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 چکيده
اين حماسهه بهه دليها ما يه  . گسترده داردبس ابی بازت ،عربی و فارسی تايّادبدر  عظيم امام حسين )ع(حماسه 

بها   هابسهياري از نن و سخنوران قرار گرفه . الگويی ممتاز در برابر اديبانبه عنوان ستيز خود، مدار و ظلمعزّت

را در   هادهسهروايهن  تهوانمی .نواختنهددر جامعهه را بيداري  پايداري، نزادي ونواي  ،اين حماسهالگوگيري از 

 .گردد روشن  انن اي پيوند و اختالف نشانه، نقد ضمن تا دكرو تحليا بررسی  ،ات تطبيقیادبيّ گسترة

جهواد جميها و  هاي سروده، تطبيقی اتادبيّ در گسترةعاشورا  ةضمن تبيين بازتاب حماس، نوشتار حاضردر  

جميها، شهاعر . گيهردمورد تحليا قرار می ،يرانعراق و اعاشورايی  شعر نمايندگانبه عنوان  ،د حسن حسينیسيّ

(، بها زبهانی نمهادين دوّمزبان  ،)حسين« احلسني لغة  ثانيةة  »نشناي شعر و ادبِ امروزِ عراق، در دفتر شعرش به نام نام

 گيري فهراوان از رمهزضمن بهره حسينی نيز. كشددر نن را به تصوير می اي موجود شخصيّ عاشورا و حماسه 

 زند.امروز گره می حوادثو نن را به  پرداختهاين حماسه  یبازخوانبه  ،«گنجشک و جبرئيا»شعر ه در مجموع

در برخهی ماهامين اشهتراا داشهته و بهه دليها بهه شهاعر  هر دو كه نيد چنين به نظر می ،از بررسی حاصا 

 گاه شعرشان به ابهام گرايش دارد.  ا،كارگيري نماد
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 مهمقدّ .1

. تبيهين اسه  یقهيتطبادبيّات  ةاز موضوعات مطرح در حوز ،ادبی كشور ا و ملا گوناگون كشف پيوند

. دارد مهمتأثيري الندگی ادبيّات كشور ا رشد و ب در اي تطبيقی، اين پيوند ا و نقاط تالقی در پژو ش

ادب در اي خها  جلهوه ، ها و مفها يم وا ي ننو ترسهيم ارزش ام حسين )ع(ام حماسةتأثيرپذيري از 

 دوّمل و  هاي اوّو در سهده يافتههپاي حادثهه شه ا  متازي،   ا در ادباين سروده .دارد و فارسی تازي

در  ننبه ديرپهايی  اين نوع شعر ،ادب فارسید؛ ولی در انهبه بالندگی  رو ،شاعرانی متعهّد توسّط جري 

اي نهدارد و نخسهتين با زمهان نغهاز شهعر فارسهی فاصهله»نن  نغاز ،د تازيان نيس  و به اعتقاد ا ا نظرنز

بهه  هر روي،  ،(133: 1331)كهافی، « مشهور به پدر شعر فارسی اس  ،معاصر با رودكی ،سراشاعر مرثيه

بّد كه نياباي رشد می ا به اندازهبعد ا اين سروده دب أكتهاب  ةر، نگارنهدبه اعتقاد برخی چهون جهواد شه 
ر.ا. ) ا در گذر تهاريخ نيهاز اسه  سروده اين نوع از صد ا مجلّد براي گردنوري تمامبيش از ، فالط ة

 .(13 :1011، شبّر

 مرثيههغالب نن در  كه صفوي ة مچون دور، امروز ديگر چون گذشته ، اي حسينیسرودهماامين 

از  ،چون پايهداري و مبهارزه بها ظلهم ؛ي نن واقعها گيري از ارزشبهره نيس . شودو سوگ خالصه می

موضهوعاتی از ايهن دسه  را در  .كنهدخودنمهايی مهیتر بيش ي امروز ادر سروده موضوعاتی اس  كه

سهيّد  يعنهی ؛ادب فارسهی عاشهورايی شهعر ةحوز برجستة شاعرو  جواد جميا، عراق مقاوم شعر شاعر 

امام حسهين  ماسةبه توصيف ح ، انماد بانميخته  زبانیو و بيانی نبا  ،. اين دو شاعرشا ديم حسن حسينی

اثري اس  كهه جهواد  «ة  ثاني ة  احلسني لغ»اند. مستقا در اين زمينه بر جاي نهاده ي)ع( پرداخته و  ر يک اثر

( نهام دوّم)زبهان « لغةة  ثانيةة  »كهه بان گذشته با زبانی غير از زرا  واقعهكوشد تا عظم  اين در نن میجميا 

تا  «گنجشک و جبرئيا» ةمجموعيعنی در  ؛حسن حسينیسيّد  در شعر بيان كند. اين گرايشاس ،  دهنها

نامهه و محتهواي مطالب، در اين نوشتار با مروري گذرا بهر زنهدگیبه اين  توجّهمشهود اس . با  حدودي

 :داده شودروشن  اي زير پاسخی پرسششود به  ر دو، تالش می  ايسرودهكلّی 

 امام حسين )ع( در شعر معاصر عراق و ايران چه جايگا ی دارد؟ اسةحم الف:

 كدامند؟« گنجشک و جبرئيا»و « ثانية   احلسني لغة  »دو مجموعه شعر  فنّی  ايترين ويژگیبرجسته ب:

 عاشورا دارند؟ ت و تمايزاتی در پرداختن به حماسةجميا و حسينی چه اشتراكاج: 

 مچهون م تهب  ؛ات تطبيقهی هاي پهژو ش در ادبيّهختلهف حهوزهبه م اتب م توجّهبا  ،گفتنی اس 

 ؛اسه ات تطبيقهی نزديهک ادبيّهم تب نمري ايی  حوزة نوشتار حاضر به فرانسوي، نمري ايی و روسی،
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ر، ميان دو اديهب و قائا به وجود تأثير و تأثّ داندمی كار خودنقد و تحليا را مبناي  ،اين م تب نن هچه 

ات تطبيقهی وجود اين شرط ضروري اس ؛ به ديگهر سهخن، ادبيّه ،فرانسوي نن ه در م تبحال  ؛نيس 

 تهاريخی اسه و وثهائ  نگاه پيشگامان م تب فرانسه، بررسی جوانهب تهأثير و تهأثّر بهر مبنهاي اسهناد در 

 (.03: 1331پروينی، ر.ا. )

 پژوهش پيشينة .1-1

بهه تهوان مهی انهد،ات پرداختههادبيّهدر  امام حسهين )ع( تأثير حماسةبررسی به  اي تطبيقی كه پژو ش از

حسههين )  وب االمةة ميةکةبال  الةةني اة باش ال  ةو ( 1010 ،م ههی) مةةة ا ابدب االمة ممل ارقةا  مقد  نثهاري چههون: 

ادب  عاشهورايی هاي قالب مقاله به تحليا سرودهنيز در  پژو شگرانی. اشاره كرد (1021 مجيب مصري،

تصهويرپردازي )تشهبيه(  ةنقهد و مقايسه» :چون ايی نگاشته ازوان تكه می اندا تمام داشتهفارسی و عربی 

سهيماي امهام حسهين )ع( در »و  (1333 ،ميرحسينی و انصهاري« ) نري در شعر عاشورايی فارسی و عربی

 انصهاري،و  هيهبونل« )اخيهر ةشاعران سهد ةشعر عاشورايی معاصر فارسی و عربی با ت يه بر اشعار برجست

نثاري به طور مستقا نگاشته شهده نيز اين دو سراينده  اي عاشورايی بررسی سروده درياد كرد.  (1333

 شهعرولی در راستاي نقهد تطبيقهی مجموعهه ؛ گرديد ا اشاره ننبرخی از كه در قسم  كتابنامه به اس  

نشد  ژو شی مالحظهپعاشورايی معاصر،  به عنوان نثار برجستة ،«گنجشک و جبرئيا»و « ثانيةة   احلسةني لغةة  »

 در اين راستا باشد.خرد گامی  ،كه اميد اس  اين مختصر

 مبانی نظری پژوهش .1

 ادبيّات تطبيقی ةگسترعاشورا در  .1-1

، واقه  طهفّتاريخی اس  كه در سهرزمين مهمّ و يارانش، از رويداد اي  امام حسين )ع( شهادت ةحادث

يهال ديگهر انديشهه و خبهر  سرزمين، اينات ادبيّافزون بر  نن،بازتاب و  نی، به وقوع پيوس در عراق كنو

 ،تركهی چهون ؛ هاي مختلهفدر زبان ي عاشورايی اسرودهاز نثاري فراوان تا جايی كه  ؛ر افتادملا مؤثّ

ويژه پهس از به - اي پهنهاورعرصههبه تأثير از شعر عربی، نيز سی فار ادب .گام به عرصه نهاداردو و غيره 

 .(333 :1010 ، ّی)مبراي شعر حسينی شد  -عصر صفوي 

ن نگريسهته ه ناز يهک منظهر بهزمهان،  مهواره  ةحماسه در پهناين گستردگی  با  مةگفتنی اس  كه 

در  هر  وتأثيرپذيري نن از شرايط سياسی، اجتماعی و اقليمهی گشهته  توزي  نن در زمان، موجب و نشد

 در ايهن اشهعارض گونهاگونی ماهامين و اغهرا؛ از ايهن رو، از نن نش ار شد يی گوناگون ابر ه، جلوه

سهرايی را غرض رثا و مرثيهه برانگيخته ورا شاعر درونی احساس عاطفه و گاه دردناكی حادثه، شا ديم. 
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 موضهوععلهم و ح مه  ايشهان، و   هابه كرام  توجّه و ياد امام )ع( بزرگداش نيز . گاه بالنده ساخ 

 ها در ميهدان  ا و فهداكارياشورا، شجاع  اي حماسی عجنبه .ددر اشعار را تقوي  كرمدح و ستايش 

ياد نهام  .گر شدحماسی برخی از شاعران، جلوه ةدر قالب اشعار حماسی و در پی پاسخ به روحي  منبرد 

ديگر از ادبيّهات را در طهی تهاريخ فهرا  اي ا، دريچهبه عنوان الگوي نها نيز  حسين )ع(امام و نها  

-32 :1333، محمّدزاده نک:) از نن جمله اس  ،ر عصر حاضرروي مخاطبان گشود كه شعر مقاوم  د

33.) 

رثها،  :غراضهی چهونا در را بايهدعاشهورايی   هايسرودهماامين مايه و درون به اين مطلب، توجّهبا 

و عظم  سرور شههيدان  جايگاهيادنوري را كلّی اين اشعار و پيام  بندي نموددسته مدح، حماسه و  جو

ر مهؤثّ جامعه بسمردم ستيزي و بيداري ظلم در ، اسرودهاين موجود در  ي اارزش و ا اين پيام. دانس 

َِ َ زاةوئعما ال خةا عاعنَي َ زةا » :؛ به ديگر تعبيهراس  ل َ زةاُانعةفا ال َةياةو ُا زاةَد  عَ ا َرةاعُتع الْخةا عُز ع َُا ةُ با احلاَسةُيوع َ   زَةة َ ِّ عة ا َكةاَ  ال  ع
َاالَغافعاعنَي َ الخذعزَن عا  ُيقع  ْعَاُت َعَاُينعم احلَقعيَقةال َ لعَُْصحاو كاَل نَةُيٍس معُن ماَِّاِتع  (.131 :1013، حسن) «الَ اع

 معاصر پایگاه شعر حسينی ،عراق و ایران .1-1

رسهد عهراق و  اي عاشورايی معاصر در ميان كشور اي اسالمی، بهه نظهر مهیسروده ةگستر با نگا ی به

)ع(   يهبا امحبّهان  عواملی چون: حاور گسهتردةباشند.   اسرودهاين نوع  تة اي برجساز پايگاه ايران

 ها شه وفايی ايهن سهروده ايزمينهه را بهر ،خهوانیروضه در اين دو كشور و برگزاري مراسم عزاداري و

 :1335خنِّة مةن الِّةاني ني ال ةبائينيل )شهره اس  پروري و اديبشعر كه در سرزمين عراق  .فرا م نورده اس 

مهوج  شعرشهانانقالبی در تهار و پهود  روحيةكه   اي اخير شا د موجی نو از اديبانی اس در د ه ،(231

بهه عنهوان مهوطن » ،ايهن سهرزمين .و روي رد اي سياسی و انقالبی بر شعرشان سايه اف نده اس  زندمی

ي گيري اين نها  و در طهول تهاريخ، شها د درخشهش شها  ار اي شهعراصلی كربال، از نغاز ش ا

ور اي عربهی، گهوي شعر مقاوم  عهراق در ميهان كشه ،عا كردتوان ادّمی رو ؛ از اينبسياري بوده اس 

( كهه اة باش الغةب چنهد جلهدي ) نثار از ديگران ربوده اس . مجموعةاز  گونهاينخل   سبق  را در زمينة

 ةايهن دريهاي گسهترداي از تنها به گردنوري نثار برجستگان شعر و ادب شهر نجف پرداخته، تنها نمونه

 .(00: 1332)انصاري، « ادب اس 

 مهراه و انقالبهی با روي رد اي سياسهی ، در عراق چون  متاي خود ،معاصر فارسی عاشورايیشعر 

 هاي سرودهاشعار دارد. اين پيوندي تمام با  ،س ش  سال دفاع مقدّ ةپيروزي انقالب و حادث .اس بوده 

در  يچ دورانی از  هزار » ،؛ به عبارت ديگردندار اشارهمختلف حماسه  ابعادبه  ،ش وفا و بالنده اين دوره
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نگرانه چون روزگار مها  سوعاشورايی گسترش، ژرفا و نگاه  مهفارسی، شعر  سال شعر فر يخته و بالندة

عظهيم عاشهورا يعنهی سهوگ، حماسهه، انديشهه و عرفهان، در  هيچ  ةبه خود نديده اس . چهار ب عد حادث

 (.10 :1335، )سنگري «و زيبايی عصر ما در شعر حاور نيافته اس عصري به روشنی 

 سرایندهدو  نامةر زندگیبکوتاه  گذری .1-9

 نامه جواد جميلزندگی .1-9-1

حسهن » هاي سياسهی بهه نهام در صهحنه كههعهراق امروز نشناي شعر و ادب سراي نامسخنجواد جميا، 

يوخ، واقه  در اسهتان ناصهريه، در جنهوب الشهّ  وقدر شههر سه م 1350در سهال ، شناخته شده اس  «سنيد

نخسهتين اشهعار شد.  نموختهدانشدر رشته مهندسی شهرسازي وي ديده به جهان گشود.  سرزمين عراق

معاصهر  ادببا نشنايی با و  رساند اي مدرسه به نشر در روزنامه ديواري ، مان اوان نوجوانیخود را در 

بهه  وي نههاد. پهروربيين سرزمين اداقدم در راه بزرگان يراث، ورزي به اين مو كالسيک عربی و عش 

. جميها و انتشار اشعارش ممنوع گرديد شدزندان  اسی و مبارزه با رژيم عراق، روانة اي سيفعّالي دليا 

 هيئةةنهک: )در رف  و نمد بوده اسه  در ميان كشور اي سوريه، عربستان، لبنان و ايران  م 1331از سال 
 .(111: 1335 ار جمل

كهه از مجلّهات معتبهر ادبهی عهراق بهه شهمار « االطةةالب  »و « اربفة » اي در مجلّهه او هاي سرودهبرخی از 

 هاي ادبهی در انجمن اسه  و« اهلةد  لطفيةاُ» سهردبير مجلّهة اكنون ماو . رسيده اس نيند، به چاپ می

 .دارد فعّالي  اسالمیادباي عرب و انجمن ادبيّات  عراق، اتّحادية

 دنيای اندیشه و محتوای شعر جميل .1-9-1

 برنمهده از روح وي اي بيشهتر سهروده. اسه  یانسانوا ي  اي گر انديشهترسيماعري پويا و ش ،جميا

 اي كلّی اشعار او بايهد گفه  كهه وي ماهامينی را ويژگی دربارة انقالبی اوس .  ايانديشهسركش و 

، سهتمديدگان پيوندي تمهام دارد. بيهان رنه  خود كه با جامعة د در میخود قراو قلم  انديشه مايةدس 

او  ، هاي ماهامين شهعري اوسه . در نگهاهسهتيزي و نزادي، از شهالودهدعوت به قيام و پايهداري، ظلهم

 :نوايی با مظلومان اس  ا و  مرسال  اصلی شاعر بيان رن 

اً َأُ  ُتاعيَد ابُبا لع » َم الَ ُو َ َكمل َتكاوَ  َااععبًا/ لَُيَس مانعا  َم أُ  تَةُاَْنع / َ العة اُرَب  نَنُةَِّةَقة  َب اراَاوَمَقُ / َلكع خَاا ارانع / لعَكةمل َتكاةوَ  العَكةفٍ 
ٌَّ لعيَةُومع الصخاف  .(02 :1331 )جميا،« َااععباً / َزُكيعمل  اجاودا الَقاُف/ َ َدُمَ ة  نَيبع

بهه  را ايهن ن تهه ،«زس لونك عن احلجةا  » و «طلا  وا  فق» :چون جميا شعري  ايتردف كوتاه در درنگیبا  

 : ايی چهونواژهبسامد با ي  . اي اوس انديشه ةرلوحس مقاوم كه مبارزه و  ياف درتوان سهول  می
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ةة  در  ماننهههد ننو  )پيهههروزي( نصةةةب، )نتهههش( نةةا ، )خهههون( دم ،)خشهههم( فَضةةغَ ، )درد( مةةة دَ ، )زخهههم( بحجا

 د اين ن ته اس .مؤيّ ، ايشسروده

تی را به د يا سياسی كه مدّ اوس . از ديگر ماامين شعري جميا ا ،به نن ورزيوطن و عش حبّ  

 از عش  عراق لبريز اس : ،برددور از وطن و در غرب  به سر می

َُ عابا َئَك َاوئاً لعَ ُخلع ال عباُق؟/ زا َصدعزقعمل!/ َأ َتُد َع الع  خ الَيبَ » / َماَذا زَةنا / َ ُهمَل ََتاوما َعَای ال خا عل َمةا كاُ َت َتُس َلاوع أُمسع اااتع
ا   اُاْعيائَاً إَلی  َفخةع  اقُ الَ و ع تَةُنياو/  لكعُن إَلی َلذخ تَةَُِّْغعمل؟/ إَّنخ  (.110  مان:)«  ا نُيِع

ل «قة ة َ ارع فض     الةبخ دَ َصة» هاي مجموعههبهه تهوان مهی، اسه  به نشر رسهيدهكه از وي  ينثارجمله از  
 «ثانيةة   احلسني لغةة  »   «ةاش نيذفْنا البئاالأاي» ل«ا ار يیزا الِّحب  نيکازظااَ »ل « ونک عن احلجا  س لا ز»ل «ا  فقطوخ لا ةَ »

 اشاره كرد.

 حسن حسينیسيّد  نامةزندگی .1-9-9

. گشود جهانديده به در تهران،  توسّطماي در خانواده( ش . ه 1333 - ش . ه 1335) حسينید حسن سيّ

در را  سهرايیسهخنبهذر  ،پهروين اعتصهامی شهاعرانی چهون  ايسرودهبا وي نشنايی انی، در اوان نوجو

« فردوسهی مجلّهة»ادبی، در مجلّاتی چهون  نثردر قالب شعر و  اشانه اي اديبنخستين خيال. پرورانددلش 

اوان فهر شوقبه دليا  ،شدنموخته تغذيه از دانشگاه مشهد دانش پس از نن ه در رشتة وي. شودديده می

تی را بهه تهدريس ادامهه داد و مهدّات فارسهی ادبيّتحصيالت خود را تا درياف  مقط  دكتري ، به ادبيّات

از تدريس كناره گرف  و در واحد ويرايش راديهو مشهغول بهه كهار  ش .ه  1313گذراند؛ ولی در سال 

تمهامی اغهراض اسه ؛ از  نري ماندگار و به دور از  در نگاه وي ادبيّات، (.150 :1331 ،)ذوالفقاريشد 

اسه  و مسهتدام بهاده كهه مسهبوق بهه  هيچ  یداشهتندوس دام ادبيّات، براي من دامی »گويد: اين رو می

 (.13: 1331)نادمی، « غرض و مرضی نيس 

شهاعر  بهه  مهراه ديگهر دوسه حسهينی  اي فر نگی و ادبی باعث شد كه در حوزه فعّالي عالقه به 

 اي پايانی زندگی ايهن شهاعر سال را از نن خويش كند.  يوشي ماينادبی  پور، جايزةخويش، قيصر امين

در  شتم فروردين مهاه سرانجام،  و سپري گش  اي ادبی و فر نگی فعّالي و مترجم دوران انقالب، در 

 .شدخاموش  چراغ عمر او ،ش . ه 1333سال 

 دنيای اندیشه و محتوای شعر حسينی .1-9-1

دو مجموعهه شهعر  وي، مر هونشههرت  عمهدةو  اسه انقالب  دورة ادبی اي شاخص حسينی از چهره

شهههادت و موضههوعاتی چههون:  بههه توجّهههاسهه .  «صههدا بهها حلهه  اسهماعيا ههم»و  «گنجشهک و جبرئيهها»
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بهه  اسه ؛ رسهانده ثبه بهه شعر انقالب بزرگان  در شمار وي راعش  و ايمان و پايداري، نام  گري،ايثار

و ادبيّات پس از انقهالب بهه  با شعر انقالب و جنگ ،پورم مثا قيصر اميننام: »گويدمیكه خود اي گونه

اديبانهه گيرد و انقالب می اي شعر خود را از مايهوي  (.13: 1331)نادمی، « اس  النّظيرمراعاتاي گونه

سهی بها عاطفهه و احساوي  تصاوير شهعر. داردشاعرانه و  نري بيان میزبانی با پرورانده و خود در خيال 

خبهر از عشهقی  و دكننهمهیر رنهگ جلهوه پ  نيينی موضوعاتدر ترسيم اين تصاوير  .نميخته اس  عمي 

 :خوانيممی« شهدا قطعة»؛ براي نمونه در سرودة دن دمی شاعرپاا در نهاد 

اي بليه  و نهاب/ انهد/ قطعههاند/ وه چه خوب و خوانهدنی سهرودهصدا غنودهگفتم: اين سخنوران كه بی»

اي كهه گهوش اي كه  يچ شاعري نگف / بهتهرين ترانههي به رنگ عش  و نفتاب/ قطعهاسرودهجاودان 

 می بهه رنهگ غهم/ .../ گف  با تبسّسارشانهنسمان شنف / جان من نثارشان/ نفتاب شعر من  ميشه سايه

/ در مسهير هباز/ بر لب خموششان ترانه اس / اشک را مجال  اي و  و مده/ گوش كهن بهه چشهم خهود

)حسهينی،  «وزد/ پرچم مزارشان/ گفه  و بغهم مهن شه ف امان به سوي جبهه میگر/ بیاد اي نوحهب

1333 :32.) 

وده بايس  از تمام قيد و بنهد اي مهادي پهالكه می و مقدّس اس  پااشاعري رسالتی  در نگاه وي، 

اي شهرت و م ن  اي برس  كه شعر را وسيلها سوداگرانی توجّهوي م گردد. بسياري از نقد اي گزندة

 گويد:می« مترحّ»؛ از اين رو در شعري با عنوان اندخويش قرار داده

 «هشاعري خرما را/ با خدا قافيهه كهرد/ تهاجران رحهم بهه حهالش كردنهد/ ناقهدان شهاعر سهالش كردنهد»

 (31 :1331)حسينی، 

 ،« هوت سه وتمل» ،«صدا با حل  اسماعيام » :نثاري چوني معاصر كوشا از اين شاعر و نويسندة 

 هاي از شهرابه» ،«سهبک  نهدي ،سهپهري بيهدل،»، «طلسم سهنگ»، « ارادهب » ،«طرح ژنريک ينوشدارو»

 ده اس .نامبرجاي  ،«گنجشک و جبرئيا»و  «روسري مادرم

 مقایسه و تطبيق .9
 دهتوسّط رشد كهراي م ر دو در خانواده .گشايندمی جهانديده بر  هجميا و حسينی با اختالف چند سال

  هر درونهی،و ذوق  انهعراشهطبه  كنند.  ا دور بود، تحصيا مینن اي دانشگا ی كه از عالقةو در رشته

 هاي سياسهی و فعّاليه اجتمهاع و ا تمهام بهه  ةحاور پ ر رنهگ در عرصهد. كشانات میدام ادبيّ بهدو را 

عليهه رژيهم اي سياسهی  فعّالي جميا به دليا . بخشيده اس  مردمی یشخصيّتشاعر به  ر دو ، اجتماعی

كوبنهده و  هايش را سهروده ،شهاعر انقالبهی روحية. بردمی وطن و در غرب  به سربه دور از  ، مدّتیبعث
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. صهراح  شا ديم)تنها براي انقالبيان(  «لا و ا  فقط»مجموعة در ي نن را  اكه نمونهاس  ساخته انتقادي 

 یگها  .اسه  نمايهان  هايش، در سرودهنيدمیار به شمشاعري انقالبی  نيز كه حسينیزبان شعر و تندي 

و مخاطهب را بهه   مهراه گشهته طنهز ابه، «نوشهداروي طهرح ژنريهک» در نثاري چهونشعر وي زبان  م 

 .خواندیفراملبخندي متأمّالنه 

 ماهامين ةمايهاند كه اگر بخوا يم جانتی و نو، اشعاري از خود برجاي نهادهسنّ قالبدر   ر دو شاعر

بهيش از  هر چيهز  ،و پايهداري نزادي، عهدال موضهوعاتی چهون: وطهن،  گمهانبهی ،يان كنيمرا ب  انن

 ايهن ويژگهی ديگر ويژگی مشترا شعر  هر دو اسه . ،گيري از زبان رمزبهره .كردد نخودنمايی خوا 

 .ر بهوده اسه بخشی به شعرشان بس مهؤثّاي داشته و در عم تبلور برجسته  ا اي پايداري نندر سروده

 و شهب، صهب بهاد، نماد ايی  مچون:  ؛اس  عناصر طبيعیاز  گرفته الگو ،شعري  ر دوي ب نماد اغال

 اند.خويش به كار برده نن دو براي بيان انديشةكه  ندست از جمله واژگان نمادينی  باران

 معانی و مفاهيم عاشورایی جميل و حسينی در ترسيم .9-1

و  هاي مشهترا ويژگهی به توانمی ،ادبی  ر دو شاعر يّ شخصنامه و با زندگیمختصر پس از نشنايی 

 پرداخ :، «گنجشک و جبرئيا»و  «ة  ثاني احلسني لغة  » شعر مجموعهدو در  ر دو شاعر متفاوت 

 «ثانية   احلسني لغة  » شعر مجموعه .9-1-1

« الةبی »  هايبها عنهوان اشعار نو و كالسيک اس . شاعر در چهار بخهش، ةرنديدربرگ ،شعر اين مجموعة

عاشهورا را بهه تصهوير   ها(، حادثهةبينی)پيش« الَ ِّاةوشات» ا( و )بعد« ابال ةاد» ا(، )صحنه« ار اهد»)رؤيا ا(، 

 انگيهز برابهر بيننهده بهه اجهرا كشيده اس . تخيّا قوي و ژرف او در اين اثر، حادثهه را چهون نمايشهی دل

بينهی پايهانی(، نظهم و پيونهدي )پيش« ال ِّةوش  ابرةت »نمايش تا نخرين پرده  گذارد كه از نخستين پردةمی

نههاده و بها واقعهه  مهراه  شود؛ گويی شاعر با ماشين زمان روي به سهوي گذشهتهمعنادار در نن ديده می

 .گشته اس 

به طهوري كهه ايهن  ؛وحدت موضوعی نن اس  ،با نگاه نخس  به اين مجموعه قابا ذكر اس  ننچه

 شعري اس  كه صرفاً به نهاه  امهام حسهين )ع( اختصها  يافتهه اسه .  ايكتاب از معدود مجموعه

ماهامين را حفهك كنهد و نن را از  تنهوّعتها حهدّ بسهياري توانسهته  ،شاعر در كنار وحدت كلّی موضهوع

 توان موارد زير را نام برد: اي ادبی اين مجموعه میترين ويژگیي نواختی بر اند. از مهم

 

 



 123/  «(گنجشک و جبرئيا»و « ثانية   احلسني لغة  »حماسة حسينی در گسترة ادبيّات تطبيقی )نگا ی بر مجموعه شعر 

 

 

 )تشخيص(بخشی به اشياء جان :الف
ايهن  وي بهه يهارياسه . برقهرار سهاخته  عناصر طبيعیعمي  با برخی از ارتباطی  ،اين مجموعهدر شاعر 

بخشد و بهه جنب و جوش را زندگی می اي بیپديده» ،گونگی نام داردترفند  نري كه تشخيص يا ندم

: 1313، كهزّازي)« تهري بهه سهخن خهويش بد هد؛ تا كوبندگی و نيروي بهيشنوردیدرمتالش و ت اپو 

 گونههنياصهحرا، ابهر و بهاد را  بينی  فتم( خورشيد،)پيش« امة ةال ِّوش  الْ  »شاعر در  ،به عنوان نمونه (.121

 :اس به تصوير درنورده در صحنه  جاندارپويا و 

ةةاُ » / َ الصخةةحُ بعفا َ جُ سا تَةُ ةةال خ َخ    /!َمةةَحاالَ ُ  َْةَبئَةةتُ َ انيُ  / اةةو ا َْةَ َل ال خةةَدا ارَجُ ُاةةَعَذاالَةةُ / َ العَكي عةة ع ا َرَطَيةةتُ  َباشا ئَةةدُ َنةة ا ال خَِّةةوع
...حا َصبُ اعاعمل زَا  عزُ َتَُ   (101: 1331)جميا، « َرَْ ا/ إعََل نََمنع الَْةَبابع

وار شناسد و صحرا عذاب او را ربوده اس . در دستان او شبنم، ديوانهاو را می ةگوننبوي ، چهرةخورشيدترجمه: 

 كشد. اي باده فرياد او را به زمانِ خاا نسپارهاس  و ابر زبانه میور گشته شعله

 مضامين و موضوعات بدیع :ب
بل هه بهه ايهن  اي نو و ارتباط عمي  بها نن نيسه ؛گيري الفاظ در جامهنونوري شاعر تنها محدود به بهره

ز كهربال را نشهانه سهانفريند تصوير شرم و خجل  شمشير ا كه قلهب حماسههوسيله گاه تصاويري نو می

 رفتند، از اين جمله اس :

َئُت َفُجَ  ً َ الَسياوفا الخِتع َابعاَلُت ئَةُاَِّ ا »  (133 : مان)ه« معُن نَيَياشُ  ... َ  لعَااُش/ اَلُل إَلی َئُطَب ٍ العاُاْعَناُش/ َظاع

اي از بل هه بهراي قطهره ؛نه براي نب ؛وارد شدند، به ناگاه تشنه گشتند بااشتهاشمشير ايی كه بر قلب او ترجمه: 

 شرمه

، از ديگر موضوعات بديعی اسه  كهه شهاعر در ميهان ماهامين نيز انتظار منجی و فرارسيدن روز موعود

 كند:عاشورايی بيان می
 اَلضخةةةةةةةةةَحازَا تَةةةةةةةةةدعَق الَةوخاالَةةةةةةةةةَة الَونُيَ ةةةةةةةةةةع 
ملشا احلسةةةنيا زَةُومةةةاًل حةةةملشا الَُِّحةةةب  َمةةةَيجع

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيحا    فعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عل تَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعَئنا... َ َتصع
ةةةةةةةةةةةةةةةُيحا ا  َع... َحعةةةةةةةةةةةةةةةملشا ارَسع  َرطُةةةةةةةةةةةةةةةوع

 

 (51) مان: 
 گيری از نمادهابهره :ج

شهاعر در ايهن » (1) هاي بهارز ايهن اثهر اسه روي رد شاعر به نماد ها در تصهاوير عاشهورايی، از ويژگهی

تا عظم  حادثه را بنماياند و پيام واقعهه را  نوردیدرم مه چيز و  مه كس را به سخن  ،شعري مجموعة

زبهانی كهه  گهردد؛گر میيبيند و به دنبال زبانی د مه و  مه را عاجز و ناتوان می ،لی در نهاي و ؛برساند

 از  ،در ايههن مجموعههه وي .(132 :1333، )خزعلههی «حسههينی ر نمههون سههازد ةاو را بههه حقيقهه  حماسهه
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ا گويهد ته اي حاضر در صحنه سخن مهیشخصيّ گرفته تا  ...حسرت فرات و باد، نب، سوز اي زمزمه

عواطف درونی خويش را نسب  به حماسه بيان نموده و پيهام نن را بهه مخاطهب امهروز برسهاند. در ايهن 

بهه در ايهن مجموعهه مرتبهه  03)نب(  «مةاش»، كلمهه براي نمونه ؛جويدمدد می راستا از نماد، اشاره و الهام

تهه اسه . ي هی از معهانی افكار رفته اس  كه گاه در معناي اصلی و گاه در معناي نمادين خهود تبلهور ي

 پاكی، شويندگی و تطهير اس  كه در بي  زير بيان گشته اس : نمادين نب،

زُةَئُ / زَا إهلمل َئُطَبَ  َمةاش/ تا احلاَسنُيع َمنا َكاَ  َصوُ زَةوُ » َُ القاااوَب الصخدع   َجبعزئَةُ / َ  باُفيعةمَل احلََبا عةَق اع  ع َةِتخ/ َ َلكعةُن بُمَسةَح لَةُو َ زَةنا
 (.100: 1331جميا، )« اخلَطعيَئ ُ 

 «گنجشک و جبرئيل»شعر  مجموعه .9-1-1
در واقه  نن را  و نيمهايی و سهپيد شهاعر اسه  سهرودة 31ة دربردارنهد، «گنجشک و جبرئيها» دفتر شعر

با نگها ی تهازه  ،دانس . حسينی در اين مجموعه «صدا با حل  اسماعيا م»تر كتاب توان ش ا كامامی
اي از سوگ، حماسه، عرفان، فر نهگ و كوشد نميزهكند. شاعر میبی، فاايی نو ترسيم میبه شعر مذ 

 هاي دكتهر شهريعتی با لحنی كه از نمهوزه»تاريخ را عرضه كند و به اين حماسه رنگی امروزين بخشد و 

نغاز »ه نگارند (.13 :1331، )نادمی« اي جديد براي تماشاي دنيا از نگاه دين بگشايدپنجره ،رنگ گرفته
و مركهزي خاسهتگاه شهعر ا» نويسهد:و مهیخواند می «ف شعرشاعري در تصرّ»را  حسينی« روشنايی نيينه

كنهد و او را می ح ومه  اي او، در سراسر زنهدگی او،  ا و واكنشكنش اس  در وجود او كه بر  مة
رق چيسه ؟ پهس فه ؛و اگر بگوييد كهه شهاعرانی نظيهر شهاملو  هم در تصهرّف شهعرند در تصرّف دارد

فهرق بهزرگ او و شهاملو ايهن  خود  ر دو در تصرّف شعرند؛ امّها او و شاملو در شعر اي ناب :گوييممی
گيهرد و يها بهه اس  كه نن مركزي كه در وجود حسينی  مهه چيهز از جملهه ذ هن او را بهه تصهرّف می

 (.30 :1333گرمارودي، )موسوي« اس « اهلل»، نوردیدرمصرّف شعر ت

 توان به موارد زير اشاره كرد:بارز اين اثر، می  اياز ويژگی
 وحدت موضوع :الف

 هاي به طوري كه اين كتاب از معدود مجموعه ؛وحدت موضوعی نن اس  ،نخستين وجه تمايز اين اثر

 .شعري اس  كه صرفاً به شعر اي نيينی و عمدتاً عاشورايی اختصا  دارد
 شعری ایجاز در تصاویر :ب

پس از گهذر  ،د د. رواي نن را از كانال ايجاز عبور می ،پردازده اگر به رواي  میاين مجموع سرايندة

 ،بهه عنهوان مثهال ايسهتد؛ ايی از نن را به تماشها مهیوقاي ، فقط گوشه ةبه جاي ذكر  م ،از كانال ايجاز

 كند:گونه بيان می ا براي نب را در كمال ايجاز اينشاعر تشنگی كودكان و به انتظار نشستن نن
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حسهينی، ) «حهرم/ طهو نی شهد ان نهاد/ و انتظار در بهه  كودكانهةگاه/ در ميو باد/ تو را با مشام خيمه»

1331: 33) 
 امروزینکاربرد واژگان و عبارات  :ج

 گيري از الفاظ معاصر، پيوندي نهو بهاقالب شعر نو، به خاطر بهره ةشاعر در اين مجموعه، افزون بر استفاد

، «باروت»، «جبهه»، «كه شان» ،«گلوگاه راه شيري»و تعابيري چون:  . واژگانخته اس عاشورا برقرار سا

 به عنوان نمونه: امرند؛اين  د ندة و غيره، نشان «انتظار»، «موعود»، «بولدزر»

/ و به صول  صدايی صاف/ كهه پيشهانی برگرف از خاكتان  ام/ به نفتابی كه/ا من/ دل به شما سپردهامّ»

ام/ بهه نفتهابی/ كهه از خاكتهان برگرفه / و بهه غزلهی  ا/ طواف كرد/ دل به شما سپردهجبههشما را/ در 

 (20 :) مان« ازلی/ كه به جانتان/ جالي جاودانه عطا كرد

 حماسیبيان  :د
ايهن سهبک بيهان را بسهياري از  س . اسروده اثرگذارو بارز اين اثر، لحن حماسی   اياز ديگر ويژگی

 تبلور يابنهدخود  ا در جامة ش و مند و فاخر دانند تا اين دس  از سرودهنيينی میادبا درخور شعر اي 

در و نهه  پويدگويی میو مبالغهافراط  در راهنه  ،. شاعر در اين مجموعه(00: 1333گرمارودي، )موسوي

 ،«رشهيد راز»براي مثهال در شهعر  .داردثه دبل ه با زبانی حماسی سعی در بيان ش وه نن حا ؛تفريط مسير

، به شهعر بيهانی حماسهی «كمر»و « كوه»، «رشيد»الفاظی چون:  ةو استفاد« تشخيص»كارگيري ه شاعر با ب

 بخشيده اس :

تهو / مح م  اي جهادچون نيه/ با جبا نور/ اتو پيمان برادري/ بود  انسماننام  زبانزد / ماه ةبه گون»

افشها  /دهيهبردهيبر/ در بهاران متهواتر پهو د عدو ساعتی ب/ بر لب  نورد/ كه روزي فرات /نن راز شيدي

تهو نن / طو نی شهد /حرم ةو انتظار در به  كودكان /در ميان نهاد /گاهتو را با مشام خيمه/ و باد /شدي

 (.33 : مان« )كوه از كمر ش س  كنار درا تو راز رشيدي/ كه روزي فرات/ بر لب  نورد/ و

 مقایسه و تطبيق .9-1

 :اس اين دو اثر به شرح زير  افتراق واشتراا  ترين وجوهبرجسته

بها   ا در ايهن دو مجموعهه اسه .سروده ويژگی مهمّ ،پردازيتوصيف و صحنه نوگرايی در ماامين، .1

مدح  يا رثا اي كه تنها بر جنبه عاشورايیتر شعر اي بيش برخالفكه  ميابيیدرم  ا  در نناندكی دقّ

گهره جاودانگی، حماسه و انتظهار پايداري، عش ،  مانند با مفا يمی تازه همجموعدو اين اند، تأكيد داشته
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د ند تها رثها يها وي حماسه را می ا رنگ و ببيشتر سروده . ا متفاوت از گذشته اس نگاه نن. اندخورده

  :ندانندمدح صرف را وي اثر  ،اميدوار اس  خوانندگان ؛ از  مين رو، جواد جميامدح محم

َع ارَ » ةيخٍة فَا  الخةِت ُاَحَاةةا َ هذع ملٍ  أُ  إُفَبا ةملٍ  ب  ٍ أَمةاَم َاُخصع شا العة  الةاُ ةٍد َمةُدنيع ةمَل نَيالَةة  َأی خةی أُ  زَةُقَبیاهةا الَقةا َع ئَةُت ارَةُدَح َكَُِّْْانةا هع
يَاةع  ِع اجلَاع  (.http://baharinonline.org) «َ االُفَباَش  ََكَاَااتع القاماو

بهه نماد ها در تصهاوير  مجموعهه روي رد  هر دو .اس يژگی ديگر اين دو اثر و ،از نماد اگيري بهره. 2

يهاد  1سهمبابها عنهوان از نن در زبهان انگليسهی نماد كه اثر اس . دو  اي بارز اين عاشورايی، از ويژگی

تركيب و عبارتی اس  كه بر معنی و مفهومی وراي ننچهه ظها ر نن  ر عالم ، اشاره، كلمه، » ،شودمی

شاعر گاه صري  و مستقيم و گهاه  ،مجموعهاين دو در  .(0: 1311)پورنامداريان، « د ل  دارد د،نمايمی

 اي سهازينن بهر حماسهاز تهأثير و قهرمانهان  ي هاليهري ها، دكربال، شهجاع  نمادين، از واقعةبا بيانی 

 دارد.خواننده ا نياز به تأمّ  ا اغلبي ننادرياف  معنگويد كه میرزمندگان سخن 

گيههري از معههانی نههو، تشههبيهات و تههوان بههه بهرهمی ،مجموعههه ههاي مشههترا ايههن دو ويژگی. از ديگههر 3

 اند:صيفات بدي   ر دو شاعر اشاره كرد كه دو مثال زير از نن جملهتو

ةةةعاةةةی  َ  يلا / تسةةةال جةةةومُ   أزةةةتا  احلسةةةنيَ  دف ةةةتا  حةةةنيَ فَ »    جبيةةةنَ وا َ ی تَةةةنيْخةةة َُ / تضةةةاشَ  ع/  ال نةةةا ُ جببانياتعةةة /تاةةةفَ الغيومُ ل    ع جنع
 (31: 1331)جميا،  !«احلسنيُ 

مه و چهه فصهي  م سهوّاي معلّ /زنندیمشانه  /به رواي  تو /را من/ تار اي صوتی خود اينک قاريان قبيلة»

)حسهينی،  «يک سوره/ مثا نگهاه تهو/ تها حشهر عهاجز اسه  از نوردن / اي بلي تاريخ حماسه /دانندیم

1331 :51) 

كنهد، خودنمهايی مهیحسهينی حسهن سهيّد  از اشهعاربيشهتر جميها،   ايسرودهدر  كه یي ااز ويژگی. 0
 سهتند؛ بل هه در ی تنهوّع اي م ا نه تنها حاما معانی و د ل اين رنگ. گيري از عنصر رنگ اس بهره
رنهگ   اي ايهن مجموعهه،پ ربسامدترين رنگاز  دارند. گيري تصاوير شعري شاعر تأثيري برجستهش ا

پليهدي  ،كنهدمفهومی كه اين رنهگ در اشهعار بيهان مهی .مرتبه به كار رفته اس  21كه  س خاكستري ا
 یزةاالب  »در  غالهب مهردم نن دوران اسه . وجهودروزگار در زمان امام )ع( و نميختگی نيرنهگ و ريها بها 

 س :در پي ر جامعه، با رنگ رمادي )خاكستري( بيان شده ا )رؤياي چهارم( اين فااي نلوده «اال ةالب  
 

                                                           
1. Symbol 



 121/  «(گنجشک و جبرئيا»و « ثانية   احلسني لغة  »حماسة حسينی در گسترة ادبيّات تطبيقی )نگا ی بر مجموعه شعر 

 

 

ةةةةةةُيَس فع لَةةةةةة ةةةةةةوَ ُيةةةةةة ع مع  َ ٍ ادع َمةةةةةةوٍض  ع ا غااا
 

 يخةُ و ا الضخةةةةةةةةةةةةةحع ُت عاياةةةةةةةةةةةةِّ ةةةةةةةةةةةةا رَ َمةةةةةةةةةةةة َ  
 

 (21) مان: 
اند، چيزي وجود چشمان قربانيان پنهان كرده ننچه اي خاكستري رنگ و در نن )جامعه( جز پيچيدگیترجمه: 

 ندارد.

بهار( و قرمهز و سهياه  0 دام ركه) ديسهفيی چهون: سهبز و  هارنهگوجهود شايان ذكر اس  كه افزون بر 

 ها  سهتند؛ برخهی از رنهگ گهرالههامدر اين مجموعه به كار رفته اس  كهه  ی، واژگانمرتبه( 3  ركدام)

)رنگ( نيز « لةو »اند. لفك )نور( از نن جمله رةوشو  )خورشيد( مشس صِّحل )شب(، ليل مانندواژگانی 

بايهد  ،«گنجشهک و جبرئيها»مجموعه  درباره  .بار در اين مجموعه به كار رفته اس 15با تمام مشتقاتش 

 ،سهرخ ا، چون رنگ برخی از رنگبسامد  و تنها ندارددر نن اي گسترده كاربرد رنگعنصر گف  كه 

 .شودديده می (مورد 3) در

 دو مجموعه ةبرجست مضامين .1
ري اسه ؛ خهط يها ف ر اصلی و مسلّط در  ر اث»عبارت از  ،مايه و مامون در نثار ادبیمقصود از درون

 د ههد...  ههاي داسههتان را بههه  ههم پيونههد مههیشههود و موقعيهه اي كههه در خههالل اثههر كشههيده مههیرشههته

در ايهن  (.213: 1331)داد، « د هداش را نشهان مهی ر اثري، جه  ف ري و ادراكهی نويسهنده ةمايدرون

كنيم و بهه اند اشهاره مهیشته ا التفات دانكه  ر دو شاعر در اشعارشان به ن ماامينیترين به مهم ،بخش

 پردازيم:وجوه تشابه و تفارق  ر دو می

 تشنگی حقيقی .1-1
، «امنال  ة ار ةند» جميها در سهرودة موضوع تشنگی اس .، مجموعهدر اين دو موضوعات مطرح ي ی از 

 دارد:بيان می گونهنيا شتم، نرزو و سوگ پرندگان و ابر ا در غم تشنگی حسين )ع( را  صحنة

ئاً/ َصاَ ُت َعَصافعتا الِّعَحاُ / تَةََْاَّنخ االُنْعَحاُ / َ َیَّنخ الَغُيما لَةو َأُصةََِّح َاةيعع »  كالغِّةاُ  ....  ئاً َهامع ةياً/ُ َدَما َماَت احلاَسنُي/ظَامع

 (11-11: 1331جميا، )« زوَمنا ك  ا ال  م َّن/كان حييبا ئاِّاً ا اجلدا ُ 

د تا دريا به ف ر خودكشی افتادند و ابر ا دوس  داشتن ان، گنجش جان دادنه كه حسين با لبان تش گاهننترجمه: 

تصهويري از نن روز ما  يچ معنايی نداشتيم؛ مانند كسهی كهه  .چيزي مانند غبار ارزش تبديا شوند؛به چيزي بی

 كَنَد.قلب به ديوار می

از « الِّ ةد اخلةةا ف»تشههنگی دشههمن اسهه . وي در تصههويري زيبهها در شههعر  ،تشههنگی حقيقههی از نگههاه او

 گويد:تشنگی برخی از افراد دشمن می
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ةةةةةةةةةةمل َكازَةةةةةةةةةةاتا  ا نيع  َعطَةةةةةةةةةة   كاَاَنةةةةةةةةةةا نيع
ةةةفةةةانيُ   َباً لعَكةةةمل َزطااةةةَ  يعَب اع البخَمةةةادع العئةُ

َةةةةةةةةةةةةةةةةا َئطُةةةةةةةةةةةةةةةة  ب   َیاةةةةةةةةةةةةةةةةَب العَ ةةةةةةةةةةةةةةةةَبزَا ع  َّبخ
 

َةةةةةةةةةةةةةا َمكُ    ِّاةةةةةةةةةةةةةوتا َ َصةةةةةةةةةةةةةَدا أنخةةةةةةةةةةةةةِتع  ع
ةةةةةةةةةةةةةةةنُ  ةةةةةةةةةةةةةةة ع َم ُ معاُ  َمةةةةةةةةةةةةةةةاش  مع ةةةةةةةةةةةةةةةوتا حع  حا

 َ أماةةةةةةةةةةةوتا  ...یَطيعةةةةةةةةةةةَ أنُ  ...َسةةةةةةةةةةةیفَ َنُ 
 

 (111) مان: 

 حماسه اس :نيز در بيان اين موضوع نميخته با  «گنجشک و جبرئيا»لحن شاعر 

كردند/ چهه بركه / را/ تهديد میاجرعه و گواي/   نگام كه دل / نن موزة عتي  عطش را/ به جرعه»

 (15: 1331)حسينی،  «فرياد نبی ت بير/ از دل تمام دريا ا بلند بود

و در  دارد توجّه كودكانتشنگی و عطش  به ،«جبرئياگنجشک و »بيشتر از شاعر  جميا ،گف بايد  

تشهنگی كودكهان  در يک مهورد بهه تنها حال نن ه حسينی ؛توفي  داشته اس اين نوع از تصاوير ترسيم 

 ده اس :اشاره كر

ُع  و / مع ش  ا املب  ؟/ َمُن مي حا الطي / فَايَس ا رياْ م ماشٍ َمُن مي حا الطي / ئطبَ  »  (.51: 1331جميا، ) «!یْاَ القَ  ج ا 

 اي ما چيهزي جهز ؟ در خيمهبخشدیمبخشد؟ كه بر كودا چه كسی به اين كودا قطرة نبی تلخ میترجمه: 

 نيس ه شدگانكشتهجسم 

 و حسينی نيز چنين سروده اس :

)حسهينی،  «نهة حهرم/ طهو نی شهدگاه/ در ميان نهاد/ و انتظار در بهه  كودكاو باد/ تو را با مشام خيمه»

1331 :33) 

 حقيقی یو پيروزگی بيان جاودان .1-1
حسهين )ع( بها شههادت  شود كه حماسةدرياف  میبه سهول   موضوعاين  ،مجموعهبا نگا ی به اين دو 

ه نظهر به انهد. ر دو شاعر سعی در بيان جاودانه بهودن ايهن حماسهه داشهته اس .تر و پايدارتر شده رنگين

نن چنهان كهه در  ؛اسه  اسالمیگيري  ر دو شاعر از فر نگ غنی بهره ،امرعل  اين  نيترمهم درسیم

 /عمهران)نل «َ َ  ََتَُسةَنخ الخةذعزَن ئاْعااةوُا اع َمةِّعيلع اأ ع َأُمَواتًةا الَةُل َأنُييَةاش عع ةَد َ   ععةُم زةاُبنَئاةو َ »كتاب  داي  نمهده اسه : 

 بازداشهته را سهتمگر زبهان زمانهةننان  یبلند متاق جاودانگی اس  و عشّ ةسرخ او، مدرس ةحماس (.113

 اس :

َُ إ خ الاخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُ   َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُن ئَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ُيلا اخلَُيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَذا َصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنع

 

  َُ  ئَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُد َدفَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَن الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوادع
 َُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُي دع   زةاُ اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا مع

 

 (131) مان:  
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 د.ند را خبر می ا تولّد ماسب ة؟ اين شيهفراگرف كه گف  تاري ی شب نن درّه )فااي جامعه( را ترجمه: 

 (131) مان:  «!ِّحُ   تِّح وا فخاَف كل ع جبُح/ عصيو    تا ِّئكام َعُن ص» و  مچنين:
 .كندمیزيرا در پش   ر زخمم گنجش ی اس  كه شما را از صب  نگاه  ؛)مرا( جستجو ن نيدترجمه: 

 گنجشک و جبرئيا: در و

و به غزلی ازلی/ كه به جانتهان/ جهالي جاودانهه ام/ به نفتابی/ كه از خاكتان برگرف / دل به شما سپرده»

 (20:  مان)« عطا كرد

 یطلبشهادتستيزی و ظلم .1-9
سهتيزي، اسهتقام  و سهازش دارد. ظلمبهارز  ينمهود مجموعههاتی اس  كهه در ايهن دو موضوعي ی از 

د و مايهنپيش روي نزادگان گيتی ترسيم میرا  اي اس  كه شاعر عصر كنونی ننيگانه روزنه ،ناپذيري

 كند:می معرّفیدار نن امام حسين )ع( را پرچم

َُ إمَ » ُُ   فُض!/مل ميفٍ  ماد /  كسب ا  احلسنيع  يامع رع  اَح الِت َرَطيُت ئاَِّ ا/انْصبُت؟/مل زُُُ ا   الب مُن ئا َُ  احلسةنيع  ا   زدع  زَة
 (105 مان: ) «نُِّض!  ع ارقط  

گهاه حسهين  نهوز حهالی كهه در خيمهه ؟ درندپيهروز شهد دنهكه قلبش را ربوديی  اچه كسی گف  نيزهترجمه: 

 حسين نبم وجود دارد. ،  نوز در رگ بريدةناپذيري  س و سازش ه شمشيركستر، ت ّخا

 م،  الهف اي وارد ن رد/  نوز رسا و بلنهدي:گلوي مبين تو/ ان ار خنجر و زوبين/ خدشهنه،  رگز/ بر »

 (51: 1331حسينی، ) «...ميم

 بيند:بزرگ ناتوان می ةخود را از ترسيم اين حماس ،ديگر یايو حسينی در ج

با من بگوييد ت ليف ناتوان حماسه/ غير از س وت/ در قبال مل وت نام شما چيسه ؟/ دريها كرانهه تها »

 (20) مان:  «كرانه ميزبان شماس 

 های عاشوراییشخصيّتبه  توجّه .1

پهذير نيسه . در ايهن سهازان ام انی حماسهشخصهيّت به ابعاد توجّهحسينی بدون  ترديد ترسيم حماسةبی

اند. بها بررسهی و  ا داشهتهشخصيّ  اي ويژگیاي به ويژه توجّه ،حسن حسينیسيّد  راستا جواد جميا و

در قسهم   ،در شعر جميا د. اي نگاه  ر دو شاعر پی برتوان به تشابه و تفاوت ا میويژگیمقايسه اين 

عمر بن سعد، مالک بن نسر، شبث بن ربعهی، حرملهه بهن  بداهلل بن جعفی، شمر،از افرادي چون: ع« ابعاد»

 ايی شخصيّ از  نيزاصغر )ع( و حرّ امام حسين )ع(، حارت علی نس ياد شده اس .سنان بن اكا ا و 

مرتبهه  33ة شعري مجموعدر اين  ابا عبداهلل حارتمبارا نام . گويدمی سخن  انناز   ستند كه شاعر
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كنهد تهالش می و يابهدبه درون اشخا  راه می»گاه  ، اشخصيّ براي توصيف  شاعره اس . شدت رار 

بيهرون كشهد و بهر از درونشهان را  نا؛ احساساتشهرا در حادثه توصيف كند  اننروحيات مثب  و منفی 

 ش سه  اي پيهروز و شخصهيّ و تأثيرگهذار اسه . او  دوّمسهازد، ايهن  مهان زبهان جاري می انزبانش

« نمايهدمی معرّفهیكه از عم  جانشان به خواننهده  ؛، خوب و بد، زش  و زيبا را نه از نگاه بيرونیوردهخ

پرداختهه  اي حاضهر در صهحنه شخصيّ به ترسيم ابعاد  ،حسينی نيز مانند جميا (.133: 1333)خزعلی، 

تر ( پررنهگاصهغر )ععلهی )ع(، حاهرت زينهب )س( و  اشهمیبنهبا اين تفاوت كه او نقش قمر  ؛اس 

  ا بدون ذكر نامشان بسنده كرده اس :ننبه ذكر اوصاف  ،در بيشتر مواردو  داندمی

 «مح هم ،جههاد  ايات/ با جبا نور/ چون نيهه ا بود/ و پيمان برادريماه/ نام  زبانزد نسمان به گونة»

 (33-31: 1331)حسينی، 

اسه . حسهينی  )ع( استعاره از سيدالشهداء «جبا نور»و )ع( استعاره از حارت ابوالفاا « ماه» ةكلم 

اشهاره  ،ی وي اسه شخصيّت بارز  ايوفاداري و غيرت كه از جنبهو  )ع( ايی حارتبه سقّ ،در اين شعر

 د:كنمی

) مهان:  «تو نن راز رشيدي/ كه روزي فرات/ بر لب  نورد/ و در كنار درا تو/ كوه از كمر ش سه »

33) 

 «.اآل  ئد انكسب ظنَب»)ع( فرمود: سين نور رشيد بود كه حنب شهادتبا 

نن ی شخصهيّت هاي ويژگیترين كهه از برجسهته« صهبوري» ويژگیحسينی حارت زينب )س( را با  

 كند:س ، ترسيم میدر اين حماسه ا)س(  حارت

ات/ بر پيشانی دو جبهة نهورانی گشايی/ و نام حماسیگيرد/ وقتی پلک صبوري میتاريخ زن/ نبرو می»

 (11) مان:  «شد: زينبهدرخمی

 ،بهودن، زيبها و روان اسه  فنّهیبيان، كه با وجود  ةشيو حسينی با اين ،شودكه مشا ده میطور  مان 

تی گذشهته نيامهده و سهاخ  شهعر اي سهنّد هد كهه در تصاوير جديد و بديعی از شعر عاشورا ارائهه می

  ا دسه  بههگونه با تلفي  نرايهن)ع( اي اصغریعلحارت  شهادت دربارة وا .مخصو  به شعر نو اس 

 زند:تصويري بدي  می ساختن

/ از نرامنرام/ و / سوسو زدند/ و با سهه شهعله/ گلوگهاه راه شهيري شه اف  -سرخ  - کيکي ا ستاره»

 هاي تقهدير كه شهان ،كارگاه پل ی روشهن تهراش/ سرنوشه  مجههول نسهمان/ نفتهابی شهد.../  نهوز

 (10) مان:  «شوداحساس میدار تو/ ناملموس/ برمدار/ خون دنباله
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ر ماجراي ش افته شهدن در اين بخش از شعر، شاع: نويسدمی طورسگرمارودي در شرح اين موسوي

، «سه شهعله»با چهار كلمة  سه شعبة حرمله در كربال، تنها شيرخوار را با تير)ع( اصغر گلوي حارت علی

بهرد و  هم بها عنی  م از تلمي  به اين حادثه بهره میي ؛كندتصوير می« ش اف »و « راه شيري»، «گلوگاه»

رسد شاعر واقعه را از زمين به نسهمان به نظر می ...گيردنوعی ايهام تناسب بهره میشگرد خا  خود از 

 (.05: 1333گرمارودي، موسوي)« تا ابعاد حماسی نن را ترسيم كند كشاندو از كربال به كه شان می

تهر پهيشگونهه كهه .  مهاناس اشاره شده  دشمنان اي ويژگیبسياري از  به ،در ديوان جواد جميا

 كهربالحادثهه   اخود به درون اشخا  راه يافته و از منظر نن ا ننی شخصيّت، شاعر در ترسيم ابعاد دنم

 كهه از جملهه افهرادي  سهتندنسهر و مالک بهن  ا، عمر بن سعد، حرمله بن كا كند. شمررا توصيف می

اصههغر )ع( را نواره در حرملههه قاتهها علههی ،شههاعر. پههردازد هها میی ننشخصههيّتد ابعهها بههه توصههيف شههاعر

از زمانی كه حارت را به شهادت  و  راس دارد كودكانكند كه از چشم  اي كوفه توصيف میكوچه

 قادر به زندگی و مرگ نيس : ،رسانده

 (115: 1331جميا، ) «!أموتُ  أ ُ    أئد ا يا/   أئد ا أُ  أنيُ    ع ارب ع/ فَ تٍ  من دمع با  أُ  ئْاْا ا.../ غبئتا ا  ذا ما   »

 ها از تعهابيري سهازي ننر بهراي تصويرشهاع دارنهد.تري نمود كمدشمنان  ،شعر حسينیمجموعه  در 

 گيرد:بهره می « اكوسه»و  «گرگ فتنه»، «اژد ا» مچون: 

 ا را/ حدسی روشن ن بّراق گرگتو از پيش در حلقة محاصره/ دندا اگرچهنزمون خدا بود/  دل  پهنة»

 (53: 1331)حسينی،  «دانستی/ نروارة نب/ در  جوم خشک اشقيا/ كليد خوا د شدزده بودي/ و می

بسهتن نب بهر روي يهاران خويی و ، اشاره به طم ، درنده« جوم خشک اشقيا»و «  اگرگدندان بّراق » 

 برد:كار می گرگ را به ةواژ ،و دوباره در توصيف يزيديان حسين دارد

 اي متواري عقهب نشسه / و نفتهاب/ ه گرگ/ با زوزهاي شبان داغداره/ يک گلّ ات/با  يهاي مشرقی»

 (11-15 مان: ) «بر سرنوش  مبهم محراب/ روشنگرانه تابيد

 نتيجه .6
ت ، ايهن دو مجموعهه در كنهار وحهدرسهدشان به نظر میدر مجموعه شعر اي اين دو شاعر هگذر از سرود با. 1

به چيستی حادثهه و  نن دو ة. نگاه  مه جانباندبهره برده مايهماامين و درون تنوّعكلّی موضوع تا حد بسياري از 

 اس .ی اين دو مجموعه كلّ  اياز ويژگی ،تالش براي الگوگيري از اين حماسه و پيوند نن با امروز
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ات موضهوعشهعري، جهواد جميها  ةمجموعه ات و ماهامين ايهن دوموضوعرسد با وجود تشابه در به نظر می. 2

ويژگهی  ،در بيهاندر حالی كهه ايجهاز  ؛تري ترسيم كرده اس را به صورت گسترده و موش افانهشعري خويش 

 بارز اثر سيد حسن حسينی اس .

« ابعهاد»شعر خود به نام  ةبا اختصا  بخشی از مجموع «ثانيةة   احلسني لغةة  »شاعر ،  اي حماسهشخصيّ در ترسيم . 3

ی و كلّه  هاشخصهيّ بهه  توجّهه هه در شهعر حسهن حسهينی حال نن ؛ترسيم نموده اس  ترجزئیويژگی افراد را 

 س .اگذر

انهد؛ از بهه نمهادگرايی روي نورده ، ر دو شاعر، براي بيان مفا يم ذ نی و نفرينش تصاوير مورد نظر خويش. 0

 نمايد. ا دشوار می اي نناين رو گاه درياف  معناي سروده

 هانوشتیپ
اثهر « نمادپردازي در شعر مقاوم  جواد جميا» ةبه مقال ،ترين نماد اي به كار رفته در اين مجموعهبراي نشنايی با مهم (1)

 نرگس انصاري رجوع شود.
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 سي ية ا روش ابدب ارقا  اراحاة احل
 1)نظب  إلی اجملاوعْني ال  بزْني احلسني لغة ثانية  گ ج ک  جرب يل(

 2د  را جنيملمي  
 ، ايران، جامع  أصفهانقسم اللغ  العربي  وآداهبايف أستاذ مساعد 

3  اصغب انِّاَن
 ، ايراناللغ  العربي  وآداهبا، جامع  أصفهان فرعاالب دکتوراه يف 

 صاراخ  
ر کثييري ميين حيييث ثيي  ّ  ،لنميي  ااميياس احلسيي  )عليييال وآلييال آ ا التنييي  والسييیس( العويميي  صييدع واسييع وعويييم يف الصييعيد األديبمل

 األدبا  والشعرا  مبفاهيمها السامي  وقيمها العويم  واختذوها کمثٍل أعلى لإلبا  والتضني  ورمءزاً للنريّ  والكرام .  ستطيع أن  قوس
 الوجوه املشرتک  واملضام  املختلف . یول علعار من منوار األدب املقارن للنصبدراس  و قد هذه األش

يف األدبي  العيريب  ،احلسييينميا أ شيده جيواد مجييل وحسين حسييين کممثليي الشيعر  یقال هذا احياول أن  لقيي الضيو  علييف امل
ا وأّميي اهتا العويميي  بلغيي  رمءزييي .امللنميي  وشخصيييّ  والفارسييي. يعتييا جييواد مجيييل ميين أبييرع الشييعرا  العييراقي  الييذين قيياموا بتصييوير هييذه

 ويربطها ب حدا  يومنا هذا. ،فيناول إعادة قرا ة امللنم  من جديد ،استخدامال الکثري من الرموع الشعري  یحسيين إضاف  إل
الغميييو  متيييل إلييی واملوضيييوعات، ا شيييرتا  يف بعييا املضييام   یأن أشيييعارإا إضيياف  إليي يبييدو لنيياميين خييیل هييذه الدراسييي  

 وااهباس لکثرة استخداس الرموع الشعري .

 .األدب املقارن، امللنم  احلسيني جواد مجيل، حسن حسيين،  ة:لياي  الکااات الد  
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