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Abstract 

The elegy of Imam Hussein and his loyal followers is one of the common concepts 

in Arabic and Persian. Among the poems written on elegy of Imam Hussein in 

Arabic in imitation of Mohtasham’s poems composed in twelve lines, it can be 

referred to a famous composite-tie written by Mahdi Bahrololum written in eleven 

lines. The impact of Mohtasham Kashani’s composite-tie on Bahrololum is 

investigated from contentual and lexical perspectives and a brief introduction on 

this topic is presented in this article. Also, Bahrololum’s Twelvers is compared with 

Mohtasham Kashani’s composite-tie in an academic framework and the level of 

Bahrolom being affected in writing his famous composite-tie is studied. It should be 

pointed this comparatively study is done according to French School, since these 

literatures have a historical relationship with each other and they have been written 

in two different languages. Bahrolom has used from main words and compounds to 

develop his lyrical poems.  
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 علمی مقالة

 فارسی( - عربی تطبیقی )مطالعات تطبیقی ادبیّات نامةکاوش

 83-8 صص. ،8431 تابستان ،(43 )پیاپی 2 شمارة نهم، دورة رازی، دانشگاه

 العلوم بحر اثناعشریات با کاشانی محتشم بندترکیب تطبیقی بررسی

 مضمونی( و واژگانی منظر)از

 5پاشایی محمد
 ، ایران، تبریزآذربایجان مدنی شهید دانشگاه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، ،فارسی ادبیّات و زبان گروه استادیار

 6بخشی مریم
 ، ایراندانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ،عربی ادبیّات و زبان گروه استادیار

 6هوچ احمدزاده پرویز
 ، ایرانادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریزدانشکدۀ  ،عربی ادبیّات و زبان گروه استادیار

 68/6/5638 پذیرش:  8/55/5636 دریافت:

 چکیده
 حضیرت  رثیای  در کی   شیررهایی  نبیی  در اسی.   عربیی  و فارسیی  زبان دو میان رایج مضامین از یکی باوفایش یاران و )ع( حسین امام رثای

 دمهیدی محمّ دسییّ  مشیهور  بنید ترکیی   بی   تیوان میی  ،درآمیده  نظم ب  محتشم بنددوازده از تقلید و پیروی ب  و عربی زبان ب  )ع( دالشهداءسیّ

 از بحرالرلیوم  ثیرپیییری تأ مییزان  مختصیر،  ایمی  مقدّ ذکر از پس حاضر پژوهش در اس.  شده سروده بند یازده در ک  کرد اشاره بحرالرلوم

 و مضیمونی  الیی   دو در علمیی  چیارچوبی  در بحرالرلیوم  اثناعشیریات  ،نوشیتار پییش رو   در  بررسیی شیده اسی.    کاشانی محتشم بندترکی 

شیده   بررسیی  مشیهور   بنید ترکیی   سیرودن  در بحرالرلیوم  تأثیرپیییری  نیوع  و میزان و مقایس  تطبیقی ورطب  محتشم بندترکی  با واژگانی

 ترکیبیات  و مفیردات  از گییری بهیره  بیا  بحرالرلیوم   ه اسی. دش انجام فرانسوی مکت  براساس تطبیق و بررسی این ک  اس. ذکر شایان  اس.

   اس.  افزوده خویش شرر غنای بر ،محتشم بنددوازده سازمضمون و کلیدی

  بحرالرلوم اثناعشریات، کاشانی، محتشم تطبیقی، ادبیّات کلیدی: واژگان

                                                                                                                                                          
 m_pashaie@yahoo.com       رایانام  نویسندۀ مسئول:  5

 m.bakhshi8@gmail.com                         رایانام :   6

 ahmadzadeh1975@yahoo.com           ام :رایان  6
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 پیشگفتار. 8

 تعریف موضوع .8-8

 شیررهایی  نایی م در اسی.   شیهیدان کیرب    و )ع( حسین امام رثای ،عربی و فارسی ادب رایج مضامین از یکی

 سیروده  (5)کاشیانی  محتشیم  بنید دوازده از تقلیید  و پییروی  بی   و عربی زبان ب  هداءدالشّسیّ حضرت رثای در ک 

 شیده  سیروده  بنید  ییازده  در کی   کیرد  اشاره (6)بحرالرلوم دمهدیمحمّ دسیّ مشهور بندترکی  ب  توانمی شده،

 بررسیی  محتشیم  بنید  ترکیی  از بحرالرلیوم  لفظیی  و محتیوایی  ثیرپیییری تأ مییزان  ،حاضیر  پیژوهش  در  اس.

    شود می

 هدف و یتاهمّ ضرورت، .8-2

 بنید دوازده انیدازۀ بی   شیرری از هیچ  شده، سروده باوفایش یاران و حسین امام سوگ در ک  هاییمرثی  نایم در

 توفییق  و بخشیید  بیشیتری  شیتییاب  عیاشیورا شرر غنای و توسر  ب  محتشم بندترکی  اس.  هنشد تقلید محتشم

 خلیق  بی   کی   سیاخ.  مرطیو   شیرر  نوع این ب  را دیگر نارعاش نظر ماندگار، اثر این آفرینش در او چشمگیر

 تأثیرپییییری  بیا  زبیان فارسی و عرب نعرااش از بسیاری انجامید  مختلف هیایقیال  در عاشورایی شورپر آثار

 بنید دوازده از پییروی  بی   کی   عاشیورایی  راشیر ا نایی م در  اندرفت  او بندترکی  استقبال ب  محتشم، بنددوازده از

 سیروده  بنید یازده در ک  برد نام را بحرالرلوم دمهدیمحمّ دسیّ مشهور بندترکی  توانمی شده، سروده محتشم

را  ثیرپیییری تأ نیوع  و مییزان  دتوانی میی  بحرالرلوم اثناعشریات با محتشم بندترکی  تطبیق و بررسی اس.  شده

    مریّن کند

 پژوهش هایپرسش .8-4

 ؟چیس. بحرالرلوم مهدیمحمّد دسیّ اثناعشریات و محتشم بندترکی  مشترک مضامین -

 اس.؟ چگون  کاشانی محتشم بندترکی  از بحرالرلوم مهدیمحمّد دسیّ محتوایی و لفظی ثیرپییریتأ -

   پژوهش ةپیشین .8-3

 مطیر   یکلّی  صیورت بی   مختلیف  مقاالت و هاکتاب در بارها کاشانی محتشم از بحرالرلوم ثیرپییریأت اگرچ 

 و واژگیانی  ازمنظیر  آن تیاثّر  و تیأثیر  میزان و بندترکی  دو درباب تطبیقی و دقیق پژوهشی امروز ب  تا اامّ ،شده

را  بنید ترکیی   دو شیرری  فیاهیم م( 66-5: 5636) بوی  لنگیرودی و همکیاران  آل اس.  نگرفت  انجام محتوایی

 موضیوعات  ابتیدا   مقالی  ایین  در انید  نپرداختی   بحرالرلیوم  تیاثّر  نیوع  و مییزان  بی   وطور اجمالی بررسی کرده  ب 

 و محتشیم  شیرر  هیای شخصییّ.  سیپس  و شده مقایس  بندترکی  دو در اندوه و غم و اسارت عطش، شهادت،

 و دارد وجیود  یادشیده  مقول  چهار ،عاشورایی هایرشر بیشتر در ک  اس. روشن اس.  دهش بررسی بحرالرلوم



 4 مضمونی( و واژگانی )ازمنظر العلوم بحر اثناعشریات با کاشانی محتشم بندترکیب تطبیقی بررسی
 

 باشید   ایمقابلی   بررسیی  و تطبییق  بیرای  مناسی   ایپشیتوان   و دلیی   توانید نمیی  ،موضوعاتاین  وجود صر 

 دربنید محتشیم کاشیانی،    ترکیی  بیا   اثناعشریات بحرالرلیوم بیا الگیوی فارسیی آن     تا این، الزم اس. براساس

 پیییری ریتأث شیود تیا چگیونگی    بررسیی  تطبیقیی  طورب  ،مضمونی و واژگانی سطح دو در و علمی چارچوبی

   د گرد صمشخّ الگو این از بحرالرلوم

 نظری چارچوب و پژوهش روش .8-5

 ترکیبیات  و مفیردات  مضیامین،  موضیوعات،  ابتدا اس.، شده انجام تحلیلی -توصیفی رو  با حاضر پژوهش

 بی   شیرر  دو مقابلی   و مقایسی   بیا  سیپس  ده،شی  استخراج بحرالرلوم یاتاثناعشر و محتشم بندترکی  از مشترک

 ارتبیا   بررسیی  میورد  شیرر  دو کی   نکتی   ایین  بی   توجّی   بیا  اسی.   شدهتحلی  و تبیین  تاثیرپییری نوع و میزان

 ادبیّیات  فرانسیوی  مکتی   از پیژوهش  ایین  انجیام  برای ،اندشده سروده متفاوت زبان دو در و اندداشت  تاریخی

 رثّتیأ  و ثیرتیأ  تبییین  بیرای  تیاریخی  ارتبیا   داشیتن  و زبان تفاوت ،فرانسوی مکت  در زیرا ؛دش استفاده تطبیقی

  (546 :5666 ولك،ر ک: ) اس. شر 

 موضوع تحلیلی پردازش .2

   لفظی و واژگانی ثیرپذیریأت .2-8

 لفظیی  و واژگیانی  ثّرتیأ  اثناعشیریات،  سیرودن  در کاشیانی  محتشم از بحرالرلوم ثیرپییریتأ هاینمون  از یکی

 خیویش  شیرر  غنای بر ،محتشم بنددوازده سازمضمون و کلیدی ترکیبات و مفردات از گیریبهره با وی اس. 

 مییزان  بی   تیوان میی  راحتیی بی   بحرالرلیوم  مهیدی محمّد دسییّ  شرری مضامین و هاهواژ در .دقّ با اس.  افزوده

 عربیی  بی   را محتشیم  شیرری  ترکیبات مستقیم طورب  گاه بحرالرلوم برد  پی کاشانی محتشم از وی ثیرپییریتأ

 میواردی  در و بیرده  بهره شرر  درآوردن نظمب  برای محتشم پربسامد شرری واژگان از تنها گاه و برگردانده

 هیا، اندیشی   و افکیار  مریانی  تیداعی  براساس  اس.  جست بهره بند ترکی  سرودن برای مرانی تداعی اص  از

 و مجیاورت  تشیاب ،  قانون برمبنای باشند، داشت  را یکدیگر فراخوانی قابلیّ. ک  هاییواژه و احساسات مفاهیم،

 فیردی  ناخودآگیاه  در ریش  شود،می وارد هنرمند ذهن ب  تداعی راهاز آنچ  کنند می تداعی را یکدیگر تضاد

 ییا  کلمیات  ازراه خواننیده  تیا  شیود می سب  هاتداعی (50-63 :5634 خوارزمی،ر ک: ) دارد یو اجتماعی و

 تیری وسیی   بخیش  رو  این با و شود منتق  آثار سایر در مشاب  مفاهیم ب  ابیات، برضی مفهوم و مرنا و تصویر

 (564 :5658 پورنامداریان،ر ک: ) دریابد  را شاعر ذهنی حادث  از

  اسی.  تفخییم  مرنیای  مفیید  آن پرسشیی  لحن ک  شودمی آغاز زیر تابیا با کاشانی محتشم مشهور بندترکی 

 و (65 :5686 صیلواتی، ر ک: ) کنید میی  آغیاز  را خیود  بنید ترکی  ،الرار تجاه  آرای  کاربردنب  با حتشمم

 :کند جل  بزرگ حماس  این ب  را مخاطبان  توجّ آرای ، این با کوشدمی
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  اسی.  عالم خلق در ک  اس. شور  چ  این باز

  زمییین کییز اسیی. عظیییم رسییتخیز چیی  اییین بییاز

  کیییزو کجیییا از دمییییدباز تییییره صیییبح ایییین

 آفتیییاب مغیییرب از کنییید مییی  طلیییوع گوییییا
  

 اسی.  میاتم  چی   و عیزا  چی   و نوحی   چی   این باز 

 اسیی. اعظییم عییر  تییا خاسییت  صییور، نفیی بییی

 اسیی. درهییم جملیی  جهییان خلییق و جهییان کییار

 اسیییی. عییییالم اتذرّ تمییییام  در کاشییییوب
 

(5686: 664) 

 دهنیدۀ نشیان  ک  «اجلََلل ههاحلادث ههماذاهکربأهاللّه» بیان با را خود شرر محتشم، بندترکی  لاوّ بند از پیروی اب بحرالرلوم

   کند:می آغاز س.،ا کرب  حادث  عظم. از او شگفتی

هاجلَلَببببببببببببل ههاحلببببببببببببادث ههمبببببببببببباذاهاکببببببببببببرب ههالل ه.ه1
 أسبببببب  ههدات هاع هالص ببببببهرات هفَببببببالز ههههبببببب  ههاَمبببببب.ه2
 اریببببببببب  هجَههمع هالبببببببببد ههعیببببببببب   ههیببببببببب   هلع هل ههمبببببببببا.ه3

 

 ببببببببببببببل هواجلَههرض هالَهههل هَسببببببببببببهلَهزلببببببببببببزَهتَههوقببببببببببببد 
ببببببببببب ببببببببببب هاکأن   ل هع هشببببببببببب َهتَههلببببببببببب  هالقَههیببببببببببب  هلَههم 
ببببببببببببهد هَت ببببببببببببهمنهببببببببببببا ببببببببببببهدوداخ  ببببببببببببل هتَههنیح   نَهم 

 

ه(88ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 بلنید  یهیا نالی   ایین   6 اسی.   شیده  متزلزل بیابان و کوه آن عظم. از ک  س.یچ بزرگ  حادث این اکبر اهلل  5)ترجم : 

 آن از اشیك  هیای چشیم   کی   اسی.  شده چ  را هاچشم  6  کشندمی زبان  قل  سوز از هانال  گویا ؟چیس. از حتیانار

 (کند می زخمی را هاآن شود،می جاری هاگون  از ک  هنگامی و اس. جاری

 پرسشیی  اسیلوب  بیا  محتشیم  شرر از پیروی  ب را خود شرر ک  اس. هدش رثّمتأ محتشم مرثی  از چنان شاعر 

آن  کی   داردبییان میی   و بیرد میی  پنیاه  خیدا  بی   کیرب   حادثی   عظم. و بزرگی از بحرالرلوم دسیّ کند می آغاز

هوه«اجللبلهاحلبادث» عبیارت  ،بیی.  این در اند هدش متزلزل و مضطربآن  از دش. و کوه ک  اس. مصیبتیحادث ، 
 دارد  «عظیم رستخیز» و «عالم خلق شور » ب  نزدیك مفهومی «بل هواجلهاالرضهسهل ههتزلزل»

 دوم بیی.  در بیرده،  کارب  دوم مصرع در محتشم ک  را ماتم و عزا و نوح  ۀواژ هرس ک   دارد اصرار بحرالرلوم

 واژگیانی  تناسی   و برده کارب  را « ضبا الضّه» و «جیجالّضب» ،«یاحالنّه» هایواژه بی. این در وی برد  کارب  خود شرر

 اس.: کرده ایجاد وسیری
 جببببببببل هوالز هها  ه َضببببببببالض ههوذاهجیج هالض ببببببببه اَهبببببببب     اوَمبببببهلببببب  َهالق ههط هَعبببببه يالّبببببهیببببباح هالنّ هه اَهبببببهاَمببببب

 

ه)مها (
 (چیس.؟ آه و فریاد و نال  این و چیس.؟ شکافت ، را هاقل  ک  هایینوح  این)ترجم : 

 را کیرب   مصییب.  ،بی. این در محتشم  اس. گرفت  وام را «صور نف » ترکی  نیز محتشم شرر دوم بی. زا وی

   :اس. خاست بر عر  تا زمین از اسرافی  صور نف بی ک  کندمی تشبی  عظیم رستخیز ب 
 ََثَبببببببببببل ههوالهس ببببببببببب ر ههوالهَسببببببببببب ر هاس هفالن ببببببببببب     َفَجبببببببَأتهقبببببببدهشببببببر هاحلَهه ر هص بببببببه َهفخبببببببنَههکببببببأ  ه

 

ه)مها (
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 نی   و سیتند ه مسی.  نی   کی  درحیالی  انید؛ سی. م میردم  و اسی.  دهکیر  غافلگیر را مردم قیام. صور  نفخ گویا)ترجم : 

 ( بیهو 

 (نفی  صیور  بی) سلبیطور ب  را آن محتشم ک  اس. این ،هس. «صور نف » عبارت کارگیریب  در ک  تفاوتی

 رایی ز ؛اسی.  ترغری  و زیباتر ،محتشم تصویر رسدمی نظرب  ایجابی؛ ایگون ب  الرلومبحرامّا  ؛اس. برده کارب 

 بییان  بحرالرلیوم  ولیی  کرب س.؛ ماجرای دلی ب  آن و اس. شده برپا قیامتی ،صور نف بی ک  کندمی بیان وی

 بحرالرلیوم  کی   اس. ذکر شایان اس.  شده برپا قیامتی و شده دمیده صور در ،کرب  حادث  سب ب  ک  کندمی

 اسی.:  افیزوده  آن بیر  نییز  را قیامی.  قرآنیی  تصویر قیام.، با آن همانندی همچنین و عاشورا عظم. بیان برای

 اس.  شده عاشورایی تصویر شدنغنی و زیبایی باعث ک ه(2هحج/) ﴾ىس َكاَرىهَوَماهه ْمهب س َكارَهَوتَبَرىهالن اَسه﴿

 و عیزادار  فرشیتگان  همی   قیدس  بارگیاه  در ،کرب  واقر اندوه  سب ب  ک  کندمی بیان محتشم ،لاوّ بند درادام 

   کنند:سرایی میو جن و ملك بر آدمیان نوح  اندزدهماتم

 کننیییدمیییی نوحییی  آدمییییان بیییر ملیییك و جییینّ
  

 اسییییی. آدم اوالد اشیییییر  عیییییزای گوییییییا 
 

(5686: 666) 

 میاتم  بی   و کیرده  انیدوهگین  را انس( و )جن ثقلین ،ممحرّ ک  کندمی بیان ،بی. این از پییریرتأثی با بحرالرلوم

 حسیاب بی   اکبیر  ثقی   ک  آن احکام و کریم قرآن و اندرسیده شهادت ب  ماه این در نبی آل زیرا ؛اس. نشانده

 اس.: هشد ترطی  پیامبر عترت ادتشه واسط ب  آید،می

    داهیببببببببببببب  ههمنببببببببببببب هثَبَقلَیهببببببببببببباهَدَهببببببببببببب ههر هَشببببببببببببب
 والث َقببببببببببببل ههفیبببببببببببب هصببببببببببببید هحَههببببببببببببب ّ هالنّههثقببببببببببببل ه 

 

ه(88ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 آن از را پییامبر  بوسیتان  هایگ  و پیغمبر عترت و رسیده انس و جنّ ب  بزرگ مصیبتی ک  س.ا ماهی ماه، این)ترجم : 

 (اس.  کرده  مرطّ را ایمان و اس م شرائر و قرآن احکام و نموده قط  بوستان

 شیرر  در پربسیامد  هیای واژه از کی   اسی.  کیرده  اسیتفاده  «نب اح» و «ثقلبنی» هایواژه از ل،اوّ بند درنیز بحرالرلوم 

 :آیدمی شمارب  محتشم

هومببببباهالقلببببب  هعبببببطّهه يالّبببببهیببببباحالنّهه اهبببببهمبببببا
   هبداهیببببببببببببهمنبببببببببببب ههابلَیببببببببببببببَهقبثَهه بَدَهببببببببببببههر هبَشبببببببببببب

 

هجببببببببل هوالزّهه ضببببببببا الضّههوذاهجیجالّضببببببببههبببببببب ا 
 والث َقببببببببببببل ههفیبببببببببببب هصببببببببببببید هحَههبّ هالنّببببببببببببهثقببببببببببببل ه

 

هه)مها (
 م، چی  محیرّ  ماه از چیس.؟ این چیس.؟ این صدا و نال  و فغان درد آورده ازها را ب ای ک  دلاین نوح  )ترجم : 

 ( شدند و آواره اسیر در آن ماه بی. اه  مصیبتی ک  انداخ.؟! مصیب. ب  را انس و جن ک  اس. ماهی

 آورد،میی  مییان بی   سخن او برکف جان یاران و )ع( امام خونین شهادت از محتشم ک  آنگاه دوم، بند آغاز در
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 و سیاکنان  و اسی. شیده   شکسیت   ،کیرب   هولنیاک  حیواد   طوفیان  در کی   کندمی تشبی  ایکشتی ب  را آنان

   اند:شده کشیده خون و خاک ب  آن سرنشینان

 کییییرب  طوفییییان خییییوردۀشکسیییی. کشییییتی
  

 کیییرب  مییییدان بییی  فتیییاده خیییون و خیییاک در 
 

(5686: 666) 

ه وَمبه َنَبههبابَهک هَرههمب هنب حهسبفین هکمثبلهبیبيههبلأهمثبل ه» :دارد مررو  حدیث این ب  هم نظری تشبی ، این در محتشم 
ه«جببا النّههوسببفی هالببد همصببباحهاحلسببنیه ّهإ» :مشییهور حییدیث اییین یییاه(120:ه23ه،هج1043،ي)جملسبب «.قَهر هغَببهعنهبباهفل ببت

ه.(180:ه11)مها ،هجه
 در کیا   کی   کندمی آرزو محتشم د آیمی شمارب  بحرالرلوم و محتشم شرر مشترک تصویر ،کشتی شکستن

 :شکس.نمی پیغمبر بی. اه  کشتی ،کرب  وفانط در ؛ امّاشدمی خون دریای غرق دنیا تمام زمان آن

 کییییرب  وفییییانط خییییوردۀشکسیییی. کشییییتی

 شکسیی. نبییی آل کشییتی کیی  زمییان آن کییا 
 

 کییییرب  میییییدان تپیییییدۀ خییییون و خییییاک در 

 شیییدی خیییون درییییای غرقییی  تمیییام عیییالم
 

(5686: 666) 

 اس.: سروده را زیر بی. و کرده استفاده نبی آل کشتی شکستن ترکی  از بحرالرلوم

    رتَسببببببببوان َههیببببببببت هالبَهههببببببببل هأَهه  هیاَمببببببببق ههتاَمبببببببقَه
 مببببببببببل هوالعَههلببببببببببم هالع ههوفیهببببببببباه  هجبببببببببباالنّههس بببببببببف  ه 

 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 (شکس.  ،بود او در عم  و علم ک  نجاتی کشتی و شد برپا بی.اه  قیام.)ترجم : 

 دنییا  قیامی.  را محیرم  امایّی  ،محتشیم  کی   اس.  گرفت زیر بی. از را دنیا در قیام. برپاشدن ،بحرالرلوم همچنین

 خواند:می

 نیسییی. بریییید دنییییا قیامییی. خیییوانمش گیییر

 پییر  چیر   کی   درآمید  لیرزه  بی   زمیان  آن عر 
  

 اسیی. ممحییرّ نییامش کیی  عظیییم رسییتخیز اییین 

 آشیییکار شییید قیامییی. کییی  گمیییان در افتیییاد

 

(5686: 666) 

  حادثی  ،«البیبتهأهبل هه  هقیامبهقامبت» عبیارت  در بحرالرلیوم  اامّی  ؛کنید میی  تشیبی   قیامی.  بی   را کیرب   حادث  ،محتشم

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )ه«.وان سرتهالبیتهأهل هه  هقیامهقامت» :داندمی بی. اه  قیام. را کرب  جانسوز
 در آسیمان  و زمیین  کا  ک  کندمی آرزو د،شومی شروع «کا » واژۀ با ک  سوم بند ابیات تمامی در محتشم

 داد:نمی ر  فاجر  این و کردمی قیرگون را زمین روی سیاه سی  و دشمی مت شی لحظ آن

 سییتون شیییدی وییین خرگیی  بلنییید سییتون بیییی     زمییان سییرادق گییردون نگییون شییدی کییا  آن
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 زمییان درآمییدی از کییوه تییا بیی  کییوه  کییا  آن
 

 سیییی  سیییی  کییی  روی زمیییین قیرگیییون شیییدی
 

(5686: 664) 

 و زمیین  او سیخن  در دهید  میی  ارائی   عیر   و زمیین  و آسیمان  عنصیر  از استفاده با متفاوتی تصویر ،بحرالرلوم

 بییان بی   اسی.؛  شیده  چییره  فرشتگان و آسمان اه  بر وحش. و ترس و انددرآمده اضطراب و لرزه ب  آسمان

 :یابدمی قتحقّ و داده ر  بحرالرلوم نظم در د،کنمی را رخدادنش آرزوی محتشم ک  فاقاتیاتّ ،دیگر

ببببببببهرض هالَههوارجتّببببببببت ه     دوقَببببببببهالّشببببببببداد ههبعوالس 
 الَ َجببببببل هه الع لَببببببهماوات هالّسببببببهأهببببببلَهها َهَصببببببأ 

 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 (افتاد  ترس واالمقام آسمانیان دل بر و درآمدند لرزه ب  گان هف. محکم هایوآسمان زمین)ترجم : 

 آید:درمی لرزه ب  عر  دهد،می ر  کرب  در عظیم مصیب. ک  زمانی

 پییر  چیر   کی   درآمید  لیرزه  بی   زمیان آن عیر  
  

 آشیییکار شییید قیامییی. کییی  گمیییان در افتیییاد 
 

(5686: 666) 

 اس.: سروده را زیر بی. ،محتشم مضمون این از پییریریثتأ با بحرالرلوم

ببببببب هواه َبببببببز ه هفلَببببببب هلیبببببببل هاجلَههعبببببببر  ههَدَهببببببب  ههم 
 

ببببببببببببببب   هالل ههال   املَیَبببببببببببببببل ههب ببببببببببببببب هأهببببببببببببببب  هماس 
 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 زمین ب  را آن تکان، این نبود، آن نگهدار خداوند اگر ک  درآمد لرزه ب  وحش. تشدّ از الهی بزرگ عر )ترجم : 

 (بود  انداخت 

 اس.: زیر بی. در محتشم «اعظم عر » عبارت مرادل ،«اجللیلهعر » ترکی 

 زمییین کییز اسیی. عظیییم رسییتخیز چیی  اییین بییاز
  

 اسیی. اعظییم عییر  تییا خاسییت  صییور نفیی بییی 
 

(5686: 666) 

 هیای شک  ب  و شده رمتأثّ محتشم از یارانش، و ع() حسین امام عطش و تشنگی تصویرکشیدنب  در الرلومبحر

 زییر  هیای بیی.  در مکییدن  انگشتر ، ترکی هاعبارتاین  ازجمل  اس.  کرده نمایان را ا تأثیرپییری مختلف

   اس.:

 کوفییییییان کردنییییید مضیییییایق  هیییییم آب از

 مکییید مییی  و سیییراب  همیی   دد و دیییو  بودنیید
  

 کییییرب  مهمییییان حرمیییی. داشییییتند خییییو  

 کیییییرب   سیییییلیمان آب قحییییی  ز خیییییاتم

 

 (همان)      

 اس.: برده کارب  «أصابع همراضع » و «خامت هسقیاه» صورتب  را آن و داده تغییر را کنایی عبارت این بحرالرلوم

بببببببببد ههَعلببببببببب هَلفبببببببببي.ه1 ببببببببب ا  ههَعلَببببببببب ههأانم ل ببببببببب  ههأَربَبببببببببتهماج  هخامت  بببببببببب  ههس بببببببببقیاه ههغَبببببببببداهالس 
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هَشببببببببببببببببرَ  ههو رد هبببببببببببببببباهأبَرض ههاَلَ ههَضببببببببببببببببیف ه.ه2
ه

ببببببب  ههالقلببببببب  ههظَببببببام يهوهببببببب ههبببببببباهَقَضبببببب  هحائم 
ه

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 تشینگی،  تشیدّ  از اکنیون  داشی.،  پیشیی  ابیر  بیر   اندهبخش دستان ک  ایبخشنده بر اندوهم و حسرت در  5)ترجم : 

 از اسیتفاده  در همگیان  و بیود  زیاد آنجا در آب ک  کرد را سرزمینی قصد ک  مهمانی  6 اس.  هشد ا ساقی انگشتر 

 (داد  جان بود، آب پی ودر تشن  ک درحالی آنجا در امام اامّ بودند؛ مساوی آن

 شیرر  در تشیخیص  صینر.  و مکنیی   اسیترارۀ  بیا  و اسیمی   جمل  صورتب  را محتشم مثَلی جمل  ،بحرالرلوم 

 تصیویر بی   را )ع( حسیین  امیام  بخشیندگی  ابتدا یو ک  اس. این در بحرالرلوم نظم زیبایی اس.  داده جا خود

 سیاقی  لییا انگشیتر   ؛انید کیرده  من  او از را آبدشمنان  و اس. تشن  اکنون بخشندگی، این تمام با امّا کشد،می

 اس.  هشد ایشان

 خشیك  آبیی بی و تشنگی از هاآن شیر ک  اس. شیرخوارگانی تشنگی ،نیس. محتشم منظوم  در ک  یتصویر

 اس.: کرده بیان زیر صورتب  را آن الرلومبحر و اس. شده

بببببببببببببببببببرتَهم ههلل ه.ه1 بببببببببببببببببببرتَهیَههلهع هض   بببببببببببببببببببببداأَههعض 
ببببرَههلَهبببب.ه2 ببببالر ههفببببلَهالطّ ههم هرحَهیَببببهم هاح   دَقببببفبَههیعَهض 

 

بببببببببه نثَبببببببببأ ههد  هثَبببببببببهمببببببببب   بببببببببرَهمَههطببببببببب ه وم     هع هاض 
 رب  هصبببببببببطَهم ههفبببببببببل هللطّ ههومببببببببباها  هَضبببببببببالرّ ههف هَجببببببببب

 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 پییامبر  او ۀشییردهند  و ننوشیید  شییر  بانوی  نپستا از هرگز ک  برسید شیرخوارى کودک داد ب  خدا خاطرب   5)ترجم : 

 صیبری  کیودک  بیرای  و شیده  خشك مادر  پستان ؟کند رحم شیرخواره طف  ب  ک  هس. دلسوزی آیا  6  بود خدا

 (اس.  نمانده

 ایین  از استفاده در محتشم اند دهکر استفاده (ضبیف) مهمان واژۀ از )ع(، حسین امام تشنگی بیان درهر دو شاعر 

 دارد: مخاط  بر ایفزاینده تأثیر ک  اس. کرده استفاده نقد و ترریض اسلوب از دوم عامصر در واژه

 کوفییییییان کردنییییید مضیییییایق  هیییییم آب از
  

 کییییرب  مهمییییان حرمیییی. داشییییتند خییییو  
 

(5686: 666) 

 مضمونی ثیرپذیریتأ .2-2

 بی   پیرداختن  اسی.   سیاخت   ثّرمتیأ  را همگیان  ک  اس. بشر تاری  هایحماس  ترینمهم از یکی ،عاشورا حادث 

 ربیارۀ د فراوانیی  قصیاید  و اشرار و هدش شیری شاعران از بسیاری  مایدس. ،عاشورا روز رخدادهای و حواد 

 قییام  ایین  ءاجیزا  و عاشورا شرر  در ک  یاف. تواننمی را میهبیشیر  شاعر هیچ تقریباً اس.  شده سروده آن

  باشید  نشیده  مینرکس  اسیارت  و شیهادت  تیا  جنگییدن  و محاصیره  و کرب  سوی ب )ع( حسین امام حرک. از

 و هنیری  تریادل  ایجیاد  ایبیر  بسییاری  حیدّ  تیا  عاشیورا   واقر ب  عاطفی و ناب پرداخ. ضمن ،کاشانی محتشم
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 نیدارد   برتیری  و غلبی   دیگیری  بر آن جوان  از یكهیچ :گف. توانمی ک  ایگون ب  ،کوشیده اس. شاعران 

 شیده  سیروده  عاشورا پیرامون یلّک طورب  شرر هرچند ،اس.  توجّ درخور محتشم بندترکی  در مضامین عتنوّ

 ایین  گرچی   ،دهید  اختصیا   عظییم   واقری  ایین  از بخشیی  ب  را بند هر امکان حدّ تا کوشیده محتشم اامّ ،اس.

 مییزان بی   خیود  مشیهور  بنید  ییازده  سیرودن  در بحرالرلیوم   دنی ندار موضیوع  اصی   بیا  منافیاتی  ،عمتنیوّ  مضامین

 شود:می پرداخت  هاآن ترینمهم ب  ک  اس. برده بهره محتشم شرری مضامین و تصاویر از چشمگیری

 قدسیان عزای و ماتم .2-2-8

 فاجری   سیب  بی   امّیا  ؛نیس. م ل جای قدس بارگاه اگرچ  ک  ویدگمی عاشورا حادث  عظم. بیان در محتشم

 :اس. غم زانوی بر هم  قدسیان سرهای کرب 

 نیسییی. مییی ل جیییای کییی  قیییدس بارگیییاه در
  

 اسیی. غییم زانییوی بییر همیی  قدسیییان سییرهای 
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 مرنیا  ینیاراحت  و انیدوه  کی   جیایی  در کی  طیوری ب  اس.؛ ناراحتی و حزن نهای. بیان محتشم بی. ،درواق  

 ند اواندوه غم در غرق قدسیان مصیب.، این سب ب  ندارد،

 را محتشیم  شیرر  دوم عامصر عین ،بند ترکی  دوم و لاوّ بند در محتشم، بی. این از پییریریتأث با بحرالرلوم

   :ندامشغول مظلوم شهید عزاداری ب  فرشتگان بلند، هایآسمان در ک  کندمی بیان و آوردمی عربی ب 

بببببببها  هَصبببببببم هه اَهببببببب ببببببببببه قَهفَبببببببببب     ومببببببب هام هَضبببببببس َهامل هههید هالش   مآمت  بببببببببب  ههتاَمببببببببببقَههدقَببببببببببهم ات هالس 
 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 (اس.  شده ابرپ او ماتم ها،آسمان باالی ک  اس. کسی و اس. دیده ظلم و دیدهمصیب. شهید شخص این)ترجم : 

 ایین  از تیر بیزرگ  ،خداونید  ذات ک  کندمی بیان بیتی قال  در و گیاشت  فراتر را پا دیگری، بند دربحرالرلوم 

 بیزرگ  او مصیب.اندوه و  باشد، کرده احاط  را حق مررف. ک  قلبی هر امّا ،برسد او ب  اندوه و حزن ک  اس.

 اس.:

 َجلَببببببببببببببل ههحزن بببببببببببببب  هه اه هَحببببببببببببببهقلبببببببببببببببا ههل بببببببببببببب  ه     هابلغَبببببببببببب  ههاحل ببببببببببببز  ههیسَهلَببببببببببببفبَههااللبببببببببببب  ههلّهَجبببببببببببب
 

ه)مها (
 بیزرگ  ا نیاراحتی  دارد، درون در را خدا ک  قلبی اامّ رسد، او ب  اندوه و غم ک  اس. آن از ترعظیم خداوند)ترجم : 

 (اس. 

 اس.: کرده استفاده نیز محتشم زیر بی. مضمون از ،بی. این در بحرالرلوم ک  اس. ذکر شایان

 میی ل او در دلسیی. و هیییچ دلییی نیسیی. بییی      هس. از م ل گرچ  بری ذات ذوالج ل
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 حادثی   ایین  از هیم  را خداونید  اامّی  دانید، می م ل و حزن هرگون  از دور ب را خداوند ذات هرچند محتشم 

 چنیان آن اسی.   داغدار حادث  این از هم آدمیان دل و اس. آدمیان دل در خداوند زیرا بیند؛می داغدار و رمتأثّ

 اس.  کرده ترجم  شرر  در را آن دقیقطور ب  هم بحرالرلوم ک  اس. وتأثیرگیار زیبا محتشم بی. این

  نخل به )ع( حسین امام پیکر تشبیه .2-2-2

 سیدالشیهدا  حضیرت  شیهادت  ترسیم بیان برای آن از زبانفارسی شاعران ک  اس. ترابیری جمل از نخ  افتادن

 بویی  آلر ک: )اسی.   کیرده  اسیتفاده  تربیر این ازبار ، چهار کاشانی محتشم اند برده بهره باوفایش یاران و )ع(

 بی   کی   کنید میی  تشیبی   تری نخ ِ ب  را )ع( امام عطشان جان و جسم ،محتشم (6 :5636 ،و همکاران لنگرودی

 :اس. برخاست  گردون ب  آن دود و آمده گرفتار آتش هایشرل 

 کوفییییییان دشیییی.  آن در سیییییتیزه تیشیییی   وز
  

 زدنیییید عبییییا آل گلشیییین ز هییییانخیییی  بییییس 
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 تشیینگی سییوزجییان آتییش کییز تییر نخیی  اییین
  

 توسی.  حسیین  گیردون  بی   رسانده زمین از دود 
 

 (665 )همان:

 شیده  وارد نییز  بحرالرلوم مهدی سید شرر در ک  اس. گدازجان و اثرگیار ،نخ  ب  حضرت جان و جسم تشبی 

 :اس. کرده تشبی  نخ  ب  را شفرزندان و حسین)ع( امام مبارک وجود ،بحرالرلوم  اس.

 ه هد هیَببببببببهمبببببببب هاللّ هه ل هس ببببببببرَههاه هقَهَسببببببببهس هرَهغَبببببببب.ه1
ببببببببببببببب َهببَههتوَهذَه.ه2  ملَبببببببببببببببفبَههأوه هظَمبببببببببببببببأَههإذه ق هاس 

 

  َهع ببببببار هفَههصببببببل هالَههیبببببب  هط ههعببببببد هبَههمبببببب ها َهوطَبببببب 
بببببببببببهفقط ببببببببببیَه    هع بببببببببببن هيَهه ل هطل ببببببببببباملَههمبببببببببببر هالث هه م 

 

 

ه(88ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 از پیس  نییز  آن هیای شیاخ   و بیود  کیرده  آبیاری را آن خود دستان با خدا رسول ک  اس. نخلی همچون او  5)ترجم : 

 ایین  از ،رو ایین  از ؛گیاشیتند  تشین   ار او کی   دلیی   ایین  بی   شد خشك آن هایشاخ  اامّ  6 شد  سبز درخ.، شدنسبز

 ( نچید میوه باغبانش درخ.

 )ع( حسین امام مبارک سر کردننیزه بر .2-2-4

 آن از بحرالرلوم ک  اس. محتشم دیگر شرری تصاویر و مضامین از )ع( حسین امام مبارک سر کردننیزه بر

 اس.: کرده استفاده

 نگیر  خیون  و خیاک  در همی   کشیتگان  هیای تن

 میییدام نبیییی دو  سیییر بیییر بیییود کییی  سیییر آن
 

 ببیییین هیییانییییزه بیییر همییی  سیییروران سیییرهای 

 ببیییین جیییدا مخیییالف دو  ز ا نییییزه ییییك
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 بی   نییز  خورشید ک  گویدمی و آوردمی ادبی دلی  )ع( همام امام آن سر شدننیزه بر بیان برای کاشانی محتشم
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   اس.: کرده طلوع کوهسار از برهن  سر ،عزا نشان

 بزرگیییوار آن سیییر نییییزه بییی  شییید کییی  روزی
  

 کوهسیییییار ز برآمییییید سیییییربرهن  خورشییییید  
 

 (666 )همان:

 سراید:می محتشم شرر از ثیرپییریتأ با بحرالرلوم

ببببببببببب  ههَویَقبببببببببببرَ  ه       هب بببببببببببببهی طبببببببببببببا  ههمیّبببببببببببببال ههرأس ههيفهأس هوالبببببببببببببر ه  طَبببببببببببر   ههشبببببببببببام ت ههمنببببببببببب  ههالسّ 
 

ه(81ه:1221ه،طال مریزاهايبه)
 و لی   بیر  ،دشیا  کننیدۀ شیمات.  و چرخاندندمی شهرها در ک  دبو بلندی نیزۀ سر بر )ع( حسین امام مبارک سر)ترجم : 

 (زد می ضرب  مبارکش دندان

بببببببببب   هی هببببببببببَد هرأس بببببببببب  ههنبببببببببباالقَهه قَهفَبببببببببب بببببببببببب    ههمنبببببببببببب  ههم نبببببببببببباهه أَقَصببببببببببببهفنببببببببببببالَه     ل اش   کاش 
 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 بی   حضیرت  آن کشیتن  از ملریون  آن پیس  بردنید   هدی  (یزید) دشمنش برای نیزه باالی بر را حضرت آن سر)ترجم : 

 (یاف.  دس. خود آرزوی منتهای

 واالتیری  یتجلّی  ،محتشیم  شیرر  در ،اس. )ع( حسین امام مبارک سر کردننیزه بر  حادث بیان ک  باال ابیات 

 فینّ  از اسیتفاده  با را آن بزرگی نهای. آورد،می درد ب  را قل  ک  حادث  وارروای. بیان جایب  وی زیرا دارد؛

 و انسیان  بی   خورشیید  )تشیبی   مکنیی   اسیترارۀ  و )خورشیید(  طبیری.  عناصر از گرفتنکمك با و تشخیص ادبی

 اس.  کشیده تصویرب  هنری صورتب  شدن(سربرهن 

 قیامت قیام تا مصیبت و فاجعه این فراموشی عدم .2-2-3

 زمیان،  گیشی.  بیا  آن فراموشیی  عدم و کرب  ماجرای ثیرگیاریتأ و عظم. دادننشان برای کاشانی محتشم

   رسد:می آسمان ب  کرب  بیابان از هم هنوز تشنگان الرطش فریاد ک  کندمی بیان

 رسیییدمیییی عیّیییوق بییی  هنیییوز تشییینگان زان
  

 کیییییییرب  بیابیییییییان ز الرطیییییییش فرییییییییاد 
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 اس.: آورده دیگری صورتب  را مضمون این بحرالرلوم

َببببببببببببببدّ د ه ههالبببببببببببببب ّ کر هوالهقببببببببببببببط ههی ببببببببببببببنسَههل  جت 

 

ببببببببببب  ههللَ شبببببببببببر هه َسبببببببببببالَههبَزنبببببببببببد هه ورَهأَه   قاد ح 
 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 ( اس. کرده برپا حزن آتش قیام. تا کرد روشن را آن آتش آنک  و شودنمی فرامو  هرگز مصیب. این)ترجم : 

بببببببب.ه1  أبببببببببداهلببببببببينجَهیَهه أَهه بَببببببببأَهه یببببببببل هطَههز  هح 
   هلَبببببل َهکَههسببببب م هال ههعلببببب ها  هَصبببببامل هه لَقبببببأَه.ه2

 

بببببببببببببببببببائ هقَههالل هأبمبببببببببببببببببببر هه مَهق بببببببببببببببببببیبَهه   بببببببببببببببببببحَه     هم 
بببببببببببببببفَه بببببببببببببببن َهم ههل ه   ه  هئ ببببببببببببببب  َهم ههی  هلبببببببببببببببدّ هل هه  هس 

 

ه)مها (
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  6 کنید   قییام  )عیج(  قیائم  حضیرت  ،خدا دستور ب  اینک  تا رودنمی بین از وق.هیچ ک  اس. بزرگی حزن  5)ترجم : 

 (اس.  غمگین واقر  این از اس.، منتس  دین ب  ک  هرکس و انداخت  اس م بر را ا سای  مصیب.

 حیال  عیین  در و مسیتقیم  غییر  تصیویری  دهد،می ارائ  کرب  مصیب. داربودنادام  از محتشم ک  تصویری 

 و رودنمیی  بیین  از وق.هیچ کرب  مصیب. اندوه ک  کندمی بیان مسقیم ورطب  الرلومبحر اامّ ؛اس. دهندهتکان

 شود نمی فرامو 

 حشر روز در شفاعت و انتقام .2-2-5

 گنیاهی  فاجری   این کندمی بیان وی  اس. )ع( حسین امام خواهیخون و انتقام از سخن محتشم، بندترکی  در

 :و دیگر گناهان آدمیان دربرابر این گناه بزرگ، امری ناچیز اس. س.ا بخشودنینا

 زننییید رقیییم چیییون او قاتییی  جیییزای ترسیییم

 حشییییر روز بیییی  نفتییییادی گییییر انتقییییام آن

 حشییییر روز شییییفیران گنییییاه، کییییزین ترسییییم
 

 زننییید قلیییم رحمییی. جرییییدۀ بیییر بیییارهییییك 

 شیییدی چیییون دهیییر مراملییی  عمییی  ایییین بیییا

 زننیییید دم خلییییق گنیییی  کییییز شییییرم دارنیییید
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 اس.: امری چنین نیافتنقتحقّ و دشمنان شفاع. امید از سخن بحرالرلوم بندترکی  در

بببببببتَه بببببببهیعاف هَشبببببببهيدّ هَجبببببببه  َهرج   ع هاف هَشبببببببببهشبببببببببر هاحلَههيفه  هصبببببببببم هخَهه َمبببببببببل ههویبببببببببل ه     ه مصبببببببم هخَهه وه 
 

ه)مها (
 قیامی.،  روز در دشیمنش  کی   کسیی  بیر  وای شماسی.   دشمن او ک درحالی دارید شفاع. امید مجدّ از شما)ترجم : 

 (باشد  شاف 

 حسیین  امیام  قاتی   جزای از محتشم ابیات در هس.  عکسی تأثیرپییری بحرالرلوم ابیات در گف. توانمی 

 بحرالرلیوم،  شیرر  در کی  درحالی ؛آیدمی میانب  سخن )ع( حسین امام یاران خواهیخون و محشر روز در )ع(

 اس.  نمایان «حشر» و «شفی » واژۀ دو از استفاده در نیز واژگانی تأثیرپییری دارند  شفاع. امید قات ن

 حرم اهل و بیت اهل حریم.2-2-6

 حسیاب بی   کرب  حواد  ترینبارمصیب. از زنان، اسارت و آنان هایخیم  ب  حمل  و بی. اه  حریم ب  توهین

 تیرین طیوالنی  :گفی.  تیوان میی  و کشید میی  تصویرب  را آن درپیپی صورتب  بی. شش در شاعر ک  آیدمی

 اس.: کرب  وقای  تفصیلی توصیف ،قسم.

  شییییرم نکییییرد اعییییدا لشییییکر کیییی  دمییییی از آه

 شییییید سیییییپند غییییییرت بیییییرآتش فلیییییك دمآن
 

 کییییرب   سییییلطان  خیمیییی بیییی  رو کردنیییید 

 شیید بلنیید افغییان حییرم در خصییم خییو  کییز
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 و نیاراحتی  و رانیده  سیخن  محتشیم  از بییش  «زنیان  خیمی   بی   دشیمن  واردشدن» تصویرکشیدنب  در شاعر دِسیّ

 کیرد میی  حملی   او ب  ک  بود دشمن ب  چشمش یك ک  اس. کشیده تصویرب  را )ع( حسین امام ورزیغیرت

 زنان: هایخیم  ب  دیگر  چشم و

 حمبببببببببب م ههالبیببببببببببت ههلهببببببببببل ههحببببببببببر  ههوکببببببببببم.ه1
 نقسببببببم هم ههمنبببببب  ههبقلبببببب  ههالعبببببباديَههیلقببببببي.ه2
   هسبببببب ت هن ههحنبببببب َههعببببببنی ههکالقلبببببب  هه بببببب  هواللّه.ه3
 إلببببببب هالطغببببببا  ههالَهَمبببببببهوقببببببدهعلیببببببب  ههلفببببببي.ه0
بببهبنفسبببيهدويناقص بببهقبببال:.ه1 بببحَهه اواترک    رم 

 

   ه  هصبببببببب ائ ههتصبببببببباحَههوکببببببببمهاسبببببببب  ل ههقببببببببد 
ببببببببببببببببب اف هت ههوأعبببببببببببببببببدا  ههیبببببببببببببببببام هال ههببببببببببببببببببنی ه  ه  
بببببببببببببببببببار هت ههالهلقبببببببببببببببببب م ههوعببببببببببببببببببنی هه ترن بببببببببببببببببب ه  هح 
ه  هسبببببببببببا  ههالفقبببببببببببعَههوخببببببببببباضَههالیبببببببببببام هه  هحنببببببببببب
بببببببل ائ ههتالَحبببببببهوقبببببببدهحیبببببببيهحبببببببا َههقبببببببد ه   

ه

ه(14ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 بلنید  هیا خیم  آن از ک  هاییفریاد چ  و گرف. قرار حرمتیبی مورد ک  بی. اه  محترم هایحریم بسیارچ   5)ترجم : 

 او بیا  کی   اسی.  دشیمنی   متوجّ دیگر نیمی و هاس.خیم   متوجّ آن نیم شودک می روروب  دشمن با قلبی با امام  6 شد 

 را او کی   قیومی  طیر  بی   دیگر  چشم و نگردمی زنانش نگرانی از چشمش یك دلش، چونو هم  6 کند می مبارزه

 و گیرد  در سیوارکاران  کی  آنحیال  ؛رفتنید  هیا خیمی   طر ب  طاغیان ک درحالی خورممی حسرت او بر  4 کند نمی رها

 و فرارسییده  مین  موعید  کنیید  رهیا  میرا  حیریم  و بجنگید من با گف.  6 بودند  فرورفت  تاخ.، سرع. از برآمده خاک

 اس. ( شده آشکار آن هاینشان 

 «شید  سیپند  غییرت  آتش بر فلك دمآن» محتشم عبارت حصر و حدّبی هایزیبایی ترجم  از بحرالرلوم اامّ 

 تصویرسیازی  درنهایی.  و اغیراق  و ح مصیرّ  و مکنیی   ۀاسیترار  تشیخیص،  صنر. از استفاده اس.  مانده ناتوان

  همتا نموده اس.بکر، وی را در این زمین  بی

 فلک گریستنخون .2-2-7

 وامبی   و شیده  رمتیأثّ  محتشیم  خییز گریی   و چکیان خون نظمِ از لرلومبحرا ک  اس. ضمونیم کردن،گری  خون

 اس.: شده داده نسب. فلك یا روزگار ب  کردنگری  خون و گریستن محتشم، شرر در اس.  گرفت 

 گریسییی.میییی زار او بیییر روزگیییار چشیییم گیییر

 گریسی.  خون ک  بس فلك ک  محتشم خامو 
 

 کیییرب  اییییوان سیییر از گیشییی.میییی خیییون 

 شییید حبیییاب گلگیییون مرتبییی  هیییزار درییییا
 

(5686: 666) 

 ازجملی   اسی.؛  بیشتری زداییآشنایی دارای و ترگزنده آن با مقایس  در بحرالرلوم اشرار ک  اس. درحالی این

 :کندمی زخمی مسیر  در را گون  ک  اس. جاری چنان اشك هایچشم  ها،چشم از اینک 

 اریبببببببببببب  هجَههمع هالببببببببببببد ههیبببببببببببب   هع ههیبببببببببببب   هللع ههمببببببببببببا

 

ببببببببببببهخببببببببببببدوداهتببببببببببببدّههمنهببببببببببببا  ببببببببببببنهَهتَههنیَهح   ل هم 
 

ه(14ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
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 شیود، میی  جیاری  هیا گونی   از ک  هنگامی و اس. جاری آن از اشك هایچشم  ک  اس. شده چ  را هاچشم)ترجم : 

 (کند می زخمی را هاآن

 :بی. در یا
ببببببببببببهکیببببببببببببفَه ببببببببببببل َهتَههلبببببببببببب  هالقَههر هوانَهه  هل هالس     هه 

 

   هر هَسبببببببببهاَهبببببببببمع هدَههااهَه َهقَبببببببببهلبببببببببفَهخَههنی هوالَعببببببببب 
 

ه(14ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 (اس.  روان خاشاکش ش.پ از چشم اشك و شودمی ورشرل  دل آتش ک درحالی گیرم آرام چگون )ترجم : 

 اسی.   کیرده  اسیتفاده  تمثیی   تشیبی   از شییریان  دل سیوختن توصییف   و ریختناشك .علّ بیان برای شاعر 

 ینسیما آ اجیرام  و زمیین  و آسمان ک طوریب  کرده، استفاده بیشتری اغراق از تنگریسخون تصویر در محتشم

 کند می گری  خون )ع( حسین امام مصیب. در هم 

 )ع( علی امام خوردنضربت .2-2-1

 رشیت   بی   را بیی.  اه  مصائ  ،چهارم بند در و نکرده بسنده )ع( حسین امام مصیب. بیان ب  شرر  در محتشم

 شیده  زده انبییا  سلسیل   بیرای   وغصّی  غیم  سیفرۀ  بیرای  دنیا در ص  لیناوّ ک  کندمی بیان او  افزایدمی خود نظم

 اس.:

  زدنیید  صیی  را عالمیییان چییو  غییم خییوان بییر
  

 زدنیییییید انبییییییا  سلسییییییل  بییییی   صییییی   لاوّ 
 

(5686: 666) 

 کند:می آغاز سخن )ع( علی امام خوردن ضرب. از جانسوز نظم این در او

 تپیییید آسیییمان رسیییید چیییو اولییییا بییی  نوبییی.
  

 زدنییید خیییدا شییییر سیییر بیییر کییی  ضیییربتی زان 
 

 )همان(

 :اس. زیر بی. ،بحرالرلوم شرر در بی. این واژگانی و مفهومی نظیر
 هاع هضبببببببببب هأَههت هاابَهالغَبببببببببهد هَسبببببببببأَههلببببببببب عَههتدَهَعببببببببب

 

بببببببببببهث بببببببببببتعَههدقَبببببببببببهاَلَبببببببببببها  هَعبببببببببببالر ههويف   ا  هالش 
 

ه(14ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 (بردند  بین از را گوسفندان و کردند دشمنی و یتردّ هاجنگ  شیر بر بیش  آن درندگان و کفتارها)ترجم : 

 تصییویر صییورتبیی  و گرفتیی  وام محتشییم دوم عامصییر از را خییود بییی. مفهییوم بییاال، بییی. در بحرالرلییوم 

 خیود  نظیم ب  را «أسبد» یا شیر واژۀ و نبوده غاف  نیز واژگانی تأثیرپییری از  البتّ ک  اس. دهکر عرض  ای رارهاست

 اسیتفاده  هیا( بیشی   )شیر «الغاابتهأسد» از بحرالرلوم و «خدا شیر» عبارتاز  محتشم ک  تفاوت این با اس.  افزوده

 اس.  دهکر

 دین ارکان در تزلزل .2-2-3

 امیام  شیهادت  از پیس  دیین  ارکیان  درخطرافتیادن  شیده،  رمتیأثّ  محتشم اشرار از بحرالرلوم ک  دیگری ضمونم



 85 مضمونی( و واژگانی )ازمنظر العلوم بحر اثناعشریات با کاشانی محتشم بندترکیب تطبیقی بررسی
 

 اس.: )ع( حسین

  خییراب شییود ایمییان خانیی  کیی  شیید نزدیییك
  

 رسییید دییین ارکییان بیی  کیی  هییاشکسیی. بییس از 
 

(5686: 666) 

  :سرایدمی باال بی. از تأثیرپییری با نیز بحرالرلوم

   هاتبع بببببببببببببببببببهالل ههدیببببببببببببببببببب  ههم هدعبببببببببببببببببببائ ههمنببببببببببببببببببب      عتدَهوانَصببببببببهسبببببببب م هال ههعَهعَضببببببببضَههمبببببببباهوزادَه
 

ه(81ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 (برداش.  شکا  الهی دین هایستون آن، از پس و شد افزون اس م دین ویرانی اسباب)ترجم : 

 :اس. نمایان زیر بی. در مفهوم اخی صورتب  و

ه رفع  بببببببببببببهالفببببببببببببب  َههاَسَبببببببببببببهجمبببببببببببببد ههلل ه.ه1
  مرابع ببببببببهتقبببببببب َهأَهههمبعببببببببد ههمبببببببب هی  هالببببببببدّ ه.ه2

 

ببببببببببعائ هدَههتمببببببببببادَههعنببببببببببدماه لَببببببببببالع ههمببببببببببادَه     م 
بببببببب   ع هشبببببببببرائ ههغبببببببببارتههمفقببببببببد ههمببببببببب هر  هوالش 

 

ه)مها (
 و متزلیزل  آن ستون ک  هنگامی ،سب  همینب  و گیشت  اف ک از رفرتش ک  دارد عظمتی و مجد خداوند  5)ترجم : 

 قیوانین  و گسسی.  هیم  از دین چهارچوب ها،آن شهادت از پس  6  شد متزلزل بزرگی و رفر. و علو بنیان شد؛ منهدم

 (رف.  بین از هاآن نبود خاطر ب شرع

 )ع( حسین امام مبارک پیکر ماندنزمین روی .2-2-81

  ینی آی ،الرلیوم بحر بی. یك ،دیگر بیانب  ؛پییردمی تأثیر یکلّ طورب  ،محتشم شرر بند یك از بحرالرلوم گاهی

 پیکیر  مانیدن زمیین  روی بیر  شاعران  توصیف ب  کاشانی محتشم بندترکی  نهم بند  اس. محتشم شرر بند یك

 نخی ِ  بی   حضیرت  آن مبارک پیکر گاهی ک  دارد ختصا ا «توس. حسین» شرری ردیف با )ع( حسین امام

 :دشومی تشبی  خون دریای ب  فتاده ماهی ب  گاهی و تر

 توسیی. حسییین هییامون بیی  فتییاده کشییت  اییین

 زمییین بییر مانییده چنییین کیی  تپییان قالیی  اییین

 هسیی. کیی  خییون دریییای بیی  فتییاده مییاهی اییین
 

 توسی.  حسین خون در زده پا و دس. صید وین 

 توسییی. حسیییین میییدفون ناشیییده شیییهید شیییاه

 توسیی. حسییین افییزون بییرتنش سییتاره از زخییم
 

(5686: 665) 

 اس.: کرده خ ص  و فشرده زیر بی. در را باال بیتیِ هش. بند ،حرالرلومب
 هه علبببببببب هاحلسببببببببنی ههوجثمببببببببا  ههالعببببببببزا  ههکیببببببببف

 

 تببببببببببر   ههر ابلثّببببببببببهجببببببببببری  ههعببببببببببار ههمضببببببببببا  هالر ه
 

ه(88ه:1221ه،مریزاهايبهطال )
 داغ شینزار  روی بیر  آلیود خاک زخمی و برهن  )ع( حسین امام مبارک پیکر ک درحالی کنم عزاداری چگون )ترجم : 

 اس. ( افتاده
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 گیرینتیجه .4
 بیا  اسی.   افزوده خویش شرر غنای بر محتشم شرر سازمضمون و کلیدی ترکیبات و مفردات از گیریبهره با بحرالرلوم

 بیرد   پی کاشانی محتشم از بحرالرلوم ثیرپییریتأ میزان ب  توانمی راحتیب  بحرالرلوم شرری مضامین و هاهواژ در .دقّ

 پربسیامد  شیرری  واژگیان  از تنهیا  گیاه  و برگردانیده  عربیی  بی   را محتشیم  شرری ترکیبات مستقیم ورطب  گاه بحرالرلوم

اسیتفاد   بنید  ترکیی   سرودن برای مرانی تداعی اص  از مواردی در و برده بهره شرر  درآوردن نظمب  برای محتشم

    اس. هکرد

 شیاعران   و هنیری  تریادل  ایجیاد  ایبر بسیاری حدّ تا عاشورا  واقر ب  عاطفی و ناب پرداخ. ضمن ،کاشانی محتشم 

 در مضیامین  عتنیوّ  نیدارد   برتیری  و غلبی   دیگیری  بیر  آن جوانی   از یكهیچ :گف. توانمی ک  ایگون ب  ،دکوشمی

 تیا  کوشییده  محتشیم  اامّی  ،شیده  سروده عاشورا پیرامون یکلّ طورب  شرر هرچند ،اس.  توجّ درخور محتشم بندترکی 

 موضیوع  اصی   بیا  مخالفتی وعمتنّ مضامین این گرچ  ،دهد اختصا  بزرگ  واقر این از بخشی ب  را بند هر امکان حدّ

 کی   اسی.  برده بهره محتشم شرری مضامین و تصاویر از چشمگیری میزان ب  محتوایی ثیرپییریتأ در بحرالرلوم  دنندار

 حسیین  امیام  سیر  کیردن نییزه  بیر  نخ ، ب  )ع( حسین امام پیکر تشبی  قدسیان، عزای و ماتم از: نداعبارت هاآن ترینمهم

 گریسیتن خیون  شیفاع.،  و انتقیام  ،حیرم  اهی   و بی. اه  حریم قیام.، قیام تا مصیب. و فاجر  این فراموشی عدم )ع(،

  حسین)ع( امام مبارک پیکر ماندننزمی روی و دین ارکان در تزلزل )ع(، علی امام خوردنضرب. فلك،

 هانوشتپی .3
 دورۀ در ،قمیری  هجیری  306 سال در محتشم ب  صمتخلّ کاشانی میراحمد خواج  فرزند علی ینالدّدکمالسیّ کاشانی: محتشم (5)

 در نییز  شیهر  همیین  در و گیرانید  شیهر  ایین  در را خیود  زنیدگی  دوران بیشیتر  شد  دمتولّ کاشان در صفوی طهماس شاه پادشاهی

 بیود   میراحمید  خواجی   پیدر   نیام  گرفی.   قیرار  میردم  احتیرام  مورد بردها او دفن مح ّ و درگیش. هجری 335 سال لاالوّ ربی 

 بررسیی  .دقّی بی   را اییران  قیدیمی  اعرانشی  اشرار و پرداخ. خود زمان مرمول ادبی و دینی علوم مطالر  ب  نوجوانی در ینالدّکمال

 گرفی.   قیرار  شیاه  لطف مورد زیبایش هایغزل و قصیده مناسب. ب  و یاف. راه صفوی طهماس  شاه دربار ب  جوانی در وی د کر

 دربیار  شییری  احساسیات  و خیود  دینی داتاعتقا ب  نظر ولی گرف. جای خود عصر مررو  اعرانش زمرۀ در تیمدّ از پس محتشم

 بیدی  بیی  و تیازه  خود نوع در ک  بی. اه  مصائ  و میهبی اشرار سرایش ب  بودند، میه  این تقوی. درصدد ک  صفوی شاهان

 پرداخ.  بود،

 و شید   یبید ت )ع( اطهیار  ائمی   مصیائ   و مییهبی  اشیرار  سبك در ایران اعرانش ترینبزرگ از یکی ب  چندی از پس محتشم 

 بیرای  کی   دانسی.  اییران  گویمرثی  شاعر ترینمررو  را وی توانمی ک طوریب  یاف.، یخاصّ شهرت ایران سرتاسر در اشرار 

 ابییات  کی   بیود  بیرادر   سوگ در محتشم میهبی هایرشر لیناوّ آورد  وجودب  میهبی اشرار سرودن در جدیدی سبك بارلیناوّ

 هیای نامی  مصییب.  و حسیینی  عاشیورای  کیرب ،  جانسیوز  واقری   در هیایی مرثی  سرایش ب  آن از پس و سرود او هجر غم در یزیبای

 چی   ایین  بیاز » مطل  با محتشم مشهور بندترکی  محتشم های مرثی مشهورترین از  (686 :4 ج ،5680صفا،ر ک: ) پرداخ. مختلف

 کتیاب  در مشیهور   بنید ترکیی   و محتشم از نویسانتیکره از برخی دارد  ایویژه جایگاه شیریان میان در ک  اس. «اس. شور 

 رازی احمید  امیین  ،«سامی تحف » تیکرۀ در میزرا سام کرد: اشاره زیر موارد ب  توانمی هاآن بین از ک  اندآورده میان ب  سخن خود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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 )ر ک: و    «عباسیی  آرایعیالم » در منشیی  اسیکندربی   ،«الراشقین عرفات» تیکرۀ در اوحدی حسینی ینالدّتقی ،«اقلیم هف.» در

  (40-63 :5668 همکاران، و درگاهی

 اسیکندر  اند آورده متفاوتی هایقولنق  محتشم مشهور بندترکی  سرایش سرچشم  درباره مختلف هایکتاب و هاتیکره در 

 سیرودن  بی   را وی طهماسی  شاه و سرود خانم خانپری طهماس شاه دختر مد  در ایقصیده محتشم ک  اس. مرتقد منشی بی 

 کنید میی  نقی   متفاوتی روای. تبریزی مدرس (634-636 :6 ج صفا، )ر ک: کرد ترغی  و تشویق )ع( اطهار ائم  مد  در اشراری

 حضیرت  خیدم.  بی   ییا رؤ عیالم  در شیبی  تیا  گفی. میی  او دربیارۀ  بسییاری  هیای  ثیمر عبدالغنی برادر  وفات از پس محتشم ک 

 ییا  گفی.  ای؟نگفتی   مرثیی   )ع( حسیین  فرزنیدم  بیرای  و ایگفتی   مرثیی   بیرادرت  مصییب.  در چیرا  فرمیود:  رسید  )ع( امیرالمومنین

 چی   ایین  بیاز  بگیو:  فرمیود،  حضرت کنم نمی پیدا را سخن آغاز ؛ بنابرایناس. خارج حصر و حد از فرزندت مصیب. امیرالمومنین

 (656-654 :6 ج5653تبریزی، مدرسر ک: ) اس. عالم خلق در ک  اس. شور 

 نیزد  را حیوزوی  دروس نوجیوانی  سینین  در آمد  دنیا ب  کرب  در قمری 5566 سال در مهدی سید بحرالرلوم: مهدیمحمّد دسیّ (6)

 در د رسیی  اجتهیاد   درجی  بی   و گیراند خوانساری حسین دسیّ و بحرانی یوسف شی  بهبهانی، وحید باقر دمحمّ همچنین و خود پدر

 وی شید   برخیوردار  زییادی  اجتمیاعی  نفوذ و شهرت از المنفر عام و عمومی کارهای انجام دلی ب  آنجا در و رف. نجف ب  جوانی

 دسیییّ میییرزا درس حییوزۀ در مشییهد در چندسییالی و کییرد مهییاجرت ایییران بیی  عییراق، در طییاعون بیمییاری شیییوع خییاطر بیی  سییپس

 اسیتاد   داد مهیدی  محمد سید ب در مشهد  استاد  بارلیناوّ برایرا  بحرالرلوم لق   جس. شرک. خراسانی اصفهانی دمهدیمحمّ

 راسیتی بی   «:الرلیوم  بحر ن.أ مانّإ» گف.: او ب  خطاب درس الیالب  در روزی بود، شده زدهشگف. شاگرد  سرشار هو  از ک 

 در قمیری  5656 سیال  در و بازگشی.  عراق ب  دوباره بحرالرلوم ع م  شد  مشهور ومبحرالرل ب  دسیّ زمان آن از و دانشی دریای تو

 (64-65 :5664 همکاران، و درگاهیر ک: ) شد دفن جاهمان و درگیش. نجف

 دسییّ  مشیهور  بنید ترکیی   تیوان میی  شیده،  سیروده  محتشیم  بنید دوازده از تقلیید  و پییروی  بی   کی   عاشورایی شررهای نایم در 

 بنید  بحرالرلیوم » کی   اسی.  بیاور  ایین  بیر  تهرانی آقابزرگ شی  اس.  شده سروده بند یازده در ک  برد نام را بحرالرلوم دمهدیمحمّ

 (86 :66 ج ،5650 )تهرانی، « اس. کرده رها )عج( زمان امام غیب. ب  اشاره عنوانب  را دوازدهم

 منابع
بحرالرلوم و مقایسی  آن بیا    بررسی مفهومی قصیده(  5636نرگس انصاری و سمی  اصانلو ) بوی  لنگرودی، عبدالرلی؛آل

    66-5(، 50) 6 ،تطبیقی ادبیّات  نامکاو  محتشم بند ترکی 

 فرهنگی  و علمی :تهران ،حافظ( شرر محتوای و صورت در لیمّ)تأ دریا ل  گمشدۀ  (5658) تقی پورنامداریان،

 وری.جملس الش   ةهتران: مطبع .ةیعلی تصانیف الش  إ ةریعالذ   .(0631، آقابزرگ )هتراين
 4، های ادبی و ب غیی پژوهش فصلنام  ها ل آنظیر و تداعی مرانی و سیر تحوّالنّمراعات(  5634خوارزمی، حمیدرضا )

(56 ،)66-66  

 محتشیم  بندترکی  در سیری ؛عالم خلق در شور   (5668) طالری عبدالحسین و انواری محمدجواد ؛حسین درگاهی،

    حیشمس الضّ انتشارات و چاپ سازمان :تهران ل،اوّ چاپ  دالشهداءیّس رثای در آن هایاستقبال و کاشانی

 فردوس  :تهران ،6 و 4لد ج  ایران در ادبیّات تاری   (5680)    صفا، ذبیح ا
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کیهیان  بند محتشم کاشانی در رثای سرور و ساالر شیهیدان   (  صبح تیره، تحلی  سبکی ترکی 5686) صلواتی، محمود
  64-60(، 656، )فرهنگی

 . ا  العرياالحیاء الت   بریوت: دار .نوارحبار األه.(0016دابقر )جملسی، حمم  
چیاپ چهیارم،     بهدارونید  اکبیر   می مقدّ و تصحیح با  کاشانی محتشم دیوان  (5686) علی ینالدّکمال ،کاشانی محتشم

 نگاه  :تهران

 خیام  تهران:، سوم چاپ  6لد ج  دباأل ةریحان  (5653) دعلیمحمّ تبریزی، مدرس

  خطی نسخ  ،5808 مسلس : شمارۀ ملك، کتابخان  تهران:  بحرالرلوم مهدی دسیّ مرثی   (5656) میرزا ابی طال 

 



 

 األدب المقارن یبحوث ف 
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 6565-5656 :اعةـوحد للطبـي املـدولـرقيم الـالت

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

  علمیّههمقال 

هوالفارسي(هالعريبه)الدبنیهاملقار هالد هيفه  ث
ه11-1هصص.ه،1004هصیفه،(30)ه2هالعددهال ّاسع ،هالّسن هرازي،هجامع 

هواملضم  (هف اللّهه)يفهالعل مه رهعشريته واثنهال اشاينهحم شمهعشريته اثنهعق دلهمقارن هدراس 

ه1ياپشایهحممد
 إیرانتربیز،  آبذربیجان، مدين هیدالش   جامعةة، نسانی  یة اآلداب والعلوم اإلکل   ،وآداهبا ةالفارسی   غةالل   قسميف  مساعد أستاذ

ه2يخبشهمر 
 إیرانتربیز،  آبذربیجان، مدين هیدالش   جامعةة، نسانی  یة اآلداب والعلوم اإلکل   ،وآداهبا ةالعربی   غةالل   قسميف  مساعد أستاذ

ه3ه چهامحدزادههرویزب
 إیرانتربیز،  آبذربیجان، مدين هیدالش   جامعةة، نسانی  یة اآلداب والعلوم اإلکل  ،  وآداهبا ةالعربی   غةالل   قسميف  مساعد أستاذ

ه01/9/0001هالقب ل:ه 10/5/0001هال ص ل:

هامللّخص
يي املضييامن ميي  اءوفیيياأل وأصييباب  )ع( احلسيين راثء  دسييی   راثء يف ةالعربی يي غييةالل   يف دتأنشيي يتال يي األشييعار ميي  ة.والعربی يي ةسييی  الفار  غتيينالل   بيين ائعةالش 
 متهیيد ذکير بعيد املقيا  اهيذ ففيي الکاشياين. حمتشيم عشيرتت یاثني هبيا جياری يتال ي العليوم حبير للسيی د ة قطعيةعشير  يتاثنذات  املنظومة هي هداء،الش  

قمنيا ابملقارنية بين اثنييت عشيرة  راسيةالد   هيذ  يف في..الل  و  املضيمون سيتوینامل يف الکاشياين حملتشيم ابلقطع االثنيت عشيرة العلوم حبر رأتث   ناعاجل ،موجز
ثری ال يذحم ترکي  حمتشيم عليی حبير العليوم يف دراسية  نهجية علمی ي ة لببير العليوم واملنظومية ذات اثنيیشيعری    جيدیرة. عشير عقيداحمل حملتشيم لنتبين  ميدی الت ّي
يو  أترخيیياحمل  ارتباطياحمل  یرتبطيان نناملتقيار  األدبين هذی  ألن   الفرنسي؛ املکتب يف ضوء مت ت واملقارنة راسةالد   هذ  أن   کرابلذ    املختلفتين. غتينالل   يف داأنش 

 حمتشم. عشرتت اثنی يف املوجودة واملضامن األلفاظ ابستخدام شعر  العلوم حبر أغنی

 .حبرالعلوم عشرتت،ی اثن الکاشاين، حمتشم املقارن، دباأل:الّرئیسی هاملفردات
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 m.bakhshi8@gmail.com                    العنوان اإللکتوين:  .2
 ahmadzadeh1975@yahoo.com          العنوان اإللکتوين: .3
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