
Journal of Resistance Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 14, No. 26, Spring/Summer 2022 
 

Ashura in Contemporary Poetry of Afghanistan: A Case Study of 

Qahar Asi 
Meysam Hanifi1, Qader Hasani Asrar2 

 

Abstract 
Ashura, as a great and unique event, has always been in the center of 

attention of Persian literature poets. All poets, ranging from Kisai Marvazi 
to the poets of our time, have addressed this event from an angle. 

Aside from the individual characteristics, the poet's view of Ashura is 
subject to his life era in terms of cultural, political, and social conditions. 
Ashura and its teachings are among the most important issues manifested 
widely in the contemporary poetry of Afghanistan. 

The current paper aims at investigating how Ashura events are reflected 
in contemporary Afghan poetry; it also deals with the case study of the 
impact of Ashura concepts on the poetry of Qahar Asi, an Afghan Sunni 
poet. 

The research is a theoretical study whose data was obtained in a library 
method and was done in a descriptive-analytical way. 

Studying the contemporary poetry of Afghanistan with the aim of 
investigating the effect of Ashura on it, one can find that apart from the 
lyrical aspect and the emotional layer of the events of Ashura, reflected in 
the elegies and love towards Imam Hussein (A.S.) and his companions, the 
epic and didactic layer of the Ashura uprising and concepts such as 
courage, freedom-seeking and not giving in to abjection are prominent 
components of resistance poetry of Afghanistan. 

Also, analyzing Qahar Asi's poetry, it can be concluded that Asi used 
Ashura concepts to counter despotism in his time and presented the Ashura 
uprising as a role model to save Afghanistan. 

The political, social and cultural situation in a society is undoubtedly 
the most important factor in the formation of literary genres in that society. 
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Contemporary Afghanistan has always been affected by civil wars and 
foreign invasion; and fear and threat have always dominated people's lives. 

Such a situation naturally leads to the formation of literature of 
resistance. The poetry movement in such a time moves towards freedom-
seeking and anti-tyranny role models; and relying on the people’s religious 
and pure belief, the poets address the redemptive role models and their 
goals in an effective way. Therefore, the presence and influence of Ashura 
in the poems of contemporary Afghan poets is very conspicuous. 

The impact of the Ashura uprising on the contemporary poetry of 
Afghanistan is not limited to Shia poets; Sunni poets consider Imam 
Hussain (A.S.) as a role model for seeking freedom and fighting against 
oppression and have addressed this event from different viewpoints. 

In the meantime, Qahar Asi, one of the great Sunni poets of Afghanistan 
with a trans-religious perspective, introduces the uprising of Imam Hussein 
(A.S.) and the Yazidis war against him as two continuing paths. He 
believes that these two paths have their followers at any place and time and 
that the same division, depicts the chaotic and critical situation of 
contemporary Afghanistan. 

Asi is a dissident and critical figure in the contemporary poetry of 
Afghanistan. As a committed poet, he is always dissatisfied with the 
conditions of his time and many of his concerns are expressed in the form 
of poems of resistance. 

The spirit of such poems of Asi poems is interwoven with the aims and 
teachings of Ashura. He suffers from the problems of people all over the 
world, especially in Afghanistan, and introduces Ashura as the savior 
version of mankind. Thus, it is very important to study the reflection of the 
aims, teachings, and concepts of the Ashura uprising in his poetry. 

Therefore, the perspective of Ashura in the contemporary poetry of 
Afghanistan is quite different from that of poets such as: Kisai Marvazi, 
Sanai, Nasir Khusraw, Abdul-Qādir Bedil and Mohtasham. This viewpoint 
may even be different than the perspective of contemporary non-Afghan 
poets. 

Contemporary Afghanistan has always been involved in devastating 
civil wars and foreign invasions, which has pushed poets to focus on the 
epic aspect of the Ashura uprising and the concepts of anti-suppression, 
freedom seeking, and avoiding abjection more than the tragic aspects of it. 

Among contemporary poets, Asi – who is known as the Poet of Freedom 
– wishes to see his people and land free and to achieve this dream, he 
chooses Imam Hussain (A.S.) a role model. Towards the end of his life, 
Afghanistan’s civil wars started, which also brought about religious 
tensions. 
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Despite being a Sunni, Asi introduces the messages and goals of Ashura 
as the way to freedom and getting out of the existing situation of his time. 
In other words, Asi has used Ashura for to awaken his society. 

In this article, first, the impact of Ashura on contemporary Afghan 
poetry has been studied and numerous examples have been provided, and 
then, Asi's poetry has been analyzed with regards to Ashura uprising (goals, 
messages, role models, etc.) 
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 نشری ۀ ادبی ات پایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

باهنر کرماندانشگاه شهيد   

1401سال چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان   

 (ار عاصیمطالعۀ موردی: عبدالقه ) عاشورا در شعر معاصر افغانستان

 1میثم حنیفی

2قادر حسنی اسرار

 چکیده
است. مطمح نظر شاعران بودهدبيات فارسی نظير، همواره در اعنوان یک واقعة بزرگ و بیعاشورا به

کس از زاویه و منظری به این واقعه  هر ،از شاعرانی چون کسایی مروزی تا شاعران روزگار ما
گذشته از خصوصيات فردی شاعر، تابع دورة زندگی او از حيث  ،است. نگاه هر شاعر به عاشوراپرداخته

ترین موضوعاتی است که های آن از مهماوضاع فرهنگی، سياسی و اجتماعی است. قيام عاشورا و آموزه
است. این پژوهش درصدد بررسی چگونگی بازتاب طور گسترده در شعر معاصر افغانستان تبلور یافتهبه

واقعة عاشورا در شعر معاصر افغانستان است و پس از آن به مطالعة موردی تأثير مفاهيم عاشورایی بر شعر 
ای نظری است؛ پردازد. پژوهش پيش رو، مطالعهمی -افغانستانت از شاعران اهل سن -عبدالقهار عاصی 

است. از مطالعة تحليلی به انجام رسيده-شيوة توصيفی اای به دست آمده و بهای آن به روش کتابخانهداده
آید که گذشته از جنبة غنایی و الیة دست میشعر معاصر افغانستان با هدف بررسی تأثير عاشورا بر آن به

و یاران  )ع(امام حسين مقد سورزی نسبت به ساحت سرایی و عشقوقایع عاشورا که در مرثيهاحساسی 
خواهی و یابد، الیة حماسی و تعليمی قيام عاشورا و مفاهيمی چون شجاعت، آزادیایشان بازتاب می

بدالقهار همچنين از بررسی شعر ع برجستة شعر مقاومت افغانستان است؛های ، از مؤلفهذل تندادن به تن
استبدادستيزی در زمانة خود سود  برایاز مفاهيم عاشورایی  توان نتيجه گرفت که عاصیعاصی می

 است.بخش برای افغانستان معرفی کردهاست و قيام عاشورا را الگویی نجاتجسته

                                                           
 (hanifi@abu.ac.ir )نویسندة مسئول: .السالمالمللی اهل بيت عليهمتادیار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه بيناس 1

: السالمالمللی اهل بيت عليهمکارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه بين ةآموختدانش. 2
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 مهمقد  -1

يری انواع ادبی گترین عامل شکلمشک مهاوضاع سياسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، بی

 داخلی و تجاوز بيگانگانهای تحت تأثير جنگهمواره  ،معاصر افغانستان  در آن جامعه است.

است. چنين اوضاعی طبيعتا  حاکم بودهمردم قرار داشته و فضای ترس و تهدید همواره بر زندگی 

برای تبيين در این دوره  جریان شعریرا به دنبال دارد.  گيری ادبيات پایداریهای شکلزمينه

یابد و ستيز سوق میظلمخواه و خواهی و مبارزه با ظلم، به سوی الگوهای آزادیهدف آزادی

بخش دینی و بيان شاعران، با تکيه بر باورهای دینی و اعتقادات خالص مردم به الگوهای نجات

شعار شاعران حضور و نفوذ عاشورا در ا ،به این دليل پردازند؛اهداف آنان به شيوهای مؤثر می

ندادن به و تنستيزی ظلم، هاین واقع ترین آموزةمهم زیرا است؛رنگ پربسيار معاصر افغانستان 

 و نپذیرفتن باطل است. ذل ت

 تسن نتأثير قيام عاشورا بر شعر معاصر افغانستان محدود به شاعران شيعی نيست و شاعران اهل 

دانند و از زوایای خواهی و مبارزه با ظلم میرا الگوی آزادی )ع(نيز با نگاهی فراگير، امام حسين

 تسن ناند. در این ميان، عبدالقهار عاصی از شاعران بزرگ اهل به این واقعه پرداختهمختلف 

را دو راه  یان در مقابل ایشانبندی یزیدو صف )ع(امام حسين قيام ،افغانستان با نگاهی فرامذهبی

مکان رهروان خود هر است که این دو راه در هر زمان و  بر این باورکند و نایافته معرفی میپایان

  کند.می ارزیابیرا معاصر ، اوضاع نابسامان و بحرانی افغانستان مرزبندی و با این درا دار

 بیان مسئله -1-1

شاعران مطمح نظر  در ادبيات فارسی ، هموارهنظيربیبزرگ و  ةعنوان یک واقعبه وراعاش

کس از زاویه و منظری به  هر ،تا شاعران روزگار ما چون کسایی مروزی یشاعران ازاست. بوده

 ةتابع دورگذشته از خصوصيات فردی شاعر، عاشورا به  است. نگاه هر شاعرواقعه پرداختهاین 

عاشورا زاویة نگاه به ، رو از این ؛زندگی شاعر از حيث اوضاع فرهنگی، سياسی و اجتماعی است

و رخسرو، بيدل چون کسایی، سنایی، ناص ،شاعران کهنبا منظری که افغانستان  در شعر معاصر

ممکن است با نگاه شاعران  این زاویة دید حتیمتفاوت است.  اند، عمدتا بدان نگریستهشم محت

 معاصر غيرافغانستانی نيز متفاوت باشد.
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است. شاعران کنندة داخلی و خارجی بودههای ویرانافغانستان معاصر همواره درگير جنگ

 گریزیذل تخواهی و آزادی ،ستيزیو مفاهيم ظلم عاشورا قيامحماسی  ةجنببه  در چنين اوضاعی

نام  به هک- عاصیعبدالقهار  ،. از ميان شاعران این دورهپردازندواقعه میهای تراژدی جنبه بيش از

برای رسيدن و  سخت آرزو دارد که مردم و سرزمينش را آزاد ببيند -شودآزادی شناخته میشاعر 

 در اواخر زندگی این شاعر،دهد. خواهی قرار میرا الگوی آزادی )ع(، امام حسينبه این آرزو

عاصی  .استههای مذهبی را نيز در پی داشتشود که تنشهای داخلی در افغانستان شروع میجنگ

رسيدن به آزادی و ها و اهداف عاشورا را راه گيری از پيامبهره مذهب است،یسن ه کاین وجودبا 

برای بيداری  عاصی از عاشورابه دیگر بيان،  ؛کندمیمعرفی  رفت از وضع موجود زمان خودبرون

ی شعر معاصر افغانستان از عاشورا با ذکر است. در این مقاله، ابتدا تأثيرپذیرسود جسته خود ةجامع

ها، الگوپذیری شعر عاصی از منظر قيام عاشورا )اهداف، پيام ،بررسی شده و سپس هایی چندنمونه

 است.و غيره( واکاوی شده

 پیشینۀ پژوهش -2-1

را در شعر « عاشورا» پژوهش مستقلی کهدهد که تا کنون، نشان می بررسی نگارندگان

ی در این زمينه ااست و این پژوهش،  اثر تازهاصی بررسی کرده باشد، انجام نشدهعبدالقهار ع

ای به اشارهطور خاص، شده؛ اما بههایی در مورد شعر پایداری عاصی انجاماست؛ البته پژوهش

های اخير است؛ همچنين در سالمفاهيم عاشورایی نشده و تحليل آنها صورت نپذیرفته

هایی از اشعار عاشورایی شاعران معاصر افغانستان با هدف گردآوری این اشعار به چاپ مجموعه

 شود:ها اشاره میها و مجموعهاست. در زیر به این پژوهشرسيده

عاشورایی شاعران ای از اشعار وعهممج ،«های فروزانمشرق گل»قنبرعلی تابش در کتاب  -

 .استآوری کردهمعاصر افغانستان را جمع

است، شدهچاپ 1391که در سال « بوسه بر گلوی نی»سکندر حسينی در کتاب دسي  -

ة آوری کرده که بيشتر درونمایشاعر معاصر افغانستان را جمع 35ی از شعر عاشورایی یهانمونه

 دارد.  همرثي

« آزادی رهبر» با عنوانداسماعيل بلخی را اشعار عاشورایی سي  وعهمد حسينی، مجدمحم سي  -

 است. دهانبه چاپ رس 1387در سال  وگردآوری کرده 
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ی و گذرا به بازتاب کل « عاشورا در شعر فارسی»علی موسوی چکاوک در کتاب دسي  -

هایی از اشعار عاشورایی قهار عاصی را در شورا در شعر معاصر افغانستان اشاره کرده و نمونهاع

های از سروده تحليلیاست. چکاوک فقط به ذکر نمونه بسنده کرده و دهخود گنجانکتاب 

 است.دست نداده عاشورایی عاصی به

دی اتبلور آز» ةا در مقالبایی و محمد ظاهرفایز، اشعار پایداری قهار عاصی رطاسحاق طبا -

ادبيات و علوم انسانی  ةادبيات پایداری دانشکد ةکه در نشری اندکرده بررسی« در اشعار عاصی

 است.به چاپ رسيده 1397هنر در سال دانشگاه با

های مقاومت بررسی و تحليل جلوه» ةدر مقال کرمی و نصيراحمد آرین فقيری د حسينمحم  -

  اند.بررسی کردهدر اشعار عاصی  را های مقاومت، گونه«عاصیهار و پایداری در شعر ق

طور خاص تحليل یک از این آثار، اشعار عاشورایی عاصی بهطور که ذکر شد، در هيچهمان

 اند.نشده

 ضرورت پژوهش-3-1

 متعهد،عنوان یک شاعر شعر معاصر افغانستان است. او به عترض و منتقد دری ماعاصی چهره

در قالب اشعار های او و بسياری از دغدغه است یوضع موجود زمان خود ناراضاز همواره 

های عاشورا این دسته از اشعار عاصی با اهداف و آموزه ةشود. روح و جانمایمی نمایانپایداری 

برد و ویژه افغانستان سخت رنج میدنيا، به سراسردر ها تمام انسانخورد. او از مشکالت پيوند می

ها بازتاب اهداف، آموزهبررسی  به این دليل، ؛کندمعرفی میانسان بخش نجات ةرا نسخ عاشورا

   است. مهم و ضروری عاصی بسيارعاشورا در شعر قيام و مفاهيم 

 عاصی کیست؟ -4-1

والیت پنجشير افغانستان به  از توابع در روستای وليمهه.ش  1335در سال عاصی  عبدالقهار

به اتمام رسانيد. تحصيالت در کابل و  کرد ازغرا در زادگاه خود آ مدرسهتحصيل در دنيا آمد. 

. به انجام رسيدنباتی زراعت در دانشگاه کابل  ةدر رشتکارشناسی  ةتا مرحلدانشگاهی عاصی 

. مربوط به همين دوره استاش لين سرودهد و او مآ سراغ عاصی به مدرسه ةشعر از دور ةجرق

. يع سياسی و اجتماعی در افغانستانهای وسبا دگرگونی مصادف است دوران زندگی عاصی

را در مبارزه  ی به مردم مظلوم افغانستان، ميل بههای داخلی و تجاوز بيگانگان و ظلم و تعد جنگ
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به افغانستان  عاصی خواهیافق دید آزادیالبته  ؛ساختخواه آزادی یشاعرعاصی پروراند و از او 

در خطاب به پيامبر  مسلمان مظلوم در الجزایر و بوسنی ودفاع از انسان در وی  محدود نشد.

 سراید:چنين می )ص(اسالم

 هااای پاايااغاامااباار! هااای پاايااغاامااباار!     

 زنااد پااهاالااوماای بااوسااااناای در زخاام 

 

 قااد باار افااراز و امااتاات باانااگاار       

می          غم  یر  جزا ل سااااوکنااد سااااو  ز ا  

(643: 1392)عاصی،   

. پس از آن را چاپ نکرداما  ؛آماده کرد 1368را در سال خود شعری  ةلين مجموععاصی، او 

الالیی برای »، «گل سوری ةمقام»این ترتيب به چاپ سپرد:  هب خود راشعری  ةوعمشش مج ،آن

همچنين  ؛«از جزیرة خون»و  «ولی هميشه ،تنها»، «غزل من و غم من»، «باغ دیوان عاشقانة»، «مليمه

یک سال این مجموعه اما  ؛برای چاپ آماده کرد را « از بریشم ،از آتش»دیگری به نام ة مجموع

به چاپ رسيد. اثر منثوری « سال خون، سال شهادت»شعر او  ةپس از مرگ وی با واپسين مجموع

 است. رسيدهچاپ از عاصی به « آغاز یک پایان»نام  نيز به

« کليات اشعار قهار عاصی» در افغانستان با نام 1385در سال  آثار شعری عاصی ةمجموع

یی نظير هاکم و کاستیمندی، ارزش وجودشر شد که با تتدوین و من نيالب رحيمی وسيلةبه

 ةمه(. مجموع: مقد 1391)عاصی،  ردها داخير در بعضی مصراعتقدیم و تأ تایپی وهای اشتباه

تدوین، مقابله  ریبه کوشش احمد معروف کبي« کليات قهار عاصی»نام عاصی به  دیگری از اشعار

با وجود است. به چاپ رسيده انتشارات بدخشان در مشهد وسيلةبه 1392يح شده و در سال و تصح

در موضوع مرتبط  است.فوت شده این مجموعه ازدقت بيشتر این تصحيح، بعضی از اشعار عاصی 

 ،پژوهش حاضر است. دربا این مقاله، بعضی از اشعار عاشورایی عاصی در تصحيح کبيری نيامده

 است.در این موارد از تصحيح نيالب رحيمی استفاده شده

 

 بحث -2

 عاشورایی چیست ؟ شعر -1-2

بلکه در کنار  ؛نيست شکل صورت اثر اساس ساختار و بندی فقط برطبقه ،در بحث انواع ادبی

مقام  در آن تبيين وجوه افتراق و اشتراک ،نيز و اثرساختمان، مختصات درونی  کردنبرجسته
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 ،کندمحدود می( درام و ییغناادبيات ، سه نوع )حماسه ارسطو شعر را در اینکه است. مهم مقایسه

 ،روشنی آن است که با وضوح و «حماسه»چون به نظر او خصوصيت  ؛استوار است همين پایه  بر

شخصی بازتاب کار  «درام»و است شور و هيجان  آميختگی با «غنا»خاصيت  .داستانی را بيان کند

البته تر و ررنگپ با گذشت هر روز، ،زمينه این در هاکاربست نظریه انواع ادبی و .و فردی است

 ،از انواع ادبی باشد یک هر کنندةنمعي که بتواند  یبندی مشخصمرز کنونتاد. شوتر میپيچيده

 ا کرد.هم مجز ، این انواع را از ویژگیبا برشمردن چند  تواننمی سادگی به و مطرح نشده

. در کنار ستبندی ارسطوثر از دستهأمت یاگونهاز لحاظ محتوا به یادب انواع امروز بندیطبقه

ادبيات آموزشی، ادبيات عاميانه، داستان و داستان  چون ،ع دیگرنوچند بندی ارسطو، امروزه طبقه

 .(41-40: 1394)شميسا،  دنشوتقسيم می دیگرة چند شعببه  کدام که هر استاضافه شده کوتاه

بدون اینکه اصراری بر  قابليت تبيين در چند نوع را دارد،عاشورایی  شعراز منظر انواع ادبی،  

العاده که تطبيق کامل این شعر با جزئيات آن نوع ادبی وجود داشته باشد. روایت داستانی خارق

و یارانش قابل توضيح است، آن را به ادبيات حماسی  )ع(العادة امام حسينتنها با ایمان خارق

سر  در مقابل دشمنانش ایستاده است و ستيزية ظلمبا روح این حماسهقهرمان . کندنزدیک می

آن  ،کندسيالن میبار . عواطف و احساسات سرشار که از این واقعة غمپذیری نداردذل تتسليم و 

   یابد.هایی چون تعزیه بازتاب میوجوه درام واقعه در نمایشکشاند و را به سوی ادبيات غنایی می

شود. حقيقت این است با بندی میاز سویی دیگر، شعر عاشورایی در ميان اشعار مذهبی دسته

ت ندارد. مفاهيم واالیی که در عاشورا وجود دارد، جامعي  ؛ امابندی نادرست نيستاینکه این دسته

همة  ،رو از این ؛نيستمنحصر ول تاریخ دارد و به مذهبی خاص هایی برای انسان در طآموزه

در ادبيات فارسی، شاعران  .آورندخواهان در مقابل عظمت عاشورا سر تعظيم فرود میآزادی

   دانند.بخش انسان میقيام عاشورا را الگوی رهایی ،مذهب نيزیسن 

  شعر معاصر افغانستان در عاشورایی های ادبیاتلفهؤم -2-2

دليل  است.های آن در ادبيات معاصر افغانستان رشد چشمگيری داشتهتوجه به عاشورا و آموزه

بخش توان در اوضاع نابسامان آن کشور و لزوم مراجعه به الگویی آزادیعمدة آن را می

ایی همچنان مورد توجه شاعران سرالبته توجه به عاشورا در الیة غنایی و مرثيه ؛وجو کردجست
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عاشورا همواره مطمح نظر شاعران های معرفتی سازی مفاهيم و آموزههمچنين برجسته است؛

  مختلف دید:های در الیه توانرا می نستاندر شعر معاصر افغا عاشورابازتاب  است.بوده

 الیۀ غنایی   -1-2-2

)شميسا،  «حساسات و عواطف شخصی را مطرح کندادبيات غنایی در اصل اشعاری است که ا»

گذشته از  تواند کارکردی اجتماعی بيابد واما همين بيان احساسات شخصی می ؛(127: 1394

برانگيختن عواطف مخاطب، مفاهيمی را به او القا کند. در شعر عاشورایی از دیرباز، وجه رثا و 

از این موضوع  ،است و شعر معاصر افغانستان نيزگی مصيبت واقعه همواره مطرح بودهتوجه به بزر

ی زیبا از مفاهيم واالی انگيز و تابلوهاخيال هایمستثنا نيست. در کنار این جنبه، تصویرسازی

شود که فرمود: دیده می )س(ی از کالم واالی حضرت زینبمطرح در این قيام به تأس  انسانی 

 .«ا جميال ال  یت أرما»

شک    صحااااارا ماندم ای ا  !دریغا خاک 

 نيزه چرخيد مان برچنان خورشاااااااااايد  

 

!چنين در جشاان خون واماندم ای اشااک   

!که شوقاش را تماااشا ماناادم ای اشک        

(196: 1382، زادهحسين)  

 بيان شود: در قالب این تابلوهای زیبا مفاهيم واال نيز

 نور بودیک ساقه  دستی در آب کاشت که   

 

 تا آب را پااار از ید بيااضا کنااد حسااين 

(70: 1390)تابش،   

طوفانی ز خون و  و /های پرپرکهکشانی از شقایق /کشيدمکربال را می /من اگر نقاش بودم»

 .(345: 1394چکاوک، موسوی ) «ز اقيانوس و و معراجی ز پرواز /اشک

« مرثيه» و« وفاداری»، «ورزیعشق»هایی از اشعار در سه عنوان اختصار به ذکر نمونه برای

 شود. بسنده می

 ورزیعشق -1-1-2-2

 )ع(حسينامام ت عشق ر محوری گری، بنزیبادر شعر معاصر افغانستان از دید ی عاشورا تجل 

  نيم:يبمی امام، شاعر را عاشق های عاشوراییاست. در سروده استوار

 ام عطشاام را به جسااتجوی شااما  دویده

 چقاااااااادر منتظرم ،چقدر چشم به راهم

ام جساااادم را کاااانار جوی شماکشيده   

 درست مثل شهياااااادان در آرزوی شما
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 ميرمماااای ،نگو که عشق مرا عاق کرده 

 

کشاند به سوی شما  می ایمرا چه جاذبه  

(29: 1391، حسينی)  

عشق، روح . استصحنه  گير و دخيل دربلکه به نحوی در يان واقعه نيست؛شاعر تنها در مقام ب

با حادثه را خوردگی گرههای زیادی این هسرودبرد. در اه میگهای فرات و قتلاو را تا کناره

  :بينيممی

 ام بر عبااااای مبينتگااااره خااااااااورده 

 

 چاااااااانان  زخم با کربااااااااالی مبينت  

  (21: 1389بلخی، )

  هایی چنين برجسته همراه است:با تصویرسازی ،عشق به یاران امام نيزبازتاب 

 سراید من کيستم؟ ابوالفضل خورشيد می   

 

ار    اد      شعا ا اوهمن اناورت را      و در شکا خااون شا  

  (23: همان)

 در وادی عاشااااااااقی جنون گل کردند

 گردان قيامت گااااردیدطف آیياااااااانه 

 

ند     در ظهر عطش  گل کرد گداز خون   

اون گل کردند      ا ااد و دو آفتاب چ  هفت

(24)همان:   

شيار د اهللروح ستان   ان را کند و خود عشق را در کربال چنين ترسيم می  ، از شاعران جوان افغان

 شمارد:آموز این مکتب عشق میدانش

 که با /و آه گرم چند مادر /اصااغر ةبر چهر /حنای کربالبه بزم پر /آری عشااق را دیدم و... »

زندان  که محراب عبور راه فر  /و آری عشاااق را دیدم  /گفتند یا خدا می  یا خدا و/    /خون عزیزان

صااد  /فرزندان زهرا  /چون: آموزعشااق و /عشااق آموزدکه/  هر /همين اساات عشااق  /آدم بود

 (.81: 1395)دانشيار،  «باد!مبارک

 وفاداری -2-1-2-2

ترین مفاهيمی است که در اشعار غنایی عاشورایی بارها بازتاب یافته و وفاداری از مهم

  .استبه تصویر کشيده شدهدر آن های بلند وفاداری جلوه

را به آب خودش  حضرتکه آن را در زمانی )ع(حضرت عباس وفاداری ،تابشعلی نبرق

فرجام  کشد و دربه تصویر میدو نيروی عقل و عشق  ة، در مواجهچشمانش به آب افتادرسانيد و 

  کند:زده معرفی می غالب حيرتعشق  در مقابلمغلوب را  کار، عقل 
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انگی    ا  عقل مات شد چو دید با تمام تش

 

ايانه لب نزد بر آب و ریخت بر زمين    ساق

(95: 1390)تابش،   

شق و وفاداری پرچمدار امام را  ، تابش شانه  نامدمی« حال»و « شور »ع شدن  که ن های آن جدا

  دست چپ و راست است:

 گفت شااور و حال بوده عشااق ما خيال نه

 

ات، در یسار و در یمين    از خودش نشانه کاش

(95)همان:   

 مرثیهمرثیه -3-1-2-2

تاریخ دارد و در اسالم نيز از بدو ظهور، هم در دوران ای به درازنای سرایی سابقهفرهنگ مرثيه

سرایی مدیحه و مرثيه»است. ز آن تا به امروز امری رایج بودهو هم بعد ا )ص(شخص پيامبر اسالم

است و قبایل عرب برای فخرفروشی و ثبت و ضبط افتخارات بين اعراب از دیرباز مطرح بوده

اندوه خود در مرگ عزیزان و بزرگانشان، با دعوت از  ای و نژادی به بيان حزن وقبيله -قومی

بلکه به  ؛پس از ظهور اسالم این آداب و رسوم نادیده گرفته نشد ؛کردندشعرا به این امر اقدام می

 (.20: 1387)حسينی، « سمت و سوی درست سوق داده شد

رین شرایط و بعضی تخوانی در سختسرایش مرثيه و مرثيه ،های دوردر افغانستان نيز از زمانه

سرا در است. عایشه درانی، از شاعران مشهور مرثيهاوقات مخفی از چشم دولت، تعقيب شده

و خانواده و  )ع(تاریخ ادبيات افغانستان است که در مورد حادثة عاشورا و شهادت امام حسين

ف که به تصو مذهب و پيرو مذهب حنفی است یسن  اواست. سرایی کردهمرثيههمراهان آن امام، 

مصيبت عظيم کربال جان او این، با وجود  (؛6- 3: 1390به شيوة قادریه گرایش دارد )موسوی، 

 :کندبه این واقعه بارها اشاره می )ع(بيت است و در کنار مدح اهلرا سوخته

بال          کر هياادان  جملااه شااا نم فاادای   جااا

 

کند بر حالشاااان زمين و زمان گریه می       

(154: 1386)درانی،   

 انتظار وصااال، دو چشااامم، چهار شاااددر 

 خيرالنسااااه چه شاااد ةساااوز و گداز ساااين

 اوالد مصااااطاافاای و شااااهااياادان کااربااال 

 

کجاااساااات             خزن در  عاادن  م عطااا و  حر  ب  

سته گل ست    د سن کجا سين و ح های عرش، ح  

کفن کجاساااتشااااه شاااهيد و قاسااام خونين   

(106: 1386)درانی،   
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 الیۀ حماسی   -2-2-2

ادبيات فارسی را از  بخش مهمی ازع ادبی است که انواترین ترین و برجستهحماسه از مهم

ها بعضی از سرگذشت گذشته از نوع خاص ادبيات حماسی،است. از به خود اختصاص دادهبدیر

. باشندداشته های حماسیروحيهتوانند میها نيز شخصي تد. ند حماسی باشنتوانها نيز میو حادثه

های اتر از مرزبندیحماسی است؛ اما فر ةحماسی  و عاشورا یک واقع شخصي تیک  )ع(م حسيناما

دهد لقب می« مقد س ةحماس»را  به همين دليل است که شهيد مطهری، آن قومی و نژادی؛

های مهمی برای انسان در طول تاریخ درس ،ای که در دل خود؛ حماسه(16: 1390)مطهری، 

  دارد.

 ةهای حماسی واقعکيد بر جنبهشعر معاصر عاشورایی افعانستان، تأهای مهم یکی از ویژگی

جایش را به تا حدود زیادی جدید  ةنگاری، در دورسرایی و غمنامهمرثيه ةست. شيوعاشورا

عناصر  این قيام است. درداده بعد حماسیاز جمله  ،ابعاد دیگری از این نهضتدر مورد سرایش 

  .چشم پوشيدمفاهيم با تکيه بر یکی از این عناصر از دیگر  توانکه نمی جود دارددی ومتعد 

 سااايس کربال نه فقط بهر ماتم اسااات أت 

 گاه ساااوخته تا سااااحل فرات      از خيمه 

 

ساارای و مکتب اوالد آدم اساات دانش   

گاه رهبر خاااالق دو عالاااام است  تعليم  

(91: 9731)بلخی،   

سماعيل  سي   شورا با طالیه    ةبلخی جنبد ا سی عا سته   یداری رهبرحما در  وکند میخبير برج

 است: )ع(الگوپذیری از امام حسين بهاش پی تشویق جامعه

 ملاا ت!لاب ای رهنمااا و هاادی   حساااين تشااانااه 

عت نمی          یک سااااا بداد  بار اسااات ند   به زیر   ما

 کردی اگر حصن شریعت راخون محکم نمی ز

 آردزخم خواست تا بر روح هستی چشمعدم می

ملاا ت بنااای مکتباات بر مقصااااد آزادی            

یادی           مت  يا تا ق باشااااد  ند تو  ل ت اگر پ م  

مل ت یزید سااافله بر سااار داشاااتی بر بادی    

بت شاااد لنگر فوالدی      يب زین ل ت شاااک م  

(125-124)همان:   

 انساني ت ةتشن کهبل ؛کندآبی پيش دشمن التماس نمیخاطر بی آب نيست و به ةتشن )ع(حسين

  است:
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 نامة یاران سااارودیچاااااارا غم !ای دل

 

تشااانگان تا مقصاااد دریا رسااايدند   لب   

(118: 1391، حسينی)  

 الیۀ تعلیمی  -3-2-2

است. از ميان این مفاهيم، طور گسترده در شعر معاصر بازتاب یافتههای قيام عاشورا بهآموزه

 است.بررسی شده ،خواهی که برجستگی خاصی در اشعار داردآزادی

 ةاز اندیش در شعر معاصر افغانستان، بيشتر رنگ و بوی انقالبی دارد که آزادی ةمقول

ران زیادی چون واصف عشا ،شود؛ بنابراینراندن متجاوزان از کشور ناشی میطبی و بروناستقالل

توان نام برد را می، ابوطالب مظفری، قنبرعلی تابش و ... اهلل خليلیباختری، کاظم کاظمی، خليل

راندن نيروهای متجاوز چون ارتش سرخ شوروی است آنان بيشتر مبين برونهای که سروده

بخش برای بسياری از شاعران قيام عاشوراست الگوی الهام(. 160 -159: 1397)طغيانی و فایز، 

يين مفهوم تب در باالترین سطح مطرح است. ذل تندادن به خواهی و تنکه در آن مفهوم آزادی

  دارد:مد باالیی ابسد اسماعيل بلخی شعر سي  در آزادی در عاشورا

او       ا اکتب آزادی ن ا  باز کردی به جهان م

 

ایجنبش عشق به خشک و به تر انداخته   

(35: 1397)بلخی،   

 گفتا به پدر خوش باش     ،دادناکبر دم جان 

شش برد تا محفل حق      سر دو  یعنی ؛شه بر 

 

مساااتم، از ساغاار آزادی      ،سياااراب شااادم         

در منباارآزادی   ،اصغااار تااو بگااو تکباااير             

(130همان: )  

اه ناگزیری دست به قيام یک انسان مجبور نيست که از ر (ع)امام حسين ،از دیدگاه شهيد بلخی

 ،و در نهایت استات برخاستهمقد سو ها از ارزشبه دفاع ی در کمال ميل و آزاد کهبل زده باشد؛

  :خون او رگ استبداد را خواهد برید

 در دشاااات عراق آمااد چون رهبر آزادی     

فاش می     به   با رمز تبسااام  فت  گامی  گ  هر 

ست گلوی من از خنجرت ای گردون   !زور ا

 

 

 آزاد تاااوان باااردن ره در بااار آزادی 

 امضااای من از خون  اساات در دفتر آزادی

جر آزادی        ر ب   ن ح تبااداد بااا  م رگ اساااا  

(130)همان:   
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 افغانستان تسن نهای شاعران اهل عاشورا در سروده -3-2

شود و شاعران اهل تأثير قيام عاشورا بر شعر معاصر افغانستان به شاعران شيعی منحصر نمی

ای از آن در سرایی که نمونهاند. گذشته از ذکر مصائب و مرثيهنيز از این جریان متأثر شده تسن ن

را  )ع(انستان از هر مذهبی با نگاهی فراگير، امام حسينشعر عایشه درانی ذکر شد، شاعران افغ

 ةعاشورایی در حوز فرهنگنفوذ  ،و از این جهت دانندخواهی و مبارزه با ظلم میالگوی آزادی

ير گچشم -رودشمار میشعر معاصر افغانستان به ةترین شاخصکه مهم-شعر پایداری این کشور

 است.

که در بخش بعد تأثير عاشورا بر شعر او بررسی -عاصی  گذشته از عایشه درانی و عبدالقهار

های عاشورا برای که از آموزه است مذهبییکی دیگر از شاعران سن  بارورنجيب  -شودمی

های دینی، روحية تا بر بنياد آموزه کوشدمیاین شاعر همواره د. جویاش سود میبيداری جامعه

 ثر است:أمت )ع(ویژه امام حسينهراه از پيشوایان دینی، بوی در این را تقویت کند.  مل ی پایداری

 شاااودبا سااانگ زور، زانوی ما خم نمی

 حتی اگر به بند کشاای دساات و پای او 

 

شاااودیک ذره از شاااهامت ما کم نمی   

شود خون مرتضی، سگ ملجم نمی  هم  

(13: 1398، ر)بارو  

بو     تبااار ا بن   تو از  لم، ا یی    مسااا ينااا  سااا

شعار    ستی و بردگی  ست  تو برده ني  تو ني

 

ل    ید مترس  ةحساااين من دگر از حي یز  

را خاادای من آزاد آفریااد، مترس    و ت   

(28: همان)  

 عاصیعبدالقهار در شعر  عاشورا بازتاب -4-2

قيام عاشورا و مفاهيم مندرج در حماسة باشکوه حسينی، منحصر به زمان و مکان خاصی نيست 

است. در شعر امروز مصلحان اجتماعی بودهنظر  همواره مد  ،های این قياممایهو توجه به بن

بسيار مورد توجه است. عبدالقهار بيدارسازی مردم  گيری از این مفاهيم برایبهره ،افغانستان نيز

بخش عاشورا بهره عاصی از جمله شاعرانی است که باوجود تفاوت در مذهب، از مفاهيم رهایی

 خواند. میا فرابه توجه ویژه به پيام عاشوراست و همگان را برده

 رفتنگطور کامل به واقعة عاشورا اختصاص دارد؛ اما الهاماز ميان اشعار عاصی، یک غزل به

الجمله قابل گيری از پيام کربال و حماسة عاشورا در سراسر اشعار پایداری عاصی فیو بهره
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در ادبيات  مه بلخیترین شاعر بعد از عال ییتوان عاشوراعاصی را به حق می»مشاهده است. 

های عاشورایی و از ادبيات و از شعار افغانستان شمرد. آنچه خيلی مهم است، عاصی از مفاهيم

ستيزی استفاده و ظلم طلبیخواهی، عدالتدیی برای مبارزات آزااعنوان سوژهقيام عاشورا به

  .(175: 1394چکاوک، موسوی ) «استنموده

سی رهای مختلف قابل براز جنبه عاصیهای عاشورا در شعر ثيرپذیری و بازتاب آموزهأت

و  دنشوتبيين می در شعر شاعرهستند که دو خط فکری  نمایندة تام  و یزید، )ع(حسين. امام است

این هایی از نمونه .گيردشاعر از عاشورا شکل می هایهر یک از این دو جریان، پيامبا اسب تن در

 شود.عنوان ذکر و بررسی می چند تحت و بازتاب تأثيرپذیری

 الگوی پایداری  عاشورا، -1-4-2

از مبانی  عاصی است. شعر مبارزه و مقاومت« مقاومت»عاصی های بارز شعر مشخصه یکی از

ها و در اوج جنگ های دینی دارد.در باور ریشه و گيرداو سرچشمه میمذهبی  اعتقادی و

 بهت وارد صحنه شده و با شدیدترین لحن تمام قو  با شعر عاصی ،های ویرانگر افغانستاندرگيری

از عاشورای حسينی حقيقتی انکارناپذیر است.  یری شعر عاصیپذ. تأثيرتازدمیظالمان  بيگانگان و

 ةطلبی و روحي، عدالتیگرایتظلم، عز  خواهی، مبارزه باآزادی چون ،عاشورایی ها و مفاهيمپيام

 ةدریچ ،شود گریستهعاشورا از این منظر ن زند. وقتیموج میوی ناپذیری در سراسر اشعار تسليم

از وفاداری، پایداری،  یسمبل این نگرش، قيام حسينی، د. درشوبه سوی جامعه باز می نوینی

 است.  انساني تبخش مکتب رهایی ،ایستادگی در مقابل ظلم و استبداد و نيز

)عاصی،  «گونه جوانپا و سر اینسان سخت/  نعش بیگ/ استخوان اینگونه بزرمرد این»

1391 :913.) 

حکومت  که وقتی با بينيممی ناپذیرسازشرا در مقام یک  )ع(دید، امام حسين ةاین زاوی در

 فرزند و ،گفتن« نه»و تاوان این  گویدمی« نه» ناپذیریشود با روح تسليمظالم و فاسد مواجه می

  :. به تعبير شهيد بلخیسازش ندارد بارذل تبا زندگی امام روح چون  است؛برادر و سر 

شته و     شوم ک شم  ذل تگفته بودی که   نک

 

ات از طااارز بياااناات پياداساات          راز آزادی   

(83: 1397)بلخی،   
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در یکی از  ویاست. در شعر افغانستان به عاشورا  یبلخی از پيشگامان چنين نگرش

زی، ایثار، یربينيد، محرم جشن خون است. خوناگر از عينک من می» گوید:هایش میسخنرانی

حسينی، ) «ندادن به ظالم و نظام استبدادیموقع گرفتن از بيدادگر وفداکاری، استقامت، حق

1387 :17.) 

ه واردر اشعار پایداری خود هم )ع(پایداری امام حسين از استقامت و قهار عاصی ،پس از بلخی

آمده در زمان عبدالقهار عاصی، از انسان رایط پيششجوید و به آن توجه ژرف دارد. سود می

خود در مقابل وضع طلبيد و عاصی جزو همان عصيانگران زمان آگاه به اوضاع جامعه، مبارزه می

  :استموجود 

گفتن/ روزگاران دعاهای بلند و تکبير/ اطلس گاران قد افراشتن و نیوزروزگاران تفنگ/ ر»

)عاصی،  «و زمين/ لنگر خون عزیزانم را/ به تحمل بنشستخون برادرهایم/ جامة خوابت شد/ 

1391 :322.) 

هایش در گيریموضع ،هکند و از همين پایگاعاصی در چهرة یک مبارز اعتقادی ظهور می

  :کندپيدا می بروزبرابر استبداد، فرصت 

تل           قا نه مران ای  تار مزن، فت بل کشااا  !ط

 شااامر گویم ای مجری برنامةبااااااه تو می

 

!این خيره مشاااو کاااور مخاااوان ای قاتل از بيش   

او      اث ت اال خب ايان ای قاتل    کرب ارده ع !را ک  

(652: همان)  

ها ، شاامر و یزید نمایندة همة بدیتمایز خوبی و بدی و در تبيين دو خط فکری مقابل همدر 

   به برای قاتالن زمانة عاصی.هستند و مشبه 

سيمه، زنان از تو به لرز    کودکان از تو سرا

 

!تو چه شاامری چه یزیدی چه گران ای قاتل   

(365: همان)  

شود. کسانی قرار میافروزان و عامالن جنایت کربال بری معنادار ميان این جنگا ارتباطجدر این

عای اسالم داشتند همه اد  ،نيز جنگيدند و ایشان را شهيد کردند )ع(که در کربال مقابل امام حسين

؛ اما امام با حرکت انقالبی خود برای تمام کردندمعرفی میو خود را پيرو مکتب پيامبر اسالم 

اند که حتی از ان نه تنها از اسالم فاصله گرفتهروشن را گشود که یزید و یزیدی ةتاریخ این صفح

ا لشکر خطاب ب خود درسين سخنان واپ آنجا که امام درد. انبردهن یمردانگی و آزادگی نيز نصيب
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آل ابی سفيان، ان لم یکن لکم دین و کنتم ال تخافون المعاد  ویحکم یا شيعه»فرمود: سعد عمر

اگر دین ندارید و از روز قيامت  !سفيانابووای بر شما ای پيروان آل  ؛«فکونوا احرارا فی دنياکم

 .(33: 1388)خوارزمی، « آزاده باشيداقل در دنيای خود الپس  ؛ترسيدینم

د که ظلم و دانن عصرش میهای قاتالرین ویژگیعای دروغين دیانت را از بارزتاد عاصی، 

. شاعر با اند تا به اهداف خود برسندقرار داده های خود را زیر شعار قرآن و اسالمگریبيداد

 ساالرانو خشونت جنگ اتجنای .داندصف دشمنان امام می در ف، آنان رابرشمردن این اوصا

ی یهادفاع از دیگر خصيصههای مسکونی مردم بیگناه و تخریب خانهزنان و کودکان بی عليه

  کند:نيان سرزمين کربال برقرار میکه پيوند اشخاص مورد انتقاد عاصی را با جا است

به     ي ت  نه  ید بو    انسااااان نام تو آ  ییاز 

 

سالمي    !ت از روی تو آن، ای قاتلنه به ا  

(652: 1391)عاصی،   

تهاجم شوروی سابق در افغانستان است. واکنش شاعر دوران از زندگی شاعر، برابر با  یبخش

های کننده است. عاصی صحنهروشن، آتشين و بيدار ،شوروی وسيلةبهدر برابر اشغال افغانستان 

در بازتاب  اش رادهد؛ اما وظيفهبازتاب میخونين افغانستان را در زمان این هجوم در شعر خود 

آمده را با وامل پنهانی شرایط پيشبلکه ع ؛بيندیافته نمیها، شکنجه و اختناق پایانوقایع، قتل عام

ا شریک خيانت ها و نيروهای داخلی ردست وید. کنمی بازگومردم و تاریخ برای زبان شعر 

مورد « فروشخاک» و «فاشيست»، «داردکان»، «فروشوطن»ن چو ،ییهانامدانسته و آنان را با 

بيزاری و  وی د ونبه باور عاصی اندیشه و خصلت یزیدی دار ،دهد. این دسته نيزخطاب قرار می

کند اش را بيان میبار جامعهدر یک مثنوی بلند، وضع اسفاو کند. می متنفر خود را از آنان اعال

دهد و با گریز زدن به کربال، خبر می فاشيستی جریان تلخ و شومشاعرانه، از یک  یاهو با اشار

با بيان ظریف، د. شاعر کنجنس یزید معرفی می سردمدار خيانت از ةرا یک نماینداین جریان 

  کند:نماینده را با یزید روشن می وجه شباهت این

 یامااغااز دیااوانااه  شااااارور سااااابااک

 باادآیااياان بااد کاايااش بااد عاااقااباات    

ي ت از  نداشاااات  انسااااان  غير وحشاااات 

یاپاااک باايااگااانااه   انساااااانااياا ت از    

داشاااات نی عاااطفاات انسااااانياا تنااه   

ت غير دهشااات نداشااات  وز اساااالمي    
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 خااویااش را باارگاازیااد    ةناامااایاانااد  

 

 ز نااوع تااکااباار، ز جاانااس یاازیااد     

(544 -540: همان)  

، تیبا هر هوی  و زیر هر نام و شعار کند،می آزاریکه خيانت و مردمشاعر، هر انسانیبه بيان 

برای ایستادگی در برابر آنان مردم را در مقاطع خاص زمانی به این دليل،  ؛استیزیدی 

  خواند.میفرا

سنگ زمانه/ تا آسياب» ،حضور دارندها ها و مکاندر تمام زمان و یزید شمر، از دیدگاه عاصی

اما دست خيانت  ؛(324)همان:  «جااز خونت آرد کرد/ تا شمر روزگار/ بگشود کربالی دیگر زین

 بهندادن با ایستادگی و تن )ع(زیرا امام حسيند؛ بر مردم حکم براند توانینمو جنایت یزیدیان 

و پيروی از امام و نگاه و عنایت ایشان به مردم،  دهدمیدرس آزادگی  ، به همگانبيعت یزید

  بخش آنان است:نجات

 به خلق؟ کند  چه تواند    انی دی زی دسااات

 ودشاایحضااور شاامر که بر باد م  آنک

 

نگهبااان کربال      ساااات خون امااام مااا    

گاه  يدر پ طان کربال   دي  سااا شااا و سااال  

(654)همان:   

است.  گیاز مفاهيم دیگری که در شعر پایداری عاصی برجسته است، مفهوم آزادی و آزاد

طلبی و مبارزه عليه متجاوزان خارجی مطرح است و از طرف دیگر، ، استقاللوجهیاز در این معنا 

از است. یافتهبازتاب  در شعر اوآزادی اجتماعی  و های وسيع آزادی، چون آزادی بيانحوزه

ست. عاصی برای عاشورا تأثيرپذیری ازآزادی،  ةلفویژه در مؤبه عاصی، امتيازات شعر پایداری

از این روی است که همواره  د؛شناستر از عاشورا نمینیی روشگوخود به آزادی، ال مل ترسيدن 

  :کندیاد می )ع(از امام حسيندر شرایط سخت 

 هماهنگ نماز عشااق و عاشااورای این مردم

ثاری ح به روز جان    ين تجليل از قيام خون  ن

 

شاااود آغاز آزادیشاااکفتن را از آتش می   

ساز آزادیمرگ را بیآرد اندر میبه رقص  

(434: 1388)عاصی،   
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 !بناااادی ای رفاااايق در رکاب باد چه می پا

 شودتسجاايل می   که ست آنچااااه    آزادگی

 

ار باز      ا ا اان کربال      پ ا ان به دولت ایم ا ک  

ااوان کااربال               ا اتر و دی ا ا ااارگ دف  بر ب

(178: 1391)عاصی،   

 الگوی زندگی ،مکتب امام حسین )ع( -2-4-2

 تو اميااق یاساااات ورا یزناادگ یالگو

 

آل مساااالاامااان کااربااال  اميااطاارح قاا   

(654)همان:   

شکل  انانارشاد مسلمر در راستای عاشورا در قامت یک مکتب بيدارگقيام ، عاصیدیدگاه  از

است و انسان مسلمان برای است و اسالم ناب محمدی را از اسالم دروغين اموی جدا کردهگرفته

  د:شوخوانده میفرا های این مکتبدرسگرفتن فرا

 خون مرد بااه دامااان کربال خااتیتااا ر

باز شااااد ز حق  ةع يطل نيمسااالم بر  نو 

 

ب      کربال   ابااانيااساااجاااده شااااد تمااام   

هگااذار نشاااا   بال    دانياام  ئااةدر ر کر  

(654)همان:   

 )ع(با نام و عاشورای امام حسين ،نيز ع()امام علی و )ص(محضرت رسول اکریاد  در شعر عاصی

 ریزد؛داند که به روی زمين میمی همان خون پيامبر را )ع(شاعر خون امام حسين خورد.پيوند می

  داند:پذیر میاز طریق عاشورا امکان را ت پيامبر اسالماز این سبب است که بازخوانی و بازیابی سن 

 است مبر است که گلگونه کرده خون پي

 

 خاااک ساااياااه و خااار مغيالن کربال        

(653: همان)  

را نيز  )ع(کند، نام امام حسينرا  ذکر می )ع(جا که نام علی در ارئة الگوی نجات، هرعاصی 

بيند که یک نقش را یدارای جایگاهی م )ص(آورد. او پدر و فرزند را در مکتب پيامبر اسالممی

  هستند.دار عهده

 .(1002همان: ) «... نقش لوای سبز علی/ پرچم حسين»

کنم/ قائد را مالقات می قائد جهاد/ از جانب ذوالفقار علی/ و از سااوی عظمت حسااين/ تو »

.../ بر  اسااتماندن بيماری و ناتوانی شااهادت افتخار اساات/ اما صاارف زنده .../ زندگی با  جهاد

 .(1002 همان:) «زمين شهرهایم جنگ و مبارزه است
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زند و صفحة میکه تاریخ را ورق  داندوفان میمانند قيامت و ط را وراعاش ةعاصی، واقع

  گشاید:جدیدی را می

 تاریخ را عالمت فجر شاااکفتن اسااات   

 

بال              کر توفااان  قياااماات و  نگااامااة  ه  

(654)همان:   

کند و از می معرفی« روزی را عاشورا و هر مکانی را کربالهر »، اسالم مل ت برای عاصی

بخش خواهد از کربال تصویری رهاییمی مسلمانان انتظار الگوپذیری از این نهضت را دارد. شاعر

، از کشور خودش تا فلسطين و ؛ از این روهای سخت و دشوار معرفی کنددر تمام صحنه

 شورایی عمل کرد:کربال است و باید عا جاهمه ،مسجداالقصی

دار در ی گ رد مساالح که با شاامشااير زهر  سااازد/ اقائد جهاد شااهيد دیگری را مساالح می »

سااطين/ هزار مجاهد  شااده در پسااتان مادرت/ فلمنتظر شااهادتی/ از خوردن شااير جمع زادگاهت

های یثرب/ تا    از باغساااتان   /!ای حنجرة اساااتغنا و ایمان    /!دارندة خون عرب  شاااود/ ای یاد می

.../ از سوی    کنمهایم تو را مالقات میی/ تا سرزمين کربالی شرق/ تا سرزمين شهر    مسجداالقص  

 (.1002-1001)همان:  «عظمت حسين

 

 گیرینتیجه -3

است. دليل افغانستان رشد چشمگيری داشتههای آن در ادبيات معاصر توجه به عاشورا و آموزه

بخش کشور و لزوم مراجعه به الگویی آزادیتوان در اوضاع نابسامان آن عمدة آن را می

های غنایی، حماسی و تعليمی بررسی توان در الیهشعر عاشورایی افغانستان را می وجو کرد.تجس

مصيبت واقعه که همواره مطرح گذشته از وجه رثا و توجه به بزرگی  ،کرد. در الیة غنایی

زیبا از مفاهيم واالی انسانی مطرح در  هایانگيز و تابلوهای خيالتصویرسازیتوجه به  ،استبوده

. شودبررسی میهای حماسی واقعة عاشورا کيد بر جنبهأت ،شود. در الیة حماسیاین قيام دیده می

نگاری، در دورة جدید تا حدود زیادی جایش را به سرایش در مورد سرایی و غمنامهشيوة مرثيه

های قيام آموزه ،در الیة تعليمی است.از جمله بعد حماسی داده ،ابعاد دیگری از این نهضت

خواهی برجستگی خاصی در . از ميان این مفاهيم، آزادیشودبررسی میعاشورا در شعر معاصر 

 .اشعار دارد
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شعر مبارزه مشهور است. و آزادی عبدالقهار عاصی، شاعر معاصر افغانستان به شاعر مقاومت 

دینی دارد گيرد و ریشه در باورهای مذهبی او سرچشمه می نی اعتقادی وو مقاومت عاصی از مبا

ها و مفاهيم تأثيرپذیری شعر عاصی از عاشورای حسينی حقيقتی انکارناپذیر است. پيامو 

ناپذیری طلبی و روحية تسليمگرایی، عدالتتخواهی، مبارزه با ظلم، عز چون آزادی ،عاشورایی

ها و گيری از پياممذهب است، بهرهیه سن اینک عاصی با وجود .شودیدیده مدر سراسر اشعار وی 

کند. رفت از وضع موجود زمان خود معرفی میاهداف عاشورا را راه رسيدن به آزادی و برون

دو خط فکری هستند که در شعر شاعر تبيين  نمایندة تام  ،و یزید در شعر عاصی )ع(حسينامام 

 گيرد.های شاعر از عاشورا شکل مییک از این دو جریان، پيامد و در تناسب با هر نشومی

 

 منابعفهرست 
 . کابل: انجمن قلم افغانستان.مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند(. 1398بارور، نجيب. )

. به تصحيح شکوفه اکبرزاده. دیوان شهید سی د اسماعیل بلخی(. 1397بلخی، سي د اسماعيل. )
 کابل: بنياد اندیشه. 

 .31-33صص: ، 10و9 شفصلنامة شفا، «. عاشورا در نگاه شهید بلخی(. »1389بلخی، موح د. )
 . کابل: صبح اميد.دل خونین انار(. 1390تابش، قنبرعلی. )

 . تهران: عرفان.از اللۀ کوهی اینامه(. 1382زاده، زهرا. )حسين

 .. کابل: مطبعة اکبربوسه بر گلوی نی(. 1391حسينی، سي دسکندر. )
 . قم: دهکدة جهانی آل محم د.رهبر آزادی(. 1387حسينی، سي دمحم د. )

 . قم: انوار الهدی.مقتل الحسین(. 1388خوارزمی، محم د بن احمد. )
 . کابل: سعيد.آب و آواز(. 1395اهلل. )دانشيار، روح

 . تهران: ميترا. انواع ادبی(. 1394شميسا، سيروس. )
نشریة ادبيات  «.تبلور آزادی در اشعار قهار عاصی(. »1397محمدظاهر. )طغيانی، اسحاق و فایز، 

 .176 -159، صص 19 شپایداری، 
 . به کوشش نيالب رحيمی. کابل: خيام.کلیات اشعار عاصی(. 1388عاصی، عبدالقهار. )
 . به تصحيح احمد معروف کبيری. مشهد: بدخشان.کلیات قهار عاصی(. 1391عاصی، عبدالقهار. )

های مقاومت و بررسی و تحلیل جلوه(. »1394، محم دحسين و آرین، نصيراحمد. )کرمی

 .260 -241، صص 12 شنشریة ادبيات پایداری، «. پایداری در شعر عبدالقهار عاصی
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 . تهران: صدرا.حماسۀ حسینی(. 1390مطهری، مرتضی. )
،  3شنشریة نيستان،  .«بیت در اشعار عایشه درانیاهل(. »1390الد ین. )موسوی، سي د جمال

 .28 -13صص: 
 کابل: اقبال نور مهتاب. عاشورا در شعر فارسی.(. 1394چکاوک، سي دعلی. )موسوی


