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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و تنظیم و ارسال مقاالت

 ی و محتوایی: ضوابط کل -الف

 پژوهشی باشد. ی ـ علمارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای مقالۀ  -6

 درج شود. یپژوهش-یعلم یۀتواند در نشر یباشد م یمقاله اگر همراه با نقد جامع علم ۀترجم :1تبصره 

ـ الزم است نویسنده یا نویسندگان مشخّ -2 ـ سّؤعلمـی، م  ۀصات دقیق خود راشامل: نام و نام خانوادگی، رتب  ۀس

)در  ای جداگانـه ارسـاك کننـد    در صـفحه  e-mail متبوع، شماره تلفن تماس، نشانی دقیق پست الکترونیکی

 .صورت ارساك از طریق سامانۀ فصلنامه، نیازی به آن نیست(

 ص گردد.مسئوك مشخّ ۀداشته باشد، نویسند هدر صورتی که مقاله بیش از یک نویسند -4

 یسـنده مقاله با نو یّتمقاله و تمام مکاتبات و مسؤول ۀص نشده باشد، ارائمسئوك مشخّ یسندۀچنانچه نو :2تبصره 

 اوّك است.  

 یـد نبا ی،ارسـال  یهـا  نباشد. ضـمناً مقالـه   یگرد یدر جا  د به نشر آنمتعهّ یسندهمقاله قبالً منتشر نشده و نو -3

 د.نارائه شو یگرد های فصلنامهزمان به  هم

 است. یمقاله الزام یآن در ابتدا یادآوریباشد،  یقاتیتحق یطرح نامه یا یانبرگرفته از پا ای چنانچه مقاله -0

 است. یسندهنو ۀبه عهد یو حقوق یصحّت و سقم مقاله به لحاظ علم یّتمسؤول -1

 .مجله محفوظ است یها برا مقاله یراستاریو یزقبوك و ن یاحق ردّ  -9

 است. ۀفصلنامه، پس از نظر داوران با هیأت تحریریّفصلنامهتأیید نهایی مقاله برای چاپ در  -1
 

 ضوابط ساختاری و نگارشی:  -ب

 خط باشد. 23حداکثر  یدارا ،کلمه205صفحه، وهرصفحه  21حجم مقاله حداکثر  -7

شود.  ینیحروفچ 62فونت  B Compsetو قلم    Wordافزار  با نرم A4روی کاغذ  یکمقاله بر  -65

و منابع با همان  یسپانو یده،و چک متر، یسانت 6 یان سطورو م 0/3، چپ و راست 0 یینباال و پا یۀبا حاش

و قلـم   سـی تر از قلـم فار  فونت کم یکبا  Times New Romanیسی باشد. قلم انگل 66قلم و اندازه 

 شود. یپتا تر یشفونت ب یکبا  B Badrی عرب

 های زیر باشد: هر مقاله باید دارای بخش -66

 و کوتاه و رسا باشد. پژوهشعنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع . 66-6

شرح مختصر و جـامع   ۀدر بردارند یسی کهو انگل یکلمه به زبان فارس 255-605حدود . چکیده: 66-2

 باشد. یجهپژوهش و نت یّتمسأله؛ هدف؛ ماه یاننوشتار؛ شامل ب یاتمحتو



 

 کلیدواژه باشد. 9و حدّاکثر  3هر مقاله باید دارای حدّاقلّ واژه؛  یدکل. 66-4

های قبلی و جهات نوآوری آن در راسـتای   قاله، ارتباط آن با پژوهشبه تبیین موضوع م؛ . مقدّمه66-3

 پردازد. حلّ مشکالت موجود می

بندی شده و هر پاراگرف دارای موضـوعی   : متن اصلی: بخش اصلی مقاله است که باید پاراگرف66-0

 خاصّ باشد.

 ل مطرح شده در مقالهیمسا ینتر و خالصه مهمّ یبند جمعو دربردارندۀ کلمه  255-605حدود  یجه؛نت -62

 است.

( و یسـی سپس انگل ی،و عرب یب شده )ابتدا منابع فارسمنابع مقاله، به ترتیب حروف الفبا مرتّمنابع:  -64

 مورد ارجاع واقع شده باشند.مقاله تمام مراجع در متن  الزم استدر انتهای مقاله آورده شوند. 
 

 ارجاعات: -ج

 گیرد: که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار می متنی؛ منابعی ارجاعات درون -63

: در صورت نقل قوك مستقیم از منبعی، ابتدا و انتهای مطلب باید میان دو گیومه قـرار گیـرد. در   63-6

 نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

 (6/40)مثاك:  شماره جلد و صفحه ر:ساك نش یسنده؛نو یارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگ: 63-2

 : در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف ساك انتشار نیز پس از نام مؤلّف ذکر شود.63-4

ـ    ساك  یکچند اثر چاپ شده در  یادو  یدارا ای یسندهچه نو چنان: 63-3 ف، باشد به صـورت )نـام مؤلّ

ـ  ...، جلد/ ج و -ب -ساك انتشارحروف الفبا: أ ـ شـود  یصفحه( ارجاع داده م و  302 ب،6407 ی،: طوس

 .620ج، 6407 طوسی،

در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد، پس از نام نخستین نویسـنده، عبـارت   : 3تبصره 

 گیرد. برای آثار انگلیسی قرار می« and others»یا « .et al»برای آثار فارسی و عبارت « دیگران»

جفت پرانتز، با عالمت نقطه ویرگـوك از   متنی در کنار یکدیگر در یک چند استناد درون : دو یا63-0

 شوند. هم جدا می

شرح اصطالحات و ماننـد آن در   در پانوشت و کلمات ینمانند صورت الت یحی،ارجاعات توض: 63-1

 آورده شود. )ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله روش درون متنی خواهد بود(. شتنو پی

یا با فاصله از ذکر منبع اصلی ـ اگر ذکر منبعی دیگر موجب ابهام یـا   که بالفاصله  یدر موارد: 63-9

از کلمـه همـان و شـماره    و منبع ارجاع داده شـود  همان به عدم شناسایی منبع مورد ارجاع نگردد ـ،  



 

 

 استفاده شود. از واژه همان ، با همان شرط یادشده،باشد یز یکیکه شماره صفحه ن یصفحه و در صورت

(، 6/10شود: اصل آیه، شمارۀ سوره و آیـه: )  ات آیات درون مقاله این گونه عمل میدر ارجاع -63-1

 ترجمۀ فارسی آیه.

 شیوۀ ارجاع منابع پایان مقاله -60

 یرانیـک یـا  صـورت ا  عنوان کامـل اثـر بـه   ،، نام؛ )ساك انتشار(شهرت گی/نام خانواد ها: : کتاب60-6

/ گردآورنده: نـام و نـام   یراستارجدا شود(، مترجم/ و یبا دو نقطه از عنوان فرع ی)عنوان اصل یتالیکا

 ناشر. :محلّ انتشار ی، ویرایش )در صورتی که نخستین ویرایش نباشد(،نوبت چاپ، جلد،خانوادگ

شود و نام نویسندگان دوم  در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اوك معکوس می :4تبصره 

 آید. پیش از نام نویسندۀ آخر می« و»به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگوك و حرف ربط 

نشر از لفـظ   و در صورت عدم وجود محلّ« تا یب»نشر، از لفظ  یخدر صورت عدم وجود تار:5تبصرره  

 استفاده شود. «نا بی»و در صورت عدم وجود ناشر، از لفظ  «جا یب»

نام مجلّه بـه   یومه،، عنوان کامل مقاله درون گ(ساك انتشار)نام،  ،/ شهرتینام خانوادگ: مقاالت: 60-2

 صفحات مربوط به مقاله. همحلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمار یتالیک،ا یرانیک یاصورت ا

و بـرای صـفحات    21-20شود؛ مانند صـص   رای ذکر صفحات متوالی از صص استفاده میب :6تبصره 

 (05و  39و  34متناوب از ص؛ مانند 

، نـام  به صورت ایرانیک یا ایتالیـک  نامه یاننام )ساك انتشار(، عنوان پا ی،نام خانوادگنامه:  : پایان60-4

 باشد. یم یرس ستنامه مذکور در آن در د یانکه پا ینترنتیا یتدانشگاه، سا

، درون گیومه روز آمدن شدن(، عنوان مطلب یانام )ساك انتشار و  ی،نام خانودگ: سایت اینترنتی: 60-3

 به صورت کامل. یتآدرس سا

گردد؛ بلکه در ترتیب الفبـایی فهرسـت منـابع و     نامه و سایت اینترنتی جداگانه ذکر نمی : پایان60-0

 شود. مآخذ آورده می

ها بایـد بـه طـور کامـل و      متون عربی اعمّ از آیات قرآن، نهج البالغه، احادیث و جز آن: همۀ 60-1

 گذاری شود. درست اعراب
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 پردازی ادبی در مراثی عصر انحطاطتصویر

 شناسیرویکرد به ساختارهای زیبا با
 )بررسی موردی: جلد پنجم مجموعۀ ادب الطّف(

 1اکبر محسنی علی
 2فرشته جمشیدی

 چکیده

تصویر را جزء جدایی ناپذیر شعر خود دانسته و ناقدان از این منظر به تحلیل و ارزیابی آثار ، شاعران

همـواره بـه    تعهـد از میراث ادبیات م ی عظیمبخششعر عاشورایی به عنوان ، از این میان. ندا هادبی پرداخت

ی ادبـی  ها روشن کردن این بخش از زیبایی. بوده است اثرگذارتراژدیک و  ۀدنباك بازآفرینی این حادث

هدف اصلی ، افزون برآن. کنیم می در شعر عاشورایی عصر انحطاط هدفی است که در این پژوهش دنباك

ی این دوره و تشـخیص تصـاویر پویـا و    ها سروده نری سوگبررسی چند و چون تصاویر ه، این مقاله

تحلیلی بـا تکیـه بـر     -با در پیش گرفتن روش توصیفی، برای این منظورها است.  آن متحرک در میان

پـردازیم؛ بـرای ایـن     می ی جلد پنجم از مجموعۀ ادب الطّفها عناصر تصویرپردازی به بررسی سوگنامه

شاعر تا چه حد ذوق که  این فاده کردیم تا خواننده دیدی آماری نسبت بهاز نمودار مورد نیاز است، منظور

عبادی و سیاسی خویش جای داده و چه انـدازه از تصـاویر   ، ادبی خویش را در درون مایۀ مفاهیم دینی

عناصر عاطفی  ۀحضور برجست، تصاویر جدید . ارایۀبه دست آورد، ادبی را جاندار و متحرک کرده است

بخشی از نتایج این پژوهش به ، این تصاویر ۀتنوع و گستردگی عناصر تشکیل دهند، وراییدر اشعار عاش

عصـر  تصـویر در شـعر   جایگاه و نقش تا  اند صدد آن بوده نویسندگان در این جستار در. روند می شمار

را بازشناسـی   هـا  قابلیت راه و از این دنو بررسی موضوعی نشان ده های ادیبانه جنبهرا از طریق  انحطاط

 . تبیین کنندادبی را در کاربرد تصویرپردازی هنری در عصر جمود فکری و ها  آن و توانایی نمایند

 . ادب الطَّف، ساختارهای زیباشناسی، مراثی عصر انحطاط، تصویرپردازی ادبی: واژگان کلیدی

                                                           
 mohseni0310@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی -1

 fereshtehjamshidi1992@gmail.comمسئول  ۀکارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، نویسند ختۀآمودانش -2

 11/15/1318: تاریخ پذیرش  50/50/1318: دریافتتاریخ 
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 هممقد

مـورد  تصویرپردازی ادبی و هنری زیبا و دلنشین همـواره   ماهیتشعر عاشورایی به لحاظ دارا بودن 

 و فرهنگـی  و فکـری  سـط   اخـتالف  سـبب  بـه ، این گونۀ ادبی. استفن بوده  اصحابادیبان و توجه 

. است بوده فرازوفرودهایی دارای، تعبیر و اندیشه عمق و شکل و صورت ازنظر، مکانی و زمانی تغییرات

امـا   ؛رو به ضعف نهـاد های نهم، دهم و یازدهم قمری(  در عصر انحطاط )شامل ااخر سدهگرچه ادبیات 

شاعران این دوره اغلب بـا اسـتمداد از هنـر    . هرگز از نفس نیفتاد، شعر نهضت و مقاومت، شعر حسینی

 تکلف به تصویرپردازی ادبی و هنری عاری از هرگونه، گیری از سبکی زیبا با بهره، واالی تصویرسازی

بـه  کـه   آن شعر عاشورایی گذشـته از ، این اساس بر. ند که از جهات مختلف قابل ارزیابی استا هپرداخت

است  اثرگذاری لفظی و ساختاری ها دارای زیبایی، اما در کنار محتوا، دنباك انتقاك مفاهیم بلند و واال بوده

« ادب الطّـف »موسوعۀ ده جلدی  .ژه در تاریخ ادبیات عربی داردجایگاهی ویهمواره دیدگاه که از این 

به « شبرسیدجواد ». امینی قرار گرفته است ۀعالم« الغدیر»شیعه بعد از کتاب آثار ین تر برجسته ۀدر زمر

ی حسـینی  ها در گردآوری و تدوین سوگنامه مهم بسیار ینقش، خطیب حسینی و شاعر عاشوراییعنوان 

ین تـر  تا ضمن تحلیـل و بررسـی عمـده    اند بر آن بودهاز این رو؛ نگارندگان در این جستار . داشته است

بـه تبیـین بافـت سـاختاری و     ، مضامین تصویرپردازی در شعر عاشورایی در جلد پنجم از این موسـوعه 

فنون بالغی در تصویرگری جانیگاه با استفاده از تصاویر زنده و پویای هنری و نیز  ها محتوایی این مرثیه

 نـد ا هرا به کار برد هایش و مؤلفه عنصر زیباشناسی ها آنان در ضمن این مرثیه، برای این منظور. بپردازند

ن را بـه نمـایش   أثیر آن در انتقاك پیام به مخاطبات، این آثارو زیبایی  تا به دنباك شناخت ابعاد و ظرفیت

 .  دنبگذار

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 . پیشینۀ پژوهش1-1

-شکلرو شده و  نویسندگان روبهپژوهشگران و  با استقباكی در شعر رثا همواره بررسی تصویرپرداز

 .  به دنباك داشته استگستره را در این  ارزشمند یگیری آثار

 هایی که به صورت مستقل به مبحث زیباشناسی در شعر عاشورایی پرداختـه اسـت   از جمله پژوهش

صویرپردازی شعری در شـعر  ت»با عنوان  (؛6471) توان به مقالۀ دکتر انسیه خزعلی و نرگس انصاری می

اشاره کرد که در آن به بررسـی تطبیقـی تصـویرپردازی    ( تصویر استعاری) «عاشورایی فارسی و عربی

ـ  دکتـر خلیـل پروینـی و    . نـد ا هادبی در شعر بیش از چهل شاعر معاصر در شعر عربی و فارسی پرداخت
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بـه  « در سورۀ یوسف ها خصیتش تصویر آفرینی»ی تحت عنوان ا هدر مقال (؛6475) مرتضی زارع برمی

پردازی مبتنـی بـر تصـاویر     شخصیت با تأکید بر کارکرد بررسی زیبا شناسی قصۀ حضرت یوسف

در مقالۀ نقـد زیبـا    (؛6471) دکتر محمدرضا زمان احمدی و مظاهر زمانی نعمت سرا. ندا ههنری پرداخت

شناسی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین پور به بررسی رویکرد علمی و انتقـادی و تصـاویر نوگرایانـه    

دکتر سـید حسـین سـیدی و    . ندا همتناسب به مفهوم عاشورا و شعر آیینی در شعر قیصر امین پور پرداخت

مطالعـه  ) تصویرهای هنری در قـرآن تحلیل زیبایی شناختی »ی با عنوان ا هدر مقال (؛6472) حسن خلف

و تجسم بخشیدن مفاهیم  ها در صحنه پردازیرا ی از تصاویر زیبای قرآن ا هگوش («فصّلت ۀور: سموردی

ارشد  ۀ کارشناسیدر رسال (؛6470) قصی زکی عبداألمیر جمالیاند.  بررسی کردهمعنوی در سورۀ فصلت 

تصاویر با رویکرد به  «صطفی جمال الدین )دراسة وصففیة الصورة الشعریة فی دیوان السید م»خود با عنوان 

به بررسی چند و چون ، شعری ساده و پیچیده و رمزی پویا و نیز تصاویر تجسمی در دیوان شاعر مذکور

 دکتـر سـارابرمکی  . اسـت  ، همـت گماشـته  شـود  می که موجب بازآفرینی معانی معنوی ها این قصیده

ی حماسـی در دیـوان متنبـی و    هـا  ایسۀ تطبیقـی تصـویرپردازی  مق»ی تحت عنوان ا هدر مقال (؛6479)

ی هـا  تکنیک، با تجزیه و تحلیل مشترکات به کار رفته در تصاویر حماسی و نیز صبغۀ اقلیمی« عنصری

 (؛6475) دکتر مرتضی قائمی و مجید صمدی. استبررسی و تحلیل کرده  را موجود در اندیشۀ دو شاعر

به بررسی چند و چون تصـاویر  « ی نهج البالغهها ی زنده در خطبهها یتصویرپرداز»ی با عنوان ا هدر مقال

دکتر محمود آبـدانان مهـدی زاده و کـامران    اند.  پرداختهها  آنو میزان تشخص و پویایی  ها ادبی خطبه

تصویر سازی هنری در شعر دینی احمد وائلی با تکیه بر تشبیه »در پژوهشی با عنوان  (؛6471) سلیمانی

ی ها تحلیلی و مبانی نقد ادبی نوین در حوزۀ صورخیاك جلوه -گیری از روش توصیفیبا بهره« و استعاره

، ی گسـترده هـا  از میـان ایـن پـژوهش   . ندا هعر وائلی را مورد ارزیابی قرار دادشمختلف تصویرگری در 

ثی عصر انحطاط با تصویرپردازی ادبی در مرا تر بیشکه تنها به واکاوی و تفسیر هرچه مستقل پژوهشی 

رویکرد به ساختارهای زیباشناسی در جلد پنجم ادب الطف بپردازد، انجام نشده؛ لذا پژوهش حاضر ایـن  

 مهم را بر عهده گرفته است.

 ی پژوهشها . پرسش1-2

 : است ی زیرها هدف اصلی این پژوهش پاسخ به پرسش

در القای معنا  ادبی در مراثی جلد پنجم از مجموعۀ ادب الطف استفاده از چه میزان تصویرپردازی .6

 به مخاطب مؤثر واقع شده است؟
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تـا چـه انـدازه در ایجـاد     ، ی به کار رفتهها ارکان و عوامل ایجاد کنندۀ خیاك و الفاظ و ترکیب .2

 ه است؟مؤثر بود ها حرکت و تصاویر زنده و پویا در سوگ سروده

 پژوهشروش . 1-3

است کـه   نسبت به اثر ادبی ای خوشایند و مطلوب تجربهبه طور عمده ی زیباشناسی ادبی ها ساختاره

عـالوه بـر زیباسـازی    ، گونۀ ادبی در مراثی عصر انحطاطاین  استعماك. بخشد می ماهیتارزش و  آن به

را در انداز آنان  چشمو از این رود  به شمار میها  آن تر بیشی اثرگذارگامی نو در جهت ، نعراشا قصاید

، تحلیلـی و واحـد تحلیـل    -توصیفی، روش تحقیق در این پژوهش. استنموده یاری ، خلق معانی پربار

، برای تبیین بهتر موضوع و پرهیز از زیاد شدن حجم مقالـه . ی دارای عناصر تصویرپردازی استها بیت

 . مطرح شده است، ی زیباشناسیها ل ابیات دارای ساختارهی از مباحث نظری به هنگام تحلیا هپار

 پژوهش اهمیتضرورت و . 1-4

ی نوین بـه روی پژوهشـگرانی کـه در    ا هز اهمیت است که دریچیاز آن جهت حا مقالهبررسی این 

ی ادبی ها با بررسی تصویرپردازی، افزون برآن. خواهد گشود، فعالیت دارند تعهدم زیباشناسی شعرۀ حوز

 ،ادب الطّف که تا کنون به آن پرداختـه نشـده   ۀویژه ساختارهای زیبا شناسی در جلد پنجم مجموع و به

ین تـر  ضمن معرفـی برجسـته  تا  اند به دنباك آن بوده، نویسندگان در این جستار. رسد می ضروری به نظر

بصـیرت و  و بـا اشـعار خـود    ـ که اغلب دارای بینش اصـالحگرانه هسـتند     ـاین عصر  تعهدشاعران م

این، مفاهیم ارزشی و دینی نهادینـه شـده در شخصـیت و    د نکش می پایداری را برای مخاطب به تصویر

 . سلوک فردی و اجتماعی را ارایه نمایند

 ی عاشورایی در قالب آنها هدوررثا و آفرینش س. 2

إذا بکاه بعـد موتـه   رثا فالنٌ فالناً »: در لسان العرب چنین آمده. رثا در لغت دارای معانی بسیار است

یعنی پس از مـرگ او   ؛فالنی دربارۀ فالنی رثا گفته است» ،«ورثوتُ المیتَ إذا بکیتُه و عدَّدتُ محاسنه

در صحاح نیـز   (.0/641: 6711، ابن منظور) «بر مرده گریستم و محاسن او را برشمردم. بر وی گریست

رثا یکـی  ، اما در اصطالح( 2/696: 6711، وهریج) «إذا ذکرتُه عنه یةرثیتُ عنه حدیثاً ارثی رثا»: آمده

این . گوید می از فنون شعر غنایی است که شاعر در آن از حزن و اندوه خویش در فقدان محبوبش سخن

 آن متفـاوت  ۀاست که مطابق طبیعت و مزاج و جایگاه گویند ی مختلفیها و گرایش ها فن دارای گونه

یابد و گوینده در شعر به بیان شوق و اندوه خـود در  افزایش میت  پس هرگاه گریه و زاری بر، باشد می
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وجود درگذشته ی پسندیده که در شخص ها به آن ندبه گویند و هرگاه به بیان ویژگی، بپردازداو  مرگ

به آن تأبین گویند و هرگاه در کالمش رنگ اندیشه و تأمل در حقیقت مرگ و زندگی ، داشت بپردازد

 (0: تابی، ناصیف. )یندغلبه یابد به آن عزا گو
فن رثا قبـل و بعـد از اسـالم نـزد     . آید شمار میی شعری به ها ین غرضتر ین و صادقتر رثا از بارز

ی نیک فقید خارج نبوده ها برشمردن صفات و خصلتۀ بوده و از دایر ی محدودوبچارهدارای چ ها عرب

چـون:   همفن رثا نسبت به سایر فنون ، ادیبان معتقد بودند تر بیشبه طوری که ( 0: 6770، ضیف. )است

ـ    تر ی کمو وصف از وسعت، حماسه، فخر، مدح، غزك کـربال  ۀ برخوردار است؛ اما این فـن بعـد از حادث

گسـترده  چنـان   آن غم و اندوه فراوان و گریه و زاری در مراثی شیعیانو ی دیگر به خود گرفت ا هجلو

 (460. )همان، شعر اندوه و گریه است، شعر شیعه بگویندتا برخی از ناقدان را بر آن داشت که  شد

و عاطفـه حـزن و    چون از عشق به اهـل بیـت  ، آید می رثای شیعی بارزترین نوع شعر به شمار

اجتمـاعی و تصـویر    -گیرد و در پرتو ماتم سرایی بر شهیدان و بیان اوضاع سیاسی می غضب سرچشمه

. برخاسته و تشویق مردم را به انتقـام از غاضـبان در نظـر داشـته اسـت      به دفاع از اهل بیت، وقایع

گـذاری بـر مخاطـب و    اثر، گوینـد  می گونه که معاصران اگر میزان شعر را آن(. 656: 6476، مشایخی)

در اوج اقتدار ایستاده و در حقیقـت  های عاشورایی[  ]و سوگوارهشعر حسینی ، برانگیختن عواطف بدانیم

را غنی و پربار کرده و دلیل آن موقعیت شیعه است که به صورت  یست که ادبیات عرباین ادب شیعه ا

گردید و این خود بهتـرین پشـتوانۀ    می طبیعی موجب شعله ور کردن عاطفه خشم و حزن و تحرک آن

  (456-4/455: 6713، امین. )شود می ادب محسوب

 ( ق1213-323) رثا و جایگاه آن در عصر انحطاط. 2-1

های لفظی  پرداختن بیش از اندازه به جنبه این ضعف را ۀکه بخش عمد-انحطاط  شعر در عصرضعف 

مضـامین   تـر  بیشیابد.  در شعر رثا نیز بروز و ظهور می -دهد می تشکیل محتوا از نظر شدن کم ارزش و

برخـی  خـوریم و جـز در   همان مفاهیمی است که در دوران پیشین به آن برمـی این دوره،  ثیمرانهفته 

یی هـا  بارقه، چنان هم ی شیعهاما شعر رثا. شود نمی اثری از نوآوری در مضمون این نوع شعر دیده، موارد

ی این ها مضامین موجود در مرثیه تر بیش، افزون بر آن. از گیرایی و استواری را در خود جای داده است

توصـیف شـجاعت امـام    ، اندوهبیان غم و ، و دعوت دیگران به آن دوره شامل گریه بر امام حسین

 . عهد شکنی کوفیان و مضامینی از این دست استذکر مصایب او و خاندانش و ، حسین
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ـ ، از اشعار خودبرخی در ، 6معتوق الموسویسید  بریـدن سـر   ، امـام حسـین   ۀبه شهادت مظلومان

 : مبارک و رها کردن جسد مطهر ایشان در دشت کربال پرداخته است

   ي َعَلفی  َ ف  َله  
َک الفَّب فَن ا  اَقَففال   یح  م 

ففَله   ففف  ل  َعفف   َبَنففَک ال  ي َعَلففی ل   ان  َلَقطب
 

 اَبفففرَ ُیق   َة َلفففن  َ فففمفففَا َو َظففف ب َ َ  ُظل   

  َو َلففو   
َ
َصففَهففنب أ     اَنفف   َلکَ  َل   ا الب

َ
 اُحففرَ أ

 

 ( 0/621: ق6357، شبر)

ک بـه خـا   روز انهآن کسی که سـه شـب   ،ظالمانه از پشت سرۀ خورم بر آن ذب  شد می افسوس -6»

خورم بر آن انگشتانی که قطع شد که اگر وصل می شد بـدون شـک    می افسوس -2. سپرده نشده است

  .«بود( از بخشش) دریایی

بیان کرده است که آنان بـه شـهادت   این گونه توزی و شقاوت دشمن را کینه، دیگربیتی شاعر در 

 : ی خود قرار دادندها رحمانه عرصۀ تاخت و تاز اسبو پیکر مبارک ایشان را بی نداکتفا نکرد امام

و     یتب َح  ر  هب ُمَط ُ  ال  َقت   اُهم  َکَف  امَ 
َ
د  َطؤُ أ ک  ُمََّ ال   دُ ُجر   هُ ن  م   َر ا الصب  يا

 ( 205)همان، 

 .«ی تندرو بر سینۀ او تاختندها نبود تا آن که با اسببسنده مطهر برای آنان ( امام) کشتن»

هرگـز از  ، شعر نهضت و مقاومـت ، شعر حسینی"اما ، رو به ضعف نهاددر این عصر گرچه ادبیات 

، شاعر با شعر خود به نجات جامعۀ خویش شتافت؛ چرا که شعر حسینی، نفس نیفتاد و در بدترین شرایط

 (971: 6326، کرباسی. )ستا هشعر اصالح و شور و درک حقایق تلخ در تاریخ بود

و  هـا  شیوهه، ی که به محتوا و مضمون این قصاید داشتتوجهدر کنار در این عصر سرا شاعران مرثیه

، گیـری از عاطفـۀ صـادقانه   با بهـره ها  . آنندا هی خویش به کار گرفتها را در سروده ی خاصیها سبک

از  ، شـمار فراوانـی  لذا در این جستار؛ ندا هیی ساده را برای القای این مضامین برگزیدها و ترکیب ها واژه

ساختارها و اسالیب ادبی شاعران حسینی مورد بررسی قرار گرفته اسـت تـا از ایـن طریـق بسـیاری از      

 بـا توجـه بـه   . شیعه در شعر عصر انحطاط بر خواننده آشـکار گـردد   رثای ی ادبها و زیبایی ها ظرافت

 ز ایـن رو بـه  . اگنجـد  نمـی  در حوصلۀ این مقالـه ، ها همۀ تصاویر و شرح و تفسیر آن یاستقصاکه  این

و ذکـر نمونـه از   رثای حسینی در پویایی  سازی ادبیین عناصر سبب ساز تصویرتر بررسی موردی مهم

شود. پیش از پرداختن به بررسی عوامل تصیرساز در این عصر بـه چیسـتی و اهمیـت     بسنده میهرکدام 

 شود. تصویرپردازی در مبحث زیباشناسی پرداخته می
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 آن در مبحث زیباشناسی اهمیتچیستی و ، یتصویرپردازهنر . 3

ـ    ا هینتصویر آی»ند که ا هدر تعریف تصویر گفت ۀ ی است که نه تنها ویژگی خـاص یـک شـاعر و جنب

شـود   می از آن محسوبجزیی  ادبی را که شاعرفرایند بلکه  ،کند می نوآوری و ابداع او را در خود منعکس

هـا را   آن ادیـب  کـه  یی استها صحنه»معنای  به ادبی تصاویر(. 64: 6773، صال ) .«نیز با خود همراه دارد

و درک  حـواس  دسـترس  در را آن، خلق زییـایی  و پیام و کالم نمودن محسوس و ملموس با تا کند می خلق

ی ا هادیبان زیادی در این باره قلمفرسایی کرده و هریک به شـیو (. 646: 6475، قائمی) .«دهد قرار مخاطب

مجموعۀ امکانات بیان ، ایماژ یا تصویر»: گوید می شفیعی کدکنی در این باره. ندا هپرداختبه تعریف تصویر 

رمـز و  ، د مجـازی اسـنا ، اسـتعاره ، هنری است که در شعر مطرح است و زمینۀ اصلی آن را انـواع تشـبیه  

زبـانی  تصویر یک مجموعۀ (. 65: 6490شفیعی کدکنی، ) .«سازد می تصاویر ذهنیارایۀ  ی مختلفها گونه

و یک منبع بیرونـی اسـت کـه شـاعر یـا       (45: 6714، بطل) عاطفه و خیاك، معانی عقلی، متشکل از الفاظ

 (63: 6713، جرجانی. )گیرد می خود بهره های درونی واکنشنویسنده از آن برای بیان انفعاالت و 

، ناصـف . )که تصویر مترادف شکل قابل حس در الفاظ و عبـارات اسـت   اعتقاد دارندبرخی ناقدان 

 اش را خلـق تـألیف ادبـی  ، شود که ادیب در آن می در نتیجه تصویر شامل عبارات و الفاظی(. 4: 6714

 خـود  آید و ادیـب آن را در اثـر   می ی قوی به وجودا هنماید و شامل خیالی است که در نتیجۀ عاطف می

ی خـاص ایـن   ها قابلیت، اما نکتۀ بسیار مهم درشعر رثا ،(31: تابی، المنعم الخفاجیعبد. )کند می منعکس

کنـد کـه    مـی  ی را فراهما هزمین، قابلیتاین . نوع شعر در به کارگیری عناصر بصری و موسیقایی است

ایـن  از ، شـعرا . ویژه تصاویر دراماتیک و هنری استفاده کـرد ی ادبی بهها بتوان از آن در تصویرپردازی

گونۀ ادبی در  استفاده از این لذا ؛گیرند می هنر واال جهت القای هر چه بهتر مفهوم در ذهن مخاطب بهره

که از این طریق شاعر مفاهیم انتزاعی را کامالً عینی  دارا است باالترین بسامد را، شعر شاعران مرثیه سرا

ی غالـب در شـعر   ها طبیعت و پدیده. یابد می تازه از زبان اندیشه دست ییها سازد و به افق می و ملموس

که اغلب با ترفندهای زیبا شناسی خاص خـود کـه   باشد  میباالترین نمود را دارا ، شاعران عصر انحطاط

، دوری از کلمات غریب، جمالت مترادف، ایجاز، سجع، همان سهولت در الفاظ و انتخاب الفاظ آهنگین

 .  پردازد می خنبه آرایش س، معانی مبهم و تصاویر شعری است

شعر رثا عالوه بـر داشـتن   . ی داردتصویرپردازبا هنر  ای تنگاتنگ هینی رابطآی مرثیه به عنوان شعر

یی چون زیبـایی لفظـی و سـاختاری و معـانی     ها به دلیل دارا بودن قابلیت، مفاهیم بلند و محتوای پرمایه

جهـت ملمـوس و    ،از آن طور عمده بهمخاطبان خویش بوده که شاعران  مورد اهتمامهمواره ، ارزشمند
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. نـد ا هعینی نشان دادن مفاهیم دور از دسترس و انتزاعی و نزدیک کردن آن به ذهن مخاطب بهره گرفت

تصویرپردازی از مباحث اساسی در کالم است که از دیرباز مورد توجه اهل ذوق و فـن  »، بر این اساس

دانستند و ناقدان از این منظر بـه تحلیـل و    می ودشاعران تصویر را جزء جدایی ناپذیر شعر خ. بوده است

 (39: 6476، خزعلی و انصاری) .«ارزیابی آثار ادبی پرداختند

 ساز در مراثی عصر انحطاطعوامل تصویر. 4

 عاطفه  عنصر. 4-1

و او را متأثر از موضـوعی   دهد می عاطفۀ ادبی نیرویی است که تالش ادیب را به سوی یک عمل سوق

میزان حقیقی یا جعلی بودن مـدح و  ( 296-295: 2550، عزام. )گذارد می اثرکه در وجود مخاطب  سازد می

ی عمدۀ مدح و رثا است و شـعری کـه عنصـر    ها کند؛ زیرا عاطفه یکی از انگیزه می رثا را عاطفه مشخص

از (. 641: 6713، حمـد بـدوی  ا. )خیزد و بر دك مخاطب خواهد نشستعاطفه در آن قوی باشد از دك برمی

 به سهم خود از زبان نثر متمایز را زبان شعرکه  آن ی خیاك عالوه برها صورت»سوی دیگر؛ تلفیق عاطفه با 

 صور خیـاك سـبب  . دهد می ظرفیت زبان را نیز برای برانگیختن عاطفه افزایش -مثل موسیقی شعر -کند  می

تفـاوت پیـدا   ، یـم ا هما به آن عادت کردبا جهان واقعی که ، کند می شود جهانی که شاعر در آن عرضه می

 سـبب ، دارد سـزا  نقشی بهکند و همین تازگی و غرابت جهان شعر که بی تردید خیاك در پدید آوردن آن 

 (.  11-10: 6416، پورنامداریان) .«..شود که توجه ما به متن جلب گردد می

سـیمایی  ، ی خـود هـا  از جمله شاعران این دوره است کـه در یکـی از مرثیـه    2«شیخ مفل  صیمری»

؛ تصویری که در بردارندۀ احواك ایشان در غم از دست دادن امـام  ترسیم کرده م کلثومااز را معصومانه 

 :  به خود گرفته است انگیزترای غم هجلو است؛ ابیاتی که در قالب ندبه و استغاثه از پیامبر حسین

َُ َصففففو  ر  َولَ   َففففف
ُ
ال  ُثففففُکل   م  لَا أ  اُبَکففففوٍم   

ففف فففن  َوَلن  ُب م  ففف د  ز  َعظ  فففم  الرب  ة  َجفففدب ُ یب
َیففف

َ
نَ أ فففا َجفففدب لَ ا َنش  فففُکو إ    َك ی 

ُ
فففةَ أ  َمیب

َیففف
َ
نَ أ ن   ا َلفففو  ا َجفففدب

َ
ففف أ ی 

َ
 ااَ نَ َ  ُمَصفففَرأ

 

فف  ففَلففُکو إ  َوَلش  ُ  وَ  یُعَلففه  ال  ی اللب  َلَضففرب

نَ  َفَلفففو   فففا َویَ َنفففی  لَ و إ  ُنفففا َیر  َجفففد  َُ س   َم
فففاَلغُ َ ففف َفَقفففد   َنفففي ُظل  وا ف  ُعوام   ا َوَلَبفففدب

م  َ  َلَر َلُکن  
َ
ف    رَا َلفهُ ى أ فالصب  َدُ  ُر َیص 

 

 ( 0/61ق: 6357)شبر، 

ع به جانب خداوند بلنـد  برد در حالی که شکایت و تضر می م کلثوم صدای خود را با گریه باالا -6»

 زند که ای کـاش  جـدمان بـه مـا نگـاه      می را صداو از عظمت مصیبت با ندبه جدش  -2. برد می مرتبه

 ندما زیاده روی کرد رکنیم که در ظلم ب می ه به تو شکایتای جدمان  از بنی امی -4. شنید می کرد و می
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به چشم  امری بزرگ ، همانادیدی می ای جدمان  اگر مصیبت ما را -3. یی را به وجود آوردندها و بدعت

  .«شکافد می از هم صخره( مصیبتعظمت این ) ازکه دیدی  می

را  کلثـوم  ام، ضمن ترسـیم ایـن حادثـۀ بـزرگ    ، شاعر کوشیده است تا با بیان ابیات یاد شده

شخصیتی نشان دهد که از عمق وقوع این حادثه چنان دردمند است که از مرز ناله و گریه فراتر رفته و 

و از اعماك زشـت   رشان دراز کردهجد بزرگوا، برای تسکین درد خود دست یاری به سوی پیامبر

 .  است نمودهیت میه شکااو ظلم و ستم بنی 

را بـا تصـویر مظلومانـۀ     ی ناله و اندوه زینبها فریاد، در ابیات زیر 4«شیخ محمد علی طریحی»

 : در آمیخته است شهادت امام حسین

ت  
َ
ی   َرأ ضفاَ ن  ُمرَ ی  ُحَسفَر ال  َنُب َصد  َز  ضب
 
َ
ففأ ففَّ    الن  ي َهففخ  ففوَ س  َُ اُن َ ع   َدَک ُضففیب

 

ال  ُحز  اُر ال  َونَ  اَح   َفَص   فل  قَ ن      َرمُ ب  َلض 

ففف  خ 
َ
 َّ  ي َهفففأ

َ فففَففففط     ال   مُ َدَک ُیفففتب اُل َ ع 
 

 ( 72)همان، 

، زد مـی  را خرد شده دید و در حالی که آتش اندوه در قلبش زبانـه  حسین ۀسین زینب -6»

؛ برادر  این کودکان پس از تـو یتـیم   شوند رهاگشته می تباه وپس از تو ، برادر  این زنان -2. فریاد زد

  .«شدند

را با بیـان   غمبار کربال و شهادت امام حسین ۀدر ضمن ابیاتی احساس درد خود از فاجع وی نیز

 : کند می دختر بزرگوار بازگو حاك سکینه

َتفففا َیفففَلَهففف    اَلففَوقَ  مب
ُ
وَ ا َمفففا أ فففا ل   يد  ال 

نَ 
ُ
فاد  أ فد  ا وَ َیف ه  ي    فب   َوُهفَو َلفم  ي ال   َیج 

 

ح  َا عَ مز  ع  ی مُ َمَض   ا الرب َلفی ال  َلفیُ  إ  نب  یب 

قففَا َضففَکفف َوَقففد   کَا ُمففَتَهل  َ اَن َطل   اح 

 

 ( 21)همان، 

. ای مادر  پدر را چه شده است که قصد سفر از ما به سوی بال و مصـیبت را دارد : و به او گفت -6»

و بـود  خندان  و گشاده رو( قبالً) در حالی که( نداد) دهد نمی ای پدر  و او جواب :زنم می او را صدا -2

  .«درخشید می ش از شادیا هچهر

 اسـت  ی خود بروز دادهها عاطفۀ اندوه را در مرثیه، به زیباترین شکل، به تصویر کشیدن احواك آنان

 .  ندا هجای گذاشت له بهترین تأثیر را در خواننده بروسیبه این  و
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 و عرصۀ وسیع آن در هنر تصویرپردازیعنصر خیال . 4-2

در آشکار کردن عاطفـۀ  نقشی مهم خیاك . است نوآوریمحل تکوین خالقیت و ، شک قوۀ خیاكبی

عالوه بر کشف تصـاویر زیبـا و   ، چرا که عاطفه مولود خیاك است و شناخت خیاك در شعر ؛شاعر دارد

و  سـازد عواطـف سـرایندۀ آن رهنمـون     تواند مخاطب را به عمق احساسات و می مبتکرانه در باب شعر

، ین قسـم آن تـر  خیاك دارای انواعی است کـه هنـری  . ی شاعر را ترسیم کندها زوایای پنهان از دیدگاه

 بی جان و همراز شـدن بـا   یکه معموالً گوینده با به صحبت درآوردن اشیا است خیاك بالدار یا مجن »

از زبان  ها یا برخی از اشعار و داستان... مانند  ؛گردد می و حقایق روحی و معنوی ها به دنباك ارزشها  آن

 (. 21: 6716، مقدسی ؛29: 6497، پروینی) «حیوانات و یا اشیای موجود در طبیعت

 :  پردازیم می ،ی صور خیاك که در مبحث تصویر سازی مؤثر واقع شدهها ین مؤلفهتر در ادامه به بررسی اصلی

 ( تصاویر تشبیهی) تشبیه. 4-2-1

از (. 11: 6491، تفتـازانی . )دندان می «اشتراک چیزی به چیز دیگر در معنا»آن را ، در تعریف تشبیه

توضی  و تبیین یک امر معنوی و انتزاعی بر اساس یک امر محسـوس و عینـی   ، ین اهداف تشبیهتر مهم

 چـرا  است؛ برخوردار شناختی زیبایی تاهمی از بالغت تشبیه از فنونی است که در، افزون بر آن. است

. بخشـد  می جماك را آن و افزاید می معانی وضوح بر بلندی و و نزدیک را دور، آشکار را نهفته معانی که

نقشـی  است؛ و  ستودنی خود نوع در که ندا هبرد به کار تشبیهاتی شعرشان در حسینی شاعران از بسیاری

 . دارند تصاویر زیبا و فنی ایجاد درمهم 

را بـه   است احواك حضرت سکینهشاعر در بیت زیر با استفاده از صنعت تشبیه به خوبی توانسته 

 .  تصویر بکشد
ایشان به بـاران، در پـی    ۀهای فرو ریختشاعر با توصیف چشمان اشکبار آن حضرت و تشبیه اشک

 :  است بیان شدت اندوه ایشان بوده

 َس 
َ
 إ   یَک ک     أ

  َو  ادَ َج  ث  ی  غَ ال  ا کَ َه عُ مَ د  مَ  َو   ة  نَ ی  کَ ُس  َک ی  لَ عَ  يک  ب  لَ    
َ
 َ  بَ س  أ
 ( 0/21ق: 6357)شبر، 

باران بـه شـدت    چون همیش ها گرید و اشک می بر تو بر توگریه خواهم کرد؛ چرا که سکینه»

 .«شود می ریزد و جاری می فرو

 وَ  ُس م  الشب  هُ أنب کَ 
َ  تَ     ير  ج  ا لَ َه لَ  ر  قَ تَ س  مُ ل    ی  ج  دَ    ُب ُه ُش  اُب َح ص  ال 

 یر  د  ق 
 ( 36)همان، 
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قرارگاه به سوی  الهی با تقدیر که هستندگویی که او خورشید است و یاران ستارگان شب تاریک »

 .«ندباش می خویش در حرکت

حضـرت را   ،ترین ادات تشبیه است که از قوی« کأنَّ»ادات تشبیه  به کارگیری شاعر در این بیت با

در نورانیت و پرتو افکنی به خورشید جهان افروز و یاران باوفای ایشان را به ستارگان شب تـار تشـبیه   

که از لوازم مشبهٌ به است که « لِمُستَقرٍ لها تَجری بتَقدیرِ»و در مصرع دوم با آوردن عبارت . نموده است

ل شدن به مقام شهادت بزرگواران و نای فشانی آنا قوت بخشیده و از سوی دیگر جاناز یک سو تشبیه ر

با هنرمندی تمام به حرکـت خورشـید و    آرامیدن در جواررحمت الهی است که سرانجامش بهشت ورا 

 . ستارگان به سوی قرارگاه خویش تشبیه نموده است تا شأن واالی آنان را نشان دهد

تصـویری شـگفت از کثـرت سـپاه     ، در بیت زیر با تشبیه سپاه دشمن به ابری پر باران، 3«غریفی»

 :  به دست داده است، و یارانش دشمن در برابر امام حسین
 دَ  ح  ن  ُج  يف   رٍ ط  م  مُ  ٍض ار  عَ کَ    حَی ُض  ل  َ  الضب  ُش ی  َج  م  ه  ل  و  َح  ن  م    ب َح فَ 

 ور  ُج ی 
 ( 32)همان، 

 .«شب فرا گرفتپیرامون آنان را بسان ابری پرباران در تاریکی مطلق ، سپاه گمراهی در میان ظهر»

مشبهٌ بـه طـرفین تشـبیه را تشـکیل     « عارض ممطر»به عنوان مشبه و « جیش الضالك»در این بیت 

این تشـبیه از نـوع تشـبیه    ، است؛ از آن جا که وجه شبه ذکر نشده است« کثرت»ند که وجه شبه ا هداد

تعبیـر کـرده   « الضالك جیش»ان از آنان به شاعر برای تقبی  عمل سپاه اموی، افزون بر این. مجمل است

غالبـاً بـر   ، که هر اندازه از ارکان تشبیه کاسته شودجا  آن که خود اضافۀ تشبیهی و تشبیه بلیغ است؛ از

 .  شود می مبالغه در وصف افزوده

مَ  نب
َ
 َ  اَفَکأ

َ
مَ  ُر أ َوج   اء  الد  ه   ن   َقد   اح  الَصبب  ه  َوج   یَعلَ  َشَفق                 ه 

َ
 َبراأ

 (93 )همان،     

 "گویی اثر خون بر صورتش شفقی است که بر صورت صب  روشن شده است."

شاعر در این بیت اثر قطرات خون بر چهرۀ نورانی امام حسین )ع( را به شفقی تشبیه کـرده کـه      

صب  را روشن کرده است؛ از آن رو که وجه شبه در این تشبیه برگرفته از امور متعدد است، نوع تشبیه 

 تمثیلی است.   

ین روش و بـه  تـر  پیچیده به ساده ند با آوردن تشبیهاتی نه چندانا هسرایان در این دوره کوشیدمرثیه

. ین تأثیر را بر جای گذارنـد تر بیشو با این روش  کنندبهترین شکل احساسات خود را به مخاطب القا 



 4318تابستان ، 41پیاپی ، ومد ةشمار، چهارمسال 

 

 

 
  

11 

 

البتـه   .هـا اسـت   آن برای مدح شهدای کربال و ستودن، رفته در این اشعاربه کار  بنابراین اکثر تشبیهات

 مرسوم و تکراری استفاده شـده و شـاعران ایـن عصـر     که در این اشعار تشبیهاتشایان یادآوری است 

 . ندا هبه نوآوری دست زد تر کم (عثمانی)

 ( تصاویر استعاری) استعاره. 4-1-3

َواعَلم أنب من شأن »: گوید می داند و می زیباتر از تشبیه، جرجانی استعاره را به دلیل پنهان کردن تشبیه
دَت إرادلک  َما ز 

بدان که در اسـتعاره بـه همـان    » ،«ازدادت اإلستعارة ُحسناَ ، الّتشبیه إخفاءاإلستعارة أّنک ُکلب

(. 91: ق6322جرجـانی،  ) «.شـود  مـی  بر زیبایی استعاره افزوده، داری می میزان که تشبیه را از نظر دور

ی ارزش غـای »(. 62: 6499، هـاوکس ) .«نـد ا هین شکل زبان مجازی دانسـت تر استعاره را همواره اصلی»

ینی آن ارزش تزی، کند می کلمات و عبارات را در آن توجیه« حقیقی»ه و ارزشی که کاربرد غیر استعار

ی هـا  یکـی از هنـر  ، در حقیقـت؛ اسـتعاره  (. 29)همان،  .«ین پیرایۀ سبک استتر عالی»استعاره . است

در ذهن جای دهد و به  تر بیشکوشد تا سخن خویش را هر چه  می که سخنور به یاری آناست شاعرانه 

 . بار عاطفی کلمات استۀ کاربرد استعاره در شعر شاعران عاشورایی نشان دهند. تصویر بکشد

است ضمن مدح به صفت بخشندگی آنان اشاره کوشیده ، با تشبیه شهیدان کربال به دریا، 0«یحائر»

 : ه به وجود آورده استحۀ اصلیی از نوع مصرا هبه استعارسپس با حذف مشبه و برجای نهادن مشبهٌ، کند

َح  ایَ  ر   اَدمَ َ ع      َجفب    ف  الطب  َصة  َعر   يف   اراَ   
َ
  ت  وَ أ

ال   ىَوَر ال  َط     اء  ع 
 ( 0/203ق: 6357)شبر، 

 .«ای دریاهایی که میدان کربال خشک شد؛ پس از آن که مردم را با بخشش خود سیراب نمود»

شکل داده است؛ از ایـن  تبعیه ی ا هاستعار ،«یزیّن»فعل از « یسقی»غریفی نیز با عاریت گرفتن فعل 

که مستعار منه جا  آن ه است؛ و ازتبعیاستعارۀ ، و چون لفظ مستعار فعل است مصرحهاستعاره از نوع ، رو

 :  گردد می محسوب اصلیهاستعاره از نوع ، باشد میجامد 

 َش َح ی تب َح  اَح ا رَ مَ 
َ
 قَ َس وَ  ه  ظ  ف  لَ  ن  م     راَ َر ا دُ نَ اعَ مَ س  ا أ

َ
 ماَ کَ ا ح  نَ انَ هَ    ی أ

 ( 36)همان، 

یی هـا  ی ما را از حکمتها ی ما را از گوهرهای لفظ خود پر کرد و ذهنها نرفت تا این که گوش»

 .«سیراب کرد

مسـتعار منـه را بـر    را حذف و ( مستعار) را به ستاره و ماه تشبیه سپس مشبه در بیت زیر امام حسین

 :  شود از نوع مصرحۀ اصلیه شمرده می پدید آمدهاستعارۀ ، چون لفظ جامد است، ؛ بنابر اینه استجای گذاشت
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 وب بَ لَ  رٍ د   َ  یلَ عَ وَ    ىَر الثب   ب َح  ٍب کَ و  ی کَ لَ ی عَ ف  ه  لَ 
َ
  َد ع   َ  أ

َ  امَ َج الرب  ج  ُر    ال 
 ( 47)همان، 

در سـنگ اقامـت    هـا  جای گرفت و بر ماهی کـه از بـرج  ی است که در خاک ا هافسوسم بر ستار»

 .«گزید

 ؛در مراثی این دوره هسـتیم « مکنیه ۀاستعار»، مصرحه شاهد نوعی دیگر از استعاره ۀدر کنار استعار

را  نـدوه وارد عظمت فاجعـه و ا ، چرا که در آن شاعر با به کار بردن این صنعت در ضمن رثای خویش

 . کشد میویر به تص تر هرچه پویاتر و زنده

در ابیات زیر با آوردن فعل نَاحت به معنای نوحه سـر دادن، آسـمان و    1«یسید ماجد هاشم البحران»

به آن )انسان( را حذف کرده و از لوازم آن، نوحه را  گاه مشبهٌ زمین )مشبه( را به انسانی تشبه نموده، آن

را به تصویر کشیده  ۀ کربالی از عظمت واقعا هجلو گردد و این گونه آورده که استعاره از نوع مکنیه می

 :است

  ای َ رَ تب َح 
 
فَن  یُف ر  الشب  ُس الَرأ  اَقَففال   م 

فف   َفار   ففب   َلجب   َزَلفف   َوَزل   اُق َبففالط   َُ السب
 

  یَعَلففف اَفَغفففَد  
 
فففنَ  س  َرأ َمفففُمقَ  ان  السب  او 

ر  
َ
  ااُنَهفففکَ أ

َ فففمَ  اَحففف   نَ  ُض ر  َوال   اَوالسب
 

 ( 250)همان، 

و هفـت   -2. گشـت  استوار( ی تیزها نیزه) که سر مبارک از پشت بریده شد و بر سرتا جایی  -6»

 .«آسمان به خود لرزید و ارکان آن به لرزه در آمد و آسمان و زمین نوحه سر دادند

ـ   « أَدرَکُوا»برای فعل « ذاقُوا»با عاریت گرفتن فعل ، 9«یحسن دمستان» ی بـه  ا هبـه شـکل هنرمندان

؛ با آوردن فعل ذاقوا به معنـای  کرده استپذیرایی مرگ توسط شهیدان کربال و عدم ترس از آن اشاره 

 ،را حـذف کـرده و از لـوازم آن   ( انسـان ) مرگ را به انسانی تشبیه کرده و سپس مشبهٌ به آن ،چشیدن

در ایـن بیـت فعـل     در واقع چون لفظ مستعار گردد می مکنیهچشیدن را آورده است که استعاره از نوع 

 :  استتبعیه استعاره از نوع مکنیۀ ، باشد می

 َحتُ ال   اُقوا َ 
َ
أ ُف  اف  نَ ک  وَف      م  َرغ     یَعلَ  وف  الط 

ُ  َغَلُ   َلُهم   ُرد  َلب   َوَلم   وف  نُ ال 
 ( 270)همان، 

عطششـان از  . )ی آنان سرد نشدها مرگ را چشیدند؛ تشنگی ها علی رغم خشونتدر اطراف کربال »

 .«(نرفتبین 
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خواهد که شیفتۀ زرق و  می و از او داند میمرگ را در کمین آرزوهای آدمی ، وی در تعبیری مشابه

 :برق آن نشود؛ چرا که مرگ بسیار صادق و حتمی است

َ ا ل  اَیفففنَ مَ ال   وُن ُیفففعُ  فففوَ َح  يان  َمففف     ب  اج 
  َلففَ  َففف

 
فف ُر ه  الففدب  نب نَ مَ أ  ه  م  ل  َسفف ال  َحفف يف 

 

ففن  المَ  مُ ه  ی َسففَنففمُ ال   وَن دُ وَ    ُب ائ  َصفف ة  یب

فف    َقففل  عُ  م  َکفففَ  ففَ  مَ ال   یَن ن  م  آلا    ُب ال 
 

 ( 17)همان، 

 آرزوها هستند در حالی که بدون آرزوها تیر مـرگ درسـت بـه هـدف    مانع  ها چشمان مرگ -6»

در امنیت هستند زیرا کسانی را که  ؛در هنگام سالمت و صل  روزگار به آن اطمینان نکن -2. خورد می

 .«اصابت بال قرار می دهدمورد 
 مشـبهٌ بـه  گـاه   آن ،مرگ را به انسان تشـبیه کـرده  « عیون المنایا»در بیت نخست شاعر با آوردن 

و اسـت   مکنیهاستعاره از نوع  وآورده  ،یعنی دارای چشم بودن را ؛را حذف کرده و از لوازم آن( انسان)

و از نمـوده  را حـذف  )حیوان( اوج بی رحمی روزگار را به حیوانی تشبیه کرده و مشبهٌ به  در بیت دوم

هدف شاعر از بیان این استعاره و  است وو استعاره از نوع مکنیه  آوردهرا دارای چنگاك بودن ، لوازم آن

فتن موضوع واداشتن ذهن مخاطب برای یا، ملموس عینی یتشبیه ملموس کردن امور دور از ذهن به اشیا

با نوعی  ها زیرا گوینده در این نوع استعاره». سازد می و فهم عمیق کالم است که زیبایی آن را دوچندان

به همـین دلیـل عنصـر    . بخشد می دمد و می روح حیات و عقالنیت و پویایی را در اشیای بی جان، ادعا

  (05: 6475، محسنی) .«بسیار نیرومند است، ها عاطفه و خیاك در آن

کـربال و بزرگـی   ۀ استعاره تصـویری از صـحن  ۀ قوی و عمیق خود به شیو تخیلشاعران حسینی با 

قـدرت نفـوذ    هـا  و با این زیبایی گذارند میبرای مخاطب به نمایش ، آن رامصیبت و شجاعت قهرمانان 

همان ، و این ابتکار عمل شاعر در ایجاد تصویر اند کرده تر سیاسی افزون-خود را برای ابالغ رسالت دینی

 . افزایند می آن نیکویی، تصویر ارزش بر کهچیزی است 

 مجاز. 4-1-3

ـ  اسـت.   ی عبـور کـردن و گذشـتن   امجاز بر وزن مفعل مصدر میمی از فعل جاز المکان یجوز؛ به معن

لفـظ عبـور   حقیقـی  و مرزهـای   مجاز این است که گوینده از معنـا  گذاریعلت نام (39: 6325، سکاکی)

شود که بـه آن )مفـرد( مرسـل     و این مجاز گاه در لفظ مفرد واقع می. رسد میو به معنای مجازی  کنند می

ین اغـراض بالغـی و زیبـا    تر مهمگیرد.  گردد که مجاز عقلی نام می شود و گاه در اسناد جاری می گفته می

توضی  و ، تنفیر، تحسین، ترغیب، به منظور تأکید ها دیدهبیان مبالغه در توصیف پ»، شناختی استعماك مجاز
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مجازاسلوب بیان غیر مسـتقیم اسـت و از نظـر    ، به طور کلی. ستا ها مخاطبان نسبت به پدیده تر بیشتمتع 

بسـتری بـرای    و نیـز باشـد   مـی گفتار مسـتقیم   اثرگذاریاز  تر بیشتأثیر آن ، روانی در بسیاری از مواقع

(. 49: 6475، محسـنی ) .«ی ادیبان و سخنوران استی ادبی و فنها و خالقیت ها آفرینش، شکوفایی ابتکارها

 :  شود می مجاز با انواع آن کاربرد داشته است که به برخی از آن اشاره، در اشعار حسینی این دوره

در بیت زیر شاعر غدر و پیمان شکنی را به روزگار نسبت داده است در حالی که مراد از آن مـردم  

 .  روزگار است؛ پس مجاز عقلی به عالقۀ زمانیه است

 ُر یب غَ تَ  یَ َل  ه  یف   َ  ب  َط  ُر د  غَ ال  وَ    انَ لَ م  َش  َق رب َف ا فَ نَ     اُن مَ الزب  َر د  َغ 
 ( 0/25ق: 6357)شبر، 

( پیمـان شـکنی  ) این .روزگار با ما سازگار نبود و پیمان شکنی کرد و جمع ما را از هم گسیخت»

 .«کند نمی تغییر سرشت روزگار است و

زمانیـه   ۀبه عالقعقلی مجاز از این طریق دنیا آوردن و زاییدن نسبت داده،  بهشاعر روزگار را در بیت زیر 

 .  سبب پویایی و حرکت در تصاویر طبیعی خویش شده است، بنابراین شاعر از این طریق. ساخته است

    خاَ اَ  هُ لَ  اُن مَ الزب  َد ل  یَ  ن  اَ  اَت َه ی  هَ 
َ
  ن  عَ     مَ ق  عَ  د  قَ وَ  ینب أ

 د  یَ  م  ال 
 ( 10)همان، 

والدتـی  ایـن گونـه   برای او برادری بزاید و روزگار از  گار بعید است که بتواند در هر جااز روز»

 .«ناتوان است

  ط  ر  َف ل   اد  ؤَ فُ 
 قَ  ن  ز  ُح ال 

    َر ب  الصب  مَ د  عَ  د 
َ
 کَ ى    َو ل  بَ ال   يف   ُ  رب َج لَ أ

 
 ارَ ب  ى َص دَ الرب  س  أ

 ( 01)همان، 

خود را از دست داده است و طعم تلخ صبر را در جام نـابودی جرعـه    پایداریقلب از شدت اندوه »

 .«نوشد می جرعه

باشد، چون جزء )قلب( ذکر گردیده و کل )انسان(  میرسل به عالقه جزئیه در بیت زیر فؤاد مجاز م

 اراده شده است.

، شـود  میکه لسان سبب ایجاد شعر جا  آن از است؛« شعر»، «لسان»در بیت زیر منظور شاعر از واژۀ 

 .باشد میسببیه  ۀمجاز مرسل به عالق
 قَ     ادَ دَ و  ال   مُ یکُ ف  ص  اُ  َف و  َس 

  م  ار  الصب کَ  اٍن َس ل  وَ    ٍب ل 
 ون  نُ س  مَ ال 

 ( 01)همان، 
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 .«ام را برای شما مخلصانه خواهم کرددوستی، نده و تیزشمشیر بر چون همبا قلبی و زبانی »

در  ی مختلـف استعاره و تشخیص بیان شد شاعران از عناصـر ، به تصاویر ادبی که در تشبیهبا توجه 

بنابراین باید گفت شاعران حسینی برای اثرپذیری مخاطب و بیـان  . ندا هی خویش استفاده کردها سروده

زیـرا بالغـت ایـن    »انـد؛   بهره بـرده نیز و یارانش از صنعت مجاز  ی امام حسینها و رنج ها مصیبت

مجـاز از  ، بـه عبـارت دیگـر    (462ق: 6320)هاشـمی،  « شود. صنعت سبب ایجاز در کالم و مبالغه می

 .  سرا شده استایجاز و مبالغه در شعر شاعران مرثیه، ی اسلوب بیانی و سبب پویاییها ویژگی

 کنایه. 4-1-4

است که در پی  دیگری بلکه به معنای، آید نمی بالغی است که لفظ در آن به معنای اصلی یهنر، کنایه

نماید و معنـای اصـلی را    می معنای اصلی به معنای دیگر اشارهۀ آید یا در ردیف آن است و به وسیل می آن

 ذکر»را  کنایه جدید بالغت درکتب(. 11: 2556ق، 6322، یجرجان. )دهد می ی بر معنای دیگر قرارا هنشان

 آن ظـاهری  معنـای ، گوینـده  مراد که است یا هجمل یا کنایه عبارت»: ندا هکردمعنی  «ملزوم ۀاراد و الزم

بـر ایـن    .«باشـد  نداشته وجود کند اصلی معنای متوجه ظاهری معنای از را که ما هصارف ای قرینه اما، نباشد

و گردیده اراده ، برای آن وضع شدهچه  آن معنایی غیر ازدر آن است که  ای شیوهکنایه در اصطالح اساس؛ 

، هاشـمی . )باشد؛ چون قرینۀ بازدارنده از معنـای اصـلی وجـود نـدارد    پذیر  امکانارادۀ معنای اصلی آن هم 

گذاری آن بر مخاطـب غافـل   اثردر اشعار دینی شان از ارزش بالغی کنایه و ، تعهدشاعران م(. 219: 6495

بـا ایـن   . اسـت برخوردار  تر کم بسامدیاز ، کنایه در شعر عصر انحطاط نسبت به تشبیه و استعاره. نبوده اند

کنایـه  زیـرا   ؛نـد ا هگذاری آن بر مخاطب غافـل نبـود  اثروجود شاعران این دوره از ارزش بالغی کنایه و 

 . کند می تصاویر را در ذهن مخاطب محسوس تر و او را وادار به مطابقت

 :  است حسینی این دوره اشاره شدهی ها در زیر برای نمونه به مواردی از استعماك این اسلوب در مرثیه

را کنایه از شاد بودن قـرار داده  « ال تخضبی یداً»و « ال تَلبسی طوقاً»غریفی در بیت زیر دو عبارت 

ترتیب کنایـه از  به این  خواهد که نسبت به این فاجعۀ دردناک نوحه سر دهد؛ می و با رد آن از مخاطب

 :  کرده است ارادهصفت را 

 انَ ی  عَ  انَ لَ  اءُ عَ الن   اَب ا َط  َ إ   يوح  نُ  َو    داَ یَ  يب  ض      لَ َل  َو  وقاَ ُط  يسب  ل   لَ َل  َو 
 ( 0/270ق: 6357)شبر، 

کـه آواز خبردهنـدۀ   گاه  آن و نه دستی را حنا بزن؛ و نوحه سر کن نه گردنبندی را به گردن انداز»

 .«مرگ خوش شد
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را کنایـه از  « جـن  المَ هرَه ظَوا لَبُلَقَ»عبارت ، ضمن اشاره به حوادث رخ داده در کربال 1«یحرّ عامل»

 : ترتیب کنایه از صفت استبه این  ؛دی کوفیان قرار دادهمهری و بد عهبی
 وَ  ن  َج مَ ال   َر ه  َظ  هُ وا لَ بُ لَ قَ 

َ
  ن  م   م  ُه ن  م   اَن کَ  امَ    واُر کَ ن  أ

َ
ک  نَ مَ  َو   َى أ  ر  ا

 ( 616)همان، 

و آن چه از اذیت و منکرات در بینشان ( جنگ کردندعزم ) برایش پشت سپر را بر عکس کردند»

 «بود را انکار کردند

حساُ ُهم َکریَمة  »و « شم  النوف»های  با آوردن عبارت 7قطیفی
َ
به ( نژادهبه معنای افراد با اصالت و ) « أ

 . کنایه از موصوف است وپرداخته  صورت کنایی به مدح سپاه امام حسین

فففَمن  ال   یَعَلففف وَن اَ ُبفففوَ َیتَ  فففف ة  یب ش 
َ
 َبُهواأ

  َشفففم  
ُ ح   یَمفففة  َکر   وف  ُنفففال 

َ
  اُ ُهم  َسفففأ

 

فففف ادَ اآلَسفففف  َهففففَوَ بَ  يف  َهففففَ بَ  َو  اال   اال 
فففوا فففَن  َحل  َهفففوَ َ َر  یَعَلففف اَیفففُعل  ال   م   اال 

 

 ( 423)همان، 

تند کـه نسـب   افرادی اصیل هس -2. ندمان می شیران به ها تازند و در ثبات و جهش می بر مرگ -6»

 .«ی مجد و بزرگی جای دارندها هدارند و در قل نیکویی

 بـه معنـای   در لغـت  را کـه  «العَرانینَ شَمِّ»در مدح شهدای کربال با ذکر عبارت  65یوسف ابو ذیب

با ترکیـب   و آوردهکنایه از عزت و بزرگی و مناعت طبع ایشان ، دارند است که بینی های بلندکسانی 

  به پاکی آنان اشاره کرده است؛و در قالب کنایه از نوع صفت به صورت کنایی  «یضُ الوُجوههُم بِ»

رَ  و ُ ُوُج ال   یُض     َوُهم   َقُضوا   ةَ َسادَ  یَن ان  َعرَ ال   َشم   یَعلَ  َن َیُطف    امُ ک 
 ( 435)همان، 

یشـان در  ها چهـره حـالی کـه   در ، گردند می که شهید شدند زنان به دور مردان شریف و بزرگوار»

 .«درخشان بودکرامت و بزرگواری 

و در قالب کنایـه از   را کنایه از زنان پاک دامن اهل بیت «األذیاك ةطاهر»در ابیات زیر شاعر 

 موصوف آورده است.

فف فف َرُسففول   اُت َ َنفف یبَ ُلس  ففرَ  ه  اللب  ةَ َحاس 
ففن   َرة  َطفف ُکفف    م  َ  اه  َرة  َظففف ال  َیفف َ ال   اه 

 

نب  
َ
 اُ ور  َسففففف م  َقفففففو   اایَ َسفففففبَ  نب ُه َکفففففأ

ففر  لَ  ففَد ال   يم  ُعُیفف اع   ُصففور   اَوَهففَنح   وٍن   
 

 ( 691)همان، 
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از هر پـاک   -2 .ندهست ورپاشکه اسیران قوم  اشوند؛ گوی می دختران پیامبر خدا سربرهنه اسیر -6»

 .«نگرند می ها آن متمایل سیخ شده به دامنی که دشمنان با چشمانی ناپاک

ریخته شده و ابراز احسـاس غـم و انـدوه    یی که به ناحق ها شاعر برای بیان عظمت و فاجعه و خون

زیرا کنایه تصاویر را در ذهن مخاطب محسوس تـر و او را وادار بـه    ؛خود از این شیوه بهره برده است

 . کند می مطابقت

 ها موسیقی و توازن واژه. 4-1-5

 امتیـاز ، به اعتبـار بخشـیدن آهنـگ و تـوازن    ، که زبان شعر را از زبان روزمرهرا عواملی  ۀمجموع

 در زبـان  هـا  و تشـخیص واژه  هـا  سبب رستاخیز کلمـه ، بخشد و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقی می

امل شناخته شده و قابل تحلیـل و  وخود ع، این گروه موسیقیایی. توان گروه موسیقیایی نامید می ،شوند می

ی نیـز  ا هعوامل شناخته نشدچنین  همو . داردها  جز آن جناس و، ردیف، قافیه، انواع وزن از قبیل ؛تعلیلی

: 6491، شفیعی کـدکنی ) .قانونی کشف کردها  آن توان برای نمی دارد که فقط قابل حس شدن است و

 و ناقدان توجه مورد دیرباز از شاعران شعر بررسی در است که مهم مسایل جمله از، شعر موسیقی(. 9-1

 . درونی موسیقی و بیرونی موسیقی: گیرد می قرار بررسی مورد جنبه دو از و است؛ بوده ادبی تحلیلگران

 تکرار. 4-1-5-1

ناگسسـتنی میـان الفـاظ و     ۀرابطبه عنوان موسیقی درونی و معنوی شاعران حسینی از صنعت تکرار 

 . تکرار جمله یا واژه نقش اساسی در موسیقی شعر وجلب توجه خواننده دارد. معانی ایجاد نموده اند

 تکرار واژه .4-1-5-1-1

، مرادی. )و بروز عواطف شاعرانه است ها ین و نخستین ابزار عینی کردن اندیشهتر مهم ها تکرار واژه

6472 :12 ) 

ی هـا  از تکرار لفظ در مرثیـه  ای هتوان نمون می را 66احمد بالدی در ابیات زیر از« ینینِحَ»تکرار لفظ 

 :  این دوره دانست

فَعلَ  يین  َحن   ل  َکفر  َک ال  ی ل   َ َ  ُجُسفوم    
فَعَلف يین  َحن   ل  فبَ ی ل   يَعت  ا َوَلفو  ایَ َک السب
ففَحن   م  ا َیففو  َهففَعَلی   يین 

َ
فف َسفف   َم أ س 

َ
 ةَ یرَ أ

 

فففال  َلَقففف   نب ُلُحفففودُ ُه ا َضفففمَ ا َمفففَعرَ ی   
ففف  فففا َعلَ یفففد  َمفففي َجد  د  َوَوج   یفففُد َمز   ه  ی 

ک  
َ
َ اُفَهففففففتَ َوأ ال  ففففففا     ة  ُسففففففودُ یب َبح  ص 

 

 ( 251ق: 6357)شبر، 
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. را در بر نگرفته استها  آن که در بیابان افتاده و قبری باشد اشتیاقم بر آن جسدها در کربال می -6»

 -4. اشتیاقم بر آن کودکان است سوزش قلبم و محبت من تازه است و چیزی بر آن افـزون نیسـت   -2

 .«یش به سیاهی کشیده شدها ست آن روزی که اسیر گشت و شانها اشتیاقم بر او

 تکرار جمله .4-1-5-1-2

ا کردن فضا برای بیان مقاصد خـویش و  احساسات درونی خود و به قصد مهی گاه شاعران برای بیان

یی از ایـن مـورد در   هـا  شواهد زیر نمونه. ندا هدست به تکرار برخی جمالت زد، پرداختن به موضوع رثا

 : ی حسینی این دوره استها سروده

ی شـاعران  هـا  از تکرار جمله در مرثیه ای دیگر هابیات زیر نمون در« یالتِأال فأبکُوا قَ»تکرار عبارت 

 :  این دوره است

َل 
َ
ففففف َففففففا   أ فففففَ کَ  َقفففففد   ی َ ُکوا َقت   هُ ت 

َل 
َ
فففففف َفففففففا   أ فففففف ی َ ُکوا َقت   احاَ بَ تَ ُمس 

 

َسفففففوَلفففففُة َففففففَبتُ ال    ففففف   الن  ُم س   اء  اط 
َل 

َ
فففففُمَر ُکوا ال   َففففففا   أ مَ مب الفففففد   اء  َ    

 

 ( 33)همان، 

ی ا ههـان  بـر کشـت    -2. ی بگریید که فاطمۀ بتوك سرور زنان بر وی گریسـت ا هبر کشتهان   -6»

 .«بگریید هان  بر آن آغشته به خون ،مباح شده است( خون او) بگریید که
 

 واج آرایی .4-1-5-1-3

 گـوش  و درونی موسیقی غنای در آرایی واج». شود می نامیده آراییواج، باشد ها واج در تکرار اگر

 ایفـا  شـایانی  سهم شنونده و خواننده عواطف و برانگیختن احساسات در و دارد فراوان یتأثیر آن نوازی

 (. 34: 6413، شیرازی) «سازد تر می عمیق شعر با را او رابطۀ و کند می

 :  شود می ی این دوره اشارهها یی از کاربرد این آرایه در مرثیهها در زیر به نمونه

 : ستا هی آهنگین به شعر خود بخشیدا هجلو( و الم، حاء) در بیت زیر با حروف 62سبیعی

     لَ حب َر لَ 
 َ  َح ر  یَ  ل  لب إ   اُن یرَ ج  ال   َ  َح ا َر مَ َو    یلَ ب  ی ال  لَ إ   هُ ن  عَ  اُن یرَ ج  ال 

 ( 21 ق:6357شبر، )

 .«همسایگان فرسودند و کهنه شدند جز برای رحلت به سفر نرفتند»

 :  اقدام نموده است( ف) آرایی حرفزیر به واجغریفی در بیت 

 ور  ُش ن  مَ  َو  ى  و  ط  مَ  َن ی  ا  َ مَ  ر  ک  الَّ   يف     م  ُه ُح د  مَ فَ     ض  فَ  م  ه  ل  ض  فَ  َق و  ا فَ مَ 
 ( 36)همان، 
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 میزان فراوانی عناصر تصویر پردازی ادبی در مراثی عصر انحطاط

 تشبیه

 استعاره

 مجاز

 کنایه

 عاطفه

 موسیقی

 برتر از فضل و برتری آنان هیچ فضلی نیست؛ مدح و ستایش آنان در قرآن اسـت کـه برخـی از   »

 .«آشکار استپوشیده و برخی دیگر ها  آن

از کـاربرد ایـن آرایـۀ ادبـی در      ای دیگـر  هنمون، در بیت زیر از شاعر و( ك) آرایی حرفواج

 :  ی این دوره استها مرثیه

 َ  ام  َس مَ ال   وُق ُر ُخ  ت  دب ُس  و  لَ  د  ا وُ َه لَ   ٍَ ام  َس     کُ  يت  ى الب َر ب  کُ ال   ةُ عَ ق  وَ ال   َي ه  
 ( 12)همان، 

بسـته   هـا  گرچه سـوراخ گـوش  ، آن محبتی دارد ی برا هاست که هر شنوند این همان واقعۀ بزرگ»

 .«باشد

 : ه استبه شعر خود داد خاص یآهنگ( سین) آرایی حرفصیمری در مصراع دوم با واج

 
َ
 َّ  ا الب ََّ هَ أ

َ
    ىَر وَ ال   ُد ی  َس  ه  ی    َص و  ي أ

َ
 عُ مَ س  لَ  م  لَ أ

َ
 مُ ل  س  مُ  م  و  قَ ي ال  ف   َس ی  لَ  م  وا أ

 ( 63)همان، 

شـنوید؟   نمی (صدای او را) آیا این همان کسی است که رسوك اهلل سفارش او را کرده است؟ آیا»

 «مسلمانی وجود ندارد؟ آیا در این قوم

 موسیقی سخن را افزون و گـوش نـواز  ، کند می در حقیقت واج آرایی به زیبایی آهنگ شعر کمک

 . بخشد میبه آن سازد و تناسب صوتی و سیمایی دلپذیر  می

تـوان در   مـی  درصد فراوانی میزان عناصر زیباشناسی به کار برده در شـعر انحطـاط را  ، یبه طور کل

 : نمودار فراوانی زیر به تصویر کشید
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. در این نمودار تشبیه و استعاره باالترین بسامد را در شعر انحطـاط بـه خـود اختصـاص داده اسـت     

تصـاویر   تـر  بـیش ی شعر خود بر مخاطب و پویایی و تحـرک  اثرگذارجهت ، شاعران شیعی این دوره

سـاختار ایـن   ، تـر گفتـه شـد    طور که پـیش  همان. ندا هتشبیه بلیغ به وفور استفاده کرد از جمله ؛شعری

بر ایـن  . به نوآوری دست زده اند تر کم (عثمانی) تشبیهات مرسوم و تکراری است و شاعران این عصر

و ( تشبیه و استعاره) شان به عناصر پویای صور خیاكتوجهبه سرایان نسبت مرثیه، توان گفت می ،اساس

هـا   آن این در حالی است که. ندا هاز اسلوب مجاز و کنایه استفاده کرد تر ی کمبه میزان، نیز عنصر عاطفه

 . ندا هغافل نبود ها در ضرباهنگ قصیده ها در مخاطبان از موسیقی و توازن واژه تر فزونبرای اثربخشی 
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 گیری نتیجه

 گردد کاربرد عناصر زیباشناسی صور می مشخص، ی به عمل آمده از مراثی عصر انحطاطها با بررسی

بـه عنـوان   را شـاعران آن   باشد و برخوردار می سزا هب یسهماز ی شاعران این دوره ها خیاك در سوگنامه

، گونـاگون و خلـق تصـاویر ادبـی زنـده     مفـاهیم  ، القای تجارب ادبی، ها ابزاری برای خدمت به اندیشه

بخـش   کـه  شـعر  شدن ضعیف با، این عصر دراین در حالی است که . ندا همتحرک و پویا به کار گرفت

 چنینکه  دگرد میارزش شدن از نظر محتوا باز  های لفظی و کم عمدۀ آن پرداختن بیش از اندازه به جنبه

افتـد و در بـدترین    نمـی  هرگز از نفس، شعر حسینیاما  ،است نبوده تأثیربی حسینی شعر در هم ضعفی

تر  بیش دهد. هایی از گیرایی و استواری را در خود جای می و بارقه دهد می به حیات خویش ادامه، شرایط

و دعوت دیگران به آن، بیان غـم   های این دوره شامل گریه بر امام حسین د در مرثیهومضامین موج

و ذکر مصایب او و خاندانش و عهدشکنی کوفیان و مضامینی از این  و اندوه، توصیف شجاعت امام

ایـن  شیعی ان که شاعردر قالب شعر رثا مجازی ، کنایی، استعاری، از جمله تصاویر تشبیهیدست است. 

را ی سیاسی و دینی خـود  ها زمینۀ انتقاك پیام، ندا هکمک گرفتها  از آندوره برای ملموس ساختن معانی 

ظرفیت فراوان بهره گیـری از  ، افزون بر آن. فراهم آورده استباشد،  میکه برگرفته از نهضت عاشورا 

، حقیقی و موسیقی کلمات و نیز دقت در گزینش ظرافت کلمات در آفرینش تصـاویر ، تصاویر جاندار

شـورا از آن  و ابزارهایی است که شاعران این دوره برای بازسـازی واقعـۀ عا   ها ین روشتر از جمله مهم

 . ندا هسود جست
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 ها نوشت پی

در سـاك   66گـردد از شـاعران قـرن    برمـی  سید جلیل شریف النسب که نسبت او به امام کاظم. 6

)شـبر،  . وفـات یافـت   ق6519سید معتوق از امیران حویزه بود و در ماه شواك ساك . به دنیا آمدق 6520

 (0/622ق: 6357

مفلـ  صـیمری   . درگذشت ق755بن صالح صیمری بحرانی در ساك مفل  بن حسن بن راشد یا رشید . 2

 ( 61-60)همان، . رسد می از نظر نسبت به صیمر نزدیک خوزستانو فقیه ۀ شیع

تـا سـاك    66شیخ محمد علی بن احمد بن علی بن احمد بن طری  خفاجی عزیـزی از مشـاهیر قـرن    . 4

 (72)همان، . زنده بود ق6541

غریفی در  ۀحرانی مشهور به عالمبن احمد بن سلیمان حسینی غریفی بشیخ ابو محمد حسین بن حسن . 3

فـی   الغنیفة از جمله ؛های زیادی را تألیف کرده کتاب. ریفه بود در گذشتکه در غ زمانیق 6556ساك 

 (49مان، . )هخودش مجتهد نبودحالی که مهمات الدین که به تقلید از مجتهدین آن را نوشته است در 

بارهـا بـه ایـران در    . سید نصراهلل حائری که در علم و تاریخ و حسن مناظره و شیوایی بیان استاد بود. 0

عمر او نزدیـک پنجـاه سـاك بـود در     حالی که در ق 6611عصر نادرشاه افشار مسافرت کرد و در ساك 

 (202-206)همان، . قسطنطیه به شهادت رسید

از . عریضی صادقی بحرانی شاگرد فیض کاشانی و از علمای به نام بحرین بودسید ماجد بن سید هاشم . 1

الرجاك و شرائع  صفةالواجب و حواشی علی المعالم و خال ةمدمقفی  ةلجمله مؤلفاتش رساله یوسفیه و رسا

در شیراز وفات یافت و در شاه چراغ شـیراز بـه   ق 6521در ساك . استجز آن  البهایی و ةیفو اثنی عشر

 (12)همان، . سپرده شدخاک 

عالم و فاضل و فقیه و محقق در علم . وفات یافت ق6616شیخ حسن دمستانی در شهر قطیف به ساك . 9

فـی اثبـات    ةارجوز، فی نفی الجبر و التفویض مةمنظو: تألیفات زیادی دارد از جمله. حدیث و رجاك بود

 (271)همان، . صیةوالو مةاالما

محمد بن حسین الحر العاملی از بزرگترین مجتهدان و بزرگان ماندگار در محمد بن حسن بن علی بن . 1

. در طـوس درگذشـت   ق6653در سـاك  . ی زیـادی دارد ها المعارف ةمؤلفات و دایر، است یادبیات عرب

 (610-614)همان، 
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است و قصاید زیـادی را   شیخ حسین بن محمد بن یحیی بن عمران قطیفی عالم و شاعر اهل بیت. 7

زیبـا دربـاره امـام    ۀ دارد که در نهایت زیبایی و استواری اسـت و سـه قصـید    در رثای امام حسین

 (424)همان، . وفات یافتق 6611وی در ساك . دنشو می دارد که تائیه و المیه و نونیه نامیده حسین

. دارد زیادی دربارۀ امام حسـین ی ها مرثیه، است ق62از بزرگان و شاعران قرن  یوسف ابوذیب. 65

 ق6255و حـدوداً سـاك   است شاعر و ادیب و زاهدی که شعری بسیار خوب و اسلوبی قوی را دارا بوده 

 ( 436)همان، . وفات یافت

ی هـا  و مداح کـه مرثیـه   شیخ احمد بن حاجی بالدی عالم و فاضل و ادیب از شعرای اهل بیت. 66

 (694)همان، . وفات یافت 62بسیاری دارد و در اوایل قرن 

سبعی بحرانـی حلـی    عةابو احمد محمد بن عبداهلل بن حسن بن علی بن محمد بن سبع بن سالم بن رفا. 62

در حلـه وفـات    ق725وی در ساك . ملقب به شمس الدین و معروف به سبیعی از شعرای قرن دهم است

رسد به همین دلیل است که به او سبعی  می عةنسبت او به سبع بن سالم بن رفا. دفن شدجا  آن یافت و در

 (45. )همان، شود می گفته عةرفا
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