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چکيده
موضوع عاشورا بهه عنهوان ی هی از ورشهور رین و ارتمهارآمی رین رویهدادرای هاریمی ،رمهواره مهورد وجّهه
ملّترای ممتلف بوده و رست؛ ا آنجا که ادیبان و شهاعران در آاهار ادبهی خهود ،از زوایهای گونهاگون بهه آن
ورداختهاند .در شعر عربی و رارسی رم شار اررای بسیاری دربارة عاشورا آرریده شده که گهاه بهر ادبیّهات سهایر
ملّترا أایری شگرف نهاده است .رکیببند محتشم کاش انی ی هی از ایهن شهار اررا اسهت کهه مهورد اسهتلبال
شاعران متعهّد؛ از جمله سیّد مهدی بحر العلوم در ادبیّات عربی قرار گررته است .آنچه انجام ایهن وههورر را از
منظر ادبیّات طبیلی ضروری مینماید ،عمق عاطفه و نوع نگاه دو شاعر بهه موضهوع عاشهورا اسهت کهه نشهان از
أایر این روی داد بر وجدان جمعی انسانرا دارد .این ملاله موضوعات و شمصیّترهای عاشهورایی را از نگهاه دو
شاعر بررسی میکند و دیدگاهرای مشترک و متفاوت آنان را با ذکر نمونهرای شعری بیین مینماید .یارتههرهای
این وهورر نشان میدرن د که رر دو شاعر به موضوع عاشورا نگاری مشترک دارند؛ ولی برخی فاوترا نیه بها
وجّه به اختالف رررنگ و محهی جرراریهایی ،موجهب فهاوت در نهوع نگهاه دو شهاعر در طهر موضهوعات و
صویروردازیرا شده است .شیوة وهورر وصیفی  -حلیلی و روش جمعآوری دادهرا کتابمانهای است.
واژگان کليدی :شعر متعهّد ،عاشورا ،سیّد مهدی بحر العلوم ،محتشم کاشانی.
 .1اریخ دریارت1312/5/4 :
 .2رایانامة نویسندة مسئولalebooye@hum.ikiu.ac.ir :
 .3رایانامهn.ansari@hum.ikiu.ac.ir :
 .4رایانامهs.osanlu@gmail.com :

اریخ وذیرش1312/6/15 :
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 .0مقدّمه
رویداد عاشورا ی ی از ور شور رین و ارتمارآمی رین رویدادرای اریمی است کهه بیشهترین هأایر را در
رو و جسم انسانرای واکسرشت بر جای نهاده است؛ رویدادی کهه ب حهق بایهد آن را رویهارویی هقّ و
باطل ،رضهیلت و رذیلهت ،داد و بیهداد و ارزشرها و ضهدّ ارزشرها نامیهد .رمهان اداههای کهه در آن امهام
سین (ع) به رمة انسهانرها درس آزادگهی و جهوانمردی آموخهت و در ا یهای ارزشرهای دینهی از رمهه
چی گذشت ا خون وا ک او و یاران واکباختههاش ،در جهاری زمهان ،رمچهون مشهعل رروزانهی راه هقّ و
عدالت را برای رمیشهة هاریخ ،رهرا راه بشهریّت روشهن سهازد؛ «بنهابراین عاشهورا بها شهوری کهه آرریهد و
شعوری که گسترد و خروشی که درانداخت و حوّ لی که آررید و آ شی کهه در اروا ار نهد و حرّکهی
که به جانرا بمشید و بیداریای که در ملّهت اسهالم ایجهاد کهرد و رکتهی کهه بهه آبهادیرها و شههررای
اسالم داد( ،و نی أایر عمیق و اندرندهای که در غیر مسلمانان نی گذاشهت) و انلهال رهایی کهه ودیهد
آورد ،اسالم را بیمه کرد و قهرآن را بهرای بشهریّت نگهاه داشهت و هداوم هاریخ اسهالم را ضهمین نمهود»
(

یمی« .)13 :1311 ،شاید به جرأت بتوان ادّعها کهرد در کمتهر اداههای ،شهاعران بسهان ایهن اداهه بهه

میدان آمده و با سوز و گداز درونی و ماسه و خروش بیرونی از واقعه سمن گفتهه باشهند .شهدّت راجعهه
و دردناکی راژدی کربال ،اشه

و ا سهاس شهاعر را بهیاختیهار بهه جوشهر واداشهت و در شهعر و اد

سرازیر کرد؛ از این روست که راا ی ی از برجسته رین اغهرا

شهعر سهینی در رمهة دورهرها بهه شهمار

آمده است .از سوی دیگر ،ضربة بیدارگری که امام سهین علیهه السّهالم بهر غیهرت خفتهة دینهی نواخهت،
شور و سوز ا یای سهنّ ت ویهامبر و عطهر اکمیّه ت صهالحان را در جامعهه زنهده کهرد و در قالهب اشه عار
ماسی به دامان اد ریمت» (خ علی .)64 :1333 ،رکیببند محتشم کاشهانی ،شهاعر متعهّهد و وانمنهد
رارسههیزبههان (م  116ق) و قصههیدة ورسههوز و گههداز ع هالم برجسههتة دینههی ،س هیّد مهههدی نجفههی مللّ هب بههه
بحرالعلوم (م  1212ق) را باید در رمین راستا ارزیهابی کهرد .رکیهببنهد محتشهم ،از نمونههرهای برجسهتة
اشعار سینی به شمار مهیرود کهه شهاعر آن را در دوازدهبنهد و رهر بنهد رشهت بیهت و در مجمهوع در 16
بیت سروده است .گفتار محتشم برآمهده از دل ،سرشهار از عاطفهه و زبهان او بسهیار سهاده و صهریا اسهت.
کالم شاعر از آرایهرای بدیعی و زبهانآوریرهای مبالرههآمیه عهاری و منه ّه اسهت و ا ساسهات صهادقانة
دینی وی را به نمایر میگذارد .مرایهة دوازدهبنهد مح تشم ،در ادبیّهات وارسهی بهها آن هه قریهب  351سهال
از زمان سرایر آن میگهذرد ،در ادبیّهات وارسهی شههرت بسهیار دارد؛ بهه طهوریکهه سهیّد مههدی نجفهی،
مللّ ب به بحرالعلهوم (م  1212ق) ،قصهیدة باارزشهی در یهازده بنهد و رهر بنهد در دوازده بیهت و در مجمهوع
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 132بیهت در اسهتلبال از آن سههروده اسهت .ایههن قصهیده در میهان شههعررایی کهه در راههای ضهرت س هیّد
الشّهداء به زبان عربی سروده شدهاند ،از جایگاه واالیهی برخهوردار اسهت .آنچهه انجهام ایهن وههورر را از
منظر ادبیّات طبیلی ضروری مینماید ،بررسی نوع نگاه و عمهق عاطفهة دو شهاعر بهه موضهوع عاشوراسهت
که نشان از أایرگذار ی این رویداد بر وجدان جمعی انسانرا دارد .این ملالهه در وهی آن اسهت ها بها روش
وصیفی  -حلیلی و روش کتابمانهای در جمعآوری دادهرا ،ضمن ملایسهة ایهن دو سهرودة ارزشهمند ،بهه
بررسی مفهومی و حلیل محتوایی آنرا ورداخته و زیباییرای این سرودهرا را بیین نماید.
 .1پيشينة تحقيق
با وجّه به ارمّیّت و جایگاه شعر محتشم در ادبیّهات دینهی رارسهی و شههر ی کهه بهه دسهت آورده اسهت،
اکنون آن چنان که شایسته است ،به طور مستلل ،مورد بررسی و حلیل علمی دقیهق قهرار نگررتهه .گذشهته
از یادداشترای وراکندهای که بعضی در روزنامههرها منتشهر شهده اسهت ،نهها مهی هوان بهه ملالهة «محمّهد
صلوا ی» اشاره کرد که در کیهان رررنگی شهمارة  ،261در دی مهاه سهال  1331بها عنهوان « حلیهل سهب ی
رکیببند محتشم ک اشانی در راای سرور و ساالر شهیدان ضرت ابا عبداهلل» بهه چهار رسهیده اسهت .در
خصوص قصیدة بحرالعلوم نی نها «مالّ رحم ة اهلل کرمانی» در کتا «شر مرااهی سهیّد مههدی بحرالعلهوم»
به رجمة مفهومی قصیده ورداخته است .ایهن کتها از ررگونهه حلیهل و ملایسهة دو شهاعر (بحرالعلهوم -
م حتشم کاشانی) و رجمه و شر خالی است؛ لذا ملالة اضهر هالش دارد بهه روش وصهیفی  -حلیلهی،
به بررسی محتوا و مضامین دو شعر ورداخ تهه و اشهتراکات آنرها و میه ان أایروهذیری بحرال علهوم از شهعر
محتشم را روشن نماید که در نوع خود وهورشی نو به شمار میآید.
 .9نگاهی به زندگی محتشم کاشانی و مهدی بحرالعلوم
 .9- 0سيّد مهدی بحرالعلوم ( 0011هـ ق)
سیّد محمّد مهدی بن مر ضی بن محمّهد بهن عبهدال ریم سهنی ط باطبهایی معهروف بهه بحرالعلهوم ،رلیهه،
محدّث ،مفسّر و مجتهد ،از دوران کودکی به رمراه ودر ب رگوارش در سهاعات بحهو و هدریس شهرکت
میکرد و از گفتگورای آن جلسات بهره میبهرد .بحرالعلهوم ،علهوم ملهدّما ی هوزه را کهه صهرف ،نحهو،
معانی ،بیان و منطق ،رله و اصول است ،در مدّ ی کمتهر از چههار سهال رراگررهت .در اوایهل بلهوب بهه درس
خارج ودر خویر راه یارت و از محضر اسهتادانی به رو و نهامی بههرهمنهد شهد و وهس از طهیّ وهن سهال
درس و بحو رشرده ،به ملام اجتهاد نایل آمد» (علیلی بمشایشی)212 :1415 ،؛ بهه طهوری کهه محمّهد بهاقر
بهبهانی معروف بهه اسهتاد کهل ،در اواخهر عمهر ،مهردم را در مسهایل و رتهوارهای ا تیهاطی بهه سهوی سهیّد
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رارنمایی می کرد .این عالم ب رگوار ،شاگردان ب رگی را ربیت کهرده اسهت کهه رهر کهدام بهه نوبهة خهود
وس از بحرالعلوم ،استاد ب رگی شدند .از بحرالعلوم ،عهالوه بهر دیهوان شهعر ،آاهار و ألیفهات متعهدّدی در
علوم اسالمی از جمله رله به جای مانده کهه در جهای خهود بهاارزش اسهت (ر .ک .طهرانهی ،1361 ،ج :12
.)213
 .9- 1محتـشم کاشـانی ()339- 311
«موالنا کمال الدّین محتشم کاشانی ،به طهوریکهه در بعضهی از هذکرهرها یهادآور شهدهانهد ،نهام شهریفر
علی ،ررزند خواجه امیر ا مد و اریخ ولّدش به طور قطع مشمّص نیست؛ ولهی بها مشهمّص کهردن سهال
عمر و زنهدگانی او کهه در هدود  11بهود ،مهی هوان هاریخ ولّهدش را در  115رهه .ق دانسهت» (کاشهانی،
« .)11 :1311شمس الشّ عرای کاشانی ،شاعر اوایل عهد صهفوی اسهت .بیشهتر بهه سهرودن مهدایا و مرااهی
ارهل بیهت مهیورداخههت و بیشتههر اشعههارش در رمیههن زمین ههه اسهت» (گهلمحمّهدی « .)41 :1366 ،م هام
ذکرهنویسان ایرانهی از او بها ا تهرام نهام مهی برنهد و انصهار با بایهد ایهن را از سهن اقبهال محتشهم دانسهت»
(نعمانی ،1363 ،ج  « .)63 :3محتشم در شعر و نثر ویرو استادان ویشین ا ست و چنهان اسهت کهه مهیخوارهد
شیوة شاعهران ویشین از سدة رشتم را در قصیدهرای خود جدید کند» (صفا ،1331 ،ج .)115 :5
در مرایهرای محتشم ،ن ات قابل مال ظهای وجهود دارنهد کهه رهر خواننهدهای را بهه حیّهر و اعجها
وامیدارد؛ رمهین مرایههرها رسهتند کهه موجهب شههرت او شهده و آاهار او را جاویهدان سهاختهانهد .مرایهة
دوازدهبند محتشم ،از چنان جایگاری در ادبیّات وارسی برخوردار شهده کهه شهاعران بسهیاری بهه ویهروی از
آن رکیهببندرای ممهتلف سرودند؛ امّا به جرأت می وان گفت که رهی کهدام در أایرگهذاری بهه وهای
آن نمی رسد که ایهن نشهان از معررهت بسهیار محتشهم دارد .رکیهببنهد وی ،دیگهر آاهار گهرانبههایر را
حت الشعاع قرار داده و او را به عنوان نها شاعری مرایهسرا شناسانده است ،رکیببند محتشهم را برخهی
جاودانه رین سووچامة ار یخ نظم ر ار ساله وارسی قلمداد کردهانهد( .ضهیایی )115 :1334 ،ایهن مرایهه،
نام محتشم را در مام بالد و ممال

اسالمی به شهرت باالیی رسانده است؛ به طوریکهه در مهام یههرها

و سینیهرا ،دوازدهبند او بر کتیبهای ممصوص نوشته شد؛ تّی بر کتیبهرهای هرم مطهّهر ضهرت سهیّد
الشّهداء (ع) .برای ری شاعر مرایهسهر ایی کهه مهام عمهر خهود را در مرایهه سهرایی صهرف کهرده ،چنهین
شهرت و وریلی به دست نیامده است .این مرایه آنقدر ملبول واقع شد که مورد للیهد برخهی از شهاعران
قرار گررت .بحرالعلوم نی دوازدهبند عربهی خهود را بهه نهام «األثن عشر ات » در هأایر از ایهن شهعر سهرود و
مضامین محتشم را در آن گنجانهد( .محتشهم کاشهانی )11 :1311 ،اسهتفاده از صهناعات لفظهی و ادبهی ،بهه
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خصوص واجآرایی ،ناسب ،جناس ،صنعت شهمیص ،اغهراق ،اسهتعاره ،کنایهه و ...از جملهه اوصهاف و
امتیازات رکیببند او رستند( .ضیایی)116 :1334 ،
 .1بررسی اجمالی موضوعات دو شعر
قصیدة بحرالعلوم و رکیببند محتشم ،رر دو شعری دینی رستند و نوع نگهاه و زاویهه دیهد رهر دو شهاعر
در آنرا متریّر است .آنان به طرزی بدیع و زیبا از عالم خاک و نبا ات از مهاری و دریها ها عهالم مل هوت؛
از جنّ و ررشته و تّی ذات خداوند سهمن مهیگوینهد .بحرالعلهوم در بیهان موضهوعات عطهر ،شههادت،
اسارت و ...مفاریم محتشم را به کهار گررتهه و صهاویری را هداعی مهیکنهد کهه ویونهدی بسهیار عمیهق بها
شههدای کههربال دارد .او رم چههون محتشهم ،شههعرش را بهها هداعی صههاویری از آشههو ایهن جهههان آغههاز
می کند؛ امّا موضوعات مطر شده در قصیدة بحرالعلهوم ،از نظهم و ر یهب بیشهتری برخوردارنهد؛ چراکهه
موضوعات با وادث اریمی اداهة کهربال ،مطابلهت بیشهتری دارنهد ،وی سهمن خهود را از غهم و انهدوه
کلّ ذرّات عالم و این ه مصیبت عظیمی واقع شده آغاز مهیکنهد؛ سهسس ابیها ی را بهه کوریهان و نامههرهای
آنان اختصاص میدرد .آنگاه وارد موضوع عطر و شهادت شهده ،مطلهب را بها اسهارت زنهان و کودکهان
به وهایهان میبرد و صحنهرای واقعة کربال را در ذرن خواننده به طور منظّم مجسّم میسازد.
بحرالعلوم ضمن به صهویر کشهیدن غهم و انهدوه و سهوگواری ،موضهوع شههادت و اسهارت و ...را بهه
مهاجرارهای هاریمی؛ رمچهون مسهایل جانشهینی ویهامبر ،سهلیفه و ...مهیکشهاند .در مرایهة محتشهم نی ه  ،از
وادث اریمی سمن به میان میآید؛ امّا چندان بهه منطهق ،زمهان و روایهتمنهدی متّ هی نیسهت .در ایهن
مرایه ،نظم و ر یهب و هداوم هوادث ،متریّهر اسهت و بهه رغهم ار بها کلّهی آن بها موضهوع و هوادث
عاشورا ،نوعی گسستگی در میان بندرا دیده میشهود؛ بههگونههای کهه رهر بنهد را نمهی هوان اصهل هداوم
طبیعی و سیر منطلی موضوع ،در بندرهای ویشهین دانسهت .شهاعر مهاجرای کهربال را بهه ر یهب از بنهد اوّل
شروع نمی کند ا در بند آخر با شهادت ،به وایان برساند .برای نمونهه در بنهد وهنجم ،شههادت سهیّد الشّههداء
را بهه صویر میکشد و در بند رفتم ،از ظهر واقعة عاشورا میگوید« .در نظهر ایشهان ،بعهد از شههادت سهیّد
الشّهداء ،اریخ واقعهی و خیهالی بهه یطهة اسهطوره وارد مهیشهود .جههانرهای طبیعهی و کیههانی وهس از
شهادت امام سین ،جملگی آشو شدهاند؛ به طوری که ظلم واقعی و قتهلعهام کهربال ،رهرگونهه نظهم و
منطلی را بررم زده است» (کرمهی .)231- 231 :1331 ،محتشهم کاشهانی بها هرار واژگهانی کهه در اکثهر
بیترا دیده میشود ،رضای غم و اندوه را وررنگ میسازد؛ بهرای نمونهه ،مصهراع اوّل ابیهات بنهد سهوّم ،بها
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رار واژگان «کاش آن زمان» شروع مهیشهود و یها در ابیهات بنهد نههم کهه بها « سهین وسهت» بهه وایهان
میرسد ،این رار ،أایری عمیق بر مماطب میگذارد.
 .1- 0شهادت
شهادت سهیّد الشّههداء ،غهم انگی هرین صویهه ری اسهت کهه رهر دو شهاعر بههاررهها در اشهعار خهود بهدان
ورداخته اند .صویری که با داعی آن ،اندوه و غم رو و جسم را ررامهیگیهرد .محتشهم در بیهان شههادت
امام سین ،گاه از زبان صریا بها عهابیری چهون «سهر بهه نیه ه شهدن امهام ،بریهده شهدن لهق شهنة سهیّد
الشّهداء» ...استفاده کرده است و گاه با عابیر و شبیهات زیبها رمچهون «ار تهادن نمههل و بهه خهون نشههستن
خورشید» صحهنة شههادت را به صهویر میکشد .بحرالعلوم نیه اصهطال ا ی رمچهون «غ اٌعوت عوااق ،ع
َشبَّااعإلطف ِءعنارعاهللعت »...را برای بیان شهادت امام سین (ع) به کارگررته است.

بندرای ونجم ،ششم ،رفتم و نهم ،صحنهرهایی از شههادت سهیّد الشّههداء را در ذرهن مماطهب هداعی
میسازد؛ رمچون« :به خاک و خون غلتیدن امام ،بر باالی نی ه ررهتن سهر مبهارک سهیّد الشّههداء ،از اسهب
بر زمین ارتادن امام و .»...عاطفة غالب بحرالعلوم و محتشهم در بیهان شههادت ،نو هه و زاری و غهم و انهدوه
است؛ امّا محتشم که موضوع شههادت را در  5بنهد مطهر سهاخته ،رضهای عهاطفی بیشهتری را بهر شهعرش
اکم کرده است .بحرالعلوم در عبیری که برای شهادت بهکار میبهرد ،از مفهاریم محتشهم کاشهانی بههره

میگیرد .او نی صحنة شهادت امام را با عبار ی رمچهون « عتال اسٌع يع ِ
رسٌعمي لعتط ،ع ِق ب عسحم َ عش راعو َلءااء،ع
جث م نعالحس ينعشل یعالام ض ِعء؛عش راعج عاتحعو لعثَّای» به صویر میکشد .در عبارترای این دو شعر دقّت کنید:

نیهه ه اش ز دوش ممههالف جههدا ببههین

آن سههر کههه بههود برسههر دوش نبههههی مهههدام

یهه

وهس بههر سههنان کننهد سههری را کههه جبرییههل

شههههوید غبههار گیسههویر از آ سلسهههبیل

روزی کههه شههد بههه نیهه ه سههر آن ب رگههههوار

خورشههید سههر بررنههه برآمههد بههه کورههههسار

نرای کشتگان رمه در خاک و خهون نگهر

سههررای سههروران رهههمه بههر نیههه هرهها ببههین
(محتشم کاشانی ،بی ا)53 :

اعالءَ اء َعتعجثعم نعالح َس ي ِنعشَ َل عال عا
كي َ
عوِ عِ
يعر ِ
عمي العتط
َعتعال َاسعٌع
سٌ َ
َ
ِ
ی
ااءععل
عسح َم َ عش ارعو لعء َ ِ
َتعق عب ع

عم
َتعتَ ع
م َامِّ

ِ
عج اتحعوِ لثَا ع َ اِ ع
ض ءعش را َ
عطَ اِ ع
َاشعالس َّن ِعمعن عش ِم
ِ
ع
یعجاارِح
عج عاح
اعوِ ل
َ
م َ

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،
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«ارتادن نمهل» ،از عههابیری اسهت کهه شههاعران ایرانهی باررها بهرای رسههیم شههادت شمصهیّترهای
عاشهورایی استفاده کردهاند .محتشم کاشانی نی چهار مر به از این عبیهر بهرای شههادت امهام و اصهحابر
بهره برده است .او امام را چونان نمل بلندی رسیم میکند کهه ا ینه

وسّه دشهمنان بهر زمهین ارتهاده و

طورانی سهمناک را موجب شده است:
نمهل بلنههد او چههو خسههان بههر زمههین زدنههد

طورههان بههه آسههمان ز غبههار زمههین رسههید
(محتشم کاشانی ،بی ا)51 :

بحرالعلوم صویری از مله و رجوم دشمنان را مجسم میسازد؛ در الی کهه امهام سهین نهها ملابهل
چنهدین ر ه ار لش ه ر ایسهتاده اسههت .ش هدّت غهم و انههدوه ایههن صهحنه بههه قههدری اسهت کههه شههاعر آن را
رراموشنشدنی میداند:
َمهم عنَس ي ع َ َعسَنع َس

ين َعتع َ ع ع ع
عالعح َس َ

َك َّا ع عشَلَ
ع

ع َعلِ

ِعاأل ع اا عتال َم

اع ع

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،

رر دو شاعر در خصوص موضوع شهادت امام و این هه ایشهان بهها شهههادت خهود چهه رهدری را دنبهال
میکردند ،ابیا ی نیاوردهاند و ویوسته با صاویری چون بر نی ه ررتن سر مبهارک امهام و در خهاک و خهون
ارتادن ایشان ،نها رضای اندوه را به نمایر مهیگذارنهد و هسّ مها م و سهوگواری را در مماطهب ایجهاد
میکنند.
 .1- 1عطش
عطهر و شهنگی س هیّد الشّههداء ،زنههان و کودکهان و اصههحابر ،صهحنهر ههایی دردنهاک از عاشههورا را در
ذرنرا مجسّم میکنند .بحرالعلوم و محتشم ،از دریچة عاطفه و ا سهاس بهه موضهوع عطههر نگریههسته و
از آن برای برانگیمتن ا ساسات مماطبان خود بهره بردهاند .وجه مشت رک شعر عاشهورایی رهر دو شهاعر،
غلبة نگاه

نآمی و ا ساس غمانگی به این مهسأله است؛ به عنهوان مثهال ،بحرالعلهوم در برابهر عطهر ،از

بمشر و جود امهام مهیگویهد کهه کهرم و بمشهر آن امههام به رگههوار ،رمچهون ابهر بهارانزا رمههجها را
ررامیگ یرد؛ ولی در برابر این رمه بمشر ،آنچنان شنه و بیآ میماند کهه بهرای ررهع عطهر ،انگشهتر
مبار ک خود را میم د .اینچنین است که شاعر از مفهوم بیت محتشم بهره بهرده و عینهاب کلمهة «خها م» را
به کار میبرد:
بودنههد دیههو و دد رمههه سههیرا مههیم یههد

خههها م ز قههههح آ  ،سهههلیمان کهههربال
(محتشم کاشانی ،بی ا)51 :
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ل عَهف

يع َشل

ِ عس عَرو

عم ِج

ع عسن ِمل

َشلَ

ع

عالس ح ِ عغَ
َ

اعق

عي ع َم

ع

(بحرالعلوم)1 :1216 ،

محتشم در بند چهارم و ونجم ،امام را با لبهان شهنه و سهربریهده مجسّهم مهیکنهد و قطهره خهونی را بهه
صویر میکشد که از للر بر زمهین ریمتهه و جوشهر آن ها بهه عهرش رسهیده اسهت .شهاعر بها مبالرهة
زیبابی که انجام داده است ،وانسته غم و اندوه بسیاری در جان مماطب برانگی د:
جوش از زمین به ذروة عهرش بهرین رسهید
(م حتشم کاشانی ،بی ا)52 :

چون خون ز لق شهنة او بهر زمهین رسهید

محتشم ،از عطر دیگر شمصیّترایی عاشورایی سمنی به میان نمیآورد؛ مگر در یه

بیهت کهه بهه

صورت کلّی ،ناله و رریاد کودکان و زنان را به صویر میکشد که گریهه و نالهة آنهان از شهدّت شهنگی بهه
دور رین ستارگان میرسد:
زان شههنگان رنههوز بههه عیّ هوق( )1مههیرسههد

رریههههاد الهعطههههههر ز بیههههههابان کهههههربال
(رمان)51 :

امّا بحرالعلوم نها در ی

بیت ،به عطهر و هشنگی طهفلی اشاره میکند که شهیر مهادرش خشهه

و از شهدّت عطهر بیقراری میکند:
ِ
ِ
عالا
احلععالطف َا َ
َه اعراح لعتَ َ

ع

ي َع َ َ

اعالاِ
َج َّ

شعتم

شهده

علِلع ِط عف ِاعم ع طََب اع

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،
محتشم کاشانی در رکیببند خود ،ماجرای بسهتن راه بهر امهام سهین (ع) را ،وسّه سهساریان ی یهد
ذکر میکند و بحرالعلوم با به کار گررتن مضامین محتشم ،از گروری میگوید که امهام را بهه سهوی خهود
دعوت کردند؛ امّا آ را از ایشان دریغ کردنهد و امهام را بها لبهی شهنه بهه شههادت رسهاندند .او در مههلابل
«مهههمان» ،واژة « ياع» و در برابهر عههبارت «از آ رههم مضهایله کردنهد»« ،واد عتاعش نعالم ء» یها « َحَ مان عش ِنع
ح» را میآورد:
الم ِءعالمب ِع

از آ رهههم مضههههایله کردنهههد کوریههههان
َعي

اعسَلَ َّلعوِ

خههوش داشههتند رمهههت مهمههان کهههربال
(م حتشم کاشانی ،بی ا)51 :

عر ا ع ِتعرده

ع َش

َاشعع

َض

عت عه َاعـ ِميعال َ عل ِ عه ِم ع ع
عوِه َع

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،
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بحرالعلوم از قومی میگوید که آ را بر رمههکهس مههبا کردنهد؛ امّها از عههترت رسهول خهدا دریهغ
داشتند .ا و عطر امام و یارانر را بیهین مهیکنهد و بهه ایهن ر یهب ،عاطههفة انههدوه و ا سهاس نفهرت از
دشمنان را از این مصیبت عظیم ،در وجود مماطب برمیانگی د:
َح ََّ معان
وادتاعشَ

ع َش ِنعال م ِءعالمب ِح َعتع َ
ِء ع ع
عماا
ِنعالم ِءعـَ عم ن
َ
عع

عاألتغ
ِتل ع

سَ ع َح ع ع ن
عج ِّ عالم ع طََف عالس
َم عن َ

دعتعالع م
يعسَ

اع

وِء ع ع

(رمان)11 :
 .1- 9اسارت
نهضت امام سین (ع) را می وان از دو منظر مهورد وجّهه قهرار داد :ی هی محهور شه لگیهری نهضهت و
دیگری ادامة یات و ماندگاری آن .اگر چه این نهضت با جهاد و مبارزة امهام و یهارانر ها عصهر عاشهورا
ش ل گررت؛ امّا بی ش

به اسارت ررتن عترت ویامبر و سمنرانیرای علهیّ بهن الحسهین و زینهب کبهری

در طول اسارت ،دوام و زنده ماندن آن را ضمین کرد (انصاری .)155 :1331 ،نگهاری اجمهالی بهه اشهعار
دو شاعر ،روی رد بیشتر بحرالعلوم را در انع اس این موضوع نشان میدرد؛ به طهوری کهه بحرالعلهوم ،بنهد
یازدرم از قصیدة خود را رل به موضوع اسارت اختصاص داده است؛ در الیکهه محتشهم نهها بهه ذکهر
چند بیت اکتفا کرده ،بحرالعلوم در اشعار خهود بهه ویامهدرای ظهارری اسهارت ورداختهه اسهت و بیشهتر بها
ردف ایجاد
َتعس عَه اعوَعي
ع

ن و اندوه در مماطب ،سمتی و مشلّت زنان و کودکان اسیر شده را به صویر میکشد:
ِ َعرق ِ
العالل ِع يعنَ َ

ِع ع

َق َا عالنَ اا ِ ع َ ع عسنعض ه لعالََّ ء ع ع
سع

(بحرالعلوم)13 :1216 ،

واسداشت رمت ارل بیت ویامبر ،از دیگر نگاهرای مشترک دو شاعر است کهه بها برداشهتن جها
از سر زنان و دختران ،به آ ر کشیده شهدن چادررها و خیمههرها و اسهارت بهردن آنهان ش سهته مهیشهود؛
رمان ارل بیتی که زمانی جبرییل ،خدمتگ ار و آستانبوس آنان بوده است:
جمعی که واس محملشهان داشهت جبرییهل

گشههتند بههی عمههاری و محمههل شترسههوار

آن خیمهای که گیسوی ورش طنا بهود

شههد سههرنگون ز بههاد ممههالف بهها وار

عح ا
اتل ِعأل عه ِاعالب ي ِععم عح َ َاِع ع
َتع َک عل َ
ع

(محتشم کاشانی ،بی ا)52 :

َ ِ
عاق ِح اَّ َعتع َ ع ع
ع

َح ع ع َ اا ِح ع ع

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،
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محتشم اضطرا

و و شت اکم بر رضای اسارت را چنین به صویر میکشد که گویی با به اسارت

ررتن زنان و کودکان ارل بیت ،قیامتی بروا شده است:
بر ربگاه هرم چهون ره آن کهاروان رتهاد

شههور و نهههشور وارمههه را در گمهههان رهههتاد

وانگه ز کوره خهیل الهم روبهه شههام کههرد

نهوعی کهه علهل گفههت قیامهت قههیام کههرد
(محتشم کاشانی ،بی ا)52 :

بحرالعلوم در مسألة اسارت ،از اعمال شنیع کفّار سمن میگوید که امام را شههید و زنهان را بهه اسهارت
بردند .نها واکنر عاطفی شاعر به این اداه ،این اسهت کهه آنرها را بهه ویهامبر واگهذار و هسّ خشهم و
نفرت را در مماطب ایجاد کند:

ت عتت لَه ِ
لعم عن َعرق ِ
العالل ِع َك لعوَوَ ح اا
َع

تلع

اعلَ

َعتعكاتم

ا علَ

َق
عس َ

اتا

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،
 .1- 1غم و اندوه
عاطفه از عناصر معنوی شعر است که به ا ساسات و الت روانی شاعر مربو مهیشهود« .عاطفهه ،الهت
اندوه و شادی و یأس و امید ...و یرت و اعجابی است که وادث عینی یا ذرنهی ،در ذرهن شهاعر ایجهاد
میکنند و وی میکوشد که این الت و أاّ ر ناشی از رویدادرا را ،آنچنانکه برای خهودش جربهه شهده
است ،به دیگران رم منتلل کند» (وورنامداریان .)14 :1314 ،شیفعی کدکنی در عبیهری دیگهر مهیگویهد:
«منظور از عاطفه ،انهدوه یها الهت ماسهی یها اعجهابی اسهت کهه شهاعر از رویهداد اداههای در خهویر
ا ساس می کند و از خواننده یا شهنونده مهیخههوارد کهه بهها وی در ایهه ن ا سهاس شهرکت داشهته باشهد.
نمی وان به طور یلین وذیررت کهه ام هان آن باشهد کهه ر نرمنهدی هالتی عهاطفی را بهه خواننهدة خهویر
منتلل کند؛ بیآن ه خهود آن الهت را در جهان خهویر ا سهاس کهرده باشهد» (شهفیعیکهدکنی:1363 ،
.)24
عاشورا ،واقعه ای است که غهم و انهدوه بهر سراسهر آن غلبههه دارد .خههونِ دلِ دابدیهدگان ایهن مها م،
ری گاه کهنه نمی شود .واقعة عاشورا ،دربردارندة ا ساسا ی رمانند عشق ،شهور و ماسهه ،بره

 ،کینهه و

نفرت رست؛ امّا عاطفة اندوه را در سراسر خهود دارد .ایهن عاطفهه در ابیهات دو شهاعر ب مصهوص محتشهم،
نمود بیشتری ویدا می کند .اندوه در شعر دو شاعر ،سه جلوه یارته است :اندوه شمصیّترها ،انهدوه کاینهات
(انس وجن و طبیعت) و اندوه شاعر.
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 .1- 1- 0اندوه شخصيّتها

غم و اندوه واقعة عاشورا و وادث آن در میان شمصیّترای عاشورایی؛ رمچهون ضهرت عبّهاس ،علهیّ
بن الحسین (ع) ،ضهرت زینهب و ...مهوج مهیزنهد .محتشهم در سهه بنهد متهوالی ،رله انهدوه و سهرت
ضرت زینب ،بانوی کربال را به صویر میکشد کهه غهم ،مهام وجهودش را رراگررتهه اسهت .ن تهة قابهل
وجّه دربارة ضرت زینب ،صبر و طاقت و صدای انتلهاد او از
ابیات خود ،رل به بُعد

ومهت ی یهدیان اسهت؛ امّها محتشهم در

ن و انهدوه ایشان در فه شهأن و منهه لت وی هر بهیجههان و بههیسهر بهرادرش

می وردازد و دیگر جنبهرای شمصیّتی ایشان را مجسم نمیسازد؛ لهذا رهدف شهاعر ،ایجهاد بسهتری عهاطفی
است:
ایههن کشههتة رتههاده بههه رههامون سههین وسههت

وین صید دست و وا زده در خون سین وسهت

(محتشم کاشانی ،بی ا)53 :
بار دیگر وقتی ضرت زینب ،مهادرش را بها کلمهها ی چههون غههریب و بهیکهس صهدا مهیزنهد ،انهدوری
بیوایان را رریاد میکند:
ای مهههونس ش سهههتهدالن هههال مههها ببهههین

مهها را غریههب و بههیکههس و بههیآشههنا ببههین
(محتشم کاشانی ،بی ا)53 :

در ابیات بحرالعلوم ،ضمن بیان صاویری از اسارت و عطر و شهادت ،از

ن و انهدوه ایهن مصهیبت

عظیم سمن گفته شده است؛ امّا به طور جداگانه به اندوه شمصیّترا ورداخته نشده است.
 .1- 1- 1اندوه کائنات

غم و اندوه واقعة کربال به قدری رراگیر است کهه کهلّ ذرات عهالم نیه در ایهن مصهیبت گریاننهد .رهر دو
شاعر از غم و اندوه موجودات عالم ،صاویری مشابه ارایه میدرند کهه البتّهه برگررتهه از هأایر بحرالعلهوم
از صویرسهازیرهای محتشهم اسهت .انهدوه اجهرام آسهمانی و رله

 ،انهدوه آسهمانیان و مالی هه و انههدوه

یوانات و موجودات غیر عاقل .بحرالعلوم در بیان و شت و یرت روز عاشهورا و انهدوه عهرش و اجهرام
آسمانی ،مشترکا ی با محتشم کاشانی دارد و از لحاظ مفهوم ،کهامالب معنهای او را آورده اسهت .بحرالعلهوم
نی چون محتشم اعتلهاد دارد شهدّ ت مصهیبت بهه قهدری اسهت کهه رله وروردگهار مهی وانهد عهرش را از
سلو نگارداری کند:

ِ
تاهَ َّ ِعم عنعدَ َه ا
لياع َلَ ععاع
َعشَ ا عالع َ
ع

الَعالل
ع

عم ِق

عس عَه ا عوِ

ِعال َعم

يَاع
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ع

ض ااءعتالر ه
عال َ عانعتال َ ع

يعم عنع َ عوَ ع ع َدم ع ع
ت عس َ َح اعال َ عم ع
َ

ععسرج ؤه

عرش آن زمان به لهرزه درآمهد کهه چههر

ارتههاد در گمههان کههه قیهههامت شههد آشهه ار

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،
وهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههیر

(محتشم کاشانی ،بی ا)52 :

بس که خون گریسهت

دریهها رهه ار مر بههه گلهههگون هههبا شههد
(رمان)53 :

خاموش محتشم که رل

محتشهم انههدوه مالی ههه و جبرییههل را و ب حرالعلهوم ه ن و انههدوه آسههمانیان را بهه صههویر م هیکشههد.
«جبرییل ،در شعر محتشم چند بار آمده است .او از مأموریّت جبرییل در مایهت از کهاروان امهام سهین
(ع) در راه کوره میگوید که نوعی غم و ارسوس بر آن مستولی است .جبرییل الش مهیکنهد ها کهاروان
امام را مایت کند؛ امّا از عهدة این مهم برنمیآید؛ چرا که خداوند شهادت امهام سهین را از قبهل عیهین
کرده است» (کرمی.)231 :1331 ،
جمعی که واس محملشهان داشهت جبرییهل

گشهههتند بههیعهههماری و محهههمل شترسههوار

بهها آن ههه سههر زد آن عهههمل از امّ ههت نهههبی

ر و االمههین ز رو نبههی گشههت شرمسهههار
(رمان)52 :

بحرالعلوم ،رمان مفهوم و واژهای را که محتشم در خدمتگ اری جبرییل آورده است بهه کهار مهیگیهرد و
میگوید :این مصیبت کسی است که جبرییل کمر به خدمت او بسته بود:
ه ياعم

عالَّ ي ِ
عجبعات اع

ِدم عع

نغ

ع

يعالم عه
َ

ِ ع وعنيطَ

ع ع َم ِم

ع

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،
در رکیببند محتشم ،جنّیان و سایر مالی ه نسبت به ظلم و ستمی که بر امام سین ویهارانر ررتهه ،رهی
اظهارنظری نمیکنند و رل واکنر عاطفی نشان میدرند:
جهنّ و مل ه

بههر آدمیهان نو ههه مههیکننههد

گویههها عههه ای اشهههرف اوالد آدم اسهههت
(محتشم کاشانی ،بی ا)51 :

رردو شاعر ،خداوند متعال را من ّه از اندوه میدان ند و اشاره میکنند که قلبی که هاوی محبّهت خداونهد
باشد،

ن او بیشتر است:
رست از مالل گرچه بهری ذات ذوالجهالل

او در دل است و ری دلی نیسهت بهیمهالل
(رمان)52 :
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َج

ع َ َلعي

َّاعاإلل

عنعو لِ َ

َعالح

ع ع

ل

عح
َ

َّنع َلع ب

اا عح عن

عج
َ

لَاع ع

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،
محتشم عبیر ازهای را به کار گررته و صبا عاشورا را به صبا یرهای رماننهد مهیکنهد کهه بها طلهوع آن،
آشو در جهان بروا شده است:
ایههن صههبا یههره بههاز دمیههد از ک جهها کهه و

کههار جهههان و خلههق جملههه دررههم اسههت
(محتشم کاشانی ،بی ا)51 :

بحرالعلوم ،در برابر عبیر محتشم که یرگی صبا عاشورا را بهه صهویر کشهیده ،شهوم بهودن و نحسهی
روز عاشورا را ذکر میکند .او رالل عاشورا را به ز ل شهبیه کهرده اسهت؛ بهه سهیّارهای کهه نحهس اکبهر
است و با استفاده از «لو» ،منّای مستور و ونهان ماندن رالل عاشورا را دارد:
عه اَّعش ش ارعلَ عاعغ لَّعال ِه
َ َ

َلعوِ عِع

ك نَّم

عه

َا ِعم عنعش اا عوِ

ِع َح

اع ع

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،

اندوه و غم واقعة عاشورا ،نه نها آسمانیان و مالی هه را دربهر گررتهه؛ بل هه بهر رمهة موجهودات غیهر عاقهل
زمین نی

اکم شده است:

رهرجا که بود آرهویی از دشههت وها کههشید

رههر جهها کههه بههود طههایری از آشهههیان رتههاد

خاموش محتشم که از این رفسهوزناک

مههرب رهههوا و مهههاری دریهها کهههبا شهههد
(م حتشم کاشانی ،بی ا)53 :

ایشان با استفاده از صنعت شمیص در رکیب «چشم روزگار» ،شدّت غم و اندوه را رسیم میکند:
گر چشهم روزگهار بهر ا و زار مهیگریسهت

خههون مههیگذشههت از سههر ایههوان کههربال
(رمان)51 :

بحرالعلوم نی مفهوم محتشم را به کار میبرد و شدّت اشه ی را کهه بهر صهورت مهیریه د ،بهه چشهمهرهای
آ

شبیه میکند:
م

علِلءي

ِ
انعشي

انعال

م ِ عج رِتَ

ة

ِمعنه

عَ

ع

ِ
ينع َعن َه ِم
تداعح َ

اع

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،

 .1- 1- 9اندوه خود شاعر

بحرالعلوم از سّ درونی ،از عطر امام و یارانر ،از ملة طریانگران به سوی خیمههرها ،از شههیدانی کهه
رمه در زمین کربال به خاک و خون غلتیدند و از اسهارت زنهان و کودکهان مهیگویهد و بها هرار (لهف ی)،
ن و سر ی را که در وجودش موج میزند ،ابراز میکند:
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ل عَهف

يع َشل

عم ِج

ِ عس عَرو

ع عسن ِمل

ع

َشلَ

عالس ح ِ عغَ
َ

اعق

عي ع َم

عع

(رمان)33 :
محتشم کاشانی در بند نهم از شعرش ،خود را خطا قرار میدرد و اندوه درونهیاش را بیهان مهیکنهد
و با

رار «خاموش محتشم» ،گویا به دنبال آرام کردن و س ین بمشیدن قلبر است:
خاموش محتشم که ازین شعر خونچ هان

در دیهده اشه

مسههتمعان خهون نها شههد
(محتشم کاشانی ،بی ا)53 :

 .1شخصيّت های قصيدة سيّد مهدی بحرالعلوم و محتشم کاشانی
شمصیّترای اضر در کربال ،اعمّ از قهرمانان و ضدّ قههرمانان ،آرریههنندگان نهضههت عاشهورا رسهتند .از
جمله شمصیّترایی که در اشعار بحرالعلوم و محتشم به آنرا ورداخته شده ،شمصیّت امهام ههسین (ع)،
هضهرت زیهنب (س) ،امام سجّهاد (ع) ،اصهحا و دشهمنان است؛ امّا ورداختن بهه مهام ابعهاد شمصهیّتی
ارراد در ی

اار ،برای ی

شاعر مم ن نیست؛ بهه رمهین جههت بها وجّهه بهه شهرای رو هی ،عهاطفی و

اجتماعی ارراد ،بمشی از این ابعاد جلّی میکنند .با نگهاری بهه رکیهببنهد محتشهم و قصهیدة بحرالعلهوم،
می وان دریارت که بحرالعلوم ضمن اینکه در معرّرهی صهفات امهام سه ین و ضهرت زینهب از مفهاریم
محتشهم بههره مههیبهرد ،شمصهیّتوههردازی قهوی هری نسههبت بهه محتشهم دارد؛ چراکههه بهه معرّرهی دیگههر
شمصیّترای عاشورایی ،چهون امهام زمهان (عه ) و علهیّ بهن الحسهین (ع) نیه مهیوهردازد کهه در اشهعار
محتشم بدانرا اشارهای نشده است.
 .1- 0قهرمان های کربال
صحنة کربال رسیم کنندة دو صف از شمصیّتراست :صف انبیاء و اولیاء و صف دیگهر دشهمنان آنهان.
در طول اریخ ،رمیشه صفآرایی میان جبهة قّ و عدل در ملابهل باطهل و سهتم بهوده اسهت .چههرهرهای
روشن کربال رههمان قهههرمانرهای کههربال رسهتند .نهوع غالهب وصهیف رهر دو شهاعر از شمصهیّترهای
عاشورایی ،وصیفی ،عاطفی و ا ساسی است؛ به طوری که بیشهتر ویهگهیرهایی کهه از شمصهیّترها بیهان
میشود ،ضمن به صهویر کشهیدن دالوریرها و رشهادترهای آنهان ،اغلهب ه ن و انهدوه را در مماطهب
ایجاد میکند.
ابتدا شمصیّترای امام زمهان (عه ) و امهام سهجّاد (ع) کهه در اشهعار بحرالعلهوم آمههده؛ امّها محتشهم
اشهارهای بهه آنهان ن هرده ،معرّرهی مهیشهوند .آنگهاه شمصهیّترهای مشهترک دو شهاعر ذکهر مهیشهوند.
بحرالعلوم ،شمصیّت امههام زمان (ع ) را بهه عنهوان قهایم مبهارز در برابهر ظلهم و سهتم ،وارث و خونمهواه
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سین معرّری میکند؛ خونی که به نا ق ریمته شده است و کسهی نتوانسهته بعهد از گذشهت سهالیان دراز،
انتلام آن را بگیرد .بحرالعلوم اعتلاد دارد داب این مصیبت عظیم ،رم چنان بهر دل شهیعیان بهاقی مهیمانهد ها
قایم آل محمّد (عه ) ،بهه ررمهان خداونهد بهه خونمهواری جه ّد ب رگهوار خهود برخیه د و داد آن مظلهوم را
بستاند:
ح
ع

عس عنعتَنع َ

عنعطَات اعسَو

ل عسَوَ

اع

َح
ع

عتَ

ا َعوِ

عَماِعالل

ِع ِم

ع

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،

علهی بن الحهسین (ع) ،قهرمان دیگری است که نها در شعر بحرالعلوم آمده است .اگرچهه شمصهیّت
امام ،رل منحصر به ی
وایهرای

بُعد نشده و ابعههاد دیههگری؛ رمچههون بالغهت و سههمنوری و دررههم ش سهتن

ومت امویان را نی دربر دارد؛ امّا چهون صهویر گری بحرالعلهوم منحصهر بهه روز کربالسهت و

لذا در شعر او نها به جنبة بیماری ضرت اشاره میشود .او عنوان «علیل» به معنای بیمهار را بهرای امهام بهه
کار برده و از سالمت امام در میان شهدایی که ب ر روی زمین به خهاک و خهون غلتیهدهانههد سهمن گفتهه و
ابهراز حسّر و اندوه میکند:

لهفِ يع َش َل عا ِلع َ عاش ع يالطف ا ِ ع َم

َغعي

عالءلي
ا َ

ِاعوِ

عالي
يا َ َ

عاِ عق

لِم عع

(رمان)33 :

 .1- 0- 0امام حسين (ع)

معرّرهی شمص هیّت س هیّد الشّهههداء از طریههق مههد و سههتایر امههام و ذکههر نسهههب و خویشههاوندی بهها ج هدّ
ب رگوارشان ،محمّد مصطفی (ص) ،از موضوعا ی است که مورد وجّهه رهر دو شهاعر قهرار گررتهه اسهت.
بحرالعلوم در  16مورد و محتشم در  4مورد ،به ذکر نسب و مد خاندان امام ورداختههانهد .چهه بسها بسهامد
باالی این موضوع در شعر عربی ،نتیجهة ناسهب و سهازگاری مهد نسهب و خانهدان بها رررنهگ رایه در
محی عر باشد .این بدان معنا نیست که در شهعر محتشهم بهه ایهن موضهوع ورداختهه نشهده؛ بل هه جهم
کمتری را به خود اختصاص داده است .بحرالعلوم ،امام سهین را بها صهفا ی رمچهون ررزنهدزادة ویهامبر و
این ه ودرشان یدر کرّار است ،معرّری میکند:
ِق عب ِ عالنَّبِ ِّعيعسَوِ یعاألَطعه رِعتالِ

عالع

عم
َکاار َ

عال عسَ

َعال

تنع
َ

رِم ع

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،

شاعر در بیتی دیگر ،امام و خانواده اش را به عنوان عترت رسول اهلل وصیف میکند:
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َ ع عح روااعالم ع طَف ع يعح ا ِ ِ
عشعاِ عِع
َ ع
َ

عاعسَغ

َعتل

ثَهلع ِ

يعح ععاوِ
َ

ِعاوعَ

َ رتا

(رمان)31 :

بحرالعلوم در بند رشتم به ذکر نسب و اجداد امهام سهین (ع) مهیوهردازد و در بیهت ششهم و رفهتم از
صنعت التهفات استفهاده کرده ،روی سمهن را از ممهاطب به متهه لّم برمهیگردانهد و از زبهان امهام چنهین
میگوید:

ِ
َح َم
َلعانس بانيع َ َ ِّ عس ع

عتع َق لاا
َع

م

ع

َلع ِ َّيع َ َل علعتَ ع يوع لعالع َ ب اعع

(رمان)33 :
ابراز مودّت و محبّه ت ویهامبر نسهبت بهه ارهل بیهت ،از موضهوعات مشهترک دو شهاعر اسهت .محتشهم
محبهّ ت ویامبر نسبت به امام هسین را به دوران کودکی امام بهازمیگردانهد و در عبیهری صههویری ،سهیّد
الشهّهدا را بر دوش ویامبر مجسّم میسازد:
نی ه هاش ز دوش ممهالف جههدا ببههین

آن سههر کههه بههود بههر دوش نبهههی مهههدام

یه

آن ههن کههه بههود ورورشههر در کنههار ههو

غلطهان بههه خهاک مهههعرکة کههربال بهبهیهههن
(محتشم کاشانی ،بی ا)53 :

بحرالعلوم نی مفهوم محتشم را به کار گررته و محهبّت و وصهیة ویهامبر را نسههبت بهه مههودّت بها ارههل
بیتر ،رسیم میکند:

ه علعسَه اعوي ا َعرق العالل ِع َج
لَ عاعسَنَّه لعس ِم اتاعوِ لب ع ِ عم ع َ َن ءاا ع
هلع

سَج اعالاِق لَةِ ِ
عشعن َ عالل ِعتده
ع
َ ا َنعالَّ ي ع َ نَ ءااعل اعج َّعجِ
ع َ
ع

لع
هلع ع

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،
محتشم از دیو سفینه( )2بهره میبرد و با اشاره به نجاتبمهر بهودن امهام و جنبهة رهدایتگری ایشهان
برای مردم ،آن را در رضهای مها مزدة روز عاشهورا ،ش سهت خهورده از طورهان هوادث و مصهیبترها بهه
صویر میکشد:
کشههتی ش سههت خههوردة طورههان کههربال

در خههاک و خههون سیههدة میههدان کههربال
(م حتشم کاشانی ،بی ا)51 :

بحرالعلوم نی دقیلاب رمین عبیر را از محتشم گررته ،صویر مشابهی را در شعر خود منع س میکند:
َم

عالبيِ
ع ع ِي َم ةعس عَه ِا َ

ِ عتان َ َس ا عع

ق عفنعالن

يه
ِعت َ

عتالء َم اع
عالءِ عل ل َ

(میرزا ابی طالب)33 :1265 ،

بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و ملایسة آن با رکیببند محتشم کاشانی11 /

از دیگر للبرا و عنوانرایی که محتشم در اشعار خویر به کار میگیرد و بهه واسهطة آن زاویهه دیهد
خود را به شمصیّت امام سین (ع) روشن مینمایهد ،اللهابی مثهل «شهاه شههدا»« ،مهمهان کهربال»« ،سهلیمان
کربال»« ،سلطان کربال» است .با بررسی شعر معلوم میشود که ابعهاد محهدودی از شمصهیّت امهام در شهعر
وی منع س شده است و بعد ما مگرای آن غلبه دارد.
 .1- 0- 1حضرت زینب (س)

ضور برجستة ضرت زینب (س) در ملاطع ممتلهف اداهة عاشهورا و نلهر مه اّ ر ایشهان در زنهده نگهه
داشتن نهضت امام سین (ع) و مصیبترای رهراوان و سهنگین وارده بهر ضهرت در کهربال و وهس از آن
موجب شد ا نام ایشان با این نهضت گره بمورد و شاعران در دورهرای ممتلف هاریخ ،بها شهور و شهعور
خویر به معرّری شمصیّت ایشان بسردازند.
رهر دو شهاعر در اشهعار خهود در مهورد ضهرت زینهب ،بهانوی کهربال ،سهمن گفتههانهد؛ امّها در شههعر
محتشم ،شمصیّت ضرت و مصیبترای رراوانی که بهر ایشهان وارد شهده ،گسهتردگی بیشهتری دارد؛ بهه
طوری که در دو بند رفت و رشت ،درد دل و گریستن ضرت زینهب بهه صهویر کشهیده شهده اسهت .در
شعر بحرالعلوم ،شمصیّت ضرت زینب ذیل مجموعة ریم ارهل بیهت ،اصهحا ال سهاء ،بیهان شهده و
نامی از ایشان به طور مستلیم نیامده است:
عح
َک عل َ

ا
اتل ِعأل عه ِاعالبي

ِعععم عحَ

َاِع

َ ِ
عاق
ع

ِح َّا َعت َ

ع

َح ع ع َ اا ِح ع

)میرزا ابی طالب(33 :1265 ،

در شعر محتشم بیشتر مظلومیّ ت و گریستن ضرت نمود ویدا میکنهد .رنگهامیکهه بهرادر خهود را در
خاک و خون غلتان میبیند و از شدّت مصیبت ،با زبانی گریان ،جدّ ب رگهوار خهود و ضهرت زرهرا (س)
را مماطب قرار میدرد و از ایشان به عنوان وارة ن ویامبر یاد میکند:
ناگههاه چشههم دخهههتر زرههرا در آن مهههیان

بههر وههههی ر شههههریف امههام زمههههان رههههتاد

وههس بهها زبههان وههر گلههه آن بضعع ة الرسههول

رو در مدینههه کههرد کههه یهها ایهههها الرسههول

ایهن کشههتة رتههاده بههه رههامون سههین وسههت

وین صیددست و وازده درخون سین وست

(م حتشم کاشانی ،بی ا)53 :
بنابراین بُ عد ماسی شمصیّت ضهرت و اوصهاری چهون بالغهت ،شهجاعت و ...در دیهد شهاعران مرفهول
مانده و این در نتیجة رمان نگاه سوو سرایانه به عاشوراست.
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 .1- 1ضدّ قهرمانان
عاشورا ،صحنة رویارویی قّ و باطل ،ارزشرا و ضدّ ارزشرها ،قهرمانهان و ضهدّ قهرمانهان اسهت .شهاعران
چنانکه قهرمانان خود را میسهتایند و از شهجاعت و رضهایل و صهفات آنرها مهیگوینهد ،ضهدّقهرمانان و
چهرهرای سیاه را لبیا کرده ،رذایهل اخهالقی و دیهگر ویهگیرهای آنهان رمچهون ،بهیایههمانی ،ظههلم و
سهتهم ،بی یایی ،لههو و لعهب دشهمنان را نیه بهه صهویر مهیکشهند و هسّ بره

 ،کینهه و نفهرت را در

مماطب ایجاد میکنند .محتشم ابن زیاد را خطا قرار میدرد و اعهمال زشت و ظلهم و سهتمی را کهه بهر
امام روا داشته است ،رسیهم میکند:
ای زادة زیهههاد ن هههرده اسهههت رهههی گهههه

نمهرود ایههن عمهل کههه هو ش هدّاد کههردهای
(م حتشم کاشانی ،بی ا)53 :

او از ی ید که اصلی رین دشمن ارل بیت است ،نام میبرد:
کهههام ی یهههد دادهای از کشهههتن سههههین

بنگهر کهه را بههه قتهل کههه دلشهاد کههردهای
(رمان)53 :

بحرالعلوم ،در رسیم ضدّ قهرمانهان ،نگهاری بهه گذشهتة شمصهیّترها و رجهو نسهب و اجدادشهان دارد .او
ی ید را در زیر مجموعة بنیامیّه آورده و عبیر «وناعال عر ء»( )3را در معرّرهی او بهه کهار مهیبهرد .رمچنهین بهه
سرزنر و ن ورر آنان و خلفای بنی عبّاس میوردازد که از آنان با عبیر «سون ءعنثل » یاد میکند:
َعت َ عع َ َه

عوَن اال َّ عر

ِءعث لَّع َ َ

سوعن

ءععنَثعلَ

َةع َ َّ

اانع

ر َعتع َ

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،

 .1- 1- 0کوفيان

کوریان ،در جریان اداة کربال ،نامهرای رراوانی در طلب یاری از امام (ع) بهه سهوی ایشهان روانهه کردنهد
و امام را به رکت و قیام در برابر ظلهم ی یهد رراخواندنهد؛ امّها در میهدان عمهل ،اسهیر هرس و دنیها شهده،
دست از یاری امام کشیدند .این چنین است که بحرالعلهوم ،خیانهت ،دورویهی و ویمهانشه نی کوریهان را
که از روزگاران قدیم عاد شان بود ،مطر میسازد:
سَ بِ

عاع َعن

عجم
َ

يء ِ
عش

يءةع َب
َ

َع

َتعكلن

عن ِ

ا َعتعال

اعمعنَ ِ

اع

(رمان)31 :
چنانکه بنای عهد کو ریان بر نل

عهد بود و نه بر ورای بر بیعت:
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َتسَثَّ
َ عام

لع ََ
علعتََِ ِه
ما ع واعلَ
عتَ ال ا َنعل ِ عنعالع ِء َلعلَه

علع ع

يء
َ عام علَِب َ
َترست ه عل ِعم

َ َف اتا
ِ ِه علعوِ لنَّ ع ِ ع َ
ِتلعال َ عه ِاعمنعَ ِر اع ع
عنع َ

(رمان)31 :
محتشم نی بی یایی و وستی مردم کوره را رسیم میکند که امهام را دعهوت کهرده و بعهد بها ولیهدی ،آ
را از مهمان مضایله کردند:
از آ رهههم مضههههایله کردنهههد کوریههههان

خههوش داشههتند رمهههت مهمههان کهههربال
(محتشم کاشانی ،بی ا)51 :

 .1- 1- 1سپاه دشمن

وصیف سساه دشمن ،از دیگر موضهوعات مشهترک بهین بحرالعههلوم و م حتشهم اسهت ،مههی ان صههفات و
ویهگیرای مطر شده در شعر بحرالعلوم  14مورد و در شعر محتشم کاشهانی  6مهورد اسهت .بحرالعلهوم
گاه به صورت صریا با عبارا ی چون :ع ر و اان ،غن ء ،الط و ...و گاه بهصهورت غیرمسهتلیم بها عهابیری
چون « اد ،ش يط ن و »...سساه دشمن را رسیم میکند .بحرالعلوم از امام و یهارانر ،بهه وهاکی و طههارت یهاد
می کند که در برابر ولیدی و زشتی ایسهتادهانهد و در برابهر «طه اع» واژه «رج َع» را مهیآورد و اظههار شهگفتی
می کند که چگونه مم ن است کسی که خداوند او را طارر قرار داده است ،بهه دسهت رهرد ولیهدی شههید
شود؟

لَِّل

ِعط

عهاع َ َال

عالل

ِ
عش ع

َمَ ع

س عَراد ع ِر عج

َع َش مي

عجاا ِم
َ

ع

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،

رردو شاعر برای رسیم چهرة دشمن ،آنان را دیو ،یوان و شی و بوزینه میخوانند.
بودند دیهو و دد رمهه سهیرا و مهیم یهد

خههها م ز قحهه ه آ  ،سههههلیمان کههههربال
(محتشم کاشانی ،بی ا)51 :

َك علع َ ع عش َعم عشَ َ عالط عه اعوتعدَنَ ِ
َع

رِ عج َ ِعم َنعالن ِ
ٌعوَ عاع ِ عاد َعت َش عيط نع

(میرزا ابی طالب)31 :1265 ،

بحرالعلوم ،با ریشه یابی این واقعه ،علّت آن را درگذشته میجوید و نگاری رهرازمهانی بهه ایهن موضهوع
دارد و این نشان درندة نوآوری شاعر است؛ چراکهه وی علّهت وقهوع اداهة عاشهورا را در کینهه و برضهی
که دشمنان از نبردرای صدر اسالم نسبت به ارل بیهت ویهامبر داشهتند ،جسهتجو مهیکنهد و یها بهه مهاجرای
سلیفه و ونجاه سال ویر از واقعة کهربال مهیرسهاند .شهاعر ی هی از ویهگهیرهای سهساه دشهمن را ،کینهه و
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برضی میداند که دشمنان سالرا در دل خود داشهتند؛ کینهه ای کهه از وهدر ب رگهوار امهام ،در دلشهان بهاقی
مانده بود و ایهن

در روز عاشهورا سهعی در انتلهامجهویی و خهون خهواری کشهتگان خهود در جنهگرهای

صدر اسالم را داشتند:
عع ط

َم

لِ ع وععدانَ

ع ع َشلَ

ع ِ اعا
َ

س عَت

َرعوَ

ع راعوِ عش

ي اععل ََه

نااع

عو

(رمان)31 :
بحرالعلوم ،ویمان ش نی را محدود به امروز نمهیدانهد؛ بل هه ریههشة آن را در گذشهته مهیبههیند و آن را
لشه ری ممهفی میداند که ملدّمة آن در روز سلیفه ظارر شد؛ ها این هه در ایهن روز کمهین گشهادند و بها
عترت رسول خدا جنگیدند:

عج عي ا
َعوَ اعت عا َعالطف ا ِ َعت ِعم عنع
َكم ين َ
عه َيعم ع ط َِةع ع
ت َعر َمي ةع َ ع عسَ وَ ع َعت ع

تَ
ِم

ِ
ِ
ع عطََ ِء
عالح
عالس ي َفةع َ ع َ
عا َ
ِ
عمااوِء
عم عنع َش طَّ ع َ
ين َ
عنعوَ عء ع َ عمس َ

ع
ع ع

(رمان)31 :
این بار ویمانش نی و خیانت ،م ّاری و غدّاری سساه دشمن را رسیم میکند و بنی امیّهه و بنهی عبّهاس
را به جهت سرزنر و ن ورر ،به نام مادرشان خطا
َعت َ ع ع َ َه

عوَن اال َّ عر

ِءعث لَّع َ َ

قرار میدرد:
سوعن

ءععنَثعلَ

َةع َ َّ

اانعع

ر َععت َ

(رمان)31 :
 .9نتيجه
 .1رکیببند محتشم و قصیدة بحرالعلوم ،رر دو از آاهار مانهدگار در شهعر عاشهورایی محسهو مهیشهوند و از
جایگاه واال و ارمّیّت ویهه ای برخوردارند.
 .2شعر رر دو شاعر ساده ،روان و به دور از لّ ف و آرایهرای ویچیدة ادبی و سمنآوریرای مبالرهآمی است و
عاطفة

ن و اندوه بر رردو غلبه دارد؛ ولی در شعر محتشم خود را قوی ر و وررنگ ر نشان میدرد.

 .3نگاه محتشم به اداة کربال شاعرانه ر از بحرالعلوم اسهت .وی مهیکوشهد از منظهری بهه وصهیف ایهن واقعهه
بسردازد که أایر گذاری بیشتری در مماطب داشته باشد و ا ساس أاّر و رمدردی را در وی برانگی د.
 .4أایروذیری بحرالعلوم از محتشم در جایجای قصیده نمایان است؛ ا جایی که در برخی موارد گویی مفهاریم
شعری محتشم به زبان عربی رجمه شده است.
 .5به شمصیّت رای عاشورایی اعم از قهرمانان و ضدّ قهرمانان ،در قصیدة بحر العلوم بیشتر ورداخته شده و عهالوه
بر آن ،نحوة ش لگیری شمصیّت آنان ریشهیابی میگردد و برای شناساندن چهرة لیلی آنان ،گهاری عهابیری
صریا چون خاین ،یله گر و طریانگر و یا عابیر کنایی چون قرد ،شیطان و ج آن به کار میرود.

بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و ملایسة آن با رکیببند محتشم کاشانی21 /

 .6در رکیببند محتشم بیشتر به اعمال زش ت و ررتار ناوسند دشمن که بهروز و ظههور بیرونهی دارد وجّهه شهده؛
ولی در قصیدة بحر العلوم بیشتر وستی ،ررومایگی و و لیدی و ولشتی که ریشه در سرشت آنان دارد ،برجستهسهازی
شده است.
 .1بحر العلوم به شمصیّت کوریان از دریچة خیانت ،نفاق و نیرنگ نگاه میکند؛ ولی محتشم از آن به بهی یهایی،
وستی و بی رمتی به مهمان عبیر میکند.
 .3شهادت و مرو در راه خدا از نگاه رر دو شاعر امری متعالی و معنوی است کهه گهاه بهه صهرا ت و گهاه بها
عابیر کنایی از آن یاد میشود.
 .1موضوع عطر و اسارت مهورد وجّهه رهر دو شاعراسهت؛ ولهی بحر العلهوم بیهترهای بیشهتری را بهه اسهارت
اختصاص میدرد و محتشم نها به ذکر چند بیت بسنده میکند.
 .11بهره مندی محتشم از عابیر گوناگون و کنایی درباره امام سین؛ رمچون شاه شهیدان ،مهمان کربال ،سلیمان
کربال و کشتی نجات ،نشان از ارمّیّت نگاه وی به شمصیّت محوری عاشورا یعنهی امهام سهین دارد .ولهی نگهاه
بحرالعلوم به شمصیّت امام سین ،بیشتر متوجّه خاندان ،نسهب و اجهداد ایشهان اسهت کهه نشهان از هأایر وی از
رررنگ اکم بر جامعه و محی عربی دارد.
 .11در رر دو قصیده ،رسالت و ردف اصلی نهضت عاشورا که امام سین (ع) از آن به امر به معروف و نهی از
من ر و طلب اصال در امت جدّ خود یعنی رسول اهلل یاد میکند ،کمرنگ است.

پینوشتها

( )1شيان ،ستاره ای روشن و سر رنگ است که سمت راست که شان است و آن را شيان گویند که گویا نگهبان اریّا
است و مشتق از شان به معنی نگهبان و بازدارنده از امور م روه است و عر آن را به دوری مثل میزند« :سوء عمنعالءيان»

( درمدا ،علی اکبر ،لرت نامه ،شماره ع  -غبرب ،ماده عیوق).

ِ
ٌعمنعشا نیع
( )2زمانی که نر بن کنانی از زبان ابوذر نلل کردهَ « :لعقمء عاو ورعتَ َ
العتعهاعس يعو َ عالکءب عاتَّه عالن َ
یعمثاعقفين عناحعمنعرکبه عن یعتعمنع لاعشنه ع
عاهاعوي
َ
عمثا َ
ن عمنعشا لعتعمنعان َکانیع ن عاواورعقمء عرقالعاهللع(ص)ع ت ال َ
غان» ( اکم نیشابوری ،بی ا ،ج  - )343 :12نر بن ربیعه (کنانی) از اصحا امام علی (ع) است و با سلیمان بن صرد
خ اعی به خون خواری ضرت سیّد الشّهداء قیام کرده است ( .ابن اایر ،1165 ،ج .)626 :2

 - 3مراد از وناعالعر ء ،بنی امیه است و ازرق کبود چشم را گویند؛ چنانکه زرقاء ،زن کبود چشم را گویند و زرقه چشم
ن د عر

از مبرو

رین رنگراست و زرقاء نامی در جدّات بنی امیه است( .بحرالعلوم)135 :1316 ،

کتابنامه
 .1ابن اثری ،عزال ّدین علي بن ايب الکرم ()1691؛ الک ماع يعالع رتخ ،بریوت :دار بریوت.
 .2انصاری ،نرگس ()1331؛ عاشورا در آیينة شعر معاصر ،چار اوّل ،هران :مجت مع رررنگی عاشورا.

 /22کاوشنامة ادبیّات طبیلی ،سال سوّم ،شمارة  ،11ابستان 1312

 .3بحرالعلوم ،جمالالدّین محمّد بن م رّم ()1216؛ قصيدة سيّد مهدی بحرالعلوم ،شار  :مالّ رحمة اهلل کرمهانی،
طهران :کتابمانة مجلس شورای اسالمی ،شماره  ،13345مطبعة علمی و اقبال.
 .4بحرالعلوم ،عالمه سیّد مهدی ()1316؛ شرح مراثی بحرالعلوم ،رجمة شیخ ر مه اهلل کرمهانی ،حلیهق سهین
درگاری ،چار اوّل ،هران :اسوه.
 .5وورنامداریان ،لی)1314( ،؛ شعر در مه؛ تأملی در شعر احمدشاملو ،هران :چشم و چراب.
حممد بن عبداهلل (بیتا)؛ المس رکعال حيحين ،اجمللّد  ،11حتقیق ،مصطفی عبدالقادر عطا.
 .9حاکم نیشابوريّ ،
 .1یمی ،محمّدرضا ()1311؛ قيام جاودانه ،چار دوّم ،هران :درتر نشر رررنگ اسالمی.
 .3خ علی ،انسیه ()1333؛ امام حسين در شعر معاصر عربی ،چار اوّل ،هران :امیرکبیر.
 .1شفیعیکدکنی ،محمّدرضا ()1363؛ صور خيال در شعر فارسی ،چار اوّل ،هران :آگاه.
 .11صفا ،ذبیا اهلل ()1331؛ تاریخ ادبيّات درایران ،هران :رردوس.
 .11ضیایی ،عبد الحمید ()1334؛ جامعهشناسی تحریفات عاشورا ،چار اوّل ،هران :ر ارة قلنوس.

 .11طهرانی ،آقا بزرگ ()1691؛ اليعرتءةع لیع نياعالريءة ،هتران :مطبعة جملس الشوری.
 .13قلیوور ،ررج اهلل ()1333؛ ارشاد الزّائر ،چار درم ،اصفهان :اقیانوس معررت.

 .14کرمهی ،اکهرم ()1331؛ عرفـان در ادبيّـات عاشـورایی از دورة صـفویه تـا عصـر حاضـر ،چهار اوّل ،هههران:
وهورشگاه علوم انسانی و مطالعات رررنگی.
 .15گل محمّدی ،سن ()1366؛ عاشورا و شعر فارسی در ترکيببند های معروف شعرای بزرگ ،هران :اطلس.
 .16محتشم کاشانی ،علی بن ا مد (بی ا)؛ دیوان محتشم کاشانی ،نسمة خطی.
)1311( --------------------- .11؛ دیوان محتشم کاشانی ،صحیا مهرعلی گرگانی ،هران :سنایی.
 .13میرزا ابی طالب ()1265؛ مرثية سيّد مهدی بحرالعلوم ،نسمه خطی ،هران :کتابمانة مل

 ،شمارة .1311

 .11نعمانی ،عالّ مه شبلی (بی ا)؛ شعرالعجم یا تاریخ شـعرا وادبيّـات ایـران ،رجمهه :سهیّد محمّهد لی رمهر داعهی
گیالنی ،چار دوّم ،هران :دنیای کتا .

ع
ع

ع

بررسی مفهومی قصیدة سیّد مهدی بحرالعلوم و ملایسة آن با رکیببند محتشم کاشانی23 /

ع
ع
ع
ش شاراعوينع ي عوحاالءلا عت ي عمح رل عالک ش ني
دراقةعمفهامية عم

رنة 1

شب الءلیعآلعوات علنگاتدی  2ع
األستاذ املشارک ،جامعة بنی املللي امام مخیين ع
ناگَعان ری  3ع
األستاذ املاساعد ،جامعة بنی املللي امام مخیين

قمي عا

نلا 4

املاجاستری يف قاسم اللغة العربیة وآداهبا

المل ص ع
إن حادثةةة عارةةوراع باعتبارحةةا إحةةدی أحة ّةم ااة ةوادا التارلیةةة مل مةةة وکرامةةة کانةةت ولتة ةزاا حتمةةی باحتمةةام بةةال لةةدی الش ةةعو
املختلفةة ،حتةی تااولةا الشةعراع واألدبةاع دراسةة يف آثةارحم األدبیةة ب نواعهةا املختلفةة ومةن ر ّةتی الزوایةا .لقةد ههةرت روا ةث ک ةری عةةن
موضةو عارةةورا رةعراث ون ةراث يف األدبةنی العةةريب والفارسةي فةةا عةةا أثةر عاعةةا علةی ا دا عاةةد سةا ر األمةةم؛ وتعتة قصةةید حمتشةةم
الکاراين إحدی تلک الروا ةث الّة يت عارضةها الشةعراع امللتزمةون يف األد العةريب فةا عةیهم الاس ّةید مهةدي رالعلةوم .مةا یلزماةا القیةام
ةدا علةی عاعلیتهةا
هبذه الدراسة من مامور األد املقارن حي العاطفة العمیقة والامر الشاملة للشاعرین إلی حادثة عارورا والّةيت ت ّ
حامةا يف لةق حةذه املل مةة
علی ضمری اإلناسانیة اجلمةاعي .یاسةتهد حةذا املقةاا دراسةة املمةامنی والشخص ّةیات الّتةی لعبةت دورا ّ
لکا ماهما .إ ّن ما وصا إلیا حةذا الب ة
من وجهة نمر الشاعرین تبییاا را هم املشرتکة وغری املشرتکة ،ماستشهداث باماذج رعریة ّ
ولکن ا تال ال قاعة والبیئة اجلغراعیة جعلهما لتلفان يف عرض املوضوعات
ّ
یدا علی أهنما نمروا إلی عاروراع من ماطلق واحد ّ
والصور الشعریة .أما املاهج املتبث عهو الوصفي – الت لیلي الذي یعتمد علی املصادر املکتبیة.
الکلم عال ليلية :الشعر امللتزم ،عاروراع ،الاسید مهدي ر العلوم ،حمتشم الکاراين.
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