
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال 

 ی( در شعر شریف رضی و محتشم کاشانبررسی تطبیقی رثاس امام حسین )ع
 پژوهشی( -)علمی
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 چکیده 

ــی تطبیقی مر ــاعران عرب بررسـ ــورایی شـ ــعار عاشـ ــیاثی و اشـ در میان   ،زبانزبان و فارسـ

 ویژگی ترینعمدهدر این زمینه،  ای برخوردار اســت.پژوهشــگران و ادیبان از جایگاه ویژه

ــورایی، مر محتوایی ــین امام مظلومیت بیاناثی عاش ــختی، عحس کربال و  هاییبتها و مصــس

ــ359)زبان قرن چهارم هجری شریف رضی، شاعر عرب. است آن محوربودنگریه ( و 406ـ

ــ905)زبان قرن دهم هجری محتشم کاشانی، شاعر فارسی ران شیعی و ، هر دو از شاع(996ــ

شتراکاتی قابل  شعار عاشورایی هستند. مقالة حاضر        ِ دارای ا توجه در زمینة مراثی حسینی و ا

ــ تحلیلی، به بررسی مراثی این در آن دارد تا به روش کتابخانهسعی ب و ای و شیوة توصیفی ــ

و تطبیق وجوه همانندی و ناهمانندی در مضامین مشترک رثای     عشاعر در مورد امام حسین  

ــابه و تفاوت درون ازد. روش تحقیق در این مقاله، بر  آنها بپرد  ــی تشـ ــاس بررسـ های  مایهاسـ

آمده در زمینة  دســت ایی دو شــاعر اســت. در نهایت، نتایج به  های عاشــور مشــترک مرثیه 

 است.صورت جدول ارائه شدههای مضامین شعری دو شاعر، بهو تفاوتها شباهت

 مرثیب، عاشورا، شریف رضی، محتشم کاشانی. )ع(،هاس کلیدس: امام حسینواژه
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 44 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

 مقدمب -1

ساسات و عواطف درونی شاعران     ای هموار برای بروز و ظهور احادب غنایی، همواره زمینه

و ادیبان بوده و شاعران احساسات نابی چون شادی و اندوه و هیجان و عشق و امید و... را بر   

ساخته      سترة ادب غنایی جاری  شعر خود و در گ شاعر، آنگاه که     زبان  ساس درونی  اند. اح

شت به های بیرونی، مانند چشم ای دینی به خود گرفته و از انگیزهوجهه س    دا یدن به  صله یا ر

شد، در ناب    ست و مقام و...، خالی با صة ظهور و    آالیشترین و بیپ شعار غنایی به من ترین ا

رسد. مرثیه نیز یکی از انواع ادب غنایی است که درآن، شاعر حزن و اندوه درونی     بروز می

ــت دادن عزیزی، بر قالب کلمات و ابیات بیان می         های   یه نماید. مرث  خود را به خاطر از دسـ

رود، چرا که  میها به شــمارانواع ســوگنامهترین عاشــورایی در ادب شــیعی، از جمله صــادق

ن خاطر  بسا به همی صله و پاداشی چشم نداشت بلکه چه     شاعر به  ،تنها به واسطة سرودن آن  نه

به       جانی نیز رو مالی و  هت    رو میبا خطرات  با ــ های فراوان در مضـــامین    شـــد. وجود شـ

تواند برآمده از تأثیر و تأثر میان شــاعران  یی، درکنار این نکته که میاورهای عاشــســوگنامه

مختلف بوده و در حیطة مکتب فرانســوی ادبیات تطبیقی مورد بحث و بررســی قرار گیرد،    

شیعی در برابر رخ    می شاعران  سوز کربال بوده و تواند ناشی از قرارگرفتن  به   داد عظیم و جان

 زده باشند. اعر به آوردن مضامین مشابه دستدور از تأثیر و تأثر، دو ش

میالدی و  1828مقوله ادبیات تطبیقی اگر چه ریشـــه در گذشـــته دارد، ظاهراً از ســـال »

( 5: 1386)امین مقدســی،« اســت.توســط ادبا و اندیشــمندان فرانســوی شــکل امروزی یافته 

صه ادبیات تطبیقی به» سی ادبیات ملّ    ،طور خال ست از برر ی آن با وابط تاریخی و رعبارت ا

  اثیرگذاری ت و  یکدیگر پذیری آنها از   دیگر، چگونگی این ارتباط و تأثیر  های  تادبیات ملّ  

ها بر   کدیگر. آن ــر، یکی از مهم    ( 1380:10،ندا طه  « )ی حاضـ حال  یات تطبیقی در  ترین  ادب

به     روش یات جهان  مار می های تحقیق در ادب ــ به آن را در زبان      شـ رود و تحقیقات مربوط 

ــی ان و باالخره در  « األدب المقارن»در زبان عربی ...، (Comparative Literature)گلیسـ

منحصــر به   ،گونه مطالعاتاین( 38: 2006)قزلباش،  اند.نامیده« ادبیات تطبیقی»زبان فارســی 

آن نیسـت    ،ی این سـخن امعن ...گیردمطالعه تطبیقی میان ادیبان نیز انجام می»، ادبیات نیسـت 



 

 

 

 

 

 

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

شه         ةبطکه باید را شته باشد بلکه همین که ثابت شود اندی ای از  شخصی میان ادیبان وجود دا

یا از آن مت           یافته و ادیبان آنجا از آن تقلید کرده  به محیط دیگر راه  ــأمحیطی  ند دهثر شـ  ،ا

 (14و13: 1380ا، ندطه « )کند.کفایت می

 بیان مسئلب -1-1

شود، در زمرة انواع شعر    مرثیه یاد می سروده که در زبان عربی از آن به نامه یا سوگ سوگ 

ا ب ســروده آنگاه که رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گیرد، غالباًغنایی قرار دارد. ســوگ

ــورایینامهای حقیقی همراه اســت. ســوگعاطفه های مرثیه  ، از ماندگارترین نمونههای عاش

ی  سرای معروف در مرثیه عنوان دو شاعر اشانی، به آیند. شریف رضی و محتشم ک    میشمار به

ن  اند. در میاگذاری را در این زمینه از خود برجای گذاشــتهعاشــورا، اشــعار ماندگار و تأثیر

شم می         مرثیه سان فراوانی به چ ضامین یک شهور، م شاعر م   خورد. با توجه به اینهای این دو 

ن  های مضــامیناهمانندی ها وامر، پرســش اصــلی پژوهش حاضــر این اســت که همانندی   

 های دو شاعر کدامند؟سرودهمشترک سوگ

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-2

د که  رونمیشمار اعران معروف ادب عربی و فارسی به از ش  ،شریف رضی و محتشم کاشانی    

شورایی آنها باید گفت که هر دو    شعاری دارند. در مورد مراثی عا در مورد واقعه کربال نیز ا

بســیار زیبا به وقایع روز عاشــورا و حوادث پس از آن  ایشــاعر در این اشــعار خود، به گونه

و در رثای ایشان   آیند شمارمی به عاند. از آنجا که هر دو شاعر، از شاعران اهل بیت   پرداخته

سی تطبیقی رثای این دو می    شعار فراوانی دارند، برر شترک     ا ضامین م سیاری از م  تواند از ب

ــاعر که در دو زبان مختلف د ــروده  )ع(ر رثای اهل بیتمورد توجه دو شـ ــعر سـ اند، پرده شـ

 بردارد و زمینه را برای پرداختن به مضامین مشابه، برای پژوهشگران فراهم سازد.

 پیشینة پژوهش -1-3

ــانی، تا کنون مقاله  ــته تحریر در  در مورد شــریف رضــی و محتشــم کاش های فراوانی به رش

دید خاصی به این دو شاعر نگریسته      له به فراخور موضوع خود، از زاویة است و هر مقا آمده

صیتی یا ادبی ا   و جنبه شخ سی و پژوهش قرار   ای از ابعاد پنهان  شان را مورد برر ست.   ادادهی

جستاری  »هایی که به نوعی به پژوهش حاضر نیز مرتبط هستند، عبارتند از: برخی از پژوهش



 

 

 

 

 

 

 46 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

شانی      بر مرثیه شم کا ضی و محت شریف ر ضا مح به قلم دکتر علی« های  ضایی، ن مّر شریه  در

ــمارة اد ــتان 3بیات تطبیقی، ش ــر    ؛89، زمس هرچند این مقاله به ظاهر با موضــوع مقاله حاض

های محتشم   ها میان مرثیهیکسان است، نگارنده فقط در چند صفحه پایانی به برخی شباهت    

و شــریف رضــی اشــاره کرده و در بیشــتر موارد فقط به بیان اشــعار بســنده کرده و کمتر به   

شتراکات و تفاوت تحل ست.  ها پرداختهیل و یا تطبیق ا سیّ    »ا صیدة  سی مفهومی ق د مهدی برر

سة آن با ترکیب  شانی   بحرالعلوم و مقای شم کا نگرودی، مجلة  بویه ل، به قلم دکتر آل«بند محت

شمارة     نامة ادبیات تطبیقیکاوش سوم،  سال  ستان  10،  سی یک   ؛92، تاب در این مقاله نیز برر

ــاعر مد نظر بودهاثر ادبی از د ــت. و ش ــریف رضــی »اس ــعر ش دابراهیم  به قلم محمّ« رثا در ش

در این مقاله نیز   ؛92، تابستان  10م، شمارة  شوشتری، فصلنامة اضاءات نقدیه، سال سو      خلیفه

اســت. مقالة حاضــر با درنظرگرفتن  شــدهبحث رثا در شــعر شــریف رضــی پرداختهفقط به م

ست تا به بر    شینة پژوهش، برآن ا شم           پی ضی و محت شریف ر شورایی  سی تطبیقی رثای عا ر

ها و ناهمانندهای دو شاعر را در مضامین مربوط به این موضوع،    کاشانی بپردازد و همانندی 

 مورد تحلیل قرار دهد.

 بحث -2

  ،و در اصطالح است  و محامد وی محاسن  و برشمردن  برمرده گریستن  ،در لغت ،، رثامرثیه»

شند  ساخته  کسی  رثای در را که شعری  ذیل واژه مرثیه و  :1366دهخدا، ) «.گویند مرثیه ،با

صطالح  مرثیه»( رثا ست   ادب یا رثا در ا شعاری ا شتگان  در ماتم که ، ا و  یاران و تعزیت گذ

ــف بازماندگان ــاهان بر مرگ و اظهار تأس ــائب پادش ــاً   ، )ع(اطهار ائمه و ذکر مص ــوص مخص

ضرت  شهد سیّ  ح شهدای  )ع(ادال   این دیگر از و معانی... و مکارم کربال و ذکر مناقب ودیگر 

شد شده  سروده  قبیل از آن روزی  »( مرثیه قدمتی بس طوالنی دارد؛ 86: 1332، مؤتمن) «.با

هزاران  ، در غم فراق او مرثیه سـرود  )ع(که هابیل مظلومانه به شـهادت رسـید و حضـرت آدم   

 (8: 1385شاعری، ) «.قدمتی دیرینه داردسرایی، دهد که مرثیه میگذرد و این نشان سال می

صراهلل امامی  ست:  ن شت تا بر مردگان خود     » معتقد ا شان را بر آن دا خلقیات عرب که ای

مایند، آنان تشــدید ن ةزاری بســیار کنند و گریه بر مردگان را با برشــمردن صــفات پســندید 



 

 

 

 

 

 

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

  «اشد باجتماعی اعراب حضوری فعال داشته   باعث بر آن بود تا مرثیه در زندگی خصوصی و  

ر  د و این مرثیه ســرایی بیشــتر در مرگ عزیزان و کشــتگان جنگ بوده (؛13: 1369امامی، )

است. در ادبیات عرب، پس از اشعار جاهلی، باید دوره شده شعر جاهلی بسیار به آن پرداخته  

سرایی نامید. با توجه به   شکوفایی عباسی را دوره   شعر فار مضامی مرثیه  سی، باید  ن مرثیه در 

تأثیری عمیق بر مراثی فارســی    ،مرثیه ســرایی در عصــر جاهلی و عباســی   »که اذعان نمود 

ــته اســت. شــعرای فارســی زبان از مراثی عربی در مقام تقلید، چه در مضــمون و چه در   داش

صویر  ست     امّ اندها جسته بهره ،ت ی  ثی عربغالباً کمتر از مرا ،ا جوششی که در مراثی فارسی ا

 (17)همان:  «است.

 مضامین مشترک مراثی شریف رضی و محتشم کاشانی -2-1

ــت که             ــورترین و افتخارآمیزترین رویدادهای تاریخی اسـ ــورا، یکی از پرشـ رویداد عاشـ

سان      سم ان شترین تأثیر را در روح و ج شت برجای نهاده   های پاکبی ست. رویدادی ک سر ه  ا

با      هب  یارویی حق و  ید آن را رو با لت و رذ   حق  ــی یداد و ارزش   طل، فضـ لت، داد و ب ها و  ی

ــدِ ــاید به جرئ( »2: 1392ه لنگرودی، ها نامید. )آل بویارزشضـ ت بتوان ادعا کرد که در  شـ

سان این حادثه به میدان آمده و با سوز و گداز درونی و حماسه و    ای، شاعران به کمتر حادثه

( پس از مطالعة اشــعار  64: 1383، )خزعلی« باشــند.خروش بیرونی از این واقعه ســخن گفته

 به دست عهای مشترک زیادی در رثای امام حسینمایهعاشورایی دو شاعر، مضامین و درون  

آمد. این مضــامین مشــترک، نشــان از توجه خاص آن دو به این مضــامین اســت. در برخی   

ئله، در  مس اند؛ این موارد، دو شاعر، این مضامین مشترک را با رویکردی متفاوت بیان کرده    

 خواهدگرفت.هش حاضر مورد تحقیق و بررسی قرارپژو

 )ع(گریب بر امام حسین -2-1-1
ضا  شهادت امام حسین    فرمایند: بهمی ع امام ر ستند برای  سمان عیقین گری انه و گهای هفت، آ

ــعار خود،  (437: 1385ها. )قمی، زمین ــی در اشـ ــریف رضـ و  عو امام علی صروح پیامبر شـ

 (96 :1، 1419داند: )الشریف الرضی، می ناظر عر پیکر مطهر امام حسینرا ب سحضرت زهرا

 تبــــــکی لَـــــــــه فــــــاطـــمـــةٌ   میِّـــت 

 

ــلی     ــعُـ ــلیـ ذو الـ ــا و عـ ـــ ــوهـ ـــ  وَ أبـ

ــدَه     ـــ ــیا بَعـ ـــ ـــ ــو رَسولُ اهللِ یَحـ ـــ ـــ  لَـ

 

ــزا    ـــ ـــ ــهِ لِلعَـ ـــ ــیـ ــیـــومَ علـ ــعَـــدَ الـ  قَـ
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گر اگریند. / بر وی می عاســالم و امام علیای اســت که حضــرت فاطمه و پیامبر او کشــته -

 نمود.بعد از ایشان زنده بود، امروز بر وی مجلس عزا برپا می صپیامبر اسالم

 (97 طول زمان اشاره دارد: )همان:در ناپذیر مصیبت ایشان ، به اندوه همیشگی و التیامسپس

 ال أری حُــــــــزنَــــکُمُ یُنــــــــسَی وَ ال

 

ــلی وإن طالَ     الـــــــمَدَی رُزءَکم یُسـ

 اندوه و مصیب و درد و رنج شما هرگز وحتی با گذر زمان فراموش نخواهد شد. 

 (518 کند: )همان:گونه توصیف میاین، عپایان خود را بر امام حسیناو گریة بی

ــبِأی  طَرفٍ أرَى العَلی  نَضَبَت اءَ إنـ

 

 بِالمَعَاذیــرِ  عَیــنِی وَ لَجلَجت عَنهَا  

 یُحَـــرّضُنِی هَمـ لـــییا جَـــد  الزالَ  

 

ـرُ مَقْهُورِ     ـوعِ وَ وَجْد  غَی  عَلى الدّمُ

ــک گردد و چاره     ــمانم خشـ ــم به بلندی     ای نپذیرد،  اگر چشـ ها بنگرم؟ / یا   با کدامین چشـ

 دارد و شوقم تمامی ندارد.اهلل، هنوز در دلم غمی دارم که مرا به گریه وا میرسول

خواهد که مانند ابر بهاری بر امام می ویش، از اودادن دل خولی محتشــم با مخاطب قرار

تشــم   مح: )به بزرگی مصــیبت اشــاره دارد  ،زیاد در این بیت ةگریگریان باشــد. )ع(حســین

 (508 :1370کاشانی،

ــز ای دل چو  ــو نیــ ــاری تــ  ابر نوبهــ

 

ــده هر اش  ب  ــار از دیــ  ی که داریکبــ

ــینحرم و ایّبه آغاز ماه م ،«دیگر» کاربردن کلمةاو همچنین با به    ع()ام عزاداری امام حسـ

 (: )همانکندو چشم خود را به گریه دعوت میخویش را به ناله دل اشاره و 

ــال ای دل که دیگر ماتم ــد بنـــ  آمـــ

 

 بــــــگری ای دیده ایام غم آمــــــد  

را   )ع(گریه بر امام  بودن و فراوانبودن خواهد دائمی می ،«روزگار » ةبا انتخاب کلم   در ادامه،   

  ع()دارد که روزگار پیوســـته بر امام حســـین، بیان می«دهر»کاربردن کلمة و با به هدنشـــان د

 (533است: )همان: گریان بوده

 گریستگر چشم روزگـار برو زار می

 

 گـذشت از سر ایوان کـربالخون می 

 نگرفت دست دهر گالبی به غیر اشک 

 

 زآن گل که شد شکفته به بستان کربال 

، هر دو شــاعر به این امر اشــاره دارند؛ با این تفاوت که    عامام حســین  در بحث گریه بر 

سته و به گریة اهل بیت            شم، به این امر نگری سبت به محت ضی از دیدگاهی برتر، ن شریف ر
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نماید و معتقد اســت که این  بر امام حســین ع، اشــاره می صعصــمت و طهارت و پیامبر اکرم

ه  کردن مانند ابر نوبهاری کم، خویشتن را به گریهگاه درمان نخواهد شد ولی محتشدرد هیچ

ــروع دوبارة             باران فراوان دارد، دعوت می  ماه محرم و نیز شـ به آغاز دوبارة  ید؛ آنگاه  ما ن

سین    ودن  بودن و زیادبپردازد و با انتخاب کلمة روزگار، به دائمیمی )ع(سوگواری بر امام ح

گذشــت، دیدگاه شــریف رضــی به این امر،  کند. با توجه به آنچهگریه بر ایشــان اشــاره می

 بیشتر اعتقادی و دیدگاه محتشم، بیشتر ادبی است.

 سوگوارس حیوانات و پرندگان -2-1-2

ــریف رضــی دراین زمینه، به این م  ــاره دارد که با وجود قرار ش گرفتن بدن مطهر وضــوع اش

ه  واالی امام، بایشــان در خاک کربال به مدت ســه شــبانه روز، هیچ حیوانی به خاطر جایگاه 

 (517: 1، 1419)الشریف الرضی،  پیکر مطهر ایشان نزدیک نشد:

 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. 

ــم ــار   به تأثیرپذ    محتشـ ــیبت اشـ ــوع را با   ه مییری حیوانات از این مصـ کند و این موضـ

ــیانه بیان می فرار ــت و افتادن پرنده از آش ــم ) دارد:کردن آهو از دش ــانی،محتش  :1370 کاش

536) 

 هرجا که بود آهویی از دشت پا کشید

 

 جا که بـود طایری از آشیان فتادرهـ 

شاعر به یک امر      پردازند، از دو نظرگاه مختلف واحد میدر این موضوع نیز با اینکه دو 

ــین  به آن می ــت بدن مطهر امام حس ــریف رضــی به قداس در نزد حیوانات درنده  عنگرند؛ ش

شاره می  شهادت امام و     ا شم به لحظة  شهادت امام، حال آنکه محت کند؛ یعنی به زمان بعد از 

شاره دارد. به همین     صیبت، حتی در نزد حیوانات ا شری بزرگی و عظمت این م ف خاطر نیز 

 نماید.کند، حال آنکه محتشم به آهو و پرنده اشاره میرضی از حیوانات درنده یاد می

 اسارت -2-1-3
شت:     گیری نهضت و یکی محور شکل »در نهضت کربال، دو محور عمده را باید مد نظر دا

  ورادیگری ماندگاری آن. اگرچه این نهضــت با جهاد و مبارزة امام و یارانش تا عصــر عاشــ

ن و زینب  های علی بن الحسی رفتن عترت پیامبر و سخنرانی اسارت شک به شکل گرفت، بی 
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( شــریف 155: 1389ماندن آن را تضــمین کرد. )انصــاری، کبری در اســارت، تداوم و زنده

سین      سارت خاندان امام ح ضی، ا صویر گونه بهرا این عر شیده ت ضی،       ک شریف الر ست: )ال ا

1419 ،1 :95) 

ــزَرُوا جَ سلَهُ    جَـــ ــاحِی نَ ضَـــ ــزرَاأل  ـــ

 

 ثُــــمَّ سَــــاقُوا أهلَــــهُ سَــــوقَ ا مَــــا  

 ضُحَــــی مُــــعــــجاَلتٍ الیُــــواریــــنَ 

 

 هِ أو بیـــــضَ الط ـــــلَیـــــسَنَنَ األوج  

ــهِ      ــولِ اللّـ ـــ ــرَسُـ ــاتٍ بِـ ــاتِفـ ــی هـ  فـ

 

ــراتِ   ــَّعیِ و عَثَــــ ــطی بُهَرِ الس  الخُــــ

اش را چون کنیزان با خود بردند. / هس، خانوادذبح نمودند و ســپ ،خاندان او را مانند قربانی 

ــنایی روز، چهره       ــتابان که در روشـ ــان خود را پنهان نمی  زنانی شـ با  /   نمودند. های درخشـ

 زدند.های بریده و در هنگام لغزش پایشان، رسول خدا را با فریاد صدا مینفس

هلل، آن ادان رسول بردن خاناسارت شریف در ابیاتی دیگر، تعجب و افسوس خود را از به  

هالی نوَرس اســــت، این          ند ن مان ــالم  که هنوز دین اسـ مانی  یان می   هم در ز نه ب دارد:  گو

 (517:)همان

ُهُم            َن ی ب ــاُت رَســــُوِل اهلِل  بَن بَى   ُتســــ

 

ــتُورِ   وَالــدّینُ غَضُّ المَبــادی غَیرُ مَسـ

 د.آشکار بو های دین، تازه وزمانی دختران رسول خدا به اسارت برده شدند که هنوز نشانه 

 (409 :)همان کشد:میتصویرگونه بهرفتن ایشان را ایناسارتآنگاه به

 نَسْـــلُ النّبـــیّ عَلَى صِعَـــابِ مَطِیّهَـــا   

 

ــیّ عَلى  ــا   وَ دَمُ النّبــ  رُؤوسِ صِعَادِهَــ

ــالِ    ــداتُ مَـ ــفَـ ــمِاهلل صَـ ــا لءُـ  أکُفّهَـ

 

 آلِ اللَّـــهِ فی أصْفَـــادِهَـــا   وَ أکُـــفُّ 

/  اســت. ها، نمایانن پیامبر، بر شــترانی ســرکش ســوارند و خون پیامبر نیز بر ســر نیزه خاندا 

 اند.ه، پر از اموال خداوند است و دست خاندان الهی را بر زنجیر بستهدستان بنی امیّ

یوسته  کند و پدارد که ساربان بدخو و ستمگر، یک لحظه هم اسرا را رها نمی  بیان می ،سپس 

 (164: 2،پردازد و ناله آنها نیز پایانی ندارد: )همانبه آزار آنها می

ــفُ وَ ال یَفـ   ــادی العَنیـ ــبُّ الحَـ  ال یَغُـ

 

 ـــــــــتُرُ عَـــن رَنَّـــةِ العَدیـــلِ العَدیـــلُ  

 اقُـــتَـــْائِبِ تُســـجَـــلى النّـــایا عَـــوَالسّبَ 

 

ــوَقَ  ــد نــ ــالتِ الجُیُــ ــوبَ الذّیُــ  ولُــ
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سیران، بر ا/  رود و ناله و اشک یتیمان نیز پایانی ندارد.یساربان خشن و بدخو، به کناری نم

 اند.ها را تا به دامن پاره کردهشترها سوار شده و گریبان

آمیز، لحظه عبور کاروان اسرا از کنار پیکرهای مطهر شهدا صورت اغراقولی محتشم به

رسد و این صحنه، یجا به گوش مکه صدای نالة آنها از همهدرحالیگذارد، را به نمایش می

 (536- 535 :1370 کاشانی،محتشم است: )حتی باعث گریه مالئکه شده

 بـر حربـگاه چون ره آن کـاروان فتـاد

 

 شـور ونشور واهمه را درگمان فتـاد 

هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت  

 فکند

 

 هم گـریه برمالئک هفت آسمان فتـاد 

 

 

 

*** 

جمعی که پاس محملشان داشت 

 رئیلجب

 

 عمـاری محمل شترسـوارگشتند بی 

شترانی بدخو توصیف کرده         سوار بر  سیران را  ساربان به آن  شریف، ا ها است و به اهانت 

کند، در حالی که محتشم، فقط لحظة عبور کاروان اسرا از کنار شهدا را توصیف       شاره می ا

ــارت اهل بیت    می ــیف اسـ ــبت به مح    )ع(کند. در واقع، توصـ ــریف، نسـ ــم، ابعاد  نزد شـ تشـ

 تری دارد.گسترده

 و شهداء )ع(غسل و کفن امام حسین -2-1-4
ید و گوسخن می « ال مدّ ردا»و « بال شدّ لحیین »با لفظ ، )ع(بودن اماموکفنغسل  شریف از بی 

 (95: 1، 1419تابد: )شریف رضی، شدن امام را برنمیکفن دفنبی

ــالَ   ــموتَ بِــ ــالَجَ الــ ــاً عــ ــریعــ  وَصَــ

 

ــد   ــدّ رِدَا      شَـ ـــ ــنِ وَال مَـ ــیـ ــیَـ ــحـ  لَـ

ــا       ـــ ــنِ وَ مَـ ــدَمِ الطَّـــعـ ـــ  غَسَلـــوُهُ بِـ

 

ــرَی      ـــ ــاءِ الثَّـ ــوغـ ــرَ بَـ ــوُه غَیـ ــنـ  کَفَّـ

شته   سی بر تن      ای که با مرگش روبهک سنش را ببندد یا لبا شد، بدون اینکه وقت کند محا رو 

سل و کفن(      سم تدفین و غ شاره به مرا سل دادند و کفنی جز هاو را با خون نیز/  کند. )ا   ها غ

 خاک نرم بر او نپوشاندند.

  )ع(م حسین بودن بدن اماوکفن، به بی غسل «اه شهید ناشده مدفون  ش »ولی محتشم با تعبیر  

شبیه می        شاهی ت شان را به پاد شاره و ای شده و    ا سل و کفن ندارد و هنوز دفن ن ر  دکند که غ

بودن(.  کفنوغســـل اســـت )شـــاه و بیدهنمایی اســـتفاده کرواقع، در این عبارت از متناقض

 (536- 535 :1370 کاشانی،محتشم )
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ــن  مینز بر مانده چنین که تپان قالب ایـ

 

 توست  حسین  مدفون ناشده  شهید  شاه  

ام ها و خاک گرم کربال، به انجبا خون نیزه  )ع(به اعتقاد شریف، غسل و کفن امام حسین 

ند. در این  ک، به این موضوع اشاره می  «شده مدفون شاه شهید نا  »رسیده ولی محتشم با تعبیر   

 زمینه نیز سخن شریف رضی از شیوایی و رسایی ادبی باالتری برخوردار است.

 انتقام  ویی -2-1-5

سب       آمادگیبه وصف  ، )ص(دادن فرزندان پیامبرشریف با خطاب قرار  شیر و ا شم خویش و 

  خونخواهانو نیزه به دســت، تمامیکند که زنده بماند وشــمشــیر پردازد و آرزو میمیخود 

 (165: 2، 1419نماید: )الشریف الرضی، گرفتن دعوت شهدای کربال را به انتقام

ـی              ـاِن ـم سِن ـى َک ـدٍ إَل ـَم ـا بَنی أح  ی

 

 غَـــائِـــب  عَـــنْ طِـــعَـــانِـــهِ مَـــمطُـــولُ 

 وَ جِیَـــادِی مَـــرْبـــُوطَـــةٌ وَ المَـــطَـــایـــا 

 

ــامی  ــرُوعُ عَ وَمَقَــ ــلُ یَــ ــهُ الدّخیــ  نــ

 النّــــــا لَیْـــتَ أنّـــی أبـــقَـــى فَـــأمتَـــرِقَ 

 

ــارِم  مَسلُــــولُ   سَ وَ فی الکَــــفّ صَــ

ــارات یَـــومِ   ــثَـ ــا لِـ ــقَنـ ــرَّ الـ ـــ وَ أجُـ  الـ

 

ــلُ     ــلَ الرّعیــ ــطّفّ یَستَلحِقُ الرّعیــ  ــ

سول   ضربه اهلل، تا کی امروز و فردا کنم و نیزهای خاندان ر شد. زدن محروم ام از  سب  با انم  / ا

ــاند.  واردی را میای که هر تازه  زنگ، به گونه   به آمادة نبرد و گوش  ای کاش زنده   /  ترسـ

شیر برّ    شم شمنانتان را از هم بدرّم. بمانم! برای روزی که  ام را به  و نیزه/  ان بر کف گیرم و د

 خواهی قربانیان بردارم و دشمنان را گروه گروه به خاک و خون کشم.خون

با خطاب قرار  جایی دیگر  وی در مام زمان  ،  خواهد که برای   ، از ایشـــان می)عج(دادن ا

 (409: 1 ،خیزد: )همانپاگرفتن ازستمگران بهخواهی وانتقامخون

ــهِ یَـــا غَـــیـــرَةَ اللَّهِ اغْـــضَبـــی  ـــ ــبِیّـ  لِنَـ

 

ــا    زَحزَحیتَوَ  مَادِهَـــــ  بِالبیضِ عَن أغ

 ـــدٍمِـــنْ عُصْبَـــة  ضَـــاعَتْ دِمَاءَمُحَمّ   

 

 بَیـــنَ یَزیدِهَـــا وَ زیـــادِهَـــا     وَبنِـــیهِ  

شیرهای بران را از نیام برکش.      شم  / ای غیرت و خشم الهی، به خاطر پیامبر خدا به پا خیز و 

 بر آن گروهی یورش بر که خون خاندان پیامبر را به خاطر یزید و زیاد تباه ساختند.
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و از گرفتن انتقام از ستمگران و قاتالن  دهد ه را مورد خطاب قرارمیدر ادامه، خلفای بنی امیّ

که به   به ماری گوید و با تشبیه شمشیر در غالف خویش،   و یارانشان سخن می   )ع(امام حسین 

 (517 :سراید: )همانگونه میپیچد، اینخود می

ــبَنـــی أمَیّـــةَ! مَـــااألسیـــافُ ن  ائمَــــــةًـ

 

 ورِـــعَنْ شَاهر  فی أقاصِی األرْضِ مَوْت 

ــاتُ تَلَوَ   ــالبَارِقَـ ــمَغَ وّى فـــیـ ــاـ  امِدِهَـ

 

 فی المَضامیـــرِ وَالسّابِقــــــاتُ تَمَطَّى  

ــیرها هرگز از خون ای بنی امیّ  ــمش ــرزمین ه، ش ــانی که در دورترین س ها به خون  خواهی کس

ان  پیچند و اسب خود می شمشیرهای درخشان، در نیام به   /  غلطیدند، به خواب نخواهند رفت.

 کنند.اری میقرتیزرو، بی

عتقد است م حتشم با نوعی روحیة یأس و ناامیدی از گرفتن انتقام از قاتالن حسین،  مولی 

س  فراهم میاهل بیت  و به وسیلة  روز قیامت درانتقام فقط که این    ت کهشود و با این انتقام ا

 (535- 534 :1370 کاشانی،محتشم آید: )عرش الهی به تالطم درمی

ـام    آن ـق ـر  انت ـادی نف گ ـه  ت  رحش روز ب

 

 شدی چـــون دهـــر معـــامله عمل این بـــا 

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

 

ـان   ـرش  ارک ـه  را ع ـم  ب ـد  تالط  درآورن

ـاب  دست  ـق  عت ـد  در به ح  آستین ز آی

 

 زننــــد ستم اهل در دست اهل بیت چون 

خواهد که ظهور کند و از یهم م )عج(داند و از امام زمانشریف، خود را آمادة انتقام می  

  ،یتاریخی و سیاس، با رویکردی روایی وی ،به عالوهخواهی کند. خون )ع(قاتلین امام حسین 

،آمادة گرفتن انتقام خون اهل  دارد که شـــیعیانکند و اظهار مییه اشـــاه مجنایات بنی امیّبه 

ــتند، )ع(بیت ــم در حالی هس ــهدای کربال را به روز خون ،که محتش قیامت موکول  خواهی ش

ــریفکنــد زیرا از نظر او، در این دنیــا چنین امکــانی وجود نــدارد. می در انعکــاس   ،شـ

ابعاد   وی،شــعر جویی در انتقامتر از محتشــم عمل نموده زیرا موفق ،جویی از یزیدیانانتقام

 د.سازمحتشم، صورت مسئلة انتقام را پاک و خود را از آن رها می دارد ولی تریگسترده

  دشمنان توزسکینب -2-1-6
ــلی حادثة     ــریف، علت اصـ های   نه خاطر کی ، به ه از اهل بیت  امیّ  گیری بنیکربال را انتقام  شـ

، 1419)الشریف الرضی،  داند:ه از ایشان در عصر جاهلیت و صدر اسالم میامیّ دار بنیریشه 

1 :408) 
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ــاهُ ــفَتـ ـــ ــة   وَا لَهـ ـــ ـــ ــویّـ ــة  عَلَـ  لِعُـــصبَـ

 

 بَـــعـــدَ عِـــزّ قِـــیـــادِهَـــا تَبِـــعَت أمَیّـــةَ 

ــبَت  ــةِ  طَلَـ ــاهِلیّـ ــراثَ الجَـ ــا تُـ  عِندَهَـ

 

 وَشَفَـــتْ قَدِیمَ الغِـــلِّ مِن أحقَادِهَـــا   

  ست. ات و سربلندی، اکنون پامال امویان گشته  دریغ و افسوس بر خاندان علی که بعد از عزّ  

 خاموش نمودند. امویان میراث جاهلی خود را طلب و آتش کینة دیرین خود را/ 

و  )س(و حضــرت زهرا )ع(ها را به آغاز اســالم و زمان امام علیتوزیمحتشــم نیز این کینه

ــن  ــرآغاز این کینه توزی      ارتباط می  )ع(امام حسـ ــت که سـ به آن دوران    ،ها دهد و معتقد اسـ

ــتمگران، انتقام همة کینه   برمی ــتند، در ک  )ع(هایی را که از اهل بیت    گردد؛ یعنی سـ ربال  داشـ

ــا»گرفتند. وی با تعابیری مثل  ــیر خدا و خیرالنس   )س(او حضــرت زهر )ع(به حضــرت علی« ش

ــاره ــتعاره از جگر پاره پارة امام     « ها ریزهاخگر الماس »کند و نیز تعبیر  می اشـ را به عنوان اسـ

 (534 :1370 کاشانی،محتشم برد: )میکارهب )ع(حسن مجتبی

 نوبت به اولیا چـــو رسیـــد آسمـــان تپـــید

 

 زان ضـــربتی که بـــر ســـر شیر خدا زدند 

ـادمش         ـود خ ـرئیل امین ب ـه جب  آن در ک

 

 اهل ستــم به پهــلوی خیــرالنســا زدنــد      

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

 

ـد           ـبی زدن ـن مجت ـند و در حس ـ  افروخت

ـرادقی که ملک محرمش نبود      ـه س ـگ  وان

 

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

ـوفیان         ـت ک ـزه در آن دش ـشه ستی  وز تی

 

ـل ـ ب  ـشن    س نخ ـا ز گل ـد   ه ـا زدن  آل عب

 توزی ستمگران و یزیدیان را به صدر  هر دو با اشاره ای تاریخی، کینه  ،شریف و محتشم   

دهند ولی در این میان، محتشــم، دیدگاهی  های آنها در آن زمان ارتباط میاســالم و ناکامی

 نماید.د و به مسائل بیشتری در این زمینه اشاره میتر از شریف داروسیع

 هاتاختن اسب بر بدن -2-1-7

ــیخ عباس قمی،  ــت( میدر کتاب ترجمه نفسشـ عد از  ب»گوید: الهموم )در کربال چه گذشـ

سارت به شید:      ،هاو غارت خیمه )ع(گرفتن اهل بیتا سعد ملعون در میان یارانش جار ک عمر 

  بتازد! ده کس داوطلب شــدند و تن )ع(ت و ســینة حســینکســی اســت که اســب بر پشــ  چه

( شریف با اظهار همدردی با  485: 1385 )قمی،.« را با سمّ اسبان لگدکوب کردند   )ع(حسین 

ند و را پایمال سمّ اسبان نمای   )ع(گوید که چگونه ستمگران، پیکر مطهر امام می )ع(امام حسین 

ساکت بمانم و آمادة جان  سپس،    من  شم؟  شانی نبا شهدا     ف شهادت  صویر  شاره دا  )ع(به ت رد،  ا
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دد: گرکند ولی جسمشان بر روی خاک، پایمال سمّ اسبان می    زمانی که روحشان عروج می 

 (516و 409: 1و  164: 2، 1419)الشریف الرضی، 

ــاً     ــوْنـ ــیَ صَـ ــرُ وَجْهِـ ــی أُعِیـ ــرَانِـ  أتُـ

 

 وَ عَلَــــى وَجهِــــهِ تَجُــــولُ الخُیــــولُ 

 ازند.تها میکنم، حال آنکه بر صورت او اسبمن صورت خود را حفظ میپنداری که آیا می 

 اللَّهُ سَـــابَـــقَـــکُـــمْ إلَـــى أرْوَاحِـــهَــــــا

 

ــا    ــادِهَـ ــی أجْسـ ــامَ فـ ــمُ اآلثَـ  وَ کَسَبْتُـ

ــان، مرتکب               ما نیز بر پیکرشـ ــ ــی گرفت و شـ ما پیشـ ــ خداوند در گرفتن روح آنها، بر شـ

 شمار شدید.های بیجنایت

 رَّ لِلمَــــــوتِ ال کَـــفـ تُقَــــــلّبُهوَخَــــــ

 

ــرِ    ـــــ ضِیـــ  إالْ بِوَطْءٍ مِنَ الجُرْدِ المَحا

 شدن با سم اسبان.به دامان مرگ درافتاد و هیچ دستی او را برنگرفت، مگر لگدمال 

شم، مقام و منزلت امام حسین    شان و تاختن    )س(نزد مادرش زهرا )ع(محت و نیز علم الهی ای

 (450 :1370 کاشانی،محتشم  دهد: )دانش حضرت را مد نظر قرارمیاسب بر سینة پر از 

 ستور سم کز زهـــراست سینه سرور ایـــن

 

 بالست  لگدکوب هرسو  از علمش پر سینه  

ــب بر بدن   ــاره به تاختن اس ــریف، بعد از اش ــهدا، بیان میش دارد که من نیز های مطهر ش

مرد شــاهی بزرگ و نابخشــودنی برمیفشــانی هســتم؛ وی این عمل یزیدیان را گنآمادة جان

ــم ــب بر پیکر مطهر امام  )ع(به مقام امام ،ولی محتش ــان و تاختن اس ــارعو علم الهی ایش ه  ، اش

 کند.می

 کردن سرهابرنیزه -2-1-8

سعد     » شورا بود که عمر  صر عا سین    ،و همان ع با خولی و حمید بن   را )ع(سر مبارک امام ح

ــلم ازدی ــتاد. ه کوفه بن زیاد بنزد عبیداهلل ،مسـ ( شـــریف، از ســـر 486: 1385)قمی، « فرسـ

ا به ماه و ر )ع(کند و سرهای شهدا  یاد می« طریدة القنا»و « دم النبی»، با تعبیر )ع(شدة امام برنیزه

شبیه می ستاره و چراغ  شریف    هایی نورانی ت ستند: )ال کند که در پی همدیگر بر روی نیزه ه

 (411و94و408: 1، 1419الرضی، 

 النّبـــیّ عَلَى صِعَـــابِ مَطِیّهَـــا   نَسْـــلُ

 

ــیّ عَلى  ــا   وَ دَمُ النّبــ  رُؤوسِ صِعَادِهَــ

 ست.ها نمایان اخاندان پیامبر بر شترانی سرکش سوارند و خون پیامبر نیز بر سرِ نیزه 
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ــرَى دَرَت أنّ الحُسَیــــن ــدَةً أتُــ  طَریــ

 

 لِقَـــنَـــا بَنـــی الطّـــرداءِ عِنْـــدَ وِالدِهَـــا 

سر فرزندش، به دست زنازادگان و     می عت زهرا هنگام والدت حسین آیا حضر   ست که  دان

 حرامیان بر نیزه خواهدرفت؟

صَــــل ونَ عَلَــــی       ســــاً یُ  حَمَــــلُوا رَأ

 

ــا      ـــ ــاً وَإبَـ ــوعـ ــرَمِ طَـ ــد هِ األکـ ـــ  جَـ

ــحِ فَمِن    ــابیــ ــمَصــ ــالــ ــوهٍ کَــ  وَوُجُــ

 

ــقَ  ــوی   ـ ــد هَـ ــجم قَـ ــابَ و نـ ــر غـ  مَـ

ــری را با خود    ــایت یا با اکراه اقتدا می         سـ ــر رضـ  نمودند. بردند که بر جدش در نماز، از سـ

 های درخشان افول کردند.هایی چونان چراغ که مانند ماه تابان و یا ستارهچهره/

 (535: 1370 کاشانی،محتشم سراید: )باره چنین میمحتشم نیز در این

ــرئیل ــر سنان کنند سری را که جبـ  پس بـ

 

ـار گیسو   ـسبیل   شوید غب ـ  یش از آب سل

 روزی که شـــد به نیزه ســـرآن بزرگـــوار 

 

ـار         ـوهس ـرآمد ز ک ـرهنه ب  خورشید سرب

سَمی )یعنی سوره دهر  19به قسمتی از آیه   ،در بیت اول  و  اشاره دارد  (سَلسَبیالً  عَیناً فیها تُ

شید در این بیت » ست  )س(حضرت زینب  ،مراد از خور ضا حجازی،  علی«. ) ا  (159 :1425ر

آن »ها و اســتعاره از خیمه ،بگیریم، کوهســار)س( «زینب»را اســتعاره از « خورشــید»پس اگر 

،  دشمنان  هایگریوحشی به  ،و شاعر در مصراع اول  است   )ع(امام حسین  ، کنایه از«بزرگوار

ــرها و به ــاره کرده کردن آنها نیزهبریدن س جان  . وی در ادامه، با توصــیف پیکر بیاســتاش

که روزی بر روی دوش   )ع(و ســـرهای بر نیزه، به ســـر مبارک امام حســـین شـــهدای کربال

ــاره می )ص(پیامبر ــانی،محتشــم نماید: )بوده ولی اکنون بر روی نیزه هاســت، اش  :1370 کاش

537) 

 خاک وخون نگر تنهای کشتگان همه در 

 

ــین   ــزه ها ببـ ــرهای سروران همه بر نیـ  سـ

 آن ســـر که بود بر ســـر دوش نبی مـــدام 

 

ــالف جدا ب یک نیزه اش ز دوش   بینمخـ

سر امام حسین         ست  شم، هر دو از قدا سری که روزی     )ع(شریف و محت سخن گفته اند؛ 

ــان بوده ولی اکنون بدان هتک       بر آن درود می )ص(پیامبر  ــتاده و یا بر روی دوش ایشـ فرسـ

شده و بر روی نیزه  سرا به م         حرمت  سرها به همراه ا ضوع حمل  شریف، به مو ست.  ناطق  ها

شاره کرده  سر امام            دیگر هم ا ست  شاره به قدا شم، عالوه بر ا شم خیر. محت ست ولی محت ا

 است. ، به احترام جبرئیل هم بدان اشاره نموده)ص(نزد پیامبر )ع(حسین



 

 

 

 

 

 

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

 

 تشنگی -2-1-9

 و یارانش نرسید و )ع(دارد که حتی تا لحظه شهادت هم آبی به امام حسینشریف بیان می

 (517و93 :1، 1419با نیزه ها و شمشیرها برطرف شد: )الشریف الرضی،، )ع(تشنگی امام

 الَم یَذوقوا المـــــاءَ حتّی اجتَمَعـــــو

 

لی         ع یِف  َـّ ـِدَا الســ لرّدَی  بِحـ  وِردِ ا

 آبی ننوشیدند تا اینکه با تیزی شمشیرها، بر آبشخور مرگ جمع شدند. 

سَــــلّى نَجیــــعُ الطّعنِ غُــــلّتَهُ      ظَمْآنَ 

 

بَارِدٍ    مَاءِ مَقْـــــــرُورِ   عَنْ  بَابِ ال  من عُ

 کامی که قرارگرفتن نیزه در پهلویش، سوز تشنگی و آب گورا را از یادش برد.تشنه 

سیراب    شم، از  سین     بودن تمامیمحت شدید امام ح شنگی  شان  و فرزندان ای)ع( کائنات و ت

ــخن می یان      »گوید.  سـ با تعبیر از آب هم مضـــایقه کردند کوف ــم  نّ   نه  ،«محتشـ ــ ها سـ   تتن

ستقیم کشد بلکه به طور غیرِ به چالش می نوازی عربی رامهمان سرزنش آنها پردا  ،م  و ختهبه 

شته    سف خویش را بیان دا ست اندوه و تعجب و تأ ضایی،  . )محمّ«ا ( در واقع، 345: 1389در

اغراق محتشم در میزان تشنگی یاران امام حسین در روز کربال، جدای از نکتة بالغی خود،      

 (533: 1370 کاشانی،محتشم ج اندوه شاعر از این واقعة دردناک است: )دهندة اونشان

یراب و         همــه ســـ یو و دد  ــد د بودن

ــی ــد مــــــ ــیــــــ ــکــــــ  مــــــ

 

 سلیمــان کربـال    ،خاتــم ز قحـط آب    

 ـد رسزان تشنـگان هنـوز به عیوق می   

 

ـال            ـ ف  ـرب ـان ک ـ ـاب ـطش زبی ـاد الع ـ  ری

ه شــهادت هم تشــنه بود و با ، حتی تا لحظ)ع(شــریف رضــی معتقد اســت که امام حســین 

ها و شمشیرها سیراب شد ولی محتشم با اغراق، از تشنگی ایشان و اهل بیت و یارانشان          نیزه

ــخن می به فراوان   سـ ــرزمین کربال و در عین حال،   گوید. هر دو شـــاعر،  بودن آب در سـ

 و یارانشان اشاره دارند. )ع(ماندن امام حسینتشنه

 نوازس کوفیانمهمان -2-1-10

ــان، با تعبیر  )ع(شـــریف، از امام حســـین نها  تکند؛ مهمانانی که نهیاد می« مانمه»و اهل بیتشـ

سارت درآمدند و از پیامبر        شدند یا به ا شهید  شدند بلکه  شاورزی )ص(پذیرایی ن تعبیر   ، به ک

نوازی از فرزندان ایشـــان کند که در حق این مردم نیکی نمود ولی آنها چه خوب مهمانمی

 (94-93: 1، 1419،لشریف الرضیکردند: )ا



 

 

 

 

 

 

 58 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

ــوفٍ  ـــ ــیُـ ــالة لِ وَضُـ ـــ ــرة    فـ ـــ ــفـ  قَـ

 

ــرَی     ــرِ قِـ ــا عَلی غَیـ ــهـ ــوا فیـ ــزَلُـ  نَـ

ــارس  لَم  ــهُم  غـ ــألُ فی الغَرسِ لَـ  یَـ

 

 فَـــأذاقـــوا أهـــلَـــه مُـــرَّ الـــجَـــنَـــی  

پیامبر   / نوازی فرود آمدند.آب و علف و بدون پذیرایی و مهمان میهمانانی که در بیابانی بی       

 ها را چشاندند.ترین میوهبرای آنها هیچ کوتاهی نکرد ولی به خاندانش تلخ

،  «هم»ن واژة کاربردکند و با بهیاد می« مهمان کربال»، با تعبیر )ع(محتشم نیز از امام حسین

  اشــانی،کمحتشــم دارد که حداقل وســایل پذیرایی، یعنی آب را نیز بر آنها بســتند: )بیان می

1370: 533) 

ـان        ـوفی ـد ک ـه کردن ـم مضایق  از آب ه

 

 خوش داشتــند حــرمت مهمــان کربــال     

دانند امّا نوازی کوفیان را به چالش کشــیده و آنها را الیق ســرزنش میدو شــاعر، مهمان 

 و قدرناشناسی کوفیان نیز اشاره دارد.   صشریف، به نقش هدایتی پیامبر

 وصف میدان و سرزمین کربال -2-1-11

ــری ــی،ش ــومین ،«آل المصــطفی» تعبیربا  ف رض را داغدار حادثه کربال   )ع(تمامی ائمه معص

 (93: 1، 1419،پردازد: )الشریف الرضیداند و به سرزنش سرزمین کربال میمی

ــال    ـــ ــاً وَ بَـ ــربـ ــتِ کـ ــال الزلـ ــربـ  کـ

 

ــا لق  ــمَـ ــطفی ـ ــدَکِ آلُ المصـ  ی عنـ

ــربِ  ــکَم علی تُـ ــوا   کِـ ــا صُرِّعُـ ــمّـ  لَـ

 

ــن دَمع  مِن   ــجَ دَم  ســالَ وَمِــــ  رَیــــ

سختی       شی، خاندان پیامبر چه  سته در رنج و بال با آنگاه  / .ها که در نزد تو دیدای کربال، پیو

 ها که نریخت.ها که جاری نگشت و چه اشککه بر خاک در افتادند، چه خون

 (408 :کند: )همانوی همچنین از سرزمین کربال، به قربانگاه شهیدان یاد می

ــا  بِ ــدا مُراقُ دِمائنَــ ــف  حیثُ غَــ  الطَّــ

 

 وَ مُنــــــاخُ أینُـــقِهَـــا لِیـــومِ جِـــالدِهَـــا 

ــرُ مِ   ــا وَالطّیــ ــفْرُ مِنْ أرْوَاقِهــ ــالقَــ  نْــ

 

ــاـــطُـــرّاقِهَ   ا وَ الوَحْشُ مِـــنْ عُـــوّادِهَـ

قش ن روااکنو/  در سرزمین کربال که محل ریختن خون ما و نشستن شترها در روز جنگ بود. 

 است.خشک و سوزان است و میعادگاه پرندگان و حیوانات وحشی شده



 

 

 

 

 

 

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

ــم نیز از کربال با تعابیری چون    یاد  « غرقاب »و « گاه خیمه »، «قتلگاه »، «زمین پربال»محتشـ

ــیم؟ کند و از خود میمی ــد که چرا ما در این مصــیبت گریان نباش ــم ) پرس ــامحتش   نی،کاش

1370: 449) 

ـن زمین پربال را نام د  ـالست  شتای  کرب

 

ــی  ــوزت      ای دل بــ ســ درد آه آسمــــان 

ــت  کـــــــــجــــــــــــــــــــــــاســـــــــ

 

ــد لب ــان قتلگاه سیـ ــشناین بیابـ  ه استتـ

 

غان وی دیده هنگام         ــان وقت ف ای زبـــــ

ــت   ــاســــــــــــــــــــــــ ــُکـــــــ  بـــــــ

 

  تهگشــ به زاری کشــتی عمرحســین اینجا

ــرق  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قاب بی     ما درین غر فان   بحر اشــــک  طو

ــچ  راســــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــ

 

دانند. شـــریف، آن را خطاب قرار یهر دو شـــاعر، ســـرزمین کربال را قرین درد و بال م

  ع()هایی که بر سر امام حسینای، آن را در مصیبتگونهپردازد و بهبه عتاب آن میدهد و می

داند و از آن پس، صفا و صمیمیت از آنجا رخت    است، مقصر و شریک می   و یارانشان آمده 

عوت به ناله و مگان را دکاربردن تعابیری سوزناک از کربال، هبربسته است ولی محتشم با به

 کند.گریه می

 غربت و مظلومیت -2-1-12

مام     یان نمودن غربت ا ــریف، برای ب ــطالحاتی همچون  )ع(شـ لدیار   »، از اصـ قتیل   »، «غریب ا

 (1/95و 2/165)الشریف الرضی،  برد:بهره می« الغوث له»و « األعداء

ــَبرِی غَریــب    یــا غَریــبَ الــدّیــارِ! صـ

 

 قَتیــــــــلُــــوْمیوَ قَتیــــلَ األعــــداءِ نَ 

 ای آواره منزلگاه، صبر و قراری ندارم و ای کشتة دشمنان، خواب بر من حرام است. 

ــو وَ الغَوثَ له  ــدعُــ ــــ ــاً یَــ ــرهَقــ  مُــ

 

 بِأب  بَــــــــــــرًّ و جَدًّ مُصــــــــطَــــــــفی 

 زد، حال آنکه یاوری نداشت.اش را صدا میاز روی ناچاری، پدر نیکوکار و جد برگزیده 

 :1370 کاشانی،محتشم کند: )را بدون یار و یاور در کربال توصیف می )ع(ممحتشم، اما

450) 

 تسا هللابا عبـدا  ،ایـن عزیـز صـاحب دل   

 

ــتــــــور افتاده بی  ــت   اورــــــیکز س به دش

ــت   ــــــــــــــ ــالســـــــــ ــربــــــ  کــــــ

 

ــین ــریف،   )ع(امام حس ــعر ش «  الغوث له»و « مرهقاً»، «قتیل االعداء»، «غریب الدیار»در ش

ست که پدر خود و پیام  صدا می  )ص(برا شکیبایی خود را از دست      را  شاعر،  زند؛ از این رو، 

«  دلعزیز صــاحب»اســت و خواب به چشــمانش راه ندارد ولی در نظر محتشــم، ایشــان داده

 است.  ، از روی اسب، بر روی زمین افتاده«یاوربی»است که 



 

 

 

 

 

 

 60 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

 ت  نایت ابن زیاد و یزیدشدّ -2-1-13

شان   ت جنایت یزید، معتقد است که حتی در حق فرزندان  شدّ دادن شریف، در ابتدا، برای ن

ــر و هرقل هم بدتر از آنچه یزید در حق اهل بیت        ــت:        عقیصـ ــور نیسـ انجام داد، قابل تصـ

 (517و  97و  95: 1، 1914،)الشریف الرضی

ــ  ــرقِــ  ل لَــــو بِسِبــــطَی قَیــــصَر  أو هِــ

 

 فَعَـــلـــوا فِـــعـــلَ یَزیـــدٍ مَـــاعَـــدَا       

 وا مِن عِتـــــــرَتیـــــــوَلُلَو وَلِی ما قَد  

 

ــی      ــرکِ ألبقـــ شّـــ ــائمُ ال  یورَعقـــ

خواستند این جنایت را در حق فرزندان و نوادگان قصیر و هرقل انجام دهند نیز بیش  اگر می 

ــان برنمیاز آنچه یزید انجام داد، از عهده     ــرکان        /  آمد. شـ اگر به جای اینان )یزیدیان(، مشـ

کردند و حقشــان را بیشــتر رعایت  ر به آنها ســتم میشــدند، کمتدار امر خاندان من میعهده

 نمودند.می

ــلٌ عَلَى األزمانِ   ستَطیـــ ــدِرُهَا وَمُ  یَقـــ

 

ــرُ     ـــ ــهَا بِالمَقادِیـ ــانُ عَلَیـ ــى الزّمَـ  جَنَـ

ــادٍ   ــرَى بِهِ ابنَ زِیَــ ــصُرِهِ   لُؤمُ أغْــ  عُنــ

 

ــورُ      ــکُـ ـــ ــدٍ غَیرُ مَشـ ــهُ لِیَزیـ ــیُـ  وَسَعـ

ــا فردی که خود را چ چه   ــت و روزگار او را از پا در آورد.  یره بر زمان می بسـ پلیدی  /  دانسـ

 برانگیخت ولی تالش او را یزید پاس نداشت. ع نسب ابن زیاد، او را بر حسین

محتشم نیز به جنایت ابن زیاد اشاره نموده و معقتد است که فاجعه کربال، بدترین خطای 

ــرت زینب      ــت. وی زبان حال حضـ دارد که از   مادرش بیان می  را خطاب به    )س(دوران اسـ

ه  گوید ککند و میو اهل بیت ایشــان، شــکایت می  )ع(جنایت ابن زیاد در حقّ امام حســین

اش، در حق هیچ موجودی چنین جنایتی را مرتکب نشــده و در ادامه،  روزگار با همه پســتی

کند  ه میبیدهد و او را در ستمگری، به نمرود تشابن زیاد را مخاطب قرار می ،طور مستقیمبه

ــی با   و بیان می  ــته و هیچ کسـ ــحالی یزید و یزیدیان گشـ دارد که این کار فقط باعث خوشـ

 (537: 1370 کاشانی،محتشم کند: )دشمن خود هم چنین کاری نمی

 الـــرســـول ز ابـــن زیـــاد داد یـــا بـــضعـــة

 

ـت به ب      اد دادـ کاو خـاک اهل بیت رسال

 تا چــــرخ سفله بود خطــــایی چنین نکرد 

 

ـر هی   ـریده جف ـ ب  ردـ ایی چنین نکـ چ آف

 ***** 

ــرده   ةای زاد ــکـ ــاد نـ ـــ  گهچاست هیزیـ

 

 ایاد کردهنمــــرود این عمل که تو شــــدّ 
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ـد داده      ـزی ـام ی ـن حسین   ک ـشت  ای از ک

 

 ایشـــاد کردهر که را به قتل که دلـــبنگ 

ن زیاد سرانجام شوم اب ،کنند؛ شریفهر دو شاعر، به جنایتکاری یزید و ابن زیاد اشاره می 

اد را با پردازد و کار ابن زیمی )س(به بیان شکایت حضرت زینب ،کند ولی محتشمرا بیان می

 زند.کند و معتقد است که چنین جنایتی، حتی از روزگار و نمرود هم سرنمینمرود مقایسه می

 توسل -2-1-14

به  )ع(تجستن به اهل بیوسلفقط با ت ،از نظر شریف رضی، رستگاری و نجات از آتش جهنم

 (97: 1، 1914،آید و جدایی از ایشان، برابر با رفتن به جهنم است: )الشریف الرضیدست می

 بِکُـــــم أیـــــنَ عنکُم لِلـــــذّی یَبغِی

 

 ر لَظَــــیــــظِــــلَّ عَــــدن  دونَهَــــا حَ 

 طَــــالِب  أیــــنَ عَــــنکــــُم لِمُضِــــلٍّ 

 

ــی      سُّبلِ وَ أقمَارَ الدّجَـــ ــحَ ال ضَـــ  وَ

ــذِی یَرجُو بِکُم    ــکُم لِلَّــ ــنَ عَنــ  أیــ

 

ــا      ــوزاً وَنَجَــ ــهِ فَــ ــولِ اللّــ سُــ  مَع رَ

برای کسی که در طلب بهشت جاویدانی است که در برابر آن آتش جهنم است، چه کسی         

هاست،  برای گمراهی که در پی راه روشن و ماه تاریکی؟/ جز شما )شفیع و فریادرس( است

شما وجو  ستگاری بخواهد،     ؟ / د داردچه چیزی غیر از  سی که همراه با پیامبر خدا ر برای ک

 جز شما چه کسی وجود دارد.

انی اشاره نموده، خود را انس   )ع(جستن به امام حسین  به توسل  ،تردر فضایی وسیع   محتشم 

ــته، با  ــفاعت دانس ــان گوناگون برا یدرنظرگرفتن القاب گناهکار و نیازمند توجه و ش و ی ایش

شفیع المجرمین و...    از قبیل مالذ القابیآوردن  سلمین، امام المتقین،  سته به   گویا می ،الم خوا

 (452: 1370 کاشانی،محتشم ) مند گردد:بهره )ع(هر شکل ممکن، از شفاعت امام حسین
ـام        ـ ـا ام ـ ـان امّ     ی ـاصی ـن از ع ـم   المتقی  ـت

 

ســـــت          وز رسولم چشم خشنـــــودی و امید رضا

ـرق ک        ـذنبین غ ـزالم ـا مع ـه   ی ـایر گشت  امب

 

 وز تو درخـــــــواهی مرادم در حریم کبریاســـت   

ســـت از ا المجرمین جرمم برونیا شـــفیع  

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

 

 مصـطفاسـت   تجدّ پیش تو مقصـودم شـفاعت   وز 

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

سان گمراهی است که در طلب نور هدایت ا     یشان است ولی محتشم، خود را      خود شاعر، ان

ــفاعت خویش را از امامغرق گناه و مجرم می ــتار  )ع(داند و شـ ، پیش جد بزرگوارش خواسـ

 است.
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 گیرسنتیجب -3

ی  در شعر  محتشم کاشانی و شریف رض       عمقالة حاضر، به بررسی تطبیقی رثای امام حسین    

ه وجهی میان آنها مشاهد اختصاص داشت. با مطالعة دیوان دو شاعر، مضامین مشترک قابل ت     

شم گسترده          شعر محت ضامین، در  ست و گ شد. در این زمینه، گاهی توصیف این م اه در  تر ا

شعارش، به گونه          شتر ا شم در بی شریف. محت سین ای اغراقشعر  و  ع()آمیز از گریه بر امام ح

  رت، گریه و سوگواری در اشعا  کربال و حوادث آن و پس از آن، سخن گفته و به همین علّ 

یی از قاتالن  جوتر از شریف است. شریف نیز در زمینة اسارت و انتقام    محتشم بسیار گسترده   

ران،  شـــتالغربودن حتی  ،شـــریفتری دارد. ، توصـــیفات زیباتر و گســـترده)ع(امام حســـین

آنها   که ساربان در حق  را هاییو نیز ستم دادن اسرا  بودن مسیر حرکت و زمان حرکت بیابانی

شته  سین  )عج(گرفتن امام زمانجویی خود و انتقامنتقاما و روا دا ص  )ع(از قاتالن امام ح ف را و

کاررفته توســط دو شــاعر در  های مضــامین مشــترک بهها و ناهمانندییاســت. همانندنموده

 توان در جدول زیر خالصه نمود:مضمون رثا را می

 

 
 هاناهمانندس هاهمانندس 

گریه بر 

 )ع( امام

ه بزرگی مصیبت کربال هر دو شاعر، ب

 و لزوم گریه بر این مصیبت اشاره دارند.

شریف رضی به جنبة اعتقادی بیشتر 

 توجه دارد و محتشم به جنبة ادبی.

سوگواری 

حیوانات و 

 پرندگان

بیان مشترک تأثیرپذیری حیوانات از 

دادن واکنشی مصیبت کربال و نشان

 دردناک در برابر آن.

ر امام د اشاره شریف به قداست پیکر

نزد حیوانات وحشی و اشاره محتشم به 

 دردناکی این مصیبت در میان حیوانات

 

 اسارت

سامان خاندان امام اشاره به اوضاع نابه

-حسین )ع( در اسارت و چگونگی به

 بردن آنها. اسارت

شریف، نسبت به محتشم، به ابعاد 

بردن خاندان امام اسارتتری از بهگسترده

 است.اشاره کرده

غسل و کفن 

و )ع(امام

 شهدا

هر دو شاعر، به صورت گذرا، به این 

موضوع اشاره کرده و در برابر آن، اظهار 

 اند.تأسف کرده

از نظر شریف، امام با خاک کربال وخون 

ها غسل وکفن شده و ازنظرمحتشم، نیزه

 اند.امام بدون غسل وکفن دفن شده
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 انتقام جویی

 گرفتنهردو شاعر، به مبحث انتقام

 اند.اشاره نموده و در ابیاتی به آن پرداخته

شریف، به انتقام در این دنیا به شدت 

معتقد است و با نگاهی تاریخی و روایی به 

نگرد ولی محتشم، با فرار به جلو، این آن می

 کند.انتقام را به روز قیامت واگذار می

هردو شاعر، علت واقعة کربال را کینة  کینه توزی

 .دانندمی عنی امیه از اهل بیتپیشین ب

تر دیدگاه محتشم در این موضوع، گسترده

 د.کناست و مسائل بیشتری را بیان می

تاختن اسب 

 هابر بدن

هردو شاعر، این موضوع را در اشعار خود 

 .اندمورد توجه قرار داده و از آن متأثر شده

شریف، فقط به تاختن اسب بر بدن 

ی محتشم آن را با مطهر امام اشاره دارد ول

 دهد.علم الهی امام پیوند می

ن کردبر نیزه

 سرها

هر دو به قداست سر امام حسین )ع( و 

 اند.هتک حرمت آن اشاره نموده

شریف، به حمل سر امام به مناطق دیگر 

 پردازد ولی محتشم خیر.نیز می

 

 تشنگی

-بودن آب درکربال و تشنههر دو، به فراوان

 اند.نشان اشاره کردهماندن امام و یارا

محتشم، نسبت به شریف رضی، در این 

 زمینه اغراق بیشتری دارد.

نکردن حق وفایی کوفیان و رعایتبی نوازی مهمان

 مهمان در شعر هر دو شاعر مشترک است.

شریف، به نقش هدایتی پیامبر و 

 قدرناشناسی کوفیان نیز اشاره دارد.

وصف 

 کربال

قرین با درد و رنج  هر دو، سرزمین کربال را

 دانند.و ناله می

شریف، با سرزنش کربال، این سرزمین را 

 داند.در شهادت امام مقصر می

 ـــــــــــ د.پردازنهردو شاعر، به مضامینی مشابه می غربت 

جنایت یزید 

 زیاد ابن و

اشاره به جنایتکاری ابن زیاد و یزید در شعر 

 هر دو شاعر.

زیاد اشاره دارد ولی شریف، به عاقبت ابن 

 کند.محتشم او را با نمرود مقایسه می

 

 توسل

شریف، توسل به اهل بیت را عامل  ـــــــــ.

داند ولی محتشم، نجات و رستگاری می

داند و شفاعت خود را گناهکار می

 طلبد.می
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