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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Lamentation in the term means composing 
poetry in a person's mourning and has existed since the first periods of Persian 
poetry. This literary genre was associated with the Karbala incident in the Safavid 
era and became a well-established culture. Since then, Shiite poets have written 
religious poems, especially Ashura poems, detailing their events. Ahli Shirazi, 
Babafghani Shirazi and Fuzuli Baghdadi are among the great poets of the Safavid 
era who wrote exhilarating poems in the mourning of Imam Hussein (AS) and the 
martyrs of Karbala. In this research, 318 verses of Ashura poems of the mentioned 
poets have been studied from the stylistic point of view and their style has been 
studied in three levels of literature, language and thought by statistical analysis of 
the data. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical and 
the data collection method is documentary (library). Referring to the three poets, 
ten mourning poems in mourning for Imam Hussein (AS) and his companions were 
collected as the statistical population of this study, which totals three hundred and 
eighteen verses; After collecting the information, the author has achieved a stylistic 
description of the verses of the elegies at three linguistic, literary and intellectual 
levels, and finally the analysis has been done based on the extracted findings. 
FINDINGS: Although in these elegies, poets do not pay much attention to poetic 
industries, Ahli Shirazi has more artistic uses than the other two poets. 
CONCLUSION: At the linguistic level, most of the laments have heavy weights and a 
calm and sad tone. The frequency of Arabic words as well as words with the 
mourning discourse of Ashura (such as Karbala, blood, martyr, grief) is significant in 
all elegies. The syntactic structure of many sentences is necessarily confused with 
poetry, but these changes are common in poetry and are not considered 
prominence. At the intellectual level, all the elegies confirm that the poets are 
Shiites; Attributing the incident of Ashura to the sky, which is a kind of 
determinism, is significant in these poems. The most important result of the 
present study is to reveal the similarities and stylistic differences of the laments of 
these three poets and to know their views about the martyrs, which cultivates the 
soul in the clear source of mourning for Ashura.
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 مقاله پژوهشی
 اشعار عاشورایی اهلی شیرازی، بابافغانی شیرازی و فضولی بغدادی سیشناسبک

 

 3، حمید نگارش*2، احمدرضا نظری چروده0سمایه پروائیان
 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسالمی، خلخال، ایران. -4
 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسالمی، آستارا، ایران. -6
 صادق )ع(، قم، ایران.گروه كالم اسالمی، پژوهشگاه علوم اسالمی امام  -3

 

 چکیده:
مرثیه دراصطالح بمعنای سرودن شعر در رثای شخص است و از نخستین ادوار  زمینه و هدف:

شعر فارسی وجود داشته است. این گونۀ ادبی در عصر صفوی با حادثۀ كربال پیوند خورد و 

رفته بصورت یک فرهنگ استوار درآمد. از آن زمان شاعران شیعی به سرودن اشعار مذهبی، رفته

ح جزئیات وقایع آن پرداختند. اهلی شیرازی، بابافغانی شیرازی و بویژه اشعار عاشورایی و شر

و شهیدان  )ع(حسینفضولی بغدادی، ازجمله شاعران بزرگ عصر صفوی هستند كه در رثای امام

بیت از اشعار عاشورایی شاعران مذكور  349اند. در این پژوه  كربال اشعار شورانگیزی سروده

ها، در سه سطح ادبی، زبانی و ک آنها، با تحلیل آماری دادهشناسی بررسی و سباز دیدگاه سبک

 فکری پژوهیده شده است.

تحلیلی و روش گردآوری اطّالعات، اِسنادی -روش تحقیق در این مقاله، توصیفیروش مطالعه: 

)ع( و  نیحسدر سوگ امام ییسه شاعر، ده شعر رثا نیبا مراجعه به دواو ای( است.)كتابخانه

 تیب صدوهجدهیشد كه مجموعاً بالغ بر س یپژوه  گردآور نیا یآمار ۀبعنوان جامع اران ی

در سه سطح  هاهیمرث اتیاب ۀشناسانسبک فیاطّالعات به توص یآوراست؛ نگارنده پس از جمع

شده صورت استخراج یهاافتهیبراساس  لیتحل زین تیو درنها دهیازیدست  یو فکر یادب ،یزبان

 گرفته است.

ها شاعران به صناعات شعری چندان وقعی نمینهند، اهلی هرچند در این مرثیه ها:یافته

 به دو شاعر دیگر كاربردهای هنریتری دارد.  شیرازی نسبت

دارند. بسامد  انگیزها اوزان سنگین و لحنی آرام و غمدر سطح زبانی، اغلب مرثیه گیری:نتیجه

ان عزاداری عاشورا )مانند كربال، خون، شهید، غم( در همۀ هایی با گفتمواژگان عربی و نیز واژه

ها بضرورت شعر بهم ریخته، ولی این ها چشمگیر است. ساختار نحوی بسیاری از جملهمرثیه

ها دگرگونیها در شعر متداول بوده و برجستگی محسوب نمیشود. در سطح فکری نیز همۀ مرثیه

حادثۀ عاشورا به فلک كه نوعی جبرگرایی است، در دادن بودن شاعران است؛ نسبت مؤیّد شیعی

این اشعار چشمگیر است. مهمترین برآیند پژوه  حاضر آشکار كردن شباهتها و تفاوتهای 

است كه تزكیۀ روح  )ع(های این سه شاعر و شناخت دیدگاه آنان درمورد سیّدالشّهداسبکی مرثیه

  در چشمۀ زالل سوگواری عاشورا را درپی دارد.

 4344تیر  64 :دریافت تاریخ   

 4344مرداد  35:  داوری تاریخ   

 4344مرداد  45: اصالح تاریخ   

 4344مهر  53: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،شناسیسبک ،)ع(امام حسین ،مرثیه

 ،بابافغانی شیرازی ،اهلی شیرازی

 فضولی بغدادی
 

 :مسئول نویسنده * 

   astara.ac.ir-a.nazari@iau

  11955443 (43 49)+  

 



465/ اشعار عاشورایی اهلی شیرازی، بابافغانی شیرازی و فضولی بغدادی سیشناسبک

 مقدمه
اصطالح ادب بر اشعاری اطالق میشود كه در ماتم گذشتگان و تعزیت بازماندگان و اظهار تأسف  مرثیه یا رثا در

و تعظیم مصیبت و دعوت  بر مرگ پادشاهان و بزرگان و ذكر مصائب ائمۀ اطهار و تجلیل از منزلت شخص متوفا

 (.94مؤتمن: ص شود )شعر و ادب فارسی،  زدگان به صبر و سکون سرودهماتم

و چشمۀ روشن، یوسفی:  75د )همان: ص میدانن از رودكی را بطور جدی ۀ فارسیمرثی شروع از محققینبرخی

و  اصلی مذهبی ۀدو شاخ به مرثیه كلی . بطوراست محتوا و موضوع غالباً براساس مرثیه بندیتقسیم (.16ص 

های عاشورایی در ادبیات فارسی كثرت بیشتری دارند، مذهبی، مرثیه. در میان مراثی میشود تقسیم غیرمذهبی

دهنده نبوده است. در آیینۀ عاشورا و حادثۀ شهادت ای چون كربال تکاندر درازنای تاریخ، هیچ واقعهزیرا 

و  حسین )ع(سرایی كه بیان عاطفی مظلومیّت امام مرثیهحسین )ع( میتوان عاقبت خیروشر را نظاره كرد؛ امام

 سختیها و مصائب كربالست، در ادبیات جهان جایگاه منحصربفردی دارد.

ای داشتند، تالش جدّی برخی شاعران چون اهلی شیرازی، در عصر صفوی كه حاكمان به شعر التفات ویژه

بابافغانی شیرازی و فضولی بغدادی، جانی دوباره در شعر دمید و اشعار قابلی در ستای  اهل بیت )ع( بنظم 

حسین )ع( و یاران  و مصائب ایشان دیده میشود.  هایی در یادكرد امامآمد. در میان اشعار این شاعران، مرثیهدر

حسین )ع(، به جزئیاتی از حادثۀ كربال نیز اشاره شده است. در این اشعار عاشورایی، ضمن شرح مناقب امام

ن انتقام خون اباعبداهلل )ع( از مضامین عمدۀ ونفرین یزید و شمر و دشمنان اسالم و دعای مؤمنان و گرفتلعن

های این شاعران در شناساندن فرهنگ عاشورا دارند، در پژوه  اینگونه اشعار است؛ بنابر اهمّیتی كه مرثیه

 حاضر اشعار آنان از جهت سبک و ساختار در سه سطح ادبی، زبانی و فکری بررسی شده است.

 اهمیت و سابقۀ پژوهش
ثیه و بویژه مراثی عاشورایی از ضرورتهای پژوه  در ادبیات فارسی است؛ بر این اساس تحقیق پیگیری ژانر مر

های مختلف ضروری است؛ از این منظر ها و سبک مراثی عاشورایی، انواع و نیز مقایسۀ آنها در دورهدربارۀ شیوه

باالتری برخوردار است. عصر صفوی، بدلیل رسمی شدن تشیع و حمایت حاكمان از اشعار مذهبی، از اهمیت 

های این سه شاعر نامور قرن نهم و دهم هجری و ترین هدف این پژوه  بررسی ساختار سبکی مرثیهعمده

های این شاعران در سه سطح ادبی، زبانی و مقایسۀ آنها با یکدیگر است. برای نیل به این هدف، عاشوراسروده

 فکری بررسی میشوند.

ای این مراثی، نگارنده را در جهت درک جهان اندیشگی و انگیزۀ سرای  این هشناخت مضامین و درونمایه

شاعران مساعدت خواهد كرد.

 پی  از این درخصوص ژانر مرثیه در ادبیات فارسی پژوهشهای بسیاری صورت گرفته است؛ مانند:

سرایی از آغاز تا پایان دورۀ (كه به بررسی موضوع مرثیه4344از امامی ) سرایی در ادبیات فارسی ایرانمرثیه

نامۀ كارشناسی اند. همچنین پایانها نیز معرّفی شدهسرایان مطرح این دورهقاجاریه پرداخته است و در آن مرثیه

صفویه تا آغاز  سرایی در ادبیّات فارسی از پایان عصربررسی مرثیه و مرثیه»ارشد ادبیات فارسی با عنوان 

از صالحی مازندرانی و دیگران « سرایی فارسیهای سبکی در مرثیهگونه»( و مقالۀ 4394از رجبی )« مشروطه

نامه انجام گرفته، اما این بررسیها درخصوص سه شاعر موردبحث نیز تحقیقاتی بصورت مقاله یا پایان(. 4343)

تحلیل سبکی و مقایسۀ این سه شاعر اكیداً انجام نشده است؛ بعدی یا عمومی بوده و مسئلۀ مراثی و معموالً تک

اهمّ این پژوهشها بقرار زیر است:



 463-414، صص 4155 خرداد/ 44/ شماره پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 464

(؛ 4399حکیم آذر )طرز بابافغانی، از (؛ 4379من  )كیفضولی بغدادی و تجلّی عرفان در آثار فارسی او، از 

، سبک شعری اهلی شیرازیررسی (؛ ب4399لو )بررسی حوادث كربال مندرج در اشعار رثایی اهلی شیرازی، از نبی

نامۀ كارشناسی ارشد؛ شرح احوال و نقد آثار اهلی شیرازی شاعر دورۀ صفوی، از كارگر ( پایان4394از صمدبین )

و ادبیّات فارسی؛ تأثیر بابافغانی بر جریانهای شعری عصر صفوی، نامۀ كارشناسی ارشد رشتۀ زبان ( پایان4394)

تحلیل سبک فکری فضولی بغدادی در رسالۀ رند و زاهد از چرمگی عمرانی  (؛4345از مؤذّنی و ضیغمی )

نامۀ كارشناسی ارشد رشتۀ ( پایان4346های دورۀ صفویه و قاجاریه، از صمدزاده )بررسی عاشوراسروده؛ (4343)

 (.4395زندگی و شعر محمّد فضولی، از مشرّف )و ادبیّات فارسی؛  زبان

های این شاعران و شناسی مرثیهوردتوجّه برخی محقّقان بوده، اما بررسی سبکدر این پژوهشها، رثا تنها م

سابقه است؛ بنابراین نتایج این پژوه  میتواند گامی مؤثّر در جهت مقایسۀ آنها با یکدیگر، موضوعی بکر و بی

 شناخت بهتر فرهنگ عاشورا در عصر صفوی تلقّی شود.

 

 بحث و بررسی

 آثار سه شاعرمختصری دربارۀ زندگی و 
 اهلی شیرازی

حدود سال  اول قرن دهم هجری است كه در ۀنیم آور قرن نهم ویوسف اهلی شیرازی از شاعران نامدبن حمّم

اول قرن دهم نیز در  ۀطوالنی از اواسط قرن نهم تا بخشی از نیم یمدت و هجری قمری در شیراز بدنیا آمد 959

منقول است كه اهلی را  العارفینهدایهز كتاب (. ا117 ران، صفا: صتاریخ ادبیات در ای) قید حیات بوده است

، یوان شعرد -3، الشریعهمواهب ۀترجم -6، النعمانقبامنحفۀالسلطان فیت -4ل: كتاب است به شرح ذی سیزده

قصاید  -4، مثنوی سحرحالل -9، زبدۀاالخالق -7، معما ۀرسال -4، عروض و قافیه ۀسالر -5، باعیات گنجفهر -1

دیوان وپروانه )معش -43، المعانیخزنم -46، البحرینمجمع -44، الحقیقهسرّ -45، مصنوعه در مدح امیرعلیشیر

 (.46شیرازی: ص  اهلی

 بابافعانی شیرازی

فرهنگ ) نیمۀ دوم قرن نهم و ربع اول قرن دهم هجری است بابافغانی شیرازی از زمرۀ مهمترین شعرای شیعیِ

او را از بزرگترین شعرای غزلسرا در قرن دهم هجری  .(459سالم، تفضلی و فضائلی جوان: ص وابزرگان ایران

وچهار قصیده، سه دیوان فغانی دربردارندۀ بیست. (137 : ص4جنفیسی،   ونثر در ایران،تاریخ نظممیدانند )

قصاید بابافغانی در منقبت بیت است. بیشتر بند، تعداد كمی قطعه و رباعی و نیز چند تکبند، یک ترجیعتركیب

ائمۀ حسین )ع( و رثای امام، یکی در او بنداز سه تركیب .)ع( سروده شده است رضاائمۀ شیعه و خصوصاً امام

 . تشیع است

 فضولی بغدادی

 =) «فضولی»یکی از شاعران اندیشمند و عارف قرن دهم هجری مالمحمدبن مالسلیمان بغدادی متخلص به 

و شعر  زندگی) میرود تاریخ ادبیات آذربایجان بشمار كه از بزرگترین سخنورانِ( 945-475)حدود  است فرزانه(

)ع(، از اندیشمندان شیعی زمان  و  اهل بیت ۀفضولی ستایشگر فرزان. (34 -35محمد فضولی، مشرف: صص 

در  بسیارش گارنظر در علوم و معارف عرفانی، قرآنی، فلسفی و كالمی محسوب میشد و آثار ماندصاحب

 .آثار متنوع بسیاری دارد عطار و جامی انندم و این ادعاست های فوق دلیلِزمینه
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 های سه شاعرشناسی مرثیهسبک
بند از بابافغانی شیرازی و دو قصیده از فضولی بغدادی در این مقاله هفت قصیده از اهلی شیرازی، یک تركیب

اند. سطح فکری نیز های توصیفی استخراج شدهزبانی تحلیل و دادهبررسی شده است. همۀ ابیات از نظر ادبی و 

 . 4بصورت كلیتر بررسی شده است

 

 های اهلی شیرازیمرثیه

لهب شهاه قصیدۀ شاه شهید كربال: با مطلع: ماه محرّم است و شد دجله روان ز چشم ما / بهههر حسهیهن تشنهه

 (.166شههیهد كربهال )دیوان اهلی شیرازی: ص 

 الف( سطح ادبی:

 سگ نکند چنین جفا سگانخون حسین ریختنهد / لعنت حق بران  جیفۀ جهاناز پی  

حسین )ع(. در این بیت جیفه استعارۀ مصرّحه از مادیات دنیوی است و سگان استعارۀ مصرّحه از دشمنان امام

 اشتقاق برقرار است.نیز آرایۀ شبه« جفا»و « جیفه»میان 

حسین استعارۀ مصرّحه )آت  استعاره از درد و رنج بسیا ر/ آب حیات استعاره از امام 45، بطور كلی در این شعر

استعارۀ مکنیه )چرخ، استعارۀ مکنیّه(،  5)ع( / یزید استعاره از حاكم ستمگر زمانه / آینه استعاره از قلب شاعر(، 

تلمیح )داستان  3اغراق،  3تضاد،  5 كنایه )جامه قبا كردن: دریدن جامه از شدّت اندوه و ناراحتی بسیار(، 4

تشبیه  4حسن تعلیل و نیز  4حشو ملیح،  6مجاز،  6خضر)ع( و آب حیات/ اژدها و فروبردن: عصای موسی(، 

: تشبیه تیغ یا شمشیر علی )ع( به اژدها كه تلمیح به عصای موسی )ع( نیز دارد( بکار رفته است؛ تقریباً 45)بیت 

دریدن/ سعی، مورد، شاعر به تناسب بیشتر توجّه كرده است )غم، ماتم، جامه 46 همۀ ابیات تناسب دارند، در

های معنوی نیز صفا، مروه، كعبه(. در این قصیده، استعارۀ مصرّحه بی  از استعارۀ مکنیّه بکار رفته و به آرایه

 التفات شده است. 

 ب( سطح زبانی: 

 ازهر جانگتلخی زد زگهمی حسینامان / جان بی تیزی تیغمیبهرد  حسینحلق 

تکرار شده است. كالً « حسین»از نظر موسیقی درونی، تکرار واجهای ت، و، ز بر زیبایی بیت افزوده است؛ نیز واژۀ 

آرایی، واج 5جابجایی اجزای جمله به ضرورت رعایت وزن مواجهیم.  5از دیدگاه زبانی، در این قصیده با 

گیری از بهره 1اند. اس )اهل و اهلی( نیز بر موسیقی ابیات تأثیر گذاردهجن 1آرایی )تکرار واژۀ تیغ( و واژه45

استفهام تقریری، بر غنای قصیده افزوده است. كاربرد لغات عربی متداول  4كاربرد جمالت دعایی و  5توصیف، 

 دیده میشود. بسیاری از جمالت دستورمند نیستند. 

 ج( سطح فکری:

 پهوش شهد رفهت ز مهروه هم صفهایکنی/ كعبهه سیهاهروز عزاست ای پسر سعی صفا چه م 

حسین )ع( نیست، بلکه نامردیها و از نگاه شاعر، آنچه درد واقعۀ كربال را مضاعف كرده، تنها بریدن گلوی امام

شکنیهای دشمنان اسالم و مصائبی است كه بر سر اهل بیت )ع( فرودآمده و آیندۀ دردناكی كه در انتظار پیمان

                                                      
. بدلیل عدم اطالۀ مقاله شواهد مثال بطور کامل ارائه ن ده، جهت دیدن شواهد کامل: نک. اشعار موردنظر در دیوان شاعران یا رسالۀ 1

 نگارنده.
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ده، روح حضرت را منقبض و افکارش را پریشان میساخت. دركل در این قصیده، هدف شاعر انجام وظیفۀ آنان بو

مسلمانی و حمایت از اهل بیت )ع( جهت دستیابی به شفاعت آنان و غفران الهی است. مضامین عمدۀ قصیده نیز 

 حسین )ع(، سخنن فضایل اماممؤید همین مطلب است. این موضوعات عبارتند از: گریستن بر شهدای كربال، بیا

حسین )ع( بویژه یزید و شمر، شکایت از بیوفایی ونفرین دشمنان امامو شوكت آن حضرت، لعنگفتن از شأن 

 مهدی )عج( و طلب آمرزش از پروردگار.دنیا، یادكرد موالعلی )ع( و امام

ون خاک رهگذار شهیدان كربال )دیوان قصیدۀ نثار شهیدان كربال با مطلع: این نقد دل نثار شهیدان كربال/ چ 

 (163اهلی شیرازی: ص 

 الف( سطح ادبی: 

 شهیدان كربالرهگذار  خاک/ چون شهیدان كربال نثار  نقد دلاین 

نقد دل: تشبیه بلیغ / تشبیه دل به خاكی كه در رهگذر شهیدان كربال افتاده / تکرار: ردیف تركیبی )شهیدان 

 كربال(.

استعارۀ  3استعارۀ مکنیه،  9تشبیه فشرده و گسترده )تشبیه كوه طور به سنگ(،  45بیتی، 35در این قصیدۀ 

تضاد  4نماد و  4حسن تعلیل و  4تلمیح )طوفان نوح( و  3تركیب وصفی،  5مراعات نظیر،  45كنایه،  4مصرّحه، 

ات معنوی نشان میدهد كه وی از صمیم دل به اغراق بکار رفته است. استفادۀ فراوان شاعر از صناع 4مجاز و  4و 

 موضوع كربال عالقمند است؛ بنابراین ظواهر را به كناری نهاده و بیشتر به معنا پرداخته است. 

 ب( سطح زبانی: 

 / از چشهمِ اشهکهبهارِ شههیهدانِ كهربهالعجب طوفان نوح سر نزد از كربال 

آید. تتابع اضافات: چشمِ اشکبارِ شهیدانِ كربال. دركل در یجمله( بتنهایی یک جمله بشمار مواژۀ عجب )شبه

ریختن شکل دستورمند جمالت به  سطح زبانی، استفادۀ شاعر از واژگان عربی بسیار قابل توجّه است. بهم

مورد بچشم میخورد. همچنین شاعر از واژگان خاص و یا شکل صرفی  46ضرورت شعر و نیز برای تأكید در 

 6آرایی یا تکرار واژه )حصار/ كعبه/ طوفان(، واژه 3آرایی، واج 1باء تأكید( استفاده كرده است. خاص )همراه با 

تتابع اضافات در این قصیده بکار رفته است. موسیقی كناری: كاربرد ردیفِ شهیدان  5سجع و  4جناس اشتقاق، 

 كربال. 

 ج( سطح فکری:

 شهد دچهار شهیهدان كهربههالاز جور عهد و از ستم كوفیان شوم /  این فتنهه  

حسین)ع( پایبند شاعر حادثۀ كربال را نتیجۀ ظلم روزگار و ستمگری اهالی كوفه میداند كه به عهدشان با امام

حسین )ع( و نماندند و پیمان شکستند. در كل، مهمترین اندیشۀ برآمده از فحوای كالم در این قصیده، حبّ امام

بیان حوادث كربال، در پی كسب مقام قرب الهی و دریافت غفران خداوند و  یاران وفادار اوست كه شاعر با

دستیابی به بهشت است. مهمترین مضامین بکاررفته در این قصیده عبارتند از: تقدّس خاک كربال، تقدّس خون 

ت و مرگ و مفهوم حیات حقیقی با استفاده از تمثیل آب خضر )ع(، بیان عظمشهیدان كربال، تقابل زندگی 

مصائب عاشورا و هولناكی آن در مقایسه با طوفان نوح )ع(، بیان تشنگی شهدای كربال، نکوه  كوفیان و تقریر 

تعالی با میانجی قرار دادن پیامبر و ائمه، برای عفو ستمگری آنان. در بخ  پایانی قصیده نیز، شاعر با سوگندِ حق

 گناهان از خداوند طلب مغفرت كرده است.

آمد عشور و خاطرم افگار كرده است/ درد حسیهن در دل مها كهار كهرده اسهت سین: با مطلع: قصیدۀ درد ح 

 (167)دیوان اهلی شیرازی: ص 
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الف( سطح ادبی:

 در درون نهافههۀ تهاتههار كههرده اسهت خههون، سر و فرقی كه موی او / خونآغشته شد به  

حسین )ع( به نافۀ تاتار / خون در درون نافۀ تاتار كردن: امامبیت مبالغه دارد/ تشبیه مضمر و تفضیل موی سر 

 كنایه از شدت خوشبویی/ سر، مو، فرق: تناسب.

استعارۀ مکنیه  9استعارۀ مصرّحه،  45تشبیه گسترده،  6تشبیه فشرده )لباس شب( و  4دركل در این قصیده، 

 3اغراق،  3تضاد،  9تناسب،  46ردن(، كنایه )لب كبود ك 45)لباس پوشیدن خورشید/ لب كبود كردن نیل(، 

ها را تنها در جهت تقویت معنا ایهام تناسب، بکار رفته است. شاعر استفاده از آرایه 6حسن تعلیل و نیز  6تلمیح، 

اعتناست.و بیان مؤثّر مضامین مذهبی جایز شمرده و نسبت به آرایشهای لفظی كالم بی

ب( سطح زبانی: 

 تار كهرده است شبفلک/ پوشیده در لباس  شبیره اوماتم به را  خورشید

شب و شبی: تکرار/ خورشید: مفعول مقدم/ به: در معنای در بکار رفته/ آوردن ضمیر بدون مرجع/ منظور از ماتم 

او: ماتم حسین)ع(.

 ، عهربوار كهرده اسهتلب كبهوداز چه  نیلدر مصر اگرنه شور عزای حسین خاست/ 

خیص/ لب كبود شدن: كنایه از ناراحتی/ حسن تعلیل: اینکه نیل غمگین و ناراحت نیل، لب را كبود كرده: تش

 است، به جهت عزای حسین است.

 45آرایی و واج 6تتابع اضافات،  6جناس،  1سجع،  4بطور كلی از نظر زبانی، برای تقویت موسیقی سخن، از 

ن دارد. همچنین از واژگان و شکل صرفی خاص آرایی )تکرار خون( بهره برده است. لغات عربی كاربرد فراواواژه

ها، كاربرد انواع حروف با معنای متفاوت استفاده شده همچون جایگزینی پیشوندها بجای یکدیگر، تخفیف كلمه

نیز در نحو كالم بکار رفته كه مرثیه را در عین سادگی،  نادستورمندی جمله 4حذف به قرینۀ لفظی و  3است. 

منحصربفرد كرده است.

ج( سطح فکری: 

 جگر دشت كربال / باد صبا سموم جگرخهوار كهرده اسهتبهر حسین تشنه

اهلی چشمان خود را مخاطب قرار میدهد و میگوید: ای دیده آنقدر گریه كن كه از اشکهایت سیل جاری شود، 

حسین )ع( كه در امامآبی و تشنگی خسته و رنجور شده و طاقت ندارد. میگوید: برای زیرا حسین )ع( از بی

جگر است، باد صبا بادهای جگرسوز و آتشین براه انداخته است. فرارسیدن ایّام عزاداری صحرای كربال تشنه

عیار است و پس محرّم، شاعر را بسیار غمگین و افکار او را پریشان كرده است. از نظر فکری، شاعر یک شیعۀ تمام

پرداخته است. اهلی شیرازی طبیعت را نیز با خود همگام میبیند و از بیان مصیبتها به نکوه  یزید و شمر 

وزمان در رثای شهیدان كربال خون گریه میکنند. به زعم شاعر، پیروزی نهایی ازآنِ احساس میکند كه زمین

 حسینیان و شیعیان پیرو سیدالشهداست.
آه این چه ماتم است كه عالم گرفته است آمد عشور در همه ماتهم گرفتهه است / قصیدۀ ماه ماتم و غم: با مطلع: 

(135)دیوان اهلی شیرازی: ص 

 الف( سطح ادبی: 

ماه محرّم آمد و بیگانهه را چهه غهم / كاین برق غم به سینۀ محرم گرفته است

 برق غم: تشبیه بلیغ / مُحرّم و مَحرم: جناس ناقص.
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استعارۀ مصرّحه  1ی و شادمانی به سیمرغ(، تشبیه گسترده )خرّم 6تشبیه فشرده،  4در سطح ادبی، شاعر از 

حسین/ قبلۀ اعظم: استعاره از )سگ استعارۀ از یزید/ آینۀ جم: استعاره از دل آگاه/ شاه استعاره از امام

وزمان: كنایه از كنایه )زمین 3بودن كربال/ جان نیزه و پرچم: تشخیص(، استعارۀ مکنیّه )تشنه  7حسین(، امام

مراعات نظیر)نیزه، خون، سرخ، پرچم/ ناوک، پیکان/ شراب،  9تا به قاف: كنایه از تمام جهان(، تمام جهان/ قاف 

تلمیح )داستان یوسف)ع( و فروش او به ثمنِ  6تضاد )حسین و یزید/ كدورت و خرمی(،  1مستی، كباب(، 

ی در كاربردهای تركیب وصفی بهره برده است. برجستگی خاصّ 1مبالغه و  4مجاز،  4حسن تعلیل،  6بخس(، 

اند. ها مسبوق به سابقه هستند و در شعر سایر شعرای زبان فارسی نیز كاربرد داشتهادبی مشاهده نمیشود و آرایه

 در این قصیده نیز مانند قصاید دیگر اهلی شیرازی، از بخ  مقدّمۀ قصیده )تغزّل( خبری نیست. 

 ب( سطح زبانی: 

 دمادم گرفته است شرابكه خود  ستیمچه غهم بود /   حسین كبابِسوزِ دلِ 

 مصراع دوّم: بدلِ ضمیر ش در حسین  / مصراع اول: تتابع اضافات / در مصراع اول خبر مقدم بر نهاد شده.

ها، بای تأكید و كاربردهای صرفی لغات نظر زبانی، حذف نشانۀ مفعول، جابجایی حروف و واژه بطور كلی از

سجع  6گان عربی در این قصیده چشمگیر است. در بخ  موسیقایی زبان، موردتوجّه شاعر است. استعمال واژ

آرایی )تکرار واژه 9جناس )زمین و زمان/ خرید و خری(،  3)خرید و یزید و چون در كنار هم هستند ازدواج(، 

أخّر تتابع اضافات )خونِ اهلِ بیتِ نبی( وجود دارند. حذف فاعل و تقدّم و ت 3سگ/ آب/ محرم/ جهان/ شور( و 

 اجزای جمله به ضرورت وزن شعر و یا تأكید بوده و چندان نامتعارف نیست.

 ج( سطح فکری:

 زان غم بگشت آب فرات از حسین دور / طوفهان غهصهه در دل زمهزم گرفهتهه اسهت 

كه در  شاعر این عزا و ماتم را عالمگیر میداند، امّا نامحرمان با محبّتِ اهل بیت را مستثنا میکند و معتقد است

آورد و با حسن حسین )ع( و یاران  را بیاد میبودن امامدل آنان اثری از سوگ و اندوه وجود ندارد. اهلی تشنه 

آب میداند كه آب زمزم نیز غصّه در دل دارد. از منظر جگر و بیتعلیل خاک كربال را از غم حوادث عاشورا، تشنه

بر شیعیّت اهلی و حبّ امام شهدا )ع( كه شاعر با تمام وجود  اندیشگی همۀ ابیات این قصیده مهر تأییدی است

حسین )ع( و ذكر بر ستای  امام در پی بیان مصیبتهایی است كه در روز عاشورا بر سر شهیدان آمده. اهلی عالوه

یاری مناقب ایشان، لبۀ تیز هجو خوی  را نثار شمر و یزید میکند. شاعر، آسمان و فلک را كه در روز عاشورا به 

ها، اهلی تنها به دنبال طلب مغفرت اند، مقصّر دانسته، از آنان انتقاد میکند. در همۀ مرثیهشهیدان كربال نشتافته

 الهی ازطریق دستاویز قرار دادن قصاید رثایی و شفاعت سیدالشهداست.

د و دامهنه  چرخ از شفق نه صاعقه در خرمن  گرفت / خهون حسیهن تهازه شهقصیدۀ خون حسین: با مطلع: 

 (116گهرفهت )دیوان اهلی شیرازی: ص 

 الف( سطح ادبی

در بیت مطلع، حسن تعلیل: شاعر علت صاعقه را انتقام خون حسین )ع( میداند/ چرخ، شفق و صاعقه: مراعات 

 نظیر/ دامن چرخ: استعارۀ مکنیه.

تشبیه فشرده  45مراعات نظیر،  46آرایه بهره برده است:  44بطور كلی از دیدگاه ادبی، شاعر در این مرثیه از 

 9كنایه،  4تشبیه گسترده )چشم به پرویزن / شمر به سگ(،  4)آت  بال/ صیدگاه عمر/ خانۀ دل/ طوق لعنت(، 

 3تلمیح،  1تضاد )روز و شب/ مرد و زن(،  4استعارۀ مکنیه )پیراهن گردون / خطای چرخ/ صاعقه گرفتن چرخ(، 
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 44حسن تعلیل. انواع تشبیه با  4ایهام تناسب )خطا: گناه و نام سرزمین( و  4اغراق و  4تركیب وصفی،  3مجاز، 

 های معنوی بی  از صناعات لفظی مطلوب شاعر است. هاست. آرایهمورد پربسامدتر از سایر آرایه

 ب( سطح زبانی: 

 کن  گرفهتستخیز گریهه كهه در مسکن فلک / از رسماكن نُهست سدر خون نش

 آرایی: س/ گریه، خون و رستخیز: واژگانی برای انتقال معنای ماتم و عزا/ ساكن و مسکن: جناس اشتقاق.واج

جناس،  9آرایی )تکرار روز/ خون(، واژه 4آرایی، واج 4بطور كلی در این قصیده، از نظر زبانی در بخ  موسیقی، 

سجع بکار رفته است. گرفت: ردیف فعلی، واژگان عربی و لغات غیرفارسی نیز در این قصیده  4تتابع اضافات و  4

ها را با ویژگیهایی خاص بکار برده؛ مثالً استعمال كه پربسامد است. برای دستیابی به معنای موردنظر، شاعر واژه

ی از ابیات نیز به ضرورت شعری، دستورمند نیستند و جویی در آوردن نشانۀ مفعول )را(. بسیاربجای تا، صرفه

فعل بر جمله مقدّم شده، همچنین برای تأثیر بیشتر كالم، در دو مورد، بیت بصورت استفهام انکاری )پرس  

 تقریری( بیان شده است. 

 ج( سطح فکری: 

 بدبخت هردو كون شد از كودنی یزید / كایهن راه نهاصهواب دل كهودنه  گهرفهت

آگین سرانجام جان  را خواهد از نظر اهلی، شمر هیچگاه نمیتواند از عذاب الهی رهایی یابد و این برق مرگ

گرفت. شمر و یزید و دیگر دشمنان شهیدان كربال، چنان گناه بزرگی مرتکب شدند كه آت  قهر الهی سرتاپای 

بر شیرازی همانند بسیاری از شیعیان عالوه آنان را خواهد سوزاند. بطور كلی در این قصیده از نظر فکری، اهلی 

ونفرین یزید و شمر است و پیوسته كینۀ آنان را در دل میررورد. وی حسین )ع(، مدام در حال لعندوستی امام

همچنین در مرثیۀ خون حسین )ع( بطور ویژه به ریشۀ حوادث كربال، یعنی حبّ دنیا، پرداخته و از خداوند 

 بر دیو نفس و شیطان هوا یاری دهد تا بتواند از جاه و مال دنیوی چشم بروشد.  میخواهد او را در غلبه

ای دل ز سوز گریه جگر را كباب كن/ یاد از حسیهن تشنهه به چشم پرآب كهن لب: با مطلع: قصیدۀ حسین تشنه

 (147)دیوان اهلی شیرازی: ص 

 الف( سطح ادبی: 

 ل سهخهن ز دسهت و دل بهوتههراب كههنتا چند وصف دست و دل و بحر و كان كنی / ای د

ونشر/ بوتراب: لقب حضرت منادای دل: تشخیص/ تشبیه: دست و دل به بحر و كان/ دست و دل و بحر و كان: لفّ

 علی و كنایه از ایشان.

 كهن ماهتهاببِه بَهر  كهتهانچهون  پهارهدرین عزاست/ صهد مهسفید كه بر  جامۀوین 

مهتاب موجب پوسیدن پارچۀ كتان میشود/ جامه پوشیدن ماه: تشخیص/ جامۀ سفید: تلمیح: باور قدیمی كه نور 

 استعارۀ مصرّحه از نور مهتاب/ تناسب: جامه، كتان، پاره، پوسیدن.

تشبیه فشرده )تیر فلک/ زاغ  44آرایه سود جُسته است:  4بطور كلی در این قصیده، در سطح ادبی، شاعر از 

ارۀ مصرّحه )جامۀ سرید: استعارۀ مصرحه از نور/ ظلمت استعاره از اوضاع استع 6تشبیه گسترده،  7شب(، 

نمودن و كشف حجاب كنایه )رخ 7استعارۀ مکنیه )جامۀ سرید پوشیدن ماه/ برِ ماهتاب(،  45نابسامان زندگی(، 

 تضاد 45مراعات نظیر )تیر، فلک، مشتری/ قلم، خط، فتوی(،  47كردن: آشکارشدن/ خون: كشتن و قتل(، 

قصیده دیده  44پارادوكس در بیت  4مجاز و  6تلمیح،  3تركیب وصفی،  4)مؤمن و مشرک/ پیر و شباب(، 

 میشود )سوزاندن آب(:

 آبی كه دور شد ز حسین، از تب  بسوز/ سرتاسرش در آبله غرق از حباب كن
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 ب( سطح زبانی: 

 به فتوی این خون عتاب كهن مشتریخطا/ بر  خطشکن  زین  تیر فلک قلم

 های عربی: فلک، قلم، خطا، فتوی، عتاب.خط و خطا: جناس ناقص/ كاربرد واژه

آرایی )تکرار خاک/ دل( بر واژه 7آرایی )مصوت ُ( و واج 6جناس،  6بطور كلی در این قصیده از نظر زبانی، 

غییرات اندكی اند. حروف ربط و اضافه به تناسب ساختار جمله و رعایت وزن و قافیه، با تموسیقی كالم افزوده

های عربی نیز از ها تعقیدی در درک جمالت ایجاد نکرده است. واژهاند. نادستورمندی برخی جملهظاهر شده

 بسامد باالیی برخوردارند: ظلمت، حیات و حجاب.

 ج( سطح فکری: 

 گل رخ او چشم كرد باز / بازش به خوابگاه عدم مسهت خهواب كهننرگس كه بی

اه، كرۀ اثیر )آت (، هوا، آب، خاک، شب، بهار، نرگس، گل و كلّ كائنات را مقصر و گناهکار شاعر زهره، مشتری، م

در شهادت حسین )ع( میداند و از حضرت علی )ع( میخواهد آنان را به انحای گوناگون نابود كند. بطور كلی از 

بودن وی است، ی و شیعه نظر فکری، این قصیده نیز مانند سایر اشعار رثایی اهلی، برخاسته از بین  مذهب

بیت باقیمانده، شاعر  34اگرچه این قصیده به بهانۀ رثای حسینی سروده شده، امّا بجز دو بیت آغازین قصیده، در 

ای، عامالن حادثۀ عاشورا و مصائب به بیان فضایل علی )ع( پرداخته و از ایشان استمداد نموده تا به هر شیوه

 اید.آمده را تنبیه و مجازات نمپی 

واحسرتا كه دیده ز حسرت پهرآب شد / در مهاتهم حهسیهن عهلهی دل قصیده در ماتم حسین )ع(: با مطلع: 

 (144كهبهاب شهد )دیوان اهلی شیرازی: ص 
 الف( سطح ادبی: 

 لب/ چون چشمهۀ حیات به زیهر نقهاب شهددر ساعتی كه شاه شهیدان تشنه

آب حیات در ظلمات/ زیر نقاب شدن: كنایه از شهادت و از دنیا  شدنحسین)ع( به پنهان تشبیه: شهادت امام

تشبیه فشرده )باد عدم/ باد فتنه/ بحر  4آرایه میتوان نام برد:  45رفتن. بطور كلی در سطح ادبی این قصیده، از 

یه از حسین/ شاه عرب: كنااستعارۀ مصرّحه )سگان و كالب: استعاره از دشمنان امام 3تشبیه گسترده،  1فلک(، 

 3بودن(،  كنایه )از خون خضاب شدن دست: كنایه از قاتل 4استعارۀ مکنیه )گردون/ فلک(،  4حسین )ع((، امام

تلمیح  4تركیب وصفی،  6تناسب )بحر و محیط و آب(،  7تضاد )زیر و زبر(،  4مجاز )سحاب: مجاز از آسمان(، 

وجود  67ایهام ترجمه در بیت  4ام( و عجز )در بیت سیالردّالصّدر الی 4)به پنهان شدن آب حیات در تاریکی( و 

 دارد:

 بر فرق عرش پای شرف گر نهد رواست / هركس كه خاک در قدم بوتراب شد

ها از نوع معنوی هستند، جهز آرایهۀ   )تراب در بوتراب ایهام ترجمه است؛ در معنای دوّم، خاک است.( بیشتر آرایه

 ار لفظ است. العجز كه مربوط به تکرردّالصّدر الی

 ب( سطح زبانی: 

 فرق شریف آل علی بر زمین چراست؟/ چتر یزیهد از چه سبهب بر سحهاب شهد؟

جناس )باد و باد/ زیر و زبر/ حشر و نشر( و  4در این بیت هر دو مصراع آرایۀ استفهام انکاری دارند. از نظر زبانی، 

اند. واژگهان  ی )تکرار روزگار( به كالم موسیقی بخشیدهآرایواژه 9لب( و آرایی )حرف ش: شاه شهیدان تشنهواج 4

عربی نیز پربسامد است )مُلک، غافل، حشر، نشر، ثواب و عقاب(. عدول از هنجار زبان در بخ  نحو جمهالت، بها   

 ها، برای مخاطبان متعارف مینماید. كاربردهای جزئی امّا خاص واژه



 433/ اشعار عاشورایی اهلی شیرازی، بابافغانی شیرازی و فضولی بغدادی سیشناسبک

 ج( سطح فکری: 

 ق / كز نسخۀ دو كون وجود انتخهاب شهدگردون چرا به باد عدم داد آن ور

شاعر از روزگار )آسمان، فلک، زمانه( دل خوشی ندارد و مقصّر اصلی واقعۀ عاشورا را گردون معرّفی میکند و 

حسین )ع( و همه انتخاب، قرعه به نام اماممعتقد است در سرنوشت ما دخیل است، لذا میگوید: چرا از میان آن

حسین طور كلی، تفکّر شیعی اهلی در این قصیده بسیار قوی است و شاعر كه در ماتم امامشهیدان كربال افتاد؟ ب

زا را جستجو كند. وی در )ع( و سایر شهیدان كربال بسیار اندوهگین است، میکوشد علّت وقوع این حادثۀ دهشت

عر بر مركب عقل سوار شده، ابتدا مطابق تفکّر جبرگرایی، سرنوشت انسانها را به آسمان نسبت میدهد، در ادامۀ ش

آوردن حاكمان آن روزگار به مال و مقام دنیوی برمیشمارد. انگیزۀ اصلی اهلی از سرودن مرثیه علّت عمده را روی 

را نیز میتوان در ابیات پایانی قصیده یافت كه آن، شفیع قرار دادن اهل بیت )ع( جهت دستیابی به تشریف عفو و 

 گذشت حضرت الوهیت است.

 یۀ بابافغانی شیرازیمرث

روز قیامتست صبهاح عشهور تهو/ ای تها صباح روز قیامهت ظههور تهو )دیوان : بند صبح عاشورا با مطلعتركیب

 (45-57بابافغانی شیرازی: صص 
 الف( سطح ادبی

 ای روشنایهیِ شجهرِ وادیِ نجهف/ هر ریگ كربال شده طهوری ز نور تهو

حسین/ روشنایی و نور، نیز شجر و طور، نجف و كربال: تناسب/ تشبیه ز امامروشنایی شجر وادی نجف: استعاره ا

تشبیه فشرده  4آرایه بهره برده است:  44بند از ریگ به كوه طور. از نظر ادبی، بابافغانی شیرازی در این تركیب

: استعاره از اشک استعارۀ مصرّحه )طوطی فصیح استعاره از امام حسین/ دو رود 46تشبیه گسترده،  1)الف قد(، 

كنایه )دامن بر میان زدن: كنایه از آماده شدن/ جمع  49استعارۀ مکنیّه،  4بسیار كه از دو چشم جاری شده(، 

مراعات نظیر )فصیح،  46مجاز مرسل،  1خورده شراب جهنمی كنایه از یزید و شمر و سایر دشمنان امام(، 

 4پارادوكس و  4تضاد، و نیز  6تركیب وصفی،  6و مبالغه، اغراق  3تلمیح،  5منطق، لحن/ عزم و سفر و راه(، 

 مورد. 4العارف، هركدام تجاهل

 ب( سطح زبانی

 ها كه بر سر مروانیان رسید/ وقهتِ طهلهوعِ اختهرِ گهردونِ كهربههالبس فتنه

تنه، مروان، وقت، های عربی: فآرایی: حرف ر/ قید زمان پس از فعل آمده است/ واژهمصراع دوم: تتابع اضافات/ واج

 طلوع، اختر، كربال.

 3از آنجایی كه شاعر در سرای  این شعر رثایی مختار بوده است، توجّه به ظواهر كالم در آن كمتر دیده میشود. 

آرایی )حرف ر: روشنایی شجر واج 6جناس )طور و نور(،  1سجع،  4تتابع اضافات )روشناییِ شجرِ وادیِ نجف(، 

آرایی بر موسیقی زبان افزوده است. واژگان عربی در شعر بابافغانی نیز از بسامد واژه 4ور( و هر ریگ كربال نوری ط

ها، بویژه اند. واژهبند شدهباالیی برخوردار و مفردات و جمعهای مکسّر بسیاری از زبان عربی وارد این تركیب

تقدیم فعل و جابجایی اجزای  7د. انحروف ربط و اضافه، با كاربردهای خاص در جهت تقویت معنا بکار رفته

اند، امّا درمجموع از نظر زبانی، مرثیۀ جمالت انشای نحو كالم منظوم را تحت تأثیر خود قرار داده 3جمله و 

 طوالنی بابافغانی چندان غنی نیست. 

 ج( سطح فکری

 ای شهده مجنهون كربهالرسیهدهدر هر قبیله از قبل خوان اهل بیت / ماتهم
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حسین )ع( است و بركات بسیاری را میتوان از سفرۀ اباعبداهلل محرّم درحقیقت خوان عطای امامدهۀ نخست 

بدست آورد و درسهای بسیاری را در خاطر گرفت، لذا شاعر میگوید از هر قوم و قبیله و از هر مذهب و آئینی، 

اند. دركل در سطح فکری، ی داشتهاند و مجنونوار در سوگ شهیدان كربال نوحه و عزا برپاعزاداران گرد هم آمده

بابافغانی مانند شعرای دیگر به عظمت خاک كربال و هولناكی حوادث روز عاشورا اشاره كرده و ضمن برشمردن 

حسین)ع( و شهدای كربال، قیام آن حضرت را در ردیف راه سایر امامان شیعه و همسو با آنان فضایل معنوی امام

و نشان معصومین)ع( بویژه امام دوازدهم از آنان استمداد طلبیده تا كفر و نفاق و  قرار داده است. وی با ذكر نام

 دینی را در جهان نابود كنند و انتقام خون حسین)ع( و یاران  را از ستمگران و حکمای جور بستانند.بی

 

 های فضولیمرثیه
لسالم ای مستمنهد و مبهتهالی سرای كربال / االسالم ای ساكن محنت سرای كربال: با مطلع:قصیدۀ محنت 

 (654-651كهربهال )دیوان فضولی بغدادی: صص 
 الف( سطح ادبی

 / السهالم ای كشتهۀ تیهغ جفهای كهربهالتیغ جفا السالم ای بر تو خار كربال 

 حسین)ع(.تیغ جفا: تشبیه بلیغ/ منادا در هر دو مصراع: كنایه از امام

 مانهده از غم تنگهدل در تنگنای كربهالالسالم ای غنچۀ نشکفتۀ گلزارِ غهم/ 

 حسین است/ غنچه، گلزار، نشکفته: مراعات نظیر.مصراع اول: تتابع اضافات دارد و هر دو مصراع كنایه از امام

 ههالبهههههههای كههربههید بهردی ز دانهههۀ چهنههههدت/ سلکه هبت ما را ستسر دبحه این كه سبت سنی

های تسبیح به درد )مفهوم انتزاعی(؛ این موضوع از ابتذال تشبیه كاسته است. كالً این مرثیۀ فضولی تشبیه: دانه

 3كنایۀ متداول،  44آرایۀ ادبی در شعرش استفاده كرده است:  9چندان ازنظر ادبی پربار نیست، با وجود این، از 

 3بال به خوانی از عطاها و دهشها و كرم و جوانمردی(، تشبیه گسترده )تشبیه كر 5تشبیه فشرده )بحر كربال(، 

ایهام  4مراعات نظیر و  4تركیب وصفی،  4مبالغه،  4اغراق و  4تضاد،  4استعارۀ مکنیه )مردم چشم قضا(، و 

 های این مستعمل و مسبوق به سابقه است. تناسب. بیشتر آرایه

 ب( سطح زبانی

 تمنهد و مبهتهالی كهربهالسم ای مالسرای كربال/ الساكن محنتسالم ای سال

آرایی: س، ا، م/ وزن: آرام و جویباری و افتان: فاعالتن فاعالتن. بطور كلی در این تکرار: السالم ای، كربال / واج

آرایی )حروف ب، واج 4تتابع اضافات )كشتۀ تیغِ جفای كربال(،  6آرایی، واژه 46قصیده، در سطح زبانی، فضولی با 

جناس )بهره و بحر(، بر موسیقی كالم منظوم افزوده است. وزن قصیده نیز  6ع و سج 4د، س(، 

فاعلن در بحر رمل مثمّن محذوف و وزنی آرام و جویباری و افتان است و برای مضامین فاعالتنفاعالتنفاعالتن

ت از فرم مورد جمال 4رثایی و مذهبی، بسیار متناسب است. استعمال واژگان عربی بسیار زیاد است. در 

 اند، امّا این موضوع در شعر محسوس نیست. دستورمند خارج شده

 ج( سطح فکری

 ریخت خون در كربال از مردم چشم قضا/ از ازل ایهنهسهت گهویهها مقهتهضهای كهربهال

حسین شده بود و در سرنوشت امامتعیینشاعر عقیده دارد كه این حادثۀ عاشورا مانند دیگر حوادث عالم ازپی 

)ع( و شهیدان كربال وجود داشته و از ازل قرار بوده حسین )ع( با یاران اندک در مقابل یزید و یاران انبوه  

مردانه بایستد و به شهادت برسد؛ لذا قضای الهی نمیتوانست تغییر كند. دركل، سطح فکری این قصیده غنی 
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ه معنا چشم دوخته و با یادآوری مصائب كربال، آنکه به صناعات ادبی التفاتی داشته باشد، تنها باست و شاعر بی

حسین )ع( برای شهیدان كربال اشک میریزد. شاعر در ابیاتی عظمت سرزمین كربال و هولناكی در جوار مرقد امام

 حسین )ع( و یاران  متحمّل شدند، بیان میکند.مصیبتهایی را كه امام

ست/ رغبهت بیمهار به دارالشفاسههت )دیوان فضولی بغدادی: روی الم باز سوی كربال قصیدۀ بادیۀ كربال: با مطلع:

 (613-614صص 
 الف( سطح ادبی

 سهتعناو  رنجو  غمكهز  خانهۀ دلی بی  نیست / اماتمکدهبهر تو 

خانۀ دل: تشبیه بلیغ/ تشبیه خانۀ دل به ماتمکده/ تناسب: ماتمکده، غم، رنج، عنا. دركل در این قصیده، فضولی 

دبی توجّهی ندارد و یا میتوان گفت كه توانایی او در همین اندازه است. باری، وی در این قصیده از های ابه آرایه

تشبیه گسترده )كنگهرۀ قصهر مهعهالی او/ ارۀ نخل بُن  3آرایه سود جسته است: تشبیه فشرده )حجاب فنا(/  7

یر )نیت، عمل، طواف، روضه، مراعات نظ 6تضاد )ثبات و نفی/ خود و خدا(/  3تشخیص/  3خصم و دغاست(/ 

 9آوردن(/ نهادن: كنایه از پناه حسین )ع(، روی كنایه )قصر معلّا: كنایه از بارگاه امام 3تركیب وصفی/  9جزا(/ 

حسین)ع( با عنوان غایب یاد كرده ولی این بیت، شخص را به مخاطب التفات )آن شاه، تو: در ابیات قبل از امام

 وغم خود را مصروف معنا كرده است. باید گفت فضولی تمام همّ تغییر میدهد(. درمجموع

 ب( سطح زبانی

 گهردِ رهِ بادیهۀ كربهال / مخبرِ مظلومیِ آلِ عباست

 های عربی: كربال، مخبر، مظلوم، آۀ عبا. آرایی: حرف ر و ب/ كاربرد واژههر دو مصراع تتابع اضافات دارد/ واج

 فای دلِ بیمارِ ماستذكرِ لبِ تشنۀ شاهِ شهید/ شهدِ ش

آرایی: حرف ش/ تناسب: لب، تشنه، شهد، شفا، بیمار/ كاربرد واژگان عربی. هر دو مصراع تتابع اضافات دارد/ واج

آرایی )تکرار دغدغه، واژه 7آرایی، واج 4جناس )اشرف و اشراف(،  3بطور كلی موسیقی كالم در این قصیده، با 

فاطمه/ این مرثیه پربسامد است )اشهرف اشراف بنی تتابع اضافات، تقویت شده است. واژگان عربی در 9رضا( و 

بیان جمله به شیوۀ  4تقدّم فعل،  4المرتضاسهت / نیّت، طواف، روضه، جزا، عمل( و شاعر با سیههد آل علهی

ها، در پی متناسب نمودن نحو كالم با كاربردهای خاص واژه 1المعانی بودن ابیات و موقوف 1استفهام انکاری، 

 رثایی است.  هایاندیشه

 ج( سطح فکری

 المرتضاسهتفاطمه / سیههد آل علهیآنکه پس از واقعۀ كربال / آرزوی نصرت او هم غزاست / اشهرف اشراف بنی

شاعر معتقد است گرچه حادثۀ كربال گذشته و دیگر تکرار نمیشود، اگر انسان در دل آرزو كند و از صمیم قلب 

بخواهد، خداوند نیّت  را میرذیرد، چنانکه گویی در آن جنگ حضور داشته است. حسین )ع( را از خدا یاوری امام

حسین )ع( را شریفترین فرد در میان فرزندان فاطمه )س( و او را سرور خاندان علی )ع( میداند كه این شاعر امام

عر را قوی و مؤثّر حسین )ع( نشان میدهد. دركل در سطح فکری، میتوان شدیدگاه، ارادت ویژۀ شاعر را به امام

دانست؛ چراكه در عین سادگی ابیات، خواننده با جان و دل با شاعر همنوا میشود و به یاد امام شهدا )ع( اشک 

حسین )ع(، تقدس خاک كربال و نیز پایان انگیز مصائب كربال، ذكر فضایل امامحسرت میریزد. توصیف حزن

 دیدگاه مذهبی شاعر را برای محقّقان هویدا میکند. گونۀ قصیده، این شعر را اعتال بخشیده ومناجات
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 گیرینتیجه
  انگیزۀ هر سه شاعر در سرودن مراثی، كسب اجر اخروی بوده و خود در ابیات پایانی قصاید به مقصودشان

 اند. اشاره كرده

 قد خلّاقیّت است و در همۀ آورند و البتّه فاها همانهایی است كه عوام نیز بر زبان میمضامین بکاررفته در مرثیه

 اند. اشعار رثایی عاشورایی كمابی  تکرار شده

 اند، امّا گاهی عکس آن نیز دیده میشود. ها غالباً در وزنهایی محزون و با آهنگ افتان سروده شدهمرثیه 

 نوشت انسانها از منظر فکری، بیشتر شاعران براساس یک اعتقاد قدیمی، در حادثۀ كربال سرهر و چرخ را در سر

 بر یزید و شمر و سایر دشمنان اسالم، آسمان را نیز نکوه  میکنند. دخیل میدانند و عالوه 

 اند، بخصوص شاعران در مراثی خود از امامان شیعه یاد كرده و از آنان در انهدام ظالمان جهان استمداد كرده

 علی )ع(.

  اهلی شیرازی، بابافغانی شیرازی و فضولی بغدادی از تأثیرگذاران بر شاعران عاشورایی پس از خود هستند؛

اهلی شیرازی در خالل اشعارش به مضامینی اشاره میکند كه مؤید تفکّرات شیعی اوست و ذكر مناقب معصومین 

توصیف وقایع كربال و ابعاد مختلف این واقعه حسین )ع( در شعر او بسیار قابل توجّه است. وی به )ع( و بویژه امام

بسبب آهنگ، یکدستی و عذوبت پرداخته كه سبب ماندگاری شعرش شده است. بابافغانی شیرازی نیز كه 

و دلسوخته بود. اهل بیت )ع( شاعری عاشق اند، ملقّب ساخته« حافظ كوچک»اشعارش، پیشینیان او را بعنوان 

ص او به فغانی در تعبیر تخلّ حسین )ع( در كربال،آنان، بویژه امام و مظلومیت)ع(  نسبت به آل علی اششیفتگی

كه در سه زبان به مصائب حضرت سیدالشهدا و  یكثرت اشعار خاطررا ب بغدادی فضولیو امّا  تأثیر نبودهبی

ب شیوایی و هر سه شاعر به سب )ع( نامید. «شاعرالحسین»و « شاعر كربال»موضوع كربال اختصاص داده، میتوان 

 اند.روانی شعرشان بر شاعران عاشورایی پس از خود تأثیرگذار بوده

 ها، ، اما دارای اغراق هستند؛ هرچند در این مرثیهف برخوردارندساده و دور از تکلّ یها از زبان و لحنمرثیه ۀهم

سبت به دو شاعر دیگر، از دیدگاه ادبی شاعران به صناعات شعری چندان وقعی نمینهند، امّا اهلی شیرازی ن

 و به صنایع ادبی عالقۀ خاصّی داشت. اطالعات فراوانهنریتر است؛ زیرا اهلی از علوم ادبی 

 اند؛ اوزان عروضی ده مرثیۀ عاشورایی شاعران به تناسب موسیقی شعرشان با مضمونهای رثایی توجّه كرده

آن، سنگین و باوقار و مناسب حالت عزا و ماتم شعر در این وزنهاست(؛ دو وزن  9وزن است )كه  1مجموعاً در 

ها نیز در هنگام خوان  در این اوزان، به شیوۀ افتان و محزون تلفّظ میگردند: میباشد. واژه

شعر. امّا دو وزن  4فاعلن )بحر رمل(: فاعالتنفاعالتنشعر؛ فاعالتن 7فاعلن )بحر مضارع(: مفاعیلفاعالتمفعول

شعر بکار رفته  6هوای مراسم سوگواری مناسبت ندارند و ضربی و خیزان هستند نیز در وشاد كه چندان با حال

 شعر 4فاعلن )بحر سریع(: مفتعلنشعر؛ مفتعلن 4مفاعلن )بحر رجز(: مفتعلنمفاعلناست: مفتعلن

  :است گرفته -استكرده  -شهیدان كربال»اكثر اشعار موردبررسی دارای ردیف )موسیقی كناری( هستند- 

 «است -كربال -كُن -بود -تو -كربال -تو -شد -كُن -گرفت

 مورد، دارای مصوّت بلند )مناسب مرثیه( هستند. 43ها نیز در قافیه 

 بیانگر تفکّر شیعی شاعرانند؛ و  آن حضرت همراه با ستای  ،اندسروده شده )ع( حسینامام بارۀاشعاری كه در

یه مرسوم است هه از گفتگو خبری نیست و آنچه میخوانیم، صدای شاعر است ها هه چنانکه در آیین تعزدر مرثیه

حسین)ع(، یزید و شمر و دیگران بیان میکند. توصیفات كه احساسات خود را نسبت به شخصیتهایی چون امام

آنجا كه  شاعران از سیّدالشّهدا )ع( در ابیات بسیاری با احترام كامل و با صفاتی درخور ایشان بیان میشود، امّا
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ونفرین میگیرند؛ درصد ابیاتی كه سخن بناچار به یزید، شمر و دشمنان دین میکشد، شاعران آنان را به باد لعن

اند، قابل توجّه است، اما اهلی شیرازی گوی سبقت را از یزید و شمر را در پستی و زبونی همچون سگ دانسته

بقیه ربوده است.

 موارد مشابهی دیده میشود. اهمّ آنها عبارتند از: سطح ادبی: عدم توجّه به های سه شاعر موردپژوه در مرثیه ،

ها/ محدود بودن تعداد دار و تکراری در آرایههای ادبی و استفادۀ ناآگاهانۀ اغلب آنها / مضامین سابقهآرایه

سنگین متناسب با  آرایه(. سطح زبانی: داشتن لحن حَماسی و استفاده از اوزان 49های ادبی )حدّاكثر آرایه

های عربی/ سادگی و روانی زبان. موضوع/ كاربرد ردیف درجهت افزای  موسیقی كالم/ استفادۀ فراوان از واژه

حسین )ع(/ توجّه ویژه به علی )ع(/ مقصّر دانستن فلک و آسمان در حادثۀ كربال سطح فکری: ستای  امام

حضور پررنگ امامان شیعه/ لعن و نفرین دشمنان ها/ )جبرگرایی(/ عدم حضور اصحاب عاشورا در مرثیه

ها.حسین )ع(/ احساسات و عواطف عمیق مذهبی شاعر/ طلب مغفرت از پروردگار بواسطۀ سرای  مرثیهامام

 شناختی مشاهده میشود: با مقایسۀ اشعار عاشورایی اهلی، بابافغانی و فضولی، تفاوتهایی نیز از منظر سبک

بیت( و فضولی  54برابر ابیات بابافغانی شیرازی ) 1بیت( تقریباً  659اهلی شیرازی )تعداد ابیات عاشورایی 

بیت( است.تشبیه گسترده در اشعار فضولی بیشتر از بلیغ است، امّا در دو شاعر دیگر تشبیهات بلیغ  54بغدادی )

کنیّه است. در اشعار بر تشبیهات گسترده رجحان دارند. استعارۀ مصرّحه در اشعار اهلی كمتر از استعارۀ م

بابافغانی درست عکس این مسئله وجود دارد: استعارۀ مکنیّه كمتر از استعارۀ مصرّحه است. در اشعار فضولی هیچ 

هایی چون مجاز، ای دیده نمیشود. عالقۀ فضولی به كنایه بی  از دو شاعر دیگر است، امّا آرایهاستعارۀ مصرّحه

ده نمیشود. اهلی به كاربرد صناعات زبانی جناس، سجع، تکرار واج و واژه و تلمیح، و حسن تعلیل در شعر او دی

تتابع اضافات بسیار توجّه دارد، امّا بابافغانی خیر. فضولی نیز تنها یک مورد از سجع بهره برده است. دایرۀ لغات 

محدودتر است. بیشتر بابافغانی و فضولی با گفتمان عاشورا )مانند كربال، شهید، خون( نسبت به اهلی شیرازی 

اند.تشبیهات بکاررفته در اشعار این شاعران، مسبوق به سابقه هستند و در شعر شاعران دیگر بسیار بکار رفته

 .وجود تشخیص با بسامد باال، به اشعار عاشورایی هر سه شاعر، جان بخشیده است

 تابع اضافات( توجّهی نداشته است.از نظر موسیقایی، بابافغانی به صناعت شعری تکرار )واج، كلمه، ت

 .صنعت جناس در شعر هر سه شاعر، بویژه اهلی شیرازی، وجود دارد

 آورند؛ همچون زخم، ها، حامل معانی غصّهها چشمگیر است. بسیاری از واژهدرصد لغات عربی در همۀ مرثیه

خون، غم، تنگدل، خسته.

 و غالباً فعل بر سایر اجزا مقدّم شده كه ضرورت شعری و گاه  ها اغلب دستورمند نیستنداز نظر نحوی، جمله

یک از ابیات از هنجار تأكید بر یکی از اجزای جمله، دلیل آن بوده است، باوجوداین زبان معمولی است و هیچ

عدول نکرده و پیچیدگی ندارند.

 الهی هستند. در ابیات پایانی همۀ مراثی، شاعران با اتّکا به اشعار خود، خواهان مغفرت 
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 های اهلی شیرازیدر مرثیه 4پربسامد گانواژ

 بسامد واژه بسامد واژه بسامد واژه

 35 غم 39 كربال 11 حق

 69 علی)ع( 34 سوختن 15 آب

 47 یزید 34 فلک 15 حسین)ع(

 47 سگ 34 خون 34 شهید

 
 بند رثایی بابافغانی شیرازید در تركیبپربسام گانواژ

 بسامد واژه بسامد واژه

 4 غم 46 اهل بیت)ع(

 5 حسین)ع( 46 كربال

 5 خون 9 رسول)ص(

 1 محشر 7 خدا

 
 های فضولی بغدادید در مرثیهپربسام گانواژ

 بسامد واژه بسامد واژه

 1 اهل بیت)ع( 34 كربال

 1 شهید 44 غم

 3 چرخ 44 السالم

 4 خون

 
 های سه شاعر موردپژوه جدول تعداد ابیات مرثیه

 فضولی بغدادی بابافغانی شیرازی اهلی شیرازی تعداد )شمار( ردیف

 6 4 7 مرثیه 4

 54 54 659 بیت 6

 
 

 

 

 

                                                      
 با ماتم، عزا و درد.« غم»با آسمان، روزلار، چرخ و یا واژة « فلک»نظر لرفته شده است؛ مثالً هر واژه با م تقاتش در. 1



 434/ اشعار عاشورایی اهلی شیرازی، بابافغانی شیرازی و فضولی بغدادی سیشناسبک

 های سه شاعر موردپژوه های ادبی در مرثیهنمودار آرایه

 
 

 های سه شاعر موردپژوه  )سطح زبانی(های زبانی در مرثیهجدول آرایه

 فضولی بغدادی شیرازیبابافغانی  اهلی شیرازی آرایۀ زبانی ردیف

 5 1 36 جناس 4

 4 4 43 سجع 6

 7 6 65 آراییواج 3

 44 4 55 آراییواژه 1

 45 3 44 تتابع اضافات 5

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی احمدرضا نظری چرودهآقای دكتر . است شده استخراج خلخالاسالمی 

 ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهسمایه پروائیان  سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیزحمید نگارش آقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،خلخالآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 
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 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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