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چکیده
ادبیات مذهبی ،یکی از گونههای ادبی است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،در حالی که
ً
تقریبا در تمامی ادیان و زبانها رواج داشته است .شاعر در این گونۀ ادبی ،ارادت خاص خویش را بـه
محضر بزرگان دین خویش اعالن میدارد .کربالیی محمد چهـری ،شـاعر معاصـر هرسـینی (از توابـع
کرمانشاه) ،در شعر خویش اهتمام ویژهای به امام علی (ع) ،حضرت فاطمه (س) و نیـز امـام حسـین
(ع) داشته است .شاعر ،ارادت خود را به این بزرگواران بیان داشـته و اشـعاری در مـدح یـا رثـای آنـان
سروده و آن را با شعر خویش تلفیق کرده است .وی همچنین قصایدی در رثای شهدا ،قیام  15خـرداد،
شهر خمین و  . . .دارد .مقالۀ حاضر میکوشد با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیـری از
ُ
َ
دیوان «دو پییک ِیه سهوته گل بویله» به بررسی شعر دینی این شاعر بپردازد و ابیاتی را که دربارۀ مـدح
و رثای بزرگان مذهب شیعه است ،تبیین نماید .نتایج پژوهش نشاندهندۀ نگرش ویژۀ شاعر به موضـوع
قیام عاشورا و حوادث تلخی است که در آن روز بر اهلبیت (علیهمالسالم) گذشته است .شاعر در ایـن
اشعار ،بیشتر به رثای این بزرگواران پرداخته است و دلیل این امر را میتوان در شـهادت مظلومانـۀ ایـن
امام همام (علیهالسالم) و یاران باوفایشان جستوجو کرد .کثرت مراثـی شـاعر نسـبت بـه مـدایح وی
نشاندهندۀ عالقۀ وی به این بزرگواران و اندوه او در مصایب ایشان است.
واژههای کلیدی :منقبت ،مرثیه ،معصومین (علیهمالسالم) ،شعر لکی ،محمد چهری

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول)
Email: masoudbavanpouri@yahoo

 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
 .3دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران.
تاریخ پذیرش96/4/20 :
تاریخ دریافت94/9/11 :
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 .1مقدمه
 .1-1بیان مسئله
ادبیات مذهبی یکی از گونههای ادبی است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حـالی کـه
ً
تقریبا در تمامی زبانها رایج بـوده و «دارای شـاخههـای متعـددی ماننـد تحمیدیـه(اشـعار در حمـد و
ستایش خدا) ،توحیدیه(شعر در بیان یگانگی و وحدانیت خدا) ،ستایش ائمۀ اطهـار و خلفـا و بزرگـان
دین و نیز مولودنامهها و معراجنامهها است که به شرح تولد و معراج پیامبر (ص) پرداختهاند»(محسنینیـا
و پوریزدانپناه کرمانی .)40 :1388 ،در این زمینه شاعر میتواند اهداف واال و شریف را در شعر خویش به کـار
گیرد« .رسالت شعر و ادب در این است که انسان را به غایت اصلی و هدف متعالی و کمال مطلق سوق
دهد ،شعری که دارای عنصر تأمل باشد برای تحقق این مهم از هر وسیلهای مناسبتـر اسـت» (رفیعـی و
رضایی.)50 :1392 ،

دوستداری اهل بیت پیامبر (ص) و خاندان بزرگوار ایشان (علیهمالسالم) ،سابقهای بس طوالنی در
ادبیات دارد که تا قیامت ،رنگ خاموشی به خود نخواهد گرفت و در میان شاعران و ادیبان جلـوهگـری
خواهد نمود .شعر دینی که از آغاز قرن سوم هجری به زبان فارسی در ایران رونق گرفته است ،در شکل
و در معنا از زبان عربی – یعنی زبان قرآن کریم – و سنت عربی و معارف اسالمی تـأثیر زیـادی پذیرفتـه
است؛ سخن گفتن از خدا و اسالم و قرآن ،مدح و ثنای پیـامبر عظـیمالشـأن اسـالم (ص) و اهـلبیـت
ایشان (ع) و اصحاب بزرگوارشان در میان شاعران ،بهویژه شاعران شـیعهمسـلک ،در طـی یـازده قـرن
گذشته یکی از موضوعات شعری بوده است.
شعر دارای پیوندی ناگسستنی با اوضاع و احوال جامعه است و این شاعر است که از زبان مـردم بـه
بیان احساسات آنها میپردازد و شـادی و غـم ،شـیرینی و تلخـی ،نیکـی و بـدی و  ...را بـه تصـویر
میکشد .اندوه و حسرت بر مرگ افراد مورد عالقه ،یکی از جلوههای دردناک انـدوه آدمـی اسـت کـه
طبیعی است که این گونه اندوه ،بیشتر در مرثیهها مجال ظهـور بیابـد .ابـراز احساسـات بـه معصـومین
(علیهمالسالم) و مدح و رثای آنها بدون غرض و چشـمداشـت مـادی ،یکـی از انـدوههـای شـاعران
شیعهمسلک است که به رنگ و زبانهای گوناگون از دل مردم ایران زمین برجوشیده و در شـعر ایشـان
جاری شده است.
شعر کردی نیز در موارد مختلفی سرشار از مدح بزرگان دین و نیز بزرگان مذهب شیعه بوده است کـه
نمــود آن را بیشــتر در میــان شــاعران خطــۀ کرمانشــاه شــاهد هســتیم .شهرســتان هرســین یکــی از
شهرستانهای استان کرمانشاه است که در حدود  44کیلومتری مرکز استان قـرار دارد و گویشـوران آن
به گویش لکی تکلم میکنند« .کربالیی محمد چهری» یکی از شاعران این خطـه اسـت کـه بـه مـدح
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امیرالمؤمنین (ع) و بیان فضایل آن حضرت (ع) پرداخته اسـت و همچنـین رثـای امـام حسـین (ع) و
مصائب کربال ،سهم عظیمی از شـعر وی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .از دیگـر مضـامین دیـوان
چهری رثای حضرت زهرا (س) و شرح مصائب آن حضرت (س) است که مقالۀ حاضـر مـیکوشـد بـا
استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی شعر دینی در دیوان این شاعر توانمند بپردازد.
جستجو در مجالت علمی و نیز پایگاههای اینترنتی نشان میدهد که تاکنون دربارۀ جایگاه اهلبیـت
(علیهمالسالم) در شعر کربالیی محمد چهری ،تحقیقی انجام نشده است.
سؤاالتی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ به آنهاست عبارتند از:
 -1کربالیی محمد چهری تا چه اندازه به دین توجه داشته است؟
 -2در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال اول ،شاعر این توجه را چگونـه در شـعر خـویش نمایـان
ساخته است؟
 .2-1مدح و رثای اسالمی در زسترۀ تار یخ
مدح یکی از ابواب گسترده در شعر است که در دورۀ اسالمی در پرتـو ارزشهـای اسـالمی در محتـوا و
معانی و موضوعات سنتی آن تغییراتی پدید آمد .بعد از ثبات دیـن اسـالم و رحلـت پیـامبر اکـرم (ص)،
ادبیات متعهد شکل تازهای به خود میگیرد .پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات خـود ،بسـیار بـه محبـت
اهلبیت (علیهمالسالم) سفارش میفرمود و در موارد متعدد بـه فضـایل آنهـا اشـاره مـیکـرد .تأکیـد
فراوانی که حضرت رسول به مسألۀ جانشینی و شایسـتگی حضـرت علـی (ع) داشـت بـر هـیچ کسـی
پوشیده نیست .بعد از رحلت پیامبر(ص) اتفاقاتی افتاد که سبب شد ادیبان و شاعران بـه بیـان فضـایل
اهلبیت (علیهمالسالم) بهویژه حضرت علی (ع) روی آورنـد .شـعر متعهـد در ابتـدای ظهـور اسـالم،
ساده و روان بود اما بعد از رحلت پیامبر(ص) اتفاقاتی به وقوع پیوست که آرامآرام به پختگی و فخامـت
معانی اسالمی و مذهبی در شعر متعهد کمک کرد«،در سالهای آغازین عصر اسالم ،عاطفـه در شـعر
قوی بود ولی اندیشه و فکر در آن از همه جهات کامل نبود .ارجوزهای که حجـر بـن عـدی در جنـگ
جمل ،در مدح حضرت علی (ع) سروده است از این دسته مـیباشـد»(سـیاحی .)36 :1382،شـاعران بـه
خاطر جایزههای مادی ،شعر نمیسرودند بلکه از آن به عنوان وسیلهای برای تقـرب بـه خـدای متعـال
استفاده میکردند که البته این امر بـا توجـه بـه آیـۀ مـودت بیشـتر مـورد توجـه بـود چنـان کـه خداونـد
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میفرماید« :ذ ِلك ال ِذي یبش ُر الله ِعباده ال ِذین آمنوا وع ِملـوا الص ِ
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ال َم َو َّد َة ِفي ال ُق ْر َبی َو َمن َی ْق َت ِرف َح َس َنة َّن ِز ْد ل ُه ِف َیها ُح ْس ًنا ِإ َّن الل َه غ ُفور شکور»(شوری .)23/تا قبل از حادثـۀ
کربال ،بیشتر مضامین شعر متعهد شیعی به مسألۀ خالفت معطوف بود .در این عصر میتـوان «کمیـت
اسدی» را به عنوان بارزترین شاعر شیعه نام برد؛ وی در شعر خود ،به خصوص در قصـاید هاشـمیات،
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که در مدح اهلبیت است ،به مدح خاندان رسالت میپردازد و از حق غصبشدۀ آنان دفاع میکند و با
دشمنان اهلبیت به احتجـاج برمـیخیـزد و آنهـا را هجـو مـیکنـد .پـس از امویـان و روی کارآمـدن
عباسیان ،شعر متعهد شیعی ،رسالتی سنگینتر از قبل به دوش خود دید .اختالف میان شاعران شـیعی
و غیرشیعی شدت گرفت .از شاعران برجستۀ این دوره میتـوان سـید حمیـری ،شـریف رضـی ،دعبـل
خزائی را نام برد (ر .ک ضیف.)305-326 :2004،
اگر بگوییم که در میان این شاعران ،سید حمیری در شعرهایش بیشترین مدح را برای اهلبیت (ع)
به کار برده است ،مبالغه نکردهایم .ابنمعتز در این باره میگوید« :سید حمیـری تمـام فضـایل حضـرت
علی (ع) را به نظم کشیده است» (همان .)312 :از دیگر شاعران برجستۀ شیعه در دورۀ عباسیان ،شـریف
رضی است .سید رضی ،اشعار متعهد بسیاری در مدح ائمه(ع) و دفاع از حقانیت ایشان سروده است؛
در این اشعار از روح بلندش کمک گرفت و همچون شمشیری بـران بـر قلـب دشـمنان فـرود مـیآورد
(ر.ک .مختاری .)177 :1384،در دورۀ انحطاط ،شعر متعهد به اوج خود رسید گرچـه شـعر متعهـد در ایـن
دوره به صورت شعر متعهد دینی گسترش یافت .شدت یـافتن گـرایش بـه شـعر متعهـد در ایـن دوره از
طرفی به دلیل رخ دادن جنگهای صلیبی بود (ر.ک .امیری )44 :1387،و از طـرف دیگـر محصـول بالیـای
طبیعی ،قحطی و مشکالتی بود که در دورۀ انحطاط رخ داد(همان.)56:
شعر متعهد در دورۀ انحطاط به سـه صـورت جلـوهکرد -1:شـعر صـوفیانه (همـان -2 ،)92:شـعر توسـل
(همان -3 ،)101:مدح پیامبر (ص) (همان.)133:
در دورۀ انحطاط ،آغازگر مدح پیامبر(ص) در شعر ،بوصیری است کـه قصـیدۀ معـروف خـود بـه نـام
«برده» را در مدح پیامبر (ص) سرود .مطلع قصیده چنین است:
ً
َ
بدم
أمن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جری من مقلة ِ
(بوصیری)440 :2005،

شعر متعهد شیعی به معنای خاص کلمه نیز در این دوره وجود داشـته اسـت .صـفیالـدین حلـی از
جمله شاعران و دانشـمندان دورۀ انحطـاط اسـت کـه قصـیدهای طـوالنی در مـدح پیـامبر (ص) و دو
قصیده در مدح اهلبیت دارد(ر.ک .امیری .)123-125 :1387،الزم به ذکـر اسـت کـه عالمـه امینـی (ره) در
جلد ششم کتاب الغدیر ،از صفیالدین به عنوان یکی از شاعران شیعه نام میبرد و بخشـی از شـعرهای
او را ذکر میکند(ر.ک .امینـی ،1994،ج .)58 :6پس از غلبۀ عثمانیان بر مملوکیـان ،ادبیـات دچـار ضـعف و
رکود شدیدی شد؛ چرا که عثمانیان از ترکها بودنـد و نسـبت بـه زبـان خـود تعصـب زیـادی داشـتند
(امیری .)88-95 :1387،از جمله شاعرانی که شعر مدح پیـامبر (ص) واهـل بیـت ،در دیـوان او بـه چشـم
میخورد ،عبدالله شبراوی است.
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در دورۀ معاصر عالوه بر شاعران مسلمان و به خصوص شـیعیان ،شـاعران غیـرمسـلمان هـم در مـدح
اهلبیت شعر سرودهاند و شاید بتوان گفت در برخی موارد ،گوی سبقت را نیز از مسـلمانان ربـودهانـد.
دراین میان میتوان از بولس سالمه و عبدالمسیح أنطاکی نام برد که دو شاعرمسـیحی هسـتند ولـی در
مدح اهل بیت ،شعرهای زیبا و عمیقی دارند ،قصیدۀ علویه مبارکـه أنطـاکی ،قصـیدۀ بلنـدی در مـدح
اهلبیت است که از شهرت زیادی برخوردار است و همچنین ملحمة عید غـدیر از بـولس سـالمه ،نیـز
قصیدهای بلند در  3085بیت است که هم در مدح اهلبیت (ع) و هم در ذکر غدیر است.

 .2بحث
کربالیی محمد چهری از چهرههای مشهور شهرستان هرسین است که چندین دیوان شعری به گـویش
لکی دارد و در آنها ارادت خویش را به ساحت مقدس ائمۀ اطهار (علیهمالسـالم) بیـان داشـته اسـت.
وی در بخشی از اشعار خویش به مدح این بزرگان پرداخته و در بخشی دیگـری ،کـه بـه مراتـب بیشـتر
است ،به رثای این بزرگواران همت گمارده است .در ادامه سعی شده است که این موضوع در دو قالـب
مدایح و مراثی شاعر بررسی و تبیین گردد.

 .1-2مدایح کربالیی محمد چهری
این بخش از اشعار چهری تنها به مدح حضرت امیرمؤمنـان (ع) اختصـاص یافتـه اسـت .شـجاعت و
دالوری حضرت علی (ع) در راه زندهنگهداشتن دین راستین پیامبر (ص) ،بخشی از شعر چهـری را بـه
خود اختصاص داده و شاعر معتقد است که به خاطر ضـرباتی کـه حضـرت (ع) بـا ذوالفقـار بـر پیکـر
دشمنان وارد ساخته است ،دین اسالم زینتبخش جهان گشته است
ســـهخــــــوینپاکخــانهزادکبریا 

خهفتێه

ربهتێئێحیابیه 
هزه 
دینخاتماالنبیـــاڤ 
هزهربذوالفقار 
زمسهڵمانیڤ 

مسهۆ
رچه 
په 

ستهێدنیابیه 
ده 
تزینهتگوڵ 

تاقێ 
امه
(چهری)22 :1389 ،
xaftêasa xwin-e pâk- xâna zâd-e kebryâ / din-e xâtam-ol anbyâ va zarbatê êhyâbia
parĉam-e sawz-e mesałmâni va zarb-e zołfaqâr / tâ qêâmat zinat-e gwełdastaê-e
deniâ bia

زاد کبریا (امام علی( ع)) در خون پاک خویش غلتیده است ،کسی که دین خاتماالنبیا با ضربت
ترجمه :خانه ِ
شمشیر او احیا شد؛
پرچم سبز مسلمانی با ضربۀ ذوالفقار ،تا قیامت زینت گلدستۀ دنیا شده است.
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شاعر در بخش بعدی از کالم خویش ،به بیان صفات واالی امام علی (ع) پرداختـه و ایشـان را دریـای
علم ،منطق عدل و سبب نزول آیۀ «هل أتی» دانسته است؛ وی با زیبایی تمام و با بهرهگیری از اعمـال
ریاضی ،صفات حضرت (ع) را بیان داشته است که صبر و عـدل را از صـفات بـارز ایشـان برشـمرده و
دنیاپرستی را از شأن ایشان دور دانسته است:
عهلی 
نتقهعهدڵ 


مومه
یاندهریاێعڵ


شیعه
کلوءلوءالالبیه 

شهنێ
هــــهرڤــژێکهگوڵ 

شیعهمهیتێخووبزانێکیبیهشێــرخودا 

مهوالبیه 
عنیشهئننزوول«هلأتی» 


مه
ربهمهو 

وعهدڵێ 
زه
جهمعێ 
برمهوالحاسڵ 
سه 

زنمرهلێمنهابیه 

دووسیدونیاوڕێ
(همان)
šiayân daryâê-e ełm-o manteq-e adł-e ali / har vežêka gwełšanê ke lolo-e lâlâ bia
šiaa maitê xu bezânê ki biašêr-e xwedâ / maani-e šaan-e nezul-e hal atâ mawlâ bia
sabr-e mawlâhâseł-e jam-eê-o, adłê zarba maw / dusi-e deniâ-o ŕêz-e nemralê
menhbia

ترجمه :شیعیان! هر وجب از دریای علم و منطق عدل علی ،گلشنی از لعل و لؤلؤ شده است؛
شیعه اگر میخواهد بداند شیر خدا چه کسی بوده است ،پس معنی شأن نزول آیه هل أتی را بخواند؛
حاصل جمع صبر موال در عدل ایشان ضرب میشود ،و دنیادوستی از ریز نمرات ایشان منها(کم) میشود.
ِ

 .2-2رثا در شعر چهری
شاعر در این بخش ،به رثای سه شخصیت از پیشوایان شیعه پرداخته است:
 .1-2-2امام علی (ع)
کربالیی چهری ،شیعیان را در غیاب حضرت علی(ع) ،یتیم و بیکس دانسته که شمشیر پلیـدی پشـت
آنان را خم کرده است:
سوتهنیابیه 

ێ 
که
لیشیعهیهتیموب 


یاعه
رپهلیدێتابیه
شتمانهزهربشمشێ 

پێ
(همان)
yâ ališiaa yatim-o bê kas-o tanyâ bia / pêštmâna zarb-e šemšêr palidi tâ bia

ترجمه :یا علی! شیعه یتیم و بیکس شده است ،پشت ما نیز از ضرب شمشیر پلیدی خم گشته است.
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وی میگوید که مسجد کوفـه بـه خـاطر داغ از دسـت دادن مـوال (ع) ،نـاالن و خـاک کوفـه از دیـدن
حضرت زینب (س) ،شرمسار است .شاعر معتقد است که در زمین و آسمان محشری عظیم برپا شـده
و جبرئیل نیز به خاطر حضرت علی (ع) ،بال پرواز خویش را از دست داده است:
مهسچــدکووفــهڤهداخمـــرتزامـــهچریکنێ 

نهوکوبرابیه 
سارزهێ 

خاککووفهشه 
رمه

پهڕێسزیاڤهداخمورشدێروحاالمین 
شهه 

بهرپابیه 
حشهرێ 
مینوئاسمانمه 

ڤ 
هزه
رشوکائناتکبریاتاروتهمه 


رشوفه

عـه
شهورابیه 
رانهکارفتنهێێ 

فـــاتمهحــــهێ

(همان)
masĉed kufa va dâx-e mertezâ maĉrikenê / xâk-e kufa šarmsâr-e zaênaw-e kwebrâ
bia
šahpaŕê sezyâ va dâx-e moršedê ŕuh-ol amin / va zamin-o âsemân mahšarê bar pâ
bia
arš-o farš-o kâenât-e kebryâ târ-o tama / fâtema haêrâna kâr-e fetnaê-ešâwrâbia

ترجمه :مسجد کوفه به خاطر داغ مرتضی ناله میکند و خاک کوفه از زینب کبری شرمسار است؛
َ
شهپ ِر روحاألمین به خاطر داغ مرشدش سوخته و در زمین و آسمان محشری برپا شده است؛
عرش و فرش کاینات ،تیره و تار شده و فاطمه(س) از فتنۀ شورا حیران گشته است.

شاعر در ادامه به عزادارشدن فرزندان امام علی (ع) در غم از دست دادن پدر اشاره نمـوده و شـیعیان را
نیز فراخوانده که در این مصیبت بزرگ دوشادوش آنان عزاداری کنند:
رحسهێن 

سهدهۆ

چارهحهڵقهدا 
نه

یهێبڕێب 
ێ

ودهرمــــاندهبێبابابیـه 
نــــه 
بارئالهـــازهێ 

یالبکهێ 

ـــهدتامهتۆنیشینوڤاڤه
شیعــهباێ 
بامهشغووڵڤاڤهیالبیه 
جته 
رنمهۆنیمێ 
مه 

(همان)
yaê beŕê bêĉâra hałqa dânasa dawr-e hesaên / bâr elâhâ zaênaw-e darmânda bê bâbâ
bia
šiaa bâêad tâ matünêšin-o vâvailâ bekaê / mar nemaünimêjtabâ mašγuł-e vâvailâ bia

زینـب درمانـده ،بـیبابـا
ترجمه :تعدادی از افراد که بیچاره شدهاند ،پیرامون حسین (ع) حلقه زدهاند ،بارالها!
ِ
شده است؛
شیعه تا میتواند باید شیون و ناله سر دهد ،مگر نمیبینی که مجتبی(ع) مشغول واویال شده است؟

چهری به ماجراهایی که برای اهلبیت (علیهمالسالم) اتفاق افتـاده اشـاره کـرده و آنهـا را حاصـل
دسیسه و نقشههای از پیش طراحیشده دانسته است؛ مانند ماجرای سقیفه ،شهادت امام حسن(ع) به
دست همسرش جعده و حماسۀ عظیم کربال:
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ربهێکاریدیه 
قیفهزه 


هسـه
رقمهوالڤ


فــــه
یشهیائمزابیه 
خشهێئێماجـراڤهڕ 
نه 

ربهال 
هکه 
گمــــهوالبڕیڤ 

نجهرفتنــهڕه
خه 

ینهڤائفشابیه 
ـهنه 
حــیلهێئـــهقاسبهڤ 

تئالعهلیجوعدهشکان 


ریمحورمه
ئه 
رحه

هنواراحوکمهنێحوکمهبگرئنشابیه 

ڤ
(همان)22 :
farq-e mawlâva saqifa zarbaê-e kâri dia / naxšaê-e eê mâjerâ va ŕišavâ emzâ bia
xanjar-e fetna ŕag-e mawlâ beŕi va karblâ / hileê-e a qâseba va nainavâ efšâ bia
ar harim-e hormat-e âł-e alijoda šekân / va nwârâhokmanêhokma beger enšâ bia

ترجمه :فرق موال (ع) از زمان سقیفه ضربۀ کاری خورده است ،این نقشـهای اسـت کـه از ریشـه امضـا شـده
است؛
خنجر فتنه ،رگ موال را در کربال برید و حیلۀ آن غاصب در کربال افشا شد؛
ِ
ا گر جعده حریم حرمت آل علی را شکست ،معلوم است که این حکم از قبل دیکته شده است.

شاعر در بخش پایانی شعر از مردم میخواهد که پنهانکاری را به کنـار نهنـد زیـرا صـبر آنهـا بـه آخـر
رسیده است و یاد امام علی (ع) را مایۀ دلگرمی خویش و رمز دین پیامبر (ص) دانسته است ،وی قاتل
حضرت علی (ع) را همان قاتل حضرت زهرا (س) میداند:
انهمهو 

فـافهمهتڵهبێعونڤ


ــــــهله
تاچـــــهنێدیڤ

حهڵوابیه 
رملهتێ 
هسهۆ 
تورشیغــــوورهڤ 
رنهشیبێیادتۆ 
ارزوهـــه 

ــــههه 
رفـه

یاعــهلیڤ

ههمتـــابیـه 
ێ 
گـــهرمیئهپیرب 
مایــــهێدڵ 

عــــشقمــــــهوالباتڵـــه 

هـــهرنمـازێبێڤــــــالێ

لیمهعنابیه 


هیاعه
مـــزدینموستهفاڤ

ڕه
لیخهڵپانهخوین 


نیکعه
چهمبکاچێهریکبۆ

زههرابیه 
قــــاتڵێئهقاسبــــــهکقاتـــڵ 
(همان)
tâ ĉanê va lafâfa matłabê onvâna maw / torši-eγura va sawr-e melatê hałvâ bia
tâali va har farâz-o har našibê yâd-e to / mâyaê dełgarmi-e a pir-e bê hamtâ bia
har nemâzê bê velâê ešq-e mawlâ bâteła / ŕamz-e din-e mostafâva yâ ali manâ bia
ĉam bekâ ĉêhri ke büni keali xałpâna xwin / qâtełê a qâseba ke qâtełê zahrâ bia

ترجمه :تا کی مطلب در لفافه عنوان شود؟ ترشی غوره از صبر مردم حلوا شده است؛
یا علی! یاد تو در هر فراز و نشیبی مایۀ دلگرمی آن پیر بیهمتا شده است؛
هر نمازی بدون عشق امام علی (ع) باطل است ،رمز دین مصطفی (ص) با علی (ع) معنا شده است؛
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چهری ،چشم باز کن تا ب بینی که علی (ع) غلتان در خون است ،قاتل وی آن غاصبی است که قاتل زهرا (س)
نیز بوده است.

 .2-2-2حضرت فاطمه ( )
حضرت فاطمه (س) و شهادت مظلومانه و غربت ایشان ،یکی از موضوعات رثا در شعر چهری است.
شاعر با آوردن آرایۀ تجاهلالعارف ،گرفتگی آسمان را بخاطر انـدوه امـام علـی (ع) در سـوگ حضـرت
فاطمه (س) دانسته است
والئهراسیاره 


شیعهمه
ههێهاتهحاڵ

کهتاروتهمهدوجاره

ئاسمانهچهێ

ئ ێ
(چهری)23 :1389 ،
haêhâta hâł-e šiaa mawlâ aŕâ siâra // eê âsemâna ĉaêka târ-o tama dojâra

ترجمه :هیهات برای حال شیعه ،موال چرا غمگین است؟ این آسمان چرا دوباره تیره و مهآلود است؟

شاعر از حضرت فاطمه (س) با عنوان یاس علی (ع) ،یاد کـرده کـه پهلـویش کبـود شـده و نیـز از
حضرت زینب (س) با عنوان خاتون کربال یاد کرده که در گوشهای مشغول زاری است:
کــــهوهبلووربــــاڵێ 
یاسعـــهلیڤهسۆکێ 

رمهناڵێ 
نیاهه 

ربهالڤ 
هته
ـــه 
خــــاتۆنکــ 
دهرانه 
ارویهێ 

مهنهالێدیڤ
سینهگوڵێ 
هـهرانه 
انــــهدهرێ 

تلیاســهجـــاوژێوڕ
هبانتهرمسدیقهناێه 

والســــهرێڤ


مـــــه
ناههناێه 
شینوهه 

عهلیڤههووڵێ
ماڵ 
(همان)
yâs-e ali va sükê kawa belur-e bâłê / xâtün-e karbalâva taniâhar manâłê
sina gwełê mana lâê divâr-o yaê darâna / teliâsa jâ vežê-o ŕâna darê hârâna
mawlâsarê va bân-e tarm-e sediqa nâêa / mâł-e ali va hułê šin-o hanâ hanâêa

ترجمه :یاس علی (ع) در گوشه ای دستش کبود شده است و خاتون کربال مدام ناله میکند؛
سینۀ خویش را الی در و دیوار قرار داده و خودش ال به الی در ُخرد شده است اما آنان هنوز کنار در هستند؛
موال سر خویش را بر روی جنازۀ صدیقه نهاده است و در خانۀ علی (ع) به خـاطر ایـن مصـیبت ،نالـه و زاری
است.

شاعر ،بیبی فاطمه (س) را عزادار امام حسین (ع) دانسته کـه ایـن امـر سـبب گشـته رمقـی بـرای
ایشان باقی نماند و راه امید ایشان بسته شود و بدین خاطر لب ایشان از بیآبی کبود شده است:
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مهنێه 
نه 
ئـــــهڕاێ 
حســـهێنهئازێ 

ئـازیهتێ

مهنێه 
نه 
ئــهڕاێ 
بهسیاێهڕێئمێدێنازێ 

جتهباگڕێباو 
عهلیڤهئیالهامێ 
مووشێ 
کهمێئاو 
سیابیهاکوورهیهێ 

بیبیلچێ

(همان)
âziati hesaêna âzê aŕâê namanêa / basiâêa ŕê emêdê nâzê aŕâênamanêa
mušêaliva ilâ hâ mejtabâgeŕê baw / bibi leĉê siâ bi hâ kura yaê kamê âw

ترجمه[ :فاطمه]عزادار حسین است و رمقی برایش نمانده است؛ راه امیدش بسته شده و نازی بـرایش نمانـده
است؛
علی (ع) از یک طرف مجتبی را در بغل گرفته است در حالی که بـیبـی لبـانش کبـود شدهاسـت .انـدکی آب
کجاست؟

شاعر تمام موجودات و کائنات را در غم شهادت حضرت زهرا(س) شریک و عزادار دانسته و نیز از
دل حضرت علی (ع) سخن گفته که از غسل شبانه به درد آمده است؛ زیرا پیامبر (ص) ،دخترش را بـه
حضرت علی (ع) سپرده بود و االن ایشان هیچ پاسخی ندارد:
ڵپهنجهدانهئاقا 
ئێکائناتهگێشتێقه 

شـهوانهئاقا 
عــــهلیڤـــــهغوسڵ 
ســــووزیادڵ 
رهعـهلیدا 

غه 
مبه
وزهپهێ 


یادگارسه
 ئ ێ
زههرا 
ئیسکهعهلیچهبووشێشیعهڤهحاڵ 


(همان)
eêkâênâtagêštê qałpanja dâna âqâ / suziâdeł-e ali vaγusł-e šawâna âqâ

eêyâdegâr-e sawza paêγambara ali dâ / iska ali ĉa bušê šiaa va hâł-e zahrâ

ترجمه :تمام کائنات عزادار هستند و دل علی (ع) از غسل شبانه سوخته است؛
این یادگار سبزی است که پیغمبر (ص) به علـی (ع) داد ،اکنـون وی در مـورد حـال حضـرت زهـرا (س) چـه
بگوید؟

شاعر اعتقاد دارد امام علی (ع) باید از زخم سینه یا زخم بازوان همسر سـخن بگویـد و ایـن درد را
همیشه همراه ایشان میداند؛ زیرا که منزل ایشان همیشه سوت و کور خواهد بود:
هزهخمبازوو 
هزهخمسینـــهیاگهڤــــ 
بووشێڤــــ 
هئاقاتاگهههمیشههاسو 

ئێدهردوداخــــ
 
ێهر 
ێوانچووڵحه 

دیسووتوکوورهتاهه 
رئه


دهر 
حهێ 
وبیبیڤههووڵ 
نه 
زهێ 
ئاقاڤههووڵ 
(همان)
bušê va zaxm-e sina yâga va zaxm-e bâzu / eê dard-o dâxa âqâtâga hamiša hâ su
di sut-o kura tâ har aêwân-e ĉuł-e haêdar / âqâva huł-e zaênaw bibi va huł-e haêdar
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ترجمه :از درد و زخم سینه بگوید یا بازو؟ آقا ،این درد تا همیشه باقی است؛
نگران حیدر است.
ایوان خانۀ حیدر (ع) تا ابد سوت و کور است و آقا نگران زینب و بیبی ِ

 .3-2-2امام حسین (ع)
امام حسین (ع) از دیگر معصومینی است که در شعر چهری مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .ایـن امـام
همام (ع) در روز عاشورا و در اوج جنگ ،نماز ظهر و عصـر را برپـا نمودنـد و هدفشـان ایـن بـود کـه
دشمنان بفهمند که با مسلمین در حال جنگ هستند نه با کفاری که امویـان آنهـا را بـرای مـردم بیـان
کرده بودند:
ردائهڕانمازێ 


وجئیمان،سه

والڤهئه
 
مه
وقهیهنازێ
ئیسکهخودامهکیشێ،ڤهالڕ 


(چهری)6 :1389 ،
mawlâva awj-e imân, sar dâ aŕâ nemâzê / iska xwedâ makišê, va lâŕoqaia nâzê

ترجمه :موال در اوج ایمان ،به خاطر نمازشان به شهادت رسیدند ،اکنون خداوند ناز رقیه را میکشد.

شهادت مظلومانۀ امام حسین (ع) و یاران باوفا و اهلبیت ایشان با لبان خشک ،دسـتمایـۀ انـدوه
هنری شاعران و نیز بیانگر احساس اندوه و غم در وجود آنهاست؛ شاعر معتقد است که بـدین خـاطر
اشک مالیک آسمان نیز جاری گشته و شیعیان فغان و اندوه سر دادهاند:
یلههسارهکوشتن 


ێزهخه

ێڤهباننه
سهر

رچێههوارهکوشتن 


ڤهچاڵحشکتینیهه

ممهاڵێک،ڕشیـــاڤهئاسمانا 
عــــهسرچــــــه 
رناڤهکههکشانا 


وال،سه
هــــهوارشیعهمـــه
(همان)
sarê va bân-e naêza xail-e hasâra kušten / va ĉâł-e hešk-e tini har ĉê hawâra kwesten
asr-e ĉam-e małâêk, ŕešiâ va âsemânâ / hawâr šiaa mawlâ,sar nâ va kahkešânâ

ترجمه :سرش بر باالی نیزه است و گروه «ههساره» ایشان را کشتند و تمام فریادها را در چال خشک تشنگی
کشتند؛
اشک چشمان مالیک از آسمان بر زمین ریخت و فریاد یا موالی شیعه سر به کهکشان کشید.

بعد از شهادت این بزرگواران ،دشمنان ناجوانمردانه به خیمهها هجوم برده و آنها را به آتش کشیده و
وسایل درون خیمهها را غارت میکردند؛ شاعر در ابیـات زیـر ،انـدوه خـویش را از بـه خـاکغلتیـدن
غنچههای نوشکفته بیان کرده و غم خویش را از شـهادت قاسـم ،فرزنـد امـام حسـن (ع) ،بـه تصـویر
کشیده است و به وضوح میتـوان حسـرت و انـدوه شـاعر را در تصویرسـازی صـحنۀ شـهادت قاسـم
مشاهده کرد:
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نجیرهدهسوپامان 

ئاگرڤهچادرهلچێ 
زه
ینهڤامان 
هخاکنه 

هجامهنڤ

سهدغومچهگوڵڤ

نمــــهێدوجاره 
براگهمکبۆ 
قـــاسمبچـــــڕ 
وئهڕامتاره 
شـــــــه 

ووژهچـــــهێکههانهچـــــــۆ

ئێڕ
یهقاسمهڤهئێرهمێمانخــــوینوخــــاکه 
رونهێزهچاکه 

ـــــهزوورزهخمشمشێ

سینـــــهێڤ


(همان)
âger vaĉâderal ĉê zanjira das-o pâmân / sad γwemĉa gweł va jâ man va xâk-e
nainavâmân
qâsem beĉeŕ berâgam, ke bünemaê dojâra / eê ŕuža ĉaêka hâna ĉüšaw aŕâ me târa
ya qâsema vaêra mêmân-e xwin-o xâka / sinaê va zur-e zaxm-e šemšêr-o naêza
ĉâka

ترجمه :چادرها به آتش کشیده شد و زنجیر در دست و پای ما انداخته شد ،در حالی که صد غنچه گل در نینوا
بر جا ماند؛
قاسم را صدا بزن که دوباره او را ببینم ،این چه روزی است که برای من بسان شب ،تار است؛
این قاسم است که در این جا مهمان خاک و خون است و سینهاش به خاطر زخم شمشـیر و نیـزه چـاک شـده
است.

حضرت ابوالفضل (ع) ،سقای تشنهکامان کربال و ستون لشکر امام حسین (ع) بود که بـا شـهادت
ایشان ،کودکانی که منتظر رسیدن جرعهای آب بودند ناامید گشتند و شاعر معتقد است که خواهران بـه
خاطر شهادت ایشان تاب و تحمل ندارند:
باسهکوورهبۆنم،ئێخهیلهبێسهقابی 


عه
ختێکبێبرابی


ێشکهچۆبمینێڤه

دیخوه

(همان)8 :
abâsa kura bünem, eê xaila bê saqâ bi / di xwaêškaĉü beminêvaxtê ke bê berâbi

ترجمه :عباس را کجا بیابم؟ این گروه بی سقا گشته است ،دل خواهر چگونه طاقت بیاورد زمـانی کـه بـرادرش
دیگر نیست؟!.

شاعر ،کربال را گوشهای از عرش الهی و معنای کربال را برابر با صد آسمان حماسه دانسته است:
هعهرشکبریاێه 
رزهمینهسۆکێڤ 
سه 
ئ ێ 
ربهالێه
که 
ماسهمهعناێ 


دئاسمانحه

سه
(همان)
eêsarzamina sükê va arš-e kebriâêa / sad âsemânhamâsa maanâê-e karbalâêa

ترجمه :این سرزمین گوشه ای از عرش کبریاست و صد آسمان حماسه ،برابر با معنای کربال است.
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شاعر از غارتگری نانجیبان کافر ،سخن گفته که حتی به انگشتر رقیه (س) نیز رحـم نکـرده و آن را
بردهاند و به خاطر مصیبت عظیم کربال ،گیسوان حضرت زینب (س) که عرش و فرش احتـرام خاصـی
برای آن قائل هستند ،سفید شده اسـت و حضـرت علـی و فاطمـه (علیهماالسـالم) بسـیار انـدوهگین
هستند و جبرئیل نیز از داغ اصغر خردسال ،جگرسوخته است:
وقهیهدانه 
ورئــاگردهورئهڕ 

قـــهێرێڤـــه 
ده
التر،هــــــاشــــــوونکلکهوانه 

یـــــهکــــافرێ 
ئـــــه
بیتهمامگیسێ 
وو،بی 

یهێڕ
چــهرمێبیهڤه 

رشوفـــهرشههــــــاپاڤــهئێحترامگیسێ 

ئ ێ 
عه
دهر 
هحهێ 
پهنجهداێ 
هزرانی،قهڵ 

هرادهسڤ


زه
سغهر
هداخئه 

رشوفهرشا،سووزیاڤ


جبریلهعه
(همان)
qaêrê va dawr-e âger dawr a ŕoqaia dâna // ya kâferêalâter hâ šun-e kelkawâna
ĉarmêbia va yaêŕu, bibi tamam-e gisê // eê arš-o farša hâ pâ va êhterâm-e gisê
zahrâ das va zerâni, qałpanja dâêa haêdar // jebrila arš-o faršâ,suziâ va dâx-e asγar

ترجمه :گروهی پیرامون آتش ،دور رقیه را گرفته و یکی که از کافر نیز بدتر است ،به دنبال انگشتر اوست؛
در طول یک روز گیسوان بی بی زینب ،که تمام عرش و فرش به احترام موی ایشان برپاست ،سفید شده است؛
زهرا (س) دستش را روی زانو قرار داده و حیدر(ع) غمگین است و جبرئیـل از عـرش و فـرش بـه خـاطر داغ
اصغر دلش سوخته است.

شاعر معتقد است حضرت زینب (س) از داغ غم امام حسین (ع) دوام نمیآورد و از قطع شدن دسـت
برادر علمدارش بسیار اندوهگین است و اعالم کرده که با پاره شدن َمشـک آب ایشـان ،زمـین و زمـان
تیره و تار شده است .شاعر از وفاداری ابوالفضل سخن گفته که با وجود این که کنار آب بوده امـا بـه آن
لب نزده است:
شیدســــهرســــــــوارم 

سوارذوالجنـــاحبی،ڕه
دهوامهمارم 
پانخاکوخوینم،تاکهێ 

خهڵ

عهڵهمڤهشانم،باڵێڤهکووقڵهمبی 
براێ 
مانهتاروتهمبی 

کهێدڕ 
یا،زه
کونه 
ڤهخـتێ 
شکهشانێ 
،سوارمـه 

مهنمهۆنێ

دیعــــــهڵ 
قه

یهکیبیهڤهلیوئاو؟حشــــــکهڤهلێزوانێ

(همان)
swâr-e zołjanâh bi ŕašid-e sarswârem / xałpân-e xâk-e xwinem, tâ kaêdawâma
mârem
brâê ałam vašânem, bâłêva ku qałam bi / vaxtê kwenakaê deŕyâ, zamâna târ-o tam bi
di ałqama nemaünê, swâr-e maška šânê / yaki bia va lew âw? Heška vale zewânê
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ترجمه :برادر رشید و سوارکارم سوار ذوالجناح شد و من در خاک و خون غلتانم ،تا چه وقت دوام میآورم؟
کجا دستان برادر علمدارم جدا شد؟ زمانی که مشکش پاره گشت ،زمانه تیره و تار شد؛
علقمه دیگر سواری مشکبهدوش نخواهد دید ،این چه کسی است که کنار آب بوده اما لبانش خشک است؟

شاعر بدن امام حسین (ع) را آماج تیر و شمشیر دانسته در حالی که اهل بیت ایشان به زنجیر بسـته
شدهاند:
وال،شمشێرونهێزهوتیر 


نیاکراسمه

ته
ساڤهزهنجیر

یال،به 
سیانه

ئاڵعهلیڤهئ

(همان)9 :
taniâ kerâs-e mawlâ, šemšêr-o naêza-o tir / âł-e ali va eilâ, basyânasâ va zanjir

ترجمه :تنها لباس موال ،شمشیر و نیزه و تیر است ،آل علی در طرف دیگر در زنجیر اسیر شدهاند.

سوارکار ذوالجناح ،رشتههایی از غم و اندوه را در کالم شـاعر تنیـده و شـاعر آن را از
بازگشت بدون
ِ
زبان حضرت زینب (س) به تصویر کشیده است:
رگوزینهچهێکه 

نهویهذوالجناحه،بێ 
به
زهێ 
 
شینهچهێکه

گه 
رمه
هسهوارێ،ئێ 
هاکوورهشه 


(همان)
zaênaw ya zołjanâha, bê barg-o zina ĉaêka / hâ kurašahsawârê, eê garmašina ĉaêka

ترجمه :ای زینب ،این ذوالجناح است که بدون برگ و زین است ،شهسوارش کجاست؟ این شیون و ناله برای
چیست؟

اصـغر بیگنـاه بیـان کـرده اسـت در حـالی کـه ایـن امـر ،سـبب
شاعر اندوه خویش را از شهادت علی
ِ
هولشدن لیال شده است که با دیدن یال غرقهبهخون ذوالجناح بیسوار ،خبر شهادت همسـر و اسـارت
را دریافته است:
میجهمامه 

ر،ئهقرهڕه
سغه 
ئه 
لهیالڤههووڵ 
 
تشنهکامه 
جورمێچهبیککوشتن،ئهتفڵ 
مــهنێهحاڵێ 
کهنه 
یالیهذوالجناحه،سهێ 

 
له
نمهزڵوومڕشیاسهبانیاڵێ 
خـــوینحــــسهێ 


(همان)
lailâ vahuł-e asγar, aqra ŕami jamâna / jormê ĉa bi ke kwešten, a tefł-e tešna kâma
lailâ ya zołjanâêa saê ka namanêa hâłê / xwin-e hsaên-e mazłum ŕešyâêa bân-e yâłê

ترجمه :لیال به خاطر اصغر آن قدر افتاده است که خسته شدهُ ،جرم این طفل تشنهکام چه بوده اسـت کـه او را
کشتند؟
لیال ،این ذوالجناح است ،بنگر که رمقی ندارد و خون حسین مظلوم بر روی یالش ریخته است.

نگاهی به مناقب و مراثی معصومین(علیهم السالم) در شعر محمد چهری 37 

شاعر در ادامه به غارت چادرها اشاره کرده است آن گاه کـه اسـیران بـا پاهـای برهنـه حرکـت داده
میشوند؛ در حالی که نامردان روزگار گوشواره از گوش کودکـان مـیرباینـد و در ایـن غـارت حتـی بـه
کوچکترین چیزها نیز رحم نمیکنند .اما حضرت زینب (س) در مقابل این مصیبتها سربلند است و
شاعر معتقد است که دنیا دیگر چنین قهرمانی به خود نخواهد دید
نـــــهوڤهئمتحـــــانێ 
ــــدهزهێ 

ربهرزوڕۆسفێ
ســـــه 

هرهمانێ 
هقـه 
منمهۆنێڤهێشیڤ 
ــهچه 

دنیــــاڤ
تیئـــهسیرن،ڤــــهشـــوونئێسپــــاهه 


هپـاپــــه
ڤ
خویندهرۆنوئاهه 

ردوخوراکههرکێ

خو
ارهکهنڤهگووشا 

کمهپووشبێدین،گووشڤ
تاچه 

حســـاوه،سهکینهبردێههووشا 

دهردبێ
ئـــــێ 
ال،خارهتبیهڤهساتێ 

هیهێ
هــــهرچــــــادرێڤ 

مدهڤــــــاتێ 
وقــــهڵه 

ملوانکمــــلێتا،شـــاڵ
(همان)10 :
sar barz-oŕü sefêda zaênaw va emtehânê / denyâva ĉam nemaünê vaê šiva
qahramânê
va pâpati asrin,va šün-e eê sepâha / xwerd-o xwerâk har kê xwin darün-o âha
tâĉakmapuš-e bê din, gušvâra kan va gušâ / eê dard bê hesâwa, sakina berdêa hušâ
har ĉâderê va yaê lâ, xârat bia va satê / melwânek-e melê tâ, šâł-o qałam dawâtê

ترجمه :زینب(س) در امتحان خویش سربلند و روسپید است ،دنیا دیگر چنین قهرمانی به چشم نخواهد دید؛
با پاهای برهنه اسیرند و به دنبال سپاه در حرکت ،غذا و خوراک آنان خون جگر و آه است؛
پوش بیدین ،گوشواره از گوشها برکند ،این درد فراوان سکینه را از هوش برد؛
زمانی که چکمه ِ
هر چادری در یک گوشه ،در زمانی اندک غارت شد ،گردنبند و حتی شال و قلم و دوات نیز غارت شد.

نتیجهزیری
«کربالیی محمد چهری» در شعر خویش به امام علی (ع) ،حضرت فاطمـه (س) و امـام حسـین (ع)
توجه خاصی داشته است .شاعر در بخش مدایح امام علی (ع) ،به صفاتی از حضرت ماننـد شـجاعت
و شهامت ،صبر ،عدالت و پرهیز از دنیادوستی اشاره نموده است .بخش اعظم شعر «چهری» را مراثی
وی تشکیل داده است؛ شاعر غم و اندوه خویش را از شهادت امام علی (ع) به عنـوان پنـاه و دسـتگیر
یتیمان اعالم کرده و احیای اسالم را حاصل ضربات این امام همام دانسته است« .چهری» از شـهادت
مظلومانۀ حضرت فاطمه (س) و غسل مخفیانه و پنهانبودن قبر ایشان بسیار انـدوهناک اسـت .امـام
حسین (ع) و حماسۀ کربال بخش عظیم شعر دینی شاعر را به خود اختصاص داده است؛ وی با دقـت
خاصی به حوادث کربال مانند شهادت امـام حسـین (ع) ،شـهادت قاسـم و ابوالفضـل(ع) و حضـرت
علیاصغر (علیهمالسالم) اشاره نموده است و امام حسین (ع) را امامی بر حق دانسته که بـرای هـدفی
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مشخص جهاد نموده است .این شاعر ،اندوه خود را از غارت شدن خیمهها و به اسارت رفتن اهل بیت
آشکار ساخته اما از این که حضرت زینب (س) با افتخار و سـربلندی مقاومـت کـرده اسـت ،خرسـند
است و این حضرت را قهرمانی بیهمتا میداند .در مجموع میتوان گفت کـه مراثـی «چهـری» بسـیار
بیشتر از مدایح وی است و دلیل این امر به اندوه درونی شـاعر و غـم وی از شـهادت ایـن بزرگـواران و
مصایبی که بر آنها گذشته است ،برمیگردد.
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