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 . مقدّمه0

 هـای  ها و انديشه، سهمی بزرگ و انکارناپذير دارد و ويژگی ادبيات در ماندگاری ارزش
ادبی، فرهنگی و زبانی همۀ ملل جهـان را بـا وجـود اخـتالف ظـاهری و زبـانی معرفـی        

هـای   ترين و پربـارترين ادبيـات   کند. دو ادبيات کهن و پرسابقۀ عربی و فارسی از مهم می
جواری و قرابـت فرهنگـی همـواره ارتبـاط متقـابلی       تمدن بشری هستند که به دليل هم
اند که اين موضوع باعث ايجاد تشابهات بسياری در وزن،  پنهان و آشکار با يکديگر داشته

اسـت. از سـوی ديگـر، بررسـی      شکل، محتوا و فنون ديگر شعری در اين دو ادبيات شده
های دينی در آثار ادبی هر دوره در شناخت وضعيت مذهبی و فکری حاکم بـر آن   انديشه

شک در آثار ادبـی بـه    ينی بیجوامع مؤثر خواهد بود؛ زيرا تأثير عوامل و عناصر دينی و آي
ناپذير از ادبيات هر قوم نمايان است. با گسترش زبان فارسی با اينکه  عنوان جزئی جدايی

مذهب رايج در ايران تسنن بوده، اما کمتـر ديـوان يـا کتـابی موجـود اسـت کـه در آن،        
لمان نويسنده و يا شاعر به پيشوايان مذهب شيعه توجه نداشته باشد. در ميان اعراب مسـ 

 )ع(های مختلـف، شـاعران و اديبـان فراوانـی بـه مـدح و رثـای ائمـۀ اطهـار          نيز در دوره
های مملوکی و عصر معاصر شاهد هسـتيم. بـدين    اند که نمود بارز آن را در دوره پرداخته

ايـم و از ميـان شـاعران     سرا، محتشـم کاشـانی را برگزيـده    منظور، از بين شاعران فارسی
ايم تا به واکاوی تطبيقـی مـدح و رثـای     بدالمجيد را انتخاب کردهسرا نيز معروف ع عربی
 با تکيه بر مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی بپردازيم. )ع(و ائمۀ اطهار )ص(ها دربارۀ پيامبر آن

 . درنگی بر ادبيات تطبيقی و دو مکتب معروف آن6
که ميـزان  های مهم دانش ادبيات امروزين، شاخۀ ادبيات تطبيقی است  يکی از شاخه
توان جايگاه، موقعيت و وزن ادبيات ملّـی يـک کشـور را     با کمک آن می دقيقی است که

روشن نمود. ظهور ادبيات تطبيقی از پيامدهای نهضت اروپا )رنسانس( است که در اوايـل  
بار در فرانسه و به منظور بررسی روابط ادبی ميان يونـان و روم و   قرن نوزدهم برای اولين

ا به طور کلّی و ادبيات فرانسه بـه طـور خـاص و پـس از آن، بررسـی روابـط       ادبيات اروپ
ها شکل گرفت. در اين مکتب، تنها به مقايسۀ ميان ادبيـات ملّـی    ادبيات نوين اروپا با آن
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ها پيونـدهای تـاريخی    های متفاوتی دارند و ميان آن شود که زبان کشورهايی پرداخته می
انجامد. در نگاه اروپاييان، ادبيات تطبيقـی عرفـاً بـه     ثر میوجود دارد که خود به تأثير و تأ

ـ بررسی ارتباط بين دو ادبيات يـا  6ـ بررسی ادبيات شفاهی. 0شود:  موارد ذيل اطالق می
نظر   بررسی ادبيات صرف ـ9ـ بررسی ادبيات عمومی. 7ـ بررسی ادبيات جهانی. 3بيشتر. 

دبيـات منـاطق مختلـف و ديگـر     از مرزهای يک کشور خـاص و بررسـی روابـط ميـان ا    
ـ بررسی ادبيات از يـک نگـاه جهـانی )ر.ک؛    1های انسانی، علوم انسانی و هنرها.  عرصه
 (.01م.: 6119اصطيف، 

فرانسه مهـد ادبيـات تطبيقـی در معنـای علمـی آن اسـت. در ايـن کشـور بـود کـه           
تطبيقی  ميالدی اصطالح ادبيات 0969های خود در سال  بار ويلمن در سخنرانی نخستين
کار برد. البته محققان برآنند که آن ادبيات تطبيقـی کـه ويلمـن و معاصـرانش از آن      را به

شيوه و روش علمی مشخص و معيّنی نداشت و در واقـع، فقـط نـوعی    »گفتند،  سخن می
(. بـا آنکـه واپسـين    090: 0347کـوب،   )زريـن « مقايسۀ بين شاعران ممالک مختلف بود

های عملی و تطبيقـی بـود،    ای در پژوهش تحوالت گسترده های سدۀ نوزدهم شاهد سال
های آغازين سدۀ بيستم بود که نخستين کتاب علمی و جامع  اما بايد اعتراف کرد که دهه

نويسندۀ اين کتاب، پُل وان تـيگم يکـی از   »در باب ادبيات تطبيقی در غرب نوشته شد و 
(. 666: 0393مـنظم،   )نظـری   «بزرگترين استادان ادب تطبيقی در فرانسـه و جهـان بـود   

بدين گونه نخستين مکتب ادبی تطبيقی در جهان، يعنی مکتب تطبيقی فرانسه پديد آمـد  
که در کشورهای اروپايی گسترش يافت و تا اواسط سدۀ بيستم تنها مکتب تطبيقی رايـج  

ترين تعريـف در مکتـب تطبيقـی فرانسـه از آنِ گويـارد اسـت. وی        در جهان بود. روشن
المللی است. پژوهشگر ادبيات تطبيقـی ماننـد    ادبيات تطبيقی، تاري  روابط بين»يسد نو می

نشيند تا تمام دادوستدهای فکـری   کسی است که در سرحد قلمرو زبان ملّی به کمين می
(. اين مکتب با 9م.: 0391)گويارد، « و فرهنگی ميان دو يا چند ملّت را ثبت و بررسی کند

رو شد. در مقابل اين مکتب، مکتـب آمريکـايی شـکل     راوانی روبهها و انتقادات ف مخالفت
هـای قـومی بـر اسـاس تأثيرگـذاری و       گرفت که اعتقادی به نگاه به روابط ميان ادبيـات 

هـا در منـاطق    تأثيرپذيری نداشت، بلکه معتقد به وجود يک همخوانی فکری بين انسـان 
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مکتب ادبيات تطبيقی فرانسه  ترين منتقد مختلف جهان است. رنه ولک به عنوان برجسته
شدت از مفهوم تأثيرگذاری و اثرپذيری و نيز اصـول آن انتقـاد    ميالدی به 0399در سال 

 (:699م.: 0333کرد )ر.ک؛ عبود، 
هـا بـين    هـا و تفـاوت   مبنای عمل و نظر مکتب آمريکايی، بيـان مشـابهت  »
يکايی در های مختلف و نيز نمودهای ديگر تفکر بشری است. مکتب آمر ادبيات

پی ايجاد يگانگی بين نمودهای ادبی و هنری فکر بشری است. به ايـن علـت،   
های خود، تمايزی بين ادبيات، موسـيقی و هنرهـای تجسـمی قائـل      در بررسی

م.: 0394)علـوش،  « نيست. ضمن آنکه در پی اثبات روابط تأثير و تـأثر نيسـت  
37.) 

 . مدح و رثا در لغت و اصطالح3
نويسـد:   مـی  منظـور  ابن است. «نيکويی به توصيف و ستودن» معنی به لغت در «مدح»
 ذيـل : م.0339منظور،  ابن)« باشد می پسنديده و نيکو ثنای معنی به و هجاست ضد مدح»
 بـه  و اسـت  مصـدر  کلمـه،  اين»نويسد:  می واژه اين شرح در العروس تاج صاحب«(. مدح»

 زبيـدی، )« اسـت  آن، مِدُح معج و ستايش معنی به آن، مدحة مصدر اسم و ستودن معنی
 اســت، مـدح  متــرادف کـه  مــديح تعريـف  در نيــز دهخـدا  (.«مــدح» ذيـل  :6م.، ج 6116
 ممـدوح  تمجيـد  و توصـيف  بـه  آن در کـه  گوينـد  را ای چکامه و شعر مديح،»است:  آورده
 :06 ، ج0343دهخـدا،  )« اسـت  مدايح آن، جمع و کنند بيان را او نيکوی صفات پرداخته،
 در کـه  اسـت  شعر در ويژه به ادبی، فنون از فنی ادب، اهل اصطالح در مدح (.«مدح» ذيل
 فهـم  بـه  کاتـب  يـا  شـاعر  آنکـه  از قبل ويژه به است، يافته رواج فراوان پيشين های دوره
 نفـوذ  اهـل  آستان بر تکسب راه در را خويش آبروی و يابد آگاهی خويش رسالت حقيقت
 اصطالحی معنای (.641 :6 م.، ج0339 لقيروانی،ا و 679: م.0343 عبدالنور، ک؛.ر)نريزد 
 بـر  زبانی ثنای آن» :گويد می جرجانی. کند می تکرار را لغوی معنای همان تقريباً نيز مدح
 (.634: م.6113 جرجانی،)« است اراده و قصد با گفتن نيکو

مرثيه يکی از انواع ادبی است که معموالً به صورت منظوم است و از ديربـاز شـاعران   
 اند گذاشتهی را از خود به يادگار ا جاودانهو شاهکارهای  اند پرداختهزرگ زن و مرد به آن ب
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 لغـت اسـت و در   گرفته شده« رثو» او ي« رثی» (. رثا از مادۀ03: 0313، دوست رانيار.ک؛ )
، منظـور  ابن) «اوست دۀيپسندو صفات  ها یخوببه معنی گريه و زاری بر مرده و نيز ذکر »

(. در اصطالح ادب نيز يعنی شاعر عواطف و 063: 0م.، ج 6116و زبيدی،  073م.: 0339
احساسات خود را دربارۀ مرده يا فردی که در حال مرگ است، بيان و بر او گريـه و مويـه   

ر.ک؛ ) بپـردازد کند يا با ذکر مناقب و مکارم به تجليلی از مقام و منزلت شـخص متـوفی   
ی شـخص درگذشـته و اظهـار    هـا  یبزرگـوار و  هـا  یکين(. رثا ذکر 64م.: 0341ابوملحم، 
تـوأم بـا بـا غـم و     » که اوستی ها بتيمصقراری از فقدان ميّت و بزرگداشت  ضعف و بی

م.: 0399)حفـيظ،  « رنج نسبت به شخص از دست رفته و تعريف از محاسن فردی اوسـت 
اری اطـالق  مرثيه يا رثا در اصطالح ادب بر اشـع » است: (. مؤتمن دربارۀ مرثيه آورده041
که در ماتم گذشتگان و تعزيت ياران و بازماندگان و نيز اظهار تأسـف بـر مـرگ     شود یم

ويژه سيدالشهدا و ديگر شهدای کـربال و   پادشاهان و بزرگان و ذکر مصائب ائمۀ اطهار، به
ذکر مناقب و مکارم، تجليل از مقام و منزلت شـخص متـوفی و نيـز بـزرگ نشـان دادن      

به صبر و سکون و معانی ديگر از ايـن قبيـل    زدگان ماتميبت و دعوت واقعه و تعظيم مص
 (.93: 0319)مؤتمن،  «سروده شده باشد

 شعر عربی و فارسی در اسالمی . مدح7
 مـوارد  در و سـفارش  )ع(بيـت  اهل محبت به بسيار خود حيات زمان در )ص(اکرم پيامبر
 مسـئلۀ  بـه  رسـول  حضـرت  کـه  فراوانی تأکيد .فرمود می اشاره ها آن فضايل به متعددی
 رحلـت  از بعـد . نيسـت  پوشـيده  کسـی  بـر  داشـت،  )ع(علی حضرت شايستگی و جانشينی
 ويژه به ،)ع(بيت اهل فضايل بيان به شاعران و اديبان شد سبب که افتاد اتفاقاتی )ص(پيامبر
 از اما بعد بود، روان و ساده اسالم ظهور ابتدای در متعهد شعر. آورند روی )ع(علی حضرت
 اسالمی معانی فخامت و پختگی به آرام آرام که پيوست وقوع به اتفاقاتی )ص(پيامبر رحلت
 اسـالم،  عصـر  آغـازين  های سال در»ای که  کرد، به گونه کمک متعهد شعر در مذهبی و

 ای ارجـوزه . نبـود  کامـل  جهات همه از آن در و فکر انديشه ولی بود، قوی شعر در عاطفه
 دسـته  ايـن  از اسـت،  سـروده  )ع(علـی  حضـرت  مـدح  در لجم جنگ در عدی حجربن که
 (.31: 0396سياحی، )« باشد می
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 خالفـت  مسـئلۀ  بـه  معطوف کربال، حادثۀ از قبل تا شيعی متعهد شعر مضامين بيشتر
 در وی برد. نام شيعه شاعر بارزترين عنوان به را اسدی کميت توان می عصر، اين در. بود
 رسـالت  خاندان مدح به است، بيت اهل مدح در که اتهاشمي قصايد در ويژه به خود، شعر
 احتجـاج  بـه  بيـت  اهـل  دشـمنان  بـا  و کنـد  می دفاع آنان شدۀ غصب حق از و پردازد می

 متعهـد  شعر عباسيان، کار آمدن روی و امويان از پس .کند می هجو را ها آن و خيزد برمی
 و شـيعی  شـاعران  ميـان  اخـتالف . ديـد  خـود  دوش بـه  قبل از تر سنگين رسالتی شيعی،
رضـی   شريف حميری، سيد توان می دوره اين برجستۀ شاعران از. گرفت شدت غيرشيعی

 برجسـتۀ  شـاعران  ديگـر  (. از361ـ319: م.6117ضيف،  ک؛.ر)برد  نام را خزائی دعبل و
 مـدح  در بسـياری  متعهـد  اشـعار  رضـی  سيد. است رضی شريف عباسيان، دورۀ در شيعه
 و گرفـت  کمک بلندش روح از اشعار، اين در است. سروده ايشان حقانيّت از دفاع و )ع(ائمه
 (.044: 0397ر.ک؛ مختاری، )آورد  می فرود دشمنان قلب بر برّان شمشيری نيز

 به انحطاط دورۀ در متعهد شعر البته. رسد می خود اوج به انحطاط دورۀ در متعهد شعر
 ايـن  در متعهـد  شـعر  بـه  گـرايش  يافتن شدت يافت و گسترش دينی متعهد شعر صورت
 را چشـمگيری  افزايش بود. از اين رو، صليبی های جنگ دادن رد دليل به طرفی از دوره،
 جنـگ  به دعوت که يابيم می را ادبياتی و بينيم می دينی عاطفۀ با هايی قصيده سرودن در
 طبيعـی،  باليـای  ديگـر،  طـرف  (. از77: 0394ر.ک؛ اميری، ) کند می خدا راه در مبارزه و
ر.ک؛ )شـد   دينـی  شعر به گرايش سبب داد، رد انحطاط دورۀ در که مشکالتی و یقحط
 (.91 :همان
 کـه  اسـت  بوصـيری  بـود،  انحطـاط  دورۀ در پيـامبر  مدح شعر آغازگر که کسی اولين
 است: او چنين قصيدۀ مطلع سرود و پيامبر مدح در را «بُردة»نام  به خود معروف قصيدۀ
ــن» ــذکّر أم ــران ت ــذی جي  ســلم  ب
 

 «بـدمِ  مقلـة  من جری دمعاً مزجتَ 
 (.771: م.6119بوصيری، )          

 الدّين صفی. است داشته وجود دوره اين در نيز کلمه خاص معنای به شيعی متعهد شعر
 مـدح  در طـوالنی  يک قصيدۀ که است انحطاط دورۀ دانشمندان و شاعران جمله از حلّی
 از (. پـس 069ــ 063: 0394ر.ک؛ اميـری،  )دارد  بيت اهل مدح در قصيده دو و )ص(پيامبر
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 از عثمانيـان  چراکـه  شد؛ شديدی رکود و ضعف دچار ادبيات مملوکيان، بر عثمانيان غلبۀ
 جملـه  (. از39ـ99: ر.ک؛ همان)داشتند  زيادی تعصب خود زبان به نسبت و بودند ها ترک
 عبـداهللا  خـورد،  مـی  چشـم  بـه  او ديـوان  در بيـت  واهل )ص(پيامبر مدح شعر که شاعرانی
 شـاعران  شـيعيان،  ويـژه  بـه  مسـلمان،  شـاعران  بر عالوه معاصر، دورۀ است. در شبراوی
 مـوارد،  برخـی  در گفـت  بتـوان  شـايد  و اند سروده شعر بيت اهل مدح در هم غيرمسلمان
 أنطـاکی  عبدالمسـيح  و سالمه بولس از توان می. اند ربوده مسلمانان از نيز را سبقت گوی
 عميقـی  و زيبـا  شـعرهای  بيـت،  اهـل  مدح در ولی هستند، مسيحیشاعر  دو که برد نام
 شـهرت  کـه  اسـت  بيـت  اهل مدح در بلندی قصيدۀ أنطاکی، مبارکۀ علويۀ قصيدۀ دارند،
 هـم  آن که است بلند ای قصيده سالمه بولس از غدير عيد ملحمۀ همچنين، دارد. فراوانی
 .است غدير ذکر رد هم و )ع(بيت اهل مدح در هم که باشد می بيت 3199 شامل

از آغاز گسترش زبان فارسی با اينکه مذهب رايج در ايران تسنن بود، اما کمتر ديوان 
يا کتابی موجود است که در آن نويسنده و يا شاعر به پيشوايان مذهب شيعه توجه نشـان  

 هايی از آن را در شعر کسايی مروزی ديد: توان نشانه نداده باشد و از همان آغاز می
شعرهای دينی در قرن هفتم و هشـتم ميـان شـاعران مسـلمان و      سرودن»

اين موضـوع بيشـتر بـه ذکـر      غيرمسلمان هر دو متداول بود. در بين مسلمانان
الـدّين فرغـانی،    های آنان مقصور اسـت. سـيف   های اهل بيت و يا مرثيه منقبت

و مـدعی اسـت کـه     شاعر سنّی حنفی، قصيدۀ مؤثری دربارۀ واقعۀ کـربال دارد 
« هاسـت  و زدودن غبار کـدورت از دل  يه در اين ماتم مايۀ نزول غيث رحمتگر

 (.97: 0390)صفا، 

روی کار آمدن صفويان در ايران، نقطۀ عطفی در تاري  مذهبی کشور بـود. بنيانگـذار   
تصـميم  »اين سلسله، شاه اسماعيل صفوی، تشيع را ديـن رسـمی کشـور اعـالم کـرد و      

، مذهب شيعه نه تنها مذهب رسمی مملکـت، بلکـه   گرفت که پس از قبول مقام سلطنت
(. مشهورترين سرايندۀ اوايل دورۀ صفوی 13: 0313)براون، « تنها مذهب مجاز بايد باشد

بند وی در سوگ واقعۀ کربال مشهور است. پـس از ايـن    محتشم کاشانی است که ترکيب
 )ع(و ائمـۀ اطهـار   ص()فراوانـی در مـدح و رثـای پيـامبر     تاري  تا زمانۀ معاصر، شاهد اشعار

 هستيم.
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 0معروف عبدالمجيد . شناختنامۀ9

 آمـد.  دنيا به مصر قليوبيۀ استان در ميالدی، 0396 سال به محمد عبدالمجيد معروف
 سـپس  برد. پايان به سامی ادبيات و زبان رشتۀ در و األزهر دانشگاه در را تحصيالت خود
 در تحصـيل  به آن از پس شد. التحصيل غفار سامی های کتيبه رشتۀ در ايتاليا در دانشگاه
 آلمـان  گوتينـگ  و سوئيس زوري  های دانشگاه در باستان يونان و روم باستانی آثار رشتۀ
 بر عالوه (. وی376: 0393 ر.ک؛ خزعلی،) شد التحصيل فارغ ها دانشگاه اين از و پرداخت
 سـال  او در. دارد املک آشنايی دنيا زندۀ زبان چند به عرب، ادبيات و زبان بر کامل تسلط
 مـذهب  بـه  و شـد  مستبصر جستجو و تحقيق مطالعه، سال چند از پس و ميالدی 0397
 در فعاليـت  و دانشـگاهی  هـای  محـيط  در تـدريس  بـه  اکنـون  هـم  و گرويـد  )ع(بيت اهل
 عالقـۀ . اسـت  مشـغول  ايـران  مرزی برون تلويزيون و راديو از جمله، گروهی، های رسانه
 بـه  شخصی هزينۀ با خود را های کتاب شد سبب شعر سرودن و نويسندگی به وی شديد
 مـدح  در بسـياری  اشعار شدن، شيعه از پس و است مصر آيينی شعرای از او. برساند چاپ
 الشـعرية  الموسـوعة  قسـمت  در البيـت  اهـل  شعراء پايگاه در که است سروده )ع(بيت اهل
 در (. اوhttp://shoaraa.comموجـود اسـت )   مصـر  شـعرای  بخش در الحالية الدول حسب
 :گويـد  مـی  زمينـه  ايـن  در و است بوده تبعيد در سال وهشت بيست مبارک، حکومت زمان
 چنين اين های فعاليت جرأت ما و بود مبارک ظالم حکومت سلطۀ زير ها سال مصر کشور»

 رصـد  را امـور  خـارج،  از و دمبـو  تبعيـد  سـال  69 مـن  کـه  ای گونه به نداشتيم، را آشکار
 انقالبيـون  مشـوق  و پشتيبان مصر، اخير انقالب در (. ویhttp://farsnews.net« )کردم می
. اسـت  گذاشته برجای خود از منطقه حواد  و )ع(بيت اهل دربارۀ بسياری آثار او. بود مصر
 دربـارۀ  نرمـا  قالـب  در که علی ابن الحسين أناـ کتاب 0از:  است عبارت آثارش از برخی
 جـدار  علـی » ـ معلقۀ6است.  شده ترجمه فارسی به سرد مرگنام  با نوشته و کربال حادثه
 قصـيده  07 حاوی شد و چاپ هجری 0709 سال در و اوست اشعار مجموعۀ که« األهرام
 انتشـار  هجری 0709 سال در که اشعاری مجموعۀ ،نفسی لها تهفو لمن احجارـ 3است. 
 03 کـه  سـقيفة  عنـدها  وينصبونـ 7است.  قدس و انتفاضه فلسطين، آن موضوع و يافت
 أکاسـيا ــ  9شـد.   چـاپ  هجـری  0709 سـال  در و اسـت  گونـاگون  موضوعات با قصيده

http://shoaraa.com/
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 فکـر  فـی  أمريکاـ 1است.  گوناگون موضوعات در او کوتاه های داستان مجموعه ،للفراعنة
 بلـون ــ  4است.  بیعر زبان به رهبری ديدگاه از آمريکا کتاب ترجمۀ که الخامنئی اإلمام
 و )ع(علـی  امام و )ص(پيامبر مدح در اشعاری آن در که است شعری ديوان ،الغدير بلون الغار
 برخـی  و کالسيک قالب در آن اشعار از برخی. است آمده )ع(حسين امام و (س)زهرا حضرت

: الخـامنئی  اإلمـام  منظـار  من ـ الحوزة3 .عربی به ترجمه: الوالية ـ حديث9است.  نو شعر
 بـه  آن در و اوسـت  شـعری  ديوان جديدترين که يضیء زيتها يکادـ 01عربی.  به ترجمه
 برخـی  و کالسـيک  قالـب  در آن اشـعار  از برخی و است پرداخته )ع(بيت اهل رثای و مدح
 (.ww.mezan.net/mostabsirin/ma3rouf.html) است نو شعر ديگر

 الغـدير  بلون الغار، بلون خويش، ديوان در مصری، شدۀ شيعه شاعر عبدالمجيد معروف
 و اسـت  پرداختـه  )ع(و نيـز اهـل بيـت    )ص(پيامبر مناقب و خصال بيان به فراوانی قصايد در
 شـيعه  خـويش،  ديوان در وی است نهاده ظهور منصۀ در ايشان را به خويش خاص ارادت
 است. نموده بيان را بودنش

 های پژوهش . ضرورت، هدف و پرسش0ـ9
ی وجوه مشترک فراوانی دارند. ضرورت اصلی جستار حاضـر،  دو ادبيات عربی و فارس

در دو ادبيات فارسی و عربی است.  )ع(بررسی تطبيقی شعر دينی و مدح و رثای ائمۀ اطهار
ويژه شـيعه، بـه ايـن     هدف جستار نيز ارائۀ تصويری از حب و عالقۀ شاعران و اديبان، به

اسـت،   س  بـه آنهـا نوشـته شـده    هايی که پژوهش حاضر برای پا بزرگواران است. پرسش
 عبارتند از:

 اند؟ عالقه داشته )ع(ـ محتشم کاشانی و عبدالمجيد تا چه ميزان به ائمۀ اطهار
 است؟ ـ کدام يک از اين بزرگواران بيشتر کانون توجه دو شاعر بوده

 اند؟ هايی به مدح و رثای ائمه پرداخته ـ دو شاعر با چه خصلت

 . پيشينۀ پژوهش6ـ9
اسـت؛   مقاالت فراوانی در مجالت مختلف دربارۀ محتشم کاشانی نوشته شـده تاکنون 

مانند: سيد احمد کازرونی و محمدرسول آدينه که به بررسـی تطبيقـی محتـوای غزليـات     
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(. 061ــ 013: 0399اند )ر.ک؛ کازرونی و آدينـه،   محتشم کاشانی و بيدل کاشانی پرداخته
کاشـانی و شـريف رضـی دربـارۀ حادثـۀ       هايی از غم و اندوه محتشم يوسف الطف جلوه
(. عليرضـا محمدرضـايی و   606ــ 094: 0399اسـت )ر.ک؛ الطـف،    کربال را بررسی کرده

شـريف   هـای  سـروده  سـوگ  معروف محتشم کاشـانی و  سرودۀ سوگبررسی مريم کيا به 
و  تخيلی، اخالقـی  عاطفی، سياسی،ـ  تاريخی، روايیـ  رضی بر مبنای شش رويکرد روايی

بويـه   (. عبـدالعلی آل 397ــ 363: 0393انـد )ر.ک؛ محمدرضـايی و کيـا،     داختـه پرفلسفی 
اند و آن را بـا   لنگرودی و همکاران قصيدۀ سيد مهدی بحرالعلوم را بررسی و تحليل کرده

: 0336بويـه لنگـرودی و ديگـران،     انـد )ر.ک؛ آل  بند محتشم کاشانی مقايسه کرده ترکيب
 (.67ـ0

 بـا نشـان   انـد  کوشـيده  سيمين ولوی و مسعوده کوچکی دربارۀ معروف عبدالمجيد نيز
عربی،  جامعۀدر اشعار عبدالمجيد به تبيين شرايط سياسی  )ع(مظاهر قيام امام حسين دادن
جنـبش   شـعلۀ و بدين وسـيله، اهميـت اشـعار او را در افـروختن      اند پرداختهمصر،  ويژه به

 (.03ـ0: 0336لوی و کوچکی، )ر.ک؛ و دنبيداری اسالمی و انقالب اخير مصر هويدا ساز

ضمن معرفی شخصـيت شـاعر، مـدح علـوی را در      پوری زاده و مسعود باوان مهين حاجی
 اما (.093ـ033: 0333پوری،  زاده و باوان اند )ر.ک؛ حاجی کردهديوان وی بررسی و تبيين 

 که به بررسی تطبيقی اشعار اين دو شاعر پرداخته باشد، مشاهده نشد. ای مقاله

 قرآن کريمگيری از  ره. به1
 صـورت  به و است يافته تعالی ممکن شکل زيباترين به قرآن کريم پرتو در عربی ادب
 بـه  خويش آثار در ديرباز از شاعران و اديبان و است درآمده جهان ملل ادب ترين درخشان
 و احتفص معيار قرآن کريم که آنجا از. اند برده بهره ها آن از و اند داشته توجه قرآنی آيات
 سـحرانگيز  الفاظ از استفاده با اند کوشيده نويسندگان و شاعران ، بوده عرب نزد در بالغت
 بـا  نيـز  و دهنـد  نشـان  مضامين و الفاظ کارگيری به در را خود توانايی آن، واالی معانی و

 ربانی، کالم حرمت و قداست پناه در و بخشند فزونی را خود سخن تأثير آن، به استشهاد
. نماينـد  تـر  پـذيرفتنی  و ارجمنـدتر  را آن سـاخته،  صـدچندان  را خود های نديشها حالوت

های قرآنـی   ، به داستان محتشم عالوه بر اينکه از واژگان و اصطالحات قرآنی بهره جسته
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، بـا اسـتفاده از   «زمين»است. در بيت زير، شاعر در مصراع نخست از واژۀ  نيز تلميح داشته
اسـت. در مصـراع دوم ايـن بيـت،      بهره جسته« مردم زمين»مجاز حال و محل، به معنای 
برای نشـان دادن عظمـت و هيبـت ممـدوح     « أين المفر»شاعر از تعبير و اصطالح قرآنی 

است. در بيت زير، شاعر هيبت ممدوح را در هنگام پيـروزی   ، سود برده«ميرانشاه»خويش، 
اسـت و گـويی از    درآمـده  داند که مردم زمين از بزرگی وی به جنـبش و اهتـزاز   چنان می

 گردند: ترس اين هيبت وی، به دنبال پناهگاه و محل فراری می
 هيبتت وقت ظفر چون جنبش آرد در زمين»

 

 

 «أيـن المفـر؟  گويد از دشت زمين با آسمان  
 (.601: 0393 )کاشانی،                        

شده که در هنگـام خلـق    های دينی و مذهبی به اين داستان اشاره در روايات و آورده
است. شاعر در مصراع نخست برای بيان مقـام   انسان، خداوند اسم اشياء را به آدم آموخته

اسـت.   اشـاره نمـوده  « علّـم آدم »به اين واقعه در قالب تعبيـر قرآنـی    )ع(و منقبت امام علی
رسـد کـه يکـی از     همچنين، با توجه به واژگان طوطک و آيينه اين نکتـه بـه ذهـن مـی    

ای در برابر وی است کـه پرنـده    های آموختن زبان و کلمات به طوطی، نهادن آيينه شرو
کند و اين گونه بـا گذشـت    کند که واژگان را طوطی درون آيينه ادا می چنين استنباط می

آموزد. شاعر در مصـراع دوم در سـه تشـبيه مفـروق، حـق را بـه        زمان، اين کلمات را می
اسـت. در ضـمن    تشبيه نمـوده « طوطی»را به « آدم»و « آيينه»را به « )ع(امام علی»سخنگو، 

در علم و سبقت از تمـام   )ع(بايد گفت که هدف شاعر از اين بيت، بيان قدمت و مقام امام
 موجودات است:
ــبقِ  » ــانِ سـ ــم"در زمـ ــوده "آدم  علّـ   بـ

 

 

 «سخنگوی و تو آيينه و آدمْ طوطـک  حقْ 
 (.636: )همان                                 

ای برای جوالن شاعر برای بيان  همواره دستمايه )ع(داستان فراق يعقوب نبی از يوسف
ترين موردی که همواره مورد توجـه شـاعران    است. برجسته معانی و مفاهيم نو و زيبا بوده
اسـت. در ابيـات زيـر،     )ع(در اثـر بوييـدن پيـراهن يوسـف     )ع(قرار گرفته، بينا شدن يعقوب
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اسـت و در   گيری از صنعت تلميح، داستان بينا شدن يعقوب را بيـان کـرده   همحتشم با بهر
و در بيـت دوم، از اضـافۀ تشـبيهی    « يعقوب دهر»و « مهر ديده»آن از دو اضافۀ تشبيهی 

 است: استفاده نموده« لقا يوسف فرشته»و « لباس باصره»
 سحر زِ يوسف گمگشته پيرهن چو نمود»
 
 عقـوب پوشـان بـه ديـدۀ ي    لباس باصـره »
 

ــا   ــدۀ يعقــوب دهــر شــد بين  «زِ مهــر دي
 (.19)همان:                                 

ــته   ــف فرش ــرهن يوس ــوی پي ــا زِ ب  «لق
 (.41)همان:                                 

کـار گرفتـه، داسـتان     يکی ديگر از تلميحات قرآنی که محتشـم در شـعر خـويش بـه    
 )ع(اول آمدن صبح سپيد را به بيرون آمدن يونساست که شاعر در بيت  )ع(حضرت يونس

« مـاهی شـب  »است. در اين بيت، شاعر از اضـافۀ تشـبيهی    از دل ماهی به تصوير کشيده
است. در بيت دوم نيز شاعر ايـن داسـتان را در قالـب تعليلـی زيبـا و شـايد        استفاده کرده

کار گرفته کـه در   بهای منطقی برای بيان عظمت خداوند متعال و حمد و ستايش او  فايده
 است: آن نتيجۀ سرکشی را اسارت و گرفتاری بيان نموده

 زِ صبح سينۀ صافی نمود ماهی شـب »
 
 بــه بطــن حــوت مقيّدکننــدۀ يــونس »
 

 «که روی يونس خورشيد بود از او پيدا 
 (.19)همان:                                

 «به جُرم سرکشی از قوم مبتال به بـال 
 (.41)همان:                                

، گـذر حضـرت    بـه آن اشـاره شـده    قـرآن مجيـد  يکی ديگر از معجزات الهی که در 
است. در ايـن بيـت،    از آتش سوزان نمرود است که مورد توجه شاعر قرار گرفته )ع(ابراهيم

نيـز  محتشم در بيانی زيبا و با استفاده از صناعات زيبايی چون استعارۀ مکنيه دل آتـش و  
 است: ـ قرآنی را به تصوير کشيده دست صنع رب، اين واقعۀ تاريخی

 ستان برای خليـل   حرارت از دل آتش»
 

 «ربـا  اثر زِ طبع مـؤثر بـه دسـت صـنع     
 (.13)همان:                                
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 برکـت  اسـت. وی در شـعر خـود بـه     معروف عبدالمجيد نيز از اين امر مستثنی نبـوده 
 شـب  هـزار  از برتـر  را آن و اسـت  نمـوده  اشـاره  قرآن کـريم شب نزول  قدر، شب فراوان
 است: گرفته بهره قرآنی الفاظ از که است دانسته
ــا» ــة ي ــرُ فيــک القــدر ليل ــورُ الخي  موف
 مؤلّهــة يــا شــهر، ألــف مــن خيــرَ يــا
 

ــزل  ــاب ن ــاء و الکت ــوحی ج ــورُ ال  والن
 «مقــدورُ األمــر فيــک و الســالم، أنــت

 (.91: ق.0761 جيد،)عبدالم             
 مَا أَدْرَاک وَمَا* الْقَدْرِ  لَيلَةِ فِی أَنزَلْنَاهُ إِنَّافرمايد:  دارد که می قرآنابن ابيات اشاره به آيات 

 هِی سَلَامٌ*  أَمْر  کُلِّ مِّن رَبِّهِم بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ الْمَلَائِکةُ تَنَزَّلُ*  شَهْر  أَلْفِ مِّنْ خَيرٌ الْقَدْرِ لَيلَةُ*  الْقَدْرِ لَيلَةُ

 (.9ـ0/ القدر) الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّی
 کـه  نمـوده  اشـاره  «أبابيـل » بـه  موسـوم  پرنـدگان  آمدن و «الفيل عام» به عبدالمجيد

وأنت االتبـاعُ   ا أنت/ي»شد:  فيل بزرگ سپاه نابودی و باعث کردند می حمل را هايی سنگ
ـ فال عـام  یف وقد هبّوا لمؤازرتی/ ـ وأنـت ط  ل/ي ـ ور أبابي  عبدالمجيـد، )« وأنـت األحجـار   ل/ي

 (.090: ق.0761
 مِّـن  بِحِجَـارَة   تَـرْمِيهِم  * أَبَابِيـلَ  طَيراً عَلَيهِمْ وَأَرْسَلَغايب اين ابيات آيات زير است:  متن

 (.7ـ3/ الفيل) سِجِّيل 
 در کـه  ره کـرده فرزند اشا فراق در فراوان گريۀ اثر بر )ع(يعقوب نابينايی قصۀ به شاعر
 چشمانش )ع(مجتبی حسن امام ميالد با که دانسته نابينايی را خود و است آمده قرآن کريم

الجـارف/   الحـزن  عيناه/ مِنَ أبيضت مَن کنتُ الوجد/ وقد أعراسُ بهرتنی»است:  شده بينا
 عبدالمجيـد، )« ... اليعقـوبی/ وأبصـر   الشـوق  فيـه  الميالد/ فأشرق يوم مهدک فی فتمسّح
 (.011: ق.0761
 کظِـيمٌ  فَهُـوَ  الْحُـزْنِ  مِـنَ  عَينَاهُ وَابْيضَّتْ يوسُفَ عَلَی أَسَفَی يا وَقَالَ عَنْهُمْ وَتَوَلَّی :غايب متن
 (.97/يوسف)

 نجـات  را وی که گويد می سخن اژدهايی از «الغدير منشور»نام  به ای قصيده در شاعر
 ها آن در که خواهد کرد حفظ روزگار شرارا شرّ از را وی که  يک ماهی از يا بخشيد خواهد
الشـام /   ذا الـرأس  يـا  فتطـاولْ »اسـت:   بـرده  بهـره  )ع(يونس و )ع(موسی حضرت قصۀ از
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 تنينـاً  القرشـية/ وابعـثْ   الحقـد  عاصفة عنّی وشراعاً/ واحبسْ مجدافاً الطخية فی وانفحنی
 (.019: ق.0761 عبدالمجيد،)« الدهر قراصنة شرّ يمنعنی/ مِن حوتاً ينقذنی/ أو
 وَهُـوَ  الْحُـوتُ  فَالْتَقَمَهُو ( 014/ األعراف) مُّبِينٌ ثُعْبَانٌ هِی فَإِذَا عَصَاهُ فَأَلْقَی :غايب متن

 (.076/ الصافات) مُلِيمٌ
 هـای  گـنج  کـه  شـايد  بسـازد،  وی بـرای  ديـواری  تا خواسته )ع(خضر حضرت از شاعر
 حمالت برابر در را وی که بسازد سدّی تا هخواست ذوالقرنين از نيز و باشد آن زير پيروزی
جـداری/   اليوم األمة(/ أقمْ خضر) يا»است:  آمده قرآن کريم در که کند حفظ تاتار وحشيانۀ
 عنّـی  سـدّاً/ يحجـب   أو... ردمـاً  فأجعـلْ  تحتـه/ أو  المحبوس/ انطمرتْ النّصر کنوز فلرُّب
 (.013: ق.0761 مجيد،عبدال)« (... القرنين ذا) الهمجيّة/ يا( التّتر) غارات
 أَبُوهُمَـا  وَکـانَ  لَّهُمَـا  کنزٌ تَحْتَهُ وَکانَ الْمَدِينَةِ فِی يتِيمَينِ لِغُلَامَينِ فَکانَ الْجِدَارُ وَأَمَّا :غايب متن

 مَا تَأْوِيلُ ذَلِک أَمْرِی عَنْ لْتُهُفَعَ وَمَا رَّبِّک مِّن رَحْمَةً کنزَهُمَا وَيسْتَخْرِجَا أَشُدَّهُمَا يبْلُغَا أَنْ رَبُّک فَأَرَادَ صَالِحاً

 الْـأَرْضِ  فِـی  مُفْسِـدُونَ  وَمَأْجُوجَ يأْجُوجَ إِنَّ ذَاالْقَرْنَينِ يا قَالُواو ( 96/ الکهف) صَبْراً عَّلَيهِ تَسْطِع لَمْ

 أَجْعَلْ بِقُوَّة  فَأَعِينُونِی خَيرٌ رَبِّی فِيهِ نِّیمَک مَا قَالَ*  سَدّاً وَبَينَهُمْ بَينَنَا تَجْعَلَ أَن عَلَی خَرْجاً لَک نَجْعَلُ فَهَلْ

 (.39ـ37/ الکهف) رَدْماً وَبَينَهُمْ بَينَکمْ

 )ص(. پيامبر4
 سـتايش  و مـدح . اسـت  بشر راهنمای و هدايت چراغ جهانيان، سرور )ص(اسالم پيامبر
 و اهـ  زبـان  از شـاعران  از بسـياری  اسـالم  ظهـور  از پـس  کـه  است موضوعاتی از ايشان
 )ص(در ابيات زير، محتشم بـه سـه معجـزۀ پيـامبر     .اند پرداخته آن به مختلف های فرهنگ

اسـت و   اشاره داشـته  )ص(القمر به اشارۀ پيامبر است. در بيت اول به معجزۀ شق اشاره نموده
اسـت و   را بيان نمـوده  )ص(در بيت ديگری، شاعر تسبيح گفتن ريگ بيابان در دست پيامبر

در غار و تنيده شدن تار عنکبوت و تخم نهادن کبوتر بر دَرِ غـار را   )ص(برپنهان شدن پيام
 است: از ديگر معجزات ايشان برشمرده

 به يـک اشـاره زَ انگشـتِ آفتـاب رُسُـل     
 بـه آسـمان بلنـد   در قمـر افکـن    شکاف

 برای گفتن تسبيح خـويش در کـف وی  

ــا     ــرب و بطح ــاه يث ــی، ش ــد عرب  محمّ
 افکــن زِ بانــگِ واعجبــا بــه دهــر غلغلــه 

 کننــدۀ حصــبا  دهنــده و نــاطق  زبــان
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 دهنــدۀ آن مهــر منجلــی در غــار مکــان
 زِ حمــامای  بــر آن گــذار گذارنــده بيضــه

 

 کشــان زِ تــار عناکــب بــر او نقــاب خفــا
 «بازی آن اخفا که بيش گردد از اين مهره

 (.40: 0393)کاشانی،                       
سـازی بـرای ظهـور و حضـور      زمينهمحتشم کاشانی سبب خلقت آفتاب در آسمان را 

است و نورافشانی آفتاب بر تمام دنيـا را مـديون وجـود     در عرصۀ هستی دانسته )ص(پيامبر
 است: ايشان بيان کرده

 آفتـاب  از بسکه سوده چهره ترا در بر»
 از بهر ديدنت چـو سراسـيمه عاشـقان   
 شاه رُسُل، وسـيلۀ کُـل، هـادی سُـبُل    
 وراز خاک نوربخش درش اين ضيا و ن

 

 آفتـــاب آســـتان تـــرا در زر  بگرفتـــه 
 آفتـاب  گاهی زِ روزن آيـد و گـاه از در  

 کز بهر نعت اوست برين منبـر آفتـاب  
 «ذرّه بـــه يکـــديگر آفتـــاب آورده ذرّه

 (.31ـ30)همان:                           
 آنـان  از ارزشـمندی  آثـار  و اند داشتنه ای ويژه اهتمام موضوع نيز بر اين عرب شاعران

عبدالمجيـد در يکـی از قطعـات شـعری خـود ضـمن تبريـک والدت        . است مانده رجایب
داند کـه   دهندۀ بين آنان می کنندۀ قلوب پريشان مسلمين و الفت ، ايشان را جمع)ص(پيامبر

در واقع، به ريسـمان محکـم الهـی     )ص(اهللا آنان با تصديق ايشان و ايمان آوردن به رسول
 اند: چنگ زده
ــدک ا » ــال بمول ــاً أه ــريف، و مرحب  لشّ

ــه  ــذين بحولـ ــوم الّـ ــامعَ القـ ــا جـ  يـ
ــا   ــوال ربَّنــ ــنهم، و لــ ــتَ بيــ  ألّفــ
ــمتَهم   ــوا، فعص ــدّقوک و آمن ــم ص  هُ

 

 بالــــذکريات و عــــاطر األنســــام   
ــام    ــوبهم بِوِئــ ــين قلــ ــتَ بــ  ألّفــ
 ماکــــان، لــــو أَنفقــــتَ کــــلّ أدام
 «بالحبـــل، حبـــل اهللا، خيـــر عصـــام

 (.03ق.: 0761)عبدالمجيد،              
هـا و برپـاگر    شـکنندۀ بُـت   را دعوتگر به خداوند واحـد و درهـم   )ص(جيد، پيامبرعبدالم

 است: است که به واسطۀ آن، نظام و حکومت برپا شده حکومتی شرعی دانسته
ــداً » ــاً واحــ ــه ربّــ ــاً للّــ ــا داعيــ  يــ

 يـــا مَـــن أقمـــتَ حکومـــةً شـــرعيّةً
 

ــمَ األوثــــان واألصــــنام     و محطّــ
ــام...     ــلطة و نظ ــن س ــا مِ ــم به  «أنع

 (.07)همان:                                
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 )ع(. امام علی9
 بـا  و نثـر  و شـعر  به صـورت  که است مراثی و مدايح از سرشار تاکنون، آغاز از تاري 
 امـر  ايـن  کـه  اسـت  شده سروده )ع(علی امام منزلت و شأن در گوناگون های لهجه و زبان
. اسـت  بزرگـوار  و نظيـر  بـی  شخصيت اين به مردم عالقۀ و عشق بيانگر چيز هر از بيش
 :فرمايـد  مـی  )ع(صادق امام است. شده امر اين بر مزيد نيز )ع(معصوم ائمۀ تشويق و ترغيب
 و الهـی  تأييـد  بـه  مؤيـد  آنکـه  مگـر  شـود،  نمـی  گفتـه  شعری بيت ما منزلت و شأن در»
 هـر  بـا  جهان پهنۀ در علوی (. شاعران630 :41 ق.، ج0713 مجلسی،)« باشد القدس روح
 و نـام  ايشان، مناقب و خصال ذکر با و اند گفته سخن )ع(علی امام از مليتی و آيينی کيش،
 امـام  صـفات  انـد. برشـمردن   گسترانده خاکی پهناور کرۀ اين جای جای در را ايشان آوازۀ
 صـفات  تمـام  بـارز  مصـداق  ايشان چراکه نايافتنی؛ دست و دشوار بس است کاری )ع(علی
 کـه  باشـد  )ص(پيامبر حديث باب، اين در شاهد گوياترين دشاي و اند ستوده خصال و حسنه
 فـی  ابـراهيم  وإلـی  تقـواه  فـی  نوح و إلی عمله فی آدم إلی ينظر أن أراد من» :اند فرموده
« )ع( طالـب  أبـی  بن علیّ إلی فلينظر عبادته عيسی فی و إلی هيبته فی موسی إلی و حمله
 (.39 :33 ج همان،)

جای اشـعار   معتقد به مرام و مسلک علوی در جای محتشم به عنوان شاعری آيينی و
خويش و با توجه به عرصۀ محدود کالم در شعر، به بيان و تبيـين شخصـيت اجتمـاعی،    

است. در بيت زير، شاعر بـا اسـتفاده از صـنعت تلمـيح بـه       پرداخته )ع(دينی و سياسی امام
 است: واقعۀ کندن دَرِ قلعۀ خيبر به دست ايشان اشاره نموده

ــد » ــالی ي ــیّ ع ــدر، عل ــد حي ــدر مؤيّ  ق
 

ــا    ــنده در هيج ــر، کُش ــدۀ دَرِ خيب  «کَنن
 (.43: 0393)کاشانی،                     

، ايشان به نوعی نماد برای )ع(انگيز امام با توجه به ويژگی دالوری و جنگاوری شگفت
شوند و شاعران در مـوارد زيـادی بـرای بيـان شـجاعت و دالوری       شجاعت محسوب می

اند. در بيـت زيـر،    ن خويش، از اين نماد مقدس در خالل شعر خويش بهره جستهممدوحا
تـر شـدن قـدرت وی، از     محتشم در مدحی غلـوآميز از ممـدوح خـويش، بـرای ملمـوس     
 است: سود برده )ع(تشبيهی غير ادبی در تشبيه ساختن ضربت وی به ضربت امام
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 تيغت که گر رسد به زمين سازدش دو نيم»
 

 «بت شمشــير بــوترابدارد نشــان ضــر 
 (.016)همان:                              

 )ع(تر از دالوری امام بهی قوی های حکمران کاشان، نماد و مشبّهٌ شاعر در مدح رشادت
را  )ع(است و از رزم ممدوح خويش، دالوری و جنگـاوری امـام   در بيان شجاعت وی نيافته

 است: استشمام کرده
 که در بدو جهانگيری جهان بادا به او نازان»

 

 

 «آيــد زِ رزمــش بــوی رزم حيــدر کــرّار مــی 
 (.079)همان:                                    

الدّين محمـد اکبـر، پادشـاه هندوسـتان، از ويژگـی       محتشم برای بيان دالوری جالل
و « صـفدر »اسـت و در ضـمن بيـت، بـه دو لقـب       بهره برده )ع(شکنی امام شجاعت و صف

 امام اشاره دارد:« حيدرِ»
 به يک هَی بَردَرَد از هم، اگـر هفتـاد صـف بينـد    »

 

 

 «در آن مردآزما ميدان، که چون حيدر شود صـفدر  
 (.660)همان:                                           

محسـوب   )ع(يکی ديگر از وقايعی که همواره به عنوان نمـاد شـاخص بخشـش امـام    
ری از سوی امام در هنگام رکوع است کـه خـود بيـانگر پيـامی     گردد، بخشيدن انگشت می

بس ارزشمند است که کمک به خلق در هر حالتی واجب است. محتشم در بيت زير ايـن  
 است: واقعه را به تصوير کشيده

 ای برسـان  برات خويش به مُهردهنـده »
 

 «دهد خاتم که در رکوع به خواهنده می 
 (.676ان: )هم                             

را که نشانگر سطح بـاالی تفکـر ايشـان     )ع(در بيت زير، محتشم کالم و سخنان امام
است و حتی سخنان امام را بعـد از کـالم خداونـد و     دانسته )ص(است، مانند سخنان پيامبر

 داند: ترين کلمات می ، باارزشقرآن مجيد
 ای مقالت مثل ماقال النّبـی خيرالمقـال  »
 

 «ن المبين خيرالکالموی کالمت بعد قرآ 
 (.671)همان:                                
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 الفيـل،  عام اُم سی سال در رجب 03 جمعه روز در )ع(علی والدت مورخان، نوشتۀ بر بنا
 آن پـدر . پيوسـت  بـه وقـوع   خـدا  خانـة  يعنـی  کعبـه،  درون  سابقه بی و عجيب به طرزی
 دختـر  فاطمـه،  هـم  مـادرش  و عبدمناف، بن هاشم بن عبدالمطلب فرزند ابوطالب حضرت،
 ايـن  والدت امـا . اسـت  نسـب  هاشـمی  طرف دو هر از )ع(علی بنابراين، بود. هاشم اسدبن
 افتخـار  کعبـه  در تولـد . نبـود  عـادی  و سـادگی  بـه  کودکـان  سـاير  والدت ماننـد  کودک
است  نيامده دست به آينده و گذشته در بشر عموم از يک هيچ بر که است فردی به منحصر
 مقتـدا  کـه  اسـت  شايسته است، کعبه مولود که کسی تنها و( 9ـ3: 0341کمپانی،  ر.ک؛)

 حقيقـی،  پنـاه  و واقعی قبلۀ که است فهمانده مردم به عمل اين با خداوند واقع، در و گردد
 و نبـوده  ديگـران  بـرای  کرامتی چنين زيرا هستند؛ او معصوم اوالد و )ع(طالب أبی بن علی
بـه   کعبـه  در کـه  است کسی تنها و اولين )ع(علی (. امام19: 0391ر.ک؛ جعفری، ) نيست
 است: نموده اشاره بدان خويش شعر در عبدالمجيد که است افتخاری اين و آمد دنيا
 يحفّـــه جـــاء اهللا، بيـــت مولـــود»
 

ــا» ــة ي ــيالد کعب ــی الم ــری تيه  وافخ
 

 «أربـــع مـــن والتقـــی اإلمامـــة نـــور 
 (.09ق.: 0761عبدالمجيد، )             
 «مکمّــل الکمــال بــه الوليــد هــذا

 (.64همان: )                               
 فکـر  کـه  داشتند زيادی خواستگاران که است )ص(پيامبر يادگار تنها (س)فاطمه حضرت

 باشـند،  ايشان همسر توانند می خود  اجتماعی جايگاه يا دارايی و مال به واسطۀ کردند می
 هم پشتيبان و يار و يکديگر کنار در )ع(علی حضرت و ايشان که بود چنين الهی تقدير اما

 فاطمـه  بـرای  کفـوی  شد، نمی خلق طالب أبی پسر )ع(علی اگر»: فرمودند )ص(باشند. پيامبر
 بـا  اگـر  (س)زهـرا  فاطمة و )ع(علی ازدواج .(090 :6 تا، ج بی آشوب، شهر ابن)« شد نمی پيدا
 شـکوه  بـا  اعلی عرش در اما پيوست، قوعبه و زمين خاکی فرش بر تر تمام هرچه سادگی
 پرداختند؛ دُرافشانی به طوبی درخت و سرور و شادمانی به مالئکه آن، در و پاشد به بسيار
 و برگزيـد  )ص(پيامبری به مرا آنکه به قسم» :فرمودند ايمن امّ به )ص(مرتبت ختمی که چنان
 تـزويج  )ع(علـی  برای را (س)فاطمه که هنگام آن پرودگار گردانيد، من مخصوص را رسالت
 ايـن  ميـان  در شـوند.  جمـع  او عـرش  گِـردِ  در تا کرد امر را خود مقرب مالئکۀ و فرمود
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 تـا  فرمـود  امـر  پرنـدگان  بـه  آنگـاه  بودنـد،  نيـز  اسـرافيل  و ميکائيـل  جبرئيل، فرشتگان،
 درخشـنده  و شـفاف  لؤلـؤ  آنـان  بر تا داد فرمان را طوبی درخت سپس نمايند. سرايی نغمه
است و عالقـۀ   نموده اشاره امر اين به زير ابيات در (. شاعر097: 0340قزوينی، )« ندبيفشا

هـا شـرکت    بيان داشته که گروه مالئکه در مراسم ازدواج آن )ص(خويش را به داماد پيامبر
 داشتند:
ــتُ» ــهر أحبب ــطفی ص ــيّه و المص  وص

ــا و يزفّــــه البتــــول، بعــــل  يزفّهــ
 

 زوّجتهـــا قـــد و فاطمــة،  بعـــلَ يــا »
ــاری، بالخاطــ ــين حــور و الب  حــو الع
ــور ــور و ن ــا، ن ــا زوّج ــور؟ م ـــ الن  قي
 

ــک  ــب ذلـ ــالبطين الملقـ ــزع بـ  األنـ
ــام المالئـــک رکـــبُ ــع للمقـ  «األرفـ

 (.09ق.: 0761)عبدالمجيد،              
ــن ــوق م ــبع، ف ــهود و س ــل الش  تهلّ
ــرش ل ــی الع ــل ف ــنا حل ــدلل الس  تت
 «يأفــل ال کليهمــا نــور و همــا، ل،

 (.61)همان:                                
 هجـرت  اصـحاب  همـۀ  که دارد اشاره مطلب اين به هجرت خبر ابتدای در هشام ابن
ر.ک؛ )ابـوبکر   و طالـب  ابـی  بن علی مگر شد، فتنه يا حبس گرفتار ماند، کس هر و کردند
 خـواب  رخـت  بـر  )ع(علی حضرت خوابيدن ماجرای سپس(. 791: 6ج  ق.،0703 هشام، ابن
 بـه  کـه  راــ  حضـرمی  سـبز  جامـه  پوشيدن و مدينه به ايشان هجرت شب در خدا رسول
 از سـپس . اسـت  آورده بودــ  دشـمنان  آسـيب  از )ع(علی ماندن محفوظ برای پيامبر دستور
 سـخن  ايشـان  جـای  بـه  علـی  ديدن و )ص(پيامبر بستر به صبحگاه در قريش کفار هجوم
 قتـل  برای و آمدند هم گرد دارالندوه در مشرکان که (. آنگاه796: ر.ک؛ همان)است  گفته
 از سـوی  اسـت،  «المـاکرين  خيـر »که  متعال خداوند و کشيدند نقشه )ص(خدا رسول شبانۀ
 بـا  را موضـوع  )ص(حضـرت  سـاخت.  آگـاه  توطئـه  ايـن  از را خود )ص(پيامبر امين، جيرئيل
 ايشـان  بسـتر  در کـه  پذيرفتنـد  ميـل  کمال با نيز ايشان که نهاد ميان در )ع(علی حضرت
 خـوبی  به شاعر شعر در مسئله اين. نگردند آگاه مکه از ايشان خروج از مشرکان تا بخوابند
 است: گشته بيان
ــين  بليلـــة الفــراش  مــأل  الّــذی  وهــو » ــل ح ــت القبائ ــی أقبل ــع ف  مجم
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 صــدره تطعــن و طــه مــن لتنــال
ــی ــبلج إذا حتـ ــباح انـ ــوره الصـ  بنـ
 

ــلت ــد شُ ــم إن الــدهماء ي ــع ل  تقط
ــدوا ــاً وج ــداً عليّ ــی راق ــجع ف  «المض
 (.09ق.: 0761عبدالمجيد، )             

 )ع(امام حسين. 3
کـه اسـوه و نمونـۀ واالی شـجاعت و      )ع(سرور و ساالر شـهيدان عـالم امـام حسـين    

باشد، با شهادت خويش عالوه بر زنده نگه داشتن اسالم در ميـان جهـل و    آزادمردی می
شيعه و شاعران ديگر خرافات حاکم در دستگاه اموی، دستمايۀ هنری بسياری از شاعران 

تـرين حادثـه در طـول تـاري  شـيعه       است. واقعۀ کربال به عنوان تلـ   مذاهب قرار گرفته
انـد کـه ايـن     است و بدين سبب شاعران و اديبان توجه خاصی به آن داشته محسوب شده
است. محتشم در رثای ايـن امـام    گيری واژگان و اصطالحات خاصی شده امر سبب شکل

اسـت. در ابيـات زيـر، شـاعر در      زترين و تأثيرگـذارترين مراثـی را سـروده   انگي غم )ع(همام
اسـت. فغـان،    انگيز را به تصوير کشيده های واژگانی مناسب و همگون، فضايی غم ترکيب

بکا، زاری، غرق، اشک و... از اين دست واژگان است که در ابيات زير مورد استفاده قـرار  
 است: سينۀ پر علم امام نيز اشاره داشتهاند. محتشم در خالل ابيات به  گرفته

 اين بيابـان قتلگـاه سـيّد لـب تشـنه اسـت      »
 

 

 ای زبان  وقت فغان، وی ديده  هنگام بُکاست 
 

 کشتی عمر حسين اينجا به زاری گشته غرق
 

 

 طوفان چراسـت  بحر اشک ما درين غرقاب بی 
 

 اينک خفته در خون، گلـبن بـاغ بتـول    اينک
 

 

 گل پيـراهن حـورا قباسـت   کز شکست او چو  
 

 اين سـرور سـينۀ زهراسـت کـز سـمّ سـتور      
 

 

 «سينۀ پرعلمش از هـر سـو لگـدمال بالسـت     
 (.006ـ000: 0393)کاشانی،                     

ای تأثيری عميق خواهد داشت، کاروان  انگيز که بر هر خواننده محتشم در فضايی غم
است و در ادامـه، در   ار طوفان ظلم و جور شدهاست که دچ تشبيه کرده  را به کشتی )ع(امام
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شنود. تناسـب واژگـانی    آميز هنوز هم فرياد زنان و کودکان تشنۀ کربال را می بيانی اغراق
چون طوفان، خاک، خون، فرياد، العطـش، آه در ايجـاد ايـن فضـا در ابيـات زيـر نقـش        

 است: ای ايفا نموده عمده
 خوردۀ طوفـان کـربال   کشتی شکست»

 رسـد  گان هنوز به عيّـوق مـی  زان تشن
 آه از دمی که لشکر اعدا نکـرده شـرم  

 

 در خاک و خون فتاده به ميدان کـربال  
ــربال   ــان کـ ــش زِ بيابـ ــاد العطـ  فريـ
 «کردنــد رو بــه خيمــۀ ســلطان کــربال

 (.711)همان:                              
بـر روی نيـزه    )ع(در بيت اول، شاعر علت سربرهنه درآمدن خورشيد را وجود سر امـام 

اسـت و از صـنعت حسـن تعليـل بهـره       که علت واقعی ايـن امـر را پنهـان کـرده      دانسته
است و ابر و امواج را در غم کربال  است. در بيت دوم، شاعر از صنعت اغراق بهره برده برده

است و نيز در ادامه چنان هول و هراس اين روز را به تصـوير کشـيده کـه     شريک ساخته
 است: وی دادهگويی قيامت ر

 روزی که شد به نيـزه سَـرِ آن بزرگـوار   
 کوه موجی به جنبش آمد و برخاست کوه

 عرش آن چنان به لرزه درآمد که چرد پير
 

ــد زِ کوهســار    خورشــيد ســربرهنه برآم
 ابری به بـارش آمـد و بگريسـت زارزار   
 «افتاد در گمان که قيامـت شـد آشـکار   

 (.713)همان:                               
معروف عبدالمجيد حزن و اندوه خويش را از تکرار ماه محرم در هم سال بيان داشته، 

شدت ناراحـت و انـدوهگين هسـتند؛ زيـرا      است که مسلمانان از اين مسئله به اعالم کرده
است، در حالی که با لبان تشنه به اسـتقبال شـهادت    روی شنزار افتاده )ع(سر امام جسم بی

 اند: افتهدر راه خداوند شت
 طغــی الحــزن ســيالً فغطّــی الحمــی»

ــام   ــلّ عـ ــی کـ ــرّم فـ ــود المحـ  يعـ
 فأنـــت المجــــدّل فــــوق الرّمــــال 

 

 و دمـــع المحبّــــين أمســــی دمــــاً  
 فنبکــــی عليــــک لحــــدّ العمــــی
ــا  ــل الظّمــ ــل قتيــ ــت القتيــ  «وأنــ

 (.30ق.: 0761)عبدالمجيد،              



 عزّت مالابراهيمی و... بررسی تطبيقی شعر دينی محتشم کاشانی و معروف عبدالمجيد/ /066

 

سـال   0711ها که  هشده بر نيز وی بار ديگر ضمن بيان اندوه خويش از سرهای حمل
گذرد، به لبان تشنۀ شهدای کربال اشاره نموده که پس از قتـل و کشـتار و نيـز     از آن می

 اند: بريده شدن سرهايشان، بدون سَر در بيابان رها گشته
ــيافاً  » ــورق أسـ ــی أن يـ ــع ألمـ  يزمـ

 يا للمـوت المئـوی الرّابـع بعـد األلـف     
 يا للـرّأس الـدائر فـی اففـاق المـدهو     

 

 ی المحمـول علـی الـرّمح   تنغرز برأسـ  
 وبعد العطش المتسرّب مِن نهـر الملـح  
 «شــة بعــد القتــل و بعــد الــذبح...     

 (.33)همان:                                
دانسـته کـه بـوی     )ع(شاعر کربال را اشک زمين و نالۀ آسمان و سبب گريـۀ پيـامبران  

است و قلوب عاشـقان   شتهها در فضای آن پراکنده گ خوش سرهای خونين آويزان بر نيزه
اسـت:   است و شاعر اين خاطره را بسيار دردناک و سوزان توصـيف نمـوده   را به درد آورده

کربالءُ... کربالءُ.../ يا عبرةَ األرض وشـهقة السّـماء/ ومئذنـة العـرش و مبکـی األنبيـاء/       »
قلـوب   ومحطّ المعجزات الخارقة/ حيث يعبق أريج الـورود المـدماةِ/ المـدالة/ مِـن عُـری     

 (.73)همان: « الوالهين/ أيّة ذکری تلک موجعة وساحقة/ ومشعلة وحارقة... 
که روی شنِ جاهليت افتاده، بيـان   )ع(سر امام حسين شاعر افسوس خود را بر جسد بی

ای بدون بيننده و متن است که سکوت دليـل گويـايی    است، در حالی که نمايشنامه داشته
در شهرهای ويـران   )ع(سوس خود را بر چرخاندنِ سَرِ اماماين مسئله است. شاعر باز هم اف
آه لک أيّها الجسـد الملقّـی مُجَـدّالً/ علـی مسـرح      »است:  و ضميرهای ناپاک اعالم کرده

الفنون الجاهليّة/ بال رأس، وال خشبة/ وال نُظارة، وال نصّ.. / وآه  منک أيّها الرّأس الدّائرُ/ 
 (.77)همان: « ب/ أربعينَ يوماً/ أربعينَ جيالً/ أربعينَ ادماًفِی مُدُن اليَباب/ وضمائرِ الخرا
است، در حالی کـه در صـحرا و بـا تشـنگی جـان       )ع(سان امام شاعر آرزومند مرگی به

با عـزت و سـربلندی از سرسـپردگی     )ع(است و آب در دست مشرکان بوده، امّا امام سپرده
أموت موتة الصحراء والعطـش/  »است:  سر باز زده، با آزادمردی به استقبال شهادت شتافته

وصفرة الوجوه فی صراعها.../ مع الشحوب.../ والخِداد/ والنَّمش/ أمـوت مـرّتين.../ والمـاءُ    
فی األنهار... فی داللِ مشرک/ ينأی مع المدی المخيف/ ساحباً فی إثره اليدين/ أموت.../ 

 (.17ـ13)همان: « موتة الحسين... 
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 )ع(امام رضا. 01
 نـور  بـا  را ايـران  سـرزمين  هجـری،  سوم قرن آغاز در تاري  روايت به که )ع(ارض امام
 مهمـان  آن حضـرت   نـازنين  وجـود  زمـانی  انـدک  و ساختند متبرک خود  مبارک های قدم

 جای مردم جان در عشقش و خاک در مبارک ايشان جسم شهادت، از پس و بود خراسان
شعر عربی و  به کلّی نگاه در. دارند یشاعران شيع ميان در وااليی و خاص جايگاه گرفت،
 چـه  ـ مسـلمان  شـاعران  و دارنـد  حضـور  آن سال نهصد در ايشان گفت توان می فارسی،
 سـخن  احتـرام  و بزرگـواری  تکـريم،  زبـان  بـه  ايشـان  از همواره ـ سنت اهل چه و شيعه
 زابـرا  را خـويش  ارادت و انـد  سـروده  شـعر  زبـان  بـه  را ايشـان   فضيلت مراتب و اند گفته
اند. محتشم در ابياتی در مدح ايشان، از واژگانی چـون درگـاه، آسـتان، حاجـب و...      داشته

است و امام را آفتـابی نـاميرا توصـيف کـرده کـه سـروران و بزرگـان نيـز          استفاده نموده
بوسِ ايشان هستند و در بيت چهارم، به زنده شدن شـيرِ نقاشـی بـه اذن الهـی، و      آستان

 است: سيلۀ شير اشاره کردههالکت دشمن ايشان به و
 زوال و آســمان داد و ديــن آفتــاب بــی»

 آنکه سايند از برای رخصت طـوف درش 
 وانکه بوسند از شرف تا دامن آخرزمـان 

 گفـت:  "قُم بإذن اهللا"بهر دفع ساحران چون 

 

 نوربخش هفتمين اختر، امام هشـتمين  
 سروران بر خاکِ پای حاجبان او جبين

 و را آســتينروبــان ا پادشــاهان آســتان
 «شير نقش پرده از جا جَست چون شير عرين

 (.707: 0393)کاشانی،                   
است  ، يعنی مهر و رأفت ايشان، اشاره کرده)ع(در ابيات زير، شاعر به ويژگی ديگر امام

است و شفاعت امام را تنها دليـل عفـو    و بهشت و پاداش الهی را در گرو حبّ امام دانسته
 است: ورود به بهشت معرفی کردهالهی و 
 بوی مهرت هر که را نايد زِ ذرّات وجود»

 "سَـقَاهُمْ رَبُّهُـمْ  "گر نباشد بر کفت جـام  

 

 از نسيم مغفرت هم نشنود بـوی بهشـت   
 «تر نسازد بر لب جوی بهشت  هيچ کس لب

 (.701)همان:                                
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فرض نموده کـه تـرازوی عمـل وی در مقابـل      محتشم بار گناه خود را چنان سنگين
نمايد و در ادامـه، شـفاعت امـام را خـط عفـوی       تر می تمام اعمال زشت ديگران، سنگين

 شود: دانسته که بر پای برات اعمال وی نگاشته می
 کارم آنگه راست کن شاها  که از بارِ گنـاه »

 بر قد آن مرقد پرنور خواهم جان فشـاند 
 

 هين ميزان همهپشت طاقت خَم کند شا 
 «ای فدای مرقدت جان من و جان همـه 

 (.709ـ704)همان:                          
را ولی خداوند دانسته که با حضور در محضـر مبـارک    )ع(معروف عبدالمجيد امام رضا

شود. شاعر شيعه بودن خويش را اعـالم   ايشان، غم و اندوه و نيز گناهان انسان زدوده می
ولی اهللا، يا من عنـد حضـرته/   »است:  را شهيد مظلوم و غريب دانسته )ع(ماماست و ا نموده

يزول الهمّ والکربة.../ وتُمحی ظلمة افثام/ تحت جاللة القبّة.../ إليک أتيتُ شيعياً/ ألرفع 
عندک التوبة.../ شهيد الظّلم، والسّلطان/ لفّ مراسة الدامی علی الرقبة... / أبا الغرباء.../ يـا  

قد عشت، مرضيّاً/ بمهجة عابد رطبة.../ يبلّلها ندی اإليمان/  "رضا"فی الغربة.../  مَن متّ
)عبدالمجيـد،  « فتورّق روحنـا الجدبـة.../ وتعلـن ثـورة العصـيان/ علـی األشـباح، والدببـة        

 (.14ق.: 0761
اسـت و   و نيز به بزرگی و عظمت ايشـان اشـاره داشـته    )ع(شاعر به علم و حکمت امام

 )ص(ای رشـد نمـوده کـه تنـۀ آن پيـامبر      سان بلبلی گويا دانسته کـه از شـاخه   ايشان را به
باشد و بدين گونه ضمن اشاره به عظمت و اصل و نسب واالی ايشان، حقانيّت ايشان  می

است. شاعر ايشان را کسی دانسته کـه امامـت در وجودشـان     را برای امامت اثبات ساخته
سـان پـدر بزرگوارشـان، از سـوی نـابخردان و       هاست و با به دست گرفتن آن ب نهفته بوده

أيهذا الصبی المتوج بالعلم والحُکم/ يحمل فی راحتيـه  »است:  زورگويان به شهادت رسيده
النّجومَ/ ويخطو کما الحلم بين النخيل/ أيّهذا الموشح بالمخمل اليثربی/ يزقزق کالعندليب 

... سـما/ فـوق   "سـبع "/ يا ابن علی الغصن/ فی دوحة المصطفی/ أيّهذا الصبی الجميل... 
« عرش الملوک/ وخبّأ فی مقلتيه اإلمامةَ/ ثم تولّی ليدفن بين ضلوع الثريّا/ أبـاه القتيـل...  

 (.030ـ031)همان: 
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ای کاش( به شـهادت امـام   « يا ليتنی»گيری از اسلوب قرآنی و با آوردن  شاعر با بهره
کاش شمشيری بود تا دست کسـانی را  ای  اشاره نموده، آرزومند است که « سمّ»با  )ع(رضا

که به ايشان سمّ نوشانيدند، قطع کند و نيز آرزومند است کاش نهـر جـاودانگی باشـد تـا     
فياليتنی کنتَ سيفاً/ لقطّعت تلک األيـادی/ فلـم   »تمام عمر خويش را به ايشان عطا کند: 

نی کنتَ نهرِ الخلود/ تزرع السمّ بين الورود/ ولم تمنع الماء عن/ مهرجان الشجر.../ ويا ليت
 (.033ـ039ق.: 0761)عبدالمجيد، « ألعطيت کل بقائی/ لعمر الرّضا

 گيری نتيجه .00

بعد از ظهور دين مبين اسالم در تمام ادوار آن شاهد حضور دين بـه عنـوان يکـی از    
های اصلی در شعر هستيم. محتشم کاشانی و معروف عبدالمجيد در شعر خويش از  ستون
رآنی، مانند: يوسف، يونس، ابراهيم و... در راستای خواسته و هدف خـويش  های ق داستان

بخـش ديگـری از شـعر دو شـاعر را بـه خـود اختصـاص         )ص(اند. مدح پيـامبر  بهره گرفته
اسـت و ايشـان را    اشـاره داشـته   )ص(است. محتشم در اشعار خويش به معجزات پيامبر داده

دهنـدۀ بـين    های پريشان و الفت کنندۀ قلب را جمع )ص(است و عبدالمجيد پيامبر مدح کرده
مدح علـوی نيـز    است. ها دانسته شکنندۀ بُت مسلمين و نيز دعوتگر به خدای واحد و درهم

های شعر دو شاعر اسـت. محتشـم کاشـانی بـه بيـان صـفاتی مثـل         يکی ديگر از بخش
فرد  ربهاست و عبدالمجيد به ذکر والدت منحص دالوری، بالغت و بخشندگی امام پرداخته

المبيت اشـاره نمـوده کـه     و نيز به ليلة )س(ايشان در کعبه، ازدواج نورانی با حضرت فاطمه
خوابيده است. دو شاعر بيشـترين بخـش اشـعار     )ص(ايشان با رضای کامل در بستر پيامبر
اند. محتشم با استفاده از واژگانی  و کربال اختصاص داده )ع(خويش را به مرثيۀ امام حسين

اسـت و   انگيز از کربال بـه تصـوير کشـيده    ان، خاک، خون، فرياد و... فضايی غممثل طوف
پرسـت زمانـۀ    در ميان امت جاهل و خرافـه  )ع(عبدالمجيد از شهادت مظلومانۀ سيدالشهداء

ايشان اندوهناک است و افسوس خويش را بر لبان تشنه و سرهای افراشته بر نيـزۀ آنـان   
ديگر از بزرگان دين است کـه مـورد اهتمـام دو شـاعر      يکی )ع(است. امام رضا بيان نموده
است و از ايشان طلـب شـفاعت    های امام پرداخته است. محتشم به بيان فضيلت قرار بوده

نموده که بار گناهان را از دوش وی بردارد و عبدالمجيد به غربت و شهادت ايشان اشـاره  
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ای کـاش نهـر جـاودانگی     کـه   گيری از اسلوب قرآنی، آرزومند است است و با بهره نموده
 عطا کند. )ع(باشد تا تمام عمر خويش را به امام رضا

  نوشت . پی06
. به منظور مطالعه در بارۀ زندگينامه و خصوصيات شعری محتشم کاشانی و نيـز پرهيـز   0

 .067ـ94: 0393از اطالۀ کالم و معروف بودن محتشم کاشانی، ر.ک؛ ناصری، 

 . منابع و مآخذ03
 .مقرآن کري
بررسی مفهـومی قصـيدۀ   (. »0336)بويه لنگرودی، عبدالعلی، نرگس انصاری و سميه اصانلو.  آل

. نامۀ ادبيات تطبيقی کاوش«. بند محتشم کاشانی سيد مهدی بحرالعلوم و مقايسۀ آن با ترکيب
 .67ـ0. صص 01. ش 3س 
 تحقيـق  .نقـده  و آدابـه  و الشـعر  محاسن فی العمدة م.(.0393الحسن. ) ابوعلی رشيق القيروانی، ابن

 دارالمعرفة.: بيروت .0چ  قرقزان. محمد
 عالمه. انتشارات: قم .طالب أبی آل مناقب تا(. رشيدالدّين. )بی آشوب، شهر ابن
 دار صادر.: بيروت .3چ  .العرب لسان ق.(.0707مکرم. ) محمدبن منظور، ابن
 العربی. الکتابدار: بيروت .النبوية السيرة م.(.0333عبدالملک. ) هشام، ابن

 . بيروت: المطبعة العصرية للطباعة والنشر.فی األدب و فنونهم.(. 0341) ی.علابوملحم، 

 .سورية جامعة دمشق: .األدبية الدراسة فی المقارن المنهج .(م.6119)عبدالنّبی.  اصطيف،
 سمت.: تهران .0چ  .العثمانی األدب تاري  (.0394جهانگير. ) اميری،
نشريۀ دانشکدۀ «. مقايسۀ مراثی خاقانی و هوگو در سوگ فرزندانشان(. »0313) .رضا، دوست رانيا

 .63ـ0. صص 031و  039. ش ادبيات و علوم انسانی تبريز
. ترجمۀ بهرام مقدادی. تحشيه تاري  ادبيات ايران )از صفويه تا عصر حاضر((. 0313براون، ادوارد. )

 . تهران: مرواريد.و تعليق ضياءالدّين سجادی و عبدالحسين نوائی
 العلمية. دارالکتب: بيروت بيضون. محمدعلی تحقيق .ديوان م.(.6119سعيد. ) محمدبن بوصيری،
 العربی. الترا  احياء دار: بيروت .التعريفات م.(.6113محمد. ) بن علی جرجانی،
 ان.شهيد چمر دانشگاه :اهواز .حميری سيد شعر در سياسی مضامين (.0391اهللا. ) حجت جعفری،
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بلون الغـار بلـون   بررسی مدح علوی در ديوان (. »0333پوری. ) زاده، مهين و مسعود باوان حاجی
 .093ـ033. صص 9. ش 6. س البالغه پژوهشنامۀ نهج«. اثر معروف عبدالمجيد الغدير

 آباد: مقتدره قومی زبان. . اسالمکشاف تنقيدی اصطالحاتم.(. 0399) ی.قيصدحفيظ، ابواإلعجاز 
 اميرکبير.: تهران .عربی معاصر شعر در )ع(حسين امام (.0393انسيه. ) خزعلی،
 تهران. دانشگاه: تهران .نامه لغت (.0343اکبر. ) علی دهخدا،
 بيروت: دارالفکر. .القاموس جواهر من العروس تاج م.(.6116) ی، مرتضی.ديزب
 تهران: سخن. .3. چآشنايی با نقد ادبی(. 0347کوب، عبدالحسين. ) زرين

مجلـۀ  «. سرايان )محتشم کاشـانی(  زندگينامۀ خداوند مرثيه(. »0393سادات ناصری، سيدحسن. )

 .067ـ94. صص 97و  93. ش دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 .http://www.shoaraa.com؛ 09/11/0339 بازبينی؛ آخرين ،)ع(البيت اهل شعراء سايت
 .http://farsnews.net93؛ 09/11/0339 بازبينی؛ آخرين نيوز، فارس سايت

 ؛09/11/0339 بازبينی؛ آخرين مستبصرين، سايت
http://www.mezan.net/mostabsirin/ma3rouf.html 

 سمت.: تهران .7چ  .الملتزم األدب (.0393) صادق. سياحی،
 . تهران: فردوس.07. چ تاري  ادبيات ايران(. 0390هللا. ) ا صفا، ذبيح
 القربی. ذوی: قم .6چ  .العربی األدب تاري  م.(.6117شوقی. ) ضيف،

 العقائدية. األبحا  مرکز: قم .0چ  .الغدير بلون الغار بلون ديوان ق.(.0761معروف. ) عبدالمجيد،
 للماليين. دارالعلم: بيروت .0چ  .األدبی المعجمم.(. 0343جبور. ) عبدالنّور،

. ج 0. ش مجلة عالم الفکـر «. ات النقدية الحديثةواإلتجاه المقارن األدب» م.(.0333عبود، عبده. )

 .316ـ619. صص 69
 . بيروت: المرکز الثقافی العربی.0. چ المقارن مدارس األدبم.(. 0394علوش، سعيد. )

 .7چ  فريدونی. حسين ترجمۀ .شهادت تا والدت از زهرا فاطمۀ (.0340محمدکاظم. ) سيد قزوينی،
 آفاق. نشر: قم

بررسی تطبيقـی محتـوا و سـاختار در غـزل     (. »0399و محمدرسول آدينه. )کازرونی، سيد احمد 
. ش مجلۀ زبان و ادبيات فارسـی دانشـگاه آزاد اسـالمی اراک   «. محتشم کاشانی و بيدل کاشانی

 .061ـ013. صص 09
 اإلسالمية. دارالکتب . تهران:09چ  .کيست؟ علی (.0341اهللا. ) فضل کمپانی،
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. ترجمۀ محمـد غـالب. قـاهره: لجنـة البيـان      المقارن األدبم.(. 0391گويارد، ماريوس فرانسوا. )
 العربی.

در ديـوان محتشـم کاشـانی و     )ع(ای مرثيۀ امام حسين يسهمقابررسی (. »0399الطف، يوسف. )
 .606ـ094. صص 00. ش مجلۀ مطالعات ادبيات تطبيقی«. شريف رضی

 العربی. الترا  احياء دار :بيروت .3چ  .بحاراألنوار ق.(.0713محمدباقر. ) مجلسی،

. بـه تصـحيح مصـطفی فيضـی     کليات محتشم کاشـانی (. 0393بن احمد. ) محتشم کاشانی، علی
 . تهران: شرکت انتشارات سورۀ مهر.0کاشانی. چ

هـای شـريف رضـی و محتشـم      جستاری بر مرثيـه (. »0393محمدرضايی، عليرضا و مريم کيا. )
 .397ـ363. صص 3. ش 6. س مجلۀ ادبيات تطبيقی«. کاشانی
 اراک. دانشگاه انتشارات: اراک .0. چشيعی ادب ماندگار ميرا  (.0397قاسم. ) مختاری،
 . تهران: بنگاه مطبوعاتی افشاری.3. چ شعر و ادب فارسی(. 0319) .نيالعابد نيزمؤتمن، 
نشـريۀ ادبيـات    «.هـای پـژوهش   ادبيات تطبيقی: تعريـف و زمينـه  (. »0393) منظم، هادی. نظری

 .634ـ660. صص 6. ش 6. س طبيقی کرمانت
«. مظاهر قيام حسينی در اشعار معـروف عبدالمجيـد  (. »0336ولوی، سيمين و مسعوده کوچکی. )

 .03ـ0. صص 63. ش 3. سمجلة الجمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها
 


