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صباحی بیدگلی از منظر بالغت شعري » )ع(رثاي امام حسین «بند ترکیب
بند محتشم کاشانیآن  با ترکیبو مقایسۀ

1وحید سبزیان پور

عرب، دانشگاه رازيدانشیار زبان و ادبیات 
حدیث دارابی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازي
هدیه جهانی

ادبیات عرب، دانشگاه رازيکارشناس ارشد زبان و 
چکیده

، ترکیب بندي به تأسی از محتشم کاشانی سروده که نشان از )ع(صباحی بیدگلی در رثاي امام حسین 
هایی که بند بر تمام ترکیب بنداین ترکیب. استادي وي در تصویر آفرینی و خلق صحنه هاي بدیع دارد

ي فنی و هنري از بند استفادهاي برجسته این ترکیبهاز ویژگی. بعد از محتشم ساخته شده، برتري دارد
نجا که درك از آ. ستعاره، کنایه و صنایع بدیعی استانواع تشبیه، اصور خیال و عناصر بالغی چون

هاي بالغی و زیبا شناسی هر اثري نیازمند باریک بینی و موشکافی دقیق است، درست و واقعی از جنبه
با تشریح و تحلیل این شیوه هاي هنري و بالغی، پرده از راز جذابیت و اثر در این مقاله تالش کرده ایم 

. گذاري این مرثیه بگشاییم
هاي این ها و اختالفحتشم، مقایسه کرده به برخی شباهتبند را با ترجیع بند مشهور ماین ترکیبضمناً

.  ایمدو اثر اشاره کرده

.صباحی بیدگلی، ترکیب بند، مرثیه، بالغت، صور خیال، صنایع بدیعی:کلیديواژگان

wsabzianpoor@yahoo.com:رایانامه نویسنده مسئول- 1
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1-مهمقد
حاجی سلیمان صباحی بیدگلی-1-1

سید عبداللطیف . در بیدگل کاشان دیده به جهان گشود) 1207وفات (حاجی سلیمان صباحی بیدگلی 
صباحی بیدگلی، در شاعري حاج سلیمان «: العالم در وصف او این گونه آوردهتحفۀخان شوشتري در 

نظیر، شیرین مقال و در قصاید و امثال و به معارف ذوقی خبیر و در سخنوري و سخن سنجی، بیةقدو
نظیر بوده، در اشعار عاشقانه با اعظم شعراء هم صفیر و تاریخ و صنعت لف و نشر مرتب و قطعه بند، بی

سیدالشهداء، در جواب موالنا کاشی ١رثاينیکویی در ۀهدي دارد و نیز مرثیۀقصایدي در مدح ائم
گاه گرد مشاغل دیوانی نگشته و جزء هیچ. دارد و دیوانش به قدر چهار هزار بیت به یادگار است

: نک(» .بیدگل به کار خود مشغول بوده استۀحواشی بزرگان وقت درنیامده و دایم در همان قری
) 4- 3: 1338پرتوبیضایی، 

گوید و چنان که جمعی از ارباب تحقیق و صاحبان شعراي عراقی، سخن میوي در شعر به سبک 
در قصاید . فصحاي متقدمین بعد از زمان صفویه استةاند، او یکی از ارکان تجدید شیوتذکره نوشته

شود که او را از داراي طرزي خاص و در غزلیات او لطف و سوز و سادگی مخصوصی دیده می
همان، . (کند که به ساختن ماده تاریخ بپردازدجا بروز میاستادي صباحی آن. دسازمعاصرینش ممتاز می

قبل از ورود به بحث اصلی الزم است یادآوري کنیم که منبع مورد استفاده در این مقاله دیوان ) 5
است که براي رعایت اختصار در نقل اشعار به عالمت )1365(صباحی بیدگلی نشریات ما تاریخ 

.ایمو ذکر صفحه اکتفا کرده)ص(اختصاري 
)ع(بند رثاي امام حسین ترکیب-1-2

به تقلید از محتشم کاشانی سروده شده است و بر تمام ترکیب بندهایی که » رثاي امام حسین«بند ترکیب
این ) 5: 1388بیضایی،: نک. (مزیت دارد،اندبعد از محتشم و به پیروي او به رشته تحریر درآمده

احتماالً تعداد ابیات آن به قصد تیمن و . داراي چهارده بند و تعداد صد و چهارده بیت استترکیب بند 
شاعر در این . دارد) ع(هاي قرآن و تعداد بندهاي آن، اشاره به تعداد معصومین تبرّك به تعداد سوره

. اده کرده استبند براي نشان دادن عمق فاجعه، از تصاویر و صنایع لفظی و بدیعی زیبایی استفترکیب
عاشورا را به زیبایی در اشعارش منعکس کرده است، براي این منظور ۀبند واقعصباحی در این ترکیب

و حوادث » روزگار«، »شفق«، »خور«هاي طبیعی چون پدیده: از لوازم مختلفی مدد گرفته که عبارتند از
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هایی که بار غم و و رنگاز هم گسیخته شدن اجزاي چرخ و جدا شدن اجزاي خاك : هولناکی چون
کوشد تا با این مقاله می. زرد«، و »گلگون«، »تیره«، »نیلگون«: اندوه را با خود به همراه دارند چون

.بند را مورد بررسی قرار دهددالیل زیبایی این ترکیب، استخراج این عناصر
ترکیب بند محتشم کاشانی و صباحی بیدگلی-1-3

لی تقلید از محتشم سروده است، بنابراین الزم است قبل از ورود به بحث اصبندش را به بیدگلی ترکیب
بند را ترین نقاط اشتراك و اختالف این دو ترکیببند بیدگلی، مهمو بررسی عناصر بالغی در ترکیب

:مورد بررسی قرار داد
موارد اشتراك-1-3-1

استفاده از . ر مضمون و الفاظ هستندهاي فراوانی از نظبند صباحی و محتشم، داراي شباهتترکیب
: چون، بهرمندي از تلمیحات با الفاظ مشترك »سیاهی«و » آتش«، »گلگون«، »نیلگون«: هایی چونرنگ

، »خورشید«، »عالم«: هاي طبیعی مشترکی چوندام پدیدهـ، استخ»سلیمان«و » شیرخدا«و » خیر النساء«
بند است، همچنین هر دو شاعر از هت این دو ترکیبهاي شبااز نمونه» آفتاب«و » صبح«، »آسمان«

همچنین تشبیهات ساده و بلیغ نقش . اندي بسیار کردهاستفاده) ع(مصرحه براي امام حسین استعاره
.پررنگی در شعر هر دو شاعر دارند

:ودشهاي برجسته و مشهود که در شعر این دو شاعر وجود دارد اشاره میدر اینجا به برخی از شباهت
هاي بند اولشباهت-1-3-1-1

آلود که هاي غم انگیز و خونبندشان پس از وصف صحنهمحتشم و صباحی هر دو، در بند اول ترکیب
محتشم در . کنند تا محرم را معرفی کنندشباهت به  قیامت نیست فضاي ذهن مخاطب را آماده میبی

:گویدمی1بند 5بیت 
این رستخیز عام کـه نـامش محـرم اسـت    نیستگر خوانمش قیامت دنیا بعید 

)280: 1373محتشم، (
:گویدمی1بند 6صباحی نیز در بیت 

زده آالیدش به خـون  چون ناخنی که غمگفتم محرم است و نمود از شفق هـالل 
)160ص، (

.رسدبه پایان می) ع(بند اول در شعر هر دو شاعر با نام امام حسین بیت ترکیب، در 
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خورشید آسمان و زمین نور مشـرقین 

ــین     ــه حن ــدر و روان ش ــر ب ــان امی ج

ــرورد ــین  ةپـ ــدا حسـ ــول خـ ــار رسـ کنـ
)280: 1373محتشـــم، (

ســاالر ســروران ســر از تــن جــدا حســین 
)160ص، (

هنري و این شیوه شروع که نشانگر محور اصلی متن است، در اصطالح براعت استهالل نام دارد و جنبه
.کندبند به زیبایی خود نمایی میآغاز هر دو ترکیبدهد، درش میــادبی شعر را افزای

شباهت بند دوم-1-3-1-2
به عمارتی تشبیه کرده است که اگر روزگار بر او بگرید خون از محتشم در بند دوم در بیتی کربال را 

:رودتر میایوان او باال
ــوان کــربال خــون مــیگریستگر چشم روزگار بر او زار می گذشــت از ســر ای

)280: 1373محتشم، (
: گویدبندش در تشبیهی مشابه میصباحی نیز در بند دوم ترکیب

ــربال   که دسـت چـرخ  سرگذشت شهیدانگویم چه ــوار ک ــر در و دی ــته ب ــون نوش از خ
)161ص، (

.نیز مشترك هستند)  کربال(این دو بیت عالوه بر معنی مشترك، در ردیف 
نفرین.1-3-1-3

ي خشم شاعر و تنفر او از که  نشانهیکی از ابعاد رثا، دعا به درگاه الهی و نفرین بر مخالفان است
عالم و ) ع(کند که کاش بعد از شهادت امام حسین محتشم در بند سوم آرزو می. مصیبت و بال است

در این بند نشان از اوج تمنا و درخواست وي ) مرتبه7(تکرار لفظ کاش . شدندآدم نابود و سرنگون می
: دارد

ویــن خرگــه بلنــد ســتون بیســتون شــدي شديکاش آن زمان سرادق گردون نگون
)281: 1373محتشم، (

:خواهدبندش نابودي دنیا را از خداوند میصباحی نیز در بند آخر ترکیب
افـالك را درنـگ و زمـین را شـتاب بـاد     یا رب بناي عالم از این پـس خـراب بـاد   

)168ص، (
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نگرانی و ترس شاعر-1-3-1-4
شوند که خداوند به سبب رسد که هر دو نگران میاوج و شدت  احساسات هر دو شاعر به جایی می

این گناه و مصیبت بزرگ، رحمت خود را از عالمیان دریغ کند و شفیعان روز قیامت دست از شفاعت 
:گویدمحتشم در بند ششم می. ردم بکشندم

ترسم جزاي قاتالن او چون رقـم زننـد  
ترسم کـزین گنـاه شـفیعان روز حشـر    

ــاره بــر جریــده رحمــت قلــم زننــد  یــک ب
دارنـــد شـــرم کـــز گنـــه خلـــق دم زننـــد 

)282: 1373محتشم، (
:گویدکند و میبیان می13بیدگلی همین احساس محتشم را در بند 

ترسم دمی که پرسش این ماجرا شـود 
ترسم که در شفاعت امت به روز حشر

دامــان رحمــت از کــف مــردم رهــا شــود
ــود     ــاء ش ــب انبی ــه ل ــن گن ــاموش از ای خ

)167ص، (
سوگواري خورشید و آسمان-1-3-1-5

ي شدت سوز و گداز شاعر است، در بند هفت، محتشم اجزاي نشان دهندهجان، غم و اندوه عناصرِ بی
کند که کند و در بیتی اندوه خورشید  را چنان وصف میشریک می) ع(طبیعت را در غم امام حسین 

:آوردمه، سر برهنه سر از کوه برمیــچون زنی، سراسی
ــد ز روزي که شد به نیزه سـر آن بزرگـوار   ــربرهنه برآمـ ــید سـ ــارخورشـ کوهسـ

)282: 1373محتشم، (
کند که تاجش کند و آسمان را به پادشاهی تشبیه میبیدگلی نیز همین تصاویر را در بند ششم بیان می

: زندرا به دلیل غم و اندوه به زمین می) خورشید(
ــار   شــد بــر ســنان چــون ســر شــاه تاجــدار ــاج زر نگ ــین ت ــر زم ــمان ب ــد آس افگن

)163ص، (
)س(هاي زینب عبور کاروان اسراء و مویه-1-3-1-6

هر دو . است) س(هاي حضرت زینب یکی از حوادث جگر سوز عاشورا، اسارت خاندان پیامبر و مویه
با پیکر پاره پاره ) س(شاعر در سه بند پیاپی اشاره به عبور کاروان اسراء از کنار قتلگاه و سخنان زینب 

و بیدگلی در 10و 9، 8محتشم در بندهاي . و سپس شکایت به حضرت زهراء دارند) ع(امام حسین 
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در شعر هر دو شاعر، به ترتیب ، هاي این سه بندردیفضمناً. اندبه این مهم پرداخته9و 8، 7بندهاي 
.است» ببین«و » حسین توست«، »فتاد«

:داندرا عامل این مصیبت میکند و آنرا نفرین می) آسمان(در نهایت محتشم در بند آخر، چرخ 
ايوز کین چها در این ستم آباد کـرده اياي چرخ غافلی که چه بیداد کـرده 

)285: 1373محتشم، (
:را نویسنده خون در کربال معرفی کرده است) آسمان(صباحی نیز در بیتی در بند دوم چرخ 

از خــون نوشــته بــر در و دیــوار کــربالگویم چه سرگذشت شهیدان که دست چرخ 
)161ص، (

)ع(مبارك امام حسین حرمتی به سر بی-1-3-1-7
است که بر نیزه ) ع(یکی دیگر از وجوه مشترك بین شعر دو شاعر، اشاره به، سر مبارك امام حسین 

ها و احساسات عزاداران حسینی ي تاریخی براي تاثیر بیشتر در دلهر دو شاعر از این واقعه. رفت
:انداستفاده نموده

:استمحتشم در سه بیت به این پدیده اشاره کرده 
روزي که شد به نیزه سـر آن بزرگـوار  

تنهاي کشتگان همه در خاك و خون نگر
آن سر که بود بر سـر دوش نبـی مـدام   

برهنه برآمد ز کوهسـار رــخورشید س
)282: 1373محتشـم،  (

ببـین هـا سرهاي سروران همه بـر نیـزه  
اش ز دوش مخالف جدا ببینیک نیزه

)284همان، (
:صباحی نیز در چند بیت به این حادثه تاریخی اشاره کرده است

کردند پس به نیزه سري را که آفتـاب 

تابان به نیزه رفت سر سـروران ز پـیش  

این رفته سر به نیزه اعـدا، حسـین توسـت   

از شــرم او نهفــت رخ زرد در نقــاب  
)163ص، (

هـــاي پردگیـــان از قفـــا فتـــادجمـــازه
ــان، ( )164همـ

وین مانده بر زمین تن تنها، حسین توست
ــان( )همـــــ
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سرهاي سروران همـه بـر نیـزه و سـنان    

تافــت ســر آفتــاب دیــناز نــوك نیــزه

گـر شـدند  در پیش روي اهل حرم جلـوه 
)166همان، (

ي کســوف، نهـان آفتــاب بــاد در پـرده 
)168همان، (

موارد اختالف-1-3-2
: شودهایی نیز دیده میبند، تفاوتدر این دو ترکیب

گوید محتشم در بند سیزده، گویی خودش نیز توان شنیدن سخنان خود را ندارد و در آغاز هر بیت می
این در حالی است که بیدگلی تنها در بیت آخر است که اسم خود را به عنوان » خاموش محتشم«

.تخلص  بیان کرده است
با بدن مبارك امام حسین ) س(بند محتشم تا آنجا ادامه دارد که حضرت زینب دیگر این که ترکیب

11گوید اما صباحی ماجراي رفتن اسراء به کوفه و شام را در بندهاي شان سخن میو مادر گرامی) ع(
در ابیاتی بیان ) ع(حرمتی او را به سر مبارك امام حسین همچنین ظلم یزید و بی. کندذکر می12و 

.کرده است
نکرده است اما بیدگلی به این مساله اشاره ) ع(امام حسین کفن بودن اي به بیهگونه اشارمحتشم هیچ
: کرده است

ــغ؟  عریان چراست این تن بی سر مگر بود ــن دری ــر کف ــتگان آل پیمب ــر کش ب
)165ص، (

آب شود ي است که نزدیک است دل زمین ي سوز و گداز محتشم در بندهاي پایانی شعر تا حددرجه
:شان را از دست بدهنداو کائنات بردباري

بنیـاد صـبر و خانـه طاقـت خـراب شـد      خاموش محتشم که دل سنگ آب شد
)284: 1373محتشم، (

داند و اما صباحی در بند آخر هنرمندانه، با دلی شکسته از اهل بیت در بند آخر نیز روزگار را مقصر می
:داردامید شفاعت

در موقف حساب، صباحی چو پا نهـاد 
ــاعتی    ــروي ط ــه نی ــت ب ــدوار نیس کامی

ــاد     ــوتراب ب ــم ب ــایه عل ــه س ــایش ب ج
دارد ز اهـــل بیـــت امیـــد شــــفاعتی   
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)168ص، (
صورخیال در شعر-2

مصـیبت یـا بـالي    هنگـامی کـه خبـري از یـک    . خیال نقش مهمی در برانگیختن عواطف مخاطـب دارد 
گیـریم، امـا وصـف شـاعرانه همـان مـاجرا، احساسـات        شنویم، چندان تحت تأثیر قـرار نمـی  آسمانی می

گـردد  افـزون بـر ایـن، خیـال سـبب مـی      ) 1967:54امـین،  : نـک . (کنـد شنونده را به شدت تحریک می
. مجسـم کنـد  شـود، در ذهـن خـود    خواننده جزئیات را به خوبی درك کند و چیزي را که توصیف مـی 

نگـرد، نـوع خیـال هـر شـاعر بـا       اي از تجربیات ذهنی شاعر است که از آن به جهان میزیرا خیال دریچه
صور خیال چیزي نیست که تمام شـدنی باشـد؛ بیکرانـه اسـت بـه      . دیگران متفاوت است و خاص اوست

).97: 1359شفیعی کدکنی، : نک. (گستردگی حیات مادي و حیات ذهنی انسان
ایـم تـا بـا بررسـی ایـن عناصـر،       بند صباحی بیدگلی پرداختـه ن بخش به بیان صور خیال در ترکیبیدر ا

:میزان توانایی و قوت تأثیر شعر این شاعر را نشان دهیم
تشبیهات ساده-2-1

البتّـه  . تشبیه در لغت همانند ساختن است و در اصطالح، قرار دادن همانندي میان دو چیز یا بیشـتر اسـت  
)264: 1386هاشمی، . (یی که در یک صفت یا بیشتر از یک صفت با هم اشتراك داشته باشندچیزها

. در میان تصاویر شعري کهن، تشبیه و تمثیل کاربرد بیشتري دارند، زیرا میـزان تـأثیر آن دو بیشـتر اسـت    
» مشـبه «ب است، بنابراین سود حاصـل از تشـبیه نصـی   » مشبه«ها براي برکشیدن در یک تشبیه، تمام تالش

ف (» ابـوهالل عسـکري  «. ، ابـزاري در خـدمت آن غـرض   »بهمشبه«غرض کالم است و » مشبه«. شودمی
هـا اقـرار   ي زبـان قدما و شاعران جاهلیت عرب بـه فضـیلت و شـرف تشـبیه در همـه     «: گویدمی) ق325

تشـبیه  ) 89-90: 1389فتـوحی،  : نـک . (کنـد افزاید و بر آن تأکید مـی اند، تشبیه روشنی معنا را میکرده
.آیدجوهر اصلی و اولیه شعر به حساب می

بند صباحی بیدگلی ساده و محسوس است و در غالـب تشـبیه بلیـغ و اضـافه تشـبیهی بـه       تشبیه در ترکیب
: کار رفته است از جمله

وخـار کـربال  وز خونش آب خورده خسگلگونش از عطـش لبۀغنچپژمرد 
)161ص، (
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شاعر در بیت باال لب را به غنچه تشبیه کرده است وجه شبه در این تشبیه طراوت و سرخی و کوچک 
. بودن دهان است

ــار  چون شد بسـاط آل نبـی از زمانـه طـی     ــد به ــن آم ــن دی ــان ديگلش را زم
)همان(

.دین به گلشن تشبیه شده است، وجه شبه زیبایی، شادابی و ثمر بخشی است
:شوددر این قسمت فهرست وار به برخی دیگر از تشبیهات اشاره می

-165همان، (، تیغ ظلم )165همان، (، تیر جفا  )164همان، (، تند باد حادثه )163همان، (سیلی غم 
)168همان، (، مرغ دلش )168همان، (، بحر مغفرت )166همان، (، گلزار اهل بیت )166

، »سیلی«به » دل«و » مغفرت«، »اهل بیت«، »ظلم«، »جفا«، »حادثه«، »غم«هاي ذکر شده به ترتیب در نمونه
ي قابل تأمل این است که تشخیص نکته. اندتشبیه شده» مرغ«و » بحر«، »گلزار«، »تیغ«، »تیر«، »تند باد«

نقاط » مشبه به«و » مشبه«ي شنونده است و هموست که باید بین ، به عهده»مشبه به«و » همشب«رابطه بین 
کند و پذیرد، سخن را محدود نمیاشتراك را با تالش ذهنی بیابد و این امري است که حد و مرزي نمی

. کندمیدانی وسیع را براي هر شنونده با هر میزان آگاهی و معرفت باز می
مثیلتشبیه ت-2-1-1

آن مرکب و داراي اجزاء هستند، به تعبیر » بهمشبه«و » مشبه«تشبیه تمثیل نوعی تشبیه مرکّب است که 
.آیداي دیگر تشبیه شود تشبیه تمثیل به وجود میاي به مجموعهدیگر هرگاه مجموعه

: خوردهایی از تشبیه تمثیل به چشم میبند صباحی نمونهدر ترکیب
ــ  ــرم گ ــانوان ح ــته ب ــن سرگش ــاه دی رد ش

این پر گشاده مرغ همایون به سوي خلـد 

گفتم محرم است و نمـود از شـفق هـالل   

ــرامن جــدي  ــه پی ــران نعــش ب چــون دخت
)160ص،(

کش پر زتیر، رسته بر اعضا حسین تسـت 
ــان، ( )164هم

غمزده آالیدش به خـون چون ناخنی که 
)160همان، (

النعش تشبیه به ستارگان بنات) ع(ي امام حسین در بیت اول حلقه زدن بانوان حرم، گرد پیکر پاره پاره
. ي جدي شده استبه دور ستاره
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ده که به جاي پر، تیر بر بدن او روئیده تشبیه به مرغی باشکوه ش) ع(در بیت دوم پیکر پر از تیر حسین 
.است

در بیت سوم هالل ماه در شفق گلگون تشبیه به ناخنی شده که فردي عزادار با خراشیدن صورت خود، 
.آن را خونین کرده است

استعاره صریح-2-2
، گرفتـه شـده   به معنی از او خواست تا مالش را به او عاریـه دهـد  » استعار المال«استعاره از جهت لغت از 

اش؛ به آن جهت که میـان معنـاي   است و در اصطالح عبارت است از استخدام لفظ در غیرمعناي حقیقی
)324: 1386هاشمی، . (حقیقی و مجازي پیوند مشابهت وجود دارد

شرح و توضیح معنا، تقویت بیـان معنـا،   : اندگونه برشمردههاي استعاره را اینهاي بالغت، نقشدر کتاب
سـازي، نوسـازي بیـان، اداي معنـاي واحـد بـه       بر معنا، مبالغه در معنا، گسترش معنا، ایجاز و فشردهتأکید

توانـد بـر قامـت    اند که در هر لحظه مـی قدما فضیلت استعاره را در این دانسته... . هاي مختلف و صورت
)93: 1389فتوحی، : نک. (آور آن جلوگیري کندي نو بپوشاند و از تکرار ماللسخن، جامه

ي زبان هنري است و دیگـر از  ترین امکانات در حیطهدر واقع استعاره، بزرگترین کشف هنرمند و عالی
. استعاره کارآمدترین ابزار تخییل و به اصـطالح ابـزار نقاشـی در کـالم اسـت     . توان رفتتر نمیآن پیش

ست و ما با اسـتعاره اسـت کـه    حقیقت مبتذل و تکراري ا«: گویدشاعر آمریکایی، می» واالس استیونس«
)142: 1371شمیسا، . (»گریزیماز آن می

جـا بـه چنـد    هاي ادبی به طور ساده به کار رفته است در ایناستعاره در شعر صباحی همچون دیگر آرایه
:شودي آن اشاره مینمونه

ــون    ــق نگ ــار اف ــه کن ــامگه ب ــاد ش تشت واژگونخور، چون سر بریده ازین افت
)160ص، (

اي در شاعر آسمان را به تشتی واژگون تشبیه کرده است که خورشید در هنگام غروب ماننـد سـر بریـده   
.تشت واژگون استعاره از آسمان است. این تشت قرار گرفته است

ــن  و از شـفق مغفـر زریـن  افگند چرخ،  ــید دام ــون کش ــان نیلدر خ ــونخفت گ
)همان(
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منظور از مغفر زرین، خورشید است که شاعر به زیبایی آسمان را به پادشاهی تشبیه کرده است کـه تـاج   
زرینش را در هنگام غروب به زمین افکنده است، خفتان نیلگون نیز استعاره از پهنـه آبـی رنـگ آسـمان     

.است
:کنیمچند استعاره صریح دیگر اشاره میدر این بخش به 

ــالب     ــد، انق ــس دی ــار زب ــزاي روزگ اج

ــرد    ــرم گ ــانوان ح ــته ب ــن سرگش ــاه دی ش

اشکــه تــن پــاره پــارهآهــوي حــرمایــن 

که برو، ز اشک اهـل بیـت  ماه منخسفاین 

سـکون حرکـت، خـاك، بـی   ، بیچرخگردید 
)همان(

چــون دران نعــش بــه پیــرامن جــدي    
) همــــــان(

درخون کشیده دامن صحرا، حسـین تسـت  
)164همــان، (

گویی گسسته عقد ثریـا، حسـین تسـت   
)165همان، (

هر سه به جاي حضـرت  » ماه منخسف«و » آهوي حرم» «شاه دین«به جاي آسمان و » چرخ«در ابیات باال 
اند، شاعر با گزینش این تعابیر و حذف مشبه، میدان وسیعی براي جوالن ذهن و فضـاي  امام حسین آمده

در دیـن و شـریعت   ) ع(چـرا حسـین   اي براي پرواز خیال ایجاد کرده تا هرکس با خود بیندیشد گسترده
وجـود  ) ع(اي بین مظلومیت آهو و قـرار گـرقتن آن در حـرم امـن الهـی بـا حسـین        شاه است؟ چه رابطه

بـه آن تشـبیه شـده اسـت، بزرگـی، بلنـدي،       ) ع(دارد؟ همچنین مـاه چـه ویژگـی دارد کـه امـام حسـین       
ي تشـبیه و  ایـن اسـت معجـزه   روشنایی، زیبایی؟ و چرا این ماه شب افـروز دچـار خسـوف شـده اسـت؟      

استعاره که دنیایی از حرف و احساس و اعتقاد و حوادث تاریخی را در الفاظی کوتاه و مختصر، فشـرده  
.کندمی

بـه  » گوشواره«: کنیمها اشاره میوار به آنهاي دیگري وجود دارد که فهرستبند استعارهدر این ترکیب
» سـاالر دهـر  «، )164همـان،  (» مـرغ همـایون  «، )163همـان،  (» شاه تاجدار«، )160ص، (جاي ستاره ثریا 

...به جاي پیامبر اسالم و) 167همان، (» شه انام«، )ع(به جاي امام حسین ) 167همان، (
استعاره مکنیه و تشخیص-2-3
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اي است که تنها لفظ مشبه در کالم ذکر شود و مشبه به حذف شود و با یکی استعاره: ي مکنیهاستعاره
از استعاره ) پنهان(استعاره مکنیه ) 325-326: 1386هاشمی، . (، به آن اشاره شود»مشبه به«از لوازم 

قرین است ) تشخیص(تر و عموماً با نوعی شخصیت بخشی هاي خیالی آن پیچیدهتر و الیهصریح فشرده
: بند صباحی بدان اشاره کردتوان در ترکیبهایی که مینمونهملهاز ج

هر ساله در عزاي شه دین کند برونگوش عرشاي که سپهرش ز یا گوشواره
)160ص، (

ثریا است که ةدر ابیات باال عرش به زنی تشبیه شده که گوش و گوشواره دارد، این گوشواره ستار
.گوش آسمان را زینت بخشیده است

از خــون نوشــته بــر در و دیــوار کــربالدست چرخشهیدان که گویم چه سرگذشت
)161همان، (

، در عالم خیال خود دستی براي آسمان قرار )آسمان(در این بیت، شاعر با شخصیت بخشی به چرخ 
. داده است که سوگنامه کربال را بر در و دیوار نوشته است

که نویسنده این داستان خونبار، آسمان است و دست خود را براي نوشتن آن دراز کرده تصور این
در واقع شاعر با استخدام چنین تصویري عظیم . ذهن آسان نیستاست، به سبب بزرگی آسمان، براي

. ي غمبار را به خوبی بیان کرده استکه تصور آن نیز دشوار است، عمق و عظمت این حادثه
اش رشت، پود و تارپیراهنی که فاطمهتـاراج داد چـرخ  عریان تن حسین و به 

)163همان، (
.هاي انسانی است که به آسمان نسبت داده شده استاز ویژگی» به تاراج دادن«

آفاق را ز اشک شفق، سرخ شـد کنـار  افالك را ز سیلی غم، شد کبـود روي 
)همان(

سیلی، صورت او را کبود ساخته داند که غم و اندوه چون را چون انسانی می» فلک«در بیت باال، شاعر 
. مانند انسانی است که از شدت ریختن اشک، صورتش سرخ رنگ شده است» شفق«است و همچنین 

ها به هایی است که به انسان تعلق دارد و نسبت دادن آناز ویژگی» روي، اشک، کنار، سیلی«در واقع 
یم طبیعی چون افالك و شفق بسیار استفاده از عناصر عظ. شودجان شخصیت بخشی تلقی میاشیاء بی

.هنرمندانه و شاعرانه است
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از کف مردم رهـا شـود  دامان رحمتترسم دمی که پرسش این ماجرا شـود 
)167همان، (

شاعر براي نشان دادن . استعاره مکنیه است که توضیح و شرح بسیار در دل خود دارد» دامان رحمت«
ترسم خداوند رحمت خود را این مصیبت آنقدر بزرگ است که می: گویدربال میـــــي کعمق فاجعه

اما زبان شاعرانه و مخیل، رحمت حق را به دامان امن مادري تشبیه کرده . به سبب آن از مردم دریغ کند
. دشونکه مردم چون کودکانی ناتوان و درمانده، هنگام ترس و خطر به آن پناهنده می

، اجزاي روزگار )160همان، (دامن خفتان : توان اشاره کردها نیز میعالوه بر موارد مذکور به این نمونه
...و) 164همان، (، اعضاي خاك )163همان، (، اشک شفق )همان(
کنایه-2-4

ي کنایه به معنی پوشیده سخن گفتن و ترك تصریح است و در اصطالح علم بیان، ذکـر ملـزوم و اراده  
شـود کـه مفهـوم    کنایـه سـبب مـی   . یعنی به کار بردن کلمه در معنی یکی از لوازم آن کلمـه . الزم است

چـون درك  . تر از مجاز و استعاره باشد، چرا که معنی حقیقی آن نیز درسـت و پـذیرفتنی اسـت   ملموس
) 106و 105: 1376احمد نژاد،. (بخشدمعنی کنایه نیاز به تأمل و تیزهوشی دارد، لطفی ویژه به کالم می

کنـد،  بسیاري از معانی را اگر با منطق عادي گفتار ادا کنیم، لذّت بخش نیست و گاه مستهجن جلوه مـی 
) 141-140: 1371شمیسا، . (توان به اسلوبی دلکش و مؤثر مقصود را بیان کردو از رهگذر کنایه می

اي خونبـار کـربال بـه کـار رفتـه اسـت از       هـ هاي فراوانی براي ترسیم صـحنه بند صباحی کنایهدر ترکیب
:  جمله

ــربال  ــار کـ ــف پیکـ ــت صـ ــاد رایـ لب تشنه صـید وادي خونخـوار کـربال   افتـ
)160ص، (

باشد، عالوه بر این پرچم افتادن پرچم یک سپاه، کنایه از این است که آن سپاه در حال شکست می
شهادت عباس کمر مرا : باشد که با شهادت ایشان امام فرمودندمی) ع(حضرت عباس سپاه، استعاره از 

.شکست
و دیـد سـوي مرقـد بتـول    گیسو گشاداندك چو کرد دل تهـی از شـکوه بـا رسـول    

)165همان، (
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گشادن کنایه از رفتارکسی است که باشند، گیسو عزاداري و گیسو گشودن الزم و ملزوم یکدیگر می
الزم به ذکر است که گیسو گشادن زنان در سوگ عزیزان، از. شودون و زاري میــــآماده شی

) 117- 114: 1387آیدنلو، : نک(براي اطالع بیشتر از این مضمون . هاي ایرانی بوده استآیین
ــان و بوالبشــر  ــاء همــه گری آسـتین گرفـت  ز شرم نبی بر چشم تر، گشــتند انبی

)163ص، (
.ي شرم و حیا استنشانه» آستین از شرم بر چشم نهادن«در این بیت 

آورد و همین زیبایی کنایه در تصویري است که همراه آن است، این تصویر ذهن را به حرکت درمی
افتادن «از » شکست خوردن«در بیت اول، شاعر به جاي . شودهاي خیال انگیز میموجب ایجاد صحنه

به » آستین بر چشم گرفتن«، در بیت سوم از »گیسو گشادن«از » شیون«در بیت دوم به جاي » رایت پیکار
. جاي گریه و یا شرم استفاده کرده است

ه براي ترسیم ي خیال انگیز کرده کموارد باال شاعر یک فعل ساده را تبدیل به یک صحنهۀدر هم
باز کردن گیسو، یک تابلو را فرا ۀکند، صحنشکست، از افتادن پرچم در یک جنگ خونین استفاده می

همچنین تصویر قرار دادن . ي شیون کردن استدهد، این صحنه معادل فعل سادهذهن شنونده قرار می
.آستین بر چشم اشکبار نشان از شدت گریه و فراوانی اشک دارد

اي از شاعرانه تبدیل یک فعل ساده و جامد به یک حرکت خیال انگیز است که نمونهۀایویژگی کن
.هنرنمایی شاعر است
:هاي کنایهبرخی دیگر از نمونه

چون شد بسـاط آل نبـی از زمانـه طـی    

ــی ــدا  ب ــیده از خ ــه نترس ــی ک ــرم امت ش

نگرفت غیر بند گران دسـت او کسـی  

ــان دي    ــن را زم ــن دی ــار گلش ــد به آم
)161ص، (

پـرده در شـدند  بر عتـرت پیمبـر خـود    
)166همان، (

ــار   ــد یادگ ــا مان ــز آل عب ــاتوان ک آن ن
)163همان، (

بند گران «و » هتک حرمت و جسارت«به جاي » پرده دري«، »پایان چیزي«به جاي » طی شدن بساط«
. هاي خیال انگیز کنایه استاز  ویژگی» اسارت«به جاي » دستش را گرفت
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تلمیح-2-5
ي الزمـه . تلمیح آن است که به مناسبت کالم، به داستان یا مثل یا آیه یـا حـدیث یـا شـعري اشـاره شـود      

آوردن تلمـیح در شـعر و   . تان یا مثل یا شـعر اسـت  دریافت معنی و زیبایی تلمیح، آشنایی قبلی با آن داس
ي اصلی برقـرار  اي میان مطلب اصلی و داستان و واقعهتناسب و رابطه: افزاید، زیرانثر به زیبایی کالم می

وحیـدیان کامیـار،   . (شـود این تداعی سبب به خاطر آمدن و زنده شدن داسـتان یـا مطلبـی مـی    . سازدمی
.دهدفراوانی در بطن خود دارد و میدان خیالی را در برابر خواننده گسترش میتلمیح معانی ) 67: 1385

:صباحی با مهارت تمام از این آرایه ادبی استفاده کرده است
ــت      ــاره ریخ ــاره پ ــر پ ــی جگ ــت، مجتب ــر تش پهلوي حمـزه چـاك ز مضـراب کـین گرفـت     ب

)163ص، (
توسط هند ) ص(و پاره کردن جگر حضرت حمزه ) ع(بیت به شهادت امام حسن شاعر در این 

. اندکند که هر دو داستانی طوالنی و دراز را در دل خود جا دادهجگرخوار اشاره می
از نو جهان عزاي رسـول امـین گرفـت    داغ شــهادت علــی ایـــام تــازه کـــرد   

)162همان، (
حضرت علی اکبر بیشترین شباهت را به پیامبر اسالم داشته است، شاعر در این : در روایات آمده است

داند تا غیر مستقیم به شباهت می) ص(بیت شهادت حضرت علی اکبر را تازه شدن داغ وفات پیامبر 
. اشاره کند) ص(و پیامبر ) ع(حضرت علی اکبر 

بطحا خراب شد، به تمنـاي ملـک ري  یثرب به باد رفت، به تعمیر خاك شـام 
)161همان، (

به عمر بن سعد ) ع(امارت ري دارد که یزید در قبال شهادت امام حسین  در مصراع دوم اشاره به وعده
. داده بود

ــرین گرفــت از خاك، خون ناحق یحیی گرفت جوش عیســی ز دار، راه ســپهر ب
)163همان، (

تلمیحاتی است که در این بیت به ) ع(شهادت حضرت یحیی و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی 
. خوردچشم می

هم اهرمن ز دست سـلیمان نگـین گرفـت   هم پاي پیل، خاك حرم را بـه بـاد داد  
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)163همان، (
در این بیت شاعر به داستان اصحاب فیل و دزدیده شدن انگشتر حضرت سلیمان توسط اشاره کرده 

. است
برد هاي طوالنی و مفصل میهاي دور و دراز و داستانشود تلمیح نیز ذهن را به راهچنان که مالحظه می

هاي ابزارهاي شاعرانه است که چون کپسولتلمیح نیز از . که هر کدام نیاز به توضیح و شرح بسیار دارد
. آوردفشرده، دنیایی از سخن و حکایت را با الفاظی اندك فرا یاد می

اغراق-2-6
یکی از ترفندهاي مهم در شعر و ادب اغراق است و آن افراط در توصیف کسی یا چیـزي اسـت، یعنـی    

ارزش . تـر نشـان دادن  را آن چنـان نمـایی و آن چنـان   روي در بزرگ جلوه دادن امـري یـا بـزرگ   زیاده
جاست که شعر، هنر تجسم بخشـیدن بـه عواطـف بـا ابـزار زبـان       نمایی یک واقعیت در شعر از آنبزرگ

در کالم حماسی، مبالغه از نیرومندترین عناصـر القـائی   ) 109-1374:110وحیدیان کامیار،: نک. (است
.شودشمرده می

را با صور بالغـی دیگـر چـون تشـبیه و     غی بهره گرفته است وآنصباحی در رثائیه خود از این عنصر بال
:هاي آناز جمله نمونه. استعاره و کنایه در آمیخته است

وین خیمه کبود، شـد از آهشـان سـیاه   گـاه کردند رو به کوفه پس آنگه ز خیمه
)163ص، (

. گوید که آسمان آبی به خاطر آه آنان سیاه شددر این بیت شاعر می
اش به گنبد گـردون صـدا فتـاد   کز نالهي هـذا اخـی چنـان   بیخود، کشـید نالـه  

)164همان، (
.ها به آسمان رسیدغم و حسرت چنان زیاد بوده که ناله

، حسـین تسـت  کشیده دامـن صـحرا  در خون اشتـن پـاره پـاره   این آهوي حرم کـه  
)164همان، (

.رفته است دامن صحرا را رنگین کرده است) ع(شدت خونی که از پیکر مقدس امام حسین 
استفاده از صنایع لفظی و بدیعی-7- 2
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در واقـع صـنعت   . گوینـد مـی شود، محسنات و صنایع بـدیعی اموري که موجب زیبایی و آرایش سخن ادبی می
که اگر الفاظ را با حفظ معنی تغییـر  لفظی یا بدیعی آن است که زینت و زیبایی کالم وابسته به الفاظ باشد، چنان

)38-1368:37همایی،: نک. (دهیم، آن حسن زایل گردد
و به زیبایی در این زنددر این چکامه خونین موج می... صنایع لفظی چون براعت استهالل، تناسب، تضاد و

:هاي آناز نمونه. کنندمایی میــابیات خود ن
براعت استهالل-2-7-1

ها بنشیند و اذهان را به ها خوش آید و بر دلهر شعر، داستان، و اثر ادبی باید جذاب و زیبا باشد، به گوشآغاز 
ن مطلع با مقصـود و منظـور اثـر    در حقیقت براعت استهالل نوعی حسن مطلع است ولی مضمو. خود جذب کند

اي است بلند براي دیدن کلیت اثر ادبی براعت استهالل نقطه) 151و 150: 1385وحیدیان کامیار، . (تناسب دارد
ي اثر ادبی به صـورت غیرمسـتقیم بـه میـان     ي کار و نکات برجستهو در آن اصطالحات، موضوعات مهم، شیوه

) 109: 1380محبتی، : نک. (نمایانندکلیت آن را میشود و در نمایش رمزگونهکشیده می
بند، موضوع را براي مخاطب روشن ه داشته، با اولین بیت این ترکیبفراوان به این مسئله نیز توجدقّتصباحی با 

کنـد، وي بـراي   مـی ) ع(کرده و خواننده یا شنونده را بدون درنگ متوجه حادثه شهادت مظلومانـه امـام حسـین    
: گویدتهالل از عرضه شدن سر مبارك امام حسین در مقابل یزید در تشت، الهام گرفته است و میبراعت اس

خور، چون سر بریده ازین تشت واژگـون افتــاد شــامگه بــه کنــار افــق نگــون     
)160ص، (

تناسب و مراعات النظیر-2-7-2
-زیبایی آن ناشی از تناسب و هماهنگی است، مراعات النظیر نـام دارد  و آن آوردن واژه یکی از ترفندهایی که 

این تناسب ممکن اسـت  . هایی است در سخن که از نظر معنی با هم تناسب داشته باشند و یادآور یکدیگر باشند
ي دربـاره . پروانـه و بلبـل  شمع و: مانند. گل، سبزه، چشم، ابرو و یا از نظر مجاورت: جنسی باشد، ماننداز نظر هم

ي سخن ادبی است یعنـی در مکتـب قـدیم، سـخن     اند که مراعات النظیر از لوازم اولیهاهمیت و زیبایی آن گفته
وحیـدیان  : نـک . (کند که میان اجزاي کالم تناسب و تقـارن وجـود داشـته باشـد    نظم و نثر، وقتی ارزش پیدا می

مـل در تشـکیل و اسـتحکام فـرم درونـی شـعر اسـت  و در واقـع بـین          تناسب از مهمترین عوا) 55: 1385کامیار، 
) 87: 1368شمیسا، (.کندکلمات هارمونی یا تناسب معنایی ایجاد می

: بند، به فراوانی از صنعت مراعات نظیر استفاده شده است، براي نمونهدر این ترکیب
ريخراب شد، به تمنـاي ملـک   بطحاشـام به باد رفت، به تعمیر خاك یثرب

)161ص، (
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.از آن جهت که همگی نام شهر هستند تناسب وجود دارد» ري«و » بطحا«، »شام«، »یثرب«بین کلمات 
گرفـت نگـین سـلیمان ز دستاهرمنهم هم پاي پیل، خاك حرم  را به بـاد داد 

)163همان، (
:هاي دیگر از تناسبنمونه

را ز سیلی غم، شد کبـود روي افالك

اهل بیتعروسان، خضاببه خون هارخ

، سرخ شـد کنـار  شفقرا ز اشک آفاق
) همــــــان(

هـا سـوار   ، بـه جمـازه  جهـاز بـی گشتند 
)همان(

تناسب زیبایی به وجود » جهاز«و » عروس«، »خضاب«، »رخ«هاي شاعر با کنار هم قرار دادن، کلمه
اند و به آورده است، عروسانی که باید حنا ببندند و شادي کنند، به جاي خضاب خون بر چهره مالیده

.  اندجهاز به اسارت رفتهبر شتران بیجاي جهاز بردن به خانه داماد، 
شــودروز جــزا، شــافع ادخــواهچــون دامیــد عفــومحشــرر داوباشــد کــه را ز 

)168همان، (
.ي قیامت پرداخته استشاعر با کنار هم قرار دادن کلمات داور، محشر، دادخواه، روز جزا، به یادآوري صحنه

طباق یا تضاد-2-7-3
تضـاد در روشـنگري   ) 281: 1384حـازم،  . (تضاد آن است که دو چیز مخالف با هـم را در یـک کـالم بیـاوریم    

ي متضـاد خـودش برجسـتگی    اي در کنـار پدیـده  هر پدیـده . افزایدمفاهیم تأثیر بسزایی دارد و به زیبایی متن می
در واقع تضاد قدرت تداعی دارد و از این . ار تاریکیکند، سفیدي در کنار سیاهی، روشنی در کنخاصی پیدا می

شاعر از این خاصیت استفاده کرده و با استفاده از صنعت طبـاق بـه وصـف خـود     . شودرو سبب تالش ذهنی می
. قوت بیشتري بخشیده است

کـربال و خـار  خـس و ز خونش آب خورده ي لب گلگونش از عطـش غنچهپژمرد 
)161ص، (

، تضاد هنري ایجاد کرده، زیرا این دو واژه در »فگند و خاست«در این بیت شاعر با استفاده از کلمات 
اند، همچنین با قرار دادن غنچه تشنه و خار سیراب در مقابل هم دست به معناي مجازي خود بکار رفته

.هنرنمایی زده است
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:هاي دیگر از تضادنمونه
خاسـت رحل اقامت، دمی کـه  فگندماتم 

چون شد بسـاط آل نبـی از زمانـه طـی    

ي اعداء حسین تستسر به نیزهرفتهاین 

ــه  ــل قافلـ ــگ رحیـ ــربالبانـ ــاالر کـ سـ
)همــان(

ــد  ــارآم ــان  به ــن را زم ديگلشــن دی
)انهمــ(

بر زمین تن تنها، حسـین تسـت  ماندهوین 
)164همان، (

اینکه ذهن مجبور است بهار، دي را تصور کند و فاصله . تضاد هم در حرکت و جوالن ذهن نقش اساسی دارد
است، مجسم نماید، سر نیزه تا زمین و تفاوت چشمه حیات بخش را با سرابی که موجب تشنگی و هالکت 

. شود و این همان جوهر شعر و خیال استموجب باز شدن فضاي خیال و خروج شعر از جمود و سکون می
جناس-2-7-4

روش جناس یا ) 265: 1384حازم، . (جناس آن است که دو کلمه در لفظ به هم شبیه و از نظر معنا متفاوت باشند
آورد و یـا  کلمات یا جمالت، هماهنگی و موسیقی به وجـود مـی  هایی است که در سطح تجنیس، یکی از روش

هـا اسـت، بـه طـوري کـه کلمـات،       روش جناس مبتنی بر نزدیکی هر چـه بیشـتر واج  . افزایدموسیقی کالم را می
بیشـترین جناسـی کـه    ) 39: 1368شمیسـا،  . (ها به ذهـن متبـادر شـود   همجنس به نظر آیند و یا همجنس بودن آن

: بکار برده از نوع جناس ناقصِ اختالفی است، مانندصباحی در اشعارش
: ي حنین و حسین موسیقی زیبایی را به شعر داده استدر این بیت شاعر با دو کلمه

ــدا،   حنـــینجـــان امیـــر بـــدر و روان شـــه  ــن جـ ــر از تـ ــاالر سـ ــینسـ حسـ
)160ص، (

عالوه بر اینکه حالت تضاد برقرار است، وجود جناس میان آن زیبایی بیت را » جفا، وفا«در بیت زیر بین 
:افزون کرده است
ــن  ــا ای ــاب ــد پشــیمان، جف ــانین با این خطا زننـد دم از دیـن، حیـا ببـین    نگــروف

)165همان، (
:هاي دیگر از جناسنمونه

کشید جـام لبش و میبرمیزد به چوبســاالر دهــر را  ســربردنــد پــیش او  
)167همــان، (
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حشـر؟ دارشـود گیـر و   کی باشد اینکه گرم

اقامت، دمی کـه خاسـت  رحلماتم فگند 

سـران سـر دادند بر یزیـد چـو عـرض   

اهـل بیـت دهـد کردگـار حشـر      دادتا 
)168همان، (

ــگ ــلبانـ ــهرحیـ ــربالقافلـ ــاالر کـ سـ
)161همــان، (

پرسید ازین میانـه حسـین علـی کـدام؟    
)167همان، (

تکرار-2-7-5
از . هاي خاص خود را داردعواطف شدید، شگردها و ویژگیزبان شعر براي نشان دادن و عینیت بخشیدن به 

تکرار که شامل تکرار کلمات و تکرار حروف ) 21: 1374وحیدیان کامیار، . (ي این شگردها تکرار استجمله
عبداهللا، . (است، نقش بسزایی در خوش آهنگی شعر دارد و از نظر سبکی نیز، یکی از عوامل سبک ساز است

بند صباحی تکرار به دو صورت تکرار واژه و تکرار حرف به کار رفته است که در زیر به یبدر ترک)98: 2002
:شودهایی اشاره مینمونه

تکرار واژه-1- 7-5- 2
شمیسا، . (کند، تکرار استآورد و یا افزون میموسیقی کالم را بوجود میهایی که در بدیع لفظی، یکی از روش

شناسی هنر از مسائل اساسی است، در واقع بال زدن پرندگان به سبب تکرار و تناوب تکرار در زیبا) 57: 1368
) 63همان، . (است که زیبا است

رد «و » رد الصدر الی العجز«صباحی براي ایجاد زیبایی در کالمش، هنرمندانه از این تکرار که گاه مصداق 
:دارد، استفاده کرده است» العجز الی الصدر

چه کنـد کـار کـربال   جهاندر کار آن ز وي آشـفته تـا دگـر   نجهـا شد کار این 
)161ص، (

بار تکرار 2، را »غیر او کسی«ي را بیشتر نشان دهد، کلمه) ع(براي اینکه شاعر مظلومیت و تنهایی امام 
: کرده است

از همرهـان حـی  غیر او کسـی نه زنده از یـاوران قـوم  غیر او، کسـی نه مانده 
)همان(

-حرمتیي نبی را تکرار کرده، این تکرار بیبار واژه13) 162همان، ) (30تا 26(همچنین شاعر، از بیت 

:  گذاردرفته، بیشتر به نمایش می) ص(هایی را که به اهل بیت پیامبر 
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؟نبـی یا در جهان نماند کـس از امـت  ؟نبـی منسوخ شد مگر بـه جهـان ملّـت    
) 162همان، ) (30تا 26ابیات (

:دهدنشان می» جفا«ي را با تکرار واژه) ع(هاي اهل بیت در ابیاتی دیگر نیز، شدت سختی
نداشته بر زخم اهل بیـت جفادست از 

جفــا کشــینتوانــد جفــاترســم کــزین

دگر شدندجفايهر دم نمک فشان به 
)166همــان، (

ــل   ــکایت اه ــرض ش ــادر مع ــود جف ش
)167همان، (

تکرار همصدایی-2-7-5-2
صدایی با هم در همگاهی هم حروفی و . تکرار همصدایی عبارت است از تکرار یا توزیع مصوت در کلمات

صباحی اشعارش را از ) 58: 1368شمیسا، . (رسدرود و ارزش موسیقایی کالم به اوج میکار میمصراع یا بیتی به
:بهره نگذاشته استاین صنعت نیز بی

ببـین ال مـ احـ انوي بهشـت، بیـ  اي باک

ــه حــ   ــر ب ــار جوال زابنگ ــمیان هان ش

ــ ــز ارام ــد ه ــه ص ــاب ــتالر ب ــینالمب بب
)، تکرار مصوت الـف 165ص، (

ببــینان در عــزان شــهید و زنـ انشـ امرد
)همان، تکرار مصوت الف(

هاي طبیعی و تصویر سازاستخدام پدیده-2-8
گاه شعر را از طبیعت به معنی وسیع کلمه طبیعت همواره از عناصر اولیه شعر در هر زمان و مکانی است و هیچ

در شعر صباحی بیدگلی از این عناصر بسیار استفاده شده ) 317: 1366شفیعی کدکنی، . (توان تفکیک کردنمی
، »غنچه«: بند دوم. »آفتاب«، »عرش«، »هالل«، »شفق«، »خاك«، »خور«، »افق«، »شامگه«: بند اول: است براي نمونه

بند . »سپهر برین«، »زمین«: بند پنجم. »جهان«: بند چهارم. »آسمان«، »دي«، »بهار«: بند سوم. »جهان«، »خس و خار«
، »آهو«: بند هشتم. »گردون«، »تندباد«، »خاك»، »گردون«: بند هفتم). آسمان(» چرخ«، »آفاق«، »افالك«: ششم

بند . »دهر«: زدهمبند دوا. »فلک«: بند یازدهم. »ربع و دمن«، »سبزه«، »گلزار«، »گرگ«: بند دهم. »مرغ«، »صحرا«
. »سراب«، »چشمه«، »کواکب«، »طوفان«: چهاردهم

شود تا شعر ملموس شود و رقت بیشتري داشته باشد و همچنین خواننده بتواند از این عناصر طبیعی موجب می
. طریق این عناصر آشنا با شاعر رابطه برقرار کند

تعابیر شاعرانه در وصف فاجعه کربال-2-9
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:باشیمند صباحی، گاه شاهد تعابیر زیباي شاعرانه میبدر ترکیب
ــفق   ــن و از ش ــر زری ــرخ مغف ــد چ افکن

شد بر سر سـنان چـو سـر شـاه تاجـدار     

آمــــاده قیامــــت موعــــود هرکســــی

این ماه منخسف که برو، زاشک اهل بیت

اجزاي چرخ منـتظم از یکـدگر گسـیخت   

در خون کشـید دامـن خفتـان نیلگـون    
)160ص، (

افگنــد آســمان بــه زمــین تــاج زرنگــار 
)163همــان، (

کنـد کنــون کـایزد وفـا بـه وعــده مـی    
)160همــان، (

گویی گسسته عقد ثریا، حسین تسـت 
)165همــان، (

اعضاي خاك متصل از هـم جـدا فتـاد   
)164همان، (

کند که آسمان آن را از شدت در بیت اول و دوم، شاعر خورشید در حال غروب را به تاجی تشبیه می
.شودافقِ کبود، گلگون میۀافکند و پهناندوه به زمین می

.کندي قیامت تشبیه میبیت سوم، شور و شوق محرم را  به صحنهدر 
کشد و خوشه ستاره پروین را گسسته و در بیت چهارم، از شدت حزن و اندوه پاي ثریا را به میان می

.کندپاره پاره تصور می
. بیندي زمین را منفصل و جدا از هم میدر بیت پنجم، اجزاي آسمان را پاره پاره و کره

استفاده از عنصر رنگ-2-10
شعريتصاویراجزايمیانروابطتوضیحوکشفوشاعرانهایماژهايکردنترعینیبرايرنگازشاعران

شاعر ) 271: 1366ی، شفیعی کدکن(ترین عوامل آفرینش است در صور خیال، رنگ یکی از مؤثر.برندمیبهره
: بسیاري از موارد از این عنصر استفاده نموده است، از جملهبند براي تاثیرگذاري بر مخاطب در در این ترکیب

، کبود )رنگ روي(، زرد )رنگ لب(، گلگون )رنگ روز(، تیره )رنگ آسمان(، نیلگون )رنگ خورشید(زرین 
). رنگ دست(، حنا )رنگ عمامه(، الله گون )رنگ آه(، سیاه )رنگ اشک(، سرخ )رنگ روي، رنگ خیمه(

2(، تیره و تاریک )بار3(، نیلگون و الله گون )بار12(خون : رثیه، به شرح زیر استهاي این مبرخی از رنگ
مورد، در شعر صباحی 24مجموعاً ) بار1(حنا ). بار1(، زرین )بار1(، آتش )بار1(، سرخ )بار3(، کبود )بار

است و از دیگر سو نماد »..خون، الله، شهید و«باشیم که این رنگ از یک سو نماد تر شاهد رنگ سرخ میبیش
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هاي تیره در این همچنین وجود رنگ) 177: 1390روحانی، : نک(علیه سلطه حاکم است » قیام و جنبش«
.ي کربال داردبند نشان از حزن و اندوه شاعر از حادثهترکیب

تأسف شاعرانه از حادثه کربال-2-12
بناي عالم خراب شود، چرخ از حرکت باستد، قیامت ي غمبار کاشکند که با وقوع این حادثهصباحی آرزو می

ها سراب شوند، چشمه آفتاب کور شود و این آرزوها همگی نشان از به پا شود، ستارگان پرتو نیفشانند، چشمه
. ي کربال داردشدت تأثر و تأسف شاعر از حادثه

یا رب بناي عالم ازین پس خـراب بـاد  
ــود   ــی شـ ــواهی آل نبـ ــا روز دادخـ تـ

د جهان همه از لوث این گنـاه آلوده ش

افالك را درنگ و زمین را شـتاب بـاد  
از پیش چشم، مرتفع این نه حجاب باد
دامان خاك، شسـته ز طوفـان آب بـاد   

)168ص، ) (112-106ابیات(
)ع(توصیف شاعرانه مصیبت امام حسین -2-13

ها فردي را به شهادت رساندند که اشاره کرده که آنصباحی براي اشاره به هتک حرمت یزیدیان، به این نکته 
دارد و ) ع(بود، با ایجاد این تصویر از طرفی اشاره به شأن و منزلت واالي امام ) ص(دست او در بیعت با پیامبر 

:گذارداز طرف دیگر زشتی عمل آنان را به نمایش می
ــ  انـد اینک به خون آل نبی رنگ کـرده  ــرو بیع ــود در گ ــه ب ــتی ک ــیدس ت نب

)162ص، (
رسانند و پیراهن تن آن حضرت را نیز را به شهادت می) ع(ها زمانی است که سپاهیان، امام حسین حرمتیاوج بی

:برندارت میــــبه غ
اش رشت، پود و تارپیراهنی که فاطمهعریان تن حسین و به تـاراج داد چـرخ  

)163همان، (
دهد، تا هر چه بیشترزشتی کار ظالمان را نشان همچنین شاعر، عظمت و بزرگی امام را با تعابیر مختلفی نشان می

: دهد
هاي استعاره آمده و همچنین در این بیت اشاره به عزاداري پدیده) ع(براي امام حسین » شاه تاجدار«در بیت زیر 

: دارد) ع(طبیعی براي امام 
افگنــد آســمان بــه زمــین تــاج زرنگــار شـاه تاجـدار  شد بر سر سـنان چـو سـر    

)163همان، (
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دارد، که در حوادث کربال مورد ) ص(در نزد پیامبر ) ع(این بیت اشاره به شأن و منزلت واالي امام حسین 
:گرفته استاهانت قرار 

ي کـربال ببـین  خشک از سـموم بادیـه  آن گلبنی که از دم روح االمـین شـکفت  
)165ص، (

: ي هدایت مردم استداند که وسیلهي روشنایی دین میرا مایه) ع(شاعر، امام حسین 
آفتــاب بــادي کســوف، نهــاندر پــردهآفتـاب دیــن از نـوك نیــزه تافـت ســر   

)168همان، (
ذکر مصائب اولیاء و انبیاء-2-14

کند که خواننده تحمل شنیدن این همه مصیبت را ندارد، به همینشاعر در بند پنجم، گویی احساس می
اند و مردم همیشه صدر نشین بودهشود که در مهمانی غم و اندوه، انبیاء و اولیاء دلیل براي تسلی او یادآور می

. اندخوار این سفره بودهریزه
کشد تا نشان دهد را این گونه به تصویر می) ع(و همچنین حضرت حمزه ) ع(صباحی داستان شهادت امام حسن 

:انداولیاء و انبیاء همیشه دچار بال و مصیبت بوده
مضـراب کـین گرفـت   پهلوي حمزه چاك زبر تشت، مجتبی جگـر پـاره پـاره ریخـت    

)163ص، (
:کندو سپس عروج آن حضرت را بیان می) ع(در بیت زیر داستان به دار آویخته شدن حضرت عیسی 

ــرین گرفــت از خاك، خون ناحق یحیی گرفت جوش عیســی ز دار، راه ســپهر ب
)163همان، (

هاي انشایی در معناي خبري استفاده از جمله-2-15
، براي اخبار مؤکّد یا براي بیان عواطف به کار »استفهام«، »نهی«، »امر«هاي انشایی مثل گاه جمله

به ي خود صباحی این روش را در رثائیه. شوداز لطایف بالغی شمرده میروند و این کاربرد اگر بجا باشد، می
:هاي آننمونه. کار برده است

اي عظیم است که کسی توانایی شنیدنش را ندارد، به همین دلیل شاعر با طرح یک سوال، مصیبت به اندازه
:حیرت و شگفتی و در عین حال شدت غمناکی و حزن و اندوه را بیان کرده است

ــانه ــنیدنش  افس ــوان ش ــس نت ــه ک دیدنش؟یا رب بر اهل بیت چه آمد ز اي ک
)حیرت و تعجب) (161ص، (
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ها را با یک استفهام انکاري، مورد ، آن)ص(شاعر به دلیل ظلم و ستم فراوان سپاه دشمن نسبت به خاندان پیامبر 
ها دست به چنین جنایتی در جهان منسوخ نشده که آن) ص(دهد که هنوز آیین پیامبر توبیخ و سرزنش قرار می

:اندزده
یا در جهان نمانـد کـس از امـت نبـی؟     منسوخ شد مگر بـه جهـان ملّـت نبـی؟    

)توبیخ و سرزنش) (162همان، (
)توبیخ و سرزنش) (همان(از امت نبی مگر نبود عترت نبی؟ 

کند، ایشان را در ابیات متعدد با حالت امر مورد خطاب قرار وقتی با مادر خود درد و دل می) س(حضرت زینب 
:کنددهد، اما این امر، حالت استرحام و عطوفت را ایجاد میمی

ــمی    ــان هاش ــال زار جوان ــه ح ــر ب بنگ

کاي بانوي بهشـت، بیـا حـال مـا ببـین     

اي که مخزن علم رسـول بـود  آن سینه

ــان در عــزا ببــین   مردانشــان شــهید و زن
ــترحام) (165ص، ( )اسـ

ــتال   ــال مب ــزار ب ــد ه ــه ص ــا را ب ــین م بب
)اسـترحام ) (همان(

ي تیـر جفـا ببـین   از شسـت کـین نشـانه   
)استرحام) (165همان، (

کشد، پرسش خود را از شدت اندوه این را به تصویر می) ع(سر و بدون کفن امام حسین وقتی که شاعر تن بی
:کندگونه بیان می

ــغ   سر، مگر بوداین تن بیعریان چراست  ــن دری ــر کف ــتگان آل پیمب ــر کش ب
)تحسر و اندوه) (165همان، (

، مصیبت کربال را به قیامت تشبیه کرده با یک سوال هنري و یک امر بالغی، )س(در بیت زیر حضرت زینب 
:دهدشدت مصیبت را نشان می

مـا و شـور قیامـت بـه پـا ببـین      بگذر به اي؟ي محشر چه مانـده انتظار وعدهدر 
)نهی) (165همان، (

هاي خبري در معناي انشایی و عاطفیجمله-2-16
ي آن در بند نمونه. کندکند، بلکه معنایی عاطفی را منتقل میي خبري نقش خبر رسانی را ایفا نمیگاه جمله

: دهدرا مورد خطاب قرار میجدش ) س(گاه که حضرت زینب هشتم است، آن
وین مانده بر زمین تن تنها، حسـین تسـت  ي اعداء حسین تسـت این رفته سر به نیزه
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ــات ( ) 164-165ص، ) (64-58ابیــــ
)استرحام(

قوت بیان در مسندالیه است که پس از . هایی دیگر از بند هشتم، حسین تست مسند استدر این جمله و جمله
.کندي عاطفی پیام را منتقل میجنبهصفت اشاره آمده و 

تاثیر ردیف در تصویر سازي-2-17
. هاي بدیع و تصویرهاي تازهاي است براي خلق خیالانگیزهجا که فعل باشد، به خصوص آنردیف در شعر، 

، کدکنیشفیعی. (آوردهاي خاص در زبان پدید میها و کنایهفعل در ردیف، خود به خود یک رشته استعاره
هاي ي صباحی، ردیفدر مرثیه. آوردکه تصاویر بدیع را خوشه خوشه و پی در پی به ذهن درمی) 26: 1366

بند (، شود )بند یازدهم(، شدند )بند نهم(، ببین )بند هفتم(، فتاد )بند پنجم(گرفت : یابیم، مانندفعلی متعدد می
).بند چهاردهم(، باد )سیزدهم

در واقع مخاطب را در زنجیرهاي از این حسین توست، : گویدمی) ص(یامبربه پ) س(در بند هشتم، زینب 
ي موسیقایی کالم، عواطف و احساسات را پر رنگ و برجسته گیري از حوزهدهد تا، با بهرهتصاویر قرار می

. سازد
استفاده از افعال حرکتی-2-18

، افگندن )160ص، (افتادن :از جمله. زندبند صباحی موج میحرکت و جنبش در ابیات ترکیب
، رفتن )161همان، (، گذشتن )همان(، آمدن )همان(، گردیدن چرخ )همان(، در خون کشیدن )همان(
. بند صباحی را حماسی و شورانگیز کرده استوجود چنین افعالی، ترکیب). 164همان، (
ي کربالعقاب قاتالن فاجعه-2-19

کند، از جمله بیم آن شاعر براي بیان سنگینی مجازات عامالن این فاجعه نیز تعبیراتی قوي ابداع می
:شود، رحمت از مردم دور شودي کربال سؤال میدارد که هنگامی که از واقعه

دامان رحمت از کف مردم رهـا شـود   ترسم دمی که پرسش این ماجرا شـود 
)167ص، (

و خاندانش مرتکب شده، ) ع(همچنین نگران است که به دلیل این گناهی که انسان در حق امام حسین 
:ها خودداري کنندانبیاء از شفاعت انسان

خــاموش ازیــن گنــاه، لــب انبیــاء شــودترسم که در شفاعت امت به روز 
ــان( ) همــــــ
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چــون دادخــواه، شــافع روز جــزا شــودباشد که را ز داور محشر امید عفوحشر
)168همان، (

محور عمودي و افقی      -2-20
: در ساختمان هر شعر بلند، این دو محور وجود دارد. از مباحث جدید نقد ادبی محور عمودي و افقی شعر است

شود و آغاز و اوج و پایان شعر را در ساختار شعر که با آن، بین اجزا ارتباط معقول و منطقی برقرار مییکی 
گویند؛ دیگري تصویرها و تک تک ابیات است که محور افقی خوانده گیرد و آن را محور عمودي میبرمی

.شودمی
ان در هر بند موضوعی مرتبط با بند شود و چون یک داستمحور عمودي این شعر با براعت استهالل شروع می

.کند تا دست خواننده را بگیرد و به انتهاي داستان برساندقبل را پی در پی و منسجم ذکر می
نتیجه-3

: توان بدان اشاره کرد به شرح زیر استنتایجی که از این پژوهش می
.ذارد و طبع خود را بیازمایدکند که پا جاي پاي محتشم کاشانی بگصباحی در موارد بسیاري سعی می- 1
ي سرشار او در بیان شود، نشان از عاطفهبند دیده میور خیال فراوانی که در این ترکیباستفاده صباحی از عناصر و ص- 2

.احساسات لطیف شاعرانه دارد
او را در خدمت بندتصاویر شعري، ترکیب. نظیري داردگیري از عناصر زیبایی آفرین، توانایی کمصباحی در بهره. 3

: هایی چونهاي صریح استفاده کرده و با چاشنی آرایهتر از تشبیهات بلیغ و استعارهوي بیش. مفاهیم ذهنی قرار داده است
. بند خود را افزایش داده، آن را از ابتذال نجات داده استزیبایی ترکیب... تلمیح، تناسب، جناس، تضاد و 

نوشتپی
اصـطالح و دراسـت اواز درگذشـت تأسـف وسـرایی نوحهوويمحامدذکرومردهبرگریستنمعنايلغت بهدر»مرثیه«-1

مصـایب ذکـر وبزرگـان وپادشـاهان مـرگ بـر تأسـف اظهـار وبازمانـدگان ویارانشود که در تعزیتادب به شعري اطالق می
ومقـام ازتجلیـل وو مکـارم مناقـب ذکروکربالشهدايو دیگر) ع(سیدالشهدا حضرتویژهبه،)ع(اطهار ائمۀوبزرگان دین

ایـن ازدیگـري معـانی وسـکون وصـبر بهزدگانماتمودعوتمصیبتتعظیموواقعهنشان دادنبزرگومتوفاشخصمنزلت
دهـد مـی نشانولی قراینینیستدردستچندانیاطالعاسالم،ازپیشایراندرسراییمرثیهاولینه دربار. استشدهسرودهقبیل
درنوحـه سـرایی  . هاي شناخته شدة این قبیل مراثـی اسـت  از نمونه» رثاي مرزکو«. استداشتهرواجباستانایراندرسراییمرثیهکه

)16: 1371افسري کرمانی، : نک. (استبخاراتاریخآنهامعتبرترینکهاندکردهذکرمأخذچندنیزراسیاوشسوگ
منابع

، نامه فرهنگستان، »موي بر میان بستن آیین ویژه سوگواري در شاهنامه و متون ایرانی«) 1387(آیدنلو، سجاد .1
.117-1114، صص 39شماره 
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.انتشارات پایا: ، تهرانفنون ادبی) 1376(احمد نژاد، کامل .2
.اطالعات: تهران.ایراندرسراییمرثیهبهنگرشی، )1371(کرمانی، عبدالرضا افسري.3
.دارالکتاب العربی: ، بیروتالطبعۀ الرابعۀ، النقد االدبی) 1967(امین، احمد .4

.زوار: به اهتمام عباس کی منش، تهران، مقدمه دیوان صباحی بیدگلی)  1338(پرتو بیضایی، ح .5

) علیه السالم(مؤسسۀ الصادق : ، طهرانالبالغۀ الواضحۀ، الطبعۀ الرابعۀ) 1384(حازم، علی؛ مصطفی، امین .6

.للطباعۀ و النشر
، دانشگاه شهید نشریه ادب و زبان، »سرشک. نگاه تحلیلی به کارکرد رنگ در شعر م«) 1390(روحانی، مسعود .7

.181-158، صص 29کرمان، شماره باهنر 
انتشارات : ، تهران)از مشروطیت تا سقوط سلطنت(ادوار شعر فارسی ) 1359(شفیعی کدکنی، محمد رضا .8

توس
.آگاه: ، چاپ سوم، تهرانصور خیال در شعر فارسی) 1366....................................... (.9

.فردوس: چاپ دوم، تهران،نگاهی تازه به بدیع) 1368(شمیسا، سیروس  .10
.انتشارات فردوس: چاپ دوم، تهرانبیان،)  هـ ش1371........................... (.11
.نشریات ما: احمد کرمی، تهران: به کوششدیوان،، )1365(صباحی بیدگلی .12
ئزة مؤسسۀ جا: ، الکویت)فی شعرهفنیۀحیاته و دراسات (ابراهیم طوقان ) 2002(عبداهللا، محمد حسن .13

.سعود البابطین لالبداع الشعريعبدالعزیز
.انتشارات سخن: ، چاپ دوم، تهرانبالغت تصویر) هـ ش1389(فتوحی، محمود .14
.سخن: ، هنر ساخت و آرایش سخن، تهرانبدیع نو) 1380(محبتی، مهدي .15
.سعدي: ، به کوشش محمد علی گرگانی، تهراندیوان) 1373(محتشم کاشانی .16
.مرکز نشر دانشگاهی: ، چاپ چهارم، تهرانوزن و قافیۀ شعر فارسی) 1374(وحیدیان کامیار، تقی .17
.  سمت: تهرانبدیع از دیدگاه زیبا شناسی،) 1385(------------.18
.دارالفکر: ، الطبعۀ االولی، قمجواهر البالغۀ فی المعانی والبیان و البدیع) شهـ 1386(هاشمی، احمد .19
.نشر نیما: ، تهرانفنون بالغت و صناعات ادبی) 1368(الدین همایی، جالل .20
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