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 چکیده
زندگی شرقاوی و آثار او و معرفی  ،فراخوانی تاريخ و میراث کهن ،در اين پژوهش ابتدا به ادبیات مقاومت

ناپذيری، های ادبیات مقاومت چون سازشپرداخته شده سپس شاخص الحسین ثائراً شهیداًنمايشنامة 

طلبی، استقامت و جهاد و شهادتهای خفته، دفاع از مظلومان، دانمبارزه با ستم، بیدارسازی وج

مورد تحلیل قرار  )ع(اسة کربال و قیام امام حسینبا محوريت حم ندایشکیبايی زنان و ادامه دادن راه شه

، ارزشمند دينی واقعیت تاريخی و میراث اين با الهام ازدر اين نمايشنامه  شرقاوی گرفته است.

و به بیان حوادث و مشکالت اجتماعی و سیاسی  کشیدهمصر را به چالش  ةهای موجود در جامعواقعیت

-. يافتهاست نمايشنامهاين اری در تحلیل عناصر پايدتار اين جسپردازد. هدف اصلی می عصر خود ةجامع

یین رسالت آن، و نهضت عاشورا و تب )ع(ها حاکی از آن است که شرقاوی با بازگو کردن قیام امام حسین

ابر متجاوزان مبارزه و ايستادگی در بربرقراری عدالت، جهاد، طلبی، ستیزی، شهادتملت خود را به ظلم

 کند. دعوت میو زورگويان 
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 مقدمه .1

ها کاری دالورانه و ايستادگی و مقاومت در برابر متجاوزان در میان تمامی اديان و ملت

اديبان نیز خشم و انزجار و اعتراض خود آيد. در اين میان شاعران و شريف به حساب می

آثاری  سازند؛قلم و آثار خود نمايان می را در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی با

شود. ادبیات مقاومت به مجموعة آثاری گفته که از آن با نام ادبیات مقاومت ياد می

های سیاسی، همة حوزه ها و فجايع بیداد داخلی يا تجاوز بیرونی درزشتیاز شود که می

 . اين(10 :1979، شکری) گويده سخن میفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با زبانی اديبان

امروزه بخش عظیمی از ادبیات معاصر عربی را به خود اختصاص داده است. ادبیات 

جايگاه ادبیات مقاومت مقابله با همة اشکال استعمار و ظلم است که در آن سخن در »

حال آن که تأثیر سالح و تفنگ محدود به عرصة جنگ  گیردگ قرار میسالح و تفن

عاشورا  .(12 :1972، نيحس قصي)« ادامه دارداست اما تأثیر سخن ادبیات مقاومت پیوسته 

الگوی مقاومت و  همة مذاهب،نیز در نزد شاعران و ادبای معاصر )ع( و قیام امام حسین

دانند و هرگاه که های خفتة بشری میوجدانستیزی است که آن را بیدارکنندة ظلم

گیرند، با سرودن اشعاری  ن و اشغالگران مورد تهديد قرارمردم و جامعه از طرف ستمگرا

است، مردم را به بیداری، مقاومت، قیام  )ع(که برگرفته از روح عاشورا و قیام امام حسین

شورا پايداری با مکتب عاکنند. ادبیات و انقالب، نپذيرفتن ظلم و فداکاری دعوت می

عد سیاسی عاشورا در نزد ادبا و شعرا و معاصر بُ که در دورةای تنگاتنگ دارد چرارابطه

خورد. آنان در آثار خود برای انعکاس جور و جفای آثار آنان بیش از پیش به چشم می

کنند امروز و اصالح اين وضعیت به قیام امام و حماسه کربال استناد می ةموجود در جامع

ستیزی است. شاعران و اديبان به اقتضای ناپذيری و ظلمکه منادی پیام آزادگی، سازش

تعهد و مسؤولیتی که در قبال جامعه و مردم دارند با نبوغ واال و احساسات قوی خود 

های خفتة مردم و جامعه را گشايند که احساسات و وجدانزبان به سرودن اشعاری می

انگیزد. به همین خاطر رزه و مقاومت را در جان آنان برمیبیدار کرده و روح مبا

اش در آن قرار داشتند عبدالرحمن شرقاوی نیز طبق مقتضای موقعیتی که خود و ملت

زند و از طريق آن مردم و جامعه را به مبارزه با دست به نگارش نمايشنامة پیش رو می

 کند.متجاوزان و مقاومت در برابر آنان دعوت می

نمايشنامه نیز به است.  سته موضوعی غنی برای ادبیات بودهپیو ،ث گذشتهحواد

 های ادبی از آغاز پیدايش خود تاکنون بر اتفاقات گذشته تکیه کردهعنوان يکی از گونه
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يا و  گی کنونی ارتباطمهم اين است که بايد میان اتفاقات کهن و حقايق زند ةنکتاست. 

باشد که بشر آن را در زندگی خود الگو قرار دهد و  نکات پندآموزی وجود داشتهدر آن 

ه ببرد. الهام از موضوعات جهت پیشرفت خود و تغییر وضعیت موجود بهردر ،از آن

 ،ها به شرايط تاريخیهای خاص خود را دارد که اين ويژگینیز ويژگی عربتاريخی 

را ی گذيهااتفاقات تاريخی صرفًا پديده» گردد.اهداف و اغراض نويسندگان عرب برمی

ها و مفاهیم کلی و فراگیر تمام شوند بلکه داللت وقوع، ةنیستند که با پايان يافتن دور

های ديگری ظهور شکل به ،مانند و در طول تاريخ و با گذشت زمانها باقی میآن

های تاريخی قابلیت تأويل و شخصیت ،اين مفاهیم عام و فراگیر دلیلکنند. به می

معاصر از اين  انو با توجه به اين تفسیرها، شاعر را دارا هستندتفسیرهای مختلف 

 ها بعد کلی وند و به اين تجربهکنهای خود استفاده میبیان تجربهها برای شخصیت

 .(20: 1997، ديزا يعشر ) «بخشندفراگیر می

معاصر به  نويسندگان در دورة هایانديشهخی ابزاری برای تفسیر موضوعات تاري

 کهچرا گیری از موضوعات تاريخی هستندالهام ، شیفتةويسانند. نمايشنامهنروشمار می

تا  آوردبستری را پیش روی نويسنده فراهم میاتفاقات تاريخی، موضوعاتی هستند که »

تاريخی عربی،  ةيشنامنما .جای جای دنیا برساندمردم در  خواهد به همهآنچه را که می

گويد سخن می انهای ملی، مردمی و سیاسی آنتحوالت فکری و آرمان ،از جامعة عرب

 هنگامی که جهان عرب نسبت به گیرند.ماعی شکل اجتهای به دنبال آن انقالب تا

 ،تاريخی ةدهد، نمايشناممیننشان  العملیعکس، خود ناامید کننده و وخامت بار اوضاع

تا  گیردبرمیهای جديد افکار و ايده ةارائبرای از اتفاقات تاريخی  ،پندآموزی راهای نمونه

عبدالرحمن  .(35-25: 2001)بلبل،  «داردبه جوش و خروش واجامعه را  بدين وسیله،

 من تاريخ، گذشته نیست بلکه زمان حال است. ةبه عقید»گويد: شرقاوی درباره تاريخ می

 (.15 :1407عید، ) «بینممان را در آن میزندگی کنونی ،نگرمآنگاه که به تاريخ می من

را پايه و اساس  گیرد و آنلهام میاشرقاوی در بسیاری از آثار خود از میراث تاريخی 

هستند برخورد طوری که همان گذشته، دهد. او با میراثساختار هنری خود قرار می

 ةو تجرب انديشه ،پروراند تا از طريق آنها دست برده و آن را میکند بلکه در آننمی

انسان عصر »گويد: ضی میگونه که ايلیا ابوماهمان هنری خود را به مخاطب بیان کند.

  .(116: 1986)« جديد برای رسیدن به سعادت، بايد از گذشتگان درس بگیرد
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و میراث کهن، ملت خود را به پايداری در برابر زورگويان  با فراخوانی تاريخ شرقاوی

ن و مکتب عاشورا به عنوان نماد پايداری و یکند و از امام حسو اشغالگران دعوت می

بعد حماسی و انقالبی تراژدی او  کند.خود استفاده می ةمبارزه علیه ظلم در نمايشنام

ستیزی، افشای ناپذيری، ظلمو عناصری چون ذلت گیردکربال و قیام امام را به کار می

جور ستمگران، عدالت و برابری، اصالح جامعه، ايثار و فداکاری، مبارزه با ظلم و ادامه 

کربال در جهت تشويق و ترغیب ملت خود برای مقاومت  ةدادن راه شهیدان را از حماس

به دنبال پاسخ به  اين جستار د.کندر برابر متجاوزان و مستبدان و مبارزه با آنان ارائه می

 هاست:  پرسشاين 

  ند؟اپیش رو کدام عناصر پايداری در نمايشنامةها و جلوه .1

 معاصر خود برقرار کرده است؟ جامعةکربال و  حماسةشرقاوی چه ارتباطی میان  .2

صورت نگرفته و مستقلی  پژوهش مذکور ةنمايشنامهای پايداری در جلوهدر رابطه با 

به موارد اندک ذيل  ،بزرگ و اين اثر به نگارش درآمده استاين شاعر  ةدربار تمام آنچه

و ملحمة  يعبدالرمحن الشرقاو »ای با عنوان در مقاله (1969)زکی  نبیلشود: محدود می
 ثريا العسیلیاست. پرداخته الحسین ثائراً ةبخش اول نمايشنام به بررسی تاريخی« نياحلس

است.  در دانشگاه قاهره نوشته« ادب عبدالرمحن الشرقاوی»ای با عنوان نامهپايان (1995)

از جنبة  در شعر معاصر عربی )ع(امام حسیندر کتاب خود  (1383) انسیه خزعلی

 الحسین شهیداً  ةناممايشپردازی و زبان اثر، به بررسی عناصر نزيباشناسی و شخصیت

حسین و شعر نو قیام امام »ای با عنوان مقاله (1383)است. فرامرز میرزايی پرداخته
شاعران در شعر  )ع(بررسی قیام امام حسین به صورت گذرااست و به نوشته« معاصر عربی

شرقاوی   الحسین ثائراً و شهیداً ةناماو در اين مقاله به نمايشاست.  نوپرداز عرب پرداخته

تحلیل » ای با عنواننامهپاياناست.  اشاره کرده )ع(امام حسین قیام نمادينهای و جنبه
در  (1389) توسط جمیل سوزنی« و الحسین شهیداً  های الحسین ثائراًعناصر نمايشنامه

شامل  نامهدر اين پايان عناصر مورد بررسی؛ است نوشته شده دانشگاه کرمانشاه

 نمايشنامة. باشندهای ادبی میآرايهگو، زبان شعری و وهای نمايشنامه، گفتشخصیت

 در سال اهلل فسنقریحجت و به راهنمايی توسط مريم توکلی ثانی شهیداً ثائراً الحسین

يعنی  ،و قسمت دوم نمايشنامه جمه شدهفارسی ترنامه به عنوان پايان به (1390)

اهلل فسنقری و مريم توکلی ثانی از حجت ةبا ترجم خون خدابا عنوان  الحسین شهیداً 

 چاپ رسیده است.سوی نشر معارف به 
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 الحسین شهیداً  ةنامنمايش ،در ارتباط با عبدالرحمن شرقاوی ،شدهاز موارد ذکربه غیر

دانشگاهی و مجالت علمی  ةای در جامعنامهايداری در آن هیچ مقاله يا پايانو عناصر پ

 مزبور ةهای ادبیات پايداری نمايشنامجلوه ةدر زمین مشاهده نشده است. از آنجايی که

-نو به شمار می کاری انجام اين پژوهش ضروری و ،است نگرفته تاکنون پژوهشی صورت

های بعدی در خصوص آثار جهت پژوهشو امید است که اين جستار گامی دررود 

 شرقاوی باشد.
 

 دگی ادبی شرقاویزن .2

مصری در و منتقد  فکرتم نويس،نمايشنامهنويس، ر، داستانعبدالرحمن شرقاوی شاع

تحصیالت ابتدايی در يکی از روستاهای شهر منوفیه چشم به جهان گشود.  1920سال 

دانشگاه قاهره فارغ  حقوق از دانشکده 1943در سال خود گذراند و را در زادگاه 

 1952هنگامی که انقالب  .(629 :1383محمدزاده،  و 377: 2003، يديالصع) التحصیل شد

ديگر مبارزان جوان، روح حماسی بر او چیره شد و با همکاری  همچون ،مصر اتفاق افتاد

شرقاوی چندين  کرد. را منتشر ديالغد اجلد از جوانان فرهیخته و فرهنگی، مجلةتعدادی 

با قلم خود به مخالفان زمانی که  1960بار ممنوع الکتابت شد؛ از آن جمله سال 

که تخصص شرقاوی در قانون و چند هر .(217 :1387)ناظمیان،  حمله کرد سوسیالیسم

ها و در قصیده ،نويسمهادبیات بود. او به عنوان شاعر و نمايشنا ةشیفت اما ،حقوق بود

هرچند  ،پردازدخود به بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی روز می منظومهای نمايشنامه

از  نیز برگرفتههای وی و نمايشنامه که برخی از آثار وی شکل تاريخی به خود گرفته

اواخر دهة شرقاوی در  حضور فعال و گستردة (.377 :2003، الصعيدي) میراث اسالمی است

اما بعد از  آغاز شد، «س ترومانئيرسالة من أٍب مصری إلی الر » چهل قرن بیستم با قصیدة

دبی شرقاوی به وجود آمد، به جايگاه وااليی در زندگی ا األرضنوشتن رمان بزرگ 

شرقاوی را  ،(االرض) گويد: اين رمانکه نجیب محفوظ دربارة رمان وی می ای�گونه

 (.218 :1387)ناظمیان،  اصر عرب قرار داددر ادبیات مع سوسیالیستیپیشگام ادبیات 

شعری و نويسندگی خود بیش از بیست کتاب شعر،  ةشرقاوی در طول تجرب

 و مقاالت منتشر کرده گذشت تاريخی، مجموعه داستان، رمان، سرمنظومنمايشنامة 

فتح ، لةيالفتی مهران، مأساة مج هاینمايشنامه توان بهمی وی آثار مشهورترين ازاست. 
اشاره  داً ي شهني ثائراً و احلسسني، احلسني، مأساة احلنيم الفالحيالنسر األمحر، عرايب زع، عکا
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الشوارع ، (1956) ةيقلوب خال، (1954) األرض رمان های مذکور،کرد. عالوه بر نمايشنامه
اسالمی نیز  سیرة ار داستانی اوست. شرقاوی در زمینةاز آث (1967) الفالح، (1958) ةياخللف

 ،نيز خامس اخللفاء الراشديعبدالعز ، عمر بن نية، علي امام املتقي  حممد رسول احلر های کتاب
را نگاشته و مقاالتی چون  ه املعذبية الفقيميالفاروق عمر، أئمة الفقه التسعة، ابن ت

است. شرقاوی در دهم نوامبر  نوشتهرا  الفکر اإلسالمی قراءات يفو  ةيات اسالميشخص

 .(377 :2003، الصعيدي) در قاهره درگذشت 1987
 

 شهیداً  ثائراً الحسین نمایشنامة معرفی .3

در جهان عرب ايفا  در تحول و شکوفايی نمايشنامه ،ایبدون شک شرقاوی نقش عمده

سیاسی و  نام دارد که جنبة داً ي شهني ثائرًا و احلسنياحلس ،مشهور او کرد. نمايشنامة

-شنامه را به مادر خود تقديم کردهشرقاوی اين دو نماي اجتماعی کامالً بر آن غالب است.

عشقی که سبب اشتیاق او  ؛استعشق به حسین را در دل او کاشته بذر است. مادری که

تالش »گويد: اين دو اثر می ةاست. شرقاوی دربار عدالت، آزادگی، صلح و رهايی شده به

مه به ام تا شکوهمندترين قهرمانی تاريخ بشريت را از طريق اين دو نمايشناکرده

ايشنامه که در قالب تاريخی اين نم .(23 :1995، يالشرقاو ) «خوانندگان امروزی نشان دهم

است. از دو بخش مجزا تشکیل شده عاشورا و پیامدهای آن نوشته شده حوادث دربارة

به حوادث قبل از عاشورا و ورود امام به  «اً  ثائر نياحلس» يعنی ،بخش اول نمايشنامه

در شش پرده  «داً ي شهنياحلس»يعنی  ،اما بخش دوم آن شود؛صحرای کربال مربوط می

به حوادث روز  و شودبه کربال آغاز می )ع(با ورود کاروان امام حسین که است تنظیم شده

های اتالن امام در ساليزيد و ق تصوير خیالیوادث کاخ يزيد و ، حعاشورا، حرکت اسرا

کند برای مشکالت شرقاوی در اين نمايشنامه تالش میپردازد. می عاشورا پس از واقعة

تا  کندمیاو در آثار خود تالش  عصر خويش از طريق قصه و نمايش راه حل ارائه نمايد.

که خود یراث تاريخی دينی برگیرد و چناناز م ،است که اتفاق افتادهچنانحوادث را آن

تا تأثیر آن را  کندمیاز سبکی بین قصه و قصیده برای ترسیم حادثه استفاده  ،گويدمی

درآمیخته و  با هم هنمايشنام اين در يکدروح حماسی و تراژ در جان مخاطب بیفزايد.

-میگذشته را بازسازی تاريخ  ،او با اين سبکاست.  گذاری آن را دوچندان ساختهتأثیر

 گويد: باره میو در اين کند
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 توانیم آنچه را در تاريخ اتفاقیولی م ،اگرچه امکان عبور از گذرگاه زمان وجود ندارد»

ها و اشاراتش به که با ارزشافتاده به آينده پیوند بزنیم. لحظاتی در تاريخ وجود دارد 

دهد که گويا از واقعیات زندگی درخشد و به تو اين احساس دست میای خاص میگونه

کنی و يقین و نسبت به آينده از آن حوادث کسب بینش می گويیخود سخن می

 ياملسرح الشعر ) «دهد و بازسازی کند تواند وضع فاسد را تغییرکه انسان می کنیمی
 (.629 :1383قل از محمد زاده، نبه  ، 83، يبعد شوق

از اين روست  ؛است نوشته شدهعبدالناصر  جمال های شکستدر سال اين نمايشنامه

اش به الگوهايی نیاز دارد که قهرمانی، شرافت و کند جامعهکه نويسنده احساس می

را حیاتی  هایلتو فض هاهای جانکاه، ارزشاموزد و با ورود در معرکهفداکاری را از آنان بی

و  کردهعملبسیار موفق  )ع(شرقاوی در تبیین شخصیت و قیام امام حسین. دوباره بخشد

های بنیادين امام را در ست، روح شیعی و پیامجود اينکه از نويسندگان اهل سنت ابا و

 است.  به زيبايی به خواننده منتقل کردهخوبی دريافته و بسیاری از مواضع به

 گويد: علت فراخوانی تاريخ در نمايشنامة مذکور می دربارةشرقاوی 
است که بر  بلکه اين گذشته ،من برای فرار از وضعیت موجود به تاريخ پناه نبردم»

های است. الهام از گذشته و تاريخ بدين خاطر است که ارزش زمان حال سیطره يافته

دهد تا له اين قدرت را به ما میکنیم و اين مسئها را درکی را يادآور شويم و آنتاريخ

را  )ع(دهیم. به همین خاطر، شخصیت حسین ا به آنچه که بهترين است تغییرآن ر

کارگیری اين هبرگزيدم که جامعة کنونی به الگوهايی چون حسین نیاز دارد. با ب

 ه گذاشتم که در جامعةه اين امر صحّکربال ب ةصیت واالی تاريخی و يادآوری فاجعشخ

بخش فرد و جامعه است و بايد در راه حفظ هايی وجود دارد که زندگیمی ارزشاسال

 .(141 :1969، يزک) «داکاری کنیمف هااين ارزش
 

  شهیداً  ثائرا الحسین ةدر نمایشنام پایداریهای جلوه .4

سازی ستیزی، بیدار، ظلمناپذيریچون سازش های ادبیات پايداریشاخصه در اين بخش

طلبی، محوری، جهاد و شهادتسرزنش سکوت در برابر ستم، عدالت خفته،های وجدان

ها و خواهی و ادامه دادن راه شهدا و آگاهی و شناخت واقعیتحمايت از مظلومان، خون

رو مورد  پیشپايداری با محوريت حماسة کربال، در نمايشنامة  ةان الزمها به عنوفرصت

 گیرد.بحث و واکاوی قرار می

 رابر طاغوتو تن ندادن به ذلت در ب ناپذیریسازش .4-1

ستیزی و ايستادگی در برابر ظالمان است که با ناپذيری، ظلمنماد سازش )ع(نامام حسی

خود از  ةیخته است. شرقاوی نیز در نمايشنامزير بار ظلم نرفتن تحسین همگان را برانگ
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خود به مردم جامعه  ستیزانهجهت رساندن انديشه و افکار ظلمراين ويژگی امام د

دعوت و ترغیب  ،ناپذيری با ظالمان و متجاوزاناست تا آنان را به سازش استفاده کرده

 نمايد:

 ألفر.لست واهلل جبانًا  /عمر ايل ياعطاء ذل يانا لن أعط /دين: أنا لن أذعن إذعان العبيلحسا
  (311 :همان)

دهد تا پس از آن ید را ميزيعت با یبشنهاد ین پیبه امام حس بن سعد، که عمر یزمان

رفتن ياز پذ ،فاخر یآن حضرت در جواب او با لحن ،کند یش و آرامش زندگيدر آسا

 یريناپذکند. در ادامه به سازشیالنه را رد میذل یزند و زندگیسرباز م طاغوت یبندگ

ة يف يطي الدنعيال نين أعرف أن الرجل الباسلإ» د:يگویکند و میر و آزاده اشاره میمردان دل
 .(302: همان) «ةيش أو عز  املني ذل  العنيباٍر يخ

ز با ذکر کالم ین یدهد. شرقاویح میبا ذلت ترج یمرگ با عزت را بر زندگ )ع(امام

 یبار نهتی خفّرفتن زندگيرا از پذ مصرمردم  الن وئومسست که ا نآ یحضرت در پ

 ،از زبان حضرت یخواند. در ادامه شرقاوو مرگ با عزت فرا  یزیستکند و آنها را به ظلم

 د:يگویکند و میم یمعرف یرا راه نجات و آزاد یريناپذسازش

باء/ هو إلقة ادرکوا أن ايألبناء الحق ىاة/ طوبيه من الحيعل ىمة أغلياة لقيعطي الحيلمن  ىطوب
 .(363 :همان) النجاة ىق إليالطر 

ان و متجاوزان داده يتن به امر زورگو یاکه سران و حاکمان مصر به گونه يیاز آنجا

امام د که يگویخطاب به آنها م یبودند و دچار اختالف، تفرقه و ذلت شده بودند، شرقاو

کرده است و از آنها  یمعرف یريناپذسازش ،از ستم را يیتنها راه نجات و رها )ع(نیحس

 ،نيبنابرا عه را از دست متجاوزان نجات دهند؛خود و جام، یريناپذخواهد تا با سازشیم

 ةسرآمد هم ،)ع(نیو تن به ذلت ندادن امام حس یريناپذتوان گفت که سازشیم

 است. یداريپا یهااسطوره

 و فساد یمبارزه با گمراه و یزیظلم ست .4-2

 ،آمده بودان امت عرب به وجود یاو در جامعه و در م ةرا که در دور یشکاف یشرقاو

کند و یاستفاده م یخ بشريتار یواال ةن شکاف از نمونيپرکردن ا یافته و برايدر یخوببه

 و مبارزه است. یداريو پا یزیسترد که نماد ظلمیگین را به کار میت امام حسیشخص
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ش را نه فتنه و شورش بر حاکم يان حر، خروج خوین خطاب به سپاهیامام حس 

د يیساختن فتنه و مقابله با حاکم ستمگر و تأخاموش یبرا یبلکه حرکت ،یاسالم

 کند. یم یمعرف ین الهيت دیحاکم

علم أّني جئت کي أهدم أرکان يکم/ کّلکم يعرف أّني جئت کي أنقذکم من ظالميکّلکم 
 .(269: 1995)الشرقاوي، الضالل

خود، ام یخواهد با قیامام م دهنده است،بخش و نجاتاتیح یامیق ،ام حضرتیق

ل، امام هدف ین دلیبه هم بخشد؛ يیوغ ظالمان رهاير يجامعه و مردم مظلوم را از ز

ز با نقاب ین یکند و شرقاویم یارکان ظلم معرف یحرکت خود را نجات مظلومان و نابود

 خواند:یمان فرايخود را به مبارزه با متجاوزان و زورگو ةن مردم جامعیامام حس

جئتکم إال ح عن الرقاب الشم أغالل الطغاة/ ما يألنصرکم../ و لکي أز  یت سو يأنا ما أت
 .(356)همان:  ف الوالةيألرفع عنکم ح

 خفته یهاوجدان ساختن داریب .4-3

و دعوت به  یزیستظلم یهااست که نشانه یقتیکربال حق ةو فاجع )ع(نیام امام حسیق 

خ گشته يآن در طول تار یجاودانگن امر باعث یت در آن آشکار است و هميحق و هدا

و  روزیاما حق بر باطل پ ،دندیارانش در کربال به شهادت رسيامام و  است. هرچند

 یالهیام خود را وسیق )ع(مردم گشت. امام یاریو هوش یداریساز بنهیکربال زم ةماسح

 د: يگویکند و میم یدار کردن خفتگان و غافالن معرفیب یبرا

ا بلون يبغ الدنة/ تصيات حق دامين/ إجعلي أشالءنا راير الغافليثيدوي ليحتنا بوقًا يإجعلي ص
 .(389 :1995الشرقاوي،) لعصر الدم من عصر  

و از خالل آن از ظلم و  ديگشایمدور  یهابه افق یاچهيدرجاودانه، ام ین قيا از شاعر

خفته و  یهادل یدارسازید و هدفش بيگویسخن م مصر یکنون ةستم موجود در جامع

 ابربر در ام و انقالبیق آن مردم را به قيآگاه کردن مردم به رسالت عاشورا است تا از طر

 د.ب کنیت موجود ترغیوضع

باال ها زهین فراز نکه سر مبارکش برآاز  پسدر کربال و  )ع(نیاز شهادت امام حس پس

گر يرف داندوه و از طجاد غم و يا یبرا یبه عامل یاز طرف عیفج یهان صحنهيا رفت،

 ،نيبنابرا ل شد؛يام امام تبدیقت قیخفته و غافل از حق یهاوجدان یداریب یبرا یعامل

م عاشورا یمردم نسبت به رسالت عظ یکردن و آگاهداریجهت باز زبان امام در یشرقاو

 د:يگوین میخطاب به مردم چن
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فلتذکروا  /قة و العدالةيترفعوا عَلم الحق يک  اة/يسم الحافلتذکروني عند هذا کّله ولتنهضوا ب
 .(447 :همان) اةيالطغاة/ و بذاک تنتصر الح م لتأخذوه منيالعظ يثأر 

امت  ةخفت یهاوجدان یدارسازیو ب یدن روح انقالبیدم یبرا یشرقاو توان گفتیم

 ها و قهرمانانو از اسطوره یثار و فداکاريسمبل ا ،نیامام حسنهضت عاشورا و خود از 

امام اعتماد به نفس و عزم و  یهایها و فداکاریان دالوریکه ب؛ چراردیگیبهره م یمل

خواهد تا خودشان را از یاز آنها م ،نيبنابرا آورد؛یدر جان ملت او به وجود م یقو ةاراد

 ،اندکه خودشان را در آن حبس کرده یبار نجات دهند و از زندانت وخامتین وضعيا

  .زندیبه دفاع از حق برخند و يایرون بیب

 . سرزنش سکوت در برابر ظلم4-4

اما سکوت در برابر ظلم از  ،دداشته باش یو سلب یجابيا یهاتواند جنبهیسکوت م

ادامه و گسترش آن  یبرا یقيآن است. سکوت انسان در برابر ظلم، تشو یسلب یهاجنبه

 دشتی،) اندز ندانستهيقت را جایان حق و حقیسکوت کردن در ب )ع(یاست. حضرت عل

ه سکوت نکرد، یّامیگونه که خود در مقابل ستم بنز همانین )ع(نیامام حس(. 531: 1389

 د:يگویکند و میم یز از سکوت در مقابل ظلم نهیمردم را ن

  .(333: 1995 ،ي)الشرقاو  جوريان سلطان  يسکت عن طغيمن أن س للمو يل
است تا آن  صورت نکره به کار بردهن عبارت بهيسلطان را در ا )ع(از زبان امام یشرقاو

خ را يدوران تار ةهم سلطان،جور محدود نکند و نشان دهد  یمشخص ةا به دورر

کند و با یدعوت م یها را به شکستن سکوت در برابر ظلم هر ظالمرد و انسانیگیمدربر

حاکمان سکوت خواهد تا در برابر ستم متجاوزان و ین کالم از مردم زمان خود ميا

 ستند. ينکنند و با گفتن حق در مقابل باطل با

د که من به درخواست يگویان حر، خطاب به آنان مین در برخورد با سپاهیامام حس

ام کردم تا شما را از دست حاکم ظالم و فاسد نجات دهم و از آنان یخود شما ق

 ار کردند، بشکنند: یرا که به خاطر ثروت و ترس اخت یخواهد تا سکوتیم

ذنوب الّصمت  يتحملن /رسائلکم يِلَم تسکتون و قد بعثتم ل  /ا للرجال.. تکّلمواي /أنطقوا...
حات األرامل و يرسائلکم محملة بص يذ يه /بعثتم تصرخون من المظالم؟أو ما  /عنکم!؟

 .(274)همان:  ا للرجال؟يِلَم تسکتون؟ تکلموا..  /ىتاميَ ال

کربال بود  ةفاجع ل عمدةياز دال یکيد، يزي یهایدادگریبرابر ب سکوت مردم کوفه در

ان بود، تا يديزيت از يکه در واقع، حما یکه با سکوت خود، امام را تنها گذاشتند سکوت
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تمام به شهادت برسانند.  یرحمیارانش را با بيبه ظلم خود ادامه دهند و حضرت و 

خود  ةکربال از کرد ةبعد از فاجع ،گذاشتندرا تنها  )ع(نیان و آنان که امام حسیکوف

 یمانیان پشیم یدانستند. شرقاو شان مقصريمان شدند و خود را در شهادت ایپش

ر جهان عرب و کشور مصر شد ارتباط یدامنگ 1967که بعد از سال  یان و حسرتیکوف

به  ران شود وين خود را رها کردند تا ویکه سرزم یمردم یمانیاست. پش کرده برقرار

خواند و آنان را یده ميفایآنان را ب یمانیحسرت و پش یفتد. شرقاویدست متجاوزان ب

سکوت  )ع(نیاز زبان امام حس یشرقاو داند.یخود م ةو فساد جامع یو تباه یرانيعامل و

 د: يگویداند و میرا مشارکت در آن م در برابر ظلم

و أظل  /ديفأنا سأذبح من جد /ةاالنسان ذلّ  یو ارتض /عةيالخد ىفاذا سکتم بعد ذاک عل
ظل يو  /المذلة يسأظل أقتل کلما رغمت أنوف ف /وم الف قتلةيو اظل اقتل کّل  /دياقتل من جد

ألّنکم لم  /ديجرح الشه ىلعنکم و إن طال المديظل يو  /دير يفعل ما يد ما .. و يز يحکمکم ي
 .(447)همان:  ديتدرکوا ثأر الشه

ان کرده و معتقد است اگر یار روشن و واضح بیرا بس )ع(نیام امام حسیام قیپ یشرقاو

را کشته و او را )ع( نیدر روزگار ستم، مردم سکوت کنند و به جور تن دهند، دوباره حس

له، هزاران ن مسئيد و ممکن است اشویة کربال تکرار مب حادثین ترتياند. بددهيبر سر

 ید برایراند و خون شهیوسته بر شما حکم مید پيزي ید. آرشوخ تکرار يبار در تار

ن يد در ايزيد. يان خاطر که انتقام او را نگرفتهيابه  ؛کندین ميشه شما را نفریهم

 یاآزاده یهانماد انسان، )ع(نیو حس استن یزم یظالمان و فاسدان رو ةعبارت، نماد هم

 کنند .یام میان قیاست که در برابر ستم طاغوت

 یطلبشهادت. جهاد و 4-5

دعوت  )ع(نیام امام حسیل پرداختن اهل قلم به نهضت عاشورا و قيگر از داليد یکي 

ک يت یک جنبه از شخصيانعکاس »است.  یو فداکار یطلبمردم به مبارزه، شهادت

زان توجه یم دةکننانیتواند بیک ملت ميات یاز ادب یمیاسطوره و قهرمان در بخش عظ

: 1389، ی)انصار« ت قهرمان باشدیها به آن جنبه از شخصاز آنین نیفرد و جامعه، همچن

ارانش، يها و شهادت امام و یدالور یادآوريحاضر با  ةشناميز در نماین یشرقاو .(26

با متجاوزان و حاکمان مستبد  مردم زمان خود را به جهاد در راه حق و مبارزه

 د:يگویکه از زبان آن حضرت م یخواند به گونه ایمفرا
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طول الزمان/ أنا  ىد هنا عليفلتذهبوا لقتالهم.. فلتذهبوا/ نادوا الّرجال و قاتلوا/ فأنا الشه
اً/ للموت من أجل يکون رمزًا داميد هناک في وسط العراء/ ليد/ فلتنصبوا جسد الشهيالشه
: 1995 )الشرقاوي، ديالدامي ستشرق روعة الفجر الجد قة و العدالة و اإلباء/ من قلبييالحق
363). 

، یخ، نماد دالورمرديارانش که همواره در تاريبا الهام از شهادت امام و  یشرقاو

شود که ادآوريآن است تا به امت خود  یو جهاد در راه حق هستند، در پ یجانفشان

ن يکه باشد، به هدر نخواهد رفت و ا یاشود، در هر دورهیخته ميکه در راه حق ر یخون

 است.   یروزیدم پدهیدبخش سپيخون نو

 یکنون ةت موجود در جامعیاز وضع یکل يةمادرون کياز  یریگبا بهره یشرقاو

کربال، مردم را به جهاد و  ةارانش و فاجعيشهادت امام و  یادآوريد و با يگویسخن م

شهادت و مرگ با  یشرقاو کند.یموجود دعوت م در راه حق و مبارزه با ظلم شهادت

 د:يگویکند و میم یبزرگ معرف یعزت را، آزاد

 ىمن لد اال ىء سو يث الشيح /فقهونيکانوا   /لو أن الناس ىة الکبر يإّنما الموت هو الحر 
 .(433)همان:  اهلل لمن جاء بقلب مطمئن

 یدهد و از زبان حضرت ارزش جانفشانیخود قرار م یبرا ین را نقابیشاعر امام حس

 یزندگ یشگیو ترس هم یت و خوارکه در خفّ کندیم میترس یکسان یو شهادت را برا

و  یستمگر داخل یهاکه حکومت یاالنهیپست و ذل یرفتن زندگيپذ یکنند. ویم

کنند، نکوهش ید ميت و کرامت آنها را تهدیکنند و انسانیل میبر آنها تحم یخارج

داند یم یدرخشان ها، نمونةآن یقت را برایو شهادت در راه حق یفشانن جانيکند و ایم

با ذلت  یفهمند که مرگ باعزت، بهتر از زندگیشوند و میت ميآن هدا لةیکه به وس

 است. 

ند و ارواح پاک و یبیشتن را تنها مياران، خوين نقاب، پس از شهادت يبا ا یشرقاو

 د:يگویزند و میپدران و اجداد خود را صدا م یملکوت

إرفعي في   وجه المظالم/ ينهض الغافون في يک  يالعظام/ اصرخ يو أسالف يا ارواح آبائيه يإ
تحرق الظالم و مشتعلة/  یات لظيإجعلي من هذه االشالء را /ل أرض  نالها الجور لواء الشهداءک

 .(389)همان:  نيقلب الخنوع المستک يکي النار فو تذ  /الراضي بالظلم معه

اد بزنند و غافالن را از يخواهد تا فریامام از ارواح پدران و گذشتگان بزرگوار خود م

که مورد ستم واقع  ینیخواهد تا در هر سرزمیدار کنند؛ او از آنها میخواب غفلت ب
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-شعله یآتش یهارقیآنان را ب برخاک افتادة یها، پرچم شهدا را باال برند و جسماندشده

 یخوانبا فرا یبه ستم را با هم بسوزاند. شرقاو یور قرار دهند که ستمکار و افراد راض

 یثار و فداکاريو ا یپرستوطن ةیت روحيت امام و حماسة کربال به دنبال تقویشخص

در راه  یژه مردم مصر را به مبارزه و فداکاريولت عرب بهن کار ميملت خود است و با ا

پرافتخار عرب و  دن گذشتةیر کشيبا به تصو یکند. ویخود دعوت م یهاو ارزش دهیعق

ان مردم یو مبارزه را در م یثار و فداکاريخواهد تا حس ایامام م یهایدالور یتداع

که از  یکند در حالیان مین سخنان را از زبان حضرت بيا یشرقاو زد.یجامعه خود برانگ

اطالق  یخ در هر زمان و مکانيتار یهادوره یرا به تمام است و آن خ فراتر رفتهيتار

 کند.یم یبر ضد ظلم و ستم معرف یانقالب و شورشکرشان را یکند و پرچم شهدا و پیم

آن از  لةیوسهرد و بیگیرا در اثر خود به کار م )ع(نیامام حس یطلبشاعر، شهادت 

طلبد. یبزرگ و شرافتمندانه را م یاقدام یکنون د که در دورةيگویسخن م یشکست

 است.  یروزیدبخش پينو یطلبد که شهادت آنان به نوعیرا م یشهادت، قهرمانان

 یداریام و پایت در گرو قی، آرامش و امنعدالت یبرقرار .4-6

مظلومان از دست  یام، اصالح امت و حل مشکالت آنان و آزادسازیهدف امام از ق 

 دفاع از امت یبرا )ع(که امام یابه گونه ؛بود یانت از اسالم و امت اسالمیظالمان و ص

ن رمز یحس». رديپذیم شهادت را با آغوش باز ،ین الهيخود و د بر حق ةدی، عقیاسالم

ام امام یق یخيو تار یعاطف یهااز جنبه یریگحق و عدالت است و شاعران ضمن بهره

با زمان  یط کنونيشرا سةيدانند و با مقایقابل تکرار م شهیهم یرا برا آن ن، تجربةیحس

« اند تا رستگار گردندخواندهفرا یخيتار ن تجربةيعرب را به استفاده از ا یهاملت ،امام
 .(158: 1383، يیرزای)م

کند و از زبان یم یت مردم معرفيام امام را اصالح حکومت و هدایهدف ق یشرقاو

 د: يگویاست، مام کردهی، قتصاحب حکومت یه معتقدند امام براحضرت در جواب آنان ک

 .(335: همان) ةيهدا صالحاً و رشداً وإة / إنّني أنشد يأنا ال أطلب ملکاً أو وال

ام از زبان یت مردم به عنوان اهداف قيو هدا اصالح حکومت انیبعالوه بر  یشرقاو

ز سخن ین تی، آرامش و امنعدالت ،چون مساواتمردم هم یگر حقوق اجتماعيد، از امام

 . شودیحاصل م یداريام و پاینها به برکت قيا مةکه هد يگویم

 ه من صالح و مساواة و عدل.يإل ما جئت أدعوکميفأنا عاص لرب العرش؟  ن: أيالحس
 همان:) نيألمأل القلب المفزع بالمودة و السککل دار بالمحبة/و   ألمأل  یت سو يأنا ما أت

356). 
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خود  الن جامعةون است که به سران و مسؤين سخنان ايا یادآورياز  یهدف شرقاو

جهت تحقق عدالت و داشت و طمع در امر حکومت و قدرت در د که بدون چشميبگو

 را بهبود بخشند. یاجتماع و یاسیت کنند و اوضاع سیت در جامعه فعالیامن

 و دفاع از شرافت انسان ت از مظلومانیحما .4-7

ده و نجات آن از دست ظالم به حکم عقل و شرع و يدرساندن به مظلوم و ستم یاري 

شود که در یآنجا آشکار م ن امر ازيت ایاست. اهم یالزم و ضرور یفطرت، بر هر انسان

د: يفرمایم )ع(یعل امامکه  یطوره شده است. همانین مهم توصيبه ا یات فراوانيروا

ز ین نیامام حس ،ین روياز ا ؛(مظلوم است یارين عدالت يبهتر) :«املظلوم صرة  ن   العدل   ن  حس  أ»

-یم یآنان معرف یاريفان و مظلومان و یجهت دفاع از حق ضعدر یش را حرکتيام خویق

ان آنها یرا در م یام حق مظلومان را از ظالمان بستاند و عدالت و برابرین قيکند تا با ا

 کند.ین میین تبیاز مظلوم را چن یارياز زبان امام  یبگستراند. شرقاو

سّد أبواب الّضالل/ استغاثات ن: يتخرج له؟! الحس يبعد هذا ما الذ يابن سعد: فلتقل ل
 نصر الّضعفاء ،نيجاه الدّ  ،شرف االنسان /فةية الظلم المخيإنتشال الحق من غاش /العدالة

  .(333 :1995 الشرقاوي،)
داند  یفه و رسالت خود میت از مظلوم و دفاع از حقوق آن را وظيحما )ع(نیامام حس

ت از مستضعفان و مظلومان يدر حما یو .استخود به ارث برده پدر و جدّکه از 

 د:يگویم

 اّل أَ  /الغشوم و أقهر الجورَ  مَ يالهض ق  الحَ  ذَ أن آخ   /النبي و لن أخونه ىأبي و إل ىإل ي  علَ  عهد  
 .(356 :همان) اءيضعفاء من بطش العتاة االقو ال يأن أحم /نام عن المظالمأ

هر مظلوم و  یبرا یکه بر عهده داشت نماد جاودان یل رسالتیبه دل )ع(نیمام حسا

 یاد حقيکند و نماد فریت خود شکوه میخ از مظلوميطول تارده است که در يدستم

 اندازد.ین میامت در مقابل ظالمان و ستمگران طنیاست که تا روز ق

ده يدمصر  یادباات مقاومت یو ادب يیاشوراع یهاکه در سروده يیهایژگياز و یکي

حقوق مظلومان و که در دفاع از  یامیق است؛ )ع(نیام امام حسیق یبعد اجتماع ،شودیم

 یاديفر عنوانبه را که امام آن یامیق بود، یت و سعادت بشریامن ،، آرامشمستضعفان

 .(163 :1988ن، ينورالد) هل قرار دادفقر و ج ،ن انداز بر ضد ظلمیطن

م یترس یبرا یاارانش را به عنوان صحنهيو  )ع(نیامام حس شهادت مظلومانة یشرقاو

 برد. یان ظلم حاکمان به کار میحاضر و بت مسلمانان در عصر یمظلوم
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 یداریر پایآنان در مس ییباینقش زنان و استقامت و شک .4-8

رزنان یش ینيآفرها و حماسهیدالور ،شنامهين نمايمقاومت در ا یهاگر از جلوهيد یکي 

و شجاعت را در  یطلبگر از عزتيد یاست. زنان حاضر در واقعه گوشهکربال سةدر حما

ها در روز یمدان صبر و تحمل سختسرآ )ع(ت امامیاهل بش گذاشتند. يروز عاشورا به نما

دند و با صبر و يرا به جان خر یها و رنج و عذاب تشنگیسخت مةه آنان ؛عاشورا بودند

صبر  یواال یهااز اسوه یکيت کردند. يحما یزرگ ومقاومت خود امام را در راه رسالت ب

 برادراز  یقدمو ثابت یکه با بردباراست  )س(نبيحضرت ز ،کربال و استقامت در فاجعة

ام یپ ،را ادامه داد یت کرد و بعد از شهادت آن حضرت راه ويحما یخود و رسالت و

 )س(نبيان رساند و نهضت عاشورا را جاودانه ساخت. حضرت زیعاشورا را به گوش جهان

کند تا با قدرت از ین ميعزم و ارادة برادر خود را پوالد ،در روز عاشورا با سخنان خود

در روز  )ع(تیزنان اهل بریرا از زبان ش یريناپذسازش یشرقاو ؛دفاع کند ین الهيد

ن پاسخ یرانه چنیبا صالبت و دل بن سعد کند که در مقابل سخنان عمریان میعاشورا ب

 دهند:یم

 رجت بنا لتدافع عنه ال تستسلم. تستسلم / بشرف اهلل خنب: ال يز 
 .التستسلم ياستحلفک بجد ينه: أنيسک

   .(359: همان) صوات النساء: التستسلمأ

 یول ،دیمرا بکش :ديگوینان من خطاب به دشمیر آنگاه که امام حسگيد يیدر جا

 رد:وآیبرماد ينب فريد، حضرت زیراب کنیگناه و تشنه را سیزنان و کودکان ب

إذا  /ال الوجود ا و ال کان الزمان وية/ ال کانت الدنيا الدنيهذه الدن ال بل فداؤک کل ما في
 .(351 :همان) ش أنتيو تع /ا أخيينا عطشًا و صبراً عيال بل نموت جم /تيفن

او را  ت، ارادةیو رنج و عذاب اهل ب یشنگخواهد تا تیاز امام م )س(نبيحضرت ز

دن امام به رسالت خود یجهت رسدهد که آنان درینان میسست نکند و به او اطم

رنج و عذاب  ،یاز تشنگ یکنند و حاضرند تا همگیرا تحمل م یگونه رنج و سختهر

 به راه خود ادامه دهد.  زنده بماند و اما امام ،رندیبم

خواهد یکند و از آنها میزنان جامعه خود م ین عبارت رو به سويبا آوردن ا یشرقاو

ق يتشو یريناپذرا به سازشان ت کنند و آنيجهت مبارزه با ظلم حماتا از مردان خود در

در امر مقاومت و مبارزه کربال  ةز با الگو قرار دادن زنان حماسیند و خود نکنب یو ترغ

 ت کنند.یاستعمار و استبداد فعاله یعل
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 یداریپا ، الزمةهاو فرصت ت هایو شناخت واقع یاهرت، آگیبص .4-9

  :ديگویها من خطاب به نسلیشنامه، امام حسياز نما یدر قسمت 

 یت نوب الحروب علو إذا طغ /ت الظالميروني کّلما إستشرت طواغفلتذک /و تذکروني دائماً 
لتمسون عطف ين/ يالفقهاء مخذول یخاوف/ و اذا مشو إذا تمزق آمن تحت الم /نداءات الّسالم

 .(363 :1995 الشرقاوي،) نياح الجاهليعلماء خوفاً من صال ىنزو او اذا  /نيالحاکم
ا از سر يترس و  یکه از رو یهانی، عالمان و فقن به نخبگانیاز زبان امام حس یشرقاو

زمان از مردم دهد و همیکنند، هشدار میدر برابر حاکمان ستمکار سکوت م یاطلبیدن

 .ام کنندیت موجود قیط در برابر وضعيدرک شرا ها وتیخواهد تا با شناخت واقعیم

که علما و فقها و  )ع(ن امامزما و جامعة یت موجود در جامعة کنونین وضعیب یشرقاو

کربال  یحاکمان مستبد سکوت کردند و امام را در صحرا یهایدادگریمردم در برابر ب

خود سخن  معةر جاو از مشکالت و فساد موجود دکند یارتباط برقرار م ،تنها گذاشتند

بر  یطين شرایخواهد تا هربار که چنید تا مردم را به آنها آگاه سازد و از آنان ميگویم

 .اد اعتراض برآورنديفر ،جامعه حاکم شد

ن يآن توانسته است ا یادآورياتفاقات و حوادث کربال و  یریکارگهبا ب یشرقاو 

ق آن از مشکالت يو از طر ق دهدیتطب ین امروزیبا موضوعات و مضام یخوباتفاقات را به

ها یبا نقاب قرار دادن آن حضرت، آشفتگ ید. شرقاويسخن بگو یکنون ةموجود در جامع

 یو به دنبال آن است تا چشم مردم را به رو کندیان میخود را ب ةجامع یو نابسامان

 :ها باز کندتیواقع

افع و وإذا المن /الشجاعة بالحماقة ن تختلطيروني حفلتذک ... /فلتذکروني بالّنضالن: يالحس
تذکروني . فل..وفيحذر الس یاألسمال مشلول الخط يوالحق ف /زان الصداقةيالمکاسب صرن م

مصالحکم  ىن عليوالقائم /نافقونياء يفتکون/ واألقو يغدرون و يکذبون/ و يکم يتم حاکميإن رأ
 -440: همان) کأشباه الرجالن الرجال غدوا  ن ميوالصامد /فيراعون الضعيوال  /يهابون القو ي

446). 
داند و با اندوه یجهاد و مقاومت م ،مبارزه یواال را نمونة )ع(نیام امام حسیق یشرقاو

کند و از یاد مي ،دگان آنها را کور کرده و امام را تنها گذاشتنديا دیکه مال دن یاز افراد

که به  یاجامعه ؛کندیت موجود در جامعه استفاده میجهت منعکس کردن وضعآن در

و سکوت آنان در برابر ظلم  اپرست، جهل مردمین دنهایعالمان و فق یتيکفایخاطر ب

ل و يفضا یها جایها و زشتیو پست ن رفتهیاز بجامعه  در آنقت یحق و حق ،حاکمان
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گر به يد یاو عده یو زراندوز یبه خاطر منافع شخص یااست. عده ها را گرفتهکرامت

 . اندت موجود سکوت کردهیقهر حاکمان و متجاوزان در برابر وضعخاطر ترس از 

 ندایراه شه دادنو ادامه یخواهخون .4-10

ن نشان از به حق يخ جاودانه است و ايام او در دل مردم و در تاریو ق )ع(نیامام حس 

در  یاوسته نبض تپندهیام آن حضرت و نهضت عاشورا دارد. نهضت عاشورا پیبودن ق

و راه شهداست.  )ع(نیراه حس دهندةه ادامهز است کیستطلب و ظلمقلب هر مبارز حق

امام و  یخونخواه یاز اقشار مختلف مردم در پ یاديز یهاکربال گروه ةبعد از فاجع

ام کردند و آنها را به هالکت یتکاران کربال قيارانش برآمدند و بر ضد ستمگران و جناي

 رساندند. 

 ،از امام شکل گرفت یخواهکربال در خون که بعد از فاجعة يیهاامیبا ذکر ق یشرقاو

خود منتقل کند و از آنها  ام حضرت و شهدا را به مردم جامعةیق یقصد دارد تا جاودانگ

 یرند. شرقاویخواهد تا راه شهدا را ادامه دهند و انتقام خون آنان را از ظالمان بگیم

داند آنجا که از زبان ی، مبارزه و انقالب میخواهد خونرا نما )ع(نیشهادت امام حس

 د:يگویم دار ساختهیکه خون امام آنان را ب یمردم

رأس  ..فالرأس مثواه بقلبي. /ن بشرق أرض  أو بغرب  يا رأس الحسال تطلبو الرجال و النساء: 
 .(439-406 :1995 الشرقاوي،) لثارات الحسين الحسين هنا بقلبي/ فلتأخذوا ثأر الحسين/ يا

است،  ستمگران یعدالتیفساد و بام عاشورا را که مبارزه با یمردان و زنان، پ یآر

 ن و قاتالن حق و عدالت هستند.یاند و به دنبال انتقام از قاتالن امام حسافتهيدر

د یو ادامه دادن راه شه یو یخواه، مردم را به خون)ع(نیاز زبان امام حس یشرقاو

 د:يگویکند و میدعوت م

کم يفهو ثأر اهلل ف /نکميقتل ظلمًا بيلم منکم و الذي ظيال تنوحوا... بل خذوا ثأر الذي 
أنا ثأر  /لماذا قتلوه من قتلوه ويّنما العبرة فإ /ن بن علييست العبرة في قتل الحسي... ل /طلبوهاف

 .(390 :همان) طلبوهاکم فياهلل ف

 يیسراهیه و مرثيگر)ع( نیامام حسد که بر يگوین به مردم میآتش یانیشاعر با ب

و امام ا .تأمل کنند ت قاتالن اویو شناخت ماه شهادت امام يیبلکه در چرا ،نکنند

است که در راه حق  یدیخون هر شه )ع(نیخون امام حس .داندیرا خون خدا م )ع(نیحس

را که در برابر  یدانیخواهد تا انتقام خون شهیخته شده است و از مردم زمان خود مير



 الشرقاوی عبدالرحمن اثر شهیداً ثائراً الحسین نمایشنامة در پایداری هایجلوه /234

راه آنان را ادامه دهند و  رند،یبگ خته شده استيمتجاوزان و ستمگران در مصر ر

  نند.رون کیمتجاوزان و اشغالگران را از کشور خود ب
 

 جهینت .5

و مبارزه با فساد،  یزیستو تن ندادن به ذلت در برابر طاغوت، ظلم یريناپذسازش. 1

سرزنش سکوت در برابر جور و  ،یطلبخفته، جهاد و شهادت یهاوجدان یزدارسایب

و ادامه دادن راه  یخواهام، خونیق ةيت در سایامن یوبرقرار یالت محوراستبداد، عد

و شناخت  یت از مظلومان و آگاهي، حمایداريپا ر مبارزه ویدان، نقش زنان در مسیشه

ة شناميدر نما یداريات پایادب یهااز جلوه یداريپا عنوان الزمةها بهها و فرصتتیواقع

 رو بود. شیپ

جهان عرب  یع کنونان اوضایاست تا م کرده یشنامه سعين نمايبا نوشتن ا یشرقاو. 2

تفاده از آن مشکالت گذشته ارتباط برقرار کند و با اس یخيراث تاریم ژه مصر ويوبه

در برابر ظلم  یداريپارا به مبارزه و ملت خود ان کند و یامروز را ب عةموجود در جام

 د. يب نمایترغ

انتقال به خواننده را ام آن یپ دراد یسع )ع(نیامام حس یخيام تاریبا الهام از ق یشرقاو. 3

آن زمان را بازگو  یو اجتماع یاسیشنامه اوضاع سينما یهاتید و از زبان شخصده

فه و یها، وظیرپردازين تصويبا ا یبا اوضاع زمان شاعر دارد. و یکند که شباهت فراوانیم

خواهد یشود و از او میادآور مي به او ،جامعه خود و در قبال را یانسان امروز تیمسئول

ستد و از حق دفاع ي، قهرمانانه بایعدالتیتجاوزان و ظالمان و ستمگران و بدر برابر م

 یداریام و بیزة قیجاد انگيشنامة منظوم، اين نماياز نگارش ا یشرقاو یلکند. هدف اص

 .است )ع(نیام امام حسین اهداف قییق تبيش از طريخو در جامعة یاجتماع
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