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  ** رضا شجري

  ***الهام عربشاهی کاشی

 

  چکیده

 اسـت کـه در    یو سرشار از معارف اسإلم یاخإلق ،یحکم ،ینید يها متعهد و متأثر از آموزه يشعر ،ینییشعر آ

ـ حـاکم بـر شـهر کاشـان و موقع     یمذهب يقرار دارد. با توجه به فضا ینید يها خدمت ارزش و  یاجتمـاع  تی

بـه خـود اختصـاص داده     رامنظـوم   اتیادب از  یدر کاشان، بخش مهم ینییگفت که شعر آ توان یآن، م یفرهنگ

ـ شناخت د ۀخچیداشته و دارند. تار تیحوزه فعال نیدر ا ياریبس یاست و شاعران کاشان آن،  يهـا  و آمـوزه  نی

ـ از ا گـاه  چیباطل، ه يها شهیخرافات و اند ها، یشیاند و کجمطلب است که انحرافات  نیا دیمؤ حـوزه جـدا    نی

و سره از ناسـره   حیاز ناصح حیشناخت صح ۀنیزم ها، بین آسیا یتا ضمن بررس دیکوش دیپس با؛ ستینبوده و ن

 يهـا  شناسی آسیباز  یکیدر شمار  ینییشعر آ شناسی آسیبفراهم کرد.  آیینیو  یادب ۀگون نیمخاطبان ا يرا برا

ـ ا یو زبـان  یادب ،ییمحتوا يها ییها و نارسا ها، نقص ضعف یبه بررس شتریب ،ینید ـ  نی ـ  ۀگون ـ  یادب . پـردازد  یم

 شناسـی  آسیب يها تیمجموعه از اشعار، از اولو نیها و آفات ا لغزش دها،یو نبا دهایشناخت با گر،ید رتعبا به

 ییسطح محتوا شاعران کاشان در ینییشعر آ شناسی آسیبو  لیتحل ه،یاست. در پژوهش حاضر، تجز ینییشعر آ

                                                           
  دکتري است. ۀاین مقاله برگرفته از رسال *

 rshajari@yahoo.ko.uk/ نویسندۀ مسئول، دانشگاه کاشانزبان و ادبیات فارسی دانشیار  **

 e.arabshahi@yahoo.com/ دانشگاه کاشان آموختۀ مقطع دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانش ***
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ـ تحل ،یاسـإلم  لیاز منظر متون و منابع اص زیحوزه ن نیو محققان ا  یاسإلم شمندانیاند دگاهیانجام شده و د و  لی

ـ  نیاست و ابسیار وسیع  ییدر سطح محتوا یشناس بیکه آس دهد ینشان م قیتحق جیشده است. نتا یبررس له ئمس

ـ تحر خوشموارد دست ریاز سا شیمردم ب یکه باورها و اعتقادات قلب دهد یهشدار م ـ و بـدعت اسـت. ا   فی  نی

، نقـد و  . محـدودۀ کـار نویسـندگان   محتوا انجام شده اسـت  لیو همراه با تحل یفیتوص یلیپژوهش با روش تحل

  .است کتاب منتشر شده صورت بهتنها  شانکه آثار آیینی در کاشان است شاعران آن دسته از شعربررسی 

  .محتوا  شاعران کاشان، ،ینییشعر آ ،یشناس بیآس :ها واژهدیکل

  

  

  مقدمه. 1

کـه   سـت ملـت ما  یو فرهنگـ  یمـذهب  تیـ هو انگریـ و ب يشـعر  يها گونه نیتر مهماز  ینییشعر آ

 يو باورهـا  ياعتقـاد  یاخ�ص، عشق و محبت، اخ�ق، تعهد و التزام به مبـان  مان،یا ،آنوپود تار

 ۀنسبت به خداوند متعـال و ائمـ   یو معرفت یاخ�ق ،ینید يها در خدمت آموزهو  است عهیش یقلب

ـ با باورها و اعتقـادات   یادب ۀگون نیا ۀ. رابطداردقرار  (ع)اطهار ـ      کی  ۀملـت سـبب شـده تـا مقول

 یعیوسـ  ییبـار معنـا   »ینییآ« ۀواژ .ابدی تیاهم اریمحققان بس يآن برا شناسی آسیبنقد و  ل،یتحل

 »یمـذهب  شـعر «از معـادل   ینـ یع�مه امکه  ؛ چنانشده است انیب یمترادفات فراواني آن دارد و برا

آوردن بر مذهب و دعوت به حـق، گسـترش    لیشعر را دلاین اهداف  نیتر مهم و اند استفاده کرده

  .)131ق: 1429 ،ینیاند (ام جامعه دانسته انیعترت پاك در م اتیآل اهللا و نشر روح لیفضا

ـ ییشـعر آ  شیدایبه زمان پ توان ینم قیطور دق هب  میدر کاشـان اشـاره کـرد. گذشـته از حکـ      ین

 اتیـ که در رباع ،قرن هفتم لیحکما و شاعران قرن ششم و اوااز عرفا،  ی،کاشان یمرقالدین  افضل

با توجه به منابع در دسـترس و  باید اذعان کرد که  ،حوزه از شعر وارد شده نیبه ا يا خود تا اندازه

چـون   یختگـان یبـه فره تـوان   مـی  ینییشعر آ ۀمغول، در عرص ۀکاشان بعد از حمل یفرهنگ يفضا

اشـاره کـرد کـه از     نیملقـب بـه احسـن المتکلمـ    ، ق8ــ 7 از شـاعران بـزرگ قـرن    یحسن کاشـ 

از  یشـاپور کاشـان   ي ماننـد بـه افـراد   توان یم ي همپس از و .است ی(ع)حضرت عل انیگو مناقب

 نیمتخلص به محتشم از مشـهورتر ی علالدین  شاعران قرن نهم کاشان و شمس الشعرا مو�نا کمال

ـ اشـاره کـرد کـه فصـل جد     يصفودر عصر ) ین(عطاهر تیخاندان اهل ب انیاسر هیمرث را در  يدی

الـدین   کمـال و نیـز  م از شاعران قـرن دهـ   و حیرتی کاشانی یکرد. حسرت جادیا ییعاشورا اتیادب

، یاز معاصران محتشم کاشـان  ازدهمیقرن  لیاز شاعران اواخر قرن دهم و اوا یاهللا حاتم کاش بتیه
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 یقاضـ  ،یبه فاضل کاشـان  دیبا البته اند، بودهو سرآمد مشهور بسیار  سرایی براي ائمه(ع) در مدیحه

 ضیو م�محسـن فـ   ،یثـان  یمشـهور بـه خـ�ق المعـان     ،یکاشان میکل ،یکاشان يا هیاسداهللا کوهپا

 بیقاجـار، گذشـته از صـا    ۀدر دور ،ياشاره کرد. بعد از عصـر صـفو   زین ازدهمیدر قرن  یکاشان

به شاعران  توان می ،بند هبا چهارد ییبند مشهور عاشورا بترکی صاحب ،یدگلیب یو صباح یکاشان

اشـاره کـرد کـه     ق14ـ13 قرن از جمله عالمان و شاعران یکاشان ۀنامدار قرن دوازدهم مانند جمر

الفـت   ،یکاشـان  يجوهر ،یصابر کاشان نیکرب� سروده است. همچن يشهدا يدر رثا يبند ترکیب

 شـان یاشـعار ا  شتریاند که ب هیشاعران عصر قاجار اردر شم یو مظهر کاشان یکفاش کاشان ،یکاشان

 زدهم،یدر قرن سـ  یکاشان  یبه شرم توان یم شانیخاندان رسالت است و پس از ا یۀدر مدح و مرث

 يمعـروفش در مـدح مـو�    ۀنامـ  یدر کاشان با سـاق  1262متولد سال  یکاشان فیاهللا شر بیم�حب

هـم اشـاره کـرد. از شـاعران معاصـر       صبا خان یو فتحعل یکاشان ی، منشی(ع)حضرت عل انیمتق

بـراي توضـیح   ( را نـام بـرد   .و.. يرینصـ  ،یکاشان يمعتمد ،یمشفق کاشان ،یکاشان دهیسپ توان یم

کاشـان در   ینییشاعران آ .)78ـ21 ،2ج: 1378 ،یگدلیآذرب ؛226و 84، 2ج: 1374صفا،  ک:بیشتر ن

در کاشـان   ینییشعر آ ۀخچیتار رایز ؛داشته و دارند ينقش بارز ینیو د ییعاشورا اتیگسترش ادب

و  م(ع)امامـان معصـو   یزنـدگ  ۀخچیاند مخاطبان خود را با تار اشعار توانسته نیکه ا دهد ینشان م

ـ را ب شـان یو حوادث عصـر ا  عیآشنا کنند و فراز و فرودها و وقا شانیا یقیرسالت حق کـرده و   انی

کاشـان،   ینییدر شعر آ ریاخ يها فراهم کنند. در سال لشانیمناقب و فضا انیب يرا برا یبستر مناسب

 يری. رشـد چشـمگ  .و. يو مهدو يرضو ،یفاطم ،يعلو ،يهمچون شعر نبو زین يگرید يها گونه

ـ ید يهـا  فرهنگ و آموزه از  یو بخش اعظمداشته  ـ  ین ـ را از طر یو انق�ب ـ ا قی ـ  نی ـ  ۀگون در  یادب

نکته ضروري است که کاشان با توجه به موقعیـت  . در اینجا ذکر این اند سر جهان منتشر کردهسرتا

فرهنگی و مذهبی خاصی که داشته و دارد، کانون خوبی براي پرورش شعر آیینی و شـاعران ایـن   

هـاي آیینـی در ایـن     ه و هست و همین امر سبب شده تا با حجم کثیري از سـروده حوزۀ ادبی بود

بـراي   .ه پیکرۀ ایـن گونـۀ ادبـی وارد شـود    فراوانی هم ب هاي تبع آن، آسیب رو شده و به شهر روبه

در منـابع   یعدم مطالعه و تتبع کـاف  ،يهنر تیو تکرار بدون به کار بستن نبوغ و خ�ق دیتقلمثال، 

ـ  يهـا  به اشـتباهات و ضـعف   ینییشاعران آ یتوجه یب ای یتوجه مستند و دست اول، کم اثـر   یادب

 ،یـی گرا و قهرمـان  يسـاز  به اسـطوره  لیتما ،ییگرا تیکم ،يبعد يها آن به چاپ افتنیخود و راه 

ثر ؤاز عوامل م يو معنو یلفظ فاتیو تحر فیاحساس بر عقل، اغراق و غلو در مدح و توص ۀغلب
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 تـا  انـد  دهن در ایـن نگاشـته کوشـی   نگارنـدگا  ت.در شعر شاعران کاشـان اسـ   ها بیآس شیدر افزا

شناسـایی کـرده و بـا معرفـی ایـن      را کشـف و  اساسی در بخش محتوایی شعر آیینـی   هاي آسیب

به ارتقاي سطح کیفی و افزایش صحت و سقم مطالب این گونۀ ادبی بیافزایند و مسـیر را  ها  آسیب

    براي آیندگان هموار سازند.

  شعر شناسی آسیب. 1ـ1

راه  یعلوم اجتمـاع  ۀدر حوز جیتدر تعلق دارد و به یدر اصل به علم پزشک شناسی آسیباصط�ح 

 یاجتمـاع  يهـا  یو نابسامان ها ینظم بی ۀعلم مطالع يمعنا به »یاجتماع شناسی آسیب«و با نام  افتی

 ی(جهرمـ  گرفته است ینید شناسی آسیب، عنوان ریاخ يها در سال حاصط� نیبه کار رفته است. ا

ـ ید ۀشـ یاند ۀدر حـوز  يدیـ اصط�ح جد ینید شناسی آسیب .ح) :1378 ،يو باقر  اسـت و بـه    ین

ـ یو معرفـت د  و باورهـا  است که به اعتقادات یو اشکا�ت ها بیمفهوم شناخت آس  در یو علمـ  ین

ـ یو د نیـ د يها بیآس هوجو. برخی از ممکن است وارد بشود ایشده وارد  ینید ۀجامع کی  يدارن

ـ ید مینادرست مفاه افتیدر ،ینیو سلوك د نید قیعدم فهم عم :ند ازا عبارت شـدن   فیضـع  ،ین

ـ ید يهـا  ارزش شـدن ارزش  بـی  ،یاخ�قـ  يهـا  ادیـ سسـت شـدن بن   ،ینید يباورها و رفتارها  ،ین

پـس   .نیـ د يهـا  و ظهـور بـدعت   ینیاز امور د زیگر و يگر یاباح ،یمانیا بی و نیبه د ياعتقاد بی

ـ ید دیـ عقا در سه سـطح را  ینید شناسی آسیب ۀحوز توان یم ـ یفرهنـگ د  ،ین ـ ید ۀو جامعـ  ین ی ن

  .)20ـ18: 1395تبار، ری(م کردریزي  پایه

ـ ید يهـا  شناسـی  آسیباز  یکیهم در شمار  ینییشعر آ شناسی آسیب بـه   شـتر یکـه ب  اسـت  ین

. پـردازد  یم یادب ۀگون نیا ی و ب�غیزبان ی،ادب ،ییمحتوا يها ییها و نارسا ها، نقص ضعف یبررس

 کردهـا یهـا، رو  هی: نظریشناس سبکمتن در کتاب  يا هی� یشناس از سبک يریپژوهش با الگوگ نیا

 انیــم ونــدیپ تنهــا نــهروش  نیــنگاشــته شــده اســت. ا )1391، یرودمعجنــ یفتــوح( هــا و روش

با اسـتفاده از آن   ، بلکهکند می لیتحل یو آسان یروشن آن را به يمتن با محتوا يصور يها مشخصه

امکـان   هیـ � ایـ و در هر سـطح   يریجلوگ ها دگاهیها و د و تداخل داده لیتحل یاز آشفتگ توان یم

شـده   یسـع هم پژوهش  نیدر ا). 237: همان( مناسب را فراهم کرد يها ها و روش کاربرد نگرگاه

 ینییآ يها سروده کیدئولوژیا یۀشده به بافت و �وارد يها بیآس ،يا هی� یشناس تا با کمک سبک

هـا   صـدق و کـذب گـزاره    یسـخن بـا بررسـ    يشود و ارزش صدق معنـا  یبررس تیدر واحد ب

، یب�غـ  ،ينحـو  یصـرف  ،ییمحتـوا  یـۀ در پـنج �  ینییشعر آ شناسی آسیبهرچند  ؛مشخص شود

  است: یقابل بررس ییو آوا یواژگان
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کاشان،  ینییشعر آ ییدر سطح محتوا شناسی آسیبقابل توجه  یو گستردگ تیبا توجه به اهم

  .شود یو بررس لیسطح محتوا تحلدر اي  هی� شناسی آسیبشده تا  یپژوهش سع نیدر ا

  تحقیق ۀپیشین. 2ـ1

ـ ادب از  یکاشان، بخش اعظم در ینییبا آنکه شعر آ منظـوم مـا را بـه خـود اختصـاص داده،       اتی

در اینجـا بـه    خصوص انجـام نشـده اسـت.    نیاثر جامع، مانع و کامل در ا کیسفانه تاکنون أمت

 اشـاره اجمـال   بـه  ،اند تهاین گونۀ ادبی پرداخحدودي به برخی از ابعاد  تاکه از این آثار  شماري

  شود: می

 ۀواقعـ  يو معنـو  یلفظـ  فـات یتحر یبه بررس شتریب ،ینیحس ۀحماس در کتاب يمطهر دیشه ـ

ـ بر روا یمتک ایمستند ریغ يها روضه و بررسی شماري از فیعوامل تحر یابی شهیعاشورا و ر  اتی

  .اند دهاشاره کر مجعول

آن، نقـد و   یشـناخت  جامعه کردیبه عاشورا و رو» عاشورا فاتیتحر یشناس جامعه« ضیایی در ـ

  است. و فرهنگ عاشورا اشاره کرده یشناس فیتحر ،ییعاشورا مقاتل یبررس

دفاتر غـزل   ۀبه مجموع یآن، با نگاه يها و لغزش ییعاشورا ینییشعر آ« ۀدر مقال زادهدیوح ـ

ـ  و  »معاصـر  یشـعر مـذهب   شناسی آسیب« در یمیرح، »هیمرث اشـعار   لیـ تحل« ۀمحمـدزاده، در مقال

شـایع   هـاي  و آسیباین گونۀ ادبی  يها لغزشبرخی از به شرح  »یعصر انق�ب اس�م ییعاشورا

از آوردن نام شـاعر و مشخصـات    ،یحفظ شئون اخ�ق يبرا . البته محمدزادهاند تهپرداخمحتوایی 

  ست.کرده ا ياثر، خوددار
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  پژوهشو اهمیت اهداف . 3ـ1

تا با  کاشان است ینییآثار شاعران آ ییو محتوا يپژوهش، نقد ساختار نیا کردیرو نیتر مهم

عرصه  نیشاعران ا ،ینییشعر آ سطح محتوایی در ها ییها و نارسا کشف و نشان دادن ضعف

با ارزش  ۀگون نیو استحکام ا تیها در جهت تقو و ضعف ها یآن کاستیی بتوانند ضمن شناسا

  .و ارزنده بردارند مهم  یگام ،یادب

  کاشانشاعران محتوایی در شعر آیینی  شناسی آسیبتحلیل و بررسی . 2

  1انگاري اهللا. 1ـ2

 خیشـ اسـت.   عهیشـ  يریتفس اتیروا ریکه دامنگاست  یو آفات ها بیاز جمله آسروایات غلوآمیز، 

غـ�ت را   شـان یانـد. ا  گذشـتن از حـد و خـروج از اعتـدال دانسـته      را در لغتغلو  فیتعر د،یمف

و نبـوت   تیرا به الوه يو امامان و فرزندان و (ع)یعل رمؤمنانینماها دانسته که ام از اس�م یگروه

 يرغـم باورمنـد   از غ�ت بودند که به يا عده زیو مفوضه نه و از اعتدال خارج شدند کرد فیتوص

ها امر خلق  آن نشیکه خداوند پس از آفر شندیاند یم نیچن شان،یبه مخلوق بودن و حادث بودن ا

  .)83: 1380 ،یکرده است (رستم ضیتفو شانیرا به ا

را خدا و سـلمان،   ی(ع)حضرت علکه ( هیسیتخم ی چونهای فرقهصدوق غ�ت را شامل  خیش

 انیـ غال ) وجهـان داننـد   ریتـدب  يبرا شانیا ندگانیرا نما يضمر هیابوذر، مقداد، عمار و عمر بن ام

ـ (ابـن بابو  اند تهدانس انیگرا ی) و اباحشانیا يو نبوت برا تیالوه يادعا( (ع)تیب  اهل ق: 1398 ه،ی

دینـی بلکـه    هاي در گزاره ه ویصفو و هیام یدر عصر بن تنها نهگونه اعتقادات باطل  نیا ).573، 6ج

  :براي مثالدر شعر آیینی هم بازتاب وسیعی داشته است؛ 

  داور یاوتاد محکـوم و علـ   ۀتمام فرق    صـانع  یمصنوع و عل جادیعالم ا تمام

   )41: 1380 ،یکاشان يناصر( 

 خداونـد  را خـاص  تیمثل خالق یصفات ،آل عمران ۀسور 49 یۀآ ریدر تفس ییع�مه طباطبااما 

ـ ا »بإذن اهللا«جمله  اقیسبا توجه به و  حیصر طور بهرا  »یالموت ییو اح« دانسته و عبارت گونـه   نی

سـت و خـود آن   خدامسـتند بـه اذن   (ع) یسـ یاز ع يا معجـزه  ،اتیآ نیاکنند که صدور  می ریتفس

تکـرار شـده تـا تـوهم      فهیشـر  یـۀ جملـه در آ  نینبوده و ا لیامر و مقدماتش دخ نیدر ا ضرتح

ـ  ییپس در جا. )313 ،3ج: 1388 ،یی(طباطبا مرتفع شود تیدر خالق شانیاستق�ل ا خـدا   یکه ول

ـ   تیـ و رازق تیـ صفات و افعال خاص خداوند ماننـد خالق  ایشود  دهیخدا نام صراحت به  یبـه ول

ـ بـا ا  .شـود  ضیخـدا هـم تفـو    یبه ول تواند یتنها به اذن خدا م ،نسبت داده شود کـه   حیتوضـ  نی
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ت خداوند یامام را از سنخ رازق تیرازق یاگر کس ؛ستین یکی یخدا و ول نیب زیصفات ن تیسنخ

و  ییاسـت (وفـا   دهیـ خـارج و شـرك ورز   دیتوح ۀریاز دا امام را مستقل از خداوند بداند ایبداند 

درك مفهـوم امامـت را در    ۀشرفتیاز سطوح پ یکیدر نگرش عرفانی،  هرچند). 168 :1394 ات،یب

استق�ل خـدا و   ت،یدر سنخ ،با خداوند یول فاوتو تنها ت اند تهالحاق و وحدت امام دانس تیقابل

صـعب مستصـعب    اتیـ کـه در روا  نیسطح فهم از د نیا دیشا به اوست... یمحض ول یوابستگ

سـطح   نیبه ا نیو قائل ستیهمه قابل درك ن يبراو است  دهیمخصوص بندگان برگز ،شده دهینام

 جـاد یتمـام عـالم ا  « مصـرع با وجود اینکه  ).167: همان( شوند یم ینیباز اعتقاد، متهم به غلو و بد

 حیتوضـ  ي(بـرا  تأویل کرد ک�م صعب مستصعببا استناد به  توان می همرا » صانع یمصنوع و عل

همگـان  اسـتفاده کنـد کـه    شاعر آیینی نباید از ک�می  ؛ اما)645 ،9ج: ق1403 مجلسی، ک:ن شتریب

ی از کـ�م  هـای  در اینجا به نمونـه  شود. می فهم آن نبوده و باعث گمراهی ذهن عوام الناس قادر به

  شود: می غلوآمیز اشاره

  شد از ازل محرم به سرّ خـالق اکبـر   یعل     شد صـانع آدم  یشد باعث عالم، عل یعل

  )39: 1380 ،یکاشان يناصر(

ــ    سـت ا چـون  بی يمهندس ذات خدا یعل ــرار و اول  یعلـ ــه ابـ ــشهنشـ ــد ایـ   آمـ

  )107: 1383 ،یآران یاع(د 

  .50ـ35: 1398عربشاهی کاشی، نک: بیشتر در این راستا  هاي براي توضیح و نمونه

  آن ۀفلسف نییو عدم تب ینییغفلت از رسالت شعر آ .2ـ2

غفلت شاعر از رسالت شعر  انگریب ،ییمحتوا يها بیشده در بخش آس مطرح يها بیآس شتریب

  :خواهد شد اشاره ها آناز  يجا به تعدادنیدر ا .است ینییآ

  ینیتا شعورآفر ینیتوجه شاعر به شورآفر. 1ـ2ـ2

را بـه  هـا   و فضیلتها  ثواب نیتریشب ،)(عنیاباعبداهللا الحس ژهیو به (ع)ئمهبر مصائب ا ستنیگر هرچند

بـر بعـد انـدوه و ثـواب فـراوان اشـک بـر         یو سـن  یعیمعتبر ش يها تیروا دیتأک ۀفلسف ،دنبال دارد

 يا دوران عـده  نیـ در ا. حاکم بود يبود که در عهد صفو يزیتر از آن چ مقدس اریمصائب کرب�، بس

ـ بـا تحر  ،ثـواب دارد  نبـه هـر شـکل ممکـ     (ع)نیامام حسـ  يبرا هیعنوان که گر نیبا ا و جعـل   فی

و در  کنـد  یمـ  هیرا توج لهیهدف وس ها باور داشتند آن .کنند کیاحساسات مردم را تحر دندیکوش یم

ـ یمـوارد، ع  نیا ن(ع)یدستگاه امام حس ـ نـدارد. اوج جعل  یب آغـاز و در   الشـهدا  إلروضـ از کتـاب   اتی
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 يجـا  بـه عاشـورا   در). 57: 1394غ�مـزاده،  ادامـه دادنـد (پرغـو و    دیگـران ایـن راه   بعـد،   يها سال

ـ ی ینیفرهنگ و مـرام حسـ   دیصرف، با يو عزادار يتراژد تیموضوع و  يزیسـت  ، ظلـم شـهادت  یعن

 يبـرا  يمراسـم عـزادار   یو اجتمـاع  یفرهنگ ،یاسیس ياز کارکردها دیهرگز نباشود و  ایاح ،یآزادگ

 يا هیـ گر ،(ع)نیامام حسـ  امیق ۀدرك فلسفناشی از یۀ گر رایز غفلت کرد؛ ،انشاناریو  ن(ع)یامام حس

 یسـتادگ یا فیـ و در برابر هـر گونـه بـدعت و تحر    ردیپذ یاست که انسان با آن ذلت نم نیآفرشعور

عقـل و منطـق و از سـر شـناخت و معرفـت کـه        یۀسراسر شور و احساس؛ اما بر پا يا هیگر کند، یم

 ).65ــ 62: 1384نژاد،  و رستم يداودنک:  شتریب حیتوض ي(برا شود یبشر م یو تعال عادتمنجر به س

  ، خلق کند:آفرینشورآفرین نه شعوراي  هبراي مثال، شاعر در ابیات ذیل سعی داشته تا گری

  خــواد یبــا� ســرش مــ یهمــن ســا دختــر     نیمــــه حســــ يا ن،یشــــو ببــــ پــــا

  مـاه عسـل تـازه دومـاد قاسـم      يریتنها م    ادیـ چشم براس دومـاد ب  مهیعروس تو خ

  )71: 1396 ،یفی(شر

ــهیغر ــدادن نمیکشــتنت حســ بون ــت ن   امـا جوابـت نـدادن    يال بودؤسر تا پا س    آب

  )29: (همان   

  ئمه(ع)اسایر ابعاد شخصیتی  به یتوجه کمو  ینیجلب ترحم مخاطبان با عجزآفر .2ـ2ـ2

ـ ق ۀمسـئل در  ژهیـ و با حوادث بـه  یو عدم برخورد عق�ن یعد عاطفافراط در ب يامدهایاز پ یکی  امی

 دهیکشـ  ریبـه تصـو   (ع)است که عجـز ائمـه   این مخاطبان شتریب يزیانگ ترحم يبرا (ع)نیامام حس

کـه بـر بعـد     يتـا حـد   ؛با بعد عاطفی بسـیار قـوي اسـت    يحادثه از نوع تراژد نیا رایز شود؛ یم

ـ بسامد  ها نیکس، تشنه، تنها و مانند ا بی مظلوم، ب،یغر يها واژه .کند یآن غلبه م یحماس  یفراوان

ـ امـام سـجاد   یتنسـ ناگس وندیپ ،عروسش قاسم با تازهحضرت  سخنان نیدارند. آخر  تا صـف (ع) ب

 يها و ت�ش بـرا  يعزادار یبار عاطف شیافزا يها برا آناند که از  یدر شمار مطالب جعل و... ماریب

و حوادث عاشـورا   خیصرف با تار یبرخورد عاطف يبه جا که ، درحالیاستفاده شده است اندنیگر

 ی(آقاجـان ندهـد   يرو فـات یتحر نیاز ا ياریشود تا بس دهیعقل سنج يمطالب در ترازو باید این

شـاعر در   مثـال،  يبـرا  .)250: 1392، همـو ؛ 604 :1389محمدزاده، نک: نیز ؛ 93ـ89: 1387قناد، 

  :است کرده میعاجز و ناتوان ترس يفرد را (ع)شدت امام سجاد بهبیت ذیل، 

ــتند ــا بس ــد ب يپ ــاریعاب ــل  م ــه غ   بـــر آن امـــام ممـــتحن نـــاتوان ســـ�م      را ب

  )197: 1383 ،یآران یداع(

از آن  هـا  یرانیفقط ا بوده و یمخصوص زبان فارس ،انیعیبه امام چهارم ش »ماریب«انتساب لقب 
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 ...و نیالعابـد  نیـ ذو الثفنات، ز ،مانند السجاد يادیالقاب ز شانیا ،یو در زبان عرب کنند یاستفاده م

 ریبـر تقـد   عاشورا، بنـا  ۀدر حادث (ع)مشاهده نشده است. امام ماریب يبا معنا يا هکلم چیدارند اما ه

؛ پس نباید بـراي مـدتی   )97 ،1ج :1366 ،يمطهر( اند دهبیمار بو (ع)نینسل امام حس و حفظ یاله

  بیماري، همواره از صفت بیمار براي ایشان استفاده کرد.

کـه   آورد؛ چنـان  مـی  ، بـه خلـق تـراژدي روي   ترحم مخاطبان ختنیبرانگ يشاعر برا گاهی هم

 و ملتمسـانه   ی، بـا لحنـ  عمـر  یانیـ در لحظات پا امامکند که  می فراهی کاشانی در دیوان خود نقل

ه بـود  نیننگـ  یمرگ بر زنـدگ  حیترج (ع)شعار امام که درحالی ،عاجزانه از دشمنان طلب آب کرده

  ).206ـ205، 1ج: 1349 ،یکاشان یفراه( است

   فاتیو رواج انواع تحر یو توجه به امور موهوم و خراف ییسرا افسانه ،يساز اسطوره .3ـ2ـ2

راه،  نیاز ا خواهند می است که دشمنان اس�م یبزرگ يها بیآس از ینید فاتیخرافه و تحررواج 

از  یبیعاشورا ترک هرچند ند.نهضت را نابود کن نیمهم ا يافراد را سست و دستاوردهاي باورها

 کی هیسمت مرث ه است و حرکت عاشورا از حماسه بهاصل بر حماس ،بود يحماسه و تراژد

: 1384 ،ياری(اسفند دشبه خرافات آلوده  زین هیمرث يعاشورا نیراه، ا ۀانحراف بود و در ادام

  شود. می اشارهها  در اینجا به شماري از این آسیب .)228

   (خلط زبان حال با زبان قال) زبان قال فیتحر. 4ـ2ـ2

ن حـال ماننـد زبـان قـال، صـدق و      گرچـه زبـا   .اسـت  يگزارشـگر  يها از سبک یکیبان حال ز

 یـۀ و ما تیـ واقع فیـ تحر یمطابقت داشته باشد و گرنه نوع یبا حال واقع دیبا ،ستیبردار ن کذب

و گزارشات تاریخی عاشـورا و باورهـاي    با سیرهزبان حال نباید مخالف  .خواهد بودغلو  ایوهن 

متقن شیعه باشد بلکه باید موافق با شأن امام بوده و اشعار به زبان حال داشته و با زبان قـال خلـط   

  .)137 ،1ج :1393پژوهان،  خیاز تار یهگرو و ییشوای(پ نشود

ـ ق«عنوان  خلط زبان حال با قال از يجا به يسردرود یصحت اسـتفاده کـرده و   » بـه نفـس   اسی

زبـان   براي بـه نظـم کشـیدن    است که شاعر فیعوامل تحر گریبه نفس هم از د اسیق: «دیگو یم

 (ع)ائمـه بـه   را خـود  ۀبرازنـد و مجموعه اعمال و رفتار  زبان حال (ع)،شانیا تیحال امام و اهل ب

مقاتـل و مجـالس    يها شعر به کتاب يها مرور زمان از کتاب بهها  زبان حال نی! همدهد می نسبت

 »گیـرد  مـی  قرار خاص و عام، مورد قبول مشهور یخیتار تیروا ای ثیحد عنوان بهو  افتهیهم راه 

 گاه هم ینییآ برخی از شاعرانکه  ؛ چنان)296: 1388قم،  یۀعلم ۀحوز نیو محقق نیمدرس معجم(
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 مخالفت لـی� بـا   بر یمبن یسخنانشاعر  ؛براي مثال .اند دهروي آور شورآفرینی به قیاس نفس يبرا

 يهـا  زحمـت  اکبـر  علـی  بـراي  کنـد کـه   مـی  لی� نقل بیان کرده و از زبان اکبر(ع) رفتن علیمیدان 

ـ  ؛دباش در دوران پیري دستش يعصا خواهد یو م دهیکش ياریبس ـ ا �یچطور ممکن است ام ل  نی

پدر  ياریو از پسرش بخواهد که  ندیو غربت امام عصرش را بب یکس بی خودخواه باشد که اندازه

از  ییجـدا  ۀمادر را در لحظـ  کیگرفت که شاعر اوج احساسات  جهینت توان یپس م .ندرا ترك ک

ام لی� در کرب� حضور نداشته  تنها نه، ییاست و در مقاتل معتبر روا هکرد انیفرزند، از زبان خود ب

  .ستینهم در دست  ام لی� هاي این شکوائیهاز  ياثر بلکه

ــد   ــدان ش ــه می ــون روان ب ــیچ ــر عل   کــرد ام لـــی� خـــاك غصـــه بـــر ســـر     اکب

ــرا   ــز زهـ ــی� اي عزیـ ــوان لـ ــاي جـ   کن به مـن تـرحم زیـن سـفر تـو بگـذر           کـ

ــی جــان رنجــه  ــو عل ــر ت ــا کشــیدم به ــادي     ه ــادر   شـ ــز مـ ــدم اي عزیـ   ات ندیـ

ــري    ــن پی ــه س ــن ب ــوان م ــتم اي ج   مـــن مکـــدر دســـتگیر باشـــی بـــر       گف

  )338: 1392 ،یدگلیواصف ب(

 را حرام دانسته و (ع)ابوالفضل، نفس کشیدن بدون حضرت (ع)از زبان امام حسین شاعر ای

  .)109: 1396 ،یفی(شر به خدا قسم حرومه /دنیتو نفس کش یب گوید: می

   سازي اسطوره .5ـ2ـ2

 یاست که برخـ  یاز مناقب یکی، (ع)یمثال، داستان کشتن اژدها در گهواره توسط حضرت عل يبرا

بـن   داستان از انس بن مالک به نقل از عمـر  نیا در مناقب،. اند دهنقل کر خیو تار اتیاز ارباب روا

کـه بـه    دیرا د يمار، بسته يها دستبا  رهدر گهوا (ع)یکه حضرت عل شدهگونه نقل  نیخطاب ا

فشرد  يا ها را خارج کرد با دست راست، گردن آن مار را گرفت و به گونه دست .آمد یطرف او م

بـه   و خواستو کمک  زد ادیفر با دیدن این صحنه، مادرش .که انگشتانش در آن داخل شد و مرد

ـ : کأنّک حفرمود فرزندش ـ : گودرهی (ابـن   یهسـت  ریچـون شـ   يتـو از نظـر شـجاعت و د�ور    ای

ـ  ؛264 تا: بی ،یالعامل يالعلونک:  زی؛ ن288، 2ج ق:1379 ،شهرآشوب ؛ 271، 1جق: 1411 ،یبحران

 از يامـا اثـر   ،اشاره شـده » درهیح«نام  تنها به ق)482( هنام یعلدر  .)274، 41جق: 1403 ،یمجلس

  :. در مجلس دوم حرب جمل آمدهستین قصه نیا

ــه ــد    يرا هم ــون کن ــت تــا چ   دخـــون کنـــ يدعــو  درهیـــکــه بـــا ح     آن جس

  )15: 1389 ع،یرب(متخلص به 

نبـوده و شـاعر بـا توجـه بـه       پنجم قصه در قرن نیاز ا ياثر چیه : اول آنکههستدو احتمال 
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، آن را قصـه فـراوان   شـهرت  دلیل بهشاعر ، نکهیا یاآورده؛ را  آن  یاسم در متون اس�م نیشهرت ا

  گوید: می یکاشحسن  .کرده استن نقل

ـ به طفل یگه   تمسـاح  کشـد  یهم ریبه بحر و جزا یگه    ز هـم ثعبـان    درد یاو مـ  تی

  )77: 1389 ،یکاش(

ــ�م ــب پ يا  الس ــرینائ ــا  غمب ــر زم    اژدر در امـام بحـر و بــر   ریـ گ بـر یخ شـاه     نآخ

  )301: 1370 ،یمحتشم کاشان(

حسین  ۀنام فارغ ۀمنظوم لیضمن تحل ،ینید يها به حماسه یبا نگاه يدریح ۀحملکتاب 

 ،یرانیو باغ م یبرزک ي(طاهر است ها اشاره کرده گونه داستان نیا یبه برساختگ ،ی�نیفارغ گ

1395 :86(.  

 ،بـه هـم خـورده   آن اتصـال   و دارد یاز اول افتـادگ  تیـ روا نیا ،يو سند ینقل لینظر د� از

در مناقـب   جـز  بهاین داستان  .انتساب داد و بدان آن را احراز کرد یدرست توان ینمو است  2مرسل

 ،يریالـدم  ؛206تـا:   بـی  ،ينهاونـد ( آمده اسـت  هم ينهاوند المواهب انوارو  يریدم وانیالح ةایح

ـ ییآ يشعرا ریتبع او سا و به یکاش،هفتم ۀدر سد ).390ـ389 ،1جتا:  بی ـ بـه ا  ین و قصـه اشـاره    نی

ـ او اشاره نشده   به آن ،ییدر منابع روا اما ،شاخ و برگ دادهبدان برخی   لیـ د� ثیـ قصـه از ح  نی

رواج کـار   ژهیـ و در صـدر اسـ�م و بـه    ییگـو  مردود است و احتمال دارد کـه قصـه   یو نقل یعقل

ـ از داسـتان انب  يریبازارهـا، الگوپـذ  در  یخوان مناقب ه،یام یقصاصان از زمان بن در قـرآن   یالهـ  يای

بشــر بــه  لیــملفــوظ، مریغ يهــا و پســوند» در« ،»هیــح«از  »درهیــح« بــودن لفــظ بیــترک م،یکــر

 باشد. قصه نیشهرت امهم  لیاز د� ،قصه نیا یو عرفان یلیتوجه به کارکرد تمث و 3سازي اسطوره

بـال خـود را سـپر     لیـ جبرئ ،یاست که به فرمان اله نیا دمستنریو غ یخراف اتیاز روا گرید یکی

 يا صـدمه  نیدر اعماق زم یبه گاوماه شانیا ریشمش ۀکرده تا ضرب (ع)یحضرت عل ریشمش ۀضرب

 :1403 ،یآورده اسـت (مجلسـ   یبرسـ  مشـارق ا�نـوار  ماجرا را به نقل از  نیا یمجلس. وارد نکند

بشـر   سازي اسطورهمعلول حس نوع تحریف و  ازاي  هافسانواقعه را  نیا يمطهر دیشه .)40، 21ج

  .)44ـ43 ،1ج: 1366 ،ي(مطهر ددان یم

  که هفت اف�ك در چنگ او چو چنبـر  یدست      به سـان جـوزا   يکرد یکه گاو و ماه یدست

ــجبر    ورق بود ز اوصاف او به دفتر کیچو  یهست ــترد در ز لی ــار نگس ــت ری ــهپر غ،ی   ش

  )107: 1388 ،یغبار کاشان( 
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  يمخدوش از نظر سند، متن و راو اتیروابر  هیو تک مستندریغ اتیورود روا. 6ـ2ـ2

وارد  یادب ۀگون نیا ۀکریبه پ يریناپذ جبران ۀضرب ،یخیمستند و مخدوش تارریغ اتیتوجه به روا

 ،یـی داستان روا کی زیانگ شگفت يها جنبه لیدل به ،ینییاز شاعر آ يشمارتا جایی که  ساخته است

 ،مثـال  يبـرا  .انـد  دهي آن را بیـان کـر  و اعتقـاد  یاز نظر عقل تیسند و متن روادرنظرگرفتن بدون 

شـده  بر آن وارد فراوانی  یو متن يشکا�ت سنداکه  ی استاز موضوعات یکی» صدر شق«داستان 

بـه   يطبر خیتاردر کتاب  .آیۀ تطهیر هم منافات دارد ال برده و باؤزیر سو عصمت پیامبر(ص) را 

را در خواب شکافته و بـا   (ص)امبریشکم پ لیکائیو م لیاست که جبرئ آمده نقل از انس بن مالک

و حکمـت   مانیط� از ا یسپس تشت ،و ض�لت پاك کردند تیآب زمزم از شک و شرك و جاهل

: 1352 ،يبرد (طبـر  اناو را به آسم لیو حکمت پر کردند. بعد جبرئ مانیآورده و اندرون او را با ا

ـ داستان از طر نیاآورده است که  يبخار حیصحبه نقل از  یمحرم ).855 ـ854، 3ج انـس بـن    قی

جهم بـن  « ياست. در نقل، ابن اسحاق و طبر فیضع ،شناسان از نظر رجالو انس مالک نقل شده 

 انیـ گرااز جبر دیـ زیثـور بـن   و  مجهول است یشخص یاول هک ندهست »دیزیثور بن «و » جهم یاب

 قیـ خبـر تنهـا از طر   نیمعتقدند چون ا هم یمجلس ع�مهمثل  ياست. افراد ثیمتهم به جعل حد

ـ : ادیگو یهم م يطبر ریمحمد بن جر قابل استناد نیست. مخالفان وارد شده، داسـتان بـه چنـد     نی

ـ اکثر). 49ــ 48: 1393 ،یمحرمنک: ( ستیگونه نقل شده که با هم متفق ن  ،یعیشـ  داندانشـمن  تی

آن را از  ،ییافراد ماننـد ع�مـه طباطبـا    یفقط برخ .اند انستهد اتیلیو از اسرائ یداستان را جعل نیا

ـ انگ شگفت عیوقا سبب هم به شانیاز ا یاندک ۀاند و عد دانسته یباب تمثل و مشاهدات مثال ـ ا زی  نی

: 1391 ،یعـامل نک:  زی؛ ن116: 1385 ،یپازوک یی(کرب� اند رفتهیداستان، آن را نقل و مفاد آن را پذ

ـ امام يداستان، نزد علمـا  نیشبهه در صحت ا لیدل به ).325 ـ324، 1ج  یخیتـار  يهـا  در کتـاب  هی

 .نشده اسـت بدان اي  هاشار چیه إلکشف الغمو  يباع�م الهد ياع�م الور، ا�رشاد مانند عهیکهن ش

کـه وقـت    بـرد  ینام مـ  لیو جبرائ لیدردائ ل،یکائیم ل،یاسراف ن،یاز روح ا�م ينصرآباد، براي مثال

ـ را ب شـان یقلـب ا  لیـ جبرائ ،پرسـیده و در ادامـه  نـام حضـرت را    ن،یفرود به زم آورده و بـا   رونی

 .  زدیر یهم آب م لیکائیو م دیزدا یر خود از رشک و نفاق و حسد مپ يها زهیر

ــر ــب را جبرئ مــ ــآن قلــ ــ لیــ   آب آن زمـــان کـــالیم خـــتیبـــه آن ر     نیامــ

ــا زهیـــپـــس از ر ــپـــرش جبرئ يهـ ــد       لیـ ــک و نفـــاق و حسـ   زدودش ز رشـ

  )134ـ132: 1385نصرآبادي، (
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نـی هـم   هم اشاره شده و در شعر آیی» موازنه«اغلب به روایت  »شق صدر«ۀ مسئلالبته در کنار 

 نجـا یا در .)218: 1398عربشـاهی کاشـی،   نـک:  براي توضیح بیشـتر  بازتاب فراوانی داشته است (

  شود. می اشاره ینییمستند در شعر آریغ اتیرواین تر مهم از يبه شمار ل،یتفص به

  بر چوب محمل (س)نبیحضرت ز دنیسر کوب. 1ـ6ـ2ـ2

 دادن بـا وجـود  (س) نـب یکه حضـرت ز  اند تهاغلب مقاتل نوشو  عهیش ییاز کتب روا ياریبس در

غالـب کتـب مقاتـل    کـه   چنـان تاب شدند؛ بی چند جان(ع)، یقول صبر در برابر مصائب به امام حس

» بمقـدم المحمـل...   نهـا یفنطحت جب«: محرم با دیدن سر برادر بر نیزهدر روز دوازدهم  سندینو یم

خبـر   ریـ ذکر محامـل و هـودج، در غ  « کند: می نقل یقم شیخ عباس ماا؛ )92، 2ج تا: بی ،ینی(الحس

 یحـ یمنتخب طرنقل فرموده، مأخذ آن  یمجلس ع�مه خبر را گرچه نیو ا ست،یمسلم حصاص ن

بـه   این انتسـاب  و ستین یمخف ثیاست، که حال هر دو کتاب بر اهل فن حد نینور الع و کتاب

: 1379 ،ی(قمـ  اسـت بعید  ، جعلی ومیصاحب مقام رضا و تسلۀ معلم ریغ ۀو عالم نیهاشم ۀلیعق

، وجـود هـودج را   معتبر ببا استناد به کت ث(ره)که محدنقل کرده  يسردرودهمچنین . )628، 1ج

ه هم نیامـد  هیاولمعتبر در منابع  وآن ذکر نشده  انیسلسله راو رای؛ زدانستهسند  بی را خبر نیا ورد 

تـا بـه حـال معلـوم     جاعـل آن   ،تر حیعبارت صح به ای سندهیکه نو نینور العو تنها در کتاب است 

مـذهب و   يراشـع  ینیاسـفرا  يشـابور یبـن محمـد ن   میکتاب بـه ابـراه   نیاست. ا ذکر شده ،نشده

ـ  ۀلیعق تیشخصاز سویی با توجه به  منسوب شده است.مسلک  یشافع رضـا و  و روح هاشـم   یبن

 ۀحـوز ن یو محققـ  نیجمع مدرسـ م( ، این سخن مطرود استدر برابر خداوند متعال ایشان میتسل

  براي مثال:. اند دهواقعه اشاره کر نیبه ا ینییآ ياز شعرا ياریبس اما ،)462ـ460: 1388قم،  یۀعلم

  که فاطمه با مشک شـانه کـرد   ییسویاز گ    خـون   خـت یمحمل که ر ۀرا بزد به چوب سر

  )428: 1387 ،یکاشان یشرم(

ـ  نبیچرا ز   بگذشت از جانش یکبارگی نوایشد کان بچه      محمـل  ۀسر خود را بزد بر چوب

  )32: 1378 ،یکاشان یفراه( 

  امام(ع) شهادت بعد از (س)نبیحضرت ز و گریبان چاك زدن يداشتن روسربر .2ـ6ـ2ـ2

از  یاست کـه در برخـ   يموارد گریاز د ،و برداشتن معجر از سر (س)نبیحضرت ز یتاببی ۀمسئل

ـ ا یخیاما منابع معتبر و مستندات تـار  ،کرده است دایشاعران کاشان راه پ ینییاشعار آ ه را مسـئل  نی

 (س)نـب یدر شب عاشورا بـه حضـرت ز   (ع)نیامام حس، دیمف خیش غیرمستنددر  د.کنن ینم دییتأ

 يکه سوگند مرا پاس بـدار  خواهم یو م دهم یتو را قسم م ،خواهر جان«داده و فرمودند:  يدلدار
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» یبلنـد نکنـ   یخواه و ه�کت �یواو ۀو نال یو صورت نخراش یچاك نزن بانیکه در مرگ من گر

زنـان اهـل    ریو سـا  (س)نـب یحضرت ز یبرهنگدر باب سر منیام ا ثیحد. )173: 1394 د،یمف(

 بـوده و  باطـل اعتبـار و   بـی  و مـتن  کفن و حنوط امام توسط فرشـتگان از نظـر سـند    ،غسل ،تیب

 .)399ــ 398: 1388قـم،   یۀحوزه علم نیمحققمدرسین و جمع ماست ( یمشحون از اشتباهات ادب

  گوید: می براي مثال داعی آرانی در این باره است. ، بازتاب فراوانی داشتهینییه در شعر آمسئل نیا

  فرنگ وکـافر و ترسـا   رانیستاده چون اس    چادر و معجر در محفل نامحرمان بی یگه

  )194: 1383 ،یآران یداع(

ـ بعد قتل شـه د    یدز ستم چون در شهوار کش نید شمر بی    اهـل حـرم را در بنـد     نی

  دیافگـار کشـ   نـب یز سر معجر خود ز ای    خــدا کــرد طلــوع ریآفتــاب از حــرم شــ

  )163، 1ج: 1350 ،ی به نقل از کفاش کاشانیو قنادزاده کاشان ي(مشجر

   کربالدر (ع)حضرت قاسم يداماد ۀمسئلاشاره به . 3ـ6ـ2ـ2

 آمـده و در هـر دو کتـاب    منتخببوده که بعدها در کتاب  الشهدا إلروضماجرا در کتاب  نیا ۀشیر

 اشـاره هـا   که در اینجا به آن دو دیدگاه اصلی وجود دارده مسئلسند ذکر شده است. دربارۀ این  بی

  شود:   می

   در کربإل(ع)نظر موافقان ازدواج حضرت قاسمالف. 

کـه   نقـل کـرده   یکاشفکه  اند؛ چنان موافقدر کرب�  (ع)ازدواج حضرت قاسمبرخی از منابع با 

ۀ قیمتـی  جامـ  .را بیاورنـد (ع)ه خواهرشان امر کردند تا عیبۀ برادرشان امام حسـن ب (ع)امام حسین

که نامزد قاسم بود، گرفـت و   يدست دختر...«را به قاسم پوشانیده و  (ع)امام حسن خود و دراعۀ

مـن بـود، اکنـون     کیـ کرده تـا امـروز نزد   تیامانت پدر توست که به تو وص نیقاسم، ا يا  گفت:

 گـر یمبـارز د  چیکه ناگاه از لشکر عمر سعد آواز آمد که ه ...ستعقد ب يبستان. پس دختر را با و

 ،يالـب�د نـک:   زی؛ ن321ـ322: 1371 ،یکاشفواعظ ( ...»قاسم دست عروس رها کرد ،نمانده است

 ،يمـروز ؛ 387، 2ج ق:1415 ،يحـائر  یروانیشـ  ؛306: ق1420 ،يدربنـد فاضـل ال ؛ 127: ق1417

  .)196ـ188تا:  بی

    در کربإل (ع)نظر مخالفان ازدواج حضرت قاسمب. 

در کـرب�   (ع)ازدواج حضـرت قاسـم   ۀمسـئل و ارباب مقاتل به  یخیاز منابع معتبر تار ياریبس

 شـان یرفتن و شهادت ا دانیم يبه ماجرا، فقط غیرمستندهم در  دیمف خیکه ش چنان ؛اند دهاشاره نکر

 يالقنـدوز نـک:   زی؛ ن205: 1394 د،یاست (مف امدهین انیبه م یسخن شانیاشاره کرده و از ازدواج ا
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بـا وجـود    ).230 ،7ج: 1389 ،ي؛ طبـر 311ــ 309: 1380ابـو مخنـف،    ؛77، 3جق: 1416 ،ینفالح

  :  اند دهشاعران بسیاري بدان اشاره کر باز هم ،همسئلبراي این  تاریخی فقدان سند معتبر

  دیتا شود داماد و باشد فخر دورانـت رسـ      کــرب� قاســم گــل بــاغ حســن نیزمــ يا

  )40: 1378 ،یکاشان یفراه(

ــاه ــرادر را د   شـ ــط بـ ــون خـ ــچـ    دیقاســـــم بوســـــ ةبـــــاز رخســـــار    دیـ

ــت       فاطمـــه را عقـــد ببســـت   دختـــرش ــه دس ــت ب ــر دس ــر دو را داد دگ    ه

  )268: 1383 ،یآران یداع( 

  در کربال (ع)اکبر علیمادر حضرت  الیحضور ل. 4ـ6ـ2ـ2

 بـراي آن  متفاوت کردیدو روست که در کرب� اکبر علیمادر  �یحضور ل ل پرچالش،از دیگر مسائ

  :وجود دارد

  کربإلدر  (ع)اکبر علیمادر  إلینظر موافقان با حضور لالف. 

 يگـر یو د (ع)یمادر ابوبکر بن عل هیبنت مسعود الدام یلیل یکی: کرده ادی �یاز دو ل صباغ ابن

کـرب�   ياست که نامشان در شـمار شـهدا   (ع)نیبن الحس یمادر عل یالثقف ةبن عرو ةبنت مر یلیل

   ).209 :تا یب ،يمروز؛ 147: ق1417 ،يالب�دنک: ؛ نیز 19: تا یب ،یالمک یمالکذکر شده است (

  در کربإل (ع)اکبر علیمادر  إلینظر مخالفان با حضور لب. 

ـ  یکـ یزیبـه حضـور ف  و برخی از محققـان دیگـر،    الملوكالرسل و خیتاردر  يطبر مـادر   �یل

 نیبـر بـال   (س)نـب یدر کـرب� اشـاره نکـرده و فقـط از حضـور حضـرت ز       (ع)اکبر علیحضرت 

؛ ابن عسـاکر  203: 1394 د،یمفنک: نیز  ؛3053ـ3052 ،7ج: 1352 ،ي(طبر دنکن یم ادی (ع)اکبر علی

با اینکه بسیاري از منابع معتبر تاریخی ایـن   ).309: 1380ابومخنف،  ؛169، 69ج: ق1415 ،یدمشق

  :اند دهدر شعر آیینی، حضور لی� در کرب� را پذیرفته و آور ،اند دهه را رد کرمسئل

  به حـرم منتظـر اسـت    �یتو ل داریکه به د    میـ رو مهیخ يسو جان به یعل ياز جا زیخ

  )321: 1387 ،یکاشان ی(شرم

ــ ــش    �یام ل ــر نع ــر س ــیب ــر عل   اندر نواسـت  یکنان بر سر زنان مانند نمو     شاکب

  )189 ،1ج: 1349 ،یکاشان یفراه(

   ها سم اسب ریدر ز (ع)شدن حضرت قاسم مالیزنده پا .5ـ6ـ2ـ2

 ياریبسـ  را شاتیسم ستوران آن هم در زمان ح ریدر ز (ع)شدن حضرت قاسم مالیزنده پا ۀمسئل
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ـ ارباب مقاتـل در برخـورد بـا ا    اند. اص�ً بدان اشاره نکرده ایرد کرده  از مقاتل معتبر ه دو مسـئل  نی

  :دارند به شرح ذیل یاصل کردیرو

  ها سم اسب ریدر ز(ع)شدن حضرت قاسم مالینظر موافقان با زنده پاالف. 

 انـد؛  سم ستوران موافق ریز (ع)شدن حضرت قاسم مالیاز محققان و مورخان با زنده پابرخی 

سـم سـتوران و    مالیآن شهزاده پا دیوقت قاسم رسبه سر یوقتامام « :آورده است يمروز که چنان

؛ 421: 1388 ،ینراقـ نـک:  نیز ؛ 201: تا یب ،يمروز( »مرغ روحش به شاخسار جنان پرواز کرده بود

  .)305: ق1420 ،يدربندفاضل ال

  ها سم اسب ریدر ز (ع)شدن حضرت قاسم مالینظر مخالفان با زنده پا ب.

 مـال یبـه پا ، این قضیه را رد کرده و و مورخان از محققان بسیاريگروه اول،  دگاهیخ�ف دبر

ـ ا�ث ابـن نـک:  ؛ نیز 207: 1394 د،یاند (مف ها اشاره نکرده سم اسب ریز شانیشدن ا ، 5ج: 1344 ر،ی

که به اسـتناد روایـات    حالیدر ).311: 1380ابومخنف،  ؛77 ،3جق: 1416 ،یالحنف ي؛ القندوز185

نقـل  کـه   چنـان زیر سم اسبان لگدکوب شده اسـت؛   (ع)جسد نحس قاتل حضرت قاسم تاریخی،

 يازد دیعمـر بـن سـع    دیـ حضـرت قاسـم، د   نیالشهدا(ع) آمد به بالدیکه حضرت س یوقت« شده:

ـ  يریحضـرت شمشـ   د،یـ حضرت قاسم را از بدن جدا نما نیسر نازن خواهد یم آن ملعـون   ۀحوال

زد. لشـکر ابـن سـعد حملـه      حهیکرد، دستش را سپر نمود و دست نحسش از مرفق جدا شد. صـ 

سم ستوران شـد تـا    مالیپس آن ملعون پا .نمودند که آن ملعون را از دست حضرت نجات دهند

 برخـی ه از سـوي  مسـئل وجود رد شـدن ایـن    با . اما)264: 1374 ،یخراسان( »به جهنم واصل شد

  براي مثال:   است. منابع تاریخی، در شعر آیینی بازتاب وسیعی داشته

  عمو جان مکن جنگ تو با دشـمنان  يا که    بانگ فغـان   دیجنگ چو مغلوبه گشت شن

    کفـن  نینرم شـد آخـر تـن قاسـم خـون       

  ایـــقاســـم ناشـــاد را گشـــته تـــنش توت    خـــامس آل عبـــا دیـــاز آن دم کــه د  آه

ــت     هـا  مـه یخ يپس تن شـهزاده را بـرد سـو    ــکجا گف ــا دیی ــرت خ ای ــعت ــا ری   النس

  )231: 1381 ،يری(نص

  دختر آن حضرت يبرا (ع)نیآوردن خبر شهادت امام حس بال در نیکالغ خون يماجرا. 6ـ6ـ2ـ2

 نـه یبال در مد نیذکر ک�غ خون ،بیان شدهبر مقاتل نامعتبر  هیبا تکمستند که ریاز اخبار غ گرید یکی

در اخبـار آمـده کـه     ...« :آورده اسـت  شانیا دسالدختر خر يرا برا (ع)است که خبر شهادت امام

سـاله و   بود هفت ياو را دختر ،کوفه نمود متیآمده عز رونیمنوره ب ۀنیاز مد (ع)نیچون امام حس
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 ام نیمنؤالمـ  ام ۀکه با خود همراه برد در خان نتوانست ،که او را عارض شده بود يبه جهت رنجور

و پـر و بـال    امـد یب یکردند ک�غ دیتا در آن ساعت که امام را شه ...اهللا عنها بگذاشت یسلمه رض

ام سـلمه   واریـ و بـه د  دیرس نهیتا به مد رفت یپروازکنان م ،دهیمال (ع)نیخود را در خون امام حس

 .آلـود افتـاد   غچه درآمد و نظرش بـر آن کـ�غ خـون   از خانه به با (ع)نیقضا را دختر حس .نشست

 ،یکاشـف واعـظ  ( ...»بتـاه ا بـرآورد وا  ادیـ و فر دیکشـ عصمت از فرق مبارك در ۀدست کرد و مقنع

؛ 234ــ 233 ،1ج: 1390 ،یمازنـدران  ي؛ حـائر 171، 45ج :ق1403 ،یمجلسـ نـک:   زی؛ ن25: 1371

وجود ندارد؛ با هیچ سندي در منابع تاریخی  مشهور، این داستانبراي  .)45ـ44ق: 1415 ،یسیالدب

  براي مثال: .شده است بدان اشاره بسیار هم در شعر آیینی این حال،

  ينالـه و افغـان دار   نیچنـ  سـت یاز غم ک     يدار شـان یمـرغ چـرا حـال پر    يگفت ا

ــده       ام فاطمـه بـا شـور و نـوا آمـده      ي: اگفت ــربب� آمـ ــرگم و از کـ ــد مـ   ام قاصـ

  شــاه شــهدا بــود امــروز    یروز قربــان     منــا بــود امــروز يصــحرا کســرهی کــرب�

  )419ـ418 ،1ج: 1382نژاد،  ياصر(ن

  ).125: 1398 عربشاهی،نک: براي توضیح بیشتر 

  فضه و ریش ياجرام .7ـ6ـ2ـ2

(اواسط قـرن   يبن عبداهللا ا�ود سیبه نام ادر یاست که از زبان شخص یو فضه داستان ریش یۀقض

ـ اهـل تسـنن بـوده کـه ا     يو .نقل شده اسـت  بحار ا�نوارو  یاصول کاف) در کتاب مريقدوم   نی

عامـه وارد   يها ابمرسل نقل کرده و از آن پس در کت طور بهموهوم را بدون ذکر مدرك و  ۀافسان

 نقـل کـرده اسـت    يبـن محمـد اشـعر    نیحسـ  نوادرآن را از کتاب  زین ینیمرحوم کل .است هدش

ـ ن ؛169، 45ج: ق1403 ،ی؛ مجلس465، 1: ج1365 ،ینی(کل ـ نـک:   زی . )275، 2جق: 1411 ،یبحران

 (س)نـب یحضـرت ز  ۀفضه با اجاز کهآمده است بدین شرح  البکاء قیطر فضه در ماجراي شیر و

ـ را که دو روز قبل در قتلگـاه د  يریرفت تا ش ـ ببـراي حفاظـت از شـهدا     ،دهی فضـه سـ�م   . اوردی

و وارد قتلگاه شده و بـر   ستهیماجرا گر دنیبعد از شن ریرسانده و ش ریرا به ش (س)نبیحضرت ز

مـدت هفـت روز دور بـدن     و بـه  رفت (ع)نیسر امام حس يبا� نکهیتا ا ستیگر یسر هر نعش م

ـ امـام ب  فیاز بـدن شـر   ریت کانیو با دندان، پ ختیو خاك بر سر ر دیمطهر امام گرد  دیکشـ  رونی

در  رمسـتند، یداسـتان غ  نیـ هر حال ا به). 188ـ187: 1391 ،يدربندنک: ؛ نیز 36: 1376 ،ی(سهراب

  :داشته است یعیبازتاب وس ،ینییاز شاعران آ یشعر برخ

ــد       داد همـــــان دم فرمـــــان  نـــــبشیز ــه آمـ ــان   فضـ ــیر ژیـ ــر شـ ــه بـ    بـ
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ــنید  ــه شـ ــین قصـ ــیر همـ ــد      آه چـــون شـ ــه دویــ ــه از غصــ ــب قتلگــ   جانــ

ــهید  ــاه شـ ــر شـ ــا کـــه آمـــد بـــه بـ   از جگــــــر آه شــــــررناك کشــــــید    تـ

   روي خــود ســاخت از آن خــون گلگــون    ســر خــود زد بــه زمــین آن محــزون     

  )274: 1383 ،یآران یاع(د 

   در روز عاشورا (ع)نیبه امام حس لیشده از طرف جبرئ هیهد بیشدن س بیغ ثیحد. 8ـ6ـ2ـ2

 مـده آ القلـوب  حیمصـاب بـه نقـل از    روضإل الشـهدا کتاب منابع بسیاري از جمله در هم این داستان 

(ص) حضـرت رسـول  و  آورده (ع)براي امـام حسـین   یو به بیس، از بهشت، انار ل،یاست: جبرئ

هـا   ، بـاز میـوه  گریکردند. روز د چنان، دیگذارن یباقآن و از  دیبخور گریکدیرا با  وهیم نی: افرمود

کردنـد بـه    دیرا شـه  ریآن انار گم شد و چون ام به شکل اول خود باقی بود. با رحلت فاطمه(س)

 بیآن س ،يبر او غلبه کرد یتشنگهرگاه در کرب� ؛ بود (ع)نینزد امام حس بیشد؛ اما س دایناپ زین

: 1371 ،یکاشـف واعظ (شد  بیغا زین بیآن س با شهادت امام، .ياو کمتر شد یو تشنگ يدییرا بو

ـ ؛ 118، 1: ج1390 ،یمازنـدران  يحائرنک: ؛ نیز 245  یروانی؛ شـ 243ــ 242 ،2جق: 1411 ،یبحران

 یـۀ اول یخیو تـار  ییدر کتب روارغم شهرت  هم به ثیحد نیا ).748ـ747، 2ج ق:1415، يحائر

  :ال ببردؤس ریزرا کرب� در  (ع)نیامام حس يها یمطرح شود که تشنگ يا گونه به دینبا ،یاس�م

ــودال ــو گ ــر از ب ــود بیســ يقتلگــاه پ   بــود بیبــر صــل یکســ حیتنهــاتر از مســ    ب

  )253: 1392محمدزاده، (

  دیهم شد ناپد بیشد آن س نهیاز ک دیچون شه     بـود  کـه  یخلد مـادام  بیبا او بود س آنکه

ـ آ یم بیس يبو آنکه   دیاز آن مرقد شـن  بیس يبسا زائر که بو يا    هنـوز از تـربتش   دی

  )147: 1383 ،یآران ی(داع

  خوانی  از پدر در حین خطبه طلب آب در (ع)ماجراي امام حسین .9ـ6ـ2ـ2

منبـر اسـت کـه امـام      يبر بـا�  ی(ع)حضرت عل یخوان خطبه يماجرا ،مشهور يها از داستان یکی

 يبـرا  (ع)الفضلو، طلب آب کردند و حضرت ابپدر بزرگوارشان یخوان خطبه نیدر ح (ع)نیحس

فقـط در زمـان    (ع)یچـون حضـرت علـ    ؛اسـت  هرد شد ماجرا کام�ً نیاالبته آب آوردند.  شانیا

 (ع)نیو در آن موقـع امـام حسـ    انـد  دهدر کوفه بو شانیپس ا .خ�فتش منبر رفت و خطبه خواند

طلـب آب کـردن از پـدر در     و اند دهساله بو15اقل � (ع)ساله بوده و حضرت ابوالفضل 33 يمرد

 مـردود اسـت  کـام�ً  سـازگار نیسـت و    امـام و قطع کردن ک�م ایشـان بـا ادب    خوانی حین خطبه

   ).24ـ23 ،1: ج1366 ،ي(مطهر

  مقـام  شیبـر منبـر بـود   بود در مسـجد و       روز شه ملک وجـود  کیکه به  دمیآن شن
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  نیو سـن  غیوب� کشته شد از ت کرب در آنکه     بتــــول يزهــــرا ۀآزاد ۀزاد ناگهــــان

ــاب و طلــب آب نمــود  ــر ب ــدر ب   بشتاب يزود هکه ببه قنبر حق گفت  ریش       آمــد ان

  ...خانه شـتابان آمـد   يجست از جا و سو    قضا بود در آنجا خلـف اشـرف نـاس    از

 )218ـ217 ،1: ج1349 ،یکاشان یفراه(

  جهاد دانیبه م (ع)اکبر علیدر رفتن  (ع)نیآوردن امام حسچون و چرا . 10ـ6ـ2ـ2

در  (ع)نیافـراد، امـام حسـ    یزعم برخ است که به نیا ،ینییشعر آ ۀدر حوزي رایج خطاها دیگراز 

 ۀویشـ  چرا آوردن بـه  جهاد، با چون و دانیرفتن به م يبرا (ع)اکبر علیاذن خواستن حضرت  ۀلحظ

ـ ا کـه  ، درحالیپذیرفتنداصرار با  اما اند دهنبرد ممانعت فرمو دانیبه م شانیاز رفتن ا م،یمستقریغ  نی

 یکسـ  ارانیاز  یقتونقل شده:  لهوفدر  .ذکر نشده استهم  لهوف از جملهدر مقاتل معتبر  هیقض

بـه   (ع)پدرش رخصت کارزار خواست، امـام  از (ع)نیابن الحس ینمانده، عل یباق جز خاندان امام

ـ ابـن اث  ،يطبـر  از یقمـ همچنـین  . )153: 1381بـن طـاووس،    دی(سـ  او اجازه فرمود ابـوالفرج   ر،ی

از  تنهـا  نـه ه مسـئل ایـن   کـه  کند ینقل م گرانیطاووس و د بن دیو س دیمف خیش ،ينورید ،یاصفهان

را برتـر   (ع)اکبر علی، جان (ع)نیهم مردود است و هرگز امام حس یعقل ثیبلکه از ح ینقل ثیح

 هیبا تک ینییاز شاعران آ یاما برخ .)670: 1391 ،ياسترآباد نک:اند ( کرب� ندانسته يشهدا ریاز سا

؛ انـد  دهبـدان اشـاره کـر   احساسات مخاطـب   کیو تحر یبار عاطف شیافزا يبر منابع نامعتبر و برا

  :آمده سیطاقد يمثنودر که  چنان

ــدت     شــــه در التمــــاس شیپــــ شــــاهزاده ــ  یم ــد پ ــه ز شیب ــآن ش ــق نی   نس

ــون ــ چ ــد نیچن ــان  دشی ــاه جه   بـه رخصـت شـاه عـالم لـب گشـاد       پس     شهنش

 )448: 1390 ،یراق(ن

 در ادب آیینی »فیتوص«آوردن به  يو رو» نییتب« از شدن  دور. 11ـ6ـ2ـ2

از  ياریاسـت. بسـ   آن  یمـ یو تعل یتوجـه بـه بخـش ارزشـ     ،ینییمهم اشعار آ يها از رسالت یکی

ـ  ییکرب� در بخش ادب عاشورا يشهادت شهدا ۀلحظ وصفبه  شتریب ینییشاعران آ ، دتوجه دارن

از تحجـر و   يو منزه از وهـن و مبـرا   نیآفر پرمحتوا و عزتاشعار نغز و  يبا انشا دیبا که درحالی

سـا�ر   یۀتوصـ  بهکوشند تا به اشک و آه ب فااز اکت زیتعصب و دور از اقتصار بر غم و اندوه و پره

خود توجـه   هاي در سروده (س)نبیو حضرت ز (ع)امام سجاد ژهیاهل حرم به وسیرۀ و  دانیشه

 اصـغر(ع) و  علـی گی بیشتر شاعران آیینی به مقولۀ تشنمتأسفانه  اما. )608: 1389زاده، (محمد کنند

دنبـال   عد از وصف این لحظه، ب�فاصله بهشاعر باید ب که ، درحالیشهادت ایشان اشاره داشته نحوۀ
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بـراي   .فلسفۀ شهادت امام و یاران باوفاي ایشان غفلت نـورزد ذکرتبیین و چرایی ماجرا باشد و از 

ـ « خباززاده در شـعر مثال،  حضـرت   یشـنگ شـعر تنهـا بـه ت    يدر سـاختار عمـود  » اصـغر  یعلـ  ای

در گیـري �زم   و نتیجـه کـرده  اشاره دارد و مدام آن را تکرار  شانیشهادت ا ۀاصغر(ع) و نحو یعل

  را نداشته است.تبیین فلسفۀ قیام عاشورا 

ــودك    دادش آب نیآن کودك بود، خصم د تشنه ــب ک ــ  ل ــنه، راه ــد  یتش ــوثر ش   ک

  دست بابـا، رفتـه از جسـمش تـاب     يرو    رابیسـ  شیاز گلـو  ن،یکـ  ریـ چـرا ت  شد

 )149: 1376زاده، خباز(

ــام  ــب کـــ ــود  یعجـــ ــر ينمـــ ــادر  يا  ز آب     تـــ ــودك مــــــــ   کــــــــ

ــد   کـــه   اصــــــغر اصــــــغر علــــــی علــــــی         رپرپـــ يهمچـــون گـــل شـ

  )55: 1387 ،یکاشان يمعتمد(

ــ ــرده    ۀغنچ ــش فس ــغر از عط ــو اص ــوگل     چ   چــو قاســم تشــنه جــان ســپرده  ین

  )17: 1378 ،یکاشان ی(فراه 

  .282: 1398 عربشاهی کاشی، ؛218: 1392 ،يطاهر یبوستان ؛155: 1376زاده، خبازنک: نیز 

 دیشـه زیـرا  موارد پربسامد اسـت؛  از دیگر  انتظار اتیدر بخش ادب نییتب بدون ییگرا فیتوص

و  تعهدآور اسـت  وبخش  که سازنده، تحرك يانتظار: اند هم انتظار فرج را دو گونه دانسته يمطهر

دو نوع انتظار معلـول   نیااست و  »يگر یاباح« یکننده و نوع فلج وبازدارنده  ،رانگریکه و يانتظار

 خیتحـو�ت تـار   ۀدربار ما نشیبناشی از موعود و  يمهد یخیتار میدو نوع برداشت از ظهور عظ

انتظارشـان از نـوع    منفع�نه عمـل کـرده و   اغلب شاعران این عرصه،. )53: 1373 ،يمطهر( است

 امـدن ین شـاعر گـاهی  ؛ اند تهپرداخ شانیارادت به او ابراز  امام يمایس فیتوصبه  شتریب دوم است.

اشـکال  ب�ایـن امـر   اگرچـه   ند؛کندعا فرجش  يتا برا خواهد یاز امام م امام را مصلحت دانسته و

 پذیرفتنی نیست.نباشد، امري بر دوش منتظران  یفیتکل چیه اینکه ،است

ـ   يا  ا�   شـده وارون  ایدن نیظهورت را بخواه از حق که ا    چـون  یحجت حق سر سبحان مظهـر ب

 )78: 1376 خباززاده،(

  نظراننــد هنــوز چشــم در راه تــو صــاحب     کــه مــردم نگراننــد هنــوز يبگشــا پــرده

  خبراننـــد هنـــوز بـــی افتگـــانیخبر کـــه    فرســتباز يخبــر بــتیغ ۀســراپرد از

  )63: 1378 ،یمشفق کاشان(
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  گناهان امت دانستن ۀرا کفار (ع)نیو شهادت امام حس (ع)هائم ۀدربار یافراط يرجا. 12ـ6ـ2ـ2

 يهـم از رو  یو گاه دیآ ینگر م یلوح سطح که به ذهن اشخاص ساده یاز اشکا�ت و شبهات یکی

است کـه اعتقـاد بـه     نیاشود،  می يزبان دشمنان جار رب دالشهدایس يغرض و معاندت با عزادار

مـردم   يباعث اغرا شان،یقبور مطهر ا ارتیو ز (ع)نیامام حس بر هیآمرزش گناهان از راه ثواب گر

بر آن  هیشرح است که گر نیبد ،شبهه نیاما پاسخ ا .گردد یدر گناه مها  ی آنگستاخو  تیبه معص

را  یقائل به آن بوده و خداوند اشخاص هیاست که عموم امام یعفو اله سبابا قیمصاد ازحضرت 

هـا را   آن از بـاب تفضـل   اگـر بخواهـد   ،اند رفته ایشده و بدون توبه از دن رهیکه مرتکب گناهان کب

بوده و مشروط بـه   یاله تیمش همعلق ب رایز د؛یآ ی�زم نم تیعفو اغرا به معص نیاز او  بخشد یم

اسـتحقاق عقـاب بـر آن     تیدر ارتکـاب معصـ   یول ست؛یکه حاصل شدن آن معلوم ن ستا يامر

 یبر امر محقق قطع پس اگر انسان .است یقطع تیاست و حصول استحقاق عقاب بر معص یقطع

 یقاضـ ( ، کاري غیرعاق�نه اسـت معلوم الحصول ریحصول امر معلق مشروط غ دیبه ام ،اقدام کند

  .)395: 1390 ،ییطباطبا

 ناغـ غلـط مبلّ  يهـا  و آمـوزش  یاز مطالعات سطح یناش یغلط و افراط يها نوع برداشت نیا

ـ  ، یگرمبـازار  يبرا که بوده دهز عوام وسواد  کم مـذمت اهـل    ردمـو  کـرده و  را القـا  یمطـالب  نیچن

وافـر خـود    ۀع�ق ریثأت ، تحتینییاز شاعران آ یبرخ یگاه. )99: 1385 ،یجاع(ش اند بوده (ع)تیب

  که: اند دهآورپا را فراتر گذاشته و  (ع)هبه ائم

  خواسـتم  یقتل تـو از دادگـر مـ    خلد را بی    مرهون بهشـت  هیمقتول و ما از گر يشو تو

  )50: 1381 ،یزاده به نقل از حداد کاشان رسول(

  دهد یگشته و بر م کسانیام با خاك  کشته    مـن  انیعصـ  کند یکار طاعت م شیو� با

  )348: 1391 ،یکاشان میکل(

   تیدر مدح و تعز (ع)نیبا ائمه طاهر ییگو آداب سخن تیعدم رعا. 13ـ6ـ2ـ2

به بهانـه آوردن زبـان    دیتوجه داشته و هرگز نبا سخن با امامان معصوم به آدابشاعر باید همواره 

 یفیمثـال، شـر   يبـرا  .نداستفاده کیا لحن صمیمانه از واژگان یا ترکیبات محاوره و احیانا سخیف 

 :گویـد  مـی  منظور نشان دادن اهمیت این سردار وفـادار  (ع) و بهبعد از شهادت حضرت ابوالفضل

فعل بـاختن بـراي امـام     کاربرد). 119: 1396 ،یفیشر( بازه یتو م بی نیکه حس /دونن یعالم م مهه

  پسندیده نیست. ،جهانی را متحیر سازد ،خویش که توانسته با حماسۀحسین(ع) 

با� بردن مقـام اهـل    يمقام خود را برا ،یعرفان و انهیغال ساده، انه،یشاعر با زبان عام گاهی هم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)23(پپاپی  15شمارۀ   

1398ستان پاییز و زم  
 

106  

 نیهمـ  د،یـ جد يهـا  بر سبک ها یسنت ياز نقدها یکیکه  آورد می نییپا وانیح کیتا حد  (ع)تیب

ـ ا يهـا  از سـبک  یدر برخ رقص و شبه تکنو هنگکه آ ییتا جا شور بر شعور است ۀغلب نـوع   نی

ـ ا یتکلفـ  بی و ها يدر عزادار رنگ شدن سنت کم شد. دایپ یمداح  گـر یسـبک در نمادهـا از د   نی

 ).172ـ169: 1393 ،یسبک بود (رحمان نیا يها بیآس

      پرسـتم  نـب یچه هستم هرکه هستم به خدا سـگ ز هر

  نــبمیز يمــن ســگ کــو نــبمیز يمــن ســگ کــو    

  )77ـ76: 1382 ،یکاشان ی(قصاب 

را  سـخن شـأن  و  شعر سـروده  یاله ۀعاشقانه و طنز با مقام بلندمرتب یدر قالب شوخشاعر  یا

نکرده و براي خداوند لم یلد و لم یولـد، توصـیفی نادرسـت و کفرآمیـز بـه کـار بـرده و         تیرعا

  خداوند را به پسرانش سوگند داده است:

  چو به دوزخم دهد قبض و برات خواهد    عرصــات  ومیــو بــه   امــتیق يفــردا

ــنات   ــد حس ــرا نباش ــدا م ــزد خ ــون ن ــو    چ ــبخش جــون پســرات  میگ ــرا ب ــه م   ک

  )49: 1391کوشا، (

  )یپرست رواج جمال( ینیبا معشوق زم (ع)ائمه ياوصاف ظاهر ۀسیمقا. 14ـ6ـ2ـ2

گونه کـه   در نظر گرفته و همان ینیرا مانند معشوق زم (ع)، امامان معصومینییاز شاعران آ یگروه

 ییبـا یهم به وصف جمال و ز شانیا شود، یم فیتوص ینیمعشوق زم يزلف و چشم و قد و ابرو

بخـش   نیتر کوچک (ع)،ائمه يظاهر ییبایز انیب که درحالی، اند تهپرداخ (ع)امامان معصوم يظاهر

ـ قـرار گ  یادب ۀگون نیشاعران ا یهدف اصل دیاست و نبا ینییشعر آ ینیرسالت د عبـارت   . بـه ردی

 نیتـر  مهماز ایشان  يشرح و و صف حال معنو زیو ن ائمه(ع) یو باطن رتیس ییبایانتقال ز گر،ید

 ییو دلربـا  ییبـا یز فیاغـراق در توصـ   که باید بدان پرداختـه شـود.   است ینییشعر آ يها رسالت

و پـس   هیصفو ۀاست که در منابع دور یاز مباحث یکی (ع)حضرت عباس ژهیو هاشم به یجوانان بن

ـ آم اغراق يا اندازه به فاتیتوص نی. اشود یم دهیوفور د از آن به ذهـن از   ياسـت کـه باعـث دور    زی

 یافراطـ  يها فیتوص نیا یعاشورا و محدود شدن به ظاهر است و گاه امیق يها اهداف و ارزش

بـه مقـام    نیهاشم در حد تـوه  یاز بن یقد و قامت برخ ما،یس سو،یگ ییبایاز ز بیعج هاتیو تشب

ـ ا ییاسـت. گـو   شـان یا یاخ�ق يها و تنزل ارزش شانیا يوا�  يبـرا  یافراطـ  يهـا  فیتوصـ  نی

. اغـراق در ایـن   )46: 1394است (پرغو و غ�مزاده،  انیمخاطبان از مرگ خوبرو شتریب ینیاندوهگ

روایـی   یک از منابع شود که هیچ ائمه(ع) نسبت داده ی بههای توصیفات سبب شده تا گاهی ویژگی
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یینـی،  گونه توصیفات در شعر آ رواج این توجهی به این آسیب و بی .کند و تاریخی آن را تأیید نمی

روي بیاورند و بیش از پیش بـه ایـن    واقعیغیر هاي انتسابتا نسل آینده هم به این  شود می سبب

 حضـرت ابوالفضـل   يظـاهر  يها یژگیوصف و دری آران یداع ،مثال يبرا .توصیفات دامن بزنند

  :آورده است

  مشـتهر  ماشیبه حسن طلعت و سـ  یماه     ریت و شوکت شده شـه به فرط قو یشاه

  و سـروقد و همچـو مـو کمـر     ریعبسویگ    نیجبــ يرخ و مشــتر چهر و مــاهدیخورشــ

  )189ـ188: 1383 ،یآران یداع(

ــ ــ احبصــــ ــروان شمشــــ ــر             يریابــــ ــنـ ــر یگسـ ــم و عبهـ ــد يچشـ    باشـ

ــ ــ نهیســ ــر  ۀنیاش ســ ــت بــ ــا�         نیبهشــ ــد و بـــ ــنوبرقـــ ــد يصـــ   باشـــ

  )39 ،1: ج1377 ،یکاشان (حداد 

  .160: 1380 ،یکاشان يناصر؛ 239، 1: ج1384 ن،یاسی؛ آل 57: 1382 ،یقصاب کاشاننک:  زین

     ییگراجبر. 15ـ6ـ2ـ2

. اسـت  ییجبرگرا ۀمسئل ،خورد یبه چشم م ینییاز شاعران آ یگاه در شعر برخ که  یز موارد مهما

فرهنگ عاشـورا و   ۀدر حوز ها بیو ورود آس فیاز عوامل وقوع تحر یکی ام،یق ۀدربار ينگرجبر«

در تفکـر   ییرگرایو تقـد  يجبرانگـار  یطـو�ن  ۀسـابق  از يآن است. جدا میعدم بهره بردن و تعم

در  انیـ تـ�ش امو  زا دیبا افته،ی زیها تبلور ن مردم که در فرهنگ منثور و منظوم آن اجتماعی ـ ینید

قنـاد،   ی(آقاجـان » کـرد  ادیخاص  طور بهعاشورا  ۀحادث يجبر ریعام و تعب طور به ییجبرگرا جیترو

ـ تغیمحتـوم و �  يامـر  او سرنوشت ر ریشاعر تقد هم گاه ینییدر شعر آ ).93: 1387 دانسـته و   ری

  :مثال يبرا. دانسته است يجبر يتمام حوادث را امر

ــ ــورا  یبتیمص ــو عاش ــان چ ــود در جه ـ ب    نب   میکنــ هیــشـمار گر  ز جــور زمـان بــی  ای

  )154: 1389 ،ي(محمود  

  را کباب شانیا يها از سوز عطش دل يکرد    عترت اطهـار آب  يبه رو یفلک بست اي

 )260: 1383 ،یآران یداع(

 گیري تیجهن. 3

کاشـان   با توجه به اینکـه  ما را به خود اختصاص داده است و اتیاز ادب یعیبخش وس ،ینییادب آ

تـا   شـده که دارد سبب  یخاص ییایو جغراف یمذهب ،یفرهنگ تیموقع يباز تاکنون به اقتضا ریاز د
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ـ ییشعر آ، پژوهش نیدر اباشد.  رانیدر ا ینییمراکز رشد و نشر شعر آ نیتر مهماز  یکیهمواره   ین

ایـن  در  شناسـی  آسـیب که  دادنشان  جیو نتاده ش شناسی آسیبو  لیحلدر سطح محتوایی ت کاشان

باورهـا و   دهـد  یاسـت کـه نشـان مـ     يموضوع خود، زنگ خطـر  نیاست و ا عیوس اریبس سطح

ـ موارد دسـتخوش تحر  ریاز سا شیمردم ب یاعتقادات قلب  جیکـه تـرو   چنـان ؛ و بـدعت اسـت   فی

با سند مخـدوش   اتیو روا ثیاحاد افتنیراه  ،(ع)نیمعصوم ۀائم يانگار اهللا غلط مانند يها شهیاند

، رواج (ع)هبـا ائمـ   ییسـخن گـو   حیآداب صـح  تیـ عـدم رعا  ،سـازي  اسـطوره و گاه فاقد سـند،  

بـا   شـان یمـدح ا  خـتن یآم ،ینیمعشوق زم ۀویش به(س) جمال امام معصوم فیصو تو یپرست جمال

 يجـا  بـه  فیآوردن به توصـ  يانتظار و رو اتیدر بخش ادب ياعتقاد يها بیآس ،تغز�ت عاشقانه

 ییمحتـوا  شناسی آسیباست که در سطح  يموارد گریاز د ینییادب آ ۀکریبه پجبرگرایی و  نییتب

 يهـا  بـر گـزارش   هیـ و تک ینییشعر آ ۀکرینامعتبر در پ ایمستند ریغ اتیورود رواکه  شود یم دهید

ـ را به خود اختصـاص داده اسـت؛ ز   يبسامد آمار نیشتریب ،یخیمخدوش تار  یدانـش سـطح   رای

 يمـوارد  گـر یموثـق از د  يبه منـابع معتبـر و آبشـخورها    يشاعر از مفهوم امامت و عدم رجوع و

سـنگ   از رسالت گـران  از این قسم شوند و ییها بیدچار آس ،ینییاست که سبب شده تا شاعران آ

تا ضمن کشف، شناسایی و معرفـی   اند دهبه همین دلیل نگارندگان کوشی ؛غفلت ورزند ینییشعر آ

در شعر آیینی، زمینۀ افزایش سطح کیفی این گونۀ ادبی را بیش از پیش فـراهم کـرده   ها  این آسیب

اجتناب کرده و با مراجعـه بـه منـابع    ها  تا شاعران و مداحان این حوزه، در آثار خود از این آسیب

  .عر آیینی خلق کنندآثار ناب و ممتازي را در عرصۀ شمعتبر و موثق بتوانند 

  ها نوشت پی

  اند. استفاده کرده )ع(یا خدا پنداشتن ائمۀ اطهار» انگاري الوهیت«جاي عبارت  نگارندگان از این واژه به .1

شود که با حذف سند، قید و ربط رها شده؛ یعنی دچار ارسال  حدیث مرسل در معنی عام به حدیثی گفته می .2

خاص، حدیثی است که تابعی بدون ذکر واسطه (صحابی) از پیـامبر(ص) نقـل   و حذف اسناد است و در معنی 

  .)221: 1395 (نصیري، کند

  .48، 1: ج1366 مطهري، .3

  منابع

 .یتهران: علم ،یلیعباس خل ۀترجم ،رانیکامل بزرگ اس�م و ا خیتار ،)1344( یعل نیعزالد ر،یابن ا�ث .1

 ۀقـم: جامعـ   ،يمحمـدجواد غفـار   ۀترجم ،هیالفق حضرهیمن � ،ق)1398( نیبن الحس یمحمد بن عل ه،یابن بابو .2

  .قم نیمدرس

  .قم: ع�مه، 1چ، ابیطالبمناقب آل  ،ق)1415( یمحمد بن عل ،یابن شهرآشوب مازندران .3
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  : دارالفکر.روتیب ،یا�ول إلالطبع ،يریش یعل قیتحق، دمشق خیتار، ق)1415( اهللاإلبن هب یعل ،یابن عساکر الدمشق .4

 ينگارش موسو، ابو مخنف نیالحس غیرمستند: دانیسا�ر شه غیرمستند نیاول ،)138( ییحیابو مخنف، لوط بن  .5

  .الزهراء یقم: بن ،يریجزا

  ی.شناس عهیشقم: ، 2چ، و بازتاب وهیش زه،یعاشورا، انگ، )1391( محمدفاضل ،ياسترآباد .6

 ۀفیقـم: صـح   ،یشناس و جامعه یشناس اس�م ۀدربار یهای : پژوهشینید شناسی آسیب، )1384( محمد ،ياریاسفند .7

  خرد.

قم: ، 3چ ،يشاهرود یعیمحمدحسن شف ۀترجم ،ریجامع از الغد يا دهیگز ،ق)1429( نیالحسعبد خیش ،ینیام .8

 نبوت، نشر قلم مکنون. راثیم

محـدث، تهـران:    هاشمریم حیتصح ،يدو جلد ۀدوردوم)،  مهین( آتشکده آذر ،)1373( گیب یلطفعل ،یگدلیآذر ب .9

  .ریکبرینشر ام

و  صدا  یاس�م يها پژوهش قم:، 2چ، (ع)نیامام حس يعزادار يها بیو آس ادهایبن ،)1387( یعل قناد، یآقاجان .10

  .)دفتر عقل( مایس

، 1چ، دادبـه  ۀ اصـغر بـا مقدمـ   ،یکاشـان  ونیهما اتیغزل وانید، )1384( رضا دی)، سیکاشان ونی(هما نیاسیآل  .11

  .نشر مرسلکاشان: 

ـ لبنان: چـاپ و نشـر و توز   ـ روتیب ،تیالمعاجز معاجز آل الب نإلیمد، )م1991/ ق1411( هاشم دیس ،یبحران .12  عی

  .یالکتب

و دار الرسـول   ضـاء یالب إلالمحجـ  لبنـان: دار  ـ روتیب ،عهیعاشورا و نساء الش، )م1997/ ق1417( حسن ،يالب�د .13

  (ص).ا�کرم

کاشـان:   ،یکاشان یو زجاج یآران يو تشکر یصائم کاشان ۀ، با مقدمبوستان نور ،)1392( علی بوستانی طاهري، .14

  .نشر مرسل

و  یآموزشـ  ۀسسـ ؤقـم: م ، 7چ، الشـهدا دیجامع س غیرمستندو  امیق خیتار ،)1393(همکاران و  ، مهديییشوایپ .15

 .ینیامام خم یپژوهش

، »شـناختی  عزاداري محرم در عهد صفوي: یک بررسـی آسـیب  « )،1394( زاده، صدیقه و غ�م پرغو، محمدعلی .16

  .70ـ35، 63ۀ شمارپژوهشی نشر حوزۀ علمیه،  مقالۀ علمی

ـ آ دیاز منظر شه ینید شناسی آسیب ،)1378( محمد ،يباقر و يمهد دیس ،یجهرم .17 تهـران:  ، 2چ ،ياهللا مطهـر  تی

 .هماهنگ

  .بیتهذ قم: ،2چ، يرضا کوشار ۀترجم ،نیالسبط یمعال ،)1390( يمهدمحمد ،یمازندران يحائر .18

  .(ع)تیاهل الب نیتهران نشر مکتب الذاکر ،یحداد کاشان وانیعشق: د ۀشرار، )1377( عباس ،یحداد کاشان .19

  .طهران هیاس�م ۀیعلم یفروش تهران: نشر کتاب ،نیالقارئ إلیو هدا نیالواعظ إلیکفا، تا) (بی الفضل یاب دیس ،ینیحس .20

  .سورهنشر جا:  بی ،1چ ،ایمرآة ا�ول، )1376( اهللا بیخباززاده، حب .21
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تهـران:   ،یالحسن شـعران ابو رزایحاج م حیتصح ،خیمنتخب التوار ،)1347( یعلمحمدهاشم بن محمد ،یخراسان .22

  فروشی اس�میه. کتاب

  .قم: نور السجاد، 1چ ،یآران یاهللا سلمان بیبه اهتمام حب ،دیقصا وانید، )1383( م�حسن ،یآران یداع .23

 اهللا آیـت  نظـر  زیـر  ،)پیامـدها  رویـدادها،  ها، انگیزه ها، ریشه( عاشورا ،)1384(، مهدي نژاد رستم و سعید داودي، .24

 .(ع)ابیطالب بن علی ا�مام جا: مدرسإل ، بی2چ شیرازي، مکارم

ـ  رهایمس یف إلیالنبو ةالعتر یعل يجر مایالقراء ف إلتحف ،م)1994/ ق1415( نیبن الحس یعل ،یسیالدب .25 ، الشـام  یال

  .: منشورات دارالفنونروتیب

  .دار الفکر :لبنان ـ  روتیب ،يالکبر وانیالح ةایح ،تا) (بی نیالد کمال خیالش ،يریالدم .26

  .ساینشر ت :، تهرانمحرم يمناسک عزادار یشناس محرم: انسان يمناسک عزادار راتییتغ، )1393( جبار ،یرحمان .27

 ،)»آیینـی  هـاي  همـایش  در شـده  چـاپ  آثـار  بـر  تکیه با( معاصر مذهبی شعر شناسی آسیب« خدیجه، رحیمی، .28

  .322ـ309 ،اراك، افسانه کشوري همایش مقا�ت مجموعه

قم: مرکـز نشـر علـوم و معـارف      ،(ع)معصومان ریتفس یشناس و روش شناسی آسیب، )1380( اکبر علی ،یرستم .29

  .میقرآن کر

  .کاشان: مرسل، 1چ ،ها هیها و گر روضه ،)1381( (آشفته)، جعفر زاده رسول .30

تهـران:   ،(ع)البکـاء: در مصـائب خـامس آل عبـا     قیـ طر ،)1376( یم� حسن بـن مـ� عبـد سـهراب     ،یسهراب .31

  .هیاس�م یفروش کتاب

  .قم: نبوغ، 4چ ،یتهران یرجال رضایعل ۀترجم (لهوف)، دانیسا�ر شه ۀسوگنام، )1381( ابن طاووس دیس .32

 .ییقم: نشر مح، 5چ ،یقیعزادار حق، )1385( محمد ،یشجاع .33

  .يروزیجا: صبح پ بی، 2چ ،یکاشان یاهتمام محسن حافظ هب ،یکاشان یشرم وانید، )1387( محمد ،یکاشان یشرم .34

  .نبی آل: قم، 1چ ،الحسین علی س�م ،)1396( محمود، )کمیل( کاشانی شریفی .35

اسـرار   یالعبـادات فـ   ریإکسـ  ،م) 1994 /ق1415( )، آغـابن عابـد  ي(معروف به فاضـل دربنـد   يحائر یروانیش .36

 یالمصـطف  إل: شـرک نیالبحـر  ــ  المنامـه  ،يالجمر هیو استاد عباس م� عط يمحمد جمعه باد خیش قیالشهادات، تحق

    .هیللخدمات الثقاف

محمـد   صیتلخـ  ،يقرن هشـتم هجـر   انیقرن هفتم تا پا لیاز اوا رانیدر ا اتیادب خیتار، )1374( اهللا حیصفا، ذب .37

  تهران: نشر فردوس.، 9چ ،یتراب

  .ققنوس ۀ، تهران: هزارعاشورا فاتیتحر یشناس جامعه ،)1385( دیعبدالحم ،ییایض .38

ـ ید يهـا  بـه حماسـه   یبـا نگـاه   يدریح ۀحمل  ،)1395(، محسن یرانیم باغ و یمرتض ،یبرزک يطاهر .39 ، 2چ ،ین

 مرسل.کاشان: 

قم:  ،28چ ،یهمدان يباقر موسومحمد دیس ۀترجم ،زانیالم ریتفس ۀترجم ،)1388( نیحسمحمد دیس ،ییطباطبا .40

  .قم هیعلم ۀحوز نیمدرس ۀبه جامع وابسته  ینشر اس�م

 ۀترجمـ ، الرسـل و الملـوك   خی: تـار يطبـر  خیتـار  ،)1389 کیـ و نشر الکترون 1352( ریمحمد بن جر ،يطبر .41
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   ن.رایفرهنگ ا ادیتهران: بن نده،یپاابوالقاسم 

ـ پ حیصـح  ۀریسـ  ،)1391( یجعفر مرتضـ  دیع�مه س ،یعامل .42  یالنبـ  رةیمـن سـ   حیالصـح  ۀترجمـ ، اعظـم  امبری

تهـران:   ،و تمـدن  خی: تاریگروه علم ،یفرهنگ و مطالعات اجتماع ۀپژوهشکد ،يمحمد سپهر ۀ، ترجم(ص)ا�عظم

  .یاس�م ۀشینشر پژوهشگاه فرهنگ و اند

رسـالۀ   ،ششم تا امروز ۀشاعران کاشان از سد ینییشعر آ شناسی آسیبو  لیتحل، )1398( عربشاهی کاشی، الهام .43

استاد راهنما رضا شجري، اساتید مشاور عبـداهللا موحـدي محـب و رضـا روحـانی،       ي زبان و ادبیات فارسی،دکتر

  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کاشان.

  .ثیالحد قم: دار ،يجلد تک ۀدور ،یا�صول الکاف یعل إلیالحاش ،تا) (بی نیالعابد نیاحمد بن ز ،یالعامل يالعلو .44

  .زنجان: دانش زنجان، 1چ ،»یغبار کاشان«اشعار  وانید اتیکل ،)1388( یعل)، محمدوانی(مبشّر د یغبار کاشان .45

 .یتهران: منشورات ا�علم اسرار الشهادة،، )ق1420( آخوند م� آقا ،يفاضل الدربند .46

  .تهران: آرام دل، 3چ ،هیکتاب سعادات ناصر یسی: بازنويدربند رمستندیغ)، 1391( ـــــــ .47

  .تهران: سخن ،1چ ،ها و روش کردهایها، رو هینظر یشناس سبک، )1391( محمود ،یمعجنرود یفتوح. 48

  .کاشان نو، محرم الحرام ۀخانکاشان: چاپ، چاوش عزا، )1378( اهللازیعز ،یکاشان یفراه .49

  .کتاب طبع یشرکت سهام ۀجا: چاپخان بی، 1چ ،از خرمن ادب يا خوشه، )1349( ـــــــ .50

تهـران: سـازمان   ، 3چ، (ع)الشـهدا دیحضرت س نیاربع ۀدربار قیتحق ،)1390( یعلمحمد دیس ،ییطباطبا یقاض .51

  .چاپ و انتشارات

  .ییسنا ۀ: کتابخان�نیگ، 1چ)، ي(وجد يکوشش جواهر به ،یقصاب کاشان وانید ،)1363( یقصاب کاشان .52

 تهران: مقدس.، 2چخراطها،  دیو سع یفتح دیفر حی، تصحاآلمال یمنته ،)1379( شیخ عباس قمی، .53

جمـال   یعلـ  دیسـ  قیـ تحق ،یالقرب يلذو ةالمود عینابی ،)1375 /ق1416( میبن ابراه مانیسل ،یالحنف يالقندوز .54

  والنشر. إلللطباع ةقم: دار ا�سو ـ طهران ،الثالثه إلالطبع ،ینیالحس شرفا

تهـران: کتابخانـه،   ، 2چ ز،یعباس رسـتاخ  دیکوشش س به ،یحسن کاش وانید، )1389( حسن بن محمود ،یکاش .55

  .یاس�م يموزه و مرکز اسناد مجلس شورا

 معـارف  انجمـن  پژوهشـی  علمـی  فصـلنامۀ  ،»نبـی(ع)  عصـمت  و صـدر  شقّ« ،)1385( علی پازوکی، کرب�یی .56

  .126ـ105 ،3 شمارۀ دوم، سال ،ایران  اس�می

  نا. : بیتهران، 2چ ،ییضایپرتوب نیحس ۀو مقدم حیتصح ،یکاشان میکل وانید ،)1391(، ابوطالب یکاشان میلک .57

  .هیالکتب ا�س�م تهران: دار، 4چ ،یاصول کاف ،)1365( عقوبیمحمد بن  ،ینیکل .58

 قم: وثوق. ،1چ ،حق يآوا ،)1391( یکوشا، عل .59

، طهـران:  (ع)أحوال ا�ئمه إلمعرف یف إلالفصول المهم، تا) (بی بن محمد بن احمد ی(ابن صباغ)، عل یالمک یلکام .60

  .العدل إلمطبع

  .مکتوب راثیتهران: م ،یبوالفضل غ�ماو  اتیرضا ب حیتصح نش،ی، گزنامه یعل ،)1389( عیتخلص به ربم .61
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  .الوفا إلسسؤو م یالتراث العرب اءی: دار ا�حروتی، با�نوار بحار ،ق)1403( باقرمحمد ،یجلسم .62

کوشـا،   یمحمـدعل  حیتصـح  ،فاتیتحر ،يعاشورا، عزادار، )1388( قم یۀعلم ۀحوز نیو محقق نیجمع مدرسم .63

  .خرد ۀفیقم: صح، 3چ

جـا:   بـی  ،یگرکـان  یمهر علـ  کوشش به ،یمو�نا محتشم کاشان وانید ،)1370( یعلالدین  کمال ،یحتشم کاشانم .64

   .3چ ،ییسنا ۀکتابخان

  .تیقم: پرتو و�، 3چ، (ص)اعظم امبریپ ۀریس، )1393( غ�محسن ،یحرمم .65

 سـال  ،نقـد  کتـاب : کـ�م  و فلسفه ،» اس�می انق�ب عصر عاشورایی اشعار تحلیل« ،)1392( مرضیه حمدزاده،م .66

  .262ـ229 ،68ـ67 شمارۀ ،پانزدهم

  .عاشورا یتهران: نشر مجتمع فرهنگ، 1چ، عاشورا در شعر معاصر و فرهنگ عامه، )1389. ـــــــ (67

تهـران: نشـر   ، 1چ ،(ع)چهارده معصوم یزن نهیس يها و نوحه یمراث ح،ی: مداتینور و� ،)1389( ریام، يمحمود .68

 .لفؤم

  .یعلم ۀو چاپخان ی، تهران: کتابفروشطوفان البکاء، تا) (بی )ي(جوهرمیمحمد ابراه ،يمروز .69

  .روزیپ ۀقم: چاپخان، کاشان يها نغمه)، 1350(احمد  ،یکاشان ۀقنادزاد و احمد ،يمشجر .70

  .تهران: پاژنگ، 1چ ،یکرمان ازین دیبه انتخاب سع ،دیفراز مسند خورش، )1378( منش)، عباس ی(ک یمشفق کاشان .71

   .تهران: صدرا ،11چ ،ینیحماسه حس، )1366( مرتضی مطهري، .72

  .تهران: نشر صدرا د،یشه ۀو مقال خیتار ۀفلسف دگاهیاز د (ع)يو انق�ب مهد امی، ق)1373(. ــــــ 73

  .قم: نشر قلم مکنون ،)تیب اهل یو مراث حی(مدایسنت يها سروده، )1387( حسین معتمدي کاشانی، سید .73

  .قم: انتشارات نبوغ، 7چ ،يجعفر رضایعل دیس ۀترجم ،دیمف غیرمستند، )1394( مفید، محمد بن محمد .74

  .(ع)حضرت موعود یفرهنگ ادیقم: بن، 6چ، منتظر ۀجامع شناسی آسیب، )1395( محمد دیتبار، سریم .75

  .تهران: تا�ر کتاب تهران ،یاصغر صائم کاشان یعل حیتصح ،یکاشان يناصر وانید، )1380( حسن ،یکاشان يناصر .76

 .حیقم: نصا، 3چ، (ص)آل محمد حیمصائب و مدا یاصول مداح، )1382( نژاد، اکرم السادات يناصر .77

  .يقم: نهاوند، 2چ ،یابیافراس یعل قیو تحق حیتصح ،سیطاقد يمثنو، )1390( م� احمد ،ینراق .78

 .قم: سرور ،1چ منفرد، ينظر ی، به اهتمام علجانسوز يها محرق القلوب: غم ،)1388( يمهدمحمد م� ،ینراق .79

  .رایقم: الط، 1چ ،یحسن عاطف حیتصح ،افروز مجلس يمثنو ،)1385( یعل فضل ،یکاشان يآبادصرن .80

  کاشان: نشر مرسل.، 1چ ا،یبا مقدمه عباس بهن ،يرینص ۀنیگنج، )1381( اکبر علی ،يرینص .81

  .هران، مرکز نشر هاجرعلمیه خوا هاي حوزهمرکز مدیریت ، 14چ ،درسنامه علم حدیث، )1395( علی نصیري، .82

    .يمحمود یانتشارات کتابفروش: جا بی ،يانوار المواهب نهاوندتا)،  بی( اکبر علی خیش ،ينهاوند .83

  ن.بیدارا مکتب: بیدگل و آران بیدگلی، اسماعیلی احمد تصحیح ،بیدگلی واصف دیوان ،)1392( بیدگلی واصف .84

جـا:   ، بی4، چتصحیح و حواشی حاج شیخ ابوالحسن شعرانی، إل الشهداروض)، 1371( واعظ کاشفی، م�حسین .85

  فروشی اس�میه. کتاب

  .68 و 67ۀ شمار ،کتاب نقد ۀ، مجل»آن يها و لغزش ینییشعر آ«، )1392( رضامحمد دزاده،یوح .86

: کـ�م  و فلسـفه  ،»معاصـر  آیینـی  شـعر  در امامت مفهوم درك سطوح« ،)1394( رضا بیات، و عباسعلی وفایی،. 87
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