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 چکیده
شااود، اشااتارد اساان کااس بااس دييااه    ان ااس شااتر تناال و شااتر د ااام موااد  ناميااده ماای    

هاااد  ااا   ااود، ناوعی متمااایز و ویاا ه از شااتر متاقار بااس وتااود اورده اساان. ب ااش    وی تای 
م هاااد بزرتداشاان د ااا اد از ایاان اشااتار پاا  از پایااانِ تناال و در ساامينارها و کنگااره  عمااده

کاس در  « م(ناود سارداران  »اد اسان باس ناام    اناد. ازتملاۀ ایان اداار، م موعاس     مود  ساروده شاده  
ده تلااد راااد و بااس یاااد ده  اان از شااهداد د ااام موااد  سااروده شااده اساان. ایاان موايااس بااس        

پااردازد و بااس  اشاای متر اای، بررساای، نوااد و   ليااه ایاان اشااتار و نواااط اااوّت و ضااتت ان ماای 
اناد، نياز اشااره    د تایگااه تدیاد م(ناود در شاتر د اام مواد  کارده       کس ایان شااعران باراد ای اا    

اناد  اا از اايا  م(ناود کاس  ارد روایان اسان، باراد مفايا            دارد؛ بس ایان متنای کاس کوشايده    
متنااوم زنااایی، عر ااانی، روایاان، زاازل، اماسااس و ... همزمااان بااا هاام اساات اده کننااد. از نظاار        

 اند.ین نواورد ناکام بودهنویسندة این موايس، شاعران مبکور در ارا ۀ ا
 

م(نااود ساارداران، د ااام موااد ،  ر ياان  ااازه در م(نااود،   ليااه    هااای کلیاادی:  واژه
 م توایی بازی.
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 مقدّمه   -1

 لهئبیان مس -1-1

سارایی در شاتر  ارسای  اا رسايدن باس        در این مواياس ابتادا باس قاورت ماوتز ساير م(ناود       
شااتر د ااام موااد  در ایاان بااين   ساارایی در  شااتر متاقاار بررساای و سااپ  تایگاااه م(نااود  

تااردد. از سااود دیگاار بااس  اشاای کااس شاااعران ادبيااات پایاادارد بااراد اساات اده از   يااين ماای
 ل يوای کاس ناوعی     -شاود  اناد، اشااره مای   عناقر  دزيای و زناایی در  ل ياز باا اماساس کارده      
تااردد.  و ضااتت و اااوّت ان بررساای ماای   -مش  ااۀ ساا کی بااراد شااتر تناال اساان     

، ساارودة اسااين اساارا يلی   «ع ااور از قاااعوس » -1شااده ع ار نااد از:   هاااد بررساای  م(نااود
، ساارودة م مااود شاااهر ی دربااارة    «  ل اای عشااز »-2اش م ا اای  دربااارة شااهيد   ااه  

، سااارودة عليرضاااا اااازوه درباااارة شاااهيد  «هماااس یوسااات ایااان»-3شاااهيد ع اااداش مي(مااای 
روتااردد ، ساارودة شاايرینتلی تلماارادد دربااارة شااهيد ب   «سااپيداران سااردار»-4کاهاادوز

، «نامااسناای»-6، ساارودة مشاا ز کاشااانی دربااارة شااهيد اساان باااارد   «بنااد ايتهاااب ه اان»-5
، ساارودة «ان هميشااس ساا ز »-7ساارودة رضااا اسااماعيلی دربااارة شااهيد اامااد متوسااليان       

، ساارودة منياا ه  «مهتاااب کردسااتان »-8ابااادد دربااارة شااهيد هماان   پرویااز بيگاای ا ياا   
، سااارودة شااايرینتلی  «از از شااالم سپااارو»-9در ومياااان درباااارة شاااهيد ناقااار کاااا می    

، ساارودة اميااد ساا زوارد دربااارة   «یاااد یاااران »-10تلماارادد دربااارة شااهيد یااداش کلهاار   
 شهيد م مد وی رضود.

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-2

رو  یابااد؛ از انضاارورت ایاان   ويااز بيشااتر از تن ااۀ نگاااه  ااازة انتوااادد ان متنااا ماای   
انااد، باار ت اارد    ادبيااات پایاادارد نوشااتس شااده   کااس  وری ااا   مااام موااار ی کااس در اااوزة    

شااده،   اان  هاام در مااواردد ضاات ی مشاااهده ماای  هاااد انهااا رر يااده، اتاار   وانمناادد
هاااد هن ااارتریزد و نگاااه  ااازه،  ت ياار بااس  وانمناادد شااده اساان! از سااود دیگاار،  عنااوان

باشااد؛ نواادد کااس نااوعی نوااد ضااتت و اااوّت شاااعران انهااا نيااز ماای هااا بااس نوااد ایاان کتاااب
 ر در م ات پ وهشی بدان پردا تس شده اسن.کمت
 پیشینة تحقیق -1-3

شااوند،  اااکنون   ويواای  هااایی کااس در ایاان موايااس بررساای ماای   در  ااو  م(نااود 
هاا مواار ی نوشاتس شاده      اترراس باراد دیگار اداار شااعران ایان م موعاس        ؛قورت نگر تس
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ود، هاااد تدیااد زنااایی بااس با اان اماساای م(ناا     اساان. هم نااين دربااارة ورود  ر ياان  
 اماسااس در شااتر از ساااعد باااارد امااده اساان.کتاب     شااتر امااروز مفاااي ی در کتاااب  

 باشد.  از زامرضا رامدل نيز ااود نکات ارزشمندد در این زمينس می انواب
 
 بحث -2

هاااد بااارز شااتر انواااب و د ااام موااد ، روا. ااياا  زاازل بااا          یکاای از وی تاای 
نااوینی بااراد زاازل ا ریااد   هاااد  هاااد اماساای و عر ااانی اساان کااس  ر ياان    درونمایااس
 . در کناااار روا. زااازل اماسااای بایاااد از  دييرا ااای کاااس در اايااا    20: 1372)بااااارد، 

م(نود ای اد شاد نياز یااد کنايم. اايا  م(ناود باس ديياه  ناوم اا ياس، ازادد بيشاترد باراد             
ااااي ی اساان کااس متمااور  بااراد ساارایش داسااتان و     ،کنااد؛ بنااابراین سااراینده ای اااد ماای 

امااا از ع اار بازتشاان،    ؛تر تااس اساان مااورد اساات اده ااارار ماای    هاااد بلنااد  اکایاان
ساارایی رو بااس ا ااول نهاااد؛ رنانکااس در دوران مشااروزس و بتااد از ان بااس کمتاارین     منظومااس

زهااره و »هاااد مربااوط بااس ایاان دوران را  تااداد  ااود رساايد. شاااید بتااوان ا اارین منظومااس 
روپااایی و نا مااام  اد اساان از یاا  داسااتان ا مياارزا دانساان کااس  رتمااس   ایاار.« منااورهر

  . 10: 1374)ذواي وارد، 
ايااات. ساااایس، علااای متلااام و ه.. در دورة انوااااب اساااامی، شاااتراد رنااادد راااون 

هااد ایان دوره نياز راون اارن       اناد. م(ناود  ازماایی کارده  اامد عزیزد در م(نود نياز ز ا   
ساايزدهم بساايار کو اااه و مشاا ون از م اااهيم عر ااانی و زنااایی اساان.  اسااتگاه نااواورد   

 نهااا در ايفااۀ کلمااات و  ت ياارات، بلکااس در م اااهيم و سااا ن ان نيااز اابااه      د نااسم(نااو
عنااوان ااااي ی بااراد  تست وساان؛ باادین متنااا کااس شااتراد انواااب از م(نااود هم نااان بااس  

تاااویی  کنناااد، اماااا در کناااار ایااان داساااتانناماااس اسااات اده مااای بياااان داساااتان و زنااادتی
اد کااس ااياا   تونااس ود بگن اننااد؛ بااسانااد م ااامين عر ااانی و زنااایی را نيااز در م(ناا کوشاايده

 ي ا  م مون بسيار بس ززل ش يس کنند.   م(نود را بس
کنگاارة بزرتداشاان ساارداران »م موعااۀ اشااتار مااورد ب اا  در ایاان موايااس کااس بااراد  

راااد شااده،  اشاای اساان از سااود شاااعران م موعااس  ااا     1376بااس سااال « شااهيد سااپاه
 وانااد  ماای -ان داسااتان و روایاان بياا -نشااان دهنااد م(نااود در کنااار کااارکرد کهاان  ااود  

م ملاای بااراد م ااامين و م اااهيم عر ااانی و زنااایی باشااد. ایاان  ديياار را در ايفااۀ کلمااات 
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اي تاس نگارنادة ایان سافور، رناين  اشای را ناکاام         ؛ اوان مشااهده کارد   و  ت يرات نياز مای  
ری تااس  کنااد و متتوااد اساان ایاان شاااعران بااا ارا ااۀ شااترد شاالوغ و درهاام     ارزیااابی ماای

تانااس را  هاااد ده انااد ایاان  ر ياان تدیااد را ارا ااس دهنااد. ایناا  ایاان منظومااس      نسااتسنتوا
 کنيم:   اتمال متر ی و بررسی می بس

 معرفی و بررسی آثار -2-1

 عبور از صاعقه -2-1-1

ساارودة اسااين اساارا يلی، ااادود رهارقااد بياان دارد و باار وزن شاااهنامس و دربااارة     
شااده اساان. ابتااداد منظومااس بااس شاايوة اش م ا اای سااروده  زناادتی و شااهادت شاايا   ااه
هاااد ساان تی ادب  ارساای، بااا امااد و دناااد ايهاای ازاااز     متااون اماساای و دیگاار منظومااس 

 شده اسن:
 باااس ناااام  داوناااد تنااال و تهااااد 

 
 کااس در تااان مااا  ااون زياارت نهاااد  

  9: 1376)اسرا يلی،                       
تهاااد و شااهادت،  شاااعر در ایاان بياان و ابيااات پاا  از ان، بااا اشاااره بااس تناال و      

ای اااد کاارده و سااپ  بااس   1«براعاان اسااتهال»ريناای و در اقاافا  باادی ،  نااوعی مودمااس
هاااد  شاار   ويااد شااهيد م ا اای پردا تااس اساان.  نااۀ اقاالی منظومااس بااس  وليااد از داسااتان  

هاا  شاود. اک(ار منظوماس    ، باا شار   اانواده و  وياد اهرماان داساتان ازااز مای        2کهن  ارسی
و  هماااد و همااایون، اميرارسااان،  ساارو و شاايرینساای )رااون: هاااد من(ااور  ار و داسااتان
ایاازدد مشاادول  شااود کااس پادشاااهی در نتماان و  اار  تونااس ازاااز ماای    ایااننامااس ابومساالم
کناد، نداشاتن  رزناد اسان؛  اا      سان و  نهاا ريازد کاس عايش او را ماند ص مای       اکمرانی ا

ساااد اهرمااان و اکنااد. ایان مو ياات ) ويااد مت ازه  اینکاس  داونااد باس او  رزناادد عفااا مای   
و اي تااس بااس دور از « ع ااور از قاااعوس»هاااد شااگرد او  در منظومااۀ  رشااد سااری  و  وانااایی

توناس وقات    بار اساازيرد  کارار شاده اسان. در ایان منظوماس،  وياد شاهيد م ا ای ایان          
  کااس ایاان  ااود 26شااود کااس پاادر و مااادر او هاار دو اهااه دعااا و نماااز بودنااد )همااان:  ماای

يح زناادتی اهرمااان اساان. ایاان شااهيد، پاا  از  ويااد،      اد برتسااتس کااردن م اا   تونااس
تياارد  کنااد و علاام و ادب را  راماای ساارعن رشااد ماای شااود کااس بااس کااودکی  وقاات ماای

 ر ياا  اهرمااان داسااتان در رنااد ساافر رشااد کاارده و   ااایه را      . باادین28-27)همااان: 
اش م ا اای را در ایاان منظومااس اهرمااان نامياادیم،     کنااد. اینکااس شاايا   ااه   کساا  ماای 
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هاااد واردشااده در داسااتان را   يلاای     تس از نظریااا ی اساان کااس  مااام ش  ااين   بر اساا
داند. باس ت تاۀ اوم ر او اتای اتار نویسانده ناام  اود را در داساتان بيااورد، باازهم ایان              می

تاااه در داسااتانی بااا یاا    نااام،  نهااا یاا  ش  ااين   يلاای و داسااتانی اساان. بنااابراین هااي    
اینکااس نااام ان ش  ااين رود کازااب   ش  ااين  اااری ی مواتااس نيسااتيم؛ زیاارا بااس م اات     

    .Mc Hale، 2001: 215تردد ) داستان نوشتس شود، بس ش  يتی داستانی م دّل می
اساارا يلی پاا  از ذکاار  ويااد م ا اای، بااس برشاامردن واااای  زناادتی شااهيد در پاايش و    
پاا  از انواااب پردا تااس کااس اي تااس تاااه بااا پ رتااویی و  شاا يهات و  وقااي ات بساايار کااار را   

کشاانده اساان. ایاان ادار از اشااارات عر ااانی نياز رااون عهااد ايسان، بلاای ت ااتن و      باس ازناااب 
 اا.  ايی نيسن و تهگاه در ان از  ت يرات نامناس  است اده شده؛ مانند:

 ب رماااااود  اااااا تااااايش اساااااام را 
 

 
 

 قاااااادّام را  نوازناااااد باااااس ساااااايلی  
   44: 1376)اسرا يلی،                         

 تجلّی عشق -2-1-2

ود شاااهر ی در ب اار رمااه و در ااادود دویساان بياان کااس در رداااد       ساارودة م ماا 
شاااهيد ع اااداش مي(مااای ساااروده شاااده اسااان. شااااعر منظوماااس را باااا  وقااايت عشاااز و     

هاااد ان ازاااز کاارده و پاا  از یاا  مودمااۀ ساای بيتاای بااس      شااورانگيزد،   ديرهااا و تلااوه 
ومااس نيااز  ر ياا  ساان ن  ويااد اهرمااان را در ایاان منظ شاار   ويااد مي(ماای پردا تااس اساان. باادین

موياود زینان یا تاس، در اادود      م(ناود کنايم. مودماۀ ایان د تار کاس باا ابياا ی از         مشاهده مای 
تياارد. شاااعر بااا کماای ازناااب، م ااامين را  کاارار کاارده    ساای بياان از منظومااس را دربرماای 

اساان.  ت ياارات و اقاافااات عر ااانی، ایاان سااروده را بااس ادبيااات کاسااي  و عر ااانی      
رات و  ت يرا اای رااون: روز ايساان، من ااور اااا.، و     نمایااد؛ اشااا  ارساای نزدیاا  ماای  

از کلماااات اماااروزد و تدیااادد راااون تمهاااورد،  ااارکش، انوااااب و    «. ااااايوا بلااای»
هاادِ ان شااهيد   کارباد پان  کاس بگابریم، زباان ادار کهان و تااه در هنگاام وقات تنال           
ا شااانی کااردن،  بااس اماسااس نزدیاا  شااده اساان. اقاافااات شااتلس در  اارمن زدن، دساان 

 و شير شرزه، بيش از پيش زبان ادر را کهن و نام نو  کرده اسن. تانان، بح
شاااعر در هنگااام روایاان  زناادتیِ شااهيد بااا ساارعن  مااام و در رنااد بياان داسااتان       

پاردازد و  ت اتن و تاام عشاز نوشايدن و... مای     « بلای »تيارد و بااز باس    زندتی او را پی مای 
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هاااد او،  س و ااا  باادون اشاااره بااس بت اای واااای  مهاام زناادتی شااهيد، از تملااس شااکن    
 رساند: شهاد ش را نيز با رند بين بس پایان می

 رااون اقااابن کاارد  اارکش باار ساارش   
 

 تشااان  ونااااب شاااهادت ا سااارش  
  35: 1376)شاهر ی،                         

شاود؛ ما(ا  شااعر    هاایی در ادار دیاده مای     بارد، عاوه بر ماوارد  اوت، تااه نااهمگونی    
ران از ساارنگون شاادن سااروها و داغ تاار تن و تاادا  در ابتااداد شاار  املااۀ عاارات بااس ایاا 

دهااد کااس هااي   ناساا ی بااا م اامون تنگاای و    داد ساا ن ماای ،هااا از تلاا ن شاادن زن ااس
  و یااا ماا(ا  قاادام را   19پااردازد، ناادارد )همااان:    اد کااس در ادامااس باادان ماای   اماساای
ا باود کاس  ت يارد زناایی اسان و  ناسا ی با       « باادة زارور مسان   » واناد کاس از    اد میدیوانس

  .18ان ب ش از ادر ندارد )همان: 
 همه یوسف این -2-1-3 

ایاان منظومااس در رداااد سريشااکر شااهيد یوساات کاهاادوز و  وسااح عليرضااا ااازوه در  
ب اار هااز. سااروده شااده و بااا  وليااد از مناتااات و دعاااد شاا انۀ نظااامی ازاااز تردیااده      

پاا   واشاای بااا وی اساان.  رهاااد و شاايریناسان. بر اای ابيااات ان مشااابس ابيااات ن ساان  
هاااد عاشااوانس ساارایی، شاااعران بااس  وليااد از ساا   او، منظومااس از نظااامی و شاايوم م(نااود
همااس  ایاان»کردنااد. عليرضااا ااازوه، ساارایندة   نامااس ازاااز ماای   را بااا مناتااات و یااا ساااای  

 نيز از این زرز پيرود کرده و رنين سروده اسن:« یوست
 ايهاااااای مااااااا تر تااااااارانِ  ویشاااااايم 

 اد داریاااام پاااار سااااوز   ايهاااای سااااينس 
 

 پریشاااااااايم  اساااااااايرانِ سراساااااااار دل  
   سااام کااان در ایااان ایيناااس یااا  روز    

   8: 1376)ازوه،                              
 بسيارد از ابيات این منظومس بس  وليد از نظامی سروده شده:

 باااس ناااام انکاااس هساااتی ناااام از او یا ااان  
 

 بااس نااام او کااس دل را راااره ساااز اساان     
 

 ديااااای ده کاااااو یوينااااان را بشااااااید    
 س نااااور  ااااود برا ااااروز دروناااام را باااا

 

  لااا  تنااا ش، زماااين ارام از او یا ااان    
  3: 1383)نظامی تن ود،               

 باااس  سااا ي ش زماااين مهااار نمااااز اسااان   
  7: 1376)ازوه،                               

 زباااااااانی کن رینااااااان را ساااااااراید ...  
 رامااااااوززبااااااانم را دناااااااد  ااااااود د 

  2: 1383)نظامی تن ود،                  
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 ررازاااای ماااارده ام دل کاااان دياااام را   
 دياااااام را شااااااتلۀ اه ساااااا ر کاااااان  

 

 باااااس بسااااام اش بسااااامه کااااان ديااااام را 
 ماااارا در یاااا  دوبيتاااای م ت اااار کاااان 

  9: 1376)ازوه،                            
پاا  از ایاان مناتااات ه ااده بيتاای، شاااعر، باااز هاام بااس  وليااد از نظااامی، ابيااا ی را         

نامااۀ  . ایاان ساااای 10ان: عنااوان نمونااس، ر.ا: هماا   فاااب بااس ساااای سااروده اساان )بااس   
زااورنی ااادود پن اااه بياان از منظومااس را بااس  ااود ا ت ااا  داده اساان کااس اي تااس بت اای 

هاااد زااورنی،  واننااده  نامااساز ابيااات ان  ااايی از يفاات نيساان. پاا  از ایاان مناتااات   
را شاار  دهااد « کاهاادوز»انتظااار دارد کااس شاااعر بااس اقااه داسااتان بپااردازد و شااهادت    

هاااد شاا انس و  مناااد ماای  ن منظومااس یکسااره پاار شااده از مناتااات وياای رنااين نيساان و ایاا
کااس در اوا اار ان بااا ذکاار نااام شااهدایی رااون رمااران، اویناای، زارعاای،   ل ااایی و ...       

 رسد! امي تس شده و در پایان با دميدن  ورشيد، منظومس بس پایان می
 سردار سریداران -2-1-4

لی تلمااارادد در ب ااار اد اسااان در اااادود پان اااد بياان، سااارودة شااايرینت منظومااس 
ر »م تاا  در رداااد شااهيد م مااد بروتااردد. ابتااداد منظومااس بااا یاا  زاازل و بااا ردیاات  

ازاااز شااده و پاا  از ان شاااعر م(نااود را بااا ذکاار ياازوم ماارور  اااریا و بيااان   « ا اشايااس اي اا
هااد رمیام شااه ازااز کارده اسان. ایان منظوماس، زباانی ادبای           از و اويون و ذکار ساتم  

دد باار اد شاااعرانِ دیگاارِ ایاان م موعااس، بااس تاااد اساات اده از     و کهاان دارد. تلماارا 
تلماارادد، )م ااامين عر ااانی، بيشااتر از  لمااي  )باار ان ساارند کااس اااران  ااراز نياازه کننااد   

 ، اساااتتاره و نمااااد اسااات اده کااارده اسااان. اسااات ادة  اااراوان از اساااتتاره و   15ب: 1376
 دیه کرده اسن: اد شتر زنایی و بيان ااسا    نماد، م(نود او را بس تونس

ام ایاان نامااس رااس تویماان کااس همااس رناا   
 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 

 

 ام ایان اسان  سرود یا کاس زازل یاا رکاماس     
  20)همان:                                               

پاا  از یاا  مودمااۀ زااورنی دربااارة زازو يااان و رمیاام شاااه، شاااعر بااا اساات اده از      
پااردازد:  ریاااد اسااتوامن، قااابن  ماایهاااد پياااپی و تاااه نااو بااس وقاات امااام )ره  اساتتاره 

ایمااان، مساا د دل، امااام  لااز، امااام وریاان،  اا  زياارت،  اا  شااور، ضااربن ساانگين     
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هاااد  فاار، یااه نااورانی  ااداباور، کااوه   ل اای و...  باااا عرقااس هاااد قاا ور، یااه باای  ياا 
هایی اسان کاس شااعر در وقات اماام باس کاار بارده اسان؛ اماا در اسات اده            همس از استتاره
و  شاا يهات  ااراوان بااس هنگااام شاار  زناادتی بروتااردد رونااد روایاان را کلنااد   از اسااتتاره

کنااد؛ ماا(ا    کاارده و  واننااده را بااا ان ااوهی از تمااات و م ااامين  کاارارد مواتااس ماای    
 نهااا در شاار  درتبشاان پاادر بروتااردد، رناادین بياان در بيااان یاا  ااارد سااروده      

 وانسااتيم ان  د، ماای . اتاار ایاان ازناااب بااراد اهرمااان اقاالی داسااتان بااو 35اساان )همااان: 
اد باااراد یکااای از   را ازناااابی نيکاااو و ب اااا بااادانيم، اماااا رناااين ازنااااب و پرتاااویی     

هااد  رعای داساتان کااما  ناب اا و م م اه اسان. اي تاس باس عويادة بر ای، موضاوم              ش  ين
تویااد،  همااواره م ملاای اساان بااراد ا اارینش ادباای؛ ياابا مهاام نيساان کااس شاااعر رااس ماای 

هاادد شااتر در  ااودش اساان، بااس  ااازر  »تویااد. بلکااس مهاام ان اساان کااس رگونااس ماای 
عنااوان   وانااد ارزش اتلاای نيااز بااس  ااودش ارزشمندساان و ارزش ذا اای دارد... شااتر ماای 

اد بااراد  رهناال یااا دیاان داشااتس باشااد... ياايکن ارزش اتااه ان نااس در ارزش شاااعرانۀ   وساايلس
  وانااادزاااور مساااتويم مااای اد ارضااااکننده و   يلااای اسااان و ناااس باااس عناااوان   رباااس ان باااس
اماااا در ادب پایااادارد کاااس در  3 61 :1375)ری ااااردز، « کننااادة ان ارزش باشاااد.  تياااين

بفااان  اااود ایاااد ويومد  اقااای دارد و هااادد ان ايواااا و انتواااال ان ایاااد ويومد باااس   
را درساان « شااتر بااراد شااتر »یااا « هناار بااراد هناار » ااوان نظریااۀ  م ازاا  اساان، نماای 

 تيرد.ار میار« هنر براد تامتس»دانسن. ادبيات پایدارد در ايفۀ 
 بند التهاب هفت –2-1-5

اد از ع ااا  مشاا ز کاشااانی در شش ااد بياان و در ب اار رمااه کااس بااا   اامين    منظومااس
هاااد کهاان بااا امااد و   ابيااا ی از عفااار ازاااز شااده اساان. منظومااس بااس  وليااد از منظومااس      

ن  اان   يااس ماان   »سااتایش ايهاای و ساا ن در ا اارینش زمااين و ا اااا و  لواان ادم و      
پاا  از ان بااس شاايوة کتاا   اااری ی کهاان بااس شاار   اااریا از دورة    ازاااز شااده و« روااای

اور دوران هاار کاادام از پيااام ران اويااوايتزم را    نااو  )م  پردا تااس اساان و بااا ازنااابی مااال  
رسااد بااس زمااان پيااام ر اسااام )  . تاياا  این اساان کااس در اااايی شاار  داده  ااا اینکااس ماای

ده اساان، زناادتی ا مااۀ   کااس پن اااه بياان را بااس دورة ا اارت موساای )م  ا ت ااا  دا      
تانااس )م  را  نهااا در ااادود بيساان بياان  اقااس کاارده و روایاان را بااس ساارعن بااس    دوازده

 کس هری  از امامان را در ی  یا دو بين وقت کرده اسن: زورد پایان رسانده؛ بس
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 کوکااا  هشاااتم علااای موسااای ايرضاااا 
  ااا تااواد امااد تااه امااد تااه بااس بااار   

 

 ناااااااور کاااااااا م رل اااااااراغ رهنماااااااا  
 ر باااااااااغ بهااااااااار...  ر ماااااااای اورد د

   42و  41: 1376)مش ز کاشانی،          
کااس درعنااوان ان –کاادام از ایاان  ااواریا ار  ااازی بااس موضااوم منظومااس  کااس اي تااس هااي 

ناادارد. پاا  از ان  -« اد در رداااد سريشااکر شااهيد اساان باااارد  منظومااس»نوشااتس شااده: 
اه زریاا  ان بااس ذکاار دوران زااازوت پردا تااس و بااا اساات اده از اسااتتارات متتاادد و تاا     

 دوران را وقت کرده:
 تاوریشاااان را یکااای توساااايس داد  

 
 شااااايفانی از ان توساااااايس زاد   وياااااس 

  43)همان:                                             
شاااعر پاا  از ذکاار دوران زااازوت و ايااام امااام، از ميانااۀ منظومااس بااس ذکاار زناادتی        

ن اهرمانااان دیگاار از باادو  پااردازد. ذکاار زناادتی ایاان شااهيد نيااز هم ااو   شااهيد باااارد ماای 
شااود. مشاا ز کاشااانی هرتااا کااس بسااتر و با اان داسااتان تن ااایش داشااتس،    ويااد او ازاااز ماای

 بس م امين عر انی پردا تس و شتر را با قنای  ادبی و  ش يهات بسيار ان اشتس اسن.  
 نامه نی -2-1-6

رنااد ساارودة رضااا اسااماعيلی در ب اار متوااارب و در رداااد اامااد متوسااليان کااس ماننااد    
  نااوعی مناتااات شاا انس اساان کااس   مهتاااب کردسااتانمنظومااۀ دیگاار ایاان م موعااس )ماننااد   

 واهااد کااس او را نيااز بااس   کنااد و از انهااا ماای شاااعر در اااين راز و نياااز، از شااهيدان یاااد ماای 
 موامات بلند برسانند:

 ش  اسان و مان و باود عشاز و  ادا     
 

 شااا  اسااان و مااان و یااا    سااام دعاااا     
  11: 1376)اسماعيلی،                          

هاااد اسااام و  ایاان منظومااس نيااز ماننااد دیگاار ادااار ادب پایاادارد رابفااۀ  ااود را بااا ارمااان  
تویااد. شاهر  ااود را در زماان اماام اسااين )م  مای      شايّ  ا ار کاارده اسان و هماواره ارمااان    

هااایی رااون کااربا، م اارم، عاشااورا، اسااين، اک اار و علماادار  شاااید بتااوان ت اان بسااامد وامه
هاااد دیگاار ایاان م موعااس اساان. هررنااد مودمااۀ منظومااس بااا      ن شااتر باايش از نمونااس در ایاا

هااایی رااون ساار ، تنااون،  فاار،  ااون،  ک ياار  مناتااا ی شاا انس ازاااز شااده، وياای کاااربرد وامه
 ااراهم کاارده اساان. شاااعر شااهيد را   « متوسااليان»و... بسااتر منظومااس را بااراد شاار  شااهادت   

  و بااس ایاان 15نوشاااند )همااان:  ماایود ماایانگااارد کااس بااس دوسااتداران  اا اد ماای رااون ساااای
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کلاای از م ااامين اماساای و تنگاای  ااايی اساان و باايش از پاايش بااس    ر ياا ، ایاان منظومااس بااس
 اود رنال عر اانی تر تاس. اشاارات  اراوان بااس نای و نيساتان و مای و هم ناين   امين ابيااات            

 مويود تواه  مایات عر انی شاعر اسن )همان .  
 آن همیشه سبز -2-1-7

ابااادد در رداااد اااا. م ماادابراهيم هماان اساان   اد ساارودة پرویااز بيگاای ا ياا  م(نااود
هاااد کااس در ب اار متوااارب سااروده شااده اساان. شاااعر در ابتااداد منظومااس بااس شاايوة منظومااس    

پااردازد  در همااين م موعااس  بااا درتاااه ايهاای بااس مناتااات ماای همااس یوساات ایاانعاشااوانس )و نيااز 
دنامۀ زااورنی قااد و ده بيتاای بااس      و پاا  از یاا  سااوتن  9: 1376ابااادد،  )بيگاای ا ياا  

نامااس کااس از اشااارات  اااری ی بااس باار ایاان سااوتندنامس یااا ساااای  کنااد. عاااوه ساااای  فاااب ماای
، در سراساار منظومااس نيااز م ااامين   مشاا ون اساان  تناال   ميلاای و زناادتی شااهيد هماان  

  ورد: زنایی کس بيانگر ااساسات شاعر اسن،  راوان بس رشم می
  دو ترعااس ماای ساارمدد  وشااتر اساان  

 
 کااانم  باااس  نهاااایی و شاااتر  اااو مااای   

 

 ز  م اناااااۀ اامااااادد  وشاااااتر اسااااان 
   12)همان:                                            

 کاااااانم بااااااراد دياااااام ت تگااااااو ماااااای
  24)همان:                                             

از ااياا  م(نااود و وزناای    –ماننااد دیگاار شاااعران ایاان م موعااس     –درواااا  شاااعر  
م(نااود  -يااان م ااامين زنااایی و عاااز ی اساات اده کاارده و نااوعی زاازل    اماساای بااراد ب 

 تونس بودن م(نود  ویش اذعان دارد: سا تس اسن.  ود سراینده نيز بس ززل
 ززل نيسن ایان ساوز و سااز مان اسان     

 
 پيناااس ابساااتن اسااان  کاااس از ز ااام و تاااه  

  26)همان:                                       
  وان را داده کس در اوزة بيان و بدی  هنرنمایی کند:نام شهيد همن بس شاعر این 

 تنا :  
 ديااام ت ااان بایاااد کاااس همااان کنااای 

 
 ایهام:

  اااو پااايش از شاااک تن هاااوایی شااادد 
 

  
 ز هماااااان باااااارایم اکایاااااان کناااااای  

  همان)                                            
 

 ع اااااا  همتاااااای! کربایاااااای شاااااادد
  30و 29)همان:                                
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هااد مربااوط بااس عاشااورا و کرباساان کااس بااس  مایااسنکتاۀ اابااه  وتااس دیگاار،  کاارار باان 
دييااه بااار اماساای و عاااز ی ان همااواره در ادب پایاادارد تلااوه و نمااود داشااتس اساان     

  .30و  25)همان: 
 مهتاب کردستان – 2-1-8

اساان نساا تا  کو اااه )ااادود دویساان بيان  ساارودة منياا ه در وميااان کااس بااس   ادمنظوماس 
و در ب اار رمااه سااروده شااده. اشااارات عر ااانی  ااراوان،  اا د ر      م(نااودنامااۀ  اا دير از ناای 

 کند: شاعر از مويود را   یيد می
شاام ِ مورناااییِ ماان، رو ِ مااا را شااانس     
 کاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 
 

 

 دساان دل را اشاانا بااا بااادة مي انااس کاان     
 
 

  8و7: 1376)در وميان،       
  نيااز 7پياار رنگاای )همااان:    و 9شااراس )همااان:   کاااربرد اقاافااا ی رااون شااراس  

مرّیااد ایاان ساا ن اساان. باانکااس ایاان منظومااس در ااياا  م(نااود سااروده شااده وياای            
هاااد دیگاار تونااس کااس در منظومااس  تونااس اساان و ان م ااامين، زبااان و موضااوم ان زاازل 

دیاادیم، بااا روایاان و اماسااس سااروکار نااداریم. ایاان منظومااس ماننااد یاا  ا اايدة بلنااد بااا   
شااود و  از اشااارات عر ااانی و  لمااي  اساان، ازاااز ماای  داازل و ساا ن از عشااز کااس مملااو  

سپ  با ی  بيان )  لاص  باس  ناۀ اقالی شاتر کاس وقات شاهيد ناقار کاا می اسان،             
 . از نکااات اابااه  وتااس در ایاان منظومااس اساات اده از قاانتن  کاارار 12پااردازد )همااان:  ماای

امه بارد و ساپ  هماين و    اد را باس کاار مای   اسن؛ بادین متناا کاس شااعر در یا  بيان وامه      
هاا   شاود؛ یا  وامه در ذهان شااعر م امون      در ابيات بتادد دساتمایۀ ای ااد م امون مای     

 کند: و   اویر تدیدد را  داعی می
 دهااد ت هااس این ااا بااود یاااران اباااذر ماای  

 
 

 دهااد بااود  ااون  ااازة الااز باارادر ماای     
 ت هااس یتناای  يرهاااد اساات ابن باار هاادد  

 
 

ت هاااااس یتنااااای عاشاااااوان ذواي واااااارد  
 ب اااااااااااااااااااااات قاااااااااااااااااااااات

 
نااای ناااور، یتنااای عشاااز، عشااازِ ت هاااس یت

 من لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای
 

 

 ت هس یتنی یا علای و یاا علای و یاا علای...      
  27و 21)همان:                             
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در ایاان منظومااس، ردیاات کااس  ااود از م ااادیز  کاارار اساان، در ای اااد موساايوی        
کورااس و  ريااس، کورااس  نوااش مهماای ای ااا کاارده اساان. هم نااين  رکي ااا ی رااون ريااس      

شااود نيااز از  اا دير    کااس از  رکياا  دو کلمااۀ همتااا سااا تس ماای   27همااان:مساان ) مساان
از دل ایينااس هااا  »موساايوایی  ااايی نيساان. در کنااار  ت ياارات ماا هم و نامناساا ی رااون       

هااا،   شااعر  وانساتس اسان باا اسات اده از  رکيا  وامه      11)هماان:  « رکاد  ماردان عاشاز مای   
  و 29ابااااد )هماااان:   ، تناااون31 اناااس )هماااان:   ت يااارات تدیااادد راااون اسااات ابن 

   بسازد. 19شهيدستان )همان: 
 پرواز از شلمچه – 2-1-9

هاااد ادب ساارودة شاايرینتلی تلماارادد در ب اار رمااه کااس ماننااد بساايارد از منظومااس   
اماساااس اسااان. منظوماااس باااا بياااان عشاااز و مااای و مي اناااس و   –پایااادارد ناااوعی زااازل 

شااود. ایاان منظومااس   ماای هااا و قاانای  ادباای پاارورده هاااد ان ازاااز و بااا اسااتتاره  وابسااتس
تونااس اساان،    کااس روایاانع ااور از قاااعوسباار اد بر اای انااوام ایاان م موعااس )رااون  

 نهاااا باااس وقااات و پااارورش ااساساااات زناااایی و تااااه اماسااای درباااارة تنااال و      
رزمناادتان پردا تااس و  نهااا در یاا  بياان بااس  ويااد اهرمااان )شااهيد یااداش کلهاار  اشاااره     

زااور کااس ت تاايم، بساايارد از اشااتار     ان . هماا28اياات: 1376کاارده اساان )تلماارادد،   
رونااد. در ایاان   پهلااوانی  بااس شاامار ماای  -تناال م موعااس اد از زاازل و اماسااس )زنااایی  

م  وقااا  در هنگااام  –شااود. تاااه ساا ن سااراینده  منظومااس نيااز هاار دو نااوم یا اان ماای  
 تيرد: کاما  رنل و بود اماسی می –وقت تنل و رشادت 

 پهلوانانناااااااد ماااااااردان ن ااااااارد  
 

 ی م ابااا، ماارد  ماارد...  باای  کلاات، باا   
  26)همان:                                

در ااياا  م(نااود م ااامين  –تياارد کااس اي تااس بيشااتر ابيااات منظومااس را دربرماای –و تاااه 

کنااد. در ایاان ب ااش، بسااامد   ااویر  زنااایی، رااون عشااز، مسااتی و تان ااازد را بيااان ماای 

باارد: نظاام رویااش در   ان بهااره ماایرود و شاااعر از اسااتتاره و  شاا يس  ااراو شااترد بااار ماای

هااا، ت ااين  اااا، نکهاان  وايااد و اي تااس کاااربرد اساانادد هااا، قااورت ایينااسکتاااب بيشااس

م ازد نياز کام نيسان: عشاز بار تاردن امایاه اماده اسان، مار  این اا ز ام کاارد              

 ها مورد دیگر.   ورده اسن، ان  ار بدت دریا دیدنی اسن و ده
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 یاد یاران –2-1-10

ارد در ب اار رمااه کااس بااس شاايوة ا اااید بلنااد بااا  شاا ي  و  داازل  ساارودة اميااد ساا زو
شاود؛ بادین متنای کاس ابتاداد منظوماس باا یااد تاوانی و اسارت بار تبشاتن ان              ازاز مای 

ر تااس، بااس موضااوم اقاالی منظومااس )رداااد  هاااد ازدساان«ماارغ»ازاااز و بااا اشااارا ی بااس یاااد 
ن، زناااد و پااا  از ان از شاااهدایی راااون همااا شاااهيد م ماااد وی رضاااود  تریاااز مااای

داناايم، شااتر  زااور کااس ماای  کنااد. همااانبروتااردد، رسااتگار، کلهاار و دیگااران یاااد ماای  
پایاادارد دو وتااس دارد: پيااروزد و شااهادت. هرکاادام از ایاان دو وتااس موتااد  نااوعی        
شااتر بااا   ااا ص و وامتااان  ااود اساان. پيااروزد، سااازندة اشااتار اماساای بااا نمادهاااد   

و  تزیااان )رامااادل، پهلاااوانی و تنگااای اسااان و وتاااس شاااهادت دربردارنااادة ساااو  
دربردارناادة اشااتارد در هاار دو اااوزة سااو  و اماسااس اساان.      « یاااد یاااران  . »205: 1370

هاااد شااای  شااتر تناال بااراد شااهيد رااون ساارو و قاانوبر، ک ااو ر،      نمادهااا و اسااتتاره 
 هاسن:سروده امو تس، ريس و شوایز، پرورندة سو  سو تس، مرغ عشز هادن ه

 ام  ماااان زاااامِ سااااروِ قاااانوبر دیااااده  
 ام ماااان بااااا دياااای ا رو تااااس    هدیااااد

 

 ام  کاااااوچ قاااااد  اااااو. ک اااااو ر دیاااااده 
 هااااااد ساااااو تس هاااااا، ن اااااه کااااااروان
  10: 1376)س زوارد،                    

و در ماااواردد کاااس شااااعر ا اااد دارد رزمنااادتی و دييااارد شاااهدا را وقااات کناااد، از  
و  باارد  ااا بااار اماساای هااایی رااون یااه، دریااادل، تلاارد، ن اارد، رزم، مااو. و ... بهااره ماای   وامه

دهااد،  تنگاای شااتر را ا اازایش دهااد. از دیگاار عناقاارد کااس بااار اماساای شااتر را ا اازایش ماای
 شود.  اشاره بس وااتۀ کربا و عاشوراسن کس همواره در شتر و ادب پایدارد  کرار می

 خصایص کلی مجموعه -2-2

 زبان -2-2-1

هااا اد کااس در زبااان و زاارز بيااان ان  هاااد یادشااده بااا وتااود ا تا ااات تز اای منظومااس
شااود همگاای انهااا را  شااود، داراد مشااترکات  راواناای هسااتند کااس موتاا  ماای  دیااده ماای

بناادد کناايم. شااتر امااروز در    رده –یتناای ادبيااات تناال   –در یاا  م موعااۀ بزرتتاار  
 ااوان در ده ايفااۀ زبااان داراد سااس وی تاای مهاام اساان کااس ایاان سااس وی تاای را ماای       

. 2ر از ي ااا  يدااود ؛  . شکسااتن نلاارم و زبااان متيااا   1منظومااۀ ماابکور مشاااهده کاارد:    
.  ااا دير و  ااا د ر از ساااا تمان و 3هاااا و ن اااو تبشاااتس ؛  ترایااای )اسااات اده از وامه باساااتان
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 . اینهااا سااس وی تاای مهاام زبااان  77: 1378پااور،  هاااد زبااان ت تااار )علاای متمااارد ع ااارت
وبايش در ایان م موعاس باس رشام       ویا ه شاتر پا  از انوااب اسان کاس کام        شتر متاقر بس

ترایاای اساان کااس   د رین ایاان سااس وی تاای در ایاان م موعااس، باسااتان   ااورد. پربسااام ماای
هااا،  رکي ااات و اقاافااا ی  کنااد؛ وامه بيشااتر در اااوزة وامتااان کهاان نمااود پياادا ماای   

رااون ميگسااار، باااده، عهااد ايساان، دسااتان، دي اار و اقاافااا ی رااون شااتلس در  اارمن     
رد ا تاااايی   و هم ناااين کاااارب8: 1376پاااریش )اااازوه،   ، دل10: 1376زدن )شااااهر ی، 

 يااز عشااز   : مااو.4  و نااوعی  تااه نيشااابورد 38: 1376)ساا زوارد، « ن اايَم»کهاان رااون  
تااا . اتاار ایاان مااوارد را  کااران دریاسااتی )شاااهر ی: همااان شااکار باای زاسااتی/ تااان زو ااان
کاام  مایااه بااس ان اساان کااس اي تااس در همااۀ مااوارد   ترایاای م سااوب نکناايم، دساان  باسااتان

زدایاای و یااا باسااتانگرایی باشااد، نااوعی  نکااس اشااناییدينشااين و مناساا  نيساان و باايش از ا
  وليد  ام از زبان ادماسن. 

 یکی از نکات شایان  وتس در این م موعس، شروم م رام یا بين با واو عفت اسن:  
« مااااان»و ماااااا در  راباااااات 

 ایااااااااااااااااام ماناااااااااااااااااده
 

اباااااد  اااان  در ایاااان زرباااان 
 ایااااااااااااااااام ماناااااااااااااااااده

 
اباااادد،  ؛ بيگااای ا يااا  24: 1376؛ نياااز ر.ا: اسااارا يلی،  15: 1376)اساااماعيلی، 

 و... . 45ب: 1376؛ تلمرادد، 26: 1376
هااد  ارسای    ا دير  رتماس   اناد ایان واو   ان   بر ی باا  وتيهاا ی بسايار بتياد، پنداشاتس     

 ، تررااس بااس نظاار  161: 1378پااور،  بااس وتااود امااده اساان )ر.ا: علاای   کتاااب موااد  
 کميااه وزن  رسااد ایاان واو باايش از انکااس  اا دير  رتمااۀ کتاااب موااد  باشااد، بااراد   ماای

هاااد مناساا  بااراد در ازاااز بياان تن انااده شااده و نشااانۀ نااا وانی شاااعر در انت اااب وامه 
 وزن اسن.  

 intertexualityبینامتن بودن  -2-2-2

هاااد رو  اساان. ز ااز نظاار  شااده  وسااح  رماييساان بينااامتن بااودن از م اااا  مفاار 
هااا و   اااویر نگااارهانهااا، هااي  متناای اباادام نویساانده یااا شاااعر نيساان بلکااس هاار متناای در ا

  اان  اا دير متااون پاايش از  ااود اساان؛ و اتاای بااس      –اتاهانااس یااا نااتاهانااس   – ااود 
هااد ان   نياده اسان کاس متاون ادبای رشاتس       اد درهام ترایاان، ادبياات شا کس    تمان سا ن

 ؛ بنااابراین هرتاااه کااس بااا متناای مواتااس شااویم، بااا کااه  Mc Hale, 2001: 56هسااتند )
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 ارد نياز دارد   امتن باودن تاز ایان متنااد کلای، متنااد  اا        ایام. بينا  ادبيات مواتس شاده 
و ان ع ااارت اساان از اساات ادة مسااتويم شاااعر یااا نویساانده از متااون پاايش از  ااود کااس       
متمااور  ایاان کااار را از زلاارلت م تلاات رااون   اامين،  لمااي ، اات ااا ، توابيااس، یااا نوااد و   

از انواااب، سااازندة دهااد. بينااامتن بااودن بااس ایاان متنااا، در ادبيااات پاا    ه ااو ان ااام ماای
بساايارد از م ااامين و ایمامهاساان کااس از ان تملااس   اامين و  لمااي  در پيونااد مااتن بااا     

ویاا ه اشااتار مورنااا و   کنااد. تن اناادن اشااتار عر ااانی )بااس  تبشااتس نوااش مهماای ای ااا ماای 
شااود و ایاان کااار رنااان بااس تانااۀ ماابکور مشاااهده ماای هاااد دهو ااور در منظومااس عفااار  بااس

تياارد. از ان تبشااتس،  سااوم منظومااس را دربرماای  ااادود یاا   ا ااراط کشاايده شااده کااس  
 لمااي  بااس وااتااۀ عاشااورا و اااوادو قاادر اسااام )رااون اااران باار نياازه زدن  از م ااامين  

 شای  شتر تنل و بس زریز اويی، اشتار این م موعس اسن. 
 مثنوی –غز   -2-2-3

هاااد ایاان م موعااس همگاای در ااياا  م(نااود سااروده شااده اساان. ااياا         منظومااس
اورد، از نااود بااس دييااه  نااوم اا يااس و ازادد بيشااترد کااس بااراد شاااعر  ااراهم ماای         م(

تااود بااوده اساان و  ساارایان و شاااعران اکایاان  هاااد دور مااورد  وتااس داسااتان تبشااتس
هاااد متاارود زبااان  ارساای ااياان روایاای و داسااتانی دارنااد. در م اادودة     اک(اار م(نااود

تونااس  اکایاان –اد بيااانِ روایاایاد مناساا  باارنيااز  نهااا م(نااود زمينااس 69 ااا  57هاااد  سااال
  امااا در 123: 1372داد )باااارد،  بر ااوردار از ن ااو اماارد، بااس دساان ماای    –یااا  فااابی 

 ااوان از هاام   کياا  کاارد: نااوم اول همااان ساان ن     م موعااۀ مااا دو نااوم م(نااود را ماای  
تااونگی را ا اار کاارده و از ااياا  م(نااود بااراد بيااان و شاار      تااویی و روایاان داسااتان

شااهدا اساات اده نمااوده اساان. اي تااس در ایاان نااوم، تاااه بااس دييااه    هاااد  زناادتی و رشااادت
اسااات اده از قااانای  ادبااای  اااراوان و ا اااراط در اسااات اده از  شااا يس و اساااتتاره، در روناااد  
روایاان ا ااال ای اااد شااده کااس ساار وردتی  واننااده را بااس دن ااال دارد. اقااور  هرتاااه    

بتاد راس  واهاد    »بداناد کاس     واهاد  واننده یا شنونده باا داساتانی مواتاس شاود،  نهاا مای      
بااود یااا دیااو یااا هاار  « شاايفان  ويااس»و دیگاار بااراد  واننااده مهاام نيساان کااس قاادّام  « شااد

کااس « بنااد ايتهاااب  ه اان»، «ع ااور از قاااعوس »هااایی رااون  موتااود دیگاار! در منظومااس  
و « ساااردار ساااپيداران»داساااتان را از ابتاااداد رسااااين ا ااارت ناااو  )م  ازااااز کااارده! 

 تارهاد نامناس ی مواتهيم.  با رنين سا «   ل ی عشز»
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هااایی اساان کااس در زاياا  م ااامين زنااایی و عاااز ی سااروده شااده و   نااوم دوم م(نااود
متمااور  بااس قااورت نااوعی مناتااات شاا انس اساان کااس شاااعر بااا یااادکرد از شااهدا و           

هااایی برساااند. ایاان   واهااد کااس او را نيااز بااس رنااان موااام  هاااد انااان، از  اادا ماای رشااادت
هااد زناایی مياه    اماسای و پهلاوانی باس ساود عر اان و تن اس       هاا باس تااد م اامين     م(نود

هااد  اراوان    کرده اسن و همين امار باعا  شاده کاس شااعر بتواناد در مياناۀ م(ناود، زازل         
شااود. اقااور  زاازل  کااس  واننااده تاااه متوتااس  ديياار ااياا  شااتر نماای  زااورد بگن انااد؛ بااس

ن اماار موتاا    و شاااید همااي19 اارین ااياا  شااتراد نسااه انواااب اساان )همااان:    رایاا 
هاااد روایاای و داسااتانی  ااود بااراد بيااان م ااامين  شااده کااس م(نااود در کنااار ا اار تن ااس 
 زنایی و ززل نيز مورد است اده ارار تيرد. 

  ل يگاااه و  ، رکي اای اساان از عشااز و اماسااس، شااهادت و ای(ااار و کااربا  ،شااتر انواااب
م  کرارشااده شااهر ایاان م اااهيم اساان. شاااید بتااوان ت اان عاشااورا مهمتاارین موضااو   ارمااان

در اشااتار پایاادارد اساان. اقااور  وااتااۀ عاشااورا باايش از انکااس تن ااۀ اماساای داشااتس باشااد،  
یاااداور سااو  و  تزیاان اساان و تریزهاااد  ااراوان بااس عاشااورا و کااربا نيااز یکاای از         
دریلاای اساان کااس م(نااود )در ایاان م موعااس  را بااس سااود م ااامين زنااایی و عاااز ی،  ديياار  

هااد عر اانی و ادباای    یان  دييار، عر اان و عاااۀ شاترا باس سان ن       داده اسان. از دیگار دریاه ا   
 هاد ان را در   مين اشتارد از مويود و عفار دیدیم.  تبشتس اسن کس نمونس

 لغات و ترکیبات -2-2-4

 یااا 27: 1376)اسااماعيلی، « تااه ز اام »هاااد تدیاادد رااون  در کنااار سااا ن وامه 
هااااد ناااو و تااااه زریااا  ایااان  ه  بایاااد از اساااتتار19: 1376)در ومياااان، « شهيدساااتان»

م موعااس یاااد کاارد کااس تاااه موتاا  ابهااام و دشااوارد  هاام شااتر شااده اساان. ایاان          
 شود:   رکي ات استتارد یا از زریز وقه کردن دو کلمس بس هم سا تس می

 هااااا انااااسدر  اااارازود عااااداين
 

 عاادل  ااو، دادار  ااو، مياازان  ااویی  
  10ايت: 1376)تلمرادد،    

 و تااانايسااام اد روشااناد تساام 
 

  اااوان هااااد  اااو اوازه مریمساااتان 
  18)همان:                              

 :5و یا از زریز اسناد م ازد
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ان زااارد  لمااان باااس پيکاااار   
 اماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده

 

ایااان زااارد زيااارت باااس پيکاااار  
 اماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده

 
  17و  11: 1376؛ در وميان، 24: 1376؛ اسماعيلی، 23)همان: 

ز ادب پایاااادارد، اد اساااان ادر م موعااااۀ يدااااات ایاااان م موعااااس کااااس نمونااااس  
هااایی  ترایاای در ايفااۀ يدااات یتناای کاااربرد وامه ترایاای کاااما  نمااود دارد. باسااتان باسااتان

هاساان کااس زبااان  رود و همااين زراباان وامه کااار نماای کااس در زبااان روزمااره و عااادد بااس  
هاا بااس بر اای  کنااد. در ااين برشاامردن منظومااس  شاتر را از زبااان کوراس و بااازار متمااایز مای   

ترایاای تاااه در ن ااو  تااویيم ایاان باسااتان کهاان اشاااره کااردیم. اااال ماای هاااداز ایاان وامه
تملااس نيااز نمااود پياادا کاارده اساان و زبااان شااتر را باايش از پاايش بااس زبااان شااتر کهاان       

رود:  کااار نماای اد کااس دیگاار بااس کنااد؛ ماننااد کاااربرد ااارود اضااا س   ارساای نزدیاا  ماای
 ، 34ب: 1376)هماااو، « ازازیااادن»  و یاااا  تاااه 13ايااات: 1376)تلمااارادد، « از بهااار»

دهناادة    و مااوارد بساايار دیگاار کااس نشااان  24: 1376)ساا زوارد، « نهااادن»اسااتتمال  تااه  
 هاد شترد تبشتس اسن.   پيوند شتر امروز با سن ن

 
 گیرینتیجه -3

در بزرتداشاان ساارداران شااهيد « م(نااود ساارداران»هااایی کااس بااا نااامِ  م موعااۀ م(نااود
ت د ااام موااد  اساان کااس ا ساان ان سااپاه در ده تلااد راااد شااده اساان، ب شاای از ادبيااا

هاااهزار شااهيد را   هااایی اساان کااس ده   هااا و کراماان  از ي ااا   کاارد، پاسداشاان ارزش  
هاااد  بااراد اسااتوارد  ااود، پرورانااده اساان؛ امااا ایاان م موعااس از ي ااا  ادباای وی تاای    

 زیر را دارد:
هااا، کاادام از م موعااس هااي  -2 مااام اشااتار ایاان م موعااس در ااياا  م(نااود اساان.    -1

انااد و بااس تاااد ان بااس   اقاالی  ااود کااس ذکاار شااهيد مربوزااس باشااد نپردا تااس   بااس م اامون
نامااس، سااتایش ماای، ذکاار عاشااورا و مااد  امااام رااااه )ره  رود   ساارودن مناتااات، ساااای

 ااورد و اشااتار س ارشاای   نااوعی   اان  در  مااام اشااتار بااس رشاام ماای      -3انااد.  اورده
ش اساان و اتاای یاا  عنااوان م(ااال، شاااعرد کااس ا ساار نياارود هااوایی ار اا نماینااد. بااس ماای

روز بااا شااهيد هماان از  رماناادهان نياارود زميناای سااپاه هاام همساانگر ن ااوده، رگونااس        
اشااتار از ي ااا  زبااانی، بااين   -4ساارایی کنااد؟!  وانااد از سااویداد دل بااراد او مرديااس  ماای
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 ااا اقاافااا ی « زاسااتی زو ااان»زبااان کهاان و متاقاار ساارتردانند؛ از ا تااايی کهاان رااون 
ناادرت  شاا يهات و م اااهيمی تدیااد  لااز      بااس -5. «ا اارت ع اساای »امااروزد رااون  

 اااش  -7هاااد ادباای ایاان ادااار اساان.    ازناااب ممااه از مهمتاارین وی تاای  -6انااد. شااده
هاااد شااتر ایاان دوره  نااامو ز بااراد  وساا  کااارکرد م(نااود نساا ن بااس تبشااتس از وی تاای  

اساان؛ بااس ایاان متنااا کااس شااتراد د ااام موااد ، م(نااود را کااس پاايش از ایاان عمااد ا  در       
 اند. واین بوده اسن، بس م ملی براد بيان عوازت   دیه کرده دمن ر

 

 ها یادداشت
شاود کاس باا     اد اسان کاس باا کلماات و م اامينی شاروم مای        براعان اساتهال، سارازاز و مودماس     – 1

  .303: 1376اقه مو ود  ناس  داشتس باشد )همایی، 
از منظاوم و من(اور  کاس تن اۀ      اسان )اعام   هااد کهان  ارسای، هار ناوم ادار ادبای        منظور از داساتان  -2

داناايم پاايش از  هااور رمااان در ایااران بااس شاايوة زربيااان،    زااور کااس ماای  روایاای داشااتس باشااد؛ زیاارا همااان 
هاااد عاشااوانس یااا دیناای. نااوم ا ياار   شااد بااس اکایاان، م(ااه و داسااتان ادبيااات روایاای  ارساای من  اار ماای 

: 1383شااود )م  ااوب،  ماای داراد پيرناال وااااد و مشااابهی اساان و متمااور  بااا  ويااد اهرمااان ازاااز     
هااایی اساان کااس ااااران عااارد از ان     . وی تاای بااارز اهرمااان، هوشاايارد، زی ااایی و داشااتن  وانااایی  543

هاااد عاميانااس اساان و بر اای ان را نماااد  هاااد ا ااس هسااتند.  ويااد و نشااوونماد سااری  اهرمااان از وی تاای 
  .239: 1377اند ) راد،  ويد بهار دانستس

نوااه « هناار بااراد هناار »ر را از اااول دکتاار بردياای از زر ااداران نظریااۀ   ساا نان ماابکو  ،ری اااردز -3
اورد  زااور ااااز  و زیااان بااس»اد پاابیرد و ان را نظریااس وتااس ایاان نظریااس را نماای  هااي  کنااد و  ااود بااس ماای

  . 60: 1375 واند )ری اردز،  می«  رسوده
 .384/ 1: 1376در   و  ا تال نيشابورد ر.ا: بهار،  -4
اسااناد  تااه بااس  اعااه زيراويواای یااا اسااناد قاا تی زيرمتتااارد بااس موقااود و بااس  اسااناد م ااازد،  - 5

 زور کلی، اسناد  زيرز يتی و زيرمتتارد مسند بس مسنداييس اسن. 
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