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  مكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورايي
  )177 -191ص(

  
  1غالمرضا كافي

  29/10/89:تاريخ دريافت مقاله 
  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده
نگريسـته  حادثة عاشورا و شهادت حضرت اباعبداهللا، به عنوان يك فرهنـگ  به امروز 
نفوذ اين فرهنـگ در  . هاي مختلف از آن صورت گرفته استو در طول تاريخ قرائت. ميشود

هاي هنري  ترين شكل جان مسلمانان، آن را به عرصة هنر و ادبيات كشانده و يكي از شايع
  .مكتب عاشورا، شعر عاشورايي است

ـ  ) ش.ه  1317متوفي (ؤاد كرماني ف ت عرفـاني و  از شاعران عاشورايي است كه بـا قرائ
ر شعري اين شاعر را در حوزة شع  نگرد و اين مقاله ويژگيهاي مكتبعاشقانه به عاشورا مي

هايي نظير زبان و بيـان غنـايي و عاشـقانه، دريافتهـاي     عاشورايي باز نموده است؛ ويژگي
 ،، همچنين در درآمـد كـار  . . .قرآن و حديث، رنگيني سخن و  عرفاني و فلسفي، پيوند با

هاي شعر عاشورايي و سير نگاه عارفانه و عاشقانه به عاشورا در ادبيات فارسي تعبيه  دوره
  . يگانگي فؤاد در غزل عاشقانة عاشورايي يافتة اين مقاله است. شده است

  
  : كلمات كليدي

  د كرمانيعاشورا، امام حسين، شعر عاشورايي، فؤا
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  مقدمه -1
، عاشورا و كربال موضوعي است كه امـروز بـه   )ع(حادثة شهادت حضرت اباعبداهللا الحسين 

اي كه تاريخ را در نورديده و خود را از بسـتر   حادثه. شود عنوان يك فرهنگ به آن نگريسته مي
ورده و عاشورا روايتي است كه چون تقويم در دفتر روزگار ورق خ. بطيء زمان رها ساخته است
اي را در تاريخ سراغ نداريم كـه تـا ايـن انـدازه تكـرار و       هيچ حادثه. سال به سال نو شده است

واخواني شده باشد؛ اما با همة گستردگي عاشورا در زمان، هميشه با يك نگاه بـه آن نگريسـته   
  .نشده است

ير از مجموعة عوامل مؤثر در نگرش به عاشورا، شـرايط سياسـي حـاكم بـر جوامـع، تـأث      
هـاي مختلـف و متعـدد از ايـن واقعـة      در طول تاريخ قرائت چشمگيرتري داشته است، گرچه

نفوذ  اين فرهنگ در جان مسلمانان و به ويژه شيعيان، آن را بـه  . عظيم صورت گرفته است
هاي هنر كشانده است و در قالب آثار متنوع و متعدد هنري بازتاب داده است و امروزه  عرصه
نري مكتب عاشورا، شعر عاشورايي اسـت كـه ميـزان آن در گسـترة ادب     ترين شكل ه شايع

  .فارسي قابل اعتناست
هـاي   هاي مختلف از عاشورا، شعر عاشورايي را نيـز بـه نگـره   همانطور كه اشاره شد، قرائت

مختلف از اين واقعه كشانده است، كه اين مقاله قصد دارد، نگاه عاشقانه و عرفاني بـه واقعـة   
به بررسـي بنشـيند؛ امـا در آغـاز بطـور      » فؤاد كرماني« درنگ در مكتب شعري عاشورا را با 

هـاي شـعر عاشـورا از نظـر      شود، سـپس دوره اجمال، به قرائتهاي مختلف از عاشورا اشاره مي
خواهد گذشت و سـرانجام بـا رديـابي نگـاه عاشـقانه و عرفـاني بـه واقعـة عاشـورا در شـعر           

  .يم رسيدعاشورايي، به مكتب فؤاد كرماني خواه
خاطرنشان ميشود با همة گستردگي فرهنگ عاشورا و فراوانـي شـعر عاشـورا كـه شـايد      
پركاربردترين مضمون شعري در ادبيات فارسي باشد، متأسفانه آثار پژوهشي زيادي در ايـن  

بـه  . اي بر اين كار پيـدا كـرد   توان پيشينة شايستهخلق نشده است و به همين دليل نميباره 
يا نقد و تحليل شعر عاشـورا  » شرح منظومة ظهر«حب اين قلم تحت عنوان جز اثري كه صا

اثـر محمـدعلي مجاهـدي و    » شكوه شعر عاشورا«از آغاز تا امروز نگاشته است، به دو كتاب 
تـوان اشـاره   به قلم سيد عبدالحميد ضيايي مي» تاريخي به ادبيات عاشورا -نگرشي انتقادي«

اي شده است و سـهم فـؤاد هـم در     اي مختلف عاشورا اشارهكرد كه تنها در اثر اول به قرائته
جو را بايد در مقاالت پراكنـده جسـت  هاي از اين دست بيشتر حرف. آثار بسيار ناچيز استاين 
  .كرد

  
  



                                               

  179/ييمكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورا

 

 

  هاي مختلف از نهضت عاشورا قرائت -2
گونه كه در مطلع كالم آمـد، حادثـة شـگرف عاشـورا از آن جهـت كـه داراي ابعـاد        همان

رو بوده اسـت  ب قوع تاكنون با قرائتهاي متنوع و گاه متضادي روست، از بدو ومختلف ارزشي ا
  .اند تري را فراهم آوردهبا يكديگر موجبات تجزيه و تحليلهاي منطقي كه در عرصة تقابل

گفته شد كه از مجموعة عوامل دخيل در نگرش به عاشـورا شـرايط سياسـي حـاكم بـر      
هاي مختلف نگـاه   همين دليل در عصرها و دوره جوامع تأثير چشمگيرتري داشته است و به

ضرورت زمان، جنبة حماسـي و اسـاطيري   گاهي ب. موضوع متفاوت بوده است شاعران نيز به
اند و گاهي به اقتضاي عصر، تأثير عاطفي و احساسي واقعـه را   حادثه را مطمح نظر قرار داده

پـردازي را پـيش    اق و خرافـه اند و حتي در مـواقعي اغـر   دست ابزار مضمونپردازي خود ديده
هاي عاشورا، بر شمردن آنها و ارزيابي داليل  اند و البته موضوع پرداختن به قرائت چشم كرده

يعنـي دوران   تاريخي و اجتماعي آن كامالً امروزي است و نهايتـاً بـه عصـر آگـاهي و آزادي،    
  .گرددمشروطيت به بعد برمي

دانـد و در ايـن ميـان دو    و متفـاوت مي د ها از عاشـورا را متعـد  برداشـت » شهيد مطهري«
رابطـه بـه شـعر    بينـد و از قضـا در ايـن    تر از بقيـه مي  عرفاني را گسترده برداشت حماسي و

  :كندشاعران هم اشاره ميكند و شاهد قرائتهاي خود را از ايشان بازگو مي
هـاي   برداشت امثال دعبل خزاعـي از نهضـت اباعبـداهللا بـه تناسـب زمـان فقـط جنبـه        

هاي ا صـفي عليشـاه از ايـن نهضـت برداشـت     برداشت عمان سـاماني يـ  . گري آن استپرخاش
  )384: 1377، 1مطهري، . (عشق الهي، محبت الهي و پاكبازي در راه حق است  عرفاني،

هـاي  تاب خود، شـكوه شـعر عاشـورا، قرائت   محمدعلي مجاهدي، شاعر عاشورايي نيز در ك
  :عاشورا را پنج گونه دانسته است

اطيري و اسطوره سازي، قرائـت عـاطفي و احساسـي، قرائـت عرفـاني، قرائـت       قرائت اس«
  )158:1379مجاهدي، ( ».براندازي براي به دست گرفتن حكومت و قرائت ارزشي و  مكتبي

اني به ايـن  حاصل سخن در اين مقال آن كه معناپردازان واقعة عاشورا، غالباً نگرش  عرف
و يكي از اهل معنا، يعني محمد هادي فخرالمحققين بـه  . اند ها خواندهيكي از قرائت حادثه را

» فلسفة شهادت يا رمز محبـت «اي با عنوان  هجري قمري در اين موضوع رساله 1347سال 
غـرض اصـلي حادثـة كـربال را عشـق       وي. نگاشته است كه حكايت از اهميت موضـوع دارد 

  :داندمي
اي عشـق و خـود اعتـراف دارم كـه     بنده معتقدم كه واقعة كربال واقع نشد مگر به عشق و بر

كنـه و حقيقـت آن در   . نميتوانم حقيقت عشق را شرح بدهم، زيرا كه عشق نظيـر وجـود اسـت   
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ولي اندكي از مردم اهل عشقند، زيرا عشق تحصيلي نيسـت و  . . . نهايت خفا و پوشيدگي است 
ق از همـه  در عشـ او . تـر گرديـد  همه بيشتر و بهرة او از همـه فزون السالم از  نصيب حسين عليه

او مثل اعالي عشق و مظهر اتم محبت و مجـالي اعظـم مـودت    . تر شدكاملتر و در محبت تمام
  )43: 1374فخرالمحققين، (. بود

  
  هاي شعر عاشورايي دوره -3

دليل ب) 13: 1379مجاهدي،(ه، شعر عاشورايي كه آغاز آن همپاي شعر دري دانسته شد
روز چنداني ندارد، اگرچه در تمام اين دورة شـش  شرايط سياسي تا پايان قرن نهم ظهور و ب

ها چراغ آن را روشن و شاعران شيعي با همة حصر و حبس قرنه حضور داشته است و شيعيان
فراواني رسيده است، اما اندك تفحصي در بـاب  رفته رفته در پايان اين دوره ب اند و داشته نگه

جهـانجوي  «بـه تعبيـر دكتـر صـفا      آنجا كه: كندمي شعر عاشورا ذهن را متوجه عصر صفويه
با ابراز عالقه به خاندان رسالت، بزرگترين حكومت شيعي را تشكيل داد و » نوخاستة صفوي

گير سـاخت و پـس از   ن و نيم، گرايش آييني شيعه را بخوبي جـاي اين حكومت پس از دو قر
رايي صفويان پادشاهي قابل توجه از تركان قجري است و ايـن عصـر، دورة بعـد شـعر عاشـو     

  .است و نهايتاً دورة معاصر
  :توان در چهار تقسيم جاي دادشعر عاشورا در زبان فارسي را مي هاي بنابراين دوره

  از قرن چهارم تا قرن نهم: عصر اول
  دورة حكومت صفويه: عصر دوم
  )افشاريه، زنديه، و قاجاريه(دورة قاجاريه : عصر سوم

  )ه بعدخورشيدي ب 1300از (دورة معاصر : عصر چهارم
اما دورة اول شعر عاشورايي، عصر تلميح و تلويح است و شعر فخيم عاشورايي، مربوط به 

، نگرش عارفانه و »موالنا«و » عطار«هاي پاياني اين دوره است و با حضور شاعراني نظير  قرن
  .نگرش عاشقانه بدان قابل استناد است» ابن حسام«و » خواجو«شاعراني مانند 

نخست جـان مايـة ايـن عصـر حماسـه اسـت و       . اواني شعر عاشوراستعصر دوم دورة فر
پـردازي نيـز كـم و بـيش چهـره       اند و اغراق و خرافه ها در اين دوره شكل گرفته حماسه نامه

، »واعـظ قزوينـي  «، »فضولي بغـدادي «نمايد و نهايتاً نگاه عاشقانه در شعر شاعراني نظير  مي
وگ و مرثيه بـيش از هـر چيـز در شـعر عصـر      س. رد پايي دارد» فياض الهيجي«و » بيدل«

  .صفويه داراي بسامد و نيز پذيرش است
صـفي عليشـاه   «، »نيـر تبريـزي  «هاي عارفانه بـا حضـور شـاعراني نظيـر     پرداخت مثنوي

عمدة شعر عاشورايي قاجاريه است، همراه با مدد عصـر    ويژگي» عمان ساماني«و » اصفهاني



                                               

  181/ييمكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورا

 

 

نيـز قابـل توجـه اسـت، او     » نياز جوشقاني«ابير عاشقانة بيداري و نگاه متفاوت به عاشورا، تع
به سـهو او را از  » موسوي گرمارودي«يكي از بهترين متابعان محتشم كاشاني است كه آقاي 

در حالي كه متعلق به عصر قاجاريه است و ) هفده: 1382انساني،. (دورة صفويه دانسته است
ارده بنـد دارد و از ميـان   تشمانة او چهـ تركيب بند مح. زيسته در نيمة اول قرن سيزدهم مي

  :رسدهمه سر است، اگرچه به محتشم نمي هاي اين تقليد، شعر نياز ازفراواني
اي ز تـنشد شام و چـرخ چـون سـر ببريـده

يا همچو مغفري كه به خون گشـته سـرنگون  
  

 زن  غلطان ميان خـون شـفق گشـته غوطـه    
 يا چون سري كه كرده جدا تـيغش از بـدن  

 

ا و شيرين و نگاهش عاشقانه است، و براعت استهاللي كه در مطلع دارد، تقليـدي اسـت   زبان شيو
  .»صباحي بيگدلي«از 

پردازان اين عصر، يعني نير، صفي علي شاه و عمـان، بايـد از دو عـارف     عالوه بر منظومه
مـدد  اند، اما بـه   نامور و دو شاعر عاشورايي ديگر نام برد كه اگرچه منظومة عرفاني نپرداخته

ضمير زالل و نگاه عارفانه، شعرهاي عاشورايي خود را بر اساس قرائت عرفاني از واقعة عاشورا 
نخست ميرزا ابوالقاسم حسيني شيرازي، ملقب به آقـا بابـا و مـتخلص بـه راز، و     . اند رقم زده

ديگري مريد و شاگرد حضرت راز يعني ميرزا عبدالكريم زنجاني، متخلص به اعجوبه، كه هـر  
  .پردازان تقدم دارند به سال بر منظومهدو 

قابل توجه اين كه عصر قاجاريه، همچنان كه به قرائت سياسي و براندازي عاشورا، خاصه 
در دورة مشروطيت، نظر دارد، در نگاه عرفاني نيز از تمام عصرهاي برشمرده شده براي شعر 

  .عاشورايي سر است
شـود در  عاشقانة فواد كرمـاني شـروع مي   ي وهاي عاشورايكه با غزلدورة معاصر همچنان 

  .خوردق شاعران انقالب اسالمي پيوند ميادامه به عرفان و شناخت عمي
  
  مكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورايي -4

از عارفان دلسوخته، داراي طبعي بسيار » فؤاد«ميرزا فتح اهللا قدسي كرماني متخلص به 
 1317(متولـد شـد و بـه سـال     در كرمـان  )شمسـي  1227(وي به سال . لطيف و شيواست

. سال زندگي زاهدانه و عارفانه جان به جـان آفـرين تسـليم كـرد     نودپس از حدود ) شمسي
  . آرامگاهش در سه كيلومتري كرمان در دامنة كوه سيد حسن قرار دراد

پدرم عطـار بـود و   : ش را به نظم كشيده، گويدخي از حوادث دوران آغازين زندگيفؤاد بر
زداشت و به شغل عطاري گماشت، اما هوس دانايي و علم آموزي رهايم نكـرد  مرا از مكتب با
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ان سعدي معرفي كرده، شيوة شـاعريش  فؤاد مونس خود را ديو. ام كشاند و از دكه به مدرسه
ديوان  اشعار خود را گرد كرده و نام شمع جمع بـر آن  . داندرا برداشت از طرز شيخ اجل مي
  .يدهنهاده است كه بارها به چاپ رس

روزگار شاعري فؤاد، اگرچه تمام دورة پهلوي اول را درك كرده است، بـه دورة مشـروطه   
اهل ادب در ايـن دوره  . اين روزگار، روزگار معارضه و مبارزه است. گرددميبريا عصر بيداري 

خواهي، استقالل طلبي و بيگانـه سـتيزي از   آزادي. اند گار را پشت سر گذاشتهترين روز خونين
بنـابراين، شـعر   . ويژه فرهيختگان، در اين عصر استهاي مردم، ب شعارها و خواسته ينمهمتر

نكتة ديگر . تپدكومت برانداز از واقعة عاشورا ميعاشورايي اين عصر در باور مبارزه و قرائت ح
بـدين معنـي كـه بـا پايـان گـرفتن       . در باب شعر عاشورايي اين دوره، عوام زيستي آن است

هاي هر دليل، شعر مذهبي را حمايت ميكرد و پيشامد تشويش ه كه بهحكومت ناصرالدين شا
سياسي، ميراث عاشورايي شاعراني نظير صبا، قاآني و يغماي جندقي بـه شـاعران خـرده پـا     

گيري قالب نوحه نيز موثر افتاد و اين گونة ادبي در حد محاوره و زبان كوچه و  رسيد و شكل
. پـردازي را نيـز در پـي خواهـد داشـت      تي، خرافـه پيداست كـه عـوام زيسـ   . بازار تنزل كرد

گري افراطـي شـاهان صـفوي آغـاز شـده بـود، و بـا حضـور          پردازي كه در عصر شيعه خرافه
شد در عصر قاجاريه ثر مالحسين واعظ كاشفي، ترويج ميا» روضه الشهداء«هايي نظير  كتاب

  .شيده شدك» حسين اللهي«پيوند خورد و تا مرز » مال فاضل دربندي«به آثار 
اين درآمـد ارزش كـار فـؤاد را روشـن ميسـازد كـه او نـه در بحبوحـة عـوام زيسـتي و           

تقليـد صـرف و الگـوبرداري هيجـاني     شود و نـه در بلواهـاي سياسـي بـه     مي  گويي گم خرافه
  :بروز و طلوع فؤاد در اين روزگار مدلول سه عامل است. گرايدمي

ها را در هـم   وحيهخواهان، ر مشروطهچند دهه منازعات سياسي و سرانجام شكست ) يك
ن شيوا و شيرين فؤاد كه هايي را از اين مفاهيم پديد آورده بود، بنابراين زباشكسته و دلزدگي

توانست تـا حـدودي آن خاطرهـاي مجـروح را     تپيد، مي ي عاشقانه و عارفانه ميهادر مضمون
  .التيام بخشد

ر بيـداري و خردگرايـي باورپـذيري    گرايـي، آن هـم در عصـ    باورهاي عوامانه و خرافه) دو
و مسـتقيم بـودن طبـع او، بـا     برخي شعرهاي عاشورايي را كم كرده بود و متانت كالم فـؤاد  

فلسفي كه مطبوع و جذاب نيز بودنـد، شـعر    -هاي قرآني و حديثي و باورهاي عرفانيبرداشت
  .كشيد فؤاد و همتايان او را بر مي

ر حالي فـؤاد، پختـه و   ه گرد و بازيگوش بود، دزبان شعر مشروطه بسيار ساده، كوچ) سه
  .رفتعمال پيش ميگفت و حتي تا مرز غرابت استفخيم شعر مي

  :رويمآمد نسبتاً طوالني به سراغ ويژگيهاي شعر فؤاد كرماني مياينك با اين در



                                               

  183/ييمكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورا

 

 

  نگاه عاشقانه و غنايي -4-1
ي، نگـاه عاشـقانه و   ويژه اشعار آييني و عاشورايي وشعر فؤاد، ب  گمان نخستين ويژگي بي

عنـوان آن   دوازدهقصيده كه در ديوان فؤاد جمع است،  بيست و ششاز ميان . غنايي اوست
پرداخته شـده   آييني است و از اين ميان هشت قصيده در مرثيه يا منقبت حضرت اباعبداهللا

بـا يـك   ) ع(هاي عاشورا نيز فقط حضرت علي بن الحسين امام سجاد از ميان شخصيت. است
اند و مابقي آثـار عاشـورايي    با يك رباعي مورد توجه قرار گرفته) س(ه و حضرت زينب قصيد

  .است) ع(فؤاد متعلق به حضرت امام حسين 
آن آييني اسـت و   عنوان  نهسروده را در خود جاي داده است كه  شصتفصل غزل ديوان فؤاد، 

عاشـورايي، عاشـقانه و   تقديم شده است، هفت غـزل ديگـر    )ع(به جز دو غزل كه به موال علي 
ربـاعي   يست و سهبسروده است، با  پانصد و سي و نهدفتر رباعيات نيز شامل . حسيني است

 نـه مسـمط از ميـان    هشـت . نيسـت ) ع(آييني كه تنها دو عنوان آن مربوط به امام حسين 
است و مـابقي در بـاب حضـرت     دودر آن ) ع(مسمط فؤاد آييني است كه سهم امام حسين 

  .پرداخته شده است) ع(و امام رضا ) ع(، اميرالمومنين علي )ص(رسول 
ر معارضات سياسـي  تمام اشعار عاشورايي فؤاد عاشقانه و غنايي است، با آنكه فؤاد در عص

ي در شـعرهاي عاشـورايي وي ديـده    زيسته است، هرگز اندك تغييـر لحنـ  و دورة بيداري مي
هاي متداول عصـر خـود   ت و نه با ديدگاهعه نگاه كرده اسنه از منظر حماسي به واق. شودنمي

نكتة قابل توجه در شعر عاشقانة فؤاد، تاكيد بـر عاشـق بـودن حضـرت     . پيونده خورده است
اباعبداهللا و اصحاب او نسبت به حضرت حق است، گرچه از دلدادگي خود نسبت به حضـرت  

  :اباعبداهللا نيز غافل نيست
ديدن رويـت نصـيبگر بود روز حسيبم

كاران طبيبي يا حسيندرد گنهگر تو بر 
بـردار از جمـال غيـب اي نـور خـدا      پرده

  

 كاش هر روزم ز مشرق سـرزدي روز حسـيب  
 من خوشم با دردمندي تا توام باشي طبيب
 كز فراقت رفت مـا را پـردة صـبر و شـكيب    

 )143:1371فؤاد، (          
زندة جاويد كيسـت؟ كشـتة شمشـير دوسـت

ــر شــهيدان ع  ــوز قب شــقگــر بشــكافي هن
عاشق ديدار دوست اوست كه همچون حسـين 
ــد عتــرت او دشــمنان  ــه اســيري برن گــر ب

  

 كĤب حيـات قلـوب در دم شمشـير اوسـت    
 آيد از آن كشتگان زمزمـة دوسـت دوسـت   
ــت   ــون گلوس ــرخ ز خ ــار او س  زردي رخس
 هرچه ز دشمن بر او دوست پسـندد نكوسـت  

 )146همان، (      
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فؤاد، تنها حضرت اباعبداهللا را شايستة مقام عشق بازي ميداند، شايد به همـين دليـل در شـعر    
  :برد خود از ديگران هيچ نامي نمي

  
كنگــرة عشــق نيســت منــزل هــر بوالهــوس
ــود     ــا بـ ــزل عنقـ ــود منـ ــاف وجـ ــة قـ قلـ
كشتة غفلت بود هركـه تـو را كشـته خوانـد    

  

 طاير اين آشيان جان حسين اسـت و بـس  
ــ ــر ســر اي ــر نگشــايد مگــس ن ب  آشــيان پ
ــان ــس اي دم جـ ــده دالن را نفـ  پرورت زنـ

  )182همان، (     
  بي شك در منظر شاعري كه كربال باغ خونين كفنان باشد،

ــرببال ــة ك ــر معرك ــت مگ ــق اس ــاغ عش ب
  

 كه ز خونين كفنان غرق گل و نسـرين اسـت  
  

و اصـالً او را ديـن   آنجا را كعبة آمال و قبلة حال ميبيند  گرداند ودل به قبلة روي حسين مي
  :نامدخود مي

من اگر جاهـل گمـراهم اگـر شـيخ طريـق
  

ام روي حسين است و همينم دين اسـت قبله 
  )62:1371فؤاد، (           

  :ترين تعابير عاشقانه و غنايي در غزل هجدهم فؤاد گرد آمده است لطيف
اي كه به عشـقت اسـير خيـل بنـي آدمنـد

خـت هر كه غمت را خريد عشرت عـالم فرو 
ات بســته دل عــالمي اســت در شــكن طــرّه

ــويي     ــالم ت ــه ع ــا در هم ــر بق ــف مص يوس
تــاج ســر بوالبشــر خــاك شــهيدان توســت
گشــت چــو در كــربال رايــت عشــقت بلنــد 
ــده كنــد مــرده را  ــو زن خــاك ســر كــوي ت

  

ــد    ــم دل خرمن ــا غ ــت ب ــوختگان غم  س
 بــاخبران غمــت بــي خبــر از عالمنــد    

 گشـاي همنـد   وآن همه دلبستگان عقـده 
ــا درهمنــد در طلبــت  مــرد و زن آمــده ب

ــد فخــر بنــي آدمنــد   ــا اب  كــاين شــهدا ت
 خيل ملك در ركوع پـيش لوايـت خمنـد   

. . زان كه شهيدان او جمله مسيحا دمنـد  
 )156همان، (    

گونه كه اشاره شد، هيچ يك از آثار عاشورايي فؤاد از ماية تغزلي خالي نيست و از ايـن  همان
ورا در قالـب  يعني هيچ شاعري از نظر عاشقانه سـرايي عاشـ  . حيث او شاعري كامالً يگانه است

صفاي ضمير و شور درويشي همراه با درك عميق عاشقانه شعر فؤاد . رسدغزل به پاي فؤاد نمي
  .تر و دلپذيرتر نشانده است را برتر و البته جذاب

  
  
  



                                               

  185/ييمكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورا

 

 

  فلسفي -هاي عرفانيدريافت -4-2
از منظـر عرفـاني و فلسـفي بـه واقعـة      گونه كه اشاره شد، پيش از فؤاد نيز كسـاني  همان

البتـه  . اند شاعراني نظير نير تبريزي، صفي عليشاه اصفهاني و عمان سـاماني  عاشورا نگريسته
ها و احـل سـير و سـلوك بـا واقعـه و شخصـيت      پردازي و تطبيق مر شيوة فؤاد از نوع منظومه

هوا نهايت فايـده را  هاي متناسب با اين حال و  شهيدان عاشورا نيست، بلكه وي از فضاسازي
اي كه دارد و به مـدد شـور جنـون و سـوز      برد و به دليل روحية درويشي و مرام صوفيانه مي

هـاي  نمـاد و نمـود دريافت  . ي آتشـين و دلچسـب ميبنـدد   ا درون آثار عاشورايي خود را آرايه
  :گيرداني فؤاد در دو تقسيم كلي جاي ميعرف

فلسفي؛ با درنگ در شعر فـؤاد گـل    -ت عرفانياستفاده از الفاظ، واژگان و اصطالحا) يك
به گل با واژگان و اصطالحاتي نظير فنا، بقا، اشراق، تجلي، انا الحق، فقر، جام و مـي، زلـف و   

  :شويم، واجب، الست و حدوث و قدم روبرو ميخط، حلقه و ذكر، ممكن
تا برآورد سرت بانگ انـا الحـق ز درخـت
ايزد از بهر بقا خواست فنـاي تـو حسـين   
بنـــده را تـــا نشـــود در ره معبـــود فنـــا

  

 داد مــا را ســرت از ســرّ خــدا آگــاهي     
 خـواهي  وين جاللت به تو بخشيد ز دولـت 
ــي  ــاج ولـ ــر تـ ــه سـ ــد بـ ــي نگذارنـ  اللهـ

  )223:1371فؤاد، (  
  

علم از المكان چون در مكان زد سبط پيغمبر
ــا    ــد ز مخفي ــكارا ش ــزاً آش ــت كن ــال كن جم

واجـب مكان بر كرسي امكان نمود آن مظهـر  
هزاران گنج علم از غيب امكان در شهود آمـد 
كسي كاندر نظر خالق اكبـر باشـدش حاضـر   

  

 حسين آن نور يـزدان نارامكـان جلـوة اكبـر    
 شه احببت ان اُعرف نقـاب افكنـد از منظـر   
 جلوس اندر حدوث افكند آن شاه قدم كشـور 
 چو از گنجينة علم خدا تابان شد اين گـوهر 

ــود ا  ــود او وج ــا وج ــد ب ــغرنبين ــر و اص  !كب
  )99همان، (    

  فلسفي -بهره از تعابير و مضامين عرفاني) دو
ـ      ارة حضـرت امـام   در واقع در تقسيم دوم تاكيد بر مضامين فلسـفي اسـت كـه فـؤاد درب

 او بـا . دهدمطالعة فؤاد در اين حوزه خبر مي برد و البته اين از آگاهي وبه كار مي) ع(حسين 
مجال انـدك   كند و درشتها و دريافتهاي فلسفي را مصادره ميچيره دستي تمام تعابير و بردا

هايي مثل وجود ذاتي واجب الوجود و عارضي بودن حيات  نكته. دهدو فشردة ابيات جاي مي
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بـه ايـن ابيـات    . قرار داردما سوي اهللا و اين كه حضرت اباعبداهللا ميانة اين دو دقيقة فلسفي 
  :كنيمتوجه مي

راپا همه جانيجز تو اي كشتة بي سر كه س
وه كه گر چشم حقيقت بگشاييم بـه رويـت  
ــت   ــار حقيقـ ــد طلبكـ ــالكانت ز مجازنـ سـ
جايي از نور تـو خـالي نبـود در همـه عـالم     
پيش عشاق تو چون ذكر خدا ذكر تو باشـد 

  

 كيست كـز دادن جـاني بخـرد جـان جهـاني     
 همه جا و ز همه سو در دل و در ديده عيـاني 

 ني و هـم آنـي  غافل از اين كه حقيقت تو هم اي
 چــون تــو در قالــب امكــان مثــل روح روانــي 
ــاني   ــل ننشــينند زم ــو غاف ــر ت ــه از ذك ــه ك  ب

  )224:1371فؤاد، (    
بيند و چون  را جلوه و بازتابي از ذات حضرت حق مي) ع(همچنين فؤاد، حضرت امام حسين 

كه ذات  بيند، توصيه ميكند آدمي را به درك و دريافت حقيقت حق و رويت جمال وي قادر نمي
  :اليدرك حق را بايد در جمال معصوم شهيد كربال مشاهده كرد

بـين اسـت بينش اهل حقيقت چو حقيقـت
نيست چشم دگران سـوي حقيقـت نگـران   
ــدة مــن  ــود از دي او چــو بينــاي حقيقــت ب
ذات اليدرك حـق را كـه كنـد درك بصـر؟    

  

 در تو بينند حقيقت كه حقيقت اين است
 آيين استورنه آن راست حقيقت كه چنين 

 كه مرا چشم حقيقت بين است به حقيقت
 آنچه ادراك كنند اهل بصيرت ايـن اسـت  

  )62همان، (    
داند كه حتـي خورشـيد اگـر بـر عـالم      ا واسطة فيض الهي مير) ع(نيز فؤاد، امام حسين 

ميتابد در واقع از فيض روي او تابش گرفته است و هستي در طفيـل وجـود او پديـد آمـده     
  :است

ر روي خدا روي تـو ديـدار آمـده اسـتاي كه ب
ــود   ــل در وج ــار از راه دســت توســت فاع كردگ
چهر عالم روشـن اسـت از مهـر و مهـر از چهـر تـو      
ــا    ــب نم ــن واج ــري اي ممك ــق را مظه ذات ح
چشم حق بين در كسي باشد كه حـق را در تـو ديـد   

  

 وجه اليبصر ز ديـدارت پديـدار آمـده اسـت    
 است الجرم در فعل حق دست تو در كار آمده

 كافتاب چرخ حسنت نـور انـوار آمـده اسـت    
 وآنچه صنع توست اين افالك دوار آمده اسـت 
 هر كه اين بينش ندارد عبد پندار آمده است

  )69همان، (      
  درج قرآن و حديث -4-3

آشنايي و پيوند فؤاد با قرآن و اخبار، شعر او را سرشار از اشارات نـوراني قـران و حـديث    
در ايـن  . توان شـاهد آورد فته تا حل و عقد را در سخن وي ميو درج گرساخته و از اقتباس 
  :هايي اندك بسنده ميشود مجال تنها به نمونه
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كردگار از رجس خلقيت شـما را كـرد پـاك
  

 آية تطيهر از آن بر آل اطهـار آمـده اسـت   
  )70:1371فؤاد،(      

ركُم تطهيـرا      انّما يريد اهللا ليذهب عـنكُم الـرجس   : اشاره دارد به آية طهـو ي اهـل البيـت
  )33احزاب، (

ــا كنــزاً آشــكارا شــد ز مخفي جمــال كنــت
  

 شه اَحببت ان اُعرف نقاب افكنـد از منظـر  
  )99:1371فؤاد، (           

رَف فخلقـت الخلـق لكـي     «اشاره دارد به حديث مشهور  اَن اعـ ببتكَنزاً مخفّياً فاح كنت
  )29فر،  فروزان. (»اعرف

ان شد از دو مشرق نور الشرقي و الغربيعي
  

 علي يك مشرقش بود و محمـد مشـرق ديگـر   
  )99:1371فؤاد، (             

  )35نور، (يوقَد من شجره مباركه زيتونه ال شرقيه و الغربيه  : اشاره دارد به آية
غير خدا باطـل اسـت در نظـر اهـل حـق
آن شجري را كـه حـق بهـر ثمـر پروريـد     

  

ــا كاشــف توحيــد هوســت دعــوي  ــي أن  اَنّ
 بانك انا الحق زند تا ابـد از مغـز و پوسـت   

  )145:1371فؤاد،(    
  )30قصص، (اَنّي أنا اهللاُ رب العالمين  : اشاره دارد به آية

ــو را ــام ت ــور عــرش مق ــرّ و ن ــا ف اي شــه ب
    

ــس     ــد از ال تَم ــا دم زن ــل م ــة عق  المس
  )182:1371فؤاد،(      

  )73اعراف، (و ال تَمسوها بِسؤء فيأخُذَكُم عذاب اليم   : ةاشاره دارد به آي
توان سراغ كـرد   اي را از فؤاد نمي نكتة قابل توجه اين است كه تقريباً هيچ غزل يا قصيده

  .كه درج و اقتباس از قرآن و حديث در آن نيامده باشد
  
  رنگيني سخن فؤاد -4-4

. اند ا با زباني فخيم و فاخر پرداخته شدهمضامين عاشقانه و عرفاني شاعر درويش كيش م
   هـاي ادبـي اسـت كـه هـم       صنعت سوم فؤاد در شعرش، بهره از نـازك خيـالي و نيـز آرايـه    

تقريبـاً تمـام   . هاي سخن را با يكديگر پيوند داده اسـت  مضمونپروري كرده است و هم ياخته
هـا  زم دارد كه اين ويژگينكته را ال هاي شعر فؤاد بر شمرديم اين هايي كه براي شاخص نكته

. شعر عاشورايي در روزگار فؤاد عاشقانه نيست، فخامت و جزالت ندارد. اند در عصر فؤاد يگانه
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تپد، گرچه نزديكترين گونة ادبـي بـه حـوزة قـرآن و حـديث       در پيوند با قرآن و حديث نمي
  .بنابراين رنگيني زبان فؤاد در اين اثر تقريباً صنعتي يگانه است. است
  :، نازك خيالي و مضمونپروري است»شمع جمع«خست نشانة طيف و رنگ در شعر ن

طالب هر دو جهان بـاش كـه صـياد فطـن
  

زان سرت بر سرني تافت در اين طلعت دهـر 
  

يادم از پيكـر مجـروح تـو آيـد همـه شـب      
در ضميرم سر سيمين تو در طشت طالست

  
زخم شمشير نديـدم كـه بدوزنـد بـه تيـر     

  

ــا هــم زد شــير را در پــي نخ ــوان ب  جيــر ت
 )92:1371فؤاد، (            

 تـــا جهـــاني برهنـــد از خطـــر گمراهـــي
 )223همان،(                 

 تا دم صبح كه چشمم به رخ پـروين اسـت  
 !تا به كأس نظرم طشت فلك زريـن اسـت  

 )62همــان، (       
 جز جراحات عروق تو كـه ايـن گونـه رفوسـت    

  )93همان، (     
  :بيت زيباست ايهام تناسب خاتم در اين

بهر انگشـتري انگشـت تـو را خصـم بريـد
  

ــاتم زد    ــه دل خ ــر ب ــتر و خنج ــرد انگش  ب
  )93همان، (       

  :برد همچنين فؤاد از انواع جناس در سخن خود سود مي
و بس    نظر باشد»لقمه«بندگان را همه بر

  
لطيـف تـو كجـا   » روي«تيغ فـوالد كجـا   

  
نيست» قدم«را وصول ذات » قَدم«مشي 

  
به ذيلش معتصم در سينة نون پنجة ذوالنـون 

  
بطحايم بهار گلشن يثـرب » رياض ارض«
  

ــدارد نظــر    را» لقمــان«چشــم هــر بنــده ن
 )223همان،(                  

 »روسـت «دل بر اين روي بگريد اگـر از آهـن و   
 )47همان،(                    

 جنبش سالك به جست و جوي حسـين اسـت  
 )64مان،ه(                    

 »آزر«زادة » آذر«به نورش ملتجـي در قلـب   
 )100همان،(         

ــر    ــتان پيغمب ــل بس ــرايم گ ــاغ زه ــال ب  نه
  )102همان،(       
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  آن روي سكة فؤاد -4-5
او عـالوه بـر قـرآن و    . كنـد درس خوانده و با مطالعه جلـوه مي  فؤاد در شعر خود شاعري

فراوانـي  بخوبي آشناست و زبان عربي را كهن ب ويژه تاريخ اسالم و تاريخحديث، با تاريخ، به 
وان او را و همين وقوف و درس خواندگي است كه تنها عيـب ديـ  . دهدمورد استفاده قرار مي

  .غرابت استعمال ،زندرقم مي
اي  بينانه، از مدرسـه كلمات كم كاربرد كه مـا آن را، خوشـ  غرابت استعمال يا استفاده از 

ايرادي است كه در شعر فؤاد وجود دارد و مبلغ آن نيز ناچيز بودن فؤاد دانستيم، به هر روي 
اينك چند نمونـه  . برد آن پي توان به ا اندك درنگ در اشعار شمع جمع مينيست، بنابراين ب

  :كنيمرا مرور مي
ارواح ملَـك در ملكـوت)1(»كينونـت«سوخت 
لّم «ست چو اين  پايه پايه اخـالق و ادب  )2(»سـ

  
ـينا   )3(»فاران«رخش تابنده در  ـرة س ـون حج ، دلش چ

  
ــت   ــه دس ــديعش ب ــام ب ــاقي دور الســت ج س
آمده با نيـك و زشـت خمـر و لـبن از بهشـت     

  

 بــرق ايــن شــعله كــه بــر جــان بنــي آدم زد
ــلم زد    ــن س ــر اي ــاي ب ــوان پ ــل نت ــي تأم  ب

 )92همان،(                    
ـعلة آذر   )4(»حوريـث «غمش سوزنده بر  ـون ش ـان چ  ، ج

 )100همان،(       
ــد ــه رن ــادة داد ب  را )5(»ســغراق«ان مســت ب

ــوزة   ــك دوزخ شكســت ك ــاق«مال را )6(»غس 
  )75همان،(       

  : نتيجه -6
هـاي هنـري ايـن موضـوع را      تجلي فرهنگ عاشورا در تمام ابعاد زندگي مسلمانان، گونه

مضامين شعر عاشورايي به قرائـت  . هاست پديد آورده است و شعر عاشورايي يكي از اين گونه
فؤاد كرماني، شاعري است كه بـا نگـاهي عاشـقانه،    . را و فرهنگ آن بسته استشاعر از عاشو

هاي اين مقاله كه بررسي  بر اين اساس خالصة يافته. نگردلي و عارفانه به واقعة عاشورا ميتغز
  :مكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورايي بوده است، چنين است

تعلق به عصر چهارم يا دورة معاصر هاي چهارگانة شعر عاشورايي م فؤاد در ميان دوره -1
  .است و با توجه به نوع شعر عاشورايي در اين عصر، فؤاد شاعري متفاوت و قابل اعتناست

قرائتهاي مختلف از نهضت عاشورا، تأثير مستقيم در مضمونپردازي شاعران هر قرائت  -2
شعر عاشورايي خود  رو شده واشقانه و عرفاني با اين نهضت روبداشته است و فؤاد با قرائت ع

عاشقانه و عرفاني پرداخته است، در حـالي كـه دورة معاصـر ايـن نگـاه را در شـعر         را با نگاه
  .بيند و برداشت سياسي از نهضت عاشورا فراواني دارد عاشورايي نمي
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تأثير قران و حديث در شعر فؤاد در حالي نمايان و پربسامد است كه ادبيات اين عصر -3
  .آيد از اين نظر به حساب ميفقيرترين دوره 

معناگرايي و التزام مفهوم در شعر فؤاد هرگز او را از رنگين كردن سخن و تأثير كالم  -4
  .باز نداشته است

  .فؤاد كرماني چهرة يگانة غزل عاشقانة عاشورايي است -5
  
  :هاشتنو پي

  )دهخدا. (بود، هستي، وجود: وجود، بود، كينونه -1
بر عـرش كـه بـر    / در وصف تو كي رسم به خاطر: خاقاني. الم، نردبان به ضم اول و تشديد - 2

  )دهخدا. (شود به سلّم
هاي مكه اسـت، نيـز    از اسامي مكه كه در تورات مذكور است و گويند نام يكي از كوه -3

نام ديگر كوه مفرعه در شمال . اسراييل واقع در كنعان و حوالي خليج عقبه بياباني از آنِ بني
  .در بيت فؤاد منظور همان مكه است) دهخدا. (فاران شرقي دشت

  .اسم خاص -4
: مولـوي . دار سـفالي يـا غيـر آن    لوله ةاي تركي است و به معني كوز به فتح اول، واژه -5

  )دهخدا. (در رسد سغراق از تسنيم حق/ چون رها كردي هوا از بيم حق
. ريـم جراحـت و جـز آن    چيز سرد و گنده چـون زرد اب و . به فتح اول، سرد و گنده -6

اين كلمه معرّب عساك يا غشاك فارسي است كه همـان درخـت   . آنچه از تن دوزخيان برود
  )دهخدا. (عشقه است

  
  :منابعفهرست 

 قرآن كريم. 1

: ترجمة محمد بن احمد مسـتوفي، تهـران  . الفتوح). 1372(ابن اعثم كوفي، محمد .2
 .نشر انقالب اسالمي

به اهتمام احمـد احمـدي   . ديوان ابن حسام). 1366( ابن حسام خوسفي قهستاني.3
 .حج و زيارت: بيرجندي و محمد تقي سالك، تهران

: تهـران . ي موسـوي گرمـارودي   بـا مقدمـه  .  چراغ صـاعقه ). 1382(انساني، علي .4
 .جمهوري

بـه اهتمـام احمـد سـهيلي     . ديوان اشـعار ). 1369(خواجوي كرماني، كمال الدين .5
 .ژنگپا: تهران. خوانساري



                                               

  191/ييمكتب فؤاد كرماني در شعر عاشورا

 

 

: شيراز. به كوشش محمود طاووسي. تذكره مرآت الفصاحه). 1371(داور، شيخ مفيد .6
 .نويد

 .لغت نامه. دهخدا، علي اكبر.7
         كوثرنامه يا ديوان اشعار با ضميمه اشـعار  ). 1372(راز شيرازي، ميرزا ابوالقاسم .8

 .روشي احمديكتابف: شيراز .رايض الدين اعجوبه، به كوشش محمد جعفر باقري
 .موسسه التاريخ: بيروت. ادب الطف او شعراء الحسين). قمري 1422(شُبر، جواد .9

 .فردوسي: تهران. چاپ دهم. تاريخ ادبيات در ايران). 1369(صفا، ذبيح اهللا .10
انتشـارات صـفي   : تهـران .  زبـده االسـرار  ). 1379(شاه، ميرزا حسن  صفي علي.11

 .شاه علي
. به كوشش محمد علـي مجاهـدي  . گنجينة اسرار). 1382(راهللا عمان ساماني، نو.12

 .الهوت: تهران
 .چاپ گلستان: تهران. فلسفة شهادت). 1374(فخر المحققين، محمد هادي .13
نشر : تهران. به تصحيح حسين بهزادي. شمع جمع). 1371(فؤاد كرماني، فتح اهللا .14

 .صدوق
: تهـران . ا نقد و تحليل شعر عاشوراشرح منظومة ظهر ي). 1386(كافي، غالمرضا .15

 .بنياد عاشورا
مركز تحقيقـات اسـالمي   : قم. شكوه شعر عاشورا). 1379(مجاهدي، محمد علي .16

 .سپاه
 .صدرا: قم. ام حماسه حسيني، چاپ سي). 1377(مطهري، مرتضي .17
گزيدة غزليات شمس بـه كوشـش محمدرضـا شـفيعي     ). 1363(مولوي، جالل الدين .18

 .هاي جيبي كتاب: هرانت. كدكني
نشـر  : تهران. به كوشش احمد كرمي. ديوان اشعار). 1362(نياز جوشقاني، سيد حسين .19
 .ما

  
 

  
  


