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1ـ مقدمه
واقعۀ عاشورا در گذر زمان ،همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده و موجب
برانگیختگی عواطف آنان گردیده است .از این رهگذر ،شاعران نیز با سرودههای خویش،
بخشی از شعر آیینی را بوجود آوردند .یکی از شاخههای مهم شعر آیینی« ،شعر عاشورایی»
است .شعر عاشورایی در ایران پس از چند قرن و پس از پختگی زبان و ادبیات فارسی دری در
قرن سوم هجری و با کاهش سختگیریها و رواج مکتب شیعه توسط آل بویه در قرن چهارم
راه خود را در ادبیات فارسی بازکرد( .انصاری )83 :9831 ،پس از انقالب اسالمی نیز ،شعر
عاشورایی به عنوان یک جریان پیشرو و محرک در ادبیات تأثیر گذار بوده و اکثر تولیدات
سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است .در میان قالبهای شعر انقالب« ،غزل» پرکارترین
قالب محسوب میشود( .عالیی )951 :9831 ،از این رو ،پس از انقالب اسالمی شاعران
بسیاری آثار زیبایی را در قالب غزل خلق کردند .غزلهای عاشورایی که در این دوره سروده
شدهاند ،از نظر کمی و کیفی در تاریخ ادبیات فارسی بینظیر است .از میان شاعران برجستهایی
که پس از انقالب اسالمی به بیان واقعۀ کربال پرداخت ،میتوان به «سعید بیابانکی» اشاره کرد.
مجموعهی شعری «جامهدران» او یکی از بهترین کتابهای شعر حوزۀ آیینی است .هدف کلی
از انجام این تحقیق ،ارایه پژوهشی بسامان دربارۀ غزلهای عاشورایی «جامهدران» است تا
تصویرهای هنری و مضمونهای مطرح شده در آنها و نوع نگاه شاعر به این رویداد تاریخی و
مذهبی از ورای گفتهها ،شگردها و تصویرهایی همچون تشبیه ،استعاره ،نماد و ...نقد ،تحلیل و
شناخته شود.

 1ـ 1ـ روش تحقیق

این گفتار با روش تفصیلی تحلیلی (کتابخانهای) یعنی با مطالعهی آثار و تحلیل و
جمعبندی آنها به عمل آمده است.
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 1ـ2ـ پیشینه تحقیق

موضوع عاشورا ،از ابتدا مورد توجه نویسندگان و شاعران زیادی بوده است .در عصر حاضر
نیز پژوهشگران همواره به آن توجه ویژهای داشته و آثار خود را در قالبب کتباب ،پایبان نامبه و
مقاله عرضه داشتهاند .از میان آثاری که در زمینۀ شعر عاشورایی تدوین شدهاند ،میتوان به چند
اثر مهم و شاخص اشاره کرد .از جمله «شرح منظومه ظهر» ( )9831نوشته غالمرضا کبافی ،کبه
کتابی پر بار در نقد و تحلیل شعرهای عاشورایی از آغاز تا امروز است« .شکوه شعر عاشبورا در
زبان فارسی» ( )9811نوشته محمد علی مجاهدی نیز از بهترین آثبار پژوهشبی در زمینبۀ شبعر
عاشورایی است .از پژوهشهای دیگر در این زمینه «عاشورا در آینه شبعر معاربر» ( )9831اثبر
نرگس انصاری است که به بررسی ،نقد و تحلیل شعرهای عاشورایی فارسبی و عرببی پرداختبه
است .مقاالت بسیاری نیز دراین خصوص به نگبارش درآمبده اسبت .از جملبه مقالبه «بررسبی
ساختاری نماد در ادبیات عاشورایی» از دکتر مرضیه محمدزاده ،که به تأثیر نمادها در تقویت یبا
تحریف این قیام پرداخته است.
 1ـ3ـ مبانی نظری تحقیق

شعر عاشورایی به شعری گفته میشود که «پیرامون قیام الهی امام حسین(ع) و اخبار منتهی
بر شهادت ایشان و یارانش ،توریف شخصیتهای عاشورایی ،توریف رحنههای جنگ کربال،
حوادث قبل و بعد از آن و نیز از پیوند تاریخ و تطبیق تاریخ با آن حادثه سخن میگوید» (کافی،
 .)85 :9831شاعران نیز تحت تأثیر همین مفاهیم و آرمانها و افتخارات به انعکاس شاعرانۀ این
رخداد در آفریدههای شعری خود پرداختند« .سعید بیابانکی» از شاعران توانمند دورۀ معارر
است که در عررۀ شعر عاشورایی خوش درخشیده است .وی به عنوان یک شاعر راحب
سبک ،سال  9811با انتشار کتاب «نیمی از خورشید» شهرت یافت .بیابانکی تحصیالتش را در
سال  9811در رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه ارفهان به پایان رساند و در سال  9833از
دانشگاه ارفهان نشان درجه طالیی دریافت کرد .این نشان به کسانی داده میشود که در
حوزههای علمی و فرهنگی به جایگاه شایستهای درکشور رسیده باشد .وی تا به حال مدیر
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روابط عمومی اداره ارشاد ارفهان ،دبیر جشنواره شعر و داستان جوان سوره ،عضو شورای عالی
شعر ردا و سیما ،عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فجر و عضو شورای شعر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی است و هم اکنون در حوزه هنری تهران سر دبیر سایت واحد ادبیات و
مسئول انجمن شعر طنز هنری است .باید گفت که وی جوایزی را نیز دریافت کرده که از آن
میان میتوان به جایزۀ کتاب فصل بابت کتاب «سنگچین» ،نامزد کتاب سال و برگزیده سومین
جشنواره شعر فجر ،اشاره کرد.

9

«سعید بیابانکی» از شاعران عاشورایی معارر است .پژوهش حاضر میکوشد تا بر پایۀ
ترتیب غزلها ،به تحلیل محتوا از رهگذر تصویرهای هنری غزلهای عاشورایی مجموعۀ جامه-
دران بیابانکی بپردازد و در این راستا به این سواالت پاسخ دهد که برجستهترین مضمونها ،در
غزلهای عاشورایی جامهدران چیست؟ و دیگر آنکه ،تبیین واقعۀ عاشورا از رهگذر تصویرهای
هنری شاعر چگونه است؟
2ـ بحث
2ـ1ـ اسبهای بی رکاب

بیابانکی درغزلهای عاشورایی خود به رخدادهای کربال میپردازد .وی در غزل «اسبهای
بیرکاب» این واقعۀ جانسوز را با محتوایی حماسی به تصویر میکشد .البته نوع نگاه و توجه
وی به محتوای موضوعات مختلف به گونهای است که باید آن را ویژگی خاص شاعر دانست
که بیشک عاطفه غنی ،احساسات لطیف و اندیشۀ پویای ایشان با تخیالت شفاف و روان ،نقش
عمدهای در توفیق غزلهای عاشورایی او دارد:
پبببرده ببببر مبببیدارد امشبببب آفتببباب از نیبببزههبببا

مببی دمببد یببک آسببمان خورشببید نبباب از نیببزههببا

مببیشناسببی ایببن همببه خورشببید خببونآلببود را

آه ای خورشبببید زخمبببی ر متببباب از نیبببزههبببا

کهکشان است این بیابان چبون کبه امشبب مبیدمبد

ماهتببباب از خیمبببههبببا و آفتببباب از نیبببزههبببا

ریببگ ریگببش هببم گببواهی مببیدهببد روز حسبباب

کاین بیاببان خبورده زخبم ببی حسباب از نیبزههبا

 .1بیوگرافی ارایه شده ،مقتبس از سایت ویکی پدیاست که آقای سعید بیابانکی نیز خود شخصا آن را تایید نمودند.
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یالهایی سر و تبنهبایی ببه خبون غلطیبده اسبت

یادگبببار اسببببهبببای ببببی رکببباب از نیبببزههبببا

آرزوی آب هبببم اینجبببا عطبببش نوشبببیدن اسبببت

خواهببد آمببد العطببشهببا را جببواب از نیببزههببا

ببباز هببم جبباری اسببت امشببب رود رود از سببینههببا

بببس کببه مببیآیببد رببدای آب آب از نیببزههببا

گرچه این جبا مبوج مبوج تشبنگیهبا جباری اسبت

مببیتببرواد چشببمه چشببمه شببعر نبباب از نیببزههببا
(بیابانکی18 :9815 ،ب)11

این غزل که بر وزن عروضی بلند فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (بحر رمل مثمن
محذوف) سروده شده با ردیف اسمی «نیزهها» مفهوم شهادت را بیشتر القا میکند .عالوه برآن
کشیدگی و امتداد هجای پایانی در کلمه ردیف ،آه و نالۀ شاعر را در فضای شعر طنینانداز
کرده است .درحقیقت میتوان گفت طنین مظلومیت و حزن و اندوه ویژهای که در وزن و
آهنگ واژهها و ترکیبات این غزل نهفته است به توفیق شاعر در بیان احساس و اندیشهاش
کمک شایانی کرده است .عبارت کنایی «پرده برداشتن آفتاب» بر مفهوم شعر افزوده است.
آفتاب با آسمان و دمیدن هماهنگی الزم را در افشاکردن حقیقت دارد.
ترکیبات «خورشید ناب»« ،خورشید خونآلود»« ،زخم بیحساب»« ،اسبهای بیرکاب» از
ترکیبات بدیعی است که شاعر در تصویرسازی بهکاربرده و بار حماسی غزل را در کنار بار
عاطفی به خوبی به دوش میکشد« .خورشید زخمی» استعاره مصرحه از امام حسین(ع) است و
عبارت «ر متاب از نیزهها» یادآور نماز ظهر سید الشهدا است که در زیر بارش تیر اقامه شد و
«نیزهها» روایتگر عزت و بزرگواری و پایداری هستند .تشبیه بیابان به کهکشان بهجهت دمیدن
مهتاب و آفتاب بازگوکنندۀ واقعهای جانگداز است .فعل موجود در تصویر« ،است» سهم عمده-
ای در حرکت و جنبش ایجاد شده در تصویردارد و واژگانی چون «کهکشان»« ،ماهتاب» و
«آفتاب» به حرکت و پویایی تصویر شعری کمک کرده است.
«بیابان» با عالقۀ ذکر عام و ارادۀ خاص مجاز از کربال است .خون که بهترین جزء وجود
آدمی است با تن تناسب دارد و با بهرهگیری از رنگ «سر » که نماد خون وکشتار و فداکاری
است ،تصویر «شهادت» را ترسیم مینماید .در مصراع دوم واژۀ «یادگار» جاودانگی نام و یاد و
فرهنگ شهیدان را میرساند.
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مضمون «عطش» بیانگر اوج تجلی عشق و عرفان و نفوذ آن در وجود امام حسین(ع) و
یاران آن حضرت است و رمزی از شوق بسیار عاشوراییان و راهی برای رسیدن به چشمۀ عشق
و معرفت حضرت حق تعالی است .تکرار واژۀ «عطش» هم در آهنگ و موسیقی شعر و نیز در
برانگیختگی عواطف تأثیرگذار است« .رود» و «آب» نماد زندگی و حرکت و حیات مجدد و نیز
حرکت انتقالی چرخۀ حیات است که مفهوم جاودانگی شهیدان و نیز مفهوم آیه «بَل احیاء عند
ربهم یُرزَقون» (آل عمران )911 :را دربردارد .زبان نمادین شاعر در واژه «آب» و «رود» بیانگر
نگاه تیزبینانۀ وی به تداوم جریان عاشوراست« .موج» داللت بر استمرار و حرکت و زنده بودن
دارد و بیانگر این نکته است که مبارزه علیه ظلم و ستم دایمی است و با این نگرش که «کل یوم
عاشورا» قابل تحقق است« .چشمه» در اینجا نماد علم و معرفت و سرچشمگی و زایش است،
همانطور که تراوشات ذهنی شاعران از عاشورای سال  19تا به امروز و تا قیامت تداوم دارد.
2ـ2ـ نیمی از خورشید

در غزل «نیمی از خورشید» ،باز شاعر از واقعۀ عاشورا سخن میگوید و به مظلومیت
سیدالشهدا(ع) میپردازد:
دشببت مببیبلعیببد کببم کببم پیکببر خورشببید را

بببر فببراز نیببزه مببیدیببدم سرخورشببید را

آسببمان گوتببا بشببوید بببا گببالب اشببکهببا

گیسببوان خفتببه در خاکسببتر خورشببید را

بوریببایی نیسببت در ایببن دشببت تببا پنهببان کنببد

پیکبببر از بوریبببا عریبببانتب بر خورشبببید را

چشببمهببای خفتببه در خببون شببفق را وا کنیببد

تبببا ببینیبببد کهکشبببان پرپبببر خورشبببید را

نیمببی از خورشببید در سببیالب خببون افتبباده بببود

کبباروان مببیبببرد نببیم دیگببر خورشببید را

کببباروان ببببود و گلبببوی زخمبببی زنگولبببههبببا

سبباربان دزدیببده بببود انگشببتر خورشببید را

آه ،اشببترها چببه غمگببین و پریشببان مببیرونببد

برفبببراز نیبببزه مبببیبیبببنم سرخورشبببید را
(همان15 ،ب)11

در این غزل بیابانکی توجه خاری به قافیه و ردیف دارد و ردیف زیبای «خورشید را» در
ایجاد فضای تصویری آکنده از مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش کمک شایانی کرده است.
کشیدگی هجای آخر که سنگینی مصیبت را نشان میدهد متناسب با موضوع و محتوای غزل
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است .شعر ،سرشار از سوگ و عاطفه و حماسه است .در تمامی ابیات ،بیابانکی با بیان شاعرانۀ
خویش تصاویر بدیع حسی و متحرک ارایه داده و هر بیت این غزل از رهگذر تصویرسازی،
مضمونی از غروب عاشورا را به نمایش میگذارد .همچنان که بلعیدن را برای دشت ،و سر و
پیکر را برای خورشید متصور شده تا مضمون «بی سر بودن» بدن مقدس اباعبداهلل(ع) ،در
گودال قتلگاه و بر نیزه کردن سر آن حضرت را بیان کند.
در مصراع «گیسوان خفته در خاکستر خورشید را» با توجه به کاربرد نمادین خاکسترکه نماد
بازماندهی جسم است ،بیان میکند که علیرغم خاموشی باعث آتش دوباره است.
شاعر از رهگذر تشبیه مضمر «پیکر از بوریا عریانتر خورشید را» به ژرفای رخداد عاشورا
سفرمی کند و به بازکاوی اعضای قطعه قطعه شدۀ شهیدان کربال میپردازد که در بیان بار
عاطفی پیام به او کمک زیادی کرده است .تکرار واج « » و تکرار واژههای «خون» و
«خورشید» بر آهنگ و موسیقی شعر تأثیر میگذارد و در نتیجه موجب برانگیختگی میشود.
استفاده از تشبیه بلیغ (سیالب خون) و استعاره (خورشید) و تصویر «گلوی زخمی زنگوله ها»،
مفهوم فرستاده شدن سر امام(ع) به سوی کوفه و پیکر در خون غوطهور آن حضرت و یاران با
وفایش را در کربال القا میکند که این تصاویر در بیان بار عاطفی پیام کمک شایانی کرده است.
بیابانکی با رعایت تناسب واژههای «کاروان»« ،زنگوله» و «ساربان» که موسیقی معنوی زیبایی
ایجاد کرده و تناسب میان «ساربان» و «انگشتر» و با استفاده از رنعت تلمیح ،دزدیده شدن
انگشتری حضرت را بسیار هنرمندانه توریف میکند .تصویر متحرک راه رفتن شتران غمگین
نیز حاکی از حزنی است که تمام عالم را فراگرفته است.
2ـ3ـ عصر عاشورا

در غزل «عصر عاشورا» که به وزن عروضی مفعول فاعالت ،مفاعیل فاعلن (بحر مضارع
اخرب مکفوف محذوف) سروده شده ،شاعر توجه خاری به نماد دارد و با این شگرد هنری
تصویرهای زیبایی خلق کرده است .در تصویر وی «شن» و «باد» و «غبار» مفاهیم نمادین دارند.
باد نماد خیزش ،حرکت و انقالب بهویژه سمبل قیام عاشوراست و نمودار شدن «باد» و «غبار»

 فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره یازدهم  شماره   64زمستان 9911

تصویرهای هنری در غزلهای عاشورایی سعید بیابانکی 94 

نوید عشق و انقالب و دگرگونی هستی پس از واقعه است .تصویری که بیابانکی از موضوع ارائه
داده به علت تماس مستقیم او با طبیعت پویاست و حیات و حرکت نمود دارد .ازسوی دیگر این
عنارر طبیعی در شعر ،لحن و بیان حماسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است:
آن سببوی دشببت ،حادثببه چشببم انتظببار بببود

شببن بببود و ببباد ،قافلببه بببود و غبببار بببود

(همان)11 ،

در بیت زیر واکنش «خورشید» به وقایع کربال تصویر تاثر برانگیزی است و برای نشان دادن
حزن و اندوه از رنگ «نیلی» به رورت نمادین بهره برده است .عالوه براین ،مصراع دوم بیت،
تضمینی ازترکیب دوازدهبندی ماندگار محتشم کاشانی است که شاعر با استفاده از این رنعت
هم تنوع ایجاد کرده است و هم آگاهی خود را از آثار دیگر نشان میدهد:
فررت نداشت جامه نیلبی ببه تبن کنبد

خورشید ،سبر برهنبه لبب کوهسبار ببود

9

(همان)

بیابانکی «نزول فرشتگان» را در این غزل احساس کرده است و در تعبیری عرفانی تداوم راه
شهدای کربال را همچون «ستارهای دنبالهدار» میداند:
رببحرا پببر از سببتاره دنبالببهدار بببود

گویی به پیشبواز نبزول فرشبتههبا

(همان)

بیت زیر بازگو کنندۀ این مطلب است که عاشورا پیامد تنها گذاشتن حضرت اباعبداهلل(ع)
است .امامی که منتسب به خاندان رسول خداست و در مصراع دوم با بهکاربردن واژه «نخل»
برای شخصیت امام(ع) از مقاومت و پایداری ستودنی ایشان سخن میگوید:
مببیسببوخت در کببویر ،عطشببناک و روزه دار

نخلی کبه از رسبول خبدا یادگبار ببود
(همان)11 ،

نکتهای که در این غزل بیش از هر چیز دیگری جلوه میکند این است که قیام حضرت،
مایۀ حیات دین و سنت اسالمی گردید .تناسب بین فصل «بهار» و «نخل» در القای این مفهوم
 .1روزی که شد به نیزه سرآن بزرگوار

خورشید سر برهنه برآمد زکوهسار
محتشم کاشانی
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به کمک شاعر آمده ،بهویژه تصویر «بهار» که تصویری پویاست و با حرکت و جنبش و زندگی
همراه است:
نخلببی کببه از میببان هببزاران هببزار فصببل

شبببیواترین مقدمبببه نوبهبببار ببببود
(همان)

در بیت زیر ترکیب «نخل شقایق تبار عشق» استعاره مصرحه از اباعبداهلل(ع) است که به
تندیس مانند شده ،سپس این واژه با قید ورف «واژگون شده» مقید شده که بر مفهوم شعر -
افزوده و «تندیس واژگون شده» از ترکیبات بدیعی است که شاعر بهکار میبرد .ضمن آنکه
آمدن اسب بیسوار امام حسین(ع)( ،ذوالجناح) را در غم و غباری عجیب با زین واژگونش به
تصویر میکشد:
شبن ببود و بباد ،نخبل شبقایق تببار عشبق

تنبببدیس واژگبببون شبببدهای در غببببار ببببود
(همان)

ارتباط گویای تصاویر کوتاه شعری دراین غزل ،آهنگ و موسیقی درونی واژهها سبب شده
تا شاعر به رسالت واقعی شعر خود که بیان محتوای حماسی و در عین حال عارفانۀ آن است،
دست یابد.
2ـ4ـ سپیدار

در غزل «سپیدار» با ردیف «بر میخیزد» شعر حماسی خلق شده که این چنین آغاز میشود:
عشق هر روز به تکبرار تبو ببر مبیخیبزد

اشک هر رببح ببه دیبدار تبو ببر مبیخیبزد
(همان)13 ،

از اجزای سازنده تصویر دراین شعر ،وجود فعل «برمیخیزد» است که ادامۀ حرکت را در
زمان گسترش میدهد و تصویرها را پیش چشم ،زنده نگه میدارد ،زیرا فعل مضارع ،یک طرف
آن در زمان حال جاری است و با حرکت و سیر طبیعی و تداوم همراه است .پیوند «عشق» و
«اشک» و تأثیر آن در جاودانگی امام و یاد امام حسین(ع) تعبیر زیبایی است که شاعر بهکاربرده
است و واژۀ «تکرار» تکرار حماسۀ عاشورا را تداعی میکند .سود جستن شاعر از رنعت
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التفات و ترکیبات زیبا ،برای تصویرسازی حرکت و پویایی و اندوه در این بیت بهخوبی آشکار
است:
شعر میخبوانم و یبک دشبت غبم و آهبن وآه

از گلببوی تببر نیببزار تببو بببر مببیخیببزد
(همان)11 ،

شاعر تصویری از باران متواتر نیزهها بر «گلوی» حضرت ترسیم مینماید تا به عظمت وجه
حماسی واقعۀ عاشورا ،هم طراز با عظمت وجه سوگمندانۀ آن پی ببریم.
برای بیان ایثار و فداکاری عَلَم دار سپاه امام حسین(ع) از رهگذر استعاره مکنیه به
جاندارانگاری پرداخته و «فرات» را از معنی ارلی خود خارج و به آن هویت انسانی بخشیده
است:
مگر آن دست چبه بخشبیده ببه آغبوش فبرات

که از آن بوی علمبدار تبو ببر مبیخیبزد
(همان)

و بدین سان تکرار حماسۀ عاشورا را با بهکارگیری عنارر طبیعی چون «باغ»« ،بهار» و
«سپیدار» که نماد حرکت و پویایی و حیات دوباره است را زیبا بیان نموده است:
پاس میدارمت ای بباغ کبه هبر روز بهبار

بببه تماشببای سببپیدار تببو بببر مببیخیببزد
(همان)

تکرار مصراع «عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد» در اولین و آخرین بیت غزل آرایۀ
تصدیر را پدیدآورده که کاربرد این شگرد هم سبب زیبایی وگوشنوازی ،و هم بر موسیقی
درونی شعر افزوده و تأثیر سخن را بیشتر ساخته است .استفاده از آرایهی تکرار در واژهی
«تکرار» و ترکیب «تکرار غم» در بیت زیر یادآور مصیبتبار بودن واقعهی کربال و غم
جانسوزی است که تا همیشه تاریخ بردل نشسته است و بیانگر این نکته است که با گذشت
چهارده قرن از واقعهی کربال عشق به آن حضرت در وجود شاعر نه تنها به خاموشی نگراییده
غبلکه روزبهروز تکرار میشود .مطلب آخر آنکه باید گفت اوج احساس و عاطفه و عشق و
احترام به حضرت در این غزل دیده میشود .آنجا که شاعر با بیانی شاعرانه به غم و اندوه خود
اشاره میکند که:
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کیستم من کبه ببه تکبرار غمبت بنشبینم

عشق هر روز به تکبرار تبو ببر مبیخیبزد
(همان)

2ـ5ـ ای گنج نوشدارو

در غزل «ای گنج نوشدارو» ،هماهنگی بین وزن و محتوا از نکات قابل توجه است غزیرا
انتخاب وزن دوری مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن (بحر مضارع مثمن اخرب) ضمن آنکه با
مضمون واالی عرفانی و معنوی «شهادت» که شاعر قصد بیان آن را دارد ،هماهنگی تنگاتنگ
دارد و سبب غنای بیشتر موسیقی و آهنگ شعر نیز شده است:
خورشبببید در تنبببور اسبببت ،مهتببباب در عمببباری

ای آسبببمان ببببییبببار ،بنشبببین ببببه سبببوگواری

از دسبببت عشبببق رفتنبببد ،آبآوران ببببیدسبببت

افسببببوس برنیامببببد دسببببتی بببببرای یبببباری

ایببنلببفونشببر یکدسببت کببار بببزرگ عشببق اسببت

ببب لببیال و بببیقببراری مجنببون و نببی سببواری ب

ببباور نمببیکببنم تیببغ ایببن شببعر را سببروده اسببت:

ببب دسببتی سببتاره ببباران دشببتی بنفشببه کبباری ب

عمببری اسببت چببون سببپیدار از ناخنببان آن یببار

مانببده اسببت بببر تببن مببن زخمببی بببه یادگبباری:

«ای گبببببنج نوشبببببدارو برخسبببببتگان نظبببببرکن

9

مببرهم بببه دسببت و مببارا مجببروح مببیگببذاری »
(همان)89 ،

در تمامی ابیات این غزل ،رورتهای خیال زیبا و بدیعی را مییابیم .شاعر در بیت مطلع
با بهرهگیری از واژگان نجومی چون «خورشید»« ،مهتاب» و «آسمان» که نوعی براعت استهالل
یا فضاسازی در شعر است ،حرکت آسمانی و معنوی عروج سیدالشهدا(ع) و نیز بیقراری
حضرت زینب(س) را به تصویر میکشد و با واژگانی که مربوط به عالم ناسوتی (خاکی)
میشود .همچون «تنور»« ،عماری» و «سوگواری» ،مظلومیت امام حسین(ع) را مطرح مینماید.
استفاده از رنعت استخدام در بیت دوم بر زیبایی شعر افزوده است ،شاعر اسطورهی عرب
«لیلی» و «مجنون» را برای لطافت عرفانی شعر خود به یاری طلبیده و با بهکاربردن تعبیرهای
ابتکاری و نوینی چون «لیال و بیقراری»« ،دستی ستارهباران» و «دشتی بنفشهکاری» بر بار
نمادین شعر افزوده و تصاویر زیبایی را ارائه داده است .در بیت پایانی غزل ،تضمین ناب و
 .1سعدی
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برجستهای از غزلیّات سعدی در مضمون غم و اندوه اتفاق افتاده است که زیبایی خاری به شعر
داده است.
2ـ6ـ عصر عاشورا

مضمون «عطش و تشنگی» در غزل «عصر عاشورا» اگرچه تکراری است غاما بیابانکی آن را
به نوعی دیگر دراین شعر بهکارگرفته که قابل ذکر است .وی برای آنکه مخاطب را متوجه عمق
فاجعۀ عاشورا سازد از رنعت التفات سود میجوید .افزون بر آن ،از رهگذر واژهی «لب»
تشنگی را نیز بهتصویر میکشد:
لبانمان همه خشبکند و چشبمهبا چبه ترنبد

درون سبینه مبنشبعرها چبه شبعلهورنببد
(همان)81 ،

ترکیب «سبوی عطش» که نوشاندن عطش از سبو را القا میکند ،مفهوم متناقض نمایی است
که برخاسته از قوهی تخیل خالق شاعر است و تعبیر کنایی «چشم بهدر بودن» که شوق رسیدن
به حقیقت را نشان میدهد ،تصویرهای کوتاهی است که در بیت زیر به چشم میخورد:
نیامببد آن کببه سبببویی عطببش بنوشببدمان

هزارسالگذشبته اسبت و چشبمهباببهدرنبد
(همان)

شاعر برای نشان دادن نقش پررنگ حضرت ابوالفضل(ع) در حادثه عاشورا از تجاهل
العارف کمک میگیرد و ترکیباتی چون «خیمههای عطش سوز» و «تشنۀ خبر» که عرفان
حماسی را تبیین میکنند ،در این شعر چشمگیر و تشخیص در ترکیب «خیمههای عطش سوز»
قابل توجه است:
چه رفتبه ببر سبرآن دسبتهبای آبآور

که خیمههای عطبشسبوز ،تشبنه خبرنبد
(همان)

در بیت زیر «سران» استعارۀ مصرحه از شهیدان کربالست ،بین «سران»« ،سرگردان» و «سر»،
نوعی جناس زاید است و واج آرایی حرف «س» بر زیبایی بیت افزوده است:
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کجبباییانببد مگببر ایببن سببران سببرگردان

کببه از تمببام شببهیدان روزگارسببرند
(همان)88 ،

در ابیات:
فببراز نببی دولبببت را بببه سببوختن واکببن

که شباعران ببه مضبامین نبابتشبنهترنبد

به حیرتاند زمین و زمبان کبه ببر سبر نبی

شببرر فشبباندی و نیزارهببا پببر از شببکرند
(همان)

بیابانکی ،اشارۀ لطیف به سخن گفتن سر امام حسین(ع) بر باالی نی دارد 9و در مصراع بعد
تصویری از غلبۀ عاطفۀ حماسی بر عاطفۀ رثایی ترسیم میکند که حالت تهییج کنندگی را می-
رساند و در بیت بعد نیز از رهگذر مجاز محلیه تاکید دارد که همه متحیرند که سیدالشهدا(ع)
بر فراز نی با شکرفشانی شرر میفشاند.
در بیت:
نخوانببدهانببد مگببر حببج ناتمببام تببرا

که حاجیان ببه حبج رفتبه ببازهبم حجرنبد
(همان)

«حج ناتمام» امام را با واژهآرایی زیبا بیان کرده و در بیت بعد واژههای «تسال»« ،عزاخانه» و
«ناله» متناسب با حال و هوای مضمون مطرح شده از سوی شاعر است:
شبببی بیببا بببه تسببالی ایببن عزاخانببه

که نالههبای غریبانبه ببی تبو ببی اثرنبد
(همان)

اوج علو مقام اباعبداهلل(ع) در بیت مقطع این غزل به نمایش گذاشته میشود که:
تو در میان غبزلهبای مبا نمبیگنجبی

مفصلیتبو و ایبن بیبتهبا چبهمختصبرند
(همان)

 .1دربارۀ سخن گفتن و یا قرآن خواندن اباعبداهلل(ع) چندنظر و روایت وجود دارد :در روایتی از زیدبن ارقم آمده است که سر
مبارک حضرت را بر نیزه درکوفه در حال خواندن آیات قرآن دیدم « :ام حسبت ان اصحب الکهف و الرقیم کانوا من آیتنا عجبا ،آیا
گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟» (حسینخانی .)464 :1731 ،دکتر سنگری در کتاب «آینه در کربال
است» مینویسد :آخرین زمزمههای امام را این جمالت نوشته اند :الهی صبراً علی قضائک و بالئک ،یا رب ال معبود سواک یا غیاث
المستغیثین :خدایا بر قضا و آزمون تو صبوری می ورزم جز تو معبودی نیست .ای فریادرس و فریادرسان( .سنگری.)431 :1711 ،
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2ـ7ـ نی سواران

در غزل «نیسواران» ،شاعر ما را با رویکرد اسطورهای و عرفانی از واقعۀ کربال روبرو
میکند .بیان جنبۀ عاطفی یا زمینۀ معنوی شعر ،با تصویرهایی که در آن ارایه شده هماهنگی
خاری را ایجاد میکند .سه بیت اول شعر از زبان شاعر و خطاب به نوحهخوانان است که از
این طریق تابلویی از عزاداری در شب عاشورا به نمایش میگذارد:
نوحببه سببازان امشبببی را نینببوا خببوانی کنیببد

انببدکی مببا را بگریانیببد و بببارانی کنیببد

امشبب مبا بلکببه طببوالنی شببود خورشببید را

دسببتبسببته پشببتکببوهقببافزنببدانیکنیببد

تهمتخاموشی و دم سبردی مبا تبا ببه چنبد

بببا چببراغ زخببمهببا مببا را چراغببانی کنیببد
(همان)81 ،

از «کوه قاف» که نمادی است برای رسیدن به هدف که طوالنی شدن شب عاشورا است،
بهره میگیرد .ترکیب ورفی «دستبسته» و تناسب آن با «زندانی» این مفهوم را بیشتر نشان
میدهد .تشبیه «زخمها»ی امام(ع) به «چراغ»های پر نور و درخشان ،بیانگر هدایتگری
اباعبداهلل(ع) در مسیر بیداربخشی بشریت است و یادآور حدیث پیامبر(ص) است که میفرماید:
«ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه».
در سه بیت بعدی شاعر تصویری از رحبتهای اسیران کربال با مردم شهر به نمایش
میگذارد« .نیسواران بیابانی» استعاره از شهیدان کربالست .ترکیب «پریشان روزها» 9اشارهای
لطیف به خطبۀ حضرت زینب ،در خطاب به اهل کوفه است که شاعر از رهگذر این ترکیب
بدیع ،ضمن اینکه تصویری از گریهزاری مردم شهر ترسیم میکند با آوردن عبارت
«کاسهگردانی» با بیانی شاعرانه میگوید که این شما هستید که گدایید .ترکیب «آیههای پرپر» و
استعارۀ تهکمیۀ نهفته در «ای مسلمانان» نیز ،اشاره به بیحرمتی یزیدیان نسبت به خاندان رسول
خدا(ص) دارد:
 .1خطبه حضرت زینب « :ای اهل کوفه ،ای اهل خدیعه و خذالن! آیا بر ما میگریید و ناله سر میدهید؟ هرگز باز نایستد اشک چشم
شما و ساکن نگردد نالة شما ...ازپس آن که کشتید برما می گریید .سوگند به خدا که شما به گریستن سزاوارید ،پس بسیار بگریید و
کم بخندید ،چه آنکه ساحت خود را به عیب و عار ابدی آالیش دادیدکه لوث آن بی هیچ آبی هرگز شسته نگردد( »...قمی:1716 ،
.)676
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این چنین حیران ببه مبا محمبلنشبینان منگریبد

یبببادی از آن نبببی سبببواران بیاببببانی کنیبببد

کاسببههاتببان پرشببدند از سببکههببای اشببک وآه

ای پریشببانروزهبباکبببمکاسببهگردانببیکنیبببد

مببا همببین محمببل نشببینان آیببههببای پرپببریم

ای مسببلمانان کمببی بببا مببا مسببلمانی کنیببد
(همان)85 ،

تلمیح به عمان سامانی ،شاعر روفی مسلک ،بیانگر رویکرد عرفانی شاعر است و نشانگر
آن است که دیگر نوحهخوانان و عزاداران معمولی نیستند غبلکه تصویری از نمادهای تاریخی
است که از رهگذر واج آرایی «س» برجستهسازی شده است:
سینههای مبا سراسبرببیسروسبامانی اسبت

خلببوتمببا را پببر از عمببان سببامانی کنیببد
(همان)

2ـ8ـ شمسالشموس

در غزل «شمسالشموس» ،شاعر از حضرت زینب(س) میگوید و به بردباری ،مقاومت،
عظمت شخصیت و سخنان کوبندۀ ایشان میپردازد:
همببینکببهروز بببرآندشببتطرحببیازشبببریخببت

هببزار کببوه مصببیبت بببه دوش زینببب ریخببت

کنببببار نعببببش بببببرادر شبببببیه نخببببل عببببزا

بببه گبباه خببم شببدنش آبشبباری از شببب ریخببت

نظبباره کببرد چببو شببمس الشببموس بببی سببر را

به گبوشگبوش فلبک ،نالبه نالبه یبارب ریخبت

جهببان بببرای همیشببه سببیاه شببد چببون شببب

زچشببمهببایتَبرَشهرچببهداشببت کوکبببریخببت

چببببه بببببود نیببببت ناآشببببکار سبببباقی غبب بم

کببه جببام زینببب غمدیببده را لبالببب ریخببت

کشبباند کببرب و بببال را بببه شببام و بببام فلببک

هببزار بببار طببراوت بببه ببباغ مببذهب ریخببت

زبانبببههبببای کالمبببش ببببه جبببان دم سبببردان

شببرارههببا شببد و آتشفشببانی از تببب ریخببت
(همان 81 ،ب )81

وزن نرم و جویباری مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (بحر محبت مثمن مخبون محذوف) با
ردیف فعلی «ریخت» در القا سوگ و غم و اندوه حضرت مؤثر بوده و آهنگ افتانی که در قافیۀ
شعر است به زیبایی ،متناسب با محتواست.
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تشبیه بلیغ «کوه مصیبت» با وجه شبه «سنگینی» و استفاده از عدد «هزار» تصویر شعری
زیبایی ایجاد کرده است .از پدیدۀ «آبشار» بهعنوان عنصر تصویرساز سود برده و با شمس
الشموس که استعاره مصرحه از اباعبداهلل(ع) است ،تصویر عینی از حضرت ترسیم کرده است.
تشخیص در ترکیب «گوش فلک» برای رساندن نالۀ زینب(س) به رب و تکرار واژۀ «گوش» و
«ناله» و واجآرایی حرف «ش» بر زیبایی شعر افزوده است.
شاعر این سوگ و اندوه را در طبیعت زنده و در سیاه شدن جهان نیز مییابد و البته زاویۀ
دید جدیدی که شاعر به موضوع اشک و اندوه دارد ،حاکی از نگاه مثبت او به اشک و آه است
که نشانگر تعبیر عارفانه و عاشقانهای از اندوه و غم است« .کوکب» استعاره مصرحه از اشک
است که با شب و سیاهی تناسب دارد و این تناسب درارتباط با محتواست.
استفاده از واژگان عرفانی چون «ساقی» و «جام» ،شعر را گیرا کرده و تشبیه بلیغ ساقی غم
برای بیان مضمون عارفانه ،تصویر زیبایی است .تناسب بین «ساقی»« ،جام»« ،لبالب ریختن» و
ترکیب ورفی «زینب غمدیده» موضوع را رازناک کرده است.

9

واژۀ کربال را مرکب از «کرب» و «بال» دانسته است و در درونمایه کربال فقط به اینکه
سرزمین کربال قربانگاه شهیدان و خاندان پیامبر(ص) است توجه کرده و برای بیان این مضمون
که کربال به واسطۀ زینب(س) تا شام کشیده شده تا عدالت آسمان را به گوش عاقالن برساند،
تابلوی زیبایی از «هزار فصل طراوت به باغ مذهب ریخت» ارایه کرده است« .زبانههای کالمش»
با مجاز به عالقه الزمیه سخنان آتشین حضرت زینب(س) و تعبیر کنایی «جان دم سردان» که
مراد یزید و اطرافیانش است ،اشاره دارد به اینکه در کوفه ،حضرت زینب(س) با سخنان
 . 1رازناک بودن زندگی حضرت زینب(س) این است که وی از همان نخستین روزهای کودکی با مشکالتی مواجه شد .بهطوری که
تحمل آنها برای غیر او کاری بسیار دشوار بود زیرا در خرد سالی با داغ رحلت جدش پیامبر(ص) مواجه شد .بعد ازچند ماه
درشهادت مادرش ،زهرا(س) به سوگ نشست .سپس شاهد شکافته شدن فرق پدر و شهادت ایشان بود .مدت زیادی نگذشت که در
مدینه مسموم شدن برادرش امام حسن(ع) راتجربه کرد و در بقیع با او خداحافظی کرد و در نهایت به همراه امام حسین(ع) قدم در
سفر کربال گذاشت و در فاجعه ی کربال در به خون غلطیدن دهها تن از عزیزان خود به سوگ نشست .وی بعد از دیدن آن همه
مصیبت و تحمل اسارت به مدینه برگشت و بنا به قولی بعد از حادثه ی قحطی در مدینه به همراه همسرش به شام کوچ کرد و در نیمه
رجب سال  66قمری در همانجا وفات کرد و در زینبیه به خاک سپرده شد (ن .ک :پاک نیا 16 :1711 ،ـ .)66
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کوبندۀ خود انقالب به پا کرد و در کا یزید حماسه آفرید .واژگان «شراره» و «آتشفشان» با بار
حماسی در ارایه تصویر شعری ،نمود خاری دارند.
2ـ9ـ صبح فردا

غزل «ربح فردا» ،با وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن (بحر رمل مثمن سالم) دارای
محتوای عرفانی است« .آوای کوهستانی» ،آوای شهادت است ،تکرار رامت «س» و لفظ «رود»
تصویر عاطفی و حماسی زیبایی را خلق کرده و تکرار واژۀ «او» موسیقی و تأثیر شعر را بیشتر
ساخته است:
کیسببت ایببن آوای کوهسببتانی داوود بببا او

هُرمربدهادشبتببااو ،لطبف ربدها رودببا او
(همان)11 ،

شاعر واژۀ عرفانی «دریای نامحدود» را بهکارمی گیرد تا حقیقت تاریخی تشنگی را به زبان
عارفانه تبیین کند و از رهگذر تشبیه تشنگی به انسان به او شخصیت بخشیده تا اشارۀ شاعرانه-
اش تمامی آن ماجرای «ظهر قیر اندود» عاشورا را بر مخاطب خویش تداعی کند:
هرکهامشبتشبنگیرایبکسبحرطاقبتبیبارد
همرهان ببار سبفر بربسبتهانبد انگبار و تنهبا

میگبدازد پبا ببه یبک دریبای نامحبدود ببا او
9

تشنگیمانبدهاسبتدرایبنظهبر قیرانبدود ببا او
(همان)15 ،

شاعر از رهگذر عنصر تشخیص شهادت را با رویکردی حماسی ترسیم میکند:
مرگ ،عمبریپباببهپبایشرفبتسبرگردانوخسبته

تببا کببهزیببرسببایه شمشببیرها آسببود بببا او
(همان)

در بیت زیر «قصه تنهایی» و «کهکشان داغ» ترکیباتی است که نمادهای فردی امام
حسین(ع) را نشان میدهند:
ازچببهایغببمقصببهی تنهبباییاش را مببینگبباری

اوکببهرببدها کهکشببان داغ مکببرر بببودبببااو
(همان)

 .1روایت است که به هنگام شهادت سید الشهدا(ع) غ باری تیره و سیاه همراه بادی سرخ به آسمان بلند شد غبه گونه ایی که چیزی
دیده نمیشد و مردم گمان میکردند که عذاب بر آنان نازل شده است (قمی.)616 :1716 ،
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و در آخرین بیت غزل:
ربببح فببردا کوهسبباران شبباهد مببیالد اوینببد

سببرخیهفتببادویببکخورشببید خببونآلببودبببااو
(همان)

در مصراع اول مفهوم جاودانگی نام و یاد حضرت به چشم میخورد و مصراع بعد
تصویری است از مقاومت یاران اندک امام که حاکی از بعد حماسی است.
2ـ11ـ سه پرده

شعر «سه پرده» ،بر وزن فاعالتن مفاعلن فعلن (بحر مسدس مخبون محذوف) در واقع سه غزل
عاشورایی است .شاعر با بهکاربردن ردیف فعلی «درآورده است» واقعۀ تاریخی و چهرههای
شخصیتهای عاشورایی را به زمان حال میآورد و زنده میپندارد .استفاده از اسلوبهای بالغی،
خصورا رنعت تشخیص ،استعاره ،نماد و کنایه در تمامی ابیات از جمله اوراف و امتیازات دینی
شعر محسوب میشود .شاعر مضامین را با زبانی و بیانی ساده و در خور فهم بیان داشته است و با
کلمۀ «باز» در بیت مطلع نشان میدهدکه دوباره قصد دارد تا از مضامین تکراری چون سر بریدۀ
امام(ع) ،شهادت طلبی ،عشق به شهادت ،شهادت یاران و تشنگی و عطش پرده بردارد:
طببببع مبببن بببباز پبببر درآورده اسبببت

رو ببببه ربببحرای محشبببر آورده اسبببت

کیسبببت ایبببن آفتببباب خبببونآلبببود

کبببز پبببس کبببوه سبببربرآورده اسبببت

تبببببا بسبببببازد ت زلبببببی خبببببونین

خنجببببر آورده حنجببببر آورده اسببببت

تبببا بیببباویزدش ببببه دامبببن دوسبببت

دسببببتهببببای بببببرادر آورده اسببببت
(همان 59 ،ب )53

در بیت دوم «آفتاب خونآلود»کنایه ازحضرت سیدالشهداست و در بیت سوم نیز ،شاعر با
استفاده از آرایۀ جناس ناقص اختالفی در دو واژۀ «خنجر و حنجر» موسیقی در مصراع دوم
ایجادکرده است.
پردۀ دوم تابلویی از رشادتها و فداکاریهای برادر و یار «اباعبداهلل»(ع) ،عَلَمدار کربال ،حضرت
ابوالفضل(ع) است که با نگاهی واقعگرایانه اما با بار عاطفی به نمایش گذاشته شده است:
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کیسبت ایببن؟ ایبن رشببادت یبک دسببت

ایببن کببه بببی او شکسببت قامببت دیببن

در میبببببان دو رود و ربببببد ببببببدرود

پیکبببری تشبببنهکبببام و زخبببمآجبببین

هرچببببه ترجیببببع رفببببتن او تلببببخ

داسببببببتان سببببببقایتش شببببببیرین
(همان 58 ،ب )51

تصویر بدرود حضرت ابوالفضل(ع) با برادر بزرگوار خویش در کنار رود فرات ،در حالی
که پیکر ایشان در اثر تیرباران مهاجمان ،پاره پاره و «زخم آجین» شده ،لحظۀ سوگمندانه ای
است که شاعر فراروی مخاطب قرار میدهد .استفاده از دو واژۀ «تلخ» و «شیرین» ،از تضادهای
هنرمندانه ای است که موسیقی معنوی الزم را در بیت بوجود آورده است.
دراین پرده ،به تناسب از امام حسین(ع) نیز سخن به میان آورده و با استعارۀ مصرحه آنان را
چون «دو سرو شکسته خونین» پنداشته سپس از رهگذر تشبیه ،تصاویر شعری بدیعی خلق
کرده است:
ایبببن دو دسبببت بریبببده خببباموش

ایبببن دو سبببرو شکسبببته خبببونین

در کنبببار همنبببد شبببکل قنبببوت

خفتبببه درخبببون وغبببرق در آمبببین

سببببورههببببای شببببریف قرآننببببد

والضبببحی خانبببه کبببرده در یاسبببین

شبببباه بیببببت ت زلببببی سببببرخند

ایبببن دو مصبببراع نببباب آهنگبببین

دو ببببببرادر دو یبببببار دو عاشبببببق

مثببببل یوسببببف کنببببار بنیببببامین

دو جهبببان دو قنبببوت دو ملکبببوت

تشببببنه افتببببادهانببببد روی زمببببین
(همان 51 ،ب )58

در پردۀ سوم ،ترکیبات کنایی چون «پردهای سر »« ،پردهای پرپر»« ،پردهای در میان آتش و
دود»« ،پرد ای در میان خاکستر»« ،تیغ خشم»( ،کنایه از امام حسین(ع)) «ماهتاب فراز منبر نی»،
(کنایه از بر نیزه کردن سر آن حضرت) «آفتاب میان کاسه زر»« ،قرآن برگ برگ شده»« ،نهج-
البالغه پرپر»( ،کنایه از امام حسین(ع)) «دستان دستچین شده» و «ساقی تشنهکام بیساغر»،
(کنایه از حضرت ابوالفضل(ع)) دیده میشود که برخی از این ترکیبات زیبا و بدیع است ،مثل
ترکیب پارادوکسی «ساقی تشنهکام بیساغر»که شاعر این ترکیب را آن چنان هنرمندانه درکالم
خویش بهکاربرده که خالق موسیقایی معنوی بیت شده است .ضمن آنکه تضمینی از ترجیعبند
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معروف هاتف ارفهانی نیز در جای خود (مصراع اول بیت سوم) استفاده شده ،تلمیح به سخن
حضرت زینب(س) «من ندیدم به غیر زیبایی» بر زیبایی شعر افزوده است:
مببببیشببببود ببببباز پببببردهای دیگببببر

پببببردهای سببببر پببببردهای پرپببببر

پبببببردهای در میبببببان آتبببببش و دود

پببببببردهای در میببببببان خاکسببببببتر

«ای فببدای تببو هببم دل و هببم جببان»9

مببببنم آن کببببه حماسببببهای دیگببببر

پببببرده نقببببل مببببیزنببببم در شببببام

مبببیکشبببم تیبببغ خشبببم مثبببل پبببدر

ماهتبببببباب فببببببراز منبببببببر نببببببی

آفتببببببباب میبببببببان کاسبببببببه زر

آی قبببببرآن ببببببرگ ببببببرگ شبببببده

آی نهبببببببج البالغبببببببه پرپبببببببر

آی دسببببببتان دسببببببتچین شببببببدهام

سبببباقی تشببببنه کببببام بببببی سبببباغر

1

تبببو فقبببط خبببون بببببین و خاکسبببتر

مببببن ندیببببدم بببببه غیببببر زیبببببایی

(همان 55 ،ب )51
2ـ11ـ نافه

شاعر در غزل «نافه» ،به وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (بحر هزج مثمن اخرب مکفوف
محذوف) به تصاویر برخاسته از کلمات قافیه که با روح عاطفی و عرفانی غزل تطابق دارد،
توجه خاری داشته است ،واژگانی چون «نجیبی»« ،سیبی»« ،نصیبی»« ،غریبی»« ،رلیبی»،
«حبیبی» که غزل با آنها دلنشینتر شده است .کلماتی چون «آهو»« ،گل سیب»« ،گل ردبرگ»،
«مسیح» و «گل» استعارههای مصرحۀ زیبایی از امام حسین(ع) است که شاعر در کنار این
تصاویر ،چشماندازهای عارفانه را با فراز و فرود خاری به نمایش میگذارد .در بیت پنجم،
واژۀ «خط» با واژۀ «چلیپا» که درهمین مصراع بهکار رفته ،متناسب است و این شگرد شاعرانۀ
ایهام تناسب ،آفرینندۀ موسیقی معنوی است که در بیت احساس میشود .تلمیح به رلیب
کشیده شدن حضرت مسیح(ع) درهمین بیت چشمگیر است .شاعر با بهکاربردن نماد «مسیح»
در شعر خود ،مفهوم مثبت و حیات دوباره و زندگی نو را به مخاطب خود منتقل میکند:
 .1هاتف
 .6از بیانات حضرت زینب(س) در شام
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پیچیببده در ایببن دشببت عجببب بببوی عجیبببی

ببببوی خوشبببی از نافبببۀ آهبببوی نجیببببی

یبببا قافلبببه ای رد شبببده ببببارش همبببه گلببببرگ

جامانبببده از آن قافلبببه عطبببر گبببل سبببیبی

کببیالیببقبببویخوشببی از کببوی بهشببت اسببت

جببانی کببه از ایببن عطببر نبببرده اسببت نصببیبی

ایببنگببلگببلرببدبرگنببه ،هفتببادودوبببرگاسببت

لببب تشببنه و تنهاسببت چببه مضببمون غریبببی

ببببباخط چلیپببببای پببببر از خببببون بنویسببببید

رفتبببه اسبببت مسبببیحایی ،بببباالی ربببلیبی

پیبببران همبببه رفتنبببد جوانبببان همبببه رفتنبببد

جببز تشببنگی انگببار نمانببده اسببت حبیبببی
(همان 13 ،ب )51

تضاد بین «پیران» و «جوانان» درکنار هویتبخشی به «تشنگی»که دربیت بهکار رفته ،توانسته
در القای مفهوم شهادت مؤثرباشد و بر زیبایی سخن بیفزاید.
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3ـ نتیجه
حارل سخن آنکه ،ارادت بیابانکی به عاشورا و اباعبداهلل(ع) سبب شده تا اشعار زیبایی را
در قالب غزل متجلی نماید .شاعر ضمن مطالعات وسیع در بیان مضامین عاشورایی ،از سه
عنصر عاطفه ،عرفان و خیال برای خلق تعابیر و تصاویر تازه و القای مفهوم کلی بهرۀ فراوانی
برده است .پررنگترین وجوه شعری شاعر ،سوگ و عرفان است و برجستهترین مضامین در
غزلهای عاشورایی جامهدران عبارتند از بیان ویژگیها و فضیلتهای فردی و شخصیتی امام
حسین(ع) ،بازکاوی تاریخی و تحلیلی عالمانه از رخداد عاشورا و تبیین نقش حماسۀ دینی در
ماندگاری و جاودانگی اسالمی .مضامین مطرح شده دراین غزلهای عاشورایی مطابق حوادث
تاریخی است و شاعر در پردازش آنها راه نوآوری را آزموده است .تسلط شاعر به قواعد
دستوری و عروضی ،ساختار غزلهای این مجموعۀ شعری را از آسیب عیوب ظاهری حفظ
کرده و زبان سالم و رمیمی شاعر بر ارزش ظاهری آن افزوده و شعر او را زیبا ،دلنشین و
مؤثرکرده است .تناسب تصاویر ارائه شده ،با شان حضرت ابا عبداهلل(ع) ،تناسب وزن و قافیه و
ردیف با موضوع ،القا مفهوم از رهگذر آهنگ کلمات به شکل اسم ،فعل و رفت در تصویرها،
استفاده از عنارر طبیعی برای القا امور انتزاعی و ...شعر او را زنده و پویا نشان میدهد.
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Art Paintings in the Ashura`s sonnets
of Saeed Biabanki
Katayoun Habibi*1
Kobra Nodehi Ph.D.**2

Abstract
Ashura has always been the focus of writers and poets. After the
Islamic Revolution poets paid more attention to Ashura poetry. Among
these poets, Saeed Biabanki can be named in the contemporary era.
The present study investigates, analyzes and critiques the Ashura
poetry of this poet from the point of view of artistic and thematic
images based on descriptive-analytic method in order to express its
images and themes. Familiarity with prominent contemporary Ashura
poets, identification of prominent post-revolutionary Ashura sonnets,
and the use of visual language to explain the concepts of Ashura in the
form of sonnets, are important in this research. The study of this
collection shows that the poet portrayed the concepts of thirst,
martyrdom and oppression of Sayyid al-Shohada (AS) and his loyal
companions by utilizing imaginative factors on the horizontal axis,
with symbol and metaphor at the top. The method used in this study is
detailed analytical (library).
Keywords: Illustration, Thematic, Ashura Ghazals, Saeed
Biyabanki, Jamedaran.
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