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Abstract 

One of the attitudinal aspects of Jenah al-Kazimi (Born in 1949) and Mohtasham 

Kashani (905 AH - 996 AH) as poets of Ahl al-Bayt, is the  expression of  the 

tragedies of Imam Hussein (AS) and his companions on Ashura Day, and 

portraying this event as a huge catastrophes that happened to the Ahlul-Bayt (AS) in 

the Karbala Desert. This research is a descriptive-analytical study based on the 

theory of comparative Islamic literature which explores the most important 

attributes of the misery of these two poets in Imam Hossein's Elegies. The two poets 

are fascinated by their awe and sadness that is pained by this tragedy and finally, 

the study answers the questions that what are the most important commonalities 

used in the poems of these two poets? How did the two of them use figurative 

language to visualize Karbala? The findings of the study indicate that the two poets 

in Imam Hussein's Elegy have used common themes, the most important of which 

are thirst, captivity, martyrdom, sadness and the grief of  Zaynab and ... also the 

study of the style which is used in his poems shows that both poets have succeeded 

in applying various forms of imagination to portray the catastrophe of Karbala and 

the superficial layers of this event, but the expression of underlying layers of its 

epistemic and semantic meaning, which are the basic aims of the Karbala uprising  

have not been successful. 
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 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران ،ادبیّات و علوم انسانی شکدة، دانعربیزبان و ادبیّات ارشد کارشناس

 6محمّدنبی احمدی
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 5/8/5638 پذیرش:  4/8/5635 دریافت:

 چکیده
 ،شییاعران اهییت بییی   مثابیی .ق.( بییهیهیی335 –.ق. یهیی306.( و محتشییک کاشییانی  م 5343 ديکییی از ابعییاد نگرشییی لنییای امکییا می  متوم یی  

اسیی  کییه در  هییای بگرگییی  مصیییب تصويرکشیییدن هییای امییام حسیییو  ا( و يییاران باورییايا در روز عاشییورا، و بییه     بیییان مصیییب  

تطبیقییی اسیی می  ادبیّییات  تحلیلییی و براسییاس ن ريیی -روش توصیییفی بییهحاضییر پییهوها   ا( گذشیی . صییحرای کییرب  بییر اهییت بییی 

ی شیییفتگی ايییو پییردازد کیه ت ل یی  ا( مییی هیای ايییو دو شییاعر در رمییای امیام حسیییو  سییرودههییای سییو تییريو شاهصیه بیه واکییاوی م ییک 

هییای پییهوها، بیییانگر  ن اسیی  کییه دو  يارتییه .بییی  و انییدوه  نییان نسییب  بییه ايییو تییرا دی سییوزنا  اسیی    دو شییاعر برلسییت  بییه اهییت

نیید ازت تشیینگی، اسییارت، شیی ادت، اهییا عبییارتتییريو  نانیید کییه م ییککییار بییردهمضییامیو مشییترکی را بییه  ا( شیاعر در رمییای امییام حسیییو 

دهیید کییه هییردو  ررتییه در شییعرهای ايشییان نشییان مییی  کییاره س( و... همچنیییو بررسییی اسییامی  بیی  بیییان حییگن و انییدوه حضییرت زينیی  

ق عمییت هییای سییطحی ايییو حادمییه مور یی کییرب و و هيییهتصويرکشیییدن مصیییب  انییواا صییور هیییاا در راسییتای بییه اسییتفاده از شییاعر در  

توریییق دنییدانی  ،هییای زيییريو معررتییی و معنییايی  ن کییه همییان تبییییو اهییدار بنیییاديو  یییام کییرب  اسیی     انییدا امّییا در بیییان هيییه دهکییر

 اند.نداشته

 ی امکا می. ا(، محتشک کاشانی، لنا سرايی، رمای امام حسیوادبیّات تطبیقی اس می، مرمیه :یکلیدواژگان 
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 پیشگفتار. 8

 تعریف موضوع. 8-8

، از ادبیّیات هیارر گذشیتگان اسی  کیه در عرصی       هی و ا  یار تسسّیب بی   هیای متیور   به معنای بیان ويهگی ،رما

 ا( و حیواد   ن در کیرب ،    رود.  ییام امیام حسییو   شیمار میی  تیريو و بیارزتريو اایراع شیعری بیه      ديمی

و شیعر   ادبیّیات ای که موضیوا لديیدی بیه حیوزة     گونهرا برانگیخ ، به ا(  احساسات شاعرانِ دوستدار امام

 ا( و يیارانا و  واره   رسیدن امیام ش ادتهود را در بیان ع م  عاشورا، نحوة به هایهها مرمیاضاره شد.  ن

 سرودند.شدن هاندانا میو اسیر

بنید  ه همیه او را بیا ترکیی    اسی  کی   ص( هاندان پیامبردار دوس  لمل  ايو شاعرانمحتشک کاشانی نیگ از

رش از شناسند که اوج عشق هود به ايو هانیدان و ن ايی  تیسم    می« باز ايو ده شورش اس ؟»زيبا و تسمیرگذار 

کیارگیری و اسیتفاده از تعیابیری سیوزنا ،  ن حیواد       هنمايا گذاشته اس . وی با بايو حادمه را در  ن به

 کند.تلخ را برای مخار  بازگو می

دادن بخا ع یمیی از شیعرش بیه وصیب     کا می نیگ شیفته و دمدادة اهت بی  اس  که اهتصاصلنای ام

اسی . او نییگ   سیخو  ، گیواه و میيّید ايیو    «(ا»گذاری ديوانا به  تَعَلَّمی   منیوَ امح سَییو   ی نامايو هاندان و حت 

انیواا صیور هییاا، بسییار     هیا و امفیا ی پرمعنیا و اسیتفاده از     کیارگیری وا ه هلانسوز کرب  را با بهای مصیب 

ادبیّیات تطبیقیی     بیر  ن اسی  تیا بیا تکییه بیر ن رّيی       نوشتار پیا رو  ا بنابرايو،تصوير کشیده اس هنرمندانه به

تیريو و یايت تیاريخ    يکی از م ک ةرارسی و عربی دربار  اس می دند و دون توصیب دو تو از شاعران برلست

هاسیتگاه اصییت ادبیّیات تطبیقیی و     »نويسندگان  ن معتقدند که اگردیه  زيرا  ان اره و مقايسه بنشینداس م را به

یک ادبیّیات تطبیقیی در   ين ريّات گوناگون  ن، ل ان ارب اس ... شايد دندان سخو به گگاره نباشد، اگر بگیو 

من یور  انسانیِ رعّاا و کار مدی... بیه  –تواند سفیر ررهنگی روزگار کنونی ما که ل ان پر از  شوب اس ، می

برانگییگ  بیه پايیانِ نیام دیاما     «اسی می »به تدريج صیف    ،از ايو رو اهای دينی و ررهنگی باشد...تحق ق  موزه

« ای را از داما، تکاپو و نقد در میان ررهیختگان ل ان اسی م گشیود  ادبیّات تطبیقی اضاره گرديد و باب تازه

در دنییای   «(5 ادبیّیات تطبیقیی اسی می   »   ريّی تواند بیا نگیاه بیه ن   ت امب و ب( ايو پهوها می5636وند،  زينی

هیای اسی می محسیوب    پرتشت   امروز، گامی کودک درل   تقري  و وحیدت ررهنگیی و رکیری مل ی     

 شود.

رود کیه شیاعران   شیمار میی  تريو و بیارزتريو اایراع شیعری بیه    رما از  ديمی ،تر اشاره شدکه پیادنان

معنیای   اند. مرمیه در مغی  بیه  کرب  به  ن پرداهته  زلمله  حادمهای متعدّدی اهای مختلب در موضواسرزمیو
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( ايیو وا ه در  33ت 5666رزم یو،  ر. ت   هیای وی اسی ا  هیا و نیکیی  گريستو بر مرده و برشیمردن هصیل   

شود که در ماتک گذشیتگان و تعگيی  يیاران و بازمانیدگان و ت لییت از منگمی        اصط ی بر اشعاری ار ق می

از مشیی ورتريو  يکییی .زدگییان بییه صییبر سییروده شییده باشییدیک مصیییب  و دعییوت مییاتکا و تع ییشییخم متور یی

و داشیتو  دوسی   ،س . براسیاس ديیدگاه وی  ا مربوط به  دامه بو لعفر ، ن ارائه شده بارةهايی که در ديدگاه

 ،از مییان منتقیديو لديید    .(66ت 5356ضییب،  ر. ت   دهنیدة مرمییه اسی    ة اصیلی تشیکیت  ع    مفیرط میادّ  

 .(546ت 5665داند  ولود مدن مرمیه می ررته را مول  بهکوب ااراق شاعرانه در وصب عگيگ ازدس  يوزرّ

توان در اشیعار هنسیاو در سیو  بیرادرش لسیت و      عرب را می ادبیّاتهای مولود در تريو مرمیه ديمی

ارسیی از شییاعران  هیايی کییه در ادب ر ای ديرينییه دارد. نخسیتیو مرمیییه و در ادب رارسییی نییگ رمییا پیشیینه  کیرد  

بیو   از ابوامینبغی اس  که به سو  ويرانی سمر ند نشسته و سرودة محمید  ،لای ماندهه ری به  میاوّهای   رن

اگردیه برهیی از    ا(55ت 5665ارسیری کرمیانی،   ر. ت   وصیب سیستانی که در زواا دوم  صیفاريان اسی   

سیرا  مییو شیاعر مرمییه   داننید و وی را اوّ ی از زمان رودکیی میی  رور لدّسروده را بهپهوهشگران شروا سو 

 .(60ت 5636 و همکاران،مازندرانی صامحی ر. ت شمارند   می

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف  8-2

در ابعیاد   ،ادبیّیات تطبیقیی اسی می     ، ن ريّی پیهوها حاضیر  تیرِ  امروزه دانا ادبیّات تطبیقی و به تعبیر مناسی  

ای را مطامعیه  بوده و گامی رراتر از مطامعات بینازبیانی و بینارشیته   متعدّد ررهنگی، التماعی و سیاسی تسمیرگذار

. ايیو پیهوها سیب     کنید میی ای  رر مطامعیه و بررسیی   گونیه مسائت بینیاررهنگی را بیه   کهروریبهکندا می

 .شودع یک کرب  و ضعب و  وّت هرکدام بررسی   شود تا نگرش دو شاعر ايران و عراق به حادم می

 پژوهشهای  . پرسش8-3

 اند؟هايی را از حادمه کرب  در شعر هود منعکس کردهمحتشک کاشانی و لنای امکا می ده مضمون -

 اس ؟ کرب  دگونه در شعر ايشان بیان شده  های زيريو معنايیِ حادمهيه -

 . پیشینة پژوهش8-6

 امی  کتیاب، مقامیه و    اری در هیای بسیی  سرايی در شعر عربیی و رارسیی تیاکنون  میار و پیهوها     دربارة مرمیه

، حاضیر  بیه موضیوا پیهوها    تولّهبا بنابرايو، گن دا ها در ايو مختصر نمینامه نگاشته شده که ذکر  ن پايان

که بیر ايشیان و اهیت    هايی مصیب  ا( و عاشورا و  یام وی و ذکر  شود که امام حسیوبه ذکر  ماری بسنده می

بیا ری و   ، ازلملیهت گررتیه شیده اسی    ها ب یره  منبت از  ن ثاب ماند و بهبیتا گذش  را هدر هويا  رار داده

( 5464انید. نعمتیی و علیمیرادی     هايا بررسی کیرده سروده( سبک شعری ربیعی را در سو 5466شاملی  
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هیای کیرب ،  لیک و    تريو مضامیو مرمی  امام س اد  ا(، يعنی سرزنا مردم، تشويق به  یام، ذکر مصییب  م ک

( عاشیورا و هر نچیه در   5466پیرانی و روستايی   اند.ومی  اهت بی  را مورد تولّه  رار دادهستک امويان و م ل

 اند.صحرای کرب  بر امام حسیو  ا( گذش  را در سرودة شاعر مسیحی بومس س مه تحلیت و بررسی کرده

يی  نگیاه  نیان بیه     تريو اشعار عاشورايی، عارف  اام  در ايیو  میار، زاو  ( برلسته5683بويه و انصاری   ا

ونید و سیلیمانی   انید. زينیی   ا( و شخصی  ايشان را در اشیعار میورد ن یر بررسیی کیرده      عاشورا و امام حسیو

اند که مدی و رمای سیّدامش دا در اشعار وائلی بیا مضیامیو التمیاعی و سیاسیی     ( بر ايو م ک دس  يارته5630 

( 5665کننید. ديبیالی    یری از حماس  حسینی معر ریی میی  گدر میخته و دروا ت رمگ مور قیّ  وائلی را در ب ره

 تريو مضامیو ادب عاشورايی در سرودة شاعران انق بی ايران را بررسی کرده اس .م ک

هیای محتشیک کاشیانی و شیريب رضیی را      های میان مضیامیو و  امی   ها و تفاوت( شباه 5688هرب   

با تحلیت رمای امیام حسییو  ا( در شیعر لنیای امکیا می و      اس ا امّا تاکنون پهوهشی در ارتباط بررسی کرده

 مقايس  تطبیقی  ن با شعر محتشک کاشانی صورت نگررته اس .

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-3

بیه واکیاوی    ،ادبیّیات تطبیقیی اسی می     ه يیا ت ربی  مبتنیی بیر ن ريّی    ،تحلیلیی  با روش توصییفی حاضر پهوها 

ضیمو   ای کهگونهپردازد به ا( می ايو دو شاعر در رمای امام حسیو هایسرودههای سو تريو شاهصه م ک

و بررسیی  هیا مقايسیه   هیا را بیه  ن موضیوا   نیوا نگیرش  ن   ،شده در شعر دو شاعرهای مطریبررسی موضوا

 .کند می

 . پردازش تحلیلی موضوع2

انیید سییروده ی راناپییذيرابیییات وصییب ، ا( در رمییای امییام حسیییو (6 و لنییای امکییا می (6 محتشییک کاشییانی

پردازنیید و ازهیی ا ايییو مقايسییه کییه بییه مقايسیی  ابیییات ايییو دو شییاعر میییحاضییر کییه نگارنییدگان پییهوها 

مسییتندات در   گرايییی و ارائییامبییات»ات تطبیقییی براسییاس مکتیی  ررانسییوی اسیی  کییه   ادبیّیی بییرکییی نییه مت 

ونیید،  زينییی« اسیی  ههییای تطبیقییی در ايییو ن ريّییررهنگییی شییرط بنیییادی ان ییام پییهوها –روابییت تییاريخی 

تسکییید بییر مطامعییات  »ادبیّییات تطبیقییی براسییاس مکتیی   مريکییايی اسیی  کییه   بییر کییی ( و نییه مت 46ت 5636

(ا بلکییه 46 همییانت « ه اسیی ايییو ن ريّیی  هییای برلسییتای و بینییاررهنگی از ويهگیییرشییتهزيباشییناهتی، میییان

 ا( و  در رمییای امییام حسیییو ا مضییامیو مشییترکی را کییه  اسیی ادبیّییات تطبیقییی اسیی می    ن ريّیی بییرمت کییی 

تییا شییايد ايییو پییهوها در دنیییای پرتشییت      کنییدتحلیییت و بررسییی مییی را حییواد  کییرب  مولییود اسیی   

هییای اسیی می محسییوب  گییامی کودییک درل یی  تقريیی  و وحییدت ررهنگییی و رکییری مل یی     ،امییروز
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 .شود

 )ع( . رثای امام حسین2-8

امبنیییو مییادر حضییرت ابوامفضییت   ییارت و امّگییداز کییرب  را هانییدان عصییم  و ر هییای لییانمیییو مرمیییهاوّ

د سیییّ  مرمییی ،انید کییه مشیی ورتر از همیه  مرمییه گفتییه  رهانیید و پیس از ايشییان شییاعران عیرب در ايییو بییا  سیروده 

 ا( را در ايییران از  ییرن د ییارم   حمیییری، کمییی  اسییدی و دعبییت هگاعییی اسیی . رمییای امییام حسیییو       

سیی  کییه بییرای بگرگداشیی   ا شییاعری میییوا درحقیقیی  کسییائی اوّکییرد اییاز ه ییری، کسییائی مییروزی  

بنیید نامیییده اسیی ، پییس از او در  ییرن دهییک ه ییری بییا ترکییی  « مقتییت»وا عیی  کییرب  مرمیییه سییروده و  ن را 

در عصییر حاضییر   هايییو حادمیی  .(58-56ت 5668 بیرلنییدی،ر. ت اوج هییود رسییید   محتشییک کاشییانی بییه  

 زيییرااهتصییاص داده اسیی ا   هییودمايیی  اشییعار مییذهبی شییاعران بییگر  و معتقیید اسیی م را بییه     نیییگ بییو 

رحمییی و ماننیید گرمییای شییديد، تشیینگی، بییی   اهییای مختلییب بشییری اسیی  دربرگیرنییدة انییواا تییرا دی »

 ا( برتییر از  حسیییو ت...لمعییی، ديییوانگی و لنییون بشییری، تییرا دی لییوانمردی و مییروّ    سییاوت، کشییتار

تیوان وصیب  ن    گونیه بییان هنیری   هیارر همییو بگرگیی و برتیری اسی  کیه هیی        زندگی اس  و شیايد بیه  

 ت ويهة عاشورا(6000بس،  امن به نقت از م ل  566ت 5686 میرزايی، « را ندارد.

 . عزادارشدن تمام هستی2-2

انیید کییه هسییتی پرداهتییه دادن ع میی  ر ییايت کییرب و همییاره بییه ترسیییک سییوگواری کییت  شییاعران در نشییان

 ا(  نقییت از امییام صییادقومويییه بییهدسیی  مییا رسیییده اسیی ، ابییو  اسیی  کییه بییه ايییو ام ییام گررتییه از روايییاتی

هاسیی  و گانییه و هردییه در  نهییای هفیی  سییمان ، ا( بییه شیی ادت رسییید دییون امییام حسیییوت »گويییدمییی

شییود و ديییده  نچییه میییان  سییمان و زمیییو اسیی  و تمییام لنبنییدگان در ب شیی  و دوز  و هردییه ديییده مییی 

 (80ت 5665«  شود، بر  ن حضرت گريستند.نمی

کشیید کییه از شییدّت  ن وا عییه، مییردم نیییگ از  تصییوير میییانگیگانییه بییهرا بسیییار اییک محتشییک، وا عیی  عاشییورا

 هوا و هراس، سرگردان شدند، گويا  یام  برپا شده اس ت

 کنیید از مغییرب  رتییاب    گويییا رلییوا مییی  

 گیییر هیییوانما  یامییی  دنییییا بعیییید نیسییی 

 در بارگییاه  ییدس کییه لییای میی ا نیسیی     

 کننیید و ملییک بییر  دمیییان نوحییه مییی   لییو 
 

 ات عیییامک اسییی  در تمیییامی ذرّکاشیییوب  

 م اسیی ايییو رسییتخیگ عییام کییه نییاما محییر  

 سییرهای  دسیییان همییه بییر زانییوی اییک اسیی 

 گويییییا عییییگای اشییییرر اوهد  دم اسیییی  
 

 (60ت 5686 کاشانی،  
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کنید کییه  شییوب  دنیییو وصیب مییی اوج مصیییبتی کیه بییر اهییت بیی  در عاشییورا رسیید، را ايییو    ،محتشیک 

ی هورشییید از و  َشییوب دنییان وحشییتنا  اسیی  کییه حت یی   در میییان تمییامی مولییودات ارتییاده اسیی ، ايیی   

 لای همیشگی هود رلوا نکرده اس .

فییا ی دردنیییا  و لانسیییوز اسییی  کیییه باعییی   کیییردن  رتیییاب از مغیییربا کنايیییه از و یییوا ات رلییوا 

محتشیک بیا تشیبیه  شیوب     ای کیه  رتیاب نییگ از مغیرب رلیوا کیرده اسی .        گونیه سرگردانی ل ان شیده بیه  

 هواننییده بییازيییرا تصويرسییازی زيبییايی را هلییق کییرده اسیی ا   ،رب  بییه  یامیی ريختگییی در روز کییو درهییک

سییازی کییرده و  ن روز را م سّییک کنیید. بییا  توانیید شییبیهمییی ، ییر ن از روز  یامیی هییای بییه توصیییب تولّییه

ای کییه گییويی در  ن ییا حضییور  گونییهکنیید بییهايییو تصويرسییازی، مخاریی ، وا عیی  کییرب  را م سّییک مییی  

 .دارد

 کشدتتصوير می ا( به دارشدن ل ان را در ماتک حسیوهگ اصّلنای امکا می نی
ٌ  نينينينيني ُ   لَََوٌُ   نينينينيني ٌ » نينينينيني      ُ نينينينيني  ٌ    فنينينينيني  ٌح سنينينينينِي  ٌ/ ُ وَس  ٌَََذ نينينينيني..ٌ/ نينينينينِي عف نينينينيني.ٌ  ُِنينينينينيافٌ  ِنينينينيني ي ٌوَسي ح  ٌوٌُ ا  َفٌوَت عنينينينيني عف ٌحسنينينينينييلٌ بِنينينينينيالٌُفنينينينيني و

وأل ُ ى ٌط غ ىٌوَتي ف يٌايٌن  ٌ     (510ٌ:3ٌ ٌج5102)ٌَ«وَع ملٌ 
سییه روز اسیی  کییه  / د و دشییک شمشیییرها بییر او گريسیی  ر صییحرای کییرب  کشییته شیی د ا( ام حسیییو امیی ترلمییهت 

 (.زد و روران رغیان کرد ای نوی ه ض ّباهل ان ./ ه اس دبح شگريد و او ذسمان بر حسیو می 

گويیید کییه شمشیییرها هییک بییرای  ا( دنیییو مییی شییاعر در وصییب حییاا کائنییات در عییگای امییام حسیییو 

درد ی دا  سییمان را نیییگ بییه  ا( در  ن روز گريییه کردنیید. حادمیی   ن روز حت یی   وشییدن امییام حسییی کشییته

 هییا ر ايییو بییی  د «ماوامسّیی»و  «یورامسّیی»ريخیی . روز اشییک مییی سییه شییبانه  ،ت  ن ورده کییه از شییدّ 

را بییه انسییان تشییبیه کییرده و بییه  ن صییف  انسییانی   «سییماو»و  «سیییور»شییاعر،  امکنیییه هسییتند هییايیاسییتعاره

 ريگد.  دهد و دشمانا بر ايو مصیب ، اشک میکه در ايو سو ، نوحه سرمی انسانی دهد.می

 . توصیف شهادت امام حسین)ع(2-3

 ا(، سییاهر شیی یدان اسیی  کییه از شیی ادت ايشییان    شیی ادت امییام حسیییو  ،انگیگتییريو حادمیی  کییرب  حییگن

در  ییوا محتشییک کاشییانی، گ بییی از اشییک، از گییت رويیییده      دنییان دااییدار شیید کییه بییه    روزگییار  ن

 صحرای کرب و، بر دس  گرر ت

 هورشیییید  سیییمان و زمییییو نیییور مشیییر یو

 کیییرب  روریییان ةهیییوردکشیییتی شکسییی 

 ایییر اشییکنگرریی  دسیی  دهییر گ بییی بییه 
 

 حسیییییو هییییدا رسییییوا کنییییار ةپییییرورد 

 مییییدان کیییرب  ةدر هیییا  و هیییون ر یییید

 ز ن گییت کییه شیید شییکفته بییه بسییتان کییرب  
 

 (60ت 5686  



 63 رثای امام حسین )ع( در اشعار محتشم کاشانی و جناح الکاظمی
 

کییاربرده اسیی ، ايشییان را بسیییارزيبايی بییههییای  ا( توصیییب حسیییو محتشییک در بیییان مقییام واهی امییام

نمییودن سراسییر زمیییو ده کییه شاهصیی   ن روشییوکییربییه هورشییید  سییمان و زمیییو و نییور مشییر یو تشییبیه   

 ص( اسی . تعبییر    يارتی  دسی  حضیرت رسیوا    کنید کیه او پیرورش   س س بیه ايیو میورد اشیاره میی      ااس 

در کییرب  را ولود مییده -هییای بییه مصیییب سییو، اوج هییورده در رورییان کییرب  از يییک  کشییتی شکسیی  

إّيٌ» ررمايییدتکنیید و از سییوی ديگییر، تلمیحییی بییه حییدي  مشیی ور پیییامبر ص( اسیی  کییه مییی   ترسیییک مییی
ُانينيعِ  ٌوَ  نيني   ای تشییبی ات محتشیییک، سییاده و محسوسییندا روریییان کییرب ا اضیییاره    « وحلسنينييٌ انيني   ٌو  نينيینٌ

امییام حسیییو را نیییگ بییه شییکفتو شیی ادت د. شییاعر، کنییکییید میییس  تتشییبی ی اسیی  کییه بییر سیی مگینی مو عیّیی

 کند که روزگار با اشک هويا  ن را  بیاری کرده اس .گلی در کرب  تشبیه می

ٌوَّسنينينينيني» ُ نينينينينيىٌوََن  منينينينيني ءفٌ تنينينينينيَنُ لوح ِنينينينينيس  ٌطنينينينينيا ٌ   ٌاي  سف نينينينينِي ٌوَ/  س  وٌر منينينينينِي نينينينينِي عف حنينينينيني.ٌ ُِنينينينينياف ٌ ِنينينينيني ي ٌوَسي ٌوَنينينينينيَن َوءفوٌُ ا  ِس  نينينينينُي ٌٌَََ  ءف ٌا 
َ م ٌوَب  حِنينينينيیفٌ  سنينينينيع  لوُ رفينينينينيی ٌوَنينينينيیّفيعفٌ   تنينينيني  ٌل ٌُ  نينينينيَن ٌ  تِنينينينيبٌ ٌَ ٌ س  ٌر منينينينِي س  نينينينِي نينينيني ٌح سنينينينييلٌبنينينينيَنيبل ٌُ /   5102ٌ)«ٌٌَََََِبف نينينينيیّفٌوض  و ف

ٌ(510ٌ:3ٌج
پیییامبر او را گلگییون بییه هییون بییر ای  ./و دشییک شمشیییرها بییر او گريسیی ه/ ردا ربییوده شیید ،حبییی   سییمان ترلمییهت 

بیا   ،دايی شید ی شمشییرها ری  گحسییو بیا تیی    /تیه شید  د ريخو هیون توحیی   دت شی   ديیو  طی  شیاهر / زمیو رهیا کردنید  

 .(ده و گردنی  طت شدهشموهايی هضاب

کنیید کییه ردايییا بییه اییارت   رییی مییی ا( را دوسیی  و حبییی   سییمان معر   کییا می نیییگ امییام حسیییو 

بییر حییاا او   ،هییارر اينکییه او را هییونیو در زمیییو کییرب  رهییا کردنیید    ههییای شمشیییرها، بیی ررتییه و دشییک 

کنییدا گونییه در برابییر دشییمان مخاریی  توصییب مییی ا( را ايییو ت امییام حسیییوصییحن  شیی ادوی گريسییتند.

دشییمنان گییردنا را  طییت کییرده بودنیید و بییدنا   زيییرا کییه حنییازده اسیی ا  اییرق در هییون اسیی . گییويی 

 ارق هون شد.

اسیی  بییه ارزش و لايگییاه    ا( را شییاهر  ديییو و هییون توحییید معر رییی کییرده    اينکییه شییاعر، امییام 

و مقییام شییامخ ايشییان اشییاره کییرده کییه شییاعران ديگییری دییون ربیعییی  ن را  توحییید در هانییدان اهییت بییی  

ِعٌ«َ حِیٌ سک  اک يٌ ُ  کٌَُبٌّ»اندت در شعر هود بیان کرده  (4141ٌ:411 ٌ )ُر
ٌوَس نيني  ءٌف»  ا( کنايییه از مقییام واه و رریییت ايشییان   و عییامک م ییر دات بییودن امییام  محبییوب  سییمان «ح ِنينيس 

هییای مصیییب سیی س او را در  امیی    اکنیید ا( را بیییان مییی  مییاما شییاعر ابتییدا صییفات برلسییت  ا   اسیی 

هییا را نسییب  بییه دنیییو    رحمییی  نو بیییسیینگدمی نیید تییا اوج  ک مییده در کییرب  توصیییب مییی    پیییا

و  هییاکییارگیری تعبیرهه بییه بیید کییه لنییای بییا تولّییشییوبنییابرايو م ح ییه مییی ا  بگرگییی بیییان کنییدشخصیییّ

 ده اس .کر در مقايسه با محتشک ب تر عمت نات ب ای در ايو بخا،و ساير محسّتشبی ات 
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 )ع( اصغر. علی2-6

 ا( بییا حسیییو  شیی ادت رفییت شیییرهوار امییام  ،حسییینی  انگیییگ حماسییحییگن هییای بسیییاراز ديگییر صییحنه

 سرايدتتريو شکت ممکو اس . محتشک در وصب ايو صحن  لانسوز دنیو می رحمانه بی

 پییس ضییربتی کییگان لگییر مصییطفی دريیید  

 يبیییان گشیییوده میییواهیییت حیییرم دريیییده گر

 اهمیییو ن یییاده بیییه زانییو سیییر ح یییاب   روی

 رسیید  زمییو  بیر  او  حلیق تشین   دون هیون ز 
 

 زدنییید مرتضیییی هلیییب  بیییر حلیییق تشییین  

 رريیییییاد بیییییر در حیییییرم کبريیییییا زدنییییید 

 تاريیییک شییید ز ديیییدن  ن دشیییک  رتیییاب 

 عیرش بیريو رسیید    ةذروه لیوش از زمییو بی   
 

 (65ت 5686  

ای کییه بییر  گويیید کییه از ضییربه ا( مییی  اصییغرشییک در توصیییب صییحن  شیی ادت حضییرت علییی   محت

پییاره شیید. محتشییک بییا اشییاره بییه لگییر   ص( پییاره لگییر پیییامبر ، ا( زدنیید حلییق تشیین  نییوة حضییرت علییی 

هییا را نسییب  بییه کسییانی کییه از ريشیی  پیییامبر و  رحمییی  نهواهیید اوج بیییمصییطفی و هلییب مرتضییی مییی 

 برای مخار  توصیب کند.   ،ها و اصت و اساس ديو هستندامام  ن

 سرايدتشدن گلوی نوزاد شا ماه  کرب  اارت نبوده و دنیو میعر در وصب پارهشا

وٌٌُ» بٌوکبسنينينينينيدوٌحُنينينينيني ٌ نينينينينيعٌَمف نينينينيني  ءٌف  نينينينينياوٌ   نينينينيني ٌُوََن نينينينينِي َن/وٌََنينينينينيل  ٌ[َأل م  ٌمتنينينينيني ٌوٌف کبنينينينينياٌَ نينينينيني /وٌَ نينينينينيي ٌوأل نينينينيني ٌوٌ نينينينيني ر ٌ ٌ نينينينينييٌَنوَس 
ٌوٌٌُ وٌٌُ ُِنينينينينيٌُ ٌحسنينينينينييلٌ نينينينينيیٌر  نينينينينيدوٌَ  نينينينينياٌ نينينينيني ٌوَّسنينينينيني  ووألانينينينيني  ف دٌااٌانينينينيني  یٌوَعنينينينينيَن   -411ٌ:3ٌ ٌج5142مٌ)کنينينينيني   د ٌَنينينينينيیٌّبنينينينينُي

411ٌٌ)ٌ
گییان هییای سییتارهارتییاد./ دشییکاش میییو شیییرهوار زينتییی از هییون پوشییید/ و  سییمان بییاهی سییرش سییتاره  ترلمییهت 

کییرد/ در گلییويا بییدتريو نییوا از تیرهییا رییرو رریی ./ و حسیییو هییونا را بییه سییوی       بییرای او هییون گريییه مییی  

 با هون نماز گگارد.(  ده کرد/ و و سمان پرتاب کرد/ و عرش بر  ن س

کییه  ن را پوشیییده اسیی . ده کییرهییون را بییه زينتییی ماننیید   زيییرا احه اسیی ت اسییتعارة مصییر «حُنيني ٌ/ نينيعٌَمٌف»
حه اسییتعارة مصییر   ت«َ نينيي ٌوأل نيني »کنايییه از اوج رالعییه و مصیییب  اسیی .    ،کییردنت هییون گريییه «ف کبنينياٌَ نيني ٌ/»

 ر شده اس .وّاس  که در  ن ستاره به انسان تشبیه شده و برای  ن دشک متص

هییا  ا( از  رايییه ت مح یی  شیی ادت حضییرت علییی اصییغردادن و وصییب شییدّهییر دو شییاعر بییرای نشییان

 دند.کر ق عمتبه يک اندازه در ايو مورد مور کمابیا و صنايت ادبی کمک گررتند و 

 )س( . وصف حال حضرت زینب2-3

بگرگییی را بییا  هییای هییای صییحرای کییرب  اسیی  کییه مصیییب     لملییه بازمانییده  س( از حضییرت زينیی  

بییا پیکییر   را  س( حضییرت زينیی  رويییارويی ن ییاره نشسیی . در اين ییا دو شییاعر، صییحن     دشییمانا بییه 
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 اندتن ک کشیدهگونه بهلان برادر ايو بی

 شیید وحشییتی کییه شییور  یامیی  ز يییاد رریی  

 هردنیید بییر تییو شیی دا دشییک کییار کییرد      

 مییییانناگیییاه دشیییک دهتیییر زهیییرا در  ن   

 او حسییییییو هیییییذا ةاهتییییییار نعیییییربیییییی
 

 دشیک اهیت بیی  بیر  ن کشیتگان رتیاد      دون  

 هییای کییاری تیییا و سیینان رتییاد    بییر زهییک 

 بییییر پیکییییر شییییريب امییییام زمییییان رتییییاد 

 سییرزد دنانکییه  تییا از او در ل ییان رتییاد   
 

 (66ت 5686  کاشانی،

دنییان  ن ،انگیییگ و هومنییا   یامیی  اسیی .  ن صییحنه    شییور  یامیی ، تلمیحییی بییه حییواد  رعیی      

کییرد در بییدن ن ییا کییه دشییک کییار مییی تییا زيییرا  ايادهییا رریی  لانسییوز و لانکییاه بییود کییه صییحن   یامیی  از

 ،سیی س محتشییک اهییای عمیییق بییودهییا پییر از زهییکشیی یدان کییرب  تیییر و سییرنیگه رروررتییه بییود. تمییام بییدن  ن

بیا ديیدن بیدن     ايشیان، پیردازدا   س( میی  بیه وصیب حیاا حضیرت زينی      لیان بیرادرش   با ديیدن پیکیر بیی   

 که گويی در ل ان،  تا درارتاد. دنان رريادی بر ورد ، ا( لان امامبی

ُ يٌوضاتعىٌ    َُ   ٌزي سٌا رت ٌضتَنُ ٌ ُىٌوَ ٌّ» ٌ(5142ٌ:515ٌٌ)ٌَ« َنوٌ ِ لٌوضاتعىٌ     ٌ
گريیید و دان مصییطفی میییهانییراه ارتییاد/ و دشییک کنییار رودهانییه دة ارتییا سییم بییهو عشییق سییوزان زينیی   ترلمییهت 

 .(دشک مصطفی گريان اس 

میییان  ورده کییه بییا   س( سییخو بییه اعر از عشییق لانسییوز حضییرت زينیی  در ايییو بخییا از اشییعار، شیی 

دارد کییه شییاعر در اين ییا بیییان مییی  .لییان عگيگتییريو هییود، ناگییاه اشییکا سییرازير شیید  ديییدن لسیید بییی 

هییای معنییايی و موسیییقیايی    ررییی گیییری از  ص( و هانییدانا گريییان اسیی  و بییا ب ییره    دشییک پیییامبر 

  ايییو یّییاز اهمّ  میکییا.دهییدتییر نشییان مییی ت را برلسییته، عوارییب و احساسییامولییود در پديییدة تکییرار 

 س .  ا هوبی  گاه ا( به و اندوه اهت بی  امقای حگنعنصر در 

هنگیام ديییدن لسیید   س( بییه محتشییک بیا وصییب گريیی  حضیرت زينیی     در ايیو بخییا از اشیعار، عارفیی  

 برادر، در مقايسه با وصب لنای امکا می، پرسوز و گدازتر اس .

 )س( دن حضرت زهرا. خطاب قراردا2-6

اسیی ا « تبییییو»سییازد،  رییريو و مصییون از تحريییب مییی  نچییه يییک مبییارزه را مانییدگار، میییم ر، حرکیی   »

هییا و تبلیغییات دروایییو و تحريییب  يعنییی رسییاندن پیییام هییون و ترسیییک رلسییف  ن ضیی  و مقابلییه بییا رريیی    

هییای صییورت هطابییهعیید از حرکیی  کییه بییه د ییرة وا عییی يییک حماسییه. اگییر در ن ضیی  عاشییورا ايییو ب    

 س( للییوه کییرد، ولییود نداشیی  و مکمّییت هییون شیی دای       ا( و حضییرت زينیی   پرشییور امییام سیی اد 
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( 688تییات  محییدمی، بییی« شیید و نییه دور از تحريییب.شییک ايییو حماسییه نییه مانییدگار میییشیید، بیییکییرب  نمییی

ییییو بییه رسییام   ن بییانوی م اهیید در تب ، س( محتشییک و لنییای امکییا می بییا بیییان سییخنان حضییرت زينیی  

 کنند.حادم  کرب  و اهدار  یام عاشورا اشاره می

کنیید و کنییان رو بییه بقیییت مییی رسیید، نامییه س( هنگییامی کییه بییر بییاهی پیکییر بییرادر مییی    حضییرت زينیی 

 دهدت س( را مورد هطاب  رار می مادرش زهرا

 دییون روی در بقیییت بییه زهییرا هطییاب کییرد 

 دهن حییاا مییا ببیییو  کییای مییونس شکسییته  

 شیییفیعان محشیییرند اوهد هیییويا را کیییه  

  ن سییر کییه بییود بییر سییر دوش نبییی مییدام    

  ن تییو کییه بییود پرورشییا در کنییار تییو     

 

 وحییا زمیییو و مییرر هییوا را کبییاب کییرد    

  شیینا ببیییو  کییس و بییی  مییا را اريیی  و بییی 

 ببیییییو... لفییییا اهییییت عقوبیییی   در ورریییی

 اش ز دوش مخییامب لییدا ببیییو   يییک نیییگه 

 ببییییو کیییرب   الطیییان بیییه هیییا  معرکییی 
 

 (66ت  5686 

بییديت از دار لگرسییوز محتشییک در ايییو شییعر، ضییمو تصییويری بییی   شییود،ديییده میییور کییه رییهمییان

کییارگیری وا گییان   مییده بییا بییه  پیییاهییای مصیییب بییا مییادرش و شییکوه از  گفتگییو حضییرت زينیی  در 

کیه صییفاتی هماهنیا بییرای حضیرت زينیی  و اسییران کییرب       « شیینابیی »و  «کییساريیی  و بیی »معنیای   هیک 

کییه کاربسیی  کنییدا همچنییانکییید میییسيیی  اربیی   نییان درمیییان دشییمنان ت ن ا ينیید، بییر بیییشییمار میییبییه

معنیای بیاه(، تکیرار دوش و نییگه در کنیار بسیامد        بیه  عضیوی از بیدن( و سیر    مثابی   بیه  لناس تیام مییان سیر   

گییر  ه و هییای مختییوم بییه امییب کییه تییداعی     و درن ايیی  انتخییاب  اریییه  « ن»و « ب»بییاهی تکییرار واج  

 د موسیقیايی ک م ارگوده اس .س ، بر ب عا ارسوس شاعر

ُيعُنينينينيني ٌبنينينينينيیر/ٌ نينينينينيَن ٌُسنينينينينِي ٌيُعنينينينينيعٌوَّ/نينينينينيح ِنينينينينيسٌكٌاَوى ٌ ُنينينينينيىٌوََنٌّ» ُوَ ٌٌّ نينينينيني  وَبٌّ َنووٌحينينينينينيرٌ   نينينينينيَنٌ منينينينيني ءٌايٌز نينينينينيَنوٌ  نينينينيني ٌ عنينينينيني ثٌ
ٌ(513ٌٌٌ:3جٌٌ 5102)ک   د ٌٌَ« َنووَ ٌّ

بییا او بییاه رریی    ن شییمر بییر سییی  (س  زهییرا ای کییهت تییو را صییدا زد سییوزان در  ن زمیییو  هییداحبییی   ترلمییهت 

 .(گلو را ببوس وبیا و اي ،تقوا را نشانه رر گلوگاه / کردشمشیری که شمر را نفريو می

 س( را در   س( ازسیییوی حضیییرت زينییی  گیییررتو حضیییرت زهیییرالنیییای نییییگ میییورد هطیییاب  رار

هییايا در ايییو مصیییب  کشیید تییا مییادرش همییدرد و شییريک اییکتصییوير میییشییعرش بییا هنرمنییدی تمییام بییه

، گییررتو تقییواامانیی ا شییاعر بییا دروا ییت ر ايییو ابیییات اسییتعارة مکنیییه اسیی  د «  نينيٌ    نينيَنٌوَبٌّ»بییگر  باشیید. 

 صییورت کییه ولییود بخشیید، بییديو ا( مییی ه مسییتعارمها يعنییی امییام حسیییو ی را بییذهنییی  انتگاعییی هاصّیی 
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هییای  بییههبییا اسییتفاده از مشییبّ ،تعبیییر ديگییرو بییه کنییدسییازی میییهمانندعیید معنییايی تقییوا ايشییان را بییا ب ریگيکییی 

 کشد.میتصوير سادگی بهمحسوس را بهمعنايی، مشبّه ا عق نی ي

 . تشنگی  2-7

اسیی . محتشییک و امکییا می در هییای  شییکار سیی اه يگيیید بییوده  ص( از سییتک بسییتو  ب بییر ررزنییدان پیییامبر 

 اندتتوصیب ايو ررتار نالوانمردانه دنیو سروده

 از  ب هییییک مضییییايقه کردنیییید کوریییییان  

 دمکییی بودنیید ديییو و دد همییه سیییراب و مییی 

 رسییید زان تشییینگان هنیییوز بیییه عییییوق میییی
 

 هیییوش داشیییتند حرمییی  م میییان کیییرب    

  ب سیییییلیمان کیییییرب  هییییاتک ز  حیییییتن 

 امعطییییییا ز بیابییییییان کییییییرب   رريییییییاد
 

 (60ت 5686  

ورییايی و تغییییر موضییت کوریییان اسیی  کییه همییواره در رییوا      تصییريح وا ة کوریییان، تلمیییح بییه بییی   

وَک ني  ٌ»ت شیده کیه   کیه مثَی  دنیان انیدا  ن نشیان داده  وریايی هیويا را نسیب  بیه اهیت بیی  پییامبر       تاريخ، بیی 
سی . سییلیمان در ايیو ابیییات،   ا وسیییل  ديیو نمونی  ديگیر تلمیییح، ربیودن انگشیتر حضییرت سیلیمان بیه       «الٌيني  

مکیید، ش را میییات تشیینگی انگشییتریاسییتعاره از امییام حسیییو  ا( اسیی  کییه در صییحرای کییرب  از شییدّ   

گيییديان اسیی ، سیییراب بودنیید. پییس از تلمیییح، تناسیی  وا گییانی    کییه ديییو و دد کییه اسییتعاره از ي درحییامی

 يیید. ضییمو اينکییه در رسیییدن  دشییک میییمیییان هییاتک و سییلیمان، ديییو و دد، تشیینگان، عطییا، بیابییان بییه   

میرگییذار از  ییدرت بییاهی در امقییای مف ییوم بییر سعنصییری ت مثابیی رريییاد بییه عیییوق اارا ییی ولییود دارد کییه بییه

 س .  ا مخار  برهوردار

کنیید شمشیییری تعبیییر مییی مثابیی ا می نیییگ از وصییب تشیینگی اهییت بییی  اارییت نشییده و از  ن بییه لنییای امکیی

 بودت  ها را هسته نمودههای مبارزان رهنه کرده و  نکه در لان

:3ٌٌ ٌج5102)ٌَ«   ٌَبنينينينينيني ُ.ٌ  بنينينينينينياٌوَانينينينينينيروَظنينينينينينيٌ بنينينينينينيَنر ٌطعُنينينينينينيوَظ نينينينينينيىٌانينينينينينِي  ٌسح/نينينينينيني ءٌو نينينينينينيی ٌيسنينينينينينيَن وٌٌُحِنينينينينينيیوٌٌٌُُ»
515ٌٌ)ٌ

و / رریی هییداي  راه مییی  (هییایدا و روده هییای ر سییان شمشیییری در درون  هبیید و تشیینگی بییوتن ییا  ترلمییهت 

 .(از بیو بردصبر را  ،د رفت تشنهرريا

گیییری از تشییبیه بلیییا، تشیینگی را بییه شمشیییری    شییدّت تشیینگی، بییا ب ییره  بخشییی شییاعر بییرای ت سّییک 

اسی  و شیاعر بیا     ای مکنییه يابید. هیداي  نییگ هیود اسیتعاره     سیازد کیه در ولیود هیداي  راه میی     همانند میی 

بخشید،  هیای هییامی کی م وسیع  میی     بخشیی بیرای ايیو مف یوم انتگاعیی، بیه هيیه        پنیداری و شخصییّ  لان
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بییودن  رينییه بییر شییفار  منگمیی بییه و ذکییر تشیینگی بییه همییوازم مشییبّ مثابیی بییه «َح/نيني ء»ضییمو اينکییه حضییور  

 کند.  کید میسهای لنای امکا می تاستعاره

 تصییوير هییود، سییعی در بییه  هییای هییاصّکییارگیری شیییوههبییا بییهییردو شییاعر  ،دنانچییه م ح ییه شیید 

هییا انیید، هريییک بییرای وصییب اوج تشیینگی  ن روز کییرب  داشییتهدر  ا(  کشیییدن تشیینگی اصییحاب امییام 

انیید، محتشییک از تلمیییح و تناسیی  وا گییانی و کییا می از تشییبیه و     هییای مختلفییی کمییک گررتییه  از روش

 تشخیم و... مدد گررته اس .

 اعر. حزن و حسرت ش2-1

و نییاراحتی هییود را از ايییو حییواد  تلییخ بییا حسییرتی عمیییق و درونییی بیییان کییرده اسیی  کییه  انییدوه محتشییک 

 در  ن  رزوی سرنگونی دنیا را کرده اس ت

 کاش  ن زمان در میدی از کیوه تیا بیه کیوه     

 سییوز اهییت بییی کییاش  ن زمییان ز  ه ل ییان

 کاش  ن زمان که ايو حرک  کیرد  سیمان  
 

 گییون شییدیسیییت سیییه کییه روی زمیییو  یر  

 يک شیعل  بیرق هیرمو گیردون دون شیدی     

 سییکون شییدیوار گییوی زمیییو بیییسیییماب
 

 (60ت 5686 

بنیید محتشییک اسیی  هییای ب اییی ترکییی يکییی از شاهصییه« کییاش  ن زمییان...»تکییرار عبییارت تمنییايی 

کیار ررتیه اسی . هیرمو گیردون اسیتعارة مکنییه اسی ا         که برای بییان عواریب شیاعرانه و تسسّیب شیاعر بیه      

 سیییمانی  یکنیید کیییه ای کییاشه ايییو ل ییان هماننییید هرمنییی بییا بر یی       ، محتشییک  رزو مییی  درحقیقیی  

 سوه . می

دنیییو بیییان داشییته کییه  رزو داردا  ر هییود را نسییب  بییه و ییايت صییحرای کییرب  ايییو لنییای نیییگ اوج تییسم  

را  ا بییازهک ايییو  رزوامّیی ادانیید ايییو وا عییه ر  داده اسیی رسییید، او بییا اينکییه میییای کییاشه رییردا از راه نمییی

 ی ياد وری  ن و تکرارش نیگ برايا دردنا  اس .حت زيرا داردا 

ٌال» ايٌَِ.  ٌ(3ٌ:411ٌٌٌ ٌج5142ک   د ٌ)ٌَ«نِ ٌ َننٌوَع َنوالٌوَیٌّوٌٌُيتأيٌ یوٌ/
 نرسد و دنیا س یدة صبح را نبیند.(ای کاش رردا از راه  ترلمهت 

د  ورده کییه ولییوی بییهموسیییقی م يمیی « ا، ا، ی، ت»حییرور نییرم و روان  تکییرار  در ايییو ابیییات، 

در کنییار و ايییو عامییت  شییده احساسییات شییاعرو  عوارییبعبییارتی و انییدوه و بییهحسییرت  دهنییدةانعکییاس

توانید ارتبیاط شیاعر و    میی هیود گررتیه اسی ،    بیودن لملیه کیه معنیايی مانويیه و م یاز حسیرت را بیه        ايیتمن 

 .اس  استعارة مکنیه ،«نیاامدّ. »تر للوه دهدیمخار  را صمیم
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و حسییرت انییدوه تییوان نتی ییه گرریی  کییه هییردو شییاعر در ابییراز شییود میییور کییه مشییاهده میییرییهمییان

 اند.دهکرق عمت هود به يک اندازه مور 

 . اسارت2-3

سیی  کییه محتشییک بییرای  ا  ص( در  ن روز موضییوا ديگییری بییردن هانییدان پیییامبراسییارتصییحن  تلییخ بییه

 ردتتصوير کشیده که گويی هود در صحنه حضور دامخار  دنان به

 لمعی کیه پیاس محملشیان داشی  لبرئییت     

 وانگییه ز کورییه هیییت امییک رو بییه شییام کییرد  

 بیییر حربگیییاه دیییون ره  ن کیییاروان رتیییاد  

 شیا ل ی  رکنید    هک بانا نوحه الغله در
 

 عمیییاری و محمیییت شترسیییوار گشیییتند بیییی 

 نییوعی کییه عقییت گفیی   یامیی   یییام کییرد   

 شییور و نشییور و واهمییه را در گمییان رتییاد    

  سییمان رتییادهییک گريییه بییر م يییک هفیی   
 

 (65 ت5686  

هییوبی بییه هواننییده منتقییت   گیییرد کییه نگییرش و مقصییودش را بییه   کییار مییی محتشییک وا گییانی را بییه  

 ییام  یامیی  و شییور و نشیور، اوج مصیییبتی را کییه دشیمو بییر اسیییران    عبییارات سییاهتو کنیید و بییا برلسیته  میی 

شییور و »، لنییاس زائیید وا گییان « یییام و  یامیی »بییر ت ییانس اشییتقا ی ارییگون نمايانیید. کییرب  روا داشیی ، مییی

از عناصییر  ،ويییهه در بییی  سییوم نسییب  بییه ديگییر حییرور بییه  « ر»زيییاد صییام   کمییابیا ، بسییامد «نشییور

میر موسیییقیايی، حرکی  و مسیییر سییخ  کییاروان  سبییر تییاریگون   يیید کییه شیمار مییی موسییقیايی ايییو ابیییات بییه 

 کند.  را در روا زمان تداعی می

کاربردن مفی  يتییک و   کندا وی با بههای کرب  را برای مخار  بازگو میکبردن يتیاسارتکا می نیگ صحن  به

 کندتدشمنان را بیان میسنگدمی ها، درحقیق  اوج  لک و  وارگی  ن

ُوٌوٌٌُ» نيی ٌوَس ني  وٌ فعاني  ٌ ِ  ُووٌِبف ني لف ُ ُِنيالٌ ع ني ٌاني ر وٌُ ِنيیٌوَس ني  ٌ)کني ٌ نيَنٌاني رٌُ ني وٌاع ني ٌ/ يب  دٌَ  وٌاَعني. ٌرنيَنَ    د ٌاني ّ  وٌ
ٌ(411ٌٌٌ:3 ٌج5142ٌ
 حرکی  واداشی   میا را بیه  شیمر  / هیا را بیا رنیاب اسیارت بسیتند.     های ما را در بیابان  واره کردند/ می  و يتیک ترلمهت 

 من یور از بیمیار امیام     (کیرد. و بیماری با ما بود که با زن یر بیماری حرک  میی  دادکه بسیار ناسگا و رحا میدرحامی

 (. ا( اس  س اد

شدن و همچنیو تناس  علییت  زن یر بسته، رناب و اسارت، م  دس  و بهگی ا گان بیابان و  وارتناس  و

 لناس زائد بر رار اس . « ع  »و  «اع  ٌ/»و بیماری، از نکات برلست  ايو ابیات اس  و میان 

  ا( هسییتند و دسییتی توانییا در سییرودن شییعر دارنیید، در اهییت بییی دوسییتداران کییه هییردو شییاعر از از ن ا

 اند.ر عمت نمودهکارگیری وا گانی که احساسات هواننده را برانگیگانند میم  هب
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 . توصیف اهل حرم2-87

ی روزگییار هییک از هییا ن ادنیید کییه حت ییشییرمانه رو بییه هیمییه ا(، دشییمنان، بییی از شیی ادت امییام حسیییوپییس 

 ها  تا گرر ، و اهت حرم از ترس دشمو  ه و رغانشان بلند شدتايو کار  ن

 دمییی کییه مشییگر اعییدا نکییرد شییرم      ه از 

  ن دم رلییک بییر  تییا ایییرت سیی ند شیید   
 

 کییییرب  سییییلطان  کردنیییید رو بییییه هیمیییی 

 کییگ هییور هصییک در حییرم ارغییان بلنیید شیید
 

 (60ت 5686 

 مثابی   راری، نگرانیی و دمواپسیی بییا از حید اسی  کیه از ديربیاز بیه        شدنا کنايه از بیاس ند روی  تا

شود. محتشک از ايو زبان کنیايی بیرای تصیويرپردازی و    کار بسته میم بهاممثلی مش ور در بیو بیشتر مردضرب

زمییو و  ت هود بر ررهنا ايرانر وا ت شود و تسل م یکند تا ک ما مهای هود استفاده میانگیگی انديشههیاا

 ساهتو سخو به مخار  بنماياند.  های زبان را در راستای شگرر گاهی از توانمندی

   ا( و نیییگ توصیییب ررتییار وحشیییان   از شیی ادت امییام پییس یب شییرايت اهییت حییرم  کییا می نیییگ در توصیی 

 سرايدت  دشمنان دنیو می

ع  » ُُانينيیرٌو  نينيینوٌانينِي ُووٌ ُ نينيی ب ٌر ينيني وٌوٌانِنيني   ٌوَعفنينيیووٌار  نيني ٌَ ُوٌَ نيني ٌکنيني ٌَحَن نيني وٌَورو/وٌٌُکنيني ٌ نينيعٌَ نينُي ٌ:3جٌٌ 5142)«ٌَََ  نينيی
415ٌٌ)ٌ

دشیمو بیا    رد کردنید و شکسیتند./  هیا کیه ه ی   سییار دنیده  ها کیه  تیا زدنید و دیه ب    ده بسیار از هانه ترلمهت 

 .(شمشیرشان را ا ر نمودند ،هداي   با سینهود را روشو کردند/ و دشمنی  تا  ی ماها هیمه

مايی  اشیعار   لنای، استعاره را ب تريو ابگار برای ترسیک تصاوير ذهنی هويا دريارته اسی  و از ن اکیه بیو   

 مثابی  شده بر مو عیی  و لايگیاه دينیی امیام بیه     اس  و بیشتريو تصاوير ارائه  ا( سرايی بر امام حسیووی مرمیه

 بیرای  ،یحسّی را بیا همانندسیازی   هیويا  انتگاعیی    ذهنی شاعر، بنابرايو، رمگگان تقوا و هداي  دهم  داردا 

توانید   یهیای محسیوس می    بیه هبیا اسیتفاده از مشیبَ    ،و به تعبیر ديگر کندترسیک میسادگی بههواننده يا مخار  

بنيیرٌ». شیود میر بیشیتر مفیاهیک و معیانی میورد ن یر      ستصوير بکشد و باعی  تی  سادگی بههای عق نی را به پديده
 ی اس .    عقلی به حسّ ةای از کاربس  استعارمکنیه و نمونه ةاستعار ،«و ین

ردنید هیردو از هنیر    انید، ه ها ارائه دادهکشیدن هیمه تابه توصیفاتی که هردو شاعر در ترسیک به تولّهبا 

ا محتشیک بیا اسیتفاده از    شیاعرانگی هیود ب یره لسیته تیا بتواننید مفیاهیک را در ذهیو هواننیده تثبی  کننید، اّمی            

تیر عمیت نمیوده اسی ا     قبودن( در ترسیک اوج مصیب  در ذهو مخاری  مور ی   اس ند روی  تا یاممثل ضرب

 تر اس .  اممثت برای هواننده محسوسايو ضربزيرا 
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نويسندگان مقامیه بیر ايیو باورنید کیه اگردیه ادبّییات تطبیقیی در مکتی  ررانسیوی مت کیی بیر              در هاتمه،

شناسیی، نقید و...   يا ادبیّات تطبیقی مکت   مريکايی بیشتر متک یی بیه زيبیايی    اگرايی اس پوزيتیويسک يا امبات

 ررينیی در  ن  انهیا مولی  تضیعیب ادبّییات ملیت اسی می و بحیر       هیا در برهیی زمینیه   اس ا امّا هر دوی  ن

 شیر ی  -های اسی می  های مدّ ن ر  نان ازمحاظ ررهنگی، سیاسی و التماعی با موضواشوندا زيرا موضوا می

انید بیا   هیوبی توانسیته  داش  که محتشک و کیا می نییگ بیه   بیان مخامب اس ا در عیو حاا بايد گاه متفاوت و 

انید از  . هردنید کیه  ن دو نتوانسیته   کنند سینی را توصیبح  استفاده از تشبی ات و استعاراتن بسیار زيبا، حماس

های معررتی ايو حادمها يعنی اهدار واهی ام ی و انسانی  ن را در شیعر   اهری عبور نمايند و درون مايه  هي

 نمايا بگذارند.هويا به

 گیرینتیجه. 3
هسیتی، توصییب امیام حسییو  ا(، شی ادت       اندا عگادارشیدن تمیام  هردو شاعر به ابعاد مختلب وا ع  کرب  پرداهته .5

  س( و هطاب  راردادن حضرت زهیرا   بی، اسارت، وصب حاا حضرت زين اصغر  ا(، تشنگی و بیحضرت علی

دهیدا بیا   ی  ن دو گیواهی میی  يعاشورا ادبیّاتتريو مضامیو عاشورايی در شعر  نان اس  که به اشرار بر  س( از م ک

اسی ا  ا کند، نگاه سطحی ايو دو شیاعر بیه وا عی  عاشیور    هر دو شاعر هودنمايی میقط  ضعفی که در شعر ن ،ايو حاا

ای به اهدار  یام کرب  نشده اس ا زيرا عواریب و احساسیات ايیو    گونه اشارهشده، هی معنا که در اشعار بررسیبديو

هیای زيیريو معنیا در سیاي      دردنا  اس  و به همیو هارر، هيه  های ايو حادمدو شاعر سخ  متسم ر از سنگینی صحنه

 اس .  شده رنا عوارب برانگیخت  ايو دو شاعر، کک

ها را دربرابر ديدگان مخار  بازسازی و عواریب  گیری از صور هیاا، صحنها در مبح  ساهتار، دو شاعر با ب رهامّ .6

نشیندا با ايیو  و عمیقاً به سو  میها نفوذ کرده  ن حواد  در عمق لاناندوه ای که گونهبه اانگیگانندهواننده را برمی

ب یره  وریور  بیه  ،سازی زبان شعری هیود ها و ابگارهای زبانی درراستای امقای ب تر معنا و انیمحتشک از انواا روش ،حاا

   ب ره اس .ها و ابگارها، تا حدودی بیکارگیری ايو روشا ساهتار شعری امکا می در بهگیردا امّمی

 ها نوشت . پی6
 (وند.تسمیب دکتر تورج زينی ،سوی ن ريّ  ادبیّات تطبیقی اس میبهکتاب   ر. ت  گاهی بیشتر در ايو زمینه  ( برای5 

ه یری  میری در    306ا، در سیاا  يو علی محتشک کاشانی، شاعر ايرانی ع د صیفويه و معاصیر بیا شیاه ر ماسی  اوّ     امدّکماا( 6 

ای بیود و  مدّ سرايی صیده در ابتدا دينی و ادبی معموا زمان هود پرداه ، وی علوم  در دوران نولوانی به مطامع .کاشان زاده شد

بیه   ،تواسیط  تمیاي ت دينیی و شیور تشییّ     ديیری نگذشی  کیه بیه    گفی  ومیی   را مدی می ر ماس پادشاهان و بگرگانی مانند شاه

همیو هارر نییگ مقی  پیدر    کرب  سروده و بهای اس  که در شری وا ع  بند مرمیهتريو امر وی دوازدها معرورپرداه  سرايی مرمیه

 (43ت 5686 کاشانی،ر. ت ه ری  مری در کاشان درگذش    335ا ساا سرايی ايران به وی داده شد. وی در ربیت اهوّمرمیه

ای هی دنییا  مید و در مدرسیه   ، بههم در کا می5343م دی لواد کا ک، شاعری عرا ی، مش ور به  م دی لنای امکا می( ساا » (6 
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« د عیدنان ح یازی رراگرری .   کا میه درس هواند و دروس عربی و منطق را نگد ع م  بیگر  شییخ حامید واع یی و شی ید سییّ      

 (  3ت 6 ج ،6056 امکا می، 

دنان شییفت  اهیت بیی     شناسند.  نمح ّ اهت بی  می مثاب کا می از همان ابتدای کودکی به سرودن شعر روی  ورد، او را به

هیای  تا  ن اس  که اسیک ديیوان  ع  ه حساسات شعری هود را و ب سرودن در مورد اهت بی  کرده اس . و ايو اس  که بیشتر ا

 ها اهتصاص دارد.ها به سرودن در مورد اهت بی  و نگديکان  نابیات  نزيرا نام ن اده اس ا  « .ٌ عٌوحلسي عٌُّ»هود را 

دمیت موضعی که نسب  به لنا عیراق علییه   ( را به5385-5385 های عمر هويا لنای امکا می دنديو ساا از ب تريو ساا

در  نکیردن دمییت  مشیارک   بیه  5383-5385هیای  های ر يک بع  س ری کردا پس از  ن نیگ در راصل  سیاا ايران داش ، در زندان

دمشیق سیاکو   به سوريه م الرت کرد و در حیاا حاضیر در    6005( وی در ساا 55 تهمانر. ت زندانی شد   ،لنا علیه کوي 

 اس .

 منابع
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 6565-5656 :اعةـوحد للطبـي املـدولـرقيم الـالت

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

ٌ َ    ِّ ُ  

ُوَع ٌ را (ِب ثٌ ٌوألَبٌوض  ريٌ)وألَُيٌوَعَنيبٌ
َبّ اع  ٌوَعیٌَ 11ٌ-13بصٌَ 4114ٌٌرَني  ٌ(32)3ٌج  ع ٌروز  ٌوَّس  ٌو

ُج   ٌوَ     ٌر.ءٌوإل  مٌوحلسي ٌ) (ٌ ٌَرع رٌحمب/ ٌوَ  ر ينٌ

0ٌ عا  اٌب ر  ٌ عََن
 کرمانشاه، ایران،  رازي جامعة ،اآلداب والعلوم اإلنسانی ة کل یة،  غة العربی ة وآداهباالل   يف فرع ةاملاجستری 

5ٌ ومحیٌنيبی ٌّحم
 کرمانشاه، ایران،  رازي جامعة ،اآلداب والعلوم اإلنسانی ة کل یة،  آداهباغة العربی ة و الل   قسميف  ستاذ مساعدأ

55/5/6116ٌٌوَ   ل:ٌ 3/5/6151ٌوَ ب ل:

ٌوضُّخص
)ع( وأصااابه األوفیاال يف یاوم  سانیعباری عان مصاائإل اإلماام احلت  الأحد وجوه مواقف جناح الکااظمي وتتشام الشاشااش رشاعرال ألهال البیات هاو 

ت علااأ أهاال البیاات يف صااارال رااربهل. یعتمااد هااظا الباااأ علااأ نظریااة األدب اإلسااهمي يت ماار  ر املصااائإل العظیمااة ال اایصااو  حیااأ أن ااه عاشااورال، 
 عاان ولااه هااظین الشاااعرین ظي هااو تعبااری)علیااه الصااهة والسااهم( ال اا إلمااام احلساانیلخصااائر ر ل هااظین الشاااعرین  املقااارن ماان أجاال هلیاال أهاام  

لن ماااذ  ألسااةلة، هااي: مااا هااي أهاام  ااملأساااة املةملااة ويفیااإل يف اایااة املطاااف علااأ هااظه ا ه)ص( وأحفااادهم وحزامااا  ااظ رسااو لالبااارزین ألهاال بیاات ا
 تشاری نتاائا البااأ أن أن   .راربهلواقا    لتجسایدة هظین الشاعرین وما مدى جناحهما يف استخدام الصور اخلیالی ا لر لاملستخدمة واملشرتکة البارزة 

...  )س( و حاازن ساای دة زینااإلو هااا: العطااأل، األساار، الشااهادة، )ع(، وأه   هااظین الشاااعرین قااد اسااتخدما املواضاای  املشاارتکة يف ر ل اإلمااام احلساانی
 أعطاال صاورة واضااةأجال  صاور مانأناواع تتلفاة مان ال توظیافسالیإل املستخدمة يف قصائدها أن  الشاعرین قاد جنااا يف األرظلك تُظهر دراسة 

ال ايت کانات الغارل الرئیساي  الص اورة الباننی اةرباری يف التعباری عان   مان هاظا احلاادلك لشان و یشاَو َجا انی أن حاد   الظ اهری اة ص اورةالو شارثة رربهل ل
 انتفاضة رربهل. ورال

وتٌوََّنئِسِ   .يتتشم الکاشاش، جناح الکاظمع(، ) ر ل، ر ل اإلمام احلسنیلاألدب املقارن، ا:ٌوضعََن

                                                                                                                                             
 saremimofrad1350@gmail.com                      . العنوان اإللکرتوش: 1
 mn.ahmadi217@yahoo.com              . العنوان اإللکرتوش للکاتإل املسةو : 2

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 
 


