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 -1مقدمب
ادب غنایی ،همواره زمینهای هموار برای بروز و ظهور اح ساسات و عواطف درونی شاعران
و ادیبان بوده و شاعران احساسات نابی چون شادی و اندوه و هیجان و عشق و امید و ...را بر
زبان شعر خود و در گ سترة ادب غنایی جاری ساختهاند .اح ساس درونی شاعر ،آنگاه که
وجههای دینی به خود گرفته و از انگیزههای بیرونی ،مانند چ شمدا شت به صله یا ر سیدن به
پ ست و مقام و ،...خالی با شد ،در نابترین و بیآالیشترین ا شعار غنایی به من صة ظهور و
بروز میرسد .مرثیه نیز یکی از انواع ادب غنایی است که درآن ،شاعر حزن و اندوه درونی
خود را به خاطر از دســـت دادن عزیزی ،بر قالب کلمات و ابیات بیان مینماید .مرث یه های
عاشــورایی در ادب شــیعی ،از جمله صــادقترین انواع ســوگنامهها به شــمارمیرود ،چرا که
نهتنها به واسطة سرودن آن ،شاعر به صله و پاداشی چشم نداشت بلکه چهبسا به همین خاطر
با خطرات مالی و جانی نیز رو بهرو می شـــد .وجود شـــ با هت های فراوان در مضـــامین
ســوگنامههای عاش ـورایی ،درکنار این نکته که میتواند برآمده از تأثیر و تأثر میان شــاعران
مختلف بوده و در حیطة مکتب فرانســوی ادبیات تطبیقی مورد بحث و بررســی قرار گیرد،
میتواند ناشی از قرارگرفتن شاعران شیعی در برابر رخداد عظیم و جان سوز کربال بوده و به
دور از تأثیر و تأثر ،دو شاعر به آوردن مضامین مشابه دستزده باشند.
«مقوله ادبیات تطبیقی اگر چه ریشـــه در گذشـــته دارد ،ظاهراً از ســـال  1828میالدی و
توســط ادبا و اندیشــمندان فرانســوی شــکل امروزی یافتهاســت( ».امین مقدســی)5 :1386،
«ادبیات تطبیقی بهطور خال صه ،عبارت ا ست از برر سی ادبیات ملّی و روابط تاریخی آن با
ادبیات م لّت های دیگر ،چگونگی این ارتباط و تأثیر پذیری آنها از یکدیگر و تاثیرگذاری
آن ها بر ی کدیگر ( ».طه ندا )10:1380،ادب یات تطبیقی در حال حاضـــر ،یکی از مهم ترین
روش های تحقیق در ادبیات جهان بهشـــمار میرود و تحقیقات مربوط به آن را در زبان
انگلیســـی ( ،...)Comparative Literatureدر زبان عربی «األدب المقارن» و باالخره در
زبان فارســی «ادبیات تطبیقی» نامیدهاند( .قزلباش )38 :2006 ،اینگونه مطالعات ،منحصــر به
ادبیات نیسـت« ،مطالعه تطبیقی میان ادیبان نیز انجام میگیرد ...معنای این سـخن ،آن نیسـت

بررسی تطبیق رثای امام حسین (ع) در شعر شریف رضی و محتشم کاشانی

که باید رابطة شخصی میان ادیبان وجود داشته باشد بلکه همین که ثابت شود اندیشهای از
محیطی به محیط دیگر راه یافته و ادیبان آنجا از آن تقلید کرده یا از آن متأثر شـــدهاند،
کفایت میکند( ».طه ندا13 :1380 ،و)14
 -1-1بیان مسئلب
سوگنامه یا سوگ سروده که در زبان عربی از آن به مرثیه یاد می شود ،در زمرة انواع شعر
غنایی قرار دارد .ســوگســروده آنگاه که رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گیرد ،غالباً با
عاطفهای حقیقی همراه اســت .ســوگنامههای عاشــورایی ،از ماندگارترین نمونههای مرثیه
به شمارمیآیند .شریف رضی و محتشم کاشانی ،بهعنوان دو شاعر معروف در مرثیه سرایی
عاشــورا ،اشــعار ماندگار و تأثیرگذاری را در این زمینه از خود برجای گذاشــتهاند .در میان
مرثیه های این دو شاعر م شهور ،م ضامین یک سان فراوانی به چ شم میخورد .با توجه به این
امر ،پرســش اصــلی پژوهش حاضــر این اســت که همانندیها و ناهمانندیهای مضــامین
مشترک سوگسرودههای دو شاعر کدامند؟
 -2-1ضرورت و اهمیت تحقیق
شریف رضی و محتشم کاشانی ،از شاعران معروف ادب عربی و فارسی بهشمارمیروند که
در مورد واقعه کربال نیز ا شعاری دارند .در مورد مراثی عا شورایی آنها باید گفت که هر دو
شــاعر در این اشــعار خود ،به گونهای بســیار زیبا به وقایع روز عاشــورا و حوادث پس از آن
پرداختهاند .از آنجا که هر دو شاعر ،از شاعران اهل بیت ع به شمارمیآیند و در رثای ایشان
ا شعار فراوانی دارند ،برر سی تطبیقی رثای این دو میتواند از ب سیاری از م ضامین م شترک
مورد توجه دو شـــاعر که در دو زبان مختلف در رثای اهل بیت(ع) شـــعر ســـرودهاند ،پرده
بردارد و زمینه را برای پرداختن به مضامین مشابه ،برای پژوهشگران فراهم سازد.
 -3-1پیشینة پژوهش
در مورد شــریف رضــی و محتشــم کاشــانی ،تا کنون مقالههای فراوانی به رشــته تحریر در
آمدهاست و هر مقاله به فراخور موضوع خود ،از زاویة دید خاصی به این دو شاعر نگریسته
و جنبهای از ابعاد پنهان شخ صیتی یا ادبی ای شان را مورد برر سی و پژوهش قراردادها ست.
برخی از پژوهشهایی که به نوعی به پژوهش حاضر نیز مرتبط هستند ،عبارتند از« :جستاری

45

46

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،15پاییز و زمستان 1395

بر مرثیههای شریف ر ضی و محت شم کا شانی» به قلم دکتر علیر ضا محمّدر ضایی ،ن شریه
ادبیات تطبیقی ،شــمارة  ،3زمســتان 89؛ هرچند این مقاله به ظاهر با موضــوع مقاله حاضــر
یکسان است ،نگارنده فقط در چند صفحه پایانی به برخی شباهتها میان مرثیههای محتشم
و شــریف رضــی اشــاره کرده و در بیشــتر موارد فقط به بیان اشــعار بســنده کرده و کمتر به
تحلیل و یا تطبیق ا شتراکات و تفاوتها پرداختها ست« .برر سی مفهومی ق صیدة سیّد مهدی
بحرالعلوم و مقای سة آن با ترکیببند محت شم کا شانی» ،به قلم دکتر آلبویه لنگرودی ،مجلة
کاوشنامة ادبیات تطبیقی ،سال سوم ،شمارة  ،10تاب ستان 92؛ در این مقاله نیز برر سی یک
اثر ادبی از دو شــاعر مد نظر بودهاســت« .رثا در شــعر شــریف رضــی» به قلم محمّدابراهیم
خلیفه شوشتری ،فصلنامة اضاءات نقدیه ،سال سوم ،شمارة  ،10تابستان 92؛ در این مقاله نیز
فقط به مبحث رثا در شــعر شــریف رضــی پرداختهشــدهاســت .مقالة حاضــر با درنظرگرفتن
پی شینة پژوهش ،برآن ا ست تا به بر ر سی تطبیقی رثای عا شورایی شریف ر ضی و محت شم
کاشانی بپردازد و همانندیها و ناهمانندهای دو شاعر را در مضامین مربوط به این موضوع،
مورد تحلیل قرار دهد.
 -2بحث
«مرثیه ،رثا ،در لغت ،گریستن برمرده و برشمردن محاسن و محامد وی است و در اصطالح،
شعری را که در رثای ک سی ساخته با شند ،مرثیه گویند( ».دهخدا :1366 ،ذیل واژه مرثیه و
رثا) «مرثیه یا رثا در ا صطالح ادب ،ا شعاری ا ست که در ماتم گذ شتگان و تعزیت یاران و
بازماندگان و اظهار تأســف بر مرگ پادشــاهان و ذکر مصــائب ائمه اطهار(ع) ،مخصــوصــاً
ح ضرت سیّدال شهدا(ع) ودیگر شهدای کربال و ذکر مناقب و مکارم ...و معانی دیگر از این
قبیل سروده شده با شد( ».مؤتمن )86 :1332 ،مرثیه قدمتی بس طوالنی دارد؛ «از آن روزی
که هابیل مظلومانه به شـهادت رسـید و حضـرت آدم(ع) در غم فراق او مرثیه سـرود ،هزاران
سال میگذرد و این نشان میدهد که مرثیه سرایی ،قدمتی دیرینه دارد( ».شاعری)8 :1385 ،
ن صراهلل امامی معتقد ا ست« :خلقیات عرب که ای شان را بر آن دا شت تا بر مردگان خود
زاری بســیار کنند و گریه بر مردگان را با برشــمردن صــفات پســندیدة آنان تشــدید نمایند،
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باعث بر آن بود تا مرثیه در زندگی خصوصی و اجتماعی اعراب حضوری فعال داشتهباشد»
(امامی)13 :1369 ،؛ این مرثیه ســرایی بیشــتر در مرگ عزیزان و کشــتگان جنگ بوده و در
شعر جاهلی بسیار به آن پرداختهشدهاست .در ادبیات عرب ،پس از اشعار جاهلی ،باید دوره
عباسی را دوره شکوفایی مرثیه سرایی نامید .با توجه به مضامین مرثیه در شعر فار سی ،باید
اذعان نمود که «مرثیه ســرایی در عصــر جاهلی و عباســی ،تأثیری عمیق بر مراثی فارســی
داشــتهاســت .شــعرای فارســی زبان از مراثی عربی در مقام تقلید ،چه در مضــمون و چه در
ت صویر ،بهرهها ج ستهاند امّا جو ش شی که در مراثی فار سی ا ست ،غالباً کمتر از مراثی عربی
است( ».همان)17 :
 -1-2مضامین مشترک مراثی شریف رضی و محتشم کاشانی
رویداد عاشـــورا ،یکی از پرشـــورترین و افتخارآمیزترین رویدادهای تاریخی اســـت که
بی شترین تأثیر را در روح و ج سم ان سانهای پاک سر شت برجای نهادها ست .رویدادی که
بهحق با ید آن را رو یارویی حق و با طل ،فضـــی لت و رذی لت ،داد و ب یداد و ارزش ها و
ضـــدِارزشها نامید( .آل بویه لنگرودی« )2 :1392 ،شـــاید به جرئت بتوان ادعا کرد که در
کمتر حادثهای ،شاعران به سان این حادثه به میدان آمده و با سوز و گداز درونی و حماسه و
خروش بیرونی از این واقعه ســخن گفتهباشــند( ».خزعلی )64 :1383 ،پس از مطالعة اشــعار
عاشورایی دو شاعر ،مضامین و درونمایههای مشترک زیادی در رثای امام حسینع به دست
آمد .این مضــامین مشــترک ،نشــان از توجه خاص آن دو به این مضــامین اســت .در برخی
موارد ،دو شاعر ،این مضامین مشترک را با رویکردی متفاوت بیان کردهاند؛ این مسئله ،در
پژوهش حاضر مورد تحقیق و بررسی قرارخواهدگرفت.
 -1-1-2گریب بر امام حسین

(ع)
ع

امام ر ضا ع میفرمایند :بهیقین گری ستند برای شهادت امام ح سین  ،آ سمانهای هفتگانه و
زمینها( .قمی )437 :1385 ،شـــریف رضـــی در اشـــعار خود ،روح پیامبرص و امام علیع و
حضرت زهراس را بر پیکر مطهر امام حسینع ناظر میداند( :الشریف الرضی)96 :1 ،1419 ،
میِّـــت تبــــــکی لَـــــــــه فــــــاطـــمـ ـةٌ

وَ أبــــــوهــــــا و عـــلیـ ذو الـــعُـــلی

لَـــــــــو رَسولُ اهللِ یَحـــــــــیا بَعــــ ـدَه

قَـ ـعَـ ـدَ الـــیـــومَ علـــیــــ ـهِ لِلعَـــــــــزا
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 او کشــتهای اســت که حضــرت فاطمه و پیامبر اســالم و امام علیع بر وی میگریند / .اگرپیامبر اسالمص بعد از ایشان زنده بود ،امروز بر وی مجلس عزا برپا مینمود.
سپس ،به اندوه همیشگی و التیامناپذیر مصیبت ایشان در طول زمان اشاره دارد( :همان)97 :
ال أری حُــــــــزنَـــکُمُ یُنـــــــسَی وَ ال

رُزءَکم یُســـلی وإن طالَ الــــــ مَدَی

اندوه و مصیب و درد و رنج شما هرگز وحتی با گذر زمان فراموش نخواهد شد.
او گریة بیپایان خود را بر امام حسینع ،اینگونه توصیف میکند( :همان)518 :
بِأی طَرفٍ أرَى العَلیـ ـاءَ إن نَضَبَت

عَیــنِی وَ لَجلَجت عَنهَا بِالمَعَاذیــرِ

یا جَـــد الزالَ لـــی هَمـ یُحَــرّضُنِی

عَلى الدّمُ ـوعِ وَ وَجْد غَی ـرُ مَقْهُورِ

اگر چشـــمانم خشـــک گردد و چارهای نپذیرد ،با کدامین چشـــم به بلندی ها بنگرم؟  /یا
رسولاهلل ،هنوز در دلم غمی دارم که مرا به گریه وا میدارد و شوقم تمامی ندارد.
ولی محتشــم با مخاطب قراردادن دل خویش ،از او میخواهد که مانند ابر بهاری بر امام
حســین(ع) گریان باشــد.گریة زیاد در این بیت ،به بزرگی مصــیبت اشــاره دارد( :محتشــم
کاشانی)508 :1370،
تــــو نیــــز ای دل چو ابر نوبهــــاری

ببــــار از دیــــده هر اشکی که داری
(ع)

او همچنین با بهکاربردن کلمة «دیگر» ،به آغاز ماه محرم و ایّام عزاداری امام حســـین
اشاره و دل خویش را به ناله و چشم خود را به گریه دعوت میکند( :همان)
بنـــــال ای دل که دیگر ماتم آمـــــد

بــــــگری ای دیده ایام غم آمــــــد

در ادامه ،با انتخاب کلمة «روزگار» ،میخواهد دائمیبودن و فراوانبودن گریه بر امام(ع) را
(ع)

نشـــان دهد و با بهکاربردن کلمة «دهر» ،بیان میدارد که روزگار پیوســـته بر امام حســـین
گریان بودهاست( :همان)533 :
گر چشم روزگـار برو زار میگریست

خون میگـذشت از سر ایوان کـربال

نگرفت دست دهر گالبی به غیر اشک

زآن گل که شد شکفته به بستان کربال

در بحث گریه بر امام حســینع ،هر دو شــاعر به این امر اشــاره دارند؛ با این تفاوت که
شریف ر ضی از دیدگاهی برتر ،ن سبت به محت شم ،به این امر نگری سته و به گریة اهل بیت
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عصــمت و طهارت و پیامبر اکرمص بر امام حســین ع ،اشــاره مینماید و معتقد اســت که این
درد هیچگاه درمان نخواهد شد ولی محتشم ،خویشتن را به گریهکردن مانند ابر نوبهاری که
باران فراوان دارد ،دعوت می نماید؛ آنگاه به آغاز دوبارة ماه محرم و نیز شـــروع دوبارة
سوگواری بر امام ح سین(ع) میپردازد و با انتخاب کلمة روزگار ،به دائمیبودن و زیادبودن
گریه بر ایشــان اشــاره میکند .با توجه به آنچه گذشــت ،دیدگاه شــریف رضــی به این امر،
بیشتر اعتقادی و دیدگاه محتشم ،بیشتر ادبی است.
 -2-1-2سوگوارس حیوانات و پرندگان
شــریف رضــی دراین زمینه ،به این موضــوع اشــاره دارد که با وجود قرارگرفتن بدن مطهر
ایشــان در خاک کربال به مدت ســه شــبانه روز ،هیچ حیوانی به خاطر جایگاه واالی امام ،به
پیکر مطهر ایشان نزدیک نشد( :الشریف الرضی)517 :1 ،1419 ،
تَهابُهُ الوَحشُ أن تَـدنوا لمَصرَعِـه

وَ قَـدْ أقَـامَ ثَالثـاً غَیــرَ مَقْبُـورِ

با اینکه سه روز بر زمین افتاده و دفن نشده بودند ،حیوانات وحشی به وی نزدیک نشدند.
محتشـــم به تأثیرپذیری حیوانات از این مصـــیبت اشـــاره میکند و این موضـــوع را با
فرارکردن آهو از دشــت و افتادن پرنده از آشــیانه بیان میدارد( :محتشــم کاشــانی:1370 ،
)536
هرجا که بود آهویی از دشت پا کشید

هـرجا که بـود طایری از آشیان فتاد

در این مو ضوع نیز با اینکه دو شاعر به یک امر واحد میپردازند ،از دو نظرگاه مختلف
به آن مینگرند؛ شــریف رضــی به قداســت بدن مطهر امام حســینع در نزد حیوانات درنده
ا شاره میکند؛ یعنی به زمان بعد از شهادت امام ،حال آنکه محت شم به لحظة شهادت امام و
بزرگی و عظمت این م صیبت ،حتی در نزد حیوانات ا شاره دارد .به همین خاطر نیز شریف
رضی از حیوانات درنده یاد میکند ،حال آنکه محتشم به آهو و پرنده اشاره مینماید.
 -3-1-2اسارت
در نهضت کربال ،دو محور عمده را باید مد نظر داشت« :یکی محور شکلگیری نهضت و
دیگری ماندگاری آن .اگرچه این نهضــت با جهاد و مبارزة امام و یارانش تا عصــر عاش ـورا
شکل گرفت ،بی شک بهاسارترفتن عترت پیامبر و سخنرانیهای علی بن الحسین و زینب
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کبری در اســارت ،تداوم و زندهماندن آن را تضــمین کرد( .انصــاری )155 :1389 ،شــریف
ر ضی ،ا سارت خاندان امام ح سینع را اینگونه بهت صویرک شیدها ست( :ال شریف الر ضی،
)95 :1 ،1419
جَـــ ـزَرُوا جَـــــزرَاأل ضَـــــاحِی نَ سلَهُ

ثُــ ـمَّ سَــــاقُوا أهلَــ ـهُ سَــــوقَ ا مَــــا

مُــــعـــجَالتٍ الیُــــواریـــنَ ضُحَــــی

سَنَنَ األوجــــهِ أو بیــــضَ الطــــلَی

هـــاتِفـــاتٍ بِـــرَسُــــــولِ اللّـــهِ فـــی

بُهَرِ الســَّعیِ و عَثَــــــراتِ الخُــــــطی

خاندان او را مانند قربانی ،ذبح نمودند و ســپس ،خانوادهاش را چون کنیزان با خود بردند/ .
زنانی شـــتابان که در روشـــنایی روز ،چهره های درخشـــان خود را پنهان نمینمودند / .با
نفسهای بریده و در هنگام لغزش پایشان ،رسول خدا را با فریاد صدا میزدند.
شریف در ابیاتی دیگر ،تعجب و افسوس خود را از بهاسارتبردن خاندان رسولاهلل ،آن
هم در ز مانی که هنوز دین اســـالم مان ند ن هالی نورَس اســــت ،اینگو نه ب یان می دارد:
(همان)517:
م
هلل ب ی َن ُه ُ
ت رَســ ـُو ِل ا ِ
تُســ ـ بَى بَنــا ُ

وَالـدّینُ غَضُّ المَبــادی غَیرُ مَســـتُورِ

زمانی دختران رسول خدا به اسارت برده شدند که هنوز نشانههای دین ،تازه و آشکار بود.
آنگاه بهاسارترفتن ایشان را اینگونه بهتصویرمیکشد( :همان)409 :
نَسْـــلُ النّبـــیّ عَلَى صِعَـــابِ مَطِیّهَـــا

وَ دَمُ النّبــــیّ عَلى رُؤوسِ صِعَادِهَــــا

صَـــفَـــداتُ مَـــالِ اهلل مِـــلءُ أکُفّهَـــا

وَ أکُـــفُّ آلِ اللَّـــهِ فی أصْفَـــادِهَـــا

خاندان پیامبر ،بر شــترانی ســرکش ســوارند و خون پیامبر نیز بر ســر نیزهها ،نمایان اســت/ .
دستان بنی امیّه ،پر از اموال خداوند است و دست خاندان الهی را بر زنجیر بستهاند.
سپس ،بیان میدارد که ساربان بدخو و ستمگر ،یک لحظه هم اسرا را رها نمیکند و پیوسته
به آزار آنها میپردازد و ناله آنها نیز پایانی ندارد( :همان)164 :2،
ال یَغُـــبُّ الحَـــادی العَنیـــفُ وَ ال یَفـ

ـــــــ ـتُرُ عَـــن رَنَّـ ـةِ العَدیـ ـلِ العَدیـ ـلُ

وَالسّبَــایا عَــلى النّــجَــائِبِ تُســْتَــاقُ

وَقَــــد نــــالتِ الجُیُــــوبَ الذّیُــــولُ
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ساربان خشن و بدخو ،به کناری نمیرود و ناله و اشک یتیمان نیز پایانی ندارد / .اسیران ،بر
شترها سوار شده و گریبانها را تا به دامن پاره کردهاند.
ولی محتشم بهصورت اغراقآمیز ،لحظه عبور کاروان اسرا از کنار پیکرهای مطهر شهدا
را به نمایش میگذارد ،درحالیکه صدای نالة آنها از همهجا به گوش میرسد و این صحنه،
حتی باعث گریه مالئکه شدهاست( :محتشم کاشانی)536- 535 :1370 ،
بـر حربـگاه چون ره آن کـاروان فتـاد

شـور ونشور واهمه را درگمان فتـاد

هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت

هم گـریه برمالئک هفت آسمان فتـاد

***
فکند
جمعی که پاس محملشان داشت

گشتند بیعمـاری محمل شترسـوار

شریف ،اسیران را سوار بر شترانی بدخو توصیف کردهاست و به اهانت ساربان به آنها
جبرئیل
ا شاره میکند ،در حالی که محتشم ،فقط لحظة عبور کاروان اسرا از کنار شهدا را توصیف
میکند .در واقع ،توصـــیف اســـارت اهل بیت(ع) نزد شـــریف ،نســـبت به محتشـــم ،ابعاد
گستردهتری دارد.
 -4-1-2غسل و کفن امام حسین(ع) و شهداء
شریف از بی غسلوکفنبودن امام(ع) ،با لفظ «بال شدّ لحیین» و «ال مدّ ردا» سخن میگوید و
بیکفن دفنشدن امام را برنمیتابد( :شریف رضی)95 :1 ،1419 ،
وَصَــــریعــ ـاً عــــالَجَ الــــموتَ بِــ ـالَ

شَـــد لَـــحـــیَـــیـــنِ وَال مَــــــدّ رِدَا

غَسَلـــوُهُ بِــــــدَمِ الطَّـــعـــنِ وَ مَــــــا

کَفَّـــنـــوُه غَیـــرَ بَـــوغـــاءِ الثَّــــــرَی

ک شتهای که با مرگش روبهرو شد ،بدون اینکه وقت کند محا سنش را ببندد یا لبا سی بر تن
کند( .ا شاره به مرا سم تدفین و غ سل و کفن)  /او را با خون نیزهها غ سل دادند و کفنی جز
خاک نرم بر او نپوشاندند.
ولی محتشم با تعبیر « شاه شهید ناشده مدفون» ،به بی غسلوکفنبودن بدن امام حسین

(ع)

ا شاره و ای شان را به پاد شاهی ت شبیه میکند که غ سل و کفن ندارد و هنوز دفن ن شده و در
واقع ،در این عبارت از متناقضنمایی اســـتفاده کردهاســـت (شـــاه و بی غســـلوکفنبودن).
(محتشم کاشانی)536- 535 :1370 ،
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شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

ایـــن قالب تپان که چنین مانده بر زمین
(ع)

به اعتقاد شریف ،غسل و کفن امام حسین

با خون نیزهها و خاک گرم کربال ،به انجام

رسیده ولی محتشم با تعبیر « شاه شهید نا شده مدفون» ،به این موضوع اشاره میکند .در این
زمینه نیز سخن شریف رضی از شیوایی و رسایی ادبی باالتری برخوردار است.
 -5-1-2انتقام ویی
شریف با خطاب قراردادن فرزندان پیامبر(ص) ،به و صف آمادگی خویش و شم شیر و ا سب
خود میپردازد و آرزو میکند که زنده بماند وشــمشــیر و نیزه به دســت ،تمامیخونخواهان
شهدای کربال را به انتقامگرفتن دعوت نماید( :الشریف الرضی)165 :2 ،1419 ،
ی ـا بَنی أح ـ َم ـ ٍد إ َل ـى َک ـم سِن ـا ِن ـی

غَـــائِـــب عَــنْ طِــعَـــانِــهِ مَـــمطُـــولُ

وَ جِیَـــادِی مَــرْبــُوطَــةٌ وَ المَــطَـــایـــا

وَمَقَــــامی یَــــرُوعُ عَنــــهُ الدّخیــــلُ

لَیْــتَ أنّـــی أبــقَـــى فَـــأمتَــرِقَ النّــــــا

سَ وَ فی الکَــ ـفّ صَــــارِم مَسلُــــولُ

وَ أجُـ ـرَّ الـ ـقَنـــا لِـ ـثَـــارات یَـــومِ الــــ

ــــطّفّ یَستَلحِقُ الرّعیــــلَ الرّعیــــلُ

ای خاندان ر سولاهلل ،تا کی امروز و فردا کنم و نیزهام از ضربهزدن محروم با شد / .ا سبانم
آمادة نبرد و گوش بهزنگ ،به گونهای که هر تازهواردی را میترســـاند / .ای کاش زنده
بمانم! برای روزی که شم شیر برّان بر کف گیرم و د شمنانتان را از هم بدرّم / .و نیزهام را به
خونخواهی قربانیان بردارم و دشمنان را گروه گروه به خاک و خون کشم.
وی در جایی دیگر ،با خطاب قراردادن امام زمان(عج) ،از ایشـــان می خواهد که برای
خونخواهی وانتقامگرفتن ازستمگران بهپاخیزد( :همان)409 :1 ،
یَـــا غَـــیـ ـرَةَ اللَّهِ اغْـ ـضَبـــی لِنَـ ـبِیّــــ ـهِ

وَتَزَحزَحی بِالبیضِ عَن أغ مَادِهَـــــــا

مِـــنْ عُصْبَـــة ضَـــاعَتْ دِمَاءَمُحَمّـــدٍ

وَبنِـــیهِ بَیـــنَ یَزیدِهَـــا وَ زیـــادِهَـــا

ای غیرت و خ شم الهی ،به خاطر پیامبر خدا به پا خیز و شم شیرهای بران را از نیام برکش/ .
بر آن گروهی یورش بر که خون خاندان پیامبر را به خاطر یزید و زیاد تباه ساختند.

بررسی تطبیق رثای امام حسین (ع) در شعر شریف رضی و محتشم کاشانی

در ادامه ،خلفای بنی امیّه را مورد خطاب قرارمیدهد و از گرفتن انتقام از ستمگران و قاتالن
امام حسین(ع) و یارانشان سخن میگوید و با تشبیه شمشیر در غالف خویش ،به ماری که به
خود میپیچد ،اینگونه میسراید( :همان)517 :
بَنـــی أمَیّـ ـةَ! مَـــااألسیـــافُ نـ ـائمَــــ ـةً

عَنْ شَاهر فی أقاصِی األرْضِ مَوْتـــورِ

َو البَارِقَـــاتُ تَلَـ ـوّى فـــی مَغَـ ـامِدِهَـــا

وَالسّابِقــــــاتُ تَمَطَّى فی المَضامیـــرِ

ای بنی امیّه ،شــمشــیرها هرگز از خونخواهی کســانی که در دورترین ســرزمینها به خون
غلطیدند ،به خواب نخواهند رفت / .شمشیرهای درخشان ،در نیام به خود میپیچند و اسبان
تیزرو ،بیقراری میکنند.
ولی محتشم با نوعی روحیة یأس و ناامیدی از گرفتن انتقام از قاتالن حسین ،معتقد است
که این انتقام فقط در روز قیامت و به وسیلة اهل بیت فراهم می شود و با این انتقام ا ست که
عرش الهی به تالطم درمیآید( :محتشم کاشانی)535- 534 :1370 ،
آن انت ـق ـام گ ـر نفت ـادی ب ـه روز حشر

بـــا این عمل معـــامله دهـــر چـــون شدی

آل نب ـی چ ـو دس ـت تظلّ ـم ب ـرآورن ـد

ارک ـان ع ـرش را ب ـه تالط ـم درآورن ـد

دست عت ـاب ح ـق به در آی ـد ز آستین

چون اهل بیت دست در اهل ستم زننــــد

شریف ،خود را آمادة انتقام میداند و از امام زمان(عج) هم میخواهد که ظهور کند و از
قاتلین امام حسین(ع) خونخواهی کند .به عالوه ،وی با رویکردی روایی ،تاریخی و سیاسی،
به جنایات بنی امیّه اشـــاه میکند و اظهار میدارد که شـــیعیان،آمادة گرفتن انتقام خون اهل
بیت(ع) هســتند ،در حالی که محتشــم ،خونخواهی شــهدای کربال را به روز قیامت موکول
می کنــد زیرا از نظر او ،در این دنیــا چنین امکــانی وجود نــدارد .شـــریف ،در انعکــاس
انتقامجویی از یزیدیان ،موفقتر از محتشــم عمل نموده زیرا انتقامجویی در شــعر وی ،ابعاد
گستردهتری دارد ولی محتشم ،صورت مسئلة انتقام را پاک و خود را از آن رها میسازد.
 -6-1-2کینبتوزس دشمنان
شـــریف ،علت اصـــلی حادثة کربال را انتقامگیری بنی ام یّه از اهل بیت ،به خاطر کی نه های
ریشهدار بنی امیّه از ایشان در عصر جاهلیت و صدر اسالم میداند( :الشریف الرضی،1419 ،
)408 :1
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وَا لَهــــ ـفَتـــاهُ لِعُـــصبَـــة عَلَـــویّـــــــــة

تَبِــعَت أمَیّــةَ بَـــعــدَ عِــزّ قِـــیـــادِهَـــا

طَلَـــبَت تُـــراثَ الجَـــاهِلیّـــةِ عِندَهَـــا

وَشَفَـــتْ قَدِیمَ الغِـــلِّ مِن أحقَادِهَـــا

دریغ و افسوس بر خاندان علی که بعد از عزّت و سربلندی ،اکنون پامال امویان گشتها ست.
 /امویان میراث جاهلی خود را طلب و آتش کینة دیرین خود را خاموش نمودند.
محتشــم نیز این کینهتوزیها را به آغاز اســالم و زمان امام علی(ع) و حضــرت زهرا(س) و
امام حســـن(ع) ارتباط میدهد و معتقد اســـت که ســـرآغاز این کینه توزیها ،به آن دوران
برمیگردد؛ یعنی ســـتمگران ،انتقام همة کینه هایی را که از اهل بیت(ع) داشـــتند ،در کربال
(س)

گرفتند .وی با تعابیری مثل «شــیر خدا و خیرالنســا» به حضــرت علی(ع) و حضــرت زهرا

اشـــاره میکند و نیز تعبیر «اخگر الماسریزهها» را به عنوان اســـتعاره از جگر پاره پارة امام
حسن مجتبی(ع) بهکارمیبرد( :محتشم کاشانی)534 :1370 ،
نوبت به اولیا چـــو رسیـــد آسمـــان تپـــید

زان ضـــربتی که بـــر ســـر شیر خدا زدند

آن در ک ـه جب ـرئیل امین ب ـود خ ـادمش

اهل ستــم به پهــلوی خیــرالنســا زدنــد

ب ـس آتش ـی ز اخ ـگر الم ـاس ری ـزه ها

افروخت ـ ـند و در حس ـن مجت ـبی زدن ـد

وان ـگ ـه س ـرادقی که ملک محرمش نبود

کن ـدند از م ـ دین ـه و درکرب ـ ـال زدن ـد

وز تی ـشه ستی ـزه در آن دش ـت ک ـوفیان

ب ـس نخ ـله ـا ز گل ـشن آل عب ـا زدن ـد

شریف و محتشم ،هر دو با اشاره ای تاریخی ،کینهتوزی ستمگران و یزیدیان را به صدر
اســالم و ناکامیهای آنها در آن زمان ارتباط میدهند ولی در این میان ،محتشــم ،دیدگاهی
وسیعتر از شریف دارد و به مسائل بیشتری در این زمینه اشاره مینماید.
 -7-1-2تاختن اسب بر بدنها
شـــیخ عباس قمی ،در کتاب ترجمه نفسالهموم (در کربال چه گذشـــت) میگوید« :بعد از
بها سارتگرفتن اهل بیت(ع) و غارت خیمهها ،عمر سعد ملعون در میان یارانش جار ک شید:
چه کســی اســت که اســب بر پش ـت و ســینة حســین(ع) بتازد! ده کس داوطلب شــدند و تن
حسین(ع) را با سمّ اسبان لگدکوب کردند( ».قمی )485 :1385 ،شریف با اظهار همدردی با
امام حسین(ع) میگوید که چگونه ستمگران ،پیکر مطهر امام(ع) را پایمال سمّ اسبان نمایند و
من ساکت بمانم و آمادة جانف شانی نبا شم؟ سپس ،به ت صویر شهادت شهدا(ع) ا شاره دارد،
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زمانی که روحشان عروج میکند ولی جسمشان بر روی خاک ،پایمال سمّ اسبان میگردد:
(الشریف الرضی 164 :2 ،1419 ،و  409 :1و)516
أتُـــرَانِـــی أُعِیـــرُ وَجْهِـــیَ صَـــوْنـــاً

وَ عَلَــــى وَجهِـــهِ تَجُــــولُ الخُیــــولُ

آیا میپنداری که من صورت خود را حفظ میکنم ،حال آنکه بر صورت او اسبها میتازند.
اللَّهُ سَـــابَــقَــکُــمْ إلَـــى أرْوَاحِــهَــــــا

وَ کَسَبْتُـ ـمُ اآلثَـــامَ فـــی أجْســـادِهَـــا

خداوند در گرفتن روح آنها ،بر شـــما پیشـــی گرفت و شـــما نیز بر پیکرشـــان ،مرتکب
جنایتهای بیشمار شدید.
وَخَــــ ـرَّ لِلمَــــــوتِ ال کَـ ـفـ تُقَــــ ـلّبُه

إالْ بِوَطْءٍ مِنَ الجُرْدِ المَحا ضِیــــــــ ـرِ

به دامان مرگ درافتاد و هیچ دستی او را برنگرفت ،مگر لگدمالشدن با سم اسبان.
محت شم ،مقام و منزلت امام ح سین(ع) نزد مادرش زهرا(س) و نیز علم الهی ای شان و تاختن
اسب بر سینة پر از دانش حضرت را مد نظر قرارمیدهد ( :محتشم کاشانی)450 :1370 ،
ایـــن سرور سینه زهـــراست کز سم ستور

سینه پر علمش از هرسو لگدکوب بالست

شــریف ،بعد از اشــاره به تاختن اســب بر بدنهای مطهر شــهدا ،بیان میدارد که من نیز
آمادة جانفشــانی هســتم؛ وی این عمل یزیدیان را گناهی بزرگ و نابخشــودنی برمیشـمرد
ولی محتشــم ،به مقام امام(ع) و علم الهی ایشــان و تاختن اســب بر پیکر مطهر امامع ،اشــاره
میکند.
 -8-1-2برنیزهکردن سرها
«و همان ع صر عا شورا بود که عمر سعد ،سر مبارک امام ح سین(ع) را با خولی و حمید بن
مســـلم ازدی ،نزد عبیداهلل بن زیاد به کوفه فرســـتاد( ».قمی )486 :1385 ،شـــریف ،از ســـر
برنیزه شدة امام(ع) ،با تعبیر «دم النبی» و «طریدة القنا» یاد میکند و سرهای شهدا(ع) را به ماه و
ستاره و چراغهایی نورانی ت شبیه میکند که در پی همدیگر بر روی نیزه ه ستند( :ال شریف
الرضی408 :1 ،1419 ،و94و)411
نَسْـــلُ النّبـــیّ عَلَى صِعَـــابِ مَطِیّهَـــا

وَ دَمُ النّبــــیّ عَلى رُؤوسِ صِعَادِهَــــا

خاندان پیامبر بر شترانی سرکش سوارند و خون پیامبر نیز بر سرِ نیزهها نمایان است.
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أتُــ ـرَى دَرَت أنّ الحُسَیــــن طَریــ ـدَةً

لِقَــنَـــا بَنـــی الطّـــرداءِ عِنْــدَ وِالدِهَـــا

آیا ح ضرت زهرا هنگام والدت ح سینع میدان ست که سر فرزندش ،به د ست زنازادگان و
حرامیان بر نیزه خواهدرفت؟
حَمَــــلُوا رَأ ســــاً یُ صَــــلونَ عَلَــــی

جَــــــدهِ األکـــرَمِ طَـــوعـــاً وَإبَــــــا

وَوُجُــــوهٍ کَــــالــــمَصــــابیــــحِ فَمِن

قَـــمَـــرغـــابَ و نـــجم قَـــد هَـــوی

ســـری را با خود بردند که بر جدش در نماز ،از ســـر رضـــایت یا با اکراه اقتدا مینمودند.
/چهرههایی چونان چراغ که مانند ماه تابان و یا ستارههای درخشان افول کردند.
محتشم نیز در اینباره چنین میسراید( :محتشم کاشانی)535 :1370 ،
پس بـــر سنان کنند سری را که جبـــرئیل

شوید غب ـار گیسویش از آب سل ـ ـسبیل

روزی که شـــد به نیزه ســـرآن بزرگـــوار

خورشید سرب ـرهنه ب ـرآمد ز ک ـوهس ـار

در بیت اول ،به قسمتی از آیه  19سوره دهر یعنی(عَیناً فیها تُ سَمی سَل سَبیالً) اشاره دارد و
«مراد از خور شید در این بیت ،ح ضرت زینب(س) ا ست» ( .علیر ضا حجازی)159 :1425 ،
پس اگر «خورشــید» را اســتعاره از «زینب»(س) بگیریم ،کوهســار ،اســتعاره از خیمهها و «آن
بزرگوار» ،کنایه از امام حسین(ع) است و شاعر در مصراع اول ،به وحشیگریهای دشمنان،
بریدن ســرها و بهنیزهکردن آنها اشــاره کردهاســت .وی در ادامه ،با توصــیف پیکر بیجان
شـــهدای کربال و ســـرهای بر نیزه ،به ســـر مبارک امام حســـین(ع) که روزی بر روی دوش
پیامبر(ص) بوده ولی اکنون بر روی نیزه هاســت ،اشــاره مینماید( :محتشــم کاشــانی:1370 ،
)537
تنهای کشتگان همه در خاک وخون نگر

ســـرهای سروران همه بر نیـــزه ها ببـــین

آن ســـر که بود بر ســـر دوش نبی مـــدام

یک نیزه اش ز دوش مخـــالف جدا ببین
(ع)

شریف و محت شم ،هر دو از قدا ست سر امام ح سین

سخن گفته اند؛ سری که روزی

پیامبر(ص) بر آن درود می فرســـتاده و یا بر روی دوش ایشـــان بوده ولی اکنون بدان هتک
حرمت شده و بر روی نیزه ها ست .شریف ،به مو ضوع حمل سرها به همراه ا سرا به مناطق
دیگر هم ا شاره کرده ا ست ولی محت شم خیر .محت شم ،عالوه بر ا شاره به قدا ست سر امام
حسین(ع) نزد پیامبر(ص) ،به احترام جبرئیل هم بدان اشاره نمودهاست.
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 -9-1-2تشنگی
شریف بیان میدارد که حتی تا لحظه شهادت هم آبی به امام حسین(ع) و یارانش نرسید و
تشنگی امام(ع) ،با نیزه ها و شمشیرها برطرف شد( :الشریف الرضی93 :1 ،1419،و)517
لَم یَذوقوا المـــــاءَ حتّی اجتَمَعـــــوا

ف ع لی وِردِ ا لرّدَی
بِح ِـدَا الســ َّـ ی ِ

آبی ننوشیدند تا اینکه با تیزی شمشیرها ،بر آبشخور مرگ جمع شدند.
ظَمْآنَ سَــــلّى نَجیــــعُ الطّعنِ غُــــلّتَهُ

عَنْ بَارِدٍ من عُ بَابِ ال مَاءِ مَقْــــــرُورِ

تشنهکامی که قرارگرفتن نیزه در پهلویش ،سوز تشنگی و آب گورا را از یادش برد.
محت شم ،از سیراببودن تمامیکائنات و ت شنگی شدید امام ح سین (ع) و فرزندان ای شان
ســـخن می گوید« .محتشـــم با تعبیر از آب هم مضـــایقه کردند کوفیان» ،نهتنها ســـ نّت
مهماننوازی عربی را به چالش میک شد بلکه به طور غیرِم ستقیم ،به سرزنش آنها پرداخته و
اندوه و تعجب و تأ سف خویش را بیان دا شتها ست»( .محمّدر ضایی )345 :1389 ،در واقع،
اغراق محتشم در میزان تشنگی یاران امام حسین در روز کربال ،جدای از نکتة بالغی خود،
نشاندهندة اوج اندوه شاعر از این واقعة دردناک است( :محتشم کاشانی)533 :1370 ،
بودنــد د یو و دد همــه ســـ یراب و

خاتــم ز قحـط آب ،سلیمــان کربـال
ف ـ ری ـ ـاد الع ـطش زبی ـاب ـ ـان ک ـرب ـال

رســد
ـکـــــــمی
مـــــــبه عیوق
تشنـگان هنـوز
زان
ـیــــــ
مــــــــی
شــریف رضــی معتقد اســت که امام حســین(ع) ،حتی تا لحظه شــهادت هم تشــنه بود و با
نیزه ها و شمشیرها سیراب شد ولی محتشم با اغراق ،از تشنگی ایشان و اهل بیت و یارانشان
ســـخن می گوید .هر دو شـــاعر ،به فراوانبودن آب در ســـرزمین کربال و در عین حال،
تشنهماندن امام حسین(ع) و یارانشان اشاره دارند.
 -10-1-2مهماننوازس کوفیان
شـــریف ،از امام حســـین(ع) و اهل بیتشـــان ،با تعبیر «مهمان» یاد میکند؛ مهمانانی که نهتنها
پذیرایی ن شدند بلکه شهید شدند یا به ا سارت درآمدند و از پیامبر(ص) ،به ک شاورزی تعبیر
میکند که در حق این مردم نیکی نمود ولی آنها چه خوب مهماننوازی از فرزندان ایشـــان
کردند( :الشریف الرضی)94-93 :1 ،1419،
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وَضُـ ـیُــــــوفٍ لِفــــــالة قَـــفــــــرة

نَـــزَلُـــوا فیـــهـــا عَلی غَیـــرِ قِـــرَی

غـــارس لَم یَـــألُ فی الغَرسِ لَـــهُم

فَـــأذاقـــوا أهـ ـلَـــه مُـ ـرَّ الـ ـجَـ ـنَـــی

میهمانانی که در بیابانی بی آب و علف و بدون پذیرایی و مهماننوازی فرود آمدند / .پیامبر
برای آنها هیچ کوتاهی نکرد ولی به خاندانش تلخترین میوهها را چشاندند.
محتشم نیز از امام حسین(ع) ،با تعبیر «مهمان کربال» یاد میکند و با بهکاربردن واژة «هم»،
بیان میدارد که حداقل وســایل پذیرایی ،یعنی آب را نیز بر آنها بســتند( :محتشــم کاشــانی،
)533 :1370
از آب ه ـم مضایق ـه کردن ـد ک ـوفی ـان

خوش داشتــند حــرمت مهمــان کربــال

دو شــاعر ،مهماننوازی کوفیان را به چالش کشــیده و آنها را الیق ســرزنش میدانند امّا
شریف ،به نقش هدایتی پیامبرص و قدرناشناسی کوفیان نیز اشاره دارد.
 -11-1-2وصف میدان و سرزمین کربال
شــریف رضــی ،با تعبیر «آل المصــطفی» ،تمامی ائمه معصــومین(ع) را داغدار حادثه کربال
میداند و به سرزنش سرزمین کربال میپردازد( :الشریف الرضی)93 :1 ،1419،
کـــربـــال الزلـــتِ کـــربـــاً وَ بَــــــال

مَـــا لقـــی عنـــدَکِ آلُ المصـــطفی

کَم علی تُـــربِـــکِ لَـــمّـــا صُرِّعُـــوا

مِن دَم ســالَ وَمِــــــن دَمع جَــــ ـرَی

ای کربال ،پیو سته در رنج و بال با شی ،خاندان پیامبر چه سختیها که در نزد تو دید /.آنگاه
که بر خاک در افتادند ،چه خونها که جاری نگشت و چه اشکها که نریخت.
وی همچنین از سرزمین کربال ،به قربانگاه شهیدان یاد میکند( :همان)408 :
بِالطَّــــف حیثُ غَــــدا مُراقُ دِمائنَــــا

وَ مُنــــــاخُ أینُــقِهَـــا لِیـــومِ جِـــالدِهَـــا

القَــ ـفْرُ مِنْ أرْوَاقِهــــا وَالطّیــ ـرُ مِــ ـنْ

طُـ ـرّاقِهَـ ـا وَ الوَحْشُ مِـ ـنْ عُـ ـوّادِهَـــا

در سرزمین کربال که محل ریختن خون ما و نشستن شترها در روز جنگ بود / .اکنون رواقش
خشک و سوزان است و میعادگاه پرندگان و حیوانات وحشی شدهاست.
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محتشـــم نیز از کربال با تعابیری چون «زمین پربال»« ،قتلگاه»« ،خیمهگاه» و «غرقاب» یاد
میکند و از خود میپرســد که چرا ما در این مصــیبت گریان نباشــیم؟ (محتشــم کاشــانی،
)449 :1370
ای ـن زمین پربال را نام دشت کرب ـالست

ای دل بــــیدرد آه آسمــــان ســــوزت

این بیابـــان قتلگاه سیـــد لبتـــشنه است

هنگام
وی دیده
وقت فغان
زبـــــــان
ای
ـاســـــــــــت
ـــــــــــــــ
ـجــــــــ
کــــــــ
فان
اشــــک ما درین غر قاب بی طو
بحر
ُکـــــــــاســــــــــــــــــــــــــت
بـــــــــ

کشــتی عمرحســین اینجا به زاری گش ـته

قرار
ـریف ،آن را
قرین درد چو بال میدانند .شــ
هر دو شـــاعر ،ســـرزمین کربال
خطابــت
راســــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراــرق
(ع)

میدهد و به عتاب آن میپردازد و بهگونهای ،آن را در مصیبتهایی که بر سر امام حسین

و یارانشان آمدهاست ،مقصر و شریک میداند و از آن پس ،صفا و صمیمیت از آنجا رخت
بربسته است ولی محتشم با بهکاربردن تعابیری سوزناک از کربال ،همگان را دعوت به ناله و
گریه میکند.
 -12-1-2غربت و مظلومیت
شـــریف ،برای بیان نمودن غربت امام(ع) ،از اصـــطالحاتی همچون «غریب الدیار»« ،قتیل
األعداء» و «الغوث له» بهره میبرد( :الشریف الرضی165/2 ،و )95/1
یــا غَریـبَ الـدّیــارِ! صـــَبرِی غَریــب

وَ قَتیــ ـلَ األعــــداءِ نَــ ـوْمیقَتیــــــ ـلُ

ای آواره منزلگاه ،صبر و قراری ندارم و ای کشتة دشمنان ،خواب بر من حرام است.
مُــــرهَقــ ـاً یَــــــــدعُــــو وَ الغَوثَ له

بِأب بَـــــــــــرًّ و جَدًّ مُصـــــــطَــــــــفی

از روی ناچاری ،پدر نیکوکار و جد برگزیدهاش را صدا میزد ،حال آنکه یاوری نداشت.
محتشم ،امام(ع) را بدون یار و یاور در کربال توصیف میکند( :محتشم کاشانی:1370 ،
)450
ایـن عزیـز صـاحب دل ،ابا عبـداهلل است

کز ســتــــــور افتاده بییـــــاور به دشــت

ـــــــــــــــتله»
مرهقـاً» و «الغوث
امام حســین(ع) در شــعر شــریف« ،غریب الدیار»« ،قتیل االعداء»« ،
کــــــــربــــــــالســـــــــ
ا ست که پدر خود و پیامبر(ص) را صدا میزند؛ از این رو ،شاعر ،شکیبایی خود را از د ست
دادهاســت و خواب به چشــمانش راه ندارد ولی در نظر محتشــم ،ایشــان «عزیز صــاحبدل»
است که «بییاور» ،از روی اسب ،بر روی زمین افتادهاست.

60

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،15پاییز و زمستان 1395

 -13-1-2شدّت نایت ابن زیاد و یزید
شریف ،در ابتدا ،برای ن شاندادن شدّت جنایت یزید ،معتقد است که حتی در حق فرزندان
قیصـــر و هرقل هم بدتر از آنچه یزید در حق اهل بیتع انجام داد ،قابل تصـــور نیســـت:
(الشریف الرضی 95 :1 ،1914،و  97و )517
لَــــو بِسِبــ ـطَی قَیــ ـصَر أو هِــــرقِــ ـل

فَعَـــلـــوا فِـــعـــلَ یَزیـــدٍ مَـــاعَـــدَا

لَو وَلِی ما قَد وَلُــــــوا مِن عِتــــــرَتی

قـــــائمُ ال شّـــــرکِ ألبقـــــی ورَعی

اگر میخواستند این جنایت را در حق فرزندان و نوادگان قصیر و هرقل انجام دهند نیز بیش
از آنچه یزید انجام داد ،از عهدهشـــان برنمیآمد / .اگر به جای اینان (یزیدیان) ،مشـــرکان
عهدهدار امر خاندان من میشــدند ،کمتر به آنها ســتم میکردند و حقشــان را بیشــتر رعایت
مینمودند.
وَمُ ستَطیـــــلٌ عَلَى األزمانِ یَقـــــدِرُهَا

جَنَـــى الزّمَـــانُ عَلَیـــهَا بِالمَقادِیــــــرُ

أغْــــرَى بِهِ ابنَ زِیَــــادٍ لُؤمُ عُنــــ صُرِهِ

وَسَعـــیُـــهُ لِیَزیـــدٍ غَیرُ مَشــــــکُـــورُ

چهبســـا فردی که خود را چیره بر زمان میدانســـت و روزگار او را از پا در آورد / .پلیدی
نسب ابن زیاد ،او را بر حسین ع برانگیخت ولی تالش او را یزید پاس نداشت.
محتشم نیز به جنایت ابن زیاد اشاره نموده و معقتد است که فاجعه کربال ،بدترین خطای
دوران اســـت .وی زبان حال حضـــرت زینب(س) را خطاب به مادرش بیان میدارد که از
جنایت ابن زیاد در حقّ امام حســین(ع) و اهل بیت ایشــان ،شــکایت میکند و میگوید که
روزگار با همه پســتیاش ،در حق هیچ موجودی چنین جنایتی را مرتکب نشــده و در ادامه،
بهطور مستقیم ،ابن زیاد را مخاطب قرار میدهد و او را در ستمگری ،به نمرود تشبیه میکند
و بیان میدارد که این کار فقط باعث خوشـــحالی یزید و یزیدیان گشـــته و هیچ کســـی با
دشمن خود هم چنین کاری نمیکند( :محتشم کاشانی)537 :1370 ،
یـــا بـــضعـــة الـــرســـول ز ابـــن زیـــاد داد

کاو خ ـاک اهل بیت رسال ـت به ب ـاد داد

تا چــــرخ سفله بود خطــــایی چنین نکرد

ب ـر هی ـچ آف ـریده جف ـایی چنین نک ـرد

*****
ای زادة زیــــــاد نـــکـــردهاست هیچگه

نمــــرود این عمل که تو شــ ـدّاد کردهای
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ک ـام ی ـزی ـد دادهای از ک ـشت ـن حسین

بنگـــر که را به قتل که دلشـــاد کردهای

هر دو شاعر ،به جنایتکاری یزید و ابن زیاد اشاره میکنند؛ شریف ،سرانجام شوم ابن زیاد
را بیان میکند ولی محتشم ،به بیان شکایت حضرت زینب(س) میپردازد و کار ابن زیاد را با
نمرود مقایسه میکند و معتقد است که چنین جنایتی ،حتی از روزگار و نمرود هم سرنمیزند.
 -14-1-2توسل
از نظر شریف رضی ،رستگاری و نجات از آتش جهنم ،فقط با توسلجستن به اهل بیت(ع) به
دست میآید و جدایی از ایشان ،برابر با رفتن به جهنم است( :الشریف الرضی)97 :1 ،1914،
أیــــنَ عنکُم لِلــــذّی یَبغِی بِکُـــــم

ظِــ ـلَّ عَــــدن دونَهَــــا حَــ ـرلَظَــــی

أیــ ـنَ عَــــنکــ ـُم لِمُضِــ ـلٍّ طَــــالِب

وَ ضَـــــحَ ال سُّبلِ وَ أقمَارَ الدّجَـــــی

أیــــنَ عَنــــکُم لِلَّــــذِی یَرجُو بِکُم

مَع رَ سُــــولِ اللّــــهِ فَــــوزاً وَنَجَــــا

برای کسی که در طلب بهشت جاویدانی است که در برابر آن آتش جهنم است ،چه کسی
جز شما (شفیع و فریادرس) است؟ /برای گمراهی که در پی راه روشن و ماه تاریکیهاست،
چه چیزی غیر از شما وجود دارد؟  /برای ک سی که همراه با پیامبر خدا ر ستگاری بخواهد،
جز شما چه کسی وجود دارد.
محتشم در فضایی وسیعتر ،به توسلجستن به امام حسین(ع) اشاره نموده ،خود را انسانی
گناهکار و نیازمند توجه و شــفاعت دانســته ،با درنظرگرفتن القابی گوناگون برای ایشــان و
آوردن القابی از قبیل مالذ الم سلمین ،امام المتقین ،شفیع المجرمین و ،...گویا میخوا سته به
هر شکل ممکن ،از شفاعت امام حسین(ع) بهرهمند گردد( :محتشم کاشانی)452 :1370 ،
ی ـ ـا ام ـ ـامالمتقی ـن از ع ـاصی ـان امّ ـت ـم

وز ر سولم چ شم خ شنـــــودی و امید ر ضا ســـــت

ی ـا مع ـزالم ـذنبین غ ـرق کب ـایر گشت ـهام

وز تو درخـــــــواهی مرادم در حریم کبریاســـت

یا شـــفیع المجرمین جرمم برون اســـت از

وز تو مقصـودم شـفاعت پیش جدّت مصـطفاسـت

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
نجات و هدایت فقط در توســل به اهل بیت(ع) اســت و نیز
از نظر شــریف ،رســتگاری و

خود شاعر ،انسان گمراهی است که در طلب نور هدایت ایشان است ولی محتشم ،خود را
غرق گناه و مجرم میداند و شـــفاعت خویش را از امام(ع) ،پیش جد بزرگوارش خواســـتار
است.
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 -3نتیجبگیرس
مقالة حاضر ،به بررسی تطبیقی رثای امام حسینع در شعر محتشم کاشانی و شریف رضی
اختصاص داشت .با مطالعة دیوان دو شاعر ،مضامین مشترک قابل توجهی میان آنها مشاهده
شد .در این زمینه ،گاهی تو صیف این م ضامین ،در شعر محت شم گ ستردهتر ا ست و گاه در
شعر شریف .محت شم در بی شتر ا شعارش ،به گونهای اغراقآمیز از گریه بر امام ح سین(ع) و
کربال و حوادث آن و پس از آن ،سخن گفته و به همین علّت ،گریه و سوگواری در اشعار
محتشم بسیار گستردهتر از شریف است .شریف نیز در زمینة اسارت و انتقامجویی از قاتالن
امام حســـین(ع) ،توصـــیفات زیباتر و گســـتردهتری دارد .شـــریف ،حتی الغربودن شـــتران،
بیابانیبودن مسیر حرکت و زمان حرکتدادن اسرا و نیز ستمهایی را که ساربان در حق آنها
روا دا شته و انتقامجویی خود و انتقامگرفتن امام زمان(عج) از قاتالن امام ح سین(ع) را و صف
نمودهاســت .همانندیها و ناهمانندیهای مضــامین مشــترک بهکاررفته توســط دو شــاعر در
مضمون رثا را میتوان در جدول زیر خالصه نمود:

گریه
امام

بر

(ع)

سوگواری

همانندسها

ناهمانندسها

هر دو شاعر ،به بزرگی مصیبت کربال

شریف رضی به جنبة اعتقادی بیشتر

و لزوم گریه بر این مصیبت اشاره دارند.
بیان مشترک تأثیرپذیری حیوانات از

توجه دارد و محتشم به جنبة ادبی.
اشاره شریف به قداست پیکر امام در

حیوانات و مصیبت کربال و نشاندادن واکنشی نزد حیوانات وحشی و اشاره محتشم به
پرندگان

دردناک در برابر آن.
اشاره به اوضاع نابهسامان خاندان امام

اسارت

دردناکی این مصیبت در میان حیوانات
شریف ،نسبت به محتشم ،به ابعاد

حسین (ع) در اسارت و چگونگی به -گستردهتری از بهاسارتبردن خاندان امام
اسارتبردن آنها.

اشاره کردهاست.

غسل و کفن

هر دو شاعر ،به صورت گذرا ،به این از نظر شریف ،امام با خاک کربال وخون

امام(ع)و

موضوع اشاره کرده و در برابر آن ،اظهار نیزهها غسل وکفن شده و ازنظرمحتشم،

شهدا

تأسف کردهاند.

امام بدون غسل وکفن دفن شدهاند.
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هردو شاعر ،به مبحث انتقامگرفتن

شریف ،به انتقام در این دنیا به شدت

انتقام جویی

اشاره نموده و در ابیاتی به آن پرداختهاند.

معتقد است و با نگاهی تاریخی و روایی به

کینه توزی

هردو شاعر ،علت واقعة کربال را کینة دیدگاه محتشم در این موضوع ،گستردهتر

آن مینگرد ولی محتشم ،با فرار به جلو ،این
انتقام را به روز قیامت واگذار میکند.
ع

پیشین بنی امیه از اهل بیت میدانند.

است و مسائل بیشتری را بیان میکند.
شریف ،فقط به تاختن اسب بر بدن

تاختن اسب

هردو شاعر ،این موضوع را در اشعار خود

بر بدنها

مورد توجه قرار داده و از آن متأثر شدهاند .مطهر امام اشاره دارد ولی محتشم آن را با
علم الهی امام پیوند میدهد.

بر نیزهکردن

هر دو به قداست سر امام حسین (ع) و

سرها

هتک حرمت آن اشاره نمودهاند.

شریف ،به حمل سر امام به مناطق دیگر
نیز میپردازد ولی محتشم خیر.

هر دو ،به فراوانبودن آب درکربال و تشنه -محتشم ،نسبت به شریف رضی ،در این
تشنگی

ماندن امام و یارانشان اشاره کردهاند.

مهماننوازی

بیوفایی کوفیان و رعایتنکردن حق شریف ،به نقش هدایتی پیامبر و
مهمان در شعر هر دو شاعر مشترک است.

وصف
کربال
غربت

زمینه اغراق بیشتری دارد.
قدرناشناسی کوفیان نیز اشاره دارد.

هر دو ،سرزمین کربال را قرین با درد و رنج شریف ،با سرزنش کربال ،این سرزمین را
و ناله میدانند.
هردو شاعر ،به مضامینی مشابه میپردازند.

در شهادت امام مقصر میداند.
ـــــــــــ

جنایت یزید اشاره به جنایتکاری ابن زیاد و یزید در شعر شریف ،به عاقبت ابن زیاد اشاره دارد ولی
و ابن زیاد

هر دو شاعر.
ـــــــــ.

توسل

محتشم او را با نمرود مقایسه میکند.
شریف ،توسل به اهل بیت را عامل
نجات و رستگاری میداند ولی محتشم،
خود را گناهکار میداند و شفاعت
میطلبد.
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