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 .1مقدّمه
كشف پيوند ادبی كشور ا و ملا گوناگون ،از موضوعات مطرح در حوزة ادبيّات تطبيقهی اسه  .تبيهين
اين پيوند ا و نقاط تالقی در پژو ش اي تطبيقی ،در رشد و بالندگی ادبيّات كشور ا تأثيري مهم دارد.
تأثيرپذيري از حماسة امام حسين (ع) و ترسهيم ارزش ها و مفها يم وا ي نن ،جلهوهاي خها

در ادب

تازي و فارسی دارد .اين سروده ا در ادب تازي ،مپاي حادثهه شه ا يافتهه و در سهده هاي اوّل و دوّم
جري توسّط شاعرانی متعهّد ،رو به بالندگی نهاد؛ ولی در ادب فارسی ،اين نوع شعر به ديرپهايی نن در
نزد تازيان نيس

و به اعتقاد ا ا نظر ،نغاز نن «با زمهان نغهاز شهعر فارسهی فاصهلهاي نهدارد و نخسهتين

شاعر مرثيهسرا ،معاصر با رودكی ،مشهور به پدر شعر فارسی اس » (كهافی ،)133 :1331 ،بهه هر روي،

بعد ا اين سروده ا به اندازهاي رشد میيابند كه به اعتقاد برخی چهون جهواد شهبّر ،نگارنهدة كتهاب أدب

الطةف ،بيش از صد ا مجلّد براي گردنوري تمام اين نوع از سروده ا در گذر تهاريخ نيهاز اسه

(ر.ا.

شبّر.)13 :1011 ،
ماامين سروده اي حسينی ،امروز ديگر چون گذشته ،مچون دورة صفوي كه غالب نن در مرثيهه
و سوگ خالصه میشود نيس  .بهرهگيري از ارزش اي نن واقعه؛ چون پايهداري و مبهارزه بها ظلهم ،از
موضوعاتی اس

كه در سروده اي امروز بيشتر خودنمهايی مهیكنهد .موضهوعاتی از ايهن دسه را در

شعر شاعر مقاوم

عراق ،جواد جميا و شاعر برجستة حوزة شهعر عاشهورايی ادب فارسهی؛ يعنهی سهيّد

حسن حسينی شا ديم .اين دو شاعر ،با بيانی نو و زبانی نميخته با نماد ا ،به توصيف حماسة امام حسهين
(ع) پرداخته و ر يک اثري مستقا در اين زمينه بر جاي نهادهاند« .احلسني لغة ثانية» اثري اس
جميا در نن میكوشد تا عظم

كهه جهواد

اين واقعه را با زبانی غير از زبان گذشته كهه «لغةة ثانيةة» (زبهان دوّم) نهام

نهاده اس  ،بيان كند .اين گرايش در شعر سيّد حسن حسينی؛ يعنی در مجموعة «گنجشک و جبرئيا» تا
حدودي مشهود اس  .با توجّه به اين مطالب ،در اين نوشتار با مروري گذرا بهر زنهدگینامهه و محتهواي
كلّی سروده اي ر دو ،تالش میشود به پرسش اي زير پاسخی روشن داده شود:
الف :حماسة امام حسين (ع) در شعر معاصر عراق و ايران چه جايگا ی دارد؟
ب :برجستهترين ويژگی اي فنّی دو مجموعه شعر «احلسني لغة ثانية» و «گنجشک و جبرئيا» كدامند؟
ج :جميا و حسينی چه اشتراكات و تمايزاتی در پرداختن به حماسة عاشورا دارند؟
گفتنی اس  ،با توجّه به م اتب مختلهف حهوزه هاي پهژو ش در ادبيّهات تطبيقهی؛ مچهون م تهب
فرانسوي ،نمري ايی و روسی ،نوشتار حاضر به حوزة م تب نمري ايی ادبيّهات تطبيقهی نزديهک اسه ؛
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چه نن ه اين م تب ،نقد و تحليا را مبناي كار خود میداند و قائا به وجود تأثير و تأثّر ،ميان دو اديهب
نيس ؛ حال نن ه در م تب فرانسوي ،وجود اين شرط ضروري اس ؛ به ديگهر سهخن ،ادبيّهات تطبيقهی
در نگاه پيشگامان م تب فرانسه ،بررسی جوانهب تهأثير و تهأثّر بهر مبنهاي اسهناد و وثهائ تهاريخی اسه
(ر.ا .پروينی.)03 :1331 ،
 .1-1پيشينة پژوهش

از پژو ش اي تطبيقی كه به بررسی تأثير حماسة امام حسهين (ع) در ادبيّهات پرداختههانهد ،مهیتهوان بهه
نثهاري چههون :مقدمةةة ا ابدب االمة ممل ارقةا (م ههی )1010 ،و کةبال الةةني اة باش ال ة وب االمة مية (حسههين
مجيب مصري )1021 ،اشاره كرد .پژو شگرانی نيز در قالب مقاله به تحليا سروده هاي عاشهورايی ادب
فارسی و عربی ا تمام داشتهاند كه میتوان از نگاشته ايی چون« :نقهد و مقايسهة تصهويرپردازي (تشهبيه)
نري در شعر عاشورايی فارسی و عربی» (ميرحسينی و انصهاري )1333 ،و «سهيماي امهام حسهين (ع) در
شعر عاشورايی معاصر فارسی و عربی با ت يه بر اشعار برجستة شاعران سهدة اخيهر» (نلبويهه و انصهاري،
 )1333ياد كرد .در بررسی سروده اي عاشورايی اين دو سراينده نيز نثاري به طور مستقا نگاشته شهده
اس

كه در قسم كتابنامه به برخی از نن ا اشاره گرديد؛ ولی در راستاي نقهد تطبيقهی مجموعهه شهعر

«احلسةني لغةة ثانيةة» و «گنجشک و جبرئيا» ،به عنوان نثار برجستة عاشورايی معاصر ،پژو شی مالحظه نشد
كه اميد اس

اين مختصر ،گامی خرد در اين راستا باشد.

 .1مبانی نظری پژوهش
 .1-1عاشورا در گسترة ادبيّات تطبيقی

حادثة شهادت امام حسين (ع) و يارانش ،از رويداد اي مهمّ تاريخی اس
در عراق كنونی ،به وقوع پيوس

كه در سهرزمين طهفّ ،واقه

و بازتاب نن ،افزون بر ادبيّات اين سرزمين ،بهر انديشهه و خيهال ديگهر

ملا مؤثّر افتاد؛ تا جايی كه نثاري فراوان از سروده اي عاشورايی در زبان هاي مختلهف؛ چهون تركهی،
اردو و غيره گام به عرصه نهاد .ادب فارسی نيز به تأثير از شعر عربی ،عرصههاي پهنهاور  -بهويژه پهس از
عصر صفوي  -براي شعر حسينی شد (م ّی.)333 :1010 ،
گفتنی اس

كه با مة گستردگی اين حماسه در پهنة زمهان ،مهواره از يهک منظهر بهه نن نگريسهته

نشد و توزي نن در زمان ،موجب تأثيرپذيري نن از شرايط سياسی ،اجتماعی و اقليمهی گشهته و در هر
بر ه ،جلوه ايی گوناگون از نن نش ار شد؛ از ايهن رو ،ماهامين و اغهراض گونهاگونی در ايهن اشهعار
شا ديم .گاه دردناكی حادثه ،عاطفه و احساس درونی شاعر را برانگيخته و غرض رثا و مرثيههسهرايی را
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ها و علهم و ح مه

بالنده ساخ  .گاه نيز بزرگداش

ياد امام (ع) و توجّه به كرام

مدح و ستايش در اشعار را تقوي

كرد .جنبه اي حماسی عاشورا ،شجاع

ايشهان ،موضهوع

ا و فهداكاري ها در ميهدان

نبرد م در قالب اشعار حماسی و در پی پاسخ به روحية حماسی برخی از شاعران ،جلوهگر شد .ياد نهام
و نها

امام حسين (ع) نيز به عنوان الگوي نها

روي مخاطبان گشود كه شعر مقاوم

ا ،دريچهاي ديگر از ادبيّهات را در طهی تهاريخ فهرا

در عصر حاضر ،از نن جمله اس

(نک :محمّدزاده-32 :1333 ،

.)33
با توجّه به اين مطلب ،درونمايه و ماامين سروده هاي عاشهورايی را بايهد در اغراضهی چهون :رثها،
مدح ،حماسه و جو دستهبندي نمود و پيام كلّی اين اشعار را يادنوري جايگاه و عظم

سرور شههيدان

دانس  .اين پيام ا و ارزش اي موجود در اين سروده ا ،در ظلمستيزي و بيداري مردم جامعه بس مهؤثّر

ع
اُ زة َد عَ ا َ ع
ةوِ َ زاةوئع ا
ني َ زاة َِّعة ا
م الخةا ع عا َ
س ُةي عو َ زَة َةُ ا ا
رةا ُعت الْخةا عزُ ع ل َ زاةاُ عن ا
ةف الَة اي َ
اس ؛ به ديگر تعبيهرَ « :كةا َ ال ة ُ اب احلا َ
ع
ع
الغَافعاع خ ع
ص احو اك َل نَة ُي ٍ
س عم ُن امَِّ عاِتَا ال َ عايُ عق» (حسن.)131 :1013 ،
زن عاْع َا ُ
ت َعاَيُ عنم احلَقي َقةال َ لَْ ُ
َ
ني َالذ َ
 .1-1عراق و ایران ،پایگاه شعر حسينی معاصر

با نگا ی به گسترة سروده اي عاشورايی معاصر در ميان كشور اي اسالمی ،بهه نظهر مهیرسهد عهراق و
ايران از پايگاه اي برجستة اين نوع سروده ا باشند .عواملی چون :حاور گسهتردة محبّهان ا ابيه

(ع)

در اين دو كشور و برگزاري مراسم عزاداري و روضهخهوانی ،زمينهه را بهراي شه وفايی ايهن سهروده ها
فرا م نورده اس  .سرزمين عراق كه در شعر و اديبپروري شهره اس
 ،)231در د ه اي اخير شا د موجی نو از اديبانی اس

(خنِّة مةن الِّةاني ني ال ةبائينيل :1335

كه روحية انقالبی در تهار و پهود شعرشهان مهوج

میزند و روي رد اي سياسی و انقالبی بر شعرشان سايه اف نده اس  .ايهن سهرزمين« ،بهه عنهوان مهوطن
اصلی كربال ،از نغاز ش اگيري اين نها

و در طهول تهاريخ ،شها د درخشهش شها ار اي شهعري

بسياري بوده اس ؛ از اين رو میتوان ادّعا كرد ،شعر مقاوم
سبق

عهراق در ميهان كشهور اي عربهی ،گهوي

را در زمينة خل اينگونه از نثار از ديگران ربوده اس  .مجموعة چنهد جلهدي (اة باش الغةب ) كهه

تنها به گردنوري نثار برجستگان شعر و ادب شهر نجف پرداخته ،تنها نمونهاي از ايهن دريهاي گسهتردة
ادب اس » (انصاري.)00 :1332 ،
شعر عاشورايی معاصر فارسی ،چون متاي خود در عراق ،با روي رد اي سياسهی و انقالبهی مهراه
بوده اس  .پيروزي انقالب و حادثة ش

سال دفاع مقدّس ،پيوندي تمام با اين اشعار دارد .سروده هاي

اين دوره ش وفا و بالنده ،به ابعاد مختلف حماسه اشاره دارند؛ به عبارت ديگر« ،در يچ دورانی از هزار
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سال شعر فر يخته و بالندة فارسی ،شعر عاشورايی گسترش ،ژرفا و نگاه مهسو نگرانه چون روزگار مها
به خود نديده اس  .چهار بعد حادثة عظهيم عاشهورا يعنهی سهوگ ،حماسهه ،انديشهه و عرفهان ،در هيچ
عصري به روشنی و زيبايی عصر ما در شعر حاور نيافته اس » (سنگري.)10 :1335 ،
 .9-1گذری کوتاه بر زندگینامة دو سراینده
 .1-9-1زندگینامه جواد جميل

جواد جميا ،سخنسراي نامنشناي شعر و ادب امروز عهراق كهه در صهحنه هاي سياسهی بهه نهام «حسهن
الشهيوخ ،واقه در اسهتان ناصهريه ،در جنهوب
سنيد» شناخته شده اس  ،در سهال  1350م در شههر سهوق ّ
سرزمين عراق ديده به جهان گشود .وي در رشته مهندسی شهرسازي دانشنموخته شد .نخسهتين اشهعار
خود را در مان اوان نوجوانی ،در روزنامه ديواري اي مدرسه به نشر رساند و با نشنايی با ادب معاصهر
و كالسيک عربی و عش ورزي به اين ميراث ،قدم در راه بزرگان اين سرزمين اديبپهرور نههاد .وي بهه
دليا فعّالي

اي سياسی و مبارزه با رژيم عراق ،روانة زندان شد و انتشار اشعارش ممنوع گرديد .جميها

از سال  1331م در ميان كشور اي سوريه ،عربستان ،لبنان و ايران در رف

و نمد بوده اسه

(نهک :هيئةة

ار جمل .)111 :1335
برخی از سروده هاي او در مجلّهه اي «اربفة » و «الباالطةة» كهه از مجلّهات معتبهر ادبهی عهراق بهه شهمار
مینيند ،به چاپ رسيده اس  .او ماكنون سهردبير مجلّهة «اهلةد لطفيةاُ» اسه
عراق ،اتّحادية ادباي عرب و انجمن ادبيّات اسالمی فعّالي

و در انجمن هاي ادبهی

دارد.

 .1-9-1دنيای اندیشه و محتوای شعر جميل

جميا ،شاعري پويا و ترسيمگر انديشه اي وا ي انسانی اسه  .بيشهتر سهروده اي وي برنمهده از روح
سركش و انديشه اي انقالبی اوس  .دربارة ويژگی اي كلّی اشعار او بايهد گفه

كهه وي ماهامينی را

دس ماية انديشه و قلم خود قرار مید د كه با جامعة خود پيوندي تمهام دارد .بيهان رنه سهتمديدگان،
دعوت به قيام و پايهداري ،ظلهمسهتيزي و نزادي ،از شهالوده هاي ماهامين شهعري اوسه  .در نگهاه ،او
رسال

اصلی شاعر بيان رن ا و منوايی با مظلومان اس :

ع
ع
ع
َكخاا اراعن َم أ ُ تَةاَُْ عنم ال َ و َ الع َك ٍ
س ام عنااً أَ ُ اعُتي َد ُ
ةف َ /العة ا ُر َب َننُةَِّة َقة  /لع َكةمل تَ اكةو َ
َ ُ
اببا َب اراَا َ
وم َق ُ /ل َ
«ل َكمل تَ اكو َ َااعباً /ل َُي َ
َا ع
اعباً  /زك ع
صاف» (جميا.)02 :1331 ،
َ لعيَة ُوعم ال خ
افَ َ /د ُم َة َني عب ٌّ
ُيمل ا اج ا
ود ال َق ُ
َ

با درنگی كوتاه در دفتر اي شعري جميا چون« :لا وا فقط» و «زس لونك عن احلجةا » ،ايهن ن تهه را بهه

سهول

میتوان درياف

كه مبارزه و مقاوم

سرلوحة انديشه اي اوس  .بسامد با ي واژه ايی چهون:
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ض ةف (خشهههم) ،دم (خهههون) ،نةةا (نتهههش) ،نصةةب (پيهههروزي) و ماننهههد نن در
اج ةبح (زخهههم)َ ،دم ة (درد) ،غَ َ
سروده ايش ،مؤيّد اين ن ته اس .
حبّ وطن و عش ورزي به نن ،از ديگر ماامين شعري جميا اس  .او كه مدّتی را به د يا سياسی
دور از وطن و در غرب

به سر میبرد ،از عش عراق لبريز اس :

باق؟ /زا ع ع
ع
ت تَ ُس َل عاو ُأم ع
وم َعاَی الخا ع ل َمةا
ك َاوئاً لعَ ُخ عل ال ع ُ
سَ /ماذَا زَة ان َُ اع اب ئَ َ
« اك ُ َ
صدزقمل! /أَ تَ ُد عَ الع خ ال َي َباااتُ َ /ه َمل ََتا ا
َ
تَةِّْ عغمل؟ /خإَّنا ا ُاْعيائَاً إلَی فخ عة الَوع تَة ُن ايو /ع
اق» ( مان.)110 :
لك ُن إلَی لَ خذ ا ُنيعِ ُ
َُ
َ
صة َد الة خبفض ارع ة َقة»ل
از جمله نثاري كه از وي به نشر رسهيده اسه  ،مهیتهوان بهه مجموعهه هاي « َ
«لا َة خوا فقط»ل «زس لاونک عن احلجا »ل « َاظازا الِّحب نيکازا ار يی»ل «أاياش نيذفْنا البئاالة» «احلسني لغةة ثانيةة»

اشاره كرد.
 .9-9-1زندگینامة سيّد حسن حسينی

سيّد حسن حسينی ( 1335ه .ش  1333 -ه .ش) در خانوادهاي متوسّط در تهران ،ديده به جهان گشود.
در اوان نوجوانی ،نشنايی وي با سروده اي شهاعرانی چهون پهروين اعتصهامی ،بهذر سهخنسهرايی را در
دلش پروراند .نخستين خيال اي اديبانهاش در قالب شعر و نثر ادبی ،در مجلّاتی چهون «مجلّهة فردوسهی»
ديده میشود .وي پس از نن ه در رشتة تغذيه از دانشگاه مشهد دانشنموخته شد ،به دليا شوق فهراوان
به ادبيّات ،تحصيالت خود را تا درياف

مقط دكتري ادبيّات فارسهی ادامهه داد و مهدّتی را بهه تهدريس

گذراند؛ ولی در سال  1313ه .ش از تدريس كناره گرف

و در واحد ويرايش راديهو مشهغول بهه كهار

شد (ذوالفقاري .)150 :1331 ،در نگاه وي ادبيّات ،نري ماندگار و به دور از تمهامی اغهراض اسه ؛ از
اين رو میگويد« :دام ادبيّات ،براي من دامی دوس داشهتنی اسه

و مسهتدام بهاده كهه مسهبوق بهه هيچ

غرض و مرضی نيس » (نادمی.)13 :1331 ،
عالقه به فعّالي

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

خويش ،قيصر امينپور ،جايزة ادبی نيما يوشي را از نن خويش كند .سال اي پايانی زندگی ايهن شهاعر
و مترجم دوران انقالب ،در فعّالي

اي ادبی و فر نگی سپري گش

و سرانجام ،در شتم فروردين مهاه

سال  1333ه .ش ،چراغ عمر او خاموش شد.
 .1-9-1دنيای اندیشه و محتوای شعر حسينی

حسينی از چهره اي شاخص ادبی دورة انقالب اسه

و عمهدة شههرت وي ،مر هون دو مجموعهه شهعر

«گنجشهک و جبرئيهها» و « ههمصههدا بهها حله اسهماعيا» اسه  .توجّههه بههه موضههوعاتی چههون :شهههادت و

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

ايثارگري ،عش و ايمان و پايداري ،نام وي را در شمار بزرگان شعر انقالب بهه ثبه

رسهانده اسه ؛ بهه

گونهاي كه خود میگويد« :نامم مثا قيصر امينپور ،با شعر انقالب و جنگ و ادبيّات پس از انقهالب بهه
گونهاي مراعاتالنّظير اس » (نادمی .)13 :1331 ،وي مايه اي شعر خود را از انقالب میگيرد و اديبانهه
در خيال خود پرورانده و با زبانی شاعرانه و نري بيان میدارد .تصاوير شهعر وي بها عاطفهه و احساسهی
عمي نميخته اس  .اين تصاوير در ترسيم موضوعات نيينی پر رنهگ جلهوه مهیكننهد و خبهر از عشهقی
پاا در نهاد شاعر مید ند؛ براي نمونه در سرودة «قطعة شهدا» میخوانيم:
«گفتم :اين سخنوران كه بیصدا غنودهاند /وه چه خوب و خوانهدنی سهرودهانهد /قطعههاي بليه و نهاب/
جاودان سرودهاي به رنگ عش و نفتاب /قطعهاي كه يچ شاعري نگف  /بهتهرين ترانههاي كهه گهوش
نسمان شنف  /جان من نثارشان /نفتاب شعر من ميشه سايهسارشانه /گف

با تبسّمی بهه رنهگ غهم... /

باز /بر لب خموششان ترانه اس  /اشک را مجال اي و و مده /گوش كهن بهه چشهم خهوده /در مسهير
باد اي نوحهگر /بیامان به سوي جبهه میوزد /پرچم مزارشان /گفه

و بغهم مهن شه ف » (حسهينی،

.)32 :1333
در نگاه وي ،شاعري رسالتی پاا و مقدّس اس

كه میبايس

گردد .بسياري از نقد اي گزندة وي متوجّه سوداگرانی اس

از تمام قيد و بنهد اي مهادي پهالوده

كه شعر را وسيلهاي براي شهرت و م ن

خويش قرار دادهاند؛ از اين رو در شعري با عنوان «ترحّم» میگويد:
« شاعري خرما را /با خدا قافيهه كهرد /تهاجران رحهم بهه حهالش كردنهد /ناقهدان شهاعر سهالش كردنهده»
(حسينی)31 :1331 ،
از اين شاعر و نويسندة كوشاي معاصر نثاري چون « :مصدا با حل اسماعيا»« ،مل هوت سه وت»،
«نوشداروي طرح ژنريک»« ،براده ا»« ،طلسم سهنگ»« ،بيهدل ،سهپهري ،سهبک نهدي»« ،از شهرابه هاي
روسري مادرم» و «گنجشک و جبرئيا» ،برجاي مانده اس .
 .9مقایسه و تطبيق
جميا و حسينی با اختالف چند ساله ديده بر جهان میگشايند .ر دو در خانوادهاي متوسّط رشد كهرده
و در رشتهاي دانشگا ی كه از عالقة نن ا دور بود ،تحصيا میكنند .طبه شهاعرانه و ذوق درونهی ،هر
دو را به دام ادبيّات میكشاند .حاور پر رنهگ در عرصهة اجتمهاع و ا تمهام بهه فعّاليه
اجتماعی ،به ر دو شاعر شخصيّتی مردمی بخشيده اس  .جميا به دليا فعّالي
بعث ،مدّتی به دور از وطن و در غرب

هاي سياسهی و

اي سياسهی عليهه رژيهم

به سر میبرد .روحية انقالبهی شهاعر ،سهروده هايش را كوبنهده و
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انتقادي ساخته اس

كه نمونه اي نن را در مجموعة «لا وا فقط» (تنها براي انقالبيان) شا ديم .صهراح

و تندي زبان شعر حسينی نيز كه شاعري انقالبی به شمار مینيد ،در سروده هايش نمايهان اسه  .گها ی
م زبان شعر وي در نثاري چهون «نوشهداروي طهرح ژنريهک» ،بها طنهز مهراه گشهته و مخاطهب را بهه
لبخندي متأمّالنه فرامیخواند.
ر دو شاعر در قالب سنّتی و نو ،اشعاري از خود برجاي نهادهاند كه اگر بخوا يم جانمايهة ماهامين
نن ا را بيان كنيم ،بهیگمهان موضهوعاتی چهون :وطهن ،نزادي ،عهدال

و پايهداري ،بهيش از هر چيهز

خودنمايی خوا ند كرد .بهرهگيري از زبان رمز ،ديگر ويژگی مشترا شعر هر دو اسه  .ايهن ويژگهی
در سروده اي پايداري نن ا تبلور برجستهاي داشته و در عم بخشی به شعرشان بس مهؤثّر بهوده اسه .
غالب نماد اي شعري ر دو ،الگو گرفته از عناصر طبيعی اس ؛ نماد ايی مچون :بهاد ،شهب ،صهب و
باران از جمله واژگان نمادينی ستند كه نن دو براي بيان انديشة خويش به كار بردهاند.
 .1-9جميل و حسينی در ترسيم معانی و مفاهيم عاشورایی

پس از نشنايی مختصر با زندگینامه و شخص ّي

ادبی ر دو شاعر ،میتوان به ويژگهی هاي مشهترا و

متفاوت ر دو شاعر در دو مجموعه شعر «احلسني لغة ثانية» و «گنجشک و جبرئيا» ،پرداخ :
 .1-1-9مجموعه شعر «احلسني لغة ثانية»

اين مجموعة شعر ،دربرگيرندة اشعار نو و كالسيک اس  .شاعر در چهار بخهش ،بها عنهوان هاي «الةبی »
(رؤيا ا)« ،ار اهد» (صحنه ا)« ،ابال ةاد» (بعد ا) و «الَِّاةوشات» (پيشبينی ها) ،حادثهة عاشهورا را بهه تصهوير
كشيده اس  .تخيّا قوي و ژرف او در اين اثر ،حادثهه را چهون نمايشهی دلانگيهز برابهر بيننهده بهه اجهرا
میگذارد كه از نخستين پردة نمايش تا نخرين پرده «ال ِّةوش ابرةت » (پيشبينهی پايهانی) ،نظهم و پيونهدي
معنادار در نن ديده میشود؛ گويی شاعر با ماشين زمان روي به سهوي گذشهته نههاده و بها واقعهه مهراه
گشته اس .
ننچه با نگاه نخس

به اين مجموعه قابا ذكر اس  ،وحدت موضوعی نن اس ؛ به طهوري كهه ايهن

كتاب از معدود مجموعه اي شعري اس

كه صرفاً به نهاه

امهام حسهين (ع) اختصها

يافتهه اسه .

شاعر در كنار وحدت كلّی موضهوع ،تها حهدّ بسهياري توانسهته تنهوّع ماهامين را حفهك كنهد و نن را از
ي نواختی بر اند .از مهمترين ويژگی اي ادبی اين مجموعه میتوان موارد زير را نام برد:

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

الف :جانبخشی به اشياء (تشخيص)

شاعر در اين مجموعه ،ارتباطی عمي با برخی از عناصر طبيعی برقهرار سهاخته اسه  .وي بهه يهاري ايهن
ترفند نري كه تشخيص يا ندمگونگی نام دارد« ،پديده اي بیجنب و جوش را زندگی میبخشد و بهه
تالش و ت اپو درمینورد؛ تا كوبندگی و نيروي بهيشتهري بهه سهخن خهويش بد هد» (كهزّازي:1313 ،
 .)121به عنوان نمونه ،شاعر در «ال ِّوش الْامة ة» (پيشبينی فتم) خورشيد ،صهحرا ،ابهر و بهاد را اينگونهه
پويا و جاندار در صحنه به تصوير درنورده اس :

عع
ةحاالَ ُ!/
ََ /ال خ
س تَة ُ ة عب ا
ف َ ُج َنة ا الخَِّة عو خ
انيَْة َبئَة ُ
ةح َباشا ئَة ُد َرطََية ُ
ةت َع َذاالَة ُ َ /الع َكية ا ُاةَْة َ َل الخة َدا ارَ ُج اةةو ا ُ َ /
صة ُ
ةت َمة َ
«ال خ ة ُةا ا
عع
ص ُب َرَْ ا /إع ََل َنَم عن الْةَب ع
اب( »...جميا)101 :1331 ،
ََتُاامل زَا عزُ اح َ
َ
ترجمه :خورشيد ،چهرة نبويگونة او را می شناسد و صحرا عذاب او را ربوده اس  .در دستان او شبنم ،ديوانهوار
شعلهور گشته اس

و ابر زبانه میكشد .اي باده فرياد او را به زمانِ خاا نسپاره

ب :مضامين و موضوعات بدیع

نونوري شاعر تنها محدود به بهرهگيري الفاظ در جامهاي نو و ارتباط عمي بها نن نيسه ؛ بل هه بهه ايهن
وسيله گاه تصاويري نو مینفريند تصوير شرم و خجل

شمشير ا كه قلهب حماسههسهاز كهربال را نشهانه

رفتند ،از اين جمله اس :

ع
ت فَ ُج َ ً َ ...لع َا ُاش /الَ ُل إلَی ئَط َُبٍ عم ُن َنييَ ُاشه» ( مان)133 :
سيا ا
« َال َ
اش /ظَ عائَ ُ
وف الخعِت َا عبالَ ُ
ت ئَةاَُِّ ا العا ُاْ َن ُ
ترجمه :شمشير ايی كه بر قلب او بااشتها وارد شدند ،به ناگاه تشنه گشتند؛ نه براي نب؛ بل هه بهراي قطهرهاي از
شرمه

انتظار منجی و فرارسيدن روز موعود نيز ،از ديگر موضوعات بديعی اسه
عاشورايی بيان میكند:

ع
اَل خ
الو ُني َ ة ة ة ة عةة
ضة ة ة ة َ
ةحازَا تَة ة ة ةةد َق الَة خواالَة ة ة ة ةةَ َ
ع
ةني زَة ُوم ةاًل حةةملشا الَِّ ُحةةب
َمةةيَجملشا احلسة ا

كهه شهاعر در ميهان ماهامين

ع
ع
ع
ع
ةيح
فية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ل تَ ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدئَنا َ ...تَص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ا
ا َرطُ ة ة ة ة ة ة ة عوَعَ ...عح ة ة ة ة ة ة ةةملشا ارَ عس ة ة ة ة ة ة ةةيُ اح

( مان)51 :
ج :بهرهگيری از نمادها

روي رد شاعر به نماد ها در تصهاوير عاشهورايی ،از ويژگهی هاي بهارز ايهن اثهر اسه
مجموعة شعري ،مه چيز و مه كس را به سخن درمینورد تا عظم

()1

«شهاعر در ايهن

حادثه را بنماياند و پيام واقعهه را

برساند؛ ولی در نهاي  ،مه و مه را عاجز و ناتوان میبيند و به دنبال زبانی ديگر میگهردد؛ زبهانی كهه
او را بههه حقيق ه حماسههة حسههينی ر نمههون سههازد» (خزعلههی .)132 :1333 ،وي در ايههن مجموعههه ،از
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زمزمه اي نب ،سوز باد ،حسرت فرات و ...گرفته تا شخصيّ
عواطف درونی خويش را نسب

اي حاضر در صحنه سخن مهیگويهد تها

به حماسه بيان نموده و پيهام نن را بهه مخاطهب امهروز برسهاند .در ايهن

راستا از نماد ،اشاره و الهام مدد میجويد؛ براي نمونه ،كلمهه «مةاش» (نب)  03مرتبهه در ايهن مجموعهه بهه
كار رفته اس

كه گاه در معناي اصلی و گاه در معناي نمادين خهود تبلهور يافتهه اسه  .ي هی از معهانی

نمادين نب ،پاكی ،شويندگی و تطهير اس

كه در بي

زير بيان گشته اس :

ص عدزةئَ ُ /زا إهلمل ئَطُبَ مةاش ج عبزئَة ُ َ /باف عُيةمل احلبا ع َةق عا عَ خ ع
ت احلاس ُ ع
ةح لَ ُةو َ
ةِت َ /لَك ُةن ُ
ني /زَة ان َُ ال اقا َ
«زَة ُوَمنا َكا َ َ
وب ال خ ُ َ َ َ َ َ
سَ
َ ََ
بم َ
ص ُو ا َ
اخلَ عطيئَ ُ» (جميا.)100 :1331 ،

 .1-1-9مجموعه شعر «گنجشک و جبرئيل»

دفتر شعر «گنجشک و جبرئيها» ،دربردارنهدة  31سهرودة نيمهايی و سهپيد شهاعر اسه

و در واقه نن را

میتوان ش ا كاماتر كتاب « مصدا با حل اسماعيا» دانس  .حسينی در اين مجموعه ،با نگها ی تهازه
به شعر مذ بی ،فاايی نو ترسيم میكند .شاعر میكوشد نميزهاي از سوگ ،حماسه ،عرفان ،فر نهگ و
تاريخ را عرضه كند و به اين حماسه رنگی امروزين بخشد و «با لحنی كه از نمهوزه هاي دكتهر شهريعتی
رنگ گرفته ،پنجرهاي جديد براي تماشاي دنيا از نگاه دين بگشايد» (نادمی .)13 :1331 ،نگارنده «نغاز
روشنايی نيينه» حسينی را «شاعري در تصرّف شعر» میخواند و مهینويسهد« :خاسهتگاه شهعر او مركهزي
اس

در وجود او كه بر مة كنش ا و واكنش اي او ،در سراسر زنهدگی او ،ح ومه

میكنهد و او را

در تصرّف دارد و اگر بگوييد كهه شهاعرانی نظيهر شهاملو هم در تصهرّف شهعرند؛ پهس فهرق چيسه ؟
میگوييم :او و شاملو در شعر اي ناب خود ر دو در تصرّف شعرند؛ امّها فهرق بهزرگ او و شهاملو ايهن
اس

كه نن مركزي كه در وجود حسينی مهه چيهز از جملهه ذ هن او را بهه تصهرّف میگيهرد و يها بهه

تصرّف شعر درمینورد« ،اهلل» اس » (موسويگرمارودي.)30 :1333 ،
از ويژگی اي بارز اين اثر ،میتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف :وحدت موضوع

نخستين وجه تمايز اين اثر ،وحدت موضوعی نن اس ؛ به طوري كه اين كتاب از معدود مجموعه هاي
شعري اس كه صرفاً به شعر اي نيينی و عمدتاً عاشورايی اختصا

دارد.

ب :ایجاز در تصاویر شعری

سرايندة اين مجموعه اگر به رواي

میپردازد ،نن را از كانال ايجاز عبور مید د .رواي  ،پس از گهذر

از كانال ايجاز ،به جاي ذكر مة وقاي  ،فقط گوشه ايی از نن را به تماشها مهیايسهتد؛ بهه عنهوان مثهال،
شاعر تشنگی كودكان و به انتظار نشستن نن ا براي نب را در كمال ايجاز اينگونه بيان میكند:

حماسة حسينی در گسترة ادبيّات تطبيقی (نگا ی بر مجموعه شعر «احلسني لغة ثانية» و «گنجشک و جبرئيا») 125 /

«و باد /تو را با مشام خيمهگاه /در ميان نهاد /و انتظار در بهه

كودكانهة حهرم /طهو نی شهد» (حسهينی،

)33 :1331
ج :کاربرد واژگان و عبارات امروزین

شاعر در اين مجموعه ،افزون بر استفادة قالب شعر نو ،به خاطر بهرهگيري از الفاظ معاصر ،پيوندي نهو بها
عاشورا برقرار ساخته اس  .واژگان و تعابيري چون« :گلوگاه راه شيري»« ،كه شان»« ،جبهه»« ،باروت»،
«بولدزر»« ،موعود»« ،انتظار» و غيره ،نشان د ندة اين امرند؛ به عنوان نمونه:
«امّا من /دل به شما سپردهام /به نفتابی كه /از خاكتان برگرف  /و به صول

صدايی صاف /كهه پيشهانی

شما را /در جبهه ا /طواف كرد /دل به شما سپردهام /بهه نفتهابی /كهه از خاكتهان برگرفه  /و بهه غزلهی
ازلی /كه به جانتان /جالي جاودانه عطا كرد» ( مان)20 :
د :بيان حماسی

از ديگر ويژگی اي بارز اين اثر ،لحن حماسی و اثرگذار سروده اس  .ايهن سهبک بيهان را بسهياري از
ادبا درخور شعر اي نيينی میدانند تا اين دس از سروده ا در جامة ش و مند و فاخر خود تبلور يابنهد
(موسويگرمارودي .)00 :1333 ،شاعر در اين مجموعه ،نه در راه افراط و مبالغهگويی میپويد و نهه در
مسير تفريط؛ بل ه با زبانی حماسی سعی در بيان ش وه نن حادثه دارد .براي مثهال در شهعر «راز رشهيد»،
شاعر با به كارگيري «تشخيص» و استفادة الفاظی چون« :رشيد»« ،كوه» و «كمر» ،به شهعر بيهانی حماسهی
بخشيده اس :
«به گونة ماه /نام

زبانزد نسمان ا بود /و پيمان برادريات /با جبا نور /چون نيه اي جهاد مح م /تهو

نن راز شيدي /كه روزي فرات /بر لب

نورد /و ساعتی بعد در بهاران متهواتر پهو د /بريدهبريهده /افشها

شدي /و باد /تو را با مشام خيمهگاه /در ميان نهاد /و انتظار در به
راز رشيدي /كه روزي فرات /بر لب

كودكانة حرم /طو نی شهد /تهو نن

نورد /و كنار درا تو كوه از كمر ش س » ( مان.)33 :

 .1-9مقایسه و تطبيق

برجستهترين وجوه اشتراا و افتراق اين دو اثر به شرح زير اس :
 .1نوگرايی در ماامين ،توصيف و صحنهپردازي ،ويژگی مهمّ سروده ا در ايهن دو مجموعهه اسه  .بها
اندكی دقّ

در نن ا درمیيابيم كه برخالف بيشتر شعر اي عاشورايی كه تنها بر جنبه اي رثا يا مدح

تأكيد داشتهاند ،اين دو مجموعه با مفا يمی تازه مانند عش  ،پايداري ،جاودانگی ،حماسه و انتظهار گهره
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خوردهاند .نگاه نن ا متفاوت از گذشته اس  .بيشتر سروده ا رنگ و بوي حماسه را مید ند تها رثها يها
مدح محم؛ از مين رو ،جواد جميا اميدوار اس

خوانندگان ،اثر وي را مدح صرف ندانند:

« ع
هذَع ارَاُحاةةا الخةِت َكَُِّْْانةا عهةمل نيالَةة أَیخةی أ ُ زة ُقبایهةا ال َقةا عَش العة الة ُ ٍةد مة ُد عني ٍمل أ إفُبا ٍةمل ب ٍ أمةام َا ُخ ع
ح
صةيخ ٍة فَائَ ُ
َ َ
ا ا َ
َ َ
ةت ارةَ ُد َ
ََ
َ
ُ َ
ََ
ع
القام ع
وِ اجلَ عاياَ عة» (.)http://baharinonline.org
اش َ َكاَ َاات ا
َاالف َُب َ

 .2بهرهگيري از نماد ا ،ويژگی ديگر اين دو اثر اس  .روي رد هر دو مجموعهه بهه نماد ها در تصهاوير
عاشورايی ،از ويژگی اي بارز اين دو اثر اس  .نماد كه در زبهان انگليسهی از نن بها عنهوان سهمبا 1يهاد
میشود « ،ر عالم  ،اشاره ،كلمه ،تركيب و عبارتی اس
مینمايد ،د ل

كه بر معنی و مفهومی وراي ننچهه ظها ر نن

دارد» (پورنامداريان .)0 :1311 ،در اين دو مجموعه ،شاعر گاه صري و مستقيم و گهاه

با بيانی نمادين ،از واقعة كربال ،شهجاع
رزمندگان سخن میگويد كه درياف

ها ،دليهري هاي قهرمانهان و از تهأثير نن بهر حماسهسهازي اي
معناي نن ا اغلب نياز به تأمّا خواننده دارد.

 .3از ديگههر ويژگی ههاي مشههترا ايههن دو مجموعههه ،میتههوان بههه بهرهگيههري از معههانی نههو ،تشههبيهات و
توصيفات بدي

ر دو شاعر اشاره كرد كه دو مثال زير از نن جملهاند:

عع
الغيوم/تا ة َ
ةاش َُ نيْخةةی تَة ةوا َ جبي ة َةن
يل عاةةی َج عنة ة عل
ةني أزة ا
ةني دف ة ا
ُ
ةت ال ج ة ُ
ةت احلس ة َ
«فَحة َ
ةف جببانيات ة  /ال ن ةةا ُ  /تض ة َ
ةوم /تسة ة ا
احلسني!» (جميا)31 :1331 ،
ُ

«اينک قاريان قبيلة من /تار اي صوتی خود را /به رواي تو /شانه میزنند /اي معلّم سهوّمه و چهه فصهي
میدانند /تاريخ حماسه اي بلي  /از نوردن يک سوره /مثا نگهاه تهو /تها حشهر عهاجز اسه » (حسهينی،
)51 :1331
 .0از ويژگی ايی كه در سروده اي جميها ،بيشهتر از اشهعار سهيّد حسهن حسهينی خودنمهايی مهیكنهد،
بهرهگيري از عنصر رنگ اس  .اين رنگ ا نه تنها حاما معانی و د ل

اي متنهوّعی سهتند؛ بل هه در

ش اگيري تصاوير شعري شاعر تأثيري برجسته دارند .از پربسامدترين رنگ اي ايهن مجموعهه ،رنهگ
خاكستري اس

كه  21مرتبه به كار رفته اس  .مفهومی كه اين رنهگ در اشهعار بيهان مهیكنهد ،پليهدي

روزگار در زمان امام (ع) و نميختگی نيرنهگ و ريها بها وجهود غالهب مهردم نن دوران اسه  .در «البیزةا

الباال ة» (رؤياي چهارم) اين فااي نلوده در پي ر جامعه ،با رنگ رمادي (خاكستري) بيان شده اس :

1. Symbol

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

لَة ة ةي ع ع ع
وض عمة ة ة ع
اد ٍَ
س ف ُية ة ة مة ة ة َوا غا ااة ة ة ٍ َ
ُ َ

ت اعيا ة ة ة ة ة ةو ا ال خ
ضة ة ة ة ة ة عةحيخ ُة
َ َم ة ة ة ة ة ةا َرِّ ة ة ة ة ة ة ُ

( مان)21 :

ترجمه :در نن (جامعه) جز پيچيدگی اي خاكستري رنگ و ننچه چشمان قربانيان پنهان كردهاند ،چيزي وجود
ندارد.

شايان ذكر اس

كه افزون بر وجهود رنهگ هايی چهون :سهبز و سهفيد ( ركهدام  0بهار) و قرمهز و سهياه

( ركدام  3مرتبه) ،واژگانی در اين مجموعه به كار رفته اس

كهه الههامگهر برخهی از رنهگ ها سهتند؛

واژگانی مانند ليل (شب) ،صِّحل مشس (خورشيد) و رةوش (نور) از نن جملهاند .لفك «لةو » (رنگ) نيز
با تمام مشتقاتش  15بار در اين مجموعه به كار رفته اس  .درباره مجموعه «گنجشهک و جبرئيها» ،بايهد
گف

كه عنصر رنگ كاربرد گستردهاي در نن ندارد و تنها بسامد برخی از رنگ ا ،چون رنگ سهرخ،

در ( 3مورد) ديده میشود.
 .1مضامين برجستة دو مجموعه
مقصود از درونمايه و مامون در نثار ادبی ،عبارت از «ف ر اصلی و مسلّط در ر اثري اسه ؛ خهط يها
رشههتهاي كههه در خههالل اثههر كشههيده مههیشههود و موقعيهه
درونماية ر اثري ،جه

ههاي داسههتان را بههه ههم پيونههد مههید ههد...

ف ري و ادراكهی نويسهندهاش را نشهان مهید هد» (داد .)213 :1331 ،در ايهن

بخش ،به مهمترين ماامينی كه ر دو شاعر در اشعارشان به نن ا التفات داشتهاند اشهاره مهیكنيم و بهه
وجوه تشابه و تفارق ر دو میپردازيم:
 .1-1تشنگی حقيقی

ي ی از موضوعات مطرح در اين دو مجموعه ،موضوع تشنگی اس  .جميها در سهرودة «ار ةند ال ةامن»،
صحنة شتم ،نرزو و سوگ پرندگان و ابر ا در غم تشنگی حسين (ع) را اينگونه بيان میدارد:

ات احلس ُ ع
ع
ت َع ع
َصةَِّ َح َاةيئاً َه عام ةياً /كالغِّةا ُ ....
صافتا الِّع َحا ُ  /تَةَْ َا خَّن االنُْع َحا ُ  َ /یََ خَّن الغَُي ام لَةو أ ُ
صا َ ُ َ
ني/ظَامئاًَ /
«ع ُ َد َما َم َ ا َ
حييب ئاِّاً ا اجلدا ُ » (جميا)11-11 :1331 ،
َ
زومنا ك ا ال م َّن/كان ا
ترجمه :ننگاه كه حسين با لبان تشنه جان داد ،گنجش ان دريا به ف ر خودكشی افتادند و ابر ا دوس

داشتند تا

به چيزي بیارزش تبديا شوند؛ چيزي مانند غبار .نن روز ما يچ معنايی نداشتيم؛ مانند كسهی كهه تصهويري از
قلب به ديوار میكَنَد.

تشههنگی حقيقههی از نگههاه او ،تشههنگی دشههمن اسه  .وي در تصههويري زيبهها در شههعر «الِّ ةد اخلةةا ف» از
تشنگی برخی از افراد دشمن میگويد:
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ةات ا عني ة ة ة ةةمل
َعطَة ة ة ة ة اكاَ َن ة ة ة ةةا عني َكازَة ة ة ة ا
ع
فة ع
ع
ُ
ةانييبَ عا ال خبَم ةةاد العُئ ة ة َباً ل َك ةةمل زَط اة ة َ
خَّبَة ة ة ة ة ة ةةا ئَطُة ة ة ة ة ة ة ةب َیاة ة ة ة ة ة ة ة َب الع َ ة ة ة ة ة ة ة ة َةبزَاع

ةوت
صة ة ة ة ة ة ة َدا أنخة ة ة ة ة ة عةِت ع َة ة ة ة ة ةةا َم ُكِّاة ة ة ة ة ة ا
َ َ
ع
ع
ع
ع
ةوت
َمة ة ة ة ة ة ةةاش مة ة ة ة ة ة ة ُةن ماُح ة ة ة ة ة ة ة َم ُ احة ة ة ة ة ة ة ا
ةوت
سة ة ة ة ةةیَ ...أنُطَ عي ة ة ة ة ةی َ ...اأمة ة ة ة ة ا
فََنُ َ

( مان)111 :
لحن شاعر «گنجشک و جبرئيا» نيز در بيان اين موضوع نميخته با حماسه اس :
« نگام كه دل  /نن موزة عتي عطش را /به جرعهاي /جرعه و گوارا /تهديد میكردند /چهه بركه /
فرياد نبی ت بير /از دل تمام دريا ا بلند بود» (حسينی)15 :1331 ،
بايد گف  ،جميا بيشتر از شاعر «گنجشک و جبرئيا» ،به تشنگی و عطش كودكان توجّه دارد و در
ترسيم اين نوع از تصاوير توفي داشته اس ؛ حال نن ه حسينی تنها در يک مهورد بهه تشهنگی كودكهان
اشاره كرده اس :

ٍ
ايس ا رياْ ا املش /عمو ج ا عُ ال َقْاَی!» (جميا.)51 :1331 ،
« َم ُن مي اح الطي  /ئطبَ ماش مب ؟َ /م ُن مي اح الطي  /فَ َ
ترجمه :چه كسی به اين كودا قطرة نبی تلخ میبخشد؟ كه بر كودا میبخشد؟ در خيمه اي ما چيهزي جهز

جسم كشتهشدگان نيس ه

و حسينی نيز چنين سروده اس :
«و باد /تو را با مشام خيمهگاه /در ميان نهاد /و انتظار در بهه

كودكانهة حهرم /طهو نی شهد» (حسهينی،

)33 :1331
 .1-1بيان جاودانگی و پيروزی حقيقی

با نگا ی به اين دو مجموعه ،اين موضوع به سهول

درياف

میشود كه حماسة حسهين (ع) بها شههادت

رنگينتر و پايدارتر شده اس  .ر دو شاعر سعی در بيان جاودانه بهودن ايهن حماسهه داشهتهانهد .بهه نظهر
میرسد مهمترين عل
كتاب داي

اين امر ،بهرهگيري ر دو شاعر از فر نگ غنی اسالمی اسه ؛ نن چنهان كهه در

ةن الخ عةذزن ئاْع اةواُ عا مةِّع ع ع
َنييَةاش عع ة َد َعع ُةم زةا ُبَنئاةو َ » (نلعمهران/
س َخ
ةل أ ُ
َ
َ
يل اأ أ َُم َواتًةا الَ ُ
نمهده اسه ََ َ َ « :تُ َ

 .)113حماسة سرخ او ،مدرسة عشّاق جاودانگی اس
اس :

خ
ةل
َمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ُةن ئَة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة َ
ةاُ إ خ الاية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ُ
ص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة عن ُي ال اخلَُية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل
َه ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة َذا َ

و بلند متی ننان زبهان زمانهة سهتمگر را بازداشهته
ئَة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ُد َدفَ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة َةن ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة َةو عاد َُ
زاة ُاع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة اةن عم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ُةي عد َُ

( مان)131 :
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ترجمه :كه گف

تاري ی شب نن درّه (فااي جامعه) را فراگرف ؟ اين شيهة اسب ا تولّد مرا خبر مید ند.

فخاف ع
ِّح!» ( مان)131 :
و مچنين « :تِّح وا
َ
جبح /عصيو تا ِّئ اكم َع ُن ص ُ
كل ُ
ترجمه( :مرا) جستجو ن نيد؛ زيرا در پش

ر زخمم گنجش ی اس

كه شما را از صب نگاه میكند.

و در گنجشک و جبرئيا:
«دل به شما سپردهام /به نفتابی /كه از خاكتان برگرف  /و به غزلی ازلی /كه به جانتهان /جهالي جاودانهه
عطا كرد» ( مان)20 :
 .9-1ظلمستيزی و شهادتطلبی

ي ی از موضوعاتی اس

كهه در ايهن دو مجموعهه نمهودي بهارز دارد .ظلمسهتيزي ،اسهتقام

ناپذيري ،يگانه روزنهاي اس

و سهازش

كه شاعر عصر كنونی نن را پيش روي نزادگان گيتی ترسيم مینمايهد و

امام حسين (ع) را پرچمدار نن معرّفی میكند:

فض!/مل زةُ ُُ ا ع
ني ماد /كسبا ٍ
زُُ ا عر ع
زد احلسة ع
يام احلس ع
/انْصبت؟/مل ُ
ني
ميف
« َم ُن َ
ُ
اح الِت َرطَ ُ
يت ئاَِّ ا
ُ ََ
ئاُ إ البم َ
نِّض!» ( مان)105 :
ارقط ع ُ
ترجمه :چه كسی گف

نيزه ايی كه قلبش را ربودنهد پيهروز شهدند؟ در حهالی كهه در خيمههگهاه حسهين نهوز

خاكستر ،ت ّه شمشير و سازشناپذيري س  ،نوز در رگ بريدة حسين نبم وجود دارد.

«نه ،رگز /بر گلوي مبين تو /ان ار خنجر و زوبين /خدشهاي وارد ن رد /نوز رسا و بلنهدي :الهف م،
ميم( »...حسينی)51 :1331 ،
و حسينی در جايی ديگر ،خود را از ترسيم اين حماسة بزرگ ناتوان میبيند:
« با من بگوييد ت ليف ناتوان حماسه /غير از س وت /در قبال مل وت نام شما چيسه ؟ /دريها كرانهه تها
كرانه ميزبان شماس » ( مان)20 :
 .1توجّه به شخصيّتهای عاشورایی
بیترديد ترسيم حماسة حسينی بدون توجّه به ابعاد شخصهيّتی حماسهسهازان ام انپهذير نيسه  .در ايهن
راستا جواد جميا و سيّد حسن حسينی ،توجّه ويژهاي به ويژگی اي شخصيّ

ا داشهتهاند .بها بررسهی و

مقايسه اين ويژگی ا میتوان به تشابه و تفاوت اي نگاه ر دو شاعر پی برد .در شعر جميا ،در قسهم
«ابعاد» از افرادي چون :عبداهلل بن جعفی ،شمر ،عمر بن سعد ،مالک بن نسر ،شبث بن ربعهی ،حرملهه بهن
كا ا و سنان بن انس ياد شده اس  .امام حسين (ع) ،حارت علیاصغر (ع) و حرّ نيز از شخصيّ

ايی

ستند كه شاعر از نن ا سخن میگويد .نام مبارا حارت ابا عبداهلل در اين مجموعة شعري  33مرتبهه
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ت رار شده اس  .شاعر براي توصيف شخصيّ
روحيات مثب

ا ،گاه «به درون اشخا

راه میيابهد و تهالش میكنهد

و منفی نن ا را در حادثه توصيف كند؛ احساساتشهان را از درونشهان بيهرون كشهد و بهر

زبانشان جاري میسهازد ،ايهن مهان زبهان دوّم و تأثيرگهذار اسه  .او شخصهيّ
خورده ،خوب و بد ،زش

اي پيهروز و ش سه

و زيبا را نه از نگاه بيرونی؛ كه از عم جانشان به خواننهده معرّفهی مینمايهد»
اي حاضهر در صهحنه پرداختهه

(خزعلی .)133 :1333 ،حسينی نيز مانند جميا ،به ترسيم ابعاد شخصيّ

اس ؛ با اين تفاوت كه او نقش قمر بنهی اشهم (ع) ،حاهرت زينهب (س) و علهیاصهغر (ع) پررنهگتر
میداند و در بيشتر موارد ،به ذكر اوصاف نن ا بدون ذكر نامشان بسنده كرده اس :
«به گونة ماه /نام

زبانزد نسمان ا بود /و پيمان برادريات /با جبا نور /چون نيهه اي جههاد ،مح هم»

(حسينی)33-31 :1331 ،
كلمة «ماه» استعاره از حارت ابوالفاا (ع) و «جبا نور» استعاره از سيدالشهداء (ع) اسه  .حسهينی
در اين شعر ،به سقّايی حارت (ع) و وفاداري و غيرت كه از جنبه اي بارز شخصيّتی وي اسه  ،اشهاره
میكند:
«تو نن راز رشيدي /كه روزي فرات /بر لب

نورد /و در كنار درا تو /كوه از كمر ش سه » ( مهان:

)33
با شهادت نبنور رشيد بود كه حسين (ع) فرمود« :اآل ئد انكسب ظنبَ».
حسينی حارت زينب (س) را با ويژگی «صهبوري» كهه از برجسهتهترين ويژگی هاي شخصهيّتی نن
حارت (س) در اين حماسه اس  ،ترسيم میكند:
«تاريخ زن /نبرو میگيرد /وقتی پلک صبوري میگشايی /و نام حماسیات /بر پيشانی دو جبهة نهورانی
میدرخشد :زينبه» ( مان)11 :
مانطور كه مشا ده میشود ،حسينی با اين شيوة بيان ،كه با وجود فنّهی بهودن ،زيبها و روان اسه ،
تصاوير جديد و بديعی از شعر عاشورا ارائهه مید هد كهه در سهاخ
مخصو

شهعر اي سهنّتی گذشهته نيامهده و

به شعر نو اس  .او دربارة شهادت حارت علیاصغر (ع) اينگونه با تلفي نرايه ا دسه

بهه

ساختن تصويري بدي میزند:
«ستاره ا يکيک  -سرخ  / -سوسو زدند /و با سهه شهعله /گلوگهاه راه شهيري شه اف  /و نرامنرام /از
كارگاه پل ی روشهن تهراش /سرنوشه

مجههول نسهمان /نفتهابی شهد /...نهوز ،تقهدير كه شهان هاي

ناملموس /برمدار /خون دنبالهدار تو /احساس میشود» ( مان)10 :
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موسويگرمارودي در شرح اين سطور مینويسد :در اين بخش از شعر ،شاعر ماجراي ش افته شهدن
گلوي حارت علیاصغر (ع) شيرخوار را با تير سه شعبة حرمله در كربال ،تنها با چهار كلمة «سه شهعله»،
«گلوگاه»« ،راه شيري» و «ش اف » تصوير میكند؛ يعنی م از تلمي به اين حادثه بهره میبهرد و هم بها
شگرد خا

خود از نوعی ايهام تناسب بهره میگيرد ...به نظر میرسد شاعر واقعه را از زمين به نسهمان

و از كربال به كه شان میكشاند تا ابعاد حماسی نن را ترسيم كند» (موسويگرمارودي.)05 :1333 ،
در ديوان جواد جميا ،به بسياري از ويژگی اي دشمنان اشاره شده اس  .مهانگونهه كهه پهيشتهر
نمد ،شاعر در ترسيم ابعاد شخصيّتی نن ا خود به درون اشخا

راه يافته و از منظر نن ا حادثهه كهربال

را توصيف میكند .شمر ،عمر بن سعد ،حرمله بن كا ا و مالک بهن نسهر از جملهه افهرادي سهتند كهه
شههاعر بههه توصههيف ابعهاد شخصهيّتی نن هها میپههردازد .شههاعر ،حرملههه قاتهها علههیاصههغر (ع) را نواره در
كوچه اي كوفه توصيف میكند كه از چشم كودكان راس دارد و از زمانی كه حارت را به شهادت
رسانده ،قادر به زندگی و مرگ نيس :

غبئت ا ابتٍ من ع
دم ع ع
أنييا/
« ام اذ أ ُ ئْاْا ا/...
ا
ارب /فَ أئد ا أ ُ ُ

أموت!» (جميا)115 :1331 ،
أئد ا أ ُ ُ

در مجموعه شعر حسينی ،دشمنان نمود كمتري دارنهد .شهاعر بهراي تصويرسهازي نن ها از تعهابيري
مچون« :اژد ا»« ،گرگ فتنه» و «كوسه ا» بهره میگيرد:
«دل

پهنة نزمون خدا بود /اگرچه تو از پيش در حلقة محاصره /دندان بّراق گرگ ا را /حدسی روشن

زده بودي /و میدانستی /نروارة نب /در جوم خشک اشقيا /كليد خوا د شد» (حسينی)53 :1331 ،
«دندان بّراق گرگ ا» و « جوم خشک اشقيا» ،اشاره به طم  ،درندهخويی و بسهتن نب بهر روي يهاران
حسين دارد و دوباره در توصيف يزيديان ،واژة گرگ را به كار میبرد:
«با يهاي مشرقیات /اي شبان داغداره /يک گلّه گرگ /با زوزه اي متواري عقهب نشسه  /و نفتهاب/
بر سرنوش

مبهم محراب /روشنگرانه تابيد» ( مان)11-15 :

 .6نتيجه
 .1با گذر از سروده اي اين دو شاعر در مجموعه شعرشان به نظر میرسهد ،ايهن دو مجموعهه در كنهار وحهدت
كلّی موضوع تا حد بسياري از تنوّع ماامين و درونمايه بهره بردهاند .نگاه مه جانبة نن دو به چيستی حادثهه و
تالش براي الگوگيري از اين حماسه و پيوند نن با امروز ،از ويژگی اي كلّی اين دو مجموعه اس .
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 .2به نظر میرسد با وجود تشابه در موضوعات و ماهامين ايهن دو مجموعهة شهعري ،جهواد جميها موضهوعات
شعري خويش را به صورت گسترده و موش افانهتري ترسيم كرده اس ؛ در حالی كهه ايجهاز در بيهان ،ويژگهی
بارز اثر سيد حسن حسينی اس .
 .3در ترسيم شخصيّ

اي حماسه ،شاعر «احلسني لغةة ثانيةة» با اختصا

بخشی از مجموعة شعر خود به نام «ابعهاد»

ويژگی افراد را جزئیتر ترسيم نموده اس ؛ حال نن هه در شهعر حسهن حسهينی توجّهه بهه شخصهيّ

ها كلّهی و

گذراس .
 .0ر دو شاعر ،براي بيان مفا يم ذ نی و نفرينش تصاوير مورد نظر خويش ،بهه نمهادگرايی روي نوردهانهد؛ از
اين رو گاه درياف

معناي سروده اي نن ا دشوار مینمايد.

پینوشتها
( )1براي نشنايی با مهمترين نماد اي به كار رفته در اين مجموعه ،به مقالة «نمادپردازي در شعر مقاوم جواد جميا» اثهر
نرگس انصاري رجوع شود.

کتابنامه
الف :کتابها
 .1پرويين ،خليل ()1931؛ ابدب ارقا (د امات نظبزة تطِّيقية)ل هتران :مست.
 .2پورنامداريان ،تقی ()1311؛ رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،تهران :علمی و فر نگی.
 .3ترابی ،ضياءالدّين ()1331؛ شکوه شقایق (نقد و بررسی شعرهای دفاع مقدّس) ،قم :مؤسّسة فر نگی سما.
 .4مجيل ،جواد ()1331؛ لا وا فقط ،بريوت :دار الفرات.

)1331( ------ .5؛ زس لونك عن احلجا  ،بريوت :دار الفرات.
)1336( ------ .6؛ احلسني لغة ثانية ،قم :اجملمع العاملي ألهل البيت (ع).

 .7حسن ،عبداهلل ()1411؛ لياة عااو اش ا احلدزث ابدبل يبجا.
 .3حسينی ،حسن ()1331؛ گنجشک و جبرئيل ،تهران :اف .

)1331( --------- .3؛ نوشداروی طرح ژنریک ،تهران :سورة مهر.
)1333( -------- .11؛ همصدا با حلق اسماعيل ،تهران :سورة مهر.
 .11خزعلی ،انسيه ()1333؛ امام حسين (ع) در شعر معاصر عربی ،تهران :اميركبير.
 .12ذوالفقاري ،حسن ()1331؛ سرّ دلبران (معرّفی چهرههای ادب معاصر ایران) ،تهران :مازيار.
 .13كافی ،غالمرضا ()1331؛ شرح منظومة ظهر :نقد و تحليل شعر عاشورایی از آغـاز تـا امـروز ،تههران :مجتمه
فر نگی عاشورا.
 .10كزّازي ،ميرجاللالدّين ()1313؛ زیباشناسی سخن پارسی :بيان ،تهران :نشر مركز.
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 .15محمّدزاده ،مرضيه ()1333؛ دانشنامة شعر عاشورایی :انقالب حسـينی در شـعر شـاعران عـرب و عجـم 2 ،ج،
تهران :وزارت فر نگ و ارشاد اسالمی.

 .16م ّكي ييي ،ا ي يياهر ا ي ييد ()1414؛ مقدم ة ةةة ا ابدب االمة ة ة ممل ارق ة ةةا ل يبجي ييا ،عي ي ي لل ّدراسي ييات والبني ييو ا سي ييا ي
وا جتماعي .
 .11موسوي گرمارودي ،علی ()1333؛ آغاز روشنایی آیينه ،تهران :سورة مهر.
 .13نادمی ،احمد ()1331؛ شمشير باستانی شرق (با خاطره شاعر حماسهها و دریغها ،سيّد حسن حسـينی) ،تههران:
نر رسانة ارديبهش .
 .13خنب من الباحث العراقي ()1315؛ نيضا ال باق ،اجلءز الثّالث عشر ،بغداد :داراحلري .
 .20هيئ املعجم ()1335؛ م جم الِّاالطني لا باش ال ببل الصفاة (کويت) :دارالقبس.

ب :مجلّهها
 .21انصاري ،نرگس ()1332؛ «نمادپردازي در شعر مقاوم جواد جميا» ،مجلّة علمی  -پژوهشی انجمن ایرانی
زبان و ادبيّات عربی ،شمارة بيس

و شتم ،صص .12-01

ج :منابع مجازی
<http://bahrainonline.org/showthread.php?t44238
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اراحاة احلسي ية ا روش ابدب ارقا
(نظب إلی اجملاوعْني ال بزْني احلسني لغة ثانية گ ج ک

جرب يل)1

ميد را جنيمل

2

أستاذ مساعد يف قسم اللغ العربي وآداهبا ،جامع أصفهان ،ايران

اصغب انِّانَ

3

االب دکتوراه يف فرع اللغ العربي وآداهبا ،جامع أصفهان ،ايران

اراخص
مل لنمي ااميياس احلسي (عليييال وآلييال آ ا التنيي والسييیس) العويمي صييدع واسييع وعويييم يف الصييعيد األديب ،حيييث ثي ّر کثييري ميين
األدبا والشعرا مبفاهيمها السامي وقيمها العويم واختذوها ٍ
کمثل أعلى لإلبا والتضني ورمءزاً للنريّ والكرام  .ستطيع أن قوس
بدراس و قد هذه األشعار من منوار األدب املقارن للنصول علی الوجوه املشرتک واملضام املختلف .
يف املقال هذا احياول أن لقيي الضيو عليی ميا أ شيده جيواد مجييل وحسين حسييين کممثليي الشيعر احلسييين ،يف األدبي العيريب
والفارسييي .يعتييا جيواد مجيييل ميين أبييرع الشييعرا العيراقي الييذين قيياموا بتصييوير هييذه امللنمي وشخصيييّاهتا العويمي بلغي رمءزيي  .و ّأميا
حسيين إضاف إلی استخدامال الکثري من الرموع الشعري  ،فيناول إعادة قرا ة امللنم من جديد ،ويربطها ب حدا يومنا هذا.
ميين خييیل هييذه الدراس ي يبييدو لنييا أن أشييعارإا إضيياف إل يی ا ش يرتا يف بعييا املضييام واملوضييوعات ،متيييل إلييی الغمييو
وااهباس لکثرة استخداس الرموع الشعري .

الکااات الدلياية :جواد مجيل ،حسن حسيين ،األدب املقارن ،امللنم احلسيني .
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