    تحقُّقاً ِبمـصاِب السادة الصـيِدحطُّوا ِمن عماِئِمِهم       :قَدقُـلت للقَوِم

   ) 404،  ص 2،  ج همان(
   ردکردن وجود هرگونه قرابت میان علویان وامویان وعباسیان در ابیاتی چون - 14

ـُم عنصرنا واِحد        هيهات ال قُربي وال عـنصرا   وقُلت
  ) 15،  ص 2،  ج همان(

       ِصدقـکُم بعد أن فَضحتم نِِزاراوادعـيـتم ايل ِنـزاٍر وأنـي    «
  »وإذا ما الفُروع ِحدنَ عِن األصـ        ـِل بـعـيداً فَما قَربن ِنجارا 

  ) 23،  ص2،  ج همان(
  فَال نـسب أبداً الـيِهم        وهل قُربي ِلمن قَطَع املَـناطا

  ) 218،  ص  2، ج همان(
ودفاع ازآنان با مال وجان وزبان چون ) علیهم السالم( تأکید بردوستی آل البیت - 15

  : شمشیرش
  فَِلساين يحکي حسامي طَويالً       ِبطَويٍل وما الِغرار ِغرارا

  ) 26، ص 2 ج  ، همان(
  أعطيکُم نفسي وال أرتضي         ِفي نصِرکُم ِبالبذِل ِللـوفِر

  ) 130،  ص 2، ج همان(
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  :باسات وتلمیحات قرآنی وحدیثی آوردن امثال وحکم واقت- 16
دمرتضی درمراثی حسینی ازتمثّل به امثال وحکم عربی واقتباسات وتلمیحات قرآنی  سی

ل عربی ، نمونه را. که موجب غناي سخن می شود غافل نبوده است در بیت زیر مثَ
لقَمِ «معروف رُّ مِنَ العرا بکار گرفته وگفته است» هذا أم :  

لووها حـحسـبلقَِمالتالع يف احلَلِق ِمن ـرا        أمـهةً إن  
   ) 367 ،  ص 3،  جهمان(

گونه ابیات درعین حال که در  مراثی حسینی وي از ابیات حکمی هم خالی نیست این
وي دریکی از . شوند استقالل هم دارند ارتباط با ابیات پیش یا پس از خود آورده می

کار او ه ضوي ازانسان فلج گردد دیگرآن عضو باگر ع: گوید ابیات حکمی خویش می
اي، پرندة  که اگرصاحب پرنده   چنان؛آید درحقیقت عضو او به شمار نمی نخواهد آمد و

   : اي ندارد خود را پرواز دهددیگرپرنده
نفَّرم رِب ِسربالس بِلر ضِوِه        ولَيسِبع لَّ لَيسالفَيت إن شضوعو  

   ) 77ص ،  2، ج همان(
ومی گوید گاهی شمشیرتیزِ شخص دالوربرهدف نمی نشیند وشمشیرِکُند شخص جنگ 

  : راست برهدف می نشیند ، ندیده
فقرريبةَ موکَم قَطَّ الض سامبا ِبـيميـِنِه      حـقيٍق قَد نکَم ِمن ع  

   ) 323،  ص 2،  ج همان(
رید اهللاُ  «):سوره احزاب، 33آیه ، قرآن کریم(ودربیت زیر به آیۀ کریمۀ تطهیر إنّمای

طهیراً رَکُم تَ جس أهلَ البیتِ ویطَهِّ م الرِّ ذهِب عنکُ که درمنزلت اهل البیت علیهم السالم »لی
  : نازل شده اشاره کرده است

  يا بين الوحي والرسالِة والتـطـ          ـهيـِر من ربِهم لَهم إکبارا
   )24،  ص 2،  ج همان(

رآذرخش در بیت : وصف - 17 مانند وصف ابرهاي باران زا وپ  
ـُه     أصوات لَيِث الغابِة املُرِزِم   مقَعـقَع تخِجلُ أصوات
   ) 368 ،  ص 3،  جهمان(

  :  اشاره به یک سرّ پنهان- 18
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گوید  مراثی حسینی خود ازیک سرّ پنهان ومکتوم سخن می بسیاري از سیدمرتضی در
دانیم که آن راز چیست  به درستی نمی. سازد حظاتی فاش نمیولی آن را به جهت مال

رسد که وي جهت حفظ وحدت میان مسلمانان وپرهیز ازشعله ورشدن  ولی به نظر می
  : پوشد آتش اختالفات مذهبی ازبیان بسیاري ازحقایق تاریخی چشم می

  وبني أضالعي ِسر لَکُم       حـوِشي أن يبدو وأن يظهرا
   ) 17،  ص 2ج ، همان(

  
  وتـعلَّما أنَّ الَّذي کَتمـته       حذَر الِعدا يأبي علي الِکتماِن

   ) 459،  ص 3دیوان،  ج (
  لَوال هـنات هن يلوينين        لَبحت ِباملَکـتوم ِمن ِسري

   ) 130،  ص 2،  ج همان(
  : السالم اشاره به مسألۀ شفاعت وپایمردي آل البیت علیهم - 19

  فإن يکُن ذَنب فَقُولُوا ِلمـن          شـفَّـعکُم ِفي العفِوأن يغِفرا
   ) 16،  ص 2،  ج همان(

  وإذاما شفَّعتم ِمن ذُنوِب الـ        ـخلِق طُراً کانت هباًء مطارا
   ) 24،  ص 2، ج همان(

ثائرٌ طالَ  «،»موعود «ی مانندسیدمرتضی با عبارات کنای): عج( اشاره به موعود منتظر- 20
ه دٍ «و» مطلُ یکی ) عج(اشاره به موعود منتظر  اشاره کرده است وموضوعبه این »  فی غَ

ه قرار بگیرد از ویژگی د، .هاي بارز مراثی حسینی است که باید مورد توج گاهی از سی 
فته رنجیده خاطرگشته وگ) عج(طول کشیدن ظهورآن موعود  و مدت طوالنی انتظار

  : است
ـَوعودکُم         أمطل ِمن عـاٍم ايل شهـِر ؟   حتي متي الوي مب

   ) 129،  ص  2،  ج همان (
وگاهی دشمنان را تهدید کرده وامیدواراست که سرانجام آن منتقمی که ظهورش به 

  :طول انجامیده خواهد آمد وازدشمنان انتقام نهایی را خواهد گرفت 
 ِمنکُم ثاِئر ويثأريظفر ن لَيسم األيام ظِفروقَدت         ـطلُهطالَ م  

   ) 78 ،  ص  2،  ج همان(
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  يف غٍَد تـبصر العيونُ إذاما         حلن فـيکم اقـبالکُم إدبـارا
  )21 ،  ص  2،  ج همان(

»يـونٌ کـثريةٌ          شخوص ايل إدراکه ليس تطرفا عِعدنا ِبما ِمنو  
  » املَدي فَـتوکَّفُوا          فَيا حجـجاً هللا طالَ التوکُّـفوقيلَ لَنا حانَ

   ) 325،  ص 2، ج همان(
  

  : ومکتب سرخ او ) ع(  بیان جاودانه بودن امام حسین - 21
ددربرخی ازابیاتش بیان می کند که برخالف پندار امام  پندارند باطل دشمنان که می سی

رد ودرگور جاي گرفت و) ع(حسین  تنها دیدار،با مرگِ او همه چیز تمام شد م  
  :خدایش رفته و زنده است
  لَقي اَهللا وظَن النـ      ـاس أن القَي شـعوبا «

ـّا        قيلَ قَد حلَّ اجلُبوبا    »وهو يف الِفردوِس لَم
    ) 62،  ص 1،  ج همان(

ر آل البیت علیهم السالم - 22 طلب باران براي قبورمطه  :  
ر شهدا طلب باران می کند و می ، د به پیروي ازسنّت شعرعربی در رثاسیبراي قبورمطه

  : گوید
  سقَي اُهللا أجداثاً طُوين عليکُم         والزالَ منـهالً ِبـِهن ِرواء

  )27، ص1،  ج همان(
ـُوراً          لَهم العذب الغـضـيضا   فَـسقََـي اُهللا قُب

  ) 204،  ص  2،  ج همان(
سپس دست به ابتکار زده وگفته است که صاحبان این قبور در بهشت برین از آب 

 پس ، آنان عین رحمتند؛بهشتی سیرابند ونیازي به آب این ابرهاي پرباران ندارند
  سان برایشان طلب رحمت کنم ؟ هچ

  ومن کانَ يسقَي يف اِجلناِن کَرامةً      فَال مسه ِمن ذي السحائِب ماُء
   ) 27 ،  ص 1،  ج همان(
  وکَيف أستسقي لَکُم رمحةً       وأنـتم الرمحةُ ِللمجرِم
   ) 368،  ص 3،  ج همان(
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  گیري وپیشنهاد   نتیجه
بنیانش   واستمراثی حسینی سید مرتضی به دور از هرگونه دشواري وپیچیدگی مخلّ 

رض وخاتمه خالی نیست، از مقدمه هاي منازل یاران  درنگ درخرابهاو قصیده را با .  ع
با طلب باران  یا سرزمین طف یا با سردادن گریه ویا اظهاراندوه فراوان آغاز می کند و

رشهدا یا با طرح انتقام نهایی توسط موعود منتظر براي قبور برد  به پایان می) عج(مطه
 ومدح وحکمت وفخر وحماسه وصف وفلسفه میان مقدمه وخاتمه یعنی عرض آورده

  . می شود
د مرتضی معلوم گردید که این مضامین وسیر وترتیب  از بررسی مراثی حسینی سی
آنها به صورت عامدانه وهدفمند و هوشمند توسط وي درمراثی حسینی گنجانیده شده 

در . کند ي دیگر فرق می مضمون از قصیده اي به قصیده ابیات هر تنها مقدار است و
افی مانند داستان عروسی حضرت قاسم در کربال، مراثی حسینی وي از موضوعات خر

سربرهنه کردن حضرت زینب، صدور فتوي توسط قاضی شریح، داستان شیر وجسد 
وازغلو ناپسند ومظلوم نمایی ) 387مجمع مدرسین حوزه، مقاله ضیایی، ص (امام حسین 

واسطوره سازي جهت گریاندن وتحت تأثیر قرار دادن مخاطب وازمسائل اختالف 
مراثی . انگیز و وحدت شکن واز ایجاد تصاویر خالف موازین شرعی خبري نیست بر

وارائۀ تصویر ) ع(ویژه امام حسین ه ب) ع(سید مرتضی درپی اثبات حقانیت أهل البیت 
واقعی یا نزدیک به واقعیت از داستان کربالست ودرعین حال تصویرگر عاطفه 

 تاریخی، اثبات مستندِ حقانیت أهل  واز نظر احتوا بر وقایع هستواحساس وي نیز
م مسلّم شیعه) ع(البیت   سندي ،وسیرعامدانه یک سري مضامین ازسوي فقیه ومتکلّ
 پایان امید در. شود عاشورایی وشیوة سرودن آن برشمرده می شعر ارزش در بسیار با

است که شاعران معاصرزبان وادب سترگ فارسی در اشعار عاشورایی خود به موارد 
  .  توجه بیشتري داشته باشندمذکور

  



 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله ١٠٤

 

  منابع ومآخذ 
، رسالۀ دکتري به ترجمه وتحلیل ادبی ومحتوایی مراثی حسینی سید مرتضی  اسمعیل زاده، محمد، -

  . 1387راهنمایی دکتر محمود شکیب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران،  
  . ١٤٠٣مني، بريوت، دارالتعارف للمطبوعات، ، قّقه حسن األأعيان الشيعة األمني، السيد حمسن، -
   .1378،  تهران، طرح نو،  چاپ دوم،  سید رضی جعفري،  سید محمد مهدي،   -  

، طهران، الداراإلسالمية، الطبعة األويل،  روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات اخلوانساری، املريزا حممد باقر، -
١٩٩١ .  

، تهران،  چاپ ونشر بین الملل وابسته به انتشارات امیر )سید مرتضی( با ابراردیدار شریفی، محمود، -
  . 1384کبیر، چاپ اول،  

   . القرآن الکرمي - 
، مكتب اإلعالم اإلسالمي،  الطبعة ملاذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت األنطاكي، حممد مرعي األمني، -

  .  ق، قم املقدسة .  هـ ١٤١٧األويل،  
  . ، بريوت، دار األضواء، الطبعة الثانية،  ؟ الذريعة الی تصانيف الشيعةالطهرانی، العالمة الشيخ آقا بزرگ،  -
  . ، قم املقدسة ١٤٠٩،  مؤسسة آل البيت،  وسائل الشيعة العاملي،  الشيخ حممد بن احلسن،  -
  حتقيق سيد علي مجال أشرف احلسيين،  ، لذوي القريبةينابيع املود القندوزي احلنفي،  سليمان بن ابراهيم،  -

  . ق،  قم املقدسة.هـ ١٤٢٢،  الطبعة الثانية،  ةداراألسو
،شرح الدكتور حممد التوجني، بريوت، داراجليل، الطبعة األويل، أمحد،ديوان الشريف املرتضي املرتضی،علی بن ابی -

١٩٩٧  
 . ١٤١٨صفاررشيد، بريوت، دارالبالغة، الطبعة األولی،  ،  شرح الديوان الشريف املرتضي،...............،  ......-
، مقالة حول ديوان الشريف املرتضی بقلم عبدالسالم جملّة رسالة اإلسالم دارالتقريب بني املذاهب اإلسالمية بالقاهرة، -

 .  ١٩٥٩حممد هارون،  العددالثاين،  السنة احلادية عشرة،  
، للشريف املرتضي، طهران، رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية،  الناصرياتمسائل مرکزالبحوث والدراسات العليا، -

١٩٩٧ .  
اق،  - ین،  عبدالرزترجمۀ جواد محدثی،  تهران، انتشارات ادب المرتضی من سیرته وآثارهمحیی الد  ،

   .1373امیرکبیر،  چاپ اول،  
ارات صحیفه خرد، چاپ اول، ، انتشعاشورا عزاداري تحریفات مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، -

  . ، قم1385
  



  ١٠٥ مضامین مراثی حسینی در دیوان سید مرتضی

 

  
  

  املراثی احلسينية ومضامينها فی ديوان الشريف املرتضی
  

  لدکتورحممود شکيبا
  أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداا جبامعة طهران

  الدکتورحممدامسعيل زاده
  خريج جامعة آزاد اإلسالمية فرع العلوم والتحقيقات بطهران

  
  ص امللخ

املشهور بالشريف املرتضی من کبار فقهاء ) هـ ٤٣٦ -هـ ٣٥٥( بوالقاسم علی بن أبی أمحد احلسني أ
الشيعة اإلمامية کان متوحداً فی علوٍم کثريٍة مثل علم الکالم والفقه وأصول الفقه واألدب والنحو والشعر 

 نلقاه مصروفاً عن هذا املطمع مشغوالً بالعلم ماکان يطمح باخلالفة واملناصب احلكوميه،. ومعاين الشعر واللّغة
تولَّی املرتضی نقابةَ الطالبيني وإمارةَ . والتدريس والتأليف بينما کان أخوه الشريف الرضي طَموحاً لنيل اخلالفة

 علی الشعر کان املرتضی فصيح اللّسان منذُ طفولته مطبوعاً. احلج والنظر يف املظامل بعد أخيه الرضی اضِطراراً
  و مبا انه کان ذا ثَراء عريٍض و سعة . فقاله صبياً ويعد شعره مرآة صادقة للعـصرالّذی کان حيياه

  . فی العيش فلم يکن يستجدی بشعره 
    الشريف املرتضی شاعر فحلٌ لکنه مل حيظَ يف الشعر مبثل شهرة أخيه الشريف الرضی ولعلّ ذلك يرجع الی 

بأربع عشرة قصيدةً تضم ) ع( رثی الشريف املرتضی جده سيد الشهداء اإلمام احلسني .حساده وخصومه
لقد دافع املرتضی يف هذه املراثی املؤملة املُبکية  الّيت کان ينظمها عادةً يف يوم . ستمائة وستة وتسعني بيتاً

ملراثي موضوعاٍت کثريةً نضع أمهَّها تتناول هذه ا. عاشوراء عن مبادئ الفکرالشيعي والتزم بالشيعة والتشيع 
وجدير بالذّکر أنَّ لدراسة هذه املضامني أمهيةً خاصةً ألنَّ الشريف املرتضی . بني أيدي القراء بشـکٍل موجٍز 

 املرتضی اإلمام ثَی الشريفن خالل هذه املقالة املتواضعة کيف رکان فقيه الشيعة اإلمامية األکرب و سيتبي
وأصحابه الکرام وکيف هجا بنی أمية والّذين ظلموا آل البيت عليهم السالم وما هی احلقائق أو ) ع (احلسني

األحداث الّتی وضع الشاعرالنقـط علی حروفها وما هی الِعبـر الّتی يضعها بني أيدينا لنطبـقها علی واقعنا 
  . املعاش 
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