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چکیده

نهضتتت عاشتتورا از حماستتیتتترین رویتتدادهای تتتاریخی استتت کتته در
ادبیات ملتهای مختلف تتثییر بستیار عمیقتی گذاشتته استت شتعر

فارسی و عربی در قرون مختلف ،این واقعۀ پر شتور را از جنبتههتای

گوناگون مورد بررسی قرار داده و درسهای عبترت ممتوزی از من بته

دستتت مورده استتت ایرگتتذاری ایتتن رویتتداد مهتتم تتتاریخی بی تتتر در
مرییتتهستترایی نمتتود یافتتته و شتتاعرانی بتتا ایتتن رویشتترد شتتهرۀ مفتتا

شدند محت م کاشتانی ( ) 996و ستید حیتدر حلتی ( ) 1501دو
تتتن از م تتهورترین شتتاعران مرییتتهستترا در ادبیتتات فارستتی و عربتتی
هستند که م ترکات فراوانی در به نظم ک یدن واقعۀ طف دارند

ایتن مقالتته در حتوزۀ ادبیتتات تیبیقتتی ،بتا استتتفاده از روش توصتیفی

تحلیل تتی ،موضتتتوعات و دی تتدگاهه تتای م تتترک ای تتن دو ش تتاعر را در
 .1دانشیاردانشگاه قمdr.mahallati@yahoo.com .

 .2کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربیali_919049@yahoo.com .
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موضوع سوگ نامههای حسینی با ذکر شواهد شتعری بررستی کترده

تتتا ویژگتتیهتتا و تمتتایتات هتتر یتتک را م تتخ

کنتتد منچتته از بررستتی

اشتتعار ریتتایی ایتتن دو شتتاعر بتته دستتت متتیمیتتد حتتاکی از تعهتتد دینتتی،

عاطفۀ سرشتار و ع ت بته امتام حستین
شاخصی از هم متمایت میشوند

استت کته بتا ن تانههتای

دواژهها :امام حسین  ،مرییه سرایی ،محت م کاشانی ،ستید

کلی
حیدر حلی ،ادبیات تیبیقی

مقدمه
ادبیئئات تطبیقئئی در مطالعئئات علئئوم انسئئانی و اجتمئئاعی از اهمیئئت بئئاالیی برخئئوردار
اسئئت .ایئئئن اهمیئئئت ،چناندئئه هئئئدف مقئئدس وگئئرانسئئئنا باشئئئد در حئئوز اعتقئئادات و
باورهای دینی دو چندان مئیشئود .مطالعئات تطبیقئی در حئوز ادبیئات و بئهو یئژه در زمینئۀ
شئئعر منجئئر بئئه کشئئف نقئئاط مشئئترم فراوانئئی مئئیشئئود کئئه در میئئراب ادبئئی و هنئئری اقئئوام
مختلف ریشه دوانئده اسئت .شئناخت ایئن اشئتراکات و عمئق بخشئیدن بئه دسئتاوردهای
ادبئئی شئئاعران از اهمیئئت فراوانئئی برخئئوردار اسئئئت .بررسئئی اشئئعار فارسئئی و عر بئئی و بیئئان
مش ئئئترکات آن .یکئ ئئی از راههئ ئئای درم متقاب ئئئل فرهنگئ ئئی اس ئئئت .یکئ ئئی از ش ئئئاخصت ئئئرین
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مشئئترکات ادبئئی بئئین ز بئئان فارسئئی و عر بئئی سئئوگوارههئئای عاشئئورایی اسئئت .ایئئن نئئوع از شئئعر
مضامین مشترم فراوانی دارد که بررسی و پژوهش در این زمینه برای یافتن اهئداف مشئترم
میراب فرهنگی دو زبان ،بسیار ضروری و مهم است.

بیان مسئله
مرثیه سرایی و سوگوارههای شعری از جمله انواع ادبی به شمار میرونئد کئه احساسئات
قلبی انسان را به صئاد تئرین وجئه بیئان مئیکنئد .ایئن نئوع از بیئان هنئری همئواره از تشئبیه،
تصویرسئئازی و تحر یئئک عئئاطفی برخئئوردار اسئئت .بئئیشئئک ا گئئر شئئخص مئئورد رثئئا جایگئئاه
شایس ئئتهای در می ئئان م ئئردم داش ئئته باش ئئد ،اثرگ ئئذاری ش ئئعر بس ئئیار ب ئئاال خواهئئئد ب ئئود .ام ئئام
حسین

با توجه بئه قداسئت و ارزش واالیئی کئه دارد بئه عنئوان مهئمتئرین هئدف رثئایی در

اشعار فارسی و عربی شناخته شدهاست .شاعران بئیشئماری از زمئان شئهادت امئام

تئا

امروز با الهام گرفتن از شخصیت ایشان به مرثیه سرایی پرداختند .محتشم کاشئانی شئاعر
قرن دهم و سید حیدر حلی شاعر قرن سیزدهم دو چهر سرشئناس ادبیئات فارسئی و عر بئی
به شمار میآیند که در رثئای امئام حسئین

اشئتهار یافتنئد .در ایئن پئژوهش ،مشئترکات و

تفاوتهای این دو شاعر از نظر نظم سوگوارههای حسینی بیان شدهاست.
این جستار در پی پاسخ به دو سؤال ذیل است:
 -1اشتراکات موضوعی این دو شاعر در خصوص واقعۀ کربال کدامند؟
 -2این دو شاعر در نظم سوگوارههای حسینی از چه شیوههای بیانی و آرایههئای بالغئی
مشترم بهره بردند؟
با توجه به مطالعات اولیۀ و بر اساس سؤالهای فو میتوان دو فرضیه را مطرح کرد:
 -1به نظر میرسد توجئه بئه ابعئاد معنئوی و روحئانی واقعئۀ طئف و تصویرسئازی حماسئی
این رویداد به دور از تصنع و تکلف شاعرانه از جمله اشئتراکات موضئوعی ایئن دو شئاعر بئه
 -2بئئه کئئارگیری تم ئئیالت و اسئئتفاده از شئئیوههئئای خطئئابی و بهئئرهمنئئد شئئدن از اوزان
آهنگین در شعر این دو شاعر نمایان است.
اطالعئات اولیئه ایئئن پئژوهش بئا بررسئئی دیئوانهئای شئئعری دو شئاعر مئذکور ،جمئئع آوری
شدهاست .به هنگام شناسایی مشترکات شعری و آشنا شدن با تفاوتهئای ایئن دو شئاعر
از روش توصیفی تحلیلی بهرهبرداری شدهاست.

اهداف پژوهش
از اهداف مهم این پژوهش ،نشان دادن میزان اثر پذیری شئاعران فارسئی و عر بئی از قیئام
امام حسین

است .بیشک این قیام تاریخی پیامدها و آثار مهمی بر جئای گذاشئته کئه

نشانههای آن در میراب مکتو

شعری بسیار نمایان است .شعر به عنوان مهمتئرین رسئانۀ

مئؤثر در افکئئار عمئئومی ،در زنئئدگی فئئردی و اجتمئئاعی مئئردم از جایگئئاه و یئئژهای برخئئوردار بئئود.
ماندگاری مرثیههای حسینی محتشم کاشئانی و حلئی و ثبئت آن در حافظئۀ مئردم ،نشئانگر
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شمار میروند.
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عمئئق عالقئۀ مئئردم بئئه مضئئامین و محتئئوای آهنگئئین ایئئن مرثیئئههئئا اسئئت .هئئدف دیگئئر آشئئنا
شئئدن بئئا شئیوههئئای بیئانی دو شئئاعر در تصویرسئئازی وقئئایع کئئربال و بیئئان و یژگئیهئئای فن ئی و
هنری آن است.

پیشینۀ پژوهش
با توجه به بررسیهای انجام شده ،کتا

و مقالهای با این موضوع و محتوا یافئت نشئد؛

اما پژوهشهای مشابهی وجود دارد که در بئاره محتشئم کاشئانی و دیگئر شئاعران عئر

ز بئان

صورت گرفته ،از جمله این پژوهشهئا مئیتئوان بئه دو مقالئۀ «بررسئی مقایسئهای مرثیئۀ امئام

حسین

در دیوان محتشم کاشئانی و شئریف رضئی» اثئر یوسئف الطئف 1و مقالئۀ «بررسئی

مفهومی قصید سید مهدی بحر العلوم ومقایسۀ آن با ترکی

کرد.

بند محتشم کاشانی» 2اشاره

بحث
شمس الشعرا موالنئا کمئال الئدین علئی معئروف بئه محتشئم کاشئانی از شئاعران پئر آواز
قرن دهم هجری اسئتّ .
تشئیع او بسئیار مشئهور بئود و عمئر خئود را بئه سئرودن مئدای و مراثئی
خاندان پیامبر اعظم
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صرف کرد ،از این رو به « ّ
حسان العجم» نیز معروف بئود (کاشئانی،

 .)15 :1384این رویکرد شاعر باعث توجه پادشاهان صفوی به و یئژه شئاه طهماسئ
مورد احترام آنان قرار گرفت.

کتا

شئد و

آثئئار بئئه جئئا مانئئده از محتشئئم کئئه نشئئان از پرکئئاری و قریح ئۀ شئئاعری وی اسئئت در پئئن
شعر و دو کتا

ن ر گردآوری شده که عبارتند از« :شیبیه» شامل اشعار دوران پیئری،

«شئئبابیه» شئئامل اشئئعار دوران جئئوانی« ،صئئبائیه» شئئامل اشئئعار کئئودکی« ،جاللیئئه» و «نقئئل

عشا » که این دو در نظم و ن ر نگاشته شدهاست (حقیقت .)502 :1368 ،از معروفتئرین

سئئوگوارههئئای محتشئئم ،ترکی ئ بنئئدی در  12بنئئد اسئئت کئئه در رثئئای شئئهیدان کئئربال سئئروده

 .1اثر یوسف الطف ،فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی ،شمار 1388 ،11ش.
 .2اثر عبد العلی آل بویه لنگرودی ،نرگس انصاری وسمیه اصانلو ،مجلئۀ کئاوش نامئۀ ادبیئات تطبیقئی ،شئمار
1392 ،10ش.

شدهاست .همین مرثیه موج

شهرت وی شده و مئابقی اشئعارش بئه تبئع از ایئن مرثیئه بئه

شئهرت رسئئیدند .سالسئت و روانئئی کئئالم محتشئم در ایئئن ترکیئ بنئئد و دوری وی از هرگونئئه

تصئئنع و تکلئئف منجئئر بئئه گئئرایش مئئردم بئئه ایئئن شئئعر زیبئئا و جئئاودانگی ایئئن اثئئر شئئدهاسئئت

(قریشئئی زاده .)10 :1371 ،شئئاید خلئئوص نیئئت و عشئئق واقعئئی بئئه اهئئل بیئئت
ماندگاری و جاودانگی این شعر داشته است .شهرت این ترکی

نقشئئی در

بنئد بئه ادبیئات عئر

نیئز

سرایت داشته و سید مهدی بحرالعلوم ( ) 1212فقیه و محدب نامدار عصر خود بئه تقلیئد

از ایئئن شئئعر محتشئئم پرداختئئه و قصئئیدهای بئئا عنئئوان «العقئئود االثنئی عشئئر فئی رثئئاس سئئادات

البشر» در  12بند بئه ز بئان عر بئی سئروده اسئت (طباطبئائی .)207 :1408 ،ایئن قصئیده علئی
رغم اشتراکات فراوان موضوعی و ساختاری ،تطئابق کئاملی بئا قصئید محتشئم نداشئته بئه

همین خاطر تمایزها و تفاوتهای قابل مالحظهای با شعر مذکور دارد (آل بو یه.)5 :1392 ،

چهر دوم این پژوهش تطبیقی سید حیدر بن سلیمان حلی اسئت .وی در سئال 1246

در شئئهر «حلئئه» عئئرا چشئئم بئئه جهئئان گشئئود .پئئدر خئئود را در دو سئئالگی از دسئئت داد و در
پرداخت و در نوجوانی به نظم قصاید سئتر همئت گماشئت و در محافئل ادبئی مئورد توجئه
شئئاعران صئئاح

نئئام در عصئئر خئئود قئئرار گرفئئت .نبئئو حلئئی در قصئئیدهسئئرایی خالصئئه

نمیشود .او در ن ر نیز صاح

قلئم بئود و بیئانی منحصئر بئه فئرد داشئت (یعقئوبی ،بئیتئا/1 :

 .)5رویکرد حلی در نظم اشئعار والیئی هماننئد محتشئم یئک رویکئرد دینئی بئودهاسئت .وی
تمئئام تئئالش خئئود را در تئئروی مناق ئ

خانئئدان نبئئوت مبئئذول داشئئته و در ایئئن راه قصئئاید

مشهوری بر سر زبانها جاری ساخته اسئت .زیبئایی و رسئا بئودن مفئاهیم و مضئامین اشئعار
حلی موج

حفظ بسیاری از این اشعار توسط مردم شده و این یکی از نکتههئای مشئترم

این شاعر با محتشم کاشانی است.
از سید حیدر حلی آثار ارزشمندی به جئا مانئده کئه مهئمتئرین آنهئا« :دیئوان سئید حیئدر
حلئی» در دو جلئد اسئئت .اثئر دیگئئر وی کتئا
است که یک ُجنا ادبی بوده و دارای مطال

العقئد المفصئئل فئی نعئت قبیلئه المجئد المؤثئئل

بسیار مهم تئاریخی و تراثئی اسئت (آقئا بئ ر

تهران ئئی .)298 /15 :1983 ،ایئئئن ش ئئاعر پ ئئس از عم ئئری ت ئئالش خالص ئئانه در مئئئدح و رث ئئای

بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سیدحیدر حلی

کنف عموی خود پرورش یافت (شبر .)8 /8 :2001 ،در دوران کودکی به حفظ اشعار عر بئی

00

خاندان نبوت در سال  1304و در سن  59سالگی دار فانی را وداع گفت و در شهر نجئف بئه
خام سپرده شد (شبر.)14 /8 :2001 ،
محتشم کاشانی و سئید حیئدر حلئی در مضئامین و موضئوعات مختلئف شئعری ماننئد
مدح ،وصف ،غزل و دیگر گونههای شعری قصاید بسیار زیبایی سرودند کئه بئه طئور اعئم از
تفاوتهای قابل توجهی برخوردار هستند؛ امئا ایئن دو شئاعر در موضئوع رثئاس و بئه و یئژه رثئای
امام حسین

دیدگاههئای مشئترم فراوانئی دارنئد .ایئن دیئدگاههئا هئم در سئاختار و هئم در

محتوا و مضامین قابل مشاهده است.
محتشئئم در مرثیئئه سئئرایی حسئئینی ب ئه و یئئژه در ترکی ئ بنئئدهای جاودانئئهاش از اصئئولی
پیئروی مئیکنئد کئه در غالئ

ایئن نئوع اشئعار رعایئت شئدهاسئت .تنئوع محتئوایی ،تسلسئئل

رویدادها ،تأمل در نظم و ویرایش شعر ،عمق احساسئات عئاطفی ،بیئان موضئوعات ارزشئی
در قال ئ

داسئئتانی و اسئئتفاده از آرایئئههئئای بالغئئی از قبیئئل صئئنایع لفظئئی و ادبئئی از جملئئه

اصولی است که محتشم در سرودن سوگوارههای حسینی بدان پایبند بود.
سئئید حیئئدر حلئئی نیئئز خصوصئئیات عمئئومی فئئو را در اشئئعار رثئئایی خئئود بئئه کئئار بئئرده و
غالئ

اشئئعار مئئذهبی ایشئئان بئئا همئئان ویژگئئیهئئای مئئذکور قابئئل شناسئئایی هسئئتند .تعئئدد

موضوعات با پیروی از یک تسلسل منطقی و بیان فاجعۀ طئف بئه شئیو داسئتانی بئا حفئظ
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211

معیارهئئای ارزشئئی و اعتقئئادی از جملئئه مئئواردی هسئئتند کئئه سئئید حیئئدر حلئئی بئئدان توجئئه
مئئیکئئرده اسئئت (خیئئاط .)29 :1987 ،وی عئئالوه بئئر مئئوارد فئئو  ،بئئرای و یئئرایش اشئئعار خئئود
اهمیت فراوانی قائل بود تاجایی که ایئن قصئاید را «حولیئات» نئام مئینهئد .حولیئات بئدین
معنا است که شاعر در چند ماه و گاه در یئک سئال بئه نظئم و و یئرایش قصئید خئود مشئوول
مئئیشئئده تئئا قصئئیده از هرگونئئه اضئئافات تهئئی گئئردد و سئئپس بئئه سئئمع عمئئوم رسئئانده ش ئود
(حلی.)17 /1 :1404 ،
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نکات مشترک دو شاعر در مرثیه سرایی حسینی
مرثیههای محتشم و حلی عالوهبر خصوصیات مشترم کلی که پیش از این بیان شئد،
دارای مئوارد اشئتراکی فراوانئی هسئتند کئه در بیشئتر مرثیئههئای حسئینی ایئن دو شئاعر قابئل

مشاهدهاند .این مشترکات عبارتند از:

توسّل جستن به امام حسین
توسئئل بئئه اهئئل بیئئت

در باورهئئای دینئئی شئئیعی یکئئی از راههئئای اسئئتجابت دعئئا و روا

ش ئئدن حاج ئئته ئئا بئئئه ش ئئمار م ئئیرود .مطل ئئع دعاه ئئای م ئئأثور هم ئئواره ب ئئا درود فرس ئئتادن ب ئئر
پیامبر و مدد جستن از خاندان وی آغاز مئیشئود .امئام بئاقر دعئا بئه درگئاه خداونئد از
ره گذر اهل بیت را مایۀ رستگاری و به جز این مایۀ هال م و تباهی دانسئته اسئتَ « :مئن
دعا اهلل بنا أفل  ،و َمن دعاه بویرنا هلك و استهلك» (طوسی.)172 :1414 ،
امام زین العابدین

در دعای عرفه با بیان مقام اولیاس خئدا ،آنئان را خزانئهداران علئم و

توسل به خاندان نبوت آغاز میکند و برای اجابت دعا و برآورده شئدن حاجئت خئود از امئام

حسین

مدد میجوید:

ی ئ ئ ئئئا اب ئ ئ ئئئا عب ئ ئ ئئئد اهلل اینئ ئ ئ ئئک تش ئ ئ ئئئنۀ اب ئ ئ ئئئر ک ئ ئ ئئئرم
واز پ ئئی ی ئئک قط ئئره پو ی ئئان ب ئئر لئ ئ

بح ئئر سخاس ئئت

یئئئئئئئئئئا ول ئئئئئئئئئی اهلل گئئئئئئئئئئدای آسئئئئئئئئئئتانت محتشئئئئئئئئئئم
بئ ئئئر در عجئ ئئئز ونیئ ئئئاز اسئ ئئئتاده بئ ئئئی بئ ئئئر ونواسئ ئئئت
دارد از درمانئ ئ ئئئدگی دسئ ئ ئ ئئت دعئ ئ ئئئا بئ ئ ئئئر آس ئ ئ ئئئمان
وز قب ئ ئئول توس ئ ئئت حاصئ ئئئل آند ئئئئه او را مدعاسئ ئئئت

بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سیدحیدر حلی

نگهبانئئان دیئئن و جانش ئینان حقیقئئی پروردگئئار متعئئال در زمئئین و پئئا کترین مئئردم و وسئئیلۀ
َ ّ َ ّ
ئئل علئئئی أطائئئئ أهئئئل بیتئئه ال ئئذین اختئئرتهم كم ئئر ،
نجئئات در آخئئرت دانس ئئتند« :ر ِّ صئ ِّ
َ ََ
ُ
َ َ
وح َ
وخلفئئاس فئی أرضئئكُ ،
ججئئك علئئی عبئئاد ،
وحفظئئه دینئئك،
علمئئك،
وجعلئئتهم خزنئئه ِّ
ً
ّ َ
ّ
س تطهیئرا بإرادتئئك ،وجعلئئتهم الوس ئیله الی ئك ،والمسئئلك الئئی
وطهئئرتهم مئئن الئئرجس والئئدن ِّ
َج ّنتئك» (امئئام سئئجاد  .)253 :1370 ،ایئئن گفتئۀ امئئام برخاسئئته از نئئص صئئری قئئرآن
َّ ُ ُ
ریئد ُ
الئر َ
اهلل ِّل ُی ِّ َ َ ُ ُ ّ
جس
کریم است .در آیئۀ تطهیئر خداونئد متعئال مئیفرمایئدِّ :انمئا ی
ئذه عئنکم ِّ
َ َ ُّ َ َّ
یت َو ُی َط ّه َئر ُکم َت ً
َاه َل َ
طهیئرا (احئزا  )33 /و در سئور مائئده ،آیئه  35آمئده :یئا أیهئا الئ ِّذی َن
الب ِّ
ِّ
َ ُ َ َ ََ
َّ ُ
اهلل َو َاب َتووا ِّلل َی ِّه ال َو ِّسیلة .محتشم کاشانی بئا پیئروی از ایئن اصئل ،اشئعار خئود را بئا
َآم ُنوا اتقوا
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از ه ئئوای نف ئئس عص ئئیان دوس ئئت هرچنئئئد ای امی ئئر
جئئ ئئالس ب ئ ئئئزم گن ئئ ئئاه ورا ک ئ ئ ئ

رخئ ئئئش خطاس ئ ئئئت

چ ئ ئئون غب ئئئار آل ئ ئئود دشئ ئئت ک ئئئربال گردی ئئئده اس ئئئت
گئئئئئرد عصئئئئیان گ ئئئر ز دامئئئئانش بیفش ئئئانی رواسئئئئت
(محتشم کاشانی)452 :1387 ،

سئئید حیئئدر حلئئی نیئئز همئئین رو یئه را دنبئئال مئئیکنئئد ،واصئئل ،توسئئل بئئه امئئام

را مئئورد

توجئئه قئئرار مئئیدهئئد تئئا بئئر مشئئکالت روزگئئار فئئائق آیئئد .وضئئع معیشئئتی سئئید حیئئدر حلئئی
چن ئئئدان مسئ ئئاعد نب ئئئود و همیشئئئئه کمبودهئ ئئای مئ ئئالی و مئ ئئادی دغدغ ئ ئۀ خئئئئاطرش بئئئئود.
محتشئئئم نیئئئز چنئئئین وضئئئعیتی داشئئئت .ای ئئئن دو شئئئاعر در انعکئئئاس فقئئئر خئئئود مشئئئترم
ً
هس ئئتند و معمئئئوال ایئئئن بیئئئان دردمندانئئئه پئئئس از توس ئئل صئئئورت مئئئیگی ئئرد .سئئئید حیئئئدر
همانند محتشم حاجئت خئود را پئس از توسئل بیئان مئیکنئد .وی امئام حسئین

را پئس از

خداوند متعال ،تنها پناهگاه وکمکرسان معرفی میکنئد و از ایشئان جهئت رفئع نیازهئایش

سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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کمک میطلبد:
َ
ُّ
لذا لئئئئئئئم ُاعئ ّ
ئئئئئئود منئئئئئئئك غیئ ئ ئ ئ َر التفضئئئئئئئل
و ل ّیئئئئئئئا َ فئئئئئئئی عتبئ ئ ئ ئی ُاطیئ ئ ئ ئ ُل جئئئئئئئراس ً
ّ َ
َ
اهلل ُ
للمرتجئئئئئئئئئی الئئئئئئئئئذی
وأنئئئئئئئئئك بعئئئئئئئئئد ِّ
ومئئئئذ سئ ّئئئد أبئئئئوا الرجئئئئا َ
دون مقصئئئئدی
ً
ً
ئئئئئمآنا وقئئئئئئد جئئ ُ
أأصئ ُ
ئئئئئت مئئئئئئوردا
ئئئئئدر ضئ

فه ئئل کیئ ئ َف ال أرجئئئو َ فئئئی ُکئ ّ ُ
ئئل
ئئل معضئ ِّ
ِّ
ّ َ
ّ
كنئئئئئئئئئك فئئئئئئئئئی کئئئئئئئئئل االمئئئئئئئئئور مئئئئئئئئئؤملی
علی ئ ئ ئ ئه اتک ئ ئئ ئئالی ب ئ ئ ئئئل علی ئ ئ ئ ئه ُمعئ ّ
ئئئئئئئولی
َ
ّ
ُ
َ
ئئئئل
قرعئئئئئت بعتبئئئئئی منئئئئئك بئئئئئا التفضئ ِّ
َ
َ َ
ئئئئئل
رج ئ ئئئائ َی مئئئئئئن جئئئئئئدوا أعئئئئئئذ منهئ ِّ

(حلی)60 ،59 /1 :2011 ،

شئئیو بیئئان سئئید حیئئدر حلئئی در توسئئل جسئئتن هماننئئد محتشئئم کاشئئانی یئئک شئئیو
خطابی است .هر دو شاعر ،امام حسین

را به صورت مستقیم و بیواسطه مئورد خطئا

قئرار مئیدهنئد و از هرگونئئه مقدمئهچینئی و تمهیئئدات اولیئه پرهیئز مئیکننئئد .ایئن امئر نشئئانگر
تعلق خاطر و محبت صمیمانۀ دو شاعر به امام
قابل مشاهده است.

است که در غال

مرثیئههئای حسئینی

گریستن فرشتگان در سوگ امام حسین
واقع ئۀ طئئف کئئه منجئئر بئئه شئئهادت امئئام حسئئین

و یئئارانش شئئده ،آندنئئان سئئخت و

سهمگین بود که دل هر انسان آزادهای را به درد میآورد و غم و غصئه را بئه او مئیرسئاند .از
نگاه این دو شاعر ،این مصیبت جانکئاه نئه تنهئا انسئانهئای روی زمئین را بئه گر یئه و شئیون
واداشته بلکه فرشتگان و مالئک آسمان نیز از غصۀ ایئن فاجعئه بئه گر یئه و زاری پرداختنئد.
محتشم کاشانی ضمن بیئان رسئتاخیز مال ئئک در عصئر عاشئورا و توصئیف غلتیئدن آنهئا در
کئئارزار اشئئک و خئئون ،صئئحنۀ شئئهادت امئئام

را بئئه مئئؤثرترین شئئکل ممکئئن تصویرسئئازی

مئئیکنئئد و بئئا اسئئتفاده از آرایئئههئئای بالغئئی بسئئیار زیبئئا بیشئئترین اثئئر را در ذهئئن مخاطئ
میکند .همآوایی واژههئا ،تناسئ

القئئا

تم ئیالت و تشئبیهات ،روانئی وزن و گیرایئی قافیئه را یئک

جا میتوان در این سه بیت زیبا دید:
غب ئ ئئئار از عرص ئ ئ ئۀ غب ئ ئئئرا ب ئ ئئئر آم ئ ئئئد

غریئ ئئئو از گنبئ ئئئد خضئ ئئئرا بئ ئئئر آمئ ئئئد

مالیئئک بئئی خئئود از گئئردون فتادنئئد

میئئئان کشئئئتگان در خئئئون فتادنئئئد
(محتشم کاشانی)508 :1387 ،

این موضوع در مرثیههای سید حیدر حلی نیز ذکئر شئده و شئاعر بئه عظمئت مصئیبت و
اهمیئئت آن در زمئئین و آسئئمان اشئئاره کئئرده اسئئت .در ابیئئات ز یئئر ،شئئاعر بئئر خئئالف محتشئئم
کاشئئانی از آرایئئههئئای کمتئئری اسئئتفاده کئئرده و گریسئئتن مال ئ ئک را بئئا بیئئان بسئئیار سئئاده امئئا
آهنگین به تصویر میکشد:
ّ
َف َ
ئئئئئئئئئئئئئئود الصئئئئئئئئئئئئئئئبا
بعینئئئئئئئئئئئئئئی اسئ
َ
وتجاوبئئئئئئئئئئئئئت فئئئئئئئئئئئئئو السئئئئئئئئئئئئئئما
ً
َجزعئئئئئئئئئئئئئا لیئئئئئئئئئئئئئ ٍوم فیئئئئئئئئئئئئئه قئ ئ ئ ئ ئ ئئئد

در این جا شاعر به اهداف قیام امام
به خام وخون کشیده شد .امام

ُح ِّل ُ
درکئئئئئئئئئئئئة الصئئئئئئئئئئئئیاح
ئئئئئئئئئئئئر ِّزس ُم
ِّ
ِّ
ُ
ُّ
المالئئئئئئئئئئئئئئئك بالنیئئئئئئئئئئئئئئاح
ئئئئئئئئئئئئئئر
غ
ِّ
ِّ
غلئئئئئئ الفسئ ُ
ئئئئئاد علئئئئئئی الصئئئئئئالح
ِّ

(حلی)94 ،93 /1 :2011 ،

اشاره میکند که چگونه توسط فسئاد بنئی امیئه

در بیئانی روشئن و گو یئا هئدف قیئام خئود را اصئالح امئور

بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سیدحیدر حلی

دمئئی کئئز دسئئت چئئرا فتنئئه پئئرداز

ز پ ئ ئئئا افتئ ئ ئئاد آن س ئ ئئئرو سئئ ئئئر افئئ ئئئراز
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ً
ً
ً
ً
ّ
عنوان میکند ،نه افسئاد و آشئو و شئورش« :انئی لئم أخئر أشئرا والبطئرا والمفسئدا والظالمئا
وانمئئا خرجئئت لطل ئ االصئئالح فئی ّأمئئة جئئدی صئئلی اهلل علیئه وآلئئه أر ی ئد أن آمئئر بئئالمعروف
وأنهی عن المنکر» (مجلسی.)329 /44 :1983 ،
در شئعر محتشئم و حلئی بئه وضئوح دیئده

موضوع گریستن عالمیان بر مصیبت امئام

شئئده و نشئئانگر اهمیئئت ایئئن مسئئأله نئئزد دو شئئاعر اسئئت .ا گئئر ایئئن موضئئوع از منظئئر عاطف ئۀ
راسئئئتین و در قالئ ئ

تصئئئویرهای جئئئانبخش و پو ی ئئئا ب ئئئه مخاط ئ ئ

چشئمگیری از سئئوی مخاطئ

عرض ئئئه شئئئود ،وا ک ئئئنش

خواهئد داشئئت .عئئالوه بئر ایئئن ،محتشئئم و حلئی بئئا درم ایئئن

موضئئوع سئئعی در جئئاودانگی و مانئئدگاری شعرشئئان در ذهئئن مخاطبئئان داشئئتند .بئئه نظئئر
مئئیرسئئد ایئئن دو شئئاعر در تحقئئق ایئئن هئئدف موفئئق بودنئئد ،چئئون ایئئن اشئئعار در قال ئ

یئئک

سرود مردم پسند تصویری تنظیم شده و به جاودانگی رسیده است.

توصیف تشنگی و سوز عطش در صحرای کربال
رس ئئاندن بئئئه ی ئئاران و همراه ئئان ام ئئام

رفت ئئار لش ئئکریان بن ئئیامیئئئه در ممانع ئئت از آ

صحنههای بسیار حزن انگیزی را پدیئد آورد کئه گئاه توصئیف آن نئاممکن مئیشئود .حضئور
زنان ،کودکان و خردساالنی کئه در کئاروان کئربال در پئی جرعئۀ آ
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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مردان این کاروان بئرای سئیرا

بئه تکئاپو افتادنئد و تئالش

کئردن تشئنگان تصئویری را بئه نمئایش مئیگئذارد کئه در بئاور

نمیگنجد .محتشم کاشانی و سید حیدر حلی این وضعیت حئزن انگیئز را بئه خئوبی درم
کردند و نیک میدانستند کئه بیئان ایئن تصئویر دردنئام نئه تنهئا بئر اثرگئذاری شئعر مئیافزایئد
بلکه ماندگاری آن را نیز تضمین میکند.
محتشئئم تشئئنگی امئئام
عواطئئف قلبئئی مخاط ئ

را بئئه گونئئهای بئئه تصئئویر مئئیکشئئد کئئه تمئئامی احساسئئات و

را بئئه چئئالش مئئیکشئئد و خلئئق و خئئوی انسئئانی را مئئورد سئئؤال قئئرار

میدهد که چگونه این رفتارهای ضد بشری بر مهمانان روا میگردد و چگونه آدمیئان بئا ایئن
خصلتهای ددمنشانه ،خود را انسان مینامند:
از آ

ه ئ ئئئم مض ئ ئئئایقه کردنئ ئئئئد کوفیئ ئ ئئان

بودنئئد دیئئو ودد همئئه سئئیرا

ومئئی مکیئئد

خ ئئئوش داش ئئئتند حرم ئئئت مهم ئئئان ک ئئئربال
خئئ ئ ئئاتم ز قحئ ئ ئئئط آ

سئ ئئ ئئلیمان کئ ئ ئئئربال

فر ی ئ ئ ئ ئ ئئاد العطئ ئ ئ ئ ئئئش ز بیابئ ئ ئ ئ ئئئان کئ ئ ئ ئ ئئئربال

زان تش ئئنگان هن ئئوز بئئئه عی ئئو م ئئی رس ئئد

(محتشم کاشانی)533 :1387 ،

در ایئئن سئئه بیئئت شئئاعر توانسئئته پیئئام مظلومیئئت امئئام

را بئئه روشئئنی بیئئان کنئئد و در

مقابل نگون بختی ،اشقیاس را آشکارا نشان دهد .محتشم با توانمندی شئاعرانۀ خئود و بئا بئه
را بئئه او آسئئمانهئئا مئئیرسئئاند تئئا تمئئامی

کئئارگیری فنئئون اغئئرا و مبالوئئه ،عطئئش امئئام

جهانیان پی به عمق واقعۀ کربال ببرند (الطف .)190 :1388 ،سید حیئدر حلئی نیئز بئه ایئن
موضوع پرداخته و در چند قصیده تشنگی امئام

و یئارانش را بئه نظئم در آورده اسئت .وی

با بیانی جان سوز تشنه لبان دشت کئربال را رهپو یئانی دانسئته کئه در گرمئای سئوزنام عئرا

گریز شاعر در بیت چهارم از ضمیر غای

(حلی)70 /1 :2011 ،

بئه ضئمیر مخاطئ  ،ذهئن مسئتمع و خواننئده

را به تکاپو فرا خوانده تا از یکنئواختی مئالل آور و طئوالنی شئدن آهنئا شئعر جلئوگیری کنئد.

این گریزهای لطیف و شگردهای فنی شئاعر ،روانئی و سالسئت خاصئی بئه شئعر بخشئیده و

این روانی در کنئار تکئرار واژههئای متئرادف ابئر و بئاران نظیئر «غمئام»« ،ظئل»« ،ری» و «حیئا»،
نمود بیشتری یافته است.

در تصویرهای دو شاعر ابتکارها و نوآوریهای ملموسئی قابئل مشئاهده اسئت .دو شئاعر

تالش کردند عمق فاجعئۀ کئربال را بئا نشئان دادن ابعئاد انسئانی و عئاطفی آن بئه منصئه ظهئور

برسئئانند .بئئه ایئئن تصئئویرها جئئان بخشئئیدند و شئئعر را از حالئئت واژ گ ئانی صئئرف خئئار و بئئه

وضئئعیت تفاعئئل و پو یئئایی وارد کردنئئد .احساسئئات عئئاطفی دو شئئاعر بسئئیار مشئئهود اسئئت.

ویژگی برجستۀ این احساسات همان حزن و اندوه زائدالوصئفی اسئت کئه در سراسئر ابیئات
خود را نمایان میسازد.

بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سیدحیدر حلی

آبی جز مر نیافتند:
َ
َف ئ َ
ئئئئئئئواد لئئئئئئئئم تجئئئئئئئئد
ئئئئئئئوت بأفئئئئئئئئئد ٍ َصئ ٍ
َ
ُ
ئئئئئواجر مئئئئئئن َهجی ئ ئ ئ ِّر غلیلهئ ئ ئئا
تول ئ ئ ئی الهئ
ُ
ئئئئئائمة الجئئئئئئوان أفطئ َ
ئئئئئرت
مئئئئئئا حئئئئئئال صئ
ِّ
ِّ
وأرا َ ُتنشئئئئئیس یئ ئ ئا غمئ ُ
ئئئئام علئئئئئی الئئئئئوری
وقلئئئئئئئئئئئو ُ أبنئئئئئئئئئئئاس النبئئئئئئئئئئئی ّ
تفطئئئئئئئئئئئرت

ُّ
ً
ئئئئئئل سئئئئئئئوی الئئئئئئئردی أحشئ َ
ئئئئئئاسها
ر یئ ئ ئ ئا یبئ
ُ
ئئئئئئئئئئد حئ ُّ
ئئئئئئئئئئر ُه رمضئ َ
ئئئئئئئئئئاسها
لذ کئ ئ ئ ئ ئئئان یوقئ
َ
لظماسهئئئئئئئا
ئئئئئئدم وهئئئئئئئل تئئئئئئئرو ی الئئئئئئئدما
بئ ٍ
ً
َ
ِّظئئئئئئئال وتئئئئئئئرو ی مئ ئ ئئئن حیئئئئئئئا ِّظ َ
ماسهئئئئئئئا
ً َ
َ
ئئئئئئئئئالسها
ئئئئئئئئئر أرمضئئئئئئئئئئت أشئ
عطشئئئئئئئئئئا بقفئ ٍ
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با کاروان اسیران کربال
رویدادهای دامنهدار فاجعۀ طف در زمان خود متوقف نشد و همواره طیف گسئتردهای
از پیامها و پیامئدها ،بئه و یئژه صئحنههئای تکئان دهنئد اسئارت زنئان و کودکئان و رفتارهئای
دور از انس ئئانیت ک ئئارگزاران س ئئتمگر ام ئئوی را بئئئه دنب ئئال داش ئئت .از ایئئئن رو ابع ئئاد انس ئئانی و
اجتماعی این رخداد عظیم بسیار مهم و قابل تأمل است.
پایان جنا صحنههایی را بئه نمئایش گذاشئت کئه لبریئز از درد و انئدوه اسئت .وسئعت
کشئئتار و طئئرز رفتئئار لشئئکریان امئئوی نشئئان از کینئئههئئای دیرینئئهای داشئئت کئئه در کئئربال بئئرمال
گشئئت .روایئئتپئئردازی و تصویرسئئازی ایئئن صئئحنههئئای جانکئئاه در قال ئ

شئئعر و سئئرودن

چکامههای مئنعکس کننئد ایئن مصئیبتهئا دامنئۀ واقعئه و ابعئاد گسئترد آن را بئه وضئوح
نشئئان داد .محتشئئم کاشئئانی و سئئید حیئئدر حلئئی روی ایئئن بخئئش از فاجع ئۀ کئئربال تأ کیئئد
و یئئژهای داشئئتند .تصئئویرهای ایئئن دو شئئاعر انئئدوهی را مجسئئم مئئیکنئئد کئئه زمئئان و مکئئان را
درنوردیده و گذشته و حال را یکی دیده تا همواره این اندوه زنده و پابرجا باشد.
محتش ئئم کاش ئئانی در یک ئئی از مرثی ئئهه ئئای حس ئئینی خ ئئود فر ی ئئاد کاروانی ئئان عاش ئئورا را از
مشئئاهد شئئهیدان کئئربال بئئه تصئئویر مئئیکشئئد ،گئئویی بنئئد بنئئد ایئئن شئئعر از غصئئه و انئئدوه
میچکد .این فریاد عادی نبود بلکه در شئش جهئت جورافیئایی سئر بئه فلئک کشئیده بئود.
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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این فریاد نه تنهئا زمینیئان را بئه تکئاپو واداشئت بلکئه فرشئتگان هفئت آسئمان را نیئز بئه گریئه
انداخت .انگار این روز رستاخیز و شاید فراتر از آن است چون این فاجعه شور قیامئت را نیئز
از یاد برد:
بئئ ئ ئ ئئئر حربگئئ ئ ئ ئئئاه چئ ئ ئ ئ ئئئون ره آن کئئ ئ ئ ئئئاروان فتئ ئ ئ ئ ئئاد
ش ئ ئ ئ ئئئور ونش ئ ئ ئ ئئئور وواهم ئ ئ ئ ئئئه را در گم ئ ئ ئ ئئئان فتئ ئ ئ ئ ئئاد
ه ئئم بان ئئا نوحئئئه غلولئئئه در ش ئئش جه ئئت فکن ئئد
ه ئ ئئئم گر یئ ئئئئه بئئ ئئئر مالی ئئ ئئک هفئ ئ ئئت آس ئ ئئئمان فتئ ئ ئئاد
هئ ئئئر جئ ئئئا ک ئئئئه بئ ئئئود آهئ ئئئویی از دش ئ ئئت پئ ئئئا کشئ ئئئید
هئ ئ ئئئر جئ ئ ئئئا ک ئ ئئئئه بئ ئ ئئئود ط ئ ئ ئئایری از آشئ ئ ئئئیان فتئئ ئ ئئاد

شئ ئئئد وحش ئئئئتی ک ئئئئه شئ ئئئور قیامئ ئئئت ز ی ئ ئئاد رفئ ئئئت
چئ ئئئون چش ئئئئم اهئئئئئل بی ئ ئئت بئ ئئئر آن کشئ ئئئتگان فت ئ ئئاد
(محتشم ،کاشانی )536 :1387

چینش واژگان در ابیات فو قابل تأمل است .این چینش که اسئتادانه پئیر یئزی شئده
نوعی هم آوایی ،تداعی معانی و ایما های پیاپی به دنبال داشته است .هئم آوایئی دو واژ
«شئئور» و«نشئئور» ،تئئرادف معنئئایی بئئین دو واژ «واهمئئه» و«گمئئان» و بئئین واژههئئای «بانئئا»،
«نوحه» و «غلوله» ،تسلسل اعداد «شش» و«هفت» در بیت دوم و دیگئر صئنایع بئدیع لفظئی
و معنوی به کار رفته در ابیات ،گیرایی و آراستگی خاصی به شعر بخشیده است.
محتشم کاشانی در ابیاتی دیگر فرشتگان آسمانی را خادمئان خانئدان نبئوت دانسئته بئا
این توصیف که مقام اهل بیت

باید محترم شئمرده شئود هرچنئد مردمئان دنیئا طلئ

این اصل غافل باشند .برخورد ناشایست کوفیان با امام

از

و یارانش نه تنهئا اشئک مال ئئک

را درآورده بلکه عر شرمساری بر جبین آنان نشانده است:
شئ ئ ئئئئد سئئ ئ ئئئرنگون ز بئ ئ ئ ئئاد مخئئ ئ ئئئالف حبئ ئ ئ ئئا

وار

جمعئ ئئی ک ئئئه پ ئئئاس محملش ئئئان داش ئئئت جبرئی ئئئل
گش ئ ئ ئئئتند ب ئ ئ ئئئی عم ئ ئ ئئئاری محم ئ ئ ئئئل ش ئ ئ ئئئتر س ئ ئ ئئئوار

بئئئئئئا آن کئئئئئئه سئئئئئئر زد ایئئئئئئن عمئئئئئئل از ّامئئئئئئت نب ئ ئئئی

روح االمئئ ئ ئ ئئئین ز روح نبئ ئ ئ ئ ئئی گشئ ئ ئ ئ ئئت شرمسئئ ئ ئ ئئئار
وآنگ ئ ئئئه ز کوف ئ ئئئه خی ئ ئئئل ال ئ ئئئم رو بئ ئئئئه ش ئ ئئئام ک ئ ئئئرد
ن ئ ئئئوعی کئ ئئئئه عقئئئئئئل گف ئ ئئئت قیامئ ئ ئئت قی ئ ئئئام ک ئ ئئئرد
(محتشم کاشانی)535 :1387 ،

تصویرسازیهای شاعر آندنان گویا و اثرگذار است که قئب رفتارهئای لشئکریان ظلئم را
بیپرده به نمئایش مئیگئذارد .تصئویر خیمئهای کئه از گیسئوی حور یئان بافتئه شئده تصئویری
بسیار زیبئا و لطیئف اسئت کئه بئا هئزار افسئوس توسئط بئاد مخئالف و هئوای نفسئانی کوفیئان

بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سیدحیدر حلی

آن خیم ئئئه ای ک ئئئه گیس ئئئوی ح ئئئورش طن ئئئا

ب ئئئود
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سئئرنگون شئئدهاسئئت .مگئئر مئئیتئئوان تصئئور کئئرد کئئاروانی را کئئه حضئئرت جبرئیئئل سئئاربان آن
است ،بیهود و محمل در بیابانهای دا کئربال بئه حرکئت در مئیآیئد .پیداسئت کئه بئاور
شاعر در برابر این رفتار غیرانسانی امئویهئا در حیئرت فئرو رفتئه اسئت؛ چئون هئر انسئان خئدا
بئئاوری کئئه سرشئئت پئئام خئئود را بئئه لئئذتهئئای فناشئئدنی دنیئئا نیئئالوده اسئئت ،ایئئن گونئئه
رفتارهای ناشایست با خاندان نبوت را خالف شرع ،عرف و اد

میداند.

در این جا ذکر یک نکتۀ بالغی خالی از لطف نیست .در بیئت چهئارم دو اسئتعار زیبئا
وجود دارد .اسئتعارهای کئه در «خیئل الئم» و در «عقئل گفئت» بئه کئار رفتئه اسئت .اسئتعمال
ایئئئن دو اس ئئتعاره در خاتمئ ئۀ ی ئئک تص ئئویر دراماتی ئئک ،کنجک ئئاوی مخاطئ ئ

را بئئئه چ ئئالش

می کشد .یک ارتباط ظریف بین این دو استعاره وجود دارد ،گویی نشانگر یک نئوع وا کئنش
در برابئئر یئئک کئئنش اسئئت .شئئاعر در بیئئت چهئئارم ف ونئئی غصئئههئئای کئئاروان امئئام
اسئئتعار اول بئئه او رسئئانده اسئئت و ایئئن باعئئث شئئد عقئئل انسئئان لئ

را بئئا

بئئه سئئخن بگشئئاید و

برپایی قیامت را اعالم کند .همانند این تشبیهها و استعارهها در شعر سید حیدر حلی نیئز
قابل مشاهده است .و ی در قصیدهای سوزنام مصیبتهئای بازمانئدگان واقعئۀ کئربال را بئا
ذکئر جزئیئات بئه تصئویر مئیکشئد ،گئویی شئاعر بئه عینئه شئاهد آن وقئایع بئودهاسئت .طئئواف
مال ئک بر گرد فرزندان پیامبر
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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در آن کارزار سخت جلوهای از جلوههای پر تماشئای شئعر

حلئی اسئت .شئاعر در ابیئات ز یئر از وحشئت زنئان پئردهنشئینی سئخن مئیگویئد کئه در تمئئام
عمر در حریم ایمان مصئون بئوده ،امئا حرمئتشئکنی کوفیئان باعئث سئرگردانی وآوارگئی آنئان
شدهاست:

ئئئئئار القئ ُ
ئئئئئائرات أطئ َ
ئئئئئوم أع ُی َنهئئئئئئا
وحئ
ٍ
کانت بحی ُث علیها ُ
قومهئا َ
ضئربت
َ
یکئ ئئا ُد ِّمئئئئن هیبئ ٍئئئة أن الیطئئئئوف بئئئئه
ُفوئئود َرت ب ئی َن أی ئدی القئئوم حاسئئر ً
ِّ
ِّ
ً
َ
َنعئئم لئ َئوت جی ئدها بالعت ئ ِّ هاتفئئة

ُرعبئ ًئا غئئدا َ علیهئئا ِّخئ َ
ئدرها هجمئئوا
ً ُ
أرضئ ُ
ئئئئه ِّمئئئئئن ِّعئ ّ
ئئئئزهم حئ ُ
ئئئئرم
ُسئئئئئرادقا

َ َ
ّ
حتئئئی المالئئئئك لئئئوال أنهئئئم خئئئد ُم
ُتسئئبی ول ئی َس لهئئا َمئئن فی ئه َت َ
عتصئ ُئم
بقومهئئئئئئئا وحشئئئئئئئاها ملئ ُ
ئئئئئئؤه َضئ َ
ئئئئئئر ُم
(حلی)153 /1 :2011 ،

همان گونه که مشئاهده مئیشئود شئاعر بئا یئک اسئتعاره ،توصئیف دلهئر زنئان مصئیبت
دیده را شرح میدهد .وی چشمان زنان را بسان پرندگانی دانسئته کئه بئه خئاطر وحشئت بئه
پئئرواز درآمئئدهانئئد و ایئئن یئئک توصئئیف بسئئیار دقیقئئی اسئئت؛ چئئون پر یئئدن پرنئئدگان ناشئئی از
شوم نا گهانی و ترس آنی است .ترسی که زنان خاندان نبئوت دچئار آن شئدند نیئز بئه خئاطر
حملۀ نا گهانی به خیمهها بئودهاسئت .در کنئار ایئن وصئف دقیئق ،شئاعر در ابیئات فئو بئه
یک مقایسۀ مهمی دست میزند .مقایسئه بئین گذشئتۀ سراسئر عئزت وکرامئت ایئن خانئدان
در زمئئان حیئئات پیئئامبر

و زمئئان حئئالی کئئه از بئئیحرمتئئی و عهدشئئکنی امو یئئان حکایئئت

مئئیکنئئد .ایئئن مقایسئئه از نگئئاه شئئاعر بسئیار مهئئم اسئئت .چئئون شئئاعر مئئیخواهئئد ایئئن پیئئام را
برساند که امویان بر خالف ادعاهای دروغین خود مبنیبئر مسئلمان بئودن ،ثابئت کردنئد کئه
ً
ب ئئا دیئئئن اس ئئالم و خان ئئدان پی ئئامبر دش ئئمنی دیرین ئئهای دارنئئئد .دقیقئئئا همئئئین اوصئئئاف و
مضامین در شعر محتشم کاشانی دیده شده و این امر نشئانگر آن اسئت کئه ایئن دو شئاعر از
این همه جفا و بیمهری نسبت به خاندان پیامبر

شئگفت زده شئدند ،جفئا بئه فرزنئدان

سئئید حیئئدر حلئئی در یئئک قصئئید بائیئئه ،موضئئوع اسئئارت خانئئدان نبئئوت را از زاو یئئهای
دیگئئر نگئئاه مئئیکنئئد .ایئئن بئئار شئئاعر بئئه شئئجاعت یئئاران امئئام حسئئین

در جنئئا بئئا امو یئئان

اشاره میکند و با یک توصیف زیبا و دقیق ،این دالوریها را بئه تصئویر مئیکشئد .در ابیئات
ذیل که با پرسشئی انکئاری آغئاز مئیشئود ،شئاعر طلئوع و غئرو

خورشئید را بئه دلیئل پنهئان

شدن زیر ابرهای غبار آلود جنا در طول روز زیر سؤال میبرد و این اشارهای است بئه ادامئۀ
نبرد تا تحقق آرمانهای دین است:
ُأتشئئئئئئئئئر ُ الشئ ُ
ئئئئئئئئمس و ال َعی ُنهئئئئئئئئئا
ِّ
ُ
َ
َ َ
و هی َلکم فی َّ
السبی کئم الحظئت
َ
ُ
بنئئئئئات الئئئئئوحی أعئ ئئئدا کم
کیئ ئ ئف
لقئئئئئد سئ َ
ئئئئة
ئئئئرت أسئئئئئری علئئئئئی حالئ ٍ
ُ
ُ
ُ
ئئئئئئئئئئئاقط ُ
اكدمئ َ
ئئئئئئئئئئئع أجفانهئئئئئئئئئئئئا
تسئ

َ َ
َّ
ئئئئئئالنقع َت َ
ئئئئئئل أن َت ُ
وربئئئئئئئا
عمئئئئئئئی قبئ
بئ
ِّ
َ ُ َ َ
ً
السئئئئئئبا
َمصئئئئئئونة لئئئئئئم تبئئئئئئد قبئئئئئئل ّ ِّ

ُ
الخبئئئئئئا
تئئئئئئدخل بالخیئ ئ ئ ِّل علیهئئئئئئا ِّ
َ ُّ
ّ
ُ
ئئئئت الظبئئئئئی
ئئئئك تحئ
قئئئئئل لهئئئئئا موتئ ِّ
ً
ئئئئالجمر عئئئئئن ذو ِّ حشئئئئئا ألهبئئئئئا
کئ
ِّ

(حلی)86 /1 :2011 ،

بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سیدحیدر حلی

پیامبری که کانون مهر و محبت بود.

10

شاعر در این ابیات از خورشیدی سخن میگوید که شگفتی آور است .خورشئیدی کئه
در جنا به خاطر غبارهای برخاسته ،دیئده نشئدهاسئت .اینئک زنئانی را نظئاره مئیکنئد کئه
روی خورش ئئید را ندی ئئده بودن ئئد .پ ئئس از ای ئئن بی ئئت ،غی ئئرت و احساس ئئات ع ئئاطفی ش ئئاعر
برانگیختئئه مئئیشئئود و منظئئر حمل ئۀ دشئئمنان بئئا اس ئ هئئای خئئود بئئه خیمئئههئئا را غیئئر قابئئل
تحمل میداند ،از این رو ،شاعر قئوم خئود و بئه و یئژه خانئدان بنئیهاشئم را بئرای قیئام دعئوت
میکند تا از حریم و حرمت اهل بیت

دفاع کنند .این عواطف برآشفته در دو بیت اخیئر

به او میرسند .شاعر تحمل دیدن راه رفتن زنان اسیر و گریستن آنها را تا

نمیآورد و ایئن

صحنههای دلخراش را کمتر از کشتن با شمشیر نمیداند.
آنده از بررسی ابیات محتشم کاشانی و سید حیدر حلی در خصوص اسئیران کئربال بئه
دست میآیئد نشئانگر او برآشئفتن احساسئات پئام دو شئاعر و صئداقت آنهئا در بیئان ایئن
عواطئئف شئئورانگیز اسئئت .هئئر دو شئئاعر دلسئئوخته و پریشئئان حئئال از وقئئایع دردنئئام کئئربال
هستند و از رفتارهای خشن علیه فرزندان پیئامبر

شئگفت زدهانئد ،بئه همئین خئاطر بئاور

اینها برایشان سخت شدهاست.

در سرزنش زمانه و نکوهش روزگار
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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ّ
ّ
یکی از دغدغههای الهام بخش شاعران مرثیئهسئرای حسئینی تئألم و تئأثر فئراوان از وقئوع

حادثۀ طف است .این شاعران بیشتر آرزو میکردند که کاش چنین اتفئاقی نیفتئاده باشئد.
از زمانئئه و روزگئئار بسئئیار ناخرسئئندند کئئه ظلمئئی بئئه ایئئن سئئنگینی در حئئق اهئئل بیئئت

روا

داشته است .گاه این آرزوها به حد اغرا و مبالوه میرسئید و از واقعیئت عئالم امکئان فراتئر
مئئیرفئئت .محتشئئم کاشئئانی در سئئومین بنئئد از ترکیئ
شکل ّ
مجسم میسازد:

بنئئد مشئئهور خئئود ایئئن آرزوهئئا را بئئدین

کئ ئئئاش آن زمئ ئئئان سئ ئئئراد گئ ئئئردون نگ ئ ئئون ش ئئئئدی
و یئ ئئئن خرگئ ئئئئه بلنئ ئئئئد سئ ئئئئتون بئ ئئئی سئ ئئئئتون شئ ئئئئدی
ک ئ ئئئاش آن زم ئ ئ ئان ز آه جه ئ ئئئان س ئ ئئئوز اه ئ ئئئل بی ئ ئئئت
یئئ ئئک شئ ئئئعله بئ ئئئر خئ ئئئرمن گئ ئئئردون دون شئ ئئئئدی

کئئئئاش آن زمئئئئان کئئئئه ایئئئئن حرکئ ئئت کئئئئرد آسئئئئمان
سئ ئئئیما

وار گئ ئئئوی زمئ ئئئین بئ ئئئی سئ ئ ئئکون شئ ئئئئدی

کئ ئئئاش آن زمئ ئئئان ک ئئئئه پیکئ ئئئر او ش ئئئئد درون خ ئ ئئام
جئ ئ ئئئان جهانیئ ئ ئئئان هم ئ ئئئئه از ت ئ ئئئئن بئ ئ ئئئرون ش ئ ئئئئدی
کئ ئئئاش آن زمئ ئئئان ک ئئئئه کش ئئئئتی آل نب ئ ئئی شکسئ ئئئت
عئئئئئئئئالم تمئئئئئئئئام غئرقئئئئئئئئئه در یئئ ئ ئئئای خئئ ئ ئ ئئون شئ ئ ئئئئدی
(محتشم کاشانی)534 :1387 ،

تکئئرار عبئئارت «کئئاش آن زمئئان» در چنئئد بیئئت و بئئه طئئور پیئئاپی نشئئانگر تأ کیئئد شئئاعر بئئر
آرزوی تحقق خواستههای خئود اسئت ،هئر چنئد تحقئق آنهئا امئری ناشئدنی اسئت .ایئن نئوع
تکئئرار در علئئم بالغئئت و بئئهو یئئژه در علئئم معئئانی بیشئئتر متعلئئق بئئه مبحئئث اطنئئا

اسئئت کئئه

تکرار مئیشئوند .البتئه یکئی

الفا و عبارتها برای تقویت و تأ کید معنی در ذهن مخاط
ُ
از شرایط پذیرش تکرار در شعر و ُحسن قبول آن تنوع معئانی خئرد در راسئتای تحقئق معنئای
درآورد .سرنگونی آسمان و زمین ،آتش گرفتن خرمن دنیا ،توقف حرکئت زمئین و سئیارههئای
ُ
آسئمان و سئپس غئئر شئدن عئالم در دریئئای خئون همگئئی معئانی خئردی هسئئتند کئه شئئاعر
خواسئئتار تحقئئق آنهئئا پئئس از شئئهادت امئئام حسئئین

اسئئت .پئئر واض ئ اسئئت کئئه داشئئتن

چنئین آرزوهئئایی محئئال ناشئئی از رنئ هئئا و غصئئههئئای فئراوان شئئاعر از کئئرد روزگئئار اسئئت .او
مئئیخواهئئد روزگئئار را نفئئرین کنئئد کئئه چئئرا بهتئئرین خلئئق عئئالم را بئئه فنئئا داد؟ همئئین معنئئی در
شعر حلی نیز یافئت مئیشئود .شئاعر در ابیئات ز یئر از لوئزش روزگئار و نفئرین کئردن آن سئخن
میگوید .او کرد روزگار را همانند گردبادی میداند که کوههای محکم را از جا میکند:
َ
َ
ُ
َع َ ئ َ
ت ِّربئئئئئئئئئئئت کفئئئئئئئئئئئئك َمئئئئئئئئئئئن را ُمحئئئئئئئئئئئئاال
ئئئئئئئئئئئدهر و یرج ئ ئ ئ ئ ئئئو أن ُیقئ ئ ئ ئ ئ ئئاال
ئئئئئئئئئئئر الئ
ٍ
َ َ
َ
َ
ن َسئئئئئفت َمئئئئئن لئئئئئك قئئئئئد کئئئئئانوا الجبئئئئئاال
عاصئئئئئئئئئئئئفة
ئئئئئئئئئئئذر لئئئئئئئئئئئئك فئئئئئئئئئئئئی
أ ُّی ُعئ
ٍ
ٍ
َ َ َ ُ َّ
َ
ئئئك أو فاذهئئئئ َبمئئئئن شئ َ
نلئ َ
ئئئئت اغتی ئ ئاال
عنئ
ئئئئئئت فئئئئئئئدع کئئئئئئئل الئئئئئئئوری
ئئئئئئت مئئئئئئئا ِّنلئ
ِّ
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واحد است .در ابیات فو  ،محتشم چنئد معنئی ج یئی در قالئ

یئک معنئی کلئی بئه نظئم
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ّ
شئاعر از اصئئالح روزگئار مئئأیوس و ناامیئد شئئده؛ چئئون ایئن روزگئئار غئدار خطئئایی مرتکئ
شده که در حق هیچ یک از مردمئان عئالم نکئرده اسئت .محتشئم کاشئانی نیئز هماننئد ایئن
مفهوم و مضمون آورده است:
تئئا چئئرا سئئفله بئئود خطئئایی چنئئین نکئئرد

ب ئئئر ه ئئئیچ آفر ی ئئئده جفئ ئئایی چن ئئئین نک ئئئرد

(محتشم کاشانی)537 :1387،

سید حیدر حلی همان گونه که گفته شد ،همانند محتشم به مذمت روزگار پرداخته و
از زمانۀ نابکار نالیده است .اتفاقات نا گوار کام او را تلخ کرده و آ

گوارا هم دیگر عطشئش

را برطئئرف نمئئیکنئئد .از ایئئن رو واقعئۀ طئئف را یگانئئه رخئئدادی مئئیدانئئد کئئه در تئئاریخ بشئئریت
بیسابقه است .واقعهای که سراسر رن و محنت بود و سئرانجام خشئم خئدا را بئر افروخئت.
به همین خاطر نفرین زمانه که چنین ستمی را روا کرده ،دور از انصاف نیست؛ چون بنئا بئه
گفتئۀ شئئاعر ،روزگئئار تمئئام تئئوان و قئئدرت خئئود را جمئئع کئئرد تئئا مصئئیبتی سئئترون بئئه نئئام کئئربال

سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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بزاید .از این پس ،این روزگار عقیم دیگر مصیبتی همانند مصیبت کربال نخواهد زایید:
َ
ُ
َ ُ
ومک ُم َ
ئئجون
ئ
ال
ئئالفات
ئ
س
ی
ئ
ئ
ف
ئئئئئربال
ئ
ک
ئئئئئة
ئ
رص
بع
ئ
ئ
ئ
ی
ئئئئئل
ال ِّم ئ
ِّ
ِّ
ئئدهر یئ ئوم شئ ِّ
ِّ
َ
ً
ُ
غ ِّضئئئ َ
َیئئئئئ ٌوم أبئئئئئ ُّی الضئ ئ ئی ِّم صئ َ
اُلئئئه ِّل َوقعهئئئا فئئئی الئئئدی ِّن
ئئئئابر ِّمحنئئئئئة
َ
َ ُّ َ
ئك ی ئا زمئ ُ
أنهئ ُ
ئئئئئئار مائئئئئئئئك للئئئئئئئوری َبمعئئئئئئئی ِّن
ئان وال َجئ َئرت
ال طئئا ظلئ
َ
ألقحئ َ
َف َل َقئئئد َج َمعئ َ
ئئئئئت ُا َّم الحادثئ ِّ َ
ئئئئئون
ئئت ِّقئئئوا فئئئی یئ ئ ٍوم ِّبئئئ ِّه
ئئئئئات الجئ ِّ
ُ
وبئ ِّئئئه ُمئئئئذ ُ
ُ َ
نتاجهئئئا ِّمئئئن حئئئی ِّن
ابت ِّکئئئئرت مصئئئئیبة کئئئئربال
ع ِّقمئئئت فمئئئا ِّل ِّ
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این دیدگاه شاعر برآمده از احساس عاطفی نیست بلکه شاعر معتقد اسئت کئه روزگئار،
مصیبتی عظیمتر از واقعۀ کربال نخواهد داشت .او بر ایئن بئاور اسئت کئه حادثئۀ تلئخ کئربال،
ابعاد فرا زمانی و فرا مکانی داشته و تأثیرات شئگرفی بئر جریانئات تئاریخ گذاشئته ،بئه همئین
خاطر ایئن حادثئۀ تلئخ را نمئیتئوان بئا هئیچ یئک از مصئیبتهئای روزگئار مقایسئه کئرد .سئید
حیدر حلی بارها این دیدگاه را مطرح کرده و بر این باور تأ کید داشته است:
ً
ً َ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
ُ
الخلئ ُ
ئئئئئئس
شئئئئئئئرقا وغربئئئئئئئا شئئئئئئئأنها
ئئئئئئئئئئئئئئائع اكیئئئئئئئئئئئئئئئ ِّام طائفئئئئئئئئئئئئئئئة
وفجئ

ُّ
َ
ُ
َ
ئئئئئئئئوف فئئئئئئئئئال
ئ
الطف
وم
ئئئئئئئئ
ئ
ی
ئئئئئئئئا
ئ
ه
وأجل
ِّ
ُ
َ
َ َّ َ
ور ُبهئئئئئئئئئئئئا
ئئئئئئئئئئئرقها و م ِّ
واسئئئئئئئئئئئئود مشئ ِّ

ئئئئئئئئئئئئم َت َصئ َّ
ُ
َوهئ ٌ
ئئئئئئئئئئئئدس
ئئئئئئئئئئئئو َر ُه وال َحئ
ّ
ئئئئئت الشئ ُ
ئئئئئمس
بئ
ئئئئئالنقع حتئئئئئئی ماتئ ِّ
ِّ
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از نظئئر سئئید حیئئدر حلئئی بئئدیهئئای روزگئئار همئئواره در حئئال گشئئت وگذارنئئد .از شئئر تئئا
غئئر

سئئرگرم از پئئای درآوردن نا گهئئانی انسئئانهئئا هسئئتند .بئئدون اسئئتثنا همئئه را از دم تی ئ

مئئیگذراننئئد .امئئا واقعئۀ طئئف کئئه در حئئدس و گمئئان نمئئیگنجئئد ،عظئئیمتئئرین رو یئئداد نئئا گوار
سئیاه و تیئره گشئت گئویی خورشئید از بئین رفئت و

است .از غبار آن جنا ،مشر و موئر
ُمرد .از نظر شاعر این اقدام روزگار منجر به کشئته شئدن بهتئرین انسئانهئای دنیئا شئده و ا گئر
روزگئئار ،خئئو

را از بئئد تشئئخیص مئئیداد هرگئئز مرتکئ

چنئئین کشئئتار ظالمانئئهای نمئئیشئئد.

سید حیدر حلی در شعری دیگر ،روزگار را در روز عاشورا بسان شخصئی کئور دانسئته کئه بئا
ستونهای سر راه خود همواره برخورد میکرده و درگیر میشدهاست:
ًَ
َ َ
ّ
ََ َ
َم َشئئی الئ ُ
ِّعمئئئئئئئئئئئئئادا لهئئئئئئئئئئئئئا اال و فیئئئئئئئئئئئئئه ت َع ّ ئئئئئئئئئئئئئرا
ئف أعمئئی فلئئم َی ئدع
ئدهر َی ئ َوم الطئ ِّ

در شعر محتشم کاشانی نیز ایئن نگئاه وجئود دارد .او دل خوشئی از ایئن روزگئار بئد کئردار
ندارد .اگر سئید حیئدر حلئی روزگئار را کئور دانسئت محتشئم کاشئانی روزگئار را غافئل معرفئی
کرده اسئت .چئون غفلئت روزگئار بئه شئریعت و دیئن آسئی

رسئانده و باعئث ظلئم و سئتم در

حق خاندان نبوت شدهاست:
ای چئ ئ ئئئرا غ ئ ئ ئئافلی کئ ئ ئئئه چئ ئ ئئئه بیئ ئ ئئئداد کئ ئ ئئئردهای
وز ک ئ ئ ئئئین چه ئ ئ ئئئا در یئ ئ ئئئئن س ئ ئ ئئئتم آبئ ئ ئ ئئاد ک ئ ئ ئئئردهای
ب ئئر طعن ئئت ایئئئن ب ئئس اس ئئت کئئئه ب ئئا عت ئئرت رس ئئول
بی ئ ئ ئئئداد ک ئ ئ ئئئرده خص ئ ئ ئئئم وت ئ ئ ئئئو ام ئ ئ ئئئداد ک ئ ئ ئئئردهای
(محتشم کاشانی)537 :1387 ،

هر دو شاعر از مصیبتهایی که روزگار بر سئر خانئدان پیئامبر

آورده بئه سئتوه آمدنئد.

آنئئان بئئا قلبئئی آ کنئئده از عواطئئف پئئام و احساسئئات سئئوزنام رنئ هئئای خئئود را از ایئئن روزگئئار

بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سیدحیدر حلی
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ُ
ُ
ناپام ابراز داشته و همواره زمانۀ حقیقئت کئش بئد کئنش را نکوهیئدهانئد .ایئن دو شئاعر آرزو
داشتند رفتار روزگار با خاندان نبوت رفتئاری شایسئته و درخئور احتئرام باشئد ،کئه ایئن گونئه
نبودهاست .این افسوس بیپایان در مرثیههای حسینی این دو شاعر مشهود است.

نتیجه
با بررسی تطبیقی سوگوارههای حسینی محتشم کاشانی و سید حیدر حلی چند نکتئۀ
مهم حاصل شد ،که به شرح زیر بیان میشود:
 -1مضئئامین مشئئترم دو شئئاعر در اشئئعار رثئئایی خئئود عبارتنئئد از :توسئئل جسئئتن بئئه اهئئل
بیت

 ،گریستن فرشتگان در سو امام

 ،توصیف تشنگی و سوز عطش در صئحرای

کربال ،وصف کاروان اسیران کربال ،سرزنش زمانه و نکوهش روزگار.
 -2هر دو شاعر در نشان دادن احساسات پئام در بیئان عواطئف شئورانگیز بسئیار موفئق
عمل کردند.
 -3توجئئه محتشئئم کاشئئانی و سئئید حیئئدر حلئئی بئئه ابعئئاد معنئئوی و روحئئانی واقعئۀ طئئف
بسیار مشهود بود.
 -4و یئئرایش شئئعر ،دقئئت در نظئئم ،گسئئتر موضئئوعات ،تسلسئئل رخئئدادها ،بهئئا دادن بئئه
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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موض ئئوعات ارزش ئئی ،س ئئرایش در قالئ ئ

داسئئئتان و بئئئه ک ئئارگیری آرای ئئهه ئئای بالغ ئئی از دیگ ئئر

مشترکات ساختاری و محتوایی مرثیههای حسینی دو شاعر به شمار میآیند.
 -5خل ئئوص نی ئئت و عشئئئق واقع ئئی ب ئئه اه ئئل بی ئئت

ب ئئه و ی ئئژه بئئئه ام ئئام حس ئئین

در

ماندگاری و جاودانگی مرثیههای دو شاعر نقش داشته است.
 -6تصنع و تکلف در شعر دو شاعر بسیار کم رنا اسئت و بیشئتر اشئعار بئا نظمئی خئود
جوش و برخاسته از نهاد و طبع دو شاعر سروده شدند.
 -7آرایههای بالغی به کار رفته در اشعار محتشم بیش از حلی بودهاست.
 -8محتشم در هم آوایی واژهها ،تناس

تم ئیالت و اسئتفاده از اوزان آهنگئین از برتئری

محسوسی برخئوردار بئود .در مقابئل سئید حیئدر حلئی بئا بئه کئارگیری شئیوههئای خطئابی در
تصویرسازیها تحرم و پویایی خاصی به اشعارش بخشیده است.

 -9واژگان اشعار محتشم بیشتر ساده و قابل فهئم بئرای عامئۀ مئردم اسئت ،در حئالی کئه
شاعر حلی از واژگان ستر و کهن استفاده میکرده است.
 -10روا اشئئعار محتشئئم و حلئئی میئئان مئئردم نشئئانۀ ارتبئئاط عئئاطفی و تعامئئل ذهنئئی بئئا
اشعار آهنگین و اثرگذار این دو شاعر است.
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منابع
_ قرآن کر یم
_ ام ئئام س ئئجاد

 ،عل ئئی بئئئن الحس ئئین ( ،)1370ص ئئحیفة س ئئجادیه ،قئئئم ،دفت ئئر انتش ئئارات

اسالمی.
_ آقئئا بئئ ر تهرانئئی ،محمئئئد محسئئئن ( ،)1983الذریعئئه للئئی تصئئانیف الشئئیعه ،بیئئروت ،دار
االضواس.
_ آل بویه لنگرودی ،عبد العلی و نرگس انصئاری و همکئاران (1392ش)« ،بررسئی مفهئومی
قصید سید مهدی بحر العلوم ومقایسۀ آن با ترکی

بند محتشم کاشانی» ،کئاوش نامئۀ

ادبیات تطبیقی ،شمار  ،10صص .22 - 1
_ حقیقئئت ،عبئئدالرفیع ( ،)1368فرهنئئا شئئاعران ز بئئان پارسئئی ،ته ئئران ،شئئرکت مؤلفئئان و
مترجمان ایران.

_ حلئئی ،حیئئدر ( ،)2011دیئئوان السئئید حیئئدر الحل ئی ،تحقیئئق دکتئئر ُمضئئر سئئلیمان الحلئئی،
بیروت ،شرکه االعلمی للمطبوعات.
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_ خیاط ،جالل ( ،)1987الشعر العراقی الحدیث مرحله وتطور ،بیروت ،دار الرائد العربی.
_ ّ
شبر ،جواد ( ،)2001أد الطف ،بیروت ،مؤسسه تاریخ.
_ طباطبئائی ،عبئئدالع یز (« ،)1408العقئئود االثنئی عشئئر فئی رثئئاس سئئادات البشئئر للسئئید بحئئر
العلوم» ،مجلۀ تراثنا ،شماره  ،10صص .216 - 207
_ طوسی ،محمد بن حسن ( ،)1414اكمالی ،قم ،دار ال قافه.
_ قریشئئی زاده ،عبئئد الرضئئا (« ،)1371جلئئوه هئئای زیبئئایی شناسئئی در ترکیئ

بنئئد محتشئئم

کاشانی» ،نشریۀ ادبستان فرهنا وهنر ،شماره  ،31صص .12 - 10
_ کاشئئانی ،میئئر تقئئی الئئدین ( ،)1384خالصئئه االشئئعار و ز بئئده االفکئئار ،تحقیئئق عبئئد العلئئی
ادی

برومند و محمد حسین نصیری کهنویی ،تهران ،میراب مکتو .

_ الط ئئئئف ،یوسئ ئئئف (« ،)1388بررس ئ ئئی مقایسئ ئئئهای مرثیئ ئ ئۀ امئ ئئئام حسئ ئئئین

در دیئ ئئئوان

محتشئئم کاشئئانی و شئئریف رضئئی» ،فصئئلنامۀ مطالعئئات ادبیئئات تطبیقئئی ،شئئماره،11

صص .212-187
_ مجلسی ،محمدباقر ( ،)1983بحار اكنوار ،تحقیق محمئد بئاقر بهبئودی ،بیئروت ،مؤسسئة
الوفاس.
_ محتشئئئم کاشئئئانی ،علئئئی ( ،)1387دی ئئوان محتشئئئم کاش ئئانی ،تصئئئحی و مقدمئئئه اکبئئئر
بهداروند ،تهران ،انتشارات نگاه.
_ یعقوبی ،محمد علی (بیتا) ،البابلیات ،نجف ،مطبعه الزهراس.
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