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 چکیده
مشابه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق در این مقاله سعی شده مقایسه عناصر شعري به جهت اوضاع 

حماسه حسینی شهریار و عاشورا محمدمهدي جواهري بررسی شود. جواهري در قصیده عاشوراي خود حوادث و وقایع 
داري، نیرنگ و ظلم و ستم  و حکومتاند  هایی که اهل بیت و یاران امام حسین (ع) متحمل شده روز عاشورا و سختی

حسین(ع) و موضع  یزید را به تصویر کشیده است. شهریار نیز در قصیده حماسه حسینی، فلسفه نهضت و جنبش امام
خصمانه ایشان را در برابر حکومت اموي بیان کرده است. این مقاله مقایسه عناصر شعري است، میان به تصویر کشیدن 

مایه، عاطفه، خیال و سبک و جایگاه آن در دو قصیده  ورا، در نزد دو شاعر و به بررسی درونواقعه و حوادث روز عاش
 پردازد. می
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 مقدمه:

خداوند و شریعت را بیان کرده جواهري شیعه مذهب است، همانطور که در اشعار خود نیز، ایمان داشتن به وحدانیت 
ترین میراث است. او آگاهی دارد که حادثه عاشورا، محور شعر دینی و سیاسی و فرهنگی شیعیان است، که از مهم

شود تا منجر به اختالف در بین شیعه و سنی میزدایی از آن را یادآور باشد و به همین دلیل، تحریفعقیدتی شیعیان می
پردازد تا به اهداف شوم خود دست یابند. داران میدین با تحریف و تزویر، به تفرقه در میان دین نگردد؛ زیرا دشمنان

گرا بوده که در شعر خود با استفاده از ) جواهري شاعري کالسیک145(مهدي ممتحن و همکاران، سال چهارم، ص 
                                    ترفندهاي ادبی مضامین و وقایع حماسی و دینی را به تصویر کشیده است.   

اما شهریار شاعري شیعه مذهب بوده که اشعار او صبغه شیعی و ارزشی دارند، او عشق و عالقه خود را نسبت به اهل 
باشد بیان کرده در این قصیده عشق و ژرفاي بیت در قالب سرودن اشعاري متمادي که در رأس آنان حماسه حسینی می

شود که فلسفه و حرکت امام حسین (ع) نوعی که درك کرده به تصویر کشیده است. شهریار یادآور می حوادث را آنگونه
ي خدا را زنده نگه دارد. (مهدي ممتحن و همکاران، خواسته با ظلم و ستم، دین فرستادهعهد و پیمان الهی بوده که می

                                               )                                          146سال چهارم، ص 
شهریار به طور کلی و با در نظر گرفتن مجموع آثارش شاعري کالسیک و مرتجع نیست بلکه شاعري است واقعاً شاعر 

، 1371که آثارش لبریز از عواطف عمیق و احساسات رقیق و سخنش طبیعی و غیر متکلفانه است. (کلیات دیوان شهریار، 
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در مورد شهریار و جواهري مقاالت زیادي کار شده است که با موضوع عنوان شده متفاوت می باشنند.             )24ص

                                                                                                           
 نگاهی به تعریف ادبیات و اجزاي آن:

-ماتی است که معنی آن همراه با تحول زندگی قوم عرب و انتقال آن از بدویت به مدنیت تغییر یافته و پیواژه ادب از کل

شود به خود گرفته؛ که عبارت است از درپی معانی نزدیک به هم پیدا  کرده، تا این معنی را که امروزه متبادر به ذهن می
) 8، ص 1381شود. (شوقی ضیف، ه به شعر یا نثر انشاء میسخنی رسا که به نیت تاثیر در عواطف خواننده یا شنوند

اي ) ادبیات پدیده20، ص 1376شود. (عبدالحسین فرزاد، ادبیات آن قسمت از هنر است که در محدوده زبان، آفریده می
شود. (دیوید پیچیده است که وجوه مختلف آن به اقتضاي اعصار مختلف مورد مالحظه و توجه مخصوص واقع می

شود.   ) ادبیات بیان احساسات و عوامل درونی است که با دیدن عوامل بیرونی به تصویر کشیده می28، ص1385ر، دیچ
                                                                                                            

                                                                                                            
 عناصر ادبیات:

شامل عناصر چهارگانه، عاطفه، خیال، معنا و اسلوب مشترکند. این آثار از نظر زمان و مکان و زبان با هم اختالف دارند، 
                                )         171، ص1380اما شوریدگی و دلربایی خصلت مشترك آنهاست. (پروینی، 

 عاطفه:
). و در اصطالح 513، ص1973عاطفه در لغت به معنی مهر، دلسوزي، خویشی و قرابت است. (االب لویس شیخو، 

هاي هاي عینی و اشتغالشود. تاثیرانگیزههاي انسان نسبت به محیط خارج گفته میروانشناسی به حالت ها و واکنش
-منجر به ایجاد انفعال یا حاالت روحی گوناگون از قبیل غم و شادي و مهر و خشم و اعجاب می ذهنی بر روان انسان

)                                                                  157، ص1374پور، نامیم. (تقیشود که آنها را عاطفه می  
 خیال:

اي است که ادیب از طریق آن به این عنصر به منزله روزنه ترین عناصر در انواع ادبی خیال استیکی از ضروري
). 296، ص1996انگیزد (ابوحاقه، پردازد و احساسات و عواطف مخاطب را بر میتصویرگري اشخاص، اشیاء و معنا می

ر کلی و گویند در این نوع خیال ادیب به ساختا) خیال ساده: که به آن تصویر بیانی می1شود: و به سه گونه تقسیم می
-ي مطلب در قالب تصویرهاي جزئی و آرامشآفرینش طرح اثر ادبی کاري ندارد. بلکه در این نوع خیال بیشتر به شیوه

) 2). 300، ص 1996هاي کالمی و خیال انگیزي کالم از طریق تشبیه، استعاره، کنایه و نظایر آنها می پردازد (همان، 
ي ، آهنگ و عنصر لفظی اسلوب در خیال انگیزي کالم  مؤثر است با قوهخیال آفریننده: در خیال ساده و صوري وزن

). 38، ص1967چرخد(احمد، پردازد که کل اثر ادبی حول آن میتخیل خود به ابداع و آفرینش اندیشه یا موضوعی می
پردازد و سات میها و ماوراي محسوکند و به مشاهده پشت صحنه) خیال مجنح (بالدار): که در اعماق طبیعت نفوذ می3
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)                                          28، ص1981ها و حقایق روحی و معنوي است. (مقدسی، در این پرواز دنبال ارزش
                                                                                

 سبک و درون مایه:
نامند. و سبک از ي خاص بیانی دارد که آن را عنصر اسلوب یا تعبیر یا سبک میطریقههر متنی ادبی و غیر ادبی روش و 

) فردیت نویسنده و میزان مهارت او در بیان اندیشه. 2) فکر و اندیشه که باید بیان شود. 1دو عنصر تشکیل شده: 
شود، که پیرامون پیام تنیده فته میهایی گمایه به مجموعه شاخ و برگ) به عبارت دیگر درون301و2، ص 1996(ابوحاقه، 

کوشند براي شود، به بیان دیگر هنرمند بنا دارد با گسترش محتوا، شدت تاثیر آن را افزایش دهد. غالبا هنرمندان میمی
).                27، ص 1376شدت بخشیدن از حوادث و جریانات فرعی نیز در محتوا سود جویند. (عبدالحسین فرزاد، 

                                                                                                        
اش:یمحمد مهدي جواهري، جایگاه ادبی و سیاس  

در نجف اشرف در یک خانواده دینی و علمی به دنیا آمد، در جوانی به نوشتن کتاب 1903محمد مهدي جواهري در سال
کرد. در حفظ کردن قرآن روي آورد در کودکی در مجالس شبانه که در آن شعرا، علما و ادبا حضور داشتند سخنرانی می

 30کرد. جواهري کار روزنامه نگاري را در طول بیت شعر حفظ می 450ساعت  8و اشعار اعجوبه بود به طوري که در 
) جواهري 63، ص1384سال تجربه کرد و ساختار اسلوب اشعار او به شکل قصیده عربی قدیم بوده است. (تطور، 

 میالدي سروده که یکی از دو قصیده اوست که هر ساله با گذشت زمان، گرم و پر شور 1935قصیده عاشورا را در سال 
شود شاعر در این قصیده حرکت قیام امام حسین (ع) را از زمان ترك سرزمین در عزاي امام حسین (ع) خوانده می

کند همچنین از چگونگی حکومت داري یزید و دائم حجاز تا عراق و شهادت آن حضرت (ع) در صحراي کربالبیان می
راند. (مهدي ممتحن و می توسط وي، سخن میهاي جاهلی در میان امت اسالالخمر بودن او، گستراندن دشمنی

).                                                                             148همکاران، سال جهارم،   

کرد و مردم را به انقالب علیه بعد از آنکه جنگ جهانی اول در گرفت، جواهري در شورش علیه اشغالگران مشارکت می
) در زمان محمد مهدي جواهري در قرن بیستم عوامل سیاسی در عراق به 63، ص 1384کرد. (تطور، میآنان دعوت 

عهد و  -ي فرهنگی در زمان ملکیبه وجود آمدن شیوه -ي ملکیعهد و دوره -وجود آمد از جمله: شورش بریطانیایها
م) محمد مهدي جواهري 2011-ه1432، ي فرهنگی در زمان جمهوري. (مرادیانبه وجود آمدن شیوه -ي جمهوريدوره
در دمشق درگذشت و در زینبیه به خاك سپرده شد. (گنابادي).                             1997ژوئیه  1376/27مرداد  5در 

                                                                                                    
اش:اه ادبی و سیاسیشهریار، جایگ  

در شهر تبریز به دنیا آمد. دوران کودکی را در روستاي قورشاق و روستاي خشکناب در بخش  1285شهریار در سال 
نیمکه داش شهرستان بستان آباد در شرق استان آذربایجان شرقی سپري نمود. پدرش حاج میرآقا بهجت تبریزي نام 

) او تحصیالت خود را در زادگاهش تبریز و بعدها در 54، شماره 1383داشت که در تبریز وکیل بود. (شاهرخی، 
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دارالفنون تهران سپري کرد، چند سالی در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد اما به دالیلی از جمله: شکست در عشق، آن را 

ر شهریار، ناتمام گذاشت و زندگی خود را در کنار مشاغل دولتی، مصروف شعر و عشق و درویشی کرد. دیوان شع
ي اوست، کالم شهریار غالبا به سبک عراقی و سیاق سنتی است، با این حال وي نشانگر پهناوري حس و حال شاعرانه
). دوران 287، ص1386ي ذهن و زبان شاعرانه بوده است. (روزبه، تر در عرصهگاه در جستجوي جوالنگاهی وسیع

در جریان نهضت مشروطه از این رو مدتی طعم ناامنی و آوارگی را کودکی شهریار مصادف بوده با ایام انقالب تبریز 
) همچنین استاد شهریار همگام با مردم انقالبی ایران با سالح شعر و قلم، شروع به 176، ص1378چشیده است. (یاحقی، 

را با شعر و ) شهریار بیشتر اوقات خویش 54، شماره1383مبارزه و ثبت وقایع انقالب اسالمی کرده است. (شاهرخی، 
به  1367هاي انقالب پس از آن به موضوعات دینی و اخالقی روي آورد وي در سال کرد به ویژه در سالادب سر می

).                176، ص1378سالگی در گذشت، و در مقبرة الشعراي ((سرخاب)) تبریز مدفون گشت. (یاحقی،  84سن
                                                                                    

 علل انتخاب دو قصیده از دو شاعر نام برده:
شیعه بودن دو شاعر و تمایالت شدید آنها  -مساوي بودن شرایط سیاسی و اجتماعی دو شاعر -معاصر بودن دو شاعر

مساوي بودن اهداف  -د در جامعهفضاي ظلم و استبداد سیاسی موجو -نامه و سرگذشت آناننسبت به اهل بیت، زندگی
با توجه به اشعار دو شاعر  -موضوع و محتواي دو قصیده که هر دو حوادث و وقایع روز عاشورا بوده است -شاعران

ي بیان شهریارتوصیفی بوده است.                  ي بیان محمد مهدي جواهري توصیفی تحلیلی بوده و شیوهمذکور شیوه
                                                                                                                    

 بررسی عاطفه و جایگاه آن در دو قصیده مورد نظر:
 عاطفه دو قصیده زیر از نظر مثبت و منفی بودن مورد بررسی قرارگرفته:

را باابزار محبت، شادي، کمک به هم نوع خود و هر عاملی که عاطفه مثبت: عواطفی هستند، که احساس درونی انسان 
شور و شعف را در وجود انسان برانگیزد. عواملی هستند مانند: شادي، محبت، احترام به دیگران، ایثار، احسان و احساس 

    )           307، ص1363زیبایی، عواطفی هستند که انسان فطرتا به سوي آنها گرایش دارد. (شکیباپور، 
عاطفه منفی: عواطفی هستند، که احساس درونی انسان را با اکراه داشتن نسبت به عوامل بیرونی نمایانگر هستند. عواملی 

، 1367مانند: خشم، نفرت، کبر، ریا و حسادت، عواطفی هستند که انسان ناخودآگاه از آنها گریزان است. (همان، 
                                                                                   )                                     307ص

دارد که عاطفه در این قبل از آغاز بحث درباره عاطفه و احساس موجود در قصیده عاشوراي جواهري، نگارنده بیان می
هل بیت به ویژه امام حسین (ع) بیان قصیده بیانگر احساس شخصی شاعر بوده، که در آن حب عمیق خود را نسبت به ا

 کرده است.                                                                                                                    

 عاطفه مثبت:
)254م، ص2000(جواهري،   هی النفس تأبی ان تذلّ و تقهرا         تري الموت من صبرٍ علی الضیم أیسرا  
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شود که بر خاطر صبر بر ظلم و ستم به این نفسی است که از ذلت و خواري خود را دور کرده است و مرگی دیده می
 آسانی تبدیل شده است.

عاطفه مثبت در این بیت بیانگر این است که امام حسین (ع) نفس خود را از ذلت و خواري دور کرده و در برابر ظلم 
ه صبر نموده، صبري که مرگ آسان او را رقم زد؛ چرا که مرگ با عزت فراتر از حیاة با ذلت است و امام حسین(ع) امیبنی

 الگوي تمام نماي صبر و ایثار و از خود گذشتگی است.                                                            
یش مذموم المغَبۀ منکراو تختار محموداً من الذکر خالداً       علی الع  

باري که پایانی مبهم و تکذیب شده دارد.همتا نام او را جاودانه ساخته است، بر زندگی دنیوي مزمتخالق بی  

جاوید ماندن نام امام حسین(ع) در میان جهانیان از طرف خداوند، که این امر بیانگر عزت امام حسین(ع) در پیشگاه 
                                                                                                           خداوند باري تعالی است.   

 مشی ابن علی مشیۀَ اللیث مخدرا       تحدثّۀ فی الغاب الذئاب فاصحرا
اند،اما او از آنان روگردانیده و بیدههاي آن بیشه او را به مبارزه طلپیماید که گرگاي راه میي علی همچون شیر بیشهزاده

 روبه صحرا نهاده است.

-اي که حتی شیران بیشه نیز نمیرساند به گونهشجاعت و دلیري امام حسین(ع) احساس هیبت، شکوه و عزمت او را می

از هر گونه  آب و علف دورتوانند شجاعت امام را به تصویر بکشند، چرا که؛ در میان گرگان زمانه خود و در صحراي بی
تصویري که به آسایش معنا دهد همچون شیر در بیشه، تابلوي همیشگی اسالم را به پرچم کشید و آن را براي زمانیان 

 جاوید ساخت.
 تسامی سمو النجم یأبی لنفسه     علی رغبۀ ألدنَینَ أن تتحدر

خود را از آن دور کرد، و از میل و رغبت خود ها را به اونسبت دادند، اما نفس عزت دنیوي همانند اوج گرفتن ستاره
 نسبت به دنیا دوري کرد.

میلی او به دنیاي فانی و ي، بیهاي زود گذر زندگی، نشان دهندهدوري از شهرت و تمایل نداشتن به مادیات و خوشی
شک هر نفسی ده است. بیکشد، چرا که امام سیدالشباب اهل الجنه نامیده شاشتیاق او به ماندن در قرب الهی را یدك می

، 57فرماید: کلُ نفس ذائقۀُ الموت (قرآن کریم، آیهطعم مرگ را خواهد چشید، همانطور که خداوند در قرآن کریم می
کند و او ها جدا می، سوره عنکبوت). ولی مرگ در رکاب اهل بیت بودن مرگی است که انسان را از ناشایستگی403ص

فرماید: و ال تحسبنَّ الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا د همانطور که خداوند متعال در قرآن میرسانرا به اوج قرب الهی می
اند، و در نزد بل احیاء عند ربهم یرزقون. (هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده

، سوره آل عمران).72ص ،169شوند) (قران کریم، آیه پروردگارشان روزي داده می  
 و حتی انبري فاجتَثّ دوحۀَ أحمد      مفرِّعۀَ االغصان و ارفۀَ الذري

هاي آن گسترده شده و نسل آن باال امیه را ریشه کن ساخت، شاخهي پیامبر بلند آوازه شد و آلبه طوري که شجره نامه
 گرفته شده است
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شک نام اهل این امر موجب شادي و سرور پیامبر شده، چرا که بی ي پیامبر(ص) در حال گسترده شدن بوده،شجره طیبه

بیت در جاي جاي زمین پهناور منتشر شده همانطور که کرم و وفاي اهل بیت جاي جاي زمین را در زیر بال و پر خود 
 گرفته است.

 و خلو لسان الدهر ینطق فانه     بلیغٌ إذا ما حاول َالنطقَ عبرا
او ناتوان مانده است و زمانی که تعبیرآن را بیان کرده است مبالغه نکرده است.زبان روزگار از وصف   

کنند که اي است که، زبان روزگار از وصف او ناتوان مانده، حتی کسانی که ادعا میواال مقام بودن امام حسین(ع) به گونه
امام همچون خورشیدي در افق بی کران جهانیان اند؛ بیانی رقیق و لطیف را دارا هستند، از وصف مقام امام معذور مانده

کران و همیشگی امام را در بیانی به تصویر کشید.            توان تابش بی، پس چگونه میتابد و این تابش ابدي استمی
                                                                                                                 

 لکن أنوفا أبصرَ الذَّلَّ فانثنی      ألذیاله عن أن تُالثَ مشمرا
 اما یزید مغرورترین و بیناترین ذلت را داراست، چرا که سعی داشته است همت و اراده امام حسین (ع) را از بین ببرد.

هاي واال را نیز ر پی این است که همتامیه است؛ در واقع نفس ذلیل دمغرور بودن، بیانگر ذلت و خواري یزید و بنی
تواند کاري را به هاي دیگران نمیمضعف کند، و حسادت درونی انسان ذلیل، جز تالش واهی براي سست کردن اراده

پیوندد همچون کرده یزید و عاقبت شوم او. حدا پیش برد، جز آنکه خود را خوارتر کرده و در نهایت به اسفل سافلین می
الهاشمیینَ نابیاٌ       بهم عن مقرَّ هاشمیٍ منَفَّرا الموت ظعن  
اند.یان فراري بودهاند، یزیدیان از جایگاه و مقر هاشمیکاروان بنی هاشم جدا کننده مرگ ناشایست  

ترس و رعب همواره بر یزیدیان غالب بوده به طوري که ناي برخورد با اهل بیت (ع) را نداشته و همیشه در حال فرار از 
هاشم براي همگان آشکار است و این مظلومیت صفت همیشگی آنان بوده و هست، چرا که؛ با اند. مظلومیت بنیآنها بوده

کنیم، آنها همواره درگیر آگاهی یافتن از زندگی نامه و شرح حال آنان جز درد و اندوه، کمتر به آرامششان برخورد می
اند.مبارزه با ظلم، جور، فسق و فجور بوده  

بت سورة األعراب إال وقیعۀً    بها انتکص اإلسالم رجعاً إلی الوراأ  
کردند، بلکه توانایشان تنها در یک حادثه و واقعه اعراب از آوردن سوره ناتوان ماندند زمانی که ادعاي توانا داشتن می

گردد.بوده، که باعث عقب افتادن اسالم در امور کارها شده و آن نیز به مردم باز می  

کردند و در ضعف و ناتوانی اعراب همیشه در کارهاشان آشکار بوده است، زمانی که خود را با پیامبر (ص) مقایسه می
اي همانند زدند، در حالی که خودشان از آوردن آیهبستند و لقب شاعري به او میمورد نزول قرآن به او تهمت و افترا می

اند. اي ناتوان بودهآیات آن، یا حتی در کلمه  
 و مازالت االضغان بابن أمیٍۀ      تراجع منه القلب حتی تحجرا

هایشان چون سنگ سخت و محکم گردید.ها پیوسته در دل آل امیه انباشته شده تا زمانی که قلبکینه                  
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ا که قلبشان همچون سنگ هاست چرها و خونریزيامیه دائمی بوده، این بیانگر قلب سخت آنان در مقابل قتلکینه بنی
اند، و همواره رعب و وحشت را در میان عامه اي به انسانیت خود باز نگشتهبوده و در حین کشت و کشتار حتی لحظه

رحمیشان زبان زد خاص و عام بوده، و این لقب همیشگی آنان قرار گرفته است.  اند، و بیکردهمنتشر می  

ي حزن و اندوه محرم بوده، و شاعر وقایع باشد، زیرا؛ محور اصلی آن برپایهمیاکثریت عاطفه در قصیده شهریار منفی 
».                                    قصیده در حین تحلیل بیان شده است« تلخ عاشورا را به تصویر کشیده است.   

)956، ص1371محرم آمد و آفاق مات و محزون شد     غبار محنت این خاکدان به گردون شد (شهریار،   
مات و محزون ماندن هستی با وجود محرم. واال بودن غم و اندوه محرم تمام هستی را در برگرفته به عاطفه منفی: 

دهند و غمِ محرم را در وجود خود به ي روزگار نمایان است، گویی که آسمان و زمین ناله سر میطوري که غم در چهره
آورد و غم و اندوه اسارت کودکان کودکان و اسیران کربال دل هر انسانی را به درد میهاي سیه کنند. جامهمردم القاء می

اند. تشنه لب ماندن حضرت عباس کشد، که ناجوان مردانه با آنها برخورد کردهو حضرت زینب (س) را به تصویر می
در کنار او، ولی تشنه لب  دهد که با وجود حضور داشتن آب(ع) و کودکان حرم، وفاي حضرت عباس(ع) را نشان می

هاي هستی از این صحنه همچون رود کارون براي همیشه در حال جاري شدن است. روا داشتن شود و اشکشهید می
ظلم به خاندان پیامبر(ص) که، بعد از آن واقعه دل خراش، تنها ماندن حضرت زینب(س) در میان کودکان یتیم، در 

اي که با بردن نام زینب (س) تنهایی، دار شده، به گونهو هستی از این صحنه غصهحضور نامحرمان را به تصویر کشیده، 
گیري از اهل بیت و امام حسین(ع) و نَگریستن بر واقعه شود. کنارهها مجسم میغربت، مصیبت و آوارگی در ذهن

ته شود خریدار آن شود، چرا که هر اشکی که براي امام حسین (ع) ریخعاشورا، موجب غم و اندوه در آخرت می
ها همچون حضرت فاطمه (س) است، و همان اشک موجب شفاعت او در آخرت خواهد بود. شدت سوز و گداز اشک

آورد، و سینه از شود و مانند رود کارون که در عمق مد بودن آن سیالب به بار میور میجوشد و شعلهآتش است که می
دار شدن ، شیون و زاري براي شهادت حضرت علی اکبر(ع)، غصهداريشود. عزادرد آن جایگاه اشک، آتش و خون می

لیال(س) که به حد جنون رسیده است، شکسته شدن دل رباب و غرقه به خون شدن شیرخواره امام حسین(ع) دل هستی 
است که حتی شود، که این حادثه سوگوار به چه قانونی بوده اي این سوال ایجاب میرا به درد آورده و براي هر شنونده

اي بوده که احساس ندارند، لگد مال اند، حمله دستگاه بنی امیه همچون حمله حیوانات درندهبه شیرخواره نیز وفا نکرده
شدن جسم نازنین امام حسین (ع) در زیر سم اسبان یزیدیان که حتی حیوانات زبان بسته از این حادثه به درد آمدند، 

هاي بر اسب سوار شده ا با فریادي سهمگین بیان کنند، ولی افسوس که انساناند احساس خود رخواستهگویی می
ي حضرت عباس(ع)، اند. بازوان قلم شدهي نفس حیوانی خود را دنبال کردهاحساس تنها خواستههمچون حیوانات بی

ست، آب تا به مشک آب بر دهان گرفتن، قلب هستی را شکسته و روزگار از دیدن این صحنه براي همیشه عزادار ا
شد، ماند و فنا میکند، کاش بعد از آن واقعه پا بر جا نمیقیامت شرمنده حضرت عباس (س) است، گویی هستی بیان می

خواهد از این حادثه عالم را به آتش بکشد، چرا که درد عاشورا از به ور شده، و میحتی خشمش از حادثه عاشورا شعله
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ها را به آتش کشیدند و ناجوانمردانه سر امام حسین(ع) و یارانش آن زمان که خیمهآتش کشیدن هستی نیز فراتر است، 

 را از تن جدا کردند.

همراهی کردن امام حسین(ع)، ادامه دادن راه امام و اشک ریختن در عزاي امام موجب شادي و سربلندي عاطفه مثبت: 
آخرت است و جز او دادرسی را نخواهیم داشت. مهربانی باشد. امام حسین(ع) راهنما و شافی ما در دنیا و در آخرت می

اي بوده که هر انسان شجاعی در مقابلش ناتوان بوده و کس تواناي برخورد با او را و شجاعت حضرت عباس(ع) به گونه
توان شجاعت حضرت زینب(س) در شجاعت نداشته و هر کس با او روبر و شده با شکست و هزیمت مواجه شده، می

جاعت برادر و پدرش به تصویر کشید که جهان از هیبت و شکوه زینب(س) سربلند و خاتون شده، چرا که را به ش
هان ذلیل سر به قامت برافراشته و از اسالم و مسلمین دفاع کرده و حق برادر و اهل بیت همچون شیري در میان روبه

ي، قدرت، هیبت، شکوه، رایت االجمیال) در بردارندهخود را بیان نموده، آن زمان که بعد از حادثه عاشورا فرمود: (ما 
باشد، و شجاعت امام حسین(ع) و پرچمدار بودن اسالم را به تصویر عظمت، صبر و وفاداري به اسالم و اهل بیتش می

               کند.                           کشیده، که هستی بر او افتخار کرده و تا به همیشه از این حادثه احساس غرور می
                                                                        

 بررسی خیال و جایگاه آن در دو قصیده:
خیال در دو قصده از مباحثی مانند: تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز مورد بررسی قرار گرفته است. تشبیه: هنري است براي 

شود. گیرد و با این ابزار اطالق بیان تشبیه میمشترك که این بیان با یک ابزار صورت میداللت دو چیز در یک صفت 
)                                                                           20، ص1384(علی الجارم و مصطفی امین،   

 خیال در قصیده عاشورا محمد مهدي جواهري:

ي تصویري زیبا از ي النفس تأبی (دوري کردن نفس از ذلت)، ارائهجاز (عقلی) در جملهوجود عنصر معنصر خیال: 
تري الموت من صبر ٍعلی  نفسی پاك است که خود را از ذلت و خواري دور کرده، و به اوج کمال رسیده است، تشبیه

باشد که در امام حسین(ع) می ي تصویري از شهادت، نهایت صبر بر ذلت و خواري به آسانی مرگ، ارائهالضیم أیسرا
تشبیه راه رفتن فرزند  :مشی ابن علی مشیۀً اللیث مخدرانهایت سخت بودن آن ولی به آرامش و آسانی روبرو شده، 

ي شجاعت، قدرت و هیبت او در روز عاشورا بوده که با وجود تمام تنگناها علی(ع) به راه رفتن شیر در بیشه، بیان کننده
تشبیه خشم چشم او به  تحدته فی الغابدر این مصرع ها همچون شیر قدرت خود را به اثبات رسانده است، و سختی

ي شدت خشم اوست که کسی تواناي نگاه کردن به چشم او را ندارد، گویی با نگاه خشم گرگان در بیابان، بیان کننده
شود. کردن به چشم او، جان در دم کنده می  

تشبیه نبودن یزیدیان در بخشش به انسانی  ن کالمعطی قیاداًمحاوالً    علی حینَ عض القید أن یتحرراوماکادر این بیت، 
ي تصویري از خساست و حریص بودن آنان به مال دنیا، آن دم که حتی براي سر امام نیز قیمت گذاري مجاهد، ارائه

جز رسیدن به رفاه سراي فانی را ندارند. وجود عنصر  رساند که هدفیاند و این همان نهایت ذلیل بودن نفس را میکرده
ي ابصر الذل، (بیناترین ذلت) ارائه تصویري از گمراهی عمیق در اوج آگاهی داشتن نسبت به مجاز (مرسل) در جمله
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الی امور و تمیزحق از باطل، تسامی سمو النجم، کنایه از اوج گرفتن شهرت او در دنیا با پذیرش بیعت با یزیدیان در ح
هاي دنیوي و پذیرش ذلت دور کرده، با این وجود نام او فراتر که او میل و رغبتی نشان نداد و نفس خود را از خواهش

تشبیه بیض الظُبا ي در جمله ي مصرحه،از اوج گرفتن ستاره در دو جهان به مانند تابلوي همیشگی رقم زده شده. استعاره
د چهره است، که ارائه تمام نماي تصویر زیباي دائمی اهل بیت که قابل توصیف ي اهل بیت به آهوان سفیزیبایی چهره

، طراوت، سبز بودن، سر زنده بودن اهل بیت امام حسین(ع) را به سمرُالقَنا الخطی أن تتکسرا نیست. استعاره مصرحه،
باشد، ولی در دنیاي فانی در عین هاي خطی تشبیه کرده، ارائه جاوید بودن نشاط آن در دنیا و آخرت میسبز بودن نیزه

هاي سبز خطی، شکسته شده، استعاره مصرحه، تشبیه درخشش و سر سبز بودن زندگیشان همچون شکسته شدن نیزه
در این بیت:                                پنهان ماندن اهل بیت پیامبر (ص)  

رٌ     أطلَّ علی الطف الحزینِ فأقمعن بطحاء مکۀ أزه به مروارید در زیر خاك، ارائه تصویري که هر کسی تواناي  راغیب
باشد. مازالت اضغان بنی درخشند و این درخشش و زیباي فراتراز ماه میدیدن آنها را ندارد در حالی که همچون ماه می

اي ند، که در هر دورهرساهاي قوم او را میي بنی امیه، ارائه تصویري از خشم و خشونتامیۀ، کنایه از دائمی بودن کینه
انبرت فاجثت ي اند. در جملهي خود را به اثبات رساندهاند و کینههاي آنان، همچون ماري اهل بیت را نیش زدهاز دوره

 ي فراگیر شدن باشد، ارائه دهندهتشبیه گسترده شدن نسل پیامبر به گسترده شدن شاخ و برگ درختان میدوحۀَ احمد
هاي آن بلند و زیباست و این زیبایی دائمی است. وجود عنصر مجاز باشد که شاخهزمین می نسل اهل بیت در روي

ي کینه چشم بنی امیه است، که چشمانشان همچون روبهی خشم و کینه خود ي ابصار حقد، بیان کننده(مرسل) در جمله
کنند.                                           ي خود را حفظ اند تا کینهرا حفظ کردند و تنها در حال جاري کردن اشک بوده

                                                                                  
مالحظه نکردن در قتل و ایجاد وحشت و سرگردانی، ، و ما کنت فی بالتفکیر فی أمر قتله      الزداد إال دهشۀً و تحیرا

-رساند که یزید حتی لحظهباشد، که تصویري از زمان شهادت امام حسین (ع) را میدل بودن قوم یزید می کنایه از سنگ

و أفئدةٍ قد أوشکت أن اي در کشتن او درنگ نکرد بلکه تنها به فکر ازدیاد رعب و وحشت در میان اهل بیت بوده. 
باشد که آرامش یزید از دست رفته بود ز شهادت امام میمجاز (عقلی) شکایت کردن قلب، تصویري از زمان بعد ا، تَقَطَّرا

هایش را با کشید و این امر در قلب او نفوذ کرده بود به طوري که لحظهو در هر حالی واقعه عاشورا را به تصویر می
ي بیان کنندهي مردم، تشبیه امام حسین (ع) به قبله ،و فیهم حسینٌ قبلۀُ الناسکرده. هراس و پریشانی دائمی سپري می

کنند و قبولش دارند. مجاز (مرسل) ي خود ستایش میاي که او را همچون قبلهعزت امام در نزد مردم است به گونه
ي فکر نارواي یزید به خاطر ها، بیان کننده، پیچیده بودن فکر یزید به مانند پیچیده بودن کوه الحکم ملتَف الوشائج أبصرا

شود. یشد بعزمه، کند و به افکار پست و شوم نائل میرا که نوشیدن شراب فکر را مختل مینوشیدن بیش از حد شراب چ
باشد. ي عمل پوشیدن به اهداف و غایات مییجد و یسهرا، کنایه از شدت عمل در کارها وجدیت و تالش براي جامه

و قد کان کان بین الحزنِ و البِشر ي جملهي تمثیلیه، در چرا که امام در کارهایش بسیار جدي و مصمم بوده است. استعاره
ي ي تصویري از حزن و شادي چهرهغم و شادي چهره و بشارت دادن، بیانگر ارائه، وجهه    عشیۀَ و افاه البشیرُ فبشَّرا
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اش به خاطر تشنه لب ماندن کودکان، تنها ماندن حضرت زینب (س) در میان کودکان یتیم، باشد حزن و اندوهامام می

ي او به خاطر پیوستن به لقاءاهللا، رفتن به ي یزیدیان با اهل بیتش. شادي چهرهاسارت کودکان و برخورد ناجوانمردانه
دعوا روعۀ ي اند. مجاز (مرسل) در کلمهجوار رحمت و عزت ابدي، همانطور که بشارت دهندگان امام را بشارت داده

باشد زمانی که یزیدیان هاي زمانه میي تصویري از ترس انسانارائه کنندهدعوت تاریخ به ترس، ، التاریخ تأخذ محلَّها
در  ،و خلو السان الدهر ینطقمردم زمانه را با تهدیدشان علیه امام ترسانده بودند تا کسی به یاراي امام نرود. مجاز مرسل 

رساند.                        ام(ع) میها را در توصیف شرح حال امناتوان ماندن زبان روزگار در وصف امام، ضعف انسان
                                                      

خیال در قصیده حماسه حسینی شهریار:                                                                                          

      
-ها از واقعهي تصویري از غم و اندوه انساني آفاق، مات، محزون و خاکدان، ارائهجملهوجود عنصر استعاره (تمثیلیه) در 

اي بوده که هستی را در  بر گرفته است. مجاز از اند و غمش به گونهباشد که آن را به زمین نسبت دادهي عاشورا  می
باشد که اندوه آن فراتر از ین (ع) میي شدت غمگین شدن دل از شهادت امام حسي، دل خون شدن، ارائه کنندهجمله

تصویر ما از غم روزگار است. تشبیه غم و اندوه تشنه لب ماندن حضرت عباس (ع) به جاري شدن اشک رود کارون، 
ي تصویري از اشک در حال ریختن و آمیخته شدن آن با رود کارون. تشبیه گریستن در دنیا بر امام حسین(ع) به شاد ارائه

ي، یار امام در دنیا بودن شفاعت در باشد بیان کنندهت، و نگریستن در دنیا به غمگین شدن در قیامت میبودن در قیام
ي ور شدن آتش، و فراوانی اشک به رود کارون، بیان کنندهطلبد. تشبیه شدت ریختن اشک به شعلهآخرت را می

که همچون رود کارون در حال جاري شدن همیشگی بودن عزاداري براي واقعه عاشورا و ریختن اشک و ریختن اشک 
ي داغدار بودن دل رباب همچون است و پایانی ندارد. مجاز (مرسل) در جمله سوز، ساز و شکسته دل، ارائه کننده

شود. راز کند و همچون شمعی قطره قطره ذوب میهاي شاد را نیز غمگین میآهنگی سوزناك، که هر انسانی حتی انسان
رساند چرا که امام حتی قبل از شهادت نماز اول وقت ظهر نایه از دائمی بودن عبادت و بندگی امام را میو نیاز با خدا، ک

آورد. مشک آب بر دهان، کنایه از تالش حضرت عباس(ع) از بردن آب براي و عصر را در میدان غوغاي معرکه به جا می
رساند. نون شدن قامت هر الفی، سین (ع) را میکودکان تشنه لب خیمه و وفاي حضرت عباس(ع) به برادرش امام ح

ي مردم در مقابل شجاعت حضرت عباس (ع) بیانگر این است که تمام یزیدیان در مقابل قدرت کنایه از ناتوان بودن همه
ي امام حسین (ع) اي که راهی جز قطع کردن دست او براي از پاي در آوردنش ندیدند. حماسهاو ناتوان ماندند به گونه

-ها در مقابل حماسه او ضعیف و کوچک بودهاي که تمام حماسهنما بودن واقعه و حوادث عاشورا به گونهکنایه از بزرگ

هاي اهل بیت امام حسین (ع) در عصر روز عاشورا، چنان اند. آتش زدن خیام عصر فردا، کنایه از آتش گرفتن خیمه
غم سوختنش عالم را فرا گرفته است. استعاره (مصرحه) آتشی که دامن روزگار از فرت سوزش آن سوخته است و 

آهوان حرم سر به دست، کشته شدن اهل بیت پیامبر(ص) و یارانش و سر به دشت شدن شدن آنها در زمین داغ کربال را 
به آهوان زیبا روي و کشته شده تشبیه کرده، استعاره (مصرحه) ززینب شیرزاد علی، بیانگر شجاعت حضرت زینب(س) 
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باشد آنگاه که در میان یزیدیان همچون شیري از ا سالم و اهل بیتش دفاع کرد و جهان شجاعت حضرت علی(ع) میبه 
ي تصویري از تارومار شدن، شکست و را به حیرت وا داشت. تشبیه کوبیده شدن دستگاه یزید به فسرده شدن مار، ارائه

امیه به پیچید و به درك واصل شد. تشبیه شکست قوم بنیناتوانی یزید که در نهایت همچون ماري افسون به خود می
وار یزیدیان و مرگ ناشایست آنان همانند فنا شدن گنج قارون و ي تصویري از افکار افسانهشکست قوم فرعون، ارائه

اب باشد. تشبیه اهل بیت به کشتی نجات ارائه تصویري از رها شدن انسان از گردغرق شدن فرعونیان در رود نیل می
باشد.                                                                  گناه و نجات یافتن آنها از دوزخ با شفاعت اهل بیت(ع) می

                    
بررسی درون مایه و جایگاه آن در د وقصیده:                                                                                   

    
ي حسینی از نظر حزن انگیز بودن محرم، ریشه کن شدن دستگاه یزید، زنده نگه درون مایه دو قصیده عاشورا و حماسه

ها در دنیا و با عزت بودن مرگ در رکاب امام حسین ي انسانحسین(ع) و فنا و نیستی همهداشتن اسالم با وجود امام 
 (ع) مورد بررسی قرار گرفته است.                                                                                          

 حزن انگیز بودن محرم در دو قصیده:
الزداد اال دهشۀٌ و تحیرا        أمر قتله  و ما کنت بالتفکیر فی   

علیه انصباب السیل لما تحدرا                و ما کان بین القوم تنصب کتبهم   
و أفئدةٍ قد أوشکَت أن تقطَّرا            تکشَّف عن أید تُمد لبیعۀٍ      

سوي أن تجیء الماء خمس و تصدرا                 و بین التخلَّی عنه شلواً ممزَّقا      
علی الجمر من قد کاَن بالحکم أجدرا                  تولی یزید دقَّۀَ الحکم فانطوي      

    من رسالۀ أحمد ان اخضرا              و ما طال عهدالملک ری و مازال عود  
کبري زپرده بیرون شدبه خاندان رسالت ببین چه ظلمی کرد           فلک که زینب   

 چو بر حسین (ع) به گریی به حشر خندانیی                هر آن دو دیده که نگریست سخت مغبون شد
جوشد اشکها، گویی             که چشمها همه کارون و سینه کانون شدچه آتشی است که می  

  زغصه مجنون شدچه نوحه داشت سر نعش نوجوان حسین                  هزار حیف که لیال
 به سوز وساز رباب شکسته دل پرسم                      که شیرخواره، بخون غرقه از چه قانون شد؟

بوسید                     به زیر سم ستوران خداي من چون شد؟سر و بري که رسول خداش می  
قتل امام حسین(ع) در روز عاشورا، فراگیر بودن گذارد: به یاد آوردن هاي زیررابه نمایش میاین ابیات مجموعه اندیشه

ترس و وحشت در  میان اهل بیت، سرازیر شدن سیل غم و اندوه بر آنان، شکایت کردن قلب از در روز عاشورا، روا 
ها از نهایت بودن غم حضرت زینب(س)، گریستن بر امام حسین(ع)، مغبون شدن چشمداشتن ظلم بر اهل بیت، بی

ورشدن آتش و جاري شدن رود کارون، م حسین(ع)، جاري شدن اشک ها از فرط شدت همچون شعلهنگریستن بر اما
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غمگین بودن حضرت لیال، سوز و ساز رباب شکسته دل، غرقه به خون شدن شیرخواره امام حسین (ع) لگد مال شدن 

                   جسم عزیز رسول خدا(ص).                                                        

 ریشه کن شدن دستگاه یزید در دو قصیده:
 و حتی انبري فاجتَثّ دوحۀَ أحمد       مفرعۀ االغصان و ارفۀ الذري
 بنو هاشمٍ رهط النبی و فیهم          ترعرع هذا الدینُ غرساً فاثمرا

شد چنان بکوفت به تبلیغ دستگاه یزید      که خود یزید چو مار فسرده افسون  

پوشید      ز زینب است که این جلوه روز افزون شدیزید جلوه کار حسین (ع) می  
 از این مبارزه به شگفت خاندان علی(ع)      چنانکه نسل پلید امیه موهون شد     

      سه سال بعد پس را آن همه سپاه یزید      نبود زنده چنان آسمان دگرگون شد        
فرعونی            همان فسانه فرعون و گنج قارون شد بنی امیه و آن دستگاه  

در این ابیات، گسترده شدن نسل پیامبر، فراگیر شدن دین اسالم و ثمر دادن آن، که باعث دگرگونی و نابودي قوم یزید 
ي وسیلهي خاکی زمین و روز افزون شدن امر او به شده، محو شدن دستگاه یزید، فراگیر شدن اهداف امام حسین بر کره

امیه بعد از واقع عاشورا به طوري که سه سال بعد از آن واقعه حضرت زینب(س)، نیست و ناپدید شدن نسل پلید بنی
ي روزگار محو شدند اي فرعون براي همیشه از صفحههمه به درك واصل شدند، همچنین دستگاه او مانند دستگاه افسانه

اقی نماند.                                                    و جز نام شوم آنان، نسلی از آنان بر روي ب  

 زنده نگه داشتن اسالم با وجود امام حسین(ع):
 لو ال ذُحولٌ قدمت فی معاشرٍ      تقاضوا بها الطف دیناً تاخَّرا

 لزعزع یوم الطف عن مستقزِّه    و غُیرَ من تاریخه فتطورا
به      یسومونه التحریف حتی تغیراأقول ألقوام مضّوا فی مصا  

 دعوا روعۀَ التاریخ تأخذ محلَّها     و ال تجهدوا آیاته أن تحورا
 و خلو لسان َالدهر ینطق فانَّه       بلیغٌ إذا ما حاول النطقَ عبرا

هاي ما فوق       هر آن حماسه که در وي رسید مادون شداي است حسین از حماسهحماسه  

نوبت زینب که شیرزاد علی است       جهان به حیرت از این سربلند خاتون شدرسید   
 ولی حسین(ع) علمدار عشق و آزادي    لقب گرفت و شهنشاه ربع مسکون شد

 تو شاه دین چه جهادي به راه دین کردي       که مکه هم به تو ماه مدینه مدیون شد
ن به خون شماها رهین و مرهون شدخوشا به حال شما اي فداییان حسین        که دی  

وجود امام حسین باعث شده که هر دینی غیر از اسالم کنار زده شود و پرچم اسالم پا بر جا بماند، او تاریخ را براي ادامه 
هاي فراوان، امام زنده ماندن اسالم را بر جان خود مقدم ها و سختیدادن اسالم تشویق کرده، چرا  که با وجود مصیبت

توان گفت که زبان هاي زمانه تغییر و تحریفی در جایگاهش ایجاد کنند، میته، و اجازه نداده ترس و وحشت انساندانس
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اي که هر چه در این واقعه گفته شود در آن روزگار از وصف احساس امام نسبت به اسالم ناتوان مانده است به گونه
                                                                  مبالغه نشده است.                                 

ي انسانها در دنیا و با عزت بودن مرگ در رکاب امام حسین (ع) بودن: مرگ حتمی همه  

 هی النفس تأبی ان تذلُّ و تقهرا      تري الموت من صبرٍ علی الضیم أیسرا
قرٍّ هاشمیٍ منفراحد االموت ظعن الهاشمینَ نابیاً    بهم عن م  

 و غیب عن بطحاء مکۀ أزهرٌ     أطلَّ علی الطف الحزینِ فأقمرا
 و آذانَ نور البیت عند برحلۀ        وغاض الندي منه فجف و أقفرا

 خوشا به حال شما اي فداییان حسین (ع)      که دین به شماها رهین و مرهون شد
گرنه هر بشري زاد و مرد و مدفون شد نگري زنده این شهیدانند       وچو نیک می  

هاي نجاتند جمله معصومین        ولی سفینه او رشک فلک مشحون شدسفینه  
ها و ذلت دنیوي، به شود که به خاطر صبر بر ظلم و دور کردن نفس از خواهشمرگ با عزت امام حسین(ع) دیده می

ي باري تعالی بوده و این ها در حال عبادت و زمزمهنیزهاي که سر امام حتی بر روي راحتی مرگ منجر شده، به گونه
اي او را از یاد خدا باز نداشته، مرگ در رکاب اهل ها، که لحظهها و ستمنشان دهنده نهایت ایمان، استقامت وي بر ظلم

م تا به همیشه رساند و دین اسالباشد چرا که نهایت قرب الهی را میکه آرزویه هر انسان مومن می بیت، مرگی است که
مدیون شهداست، آنان  با مرگ خود دفتر اسالم را رقم زدند و با خون خود آبیاریش نمودند، و ما تا به امروز شاهد 

ایم طبیعی است که هر نفسی طعم مرگ را بچشد، اما آن مرگی محترم است که براي رضاي خدا هاي آنهابودهرشادت
(تو  »ارجعی الی ربک راضیۀً مرضیۀ -یاایتهاالنفُس المطمئنَّۀ«فرماید: ن کریم میباشد همانطوري که خداوند متعال در قرآ

اي روح آرام یافته! به سوي پروردگارت باز گرد در حالی که هم تو از او خشنودي و هم او از تو خشنود است) (نک، 
ي مرگ آن ر ابیان امام در لحظه،سوره فجر) این نهایت مرگ با عزت بودن است، که 28و27، آیه594قرآن کریم، ص

ي ما به شفاعت اوست.    شک اوست کشتی نجات ما در دو دنیا، و چشم امید همهنمود و به واصل حقیقی پیوست، بی
                                                                                                  

دو قصیده:بررسی سبک و جایگاه آن در   

جواهري شاعري است که محققان، خوانندگان و شنوندگان شعر خود را به سبب صعوبت و دشواري اسلوب به سختی و 
باشد. (نک، واقف زاده، ، تعقید در معنا و لفظ میاندازد، یکی از بارزترین عالیم شعر وي، متانت اسلوبمشقت می

1387،158                                  (                                                                             

باشد ،و بر عکس جواهري شعرش بسیار سلیس روان و قبل فهم است. از اما قالب شعر شهریار سبککش توصیفی می
ساس و تأثر مخصوص ي فاخر زبان سعدي و حافظ فکر و مضمون مستقل و احهاي شعر او این است که از جامهویژگی

)                                                                                  24،ص1371به خود دارد. (شهریار،   
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اش متدارك، حرف روي آن راء، حرکت باشد که بحر آن طویل، قافیهاي مقطوعه میقصیده عاشوراي جواهري قصیده

).        264، ص2010باشد. (نک، جواهري، تا می 4و ابیات مفرعه آن  68ن اش فتحه، تعداد ابیات آروي  

 و ما کان کالمعطی قیاداٌ محاوالٌ     علی حین عض القید أن یتحررا
 و    ما   کا   ن  کل     مع   طی   قِ  یا   دن   م   حا   وِ   لَن

ر  را ع  ال    حی   ن  عض  ضل  قی   د   ان   ي   ت   حر   
)96، ص1387فعولن      مفاعیلن          فعولن               مفاعیلن (نک. معروف،   

اش مقیده (ساکن)، حرف روي آن  ُد، حرکت اي است که بحرآن مضارع، قافیهقصیده حماسه حسینی شهریار قصیده
باشد.                                                                                   تا می 35اش ضمه و تعداد ابیات آن روي  

 بیاد تشنه لبان کنار نهر فرات       کنار چشم من از گریه رود کارون شد
 ب   یا   د   تش   نِ   لَ   با   ن   ك   نا   رِ    نه    ر   ف   رات

از   گر یه  رو   د   کا   رو  ن     شدك   نا   ِر   چش   مِ   من    
 مفاعلن      فعالتن      مفاعلن      فعالت

در بیت باال بحر مفاعیلن زحاف قبض شده و به مفاعلن تبدیل شده، همچنین فاعالتن زحاف خبن شده و به فعالتن 
                                              ).                                  142، ص1387تبدیل شده است. (نک، معروف، 

گیري:نتیجه  

گرانه و عمیق به عناصر شعري مخاطب را در حال و هوا و فضاي ذهنی ادیب مورد نظر قرار داده و تاثیر نگاه تحلیل
مایاند، در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی را در جهت بخشیدن به نوع نگرش و بینش ادیب به او باز می ن

تحلیل هر متن ادبی باید به چهار عنصر عاطفه، خیال، اندیشه و اسلوب تعبیر توجه و اهتمام نمود، براي اینکه هر اثر 
ادبی، از ذهنیت به عینیت تبدیل شود، به عبارت دیگر از ذهن و دل و درونِ ادیب به عالم خارج منتقل شود،               

                                                                                                                        
ما نیز در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که مقایسه عناصر ادبی میان قصیده عاشوراي محمد مهدي جواهري و حماسه 

مایه و سبک نگاهی به زیبایی و شگردهاي ادبی دو شاعر حسینی شهریار را باز نماییم و از  منظر عاطفه، خیال، درون
ریزي شده را بیان کنیم. بیفکنیم، افزون بر آن به اندیشه واالي دو شاعر که وصف و شرح حال امام حسین (ع) در آن پی

                                                                                                                             
اند با بیان زیبا و با استفاده از اند که توانستهدو شاعر مذکور در ادبیات معاصر هر دو از شعراي شیعه مذهب بوده

ترفندهاي ادبی خود حوادث و وقایع تلخ عاشورا را به تصویر بکشند به طوري که مخاطب با خواندن ابیات خود را در 
د  هر چند که ابیات جواهري از پیچیدگی لفظی و معنایی بیشتري برخوردار است ولی با دقتی چند بینوقایع حاضر می

توان به مفهوم زیباي آن دست یافت در صورتی که در ابیات شهریار این تصاویر به وضوح در آن قابل درك است.    می
                                                                                                                                  



 ۲۱۱۳/ اثر شهریار» حماسه حسینی«اثر جواهري و » عاشورا«مقایسه عناصر شعري 
 
در پایان امید است که در ترسیم و تصویرسازي مقایسه عناصر شعري دو شاعر توانسته باشیم نکات دقیق آن را مورد 

                                         بررسی قرار دهیم.                                                                       
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