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مصطفي قليزاده عليار

 نخستين مقتل نويس به زبان ترکي 
نگاهي به زندگي و آثار عاشورايي حکيم مالمحمد فضولي 

بغدادي

چکيده 

حکيم مالمحمد فضولي بغدادي يکي از شــاعران انديشمند و عارفان برجسته قرن دهم 

هجري اســت که بزرگ ترين سخنور سراسر تاريخ ادبيات آذربايجان به شمار مي رود. وي 

شــخصيتي عالم، شاعر و نويســنده اي بود که آثاري را به سه زبان عمده مسلمين يعني 

ترکي، فارسي و عربي تصنيف کرده است.

فضولي، معاصر شاه  اســماعيل صفوي، مجاور و خادم حرم حسيني در کربالي معال بود 

و نخســتين مقتل نويس به زبان ترکي در تاريخ ادبيات عاشورايي است. او از انديشمندان 

شــيعي روزگار خود به شمار مي آمد و در علوم و معارف عرفاني، قرآني، فلسفي و کالمي 

صاحب نظر بود. فضولي ستايشگر فرزانه  اهل بيت: بود و آثار ماندگارش در زمينه هاي 

مزبور، دليل اين مدعاســت. در اين نوشتار مختصر ابتدا نگاهي به زندگي و آثار اين شاعر 

بزرگ مي اندازيم و سپس آثار عاشورايي او را مرور مي کنيم.

کليدواژه ها: فضولي بغدادي، شاعر، مقتل نويس، حديقة السعداء 
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مقدمه

نگاهي به زندگي شاعر

محمد بن  سليمان بغدادي متخلص به »فضولي«1 از قبيله ايراني تبار »بيات« بود. اين قبيله از 

آذربايجان به عراق عرب مهاجرت کرده و در شــهر حّله سکنا گزيده بود. به احتمال قوي در 

سال 890 قمري در بغداد به دنيا آمد )مّشرف، 1380، ص31(.

گفته شــده پدرش، مالســليمان ِحّلي، از علماي بزرگ و مفتي شهر حله بود )هيئت، 

1358، ص36(. بنابرايــن محمد فضولي در خانواده اي دانش پــرور و متدين و روحاني 

پــرورش يافــت. او دروس ابتدايــي را پيش پــدرش آموخت و از ديگر اســاتيد وي، 

مالرحمت اهلل را نام برده اند.

از تفصيل دوران تحصيالت وي بيش از اين اطالعي در دســت نيست. ولي از آثار خود 

فضولي بر مي آيد که به رسم دانشمندان گذشته با کليات علوم مرسوم زمانشـ  مثل فقه، منطق، 

. واژه »فضولي« به عنوان تخلص اين شــاعر بزرگ و حکيم و دانشــمند، يعني شــخص فرزانه و رعايت کننده آداب معاشرت   1

کــه در کار ديگران مداخله نمي کند؛ با اين توضيح که در لغت عرب کلمه »فضولي« از مصدر »ُفضول« )بر وزن ُفعول، مانند 

»ُخروج«( به معناي آراسته شدن به فضيلت و فرزانگي آمده و در کاربرد ديگري، جمع «َفضل« است، به معناي زياد و بيشتر؛ مثل 

حّق و حقوق، علم و علوم، و فّن و فنون. درست به عکس معناي عاميانه و طنزآميز متداول در زبان فارسي که به شخص مفتش 

و بي ادب و دخالت کننده در کار ديگران »فضول« مي گويند. بنابراين واژه »ُفضولي« يعني منســوب به فضل و علم و انديشه و 

کرامت. با عنايت به کاربرد و ريشه کلمه، واژه »فضولي« که تخلص اين شاعر اهل بيت: است، به معناي شخص فرزانه و 

رعايت کننده  آداب معاشرت است که در کار ديگران مداخله نمي کند. خود حکيم فضولي در مقدمه ديوان اشعار فارسي اش 

به اين موضوع پرداخته است: »من به توفيق همت، استدعاي جامعيت جمع علوم و فنون داشتم ]و[ تخلصي يافتم متضمن اين 

مضمون؛ چراکه در لغت، جمع فضل است بر وزن علوم و فنون...« )فضولي، ديوان فارسي، چاپ مازي اوغلو، آنکارا، 1962، 

ص11(.

همچنين شعر ترکي استاد شهريار درباره اهميت سه زبانه بودن شعر فضولي که در متن مقاله آورده ايم، بر فاضل بودن و داشتن 

فضايل شاعر سه زبانه اشارت، بلکه تصريح دارد.
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فلســفه، حديث، تفسير، کالم، تاريخ، رياضي، طب و طبيعياتـ  به خوبي آشنا بوده و برخي 

از آنها را در حد تخصص مي دانســته است؛ مثل علم کالم که حتي کتابي هم در آن موضوع 

نوشته است )مطلع االعتقاد في معرفة المبدأ و المعاد(. 

عهدي بغدادي، معاصر و همشهري فضولي و از تذکره نويسان معروف عهد صفوي، سال 

963 قمري را سال وفات شاعر و علت مرگش را بيماري طاعون نوشته است. برخي هم سال 

970 را تاريخ درگذشــت او دانســته اند. پيکر فضولي بنا به وصيت خودش در جوار بارگاه 

مواليش امام حسين7 در کربال به خاک سپرده شد. )همان، 1358، ص37(.

طي چهار قرن قبر او مورد زيارت زائران حسيني بوده است. اما در سال 1975ميالدي 

به دليل تعريض خيابان هاي اطراف حرم امام حســين7، قبر شاعر را به محوطه کتابخانه 

نســخ خطي آستان قدس حسيني انتقال دادند )شعردوست، 1374، ص21( و سنگ قبري 

بــزرگ بر آن نهادند و به زبان عربي نام و مشــخصات تاريخي فضولي را روي آن حک 

کردند. هنوز هم زائران مرقد حســيني قبر او را زيارت مي کنند و اهل ادب بعد از زيارت 

حرم سيدالشــهدا7، با پرس وجو مرقد شاعرالحســين فضولــي را مي يابند و مزارش را 

زيارت مي کنند.

جايگاه واالي فضولي در ادبيات فارسي، ترکي و عربي

چنان که گفتيم، حکيم مالمحمد فضولي بغدادي، عالم، نويسنده و شاعري است که در سه 

زبان ترکي، فارســي و عربي آثاري ماندگار آفريده است. البته هنر واال و انديشه هاي ارجمند 

اين شاعر متفکر شيعي بيشتر در زبان مادري اش نمود و ظهور دارد. او در سراسر تاريخ ادبيات 

آذربايجان شاعري بي رقيب و بزرگ ترين شاعر ترک زبان تاريخ است.

با اين حال در هر ســه زبان، جايگاه شــاعري و دانشوري اش مورد توجه اهل نظر است. 

استاد شهريار به عنوان يکي از قله هاي بلند شعر فارسي و ترکي معاصر، در بيان مقام فضل و 

هنر فضولي مي گويد:
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کي فضولــي کيمي بير شــاعر فاضل دوغولورفارســي، ترکي، عربي َده نَــه فضايل وار ايميش

)فردي، 1371، ص125(
چــه فضايل وااليي در زبان فارســي و ترکي و عربي هســت/ که شــاعر فاضلي 

همچون فضولي در دامان آن سه زبان متولد و پرورده مي شود.

ســه زبانه بودن اشــعار و آثار منظوم و منثور حکيم مالمحمد فضولي از او شاعري مؤثر 

در اتحاد اقوام مســلمان و امت اسالمي ساخته و استعداد کم نظير و نبوغ سرشارش همراه با 

توفيقات الهي در خلق آثار پرمايه ادبي، فکري، ديني و عرفاني، او را به شــاعري انديشــمند 

و صاحب مکتب ادبي و فکري تأثيرگذار در تاريخ ادبيات مســلمانان تبديل کرده و برخي از 

آثارش حقيقتًا حيرت آور و شورانگيز است.

اکثــر آثار نظم و نثر ترکي حکيم فضولي بغدادي در موضوعات متنوع اجتماعي، عرفاني، 

اخالقي، عاطفي، فلســفي و ديني گنجينه گران ارج اســت و در صدر ادبيات آذربايجان قرار 

دارد. شــعر او از ديدگاه فني و هنري، محکم و پرصالبت، مشــحون از آرايه هاي بديعي و 

ظرايف شعري است و در موارد بسياري از نوآوري هاي دل انگيز برخوردار است که در مقام 

بزرگ ترين اســتاد، همواره مورد استشهاد و رجوع و استفاده شاعران بزرگ بعد از خود بوده 

اســت. بي هيچ اغراقي، فضولي در ادبيات ترکي همان جايگاه وااليي را دارد که چهار شاعر 

بزرگ زبان فارسي يعني نظامي، موالنا، سعدي و حافظ در ادبيات فارسي دارند.

نوشــته ها و آثار منثور ترکي اين متفکر اغلب از شــاهکارهاي ادب و انديشه محسوب 

مي  شود؛ مثل کتاب حديقة الُسعداء )نخستين مقتل عاشورايي به زبان ترکي( و مقدمه هايي که 

بر ديوان اشعار ترکي  و فارسي اش نوشته است.

اشــعار فارســي فضولي هم درخور توجه اســت. او را از بانيان سبک هندي و از اساتيد 

نازک خيالي و خلق معناي بيگانه دانســته اند. اما اين مورد مهم در معرفي اين شاعر از سوي 

اغلب مورخان ادبيات فارسي و ادب شناسان عمداً يا سهواً مغفول مانده است. گاه حتي برخي 

نويسندگان ادبيات فارسي بدون تأمل يا از روي بي ذوقي، او را مقّلد قلمداد کرده اند که ظلمي 
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عظيم در حق اوست. 

نکته بســيار حائز اهميت در عالقه فضولي به ايران و زبان فارسي اين است که او ضمن 

ســرودن قصيده اي غّرا به نام »انيس القلب« در مدح ســلطان سليمان عثماني، هم به استقبال 

قصيده شــينيه معروف خاقاني رفته و هم خود را ايراني معرفي کرده است؛ يعني ايراني دوره 

صفويه که مذهب رسمي آن، تشيع بود. او در اواخر اين قصيده مي گويد:
که هر ســاعت دهم در بزم اهل فهم جوالنش»انيس القلب« کردم نام اين محبوب و مي خواهم
بســپارم امانت پيشــه  پاکبازان  دســت  فرستم ســوي دارالعدِل روم از ُملک ايرانشبه 

)فضولي، 1962، قصيده شماره اول، ص31(

ناگفته نماند که گرايش به مطالعه آثار فارسي و ترکي فضولي در ايران در ميان اهل ادب 

در سال هاي اخير بيشتر شده و محافل »فضولي خواني« )خوانش درست و شرح اشعار و آثار 

اين شاعر عارف( برپا مي گردد؛ مخصوصًا در اروميه و نيز در تبريز و تهران.

 نگاهي به آثار فضولي

1. اشعار ترکي 

کليات اشعار ترکي فضولي در بحور عروضي و قالب هاي کالسيک مثنوي، غزل، قصيده، 

مسمط، مستزاد، مخمس، رباعي، دوبيتي و… سروده شده است. اما آنچه از اين هنرنمايي هاي 

ظاهري مهم تر مي نمايد، درون مايه و انديشــه هايي است که وي در اشعارش عرضه کرده و 

چنين شــاهکارهاي ماندگار و گاه بي نظيري آفريده است؛ آثاري مانند منظومه پر آوازه ليلي و 

مجنون و اغلب غزليات، قصايد و... .
غزليات: ديوان غزل هاي ترکي فضولي که اغلب ترّنم کننده مفاهيم عرفاني و آيينه جهان بيني 

رباني شاعر است، با اين غزل ملمع و شورانگيز عرفاني آغاز مي شود:

ســالک راه حقيقت عشــَقه ائيلــر اقتداقد اناَر العشــُق للعشــاِق منهاَج الهدي 

)فضولي، 1390، ص42-40(
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عشــق، راه هدايت را براي عاشــقان روشن کرد/ ســالک راه حقيقت البته که به 

عشق اقتدا مي کند؛ 

همچنين اين غزل شورانگيز تأللؤ توحيد را فوق العاده عاشقانه نشان مي دهد:

بِحار ُصنعونــه امواج پيدا، قعر ناپيدازهي ذاتين و اُول نهاندان ماسوا پيدا

)فضولي، 1996، ص34( 
زهي ذات نهان تو که تمام ماســوا از آن »نهان«، پيدا شــده اســت/ جهان هستي 

درياي متالطم ُصنع تو است و موجودات مثل امواجي بر کف اين دريا پيداست 

اما قعر اين دريا ناپيدا!

گفتني اســت در ســال هاي اخير شــروح متعددي بر غزل هاي ترکي فضولي در ايران و 

آذربايجان به قلم فضال و ادباي فضولي پژوه به نگارش درآمده که نشان دهنده رويکرد جدي 

به آثار اين شــاعر عارف و انديشمند بزرگ است؛ از جمله: شرح مرحوم استاد حاج علمدار، 

شاعر و اديب باکويي در سه جلد، چاپ باکو و شرح استاد عسکر شاهي زاده اردبيلي با عنوان 

مشق جنون، در سه جلد، چاپ باکو و اردبيل.
قصايد: قصايد ترکي فضولي هم در نوع خود بسيار فاخر، ِحکمي و شورانگيز است و 

صالبت قصايد بي نظير خاقاني شرواني را در خود منعکس مي کند. قصايد در موضوعات 

دينــي، اجتماعي، مدح و منقبت چهارده معصوم:، مدح برخي حاکمان زمان او، وصف 

طبيعت و… است. در ميان آنها قصيده »سو« )آب( در بحر رمل مثمن محذوف )فاعالتن 

فاعالتــن، فاعالتن، فاعلن( شــاهکاري بي نظير و تکرارناشــدني در عرصه ادبيات ترکي 

اســت؛ چراکه فضولي کلمه »ســو« )آب: منشــأ حيات، مايه زندگي، نماد پاکي و زاللي( 

و مفاهيــم بديع و مضامين بکــر ديني، عرفاني و طبيعي منتــزع از آب و مرتبط با آن را 

دســتمايه اين قصيده 32 بيتي فاخر قرار داده و آن را در نعت حضرت رســول9 ساخته 

است. تشبيهات، اســتعارات، ايهام ها و تصاوير اين قصيده بسيار زيبا و مبتکرانه است، با 

اين مطلع:
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کيم بو دنلو دوتوشان اودالره قيلماز چاره، سو ساچما اي گؤز اشکدن گؤنلومده کي اودالره سو

)شعردوست، 1374، ص127(

اي ديــده گريان، از اشــک خود بر آتــش دلم آب ميفشــان/ چراکه آب ديده 

نمي تواند چنين آتشي را خاموش کند.

اين قصيده غّرا از ســوي برخي دانشــمندان و ادبا به زبان فارسي و ترکي شرح و تفسير 

شده است.

2. ديوان اشعار فارسي

ديوان فارسي فضولي براي اولين بار به دست بانوي دانشمند و محقق فقيد »حسيبه مازي 

اوغلو« در ترکيه چاپ و منتشر شد که شامل غزليات، قصايد، مثنوي ها، رباعيات و انواع ديگر 

شعر است. 

مضامين اشــعار فارسي فضولي هم مثل اشعار ترکي اش متنوع و رنگارنگ است: عاطفي، 

اجتماعي، اخالقي، ديني، عرفاني، تاريخي و... .

 ِمهر چهارده معصوم::
اينکه او را هســت در دل ذره اي از مهر حالروشن است از سرخي روي شفق بر اهل حال
هســت مهر چارده را هم از آن مِهر اين کمال هر کــه مِهر چارده معصوم دارد کامل اســت

)فضولي، 1962،  قصيده 40، ص204(

سجده بر خاک نجف )در مدح اميرالمؤمنين7(:
چون نباشد سجده گه جايي که خاکش آدم است؟ســجده بر خاک نجف مرغوب اهل عالم است
آري، آري آن مقــام مقتــداي عالم اســتنيســت در عالم مقامي خوشتر از خاک نجف
در حريم قدر معراج رســالت، محرم است...شــير يزدان حيدر صفدر که بــا توفيق فضل

)همان، 1962، قصيده 27، ص142(
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در آرزوي زيارت تربت امام رضا7 :

زهي دمادم به بوي زلفت، مذاق من خوش، دماغ من تر

مرا زماني مباد بيرون، خيالت از دل هوايت از ســر

امــام بر حق، ولّي مطلق، امين قرآن، گزين انســان

امير مردان، شــه خراسان، علي موسي، رضاي جعفر

شها، فضولي ز روي رغبت، ســر طواف در تو دارد

چنان که خواهد در اين عزيمت، به سان مرغي بر آورد پر

)همان، 1962، قصيده 37، ص194(

3. قصايد عربي فضولي

از فضولي يازده قصيده کامل و يک قصيده ناتمام به زبان عربي مانده اســت که مجموعًا 

465 بيــت مي شــود. هفت قصيده در مدح حضرت محمد9، و ســه قصيده در نعت علي 

مرتضي7 اســت. قديمي ترين نسخه اشعار عربي فضولي که در سال 997 قمري، حدود 25 

ســال بعد از وفات شاعر در يک مجموعه گردآوري و کتابت شده، در موزه آسيايي لنينگراد 

نگهداري مي شود و اديب دانشمند آذربايجاني، مرحوم حميد آراسلي، در سال 1958 در باکو 

براي اولين بار آن را چاپ و منتشر کرده است.

4. سايرآثار فضولي

الف( کتاب مطلع االعتقاد في معرفة الَمبداء و المعاد

فضولي اين کتاب را در علم کالم و عقايد مکتب تشيع، به سبک متکلمان و حکيمان ديني 

و به زبان عربي در چهار رکن نوشــته است: رکن اول در معرفت علم و علم معرفت شناسي 

)4 باب(، رکن دوم در شــناخت جهان و اوضاع و احوال آن )5 باب(، رکن سوم در معرفت 

واجب الوجــود )9 باب(، رکن چهارم در معرفت نبوت عامه عموم انبيا و نبوت خاصه پيامبر 

اسالم9 و امامت و قيامت )8 باب(.
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اين کتاب همراه با قصايد عربي شــاعر در بغداد منتشــر شده اســت )محمد الفضولي 

البغدادي،1993(.

ب( منظومه اربعين حديث

عبدالرحمــن جامي چهل حديث اخالقي و عرفاني را از پيامبر اکرم9 به نظم فارســي 

ترجمه کرده بوده که فضولي همان چهل حديث را به ترکي منظوم ترجمه کرده است. از اين 

اثر حديثي ـ ادبي چندين نســخه در کتابخانه هاي دنيا موجود است و در استانبول و باکو به 

دست محققان مختلف چاپ و منتشر شده است )شعر دوست، 1374، ص87(.

شاعر الحسين7

با توجه به کثرت اشــعار و آثار منظوم و منثور مالمحمد فضولي که در ســه زبان به بيان 

معارف و مدايح و مصائب اهل بيت عصمت: به ويژه حضرت سيدالشــهدا7 و موضوع 

کربال اختصاص يافته است، مي توان او را به حق شاعر اهل بيت: خواند و »شاعر کربال« و 

»شــاعر الحسين«7 ناميد. او به زبان فارسي و ترکي اشعار و نثرهاي عاشورايي زيادي دارد. 

در اينجا براي نمونه ابياتي از اشعار ترکي و فارسي اش را در مرثيه امام حسين7 مي خوانيم. 

ابتدا دو بند از ترکيب بند معروف عاشورايي فضولي:

بند 1(
ماتــم بــو گــون شــريعته بيــر احترام ديرمــاه محــرم اولــدي مســّرت حرام ديــر 

دگــول  نفع ســيز  شــهدا  ماتــم  عام ديــرتجديــد  تنبيــه  دهــرده  غفلت ســراي 

تمام ديــرغوغــاي کربــال خبرين ســهل ســانما کيم  دليــل  دهــره  وفــاي  نقــص 
مقام ديــرهر دّر اشــک کيــم تؤکيلور ذکــر آل ايله  علــّو  ســپهر  ســياره ي 
دارالســالم ديرهر مــّد آه کيــم چکيلور اهل بيــت ايچون روضــه ي  بــاب  مفتــاح 

بير دم مــالل و غصــه دن آزاد اوالن گؤنولشاد اولماســين بو واقعه دن شاد اوالن گؤنول 
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بند 4(
حســين!  کربــال  الــم  دردپــرور  حســيناي  مبتــال  باللرينــه  کربــال  اي 
باغريني يانــدوردي داغيله اي اللــه ي حديقــه ي آل عبا، حســينغم پاره پاره 
اي شــمع بــزم بارگــه کبريا حســينياقدي وجوديني غم ظلمت ســراي دهر
اي تشــنه ي حــرارت برق بال حســيندور فلک ايچوردي سنا کاسه - کاسه قان
کيم بــرق آهلــه ياقيلور خرمــن گناه. ياد ائــت »فضولي«، آل عبا حالين ائيله آه

)ديوان ترکي فضولي، چاپ عثماني، »مطبعه تصوير افکار«سنه 1286 قمري(.

بند 1(

- ماه محرم از راه رســيد. ديگر شــادماني کردن حرام است/ امروز سوگواري، 

احترام به شريعت اسالم است

- تجديد ياد و خاطره شهدا، بيهوده نيست/ ياد شهيدان در سراي غفلت آميز دنيا، 

هشدار است

- خبر واقعه  کربال را سهل مپندار/ اين نشان کاملي از نقص وفاي دهر است

- هر ُدّر اشکي که به ياد آل محمد9 نثار شود/ موجب ُعُلّو مقام مي گردد 

- هــر مدِّ آهي که در غم اهل بيت: کشــيده مي شــود/ کليــد در باب روضه 

دارالسالم است

- الهي که هرگز شاد مباد آن دلي که در اين واقعه شاد شد/ شاد مباد آن دلي که 

در اين ماتم دمي از غصه آزاد شد.

بند 4(

ـ حســين، اي پـرورده آالم کربال/ مبتالي بالهاي کربال

ـ آتش غم، دل پاره پاره ات را داغدار کرد/ اي الله  باغ آل عبا، حسين

ـ وجودت را غم ظلمت سراي دهر شکست/  اي شمع بزم بارگه کبريا، حسين

ـ ساقي دوِر فلک کاسه خون نصيب تو کرد/  اي تشنه حرارت برق بال حسين
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ـ  اي فضولــي ياد کــن از حال زار آل عبا و آه بکش / چراکه شــعله آه، خرمن 

گناهت را آتش مي زند

 قصيده کربال )فارسي(:
الســالم اي مســتمند و مبتــالي کربالالســالم اي ساکن محنت ســراي کربال
در جوار مرقــدت بر مرده هــاي کربالالسالم اي رشــک برده زنده هاي هر ديار

رغبت ســير فضــاي غم فــزاي کرباليا شــهيد کربال، کردم بــه گرد طوف تو 
چون تو شاه کرباليي، من گداي کربال...يا شــهيد کربال، از من عنايت کم مکن
نيســت او را ميل مأوايي وراي کربال...روزگاري شد که مأواي فضولي کربالست

)فضولي، 1962، قصيده 39، ص204(

گنج کربال:
طوف خاک درگه مظلوم دشــت کربالســتطاعتي کان در حقيقت موجب قرب خداست
در نظــر او را  مدام آن قبله حاجت رواســتاي خوش آن مــردم که بهر قــّوت نور بصر
خاک راه کربال در چشــم او چون توتياســتاي خوش آن طالب که در هنگام حاجت خواستن
گه نمــاز بي رعونــت، گه نياز بي رياســتاي خوش آن زائر که او را در چنان حاجت گهي
ليک آن گنجي که نقدش نقد شــاه اولياست...کربــال گنجي اســت در ويرانــه ديرين دهر

)فضولي، 1962، قصيده 36، ص191(

کتاب حديقة السعداء، نخستين مقتل ترکي

چنان که اشــاره کرديم، فضولي کتاب حديقة السعداء را به نثر ترکي در موضوع مقتل و 

مصائب انبيا و اوليا نوشته است. اين کتاب داراي يک مقدمه و ده باب و يک خاتمه، و اولين 

مقتل ترکي اســت که يک نويسنده و شــاعر بزرگ تحرير کرده و آن را به آيات و احاديث، 

مزين، و به نکات بکر و مفيد و اشعار ترکي و فارسي و عربي مرّصع کرده است. ابواب کتاب 

از اين قرار است:

باب اول: در بيان احوال انبيا؛
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باب دوم: در بيان جفاهايي که حضرت رسول9 از قريش متحمل شد؛

باب سوم: در بيان وفات حضرت رسول9؛

باب چهارم: در بيان مصائب و وفات حضرت فاطمه زهرا3؛

باب پنجم: در بيان شهادت حضرت اميرالمؤمنين7؛

باب ششم: در احوال و مصائب حضرت امام حسن مجتبي7؛

باب هفتم: در بيان عزيمت امام حسين7 از مدينه به مکه؛

باب هشتم: در بيان شهادت مسلم بن عقيل؛

باب ُنهم: در بيان عزيمت امام حسين7 از مکه به کربال؛

باب دُهم: در بيان شهادت امام حسين7؛

خاتمه: در بيان رفتن اسراي اهل بيت: از کربال به شام.

اين کتاب يکي از مهم ترين آثار فضولي اســت که قديم ترين نســخه خطي آن در موزه 

پاريس نگهداري مي شــود و مربوط به سال 1181 قمري، و داراي نقاشي هاي مينياتور نفيس 

است. حديقة السعداء اخيراً توسط آقايان حسن مجيدزاده و دکتر رسول اسماعيل زاده دوزال 

از سوي مجمع جهاني اهل بيت: به سال 1374 شمسي در قم چاپ شده است. 

خاک کربال

سخن را با کالم خود فضولي به پايان مي برم که به اقامت خود در ديار کربال و عاشورايي 

بودن شعرش به عنوان »خاک کربال« افتخار مي کند و اين دو بيت را در ديباچه ديوان فارسي 

خود )ص 15( آورده است:
نظمم به هر کجا که رســد حرمتش رواســتچون خــاک کربالســت فضولــي ُمقام من
خاک است شــعر بنده، ولي خاک کربالست!زر نيست، سيم نيست، ُگهر نيست، لعل نيست
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