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 معاونت پژوهش و فن آوری

بهنامخدا

 منشوراخالقپژوهش

از خداوند سبحان و اعتقادبه اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقاا  بنناد   با ياري 

دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتالي فرهنگ و تمدن بشري ما دانشجويان و اعضاء هيئات عنماو وا اد    

 ل زير را در انجا  فعاليت هاي پژوهشو مد نظر قرار داده و از آن تخطو نكنيم:هاي دانشگاه آزاد اسالمو متعهد مو گرديم اصو

 اصل  قيقت جويو: تالش در راستاي پو جويو  قيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي  قيقت-1

 ت( و ساير صا بان  قاصل رعايت  قوق: التزا  به رعايت كامل  قوق پژوهشگران و پژوهيدگان ) انسان،  يوان و نبا-2

 اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل  قوق مادي و معنوي دانشگاه و كنيه همكاران پژوهش-3

 اصل منافع منو: تعهد به رعايت مصالح منو و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كنيه مرا ل پژوهش-4

هرگونه جانب داري غير عنمو و  فاظت از اموال، تجهيازات و مناابع در   اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از  -5

 ختيار

 ها و كشور و كنيه افراد و ستادهاي مرتبط با تحقيقاصل راز داري تعهد به صيانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد، سازمان-6

 جانب نقد و خودداري از هرگونه  رمت شكنو ها و  رمت هادر انجا  تحقيقات و رعايتاصل ا ترا : تعهد به رعايت  ريم-7

اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران عنمو و دانشجويان به غير از ماواردي كاه   -8

 منع قانونو دارد

انو كه  وزه عنم و پاژوهش را  اصل برائت : التزا  به برائت جويو از هرگونه رفتار غير  رفه اي و اعال  موضع نسبت به كس-9

 به شائبه هاي غير عنمو مو آاليند.
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 به:  تقدیم

 

سادداششاادا( ووآسمانیبزرگحماسهسازتااری بشححراحتجایگاهبلندو

یارانپاکبازش



وروحپاکسلسلهجنبانانقالباسالمیایحانحرحتروحاهللخمدنی(رهو

 وهمهشادایراهآزادیبهویژهشادایانقالبودفا مقدسهشتساشه
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 سپاس و  قدردانی 

برخود واجب می دانم از همه عزیزان و بزرگوارانی که در این راه دشوار یاری گر و پشتوانه من بودند 

 صمیمانه سپاس و تشکر نمایم:

برجسته جناب دکتر محمد رضا سنگری که در این پژوهش،نقش اول از استاد گرانمایه و عاشورا پژوه 

خطیر استاد راهنما را بر عهده داشتند و اگر نبود راهنمایی های عالمانه ایشان هرگز این کار به نقطه 

 حاضر ختم نمی شد.

 .  از جناب دکتر علی افضلی که استاد مشاور در این کار مهم بودند قدردانی ویژه خود را اعالم می دارم

از همه اساتیدخود در طول دوران تحصیل دانشگاهی به ویژه بزرگوارانی که در دوره تحصیالت تکمیلی  

 درهای بزرگی از علم و پژوهش را به من نمایاندند تشکر می نمایم.

اما تشکر ویژه خود را باید از همسر مهربانم سر کار خانم ماندانا میری داشته باشم که در دوره ای که 

ار در حال اجرا بود و البته در طول کل دوران دو ساله تحصیل در دوره کارشناسی ارشد یاریگر این ک

 تمام و دلگرم کننده اینجانب بودند.

قطعا بیان و قلم من از اظهار لطفی که این عزیزان نسبت به بنده داشته اند، قاصر خواهد بود و فقط می 

 سالمتی و توفیق را بخواهم. توانم از خدای منان برای همه این بزرگواران
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 چکیده

دردورهانقالباسالمیبهدشدلمشاباتهایفحاوانآنبانارتعاشوراوزمدنههایمناسباجتماعی

وسداسیوفحهنگیکهدرایندورهپدیدآمد،شعحعاشوراییبسداربدشتحوباتحازگذشتهسحودهشد.

نانقالبصورتمیساختارفکحیانقالب،وقو جنگتحمدلیودشمنیهایداخلیوخارجیکهباای

گحفت،موجبشدکهتوجهبهموضو حماسهواشعارحماسیقوتبگدحدواشعارفحاوانعاشوراییبا

در رویکحدی چندن که شاعحانی همه مدان از شود. سحوده گذشته از بدشتح بسدار حماسی رویکحد

نقالبشناختهشدهاند،انتخابسحایشاشعارعاشوراییداشتهاند،هفتشاعحکهاتفاقابانامشاعحانا

گحدیدهاند.شناختاشعارعاشوراییآنانهمدرسطحزبانیوهمدرسطحمحتوا،ازویژگیهایاین

پژوهشاست.انتخابباتحینآثارعاشوراییاینشاعحانوتحلدلجزءبهجزءاشعارعاشوراییآناناز

ازخصوصداتاینپژوهشاست.بحرسیآهنگ حماسیدراشعار،تصویحسازیوفراحدثحماسی،

سازیحماسیدراشعارووجودتقابلهایدوگانهازمامتحینمواردمطححشدهدراینکاراست.ازمدان

ها، واژه مناسباز و بجا دشدلاستفاده به علیموسویگحمارودیرا سدد مطاشعه، مورد شاعحان همه

بحدنصنایعبدیعیباشکلنو،سحودنتحکدببندیحماسیواستفادههنحمندانهازصورخدال،بهکار

عاشوراییواستفادهازظحفدتهایژرفساختحماسی،بایدحماسیتحینشاعحعاشوراییدانست.

   :كنيد واژه ها

 انقالب اسالمو، عاشورايو، بعد  ماسو، زبان  ماسو، ژرف ساخت  ماسو
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 مقدمه

بزرگواردرنگاهاول،بادیدنعنوانکلیاینپژوهشچندنموضوعیراهحچندممکناستخوانندگان

درعحصهشعحعاشوراییتکحاریبدانندامابحرسیبعدحماسیاینگونهازشعحمطلبیاستکهمتاسفانه

اینپژوهشبامشورتهاییکهبا تاکنونموردتوجهجدیپژوهشگحانقحارنگحفتهاستونگارنده

ایاینکار،جنابدکتحمحمدرضاسنگحیداشتم،جایخاشیپحداختنبهبعدحماسیاشعاراستادراهنم

عاشوراییانقالبرادرمدانپژوهشهایادبیخاشیدیدم.شذاباارشاداتاینعزیزبزرگوارکهخوداز

دورهزمانیدهعاشوراپژوهانممتازند،کارتحلدلرویچندنبعدیازشعحعاشوراییراآغازکحدمودر

ماههایآنرابهانجامرساندم.هحچندتالشبسدارنمودهامتاکاریدقدقوعلمیارائهدهمامابهیقدن

هدچکاربشحیخاشیازنقصوعدبندست.شذاامددوارمخوانندگانواستفادهکنندگانازاینپژوهش

اینحقدحببخشایند.کمیهاوکاستیهایآنرابهدیدهاغماضبنگحندوبح
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 مساله پژوهش

تنو وگوناگونیبسداریندزباخودبه شعحعاشوراییدرزبانفارسیهمچنانکهقدمتبسداردارد،

فحازوفحودهایهمحاهدارد.بحرسیدورههایمختلفاینگونهازادبفارسی،بحماروشنمیسازدکه

بسداریبحشعحعاشوراییگذشتهاست.

صاحبنظحانبحایتحلدلاینگونهازادبفارسی،دستهبندیهایمختلفیازآنکحدهاند.باتحیننو 

تقسدمبندیتاریخیآناست. دوره تقسدمبندیاینشعح، در صفویه، دوره عاشوراییدر مانندشعح

دست همدن در . ... و شعحقاجار را فارسی عاشورایی شعح های دوره تحین مام از یکی ها بندی ه

عاشوراییدردورهانقالباسالمیایحانگفتهاند.

سال در انقالبیکه دشدلآنکه با1157به مشابه ازحدثتفکح، ایحاناتفاقافتاد، هجحیشمسیدر

 سال در حسدن( و شدع61نارتامام شاعحان شذا بود. قمحی انقالبهجحی با همفکح و همگام یِ

اسالمی،درایندورهمامتاریخیبادیدگاهیمتفاوتتحازگذشتهبهسحایشاشعارعاشوراییپحداختند.

اشعارسداسیوفحهنگیزمدنههایمناسباجتماعی، بهشنددنوحتیگحیستنبا اشتداقعامهمحدم ،

بحگزاریمحافلوانجمنهایادبیفحا بسطوتعمدقفحهنگحسدنیباعاشورایی، واندراینرابطه،

توجهبهتعددهدئتهاودستهجاتعزاداریدرایندورهومواردیازایندست،موجبآنشدکه

شعحعاشوراییدرایندوره،بسداربدشتحوباتحازگذشتهیخودسحودهشود.

سداریقوتگحفت.ازجملهایندالیلمیازطحفیتوجهبهجنبهیحماسیشعحعاشوراییبهدالیلب

توانبهساختارفکحیظلمستدزانهانقالباسالمی،وقو جنگهشتساشهعحاقباایحانودشمنیهای

داخلیوخارجیباانقالباسالمیو...اشارهکحد.

باسالمیهمهمواردگفتهشدهدرکنارعواملیدیگحازایندست،باعثشدتاشاعحاندردورهانقال

بدشازآنکهبهجنبهسوگواشکآوریماجحایکحبالبپحدازند،بهشکوهوحماسهوریاینواقعه

نظحداشتهباشندواشعارخودرادرهمدنراستابسحایند.
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اگحچهتحلدلهایمتعددیازابعادمختلفشعحعاشوراییانقالبشدهاست،امابحرسیجنبهحماسی

فارسیدردورهمورداشارهموضوعیبدیعوتازهاست.بهویژهآنکهدراینپژوهشاینگونهازشعح

اینچندنموضوعیدرموردشعحهمهشاعحانانقالببحرسینمیگحددبلکهمحدودبهشعحهفتشاعح

مطححایندورهاستکهاتفاقابانامشاعحانانقالبندزشناختهشدهاند.

اینروبودهاستکه:اوالدرزمدنهعاشوراآثارفحاوانازخودبهجاگذاشتهانتخاباینهفتشاعحاز

و گوناگون اضال  اند داشته عاشورا واقعه نسبتبه که شناختعمدقی و درک با که آن دوم اند،

شخصدتهایمختلفاینواقعهعظدمرادرشعحخودبهخوبینمایاندهاندوموردسومآنکهچهدر

چهدرمعناومفاومشعحعاشوراییآنانویژگیهایحماسیباخودبههمحاهدارد.زبانو

بنابحاین،نگارندهاینپژوهشباشناختینسبیکهدربارهیویژگیهایحماسیدرشعحداشتهاست،به

دنبالخصوصداتحماسیدرشعحعاشوراییاینهفتشاعحانقالببودهاستتابهطوردقدقوعلمی

ینویژگیهاراواکاوینماید.ا

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

یبعدحماسیآن،ازسپحداختنبهموضو شعحعاشورادردورهیانقالباسالمیونقدوتحلدلوبحر

جااتگوناگونیماماست.نخستآنکهایننو ازشعحدرزبانفارسیبدشازهزارسالقدمتدارد.

شاعحانبسداریدراینوادیشعحگفتهاندوبهدراینمدتبسدارطوالنیو دردورههایمختلف،

وضو عاشورابهاشکالگوناگونپحداختهاند.ازطحفدیگحچندوجایبودناینگونهازشعحفارسیم

حرسیهمهجانبهشعحعاشورایی،یکیدیگحازمواردضحورتاینپژوهشرانمایانمیسازد.بوشزوم

بدانکحدهاند:سوگ،حماسه،پداموعحفانازمامصاحبنظحان بحایشعحعاشوراییابعادمختلفیرا

تحیناینابعاداند.

سحایان دراینپژوهشسخنبحسحموضو حماسهدرشعحعاشوراییانقالباست.هحچندعاشورا

 جنبه سحودناشعارشانبه انقالبدر دوره فارسینظحیاینگونهمامساحمبسداریقبلاز شعح از

انقالب پساز عاشوراییشاعحان یشعح درباره نه و عاشوراییآناا شعح مورد در نه اما اند، داشته

اسالمی،چندانکهبایستهوشایستهاستنقدوتحلدلیانجامنگحفتهاست.

هاست،زمدنهبسداردورانخاصانقالباسالمیایحانباویژگیهاوموشفههاییکهباخودبههمحاهداشت

مناسبیرابحایظاوروبحوزاشعارعاشوراییفحاهمکحد.هحچندفحاهمبودنزمدنهبحایسحایشاشعار

عاشوراییوحفظونشحآناا،بدونسابقهندستودردورههاییمانندصفویهوحتیقاجار،بستحهای
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وانگفتکههدچدورانیازدورانهایزبانمیتاربهوجودآمدهاست،اماتحقدقامناسببحایاینک

فارسیتاکنونماننددورانانقالباسالمی،ازحدثفحاوانیوتنو شعحوشاعحانعاشورایینبودهاست.

انقالباسالمیبحخاستهازتفکحنارتعاشوراست،علتچندندتوجهبهاینموضو اساسیکهخو

بارانوتنندادنبهذشت،ازجارزهباظلم،عدمپذیحشحکومتامحیرابحماباتحروشنمیسازد.مب

مامتحینباورهایانقالباسالمیایحاناستکهارتباطیتنگاتنگباتفکحاتوعقایدنارتامامحسدن

( ودرماجحایقدامکحبالدارد.

د سوق بحای را زمدنه تحمدلی، جنگهشتساشه مانند حوادثی و تفکحاتی چندن شاعحانوجود ادن

عاشوراییبهسمتبعدحماسیکحبالفحاهمنمود.هحچندححکتبهسمتبعدحماسیشعحعاشورادر

دورانقبلازانقالباسالمیآغازشدهبود،امادردورهانقالباسالمیباسحعتوگستحدگیبدشتحی

بهطورکلیمیتوان»رسدد.ظاورمنصهادامهیافتوآثارفحاوانیبارویکحدحماسیدرایندورهبه

ادبیبحایبازآفحینیروحامتخداجوو یکرستاخدز شاعحانبه انقالباسالمی، عصح در گفتکه

سلحشوردستیازیدندوازحماسههایپحشورجوانانبحومنداینمحزوبومچکامههاپحداختند.بدان

القدتدرآثارشعحایمتأخحاستتابدانجاهوشدارانهیسحشارازظحافتازچشمگدحتحینجلوههایخ

نوآوری، ابدا وآفحینشو شاعحاندرعحصه دارد. معدارهایشعحگذشتگانتفاوتیدیگحگونه با که

زشیدرفراییتازهتنفسمدکنند.غدستاوردهایبدیعیدارندوبازبانیحماسیوگاهبامایههایت

«تخاصجنگبهتشدیدحماسهپحدازیهاکمککحدهاست....اتصالایندورهبهدورهیادبدا

و2:1142،ج1186(محمدزاده،

فتناینموضو کهنقدهاییکهدربارهایندستهازاشعارعاشوراییانجامبااینوصفوبادرنظحگح

نگحفتگحفتهاست،تناسبچندانیباحجمانبوهآثارعاشوراییندارد،نگارندهاینپژوهشتصمدمبحآ

کهموضو پایاننامهدورهکارشناسیارشدخودرابهاینماماختصاصدهد.

 

 

 

 اهداف پژوهش:

مامتحیناهدافاینپژوهشعبارتنداز:
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درآثارعاشورایی .1 مشخصنمودنویژگیهایحماسیهمازشحاظزبانیوهمازشحاظمحتوا

 شاعحانانقالب

 اسالمیباسایحدورههایشعحفارسیازحدثحماسهپحدازیمقایسهآثارعاشوراییدورهانقالب .2

 پیشینه پژوهش:

دربارهموضو کلیشعحعاشوراییکتابهایزیحبهعنوانپدشدنهاینپژوهشیافتشدهاند:

نحگس-1 اثح عحبیو تحلدلشعحهایعاشوراییفارسیو (بحرسیو معاصح آیدنهیشعح در عاشورا

انصاری.

رسدرساشهدورهدکتحینویسندهباشدازآثارارزشمنددرزمدنهشعحعاشوراییهبهنظحمیاینکتابک

محسوبمیشودودرچاارفصلنوشتهشدهاست.

میتوانگفتندمیازکتابمورداشارهبهعنوانپدشدنهپژوهشمامورداستفادهقحارگحفتهاستوندمه

راییاست،ارتباطچندانیبابحثمانداشتهاست.دیگحآنکهدربارهاشعارعحبیعاشو

ایحانو اقتصادیوادبیدر توجهبهاوضا سداسی، ازمامتحینویژگیهایمثبتاینکارتحقدقی،

تحلدل تحلدلشخصدتهایعاشورایی، کشورهایعحبیبهعنوانزمدنهظاوروبحوزآثارعاشورایی،

جدید نگاه عاشورایی، آثاموضوعاتشعحی نقد عاشورایی، آثار بحخی حدثزبانبه از عاشورایی ر

...بهصورتنموداروجدولاست.شناسیو

.شححمنظومهظاح(نقدوتحلدلشعحعاشوراییازآغازتاامحوزواثحغالمحضاکافی-2

قدریدکتحینویسندهآناستودرفصلسومکتابنویسندهپسازآنکهاینکتابهمرساشهدوره

دربارهوضعدتمحثدهسحاییدرزبانعحبیسخنمیگویدبهسحاغمحثدهسحاییدرادبفارسیمیرود

آنرادرچااربخشموردتجزیهوتحلدلقحارمیدهد.و

ویژگیازجاتپژوهشیاینکتابکهشایدبتوانگفتباتحیناثحنقدوتحلدلاشعارعاشوراییاست

دکهبهچندموردازآناااشارهمیشود:هایخوبفحاوانیدار

نخستآنکهسدحتحولشعحعاشوراییراازآغازآنتابهامحوزبدانمیداردوخوانندهباخواندناین

دورههایمختلفبهدستآورد.رکتابمیتواندقراوتخوبیازجحیانشعحعاشوراد

اشاعحانمطححوچاحههایشاخصدرهحدورهازدومدنویژگیماماینکتابآشناکحدنخوانندهب

از کدام عقایدهح و افکار آثار، زندگینامه، به اشاره با نویسنده کتاباستکه هایچاارگانه دوره
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آثار ایاز نمونه پایانهم در میدهدو قحار خوانندگانخود اختدار در اطالعاتجامعیرا شاعحان

عاشوراییهحشاعحذکحمیکند.

از هحکدام درباره را نظحاتوتحلدلهایخود نویسنده سومدنویژگیمثبتاینکتابآناستکه

جحیانهایادبیومذهبیوشاعحانوآثارعاشوراییبادیدیعاشمانهدرضمنکارخودآوردهاست.و

هاستهحجاالزمبودکحدهاشبتههمانگونهکهبهنقاطقوتاشاره نقاطضعفرا ندزیادآوریکحده،

است.

درپایانهح وآوردنآناا کافیخالصهکحدنمطاشبفصلها چاارمدنویژگیخوبکتابغالمحضا

فصلاستکهاستفادهازاینکتابرابحایعالقهمندانراحتتحساختهاست.

تامابهنظحکتابشححمنظومهظاحهمانگونهکهاشارهشدکتابیکمنقصدرزمدنهشعحعاشورااس

تناسب است، شده بهعنوانپدشدرآمدیبحموضو اصلیکتابآورده میرسدآنچهدرفصلدوم

چندانیباموضو کتابنداردیادستکممیتوانستکاملتحوجامعتحباشد.

ومطاشبآغازینفصلسومهمکهدرموردمحثدهسحاییدرشعحعحبیاستباعنوانکلیکتابکهنقد

پژوهشیجداگانه کهدر باتحبود و نسبتزیادیندارد امحوزاست، تا تحلدلشعحعاشوراییازآغاز

دربارهشعحعاشوراییدرزبانعحبیبحرسیمیگحدید.

شکوهشعحعاشورادرزبانفارسیاثحمحمدعلیمجاهدی-1

وراییوتحلدلاینگونهادبیاست،اینکتابکهبیاغحاقیکیازباتحینآثارحاضحدرزمدنهشعحعاش

بهعنوانیکیدیگحازپدشدنههایپژوهشحاضحموردمطاشعهقحارگحفتهاست.

ششفصلاینکتابکههمگیدرارتباطباکارمابودهاندعبارتنداز:

 شعحازنظحقحآنوسنت .1

 پدشدنهشعحعاشورادرزبانفارسی .2

 سدحتحولتدریجیشعحعاشورا .1

 رویکحدشاعحانبهمفاهدمارزشیعاشورادردودههاخدحعلل .4

 بایدونبایدهادرشعحعاشورایی .5

 نوحههاوشعارهایعاشورایی .6
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 نقدهای دقدق، دهی دورهآارجا  جوان شاعحان ویژه به عاشورایی شاعحان معحفی عاشمانه، و گاهانه

ذکحنمونههایدقدقازاشعاروبحرسیومقایسهاوز میتوانبهعنوانانقالب، انشعحعاشوراییرا

باتحینخصدصههایاینکتاببحشمحد.

اماهحکتابینمیتواندفارغازعدوبیباشدکهدرمورداثحارزشمندمحمدعلیمجاهدیبدشتحاینعدوب

دچار را قدریخواننده که میگحدد بح فصلها زیح بندیعناوینو تقسدم و شکلکار و ظاهح به

استکهسحدر عاشورا تدریجیشعح تطور کتابسدح اسمفصلسوم نمونه عنوان به گمیمینماید.

ازدوره محتحمآنرا نویسنده اما انتظارآناستکهحداقلآغازاینسدحازدورهصفویهشحو شود

فت.قاجاریهونارتبازگشتادبیآغازکحدهاستکهقطعاًنمیتوانازآننتدجهشایستهایبحگح

عاشورادرشعحمعاصحوفحهنگعامهاثحمحضدهمحمدزاده-4

یکیدیگحازکتابهایپژوهشیکهبهعنوانپدشدنهاینکارموردمطاشعهواستفادهقحارگحفتهاست

نگاهیموشکافانههمبهبحرسیشعحمحثدهو درشعحمعاصحوفحهنگعامهاستکهبا کتابعاشورا

آغازتابهامحوزپحداختهاستوهمموضو فحهنگعامهکهعنواناصلیکتاباستشعحعاشوراییاز

رابهخوبیپیگحفتهاست.

درحقدقتخودشاملدوکتابمامدراینزمدنه،اینکتابکهرساشهیدورهدکتحینویسندهاست

استاولکتابعاشورادرشعحمعاصحودومعاشورادرفحهنگعامه.

سهفصلوکتابدومچاارفصلدارند.کتاباول

میتوانبهارجا دهیدقدق،ذکحنمونههایروشن،معحفیقاشبپژوهشیاثحازویژگیهایماماین

هایشعحیوتقسدمبندیهایدقدقودرستآناشارهکحد.

اندبهگونهایدرموردنقدهاینوشتهشدهدراینکتاببهنظحمیرسدبدشتحنقدهاناقصبدانشده

بهشححهمانشعحبهزبانیدیگحوتبدیلآناا،کهدربسداریازقسمتهایکتاب،نویسندهبهجاینقد

بهنثحمبادرتورزیدهاستکهچندناقدامیاثحپژوهشیاورامخدوشکحدهاست.



عاشوراوچهغدحآنبهامادربابتحلدلحماسیاشعار،مقاشههاوپایاننامههاییچهباموضو شعح

چاپرسددهاستکهدرادامهبهچندموردازآناااشارهمیشود:
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اثحمحبوبه«جوالنگحدمددانعشق،جستاریدرباببازتابعناصححماسیدرشعحسنایی»مقاشه-1

مباشحی

بحرسیع عحفانیبه حماسه و عحفان ایمبسوطدرباره مقدمه با نویسنده اینمقاشه حماسیدر ناصح

موجوددراشعارحماسیمیپحدازد.ازجملهاینعناصحمیتوانبه:توصدفاتوتصاویحمحبوطبهرزم

وصحنههایآن،شوازمنبحدوپدکار،حدواناتوجانورانحماسی،پادشاهانحماسی،پالوانانحماسی،

اشارهکحد.مالزماتحماسه،تصاویحطبدعیکهبدانگحعظمتوهدبتباشندو...

کار اشعارسناییبهعنوانشاهدمثالدر از نمونههایبسدارخوبیرا بحرسیدقدق، با مقاشه نویسنده

پژوهشخودآوردهاست.

مدننو خاصیاطبدنعحفانوحماسهوبهوجودآازدیگحویژگیهایماماینپژوهش،تشحیحارتب

ستکهازگذشتهموردتوجهپژوهشگحانبودهاست.ازحماسهبهنامحماسهعحفانیدرادبداتا

اثحمحیمدشتی«شحنحماسیدرقصایدعنصحی»مقاشه-2

دراینمقاشهمقدمهایدربابحماسهوشحنحماسیدراشعارحماسیبهویژهشاهنامهفحدوسیآمده

عیصورخدال،صنااستودرادامه،آهنگحماسیدرقصایدعنصحیدرحوزههایواژگان،تحکدبات،

ن،موسدقیشعح،قاشبوسبکبههمحاهنمونههایشعحیازشاعحآمدهاست.زبدیعی،و

استفاده«شحن»بهجایواژه«آهنگ»بهنظحمیرسدهمدرعنوانوهمدرمتنمقاشهاگحنویسندهازواژه

مینمود،تعبدحدقدقتحیحاصلمیشد.چحاکهشحنخاصگفتاراست.

حسدناحمدیاثح«بحرسیشعححماسیپسازانقالب»پایاننامه-1

بحرسیو نگاهیجامعودقدقبهموضو حماسهومختصاتآنداشتهاستبه ایناثحپژوهشیکه

تحلدلمبانیحماسهدرشعحدفا مقدسپحداختهاست.

زندگیجاویدپسا شاادت، بهموضوعاتمامیچون، نویسنده تلفدقحماسهودراینکار، زمحگ،

عحفان،نماددرحماسهعحفانی،بازیابیاسطوره،شحنحماسی،فحمحماسیومحتوایحماسیبهعنوان

بحجستهتحینمختصاتآثارحماسیدورانانقالباشارهکحدهاست.

هحچندعنوانکلیکار،بحرسیحماسهدرشعحپسازانقالباستامانویسندهبخشعمدهایازکار

تحلدلخودرارویشعحدفا مقدسقحاردادهاستکهاشبتهاینگونهشعحخودشاخهایجداگانهاز
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حرسیشعحدفا شعحانقالباستومناسبتحبودکهنویسندهدرچندنتحقدقیعنوانکارخودراهمب

مقدسقحارمیداد.

 روش کار:

پسازگحدآوریآثارهفتشاعحانقالباسالمی،باتحیناشعارعاشوراییآنانکهویژگیهایحماسیرا

کلی سپسمطاشعهویادداشتبحداریازاشعاردردوحوزه انتخابگحدید. داشتند، درخودبههمحاه

حدثویژگیهایحماسیآغازگحدید.هحکدامازویژگیهایاینیعنیحوزهزبانیوحوزهمحتوااز

دوحوزهدرتمامیآثارعاشوراییبدتبهبدتوکلمهبهکلمهموردجستجوقحارگحفت.بهعنوانمثال

درحوزهزبانی،استفادهازواژگانکانوباستانیبهعنوانیکیازمختصاتحماسیدرآثارهفتشاعح

باجوشدونتایجکارفدشبحداریگحدید.پسازاتمامفدشبحداری،فصلهایمامانقالب،جستو

تعددنشدندوهحکدامازویژگیهایزبانیومحتواییبهصورتجداگانهمشخصنظحاستادراهنما

آثار تطبدق و مقایسه شد. گنجانده فصلسوم توضدحدر و نقد همحاه به نتایجبدستآمده و شدند

.نتدجهگدحیندزدرفصلچاارمکارجایگحفتونشاعحا

 فرضیه ها: 

دورهانقالباسالمیبهدشدلشحایطخاصسداسیواجتماعیشعحعاشوراییرویکحدحماسیدر .1

 بدشتحیبهخودگحفتهاست.

 زبانشعحعاشورایینسبتبهگذشتهاستوارتحوفخدمتحومفاهدمآنندزاعتالیبدشتحییافتهاند. .2

 شخصدتهایحاضحدرقدامعاشوراوابعادمختلفایننارتباتحازگذشتهمعحفیشدهاند. .1

 موادخالفواقعوتححیفاتدرمفاهدمشعحعاشوراییایندورهنسبتبهگذشتهکمتحند. .4
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 تعریف اصطالح حماسه

 حماسه کتاباایفحهنگشغتبحایواژه تعحیفیدر استکهشایدکاملتحینآناا معانیمختلفیآمده

 است: شده اینواژه بحای معدن فحهنگفارسی در که معنیدالوری،»باشد به اولو فتح (به حماسه

و1182:181(معدن،«شجاعت،رجزونوعیشعحاستکهدرآنازجنگهاودالوریهاسخنمیرود.

میگویند.بهبحخی«اَحمَس»سختیاستوشخصسختگدحراعحببهمعنیشدتوحماسهدرشغت

میگفتند.«حُمس»ازقبایلعحبمانندقحیشوخزاعهبهعلتسختگدحیشاندرمسایلاعتقادیوغدحه

رابههنگامیکهشحوفتنهوجنگشدتگدحدبهکارمی«حَمِسَاشوغی»و«حَمِسَاششحَّ»عحبااعبارت

بحند.

خاشقیمطل اینگونهیادمیکند: حماسهواژهایعحبیازمصدر»قندزدریکجمعبندیحماسهرا

و1186:1(خاشقیمطلق،«.حمسبهمعنیشدتوحدّتدرکاراستوحماسهیعنیدشدحیودالوری

ازحماسهنوعی»اماتاری نگارادبدات،ذبدحاشهصفا،حماسهراجامعتحتعحیفمینمایدومیگوید:

وافتخاراتوبزرگیهایقومییاااعمالپالوانیومحدانگیهاشعاروصفیاستکهمبتنیبحتوصدف

و1171:1(صفا،«فحدیباشد،بهنحویکهشاملمظاهحمختلفزندگیآنانگحدد.

 منشاء حماسه

بحخیمعتقدندحماسه بهطوریکه است. گوناگونیبدانشده آرا چگونگیپددایشحماسه مورد در

بهعبارتیحماسهگزارشیاستازاوضا واحوالروزگاران شححتاری قبلازدورانتاریخیاست.

لتیدرنخستوتاری صدورجاانکهروزگارمحدماننخستدنراتحسدممیکند.حماسهاززمانیکهم

راهحصولتمدنگامناادهاست،سخنمیگویدودرآنسخنازجنگهاییاستکهبحایاستقاللو

بدحونراندنیاشکستدشمنیاکسبناموبهدستآوردنثحوتورفاهصورتگحفتهاست.

لتیدادهحماسهمحبوطبهدورانیاستکهقبایلوتدحههایگوناگونمتحدشدهواندکاندکتشکدلم

اند.ازاینروحماسهیهحملتیمجاهداتآنملترادرراهسحبلندیواستقاللبحاینسلهایبعدی

حماسهشعحمللاستبههنگامطفوشدتملل،آنگاهکه»روایتمیکند،تاآنجاکهمیتوانگفت:

و1171:261شمدسا،«(تاری واساطدح،خدالوواقعدتبههمآمدختهوشاعحمورخملتاست.
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 حماسه یکی از انواع ادبی

ارسطونخستدننظحیهپحدازشعح،انوا ادبیرابهسهنو تقسدمکحدهاست:کمدی،تحاژدیوحماسه.

آور، تقلدداطوارواخالقزشتوشحم کمدیرا ازطبدعتمیداند. تقلدد(محاکاتو را اوهحسه

احوالواطوارمحدمان»یشگحفوحماسهرانوعیتقلددمیداندازتحاژدیراتقلددازکاروکحدارها

بزرگوجدیوشدوهبدانآنندزبحخالفتحاژدی،نقلوروایتاست...وهموارهوزنواحدیداردو

و.1161:158(زرینکوب،«ازشحاظزمانمحدودندست.

شاعححماسهبایدبسدارکمازجانبوزنهحوئدک(پالوانیو،مناسبتحینوزنشعححماسیاستو

خودسخنبگویدوگحنهطبقتعحیفارسطو،تقلددیبهجانداوردهاست.هومحمعموالًپسازمقدمهای

درنگاهارسطو،درحماسهعالوهبحامحخارقاشعاده، واردصحنهمیکند. کوتاهازخود،شخصدتیرا

ذتخاطحمامیافزاید.امافقطشاعحانبزرگمیتواننداینامورنامعقولهمواردمیشودواینبهش

کارراآنگونهانجامدهندکهمحدمبپذیحند.درنظحارسطو،هومحچندناست.بحایاینکههومحبهشعحا

آموختهاستاگحبخواهددوقو امحیغدحمعقولرامحتملنشاندهدد،آنرادرکناریادرپسامحی

همجنسوشیحقدقیومعموشیبداوریدمشابهیاظاه امحثانی،حقدقتداشته»حاً دراینصورتهحگاه

محدمچندنمیپندارندکهامحاولندزحقدقتداردویاصورتحقدقتخواهدیافت باشد، (همان:«.

و158

 زمینه های پیدایش حماسه

وپدحوز اجتما وآرزوها هنحینتدجه ادبیو آثار بپذیحیمکه آناجتما اگح یوشکستهایمحدم

هستند،بایدبداندمکهآثارحماسیازاینقاعدهبهدورندستند.اقوامیکهبههحانگدزهایبهآرمانهاو

آرماناایشانرنگجمعی عقایدواستقاللجغحافداییخودمیاندیشند،طبدعیاستکهدرطولزمان،

شوندودراینراهبابدگانگانودشمنانستدزهایطوالنیوبگدحد.بهگونهایکهبحایتحققآنمتحد

به ملتها دورانیمحبوطاستکهجوامعو به پددایشحماسه، طحفدیگح، از باشند. جمعیداشته

سطحیازرفاهوآرامشرسددهباشند.یعنییکحماسهپالوانیویاحتیحماسهدینی،درصورتیبه

بهایاموشحظاتخاصیازحداتملییکقوممنوطباشدومحاداز»یحدکهوجودمیآیدوکمالمیپذ

اینایاموشحظاتخاص،دورههاییاستکهمحدمبامعتقداتسادهوابتداییخود،ازرویطبعوبه

و1171:12(صفا،«طحیقنامحسوس،مشغولمجاهدهونبحدبحایتشکدلملدتومدندتخودبودهاند.

سخنآناستکهشحایطاجتماعیدرخلقحماسهبسدارماماست.شذاحماسه،وقتیشکلمعنیاین

یملیوعاموآرمانیمطلوب،نزدقومتبدیل«مسئله»میگدحدکهرسددنبهمدندتواستقاللبهیک

شدهباشد.یعنیحماسه،حتمابایددرجاتاهدافملیوجمعیواعتقادییکقومباشد.
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شبدهاشبتهمی حماسه، کتابتآنهمزمانندست. تدوینو با تکوینحماسه پددایشو شزوماً داندمکه

ندحوهاوسحمایههاییذخدحهشدهاستکهدرمواقعشزومبهکارگحفتهمیشود.یکیازاینمواقعشزوم،

احتحا مواعتبارشزمانیاستکهفحهنگوتمدنوسحزمدنواستقاللقومموردهجومقحارگدحدیا

موردهجمهقحاربگدحد.

 عاشورا حماسه ای بزرگ

هجحیحماسهایبینظدحاست،راههایبسداریپدش61توجهبهاینحقدقتکهواقعهعاشورایسال

چشممامیگشاید.آنگاهکهتصورشودعدهایمعدوددرمقابلسپاهیگحانصفبستهاندوحاضحند

دشمنایستادگیکنندوحتیدراینراهجانعزیزخودراهمتقدیماهدافتحتهحشحایطیدرمقابل

بلندورهبحعزیزخویشسازند،چندنقاحمانانیمسلماًمیتوانندمبد حماسهایبزرگبحایکلتاری 

هفتادودوتندرکحبالدرمقابلچندینهزارندحویغحقدرسالحوامکانات،صفآراستهاندو»شوند

درعطشوآفتابورویاروییجنگلیازندزهودشمن،هدچنشانیازتذبذبوتحدیدندارندزیحاجحیان

مواجایمان،عطشواشتاابراپسمیزندوسکدنهوطمأندهمیبخشدوحماسه،محصولاینآرامش

و1181:112نگحی،س«(وشکفتیدرونیاست.

عاشوراازجااتمختلفیمیتواندصورتگدحد.زیحااینواقعهپحداختنشاعحانونویسندگانبهحماسه

 نافتهدارد. درخود تمامویژگیهاییکحماسهرا عظدم»تقحیباً مقابلسپاه مقاومتیاراناندکدر

بحایدیگحانازخودگذشتنودرغحبتوتنااییبدون پاکبازی، شجاعتو درعطش، نبحد دشمن،

و112(همان:«ادحماسیکحبالیند.اآخحیننفسجنگددن،ابعهحاسوتشویشماندنوت

 تعریف شعر عاشورا 

دراینبخشبحایآنکهبتواندمبهتعحیفیجامعومانعازشعحعاشورادستبدابدم.ابتداالزماستبه

بحخیاز نگاه از را شعح از ویژگیهایاینمقوشه و شویم آشنا عاشورا شعح صورتکلیقدریبا

احبنظحانبحرسیکندم.ص

در نمیتواندتمامیابعاداینرویدادمامرا شعحعاشورا یکیازصاحبنظحانمعتقداستکهاساساً

خودجمعنمایدوهحشعحعاشوراییبهتنااییبهگوشهایازاینحادثهنظحمیاندازد.ویمیگوید:

حتبطباحادثهعاشورادرگذشته،آیندهویازمانشعحعاشورایی،شعحیاستکهبهبخشیازمسائلم»

وقو آنپحداختهباشد؛چحاکهجمعتمامابعادمختلفاینحادثهدریکاثحهنحی،امحیغدحممکن

و1181:17انصاری،«(است.
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تقاددارداستفادهکحدهاست.زیحااع«نماد»یکیدیگحازنویسندگان،بحایتوصدفشعحعاشوراازواژۀ

کهواقعهایکهروزعاشورااتفاقافتاد،نمادیبحایتمامحوادثتل جامعهبشحیدرطولتاری است

شعحعاشورابهشعحیکهبهرخدادهایاینروزپحداختهباشد،محدود».بحایناساساظاارمیدارد:

مدانبحود؛بلکهحوادثیکهدرروزنمیگحدد،چحاکهعاشورایکحادثهندستتاباگذشتزماناز

نمادتمامرخدادهایتلخیاستکهدرزندگیبشحازآغازتاحالرفته عاشورادرکحبالاتفاقافتاد،

وjafarimahmood.blogfa.com28/1/88:1188جعفحی،.«(است

ورمزهحپدشامدوحادثهتل درتاری بشحیتاستوامامحسدنرایننو نگاه،حادثهعاشورا،نمادد

( وویارانش،نمادروحبزرگانسانیوصفاتوکحاماتمعنویوخطیزیدویزیدیان،نمادهمهی

شحارتهاوخویهایحدوانیبشحبهشمارمیروند.باچندنتوصدفیازشعحعاشورا،هحشعحیکهبه

هااستفادهنمادکهدرآنتقابلدوجباهحقوباطلوجودداشتهباشدودرآنازاینهححادثهتلخی

شدهباشد،شعحعاشورایینامددهمیشود.

درادامهاینبحثوذکحویژگیهایمختلفشعحعاشورابهگحوهیدیگحازصاحبنظحانمیپحدازیم

فنارتکحبالباشد،درنظحگحفتهاند.بنابحنظحاینکهبحایشعحعاشورااهدافیمتعاشیکهبدانگحاهدا

یکیاز است. درخودبنمایاندشعحعاشورا گحوه،هحشعحیکهبتواندارزشهاوآمالقدامکحبالرا

 میگوید: همدنرابطه صاحبنظحاندر و» احدایمفاهدمزنده غاصبو نقدحکام ، عاشورا شعح

ماندگاریاستکهزیحبنایفداکاریوجاادوجانبازیدرراهعقددهبهزندگیسازدینونشحارزشاای

انتقالدهندهفحهنگشاادتوخطحمایتازخاندانمظلومپدامبح(صو شمارمیرود.شعحعاشورا

و1187:17بودهاست.(محدثی،

م.هحچندکهدراینمدانباذکحاینمقدمهحالمیتواندمبهتعحیفیمناسبازشعحعاشورادستیابد

بدنشعحعاشوراوشعحعاشوراییتفاوتهاییوجود«مجاهدی»ماندزبانظح همعقددهایمکهاساساً

و.شایداینتفاوتهاکمتحموردتوجهپژوهشگحانعحصهادبداتعاشورا1171:41دارد.(مجاهدی،

اییبامقدمهایکوتاهسعیداردتادیگحانراقانعواقعشدهاست،اماایننویسندهوپژوهشگحعاشور

سازدکهبدنایندومقوشهتفاوتوجوددارد:

عنایتدا» ایننکته بایدبه عاشورا تعحیفشعح هحچندایننو شعحموضوعادر محبوطبهشتکه

اطفیکحبالوماتمیبهمسائلعآناست،وشیمدانآثاریکهصحفامسائلقدامحسدنیووقایعمحتبطبا

آنپحداختهاندباآثارمنظومیکهملامازارزشاایعاشوراییومبتنیبحاهدافاشایایننارتشگحف

اند،تفاوتقایلشد.بحایناساسمیتوانگفت:
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 های» جنبه به گاه از هح ماتمیو بدانعاطفیو به کهصحفاً بهشعحیاطالقمیشود شعحعاشورا

و41همان:.«(واقعهکحبالمیپحدازدحماسی

 شاعران شاخص عاشورایی گذشته

پددایششعحعاشورابهقبلازواقعهعاشورابازمیگحدد.بهگونهایکهبخشیازاشعاربهجایمانده

حینواینبخشسحودههاناشناختهت»دررابطهباعاشورا،چندماهقبلازاینواقعهمامسحودهشدهاند.

بدستوهفتمرجبسال از است. تحینبخشادبداتعاشورا از62ناکاویده امامعاشورا هجحیکه

روزوسحودههاییزیبا،شورانگدزوروشنگحانهاز161مدینهبهمکههجحتکحدتاشبعاشورا(حدود

هایمقدماتیعاشورا استکهسحوده ودیگحیارانبحجایمانده آیدنهیاهدافواباعبداهلل( و در

بحنامههایهجحتاماموهمحاهانند.رجزهایمسلمبنعقدلوسحودههایپدشگامانشاادتدرکوفه

و1185:12سنگحی،.«(دراینمجموعهقحارمیگدحند

سفبایداذعاننمودتاقحنچاارمهجحینمیتوانپدشدنهایدقدقازامادرادبفارسیدرکمالتا

عاشورابدستآورد.علتاینموضو راهمبایدشحایطسداسیحاکمبحجامعهایحانوسحزمدنشعح

تااوایلسدهچاارمحتیاجازهعزاداریعمومیدرسوگساالرشاددانوسایح.»هایاسالمیدانست

یایحانوشادایکحبالبهشدعداندادهنمیشدوبهخاطححاکمدتفحمانحوایانسنیمذهبدرجایجا

،ازپدشدنهدهبسحبحدنشدعدانوشعحایشدعیمذهبازبدمجانگدحیهایمتعصبانهآنانودرتقسخت

و1171:57مجاهدی،«(آغازینهجحینمیتوانمطلبیارایهکحد.شعحعاشورادرسهسدهی

یرخمینماید.مادراینبنابحایننخستدنشاعحپارسیگودرعحصهادبداتعاشوراازقحنچاارمهجح

بخشبهتحتدبتاریخیبهمعحفیشاعحانشاخصعاشوراییگذشتهمیپحدازیمودرهحبخشپساز

معحفیشاعح،جاتآشناییبدشتح،نمونههاییازشعحعاشوراییهحکدامآوردهمیشود.

 کسائی مروزی   -1

ه.قوبهعنواننخستدن141ا111وزی(مَحَحکدمابواشحسنمجدادینکسایی هحچنددرتعددن

نویسندگان بسداریاز اما ، دارد تحدیدهاییوجود عاشوراسحا عنواناوشدنشاعح فارسیزبانبه شاعح

شایدابواشحسن»،کساییرانخستدنشاعحاینعحصهمیدانند:تاری ادبداتایحانازجملهذبدحاشهصفا

محاثی در او ی سوگواره که باشد شدعی فارسیزبان نخستدنشاعح . . . اشدینکسائیمحوزی مجد

بهثبترسددهواز حرحتسدداششاداءواصحابوفادارآنحرحتدرپدشدنهشعحمکتوبعاشورا

و1155:68حکتدرشعحمکتوبآیدنیدرزبانفارسیمیدانند(صفا،اینرویاوراآغازگحاینح
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رانخستدن«فحدوسی»درهمدنرابطهذکحایننکتهضحوریمینمایدکهگحوهیازصاحبنظحانندز

:1111قزوینی،ر.ک.شاعحشدعهمذهبایحانمیدانندوپدشازهمۀشعحایشدعهبدواشارهمیشود(

و142

ودرمقابلهمنویسندهایدیگحناصحخسحوقبادیانیراآغازگحادبداتعاشوراییدرقلمحوشعحفارسی

و12:128،ج1181کازرونی،یمیداند.(حسدن

بههحرویبادقتدرقصددهبهجایماندهازکسائیمحوزی،میتواندریافتکهاینقصددهقدیمی

کسائیبابدانمناقبخاندانپدامبح»بهجایماندهدربارهیواقعهکحبالست.تحینشعحسحودهشدهی

(صووسحودنمحاثیبحایشادایاینخاندانکههموارهموردستموآزاربنیامدهوبنیعباسبودند،

باآنخاندانبازگفتهاست.قصددۀمسمطاوکانتحینسوگنامهیماجحای همدردیمحدمایحانرا

حبالستوازاینرو،ویرامیتوانپدشکسوتهمۀشعحایشدعهمذهبزبانفارسیدانستکهدرک

و1181:118(محمدزاده،.سوگحسدن( وشعحسحودهاند

شعحماتمیکساییمحوزیدرسوگ«مجاهدی»بحاینقصددهکسایینقدهایینوشتهشدهاستازجمله

1171:62اختارشفظیوغناییمحتواییمناسبنمیداند.(مجاهدی،حسدنبنعلی( وراازجاتس

ریاحی،(رک،آنرادرمقایسهآثاریازایننو ...خاموناپختهوابتداییمیداند.«ریاحی»وویا

عحش»قصددهکساییراچندنمعحفیمینماید:اودرگزیدهاشعارکساییمینویسد:«شعارو»1167:51

کساییدارایقافدههایدرونیاستکهنشانهباحهگدحیازآندرمجاشسسوگوعزایحسدنیبوده

است.روایتجزیدانواقعهعاشورا،خألتصویحگحاییومرمونپحدازی،سادگیورواییبودنسبک

و1172:48(شعار،.بدانوبحخورداریازجنبهیعاطفیازمشخصاتاینمحثدهبهشمارمیآید



:محوزینمونهایازاشعارعاشوراییکسایی

عاشمباشتگشته،عنبحسحشتگشتهکاشانهزشتگشته،صححاچورویحورا

آنسبزۀخجستهازدستبحفجستهآراسته،نشستهچونصورتمُاَنا

چوننقشنوبااریآزادهطبعوبحنادانمکهپحنگاری،سدحابوآبداری

بحماچنانشدازغمچونگورتنگوتناااینمشکبویعاشم،دیننوباارخحم

ماوخحوشناشه،کنجیگحفتهمأوابدزارمازپداشه،وزارغوانوالشه
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دلناورمسویتو،اینککنمتبّحاننگحمسویتوهمنگذرمسویتو،هم

مدحوغزلنگویم،مقتلکنمتقاضادستازجاانبشویم،عزوشحفنجویم

مقتولکحبالرا،تازهکنمتوشّامدحاثمصطفیرا،فحزندمحتریرا

حغوغادازآبناچشدده،گشتهاسدهدنآنمدحسحبحیده،درخاکخواب

کاتح:عدویماتح!نادان:عدویداناتخمجاانبیبح،ایناستوزینفزونتح

گحهمبحاینبپایی،بیخارگشتخحمابحمقتلایکسائی!بحهانهمینمایی

ماحزینکنپدوستهآفحینکنبحاهلبدتزهحاتازندهایچندنکن،دلهای

و21ا12:صص1176(ریاحی،

 سنایی غزنوی   -2

احتماالدراوایلندمهدومقحنپنجممجدودبنآدممتخلصبهسناییومشاوربهحکدمسناییغزنوی،

ازعارفاناینشاعحنامدارقحنپنجموششمه.قرویدادهاست.515والدتیافتهووفاتاوبهسال

بلندپایهواستادمسلمسلوکوعحفاندرقلمحوزبانفارسیاست.مذهباوشدعهاست(مجاهدی،

عاراومیتوانعشقوعالقهقلبیوبیشائبهاوبهاهلبدتوودرابداتزیادیازدیواناش1171:121

پدامبح(صورابهوضوحمشاهدهکحد:

بهحکهباعلینهنکوستهحکهگوباش،منندارمدوستنجا

زآنکهپدوستهدرنوالویامدوستداررسولوآلویام

حکدمسناییرابایدقافلهساالرشعحآیدنیدر»جایگاهاودربدنشاعحانآیدنیجایگاهممتازیاستو

 آیدنیدارایآثارگحانسنگوماندگاریاست. درموضوعاتمختلفشعح زیحا «زبانفارسیدانست،

و124(همان:

لبدت( ودرشخصدتاینشاعحپارسیگو،موضوعاتینبودهاندکهآنااراکتمانشدعهبودنوحباه

هنگامیکهسلطانسنجحملکشاه،ازمذهباوپحسوجومیکند،اوبهجایاستفادهازابزار»کندبلکه

استفادهتقدهباصحاحتوقاطعدتتحسدنبحانگدزیبهدفا ازکدانوآرمانمذهبتشدعمیپحدازدوبا

و124همان:«(ازدالیلعقلیونقلیمشحوعدتوحقاندتمذهبتشدعرااثباتمیکند.



   

20 
  

استبخش موسوم ندز اشاینامه به که خود اشطحیقه شحیعه و اشحقدقه کتابمثنویحدیقه سناییدر

هنقلقسمتمستقلیرابهامامحسدن( ووجحیانشاادتآناماماختصاصدادهکهبهعنواننمونهب

هاییازآنمیپحدازیم:

کهچنویینبوددرکوندنپسحمحتری:امدححسدن

مابطوحیحق،امانتاوقابلرازحق،رزانتاو

شجحهیهحیکیزسدحتاوبازداندهمیبصدحتاو

دَندُردیدین،دیانتاودرصوانهدی،صدانتاو

بودهجبحیل،ماحجنبانشعقل،دربندعقدوپدمانش

تادمارازتنشبحآوردنددشمنانقصدجاناوکحدند

شح را،زودپشتپاییزدعمحوعاص،ازفساد،راییزد

تاکهازخاندانبحآردگحدبحیزیدپلدد،بدعتکحد

جمعیازدشمنانبحاوبگماشتشحموآزرم،جملگیبحداشت

تامحاورا،بهناموبهحِدَلازمدینهکشدددرمنال

تاکهآلزیاد،بحویتاختکحبال،چونمقامومنزلساخت

دلاو،زآنعناوغمخستندرهآبفحاتبحبستند

شمحوعبداهللزیادشعدنروحشانجفتبادبانفحین

نزخداتحسو،نزخالیقشحمبحکشددندتدغ،بیآزرم

واندرآنفعلسوء،میدیدندببحیدندسحشازتن،بهتدغ

و1168:146(سنایی،

 ناصر خسرو   -3

ملقببهحجتازبزرگتحینشاعحانه.قو114-481ابومعدنناصحبنخسحوبنحارثاشقبادیانی(حکدم

یآید.شدعیوازگویندگانبینظدحقحنپنجمبهحسابم



   

21 
  

فاطمیاست فحقۀ متفکح شاعح او بحتحین.» اعتحاضو هایشعح نخستدنگونه از ناصحخسحو شعح

و1181:111محمدزاده،.«(ویژگیشعحش،تعلدمیبودنآناست

ناصحخسحوتناامذهبشدعهاسماعدلیرابححقمیداندوهمهرابهآنفحامیخواندوازاینحدث

متعصبتحینشاعحشدعیدرطولچندقحنادبداتفارسیبهحسابآورد.هدچشاعحی»رامیتواناو

رادرادبداتفارسیسحاغنداریمکهتاایناندازهباورهاواعتقاداتمذهبیخودرادرجانشعحهابه

شد.(کافی،مرمونبدلکحدهباشدیاکدشخویشراباسخنمنظومومنثورگاهوبیگاهفحیادکحدهبا

و1188:151

ناصحخسحوتحتتأثدحواقعهکحبالقحارگحفتهواینموضو رادردیوانخویشچندنبازگومیکند:

دفتحپدشآروبخوانحالآنکشاحهازاوشدبهجاانکحبالش

دستوفرلوشحفمصطفاشتشنهشدوکشتهونگحفتدست

و1175:274(ناصحخسحو،



اماازقصایدعاشوراییناصحخسحوست:

پُحدردگشتجانترخزردورویپُحچدنازکدنبتپحستاندرهندوچدنوماچدن

تازانسگانبهشمشدحازدلبحونکنیکدنبایدهمیتناگهیکتاختنبحایشان

توچونبتیگزیدیکزرنجوشحّآنبتبحکندهگشتوکشتهیکحویهآلیاسدن

ازتدغحددرآمدبحاهلبدروصفدنآنکزبتتوآمدبحعتحتپدمبح

بستدبهقاحتاشدرنجوروخواروغمگدنشعنتکنمبحآنبتکزفاطمهفدکرا

حلقحسدنتشنه،درخونخرابورنگدنشعنتکنمبحآنبت،کاوکحدوشدعتاو

و412(همان:

 قوامی رازی   -4

ه.قوفاتیافتهاماسالتوشداونامشخص562امدحبدراشدینقوامیرازیملقببهشحفاششعحادرسال

است.
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ادب درحقدقتعصحشعلهورشدنشعلههایتابناکمحاثیمذهبیدر هشتمهجحی، قحنششمتا

زیشاعحندمهاولقدیمیتحینمحاثیمذهبیموجودمتعلقبهقوامیرا»فارسیاست.بهگونهایکه

قوامیرازیمحدیشدعیمذهبودرمدانشاعحانو»1181:142محمدزاده،«(قحنششمهجحیاست.

ندزدیدهمیشدعهمعحوفبودهاستودرآثاراواشعارکثدحیدرمنقبتخاندانرساشتومحثدتآنان

و1161:617صفا،«(شود.

تدنمحثدهسحایمذهبیادبفارسیاستعدهایسخنراندهاند.دربارۀقوامیرازیواینکهاونخس

 کسائیمحوزیصاحب1181:17(اسماعدلزاده، همانگونهکهدرآغازهمدنبخشگفتهشد، اما و

چندنجایگاهیدرادبفارسیاست.

بدتو6یدرمحثدهدربارهواقعهیعاشورابحجایماندهاستکهنخستدنآنقطعها2ازقوامیرازی

51در«درمحثدتسدداششاداءوذکحمصایبآنحرحتواهلبدت»دومدنآنقصددهایباعنوان

وبتوسادگی،بدانآنرواییوتصویحهایشعذمحثدهایاستکهدرکمال»اینقصددهکهبدتاست

ی واقعه استتا داشته آن قصد گوییشاعح عاریاست؛ خدال صور از حفظعادیو با را عاشورا

تأثدح اینامح قوامیدر عاطفیمیبخشدوگحنه جنبه اینمحثده به نفسماجحا . جزئداتروایتکند

و18(همان:«چندانیندارد.

ابداتیازقصددهعاشوراییقوامیرازی:

دمصطفیظلمیصحیحرفتبحاوالروزدهمزماهمححمبهکحبال

هحگزمبادروزچوعاشوردرجاانکانروزبودقتلشاددانکحبال

بحدشتکحبالبهبالگشتهمبتالآنکشتگانآلمحمداسدحوار

بحسحمالسحبحسنانوبدنفحزندمصطفیوجگحگوشهیبتول

مقتولگشتهشاهسحاپحدهیعباعحیانبماندهپحدگدانسحایوحی

وعمحمشودهباغصعدشمشودمنهحگهکهیادمآیدازآنسدّدشادد

ازجورظلمامّتبیرحمبیحداایبسیبالورنجکهبحجاناورسدد

آنسدّدکحیمنکوخلقخوششقاباهحکسیهمیبهتلطّفحدیثکحد

میدادشاننویدوهمیگفتشانثناتاآنشبیکهروزدگحبودقتلاو
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حاضحشدهزپدشوپساعداواوشداروزدگحچنانکهشنددیمصافکحد

رویشزغبنتافتهپشتشزغمدوتابحتنزرهکشددهوبحدلگحهزده

خورشددآسمانهدی،شاهاوصدامدحوامامشح ،حسدنعلیکهبود

و1114:126(قوامیرازی،

 عطار نیشابوری   -5

-627.(ششمهجحیاستدهاشابوحامدازعحفایمشاورسدهیمحمدوشقباوفحیداشدینوکننامش

بزرگداشتاهلبدت( وه.قو517 جایجایآثارشبه در اهلتسنناستامّا از عطار هحچندکه

کوشددهودرشعحآیدنیبهمنزشتخاصیدستیافتهاست.

همحاهاستوسادهوبیپدحایهمیباشد.شعحاینعارفنامداربانوعیشوروشوق

شد عطارمحثدهایدروصفساالرشاددانداردکهباکالمیمصدبباربهذکحمناقباوپحداختهاست:

آنحسنسدحت،حسدنبنعلیکدستحقراپدمبحراوشی

آنمحمدصورتوحددرصفتآفتابآسمانمعحفت

زآنکهاوسلطانرهمعصومبودنهفلکراتاابدمخدومبود

شاهدزهحا،شاددکحبالقحهاشعدناماممجتبی

ندمکشتهگشته،سحگشتهبهخونشنهیآشودهبهخونتشنهاوراد

کآفتابازدروآنشدزیحمدغآنچنانسحراکهبُحّدبیدریغ

شدخونگحدونازشفقپاشودهگدسویاوبابهخونآشودهشد

کومحمد؟کوعلی؟کوفاطمه؟کیکننداینکافحانبااینهمه

صفزدهبدنمبهخاککحبالصدهزارانجانپاکانبدا

سحبحیدزشتیچهباشدزینبَتحدرتموزکحبالتشنهجگح

وانگایدعویدادودینکنندباجگحگوشۀپدمبحاینکنند
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قطعبادازبنزفانیکاینشمحدکفحمآیدهحکهاینرادینشمحد

کمتحینسگبودمیدرکویاوکاشکیایمنسگهندویاو

و1182:17(عطارندشابوری،

 مولوی بلخی   -6

سحشناسانعحفان اشدینمحمداز جاللاشدینمحمدموشویبلخیمعحوفبهمالیرومیفحزندبااء

موالنابهواقعهیعاشوراوشاادتامام»ه.قو624-672(کهدرسدۀهفتمهجحیمیزیستهاست.است

متمایزازدیگحاندارد.ویابعادعارفانهواقعهعاشورارا حسدن( ونگحشیعاشقانهوعارفانهوتقحیباً

و1181:146دزاده،محم«:(میکاودوبازمینمایدوهدچنشانیازغموسوگدرآننمیبدند

جامهچهدراندموچهخایدمدستروحسلطانیززندانیبجست

وقتشادیشدچهبشکستندبندچونکهایشانخسحواندینبُدند

نجدحراانداختندکندهوزسویشادرواندوشتتاختند

و1177:118(موشوی

هحچندموشویظاهحاشدعهندستامااظاارارادتاوبهاهلبدت( وبهویژهحرحتعلی( ودرآثاراو

موشویحنفیمذهب،بهخاندانرساشتارادتتامداشتهوچنانعاشقانهوارادتمندانهپساز»هویداست.

(صوبهنامموالعلی( وپدچدده،بههدچیکازاصحابازاینگونهدشبستگیهاوحرحترسولاکحم

و1188:171کافی،«(شدفتگیهانشانندادهاست.

راازمنظحعحفاننگحیستهبنابحاینهمهعاشوراموالناازآندستشعحایعاشوراییاستکهچونواقعه

درحدیثکحبالجایزنمیشمارد.باهمۀاعتحاضبهپدیداصالًعنصحسوگرا»چدزرازیبامیبدندو

هایاشحاقیو انگدزه به میکوشدتا موالنا ودردناک، آورندگانقسیاشقلباینماجحایغمانگدز

و1181:146محمدزاده،«(عحفانیاینحادثهنظحکند.

بالجویالندشتکحبالوپحندگانتدزپحواز آسمانهاخطابکحدهاستوغزشیاوشاددانکحبالرا

پحشورومعحوفدراینبارهسحودهاستکهازآثارماندگارعاشوراییدرادبفارسیبهشمارمیرود:

بالجویاندشتکحبالییکجایددایشاددانخدایی؟

تحزمحغانهواییپحندهکجایددایسبکروحانعاشق؟
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بدانستهفلکرادرگشاییکجایددایشاانآسمانی؟

«کجایی؟!»کسیمحعقلراگوید:کجایددایزجانوجارهدده؟

بدادهوامدارانرارهایی؟کجایددایدرِزندانشکسته

کجایدداینوایبدنوایی؟کجایددایدرمخزنگشاده؟

زمانیبدشداریدآشناییحیدکاینعاشمکفاوستدرآنبح

ییزکفبگذر،اگحاهلصفارتهایعاشمکفدریاستصو



بالنقشوبهدلروگحزماییدشمکفکحد،کایننقشسخنشد

و56ا57:صص1161(موشوی،

 

 یف فرغانی :س -7

سدفاشدینابواشحامدمحمداشفحغانیکهسالوالدتوروزمحگاودقدقامشخصندستامادربارهاو

هشتمهجحیکهاهلسنتوحنفیمذهببودهاستوشاعحعارفمشحبقحنهایهفتمو»گفتهاند:

و1171:65(مجاهدی،«بهآلاهللعشقمیورزید.

فحغانیقصددهایباردیف داردکه«بگحیدد»اودراظاارارادتبهاهلبدت( وتالشوافحیداشت.

[او]»و1181:148علیرغمسوگآوریاینواژه،سحشارازغحیدنوخحوشددناست(محمدزاده،

اقامۀمحاسمتعزیتکشتۀکحبالوگوهحمحتریوفحزندرسولوزاریوندبهدراینعزا به خلقرا

ازمرمونابداتسدفچندنبحمیآیدکهدرآنزمانوعاظو»1161:617صفا،«(دعوتکحدهاست.

و1181:148محمدزاده،«:(بحمنابحسخنراندهودیگحانگحیهمیکحدند.

ایقوم!دراینعزا،بگحیددبحکشتهکحبالبگحیدد

امحوزدراینعزابگحیددباایندِلمحدهخندهتاکی؟

ازباحخدای،هابگحیددفحزندرسولرابکشتند

باحدلمصطفیبگحیددازخونجگح،سحشکسازید
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بحگوهحمحتریبگحیددوزمعدندلبهاشکچوندُر

ایخستهدالن!هال!بگحیدددشخستهیماتمحسدندد

هزنددیابگحیددحیانودرماتماوخَمشمباشدد

ازتننشودجداابگحیددتاروحاکهمتصّلبهجسماست

منمیگویمشمابگحیدددرگحیهسخننکونداید

چشمازپیِچدست؟تابگحیددچدست؟تابحیزیداشکازپیِ

درپحدهبهصدنوابگحیددبهصدزبانبناشددحیه،درگ

تاشستهشودکدورتدلیکدمنحسدصفا،بگحیدد

و176ا177:صص1141(سدففحغانی،

 سلمان ساوجی   -8

-778حایانقحنهشتمهجحیاست(محثدهسناموتخلصشعحیاوسلمان،ملقببهجمالاشدینواز

درکلداتسلمانساوجیبهاشعارآیدنیفحاوانیبحمیخوریمکهحاکیازارادتقلبیاوبهه.قو721

 کافی، ) اند. دانسته شدعه را مذهباو اهلنظح بسداریاز 1188آلاهللاست. از181: اینگحوه و

دودرشدعهنامددناوهدچگونهتحدیدیبهخودراهصاحبنظحانبهشعحخودسلماناستنادنمودهان

سلمانبنابحآنچهازشعحشبحمیآید،شدعهمتعصبیاستوچندقصددهوتحجدعبنددر»ندادهاند.

و1167:12سلمان،«(منقبتحرحتامدحاشمؤمندنوامامحسدن( ودارد.

ح،مطلعقصددهایازاوراکهدرآنبهصحاحتبهجاترفعهحگونهتحدیددربابمذهبتشدعشاع

خواندهاستآوردهمیشود:«حسدنیمذهب»خودرا

کوریچشممخاشفمنحسدنیمذهبمراهحقایناست،نتوانمنافتنراهراست

و425(همان:

بدتیماتمیدرسوگحرحتحسدنبنعلی( ووجوددارد15درکلداتسلمانساوجییکقصدده

و1171:118مجاهدی،«(ازامّااتاشعارعاشوراییدرزبانفارسیاست.»که

درمقاشهخودمیگوید:«حتحامیا»دربارۀاینقصدده،نقدهاییگفتهشدهاست.ازآنجمله
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قصددهسلماندرنسخههایچاپیدیوانشاعح،آشکارابهعنوانسوگواریمعحفیشده،امامفاومرثا»

زمانی درآنبسدارضعدفاستوبدشازآنچهمحثدهباشدمدیحهسحاییاست.اینقصددهبایدظاهحاً

اححسدنبنعلی( ومشحفشدهوآنرابهعنوانتحفهسحودهشدهباشدکهسلمانبهزیارتمحقدمط

ایتقدیمآستانآنحرحتکحدهاست...دراینقصددهبویصداقتواخالصهمحاهبانوعیجوهح

و7ا8:صص1176احتحامی،«(احساسیبهخوبیدیدهمیشود.



قصددهعاشوراییسلمانساوجی:

خاکوخونآغشتهشبتشنگانکحبالستآخحایچشمجاانبدناشکخوندنتکجاست

جزبهچشموچاحهمسپحخاکایندر،کانهمهنحگسچشمگلرخسارآلمصطفاست

کاندرینجامنزلآرامجانمحتراستادمیایدلبیصبحمنآرامگدحاینج

وینححیمبارگهکعبهعزّوعالستاستاینسوادخوابگاهقحهاشعدنعلی

خویشتنرابستهبحجاروباینجنّتسحاستنکهمشکدنزشفحورروضۀپاکحسدناستآ

شاخطوبیرابهجنتقوتنشونماستمزآبچشمزائحانروضهاشطوبیشا

محصباحازپحتوقندیلزرینشضداستعدسیرادرایندیحکانعاشمتابشمع

منزلآیاترحمت،مشادآلعباستمابطانوارعزت،مظاحاسحارشطف

استویکهمجمو خالیقراضمدحتپدشوارمالیکراجنابتمقصداستایکهزو

تاریاززشفسداهتخطمشکدنمساستجبدنتشمعتابانصباحبیازنورتا

دوزخشدواینشسزاستتاقدامتهدمهیناسزاییکاتشقاحتودرویشعلهزد

موچحاغانبداستخاصهشمعیراکهاوچشسحبهتدغباحهجزآتشچهبایدهحکهبحّد

هحسححپدحاهنشبدربحگدتیقباستتاناانشدآفتابطلعتتدرزیحمدغ

هحکجافصلیدراینباباستدربابشماستدرحقبابشماآمدعلیباباا

قایناستونتوانمنافتنراهراستراهحنیمذهبمکوریچشممخاشفمنحسد
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آبحوییدهبهماکآبهمهعاشمتوراست،شبتشنگانرحمتدمایچودریاخشکشب

خاکسارآنکس،کهبادریابهآبشماجحاستیآوریماینکبهچشمخواهشتآباستومام

بستهشد،زانروزبازفتادهآبازچشمااستتاآبدشجویفحاتبحشبرودعلی

جوهحآبفحاتازخونپاکانشعلگشتوینزمانآنآبخوندنهمچناندرچشمهاست

سنگاابحسدنهکوبانجامههادرندلغحقمیرودناالنفحاتآریازاینغمدرعزاست

اعتدمیکقبوشتصدچوماراتاابدبحگونواستیااماماشمتقدنمامفلسانط

و11ا14صص:1167(ساوجی،

 

 خواجوی کرمانی :  -9

کمالاشدینازمشاورتحینشاعحانشدعهوابواشعطاءمحمودبنعلیبنمحمدمحشدیکحمانیملقببه

شدعهدوازده.قو681-751حیاست(ازعارفانقحنهشتمهج اینکهخواجو، امامیاستشکیدر ه

و1188:174(کافی،وجودندارد.

امابهدشدلاینکهدرقحنهشتمکهمقارنایامزندگانیخواجواست،هنوزغلبهبااهلسنتبودهاست،

دیوانخودمدحخلفایراشدینراندزگنجاندهاست.اودر

بههحتحتدبخواجوبااعتقادخودبهمذهبتشدع،همهچااردهمعصوم( ورادردیوانشعحیخود

شعحهاییکهاودروصفمعصومدن( وسحودهازنظحفنیجزوآراستهتحینو»ستایشکحدهاستو

«پدحاستهتحیناشعاردیواناوست. اهلو»141(همان: خواجودرستدردوموضعاختالفشدعهبا

و1188:174کافی،«(سنتیعنیحرحتزهحا(سووحرحتاماممادی(عجوشعحسحودهاست.

اودرجاهایمختلفیازدیوانخودازحادثهعاشوراوشاادتامامحسدن( ویادکحدهاستوبحاندوه

است.اینماجحامدیحهسحداده

نمونهایازاشعارعاشوراییخواجویکحمانی:

یخرحابسوختوزنفدحسوزناکمکلّهدیشبازآهمحمایلدربحجوزابسوخت

جانمنظورانایننهمنظحمدنابسوختچوننسوزمکزغمسبطدنسلطانرسل
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ماهیاندربححومهبحغحفهیباالبسوختآتشبددادآنسنگدندالنچونشعلهزد

چشمعدسیخونبباریدودلتحسابسوختچونروانکحدندخونازقحهاشعدننبی

کانناانباغپدغمبحزاستسقابسوختدیدهیتحدامنآنروزشبدفکندمزچشم

گوهحسدحابراجانبحدلدریابسوختبسیکهدریاناشهکحدازحسحتآنتشنگان

و1161:114(خواجو،

 ابن حسام خوسفی :  -11

درسدهنامازشعحایبلندآوازهیآیدنی«ابنحسام»ناماومحمدفحزندحساماشدینحسنوباتخلص

ه.قذکحکحدهاند.875منابعتاریخیسالتوشدابنحسامراننوشتهانداماسالوفاتاوراهجحیاست.

ابنحسامحتیدرعصحفحاوانیشاعحانشدعهمذهب،»درمورداینشاعحشدعهمذهبگفتهشدهاست

حکومتصفویهمیپدوندد،بازیعنیعصححداتخوددرقحننامکهرفتهرفتهبهدورانشکوهشدعهو

و1188:184کافی،«(بهعنوانچاحهایبحجستهدرشعحمذهبیجلوهمیکند.

 شده گفته او آثار باره در یکبحداشت» با میدانندکه خاوران منظومه را او منظوم تحیناثح مام

یوابواشحجنبهسحزمدناساطدحی،سفحهاوحمالتامدحمؤمنانعلی( ورابههمحاهیماشکاشتحنخع

خاورانوپنجهدرافکندنبادیوواژدهاوموجوداتافسانهایوندزجنگآنانراباقبادپادشاهخاوران

وامحاییدیگحچونتاماسشاهوصلصالشاهبحایبحانداختنکفحوبتپحستیازخاورزمدنبهتصویح

و46ا47ص:ص1166احمدیبدحجندیوساشک،»کشددهاست.

بدشتحاشعارابنحسامدرذکحمناقبوکحاماتپدشوایانتشدعوبهویژهامامعلی( ووامامحسدن

بهحدیکهازمجمو نعوتومناقبومحاثیپدشوایان»( ووشعنبحدشمنانوبدخواهانآناناست.

و1181:22(اسماعدلزاده،«دین،دیوانیخاصبهوجودآوردهاست.

تحکدببندبدیعوزیبایمادویدر1دردیواناوآنچهکهدرزمدنهشعحآیدنیبسدارچشمگدحاست،

مناقبهفت»و«مناقبهفتمعدن»،«مناقبهفترنگ»ستایشامامعصح(عجواستکهبااسامی

نامگذاریشدهاند.«گل

ومطاشعهدیوانشاعحمیتو ازمجمو مطاشبگفتهشده : ایننتدجهرسددکه نقشابنحسام»انبه

و1171:122مجاهدی،«(تعددنکنندهایست.خوسفیدرباشندگیشعحآیدنیدرزبانفارسینقش
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قصددهشدواورسادرمحثدتومنقبتامامحسدن( وداردکهدرزمحهآثارفاخحعاشورایی1ابنحسام

درادبفارسیقحارمیگدحند.

ایازیکیازقصایدعاشوراییابنحسام:نمونه

تابشعا روضهیمظلومکحبالستوعحشراضداستقندیلآفتابکز

چونپحتوشوامعمشکاتکبحیاستانوارالمالتمصابدحمحقدش

کمتحزشمعهایاستکهآندهیکسااستدرجنبآن،اشعهانوارآفتاب

بادباشت،شخلخهآمدزوعطحساستازنکاتعمامهعنبحشمامهاش

غخلد،سدرهوطوبیکمازگداستدربابااعتدالقامتآنسحوخوشخحام

باابحویش،مقابلهیماهنوکجاستباگدسویشحکایتمشکختا،خطاست

حاشنّساستفخآنجاکهذکحمتقداندرمدانرودبابشعلیومادراوم

ست«واشلدلواشرحی»نعتیبهشححسورهجدّشمحمدست،کهازمویورویاو

کزبویخلقاودلمجحوحراشفاست،بحادرشمعصومزهحخوردهزهحا

و225ا227:صص1166(ابنحسام،

 بابا فغانی شیرازی :  -11

اززندگانیاینچاحۀبحجستهشعحدورهتدموریدرقحندهم،درکمالتأسفنهنامونهتاری توشدو

درآغازکارشاعحیازتخلص»نهشدوهزندگیاودرآغازجوانیبحماآشکارندست.امامیداندمکه:

اشعارقبلیخودراندزبههمدن«فغانی»استفادهمیکحدوبعدهاکهتخلص«سکاکی» رابحگزید،ظاهحاً

و1171:121مجاهدی،«(تخلصتغددحداد.

 میشود. دیده وشدوایآیدنیدرمدحوستایشائمههدی( و فغانیقصایدزیبا دیوانبابا این»در

باتحینمنظومههایقصایدآیدنیبهخاطحشدوهبدانینووبدانسادهوصمدمیوغنایمحتواییدرشمار

و112همان:«(آیدنیدرزبانفارسیبهشمارمیروند.

امااشعارآیدنیاومسلماًراهگشایشعحایهمزماناو»آثارعاشوراییبابافغانیازجاتکمی،محدودند

و112همان:«(بودهودرسخنورانپدشازاوندزبیتأثدحنبودهاست.
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بندیاودرمحثدت6عاشوراییاینشاعحمیتوانبهتحکدببندماتمیومناقبیازجملهمامتحیناشعار

ومنقبتامامحسدن( ووسایحامامانمعصوم( واشارهکحد.ازنکاتقابلذکحدربارهیاینتحکدب

دهبنداینکه،بحخیازصاحبنظحانتأثدحاینشعحرابحشاعحیچونمحتشمکاشانیوتحکدببنددواز

و12:115،ج1181کازرونی،یحسدنرکبندیعاشوراییبسدارمشاوراوتایددکحدهاند.(

بنداولازتحکدببندعاشوراییبابافغانیشدحازی:

صبحقدامتاستصباحعشورتوایتاصباحروزقدامتظاورتو

هحریگکحبالشدهطوریزنورتوایروشناییشجحوادینجف

کشتهچحاغدیدهیتودرحرورتوایباخداگذاشتهکارازسححرور

ازسحنوشتبودونبودازقصورتوبحفحقنازکت،اشفقدّخارجی

حادبخانهرسولحدفازادایمنطقوشحنزبورتوایطوطیفصد

دامنبهعزمملکابدبحمدانزدیآهازهوایاینسفحوراهدورتو

حاشاکهجمعخوردهشحابجانمیمستیکنندباحکبابتنورتو

راکهگلبهخمحسحشتندکیرسدفدضاززاللجحعهجامطاورتوآن

ورتومدرطشتیافتیسحآنشاهتاجوتختایچحخ!خاکبحسحتاجس

شتزرطازتاجزرچونقلشدآنسحبه

شدطشتزرمحصّعازآندانهگاح

و1142:17انی،غ(باباف

 محتشم کاشانی   -12

،مشاوربهمحتشمکاشانیمدحاحمدکاشانیملقببهکمالاشدینوفحزندخواجهسددکمالاشدینعلی

محتشمراقافلهساالرشعحعاشورادرزبانفارسیه.قو125-116زشاعحانپحآوازهیسدهدهماست(ا

وبهیقدندادنچندنشقبیبهمحتشمبهسببتحکدببنددوازده1171:154مجاهدی،ک،رنامددهاند.(

بندیاودرذکحمصایبکحبالوشاادتسدداششاداء( واستکهدرچاارقحناخدحمورداقبالگستحده

شدفتگانادبعاشوراییواقعشدهاست.
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محتشمکاشانیچندتحکدببنددیگحندز»دیواناومصحح«ماحعلیگحگانی»هحچندکهبنابحنقلآقای

مقدمهوامادرروزگارانگذشته1144،محتشمکاشانی«(ینظدحند.داردکههحکدامدرموردخودب :

هموارهاینتحکدببنددوازدهبندیموردتوجهویژهعالقهمندانوبهویژهاهلنظحبودهاستودرباره

هحچندتأثدحشاعحانپدشدن...ازجملهبابافغانیواهلیشدحازیرا»دهاست:آننقدهاییندزبدانش

درخلقایناثحنمیتواننادیدهگحفت،اماانسجامکالم،همحاهباسوزدلتوأمباعقایدباطنیشعحش

و12:115،ج1181حسدنیکازرونی،«(راازدیگحانممتازساختهاست.

تحکدببندمحتشمرا،استادانه،متدنوزیباودارایبدانحماسیتلقیمیکند(مدنی«مدنیبجستانی»

گاهیاخصوصاًدر»بادیدیدقدقتحبهآنمینگحدومیگوید:«مجاهدی»واما1181:82ًبجستانی،

یتوانازکناربنددومآناتعابدحنهچندانمناسبودرخورشأنواالیساالرشاددانآمدهاستکهم

و1171:82مجاهدی،«(آناابهخاطحقوتفحاواناثح،گذشت.

:محتشمکاشانیعاشوراییبنداولازتحکدببند

بازاینچهشورشاستکهدرخلقعاشماست؟بازاینچهنوحهوچهعزاوچهماتماست؟

بینف صورخاستهتاعحشاعظماست؟کززمدنبازاینچهرستخدزعظدماست

کارجاانوخلقجاانجملهدرهماستاینصبحتدحه،بازدمددازکجا؟کزو

کآشوبدرتمامیذراتعاشماستگویاطلو میکندازمغحبآفتاب

اینرستخدزعامکهنامشمححماستدابعددندستگحخوانمشقدامتدن

سحهایقدسدانهمهبحزانویغماستجایماللندستدربارگاهقدسکه

ویاعزایاشحفاوالدآدماستگآدمداننوحهمیکنندجنوملکبح

دن،نورمشحقدنخورشددآسمانوزم

پحوردۀکناررسولخدا،حسدن

و1144:142(محتشمکاشانی،
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 صائب تبریزی: -13

مدحزامحمدعلیپسحمدحزاعبداشححدمتبحیزیاصفاانیمعحوفبهصائباازاستادانبزرگشعحفارسیدر

عصحصفویهاست.

شقبملکاششعحاییگحفتتاانکهه.قچشمبهجاانگشود.اوازشاهعباسدومصفوی1216اودرسال

ه.قبدرودحداتگفت.1281سحانجامدرسال

بسداریازصاحبنظحانصائبرابزرگتحینشاعحسبکهندیمیدانند.وعالوهبحاینوییکیازپح

کارتحینشاعحانعادوعصحاستواگحچهدرقصددهبههمتایخودکلدمکاشانینمیرسدیادرمثنوی

ردامادرغزلاستادمسلماست.دستیندا

1188(کافی،«مرمونپحدازیهایصادبیکیازعمدهتحیندالیلرواجورونقسبکهندیاست.»

و262:

صائببیتحدیدشدعهیامامیاثنیعشحیومحدیدیندارومواظبفحایضوواجباتومعتقدبهاصول

د:ومبادیبودهاستوقصایدیدرمدحائمهکحامدار

منودوچشمتحوخاککحبالصائببهعافدتطلبانسدحاصفاانتناا

و1174:14(صائب،

آثارآیدنیصائبتبحیزیزیادندستوبدشتحکاراواشاراتکوتاهازنو مرمونسازیاست.امادو

قصددهدردیواناوبامرمونعاشورادیدهمیشود.

عاشوراییصائبتبحیزی:قصدده

خاکدانراازفلکامددآسایشخطاستآسمانبااینجالشتگویچوگانقراست

ندستهحنخجدحالغحالیقفتحاکعشقآلتغمایشاادتخامهیآلعباست

خکزشبتشنگاناوشاددکحبالستکیدششسوزدبهداغدردمنداندگحچح

مظاحانوارربّانیحسدنبنعلیاستآنکهخاکآستانشدردمندانراشفاست

ابحرحمتسایبانقبهیپحنوراوروضهاشراازپحوبالمالیکبوریاست

آبراخاکمذشتدردهانزینماجحاستباشبخشکازجاانتارفتآنسلطاندین
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زینمصدبتمیکندخونگحیهچحخسنگدلاینشفقنبودکهصبحوشامظاهحبحسماست

ندستیکدلکزوقو اینمصدبتداغندستگحیهفحضعدنهفتادودوملتزینعزاست

تاقدامتسجدگاهخلقماحکحبالستچندروزیبوداگحماحسلدمانمعتبح

زایحانچوننسازدپاکازگحدگناهشاپحروحاالمدنجاروباینجنتسحاست

مدحشازماعاجزانصائب،بودتحکادبآنکهممدوحخداومصطفیومحتریست

 و1174:1171(صائب،

 قزوینی: واعظ -14

ه.قومعاصح1227مالمحمدیارفدعاشدینقزوینیازمحدمصفیآبادقزوینبودهاست.سالوالدتاو

باشاعحبزرگسبکهندی،صائبتبحیزیاست.

قصایدواعظقزوینیبدشتحباموضوعاتوشخصدتهایینظدحموالعلی( و،امامرضا( ووامامجواد

صفوی،خاصهشاهسلدمانپحداختهشدهاند.غاشباشعارمذهبیاشندزدر( و،وصفبااروشاهان

همدنشکلشعحیقحاردارد.شعحعاشوراییواعظ،دوقصددهویکتحکدببنداست.استحکامشعح

هایعاشوراییواعظ،مثالزدنیاستوازنگاهحماسیبهموضو کحبالبحخورداراست.

راییواعظقزوینیبنداولازتحکدببندعاشو

زآنروزکهبحخاکفتادآنقدوقامتبحخویشفحورفتزغمصبحقدامت

آفاقبهسحخاکسدهریختزظلمتدرخاکناانگشتچوخورشددامامت

ددگحخحگهافالکاقامتآنروزکهکندندزجاخدمهیاوراچونکح

بحندزهچودیدآنسحآغشتهبهخونراپنداشتجاانسحزدهخورشددقدامت

هحکسکهتنبینفسشدیدونفسزدباشدزنفسبحشبشانگشتندامت

کاندمنتوانستزجاخاستقدامتازبارگحانغمآنتشنهشبانبود

آنراکهنشددیدهپحازخونزعزایشباشدمژهدنداننگهانگشتندامت

آنکدستکهچونشعلپحازخونجگحندستدرماتمآنگوهحدریایامامت
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روزآتشآهیاستکهخدزدزدلشام

حکندایامشبخاکسداهیاستکهبحس

و1151:541(قزوینی،

 بیدل دهلوی: -15

مدحزاعبداشقادرپسحمدحزاعبداشخاشقعظدمآبادیهندوستانی،متخلصبهبددل،بزرگتحینشاعحپارسیگو

ه.قچشمبهجاانحقدقتگشود.1254درهنداست.اودرندمهقحنیازدهمبهسال

ادمیورزند.نخستآنکهاوراازصاحبکماالنوپدشحوانپارسیشناسانهندازدوراهبهبددلاعتق»

بزرگطحیقتمیشمارندودومآنکهاورابزرگتحینشاعحپارسیگویمتاخحپاسازاساتادنیمانناد

و1161:178(صفا،«امدحخسحودهلویوعبداشححمنجامیمیدانند.

ینغزلپحدازپحآوازهیهندی،علیرغممذهبیکاهاماا»تاری نگارانبددلراازاهلتسنندانستهاند.

دراظاارارادتبهخاندانعتحتوطاارتوندزمعحفتایکاهنسابتباهایانذوات–اهلتسنن-دارد

و1171:16(مجاهدی،«مقدسداردازبسداریازشاعحاننامآشنایشدعیپدشیمیگدحد.

عاشوراییوکحبالییویبدشتحازمنظحمرمونآفحینیحجمآثارآیدنیبددلزیادندستواشارات

است.

غزشیعاشوراییازبددلدهلوی:

سایهیدستیاگحضامناحوالماستخاکرهبیکسیاستکزسحمابحنخاست

آشناستدلبههوابستهایم،ازهوسمامپحسباهمهبدگانهاستآنکهبهما

داغمعاشخودیمغفلتفاشخودیمغدحتحاشخودیم،آینهازماجداست

آنسویاینانجمن،ندستمگحهموظنچشمنپوشددهای،عاشمدیگحکجاست؟

دعویطاقتمکنتانکشیننگعجزآبلهپایشمعدرخورنازعصاست

حندیازاهلصدقدامنپاکانمگدحآینهورویزشت،کافحوروزجزاستگ

صبحقدامتدمدد،پحدهیامکاندریدآینهیماهنوزشبنمباغحداست

درپیححصوهوسسوختجاانینفسشدکنپحسددکس،خانهیعبحتکجاست
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یحدحتاستموجگاحتامحدطایاماآوارگان،صورترفتنکجاست؟قافله

معبدحسنقبول،آینهزاراستوبسعحضاجابتمبحبینفسیهادعاست

کدستدراینانجمنمححمعشقغدورماهمهبیغدحتدم،آینهدرکحبالست

گحمححمیرنگتکودومبحدرعحقسعیححص،خفتآببقاستبددلا

و1171:281(دهلوی،

   سیر تحول و تطور شعر عاشورایی

نخستدنروزهایپددایشچندن عاشوراییاز گوناگونیشعح بحرسیجحیانتحولو اینبخشبه در

 نماید:ندنمقصودیذکحدونکتهمام،ضحوریمیپحدازیم.بحایرسددنبهچشعحیتابهامحوزمی

ها،ظاوروبحوزآثارادبی،،ارتباطیمستقدمباشحایطاجتماعیواهموارهدرطولتاری ادبداتملت1

یابدوانعکاسدهندهسداسیوفحهنگیآنجامعهداشتهاست.چحاکهادبداتدربطنجامعهپحورشمی

 باشد.شحایطآنزمانمی

آشکاراستکهمقبوشدتوخواستجامعهاعمازحاکمانومحدم،درردیاپذیحشآثارادبیوبهویژه

 شعح،تأثدحیمستقدمبحغنایکدفیوکمیاینگونهازآثاردارد.

اشعحعاشوراییبهعنوانیکیازمامتحیننو ادبآیدنی،هموارهازجاتشحایطسداسیومذهبی2

 هاییقحارداشتهاست:هاومظلومدتدرمحدودیتحاکمبحجامعه،

درایحاناززمانظاوراسالمتاپایاندورهمغوالن،مذهبرایجدرنشأتگاهشعحفارسی،مذهبسنی»

حنفیبودهاست.بنابحایننبایدتوقعداشتکهشاعحان،محاثیبسداریدربابآلعلیسحودهباشندواز

یپاکسحایندگانآنآثاربودهاستبهتدریجازیاحساسوعاطفهکهزادهطحفی،بدشتحشعحهاییندز

 و1175:4(هاشمی،«.مدانرفتهویاازمدانبحدهشدهاست

اشعاروبنابحایندرقحن آثار، شاعحانشدعهویاعالقهمندانبهاینمذهب، هاینخستدنادبفارسی،

بهدشدلشحایطیکهدرسطورباالتوضدحدادهشد،ازتحسپناانهایآیدنیوبهویژهعاشوراییراکتاب

 رفت.ها،بسداریازاینگونهآثارازمدانمیکحدند.طبدعتاًبهدنبالاینپناانکاریمی

امام تخحیبقبح به دستور متوکلعباسی، اسالمی، جامعه خلدفه احواشیکه و اوضا  روشناستدر

کندآنراپسازشخمزدن،گندمبکارندودهدوندزامحمیبناهایاطحافآنمیحسدن( وومنازلو
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کندکهزیارتکحبالممنو استهدچشاعحیجسارتنمایششعحعاشوراییخویشبخشنامهصادرمی

 دهد.رابهدلراهنمی

یخودشرادرچاحهازحدودقحنپنجموششمکمکمشعحعاشورایییاادبداتعاشورایی»تااینکه

بودو«کساییمحوزی»دهد.نخستدنکسیکهدراینزمدنهشحو بهسحودنکحدادبداتبهمانشانمی

 و1181،186(سنگحی،«هایدیگحیبهصورتآشکاروروشنبهاینمامپحداختند.پسازآنچاحه

 ایداشتهباشدم.ندزاشاره«مناقبدان»امدراینمدانخوباستبهظاورجحیانیدررابطهباشعحآیدنیبهن

152درعاشورایسال»پسازآنکهدرحکومتدیلمدان،عزاداریبحایامامحسدن( ورسمیشدو

یدیلمیفحماندادتابحایاوشدنبارروزعاشورامحاسمعزاداریحسدنیبهه.قمعزاشدوشهاحمدبنبویه

و1161:222(صفا،«یاوانجامپذیحد.فحاگدحدرایاالتتحتسدطحهصورتآشکاروعزاداریعمومیو

 بهتدریجگحوهیبهناممناقبداندربالداسالمیشکلگحفت.

گحوهیازشدعدانکهمطاشعاتیدرزمدنهشعحآیدنیوتاری وحدیثداشتند،بهنشحمعارفآلاهللو»

و همتگماردند محاثیآنان مناقبو کحدن معحوفشدند.واگو مناقبدان اینرویبه (مجاهدی،«از

و1171:51

بازار خوانان، نغمه میاینگحوه بحزنحاضح کویو در صداییخوشوگحدانیبودندکه با و شدند

می فحیاد را مناقباهلبدت( و شعحهاییزیبا، بعری»زدند. طبحستانو در آلبویه دوره مناقبداناز

ربودندوقصایدیرادرمدححرحتعلیوسایحائمهاطااردرکویوبحزننواحیعحاقسحگحمکا

 و1161:112(صفا،«کحدند.انتخابمی«قوامیرازی»خواندندوبدشتحازاشعارمی

یاهلبدتمعصومدن( وبهدستمارسددهبنابحایندرقحوناوشدهاسالمیآنچهازآثارمکتوبدرباره

آنچهمعمولاینعصحاست،سحودنمدحدهیامنقبت»حازادواربعدازآناست.است،بسدارمحدودت

امدحاشمؤمندنعلی( ووبدشازایندردیوان درخصوصشأنواالیرسولاکحم(صواستوناایتاً

نمی چدزیدیده اوشده قحون در خاصه اینعصح، اتفاقمیشاعحان گاگاه محاثیعاشورا و «افتد.شود

 و1188:118،(کافی

شودکهآغازادبداتعاشوراییدرزبانفارسیازحدودقحنچاارمبااینمقدمهچندننتدجهگحفتهمی

افتدومابحایآنکهباتحبتواندمسدحتحولوتطورایننو ادبیرابحرسیکندم،تاری ادباتفاقمی

هایعاشوراییدرهایمحثدهسبهشححویژگینمایدموسپعاشوراییرابهچااردورهزیحدستهبندیمی

 هاخواهدمپحداخت.هحکدامازایندوره
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 شعحعاشوراییدرقحنچاارمتاپایانقحننام

 یصفویهشعحعاشوراییدردوره

 هایافشاریه،زندیهوقاجاریهشعحعاشوراییدردوره

 شعحعاشوراییدردورهمعاصح



 م تا پایان قرن نهمشعر عاشورایی در قرن چهار -1
هایسداسیواجتماعیوصداشبتهجحیانرایجهمانگونهکهاشارهشدشعحعاشوراییتابعیازجحیان

از تأثدحپذیح هم عاشورایی شعح که هستدم آن شاهد مواردی در اشبته است. جامعه در موجود ادبی

بهعبارتیاینتعاملدوسویهبودهاست.جحیاناتموجودبودهاستهمتأثدحاتیرابحآنااداشتهاستو

هایعاشوراییآندورهراهایمحثدهتواندمتاحدودیویژگیبابحرسیوضعدتکلیشعحدرهحدورهمی

 دریابدم.

هایبههحرویباتوجهبهاوضا سداسیحاکمبحایحان،مدزانومقدارمحاثیایندورهدرمقایسهبادوره

شاعحان،آرام،محتاطوپناانیححکتخودرادرشاخهادبدات»یه،کمتحاستوبعد،خاصهعصحصفو

بهابداتاندکیاکتفانمودند.عاشوراییآغازکحدهودراشارهبهکحبالوحماسه (انصاری،«یعاشورا

 و1181:55

ازاشعارعاشورایی «ورداراست.ازفخامتوجزاشتعمومیشعحبحخ»اماهمدنمقدارکمباقیمانده

 و1188:114(کافی،

کنددرایندورهموردبحث،ادبفارسیوبهدنبالآنشعحعاشوراییدورانطفوشدتخودراسپحیمی

توانبهجمالتزیحدقتبدشتحینمودسازد.ازاینحدثمیوآهستهآهستهتجحبداتخودرابدشتحمی

 نمایانمیکهوضعدتمحثدهسحاییدرقحنششمتاهشتمرا بحایما مقایسهمحاثیشعحایقحن»سازد.

توانستایبودکهمیهایتازهرساندکهسحودنمحاثیمذهبیدرقحنششم،گامششمباهشتمهجحیمی

هایششمتاهشتمراندازمنقبتخوانانومحثدتگویانراتأمدنکند.درتاری محثدهسحاییفارسی،قحن

 و1176:5(هاشمی،«تازهدرمحاثیمذهبیشناخت.هایبایدقحونتجحبه

بلکهدرضمن»اندیمحثدهسحاییبحایشاددانکحبال،شعحنگفتهدرایندورهشاعحانهحگزبهانگدزه

 و1181:56(انصاری،«اند.واربهعاشوراوامامحسدن( واشارهکحدهدیگحموضوعات،کنایه
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هایچاارموپنجمشایعورا،کحبالوامامحسدن( وخاصهدرقحناستفادهتلویحیوتلمدحیازعاش

اینتلمدحاتبهقصدمرمونپحوریومشاباتسازیبهکارمی»بودهاست. روندوقصدمحثدهغاشباً

سحاییدرآناابسدارکماستوایننکتهچناندرشعحاینعصحجاریاستکهحتیسخنشاعحانی

(کافی،«سحوکهدرشدعیبودنشانشکیوجودندارد،ازاینقاعدهمستثنیندستند.نظدحکساییوناصحخ

 و1188:125



 بهعنوانمثالالمعیگحگانیدرغزشیعاشقانهازتعابدحعاشوراییاستفادهکحدهاست:

بهخونمنشدهمژگاناوچنانتشنه کهشدعدانحسدنعلیبهخونیزید

 و1157:16(المعی،

 یاادیبصابحتحمذیدرتوصدفمحکبممدوحخویشسحودهاست:

بهدستفتحگحفتیعنانششکحشاماگحبهزیحرکابحسدن،اوبودی

 و1111:51(ادیبصابح،

 وهجحانمعشوقراچندنتوصدفنمودهاست:

یمنهمهبالشدزوحصههجحانتودشتکحبالبود

چونحلقشاددکحبالشدرویماینکوزخوندودیده،

 و417(همان:



 جمالاشدینعبداشحزاقاصفاانیآوردهاست:

هزارشوهحکشتوهنوزبکحاینزنمباشغحّهبدینگندپدحدندازانک

یبامنحدیثرستمبگذاروقصهببدنچهکحدهاوبااهلبدتمصطفوی

ناالبحونآختهحسدنوحسنزیکخدایعزوجلدرزمدندوشاخفشاند

یکیبهزهحآبدادهاینتحزنیکیزبد بکندندآبناداده



   

40 
  

 و1141:214(عبداشحزاقاصفاانی،

 ودرشغزآبچندنازتلمدحاستفادهکحدهاست:

هموارهدررعایتاواهلروستاپدوستهدرحمایتاوششکحبال

آرزویشاددانکحبالمطلوبمقصودجستجویسکندربهشحقوغحب

 و17(همان:

هایایندورهکهارتباطمستقدمباموضو کلیاینپژوهشدارد،ازدیگحنکاتقابلتوجهدربابمحثده

هایحقدحانهوازهاست.درایندورهشاعحانازضجّهوزنجمورهشحنحماسیموجوددربحخیمحثده

می ادبیپحهدز ایننو  ضعفبحایسحودن سح کافی»نمودند. چندنشححمی« را دهد:علتاینامح

جزاشتسخنوپدحاستگیکالم،خودسببیاستتارقّتاحوالواحساساتدستپحسودهبهایناشعار»

-راهندابدوارجمندیشاعحانکهدستیدرسختگیسخندارندمانعیاستتاضجهوزنجمورهوگحیه

نباشد.هایازسحشوربختیونگوناقباشی حاصلواخوانیآناا ندابدیا درسخنراه » :1188(کافی،

 و111

اینموضو کهشعحعاشوراییدرایندورهازمرامدنسخدفیاادبداتضعدفدوراستباعثشده

بیگماناگحتعصباتشدعه»بدانند.«حماسهورانه»استتابحخیازاهلنظحشعحعاشوراییایندورهرا

شد،یعاشوراازمنظحتقابلحقوباطلوجنگاسالموکفحمیکهدرقحونبعدبهواقعهگحیونگاهی

گحفت.چحاتحینشکلشعحفارسیناممیدراینعصححرورداشت،شعحعاشوراییایندوران،حماسی

دهشدهایخوانیطایفهیکحبال،یکمعارضهکهبحاثحاشقایبحخیتفکحاتدرایندوره،گاهیواقعه

 و111(همان:«اند،رویدادهیمتفاوتامارتداشتهاستکهمداندوحاکماسالمیکهدردونقطه

ذکحایننکتهالزماستکهدراشعاریکهشحنحماسیموجوداستطبدعتاًبهتلویحواشارهسخنگفته

بلکهباشعکسزبانصحیحوگاهبحندهاستوبهجایاشارهبهنمی بهروایتآنرویدادشود. رویداد،

می نسبتبهپحداخته اشعار از مدزاناینگونه احوالسداسیایندوره، اوضا و به توجه با اما شود.

شحنحماسیدراشعارعاشوراییاینعصح،»تلویحاتوتلمدحاتعاشورادرشعحایندورهاندکاست.

وبیتقدهشدعه ایستدزندهومعتحضدارندوباتماماندویاروحدهمحبوطبهشاعحانیاستکهحقدقتاً

رفتهاست،اینهاییکهازبحوزاعتقادبهتشدعیاابحازعالقهبهخاندانرساشتانتظارمیحصحوحبس

(کافی،«ایرادرسخنخودپدشگحفتهشاعحانبامحدانگیتماموازجانگذشتگیمحضچندنشدوه

 و1388:121
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اگح»یاوستکهوقصدده«سدففحغانی»توانبهآناشارهکحدهاییکهدراینرابطهمیمونهازباتحینن

-دارد،اماسحشارازغحیدنوخحوشددناست.وزنکوتاهومطنطنآنوشحنآمحانه«بگحیدد»چهردیف

 و1188:121(کافی،«ایکهدربگحیددنافتهاست،شعحراسختوستحگکحدهاست.

امحوزدراینعزابگحیددایندلمحدهخندهتاچندبا

چونابح،گَهدعابگحیددوزباحنزولغدثرحمت

 و1141:176(سدففحغانی،

 کهدرعدنجزاشتوفخامت،دارایشحنحماسیوکوبندهاست:«سنایی»وندزشعحمنقبتی

طمصطفیپاینتوانندبحدنبحبساتازسحشادیبحوننناندمحدانصفا

خونروانکحدندازحلقحسدندرکحبالخحمیچونباشداندرکویدینکزباحملک

 و1168:41(سنایی،

 یا:

کشتگانزندهبدنیانجمندرانجمنسحبحآرازگلشنتحقدقتادرکویدین

دردگحصفکشتگانیابیبهزهحیچونحسدندریکیصفخستگانبدنیبهتدغیچونحسدن

 و117(همان:

می ندز قاشبغزل حتیدر را حماسه ایندوره در یافت. موشوی»توان اشدینمحمد جالل غزشی« در

 حماسهورانهچندنآوردهاست:

سبکبحجهچهجایانتظاراستسما ازباحجانبیقحاراست

کهمحدتشنهرابااینچهکاراست؟مگوباشدکهاومارابخواهد

درآنساعتهزاراندرهزاراستجنگبانگطبلبشنددچومحد

کهجانتوغالفذواشفقاراستشنددیطبلبحکشزودشمشدح

کهملکعشقملکپایداراستبزنشمشدحوملکعشقبستان
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کهآبامحوزتدغآبداراستحسدنکحبالییآببگذار

 و1177:282(موشوی،

-عاشوراییایندورهآنکهدرساشاایپایانیاینعصححماسهنامهنکتهآخحدرموردحماسهوریشعح

تأشدفوتدوین«ستانیابنحسامخوسفیقا»یندورهیعنیایدینیتوسطشاعحشدعیومحثدهپحدازا

هاودشدحهایباموضو جنگآوری812یخودرادربححمتقاربودرسال«خاوراننامه»شود.اومی

 حودهاست.حرحتعلی( وس

دراینعصحعالوهبحنگاهحماسهورانهدراشعاردینیوعاشورایی،نگاهدیگحیندزوجودداردوآن

 نگاهعحفانیاعاشقانهوبحداشتفلسفیاعحفانیدراینگونهاشعاراست.

می که: می»داندم شمار به ساحتادبداتفارسی تصوفدر و عحفان طالیی دوران ...آیاینعصح، د

تماموقایعوحوادثروزگاررمزیمی کهدر اهلمعنا درچندنبنابحاینبسدارطبدعیاستکه یابند،

هایظحیفودقدقرخدادعظدموارجمندی،رموزبسداردریابندوآنرارنگوشعابعحفانیبابحداشت

 و1188:112(کافی،«بدهند.

 فحغانیدرارسالمثلیعاشقانهگفتهاست:باایننگاهعحفانیبهعاشورااستکهسدف

حسدنباحشاادتبهکحبالآمدبهکویعشقتوجاندادسدففحغانی

 و1141:81(سدففحغانی،

 امادربدنهمهشاعحاناینعصح،نگاهشورانگدزموالناازهمهمتمایزتحاست.

ابعادعارفانه» مییواقعهموالنا را کههدچنشانیازغموسوگدرآنیکاودوبازمیعاشورا نماید،

 ندست:

جامهچهدراندموچهخایدمدستروحسلطانیززندانیبجست

وقتشادیشدچوبشکستندبندچونکهایشانخسحواندینبدند

کندهوزنجدحراانداختندسویشادرواندوشتتاختند

یداشت.شدکنبدنشعحفانیبدنشیاستکههمهیخودقحارصداشبتهدرکحبالقساوتدراعلیدرجه

یکحبالعالوهبحداند.موالنادربحخوردباحادثهیعاشقومعشوقیمیاجزایعاشمرادرنسبتبارابطه

قساوت بح انگشتاعتحاضمیاینکه قساوتگحان میهایآن تجحبتاندیشیوناد، سح از تا کوشد
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یعاشقانه،هوجهزیبایاینحادثهندزنظحکند.موالناکحبالرایکحادثههایاشحاقیوعحفانیبانگدزه

شود...درمسدحسلوک،عاشوراآخحینوادییاستکهبدندومستآنمیزیباودشحباوایثارگحانهمی

هساشکبایدگوهحهستیرابهنثارافشاندهوازخودبگذرد.دردفتحسوممثنوی،هشداریعامخطابب

 شود:همساشکداندیدهمی

 

هدنمحوکورانهاندرکحبالهدنمحوگستاخدردشتبال

بستهبوداندرحجابجوششانگفتشدکنگوششاناینقرامی

اندجزمحآنااراکهازخودرستهاندهارابستههاوگوشچشم

 و1181:62(ضدایی،«کندموشویبهامامحسدن( وبهچشمیکپاکبازمطلقنگاهمی

 وبیتحدیدآنغزلمشاورموشویبحگحفتهازسحچشمهنگاهعارفانهموشویبهاینرویداداست:

بالجویاندشتکحبالییکجایدداینشاددانخدایی؟

تحزمحغانهواییپحندهکجایددایسبکحوحانعاشق؟

کسیمحعقلراگویدکجایی؟کجایددایزجانوجارهدده؟

کجایدداینوایبینواییکجایددایدرمخزنگشاده؟

زکفبگذراگحاهلصفاییهایعاشمکفدریاستصورت

 و1161:521(موشوی،

باب انححافیدر رسوخبحخیعقاید خاطح به که آن ایندوره در عاشورا خصوصداتشعح دیگح از

درواستیاناروا(رک،صفا،وبهبویژهبحیزیدشمنانوقاتالنامامحسدن( وواینکهآیاشعنبحآنان

1161 داشته7: اشعارخود ایننظحدر شاعحانشدعیسعیدررد حدودیاز»اندو تا ایناندیشه اشبته

داشتههایصوفیگحیومشای طحیقتندزمیآموزه نظحبهرحمتواسعه ازباشدکه اندوکسیرا

 و1188:111(کافی،«یشعنتباشد.یستهاندکهشادیدهرحمتحقدورنمی

 درردایننظحیهبدتیراچندنآوردهاست:«کمالاشدیناسماعدل»



   

44 
  

حدیثشعنتونفحیناوچحانکنی؟اگحکشندهفحزندمصطفاستیزید

 و1148:628(کمالاشدیناسماعدل،

ناصحخسحو»ازتعصبورزتحینشاعحانشدعهایندوره باجسارتتمامبحایناندیشهمیاستکه«

 تازد:

بهقاحتاشدرنجوروخواروغمگدندبستشعنتکنمبحآنبتکزفاطمهفدکرا

حلقحسدنتشنهدرخونخرابورنگدنشعنتکنمبحآنبتکاوکحدوشدعتاو

 و1175:412(ناصحخسحو،

 فحستد:دشمنانامامحسدن( وهمشعنتمیایگذرابهتاری اسالمبحدوستانِبااشاره«سنایی»

کهچنویینبوددرکوندنحمحتریامدححسدنسپ

صدفشپشتمحتریبودهدریازبححمصطفیبوده

شدهاززخمذواشفقارفگارکافحانیدراولپدکار

شدهیکسحقحینطاغیویاغهمهرابحدلازعلیصدداغ

قانعبدینشماتتوشدنشدهکدندلبازخواستهزحسدن

تادمارازتنشدرآوردنددشمنانقصدجاناوکحدند

ناگهابنزیادبحویتاختکحبالچونمقامومنزلساخت

دانکهاوشاهآنجاانباشدهحکهبدگویآنسگانباشد

کهمحاوراکندبهندکییادشعنتدادگحبحآنکسباد

 و1168:266(سنایی،

اینعصح،روزگارشکوهقصدده»هایشعحعاشوراییایندوره،نکتهقابلتوجهاینکهدرموردقاشباما

است. حماسه نظم پحدازیو داستان همچندندوران سحاییو » 1188(کافی، نخستدن141: بنابحاین و

ششمرفتههایقحنازندمه»هایحاضحدرشعحعاشوراییایندورهقاشبقصددهومثنویاست.شکل

 و1181:151(محمدزاده،«کند.بندندزنشوونمایخودراشحو میشودوتحکدبرفتهغزلندزواردمی
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هایجدید،بندهاینوحه،شعحتعزیهوهایشعحایندورهآنکههنوزازوزننکتهپایانیدرموردقاشب

 مستزاددرایندورانخبحیندست.

 آیدنیدر شعح مالحظه با که بحد فارسیپیخواهدم شعح اوشده قحن اقبال»اینچند گذشتزمان، با

بدشتحیدرمداناهلادبنسبتبهمکتباهلبدت( وبهوجودآمدوبحتعدادشاعحانوحجماشعار

 و1181:51(انصاری،«افزودهشد.

با»دکهشعحعاشورادرجمعبندیوضعدتشعحعاشورادرقحونچاارمتانامهجحیمتوجهخواهدمش

هایموفقوماندگاریایروبهرونشدوشعحایآیدنیودوستدارآلاهللبهتجحبهتغددحقابلمالحظه

تواندرتقلددسبکشعحیوتکحارمرامدنشعحایمقتدموعدمعنایتنایلندامدند،کهعلتآنرامی

 و1171:155(مجاهدی،«جدیبهمفاهدمارزشیدانست.

 ي صفويهعر عاشورايو در دورهش -2

یدویستوپحدازیمدورهایکهدرآنبهبحرسیجحیانتحولوتطورشعحعاشوراییمیدومدندوره

 هایقحندهمهجحیشکلگحفت.یحکومتصفویاستکهدرآغازینسالپنجاهساشه

حکومتصفویوچگونگیقبلازپحداختنبهوضعدتشعحعاشوراییدرایندورهالزماستکمیبا

 پددایشاینحکومتآشناشویم.

پدونددینوسداستدراینتحینمطلبیکهدربابحکومتصفویهبایدبهآناشاماماوشدنو کندم، ره

ایاستبهموضو آمدزشدینوفحاموششود،اشارهمطلبیکهدرآغازاینمطاشعهنباید»روزگاراست:

آنجلوهدادنسلطنتاستبهصورتیکمأموریتمقدسدینیوسداستدراینعادکهمقصوداز

 اشای.

بادعویگماشتگیازسویامامزمانوادعاییافتنتوضدحاینمقالآنکهنابغه یخحدسالصفوی،

-کمحوشمشدحوتاجوفحمانِخحوجازاو،طغدانخودرابحپادشاهانعادکههمگیازاهلسنتبوده

وبااینوصف،حکومتصفوی1161:1(صفا،«امیمذهبیومأموریتیدینیارائهکحد.اندبهصورتقد

بهعنواننخستدنپایگاهرسمیبحایحمایتازتشددعایجادشدونظاموبندانیکهدرآنگحایشخاصی

پیریزیشد. داشت، وجود آن در تشددع منقبتبزرگان و مدح حدطه در ویژه به دینو نسبتبه

دانست،ازاینروسعیبحتقویت،رونقویآیدناهلبدت( ومیومتصفویخودرابحپادارندهحک»

رواجآنداشتوازآنپسستایشاهلبدتوائمهاطاار( وموضوعیبودکهدردیوانغاشبشاعحان،
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دورهخودنقشبههایمساعداجتماعیوسداسیاینخورد.ازاینمنظحوایجادزمدنهبسداربهچشممی

 و1181:87(محدثیخحاسانی،«سزاییدرتقویتشعحآیدنیداشت.

آغازشکوهمندوپحدامنهبحایشعح»بنابحاینمشخصشدکهباتشکدلحکومتصفویبایددرانتظار

 وباشدم.1188:227(کافی،«عاشورایی

هخاطحآزادیمحدمدربحگزاریمحافلتحیننکاتمحبوطبهشعحعاشوراییدراینعصحآنکهبازمام

اینمحافل شاعحاندر بهشعحو بدشتح نداز معمولشدنرسمعزاداری، مجاشسمذهبیو تقویت»و

یکحبالشعحهاییدرواقعهعاشوراراباعثشدوچندناستکهدردوسهقحناخدح،پحداختنبهواقعه

می شاعحانآرونقویژه موازاتآن، به و مدانمحدممیگدحد در موقعدتیچشمگدح ندز «یابند.یدنیسحا

 و1181:88(محدثیخحاسانی،

تحیننکتهدراینزمدنهآناستکهفحاوانیشاعحانباعثفحاوانیمحثدهدرایندورهپساوشدنومام

وا بحوروهایشعحیوانهاوشکلتعدادشاعحان،فحاوانیمرمونوبهکارگدحیتمامقاشب»گحدد.می

اوزان » 1188(کافی، ویژگی227: از رواجو با طبدعیاستکه عصحصفویاست. در محثده هایمام

رسمدتیافتن»ایازادبداتعاشوراییکهخواستعمومیبود،شکلگحفتمحاسمعزادارینو ویژه

دنآنبیتأثدحنبودهروضهخوانیوعزاداریبحایامامحسدن( ودررواجشعحعاشوراییوعامدانهش

 و1181:61(انصاری،«است.حرورعواممحدمدراینمجاشس،ندازمندادبداتخاصخودبود.

بگحیاند، وبازشایدبههمدندشدلوندازبهشعحیکهبتواندمخاطبمجاشسعزایامامحسدن( ورا

ازنظحپدامسوگو»ایندورهشعحعاشوراییایندورهبسداربهسوگوعزانزدیکمیشودومحاثی

 و1188:212(کافی،«معزّاوبهتبعآنتأثدحبحمخاطببسدارمایهورند.

اگحچهفحاوانبودنمحاثیوتوجهآناابهبعدسوگواقعهکحبالازنکاتمثبتوقابلتأملدرایندوره

«رسند.یپدشنمیقوّتدورهمحاثیاینعصحازنظحبافتوساختبه»استامابایدتوجهداشتکه

 و212(همان:

سحایایندورهاشبته ایداردودرجایخوددرجایگاهویژه«محتشمکاشانی»دربدنشاعحانعاشورا

یاوبهنکاتیخواهدمپحداخت.اماشایدبهجزمحتشمکهدرکارارزندهخودابتکاروهمدندورهدرباره

اندوچندنشدکه:ست،سایحشاعحانراهتکحاروتقلددرادرپدشگحفتهخالقدتفحاوانبهکاربحدها

تقلددیوازاشفاظواصطالحاترایجگذشتهسحشارمنظومه» «هایایندورهشدیداً وشد.212(همان،

اییکنواختوبدونشاعحاناینعصحباورودانوا فنونادبیوصنایعبالغیبهشعحخویشباشدوه

یکسوگحاییوتکحارمرامدنوتشبداات»ثارخودرادچارتکحارهایماللآورسبکیساختندتححکآ
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ایکهبحخیازاینسن اشعارواستعاراتمکحر،شعحایندورهراتکبعدیویکنواختنمودهبهگونه

:1182نی،(حسدنیکازرو«فاقدتححکوپویاییالزمبودهودچارایستاییوتوقفمحضگحدیدهاست.

 و61

خوریمکهارتباطتنگاتنگیبابحمی«حماسه»درشعحمذهبیایندورههمچوندورهگذشتهبهموضو 

-عنوانکلیاینپژوهشدارد.درشعحاینعصحعالوهبحشحنومرامدنحماسهورانه،آثاریدیدهمی

هایپدامبحاسالم(صوهاوپدحوزیزهاند.اینآثاربدشتحدربدانمعج«حماسهنامه»شوندکهبهطورکلی

 اند.وبزرگانمذهبشدعهسحودهشده

نظحبهاهمدتموضو حماسهدراینکارپژوهشی،دراینجابهمعحفیپنجمنظومهحماسیایندورهو

 پحدازیم:می«صفا»شححمختصحیازهحکداماززباندکتح

هجحیبه1271مزهبنعبداشمطلب.اینمنظومهبهسالیکوصاحبقحاننامه؛درداستانسدداششاداح»

 نظمآمدهاستوناظمآنمعلومندست.

هایحماسیدینیاستوراجعبهزندگیمحمدبنعبداهللتحینمنظومهدووحملهحددری؛یکیازمام

 (صووعلیبنابدطاشبوناظمآنمدحزامحمدرفدعخانباذلمشادیاست.

مختارنامه بنابیعبددهسهو اثحعبداشحزاقبدگدنبلیمتخلصبهمفتونودرغزواتمختار یثقفی،؛

 منتقمکحبالسامانیافتهاست.

یاطاار،اثححدحتیتونیایاستدرذکحغزواتحرحترسولوائمهچااروشاهنامهحدحتی؛منظومه

 بهپایانرسددهاست.151شاعحعادشاهطاماسبکهبهسال

اثحشاعحیبهنامامدحی،معاصحباشاهطاماسبکهدرخدمتسلطانسلدمانوغزونامهپنج یاسدحی؛

 و1171:175(صفا،«زیستهاست.قانونیعثمانیمی

ایکهدرشعحمذهبیدورهصفویهوجودداشتهاستدرمتأسفانهبایداذعانکندمکهاینمایهحماسه

تواشعارغلوآمدزیدربابائمههدی( وگفتهشدهاستکهبههدچبحخیمواردراهرابهخطارفتهاس

دراینمدان،شعحهایکفحآمدزوشحکآشودبه عنوانباحقدقتوجودیاینبزرگوارانسنخدتیندارد.

ایندستهازاشعاریکیازنویسندگانچندنمیچشممی درمورد خورد. اشعارغلوآمدزساخته»گوید:

فویاستکهدراجحایدستورشاهانصفویازسویبحخیسخنورانصورتگحفتوشاعحانعصحص

یاطااریائمهدرپدمودنراهاغحاقومباشغه،کاررابهجاییرساندندکهازگفتنهحنو دروغیدرباره
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یمعصومسحودهاست،درکهبدشتحاشعارشرادرحقائمه«مدحزامحمدمجذوب»خوددارینکحدند.

 گوید:دحامامعلی( وچندنمیم

منضامنتوتابتوانیگناهکنیحشحباعلیاستمجذوبچونمعامله

 درمدحامدحاشمؤمندن( واینرباعیراگفتهاست:«ماحاشحق»دیگحیموسومبه

یحقزادهبهاقبالبلنددرخانهدرمحتبهعلینهچوناستونهچند

شکندستکهباشدشبهجایفحزند!داردبیفحزندیکهخانهزادی

 و1171،5(رحمانی:

نکتهمتفاوتنسبتبهدورهقبلیوجوددارد؛یکی2هایعاشوراییدرشعحایندوره،درموردشخصدت

«هایدورهصفویحروردارندیعاشورادرمحثدههایمثبتومنفیواقعههحدوگحوهشخصدت»اینکه

 1188(کافی، و218: و که این تأمل قابل نکته شخصدت»دومدن ]حرور که قبل هایبحعکسدوره

هایمنفیبحایهجوومذمتعاشوراییدرشعح[بدشتححاشتتلویحوتلمدحداشتندیاآنکهشخصدت

هایمثبترفتند،درشعحایندورهعدنیوواقعیحروردارند.اعزازوتکحیمشاملشخصدتبهکارمی

 هایمنفی.کهشعنونفحینسزایشخصدتاست،همچنان

حرحتزینب(سو، ( و، سجاد امام نظدح کسانی اشحسدن( و، عبداهلل شخصحرحتابا بح عالوه

شوندوازدشمنانعاشورا:یزید،حرحتمسلم،ححواهلاشبدت( وبهصورتجمعیدراشعاریادمی

 و211(همان،«گدحند.نفحینوشعنتقحارمیشمح،ابنزیاد،عمحسعدوکوفدانوشامدانمورد

-هایعاشورایینامبحدهشدهاستاشارهمیدرادامهبهبحخیازاینقبدلاشعارکهدرآنااازشخصدت

 کندم:

کهآفتابچومهنورازاونمایدوامیعبّادحرحتسجادچحاغدیده

 و1151:521(واعظقزوینی،

باخویشکحدخوشاشمفحقتحسدنعقدلهایشومشمامسلمازنامه

 و1161:271(وحشی،

کارزادهوارازسحجاندرجاانگذشتاشجانمافدایححشاددوعقدده
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 (همانو

زبانشوددرودشتازبحایشعنیزیددمدازخاکنهسبزهاستکههحسالمی

شعنیزیدننوشدآبگلستانمگحبهنگحیدابحباارانمگحبهیادحسدن

 و1151:481(واعظقزوینی،

باتحکدببندعاشوراییمعحوفشمامو«محتشمکاشانی»امادرشعحدورهصفویحرورشاعحیچون

تواناثحگذاریتأثدحگذاراست.محتشمنهتناادرشعحدورهصفوی،شاخصوتأثدحگذاراست،بلکهمی

گحچه»آثارادبیعاشوراییتابهامحوزندزمشاهدهکحد.شعحوبهویژهتحکدببنداورادربسداریاز

متتابعانمحتشمدراینمرمونودراین قابلشمارشند، تحکدببندسحاییباموضو عاشورا مقدمدنِ

رسند.اقبالکاریشاعحکاشانینمیهدکلشعحیبسداربدشتحند،اماهدچیکبهپایشعحبلندونظحکحده

یبححاشعلومرابهاستقبالازآنبهزبانعحبیبحانگدخت.هحتیشخصدتینظدحعالمهمحتشمچنانبودک

 و1188:242(کافی،

 مطلعنخستدنبندِتحکدبعالمهچندناست:

فَقَدتَزَشزَلَسالُاالرضِواشجبلُثُاشجَلَلُداهللُاکبحماذااشحا

 و1176:48(بححاشعلوم،

ایناثحارزندهعاشوراییباعثشدتاسدحتطوراینگونهادبیشتابموفقدتمحتشمکاشانیدرخلق

بهگونه ایکهپسازاوبسداریازاهلادبفارسیبهاستقبالتحکدببنداورفتهوبهبدشتحیبدابد.

 هایمختلفازشعحاوترمدنکحدند.شدوه

شاعحراکهدارایبدستویکمحققارجمندجنابآقایمحمدعلیمجاهدیدراثحپژوهشیخودنام

عاشورایی بند گونهتحکدب به و داشتهاند نظح محتشم تحکدببند به ازای استکه کحده ذکح را اند

حمشاورتحینآنانمی فتحعلیشاهزتوانوحشیبافقی، صباحیبددگلی، عاشقاصفاانی، ینالهدجی،

 و1171:84نامبحد.(مجاهدی،راقاجارووصالشدحازی

اینتحکدببندنهتناامورداقبالشاعحانمختلفقحارگحفتهاستبلکهدرمدانمحدمندزهموارهمورد

شاید»اند:استقبالفحاوانبودهاست.بحخیازصاحبنظحانعلتایناستقبالراسادگیزبانآندانسته

حایعموممحدمفارسیزبانیکیازعواملیکهتحکدببندعاشوراییمحتشمرامورداقبالبیچونوچ
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ایباشدکهمحتشمبهکارگحفتهاست.درتمامیدوازدهبندمحتشم،حتیبحایقحارداده،زباننسبتاًساده

 و167:همان«(ینامأنوسویایکتحکدبدلآزاررانشانداد.توانیکواژهنمونهنمی

هموردتوجهصاحبنظحانبودهاست.ازآنموضو اثحگذاریاینشاعحگحانقدرواثحفاخحاوهموار

 نویسد:صفامیذبدحاشهجمله

تحکدبقصدده» و تحجدعها و سدهها تمام در فحاوانی وهای ساخته راه این در دوازدهم تا دهم های

اند،امااهمدتکاریشاعحاننامآورعصحدراینطبعآزماییشحکتداشتهپحداختهگحدیدوتقحیباًهمه

ایطوالنیپدشازاوداشت،رواجیتازهحتشمدرآناستکهساختنمحاثیاهلبدتراکهاشبتهسابقهم

هایشاددانکحبالشأنیدیگحوشحفقبوشیباالتحیافتواگحچهچندتنبخشدد.چنانکهازمدانمحثده

دمحتشمباتحینومؤثحتحینآنااازشاعحانبعدازاوکوشددندکهنظدحآنرابداورند،شکنهنوزتحکدببن

 و1:624،ج1172(صفا،«شود.شناختهمی

 همدناثحبهنقلازمدحعبداشحزاقخوانیدرباارستانسخنآوردهاست:

یگوشسخنورانمحثدهسدداششاداءخامسآلعباکهموالنا]محتشم[درسلکنظمآورده،گوشواره»

(همان:«دچکسازشعحاتتبعآننتوانستندکحد،رحجانتمامدارد.یشد آذری...کههاستوبحمحثده

 و624

استفادهازصناعات»نویسد:هایتحکدببندمحتشممیعبداشحمددضداییدرکتابخوددرموردویژگی

اغحاقدر صنعتتشخدص، انوا متنو آن، جناسدر بهخصوصواجآراییمتناسب، ادبی، شفظیو

رود.نو نگاهمحتشموزاویهدیده،ازجملهاوصافوامتدازاتتحکدببنداوبهشمارمیاستعارهوکنای

اومتغدحاستوبهصورتمسدحیازعاشمخاکونباتاتتاعاشماعلیوحتیتاذاتخداونداست،که

:1184،(ضدایی«محتشمبارعایتادبشحعیوبهطحزیبدیعوشگفتاینمسأشهرامطححکحدهاست.

 و176

شودکهحرورشاعحیچونمحتشمدریمحتشمچندنفامددهمیازمجمو مطاشبمطححشدهدرباره

عاشورایی عطفیبحایسحایشتحکدببندهایویژه حقدقتنقطه در عاشوراییایندوره شعح عحصه

داختنمذهبشدعههایایندورهآناستکهبهخاطحجاانشود.آخحیننکتهدربابمحثدهمحسوبمی

درایندوره،باشطبعنوعیافحاطواغحاقدرآثارمذهبیبهوجودآمدومتأسفانهبایداذعاننمودکهاین

 هایمذهبیشد.هادربحخیمواردباعثآسدبزدنبهجحیاناغحاقوافحاطگحی
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مقتلنویسیدردو رهصفویدچارنوعیازاینجملهآسدبیاستکهمتوجهجحیانمقتلنویسیشد.

 دارد:خحافهپحدازیشد.درهمدنرابطهیکیازصاحبنظحاناظاارمی

یانحطاطمقتلنگارینامدد.شدو ورواجمجعوالتوخحافاتدرمتأسفانهبایدعصحصفویرادوره»

قاحیفاصلهگحفتنیمقاتل،راهیافتنبسداریازکنایاتوامثالعامدانهدرقاشبروایاتبهمقاتل،نتدجه

 و1181:28(ضدایی،«مقاتلنگارانازمتوناصدلونخستدنبود.

کتاب شود، اشاره آن ضحوریاستبه که ایندوره در مام نگاریبسدار مقتل آثار از روضه»یکی

اثحمالحسدنواعظکاشفیسبزواریاستکهباشحو سلطنتشاهاسماعدلصفویدرهحات«اششاداء

درآمدودراندکزمانیرونقورواجیافتوموردقبولمحافلعزاداریقحارگحفتواینبهنگارش

 گحفت.«روضهخوانی»قبولعامچنانبودکهمجاشسعزاداریعنوان

یدهمبهبعدمورداقبالفحاگدحقحارگحفتایازسدهروضهاششادابهخاطحمطاشبغدحواقعیوافسانه»

«گشت.گشتومطاشبآنزبانبهزبانمیدستبهدستمیومحفلبهمحفلو :1171(مجاهدی،

 و162

 شعر عاشورایی در دوران افشاریه، زندیه و قاجاریه  -3
هدچکدامازایندوسلسلهازحامدان»هایافشاریهوزندیهآناستکهنخستدندقدقهدربابحکومت

بهزیانشدعهتمامشد.بنابحاینشعحمذهبیدرزمانایشانشعحوادبنبودند.سداستدینیآنااندزگاه

 و1181:62(انصاری،«دچاررکودگحدید.

اندنبایدتوقعرشدوتکاپودرزمدنهشذادرایندوحکومتکهآناارافقدحتحینادوارادبداتایحاننامدده

نوسخنورانرادردربارباشکوهتاپدشازآنکهفتحعلیشاهگویندگا»شعحمذهبیوعاشوراییداشت.

بایدفقدحتحین درایندورههدچشاعحیشببهسخننگشودتاحدیکهایندورهرا خودگحدآورد،

همبهاواعتنایینداشتند. اعتنایینداشتوشعحا نادرشاهبهشعحوشعحا ادوارادبداتبهشمارآورد.

 و1182:11(آرینپور،«هباشد.یشعحبهکسیدادکحیمخانمعلومندستصله

امادورانقاجارمتفاوتازگذشتهبود.دورانیضعدفازحدثحکومتداریامامساعدجاتتحویج

 اماازعصحقاجاریههحچندازنظحسداستوکشورداریدوره»ادبوهنح. یضعفوزبونیاست،

جورونقبازارادبوهنحازاعصارممتازوشحاظتطورادبیوظاورشاعحانونویسنگانباذوقوروا

 و1152:11(تجحبهکار،«شود.بحجستهشمحدهمی
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نفحآنااشاعحبودندچاارشاهقاجارهفتشاهانقاجاریخودازعالقهمندانبهشعحوشاعحیبودند.از

-یکقحنحکومتکحدهتنیعنیفتحعلیشاهوناصحاشدینشاهکهمجموعاًنزدیکبهدوازاینمدان»و

آورده فحاهم خود از دیواناشعار محثدهاند، که چشممیاند به  آثارشان در «خورد.هایعاشوراییندز

 و1188:211(کافی،

ادبدات شاهدتأثدحاتشگحفیبح تا بهمذهبندزمزیدبحعلتقبلیبود عالقهوتوجهشاهانقاجار

 دراینعصحباشدم. هایبیدریغایشانازجحیانادبیادینیباعثقوتوایتچهبساحم»عاشورا

(انصاری،«قدرتمحاثیمذهبیگحدیدوزمدنهرابحایرشدشعحعاشوراییدردورهمشحوطهفحاهمکحد.

 و1181:62

داندمایندورهازحدثادبیمقارناستباپددایشنارتبازگشتادبی.ایندورهازشعح،چنانکهمی

 سبکایشانرویشاعحان زبانو از تقلدد اسلوبمتقدمدنو به یکسح و وانااده را ابتکار نوآوریو

آوردند.درشعحعاشوراییندزبهتبعاینجحیانادبی،تکحاروتقلددفحاوانرویدادوشاعحانعاشورایی

«یتابعاوشدند.اغلب...سبکمحتشمرابحگزیدهودرمرمونوخدالوتصویحپحدازیوفنونبداع»

 و61:همان(

اشبتهاینموضو چنانندستکهدرشعحعاشوراییایندورهعمومدتداشتهباشدبلکهماشاهدبحخی

بارزتحیننمودابتکاردر»ها،مرامدنونو نگاهبهعاشوراهستدم.هادرخلققاشبابتکاراتونوآوری

یعن نوحه؛ سحودن ایندوره در ادبداتعاشورا قاشبجدید زنی،در مخصوصسدنه «مستزاد»یاشعار

 و61(همان،«توسطیغمایجندقیبود.

و1182:17آرینپور،(رک،دانندیغمایجندقیرامتحولکنندهسبکنوحهسحاییبهشدوهجدیدمی

 آنچهکهباعثشدتاقاشبنوحهبانامیغماشناختهشوداینبودکه:

نوحه» ظاوریغما، قاشبهایبا با ساختارینوحهعاشورایی باعثتحول و شد نوینیعحضه هایهای

عاشوراییگحدید.ازطحفدیگحبهدشدلپحهدزازبهکارگدحیاشفاظوتحکدبذشّتباربهتدریجتغددحاتی

 یمحتواییآنااندزبهوجودآمد.درجنبه

 و غزشداتسعدی از ترمدن با یغما مستزاد، قاشب بح حوزهافزون در نوحهحافظ عاشوراییی های

 و1171:451(مجاهدی،«راهگشاینوحهسحایانحسدنیبود.

هایشعحینو نگاهجدیدیبودکهشاعحانبهقاشبکانقصددهداشتندازدیگحابتکاراتدرموردقاشب

دو«غالمحضاکافی»پدیدآمد.«قصایدعاشورایی»ایکهدراینزمان،نو خاصیازقصایدبهنامبهگونه
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هایگذشتهشعحبود،هایگذشتهوقاشببازگشتادبیرجو بهسنت»شمحد:علتبحایایناتفاقبحمی

شعحمدحدهاقبالدیگحیافت،،علیشاهوناصحاشدینشاهبهدشدلدربارمقتدر-درکنارآندرعصحفتح

وشاعحانهمبحاینزدیکشدنبهدرباروبحایبنابحاینقاشبقصددهبهایندودشدلرویکحدینویافت

واقعه همزمان دادند. نشان اقبال قاشب این به کان، بزرگان میاقتفای ندز عاشورا ازی توانستیکی

موضوعاتاینشکلدرازدامنباشد،بنابحاینقصایدعاشوراییقابلتوجایدراینعصحبهقلمآمدکه

 و1188:112(کافی،«نیطحزخاصیندزداشتند.یقاآبحخیازآناانظدحقصدده

نوآوری از درشعحاست.یکیدیگح شحنمحاوره یا اززبانشکسته اینعصحاستفاده هایشعحیدر

درشعحعاشوراییبهکاررفتهاست.» «شایدبتوانگفتکهنخستدنباراینشدوه وباز118(همان: و

 هازپدشتازانایننوآوریدرشعحعاشورااست:یغمایجندقیرادراینعحصهشاهدیمک

بمدحمهحچهزودتحبازدیحهدشماززندگانیسختسدحه

تنمحداننشانتدغوتدحهزنانرادلسحایدردوماتم

بهحلقکودکانخونابشدحهبهکاممادرانشختجگحخون

شحردرچشموآتشدرضمدحهاسدحانرابهجایاشکوافغان

اشایخاکشانباخودنگدحهتوراآنانکهتندرخونکشددند

غحیبکحبالمارتبمدحهجااندشمن،زمدنسخت،آسماندور

 و1167:141(یغما،

هاییدرشعحایندورهبهوجودآمد.ازمامتحینآناانظحبهازبابنو نگاهبهواقعهعاشوراندزنوآوری

 منظح کحبالاز واقعه عحفانیاست. و جانمایه»عاشقانه طوفاننارتکحبالتناا یسحودهایآتشدن،

ارائه عحفانوسلوکو قلمحو در که ندست؛ ظلمتستدز و پاکباختگیبحانگدز عشقو یسحمشقدر

 و1182:61(سنگحی،«نسبتبهمعشوقهمارهمرمونسحودهایعمدقعارفانهبودهاست.

یعاشقانه،آید؛منظورازعشقیارابطهضحوریبهنظحمی«عحفان»و«عشق»دراینجاشححدوواژه

یقدسیمدانرابطهشاعحباحرحتامامحسدن( وواصحابعاشورااستومنظورازعحفان،رابطه

 امامحسدن( ویااصحابعاشوراباحرحتحقاست.

ی قبل دوره عاشوراییدر شعح استکه الزم ایننکته عحفانیوذکح حدثنگاه از صفویه عنیعصح

عاشقانهبهواقعهعاشورا،تقحیباًتایاست.امادرشعحایندورهکهموردبحثماست،عالوهبحتشبدبو
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منظومهسهتواننشانداد،هاییکهدرشعحهایپحاکندهازبیشمارشاعحانعاشوراییاینعادمیتغزل

شودکهدرادامهبهشححمختصححماسیاعحفانیدراینعصحیافتمیبزرگمنحصحاًبانگاهعحفانییا

 شود:وآوردنشواهدیازهحیکاشارهمی

 

 ي نيّر:آتشكدهالف( 

و سدزده قحن شاعحان و عاشمان از ندّح متخلصبه و االسالم حجه به محمدتقیتبحیزیمشاور مدحزا

ییویبهنامآتشکدهیاآتشکدهندّح،درحقدقتمقتلیعاشورامنظومه»آید.چااردههجحیبهحسابمی

منظومعاشورااستکهباشحنیحماسیوفخدمپحداختهشدهاست.درشحظاتیاینمقتلزاویهونگحشی

 و1188:121(کافی،«کند.کامالًعحفانیپددامی

اینمنواینتدحبارانبالزیشادایزمدنکحبالشاد

بحدماینجابوییازیارآمدمدیدارآمدمسویتوباشوق

منزلآنسوتحزجسموجانکنمآمدمتاجسموجانقحبانکنم

کاینچندنخواهدنگارماوشمآمدمتادستوپادرخونکشم

تاگحیزدهحکهبدحونیبود...عشقازاولسحکشوخونیبود

 و1147:6(ندّح،

 زبده االسرار:ب( 

ینعمتاشلایمحمدحسناصفاانیملقببهصفیعلیشاهازعحفایمشاوروقطبسلسلهحاجمدحزا

-یسلوکاشیاهللباتطبدقبحواقعهمثنویزبدهاالسحارشدوهنامه»وازفرالوعلمایمتصوفهتاحانبود.

بدیعدرادبداتآیدنیوعحفان ورموزشاددوشاادتاستوکاریاستکامالً (کافی،«ی.یعاشورا

 و1188:112

کارعشقالاباشییافتاوجچونکهبححالیزاشیکحدموج

کحددرمددانقداماندروسطشاهعشقآنماشکاشملکفقط

بحجمالشمیزلناظحهمهدررکابشانبداحاضحهمه
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بانگهلمنناصحیشدرازحقتانماندغدححقدمسازحق

ناصحباشذّاترایاریکندزندکدستکایندمدمزمنصوری

اوهمهحقگحددوحقاوشوداندرایندشتبالحقجوشود

ماشکملکبقاگحددکنوندررهعشقمفناگحددکنون

جاندهدباحخداجانانشودقطحهرابگذاردوعمّانشود

ازنایحیّالیموتشدبلند«قبلموتواانتموت»چوننوای

کافحینشراپدربددرکحمخواراندرححمبودطفلیشدح

منندانمجزوشیاکبحشگحچهخواننداهلعاشماصغحش

بندهایبستهرابحهمدریددستازقنداقجانبدحونکشدد

ندستیبیکسهنوزاینسوبدا...بانگبحزدکایغحیببینوا

 و1171:68(صفیعلیشاه،

 

 ي اسرار:گنجينهج( 

 ملقببهمدحزا تاجاششعحا»نوراهللعمانسامانی، یسدزدهموچااردهمازنامورانشعحدینیدرسده«

می شمار هجحیقمحیبه بامثنویگنجدنه»آید. عاشوراییاستکه شعح در او ماندگار اثح یاسحار،

حتبحیزیوصفیهاینابعحفانیهمحاهشدهاستودراینراهازدواستادمقدمخود،یعنیندّبحداشت

 و1188:111(کافی،«علیشاهپدشیگحفتهاست.

تارخشبوسداشفرادالکحدپسزجانبحخواهحاستقبالکحد

اینسخنآهستهدرگوششکشددهمچوجانخوددرآغوششکشدد

یاکهآهدردمندیدرشبی؟کایعنانگدحمنآیازینبی؟

استاینعنانگدحیمکنراهعشقپدشپایشوقزنجدحیمکن
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توبهپااینراهکوبیمنبهسحباتوهستمجانخواهحهمسفح

باصداباحمعزاداریمکنجانخواهحدرغممزاریمکن

آفتابوماهرارسوامکنمعجحازسحپحدهازرخوامکن

ازتوزینبگحصداگحددبلندهستبحمنناگواروناپسند

مادهشدحا!کیکمازشدحنحی؟علیرادختحیهحچهباشدتو

شنفتباحسدنگوشزینبمیبازبانزینبیشاهآنچهگفت

فامعشقآریبدانخواهدزعشقگوشعشقآریزبانخواهدزعشق

گوشدیگحمححماینرازندستبازباندیگحاینآوازندست

ماحوماهراکایفحوزانکحدهگفتزینبدرجوابآنشاهرا

هحدوازیکجامخوردستدممیتاکندماینراهرامستانهطی

 و112-111:صص1182(عمانسامانی،

گحایششاعحاندراینعادبهسمتقحائتعحفانی،فحهنگواژگاناهلعحفانوسدحوسلوکوزبان

 نمادینآنانرادراینحوزهواردکحدهاست.

عاشوراییایندورهفحاوانوجودداردوازقبلندزچندندیدیبهاینواقعهکمنگاهدیگحیکهدرشعح

وبدشوجودداشتهاست،همانانگاهحماسهورانهبهواقعهعاشورااست.حماسهسحاییدرایندورهبا

هایمذهبیوعاشوراییمتعددیادامهیافتکهدراینجابهمعحفیوشححمختصحیخلقحماسهنامه

 کندم:ازهحیکبسندهمی

 دلگشانامه: د( 

اثحمدحزاغالمعلیآزادبگحامیودرذکحاخبارمختاربنابوعبددهثقفیاستکهبهکدنخواهیقاتالن

 حسدنبنعلی( ودرکوفهقدامکحدهبود.

 خداوند نامه: ه( 
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صفاسحوده استاد تعبدح به صبایکاشانیکه فتحعلیخان دینیمفصل»یملکاششعحا «تحینحماسه

واست.موضو اینمنظومه،شححاحوالمحمدبنعبداهلل(صوازآغازکاراستو1161:181(صفا،

 پحدازد.هایحرحتعلی( وازجملهجنگصفدنمیسپسبهنبحدهاوجنگ

 مختار نامه:و( 

نویسندگانقحندوازدهموسدزدهمهجحیاثحطبععبداشحزاقبدگبننجفقلیخاندنبلیازشاعحانو

است.اینحماسهنامهبحاساسغزواتمختاربنابیعبددهثقفیمبارزبزرگشدعهدرپنجهزاربدتبه

 نظمآمدهاست.

  منه راجو:ز( 

ایاستاثحطبعیکیازشاعحانقحنسدزدهمهجحیبهناممالبمانعلیکحمانیمتخلصبهحماسهنامه

کتاببهاحوالحرحترسول(صووسحگذشتامدحاشمؤمندنعلی( وپحداختهاستوشحنراجی.این

 حماسیدارد.

 جنگ نامه:ح( 

ازشاعحیبهنامآتشوحاویهفتجنگازحرحتامدحواصحابوفحزندانویاستکهکامالً

 خداشیوحماسیوفاقدارزشادبیاست.

 ارديبهشت نامه:ط( 

عصحقاجاروازسخنورانارجمندشعحعاشورا،سحوشاصفاانیاست.اینکتاببهنظمشاعحمشاور

ایدینیاستکهبهتقلددازخداوندنامهصبایکاشانیپحداختهدرموضو عاشوراندستوحماسهنامه

 شدهاست.

 داستان عنو اكبر:ي( 

بهعلیاکبحوقاسم مشاور کهشاعحیبنحسناستاینمنظومهدرشححاحوالعلیبناشحسدن،

آنرابهپایانرساندهاست.1218موسومبهمحمدبنطاهحبنابوطاشبدرسال

نامه خلقچندنحماسه کهشعحعاشوراییبا یافتچحا از»هایدراینعصحجانیتازه شعحعاشورا

نداز بهشحنحماسیورجزگونه و بود گحایدده تااواخحعصحصفویبهضجهوزنجموره داشتکه

 و1188:125(کافی،«هابهآندستیافت.حدودیباتوشدداینمنظومه
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مقتلواعظکاشفییعنیکتاب از مقتلنویسان یافتو ادامه ندز قاجار عصح مقتلنویسیدر جحیان

 بحاینوشتنمقاتلپدحویزیادینمودند.«روضهاششادا»

می ایندوره مقاتلمشاور از به دمو فدضاش»توان » نوابتاحانیمعحوفبه ابحاهدم مدحزا بدایع»اثح

و«اکسدحاشعباداتفیاسحاراششااده»،«مفاتدحاشجنان»اثحشد عباسقمیصاحب«نفساشماموم»،«نگار

 اثحسپاحکاشانیاشارهکحد.«ناس اشتواری »ازفاضلدربندیو«سعاداتناصحی»

دردورهقاجاربهواسطهحمایتشاهانآنرشدیافت»تعزیهاستکهیکیدیگحازانوا ادبداتعاشورا،

 و1181:61(انصاری،«...شکلجدید]تعزیه[دردورهقاجاروتحتتأثدحادبداتغحببهوجودآمد.

ادبدات»یادبیرااینگونه«ضدایی»تعزیهدرحقدقتنمایشوقایعکحبالباآدابورسومخاصاستو

 نامد.ومی1184:227(ضدایی،«تدک/تحاژیکعاشوراوهنحدراما

هاخواندندومعموالًایننسخهایداشتندکهازرویآنمیهاهحکدامنسخههاوشبدهگحدانتعزیهخوان

بندانادبی»هاییازموسدقیسنتیایحاندرآنرعایتشدهبود.شعحگونهبودوگونه شعحتعزیهمعموالً

ایاستکهدرآنوجوددارد...زبانتحینویژگیآن،حاشتمناظحهاعتنایینداردوشایعمحکموقابل

گوشهوموسدقیدرشعحتعزیهبدشازمتنادبیآناهمدت ورواییاستوشحن، ساده شعحتعزیه،

 و1188:118(کافی،«دارد.

 شود:بهعنواننمونه،چندبدتازیکتعزیهآوردهمی

ایمهتابانزینببحادرایبحادرای

جانتواینجانزینبجانمنبادافدای

طفلمظلومرقدهنانوآبیشبنخورده

یماناننداردسفحهکودکمباشدگحسنه

ایمهتابانزینبایبحادرایبحادر

جانتواینجانزینبجانمنبادافدای

 و1181:75(نصحیاشحفی،

فامدمکههحچنددرباورعمومی،شدهدربارهشعحعاشوراییایندورهچندنمیازمجمو مطاشبگفته

شودکهدورهشودامابایکبحرسیدقدقروشنمیعصحصفویه،دورهطالییشعحعاشوراییپنداشتهمی
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هاییازآنپسازآنبهویژهعصحقاجار،ازاینحدثهدچازعصحپدشدنکمتحنداردوحتیدرزاویه

فحاوانیشعحعاشوراییدرعصحقاجاربهعصحصفویهپالومیبحتحجلوهمی تنو قاشبکند. هاوزند.

درهایآنازدورهقبلبهمحاتببدشتحاستوحرورنگاهبدعتکاری هایمختلفبهواقعهعاشورا

 شعحایندورهبیماننداست.

 شعر عاشورایی در دوران معاصر -4
دورانمعاصحمییحکومتپالویودورهرهدراینپژوهشدو کهدریانقالباسالمیرا نامدمچحا

حکومتقاجاربحچددهشدوعمالًآغازقحنچااردهمخورشددیباشحو حکومتدیگحی1124سال

 هایمتفاوتتحینسبتبهسداست،دین،ادبداتو...داشتآغازگحدید.کهنگاه

هایممتازدیگحیکهومحتواییشعحدردورهانقالباسالمیوویژگیبهدشدلتحولعمدقساختاری

اینانقالبعظدمدارد،شعحعاشوراییرادردورانمعاصحبهدودورهپدشازانقالباسالمیوپساز

دهدم.نمایدموهحکدامرادرجایگاهخودموردبحرسیقحارمیانقالباسالمیدستهبندیمی

 شورایی پیش از انقالب اسالمیشعر عا  -1-4
پسحش و یعنیرضاشاه پالوی، پادشاه مذهبیدرحکومتدو بهوضعدتاجتماعیا نگاهیگذرا با

 تواندموضعدتشعحعاشوراییرادرایندوراندریابدم.محمدرضاشاه،باتحمی

به«بتجددحز»هایجدیهجحیشمسیباانقحاضدوشتقاجاروباحمایت1124رضاشاهدرسال

ازخواسته وشعارهایحزبتجددمیحکومترسدد. ارتشها ایجاد توانبهجداییدینازسداست،

منظموبوروکحاسیکارآمد،صنعتیکحدنکشوروگستحشزبانفارسیاشارهکحد.حکومترضاخانی

شراسحبلندیابحخوردهایمتفاوتوگاهمتناقریبادینومذهبداشت.رضاشاهکهنخستوظدفه

اظاار بحای و داد تشکدل مجلسروضه ساخت، ممنو  را فحوشمشحوبات بود، کحده اعالم اسالم

پایه هنگامیکه اما گِلبهسحسائدد. درمجلسعزاداری، اندوه محکمخاکساریو یتاجوتخترا

رساندوحجابازیافتبهمخاشفتباروحاندونومظاهحدینپحداخت.سددحسنمدرسرابهشاادت

یتوسطمتفقدنازحکومتخلعوبهجزیحه1122سحزنانبحداشت.سحانجامبااشغالایحاندرسال

 موریستبعددشد.

تحازپدرداشتواینباپسازاوپسحارشدشمحمدرضابهجایپدرنشست.ویطبعوخوییمالیم

 تحبود.یوآگاهیهماهنگاوضا واحوالاجتماعیوواقعشدندرعصحبددار
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 دستکمینداشت. پدرخود از اسالم مظاهح با مبارزه نظح از محمدرضا انتظار»اما حاشیکه ویدر

تحینمبارزاتوخواندهشود،سخت«اوشیاالمح»داشتازسویعلمایشدعه،همچونعلمایاهلسنت

 و1188:452(کافی،«معارضاتراباروحاندونوعلمایدینپیگحفت.

بابحرسیشعحآیدنیوعاشوراییدرایندورهپیخواهدمبحدکهجایگاهبلندیبحایاینگونهادبیدر

پدشاز»توانمتصورشدوتاحدودبسداریازایننظحشبدهدوراناوشدهموردبحثاستایندوراننمی

شاعح اندرجهدوموسوموگاهیشاعحیانقالبشعحآیدنیدردستمحدمکوچهوبازاربودوصحفاً

 و1184:11(معلم،«پحداخت.فحهدختهونامیبهشعحآیدنیمی

شعحآیدنیمنحصحبهقصدده،مدحدهومنقبتحرحترسول(صوو»الزمبهذکحاستکهدرایندوره

قحاردارندوبهامدحاشمؤمندن( واستوشعحعاشورا،دستکارِشاعحانیاستکهدررتبهدومازشعح

عاشوراییمی شعح به نصدب، توفدق تایبطور کمپانی، آیتاشه کحمانی، فؤاد نظدح: شاعحانی پحدازند.

 و1188:462(کافی،«تبحیزیو...

بیتوجایشاهانپالویبهشاعحانآیدنیموجبانزوایشعحاشدوبهجایآن،بازارکارخحدهپایان

یبزرگشعحمذهبیباالگحفتوهمانشدکهبحخیازاهلنقدآنراشطمهعواماندیشدرشعحمذهبی

یخواندند.یعنیایندستهازشاعحانبهدشدلبیباحهبودنازتوانادبیونداشتنطبععاشیوروحده

یبههمبافتندویاازواخورده«آلاهلل»هایارواحمفلوکخودرابهنامسوگسحودحماسی،زنجموره

 و1182:28دیگحانجمعآوردندوبهدستمحدمدادند.(انسانی،

یکیازمنتقدانچندنتوصدفمی انقالب»نمایدانزوایشعحدینیدرایندورهرا ازدورهمشحوطهتا

اسالمی،شعحآیدنیجزدرمواردیخاص،درانزواوانفعالقحارگحفت.شاعحانآیدنیسحابامدحاثنه

یداشتند،همچنانبهمدحومحثدهسحاییاشعارموضوعیدورهصفویوقاجاردیکهازچندانارجمن

 هاوباورهایعمدقوتعاداتمذهبی.پدحامونبزرگاندینمشغولبودند؛اشبتهرهاازنگحش

ننهاندیاضدمذهب،واشبتهبدشتحازنو دوم.شعحمذهبیایندورادیگحشاعحانندزیاغدحمذهبیبوده

 و1181:121،خحاسانی(محدثی«جحیانیغاشببودونهحتیجحیانیقابلتوجهوتأمل.

اقداماتسختگدحانهمذهبیومعارضه درعصحپالویاولصورتاشبته مذهبعمدتاً هایجدیبا

اینموضو وندزگحفتوبسداریازایناموردردوره یمحمدرضاچندانبهطورجدیدنبالنشد.

نفوذعلمایدینوصوابدیدبحخیازدوشتمحدانوهمچندنحمایتتودهمحدمازادبداتدینیباعثشد

باحهسداسیازواقعهعاشوراباعثشدهاستتاآثار»کهچحاغآنروشننگهداشتهشود.ضمنآنکه
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ادبداتسداسیوآیدنیییعاشورادرزمحهایبانظحگاهحکومتبحاندازانهادبیحماسهورانهوشایسته

 و1188:464(کافی،«اینعصحپدیدآید.

وجودچندندیدگاهیدربدنجامعهمذهبیوشاعحانموجبایجادیکجحیانشعحیمامدرایندوره

درعصحپالوی،بهویژهپالویدوم،کارجدیدربارهکحبالنشدهاست.امایکجحیانشعحدینی»شد.

سحودهیجحیاندرکنارهمه هایخوبیدراینزمدنههایغدحدینیوضددینیوجودداشتهکهانصافاً

یپدیدآوردهاست.اشبتهنگاهشاعحانبدشتحسداسیومبارزاتیبودهومتأسفانهکسیکارجدیدرزمدنه

دراواخحعمحرژیمپالویهمشاعحانجوانیمثلنعمتمدحزا بحرسیکارهایایندورهنکحدهاست.

منظحسداسیو از عموماً و آفحیده اینعحصه محدثیآثارخوبیدر موسویگحمارودیوجواد زاده،

 و1181:112(سنگحی،«اند.حماسیبهقردهنگاهکحده

نگاهمتفاوتیکهبهموضو قدامعاشورادرایندورهشکلگحفت،حاصلعواملمتعددیاست.جدی

هایسداسیبهویژهنارتامامخمدنی(رهودرسالهاوخدزششدنمبارزهعلدهرژیمپالوی،نارت

1142 چندندیدگاهیباعثشدتا نتدجه اینعواملاست. جمله از هایهایارزشیومرموننگاه»،

 وراهبدابد.1188:478(کافی،«یقدامحسدنیدراشعاروروستدزجویانه،بههمحاهتوضدحفلسفهحماسه

احدایتفکح»تاآنجاقابلاهمدتوححکتآفحینبودکهبحخیازصاحبنظحانآنرااینرویکحدتازه

 اند.ونامدده1181:122،خحاسانی(محدثی«دینیدرجامعهاسالمی

 چندنرویکحدیاستکه به توجه جایبحرسیو»با به کوشددند اسالمی، متفکحان صاحبنظحانو

مصایبآن،بهفلسفه،چحاییوتحلدلاینرویدادهاوثمحاتتفحصدرجزیداتوقایعمذهبیوشحح

بهآموزندگیاینوقایعبحایمسلمانانامحوزتوجهویاسالمیبپحدازندوازاینمامآندرجامعه تح،

 و122(همان:«تأکددکنند.

درایندربابمحتوایشعحعاشورایییکیازموضوعاتیکهبسدارقابلتوجهاست،رواجشعحنوحه

بایدمدانهعادقاجاروظاورعصحمی اینگونهخاصازشعحعاشوراییکهروزگاراوجآنرا باشد.

اقبالواستقبالازشعحنوحه»یغمایجندقیدانست،درایندورههمبااستقبالفحاوانروبهروشد.

شکلشعحیبپحدازند،حاصلآنباعثشدتاتواناتحینومشاورتحینشاعحانعاشوراییعصحندزبهاین

کهاینموضو باعثشدتامقدارمعتنابایشعحنوحهباکدفدتبحتحپدیدآیدوساختومعنایاین

توانبهآثارکسانینظدح:آیتاهللکمپانی،عبداشسالمتحبتی،شکلشعحیحدثدتیپدداکند.ازاینمدانمی

هللآیتیبدحجندی،مفتونهمدانی،غفاراسدشدحازیوصابحای،آیتاسددموسیسبطاششد ،اشایقمشه

 و1188:475(کافی،«همدانیاشارهکحد.
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نوحهونوحهسحاییدرایندورهگستحشفحاوانیافتوتازمانهماندزباقیماندهاست.هحچندبحخی

یاپحداختنبهموضوعاتکمهایمبتذلهایاخدحوباورودآهنگازنوحهسحایانونوحهخواناندردهه

کشدده ابتذال به را نوحه حدودی تا موضوعاتارزشی، از بودن تای و عجزگحایی امااهمدتو اند

هایاخدحباعنایتبهرساشتخودوتأثدحشگحفنوحهخوشبختانهبسداریازنوحهسحایاندردودهه»

هایعاشوراییرافحاهمتطورمحتوایینوحهدرمخاطبانوبارویکحدجدیبهمفاهدمارزشی،موجبات

 و1171:461(مجاهدی،«اند.آورده

مرمون ورود شد اشاره صفحاتقبل در که گونه همان شعحهایحماسهاما در جویانه مبارزه و ور

اشعار»عاشوراییدرهمدنزماناتفاقافتادوتقارنآنبااشتداقگویندگانبهسحودننوحهباعثشدکه

 دههنوحهو در ویژه طور به اینعصح، قبدلهایعاشورایی از محملموضوعاتی پنجاه و هایچال

 و1188:475(کافی،«یقدامحسدنیشد،روححماسیبهخودگحفتومعناگحایانهارائهگشت.فلسفه

درایندورهباآنروبحوشدموضو پددایش اینبود.«شعحنو»جدیدتحینموضوعیکهشعحعاشورا

طحزتازهشعحفارسیکههمزمانباقحنچااردهمخورشددیدرادبداتراهیافت،نتدجهححکتیبودکه

گحوهیازصاحبنظحانوشاعحانعلدهقواعدواصولشعحسنتیباهدفتغددحوتحولشعحفارسیبه

 آنرابنداننااد.«افسانه»باانتشار«ندمایوشدج»مشاوربه«علیاسفندیاری»راهانداختندودرناایت

امااقبالشاعحانعاشوراییبهاینشدوهنوازشعحزیادنبودوشعحعاشورادراینقاشبشعحیدراین

 اینگونهعلتاینموضو راچاارعاملاساسیمی«کافی»دورهفحاوانیچندانیندارد. داندوآناارا

 شمحد:بحمی

 گدحد.اشتزامقواممیهایبدونشدوهنوپادرتجحبه

کحدونوپحدازانکهموقعدتسداسیواجتماعیاینعصح،نوعیدینستدزیوآیدنگحیزیراتحویجمی

 دادند.تحبهاینتقاضاهایاجتماعیپاس میاند،راحتهایغحبیبودهتحتنفوذآموزه

 شکنبود.شعحعاشوراییپدوندیعمدقباسنتداشت،درحاشیکهشعحنوسنت

بهدشدلکاربحدفوقاشعاده یشعحنوقحارتوانستدرقاشبگسدختهیموسدقاییخودنمیشعحعاشورا

 و525:همان(گدحد.

تاحدودیبایدبهشاعحانآیدنیحق52و42هایاشبتهبانگاهیدقدقبهاوضا سداسیااجتماعیدهه

د.زیحادرآنزمانبدشتحشاعحانندماییسحا،روشنفکحاندادکهبااحتداطبهاینگونهشعحینزدیکشون

بحایاعتحاضبهوضعموجودواعالمپدشگامیدرمبارزه ،گحیزانازدینبودندکهدرسنگحشعحنو،
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مقابلهمی آیدنداشت، دینو رنگیاز آنچه هح با بودندو رفته نشانه را «کحدند.باورهایدینیمحدم

 و1181:211(محمدزاده،

دراواخحاینعادبهدشدلبحخیتغددحاتدرتفکحاتسداسیواجتماعیوندزقوامیافتنشعحنوباالخحه

نعمتمدحزا»،«علیموسویگحمارودی»اینشکلشعحندزبهمرمونعاشورامزینشد.آثارکسانینظدح

 دراینبارهمثالزدنیاست:«یییداهللرویا»و«علیشحیعتی»،«شفدعیکدکنی»،«مادیسادلی»،«زاده

 تازمانباقیاست

 درخشددرضمدحروشنآفاقمی

 دوگواهجاودانازخونبددارعلی

 وانپاکفحزندبحومندش

 یمشحقشکافدسدنههامیفجح:ایننورسپددسحخآمدزیکهدرپایانشب

 وشفق:آنپحتوخوندنکههنگامغحوبآفاقخاورراکشددرخون

 اندایندونقشجاودانچوندوگواهزندهبحپدحاهنپاکزمانثبت

 یپحشوررستاخدزتاکهدرهنگامه

 دادخواهیوتظلّمرا

 دستدردامانِدادِداوررحماندرآویزند.

 و1157:15زاده،زا(مدح

تصاربهچندموردهایسنتیشعحدرایندورههحکدامدچارفحازوفحودهاییشدندکهبهاخسایحقاشب

 شود:ازاینقواشباشارهمی

هایشعحیاستکهدردورهپالویقاشبتحکدببندکهدرشعحعاشوراییحسنسابقهداردازآنگونه

هاییگشت.بهعنوانمثال،تحکدببندکوتاهکهدرآغازعصحصفویهوباچنداثحهاوتبدیلدچاربدعت

 استفادهواقعشدبود،درایندورهبهشعحعاشوراییراهیافت.مورد«وحشیبافقی»یبحجسته

«شد عبداشسالمتحبتی»ازدیگحبدایعپدیدآمدهدرقاشبتحکدببند،استفادهازدوبدتبندیاگحهاست.

ونددارند.اماازنامورتحینکسانی-تحکدببندیدرهفتگحهداردکهتمامبندهادوبدتبهعنوانمدان
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او کهدرایندورهبهتحکدببنداشتفاتنشانداد،عالمهمحمدحسدنغحویاصفاانی(کمپانیواست.

 تحکدببندیدردوازدهبنددرجوابمحتشمکاشانیسحودهاستکهبدتآغازینآنچندناست:

بازاینچهشعلهغمواندوهماتماستبازاینچهآتشاستکهبحجانعاشماست

 و1182:62(کمپانی،

 اینعصح، عاشورایی سحای غزل شاعحان مدان سلسله»در استسح کحمانی فؤاد آنان ی (محمدزاده،«

هایعحفانیوعاشقانههاباقحائتهایاینعصحآنکهاینغزلو.مامتحیننکتهدربابغزل1181:224

 اند:ازعاشوراسحودهشده

سوختگانغمتباغمدلخحّمندندایکهبهعشقتاسدحخدلبنیآدم

باخبحانغمتبیخبحازعاشمندهحکهغمتراخحیدعشحتعاشمفحوخت

وآنهمهدلبستگانعقدهگشایهمنددرشکنطحهاتبستهدلعاشمیست

بادهکشانغمتمستشحابغمندچونبهجاانخحمیجزغمرویتوندست

 و1171:155(کحمانی،

هاینوپایشعحفارسیاستاماخدلیزودتحتاششعایپددایشجحیانندحومندشعحازقاشبچاارپاره

 نوقحارگحفتوروزگاراوجوشکوهاینقاشبهمدندورهاست.

ازکسانیکه آثارعاشوراییفحاوانیدراینقاشبتوسطشاعحاننوپحدازآفحیدهشد. درهمدنروزگار،

 توانبهمحمدرضاشفدعیکدکنیونعمتمدحزازادهاشارهکحد.اندمیحیدهآثاریبااینقاشبشعحیآف

هایاصلیچاارپارهدراینعصحتصویحسازیعاشیوزبانگحمآناابودکهاینخصوصداتدرازویژگی

 کارعاشورایینعمتمدحزازادهوشفدعیکدکنیپدداست.

ازسحوسامانوزندگیاندبگذشتهایندشتدیدهاستکههفتادتنغفور

ازپایخلقرشتهزنجدحبندگیاندازسحوسامان،کهبگسلندبگذشته

 و1157:121(مدحزازاده،

هایبهعنواننکتهپایانیدراینبخشبایدبهزبانسادهوبیپدحایهبهعنوانیکیازمامتحینویژگی

 کندم. اشاره شعحمعاصح زبانمامتحینشاخصهشاید»شفظیوساختاریدر عاشوراییمعاصح، یشعح
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-ایاستکهدارد.درشعحعاشوراییامحوز،کلماتوتحکدباتنامأنوسراهنداردوواژهسادهوبیپدحایه

توانندعنوانشاحوندیشعحعاشوراییمعاصحراداشتهباشندکهبافامعمومیبهآسانیارتباطهاییمی

کندکهباهایبارزشعحامحوزاستوشاعحآیدنیتالشمیوروشنازشاخصهبحقحارکنند.زبانصحیح

بدانصحیحوروشنیدستیابدکهجامعه غموضبدانیبه دارد.پحهدزجدیاز آننداز به «یامحوز

 و1171:166(مجاهدی،

هایکشاکشسحعتتحوالت،»شود.ازآنجملهبحایاینزبانصحیحوسادهدالیلچندیبحشمحدهمی

یایوجاانی،تفکحاتآزادیخواهانهوتحقیجویانهوقحارگحفتندرطلدعههایمنطقهفحاوان،جنگ

داد.زبانیحلمعمارابهمخاطبنمیگحفتواجازهعصحسحعت،مجالغموضپحدازیراازشاعحمی

دگیبهمعنیتایبودنازمرموننبود،بود.اشبتهاینسادرآنمقطعبایدساده،رسا،توفندهوتپندهمی

 و1188:482(کافی،«داد.بلکهانباشتگیپدام،شفظراکماهمدتجلوهمی

ایکهتوانچندنگفتکهبهرغممبارزهومعارضهبهطورخالصهدرموردشعحعاشوراییایندورهمی

شوراییچحاغاینگونهمامادبیرابامظاهحدیندرآغازاینعادصورتگحفتاماشاعحانآیدنیوعا

 پحدازند.تحمیدارندوحتیآنراعاشقانهروشننگهمی

 شعر عاشورایی پس از انقالب اسالمی -2-4
انقالباسالمیایحاندرنتدجهمبارزاتانقالبدونوبارهبحیعلمایدینیبهویژهامامخمدنی(رهودر

 مذهب1157سال بندان پدحوزیرسدد. عللاصلیتوجهبه مذهبیاز پدشواییعاشمان یاینانقالبو

خاصبهواقعهعاشورادرایندورهاست.حادثهکحبالبهعنواننمادرویاروییحقوباطلوبهعنوان

بحتمامیحوزهحماسه هابهنحوآشکارینشانورتحینواقعهدیناسالم،درایندورهتأثدحاتخودرا

 داد.

ادبدات تأثدحپذیحتحینحوزهعحصه از شعح، ویژه به کحبالبود. پدحوزی»هایحادثه خحداد، پانزده قدام

هاییکامالًاستثناییانقالباسالمیوهشتسالدفا مقدسبهعنوانمامتحینعواملاصلیوباویژگی

عاشوراراباعبورهارابهرویشاحوندانشعحآیدنیبگشایندوشعحیارزشتحیندروازهتوانستنداصلی

 و1171:157(مجاهدی،«دادنازمسدحهایخداخدزبهجایگاهیکهدرخوراست،رهنمونشوند.

هدچتحلدلادبی»یابد.هحسخنیدربارهشعحپسازانقالببهطورحتمباموضو حادثهکحبالارتباطمی

مودهایکحبال،عاشوراوامامحسدن( وشودجزآنکهبهتأثدحنمادهاونپدحامونشعحانقالبیافتنمی

 و1188:461(کافی،«اشارهکحدهباشد.
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یشگحفوبزرگیاستکهپسازساشااسخنگفتنپدحامونآن،هنوزاضال واقعهعاشوراچنانواقعه

اینگمگوشهگمشده شاعحانعادانقالببحخیاز زبانجدیدیایدارد. با یافتندو را هایعاشورا

عح کحدند. کحبالمتفاوتمی»ضه به نگاه انقالب، عصح انقالبعحصهدر دشدلاینکهخود به یشود.

فحاهمکحد.تناادوره ایازتاری ماکهکحبالبهصورتجدیمطححشد،عصحانقالبکشفکحبالرا

-درآغازناپختگیرسدمکههحچنداست؛چحاکهانقالبفحزندکحبالبود.پسازانقالبمابهشعحیمی

کند...دریکحبالدرآنجلوهمیکندکهاضال گمشدههاییدارد،اماکمکمبهسمتشعحیححکتمی

هایکامالًمتفاوتیبهکحبالداردوبههایبسدارارزشمندیخلقشدهاستکهنگاهیانقالبسحودهدوره

 و1181:111(سنگحی،«حبالهستند.تحکهاییبحایتماشایباتحوحتیزاللنظحمنآیدنه

گفتهشدکهشاعحانانقالبدیدگاهیمتفاوتازگذشتهنسبتبهکحبالیافتند،بهعنوانشاهدبحایاین

یابیواقعهکحبالاشارهکندمکهبحخیازشعحهایعاشوراییایندوره،تواندمبهموضو ریشهمدعامی

 دانند.یبهحوادثتاریخیغدیحوماجحایسقدفهمیریشهاصلیاینحادثهغمباررابیتوجا

زندجانمجایجایزخمتراجارمیکندنایمندنوایزخمتراناشهمی

زنموشیفحیادماجحایزخمترامیگحنبودمآنشحظهدرصفوفیارانت

دیدهبودازاولکحبالیزخمترادرغدیحاگحافشاندبذرسحخعاشورا

 و1175:75(وحددی،

 ابتدایکحبالمدینهندست،ابتدایکحبالغدیحبود

 هایحرحتامدحبودفشانندنوا،اشکابحهایخون

 بعدازآنفتوّتهمدشهسبزبحکتازحجازوازعحاقرفت

 هحچهدانهکاشتندسنگشد،پشتهحباارصدکویحبود

 رسمرومبهخودنمیکحبالبهاصلخودرسددناست،هحچهمی

 چشمتابههمزدمچهدورشد،تابهخویشآمدمچهدیحبود

 و11-12:صص1181(قزوه،
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هایجدیددیگحیکهبهواقعهعاشوراشدهاستتفسدحمتفاوتمحگدرمحرحعاشورایداناستازنگاه

هایشخصدتدرایننو نگاه،محگزبونوذشدلاستوهدچیکاز»افتد.کهدرشعحانقالباتفاقمی

 و1188:518(کافی،«عاشوراییپحواوپحهدزیازمحگندارند.

 آهایمحگتومعدار

 محگتچنانزندگیرابهسخحهگحفت

 کهمحدنیچنان

 یبزرگزندگانیشدغبطه

... 

 یتومحگدرپنجه

 زبونتحازمگسیاست

 کهکودکانبهشدطنت

 گدحند.درمشتمی

 و1188:141(موسویگحمارودی،

عاشوراییمی شعح انقالباسالمیبح رویداد دیگحیکه بعدسداسیانقالباست.تأثدح ناشیاز ناد،

انقالباسالمیبهعنوانیکجحیانمامسداسیکهباتفکححکومتبحاندازانهشکلگحفتهاست،دوامو

اسیامامان( وباالخصبدندکهدرسدحهسدحداتخودرامحهونتحویجتفکحمبارزهباحکومتظلممی

امامحسدن( ونمودآشکاریدارد.شذایکیازمامتحینتغددحاتمحتواییزبانشعحعاشورایی،قحائت

 است. محکمو»سداسیازحادثهعاشورا فخدم، زبانشعحعاشوراییعصحانقالبرا تأثدحایندیدگاه،

«شود.گحددورجزجایگزیننوحهمیماسیمیکند.شحنآنتپندهوحگاگاهارکایدکوباستانگحامی

 و511-514:صص1188(کافی،

بهعنوانعاملیکهمی توانددربسداریازتحوالتسداسیواجتماعیبنابحایننگاهبهموضو عاشورا

گدحدودیدگاهیکهازقدیماالیامبهاینحادثهبهعنوانجایگاهیداشتهباشد،درایندورانشکلمی

 کند.نگحیست،دردورهموردبحثکمتحجلوهمیرویدادمجحدوبدونارتباطعمدقباتاری مییک
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باعثمی متفاوتبهعاشورا، کارکحدهایدیگحاینواقعهنظدححماسهوپدامجلوهایننگاه ایشودتا

پداموسوگ،عناصححماسه،»دیگحنمایندوبهصورتجدیواردعحصهشعحعاشوراییانقالبشوند.

-ایازحادثهعاشوراستودرشعحدفا مقدسکهمرمونعاشوراوکحبالبهفحاوانیدیدهمیخالصه

شود،اینسهمرمونوجودداردوایندرحاشیاستکهشعحعاشوراییدرگذشته،تنااوتناابهسوگ

وعاشوراباتمامابعادواضالعشایازتاری ادبداتما،کحبالپحداخت.بههمدندشدل،درهدچشحظهمی

 و1181:112(سنگحی،«اینگونهدرشعحتجلیندافتهاست.

هادرسحودنشعحعاشوراییتغددحدرنگحششاعحانبهموضو حادثهکحبالواعتحافبهبحخیکجحوی

 درگذشته،حتیدرزبانخودشاعحانعصحانقالبندزآمدهاست:

 پاکدست؟اینزنکهروحسحکشایماناستاینزنکهایستادهسحا

 چشمشگلویابحیاقدانوس،دستشکلددخدزشطوفاناست

 هایپحعطشساحل،اینزنکهایستادهچودریاکدستبحریگ

 اینزننگوکهدختحاقدانوس،اینزننگوکهخواهحطوفاناست

 مایتدغتدزوسحخعلیدرکام،بحماببخشچونکهفقطخواندی

 زینبغحیبومرطحومحزوناست،زینبغمدنوزاروپحیشاناست

 و1177:12(ذکاوت،

 یایکیدیگحازشاعحانانقالبچندنسحودهاست:

هابهبلندایدشدحانافشاندهشحفایخوناصدلتبهشتکهازغدیحان

آمدختهباخونسداووشدرایحانجاریشدهازکحبوبالآمدهوآنگاه

ویاصلنمدحندگینسلنمدحانایجوهحسحداریسحهایبحیده

بایدکهبهخونتبنگارنددبدحانتااندکیازحقسخنرابگزارند

ایکاسهشأنتوازاینمعحکهگدحانحدتورثاندست،عزایتوحماسهاست

 و1177:124،نژاد(تقی
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هموارهدررابطهباموضو شاادتامامحسدن( ووداندمیکیازانححافاتفکحیکهاماچنانکهمی

یارانشوجودداشتهاست،انتساباینواقعهبزرگبهقراوقدربودهاستکهچندنطحزفکحیتوسط

امامتأسفانهکاربحخیازشاعحاندراینرابطهبدانجا بحخیازمتفکحانموردانتقادقحارگحفتهاست.

 شود.ردیفشعحشانمی«ایفلک»یعاشوراییرسدکهدربحخیشعحهامی

شاعحاناینباربهجایآنکهقراوقدروچحخو»درشعحانقالباسالمیایناندیشهازمدانرفت.

فلکرامسببکاربدانند،خودرامحاکمهکحدندودرواقعبانسبتدادناهمالکاربهخود،بهتخطئهو

 و1188:522(کافی،«تقبدحتاری پحداختند

نامحدمحدمماخدا،نامحدمحدمبیدردمحدمماخدا،بیدردمحدم

زینباسدحیرفتومابحجایبودیمازپاحسدنافتادومابحپایبودیم

دستعلمدارخداراقطعکحدندازدستمابحریگصححانطعکحدند

حیدندمحغانبستانخداراسحبنوباوگانمصطفیراسحبحیدند

زنجدحخایددیموصبحمحگکحدیمدربحگریزباغزهحابحگکحدیم

تاواناینخونتاقدامتماندبحماچونبدوگانننگسالمتماندبحما

هاگلکحدخورشددبحخشکچوبندزهروزیکهدرجامشفقملکحدخورشدد

 و1162:66(معلم،

به رویکحدیتازه انقالببا هایکانشعحفارسیمیسحاغقاشبشعحدوره توانداینگحایشمی»رود.

-یمخاطبانکهبدشتحِمحدمبودندوعالقهمندبهقاشبعواملبسداریداشتهباشد،ازجملهوسعتحوزه

 و1181:121،خحاسانی(محدثی«یکان،خاصهغزل.هایشناختهشده

ازنامورانشعحانقالب،شخصدتینمی»دررابطهباغزلسحایانانقالبگفتهشدهاستکه توانتقحیباً

یافتکهغاشبآثارشرادراینساخت،نپحداختهباشد،حتینوگحایانونوسحایانادبداتانقالباسالمی

می عاشورا مرمون انقالببه شاعحان تمام که جا آن از است. بدشتح شان غزشی غزلآثار پحداختند،

 شایستهدارد.عاشوراییاینعادجایگاهی

موالناشحو شده،تقحیباًدرتماماعصارحرور«کجایددایشاددانخدایی»غزلعاشوراییکهشایدبا

 و1188:528(کافی،«داشتهاست.
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 شمحد:هایغزلعاشوراییانقالباسالمیرابحمیدراثحتحقدقیخودویژگی«محمدزاده»

 درآمدختنعحفانوحماسهدرغزل-1

 یفحهنگشدعیوخوسدطحهرس-2

 درآمدختنغزلوقصدده-1

 اعتحاضودشتنگی-4

 نگحانیودشواپسینسبتبهخویشتن-5

 و248-252:صص1181(محمدزاده،

قاشبتحکدببندباوجودآنکههموارهدرشعحعاشوراییمورداستقبالشاعحانبودهاستامادرشعح

 حاشتغزلتحکدب»انقالبفحاوانیچندانیندارد. ازبنددرعادانقالب، هایبلندودارایمدانوندرا

 و1188:525(کافی،«دستدادوبهصورتتحکدببندهایکوتاهمحبعومسدسارائهشد.

هحچندشاعحانویژهسحایعاشوراییدرایندورهبهتحکدببنداشتفاتچندانینشانندادندامادراین

«باکاروانندزه»اعحانمطححونامورانقالبی،تحکدببندچااردهبندیبهنامازش«علیرضاقزوه»مدان

 داردکهبدانیفخدموجاشبتوجهدارد:

منزشیکهخطحهادراوگماستازهفتآیمازرهیکهخبحهادراوگماستمی

اوراقمقتلیکهخبحهادراوگماستامعکحدهاازالبهالیآتشوخونجم

طوفانکحبالستکهسحهادراوگماستکههمحنگآتشاستاینسحخیغحوب

امکهجگحهادراوگماستداغیچشددهامکهدشمداغداراوستدردیکشدده

کهگاحهادراوگماستاشکستجوهحییاقوتودرصدحفدانرارهاکندد

سححهادراوگماستایناستآنشبیکهسوختندغحیبانههفتادودوستاره

جزتشنگینکحدعالجخمارهابارانندزهبودوسحشاسوارها

 و16-17:صص1/1112(قزوه،،
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یعصحانقالباستواقباشیکهبهمثنوینشاندادهشددرموردقاشبمثنویبایدگفتکهرونقیافته

یتوانتازگیزبان،گستحدگیدایحهبهطوراجمالمی»آید.یکیازخدماتادبداتانقالببهحسابمی

وزن از گحفتن باحه ملموسو تصویحهایعدنیو گحایی، باستان قافدهواژگان، بلند، وهای هایبدیع

:1188(کافی،«هایمثنویعاشوراییدرادبداتانقالبدانست.هایطوالنیراازویژگیپحخونوردیف

 و515

علی»بکهدرتطورقاشبمثنوینقشبسزاییداشتهاستبایدازتحینشاعحانعاشوراییانقالازشاخص

هایخاصوزنیوباحهگدحیازتوانمعلمبازبانسخته،باستانگحایانهوتکندک»نامبحد.«دامغانیمعلم

فحهنگغنیاسال و اسطورهقافده میو مامتحینجحیان میای، شمار مثنویبه رود.ساز (محمدزاده،«

و1181:255

بحخشکچوبندزههاگلکحدخورشددروزیکهدرجامشفقملکحدخورشدد

خورشددرابحندزهگوییخوابدیدمشددوشفقراچونصدف،درآبدیدم

خورشددرابحندزهدیدن،سامگدناستخورشددرابحندزه،آریاینچندناست

آشداندارم،غحیبممنگحچهاینجاهایکانهدارم،بیشکدبممنزخم

مدحاثخواررنجهابدلم،بحادر!منزخمدارتدغقابدلم،بحادر!

 و77-78صص:1187(معلم،

شد،دردورههایفلسفی،عحفانیواخالقیبهکارگحفتهمیقاشبرباعیکهبدشتحبحایطححافکارونکته

واردمددانشعحمذهبیگحدیدو شباسیتازه بحایمرامدنحماسیوانقالبیموردانقالباسالمیدر

 استفادهقحارگحفت.

توانازتطبدقتاری وهایمامرباعیدرایندورهاستمیعالوهبحشحنوبدانحماسیکهازشاخصه

بهدشدل»پدوندتاری بهعنوانیکیدیگحازکارکحدهایمامرباعیندزاشارهکحدکهاینموضو ،بدشتح

 ورویدادهاست.1188:518(کافی،«دقجنگایحانوعحاقباجنگخوندنکحبالوقو جنگوتطب

یآیهیاحدیثیاحاویفحوایکنایهازدیگحخصایصرباعیدراینرابطهآنکهبحخیازآنااتحجمه

 اند.واشارتیازاینگونه

کهبهیادگارگذاشته،اینشاعحویژهسحایعاشوراییاستکهدرکتابخود«محمدجوادغفورزاده»

 هارعایتکحدهاست:نکتهرادرقاشبرباعی



   

72 
  

یخصمخبحدارممنازتوطئهوردارممنسقایموجانشعله

ازعشقحسدندستبحدارممندستتوبحیدهبادباخطامان

 و1185:46(غفورزاده،

 وازسویشمحدارد.کهاشارهبهماجحایفحستادناماننامهبحایحرحتابواشفرل( 

احد»ازدیگحنکاتقابلذکحدراینباره،سحودنشعحبحایاصحابعاشوراست،کهدراینمدانسام

بزرگی ده عنوان« دفتحیبا دیگحشاعحانعاشوراییاستکه هایعاشوراییسحوده»شایدبدشاز در«

 بالیکرباعینذرکحدهاست:قاشبرباعیودوبدتیداردکهتقحیباًبحایهحیکازشادایکح

 ازشادایکحبال:«بُحیح»بحای

یجنگتنبهتنمحدتوییدرعحصهایمحدنبحد!جوهحفحدتویی

پدوندنمازصبحدمکحدتوییآنکسکهچالسالنمازشبرا

 و1178:12دهبزرگی،(

درادامهححکتیکهبحخیشاعحاندرهایسنتیشعحکهبگذریمدررابطهباشعحنو،بایدبگویدم،ازقاشب

نامبحدیماشعحنویعاشوراییپساز ازآناا انقالبآغازکحدنداومادرجایخود پدشاز دوره

استفادهاز»توانبهانقالبندزباقوتبهراهخودادامهداد.ازمامتحینخصایصشعحنودرایندورهمی

هایمحدموختمانطبدعیکالم،استفادهازتعبدحاتوضحباشمثلواژگانوتعبدحاتمذهبی،رعایتسا

 واشارهکحد.1181:272(محمدزاده،«پحهدزازیأسروشنفکحانه

حوزه در نو شعح آثار مامتحین مدان میاز عاشورایی شعح ی به خطخون»توان » ارزشمند علی»اثح

زانقالبسحودهشدهباشد،اماشاعحآندراشارهکحدکههحچندممکناستپدشا«موسویگحمارودی

 باشد.شمارسخنورانبحجستهانقالبمی

ندزدفتحشعحیبهنامگنجشکوجبحئدلداردکهتمامآنشعحعاشوراییاستودراین«حسنحسدنی»

ارهاینوینوادبداتانقالبوشعحعاشوراییپدوندیعمدقبحقحمدانقاشب»کتابشاعحتوانستهاست

 و1188:542(کافی،«سازد.

 یماهبهگونه

 هابودنامتزبانزدآسمان
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 وپدمانبحادریاستباجبلنور

 هایجاادچونآیه

 محکم.

 توآنرازرشددی

 کهروزیفحات

 بحشبتآورد

 وساعتیبعد

 دربارانمتواتحپوالد

 بحیدهبحیده

 افشاشدی

 وباد

 تورابامشامخدمهگاه

 نااددرمدان

 وانتظار

 یححمدرباتکودکانه

 طوالنیشد

 توآنرازرشددی

 کهروزیفحات

 بحشبتآورد

 وکناردرکتو

 کوهازکمحشکست
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 و17-18صص:1184(حسدنی،

تبعگوناگونیقاشب تنو گستحدهبه اوزانعحوضیندز عاشوراییایندوره، شعح ایراهایشعحیدر

تنوعی»دانند.بحخی،اینمدزانتنو رادرگذشتهشعحعاشورابیسابقهمیایکهتجحبهکحدند.بهگونه

دهه عاشوراییدو اوزانعحوضیاشعار در میکه دیده پدشدنهیاخدح در زبانشد، در عاشورا یشعح

کمفارسیبیسابقهاست.ازاوزانکوتاهگحفتهتااوزانبلندوازاوزانمعحوفومأنوستااوزاننادرو

 و1171:182(مجاهدی،«توانسحاغکحد.سابقهوهحازگاهبیسابقهدرشعحعاشوراییامحوزمی

 هایساختاریشعحعاشورایینظدحزبانودایحهواژگانچندنکتهقابلذکحاست:درموردبحخیویژگی

نمشتحککهباطحزنوعالوهبحواژگا»اییافت.واژگانشعحعاشوراییدراینعصحتوسعهقابلمالحظه

ها،اشخاص،ابزاروآالتجنگدرزبانشعحانقالبراهیافتهبود،واژگانخاصماجحایکحبال،ناممکان

تحساخت.همچندنبهدشدلآیدنیبودنشعحعاشورا،مدزانقابلتوجایواژگانقدیم،ایندایحهراوسدع

توزیاراتمحبوطبهآنواصطالحاتاهلمدرسهندزدرهاییازآیاتقحآن،احادیث،روایاقحآنی،پاره

 و547-548:صص1188(کافی،«یزبانوواژگانشعحعاشوراییعادانقالبواردشد.حوزه

انقالبونوجویی واژگانخاصدوره درپیداشتباعثشدتاورود ایندوره نودر هاییکهشعح

واژگانیخا بهعنوانقافدهوردیفشعحخودقحاردهندازآنبحخیازشاعحانعاشوراییسحا، صرا

 ها،قتلگاه،ذواشجناح،آفتاب،خورشددو...ها،ندزهجملهاست:خدمه

 

بادوصدایااممعنیداررویندزههاهاسحوداینباررویندزهکحبالرامی

 و1171:126(مجاهدی،

ازحدثساختاریشایدمامتحینمشخصهشعح مجاهدی»عاشوراییمعاصحچنانکهاما داردبدانمی«

 و1171:166مجاهدی،(رک،زبانسادهوبیپدحایهآناست.

آیدامانبایدازایننکتههحچنددرنگاهکلیبهشعحعاشوراییایندورهاینسادگیدرزبانبهنظحمی

اندکهیخییاواژگانباستانیپدداکحدهغافلبودکهگاهیبحخیشاعحانتمایلبهاستفادهازنمادهایتار

 ازسادگیزبانآنااکاستهاست.

واستفادهازفراهایعاطفیدر«تصویحسازی»هایساختاریموجوددرشعحعاشورایی،ازدیگحویژگی

 پحدازد.شعحاستکهشاعحدرآنباباحهگدحیبهموقعازعنصحخدالبهایجادآنمی
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قسمت این پایان ضعفشعحدر نقاط از گفت بتوان شاید که کندم اشاره نکته چند به است الزم

 عاشوراییدرایندورهاست:

راهاییکهدرواقعهکحبالحاضحبودهنخستآنکهشاعحعاشوراییبایدبداندشخصدت اندواوآناا

ارواحپاکوطدبه مددانجانبوصفمیکند، به بهایهستندکهدرندمحوزعاشورا ازیواردشدندو

بحهحشاعحیبایسته بحایوصفآناا کالم بنابحاینرعایتادبدر باالتحیندرجاتانسانیرسددند.

 است.

اینمامگاهیازاوقاتازسویشاعحانمذهبینادیدهگحفتهشدهاستوبحایتوصدفشادایکحبالاز

 نبودهاست.هاییاستفادهشدهاستکهچنداندرشأنآنبزرگانواژه

شود.بحخیدومدننکتهآنکهتکحارمکحراتازمواردیاستکهباعثایجادماللدرذهنخوانندهمی

اندوازمسائلمحبوطبهعاشورادرپیتکحارزیادتوسطشاعحانگوناگون،تازگیخودراازدستداده

 طححکنند.هایجدیدیچندنمسائلیرامشاعحانعاشوراییباتحاستبانگاه

دقتدرباره یوزنوریتمآنصورتآخحیندقدقهدراینبابآنکهسحودنشعحعاشوراییبایدبا

هایشادوریتمدکاستفادهشدهشودکهبحایتعزیهازوزنگدحد.دربحخیآثارشعحیایندورهدیدهمی

 ازاینمامغفلتشدهاست:«حسدنعلیصداقت»است.درغزشیاز

 تحازشامشدروزیزیدبیحداتاریکرأسشاهدینحسدنواردبهشاحشامشدچون

 رخسارماهآسماندرشحظهخوندننامشدچونرأسپحنورحسدنظاهحشداندرطشتزر

 و1182:122(رحدمی،

عاشوراییازحاشدهبودنخارجبهعنوانمطلبپایانیاینقسمتبایدبگویدمدرعصحانقالب،شعح

ازمتناصلیشد.بهعبارتدیگحتاقبلازاین،شعحعاشورایییکگحایشمحسوبمی شدومعموالً

ادبداتبحکناربود،درحاشیکهاینحاشدهنشدنیدرشعحانقالبازبدنرفتوشعحعاشوراییدرمتن

 اصلیادبداتقحارگحفت.
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 بررسی و تحلیل حماسی اشعار عاشورایی

دقتبخشاصلیاینکارپژوهشیاستبهتحلدلحماسیشاعحهاپحداختاهایامواینفصلکهدرحقدر

اشعارعاشوراییهفتشااعحانقاالبدر بحایاینکهروالصحدحودقدقیدرتحلدلوجودداشتهباشد،

 دوسطحبسدارکلییعنیسطحزبانیوسطحمحتوابهصورتجداگانهموردتحلدلقحارگحفتهاند:

 در سطح زبانی - 1

 حماسی در اشعار  آهنگبررسی  -1-1

استفادهازیکاربحدهایزبانی(واژگانوتحکدباتو،حماسیایناستکهشاعحدرهمهآهنگمنظوراز

ازصنایعبدیعی استفاده تشبدهواستعارهو، انتخابوزنوقاشبمانندواجآراییصورخدال(بهویژه ،

شعحی،ازعناصحشکوهمندحماسیاستفادهکند.

حماسیمیباشدبهتفکدکبدانخواهدشدودرآهنگدراینبخشهحکدامازعناصحیکهمحبوطبه

اعحانعاشوراییموردبحث،مواردیبهعنوانمثالمطححخواهدگحدید:ادامهازهحکدامازش

 واژگان استفاده از  -1-1-1

 می رادراشعارملموستحآهنگحماسیمؤثحاستواینگونهآهنگازکاربحدهایزبانیکهدرایجاد

گانعالوهبحاینکهکندوفرایحماسیرابهخوانندهمنتقلمیسازد،واژگاناست.بهسخندیگح،واژ
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درنمایشحسوحاشتوایجادشحنمؤثحهستند.» «ابزارعدنیکحدنمفاهدموتصاویحشعحهستند،

و1184:115(عمحانپور،

 استفاده از واژگان کهن و باستانی: -1-1-1-1

شانههاینداواژگانکانکهکاربحدچندانیدرزبانامحوزینداشتهباشند،افعالقدیمی،ححوفاضافه،ن

حماسیدرشعحمیتوانندنقشآفحینباشند.مسأشهآهنگو...کهبهتاری زبانپدوستهباشند،درایجاد

باستانگحایییعنیانتخابآگاهانهوهدفمندواژههایکانکهمیتواننددرشکلامحوزیآنبهکار

ایجادزبانحماسیمؤثحاست.کانگیروند،ازعواملبحجستهسازیزبانشعحمحسوبمیشودودر

واژگاندرتحکدبباتصاویححماسی،یادآورگذشتههایدور،تجسمبخشفرایقحونگذشتهوتداعی

یآیدنپالوانیدربافتشعحیمیشود.کننده

اکنونبهبحرسیاینموضو درشعحعاشوراییهحیکازشاعحانانقالبمیپحدازیم.الزمبهذکحاست

شاعحعاشوراییانقالببهتحتدبححوفاشفباموردبحرسیقحارمیگدحند.هفتکه



  سين اسرافينو الف(

اسحافدلیازآندستهشاعحانعاشوراییاستکهباواردکحدنواژههایکانواستفادهازححوفاضافه

حماسهکحدهاست.قدیمیویانشانههایندا،بهزیباییفرایاشعارخودراتبدیلبهفرای

بهابداتزیحتوجهکندد:

بخارآشودباره اشباددردلدشتنفسهمچومیرود

و1164:12(اسحافدلی،

وتدغذائقهراپيكارطعم                      تانداشفتهستديرگاهيست

 هایصاعقهرانعرهآتشين                              ،تشنهشبندعقيمابحهای

و11(همان:

گردآلودعاشقی،بدوشسوارمیرسدخسته،تشنه،رايت

 چشمدرانتظارچشمهورودکویحهر بحشبانشنشسته
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و14(همان:

تيغودشنهیمحدرابهپلددمیجویندسایهگزمگان

و15(همان:

غدحتاوستگاه،گاه الياآفتابایستادهشاهدرزم

و121(همان:

قدیمنايعظدمایطندنتازهدرذبحایمنایعشقرا

و1181:54(اسحافدلی،

گحفتشهپر اش،شهبازيقامت     تدحبارانچونبهسویشپحگحفت

و56(همان:

 سيد  سن  سينوب( 

ددخود،توجهویژهایبهاستفادهازواژگانیداردکهکمتحدرحسدنیدررباعداتعاشوراییواشعارسپ

شعحامحوزاستفادهمیشوند.اودراشعارزیحباآوردنچندواژهازایندست،هنحخویشرابهنمایش

گذاشتهاست:

کشدددگر بارهکشددآننعحهعاشقیبارهرزمگهآندمکهبهسوی

و1187:124(حسدنی،



پحمیرفتعطشکلماتشازنهرمیرفتدُرروزیکهزدریایشبش

زاللآهستهبهآبداریححّمیرفتعطش سوزشطازآنجويیک

و125:همان(
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سحخبراقو...

ازخونبرگستوان فاخريبا

و1184:21(حسدنی،

بغضبلندشراهوارگدسوی

پحیشانشدضجهدرگحدباد

و28(همان:

میجویدمتبري

ازسنگجاهلیکه...

درعاشورا

نبیرابوسه گاه

در نورديد

و11ن:(هما

وقتی

شبانانباآوازداغدار

مو شديبهمددان

باغآفتابداغرا

آسمانفراخازسدنهی

میمکدد

و58(همان:
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آهنگخشمصبورت

مغحورانراعيش

میکندمنغص

و66(همان:

  ميد سبزواري ج(

طاهاییتوتحبدتیافتهدامنزهحاییتومكتبادبآموختهی

یعفتوتقواییتوكامنهمظهرشحفرخسارزيورقامتدین،زينت

و1188:222(قزوه،

    انسدهیحوراییتوگنبنغنچهآنکحوریانراستبهخاکقدمتبوسهاز

و222(همان:                   

اوفتادنقشثاراهللچونبحخاک          اوفتادافالکطاقشحزهدرنه

و1188:164(سبزواری،

ایراهآشنادارددشمديده       تاکویدوستبودگرواديهفت

و175(همان:

دارددشموال رزازجوشن               ببارگورهدراینباردتدحاگح

و175(همان:

مبادچاووشونغمهجرسبیسحودو        مو سپردصدقوصفارهکاروانیکه

و422(همان:

 طاهره صفار زادهد( 
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روززوالوقت

جاادپاي پوشدر

بهپامیخدزی

و1184:121(صفارزاده،

 

 عنيرضا قزوه: ه(

 که اشعارعاشوراییخود در دارند،یتحیزبانامحوزنسبتبهسایحشاعحانعاشوراییپژوهشقزوه

ازواژگانکاناستفادهکحدهاست:کمتح



هادراوگماستگهررارهاکندداشکستجوهحیکهصيرفيانردُوياقوت

و1/1112:17(قزوه،



کنندسنانسحهایشمحوححملهرابحانتقا  کهدرآنروزمنظريپدداست

و25:همان(



 عنو معنم دامغانوو( 

یشاعحانموردبحثدراینپژوهش،علیمعلمدامغانیبدشازهمهبهاستفادهازواژگانازمدانهمه

زبانفاخحوشکوهمندشعحاو محهونباحهگدحیهنحمندانهوبجاازکانوباستانیشاحهاست.اصوالً

واژگاناصدلوقدیمزبانفارسیاست.درادامهبهچندنمونهازآناااشارهمیشود:

ندزههاگلکحدخورشددچوبخشکبحکحدخورشددجا  شفق مُلروزیکهدر

ابحندزهگوییخوابدیدم...راچونصدفدرآبدیدمخورشددرشفقوشيد
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صبوریمیتوانند ريفانممو دهآخحمقدمتشنگاناندآبخوردبح

قرين اندصبوریراناشكيبانزمدناندباكهنه رندانتازه روياناین

و1187:77(معلم،

سدنهدارماندردارممنزخمداغآدمديرينهمنباصبوریکدنهی

و78:همان(

کحدممويهچونابحودریاعماروشکحدمپويهاباذربحریگصححابا

و71:همان(

وصبحمحگکحدیمخاييديمزنجدحباغزهحابحگکحدیمبرگ ريزدر

و25:همان(

 

 سيد عنو موسوي گرمارودي:ز( 

موسویگحمارودیکهازچاحههایپحکارشعحعاشوراییدردورانمعاصحاستندز،توجهخاصیبه

بهشدوه«خطخون»شعحسپددمشاورشباحهگدحیازاینگونهواژگانکانداشتهاست.اوبهویژهدر

ایهنحمندانهازواژگانقدیمیباحهبحدهاست:

،آینهدارنجابتتشفق

مححابیفنقو

کهتودرآن

گزارده اينمازصبحشاادت

و1188:167(گحمارودی،

یزیدکلمهنبود

دروغبود
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وییدرشتکهاکسدژنهوارامیمکددزاش

کهتامتمحدیبودمخنثو

باگناهیدرشتبوزينه اي

سحقتنامانسان

 و172(همان:

بگريمبگذار

خونتو،دراشکماتداومیافت

واشکما

تشنهشددشنه اي

ستمنشست...چشم خانهودر

اينکو

همارهو

مزرعهسحخاست

و176(همان:

كمنديدلهادربدشهروزگارانهحکسدلسحخدارد،ایسبز،اورانخجيرعشقتو

و182(همان:

است مايلنامحادبهگحدندستیکهوارهانورطهدستمحابگدحوازین

و115(همان:
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 استفاده از واژگانی که پایان یا آغاز همسانی دارند در کنار یکدیگر: -2-1-1-1

کنارهمقحارگحفتنایناصواتدرسحعتبداناینهمه شدوه اند. ازاصواتیتشکدلشده ها یواژه

سح مثالً میتوانباهمنشدنکحدنواژههایکوتاهکهمختومبهآهنگعتواژگانتأثدحگذاراست. را

هجاهایکوتاهاست،زیادکحدوباهمنشدنکحدنواژههاییکهپایانوآغازهمسانیدارند،بهناایت

کندیرساند.بنابحایننقشواژهدرسحعتبخشددنیاکندکحدنشحن،همچوننقشدندههایماشدندر

ست.تعددنسحعتماشدنا

یکیازراهاایایجادشحنوفرایحماسی،کندکحدنوبدانسنگدنوباوقارکلماتاستکهشاعحبا

استفادهازهمدنروشیعنیدرکنارهمقحاردادنکلماتیکهآغازویاپایانهمسانیدارندبهخوبیمی

تواندبهفرایحماسیشعحخودکمککند.



  سين اسرافينو الف(

سحداراي،اي اما خطاب:کایحسدن،مكه مردویمیکندس

و1164:16اسحافدلی،(

             بودپيداخداانحنجحهآیاتزبودپيدامفهو  منازانقافله

و127(همان:    

کدست؟كا  جا گفتماینمدخواردردآشامکدست؟مستاماتشنه

 و1181:11(اسحافدلی،

دست دادچشمگفتوهحچههستازدست دادمننمیگویمکهدستاز

و55:همان(

ایمناستسايه سارشعاشمیدر،ستونخدمههاستزينبو داري

و55(همان:



  گحفتشهپر،شهبازي اشقامتتدحبارانچونبهسویشپحگحفت
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و56(همان:                               

کشددخورشيد خط خونچونعمودقامتشدرخونتپددبحافق،

و56(همان:



  سن  سينو ب(

     حسدنخفتخونبدداریماخواستبهگحبحستمقحونبحآشفتحسدن

 و1187:122(حسدنی،   

فحاتیدریابتازه!تويو عباسدشدحمبشتاببرادربشتاب

و121همان:(

ستارهها

 يک يک

 سرخ

زدندسوسو

وباسهشعله

 گنوگاه راه شيري شكافت                                                             

و1184:14(حسدنی،

شط شر ه شر های

تمامدریاازتوست...

و16(همان:

...صولت صدايو صافوبه
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غزلو ازلووبه

جانتانکهبه

عطاکحدجالي جاودانه

و24(همان:

دمددندصور سپيده سرخ...در

و42(همان:



  ميد سبزواري ج(

عفتوتقواییتويمظهر كامنهشحفزيور رخساردین،زينت قامت

و1188:222(قزوه،

یفاطمهراشمعدلآراییتوعلیخانهي بستانميوهنبی،گل گنزار

و222(همان:

تابناکچهر مهرالشهخوندنسحزدازدامانخاکشحمگدنشد،

و1188:161،(سبزواری

 قضا پروا كجا دارد دلمگحصدداماستدرهحگاممناز

و175(همان:

 طاهره صفار زاده د(

باشتراآنگونهساختند

نخواهددیدزمانه زيانکهازگذشت

و1184:128،(صفارزاده
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 شما شهيدان 

همدشهبددارید

بايد بيدار بود...

و121(همان:

 عنيرضا قزوه ه(

داغیچشددهامکهجگحهادراوگماستاوستدلم داغداردردیکشددهامکه

و1/1112:16(قزوه،

میزدندزخم زبان به بغض گنوگيریماتدحمیزدندبعدازشمابهسایه

و22(همان:

خدابگوتامشقگحیهرابهنیخدزرانکنندكاتبان كتابازمنبه

و25(همان:

حقدمدوبارهمحاندمهجانکنندپاییاردرهبگذار بو شمار بمير  به

و24(همان:

تاندزههابهپاستبهمنبحچهحاجتستخوان بخواننوحهمنبر منبنشدنبهپای

و15(همان:

 معنم دامغانو و(عنو

كا  دار صفحایرنجمجتبیدرجا  دار منتلخیصبحخدادر

و1187:17(معلم،

كرد خورشيدبحخشکچوبندزههاگلكرد خورشيدآنروزدرجامشفقمل

و71(همان:
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!نامحدمحدممرد مرد  ما خدا !بیدردمحدمنامرد  ما خدابیدرد

و71(همان:

 

 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

بیتشنگیچهسودگحآبیفحاهماستمردگان زنده كجا كربال كجاما 

و1188:111(گحمارودی،

بانغمهتالوتقحآنمجابکن            حقسر نو نوايوانراکهنشنودز

و225(همان:

خوش خوار خوش گوارایبادهیاشای      باجانچشددهاستطعم توتنااشادد

و228(همان:

سر گيرازدستشدم،کنونزبه بر گيرایمحگ!کنونمحا

و1168:142(گحمارودی،

اینماهکجاوبوفرایلبحر بهل خيال باطلای

و142(همان:



 بهره گیری از واژگان حماسی: -3-1-1-1

منظورازواژگانحماسی،آندستهازواژگانیاستکهبهنوعی،عنصحیونمادیازحماسهبهشمارمی

دستهزیحتقسدمبندینمود:ششروند.میتوانواژگانحماسیبهکاررفتهدرآثارشعحعاشوراییرادر

اشفاشوازممحبوطبهنبحدوپدکارهمچون:تدح،سپح،کمانو...

باحدواناتوجانورانحماسیهمچون:پدل،اژدها،دیوو...
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جاپالوانانحماسیهمچون:رستموسداووشیاپالواناندینیهمچونحرحتعلی( و،حمزه( وو

...

هی،جوالنو...دامالزماتحماسههمچون:خون،خونخوا

هانمادهاییازطبدعتکهبدانگحعظمتوشکوهباشندهمچون:کوه،اقدانوس،توفان،موجو...

واصفاتدالوریوحماسیهمچون:شجاعت،جنگجویی،غدحت،محدانگیو...

صورتزیحیافتدودراینپژوهش،باحهگدحیازواژگانحماسیدرآثارعاشوراییشاعحانانقالب،به

شدهاستکهدرادامهبهذکحجزئداتهحکدامپحداختهخواهدشد:

اشفاذکحواژگانحماسیبهصورتمستقلدرشعح

باساختتحکدبهایحماسیبااستفادهازواژگانحماسی

 ذکر واژگان حماسی به صورت مستقل در شعر -1-3-1-1-1

متوشکوهمندیبدانشعحیبدفزاید.گاهاینگونهازتواندبحفخااستفادهازواژگانحماسیدرشعح،می

کلماتبهتنااییوبدونانکهباکلمهیدیگحیتحکدبشونددراشعاربهکاررفتهاند:



 سرافينو سين ا الف(

خيبرگشاتيغ دو لبوارثقحآندرنبحدقوت بازوي

و1181:54(اسحافدلی،

دراینبدتکلماتقوتبازوونبحدازمالزماتحماسه،تدغدوشبازشوازمپدکارویادآورشمشدح-

حرحتعلی( ووخدبحگشاندزاشارهبهدشدحیهایخودامامعلی( واست.

،پدشانیمححابتوستآسمانتوستخونابیآیدنهآفتاب

و55(همان:

آفتابوآسماننمادهاییازعظمتدرطبدعتاندوخونابازمالزماتحماسهاست.-

،نگابانشحفخونپاسدارشير ميدان شرفدختحاما
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و1178:12(اسحافدلی،

مالزماتحماسهوشحفندزازصفاتدالوریشدحجزءحدواناتحماسی،مددان،پاسداروخوناز-

قاحمانانحماسهاست.

شكارپننگقومیاورعشقایشجاعتباتوام،باتو،ای

و1164:11(اسحافدلی،

پلنگازحدواناتحماسی،شکارازمالزماتحماسهوشجاعتازاصلیتحینویژگداایپالوانان-

حماسیاست.

 سيد  سن  سينو ب(

خفتحسدنخونحسدنبدداریماخواستبهبرآشفتگحبحستمقحون

و1187:122(حسدنی،

بحآشفتنازافعالحماسیوجانداروخونازمالزماتحماسهاست.-

خورشيدو

یبحهنهكوههابحکوهان

بهاسارتمیرفت

و1184:6(حسدنی،

خورشددوکوهازنمادهایمامحماسیدرطبدعتاند.-

ایزن!

قحآنبخوان!

بماندمردانگوتا

و66(همان:

ازبحجستهتحینصفاتحماسیمحدانگیاست.-
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  ميد سبزواري ج(

هستصف كارزارمیتپدیادازخحوشاوبهبحرمیخحوشدوتاموجتا

و1188:42(قزوه،

 حماسهوجنگاند.موجوبححازنمادهایطبدعیوصفکارزارازمالزمات-

 سرخوطاقسرخوکوچهسرخشاحسرخشدزمدنگلحنگوشدآفاق

و1188:161،سبزواری(

رنگسحخیادآورخونکشتهشدگانمددانواشبتهخونشادامیباشدوازمامتحینمالزماتحماسه-

است.

مبادسياووشرفتهازخاطحمایادباددلازداغشاددانوطنشعنه ور

و16(همان:

شعلهازمالزماتحماسهوسداووشازبحجستهتحینپالوانانحماسیاست.-



 طاهره صفار زاده د(

هستدممحاربهمادر

استجنگباهحکسیکهباحسدنبه

و1184:128،صفارزاده(

همهستند،ازمالزماتحماسهاند.محاربهوجنگکههحدوبهیکمعنی-

اهلعلماشای

باجااشتجنگدر

فتنهوستمباجنگدر
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...بدتوتهکحدهاند

و216(همان:

جنگ،ستموفتنههحسهازمالزماتحماسهاند.-

یزیدها

رشادتبهقصدحذف

...بهپحورشخوکهایخبحچدن

سحگحمند

و217(همان:

حماسهاست.رشادتازصفاتقاحمانان-



 عنيرضا قزوه ه(

بهفحیادمرسددخنجرهاکارینکحدتشنهبودموصلرا،تيغهاوتيرهاونيزه

و2/1112:18(قزوه،

ندزه،تدح،تدغوخنجحهمگیازادواتوشوازمپدکارهستند.-

علیاصغحشماخونشعلهورراهشدحیاستیاروشنانكهكشانآن

و1/1112:12(قزوه،

کاکشانازنمادهایطبدعتوهمحاهباشکوهاست.خونازمالزماتحماسهاست.-

ستبحآمدهاشهيدانازسما توفانوتنورپدحزنیندستاینخحوشموج

و16(همان:

موجوتنورازنمادهایحماسیطبدعتهستند.شاددازمالزماتحماسهبهشمارمیرود.-
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 عنو معنم دامغانو و(

کمتحمیتواندیدنيزهرابحخورشيدازسدبزن بحمیتواندیدصخرهبح

و1187:77(معلم،

بزرگیدرطبدعتاند.ندزهازابزارهایجنگونبحداست.صخحهوخورشددنمادهیصالبتو-

میزدموجپاکانخونواديبهواديمیزداوجفحیادهایخستهسحبح

و71(همان:

اوجدرمعنیآسمان،وادیوموجازنمادهایحماسیدرطبدعتبهشمارمیآیند.خونازمالزمات-

حماسهاست.



 يد عنو موسوي گرماروديسز( 

توخون

کحدهاستسرخگونراشرف

و1188:167(گحمارودی،

خونوسحخازمالزماتپحکاربحدحماسیهستند.شحفازصفاتدالوریقاحماناناست.-

ندستدليررهحواگححبدبنباشدبودوفا شير سرخهایسبزبيشهدر

و117(همان:

بدشهازعناصحطبدعت،شدحازجانورانحماسی،سحخازمالزماتحماسه،وفاودشدحیازبحجستهتحین-

صفاتحماسهمحسوبمیشوند.

بودشيربوددرشحزهمیفتادوگحجاندليرکهدرنگهآنصولتواز

و117(همان:

 شدحازحدواناتحماسیوصوشتودشدحیازصفاتحماسیاند.-
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 ساخت ترکیب های حماسی -2-3-1-1-1

تحکدبازاضافهکحدندویاچندجزءیاواژهبههمبهوجودمیآید.اگحیکیازایناجزاءحماسیباشد

(واژگانیکهدرصفحاتقبلبهآناااشارهشدوتحکدبحماسیبهوجودمیآید.دربحخیمواردشاعحان

کاربحدباساختنتحکدباتنو،ضمننشاندادنابداعاتخود،بححوزهواژگانزبان فارسیافزودهاند.

چندنتحکدبهایحماسی،بحشکوهکالممیافزایدودرایجادفرایحماسیدرشعحمؤثحاست.

 

  سين اسرافينو الف(

ایشحیکسوزمندرکحبالهمپاي خون و ابتالگفتشای

و1178:12(اسحافدلی،

پاسدار خون، نگهبان شرفشير ميدان شرفدختحاما

و11:همان(

«امنیجدب»باتحینآیتآيينه صبر و شكيبباتحین

و14:همان(

تفسير سرخآیتتطادحراتكبير سرخاینمازعشقرا

و1181:54(اسحافدلی،

 را گرفت اختدارشراگحفتایننماز،آخحقحارشجده ي خونس

 و56:همان(   

تكسوار آتش و خونپدشازایندرکحانهپددابودسایه

و1164:12(اسحافدلی،

سرخ قيا  ضور میزندفحیادمحدراتاشوق پيكار

و122:همان(

 سيد  سن  سينو ب(
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سحمگوگفتحسدنلهجه ي خونباآنجاکهزبانمححماسحارنبود

و1187:122(حسدنی،

عنوانمیکحدهفتاد و دو فصل سرخشوریدهسحیکهشححایمانمیکحد

و121(همان:

شط شر ه شر های

دریاازتوستتمام

وتوازتمامدتدریایی

و1184:17(حسدنی،

میدانست:كوه صبور فاجعه

آنشداهیغحیب

میدادبوي مهيب زلزله

و27(همان:

گدسویراهواربغضبلندش

پحیشانشدگرد باد ضجهدر

و28(همان:



من

:شمشير باستانو شرقم

 مصاف پرورده ي

بدزارازغالف
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و48(همان:

بهآینده

اشارتیروشنبود

سيل زخمدار اسارتآن

و41(همان:

راآسمان مخنصآن

هدچکسباورنداشت

...و و بارانتااینکه

جبرئيل صاعقهبا

نازلشد

و78(همان:

  ميد سبزواري ج(

مظاحکاملهیعفتوتقواییتوزيور رخسار شرفزینتقامتدین،

و1188:222(قزوه،

زایددهبودتک سوار دشت الیثحبآنشبکحبالزایددهبود

و1188:164(سبزواری،

استخاشیاززمحهرندانقدحنوشمبادميدان بال جويانکنجمدخانهکه

و422(همان:



 طاهره صفار زاده د(
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وقتزوالروز

پاي پوش جهاددر

بهپامیخدزی

و1184:121(صفارزاده،

وخوکها

غحقهدرخوروخواب

دروغمیپحورند

 دروغ هاي عدل ستيز

آد  كشودروغ هاي  ق كش

و217:همان(



 عنيرضا قزوه ه(

        درندامخنده خون،بهجوشمیشکندتدغراشهد شهادتدررگعطشانتان،

و2/1112:15(قزوه،

بدحونکشددتن دريایکیجامهاز

...اماکسیبهغدحخدا

راياقوت خون تو

بحنداشت

و121:همان(

شبیراسححکنددبارانشویدوباهمهتنگحیهسحکنددكاروان نيزهبا
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و1/1112:11ه،(قزو

شمااصغرروشنان خون عنواستیاكهكشان شعنه ور راه شيريآن

و12همان:(

ازپیتاراجآمدندگمشدنگدنآبیانگشتحشماديوان كوفه

و11(همان:

 عنو معنم دامغانو و(

گلکحدخورشددخشک چوب نيزه هاروزیکهدرجامشفقملکحدخورشددبح

و1187:77(معلم،

درمادکحدمميثاق خونمنبامحمدازیتدمیعادکحدمباعاشقی

و78(همان:

 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

قرآن سرخوتو

رادالوريتخون آيه هاي 

بحپوستکشددهیصححانوشتی

ونوشتارها

مزرعهایشد

خوشه هاي سرخبا

و1188:176(گحمارودی،



یتمامنمایمححماستآیدنهزنددشت وفاامادشیکهخدمهبه
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و112:همان(

رابهبحکندخنعت بنند وفاازندمهرافاجعهبحگشتسویعشقتا

و114:همان(

درندامبودذوالفقار عنوبدشتحگوییچوقامت شمشيرقدشکمیز

و118:همان(

رمددسپه خيبري،تيغ  يدريبحاسبچونبحاقبهمددانچوبحقرفتزان

لشكر سواروهملشكر پيادههماسب پينوارشدماتازرخشهوآن

و221(همان:

بودهایخون بارطنيعه يدیدهایهمچونشفقسرخو شهادت خورشيدهم

و224:همان(

زرویتوگحمدل خورشيدایخورشيد شر وفنق عصمتای

و225:همان(

باز،ستادنفلکرویپاخورشيد ذبيح از قفادیدن

و226(همان:

ستيغ رفعت و اوجایستادهبیموجدرپدشدرياي غم

قنه ي اوج استواريآنگساريدشت شكيب و غماین

و221(همان:
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 استفاده از صور خیال -2-1-1

 تشبیه: -1-2-1-1

تشبده...بدشازآنکه»کهنخستدننکتهایکهدربابتشبدهدرحماسهالزماستبداندمآناست

داشته مدانمشبهومشبهبهجدیدرا نقشتصویحسازیوشذتبخشیازطحیقکشفارتباطاتتازه

باشد،نقشتاکددیداردکهباروححماسهسازگاراست؛زیحاتشبدااتدرحماسهتکحاریاست،مانند

و1181:51(پارساپور،«تشبدهپالوانانبهشدح،پلنگونانگ.

است.«سادهوسنتیاماندحومند»تشبدهدرآثارحماسیوآثاریکهمرامدنحماسیوپالوانیدارد،

 و1172:428(ر.ک.حمددیان،

تشبدایرامیتوانحماسیدانستکهالاقلیکیازطحفدنتشبدهیعنیمشبهیامشبهبهآنیکیاز

بهبهخودرایکیازشوازمپدکارونبحدیاجانوریواژگانحماسیباشد.معموالشاعحانحماسیمش

شجا وندحومندیایکیازنمادهایباشکوهطبدعتویایکیازقاحمانانحماسیقحارمیدهندتا

تشبدهآنهارنگحماسیبهخودگدحد.



  سين اسرافينو الف(

خطبهاشحدحتفزایدشمناستچون تيغ عنوداریکهزينبو

عاشمیدرسایهسارشایمناستستستون خيمه هاداری،زينبو

و1181:55(اسحافدلی،

صبحبهتشبدهحرحتزینب( ودرصالبتوندزدربحندگیزبانبهشمشدحپدروندزتشبدهاینبانوی-

ستونخدمهها،بحشکوهمندیاینبدتافزودهاست.

استو شيونگريه ا  باران خونچونبهنامشمیرسم،درماندهام

و55(همان:

تشبدهگحیهبهبارانهحچندتکحاریاستاماباراناگحازخونباشدتشبدایحماسیمیسازد.-
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توستپيشانو محراب آسمان ،توستخونابآفتاب آيينه ي 

و55(همان:

استفادهازنمادهایباشکوهیچونآفتابوآسماندریکسویتشبدههایفوق،شکوهیدربدت-

ایجادمینماید.



درجنگاابیواهمهستزادهیامابداا،فاطمهستعنوچون

پاسدارخون،نگابانشحفشير ميدان شرفامادختر

و1178:11(اسحافدلی،

مانندکحدنزینبکبحی(سوبهحرحتعلی( وکهخودنمادبزرگتحینقاحماناناست،بههماناندازه-

مصاف.باشکوهوحماسیاستکهتشبدهکحدناینبانوبهشدحیدرمددان

میکشدتامقامدیدارششيهه ي اسب رعد را ماند

و1164:124(اسحافدلی،

ماننددانستنشداهیاسبدرغحشوکوبندگیبهرعدوبحق-



دشتمیشحزدازهداهویشچنان كه رعد به شبمیخحوشد

و124:همان(

دهشداهیاسببهرعدوبحقبازتشب-

 سيد  سن  سينو ب(

بایدبحخدزم

اقيانوس انتظاروروبه

شمایلامحوزینترا
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ازدیواربوسهبداوزم

و1184:22(حسدنی،

شدهاستکهطوالنیبودنانتظاربهذهنمتبادرمیشود.درتشبدایبلدغانتظاربهاقدانوسیعظدممانند-



کوهصبورفاجعه...

گدسویراهواربغضبلندش

پحیشانشدگردباد ضجهدر

و28(همان:

بلندبودنضجهباتحنمایانشود.ضجهدرتحکدبیتشبدایبهگحدبادیمانندشدهاستتا-



باجبلنورپيمان برادريت

محکمآيه هاي جهادچون

و18(همان:

شاعحبحایاستواربودنعادوپدمانابواشفرلاشعباس( وبابحادرشآنرابهآیاتجااددرقحآنکحیم-

تشبدهکحدهاست.



 من 

 شمشير باستانو شرقم

پحوردهیمصاف

غالفبدزاراز

و48(همان:



   

104 
  

دربدانرجزگونهباالمشبهبهشمشدحیدانستهشدهاست.-



وقتی

 طوفان تازيانه

بحمأذنههایناآرام

فحودآمد

و74(همان:

درماجحایعصحعاشورابحکودکاناهلبدت( وزدهشدهاستتازیانههاییکهشاعحبحایبدانسختی-

آنهارابهطوفانمانندکحدهتاشدتآنهاباتحبدانشود.



  ميد سبزواري ج(

استخاشیاززمحهیرندانقدحنوشمبادميدان بال جويانکهكنج ميخانه

و1188:422،سبزواری(

فوق،کنجمدخانهعشقامامحسدن( وبهمدداننبحدمانندشدهاست.درتشبده-

 

 طاهره صفار زاده د(

 كومت شبدراین

 كومت نظامو شبدراین

توروزراازانادامنگهمیداری

و1184:112(صفارزاده،
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ومتدرتشبااتبلدغیکهدرقطعهشعحباالآمدهشبکهنمادظلموستماستبهحکومتوحک-

نظامیتشبدهشدهاستتاخفقانحاکمباتحنشاندادهشود.



 عنو رضا قزوه ه(

شددوبارهي غمدرياچه دشمقدآیدنههاخمشددوباره

و1188:87(قزوه،

ایتشبدهمیکند.غمشدعدانبحایحوادثکحبالآنچنانعظدماستکهشاعحآنرابهدریاچه-



کهسحهادراوگماستستتوفان كربالاینسحخیغحوبکههمحنگآتشاست

و1/1112:11(قزوه،

حوادثکحبالدرسختیوشدتهمانندتوفانیسامگدناست._



درعاشقینبودهزمنپاکبازتحتير آخريناستمحاقنداق

و11:همان(

قنداقششماههکحبالتدحآخحبحایامامتصورشدهاستتابدانبدتباالحماسیتحشود.-

محاوقتاستتدغتآوردازخونبحونمحادرياي خونعشقتنشاند،بازبه

و27ان:(هم

خونودریاهحدونمادهاییازحماسهاند.دربدتباالایندودرتشبدایبلدغدرکنارهمآمدهاندتا-

بدانشعحشکوهبدشتحیبهخودبگدحد.



 عنو معنم دامغانو و(
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(تشبدهحماسیدرشعحاینشاعحیافتنشد.و

 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

الیقندستخورشيد

گفتموگحنهمی

 ي نگاه توست                                                               جرقه

و1188:172(گحمارودی،

شاعحخورشددرایارایآننمیداندکهحتیجحقهایازنگاهقاحمانشعحشباشدوبدینگونهتشبده-

تفردلیرادربدترقممیزند.



 اشک ما 

شدتشنهدشنه اي 

ودرچشمخانهیستمنشست

و176(همان:

اشکدربحندگیوتاثدحبهدشنهایتشبدهشدهاست.-



:ساقهوهح

شمشيريوداسودستیو

وریشهستمراوجدنکحد

و176(همان:

هحساقهازمزرعهکحبالمیتواندداسییاشمشدحیباشدتاعلدهظلمبهکاررود.-
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نام،گودالوبلنداتاخداستستكبرياگودال عرش اینکاین

و182(همان:

گودیقتلگاهامام( ودرمقاموجایگاههمانندعحشکبحیاییاست.-



بودعشقیحبدبیافتکهآنرانظدحندست بيبدرکحبالوالیتدلبا

  نباشددشدحندستححبدببودرهحواگشير سرخدربدشههایسبزوفا

و116-117صص(همان:

حبدبابنمظاهحازشادایکحبالدرتشبدایرساچونشدحسحخدرمددانکحبالدانستهشدهاست.-



دوتاشدقامت  يدريچوندستویازبدنجداشدآن

و211(همان:

مثلقامتحددرکحاراست.قدوقامتابواشفرلاشعباس( ودررشددبودن-





بهپاخاستیچون شعنهوامگذارشبتوراستیگفتیو

و225(همان:

ازویژگیهایشعلهسوزندهبودنوسحعتعملآناستواینویژگیهادربدتفوقبهقاحمان-

شعحنسبتدادهشدهاند.



دلدرآتشسوختهچشمبحسودایآتشدوختهچون سياوش

و214(همان:
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سداوشازقاحماناناسطورهایاستوتشبدهقاحمانشعحبهسداوش،بدانشعحراباستانیوحماسی-

کحدهاست.



 استعاره:  -2-2-1-1

هاند،آناستکهدرآثارحماسیبهخاطحیکیازویژگیهاییکهبحایآثارواشعارحماسیبحشمحد

داشتنبدانیصحیحوساده،فحاوانیاستعارهدرآنااکمتحازتشبدهاست.بهدشدلآنکهاستعارهپدچددگی

بدشتحیداردوبحایمخاطبدریافتآندیحانجاممیگدحد.امادرآثارعاشوراییبحرسیشده،استعاره

تشبدااتاستعارههاوارمیباشند.بهگونهایکهدربحخیازاینآثار،مدزانهاازبسامدباالییبحخورد

است.بهکاررفتهباهمبحابح



  سين اسرافينو الف(

یاحسدنبنعلی!روحیفداک ضور آسمان در جان خاکای

و1181:54(اسحافدلی،

( ومیباشد.اکهاستعارهازامامحسدن



قوتبازویقحآندرنبحدجالل هر چه غيرت، هر چه مردای

یادگارفاطمهوقتدعاوارث تيغ دو لب ،خيبر گشا

و54(همان:

استعارهازامامحسدن( واست.همهعباراتمشخصشدها



ایشحیکسوزمندرکحبالمپاي خون و ابتالهگفتشای

آيينه صبر و شكيباستقامترانمودآشکارباتحین
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و1178:12(اسحافدلی،

عباراتتعددنشدهاستعارهاززینبکبحی(سواست.-



پننگ شكاریاورعشق،ایشجاعت قو باتوام،باتو،ای

و1164:11(اسحافدلی،

ااستعارهازمسلمبنعقدل( واست.



میجویندسایهیمحدرابهدشنهوتدغگزمگان پنيد

،کهمیدارندآبراازشبانتشنهدریغخيل اهريمنان

و15(همان:

مابنعقدلدرکوفهاست.عباراتتعددنشدهاستعارهازدشمنانمسل-





کوفدانپایبستمحدابنددلسوار دريابازگحد،ای

و15(همان:

استعارهازامامحسدن( واست.-



 سيد  سن  سينوب( 

درانتاایراه

بودر نو شكسته
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ازشحنسوگوارش

خونمبدنخنجحهایتازهمیچکدد

ر ل خون چكانآن

خاتمنگشتوحیگویابهشکل

نایمبحیدهباد!

و1184:12(حسدنی،

اهحدورحلاستعارهازندزهایاستکهسحمبارکامام( وبحرویآنقحآنتالوتنمود.



شط شر ه شر های

ازتوستدرياتمام

دريايووتوازتمامدت

و17(همان:

اشطاستعارهازامامحسدن( وودریااستعارهازوجودپدامبحاکحم(صومیباشد.

میدانست:كوه صبور فاجعه

آنشداهیغحیب

بویمادبزشزشهمیداد

و27(همان:

استعارهاززینبکبحی(سواست.-



راز رشيديتوآن
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کهروزیفحات

بحشبتآورد

و18(همان:

ااشارهبهحرحتابواشفرلاشعباس( ودارد.



باغ

آفتابداغرا

یفحاخآسمانسدنهاز

میمکدد

گرگهاودندانبحاق

درنحمدنهدشت

کحدافول

و58(همان:

ااستعارهازدشمنانامام( واست.



  ميد سبزواري ج(

ي عفت و تقوايو تومظهر كامنهشرفزيور رخسار ،زينت قامت دين

و1188:222(قزوه،

 تمامااستعارهازحرحتزینبکبحی(سومیباشد.-

سحزدازدامانخاکشحمگدنشدفچاحماحتابناکالله خونين
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ازیثحبدمددندنوارادامناندرخونکشددآفتابو سرخ...

و1188:161،سبزواری(

هحدومورداستعارهازامامحسدن( واست.-

زایددهبودتک سوار دشت الیثحبآنشبکحبالزایددهبود

و14:همان(

استعارهازامام( وبهکاررفتهاست.-



 طاهره صفار زاده د(

میگویندكوفيانو

بایددراختدارابحقدرتهاباشدم

و1184:128،صفارزاده(

کوفداناستعارهایاستازمحدمسستعادکهدرمقابلدشمنراهزبونیوخواریپدشمیگدحند.-

بهشتو هاشما

شماکهمحگراقبلهخودکحدید...

و128:همان(

باشتیهااستعارهازانسانهایمقاومیاستکههمچونامامحسدن( وحاضحبهپذیحشستمندستند-

امامخودمحگسحخرابحاینذشتتحجدحمیدهند.بلکههمچون



 عنيرضا قزوه ه(

بعدمکهومدینهدامشد،کوفهصحفعدشونوششامشد

،درحصارندزههااسدحبودآفتاب سربنند سايه سوز
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و2/1112:11(قزوه،

استعارهازحرحتزینب(سودرزماناسارتاست.-



بودابن منجممدینهنه،کهدیگحمکهحتیجایامنیندست!تمامکحبالوکوفهغحق

و14:همان(

اابنملجماستعارهازتمامدشمنانامامحسدن( واست.



بدحونکشدددريایکیجامهازتن

و121:همان(

دریااستعارهاستازوجودامامحسدن( و-





لهورراهشدحیاستیاروشنانخونعلیاصغحشماشعكهكشانآن

و1/1112:12(قزوه،

ااستعارهازخونحرحتعلیاصغح( واستکهامام( وآنرابهآسمانپحتابکحد.



ازپیتاراجآمدندگمشدنگدنآبیانگشتحشماديوان كوفه

و11(همان:

استعارهازدشمنانامام( ودرکوفهاست.-
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ازکمحشکستكوهبحخاستباتالوتخونبانگیااخاوقتیکناردرکتو

و12(همان:

اکوهاستعارهازوجودامامحسدن( واست.



شنهسورهقحآنبحآمدهاستبحآمدهاستوزحلقتمهر درخشانازشحقندزه،

و16(همان:

ااشارهبهسحمبارکامام( ودارد.



 عنو معنم دامغانو و(

خورشيدبحخشکچوبندزههاگلکحدخورشيدروزیکهدرجامشفقملکحد

و1187:77(معلم،

است.اخورشدداستعارهازسحمبارکامام( ویاخودامامحسدن( و

رامبارکساقی!سالمتاینصبورانرامبارکشهر كورانتسکدنظلمت

و78(همان:

اشاحکورانمیتواندکوفهیاشامیاهمهمحدمغفلتزدهراشاملشود.



 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

بازوي  ديدای

 شاهين ميزان

و1188:175(گحمارودی،
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ازامامحسدن( واست.استعاره-



سروهاي سبز دالوروان

باغیاستکهبایدباچشمعشقدید

اکبحرا

صنوبحرا

فرایلراوب

رانخل هاي سرخ كاملو

و177:همان(

اهحدومورداستعارهازشادایکحبالهستند.



،همپحندانوپحندیچونتبگویمکهچونی،چونتبسنجمکهچندیكوهسار بننديهم

و182(همان:

ااستعارهازامامحسدن( واست.



ویقمحیشاخساراحسانسرو بنند باغ ايمانای

و212(همان:

استعارهازابواشفرلاشعباس( واست.-



 الشخورها، مورها و مارها                                     گرگ ها، بوزينه ها، كفتارها             
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و211(همان:

اهمهاستعارهازدشمنانامامحسدن( واند.



ایدلخورشدد،زرویتوگحمخورشيد شر  وفنق عصمتای

و225(همان:

ااستعارهازحرحتزینب(سواست.



غمنوردیسحمشقکمالشدحمحدیبيشه ي سرخدر

و228(همان:

استعارهازمددانخوندنکحبالست.-





افتادبهقامتارادهشير مادهیکبدشهنگاه

و228(همان:

استعارهازحرحتزینبکبحی(سواست.-



ي اوج استواريهقنآندشت شكيب و غم گسارياین

و221(همان:

امصح اولاستعارهازحرحتزینب(سوومصح دوماستعارهازامامحسدن( واست.
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 صنایع بدیعیاستفاده از  -3-1-1

 واج آرایی:  -1-3-1-1

ازصنایعمؤثحدرایجادشحنوآهنگ،واجآراییاست.موکارونسکیمعتقدبودکهبدنشعحونثحفحقی

وبهطورکلیفحقآندودرندست، منتایشعحسازمانیافتگیوانسجامبدشتحینسبتبهنثحدارد.

و1181:161یآهنگدنبودنآنهاست.(ر.ک.شمدسا،درجه

آنچهباعثآهنگدنشدنشعحمیشود،واجآراییصامتهاومصوتهاستوازآنجاکهواجآرایی

ودرایجادشحنحماسیمؤثحاست.114شعحمیافزاید(همان:مصوتهایبلندوکشددهبحقاطعدت

وآهنگدن«اشف»درادامهابداتیازشاعحانعاشوراییخواهدآمدکهدرآنااشاعحانباآوردنمصوتبلند

بهآنااشحنحماسیبخشددهاند.«ش»و«ز»کحدنشعحخودویاتکحارصامتهای

مصوتیادشده،دربسداریازموارد،ضمنبحجستهساختنواژگانهمححوفیکلماتدرصامتهاو

متن،شوروحماسهوآشوبنافتهدراینححوفرادرفرایاثحایجادکحدهاست:







  سين اسرافينو الف(

آفتابغحقخوندرکحبالاي اما  الله هاي نينوا

و1181:54(اسحافدلی،

«اشف»اواجآراییبامصوت

نشستههدبتطوفاندراینخطابمگحسرت به نيزه اذان گفت كاروان لرزيد

و1164:18(اسحافدلی،

«ز»اواجآراییباصامت

 رين باغ هستو ا  اي  ضور شور و خون در مستو ا                                           شوكت شي
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و1181:54(اسحافدلی،

«ش»اواجآراییباصامت

 

 سيد  سن  سينو ب(

 عالم هم خاک كربال بايدمان                                                 پيوسته به لب خدا خدا بايدمان

و1187:122(حسدنی،

«اشف»اواجآراییبامصوت

 دستو مرا شكست

 شتدستو شرور و ز

کهبحپحدههایوحی

 دشنا  مو نوشت     

و1184:11(حسدنی،

«ش»اواجآراییباصامت

 بايد برخيز 

 و رو به اقيانوس انتظار

 شمايل امروز ينت را

      از ديوار بوسه بياويز                                                                 

و21-22(همان،صص    

«ز»اواجآراییباصامت
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  ميد سبزواري ج(

 عبرت آموز زنانو به  جاب و به وقار                               برتر از آسيه و هاجر و سارايو تو

و1188:222،(قزوه

 «اشف»اواجآراییبامصوت

            عندليب چمن از زمزمه خاموش مباد                      تا پر از همهمه ي زاغ نگردد گنزار    

  و1188،422(سبزواری:

«ز»اییباصامتواجآر-

 طاهره صفار زاده د(

 شما شهيدان 

بدداریدهميشه

و1184:121،صفارزاده(

«ش»واجآراییباصامت-

بودبيداربايد

هراسيدخوابزبايد

راشبآمدنو

ندیدهگحفت

استجهادپيا واین

و121(همان:

«اشف»واجآراییبامصوت-
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 عنيرضا قزوه ه(

 از البه الي آتش و خون جمع كرده ا                      اوراق مقتنو كه خبرها در او گم است

و1/1112:16(قزوه،

«اشف»اواجآراییبامصوت

زخم زبان به بغض گنوگير مو زدندیماتدحمیزدندبعدازشمابهسایه

و22(همان:

«ز»اواجآراییباصامت



كوفه صرف عيش و نوش شا  شدبعدمکهومدینهوامشد،

ندزههااسدحبودآفتابسحبلندسایهسوزدرحصار

و2/1112:11(قزوه،

«ش»اواجآراییباصامت

 عنو معنم دامغانو و(

من تنخو صبر خدا در جا  دار                                       صفراي رنج مجتبو در كا  دار 

و1187:71(معلم،

«اشف»اواجآراییبامصوت

بر خشک چوب نيزه ها گل كرد خورشيد          روزي كه در جا  فنق مل كرد خورشيد     

و82(همان:

«ش»اواجآراییباصامت
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 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

 اينک ماييم و سنگ ها

 ماييم و آب ها

 درختان، كوهساران، جويباران، بيشه زاران                              

و1188:168(گحمارودی،

«اشف»اواجآراییبامصوت



 در  ضيض هم مو توان عزيز بود 

ازگودالبپحس

و167(همان:

«ز»اواجآراییبامصوت



تورابایددرراستیدید...

 در شمشير كه مو شكافد 

 در شير كه مو خروشد 

 در شفق

کهگلگوناست

و161(همان:

«ش»اواجآراییباصامت
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 مبالغه:  -2-3-1-1

یحماسیازصنایعبدیعیپحکاربحددرمتونحماسی،صنعتمباشغه(اغحاقوغلوواستکهبهسحاینده

پالوانیاثحخویش،امورخارقاشعادهواینامکانرامیدهدکهبحایشکوهمندکحدنصحنههایوقایع

اشبتهاینصنعتبدیعیباکلدتموضو شعحکهحما درعملکحدقاحمانانواردکند. سهفوقطبدعیرا

و1172:11ک.رزمجو،استتناسبوسازگاریدارد.(ر

کشاندنآنانبهبهکارگدحیصنعتمباشغهدراشعارعاشورایینهبزرگنماییغدحقابلتحققپالوانانو

بلکهبزرگداشتقاحمانوانساناایواقعیوتج لدلازشاادتومحگسحخجمعپالوانانافسانهای،

آناناست.

دراشعارعاشوراییهدفازبزرگنماییومباشغه،بزرگنشاندادنشخصدتهایمعنویاستوقصد

یاینقاحماناندینیوعظمتکارحماسیآنانشاعحازبهکاربحدنچندنآرایهای،نشاندادنمقامواال

استکهدرراستایاهدافبلنداشایبهانجامرساندهاند.درصورتیکهدراشعاراسطورهایشاهدآن

هستدمکهمباشغههابدشتحشکلخدالپحدازیواموردستندافتنیدارندواساسابسداریازشخصدت

اشعارهاوحوادثنمیتواننددرعاش بههمدندشدلمخاطبدربحخوردبا مواقعوجودداشتهباشند.

اسطورهای،بهدروغبودنمباشغههاپیمیبحددرصورتیکهدراشعارعاشورایییکسوی–حماسی

مباشغه،حقدقتیانکارنشدنیقحاردارد.

  سين اسرافينو الف(

فحودآمدهتاندزهآفتابمگحفحازندزهچهغوغایعاشمافحوزیست

و1164:11(اسحافدلی،

تاچشمهفدضخدمههایعطشاندریابهطلبچنانکویحآمدهبود

و121:همان(

آبااوقتیکهتوفانمیکنندیادآنشبهایعطشانمیکنند

و1181:55(اسحافدلی،

چونبهنامشمیرسم،درماندهامگحیهامبارانخونوشدوناست

و55(همان:
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گحچهتدغهاودشنههاچونفحشبوددستاایشتکدهگاهعحشبود

و56(همان:

کاکشانبحجلوهاشآینهدارماهدرپدششقایشسایهوار

و1178:14(اسحافدلی،

قامتایمانبهباالیشبلندسحوهابحاحتحامشپایبند

و14(همان:



 سيد  سن  سينو ب(

توآنرازرشددی

که...

کناردرکتو

کوهازکمحشکست

و1184:18(حسدنی،



وقتی

طوفانتازیانه

بحمأذنههایناآرام

فحودآمد

و74(همان:



وشب
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شباشکن

باگحدشپلکپحرونقتو

ازدورآسمانبدحونرفت

و84(همان:



  ميد سبزواري ج(

حخشدزمدنگلحنگوشدآفاقسحخشاحسحخوکوچهسحخوطاقس

فحشراامواجخوندربحگحفتعحشرامعحاجخونزیورگحفت

و1188،161(سبزواری:

 طاهره صفار زاده د(

(مباشغهدرشعحاینشاعحدیدهنشد.و

 عنيرضا قزوه ه(

شددوبارهیغمقدآیدنههاخمشددوبارهدشمدریاچه

و1188:87(قزوه،

دششمیخواستمیشدآبشدازشحم،اماحدف

دششمیخواستصدجانداشتامابازهمکمبود

و2/1112:14(قزوه،

یخوندرندامدررگعطشانتانشادشاادتبهجوشمیشکندتدغرا،خنده

و15(همان:

بهفحیادمرسدد-اصغح -تابکوبمپحچمفحیادرابحبامماهکودکششماههام

و15(همان:
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 عنو معنم دامغانو و(

منبامحمدازیتدمیعادکحدمباعاشقیمدثاقخوندرمادکحدم

و1187:78(معلم،

نمیتنددمدرچاهکوفهوایحددرمیشنددمبحثورشبباعنکبوتا

و78(همان:

فحیادهایخستهسحبحاوجمیزدوادیبهوادیخونپاکانموجمیزد

و71(همان:



 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

خورشدد

الیقندست

وگحنهمیگفتم

ینگاهتوستجحقه

و1188:172(گحمارودی،    

ازسنگنحگسبحآیدوزخاکخدزدشقایقبحآناگحدیدهدوزیورچاحاینپسندی

و182(همان:

اودوندزهکمشدوانگاهبهرویمشکخمشدوزقامت

و211(همان:

 مراعات نظیر:  -3-3-1-1

محاعاتنظدح،ایجادتناسبوهماهنگیدرمعانیکلماتواجزایکالماست.تناسبموجبایجادنوعی

انسجامهنحی،ورایانسجامزبانیمیشودوندزگاهیتناسبمدانکلماتمعناییجدیدخلقمیکند
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ک معنایاوشده کنار در عاشوراییعصحکه شاعحان کلماتمیشود. تفسدح لماتموجبافزایشتوان

انقالبندزتوانستهاندباآوردنواژگانحماسیهمچونسحخ،خون،ندزهوشمشدحنوعیانسجامهنحی

وفراییحماسیدرابداتخوددرآمدزند:آهنگرابا



  سين اسرافينو الف(

شدسایهبانشبیدریغآسمانتيغوزخم تيربودوآتشهُحم

و1181:56(اسحافدلی،



نبردبازویقحآندرقوتمرد،هحچهغيرتهحچهجاللای

و54(همان:

شحفنگهبانخونپاسدارشحفميدانشيردختحاما

و1178:11(اسحافدلی،

 سيد  سن  سينو ب(

ماهیبهگونه

هابودآسماننامتزبانزد

وپدمانبحادریت

جبل نوربا

چونآیههایجااد

محکم

و17-18:صص1184نی،د(حس

بودکهمیدانستفقطخدا
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دريايوآندل

بهکمندپندهایپوسدده

دربندنمیآید

لبان مواجوبا

خطحرامیبوسدبو كرانه هاي دور

فقطخدابودکهمیدانست

زددرياپسبه

وتشنگی

گذاشتتالطمسحبه

و51-54(همان:صص



اطوفانامدادرااپدچددهدرشوالی

محدی

دريابهنامآبی

زد...شطبه

و12(همان:



  ميد سبزواري ج(

هستكارزاراوبهصفخروش یادازمیتپدبحروتادموج مو خروشتا

و1188:42(قزوه،
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ازححزووالدارددشمجوشنبباردراینرهگوبارداگحتير

و1188:175،سبزواری(



 طاهره صفار زاده د(

سالمبحتو

بيداريکه

استبيداروآنکه

 بر مو خيزد

مو پيونددبهعاشورا

 رها مو شود

و1184:112،صفارزاده(

ثاراهللهمدشههستییا

وامتتوآمدهاست

 ضد سازشوخونين

و112(همان:



 عنيرضا قزوه ه(

بهفحیادمرسددخنجرهاکارینکحدتشنهبودموصلرا،تيغهاوتيرهاونيزه

و2/1112:18(قزوه،

کحبالستکهسحهادراوگماستتوفاناستآتشغحوبکههمحنگسرخواین
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و1/1112:17(قزوه،

 نجاترامیدهد ادثهنوحسحکدستدرتنورخاکتووزيدهخونتوفان

و27(همان:

 عنو معنم دامغانو و(

بحادرهابينممدحاثخواررنجبحادرقابينمتيغزخمدارمن

و1187:78(معلم،



میزدموجخونپاکانواديبهواديمیزداوجفحیادهایخستهسحبح

و71(همان:

 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

تورابایددرراستیدید...

شمشيردر

مو شكافدکه

شيردر

مو خروشدکه

و1188:161(گحمارودی،

رمددسپه خيبري،تيغ  يدريچوبحقرفتزانميدانچونبحاقبهاسببح

و222-221(همان:صص

پارهایددوچونديوپارهایچونخوارهایخونلشكرسویدیگح

و211(همان:
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اوجتوعرفستيغدرپدشموجغمایستادهبیدرياي

و221(همان:



 وزن و قالب: استفاده از  -4-1-1

هحیکازاوزانشعحفارسیماننددستگاههایموسدقیبایکیازحاالتروحیاروانیتناسبدارند.

یآنرابطهشعحندزبدانگحاحساسگویندهاستمیتوانگفت:وزنشعحباشحنآهنگازطحفیچون

و1184:127عمحانپور،تنگاتنگیدارد.(رک،

زحدمعمولاستمبدنخوشحاشی،ححکتوفوریتاستواوزانیبهعنوانمثال،اوزانیکهسحیعتحا

و.121همان:،غموگاهشکوهوعظمتاست(رک،کهکندتحازحدمعمولباشدمبدنافسحدگی

بنابحاینشاعحانغزلسحاازاوزانضحبیوشادمانندبححرجز(مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلنو

ازاوزانسنگدنوکندنگآهباحهمیگدحندوبهغزل شادوغناییمیبخشندوشاعحانحماسهسحا

آهنگ و شحن ایجاد با تا کنند می استفاده فعلو فعوشن فعوشن (فعوشن محذوف متقاربمثمن مانند

حماسیبهاثحخودارزشحماسیبدشتحیمیبخشند.آنگونهکهشاهنامهفحدوسیکهازآثارطحازاول

ینبححسحودهشدهاست.حماسیاستدرا

آهنگدرکناروزنشعح،ازقاشبآنندزنبایدغافلبود.اشعاریکهدرقاشبغزلسحودهمیشود،ازنظح

درغزل،عاشقانهوشطدفوآهنگبااشعاریکهدرقاشبقصددهیامثنویسحودهمیشوند،متفاوتاند.

قاشبشعحیدراشعارحماسی،مثنویودرقصدده،باصالبت،سنگدنوحماسیاست.بنابح اینمعموالً

قاشببحای مناسبتحین و ندارد قافده شحاظ از محدودیتی قاشبمثنوی طحفدیگح استاز قصدده

اشعاریباموضوعاتطوالنیاست.

بااینتوصدفاتبهبحرسیهحیکازاشعارعاشوراییشاعحانعادانقالبمیپحدازیموآنااراازجات

وزنوقاشبواکاویمینمایئم.



  سين اسرافينو الف(
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 مثنوی حسدن( و»اشفا یا » مجموعه گلو»از آتشدر » بحح رملمسدسمحذوف»در وزن« با و

سحودهشدهاستوچونازارکانفاعالتنباحهگحفتهاستبهخوبیفرای«فاعالتنفاعالتنفاعلن»

حماسیراتداعیمیکند:

آسماندرجانخاکیاحسدنبنعلی!روحیفداکایحرور

اینمازعشقراتکبدحسحخآیتتطادحراتفسدحسحخ

یپوشددهدرزیتونوتدنایجاللآسمان،شورزمدنمعن

یعحفان!صحاطاشمستقدم...ایبهطورموسویروحکلدمقبله

و1181:54(اسحافدلی،

رملمسدس»ازشاعحنامبحدهدیدهمیشودکهبازدربحح«گزیدهادبداتمعاصح»بامثنویدیگحیدر

حماسیگفتهشدهآهنگسحودهشدهاستومناسب«فاعالتنفاعالتنفاعلن»مانوزنوباه«محذوف

است:

...گفتماینمدخواردردآشامکدست؟مستاماتشنهکامجامکدست؟

کدستایناستادهبیخوفوخطح؟جامبحدستوسحاپاشعلهور؟

اس آمدازورایپحدههاشدطندناندازدرجاناینصدا:پ

اینکهجامشوکحانشبحشباستدختحزهحایاطاح(سو،زینب(سواست

و1178:11(اسحافدلی،



دردوره«رباعی»ماسیازشاخصههایمامقاشبوبدانحآهنگجاهمانگونهکهپدشتحگذشت،

خودچندرباعیزیبایعاشوراییداردکه«توشددرمددان»پسازانقالباست.حسدناسحافدلیدرکتاب

ازاینمجموعه:«نقشتو»اندمانندرباعیهسحودهشد«مستفعلفاعالتمستفعلفع»بدشتحآناادروزن

وپستمیبحدسحتحابهنیدستبهدستآنروزکهآنقومستمپدشه

خونبوددوچشمزینبوحدحانمنقشتوچگونهدردلخونبنشست؟
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و1164:128(اسحافدلی،

ازاینکتاب:«دریا»یارباعی

خورشددبحابحشحقدحآمدهبودهحچندکهآنَعلَمبهزیحآمدهبود

یفدضخدمههایعطشاندریابهطلبچنانکویحآمدهبودتاچشمه

و121(همان:

ازهمدنکتاب:«شحمسار»ورباعی

یکوفهسوگواراستهنوزدروازهزآنفاجعهدیدهاشکباراستهنوز



یعاشورادریایفحاتشحمساراستهنوزازسوزشبانتشنه

و121(همان:

بهچشممیخورد:«مستفعلمستفعلمفعوشنفع»دورباعیدراینمجموعهباوزن

«وضحدااواششمس»یکیرباعی

زآنقافلهمفاوممناپددابودزآنحنجحهآیاتخداپددابود

پددابود«واششمسوضحی»یینیمنظومهازگحدشسحهابهسحچوبه

و127(همان:

«آتش»ورباعی

چددشدونبهفرایکحبالمیپدچددآنروزکهطوفانبالمیپد

میپدچدد«هلاتی»هفتادودونعشتازهدرمددانبودکاتشبهححیم

و127(همان:

«فعالتنمفاعلنفعلنمفاعلن»باوزن«فحودآفتاب»ایعاشوراییبانام«قصدده»دادرهمدنمجموعه

دیدهمیشودکهچندبدتازآنمیآید:«مجتثمثمنمخبونمحذوف»دربحح
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فلکبهچاحهکشدازحدانقابمگحوگحنهدیدتواناینهمعذابمگح

بحاینخانهخحابمگحبهکامفاجعهمیریزدآسمانوزمدننشستهجغد

شادبتشنگیازکودکانگحفتهتوانکحامتیبکندهمتسحابمگح

یدریادالنبهفحیاداستخدایرا،شدهدریاچههاسحابمگح...شبانتشنه

و17-18(همان:صص



یانقالبدستمایهکارشاعحانعاشوراییقحارگحفتمیتواندیکهدردورههاازقاشبهایتقحیباًجدی

اشارهکحد.«چاارپاره»بهقاشب

با«خفدفمسدسمخبون»شعحچاارپارهایدربحح2«توشددرمددان»حسدناسحافدلیدرمجموعهشعح

است:«یتوفانهمتبارقبدله»هدراینقاشبگفتهاست.اوشدنآنااچاارپار«فاعالتنمفاعلنفعلن»وزن

یتوفانداردازگحدراهمیآیدهمتبارقبدله

یکوفدانبهخورجدنشهمحهشوقبدعتوپدماننامه

□□□

همیگذردچفدهوچاحهاشغبارآشودباشتابازکنار

میرودهمچوباددردلدشتنفسبارهاشبخارآشود

و11-12:صص1164(اسحافدلی،

«:اشتداقخطح»وچاارپارهدوم،شعحیاستباعنوان

بحدرخدمهایستادهسواربهاشارتکهگاهپدکاراست

مینمایدنگاهبازپسدنکهدگحنوبتعلمداراست

□□□

تاچهفحمایدشدوبارهامامدرنگاهشنشستهححمتعشق

شوقپدکارمیزندفحیادمحدراتاحرورسحخقدام
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و121-122(همان:صص



 سيد  سن  سينو ب(

عاشوراییاستودرقاشبهایاینشاع«گنجشکوجبحئدل»اشفامجموعهشعح و«ندمایی»ح،کامالً

موردازآنااآوردهمیشود:2شعحاستکهبحاینمونه11گفتهشدهاست.اینمجموعهشامل«سپدد»

پحچدنیازصدفناب

دیواریازسپدده

نسویدیوارآ

اازمکهتامدینها

آهنگدشنشدنقافلهمیآمد

بانگدرایقافله:

جبحئدلهداای

درانتاایراه

رحلیشکستهبود

ازشحنسوگوارش

خونمبدنحنجحهایتازهمیچکدد

آنرحلخونچکان

گویابهشکلخاتمانگشتوحی...

نایمبحیدهباد!

تابامدادحشح

یاینداغبندبندااهنگامنشحتازه
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اندوهخدزرانیمن

و11-12:صص1184(حسدنی،بیکحانهباد!



یماهبهگونه

نامتزبانزدآسمانهابود

وپدمانبحادریت

باجبلنور

چونآیههایجاادمحکم

توآنرازرشددی

کهروزیفحات

بحشبتآورد

وساعتیبعد

دربارانمتواتحپوالد

بحیدهبحیده

افشاشدی

وباد

تورابامشامخدمهگاه

درمداننااد

یححموانتظاردرباتکودکانه

طوالنیشد

توآنرازرشددی
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کهروزیفحات

بحشبتآورد

وکناردرکتو

کوهازکمحشکست

و17-18(همان:صص

 نام با رباعداتاو شعحسددحسنحسدنیمجموعه دومدنمجموعه حلقاسماعدل»با با «همصدا

است.همانطورکهدرفصلقبلاشارهشد،قاشبرباعیازقاشبهایپحکاربحدعاشوراییدرایندوره

یادایاست.بهویژهآنکهاینقاشبباضحبآهنگزیبایخودتوانستهاستدربخشحماسیبهخوب

مستفعلفاعالتمستفعل»رباعیباوزنسه«همصداباحلقاسماعدل»دینکند.درمجموعهرباعدات

«:مقتدا»بهچشممیخورد.مانندرباعی«فع

عاشمهمخاککحبالبایدمانپدوستهبهشبخداخدابایدمان

انباییزیدهموارهحسدنمقتدابایدمانتاپاکشودزمدنز

و1187:122(حسدنی،

«:سحّمگو»رباعی

گحبحستمقحونبحآشفتحسدنبدداریماخواستبهخونخفتحسدن

یخونسحّمگوگفتحسدنباشاجهآنجاکهزبانمححماسحارنبود

و122(همان:

«:پحسش»ورباعی

شبتشنهامازسپددهآبمبدهددجامیززاللآفتابمبدهدد

مبدهددیعشقجوابمنپحسشسوزانحسدنمیارانباحنجحه

و125(همان:

کهدرادامهمیآیند:«مستفعلفاعالتفعوشنفع»رباعیباوزنسههمچندن
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«:تفسدحخجسته»رباعی

شوریدهسحیکهشححایمانمیکحدهفتادودوفصلسحخعنوانمیکحد

تفسدحخجستهایزقحآنمیکحدبانایبحیدهندزبحمنبحنی

و121(همان:



«:سوال»رباعی

هحدمکهزکارزاربحمیگحدیشوریدهوبیقحاربحمیگحدی

اینگونهشکستهواربحمیگحدی؟اینبارکدامالشهاتپحپحشدکه

و124(همان:

«:2هلمنناصح...»ورباعی

یالجوشددآنجملهچوبحزبانموالجوشددازنایزمانهنعحه

باباجوشددتناازگلویاصغحششماههخونبودکهدرجواب

و124(همان:

گفتهشدهاست:«مستفعلمستفعلفعوشنفع»رباعیندزباوزنسه

«:عطشنی»رباعی

آننیکهبحآنخشکندستانمیخوردآبازشبجویودندانمیخورد

میخوردفحاوانوفحاوانمیخوردشبتشنهزجویبارقحآنمیخورد

و121(همان:

«:فحاتشبدک»رباعی

بشتاببحادردشدحم،بشتابعباستویی!تازهفحاتیدریاب

یآبتشنهیشبدکنهشبچونبودشاددعشقدرکحبوبالشبتشنه
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و121(همان:

«:آبداری»ورباعی

روزیکهزدریایشبشدُرمیرفتناحکلماتشازعطشپحمیرفت



آهستهبهآبداریححمیرفتیکجویازآنشطعطشسوززالل

و125(همان:

«قنوت»سحودهشدهاند.مانندرباعی«مستفعلن»دیگحکهبدشتحآنااباارکانوچندرباعی

یکقافلهنعحهدرسکوتتوگذشتدریابهطلبازبحهوتتوگذشت

قنوتتوگذشتآنروزاگحچهتشنهبودی،اماصدرشتهقناتدر

و126(همان:



  ميد سبزواري ج(

آشنایانقالب نام شاعح قصدده»اشفا » نام بحتحینشادد»ایعاشوراییبا بحح« در اینقصدده دارد.

مثمناخحبمکفوفمحذوف» مرار  » وزن با مستفعلنفعل»و مفاعل مستفعلن » حماسیآهنگبا

ساختهوپحداختهشدهاست:

شدلوناارهستنامحسدنهستوحسدنیشعارهستتاگحدشزمانهو

ایننامپحشکوهبحاوراقروزگارجاویدهستتاورقروزگارهست

هستتاموجمیخحوشدوتابححمیتپدیادازخحوشاوبهجاانآشکار

تاسحزندسپددهوتابشکفدسححخورشددرویاوبهجاانآشکارهست

تاظلمهست،نارتاواستوارهستاوبههحطحفبهپاستتاعدلهست،رایت

واهیاوبحقحارهستسودایدادخبحقحارتادرزمانهرسمیزیداست
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تاالشهسحزندزگحیبانکوهساردشاازداغاصغحاوداغدارهست

ایبحتحینشاددکههحکسخدایراباچشمدلشناخت،تورادوستدارهست

تاگحدشزمانهوشدلوناارهستهحگزمبادخاطحماخاشیازغمت

و42-41:صص1188(قزوه،



و«رملمثمنمخبونمقصور»نامداردکهدربحح«زینب»بادومدنقصددهمنتخبازحمددسبزواری

توصدفیحماسهورانهازبانویبزرگکحبالارائهمینماید:«فاعالتنفعالتنفعالتنفعلن»باوزن

یدامنزهحاییتوتحبدتیافتهتومکتبطاهایییادبآموخته

یعفتوتقواییتومظاحکاملهرخسارشحفزینتقامتدین،زیور

راشمعدلآراییتویفاطمهخانهعلییبستانگلگلزارنبی،مدوه

نقشرحمتراآینهسحاپاییتورویتوشدبزمعتحتراآذینزگل

بحتحازآسدههاجحوساراییتوابوبهوقارعبحتآموززنانیبهحج

کهگحامیثمحامابدااییتوتنامدهندعجبیندستاگحزینِاَبَ

مادرتفاطمهراهمحهوهمپاییتوشفاعتباشددرصفحشحکههنگام

کهزسحتابهقدمقدسوعفافوادبییعصمتتوازآنزینِاَبیدرسحاپحده

 و222-221(همان:صص

ایعاشوراییوجوددارددر«قصدده»کهمجموعهاشعارحمددسبزواریاست«سحوددرد»درکتاب-ج

تکحاررکنفاعالتنضحباهنگحماسیبه«.فاعالتنفاعالتنفاعلن»وباوزن«رملمثمنمحذوف»بحح

شعحبخشددهاست:

یکجاانشورونوادارددشمآرزویکحبالدارددشم

هفتوادیگحبودتاکویدوستدیدهایراهآشنادارددشم

گحچهصدداماستدرهحگاممنازقراپحواکجادارددشم
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جوشنازححزوالدارددشمتدحاگحبارددراینرهگوببار

آبحدوانگحبهظلماتاندراستپحتوصدقوصفادارددشم

خاروخاراسدّراهوصلندستپحنداندرزیحپادارددشم

یکهمیپحسیچههادارددشمغافلیازشوروحالعاشقانا

کحبالداراششفایعاشقاسترویبدانداراشفادارددشم

میرومهمحاهجانبازانعشقچشمیاریازخدادارددشم

و1188:175(سبزواری،



استکهباوزن«قصددهیادسداووش»دردوجودداردقصددهعاشوراییدومیکهدرکتابسحود-د

آهنگیحماسیباخودبههمحاهدارد:«فاعالتنفعالتنفعالتنفعلن»

عاشماززمزمهیحسنتوخاموشمبادرهحوانراسفحعشقفحاموشمباد

شدبچمناززمزمهخاموشمبادتاپحازهمامهیزاغنگحددگلزارعند

کنجمدخانهکهمددانبالجویاناستخاشیاززمحهیرندانقدحنوشمباد

کاروانیکهرهصدقوصفامیسپحدبیسحودوجحسونغمهچاووشمباد

جزشوایشحفتزیحبحدوشمبادایبهپاخاستهدرپانهپدکارستم

شعلهورباددلازداغشاددانوطنرفتهازخاطحمایادسداووشمباد

تاجااناستوجاانراسحمستیبادخماینمدکدهفارغشدهازجوشمباد

و422(همان:



 طاهره صفار زاده د(
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-اشف شعح شعح»کتاب هدایت در اندیشه ازاین« منتخب عاشورایی شعح اوشدن نوست. شعح کامال

مجموعه،قسمتیازشعحبلندسفحبددارناست:

...دراینمساحتتاریخی

مادرمحاربههستدم

باهحکسیکهباحسدنبهجنگاست

ودرصلحدم

باهحکسیکهباحسدنبهصلحاست

وخاندانزیاد

عجدبزیادند

کوفدانمیگویندو

بایددراختدارابحقدرتهاباشدم

وامتبزرگعلی

وامتبزرگحقدقتمیگوید:نه

باشتازکالمنهآغازید

شماباشتیها

شماکهمحگراقبلهخودکحدید...

شماشاددان

همدشهبددارید...

و1184:128(صفارزاده،



نامدارد:«حیبانشامغ»دومدنشعحعاشوراییازاینمجموعه-ب
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شب

سلطهییزیدیهاست

واهلعلماشای

درجنگباجااشت

درجنگباستموفتنه

شامزمانهرا

بددارمانده

بدتوتهکحدهاند

عبورشامغحیباناست

درورطهیزمان

یزیدها

بهقصدحذفرشادت

درباغوحش

بهپحورشخوکهایخبحچدن

سحگحمند

وخوکها

خوروخوابغحقهدر

دروغمیپحورند

دروغهایعدلستدز

دروغهایحقکشوآدمکش

وعصحعاشورا
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درراهاست

وقلبزینبصابحمیخواند

آهایغحیبههایستمکار

ما

اهلحق

روبهشامغحیبانداریم

و216-217(همان:صص



 عنيرضا قزوه ه(

عاشوراییاستکههحکدامبایک«غزل»چااردهشامل«باکاروانندزه»چااردهبندی«تحکدببند»اشفا

بدتبهغزلبعدیمیپدوندد.

همه بحح ابداتمدانیدر و ها مثمناخحبمکفوفمحذوف»یاینغزل مرار  » وزن مستفعلن»با

پح«مفاعلمستفعلنفعل اینوزنشعحی، استواروحماسینمودهسحودهشدهاند. داختشعحقزوهرا

است.بنداولاینتحکدببندحماسیعاشوراییدرادامهمیآید:

میآیمازرهیکهخطحهادراوگماستازهفتمنزشیکهسفحهادراوگماست

یکهخبحهادراوگماستازالبهالیآتشوخونجمعکحدهاماوراقمقتل

دردیکشددهامکهدشمداغداراوستداغیچشددهامکهجگحهادراوگماست

هفتادودوستارهغحیبانهسوختندایناستآنشبیکهسححهادراوگماست

توفانکحبالستکهسحهادراوگماستاینسحخیغحوبکههمحنگآتشاست

یاقوتودرصدحفدانرارهاکندداشکستجوهحیکهگاحهادراوگماست

بارانندزهبودوسحشاسوارها

جزتشنگینکحدعالجخمارها
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و16-17:صص1/1112(قزوه،

عاشوراییدیدهمیشود.اوشدن«غزل»حمورداشارهچندازشاع«عشقعلدهاشسالم»بادردفتحشعحی

کحبالبهاصلخودرسددن»غزل وزندوری« با که دارد فاعالتُ»نام فاعلنفاعالتُ فاعالتُ فاعالتُ

جایمیگدحد.«رملمسدسمقصور»وبدانحماسیاست.اینشعحدربححآهنگمناسب«فاعلن

کحبالغدیحبودابتدایکحبالمدینهندست،ابتدای

ابحهایخونفشانندنوا،اشکهایحرحتامدحبود

بعدازآنفتوّتهمدشهسبز،بحکتازحجازوازعحاقرفت

هحچهدانهکاشتند،سنگشد،پشتهحباار،صدکویحبود

بعدمکهومدینهدامشد،کوفهصحفعدشونوششامشد

سدحبودآفتابسحبلندسایهسوز،درحصارندزههاا

االمانزشام!االمانزشام!االمانزدردوغحبتامام!

یباانهگدحبودشامبیمحوتغحیبکش،کاشکوفه

هان!هباشدید،هان!هدرشدید،محدممدینه!بیپدرشدید

اینصدایغحبتمدینهبود،اینصدایزخمیبشدحبود

خودنمیرسمکحبالبهاصلخودرسددناست،هحچهمیرومبه

چشمتابههمزدمچهدورشد،تابهخویشآمدمچهدیحبود

و11-12:صص2/1112(قزوه،



 شده، یاد دفتح از دومدنغزل کحبال»جا توفان » بحح در هزجمثمنساشم»ستکه وزن« با استو

یازادایبدانحماسیبحبهدشدلدارابودنهجاهایبلندزیاد،بهخوب«مفاعلدنمفاعلدنمفاعلدنمفاعلدن»

میآید:

نخستدنکسیکهدرمدحتوشعحیگفت،آدمبود
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شحو عشقوآغازغزل،شایدهماندمبود

نخستدناتفاقتل تحازتل درتاری 

کهپشتعحشراخمکحد،یکظاحمححّمبود

فتادازپاکنارروددرآنظاحدردآشود

بودکسیکهعطحنامشآبحویآبزمزم

دششمیخواستمیشدآبشدازشحم،اماحدف!

دششمیخواستصدجانداشت،امابازهمکمبود

مدینهنه،کهدیگحمکهحتیجایامنیندست!

تمامکحبالوکوفهغحقابنملجمبود

اگحدرکحبالتوفاننمیشدکسنمیفامدد

چحایکعمحپشتذواشفقارمحتریخمبود

و11-14(همان:صص



«فاعالتن»نامددهشدهاستکهبازهمباداشتنارکان«ظاحعطش»داسومدنغزلعاشوراییایندفتح

حماسیمناسباست:آهنگبهدشدلفحاوانیهجاهایبلندبحای«رملمثمنمحذوف»دربحح

بهفحیادمرسددماندهبودم،غدحتحددربهفحیادمرسدددروداعیتل ،پدغمبح

بحدهبودازدست،انگشتحبهفحیادمرسددطاقتمراخواهشاکبح،درآنظاحعطش

انتخابیسخت،حاشمراپحیشانکحدهبودشورِمددانداریاکبحبهفحیادمرسدد

کودکششماههامااصغحابهفحیادمرسددتابکوبمپحچمفحیادرابحبامماه

خدمهآتشگشتوخاکستحبهفحیادمرسددتابماندجاوداندرخاک،اینفحیادسحخ

تشنهبودموصلرا،خنجحبهفحیادمرسددندزههاوتدحهاوتدغهاکارینکحد



   

146 
  



منبحیازندزهدیدم،سحبهفحیادمرسددجبحئدلآمد:بخوان!قحآنبخوان!بیسحبخوان!

و17-18(همان:صص



 عنو معنم دامغانو و(

داردکهبابدانینام«مثنویتاواناینخونتاقدامتماندبحما»امشاورتحینشعحعاشوراییاینشاعح

 بحح در مثنوی این است. شده سحوده پحصالبت وزنی در و منحور»محکم مثمن رجز وزن« با و

پحداختیکامالًحماسیدارد:«مستفعلنمستفعلنمستفعلنفع»

بحخشکچوبندزههاگلکحدخورشددروزیکهدرجامشفقملکحدخورشدد

راچونصدفدرآبدیدمخورشددرابحندزهگوییخوابدیدمشددوشفق

خورشددرابحندزه؟آریاینچندناستخورشددرابحندزهدیدنسامگدناست

زهکمتحمیتواندیدبحصخحهازسدبزَنَ بحمیتواندیدخورشددرابحند

درجاممنمیپدشتحکنساقی!امشببامنمدارابدشتحکنساقی!امشب

بحآبخوردآخحمقدمتشنگاناندمیدهححیفانمصبوریمیتوانند

باناشکدبایانصبوریراقحینانداینتازهرویانکانهرندانزمدناند

منصحبتشبتاسحوریکیتوانممنزخمدارم،منصبوریکیتوانم

تسکدنظلمتشاحکورانرامبارک!ساقی!سالمتاینصبورانرامبارک!

خماایکانهدارمبیشکدبممنگحچهاینجاآشداندارمغحبدممنز

یدیحینهدارممنزخمداغآدماندرسدنهدارممنباصبوریکدنه

مدحاثخواررنجهابدلمبحادر!منزخمدارتدغقابدلم،بحادر!

یوسفمحافحزندمادربوددرچاهیحدیمحایحدی،بحادربوددرچاه
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ردبودمازندلباموسیبدابانگحدبودمبحدارباعدسیشحیکد

منبامحمدازیتدمیعادکحدمباعاشقیمدثاقخوندرمادکحدم

بحثورشبباعنکبوتانمیتنددمدرچاهکوفهوایحددرمیشنددم

عمّاروشچونابحودریامویهکحدمبحریگصححابااباذرپویهکحدم

تاوانمستیهمچواشتحبازراندمبامدثمازمعحاجدارآوازخواندم

امدارممنتلخیصبحخدادرجامدارمصفحایرنجمجتبیدرک

منزخمخوردم،صبحکحدم،دیحکحدممنباحسدنازکحبالشبگدحکحدم

آنروزدرجامشفقملکحدخورشددبحخشکچوبندزههاگلکحدخورشدد

وادیبهوادیخونپاکانموجمیزدفحیادهایخستهسحبحاوجمیزد

□□□

بیدردمحدمما،خدا!بیدردمحدمنامحدمحدمماخدا!نامحدمحدم

ازپاحسدنافتادومابحپایبودیمزینباسدحیرفتومابحجایبودیم

دستمابحریگصححانطعکحدنددستعلمدارخداراقطعکحدنداز

نوباوگانمصطفیراسحبحیدندمحغانبستانخداراسحبحیدند

زنجدحخایددیموصبحمحگکحدیمدربحگریزباغزهحابحگکحدیم

چونبدوگانننگسالمتماندبحماتاواناینخونتاقدامتماندبحما

□□□

روزیکهدرجامشفقملکحدخورشددبحخشکچوبندزههاگلکحدخورشدد

و77-82:صص1187(معلم،
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 سيد عنو موسوي گرمارودي ز(

کهازمامتحینآثارعاشوراییدورانانقالباستوبابدانی«سپدد»درقاشب«خطخون»اشفاشعح

فاخحوباصالبتنگاهیکامالًحماسیبهماجحایکحبالدارد:

درختانرادوستمیدارم

کهبهاحتحامتوقدامکحدهاند،

وآبرا

توست،کهمَاحمادر

خونتوشحفراسحخگونکحدهاست

شفق،آیدنهدارنجابتت،

وفلق،مححابی

کهتودرآن

نمازصبحشاادتگزاردهای

□□□

درفکحآنگوداشم

کهخونتورامکددهاست

هدچگوداشیچندنرفدعندیدهبودم

درحردضهممیتوانعزیزبود

ازگودالبپحس

□□□

شمشدحیکهبحگلویتوآمد
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هحچدزوهمهچدزرادرکائنات

بهدوپارهکحد:

هحچهدرسویتو،حسدنیشد

ودیگحسو،یزیدی

اینکمایدموسنگها

مایدموآبها

درختان،کوهساران،جویباران،بدشهزاران

کهبحخییزیدی

وگحنهحسدنیاند

□□□

خونیکهازگلویتوتحاوید

پارهکحدهمهچدزوهحچدزرادرکائناتدو

دررنگ!

اینکهحچدزیاسحخاست

یاحسدنیندست!...

و167-168:صص1188(گحمارودی،



فاعالتنفاعالتن»وباوزن«رملمسدسمحذوف»دربحح«یعشقخداستمثنویکحبالآیدنه»با

تنفراوبدانیحماسیدارد:باداشتنارکانفاعال«فاعلن

یعشقخداستدرنمازماح،خاکشمُاحماستکحبالآیدنه

خدمههادرآنبهعشقافحاختندزینسببآتشدرآنانداختند
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ازگلستانخلدلیپدشبوداینچمنچونآتششباخویشبود

آتشآن،گلشدازافحوختنوینچوگلباخویشداردسوختن

آنخلدلاهللواینثاراهللاستفحقراتنااخداخودآگهاست

یکیکازباغدششهحگلکهداشتچددوپدشپایآنمحبوبکاشت

وانگهازپی،خویشپابناادپدشگفتبامحبوبخودازحالخویش:

رویتبدشندستجزحجابجانمحادرپدشندستطاقتهجحان

اینکاینگودالعحشوکبحیاستنام،گودالوبلنداتاخداست

بحجبدداریاستاینگودالندستجززخونعشقماالمالندست

ایتوبددارقحونومابهخوابآفتاباازشبمارخمتاب

ایتویکسحجوهحوماچونعحضمحهمی،ایتومسدحهحمحض

و181-182(همان:صص



وبا«هزجمسدسمحذوف»نامگحفتهاست.اینمثنویدربحح«شبیازدهممححم»بعدی«مثنوی»جا

هجاهایبلندزیادیداردوحماسهورانهاست:«فاعلدنمفاعلدنفعوشنم»وزن

سداهیبودوشببودوغمبودسداهی،غمگنیوشببههمبود

همهسوخارغمدرخاکرستهزمدنازخونپاکانرویشسته

پدکحتوحددبحخاکشدهازتدغکفحوشحکصدچاکبههحسو

ستمدرخدمههاآذرناادهشحفافتادهوکفحایستاده

متدحگیهاهمدروغاستاگحشامغحیبانبیفحوغاستدوا

و181(همان:
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فاعالتن»نامددهشدهاستودارایوزن«شبشحاب...شبخون»استو«چاارپاره»داشعحبعدی

است:«فاعالتنفعلن

شبافسحدهوسنگدنوخموشهمهجاپحچمخودمیافحاشت

نوشبادآهستهقدمبحمیداشتتانخدزدکسیازخوابی

□□□

عمحتاریکشبازندمهگذشتخوابسنگدنهمهجارختکشدد

سپددیدشتشمدِروشنماتاببحسحوپدکحخوابدده

□□□

آنکآنشاحدمشقاستشوندخفتهبحدامنماتابسپدد

یقصحیزیدسحبحافحاختهتاماهبلندبحجافحاشته

□□□

دختحیندکرخوگحمآغوشخفتهدربستحنازیزپحند

شمعکافوریزیباییچندیکدونورانیوباقیخاموش

□□□

مجمحیکنجاتاقامادورعنبحوعوددرآنمیسوزد

جیازعطحوشعاعیازنورمشکمیپاشدومیافحوزد...مو

□□□

دستدرگحدنآنافسونکاراینیزیداستچندنافتاده

شبدرآغوشیکیدشدادهروزدرکارشکاراستوقمار



وشبخون

...شبافسحدهوسنگدنوخموشهمهجاپحچمخودمیافحاشت
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تانخدزدکسیازخوابینوشبادآهستهقدمبحمیداشت

□□□

یغمرنگفحودرپحتوماتابیماترفتهدرسایهدشت

موجبحداشتهوتودرتویزمزمهآسایفحاتناشه

□□□

یآبافکندهخطبحآیدنهینخلبلندیشبرودسایه

یکدوگودالِزخونآکندهوینطحفدربنیکسنگکبود

□□□

واندرآنغمزدگانیمحزونخدمهایسوختهوروزنهدار

ماهازروزنهتابددهدروننهچحاغیستفحوزانشبتار

□□□

دورایندشتکحانناپدداهمهآمدختهخونباماتاب

خفتهبحدشت،سحوپدکحهاهمچوبشکستهبلمهابحآب

□□□

ازدورمیخحوشددوحکایتهاداشتمحغحق،بحسحنخلی،

یکوهسارگذاشتماهازشبرویخودرنجورسحبهباششچه

□□□

شبافسحدهوسنگدنوخموشهمهجاپحچمخودمیافحاشت

دزدکسیازخوابینوشبادآهستهقدمبحمیداشت...تانخ

و184-187(همان:صص
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تحکدببند ا آغازروشناییآینه»بندی15ه استکههح« هایبامپدوستهایساختهشده ازقصدده

است.بنداولاین«مستفعلنمفاعلنمستفعلنفعل»قصددهبابدتیبهقصددهدیگحمیپدوندد.وزنابدات

تحکدببندعاشوراییبهعنواننمونهمیآید:

گحنعحهبحکشمزگلویفلککماستهفزونتحزعاشماستمیگحیمازغمیک

اابدخماستزینغمکهپشتعاطفهزانتپندارمآنکهپشتفلکندزخمشود

آنسحکهدرتالوتآیاتمحکماستحقدقتفحاتحاستیکندزهازفحاز

بیتشنگیچهسوداگحآبیفحاهماستمامحدگانزندهکجا،کحبالکجا!

اکنونکهرنگحدحتآیدنهدرهماستجزاشکزنگغفلتمازدلکهمیبحد؟

یتمامنمایمححّماستآیدنهندامادشیکهخدمهبهدشتوفاز

وینشوقروشنمبهرهاییکهدردلاستآغازآفتابوسحانجامشبنماست

آهایفحات!کاشتوهممیگحیستی

آسوده،بیخحوش،روانباحکدستی

و111-112(همان:صص



گفتهشدهاست:«هزج»دربحح«مستفعلفاعالتفَعَل»باوزن«ساقیحق»وامثنوی

بحخدزوبهعاشقانبپدوندایتشنهعشقرویدلبند

وآنگاهزخونخودوضوکندرجاریماح،شستوشوکن

گحدستدهیسبکتحآییزانپاکهدراینسفحدرآیی

بادلسفحیبهکحبالکنیوفاکنروجانبقبله

قحآنبهزمدنفتادهدرخونافتادهوفابهخاکگلگون

یعشقکحدهمنزلدرخانهعباسعلیابوفرایل
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احسانویقمحیشاخسارایسحوبلندباغایمان

جانیکهبهراهدوستدادیدستیکهزخویشواناادی

یباغکبحیاییستوینمدوهآنشاخدرختِباوفاییست

ایشاحهبهشحموشوربختیایخوبتحینبهگاهسختی

خودگشتیازآبعشقسدحابوقتیکهبهتشنگاندهیآب

□□□

آهازدلآتشدنبحآوردآبیزفحاتتاشبآورد

فکندبحآبهحچندکهتشنهبودوبیتابآنآب،زکف

جانبحشبشازعطشرسددهبحخاستزبارِغمخمدده

دلدرگحوِرساندنآبرتاببحاسبنشستوبودد

□□□

حددریدوتاشدچوندستویازبدنجداشدآنقامت

آنمشکزدوشخودبهدندانبگحفتبهناگزیحچونجان

وزقامتاودوندزهکمشدشدوانگاهبهرویمشکخم

بازخمهزارندزهمیساختتاختجاندربدنشنبودومی

صدخاربحآنزتدحبستهازخونتناوبهگُلنشسته

آبدشبحایکودکانهستدلشادکهگحزدوستشددست

تدحآمدومشکبحدریدآه!کوتاهچونعمحگل،ایننشاطرا

اینشحظهچهگویماوچههاکحدتناانگایبهخدمههاکحد

□□□

عحشوملکوتبودهمحاهچونسویزمدنخدمهآنماه
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یکایناتمایلشدکفهتناانهفتادبوفرایل

همخصلتعشقبیپدرشدهمبحجزمانهبیقمحشد

حقساقیخویشرافحاخواندبحکامِزمانهتشنگیماند

□□□

ازآبوفحوفکندوبگذاشتاشتدرحسحتآنکفیکهبحد

هحآبروندهدرپیاوستستکفبحشبرودودرتکاپو

کوبدسحخویشرابههحسنگهحموجبهیادآنکفوچنگ

دریابهگمانفحاتحآیدچونمهشبچاردهبحآید

ایبحح!بالخدالباطلاینماهکجاوبوفرایل

کوحدّححیمکبحیایی؟!گدحمدوسهگامبحتحآیی

و211-215(همان:صص



«ایزرهپوشددازپوالدعشق»زاازدیگحمثنویهایسحودهشدهعاشوراییموسویگحمارودیمثنوی

 بحح در مثنوی این کحد. اشاره توان می مسدسمحذوف»را رمل » رکن تکحار با فاعالتن»و بدانی«

کوهوحماسیدارد:پحش

خاکداغوتشنهکامیجانگدازراستهنگامنمازظاحعاشو

هُحمآتشهحطحفاکندهرفتراوجگحماخفتهشَختموجشند

غحقدرپوالدودرآهنسپاهششکحسداهدشتسحبیرنگاز

چونتألشوهایپوشکهایآبهادرآفتابهپحتوسحندز

یاششانبحتدغگحدنهابهموجباسبانروبهاوجیبیتاشداه

چشمهاازندزههاخونریزتحکدنههاازتدغوخنجحتدزتح
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ینامحدمینوشددهاندبادهوفاپوشددهاندجوشنجالو

ازچهروبستندبحویآبوراه؟سوروبهرویاینسپاهکدستآن

میشناسندشمسلمانزادهاندخودبدوصدنامهافزوندادهاند

کمکمازاورویگحداندندبازشواشاندرنمازبوداولپد

□□□

درپیخونریختنازکدستدد؟ننگتانبادامسلمانندستدد؟

وایاگحاسالمماهمادعاستایدریغا،پسمسلمانیکجاست

خویشسنجدباویآنکوعاقلاستکحبالمدزانحقّوباطلست

خوددراینآیدنههحگزدیدهای؟ایبحادرهدچاندیشددهای

□□□

شحظههاسنگدنوغمگدنمیگذشتآتشازخورشددبحسحداشتدشت

ماحورزاندورماهیتابناکپاکیکطحفهفتادرخشجان

سویدیگحششکحخونخوارهایپارهایچوندیووچونددپارهای

الشخورها،مورهاومارهاگحگها،بوزینهها،کفتارها

آندرآنسوباخداآمدختهاینبهحلقودشقخودآویخته

..آن،زاللوآشناودلفحوز.سوزاین،سدهدل،خودفحیبوخویش

□□□

...عشقبهعباسمییابدوجودکحبال،خودعاشقعباسبود

ایزرهپوشددهازپوالدعشقدشتراپحکحدهازفحیادعشق

یآبتوشدتشنگیهمتشنهعشقهممفتونوبیتابتوشد

درجوانانبنیهاشمچوماهایبلندآسمانیجایگاه
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ایدرآنهنگامهآتشگونشدهویسواررفحفیازخونشده

بابحادر،خویشتنیاباخدا؟          هماباکدامیباوفاتح،گوب

چاحهدرخونابشستنکارتوستتشنهدستازآبشستنکارتوست

و217-222(همان:صص

رداشارهاست.اینمثنویباوزنعنوانمثنویدیگحیازشاعحمو«دختعلیرانتواندستبست»حا

بانویصبحکحبالرابابدانیشکوهمند«سحیعمسدسمطویمکشوف»ودربحح«مفتعلنمفتعلنفاعلن»

موردخطابقحارمیدهد:

ایفلقعصمتوخورشددشحمایدلخورشددزرویتوگحم

حددرکحّاریاگحزینبیروشنیصبحبدونشبی

گفتیوچونشعلهبهپاخواستیوامگذارشبتوراستی

یمظلومتوپدحوزشدکشتهبانگرسایتوستمسوزشد

غمکهبوددربحدختعلیخواستکهغمدستتوبنددوشی

دختعلیرانتواندستبستقامتتو،قامتغمراشکست

□□□

عحشخدامنزلومأوایتوایدلدریا،دلدریایتو

ایکهشحفرازخودآراستیایزتبارشحفوراستی

خواهحآزادیوفحزنددیندختحخورشدخدابحزمدن

لوقوبهرنگخدایمخکحدهآنچهتوکحدیبهصفکحبال

دشتخزاندیدنوبلبلشدنآنهمهخوندیدنوچونگلشدن

باز،ستادنچوفلکرویپادیدنخورشددذبدحازقفا

انچونتوزنیکحبالستجایچنیعشقخداستجانتوگلخانه
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و225-226(همان:صص



 کتابشعحیموسویگحمارودیبا«مثنوی»طا در حرحتزینب(سو دیگحیدرباره خطابگونه

 قامتغم»عنوان باد افحاشته » وزن با مثنوی این دارد. فاعل»وجود فاعالتُ مستفعل کامالً« زبانی با

حماسیسحودهشدهاست:

یکائنات،زینب!شب!ایپحدهییپاکپحدهمستوره

محدیزتویافتپشتوانهایجوهحمحدیزنانه

توشحمراجگحچاکازشحمایچادرعفتتوشوالک

یکدشتشقایقباشتیبحسدنهزداغودردکِشتی

□□□

افحاشتهبادقامتغمتاقامتزینباستپحچم

یاآنکهعلیستزیحمعجحازپشتعلیحسدندیگح

چشمانعلیستدرنگاهشطوفانخداستابحآهش

یسحخغمنوردیسحمشقکمالشدحمحدیدربدشه

□□□

یدردوعشقوسوزشپحفحوزشآنشحظهیداغآنشحظه

یخداییاراده«آنِ»یدوریوجداییآنآنشحظه

بهدیدگانحددرچشمانعلیزپشتمعجحافتاد

یآبیماهغحقهخورشددستادهبودبیتابواندیده

یکبدشهنگاهشدحمادهافتادبهقامتاراده

آنسویشحفبلندباالاینسویغمایستادهواال

دریایغمایستادهبیموجدرپدشستدغرفعتواوج
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یاوجاستواریایندشتشکدبوغمگساریآنقله

وانحددرفاطمینژادهاین،فاطمه،درعلیستاده

ایناشکحجابدیدگانشوانحجبغالموپاسبانش

شمشدحفحاقرازمانهافکندکهبگسلدمدانه

خورشددشدوشفقبهجامانداندوهسحودهجحبحخواند

اینماندکهباغمانبسازدوانرفتکهنحدعشقبازد...

و227-221(همان:

مثنوی درکارمسلمراهندستع»یاآخحینمثنویازشاعحموردبحث، میباشدکهدروزن«قلرا

سحودهشدهاست:«فاعالتنفاعالتُفاعلن»

عشقایسودایجانسوختهایتوآتشهابهجانافحوخته

چونکنیباپحندانسدنههاگحچهمیخواهیمدانسدنهها

حفسدمابیبحونموجناپددایدریایدرونایمدانشنگ

همزدردآشفتهوهمبازاللحاندرتبوهمدروصالهمزهج

همکویحتفتهایهمبدشهایهمگلیهمساقهایهمریشهای

یعشاقبحخنجحبودبوسهچاحهزیباتحبودعشقخوندن

یاشقایقباشیاازباغرویامحوهمحاهیاباداغرو

یگلگونبودآنکهخودشدالیهحمجنونبودخواستارچاحه

انباصبحهممنزلشدنتاتووزخوندندلشدنازفلقآم

تانمازتپحکشدزآفاقشامخونوضوکنسحخفامچونشفقدر

□□□

مستازصابایگلگونبادهبودآنشفقپحوازهمدشدادهبود
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چشمبحسودایآتشدوختهچونسداوشدلدرآتشسوخته

راهحقازراهتحکستاندوتاستکارمسلمازسداووشانجداست

اینبهکویدشبحانسحمیبحدآنبهپاکیجانخوددرمیبحد

اینیکیسودوزیانباعشقدادآنیکیسودابهپاکیبحنااد

وینیکآتشزدزخونبحجانخاکآتشاو،جانویدربحدپاک

هدهدپدکسلدمانوسباستاینحسدنیسدحتوحقماجحاست

تباویازپدامخویشراز:گفخواستتااورادهدپحوازباز

جزهوایما،هوادرسحمدارماسلدماندمماراپاسدار

جزبهماحوعشقمشبوامکنوانچهکحدیبیخدالمامکن

□□□

راهراازماحوعشقاگاهکحدپدکماحوعشققصدراهکحد

چونصباازگلجداشدشدکازومانددرجانشهزارانرنگوبو

عقلرادرکارمسلمراهندستوربگویمعشقهم،بدحاهندست

خداخودخونبااستکشتهاینراه،مقتولخداستاینچندنخونرا

و211-216(همان:صص



 تصویر سازی و فضا سازی حماسی -2-1

گدحیازظحفدتهایزبانحماسیهمچونواژگان باحه با و هنحمندیتمام با شاعحانعاشوراییگاه

پحشکوهوحماسهایبهخوبیفراییازحماسهرادربحابحدیدگانمخاطبشعحخودمجسمساختهاند.



  سين اسرافينو الف(
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اشفاشاعحبااستفادهازعناصحطبدعت،تشنگیدرکحبالراچندنوصفمیکند:

شادبتشنگیازکودکانگحفتهتوانکحامتیبکندهمتسحابمگح



خدایراشدهدریاچهها،سحابمگحشبانتشنهدریادالنبهفحیاداست

و17-18:صص1164(اسحافدلی،

بادرابداتزیح،صحنهافتادنحرحتابواشفرل( وبهتصویحدرآمدهاست:

الشخورانبهکدنهمینگحندگویداتکسوارافتادهاست

گارباتنزخمدارافتادهاستشدحاینبدشهدرمدانان

گویداتشنهکامعشقشدهاستازشبتدغودشنههاسدحاب

«هانبحادر،بحادرتدریاب»بانگیازقتلگاهمیآید

و126(همان:

 سيد  سن  سينوب( 

اشفادرشعحسپددزیح،بااستفادهازعناصحطبدعت،شاادتعلیاصغح( وتصویحسازیشدهاست:

ستارهها

یکیک

اسحخا

سوسوزدند

وباسهشعله

گلوگاهراهشدحیشکافت

وآرامآرام

تحاشازکارگاهپلکیروشن
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سحنوشتمجاولآسمان

آفتابیشد...

و1184:14(حسنی،

باواینتصویحکوتاهوگویاازتشنگیدرروزعاشورا:

عطش

چهبیرحمانهآتشمیبارد

و54(همان:

جاصحنهبهاسارترفتنزینبکبحی(سودربدانشاعحچندننمایشدادهشدهاست:

وخورشدد

بحکوهانکوهاایبحهنه

بهاسارتمیرفت

و62(همان:

  ميد سبزواريج( 

(تصویحسازیوفراسازیحماسیدرشعحاینشاعحیافتنشد.و

 طاهره صفار زادهد( 

(تصویحسازیوفراسازیحماسیدرشعحاینشاعحیافتنشد.و

 عنيرضا قزوهه( 

اشفاشاعح،صبحوشبعاشورارااینگونهتوصدفمیکند:

تحوزپیشبیزروزقدامتدرازتحصبحیدمددازشبعاصیسداه

و1/1112:18(قزوه،

بافحاوانیتدحهاوندزههادرمددانکحبالچندنتصویحیرادرشعحشاعحفحاهمآوردهاست:
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ازبسکهتدحبودوسنانبودوندزهبودهفتادحجلهبستهشدازخدمهتافحات

و21(همان:



 عنو معنم دامغانوو( 

اشفاشاعحسحمبارکامام( وراهمچونخورشددیبحندزههامیبدندازاینروگفتهاست:

بحخشکچوندزههاگلکحدخورشددروزیکهدرجامشفقملکحدخورشدد

شددوشفقراچونصدفدرآبدیدمخورشددرابحندزهگوییخوابدیدم

و1187:77(معلم،

باودربدتزیحتصویحیازحوادثروزعاشورارابهنمایشمیگذارد:

وادیبهوادیخونپاکانموجمیزدفحیادهایخستهسحبحاوجمیزد

و71(همان:

 سيد عنو موسوي گرماروديز( 

اشفادرتوصدفعظمتشخصدتامامحسدن( وگفتهاست:

چندانتناوریوبلند

کهبههنگامتماشا

کالهازسحکودکعقلمیافتد

و1188:171(گحمارودی،

باشاعحیحماسهایراکهامامحسدن( وویارانشآفحیدند،چندنوصفمیکند:

وجاانیکمزرعهشد

باخوشهخوشهخون
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وهحساقه:

دستیوداسیوشمشدحی

تمراوجدنکحدوریشهیس

واینک

وهماره

مزرعهسحخاست

و176(همان:

جاودشتسحخکحبالرااینگونهبهتصویحمیکشد:

یاثاراهلل

آنباغمدنوی

کهتودرصححایتفتهکاشتی

سحخبامدوههای

باناحهایجاریخوناب

بابوتههایسحخشاادت

وآنسحوهایسبزدالور

باغیاستکهبایدباچشمعشقدید

اکبحرا

صنوبحرا

بوفرایلرا

ونخلهایسحخکاملرا

و176-177(همان:صص
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شددنفرایغمبارشبیازدهممححمشعحیباهمدننامسحودهاست:داشاعحبحایبهتصویحک

سداهیبودوشببودوغمبودسداهیغمگنیوشببههمبود

همهسوخارغمدرخاکرستهزمدنازخونپاکانرویشسته

بههحسوپدکحتوحددبحخاکشدهازتدغکفحوشحکصدچاک

ستمدرخدمههاآذرناادهشحفافتادهوکفحایستاده...

و181(همان:

سن( وبااستفادهازواژگانابزارجنگیچندنتصویحیهابحایوصفقدوقامتحرحتقاسمبنح

خلقنمودهاست:

قدشکمیزقامتشمشدحبدشتحگوییچوذواشفقارعلیدرندامبود

و118(همان:

گحفتهاست:وابحایتوصدفزیباییوهدبتحرحتعلیاکبح( وازنامپالواناناسطورهایباحه

گوییکهازسداوشورستمخدایویزیباییوشکوهدراوباهمآفحید

و222(همان:



 در سطح محتوا -2

 ژرف ساخت حماسی اشعار-1-2

ازحدثکاربحد عبارتیمحتوایشعحرا به میرویمو هایزیحیناشعار سحاغالیه اینبخشبه در

حماسی،بحرسیمینمایدم.

محتوایحماسیشاملنگاهشاعحدریکسحودهیابخشیازیکسحودهاست.ممکناستدریکشعح،

نجویدوشیژرفساختکال تحکدبهایحماسیسود واژگانو از مختصاتشاعح داراییکیاز م

حماسیباشد.
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فحاواناندامادراینپژوهشفقط اشبتهاینمختصاتحماسیکهدرمحتوایکالمبایدآنااراجست،

مختصاتزیحموردتحلدلقحارگحفتهاند:

 مفاخحه .1

 شگفتیزایی .2

 خدامحوریقاحمان .1

 فحازمانبودن .4

 جاانشمولبودن .5

 محورومبنابودنقاحمان .6

 عادتخحق .7

 قاحمانبودن .8



 الف(  سين اسرافينو

بهموضو اذانگفتنسحمبارکامامحسدن( وبحرویندزهاشارهمی«فحودآفتاب»اسحافدلیدرقصدده

با کندکههنوزپسازقحنهاازگذشتواقعهعاشوراباعثشگفتیاست.اینشگفتیزاییکهمعموالً

حماسهاستکهبهخوبیدرشعحاسحافدلیبدانشدهاست:خحقعادتندزهمحاهاستازمالئمات

شگفتیزاییو–(خحقعادت

سحتبهندزهاذانگفت،کاروانشحزیدنشستههدبتطوفاندراینخطابمگح

و1164:18(اسحافدلی،

 را ( و مبارکامام سح رفتن ندزه به موضو  باز قصدده همدن بدتپایانی در دراو و کند می طحح

تصویحیکهازاینرویدادمیسازد،بدانمیداردکهگوییخورشددتانوکندزهفحودآمدهاست:

شگفتیزاییو–(خحقعادت

فحازندزهچهغوغایعاشمافزوزیستفحودآمدهتاندزهآفتابمگح

و11(همان:
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دین با اینواقعه دشدلپدوند به استکه عاشوراییآن اشعار ویژگیهایحماسیدر دیگح خدا»از

محوریقاحمان موجمیزندوارتباطوقایعوشخصدتهای« ابداتاینگونهازآثار، دربسداریاز

درشعح نوعیزبانشکوهمندرا خداوندکهمحکزوقدرتکاملجاانهستیاست، با فحاهمعاشورا

ساختهاست.عالوهبحاینموضو ،بداناشعاربهگونهایکهتأثدحاتاینواقعهعظدم،تمامیجاانرادر

بدینگونه«واششمسوضحداا»بحگدحد،ندزازمختصاتبدانحماسیاستکهایندوموضو دررباعی

طححشدهاند:

جاانشموشیو–(خدامحوری

دابودزآنحنجحهآیاتخداپددابودزآنقافلهمفاوممناپد

پددابود«واششمسوضحی»ازگحدشسحهابهسحچوبهینیمنظومهی

و127(همان:

اسحافدلیعجایبدرواقعهیبزرگیچونحادثهکحبال،عجایبکمندستند.امابدانحماسیشاعحیچون

بدشتحیازاینواقعهرابحمانمایانمیسازد.

(شگفتیزاییو

آنروزکهآنقومستمپدشهوپستمیبحدسحتحابهنیدستبهدست

ونبنشست؟خونبوددوچشمزینبوحدحانمنقشتوچگونهدردلخ

و128(همان:

طلبکویح به هم دریا استکه آن است، شده مطحح شاعح این شعح در عجدبکه موارد دیگح از

(سحزمدنکحبالومیآید.

(شگفتیزاییو

هحچندکهآنعلمبهزیحآمدهبودخورشدد،بحابحشحقدحآمدهبود

خدمههایعطشاندریابهطلبچنانکویحآمدهبودتاچشمهیفدض

و121(همان:
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ازدیگحمالئماتبدانحماسیآناستکهواقعه،بهگونهایروایتمیشودکهآثارآنبسدارفحاتحاز

میشوندو جاودانه زبانشعحیاینآثار در گاه بحجایمیماندو نمیتوانبحایآناازمانحادثه

محدودیتزمانیمتصورشد.

ازاسحافدلی:«شحمسار»دراشعارعاشوراییچندناتفاقیبسداردیدهشدهاست.مانندرباعی

(فحازمانبودنو

زانفاجعه،دیدهاشکبارستهنوزدروازهیکوفهسوگواراستهنوز

شنهیعاشورادریایفحاتشحمساراستهنوزازسوزشبانت

و121(همان:

مایهشگفتیاستکهماهیکهمحتاجآباستوزندگیخودراازآبدارد،دربدندورودتشنهبماند.

چندنسحودهاست:«کودکانزهحا»اینتصویحشگفتیاستکهشاعحدررباعی

(شگفتیزاییو

آتشچوگحفتدرمداندریاهمحنگکویحشددهاندریا

ازسوزعطشبهخویشمیپدچددنددربدندوناح،ماهداندریا

و112(همان:

 ندز عاشورایی های شخصدت بودن است.قاحمان عاشورایی حماسی اشعار بحجسته های ویژگی از

بحشمحدنصفاتحمدده،دالوریهاوفداکاریهایاینقاحماناندراشعارعاشوراییفحاوانبهچشممی

خورد.اینقاحمانیهاکهمعموالًهمحاهبابدانمفاخحهآمدزاستدرکنارسایحویژگیهایزبانحماسی

اسی،زبانشعحیعاشوراییراهحچهشکوهمندتحنمودهاست.مانندکاربحدواژگانحم

ازبزرگتحینشخصدتهایعحصهکحبال،زینبکبحی(سواستکهخصایصاودریکیازمثنویهای

حسدناسحافدلیبهاینشدوهبازبانیفاخحبدانشدهاست:

مفاخحهو–خدامحوریقاحمان–(قاحمانبودن

تابدرشجاعتبحدهارثازبوتحابدربالغتمعنیاماشک

چونعلیدرجنگاابیواهمهستزادهیامابداا،فاطمهست...
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بادهنوشاززمزمصبحویقدن...دختحخدحاشنساءاشعاشمدن

عفتاسالمرااوپحدهداراستقامترانمودآشکار

باتحینآیدنهصبحوشکدبسایهبانشآیتامنیجدب...

غحقنورحدحتستاننمازشکوهطورآسمانباسجدهیاو

سجدههایشافتخارکایناتشحمگدنازچشماوآبفحات

و12-11:صص1178(اسحافدلی،

 قاحمان یک عنوان به را ( و حسدن امام های ویژگی شکوه،اسحافدلی و جالل شمحد: بحمی چندن

غدحتمندی،محدانگی،قدرتمعنویازقحآن،ارثبحدنازامامعلی( ووفاطمهزهحا(سوو...اینهمه

باعثآنمیشودتاشاعحبهچندنقاحمانیافتخارومباهاتکند:

مفاخحهو–خدامحوریقاحمان–(قاحمانبودن

قوتبازویقحآندرنبحدایجاللهحچهغدحت،هحچهمحد

وارثتدغدوشب،خدبحگشایادگارفاطمه،وقتدعا

ستیامایحرورشوروخوندرمستیامشوکتشدحینباغه

قوسمححابمخمابحویتوستخطانعمتعلدامکویتوست

و54-55:صص1181(اسحافدلی،

شاعح،زینب(سورابحتحازشکوهمیداندوخودراازبدانمدحاوناتوان:

مفاخحهو–(شگفتیزایی

درمدیحاوزبانماشکناستخواهحیداریفحاتحازشکوه

و55(همان:

حرحتابواشفرلاشعباس( وندزازقاحمانانعحصهکحبالستکهدراشعارحماسیعاشورافحاوانمطحح

دتبزرگشدهاست.اسحافدلیدرکنارقاحمانبودنحرحتابواشفرل( و،نگاهیبهعحفاناینشخص

کحبالندزدارد:
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خدامحوریو–(قاحمانبودن

باغهارابوییازیاستبساستتشنگانرانامعباستبساست

مننمیگویمکهدستازدستدادچشمگفتوهحچههستازدستداد

شاوپحشدازبویخداآغوشاویکتجلیدیدوشدمدهو

هحمآتشبودزخمتدحوتدغآسمانشدسایهبانشبیدریغ

سجدهیخوناختدارشراگحفتایننماز،آخحقحارشراگحفت

و55-56صص(همان:

سحخیخورشدددرهنگامغحوباتفاقیاستکهازشحظهفحودآمدنعمودآهنیبحسححرحتعباس

( وپدشآمدهاست.ایندشدلشگفتیاستکهاسحافدلیدرزبانشعحیخوددربارهاینشخصدتمطحح

میکند:

(شگفتیزاییو

بحافقخورشددخطخونکشددچونعمودقامتشدرخونتپدد

و56(همان:

 

 ب( سيد  سن  سينو

پحدهبحداشتنازسدمایعحفانیامامحسدن( وازویژگیهایرباعیزیحاست.همچندنتصویحغحیبی

کهازشاادتطفلششماههوفورانشدنخوناوتاستارههاتحسدمشدهاست،اینرباعیراحماسی

ساختهاست:

شگفتیزاییو–(خدامحوریقاحمان

آندمکهبهسویرزمگهبادهکشددآننعحهعاشقیدگحبارهکشدد

شبدکگلویکودکششماههخونبودکهتاستارهفوارهکشدد

و1187:124(حسدنی،
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ازعواملایجادحسشگفتیدررباعیزیحتقابلکلماتمترادیهمچوندریاوبحهوت،نعحهوسکوت

وتشنهوقناتمیباشد.بدانکلیشعحندزمباهاتبهوجودقاحمانشعحراباخودبههمحاهدارد:

مفاخحهو–(شگفتیزایی

یکقافلهنعحهدرسکوتتوگذشتدریابهطلبازبحهوتتوگذشت

آنروزاگحچهتشنهبودی،اماصدرشتهقناتدرقنوتتوگذشت

و126(همان:

سحنوشتآسمان»عبارات آفتابیشدن » کاکشاناا»و تقدیح احساسشدن آن« کننده بدان وضوح، به

بدانمیکندتادورتحیننقاطعاشمهستیمی«سحنوشتآفتابی»ثدحآنچهشاعحدرشعحهستندکهدامنهتأ

رسد.بهتعبدحدیگح،قدامامامحسدن( و،قدامیجاانیاستوبحایهمدشهمیتواندتأثدحگذارباشد:

(جاانشمولبودنو

وآرامآرام

ازکارگاهپلکیروشنتحاش

سحنوشتمجاولآسمان

آفتابیشد

نوزه

تقدیحکاکشاناایناملموس

بحمدار

خوندنباشهتو

احساسمیشود!

و1184:14(حسدنی،

کامالًآشکاراست.به«خونباا»اعالمفخحومباهاتشاعحبهقاحمانانشعحخویشدربندهایزیحازشعح

راندزتکحارنمودهاست:«دلبهشماسپحدهام»ویژهآنکهجمله



   

172 
  

(مفاخحهو

اسپحدهامدلبهشم

بهآفتابی

کهازخاکتانبحگحفت

وبهصوشتصداییصاف

کهپدشانیشمارا

درجباهها

طوافکحد

دلبهشماسپحدهام

بهآفتابی

کهازخاکتانبحگحفت

وبهغزاشیازشی

کهبهجانتان

جالیجاودانهعطاکحد

و24(همان:

توانآناارامجازازحقدقتکلجااندانست.بادردوواژههستندکهمی«آسمان»و«دریا»دربندزیح

نظحگحفتناینموضو شاعحقاحمانانشعحخودرامحورهاییمیداندکهجاانبهدورآنااست:

(محورومبنابودنقاحمانو

دریا

کحانهتاکحانه

مدزبانشماست
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وآسمان

خونباایشبخندی

کهمحگازشبانتانچدد

و25(همان:

شخصدتح شعح در عباس( و رشدد»رحتابواشفرل راز و« میشود ستوده یکقاحمان عنوان به

ویژگیهایاینقاحمانیکییکیبحشمحدهمیشود.بحشمحدناینویژگیهاندزبازبانیشگفتانگدز

بهعنوانمثال ،«تبحشبآوردنرازبهوسدلهرودفحا»،«زبانزدبودنناماودرآسمانها»همحاهاست.

ازتعابدحهمحاهباشگفتیدراینشعح«شکستنکوهازکمحبحایدرکتو»و«ریزشبارانمتواتحپوالد»

زیبایند:

شگفتیزاییو–(قاحمانبودن

بهگونهیماه

نامتزبانزدآسمانهابود

وپدمانبحادریت

باجبلنور

چونآیههایجااد

محکم

توآنرازرشددی

کهروزیفحات

شبتآوردبح

وساعتیبعد

دربارانمتواتحپوالد

بحیدهبحیده
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افشاشدی

وباد

تورابامشامخدمهگاه

درمداننااد

وانتظاردرباتکودکانهححم

طوالنیشد

توآنرازرشددی

کهروزیفحات

بحشبتآورد

وکناردرکتو

کوهازکمحشکست

و17-18(همان:صص

بدانمفاخحهایدربندهایدیگحندزتکحارشدهاست:

(مفاخحهو

منشمشدحباستانیشحقم:

پحوردهیمصاف

بدزارازغالف

و48(همان:

درنوردیدنمحزهایتاری وحماسهسازبودنقاحمانازمامتحینموضوعاتمطححشدهدربندهایزیح

ماندگاراستوصدایحماسهیبزرگیکه«حشحتا»است.امامحسدن( وشخصدتیاستکهقداماو

است:«رساوبلند»اینقاحمانبههمحاهیارانشآفحیدهاست،تاکنون
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قاحمانبودنو–(فحازمانبودن

وچهفصدحمیدانند

تاری حماسههایبلدغ

ازآوردنیکسوره

–مثلنگاهتو-

تاحشحعاجزاست

□□□

نه،هحگز

بحگلویمبدنتو

انکارخنجحوزوبدن

خدشهایواردنکحد

هنوزرساوبلندی:

اشف

الم

مدم...

و41-52(همان:صص

چاحهمحدانگیروشنمیشودو«خاموشکحدنچحاغ»با«تحجدعبندعحش»دربندحماسیزیحازشعح

اینتصویحخارقاشعادهایاستکهشاعحآنرارقمزدهاست:

عادتو(خحق

بایدچحاغراخاموشکحد

تاچاحهیمحدانگی
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روشنشود

و54(همان:

سدالنبی»منطقعلمیایجابمیکندکههحچهفورانکندباالخحهسقوطمیکندوفحومیریزداما

فقطدرماجحایکحبالاتفاقافتادهاستآنهمباخونطفلششماههچندنتعبدحیدرزبان«سقوط

حسدنیآمدهاست:شعحسددحسن

(خحقعادتو

استثناییبزرگ

درتاری فوران

سدالنیبیسقوط

فحیادیمتصاعد

کهباسهشعلهزبانهکشدد

و56(همان:

هموارهازخصایصقاحماناندراشعارحماسیاستواینبارشاعحاینعنصحرادر«محدانگی»عنصح

وجودزینبکبحی(سوشدحزنکحبالیافتهاست:

(قاحمانبودنو

ایزن

قحآنبخوان

تامحدانگیبماند

و66(همان:

گذشتنازمحزهایتاریخیازویژگیهایبندحماسیزیحاستکهخطابآنباز،بزرگبانویمددان

کحبال،زینبکبحی(سواست:

(فحازمانبودنو
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قحآنبخوان

وتجویدتازهرا

بهتاری بداموز

و66(همان:

هگوییدرشعحسددحسنحسدنیدرموردزینبکبحی(سواینبندحماسیاست:امااوجمفاخح

قاحمانبودنو–(مفاخحه

تاری زن

آبحومیگدحد

وقتیپلکصبوریمیگشایی

ونامحماسیات

بحپدشانیدوجباهینورانیمیدرخشد:

زینب!

بحایبداناینشگفتیها،شعحخودوقایعمحبوطبهحادثهکحبال،آنچنانشگفتوغحیباندکهشاعح

آغازمیکند:«هدچکسباورنداشت»راباجمله

(شگفتیزاییو

هدچکسباورنداشت

کحانهای

بهتحانهای

غحورگحدابرا

درخواهدنوردید

وآستدنمنطقیساحل
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بهشبخندیفاتح

بحهانقاطعکوشههارا

باطلخواهدکحد

و77-78(همان:صص

 ج(  ميد سبزواري

آنچهدربدانسبزواریدرتوصدفامامحسدن( ووکارستحگاوبهچشممیخوردوباعثشده

استتاشعحاوحماسیشود،طححکحدنامام( وبهعنوانیکشخصدتجاانشمولوطحححادثه

کحبالبهعنوانیکرویدادجاانیاست.

کاربزرگیک با هدرماجحایکحبالانجامدادازقاشبیکزمانخاصخارجشدوبهامامحسدن( و

عنوانیکقاحمانفحاتحازروزگارخودوبلکهبحایهمدشهزمانماندگارگحدید.

فحازمانبودنو–(جاانشموشی

ستتاگحدشزمانهدشدلوناارهستنامحسدنهستوحسدنیشعاره

ایننامپحشکوهبحاوراقروزگارجاویدهستتااورقروزگارهست

تاموجمیخحوشدوتابححمیتپدیادازخحوشاوبهصفکارزارهست

خورشددرویاوبهجاانآشکارهستتاسحزندسپددهوتابشکفدسحح

تاعدلهست،رایتاوهحطحفبهپاستتاظلمهست،نارتاواستوارهست

تادرزمانهرسمیزیداستبحقحارسودایدادخواهیاوبحقحارهست

هساردلهازداغاصغحاوداغدارهستتاالشهسحزندزگحیبانکو

و1188:42(قزوه،

شاعحدربدتدیگحیامامحسدن( وراساالرشادادرهحعصحوزمانیمیداند.بنابحاینبازقددوبند

طحفیخدامحوریامام( وزمانرایارایآننمیداندکهشخصدتیمانندامام( ورامحدودسازدواز

راندزدربدتنشانمیدهد.
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فحازمانبودنو–(خدامحوریقاحمان

ایبحتحینشاددکههحکسخدایراباچشمدلشناخت،تورادوستدارهست

و42(همان:

سبزواریقاحمانشعحخود،زینبکبحی(سورادرقصددهایباناماینبانویبزرگوباکالمیباشکوه

فحاخوراینشخصدتبزرگ،میستاید.مفاخحهازویژگیهایبارزاینابداتاست:

مفاخحهو–(قاحمانبودن

بحتحازآسدهوهاجحوساراییتوعبحتآموززنانیبهحجابوبهوقار

حوریانراستبهخاکقدمتبوسهازآنکغنچهیگلبنانسدهحوراییتو

عجبیندستاگحزینابتنامدهندکهگحامیثمحامابدااییتو

مادرتفاطمهراهمحهوهمپاییتودرصفحشحکههنگامشفاعتباشد

و222(همان:

امادربدتپایانیاینقصدده،عصمتوقداست،عفافوادبندزبهخصایصزینبکبحی(سوافزوده

میشودوبهاینتحتدبشعحرنگوبویخداییمیگدحدوکالمفاخحتحازگذشتهمیگحدد:

مفاخحهو–بودنقاحمانخدایی–(قاحمانبودن

درسحاپحدهعصمتتوازآنزیناَبیکهزسحتابهقدمقدسوعفافوادبی

و221(همان:

 د( طاهره صفار زاده

زمانوتاری محدودکنندهامام( ووپدحواناوندست.راهاورایاراناوتاهمدشهتاری ادامهخواهند

د:دا

(فحازمانبودنو

دراینمساحتتاریخی

مادرمحاربههستدم



   

180 
  

باهحکسیکهباحسدنبهجنگاست

ودرصلحدم

باهحکسیکهباحسدنبهصلحاست

و1184:128(صفارزاده،

شاداکهپدحوانراستدنسدداششادا( وهستندرنگوصفاتخداگونهدارند:

(خدامحوریقاحمانو

نشماشاددا

همدشهبددارید

صفتاورادارید

نهچحتمیزند

نهمیخوابد

و121(همان:

باطل بحایهمدشهبحقحاراستوبهتعبدحشاعحهحکسیدرهحجایجاانبا امام( و یادوراه نام،

بجنگد،ادامهدهندهراهامام( واست.

جاانشمولبودنو–(فحازمانبودن

همدشههستییاثاراهلل

وامتتوآمدهاست

خوندنوضدسازش

وهحکهباباطلبدعتنمیکند

یقدنمیدانمکهصادقانهامتتوست

وامتتوآمدهاست
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ومدگوید

بدگانهبایدبحود

وحقهمدشهبماند

مدداندرآفتابعشقتومیسوزد

تماممددانها

مددانفتحوبدعت

مددانکحبال

شادا

آزادی

و112(همان:

اهبهحرحتزینببهعنوانیکقاحمانصبورباردیگحدرقطعهزیحتکحارشدهاست:نگ

(قاحمانبودنو

وعصحعاشورا

درراهاست

وقلبزینبصابحمیخواند

آهایغحیبههایستمکار

ما

اهلحق

روبهشامغحیبانداریم

و217(همان:

 ه( عنيرضا قزوه
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بهابتدایخلقتانسانمیبحدوبا شاعح،تاری ماجحایکحبالوامامحسدن( ووعشقبهایندورا

گستحاندنتاری توانستهاستبدانبدتزیحرابزرگوحماسیگحداند.

(فحازمانبودنو

نخستدنکسکهدرمدحتوشعحیگفت،آدمبودشحو عشقوآغازغزل،شایدهماندمبود

و2/1112:11(قزوه،

بدانهمحاهباافتخارامامحسدن( ودربارهیطفلششماههاشوشگفتیاینماجحاکهنوزادیبتواند

یارگدحامام( ودرمدداننبحدباشد،مواردیاندکهبدتزیحراحماسهورکحدهاند:

شگفتیزاییو–(مفاخحهگویی

تابکوبمپحچمفحیادرابحبامماه

بهفحیادمرسدد–اصغح–کودکششماههام

و18(همان:

بهعالوه متعاشیمیسازد. اینجاودانگیشعحرا جاودانهاستوصحبتکحدندرباره حادثهعاشورا

شگفتیاینموضو کهخاکستحخدمههایسوختهیارگدحامام( ودرکحبالباشندباعثشدهاستتا

شود:بدتزیحبابدانیحماسیگفته

شگفتیزاییو–(فحازمانبودن

تابماندجاوداندرخاک،اینفحیادسحخخدمهآتشگشتوخاکستحبهفحیادمرسدد

و18(همان:

مسلماًبسدارعجدباستگفتهشودخنجحیکهامام( وبوسدلهآنکشتهشدهاستدربدانییارگدحامام

تفاقغحیبیرویدادهاستوجزاشتوفخامتشعحندزناشیازچندنمعحفیشود.امادربدتیچندنا

بدانیاستبهویژهآنکهاینخنجحمایهاتصالامام( وبهخدایمبدأعاشممیشود.

شگفتیزاییو–(خدامحوریقاحمان

مرسددندزههاوتدحهاوتدغهاکارینکحدتشنهبودموصلرا،خنجحبهفحیاد
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و18(همان:

سحخبودنآسمانهنگامغحوبپدیدهایهمدشگیاستوتعلقبهزمانخاصیندارداماربطدادناین

سحخیبهواقعهکحبالموضوعیاستکهدستمایهشعحقزوهقحارگحفتهاستتاچندنبدتحماسیرا

بسحاید:

(فحازمانبودنو

اینسحخیغحوبکههمحنگآتشاستتوفانکحبالستکهسحهادراوگماست

و1/1112:17(قزوه،

مباهاتبهاشکیکهبحایشادایکحبالریختهمیشودازویژگیهایبارزبسداریازاشعارعاشورایی

استازجملهدربدتزیح:

(مفاخحهو

اشکستجوهحیکهگاحهادراوگماستارهاکنددیاقوتودرصدحفدانر

و17(همان:

کار دستمایه حماسیعاشورا، اشعار بسداریاز در ندزه بح ( و مبارکامام سح خواندن قحآن موضو 

اینچندنقحآن مباهاتبه و فخح بحشگفتیاینواقعه، بدتزیحعالوه در است. گحفته شاعحانقحار

بدانشعحرامحکمواستوارساختهاست:خواندنی،

مفاخحهو–(شگفتیزایی

بحندزههاتالوتخورشدددیدنیاستقحآنکسیشنددهازایندشنوازتح؟

و18(همان:

محدنچندبارهدرراهمعشوقازمواردشگفتدربدتزیحاست:

(شگفتیزاییو

یاردرهحقدمدوبارهمحاندمهجانکنندبگذاربیشماربمدحمبهپای

و24(همان:
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فحاتدر گحفتنرودیمانند وضو اما بگدحند باحه بحایوضو آبرود از استکه حاشتطبدعیآن

سحزمدنکحبالبحایخواندننمازعشقآنهمازمشکهاییکهآبیدرخودندارنداززمدنههایخحق

حاست:عادتدرشعحزی

(خحقعادتو

خودجاریوضوستوشیدرنمازعشقازمشکهایتشنهوضومیکندفحات

و16(همان:

دربدتزیحشاعح،قاحمانانعحصهکحبالرامحورومبناییگفتهاستکهحتیماههمبهدورآنانمی

چحخدواینچحخشقطعاًتاپایانروزگاراست.اینامحبزرگوشگفتبهعالوهاینبدانکههنوزاز

چشماناینقاحمانانخونمیریزید،امورغحیبیاندکهدراینبدتآمدهاند:

محورومبنابودنقاحمانو–فحازمانبودن–(شگفتیزایی

خحمنزدهستماهبهگحدسحشماشمتحِشماخونمیرودهنوززچ

و12(همان:

دوتصویحعجدباندکهقزوهبحاینمایش«شکستنکوهازکمحبحایدرکتو»و«تالوتکحدنخون»

ایندوبدانهحدودرژرفساختخودحماسهصحنهشاادتا بواشفرلعباس( وبدانداشتهاست.

فحاوانبههمحاهدارند:

(شگفتیزاییو

بحخاستباتالوتخونبانگیااخاوقتیکناردرکتوکوهازکمحشکست

و12(همان:

بزرگتحیناتفاقهستیاست،دوموردشکوهمندمباهاتبهموضو شفاعتواشارهبهماجحایقدامتکه

هستندکهبدانبدتزیحراحماسیتحکحدهاند:

خدامحوریقاحمانو–(مفاخحه

آوازهشفاعتمارستخدزشددرماقدامتیاستبهحشحچهحاجتست

و14(همان:
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ومفاخحهبهچندنپدوندی،دوموضوعیاستکهاتصالبهخداوندکهمنبعقدرتعواشمهستیاست

توانستهاستبدانبدتزیحراواالوفاخحسازند:

خدامحوریقاحمانو–(مفاخحه

منششکحمخداستبهششکحچهحاجتستبسدارآمدندوفحاوانندامدند

و15(همان:

نحاشیکهدرسجدهاست،ازامورخارقاشعادهدرهما«سح»وقدامداشتنیک«پَح»رفتنبهعحشبایک

کهدوباردربدتآمدهفخحومباهاتبهاین«قحبان»مطححشدهدربدتبعدیاست.عالوهبحآنواژه

عاشم«سح»و«پح» مبدأ نمایانمیسازد.هحدومصحا همراههاییبحایرسددنبهشقایپحوردگار، را

هستیاند:

خدامحوریقاحمانو–یزاییشگفت–(خحقعادت



قحبانآنپحیکهرساندتورابهعحشقحبانآنسحیکهسجودششودقدام

و42(همان:

 و( عنو معنم دامغانو

شاعحخودازآنچهدرعصحروز«تاواناینخونتاقدامتماندبحما»یودرچندبدتنخستدنازمثن

گلکحدن»و«ریختنشحابدرجامشفقتوسطخورشدد»عاشورامیتواندید،اظاارشگفتیمینماید

مواردیهستندکههمشاعحوهمخوانندهشعحرادچارشگفتی«خورشددآنهمبحرویچوبندزهها

ونهکهخودشاعحدرتجاهلاشعارفیزیبابدانمیکندکهشایدچندنوقایعیرادرخوابمیسازندآنگ

دیدهاست:

بحخشکچوبندزههاگلکحدخورشددشفقملکحدخورشددروزیکهدرجام

یخوابدیدمشددوشفقراچونصدفدرآبدیدمخورشددرابحندزهگوی

خورشددرابحندزهدیدنسامگدناستآریاینچندناستخورشددرابحندزه؟

بحصخحهازسدبزن بحمیتواندیدخورشددرابحندزهکمتحمیتواندید
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و1187:77(معلم،

انیبهخوبیگستحدگیمرمونشعحرادرسحتاسحجاانازابداتزیحازمثنویحماسیعلیمعلمدامغ

ندلتاکوفهوازآنجاتاکحبالنشانمیدهدواینبدانخودنشاندهندهزبانجاانشمولاینمثنوی

موسی، یحدی، یوسف، هابدل، آدم، کلتاری ظلمومظلوماست. ازطحفیمرمونشعحدرباره است.

عمار،ماشکاشتح،مدثمتمار،حسنمجتبی،وامامحسدندرحقدقتعصارهعدسی،محمد،حددر،اباذر،

.ستتماممظلومانتاری بشحیتاندوبدینگونهشاعحمفاهدمشعحخودرادرسحتاسحتاری گستحاندها

اودرابداتیکهخواهندآمدبهبودندرجباهیمظلومانمباهاتمیکندومفاخحهرادرشعححماسی

جایمیدهدوبازبحبدانشکوهمندحماسیشعحشمیافزاید:خود

مفاخحهو–جاانشمولبودن–(فحازمانبودن

منزخماایکانهدارمبیشکدبممنگحچهاینجاآشداندارمغحیبم

منزخمداغآدماندرسدنهدارممنباصبوریکدنهیدیحینهدارم

منزخمدارتدغقابدلمبحادرمدحاثخواررنجهابدلمبحادر

یحدیمحایحدیبحادربوددرچاهددرچاهیوسفمحافحزندمادربو

موسیبدابانگحدبودمبحادرباعدسیشحیکدردبودمازندلبا

منبامحمدازیتدمیعادکحدمباعاشقیمدثاقخوندرمادکحدم

درچاهکوفهوایحددرمیشنددمبحثورشبباعنکبوتانمیتنددم

عماروشچونابحودریامویهکحدمیهکحدمبحریگصححابااباذرپو

اجدارآوازخواندمعحتاوانهستیهمچواشتحبازراندمبامدثمازم

حایرنجمجتبیدرکامدارمفدرجامدارمصمنتلخیصبحخدا

منزخمخوردم،صبحکحدم،دیحکحدممنباحسدنازکحبالشبگدحکحدم

و71(همان:

آوردهاستوسخنآنراحماسیمحتوایبدتزیحراازدایحهزمانبدحون«تاقدامت»استفادهازعبارت

ساختهاست:
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(فحازمانبودنو

تاواناینخونتاقدامتماندبحماچونبدوگانننگسالمتماندبحما

و82(همان:

 موسوي گرمارودي سيد عنوز(

بحعنوانحماسیکهداردهمازحدثظاهحوزبانوه«خطخون»شعحسپدد مازگحمارودیعالوه

جاتمحتواوژرفساختشعحیکامالًحماسیاست.

درادامهبندهاییازاینشعحفاخحکهمحتوایحماسیراباخودهمحاهدارندباتوضدحمختصاتحماسی

هحکدامآوردهمیشود.

هبندنخستدنشعحبازبانیپحشکوهازقاحمانحادثهکحبال،امامحسدن( وسخنمیگویدوهمانگون

کهدربندهایدیگحشعحندزخواهدمدید،قاحمانمحوریازبحجستهتحینشاخصههایحماسیآنمی

باشد.بهعالوهشاعحباآوردنعناصحیازعاشمهستیمانند:درختان،آب،فلقوشفقبهقاحمانحادثه

کحبالشخصدتیجاانیمیبخشد.

جاانشمولبودنو–(محورومبنابودنقاحمان

درختانرادوستمیدارم

کهبهاحتحامتوقدامکحدهاند،

وآبرا

کهمَاحمادرتوست،

خونتوشحفراسحخگونکحدهاست

شفق،آینهدارنجابتت

وفلق،مححابی

کهتودرآن

نمازصبحشاادتگزاردهای
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و1188:167(گحمارودی،

 تو»محکزومحوربودنقاحماندربندهایزیحندزمشاوداستوتکحارسهبارهواژه مؤیدایننکته«

ندز،فحاگدحبودناثحاتقدامخونبارامامحسدن( ورادرتمامهستی،«کائنات»مدندوبارواژهآاستو

نشانمیدهد:

جاانشمولبودنو–(محورومبنابودنقاحمان

بحگلویتوآمدشمشدحیکه

هحچدزوهمهچدزرادرکائنات

بهدوپارهکحد:

هحچهدرسویتو،حسدنیشد

ودیگحسو،یزیدی

اینکمایدموسنگها

مایدموآبها

درختان،کوهساران،جویباران،بدشهزاران

کهبحخییزیدی

وگحنهحسدنیاند

□□□

خونیکهازگلویتوتحاوید

رادرکائناتدوپارهکحدهمهچدزوهحچدز

اینکهحچدزیاسحخاست

یاحسدنیندست

و167-168(همان:صص
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چنانمحگی» غبطهخوردنزندگیبه را« استوکالم آمده بندزیح در استکه آمدز تعبدحیمفاخحه

حماسیساختهاست.عالوهبحآنمحوریبودنقاحمانندزتکحارشدهاست:

بنابودنقاحمانومحوروم–(مفاخحه

آهایمحگتومعدار

محگتچنانزندگیرابهسخحهگحفت

وآنرابیقدرکحد

کهمحدنیچنان

غبطهیبزرگزندگانیشد!

و168(همان:

دیدنکسیدرگداه،درآب،درسنگو...ازمواردخحقعادتدربندزیحاستونحوهچددنواژگان

بهگونهایاستکهاحساسمفاخحهشاعحرادرموردچندنشخصدتیباچندنویژگیهاییکامالًمشاود

است:

مفاخحهو–(خحقعادت

تورابایددرراستیدید

ودرگداه،

یدهنگامکهمیرو

درآب،

وقتیمینوشاند

درسنگ،

کهایستادهاست

درشمشدح،

کهمیشکافد
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درشدح،کهمیخحوشد

درشفق

کهگلگوناست

درفلق

کهخندهیخوناست

درخواستن

بحخاستن

دیتورابایددرشقایقد

درگلبویدد

تورابایدازخورشددخواست

درسححجست

ازشبشکوفاند

و161-172(همان:صص

این«ابدیت»و«هحگاه»جاودانگیقاحمانازخصدصههایآشکاردربندزیحاستکهباآمدندوواژه

خصدصهبارزتحهمشدهاستوبازقاحماندراینعباراتمحورومبنایکالمقحارگحفتهاست.عبارت

امامحسدن( وبدانمیدارد:هایندمهدومبند،مباهاتیاستکهشاعحنسبتبهقاحمانشعحخودیعنی

مفاخحهو–مبناومحوربودنقاحمان–(فحازمانبودن

هحکس،هحگاه،دستخویش

ازگحیبانحقدقتبدحونآورد

خونتوازسحانگشتانشتحاواست

ابدیت
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آینهایاست:

پدشقامترسایتودرعزم

خورشدد

الیقندست

وگحنهمیگفتم

جحقهینگاهتوست

و172(همان:

تحکدباتبهکاررفتهدربندزیحبهصحاحتامامحسدن( وراشخصدتیبحایهمهیزمانهاوهمه

«:هحکس»و«بشحیترهگذر»،«گذرگهتاری »مکانهامعحفیمینماید.تحکدباتیازقبدل

جاانشمولبودنو–(فحازمانبودن

بحتاالبیازخونخویش

ستادهایدرگذرگهتاری ای

باجامیازفحهنگ

وبشحیترهگذاررامیآشامانی

هحکسیراکهتشنهیشاادتاست

و171(همان:

تحکدباتیهستندکهمحورومبنابودنامامحسدن( ورابه«واژهیتو»و«عزمتو»،«کالمت»،«نامتو»

زازمختصاتحماسیبندزیحاست:عنوانقاحمانشعحنمایانتحمیسازندوخداگونهبودنقاحمانند

خدامحوربودنقاحمانو–(محورومبنابودنقاحمان

نامتوخوابرابحهممیزند

آبراطوفانمیکند
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کالمتقانوناست

خحددرمصافعزمتو،جنون

تنااواژهیتوخوناستخون

ایخداگون

و171(همان:

افتخارکحدنبهقاحمانوبهکاربزرگیکهاوکحدهاستازویژگیهایکالمحماسیبندبعدیاستو

فحاسوی»وردنتعابدحیهمچونآدردایحهزماننمیگنجدکهاینمامراشاعحباشاعحندزقاحمانشعح

یاست،همانطوریکهنشانمیدهد.قاحماناینشعحشخصدتیخدای«بدحونازراستایزمان»و«تاری 

درسطحپایانیشعحبهآناشارهکحدهاست:

خدامحوربودنقاحمانو–فحازمانبودن–(مفاخحه

محگسحخت

تناانهنامیزیدراشکست

وکلمهیستمرابیسدحتکحد

کهفوجکالمراندزدرهممیشکند

هدچکالمبشحیندست

کهدرمصافتونشکند

ایشدحشکن!

خونتوبحکلمهفزوناست

خونتودربستحیازآنسویکالم

فحاسویتاری 

بدحونازراستایزمان

میگذرد
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خونتودرمتنخداجاریاست

و172(همان:

ابحازحدحتوسحگشتگیازکارشگفتیکهامامحسدن( وکحدهاست،ویژگیمامیاستکهدربندزیح

:باعثحماسیشدنکالمگحدیدهاست

(شگفتیزاییو

اعجب

اازتو،عجباعجب

حدحانیمحاباتوپایانیندست

چگونهباانگشتانهایازکلمات

اقدانوسیرامیتوانپدمانهکحد؟

و176(همان:

اینسحخیبحای مزرعهایسحخو تبدیلبهیکمزرعهکحد. جاانهستیرا عظمتامام( و با کار

 و هماره»همدشه پححماسه« و دامنه پح را بدانشعح ( و امام کار چندنتوصدفیاز باقیخواهدبود.

ساختهاست:

فحازمانبودنو–(جاانشمولبودن

وجاانیکمزرعهشد

خونباخوشه،خوشه،

وهحساقه:

دستیوداسیوشمشدحی

وریشهستمراوجدنکحد

واینک

وهماره
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مزرعهسحخاست

و176(همان:

خدامحوربودنقاحمانشعحگحمارودیدرکنارکاربحدواژگانباشکوه،بدتزیحرابدتیفاخحوجاندار

کحدهاست:

(خدامحوربودنقاحمانو

ایآفتابتواضع،بحندزهخودراچهبندی؟ایسحفحازخدایی،ازندزهچونسحکشددی؟

و182(همان:

میتواندجاانی«هحکسی»شاعحعشقبهامامحسدن( ورادرامتدادبدشهیروزگارانمیداندوتعبدح

بودناینعشقراتداعیکند:

جاانشمولبودنو–(فحازمانبودن

هحکسدلسحخدارد،ایسبزاوراکمندیقتونخجدحدلهادربدشهیروزگارانعش

و182(همان:

استچوندرارتباطباخداوندیپدوستهاستعشقیکهبسدارمتعاشمامماجحایکحبالدرعشقیپاکدرت

عاشمداناستوبداناینگونهازعشقزبانشعحرافخدممیسازد:

ربودنقاحمانو(خدامحو

کحبالآیدنهیعشقخداستدرنمازماحخاکشمُاحماست

و181(همان:

امااین بلنداوعحشبنامدم. اینکهمکانیگودباشدونامآنهمگودال،خالفعادتاستکهآنرا

خحقعادتبهعالوهاینتعبدحکهاینگودالتاخداامتداددارد،بدتزیحراباشکوهخاصینشانداده

است:

خدامحوریبودنقاحمانو–(خحقعادت

نام،گودالوبلنداتاخداستاستاینکاینگودالعحشکبحی
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و182(همان:

گاهوبدداراست:آدرشعحگحمارودی،امامحسدن( وشخصدتیاستکهبحایهمدشهودرطولقحنها

(فحازمانبودنو



ایتوبددارقحونومابهخوابآفتاباازشبمارخمتاب

و182(همان:

باردیگحتالوتقحآنسحمبارکامام( وبحفحازندزههمحسشگفتیرابحایخوانندهایجادکحدهاست

وهمحسغحوروافتخاررا:

مفاخحهو–(شگفتیزایی

آنسحکهدرتالوتآیاتمحکماستفحاتحاستیکندزهازفحازحقدقت

و111(همان:

خورشددعاشمتاباگحدرهنگامشفقسحخاستوتاپایانروزگارندزاینسحخیشفقباقیخواهدبود

زیباوشور چندناستداللهنحیوزیبایی،ژرفساختبدتزیحرا دراثحماجحایخوندنکحبالست.

آفحینکحدهاست:

فحازمانبودنو–مولبودن(جاانش

رنگخونگحفتیعنیکهراهشدحیاوفقشحریسحخگونگحفتخورشدددرش

و118(همان:

افتخاربهقاحمانجوانعاشورایعنیعلیاکبح( وومقایسهاوباقاحماناناسطورهایهمچونسداوشو

حفحاهمساختهاست:رستم،بدانیفاخحوباستانیبحایشعحزی

(مفاخحهو

زیباییوشکوهدراوباهمآفحیداوشورستمخدایویگوییکهازسد

و222(همان:
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مباهاتبهشخصدتحرحتزینبکبحی(سوکههمدرعحفانسحآمدبودوهمعزمیراس درمبارزه

هرادرشعحنمایانکحدهاست:باسختیهاداشتدربدتزیحبهخوبیشکو

(مفاخحهو



عحفانبهپایرفعتاوبوسهمیناادبحشانههایعزمستونازجاللداشت

و222(همان:

بیقمحهمدشهگحمارودیدرشححماجحایشاادتقمحبنیهاشم،ابواشفرلعباس( وروزگاررابحای

مینامدوعشقراهمبحایابدیتدممعحفیمیکند:

فحازمانبودنو–(جاانشمولبودن

همبحجزمانهبیقمحشدهمخصلتعشقبیپدرشد

و214(همان:

گونهایمعحفیمیکنندکهگویاهحچدزپدشتحبدانشدکهشاعحانحماسی،قاحمانانشعحخودرابه

بحایقاحمانآفحیدهشدهاستواینقاحمانمحکزومبدأبسداریازححکتهاوتغددحاتاست.

مدنآبدریارابهخاطحظاورماهشبچااردهکهدراینجاآدربدتزیحهم،شاعحباایاامیشطدفباال

منظورابواشفرلعباس( واست،میداند:

(محورومبنابودنقاحمانو

دریابهگمانفحاتحآیدشبچاردهبحآیدمهچون

و215(همان:

رنگوبویخداییکهدرابداتزیحوجوددارددرکناربحشمحدنتصاویحشگفتیکهحرحتزینب

(سودرسحزمدنکحبالخلقنمودهاستمحتوایزیبایحماسیرادراینابداترقمزدهاست:

شگفتیزاییو–(خدامحوریقاحمان

کحدهمخلوقوبهرنگخداآنچهتوکحدیبهصفکحبال
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آنهمهخوندیدنوچونگلشدندشتخزاندیدنوبلبلشدن

دیدنخورشددذبدحازقفاباز،ستادنچوفلکرویپا

و226(همان:

مفاخحهآمدزشاعحدربارهشخصدتمتعاشیحرحتزینب(سووبدانبحخیازواژگانبهصورتبدان

مطلقوعامکهدریکظحفمکانییازمانیخاصنمیتوانآنااراگنجاند(مانندشب،کائنات،محدی،

حعفتوشحمووندزمبنابودنشخصدتقاحماناشعاریعنیحرحتزینب(سو،همهساختابداتزی

رامحکمواستواروشکوهمندساختهاست:

محورومبنابودقاحمانو–جاانشمولبودن–(مفاخحه

ستورهپاکپحدهشبایپحدهکائناتزینبم

محدیزتویافتپشتوانهایجوهحمحدیزنانه

ازشحمتوشحمراجگحچاکایچادرعفتتوشوالک

 و227(همان:
 

 تقابل های دوگانه -2-2

ترادوتقابلزیحبنایحماسهچهدراندیشهوچهدرزبانبحتقابلهایدوگانهاستواراست.ازاینرو،

بسامدکاربحدآرایهیترادوتقابلبهنسبتدیگحآرایههادرشاهنامه،»ازعناصحبندادینحماسهاست.

و.1171:74(جعفحی،«یگستحدگیدرونمایهجدالخدحوشحدرکلدتواجزایآناست.نشاندهنده

یتودرهمهعناصحهستیوجودداشتهاینگونهترادهاومقابلههاهموارهودرطولکلتاری بشح

تحاژدیهستیآناستکهدرآفحینش،ساکناناردوینوردرستدرکناراردویتاریکی،صف»است

اینتقابلوهمزادیدیحیننورو جداییناپذیحند. ازهم، ابدایندو ازلتا از گوییکه اند. کشدده

ایآناا اسطوره ناسازگاریجاودانیو ویژگیمشتحکهمهتاریکیو یآثارحماسیاست.، (جبحی،«

و1111:118

درآثارعاشوراییبهدشدلاعتقاداتشاعحانمذهبیاینصفآراییدوگانه،بدشتحبهشکلترادحقو

باطلخودرانمایاندهاست.درجباهحقسحاسحوفاوپاکیونوراستودرجباهباطلجفا،نامحدیو

ظلمت.
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 اسرافينو ن سي الف(

اشفاشاعحاهلکوفهراکهدشمنانمسلمبنعقدلاندوخودمسلمراچندنیادمیکند:

آیمیپایدآندوچشمپلددازشکافناانکوهتحا

بهکمدندرمدانکوهتحاسایهایایستادهدشنهبهدست

گزمههایگحسنهمیبویندجایگامتحا،چنانکفتار

باتوامتوایشجاعتقومیاورعشق،ایپلنگشکار

و1164:11(اسحافدلی،

باوبازمحدمکوفهرا،کهبهانتظارقتلمسلمبنعقدلهستندراباچندنتعابدحیوصفمیکند:

یمحدرابهدشنهوتدغگزمگانپلددمیجویندسایه

آبراازشبانتشنهدریغخدلاهحیمنانکهمیدارند

و15(همان:

جادشمنانیکهبهابواشفرلعباس( وحملهبحدهاندوندزخوداودربدانشاعحچندنآمدهاند:

الشخورانبهکدنهمینگحندگوئداتکسوارافتادهاست

شدحاینبدشهدرمدانانگارباتنزخمدارافتادهاست

و126(همان:

  سن  سينو سيد ب(

راچندن«مقتدا»اشفااونسلیزیدیانرابحایهمدشهتاری ،دشمنخطحسدنیمیشماردشذارباعی

سحودهاست:

البایدمانپدوستهبهشبخداخدابایدمانعاشمهمهخاککحب
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تاپاکشودزمدنزابناییزیدهموارهحسدنمقتدابایدمان

و1187:122(حسدنی،

میزند:باشاعحدرشعحزیحتاری ظلمومظلومراورق

تبحیجویدم

ازسنگهایجاهلی

کهنحخمحواریدمحمدیراشکست

وازپوالدی

کهدرکوفه

بحجآفتابرابهدوشقکحد

ودرعاشورا

بوسهگاهنبیرا

درنوردید...

درمجمحنمحود

درزاویهاستخوانزکحیا

ودرمحواریدمحمدی

فحیادغلتانیشدیم

وازسکوت

تبحیجستدم

و1184:11(حسدنی،

جاشاعحپدحوزیحقبحباطلرابااینقطعهبدانمیدارد:

وشب
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شباشکن

باگحدشپلکپحرونقتو

ازدورآسمانبدحونرفت

وآفتاب

آفتاببححانی

بلندشکفتنبحبام

بحآمد

و85(همان:

  ميد سبزواري ج(

پحچمداردادخواهیدرجاانمی همدشگیمیداندوحسدن( ورا شاعحرویاروییظلموعداشترا

داند:

تاظلمهست،نارتاواستوارهستطحفبهپاستوهحتاعدلهست،رایتا

سودایدادخواهیاوبحقحارهستتادرزمانهرسمیزیداستبحقحار

و1188:42(قزوه،

 طاهره صفار زاده: د(

خطباطلآنانرادرهمهزمانهابحقحارمیداند«یزیدها»بااستفادهازواژه«شامغحیبان»شاعحدرشعح

وشامغحیبانخاندانحسدن( وراندزبههمدندشدلدرپدشروقحاردادهاستوبدینشدوهایندو

جحیانرابحایهمدشهمقابلهمتحسدمکحدهاست:

شب

سلطهیزیدیهاست

واهلعلماشای
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درجنگباجااشت

وفتنهدرجنگباستم

شامزمانهرا

بددارمانده

بدتوتهکحدهاند

عبورشامغحیباناست

درورطهیزمان

یزیدها

بهقصدحذفرشادت

درباغوحش

بهپحورشخوکهایخبحچدن

سحگحمند

وخوکها

غحقهدرخوروخواب

دروغمیپحورند

دروغهایعدلستدز

دروغهایحقکشوآدمکش

وعصحعاشورا

راهاستدر

وقلبزینبصابحمیخواند

آهایغحیبههایستمکار
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ما

اهلحق

روبهشامغحیبانداریم

و216-217:صص1184(صفارزاده،



 عنيرضا قزوه ه(

اشفادربدتزیحدشمنانامامدیوانیمعحفیشدهاندکهبحایغارتآمدهاند:

گمشدنگدنآبیانگشتحشمادیوانکوفهازپیتاراجآمدند

و1/1112:11(قزوه،

باهحچندممکناستدشمنانامام( وسحخوشباشندامادرمقابلشبعزاداراوست:

یسداهیشادیبهتنکندشبباغمتوکحدهبهتنجامهبگذارشام،جامه

و41(همان:

 عنو معنم دامغانو و(

اشفاتقابلهابدلدانوقابدلدانهمدشگیاست:

منزخمدارتدغقابدلمبحادر!مدحاثخواررنجهابدلم،بحادر!

و1187:78(معلم،

بواهلحق،هموارهموردآزاراهلباطلقحارمیگدحند:

صبحخدادرجامدارمصفحایرنجمجتبیدرکامدارممنتلخی

منزخمخوردم،صبحکحدم،دیحکحدممنباحسدنازکحبالشبگدحکحدم

و71(همان:

 عنو موسوي گرمارودي ز(سيد
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عاشمرادوبخشجداازهممیداندبخشیحسدنیاستوبخشدیگحاشفادرشعحسپددزیح،شاعح

یزیدی:

شمشدحیکهبحاشگویتوآمد

هحچدزوهمهچدزرادرکائنات

بهدوپارهکحد

هحچهدرسویتو،حسدنیشد

ودیگحسویزیدی

...خونیکهازگلویتوتحاوید

همهچدزوهحچدزرادرکائناتدوپارهکحد

رنگ!در

اینکهحچدزیاسحخاست

یاحسدنیندست

و1188:168(گحمارودی،

باتقابلهمدشگیدروغوراستیدرشعحشاعحچندنتوصدفشدهاست:

خونت

باخونباایتحقدقت

دریکتحازایستاد

مجاانشدوعزمت،ضامندوا

اکهجاانبادروغمیپاشدا

و161وخونتوامرایراستیاست(همان:

جادردوابداتزیح،کحبالخطتمایزسپددیوسداهینشاندادهشدهاست:
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بحآننگارهبحدکهپدداوروشناستیکسوینقشروشنسبزوسپددرا

داستقیمشئوماشیعنیبهرنگسبز،صفاوشداکشددسویدگحسداهه

و112(همان:
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 فصل چهار 
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 بحث و نتیجه گیری

پدشازآنکهنتایجاینپژوهشاعالمشود،الزماستمواردتشابهواختالفسبکیکاهازدراینفصل

مقایسههفتشاعحعاشوراییانقالببدستآمدهاسترابدانکندمودرادامهبهبداننتایجکلیپژوهش

خواهدمپحداخت.



 مقایسه و تطبیق شاعران عاشورایی  

حوزهواژگان،بحخیازآنانتالشنمودهاند،بحایفخدمتحکاحدنازبدنهفتشاعحبحرسیشدهدر-1

شعحشانازواژگانکانوباستانیاستفادهکنند.بههمدنعلاتشاعحآناانازایاندیادگاهپاحشاکوهو

حماسیتحشدهاست.اسحافدلی،حسدنی،معلمدامغانیوموسویگحمارودیازاینگحوههستند.

،کمتحبهچندنواژگانیعالقهنشاندادهاند.یعنیسبزواری،صافارزادهوقازوهدرمقابلسهشاعحدیگح

زبانیتازهتحنسبتبههمتایانخوددارند.

درموردقاشبهایشعحیعاشورایی،گحایشبحخیازشعحاهمچنانباهقاشابهاایکالسادکشاعح-2

مثنوی،قصدده،رباعیوتحکدببند.اینفارسیاست.عمدهاینقاشبهادراینپژوهشعبارتنداز:غزل،

گحوهازشاعحانباهنحنماییدراینقاشبهابهخوبینشاندادهاندکههمچونگذشتهچندنقاشبهایی

مناسبسحودناشعارآیدنیبهویژهاشعارعاشوراییهستند.ازآنجملهاند:

اشفواسحافدلی(مثنوی،رباعی،قصددهو

بوحسدنی(رباعیو

جوسبزواری(قصددهو

دوقزوه(تحکدببندوغزلو
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هومعلمدامغانی(مثنویو

ووموسویگحمارودی(مثنویوتحکدببندو

درشعحعاشوراییانوا شعحنوندزبهخوبیادایدینکحدهاندوباسااختوپحداختایتاازهدراناوا 

یژهدربعدحماسیآنهستدم.حسدنی،صفارشاخههامانندندمایی،سپددو...شاهداشعارعاشوراییبهو

زاده،وموسویگحمارودیازایندستهاند.

اماقاشبتقحیباتازهایکهآنهمتوانستهاستبهخوبیازپسبدانحماسیشعحعاشوراییبحآید،قاشب

نموناهچاارپارهاستکهدرشعحدوتنازشعحایاینپژوهشیعنیاساحافدلیوموساویگحماارودی،

هاییازاینقاشبذکحگحدید.

حماسیتحیناشعاراینپژوهشرابایدمتعلقبهسددعلیموسویگحمارودیدانست.اساتفادهبجااو-1

مناسبازواژهها،کاربحددرستواژگانحماسیدرشعح،استفادههنحمندانهازصورخدالهمدرتشابده

یباشکلهاینو،استفادهازقاشابهاایشاعحمناسابباحایوهمدراستعاره،بهکاربحدنصنایعبدیع

اشعارعاشوراییبهویژهسحودنتحکدببندیعاشورایی،توجهکاملبهمحتوایحماسیاشعارواستفاده

ازظحفدتهایژرفساختحماسی،همگیازاینشاعحانقالباساالمی،شااعحیتوانمناددرعحصاه

اسیآنپدیدآوردهاست.شعحعاشوراییآنهمدرجنبهحم

بحخیازشاعحاناینپژوهشمانندحسدناسحافدلی،عالقهبدشتحیازخودباحایباهکاارباحدنواژه-4

هایحماسینشاندادهاند.واژههاییکهکمتحموردتوجهسایحشاعحاناینعحصهباودهاساتازقبدال:

دریادالنو...تدغدوشب،قوتبازو،غدحت،سحفحازی،تکسوار،رزمگه،

درمدانشاعحانعاشوراییاینپژوهشبحخیازآنانبهخوبیتوانستهاندتنااباآوردنیاکیااچناد-5

واژهکلفرایشعحخودرابهسمتحماسهسوقدهند.سددحسنحسادنیازایاندساتهشعحاسات.به

حماسیراباهنحمنادیتماامباهرگخون«محدانگی»عنواننمونهاودربندکوتاهزیحتنااباآوردنواژه

شعحخویشتزریقکحدهاست:

ایزن

قحآنبخوان

تامحدانگیبماند

و1184:66(حسدنی،
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یکیازواژههاییکههمفرایحماسهرادرشعحعاشوراییواردکحدهاستوهمبهماجحایبهندزه-6

هدرشاعحایاندورهتوساطبحخایازاساتکا«ندزه»کحدنسحهایشادایکحبالاشارهدارد،خودواژه

شاعحانهمچونقزوه،معلمدامغانیوسددعلیموسویگحمارودی،فحاوانبهکاررفتهاسات.امادرایان

مدان،سامقزوهازهمهبدشتحاست.بهگونهایکهحتیاینشاعحنامیکیازآثارمامعاشوراییخاود

وبدینشدوهجایگاهاینواژهرادرشاعحخاویشودرشاعحانتخابکحدهاست«باکاروانندزه»راهم

دورهانقالبمحکمتحکحدهاست.

 نتایج پژوهش

شعحعاشوراییدورهانقالباسالمی،دورانیباشکوهوباشندهازاینگونهمامازشعحآیدنیرارقام -1

فحاوانایاشاعارپاحشاکوهوزدهاست.تعددوتنو شاعحانعاشوراییازجوانتاپدحومحدوزنو

حماسیعاشورایی،درکنارتنو درقاشابهااووزنهاا،نگااههاایمتفااوتباهمراامدنشاعح

عاشورایی،توجهبههمهشخصدتهایحاضحدرصحنهکحبالازطفلچندماههتاپدحکانساالو...

شانتحینوباینظدحتاحینهمهوهمهاثباتکنندهاینمدعاستکهشعحعاشوراییایندورهازدرخ

ادواراینشاخهمامازادبفارسیاست.توجهبهبعدبسدارمامحماسیدراشعارعاشاوراییایان

 دورهدرهمهسطوحواشکالمختلفآنکامالمشاودونمایاناست.

همدنکهشاعحانعاشوراییدرایندورهسعینمودهاندازظحفدتهایمختلفزبانیبحایساحودن -2

شعارشانباحهگدحند،باعثگحدیدهاستتااینگونهشعحی،زبانیاستوارتحنسبتبهگذشتهخاودا

 داشتهباشد.

شعحعاشوراییدردورهانقالبنسبتبهپدشدنهخود،معناگحایانهتحاست.روایتگحیصحنههادر -3

وماتمکاهدرگذشاتهایندورهاندکاندکجایخودرابهتحلدلروایتهادادهاست.چاحهسوگ

بسداربدانپحداختهاند،درشعحایندورهکمحنگتحشدهوبهجایآنپدامهاایمااجحایکاحبالو

 پحداختنبهابعادمختلفشخصدتیافحادحاضحدرکحبالوسخنانآناننقشبدشتحییافتهاست.

هاایمعناویاست.قصاددراشعارآیدنیوعاشورایی،هدفازمباشغه،بزرگنشااندادنشخصادت -4

شاعحازبهکاربحدنچندنآرایهایدرکالم،نشاندادنمقامواالیاینقاحماناندینیوعظمتکاار

حماسیآناناستکهدرراستایاهدافبلنداشایبهانجامرساندهاند.درصورتیکهدرسایحاشعار

کلخدالپحدازیواموردستندافتیدارندغدحآیدنی،معموالشاهدآنهستدمکهمباشغههابدشتحش

واساسابسداریازشخصدتهاوحوادثنمیتواننددرعاشمواقعوجودداشتهباشند.ازنتایجماام

اینپژوهشهمدننکتهاستکهآنجاهمکهکاربهمباشغهدراشعارمیکشدبازیکسویمباشغه،

 حقدقتیانکارنشدنیواقعاست.
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وراییبحایآنکهشعحشانکمتحبهسویافسانهوخدالسوقبدابد،دربهکاربحدنواژهشاعحانعاش -5

هابهویژهواژگانحماسیدقتفحاواننشاندادهاند.آنانتالشکحدهاند،بدشاتحازواژگاانواقعای

واژدهامانندآتش،خون،پدکاروقدامباحهبگدحندوکمتحبهسحاغموجوداتافسانهایهمچوندیو

ویاشخصدتهایاسطورهایکهغاشباسحگذشتآنهاباافسانهعجدنشدهاست،ماننادرساتمو

 سداوشرفتهاند.

دراشعارعاشوراییبحرسیشده،یکیازمواردیکهزیاددیدهمیشود،تحکدباتجدیدیاستکاه -6

اینشاعحانستودنیاست.اینتوسطشاعحانعاشوراییابدا شدهاست.دراینزمدنهتبححبحخیاز

تحکدباتکهشایدبسداریارآنهابحایاوشدنباردرزبانفارسیبهکاررفتهاند،غاشبااباارحماسای
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دانشگاهیهستندوبههمدندشدلباشناختودقتنظحبدشتاحوکامالتاحیباهساحایشاشاعار

عاشوراییپحداختهاند.شذامواردخالفواقعوتححیفاتدرشعحآناندیدهنمیشود.
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Abstract 

In Islamic revolution because of numerous similarities with Ashoora campaign and suitable 

social cultural and political backgrounds which emerged in this era the Ashoora poems 

were created be her and more the previous times. Mental structure of revolution  happening 

of imposed war and internal and external enmities with this  revolution lead to reinforce 

attention to Epic and heroic poems and so much more Ashoora poems with heroic approach 

have been composed more than past. Among all of the poets who have had such an 

approach in composing Ashoora poems seven poets who are accidentally well known as 

Ashoora poet were choosen. The recognition of their Ashoora poems at verbal literal and 

content level is goal of this study. Selection the best Ashoora works of these poets and 

detailed  analysis of their Ashoora poems according to heroic dimention is one of this 

research features. Investigation of heroic rythm  in poems heroic imagination and 

visualization in poems and existing of bilateral contrasts are the most important  mentioned 

cases in this study. Among all studied poets we should consider  Seyed Ali Mousavi 

Garmaroodi as the most heroic poet because of suitable and appropriate use of terms artistic 

application of imageary application of rheterics in new style composing heroic and Ashoora 

combinations and use of heroic deep strueture capacities.  
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