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 مقدمه

 «شورشیدر »لقب  ش شاعر  (Nurul Huda,2001:p5نذر االسالم شاعر ملی نالدال ا اسآز )

ز ا  خیو   نیو   علیه مکمرانی نیامق دنهیا    انیاش هالت اسآز شورا  ش علیه ظلم   ستم مکومآ نروت

نارها مالجر نه  ستدیرش   ینتانی شیتنش شیتز شیورا  ش علییه     همین امر دیا وخواه نو  که انسانی 

( نیو ز  هالت ها   مسلمانان اون سیریمین )شیبه قیاره هالیت     میانانتایش  تفرقه ۀ اسطه اندلیس ن ۀتویئ

(Mizanur Rahman,1983:p5) روآد  مت، ملآد یراتارش ای مستضعفاند انصاف   دیا ش نت

 نیو ه مضیامیالی چیون    ش شاعر مماسه  ر نتزنه شمار میهاوش عتالآ موضوعا، اصلی شعر   نوشته

هووتا اسآز ا  عاشق پیامبر اکرم )ص(   اهل نیآ )ع( اسآ  ا لیرش   جوانمر ش   انقالب  ر دثار

مااظ شییرایشد   اشعارسخآ متأثر ای  اون شاعری خور ز نه چتم م هاوشسر  هکه اون عالقه  ر اکثر 

عمر خیام   سعتش نو ز ا  تمام رناعیا، عمر خیام را نه ینان نالدال ترجمه کر ز عال ه نر دن نختی ای 

( تعتا  یویا ش  484 ص:2مد ج1002غزلیا، مااظ   رناعیاتش را نیز ترجمه کر ز )شهاب التون اممتد 

شو  که دثارا را غالی ساخته اسیآز)مکیم عیارفد   ر دثارا متاهته میای الفاظ    اژگان اارسی  

(  ش هیچ  قآ نا ماکمان ظالم   مغر ر صلح   دشتی نکر  نلکه همیته میر م اوین   229 صم:2991

کیر ز ا  شیاعرش انسیان    مالطقه را نه سوش استقالل   دیا ش   رهاوی ای مکومآ اندلیس  عو، میی 

غم   انت ه   یممآ  ا ر دثار   شاعر عتق اسآ ا ( 29 صم:2999  سآ نو ز )عبتالحی شیکتارد 

( هیزاران سیر  ه     Mizanur Rahman,1983:p117)شیو    وته میی   پروتانی مر مان مظلوم 

 اراش مضامین عتیق   محبیآ    که خلق کر ه اسآد همه اش استان کوتاه   رمان   نماوتالامه ونچالت

مالاظر یبیعیی نظییر نهیارد    چالین  ر داروالتهاش  ش توصیف همم : مقتمه(  2990ناشتز )است الحقد می

( 11صم:2992نیان شته اسآز )مصطفی نور االسیالمد   ه یوباویگلد نلبلد کوهد  روا    رختهاش سبز ن

 شیورا » عقیته  اشیآ میق گراتالیی اسیآد نیه  ا نییز        که  انسآشاعرش مر می  توان ش را می

نیه  اسآد مثبآ  یمفهوم  رنر ارنتۀنه همین  لیل    و نرانرش همدان نمسا ا،    ش نراش   اعتراض

( قاضیی نیذر االسیالم نعیت ای رانیالیترانا، تیاگور       209 صم:2999شیهاب الیتوند    ) اممیت  «مالفیز

ناشیتز  ترون شخص   نانغیه  ر ا نییا، نیالدال میی    ا نیا،د نزرگ ۀنونل  ر یمیال ۀجاوز ۀکالالت روااآ

(Nurul Huda,1997:p137) اسیتعمارگران   ۀنذر االسیالم چیون مخیالف سیلط    شو  که گفته می

 ش نخستین شاعر معاصر ا نیا، نالدال نو  که سیب      زاندلیس نو د قا ر نه  روااآ جاوزه نونل نتت
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خیو  تیا    تا جاوی کهد ر  پتوت ا نیا، نالدال   رسانقه را جتوت   نی یتاگور را نر هم ی    سبک ۀشیو

 گور هم ا  را مور  ستاوش قرار  ا ز  

 نذر االسالم  ۀزندگی نام -1

( چیون ای مالیان    9 صم:2981اسیآز)رایق االسیالمد    «قاضیی »اا نذر االسالم   نام نسبی نامش

 ار سمآ قضا ، ای یرف سلطالآ مغوالن هالت نیو   شو  که وکی ای نیاکان  ش عهتهتاروخی معلوم می

نووسیاند اجیتا   ش  ر   عا، تذکرهایال رگر وتز نالا ن نه اون لقب که مالجر نه ملقب شتن نوا گان  ش

چور لیاش شهرسیتان نر  میان سیکونآ     ۀ ر مالطقد وکی ای دخرون شاهان مغوالن هالتد یمان شاه عالم

 2899میاه میه سیال     12( قاضی نذر االسالم  ر تاروخ 10:صا2714گزوتنتز )محمت عیسی شاهتشد 

الدال غرنی هالت ستان اعلی متولت شیتز  میال ش  ر ر ستاش چور لیاش شهرستان نر  مان ای توان  استان ن

صامب رنج   غم( نو ز علآ اوین  نه معالاش )«  کو میا»اا ( کالیه484 همان:صد شهاب التون ) اممت

که نعت ای پسر ا ل پتراد که نامش صامب جان نو د چهار پسر  ش وکی پیس ای   گذارش اون نو نام

ن گتو ز نه همین مالاسبآد  ش نیه همیان   سپس قاضی نذر االسالم چتم نه جها    ودرش او، کر نت

اا نیز مملو ای رنج   غیم   اقیر   نیمیارش نیو ز     شتز البته مرامل نعتش ینتگینام مستعار خوانته می

پترا قاضی اقیر اممت   جتا قاضیی امیان او   میا را یاهیته      نام( 1صم:2981)رایق االسالمد 

صوای(   مسجت ر ستاش چور لیا نو نتز  ر سن  خاتون نو ز پتر  جتا ختمتدزاران مزار )مقبره و 

مهر   نوایا پتر ای سر قاضی نذر االسالم رخآ نرنسآز )محمت عیسیی شیاهتشد    ۀهتآ سالدی ساو

 والی نراش کو کیان( ر سیتاش    ۀ(  ر  ه سالدی دمویا انتتاوی خو  را  ر مکتب )مترس10:صهمان

کسب معاا قرار  ا ز چالیتش نعیت    ۀی را  سیلخو  نه پاوان رسانیت   سپس  ر همان مترسه شغل معلم

  مؤذنی مسیجت ر سیتا را نیه عهیته     شته دنا   اجتا ا وعالی ختمتدزارش مزار صوای  ۀ ار پیتعهته

(  ش ا لین  رس عرنید ار  د اارسیی   نیالدال را نیز     482ص م :1002د شهاب التون گراآز ) اممت

نر اون  ر همان اوام نا ینان ه ارا گراآز عال  مترس مکتب ر ستاش مذکور نه نام اضل اممت نه خونی

اندلیسی هم کمی دشالا شتز نعت ای  اا، پترد نذر االسالم چالت سیال یویر نظیر نیذل کیروم وکیی ای       

که  ر ینانهاش عرنی   اارسی تبحر  اشآ    ر ینان نالدال نا  اژگان عرنی  خو  قرار گراآعموهاش 

اثر گذاشته  ااکار   نظرا، قاضی نذر االسالمپر را ا  ر اواله ۀسر  ز نت ن ش  هم  اارسی شعر می

ز نالانراون  ش نیز ای خر سالی شر ع نه شعر گفتن نمو  که  ر همان اوام نداه اسیتا ان   میر م را   اسآ
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التون ای شاگر ان   ( شاعر خان محمت معین12 ص:همانکر ز )محمت عیسی شاهتشد جذب مینه خو  

ااضیل   شپترا قاضی اقیر اممت مر  گووتمیکو کی   نوجوانی  ش نارۀ راالسالم  راقاش قاضی نذر

 ضیعیآ اقتصیا ش خیانوا ه    نتش  نه  لیل زخا م مزار صوای   امام مسجت ر ستاش خو  نو     عارف 

ر سیتا  معلم مکتب   نیز ا ل مؤذن   نعت امام مسیجت  د نعت ای  اا، پتر   پاوان تحصیال، انتتاوید اا

 یالدتستی مسیر ینتگی  ش را خیلی ی    گرگون ساخآ   ا  را ای محیط  والی نه جاوشتز اما اقر   ت

درامش قرار اون نوجوان کالجکا  را نعت ای  اا، پترد هیچ عاملی نبو  که  ل نی  ر  اق  ودر کتانتز 

وکیی   نه   کر ( نه همین  لیل  ش محیط  والی را ترک 2صم :2999ز )خان محمت معین التوند نبختت

ها نا )گر ه نایودرش   نماوتدرش( پیوسآز اون گر ه «گر ه لیتو»هاش ارهالدی محلی نه نام گر های 

ای پر اختالتز نبوغ نیذر االسیالم  ر اوین مرملیه     وکتودر نه مسانقا، شعر   سر   خوانی   نماوتی می

میی سیر  ز    نوشآ   ش نراش اون گر ه نماوتالامه   سر  هاش عامیانه می د یورااا شکواا شتینتگی

کر    خیو ا  سر   نلکه دهالگ دنها را نیز خو ا تالظیم میها را می ر اون هالدام نه تالها اشعار ترانه

( اون نبوغد خیلی ی   ا  را استا  گر ه خیو  سیاخآز   1271ص:ا2712خوانت )نریگرد دنها را مینیز 

   ون گر ه را هم ترک کیر    پس ای متتی ا ساخآرا سیراب نمیاما اون هم یوا  ذ ق کالجکا   ش 

ت شیهاب  تان  شهرستان نر  مان راآ ) اممی  «دسانول»میال ش ای ر ستاش خو  نه شهر 2922 ر سال 

(  ر دن هالدامد قاضی نذر االسالم نراش تأمین معاا خو   ر وکی ای نانواویهیاش   482 ص:هماند التون

 ش  ر گیر ه   عضیووآ (  14 ص:م2999کار نان پزش متغول شتز )عبت الحی شیکتارد هشهردسانول ن

خیونی  هدنها را نی  ۀهمنواختن نا تارها   سایهاش موسیقی دشالا شته    سبب شتارهالدی محلی مذکور 

نواخآز  ر دسیانول  خوب میخیلی ای جمله سایهاوی نو نت که دنها راتار   هرمونیام ز نید سهندیر وا  

کیر ز  ر همیان   جیذب میی  خو   نه سوشمر م را     کار سر  ن شعر   نواختن سایها ا امه  انه  نیز

هالدام وکی ای ااسران پلیس نه نام قاضی ایض او ا  را  ر همان نانواوی پیتا کر    نا نبیوغ  ش دشیالا   

ا  اون پسر وتیم را ای اون نانواوی نجا،  ا    نه ر ستاش خو  نه ( Sajed Kamal,2000:p 237)شتز 

 ر  « رش رام پیور »نالدال ا اعلی نر     ر  نیرستان  «میهن سیالگ»ن تان  شهرستا «قاضیرسیال»نام 

اش  ر )مالطقیه « رانیی گیالج  »نیه   ش میال ش  2927کالس هفتم ثبآ نام کر ز نعت ای وکسالد  ر سال 

اوالجیا  ( Nurul Huda,1997:p6)ثبآ نام نمو ز « سیارسول راج»میهن سیالگ( راآ    ر  نیرستان 

یورا اگرچه  ش هیچ پولی نتاشآ اما نه  لییل شیاگر  ممتیای    د اا غالب شتنبوغ  ش نر تهیتستی نیز
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(  47ص:م 1002هاش خوراکید خوانداه    رسی معاف شتز )شیخ اجیب الحقد نو ن ای پر اخآ هزواله

قاضی نذر االسالم  ر اون مترسه تا کالس  هم نت ن هیچ پروتانی تحصیال، خو  را ا امه  ا ز شیاوان  

( نیذر  9 ص:همیان همیته  ر کالس شاگر  ا ل می شتز )خان محمت معین الیتوند   ذکر اسآ که  ش

خوانت   توجیه  االسالم  ر یمان  انش دمویش نیز شعر می سر      ر مراسم   مالاسبتهاش گوناگون می

کر ز وکی ای اشعار  ش که  ر سن کم    ر یمان  انیش  معلماند   ستان   مر مان را نه خو  جلب می

 ناشتز   ه نو  نراش اریوانی خالقیآ ذاتی   نبوغ شعرش  ش نسیار قانل تأمل میدمویش سر 

 جوجه کوچولو

  ر میان ر ین و  ساختمان قتومی

 خوانتکوچ د یارش کالان ما ر خووش را می ۀو  جوج

 یارش را تا   ر  ستها می نر  ۀنا  اون نغم

 سوتر نا قلبی پروتان  ما را دن

 ه کوچ  ا  را می رناوتزکه شاوت پسرکی شیطاند نچ

 نه سوش دشیانه پروت

 که قلبش ای مهر   محبآ  ر سوی   گتای نو  ر مالی

 اش  ر مالقار  اشآز  متره

 ما ر خووش را  وتد کوچ  ۀهالدامی که پرنت

 خو  کر هواش دغوا گرم ما رد ا  را ای خو  نی

 ر مش نه هیجان دمت    ر تالا پر ای

 ای النه نر یمین ااتا 

 اش  ای چتمان ما ر ار  روخآ  

 دیر ما رش جانش را میپسرکی که رنج نی

 نا  وتن اون صحاله نه وا  محبآ ما رد 

 اا نرخاسآزگتای ای سیالهدهی جان

 اا گذاشآنر نانی د ر    جوجه پرنته را  ر دشیانه

 چتمان پر اش  جوجه کوچ  نرقی ی 
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   نا تمام  جو  ا  را  عا کر 

 اا   خته شتما ر نیز نه جدر گوشهچتمان میر، ی ه 

   نا سپاسی ای  ل   جان

 اش اش  ای گوشه چتم نثار پسر کر زنا قطره

 (17-11ص: همان)محمت عیسی شاهتش 

قاضی نذر االسالم تا کالس  هم  ر همان مترسه سیارسول راج  ر شهر رانی گالج  رس خوانتز  ر 

امواج جالگ جهانی ا ل نه سوامل استانهاش هالیت نیه   د میال ش چالت ماه پیش ای امتحان  وپلم 2921سال 

 وژه نه نالدال هم رسیتز مکومآ اندلیس هالت نراش دن جالگ جوانان هالت را هم تتیووق کیر ز )عبیت    

ی که نه  عو، دن مکومآ ای هالت تتیکیل شیت  ر صیف    و( نیر ها 107ص:م1000المقیآ چو رشد 

نیه جیز اسیتان    د مکومآ اندلیس  ر هر استان هالتجالدیتنتز هاش مختلف مینیر هاش متفقین  ر جبهه

نالدیالی   یون سبب ای اون استان نیز صتاها نلالت شت تا سیپاه ه امستقلی تتکیل  ا ه نو ز ن یسپاهد نالدال

)سپاه نالدالی( ای ییرف   «نالدالی پلتن »مستقل نه عالوان  یسپاهد تتکیل  ا ه شو ز نه  نبال اون جروان

هیا  ها نراش ثبآ نام  ر اون سپاه مالتتر شتز اون اعالمییه ت   اعالمیهمکومآ اندلیس هالت تتکیل گر و

عمیومی شیر ع شیتز )محمیت عیسیی       یجوانان شهر   ر ستاش اون استان را نه هیجان د ر    نسییج 

مبیاریه   دیا وخیواه  ر    اشییه   ر منو  ناهوا  یجوانکه ( قاضی نذر االسالم 17 ص:همانشاهتشد 

م 2921ثبآ نام کر     ر سیال  « نالدالی پلتن»   ر همان  کر را ترک  د مترسهجروان  اشآ شخون

 (نظامی نه همراه نیر ش نروتانیاش هالت نه نوشر ان کراچیی )شیهرش  ر پاکسیتان اعلیی     دمویانراش 

که مت، سه ماه یول کتییت  را دمویا نظامی ( ا  Rezual Karim, Talukdar, 1994: p24ز)راآ

)گر هبیان   «ماسیتارها لتار »خیلی ی   نه سمآ د یجه انجام کارهاش  لیرانهنه خونی تمام کر     ر نت

نیذر  خیتمآ   سانقه نو ز      نیم سیالی نی نالدالی  اقعاً ش رجه عالی( مالصوب گر وت که نراش سرنای

( یورا  ر 77ص:م2911ترون   ران ینتگی  ش می ناشتز )رایق االسالمد وکی ای مهمد االسالم  ر ارتش

مد  ش نا دثار شاعران متهور اوران نه  وژه خیام   مااظ   سعتش   ر میی نیه خیونی دشیالا     همان اوا

 یعیالم  نیز  که  ر مت، سه ماهد  هرناعیا، مااظ شیرایش ذکر نمو  ۀخو ا  ر مقتمه ترجم زگر وت

گیوش  دثار متهور شیاعران اارسیی   د تمامکوتاه یگراآ    ر یمان ارا والید ینان اارسی را نه خونی 

 ر مقیقآ نبوغ   ینتگی شیعرش    »( 70ص:م1002د ان را نه یور کامل خوانتز )شلید راشت الحسناور



 عشق به اهل بیت)ع( در نعمات قاضی نذراالسالم نویسنده و شاعر بنگالی

 

515 

 

  

شیهاب الیتوند   ) اممت« نظامی  ر کراچی شکواا شیتز  ۀا نی قاضی نذر االسالم نیز  ر مین انجام  ظیف

نیتز  توان دغای ینتگی شیعرش   ا نیی ا  خوا  ( نه یورش که شر ع ینتگی سرنایش را می482ص:همان

(  ر همان ا قا،  ش اشعار   مقاال،    استانهاش  لچسب خو  را 14ص:همان)محمت عیسی شاهتشد 

)هالیت مسیلم(     « مسیلم نهیار،   » ۀهاش نالدال ینان کلکته نه  وژه مجلی نراش مجال،   ر ینامه مرتباً

السیالم  غیز نیذر ا  نهاش پر مغیز    ( نوشته98 ص:همانکر  ز )شیخ اجیب الحقد ارسال می «سوغا،»

عمومی  ید ر    نسیجخواه را نه شور   هیجان  رگر وت   مر م دیا شمالتترمر م  ۀ رنگ نین عامنی

مکومیآ اندلییس    ۀظالمان اعمالعلیه مکومآ اندلیس دغای گر وتز پیام دیا ش   استقالل   انتقا  ای 

هیا  اندیخآز اون نوشیته  ر  ل جوانان اون سریمین دتش شورشی را نر هاش  شد ها   سر  ه ر نوشته

راته مر م تمام کتور نه سیوش  ش ر ش  کر  که راتهجذب می چالانای هر قتر جامعه را  یخوانالتگان

د ر نت   مالتظر استقبال صمیمانه نراش ا  نو نتز ای اون یروق نذر االسالمد خارج ای کتیور نییز جیاش    

که قاضی نذراالسیالم ای کراچیی نیراش    هاوی نوشته ر ساخآز خو  را  ر محفل شعرا   ا نا محکم می

نمیو ز  معرای می «سالمقاضی نذر اال (=گر هبان) ها لتار»همیته نه نام خو  را کر  مجال، ارسال می

معیر ف گتیآز )خیان محمیت معیین الیتوند        «شاعر سیرنای »ون خایر  ش  ر جامعه نه تخلص ه ان

 ا نتز ر تایه نفس را مور  ستاوش قرار میهاش اون شاع( شاعران   ا وبان اون کتور نوشته27ص:همان

االسیالم نییز ای   میال ش نیذر  2910نا پاوان وااتن جالگ جهانی ا ل   انحالل سپاه نالدالی  ر ا اول سال 

نیه   نیه نعیت   گتآ    ر  اتر انجمن ا نی مسلمانان نالدالی سکونآ گزوت   ای دنکراچی نه کلکته نای

( 1271 ص:ا2712الدی   ا نی   سیاسی ر ش د ر ز )نریگیرد  نه اعالیتهاش گوناگون اره یور کامل

 نییرش ر ینامیه     ندیارش   سیر  نا سکونآ گزوتن نذراالسالم  ر  اتر انجمن مذکور ینتگی ر ینامه

نر اثر  گیرشکالارهانقالنی  ش نراش همدان نماوان گتآز ای دن یمان تا  ۀمجال، را دغای نمو    چهر

)عصیر جتویت(   « نیانوجوگ » ۀ نیرش ر ینامنظیر: سرمختلف خووش  مسؤ لیتهاشد  ش نیمارش سخآ

م   2911سیال    ار(  ر نبالیه  ۀ)سیتار  « هیوم کیتیو  »  میال ش(  2942  سال  2910) ر سال ناره   

هیا   مجیال،   اوین ر ی نامیه   ۀمیال ش نه خونی انجام  ا ز اما هم 2911)گا  دهن(  ر سال  «لالدول»

اندییز   اشیعار جیانبخش      ه جرم انتتار مقیاال،   گزارشیهاش شیور   همیته نعت ای مت، کوتاهی ن

ای یرف   لآ مالحل گتتالتز متی خو  شاعر هم چالت نار نه جیرم نوشیتن   د خواهیراتارش مر م دیا ش

سلطه اندلیس نه  سآ نیر هاش انتظامی نارها  سیتدیر   ینیتانی شیتز       اشعار   مقاال، ضت مکومآ
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 ,Rezaul Karim Talukdarم نه مت، شش میاه( )  2970سال    ر  نراش و  میال ش 2917)سال 

ibid: p50) ر ینتان هم نوشتن اشعار   مقاال، علیه مکومآ را ا امه  ا ز که نخستین   نهتیرون   ز ا 

تیرون شیاعر مسیلمان نالدیالی     شو    نه عالوان نزرگنمونه ا نیا، مبسیه نه ینان نالدالی محسوب می

نذر االسالم نیه   ۀشعر پر د ای میال ش2912ز  ر سال قرار گراآاقتار جامعه  ۀ  مور  قبول هممعر ف 

جتویت   یاون شعرد  ش  ین ناز شتدیا ش مر م کتور ا  سمبل   )شورشدر( مالتتر شت  عالوان نیتر هی

عال ه نرسیر  ن شیعرها      ش ( 29ص:همانرا  ر ا نیا، نالدالی اوجا  کر ز )خان محمت معین التوند 

وکیی   ز ا  ا ، شوراندیز علیه مکومآ اندلیس اعالیتهاش گوناگون سیاسی را نیز انجام مینوشتن مقاال

میزب کیارگران   » ر تتکیل  همچالین   نو  م(2912)تأسیس « مزب کمونیستی هالت»ای نالیاندذاران 

شرکآ نمو    وکی ای اعضاش مزب کالدیره هالیت نیو     ر     میال ش نیز2912 ر سال  «یلباستقالل

( 799ص :م2991شرکآ نمو ز )عبتالمقیآ چو رشد  نیز ر انتخانا، عمومی مجلس  یال شم2919سال 

 نه نیام  د و   ختر پیر   ون هالتنا میال ش  2914قاضی نذر االسالم  ر تاروخ ر ی جمعه د رول سال 

ام ای  اج نمو ز اوین ای  اج  ر شیهر کلکتیه انجی     )ع(نیآاهل ۀنه شیود «)پر میال( اشاالتا سن کوپتا»

سییته  »( پیش ای اون  ش نا خیانمی مسیلماند نیه نیام      71ص:همان)خان محمت معین التوند  گراآز

 «کیومال » ۀنامی«   لآ پور» ۀمیال ش ای  هکت 2910 ر سال د «نرگس اثر خانم»معر ف نه  «خاتون

  لی گووا  ر شب یااف نه خایر وی  نرخیور   ی  اج کر ز )وکی ای شهرستانهاش کالونی نالدال ا( ا

االسالم ای خانم ( قاضی نذر71ص :همانز )عیسی شاهتشد ه نو عر س را شبانه ترک کر  ۀناگوارد خان

دیا  کمالد دروالتم خالت معر ف نه نلبلد قاضی سبّاسیاچید قاضیی   نه نامهاش پر میال چهار پسر  اشآ 

یا  کمال   نلبیل  ر  ( اما ای اون چهار پسر    نفر ا ل وعالی د29ص :هماندنی رُ ّز )شیخ اجیب الحقد 

 ۀر یش کیه ترجمی   گوویت میی رناعیا، مااظ شیرایش ۀ ترجم ۀاالسالم  ر مقتمنچدی  رگذشتالتز نذر

 2919چهیار سیالدی  رسیال    سین  ترون پسر  ش نو   ر مذکور تمام گر وت پسرا نلبل که محبوب

 :همیان السیالمد  شاعر را خیلی رنجیور   انیت هدین سیاخآز )راییق ا     اون  اقعهای  نیا راآز  یال شم

تیرون  تر ای رانیالترانا، تاگور نو    نین اوین    نیزرگ  سال کوچ  78( قاضی نذر االسالم 211ص

کیر   گور همیته قاضی را تتووق میارتباط معالوش گرم   عمیقی  جو   اشآز تاد شاعر ا نیا، نالدال

سالم نیز نیه ا  خیلیی امتیرام    اال ا ز نذرنخش  ش را مور  ستاوش قرار میهاش پر شور   جان  نوشته

کر ز تیاگور نیه سیتاوش   تتیووق  ش شیعرها      خطاب می« شاه شاعران جهان»را   شگذاشآ   می
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 «سن چیتا»اشعار خو ا  ۀاالسالم نیز نه ستاوش   امترام  ش چالت شعر سر     متی گزوتنوشآز نذر

ۀ کر اسآ که تا گور هم نماوتالام( شاوان ذ99-97ص :همانرا نه تاگور اهتا نمو ز )شیخ اجیب الحقد 

( 29 ص :م2999االسالم اهتا کر ه نو ز )شیهاب الیتون اممیتد    )نهار( را نه نذر« ناشانتا»متهور خو  

همراه همیتیدی  د   سآ مملو ای رنج   غم   انت ه نو ز اقرتمام ینتگی اون شاعر  ین پرسآ   مر م

نیای هیم ای   د خووش پروتان نیو   ۀمعاا خو    خانوا  امرارنراش  نا اوالکهون جهآ ه اینتگی ا  نو ز ن

هاش ا نی   سیاسی   سر  هاش عتیقی  سر  ن شعر   نوشتن  استاند رماند نماوتالامهد متون ایلمد مقاله

کیر ز   نیزنایش د خو  ۀ ر چالت ایلمالام      والی   ساختن دهالگ نراش دن سر  ها هرگز  سآ نکتیت

ا نیا،   ارهالگد  انتیداه کلکتیه ا  را  ر سیال    ۀ وناگون  ر یمیالون خایر نراش انجام کارهاش گه ان

پیت  »لقیب   یال شمی  2990)مالجی جهان(د   لآ دیا  هالت  ر سیال  « جاگو، تاروالی» ۀم جاوز2942

لقب  یال شم2999ترون لقب   لآ هالتد  انتداه رانیالترانهاراتی  ر سال)گل نیلوار ار( عالی «مانهوا

ا نییا،(د    ر لقب  ش لییآ ) کتیرا   یال شم 2914د  انتداه  اکا  ر سال ) کترا  ر ا نیا،(  ش لیآ

لیو  تقیتورش   »  ارتش نالدال ا  ر همان سیال   «اوروه 12» جاوزه یال شم2919  لآ نالدال ا  ر

شیهاب   العا ه شاعر نو ز ) اممیت اوق نبوغ ۀکالالتنه  ش اعطا نمو نتز اون همه امتیایا، تصتوق «ارتش

 (482ص :م1002التوند 

سال میا، وااآد اما ینتگی  11تراژ ش عظیم ینتگی قاضی نذر االسالم اون اسآ که اگر چه  ش 

م ( یول نکتیتز علتش اون نو  کیه میوا      2941م تا 2910سال )ای سال 11ا نی  اقعی  ش نیتتر ای 

رض نیه می  «پیر میال »نلبلد مبتال شتن همسراد پسر   م ۀسوی نظیر او،    پسر عزوزا نه  وژجان

هاش هالدفآ نراش  رمان  ش   غیره وکی پس ای  ودرش نه ا  ر ش میال ش   هزواله2979الج  ر سال 

 ۀهیاش ر ینامی  د ر    دری هاش ینتگیش را نه وأس تبتول کر   ر شعرش که نراش صیفحه شیکواه  

 کالت:  اون مقیقآ را نماوان میاسآد میال ش نوشته 2940ا ، 1 ر « دیا »

 اوتا هالوی شکواهاوم شمما گلی شکفته

 نیاویت  ر مجلس گلهاد 

 پیش ای پژمر ه شتن نخالتومد 

 اوم   سپس رخآ نر خواهیم نسآد نا شما همالتین شته

 را خور ه انتد ها دنما گلهاوی هستیم که پر انه
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 اما دری   اشتیم اون  نیا را نیاراویم همچون ار  س نروند 

   نهتآ را نه محفل  نیا نیا روتزما را شما جوانان نرد روت  ۀدری هاش مانت

 (21-29همان:ص )محمت عیسی شاهتشد 

مییال ش  چیار    2941قاضی نذر االسالم  ر سال د نر اثر اون همه رنج   غم   مصائبای اون ر د 

تا پاوان عمر  سیتخوا اخیتالل   د مغزش شت   ای دن پس نه رغم تالشهاش مستمر نراش  رمان ۀسکت

ز متی نتوانسآ نا کسی مرف نزنت وا چیزش نالووست وعالی نییر ش سیخن   نو  مواس   نیمارش ر انی

اا ا امه  اشآز  ر تاروخ نیسآ ای  سآ  ا    اون  ضعیآ تا پاوان ینتگی گفتن   نوشتن را کامالً

اا نه نالدال ا د ر ه میال ش نه  ر خواسآ    عو،   لآ نالدال اد خانوا ه 2911    م ماه مه 

  ه ان« شاعر ملی نالدال ا»یال ش ای یرف   لآ تانعیآ نالدال ا   خطاب م 2919 ۀشتز  ر ژانوو

مییال ش  2919ا ،  19مثال ا نیا، نالدال  ر ر ی وکتالبه نزرگوار   نی ۀعطا گر وتز مالتهی اون نانغ

مختلیف  اقتیار  نفیر ای   ر نیمارستان پی جید  اکا نتر   میا، گفآز رئیس جمهور   صتها هزار 

 ( پیکیر 401ص: م2991اون شیاعر شیرکآ نمو نیتز )عبیتالمقیآ چیو رشد      ۀ جامعه  ر نمای جالای

را  ر کالار مسجت  انتداه  اکا نه خاک سپر نت که یوارتداه اهل  لد اهل شعر   ا ب    نذراالسالم

 :سراوتمیخو ا  ر وکی ای سر  هاوش  اسآ یورااهل عتق 

  ر جوار مسجت  االم کن اش نرا رد 

 ای  ر ن قبرزززتا نتالوم اذان مؤذن را 

 (99 ص:همان)محمت عیسی شاهتشد 

 معرفی تألیفات قاضی نذر االسالم -2

 نامه نوشیته شیته      که نه صور، اسآ  استان 9ۀ رنجها(: اون کتاب مجموع ۀ)عطی نتار ان

 ص:د همیان )راییق االسیالم   نامییتز  «نثر مسج »که می توان دن را  اسآنه قترش موی ن  دنهانیان 

477) 

 اون کتاب مجموعۀ متهورترون اشعار ا  نظییر شورشیدرد عییت    ا )سه تار دتتی(دگالی نیال :

 اون اشعار پر شیور   یوبیا   زناشتمی جز اوالهاپاشاد شط العرب    ارد کمال نبالهۀ قرناند محرمد ستار

ز نواینت(تار می ناشت که نواینتگان نا  سآ می 2وا  4)نیالاد سایش اسآ مثل سه تار که  اراش  زسآ ا

 (499ص:همان)
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 نیه صیور،   کیه قیبالً   ناشیت جوگ نانی )سخن عصر(: اون کتاب مجموعۀ مقاال،  ش می 

نه چاپ رسیته نو ز اون مقاال، سرشیار ای یالیز   انتقیا  علییه     « عصر جتوت» ۀ جتاگانه  ر ر ینام

 (242صم:2981 ودراند  )محمت مالیر الزمان   اسآزمکومآ نروتانیاش هالت 

 مالثیور  ر ا نییا،    ۀ: اون کتاب ا لین مبسیی ()اعترااا، ینتانی سیاسی راج نانتورینان نالتش

 (242ص:همان) زدن نه  ووان نوشته نو ۀ ناشت که شاعر  ر هالدام اسار، نراش ارائنالدال می

 )هیاش  ش  اشیعار   ترانیه   ۀ: اون کتاب مجموعی   لون چانپا )نام گلی خوشبو  ر نالدال ا

 (499ص:همانز )رایق االسالمد اسآسر  ه  29ن اسآ   شامل ناشت که ینانش عاشقانه   ر امی

  که اغلب دنهیا   اسآسر  ه   اشعار  ش  14نیتر نانتی )نی یهردلو (: اون کتاب مجموعۀ

وین سیبب مکومیآ    ه اند ر کمیخواه را تتووق   ترغیب   مر م دیا ش نو هانقالنی   شور اندیز 

 (499ص:همان قآ اون کتاب را نیز ضبط کر ه نو ز )

 کالالته   سر  ه   شعر انقالنی تتووق22)سر    رهم شکستن(: اون کتاب شامل  نهاندرگان

یالیز  ینان شو  که  ر دن   لآ را نا محسوب مینذراالسالم  هاش مالظومشور اندیز   وکی ای مبسیه

 (477 ص:همانمور  انتقا  قرار  ا ه اسآز )رایق االسالمد 

 ینیان   کیه   استان جذاب   عاشیقانه اسیآ   8کتاب مجموعۀ  )رنج نیالوا(: اون رو  ترنیتن

 (477ص:همانناشتز )سا ه   ر ان   قانل ستاوش می نسیار استانها 

 غم   انت ه شاعر   هالتۀنتانهاوی که : اون کتاب مجموعه اشعار   ترانهنامه() ل چیآ تاناما

 (477ص:همان) ناشتزمید ملقب نه کتور   سآد «چیتّارَنجَن  اا»  ر سوگوارش دقاش

  عاشیقانهد مهجیورشد    ۀشعر   ترانی  21سیانآ )نام وکی ای نتهاش موسیقی(: اون کتاب شامل

 (477ص:همان) زناشتکتور   ستی   غیره می

 ر اسیآ  سوسیالیستی شاعر  ۀشم مونا ش )مسا ا، خواهی(: اون کتاب مالظوم شامل نظرو   

 ناشیتز میی انسانیآ   جوانمر ش هووتا   دشیکار  هر نیآ دن سخن ای تسا ش   نرانرش همدانی   

 (499صم:2990)رایق االسالمد 

  ناشیت  عتق   هجران مینا مضامین  شعر   سر  ه 71پونرهوا )نا  شرقی(: اون کتاب ما ش

 م:2997)راییق االسیالمد    ز  اموال  ل و  شاعر شورشدر اسیآ ر می که نیاندر  ضعیآ  اقعی 

 (477ص
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 ر عین میال شعر کو کانه جالب    ل اندیز    27: اون اثر شامل )گل یوالده( یوالده اول  

 (474ص:همان) زناشتها میر ان   مالاسب نراش نچه

 دنکه  ر هر سیطر  اسآ  مقاله 1)مساارر یگار تلخ( : اون کتاب مجموعۀ   ر والیرجاترش 

 ر الزمیان   )محمت مالیی  زسخن ای نیتارش   دیا ش ملآ نه صور، یالز   تحروض نداشته شته اسآ

 (242ص: ودراند همان

 عیتالآ خیواهید    نیا مضیمون   شاعر سر  ۀ 12)نی خانمان(: اون کتاب مجموعه  شارنوهارا

)راییق االسیالمد    ناشیتز می جز دنمقوق ینان  ر جامعه    ۀجوانمر شد کتور   ستید دیا شد اقام

 (499صم:2990

 والیید کتیور   سیتی       مقاله 1)سعا ،  ر  متآ(: اون کتاب مجموعه  ر  ر  ماندول 

 (474صم:2997د ز )رایق االسالمغیره می ناشت

 اندییز  کالالته   شورهاش نیتار: اون کتاب مجموعۀ اشعار   ترانه)کاکتوس مارش( اانی مانتا

 (474ص:همان) زناشت که غالب دنها مرنوط نه  قاو  نظامی   ستاوش مر م سیاسی اسآمی

 که  اسیتان عتیق    اسآنظم(: اون کتاب وکی ای رمانهاش شاعر نالت  نار/ نی)نی نا  ن هارا

 اسآز متهورترون شعر نذراالسالم« گرشورا»گفته می شو  که  کالت  را نیان مینامواق خو   ش 

 (474 همان:ص)

  ناشیت    عتقی شاعر می ۀشعر   نغم 28شین    هین   ل )تالیم  روا(: اون کتاب مجموعۀ

عا،  ودر نظیر ستاوش اقرد  صال نا   سآ   رنج   شکالجه هجران نیز عال ه نر اوالها  اراش موضو

 (474ص:همان) زاسآ

   ناشت که نیه  هاش متهور شاعر میهشن چیتا )مالتخب اشعار(: اون کتاب  اراش اشعار   سر

 (121 ص:همانرانیالترانا، تاگور اهتا شته اسآز )خان محمت معین التوند 

 نداشیته  تاب نغما، قاضی نذراالسالم که نه نام پسر عزویزا  جلت ا ل: متهورترون ک -نلبل

هاش اورانید ترکید عرنی  کتیورهاش  ودیر   ای دهالگ هاوشاغلب ترانهترانه هاوی دهالگ شته   

 (474صم:2997د خا رمیانه اقتباس شته اسآز )رایق االسالم
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 اسیآ   29تا ا ناشیت کیه تعی   هاش  والی شاعر میی اشعار   ترانه ۀینجیر: اون کتاب مجموع

: خالت امان اود عمر اار قد نور ید سوغا،د عیت مبارکد خوا دمتویت  پهلوانان   مراسم  والی نظیر

 (474ص:همانز )ناشت  غیره ای عالا ون دن می

 نیتۀ  ر رنرگیناشیت    اشیعار شیاعر میی    11)نط/ مرغانی(: اون کتاب مجموعۀ  چاکر ناک

 ( 422 مان:صه) اسآزموضوعا، گوناگون عتقی   یبیعی 

 ستاوش ینتگید  ی مانالتکه  اراش موضوعات شعراسآ 17اون کتاب مجموعۀ  :)شامداه( شالتا

 (427ص:همان)زجوانی   جوانمر شد سر   نظامید سر   نوجوانان   غیره اسآ

 اسآ(: اون  -محبوب  -/ مالظور چتمی که مالتظر نارانچوکر چاتوک )چتم چکا ک گونه

غزلهیاش   اسیاس ها نیر  ناشت   اغلب اون سر  هنغما، معر ف شاعر میترانه    22کتاب مجموعۀ 

 (474ص:همانجامعه قرار گراآز )مختلف مور  قبول   توجه اقتار  نسیاراارسی نوشته شته که 

 ینیان اوین رمیان     زناشت)گرسالدی مرگ(: وکی ای رمانهاش متهور شاعر می مروآ توکو ا

 (474همان:صز )ر ان    لچسب اسآ نسیار

   ترجمه کیر ه    رناعی ای رناعیا، اارسی مااظ شیرایش را نه نالدالی  12رناعیا، مااظ: ا

 (44صم:2990محمت عیسی شاهتشد ز )سب  مااظ د ر ه اسآ اساسنر

 ناشت که هاش شاعر میترانه ه)نغما، نذراالسالم(: اون کتاب وکی ای مجموع کاگی تینذر ل

 (474صم:2997د )رایق االسالم زناشتمی جز دن   الزیملید تغزلید سالتید  ۀ اراش تران

 ناشت که  اراش چهار نخیش  هاش  لچسب شاعر مییولی میلی )تأللو( : اون وکی ای نماوتالامه

 (101 ص:همانمحمت معین التوند جتاگانه اسآز )خان

 اشیعار   نغمیا،    هاشهقیامآ(: اون کتاب وکی ای متهورترون مجموع ۀپر الش شیکا )شعل

مکومآ ۀ ناشت   ما ش سخالهاش دیا ش   انتقا  ای کارهاش ظالمانشاعر می ۀکالالتر اندیز   نیتارشو

 (424صم:2997د نروتانیاش هالت اسآز )رایق االسالم

 خواهان را خیلیی  ناشت که دیا شاون رمان انقالنی می مضمون)کانوس(:  استان    کوه لیکا

 (9 ص:همانتتووق کر ه نو ز )خان محمت معین التوند 
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 اسیآ کیه    ی)نتهاش سر  هاش نذر االسالم( : اون کتاب وکیی ای کتانهیاو   نذر ل شار لیپی

ز ناشتعت  می 70ناشت که خو ا  رسآ کر  که تعتا ا هاش  ش مینتهاش دهالگ سر  ها   ترانه

 (472صم:2997د )رایق االسالم

  دمیز اسآ   تا ای دنها یالز 28شت   ناترانه می 92)ماه خالتار(: اون کتاب شامل  چانتر نیالت

 ( 428ص:همانز ) خواه نونیان دن شوراندیز   موجب تتووق جوانان دیا ش

 ناشیت کیه خیلیی    )گر نبالت گل شیولی(: اون کتاب مجموعۀ  استانهاش کوتاه می شیولی ماال

 (229صم:2989 ودراند   کیل اممت  ) زکالتخوب خوانالته را نه جذب می

 سیر     ه شکلناشت   مکالما، دن نتر   شعرگونه میئااون کتاب نه صور، ت )اشبا (: دلیا

 ( 412صم:2997د اقتباس شته اسآز )رایق االسالم  اساییرش  ون هالتۀ اسآ    استانش ای مماس

  ز )راییق  ناشیت عاشیقانه میی   ۀترانه   نغم 99شور ساقی )دهالگ ساقی(: اون کتاب مجموعۀ

 (429صم:2997االسالمد 

  قاضیی نذراالسیالم    ۀنغمیا، عتیق   عاشیقان    ۀگیتی )نغمه جالدل(: اون کتاب مجموعنان

 (472ص :همانناشتز )می

 ناشت که نراش نیتارش ملآ مسلمان نوشیته نیو ز   هاش اسالمی  ش میذ  الفقار: مجموعۀ ترانه

 ( 410ص:همان)

 ه مالاسب  ختیر  ناشت کنماوتالامه   اشعار کو کانه می ۀپوتولرنیی )ای اج عر س (: مجموع

 (472ص:همانها سآز )نچه

 ناشیتز  قاضیی نذراالسیالم میی    ۀترانیه جیذاب   عاشیقان    88 ۀگل ناغچه )گلستان(: مجموع

 (472ص:همان)

 ام قردن کروم نه صیور، مالظیوم   جزء سی ۀ)عم جز نه نظم(: اون کتاب ترجم کبّ عم پاره

 (104 ص:همانند ناشت   ای دثار جا  ان شاعر اسآز )خان محمت معین التومی

 سر   نیز  200ناشت اون هاش  ش مینغما،   ترانه ۀگیتی شاتو  ال )نغما، نیلوار (: مجموع

 (472صم:2997نه صور، نوار موجو  اسآ ز )رایق االسالمد 

   ناشیت کیه   شور لیپی )نتهاش دهالگ سر  ها(: کتاب نتهاش دهالدها   سر  هاش شیاعر میی

 (124ص:همانالتوند  خو ا ساخته اسآز )خان محمت معین
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 دهالگ(: اون کتاب نیز وکی ای کتانهاش نتهاش دهالگ   ترانه هیاش  ش   ۀیالو)د شور موکور

 (124: همانمی ناشت ز )

 ناشت   خیلی جالیب    کتانهاش سر   می ۀگانر ماال )گر نبالت سر  ها(: اون وکی ای مجموع

 (9ص:همانز ) لچسب اسآ

 اشیت کیه شیاعر نیه     نمیی ل(: وکی ای کتانهاش  رسی تو )ا نیا، مکتب ایفامکتب شاهیآ

 (479 صم:2997د ز )رایق االسالم رخواسآ و  ناشر نراش یالب   متارس  والی نوشته نو 

 شاعر اسآ که راجی  نیه    هفآ نرا ر(: وکی ای کتانهاش جالبد پا )و  خواهرچمد ناشسآ

 نیو ز پیا تبیتول کیر ه    ل چیم که جا  گرش دنها را نیه گی  اسآ و  خواهر    استان هفآ نرا ر 

 (402ص:م2991)عبتالمقیآ چو رشد 

 ناشت که ما ش سیخالان  نیریار )دنتار(: اون هم وکی ای کتانهاش اشعار   سر  هاش شاعر می

 (479صم:2997د کالتز )رایق االسالم  خوانالته را نه خو  جذب می نو هجالب    لالتین 

  د نیان شور اندیز   انقالنی اسآز )رایق االسالمشعر که  اراش  29ناتون چالت)هالل(: مجموعۀ

 (479 صم:2997

 پییامبر   ۀنامی اش اسآ که نراساس ینیتگی مار نهاشکار )خورشیت صحرا(: اون کتاب مالظومه

 (479 ص:همان)ص( نوشته شتز )اکرم

 ز ناشیت سر  هاش قاضی نیذر االسیالم میی    ۀجلت   م: اون هم مثل جلت ا ل دن مجموع -نلبل

 (479ص:همان)

 ناشیتز  متهورترون اشعار   سر  هاش شاعر میی  ۀاشعار(: اون کتاب گزوت ۀ)گزوت شانچاون

 (402ص:م2991)عبتالمقیآ چو رشد 

   شش سوغا، )سوغا، دخر/دخرون هتوه(: اون هم مجموعۀ اشعار   سر  هاش شاعر اسیآز

 (401ص:همان)

  : سی عمر خیام نیتانورش را نیه  رناعی ای رناعیا، اار 298  ر اون کتابرناعیا، عمر خیام

 ( 1صم:1000ز ) نذراالسالمد نظیر ترجمه کر ه اسآینان نالدالی   خیلی یوبا   نی

 دن  ۀتر شعر گونه   مکالمئاتن (: اون هم و  تت عسلی/ مالظور سیمینالن )گر ن ما هو ماال

 (479 صم:2997نا سر   اسآز )رایق االسالم    ودراند 
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  ز ناشیت ب مجموعیۀ اشیعار   سیر  هاش قاضیی نیذر االسیالم میی       یار )یواان(: اون کتیا

 (479ص:همان)

 (479ص:همانز )مقاال، شاعر اسآ ۀ نباله  ار(: اون کتاب مجموعۀ  هوم کیتو )ستار 

 نماوتالامه   اشعار  ۀپیلی پاتکا پوتولرنی وه )ای  اج عر س  پیلی پاتکا(: اون کتاب مجموع

 (479ص:همانشیرون   خوانتنی اسآز ) نسیارناشت که کو کانه شاعر می

 ز ناشیت سر  هاش مرنوط نیه  وین هالیت  میی     ۀرندا جانا )شقاوق سرخ(: اون کتاب مجموع

 (479همان:ص)

 اهل بیت در نغمات قاضی نذر االسالمبه عشق  -3

)ع( اسیآ  )ص(   اهل نییآ عاشق پیامبر اکرمد االسالم شاعرش ر مقتمه ذکر شت که قاضی نذر

خور ز متیی هالدیامی کیه  ش سیر نیرش ر ینامیه      مالتش  ر اکثر دثارا نه چتم میعالقهکه اون 

 ر تیارنخ   م سیپتامبر    «محرم»عالوان ا اش  اراش هفآ صفحه نگراآد شماره ه هومکتو را نر عهت

نمو  که نخستین شمارۀ  وژه راجی  نیه مراسیم     مالتترمالاسبآ عاشوراش همان سال همیال ش ن 2911

شو ز وعالی شاعر ملی نالدال ا  ر اوین  ندارش ینان نالدال محسوب می ر تاروخ ر ینامه  والی مذکور

هاش خو  شیاعر  یمیاله هم پیتر  گر وتز اون شماره پر ای مقاال،   اشعارش نو  که اغلب دنها نوشته

( شاوان ذکر اسآ که همدان اون شماره را اوق العا ه میور   8صم:1009الحی شیکتارد ز )عبتنتنو 

که  ر اون شماره انتتار واایآ     «محرم»عالوان ا حسین   ستاوش قرار  ا نتز وکی ای اشعار شاعر نت

 ناشت:  العا ه شهر، پیتا کر ز مطل  اون شعر نه شر  یور مینیآ نو د  ر جامعه اوق 84 اراش 

 دسمان نیلی سیاه    نیا ای خون سرخ سرخ شت»

 «تزاش ما ر! پسر عزوز، نه  سآ قاتالن خون ش

 ( 21صم:2991)عبت المقیآ چو رشد 

 : نووستمی رنارۀ اون شعر  کتر محمت عیسی شاهتش 

اسآز نذراالسالم  ر اون شعر اوثار   ای خیو    «محرم»وکی ای اشعار معر ف قاضی نذراالسالم » 

    مالتیی   )ص(گذشتدی مضر، امام مسین )ع(   مظلومیآ ینان   کو کان اهل نییآ پییامبر  

گیتای ای یرویق   جان ۀکرنال    رسهاش اون  اقع ۀهاوش را یورش ترسیم کر  که مماسوزوت   نیر 

گیتای کیرنال   جانۀ اون شعر  ر ینان   ا نیا، نالدال جا  ان شت؛ البته ای قر ن گذشته نر اساس  اقع
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 یر اجی  جز دنی   وسرانامهد  استانخوانید جالگد مرثیه)عامیانه( ر ا نیا، نالدال اشعار سالتید پوتی

) رویاش   «نیتیا  سیالتهو  » سی   اشآز  ر قرن معاصرد میر مترف مسین  ر کتاب معر ف خو  

دن ن تاروخی    استانی نیو   ۀ لیل عتم پتتوانهکرنال را ینته   جا  ان گر انیت؛  لی ن ۀغمها(  اقع

قیقیآ   ر م «محرم»ای انتقا ا، پژ هتدران مصون نمانتز  ر اون رانطه شعر نذراالسالم تحآ عالوان 

)محمیت عیسیی شیاهتشد     «ها   اریوانی موی ن کرنالد عاشورا   شهتاش کرنال اسآزگذشته ۀخالص

 (70 ص :همان

نو ز وکیی ای متخصیا،   )ع( عاشق  اقعی اهل نیآ  ا  هت که مذکور شاعر نتان میهاش تیاعال

   ر اون یمیاله هالوی سراوی را  ر ا نیا، نالدال نه مقام ا ج رسانیت نذر االسالم اون اسآ که  ش نغمه

سه هزار سر    رنارۀ  ز  ش تقروباً سآ وای نه مقام ا   هور هم نتوانستگهیچکس متی رانیالترانا، تا

ناشیت کیه   ها نیتتر ای   وسآ عت  نغما، اسالمی  ش میی موضوعا، گوناگون نوشآز ای اون ترانه

سر  هاش انقیالب اسیالمید   )ص(د موضوعا، مختلف اسالمی نظیر ممت ختا نتد نعآ پیامبر گرامی

جیز  راج  نه مراسم اسیالمی    وی سر  ها اسالمید سر  هاش عتقی   معالوشد  تهاشستاوش شخصی

ناشیت  هم وکی ای موضوعا، مهم نغما، اسالمی ا  می )ع( رنر گراته اسآز ستاوش اهل نیآ دن را

ذکیر شیته    که نعضی جاها نه صور، سر   مستقل   نعضی جاها نه صور، نختی ای و  سیر   

معر ف   متهور اسآ که نت ن خوانتن دنها نیا د ای     قتردن کالونی ۀاسآز اون سر  ها  ر جامع

ز چالت نمونه ای نغمیاتی  وانتنمی  نقاش ر دهالگ خوا چه  والی وا چه ارهالدید هیچ محفل   جلسه

 ناشتزسر  ه اسآد نه شر  یور می)ع( که نذراالسالم  ر عتق   محبآ اهل نیآ 

 )ع(نغمات قاضی نذراالسالم راجع به حضرت علی: 3-1

1 

 میتر! نیتار شود نیتار شو نار  ودر )ع(اش ااتح خیبر علی

 کر هاش  شمالان را تباه مینته دن ذ الفقارش   سرش که قلعه

 اش شیر ختا! نای گر  نار  ودر  ر عرنستان

 ینالت مسلمانان مستضعفان جهاناروا  می «!)ع(وا علی»نه صتاش 

 نانگ میترش خفتدان جهان رانا 
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 نیتار   هتتار کنز

 گریش که نتان ا ج کوه البری را تباه کر ش

 دن را نار  ودر نزن!

 اش ساقی نهتآ! اون ملآ مر ه شته را دب کوثر نبخش

 هوا   نی خبر انتامر ی اون ملتی )که ر یش( ااتح جهان )نو (د ای خو  نی

 نبخش )لذا نه( اون )ملآ( قو،   جوشش  شجاعآ

 نیا نا نه نا  کر ن گر    غبار نیانان نامیتش   مأووسید 

 زللتُنا سوار شتن نر اسب  ُ

 (299 صم:2998) نذراالسالمد  

2 

 توایق نبخش اش ختاش مهرنان

 تا جهان اسالمی نار  ودر دنا  شو ززز

 اومنار  ودر نبخش دن سلطالآ گم شته/ که ای  سآ  ا ه

 نو ززز )ع(ای دن شیر ختا مضر، علینای نبخش همان ذ الفقار که 

 ناشالتتمام مسلمانان جهان  ر و  جماعآ 

 نلالت ناشت همان پرچمی که  اراش هالل اسآز

 (298 ص:همان) 

 

 )ع(نغمات قاضی نذراالسالم راجع به حضرت فاطمه: 3-2

1 

 سآا ملکۀ نهتتها)ع( ما رمان اایمه

 آ)ص( اسا   خآ محبوب جهان   ارینت مضر، نبی اکرم

 ای گالاه   غم اسآ ۀ هالتا  اهل متواله   نجا،
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 نخش اسآز)ص(   ارشتۀ خوا   شا شپالاه امآ نبی

 میتش( تو انر مهر هستیااش ما ر!  ر نیانان   صحراش )نا

 ساوۀ  رخآ مهر هستیزد تو نراش جان تتالۀ کوور گرمسار

 ینان جهان که اسیر ) ر ینتان قوانین مر ان( نو نتد  ۀاش ما ر! هم

 ای لمس لطف   مهر تو دیا  شتنتز

 را )ع(را ) ر متواله(   مسین )ع(اش ما ر! مسن

 کر شاتا ر نیانان کرنال نراش نجا، اون امآ 

  ر عوض دند  ر ر ی متر )ای ختاش نزرگوار(د جاش دنهن

 نجا، گالهکاران که نالته نیز شامل دنان هستمد را خواهی خواسآز

 ارش که ای سیالۀ سالگ کوه جارش می شو د تو چه خوا دمتش اش ما ر! چون دنت

 چون دب یمزم که موض لطف   مهر اسآز

 اش اخر ینان اسالم خوا اخالق   پاک نژا !

 ای ار  س نرون ناران رممآ را نر ما نارانیتز

 (92صم:1000)عبت المقیآ چو رشد  

2 

 کالت)ص(  ر متواله نایش مینا کبوتر دنی رنگد  ختر نچۀ مضر، نبی

 شو زاا پروته میتن ا  رنگ پیراهن یعفرانیای نور ن

 )ص( اسآشکل صور، ا  عین صور، مبارک مضر، نبی

 چتمهاوش همیته پر ای لطف   مهر اسآ

 گیر ا  نره را ) ر دغوا( می

 کالتز  نا شوق ای ا   رخواسآ شالیتن کلمه )شها تین( می

 کالت انم(  ر مسجت جمعه دوا، قردن تال ، میچه کسی )نمی

 گووت رنگ )که دن تال ، را شالیتد ( نایش را ترک مینی ا 
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   نا ناال کر ن  ستهاش کوچولووش )نه  رنار الهی( متغول نه مالاجا، شو ز

 وش( چون جروان دب  رواش نیلهاروز  )ای  وته) ر مال مالاجا،( اش  می

 «)الهی( امآ )پترم را( نجا، نته!»  گروه کالان اروا  می ینت: 

گیر    )ص( ا  را )نا لطف   مهر(  ر دغوا میچالین مالاجا،( مضر، رسول ختااون)ای شالیتن 

 «! تو ملکۀ نهتآ نرون هستیز)ع( اش اایمه» ارماوت: می

 (92ص:همان) 

3 

 زززالتناشنراش جهان می الدوینان ماد  ر اخالق   صفآ 

 سآا ملکۀ ینان پاکتامن   نا اخالق ما )ع( ختر پیامبرد اایمه

   ختما،   لطف ا  نو  چون دب کوثر  ر کوور گرمسار اتاکارش

 شو زامر ی هم  صف   ستاوش ا   ر هر خانه نین مر    ین خوانته می

 (82ص:همان) 

 مراثی قاضی نذراالسالم راجع به حوادث دردناک کربال  :3-3

1 

  ه نراش اوجا  ناله   شیون   یارش  ر  نیاکرهالل ماه محرم نار  ودر یلوع 

 خور زماتم دن نه گوا می «!!)ع(!  اش مسین)ع( مسین اش» 

 مالاسبآ اون سالر ی سوگوارش(ه)ن

 ای ناله   یارش  ر کرنال ای هوا راته اسآ )ع(العانتونیون

 کالالتزناله   یارش میااکالتهد  ر نهتآ خو شان را نر یمین  )ع( مضر، علی   اایمه

 کالمان   یمین گوا میامر ی هم صتاش ناله   یارش دن  ر همه جاش دسم

 نار ز  نر کوور صحرا ای انر سرخرنگ خون می

 کالتخانم سکیاله نا گراتن جست قاسم  ر دغوا خو  ناله   یارش می

 زختا نت نیز نا متاهتۀ دن سیالۀ نایک تیر خور ۀ کو ک اصغرد نه گروه  ردمته

 خوانالتزکالالت   مرثیه مییامر ی مسلمانان جهان )ای وا  اون سالر ی سوگوارش( ناله   یارش م
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 روز زمی هاش نالی د م(  ائماً ر سوگ دند ای هزار سال گذشتهد اشکها )ای  وته

 (91ص:همان) 
 

2 

 دن محرم سوگوارش نا وا گارش )موا   انت هدین( کرنال ای راه رسیت

 تزانقرارتاب   نیامر ی مسلمانان جهان ای وا  دن  قاو  سوگوارشد ای ناله   یارش نی

 خوار اصغر که دب خواسته نو نچۀ شیر دیدوت تتالامر ی وا م می

 نو ز )ع(که ا   ر دغوا مسیناما )ای ضرنۀ تیر  شمالان( نه شها ، رسیت  ر مالی

 هوا ااتا هد دوت که( سکیاله ای رنج   انت ه نسیار یوا   ر خیمه نی)وا م می

 قاسم نو ز  ودر جالایۀکه  ر و   سآ ا   ستبالت ای  اج   نر  سآ  ر مالی

 ای گروه   یارش ای هوا راآ )ع(ده! یون العانتون

 روز هاوش ) ر جاش اش ( خون می  ای  وته

 توانت )اوالچالین رنج   انت ه را( تحمل کالتزچون ا  انسان اسآد می

 تتروج ای نین می راآزهتأثیر دن( ن ایاما اگر سالگ هم نو د )

 ته اسآد نه شها ، رسی )ع(چون مضر، مسین

 کالتل پتآ خالی نیز ای سوگ ا  گروه میلتُاسب  ُ

 نار زجاش ناراند خون میهمالاسبآ اون سوگ  ر دسمان نهن

 (97ص:)همان
 

3 

  ر دب ارا، ار   دمتد )ع(د مسین)ع(د )نعت ای شکسآ  ا ن  شمالان( چون پسر عزوز اایمه

 هاوش سیل اش  جارش شتزای  وته

  رنگ ای  ستها نه پاوین انتاخآد اما نی ر    کف خو  دب نر اشآ 

 ده! شاوت دن موا    ر ناک    لسوی نه وا ا دمت که

 کو ک شیرخوار اصغر نه جرم خواستن دبد تیر  شمالان را خور 

   نا نوشیتن خون خو د نراش همیته خوانیت
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 قاسم هم نراش اون دب نه شها ، رسیتزد  اما  نو

 مالاسبآ ای  اج خو  مالیته نو (د ناپتوت شتزه سآ سکیاله )که ن نراش نه  سآ د ر ن اون دبد مالاش

 شو صتاش ده   ماتم دن ای موج اون دب )ر   ارا،( شالیته می

 خون شهیتان نا اون دب دمیخته شته اسآز

 زنه شها ، رسیت قط  شت   نای ش عباس شجاع نراش اون دب

 میر زار  میای اقتان اون دب  ر خیمه ای تتالدی   )ع(یون العانتون

)نه   ر دخرد   شتسوگوارموا   د اما ای رنج   انت ه اون اسآااتح اون جالگ )ع(د اگرچه مسین

  سآ  شمالان( نه شها ، رسیتز

 (102 صم:2998)نذراالسالمد 

4 

 ینت! سرو  نیا   نبیند ) شمن( نر سیالۀ پسر عزوز، خالجر می)ع(اش ما ر اایمه

 شو اسالم(  ار  خاموا میاش ما ر! دخرون چراغ  ون )مبین 

 شو زاش  روغ! شهر متواله هم  ار  تارو  می

 کجا هستی اش شیر ختا   ذ الفقار تو کجا اسآ؟

 )نیتار شو  ( گور، را شکاف نته   نیا نه میتان کرنال

 تو امر ی )نه  سآ  شمالان(  وران شتنت ال ارینتاند ا 

 مر ه شتزژون خایر( تمام عالم ای سوگ دن په ا)ن

 نوسیتشد ر گر نی که تو میناش دخرون پیامبر)ص(! تو کجا هستی؟ 

 ینالتز شمالان نر همان گر ن مسین شمتیر می

 کالی؟تو چطور تحمل می

 )شالیتم که( تو  ر ر ی متر دب کوثر را نه گالهکاران خواهی نوشانیت

 میر ؟کالی که کو ک شیرخوار ای اقتان دب میدواد تو متاهته نمی

 (94صم:1000چو رشد )عبت المقیآ  
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5 

 نالالتاهل متواله ای رنج   انت ه   سوگ نا ده   یارش می

 اندیز ای  هان ماه پر نور خاموا شته اسآزچون لبخالت  ل

 ینتنار    موج مینالت   نر سیالۀ نیانان میناران سوگ می

 تمام عرنستان ای یواان غم انت ه غرق شته اسآز

 تامر ی گلها  ر گلستان شکواه نت

 کالالتد نلبلها نیز گروه   یارش می

   دسمان ای گر    غبار کوور صحرا تارو  شته اسآز

 «مسین کجاسآ؟»ت که الپرست(   میالنالگیاهان    رختان   مرغان جالدل )می

 ااتانتز)ال  نیز ای اون سوگ   انت ه( ستارگان را )نر یمین( می

 (94)همان:ص

6 

 شو نرخاسته اسآ/ جارش میگر نا  سوگ   انت ه  ر کوور صحرا 

 لری زشو    میتاب میانتها ای ناله   یارش نیدسمان نامحت     نی

 چون یواان مضر، نو  نایگتته

 نار زناران شتوت ای دسمان چون اش  می

 ینالتاروا  می «اش مسین! اش مسین!!»کوه    شآ    روا   نیانان   جالدل گروان 

 کالالتزتان گروه   یارش میرخ   میوانا،   پرنتگان نا گیاهان 

اقیر   پا شاهد امیر   امرا )همه( مانالت دن ر یش )که مسین شهیت شته نو د ( امر ی هم اش  

 خوانالتروزنت   مرثیۀ دن میمی

هاش تمام عالم تمام خواهت شتد اما جروان روختن اون اش  )هرگز تمام نخواهت شتد نلکه( ای  وته

 زیمان تا انت خواهت روخآ

 دن ر   اش  چون دنتار نهار همیته  ر  ل مسلمانان جهان جارش اسآد 

 دن کرنال   دن ر   ارا، همیته  ر  ل مسلمانان جهان ینته اسآز

 تا یمانی که دسمان   یمین ناقی نمانتد 
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 همدان )ای وا گارش اون ر ی سوگوارش( اون ناله   یارش را ا امه خواهالت  ا ز

 (92ص:)همان

 )ع(اهل بیت قاضی نذراالسالم راجع بهنغمات  :3-4

1 

 نیار همان مهر   صفاش مضر، رسول ختا)ص(

   نیار نیر    قو، مضر، شیر ختا

   نیار همان قرنانی کرنال

 ززز)ع(   نیار همان رمم   کرم ما رمان اایمه

 )ع(  نیار همان اتاکارش مضر، مسن   مسین

 زز)  نیار( همان نیعآ شها ، شهیتانز

 سم اعظم  نیار ا

 )  نتان( مسلمانان مر ه را جان نبخشز

 (29)همان:ص

2 

 گرچه  ر  سآ اسلحه نیسآ

  سآ نه  سآ نته   نیا نا هم نه جلو نروم

 دوتخو  قتر، ذ الفقار نه  سآ هاگر متحت ناشیمد خو  ن

 زززز)ع(  اتاکارش مسین )ع(نیار نیر    قو، مضر، علی

 )همان(

3 

 اشی()اگر تو عاشق اهل نیآ شته ن

  ر  ل تو ر   ارا، جارش خواهت گر وت

  رجۀ شها ، را عطا خواهت نختیتز تو   او که ها ش ما هستالتد نه

 (12ص:)همان
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4 

 نسته اسآ )ع(مر : من پسر جوان مسلمان هستمد  ر  سآ من ذ الفقار مضر، علی

 کالمین: من  ختر جوان مسلمان هستمد ای نور چراغ مند ظلمآ جهان را   ر می

 کالممر : نراش نداه  اشتن پرچم  وند من جان خو م را قرنان می

 ین: چالتان پسر من )نراش مفاظآ  ون اسالم(  ر نیانان کرنال شهیت شتنت

 ززز)ع(اایمه هستممد من  ختر ما ر

 (81ص:)همان
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 ریگینتیجه

 ار  نبالیه  اشستاره ناشت ا  همانالتمیالی اندیز نراش ا نیا، نالدشدفآ اشقاضی نذر االسالم نانغه

نظیر نو  گذاشآ نی الیرخ نمو    ناپتوت شت اما تأثیرش که نر ا نیا، نالد الی ر دسمان ا نیا، نالد

 یرا غالی نمو  نلکه نردثار  ودران نییز پرتیو    رختتی    الی  دثار جا  ان  ش نه تالها ا نیا، نالد

 ان اارسی نیه  ویژه میااظ      خاص نختیت   علتش اون اسآ که  ش ای شیفتدان شعر   ا ب جا 

 .انتخیام نو    نرخی ای دثار متهور اارسی را نه نظم نالدالی نرگر 

نذر االسیالم ای  »  :کالیما ب اارسی اکتفاء می ۀسخن صامب  انتالامنه قاضی نذر االسالم  ۀ رنار

ر   ا نییا،  ترون نانغه  ر شیع دوتز ا  را نعت ای تاگورد نزرگنزرگترون شاعران نالدالی نه شمار می

ا   ر  معترضانتز ا  صامب نبوغی سرکش   سرشار ای شوق   ینتگی پووا نو ز شعر نالدالی  انسته

کارانه   عتالتیها   نانرانروهاش اجتماعی جالبتی پتوت د ر ه   نا تالا نر ضت اصول محااظهنرانر نی

الب اارسی غزل را  ر ینیان   سیعی را  رنر گراته اسآز ا  قۀ تجلیل ای اسالم تاروخی   معاصر موی

هاش اارسی   عرنی  ار    نه توصیفا، شاعرانه نالدالی متتا ل کر    اون ینان را نا انبوهی ای  اژه

هیاش  شت   نه جاش قهرمانان قتوم   ااسیانه  «نانی تحولی  ر ا نیا، نالدالی» غالا نختیتز نذر االسالم

  نه جاش لغآ سالسکروآد کلما، اارسی   عرنی ا نیا، کر  ۀ هالتد قهرمانان مسلمان را  ار  صحال

هاش  ش نسیار یویا   دثار   نوشته زسر   هانه کارنر     ر مت  قهرمانان عربد ترکیه   اوران شعر

نوشیآ ویا نیا شیوق متیغول تعلییم نیه  ودیران نیو ز )نریگیرد           وا میی  هموارهکه ا  اسآ چالان

 ( 1271ا:ص2712

سالم عتق   عالقه ا  نه پیامبر)ص(   اهل نییآ)ع( نیو    هاش مهم دثار قاضی نذراالای متخصه

 خوانالتزها   نغما، ا  را ای مفظ  ر مجالس  مالاسبتهاش خاص میکه هالوی  ر نالدال ا سر  ه
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