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1. Introduction 

One of the tricks used by warriors in battle to defeat their 

opponents is reciting epopee. It is exchanged in the form of a 

conversation between the warriors of the two armies, and ultimately 

weakens the morale of the other side and strengthens their own moral. 

It is based on the self-praise of the warriors and the expression of their 

deeds and honors, and it is often used during war (Sarrami, 2011). 

Therefore, Mukhtarnamehs in prose and poetry, whose theme is 

Mukhtar Thaghafi's wars in revenge for the martyrs of Karbala, are 

among the epic works, and in these two works, epopee and its 

recitation are used as one of the war tactics. 

In epopee, the warrior or fighter pursues two main goals: one is to 

weaken the enemy's morale, and the other is to strengthen town moral. 

There are various purposes, the most important of which are: boasting 

about race and ancestors (paternal and maternal family), boasting 

about one's power, work, and possessions, creating terror in the 

enemy's heart, threatening and warning the enemy, humiliating one's 

neighbor, encouraging soldiers and inviting them to fight, etc. 

As in any epopee, there are four main elements: the reader (the 

sender of the message); the listener or listeners of the message (the 

receiver); the message; and the purpose of the message (the message). 

In this research, this war tactic is analyzed in two Mukhtarnameh in 
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prose by Attaullah bin Hessam Vaez Heravi and in poetry by 

Mohammad Hossein Khan Biglarbeigi Qajar Dulo Motkhals Shoua'i. 

 
2. Methodology  

The method of this research is descriptive-analytical, and the 

method of data collection is documentary. The statistical community 

in this research is the prose Mukhtarnameh by Vaez Heravi and the 

manuscript version of the poetic Mukhtarnameh by Shouai. 
 
3. Discussion  

3.1. Epopee’s function in Mukhtarnameh 

3.1.1.Boasting  

One of the obvious manifestations of epopee is boasting. In this 

way, the reciter boasts about the capacity, strength and physical 

strength, special works, race and ancestors, property and wealth, 

abundance of companions and troops, religion and religion, etc. In the 

review of Shoua'i's Mukhtarnameh and Vaez Heravi's Mukhtarnameh, 

two types of boasting have been used:  

A) race boasting: In this type of boasting, the reciter shows off his 

superiority in terms of race, ancestors, and ancestry by mentioning his 

race and lineage. In the Mokhtarnameh of Vaez Heravi, in the war 

between Ibn Ziyad's army and Warqa, Tariq Amesh is proud of the 

fact that his grandfather is a prophet (Vaez Heravi, 2007). In 

Shahnameh, in the story of Rostam and Akvan-e Div, Rostam proudly 

mentions his own race and lineage (Ferdowsi, 2010, Vol. 3: 24).  

B) boasting about one's own strength and ability: when Musab 

sends Abdullah to battle with Ibrahim Ashtar, in Abdullah's 

conversation with Ibrahim Ashtar, both sing epopee (Shoua'i, 1718). 

In Shahnameh, Rostam, in the battle with the dragon (stage III) 

proudly refers to his strength and fighting ability (Ferdowsi, 2010). 
3.1.2. Threatening and causing terror 

One of the important goals of epopee is to create fear in the heart 

of the enemy. If the one who is reciting epopee succeeds in this 

matter, he increases the probability of his victory. In Mukhtarnameh 

of Vaez Heravi, Suleiman Sard does this in the war with Ibn Ziyad 

acts like this (Vaez Heravi, 2007). In Shoua'i's version, Ibn Anas and 

Hijaz Ibn Hur wrestlers threaten each other to death during their 

conversation (Shoua'i, 1718). In Shahnameh, during Sohrab's 

campaign to Dej-e Sefid (white fort), in his conversation with Hajir 

(guard of the fort), the two threaten each other (Ferdowsi, 2010). 
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3.1.3. Humiliating the opponent  

Humiliating an opponent is one of the goals and functions of 

epopee, during which the epopee singer despises his enemy, and for 

this purpose, he sometimes humiliates his religion, sometimes his lack 

of race, etc. In Shoua'i's Mukhtarnameh, when Ebrahim Ashtar, Abd 

al-Rahman Qays Hamadani is humiliated for his lack of race. In 

Shahnameh, in the story of the battle between Rostam and Sohrab, 

Sohrab humiliates Rostam in several ways. Once, he compares his 

face to a donkey and his hands to straw, and then considers him 

ignorant (Ferdowsi, 2010). 
3.1.4. Summon the counterpart 

One of the primary goals of epopee is to summon the counterpart. 

In Vaez Heravi's Mukhtarnameh, Abd al-Rahman calls for a fighter in 

the war with Ibn Ziyad's army (Vaez Heravi, 2007). In Shoua'i's 

version, when all the commanders of Rabi'a's army are defeated, 

Rabi'a himself enters the field and chooses Warqa Gharib as his 

counterpart (Shou'a'i, 1718). In Shahnameh, due to the frequency of 

battles, we deal with this component a lot. For instance, the summon 

the counterpart by Homan (Ferdowsi, 2010). 
3.1.5. Warning the opponent 

Another purpose of the epopee is to warn the opponent. That is, 

the fighter warns his opponent about the actions he has taken while 

reciting the epopee. In chapter five of Mokhtarnama of Vaez Heravi, 

Abd al-Rahman stops Ziyad son from cursing and disrespecting the 

Prophet's family (Vaez Heravi, 2007). In the conversation between 

Warqa and Harith bin Abdullah, Warqa reminds him of the right to 

bread and salt (see: Shoua'i, 1718). In Shahnameh, Khosroparviz 

warns and frightens Bahram from the afterlife, saying that Bahram is 

to blame for all the blood that has been shed (Fardowsi, 2010).  
2.1.6. Battle of leaders  

A wise measures of the military on both sides of the army is to 

accept the battle between the leaders of the army. This causes less 

bloodshed and reaches the final result of the conflict, which is peace 

or accepting failure. This type of battle can be seen in the natural epics 

of the battle of leaders, a clear example of which is the twelve-faced 

war in Shahnameh (Ferdowsi, 2010, Vol. 4: 162-4). In the war 

between the armies of Musab bin Zubair and Mukhtar, Mukhtar 

during epopee, advises Musab and asks him to end this battle between 

themselves and not cause many people to be killed (Shoua'i, 1718: 

271). 
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3.1.7. Name mentioning and name asking  

Sometimes a fighter who goes to the arena introduces himself so 

that a fighter of his level comes to the field or asks the name of his 

opponent to know who he is fighting with. As we all know, the name 

contains both spiritual and physical powers. The sensitivity of this 

point can be seen in the battle between Rostam and Ashkobus, where 

Ashkobus insists on knowing his name, but Rostom refuses. In 

Mokhtarnama of Vaez Heravi, Shaddad intercepts Muhammad 

Hanafiyya and his companions on the way, and attacks him, but when 

he learns the identity of Sayyid, he throws the spear on the ground 

(Vaez Heravi, 2007: 335-361). In Shoua'i's version, Warqa asks the 

name of his opponent before the battle (Shoua'i, 1718: 168). 
3.1.8. Encouraging soldiers  

Sometimes the soldiers lose their morale due to successive defeats 

or increasing number of opposing armies, therefore do not see any 

hope for war. In Vaez Heravi's Mukhtarnameh, Suleiman Sard, when 

he realizes that the soldiers are afraid of enemy armies, uses the 

heavenly superiority of the believers over the hypocrites to strengthen 

their desire for war and martyrdom (Vaez Heravi, 2007: 154). In 

Shahnameh, in the battle between Rostam and Shengal (King of 

India), Rostam encourages the troops and encourages them to fight 

(Ferdowsi, 2010, Vol. 4: 243). 
3.2. Aesthetics of epopee in Mukhtarnamehs  

In the verses containing epopee, in the two reviewed 

Mukhtarnamehs, literary techniques such as simile, metaphor, irony, 

exaggeration, etc. can be seen. Most of these figures belong to the 

poetic Mukhtarnameh of Shoua'i Qajar. 

The simile is noteworthy in the studied Mukhtanamas, because it 

is used in the service of the brevity of the text and solving ambiguity 

and complexity. Metaphors are also simple and most of them are 

explicit metaphors of warriors and heroes. Allusions and proverbs are 

among the most used figures in Mokhtarnamas, which increase the 

effect of satire and humiliation. Exaggeration is completely related to 

epopee; therefore, this figure can also be seen in the illustrations of the 

religious epics of Mukhtarnameh. 
 

3. Conclusion  

Reciting epopee by warriors and army commanders is one of the 

prominent and important parts of epic stories, which can be seen not 

only in national epics, such as Ferdowsi's Shahnameh, but also in 
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religious epics, such as Mukhtarnamehs. In the poetic Mukhtarnameh 

of Biglarbiegi's and the prose Mukhtarnameh of Vaez Heravi's prose, 

all the elements of Mukhtarnameh (Mukhtarnameh, epopee reciter, 

epopee listener and its purpose) were available for a purpose. Among 

the goals of epopee in these two works, boasting about the power and 

ability of oneself and the race, threatening and creating terror, 

humiliating the opponent, summon counterpart, battle of leaders, 

name-mentioning and name-asking, persuasion and encouraging the 

soldiers were available. In Biglarbegi's Mukhtarnameh, there was no 

boasting about the race and encouragement of the soldiers. On the 

other hand, the owners of the Mukhtarnamehs have made use of 

imaginary features to make the verses more beautiful and attractive. In 

Biglarbeigi, he has tried to be imaginative and attract the audience by 

using simile, metaphor, irony, exaggeration and proverb in his poem. 

However, only four cases of irony and one case of exaggeration have 

been seen in Vaez's Mukhtarnameh. 

 

Keywords: epopee, religious epic, Mukhtarnameh, Vaez Heravi, 

Biglarbeigi Qajar Dolu 
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 نشری ۀ ادبی ات پایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان سال 

 مختارنامه منظومو  منثورۀ حماس دو در رجز یبررس
 1حسین فامیلیان سورکی

 

 چکیده

های رزمی در جنگ و از عناصر مهم در نوع ادبی حماسه است و از رجز یکی از شگرد

 ختن به شرحبه دليل پرداها مختارنامهاست. ی نبرد مرسوم بودهآنهاهای بسيار کهن در ميدگذشته

ود خهای بسيار از های قهرمانان و پهلوانانی که در انتقام از خون شهدای کربال رشادتپهلوانی

 ةويش هب که حاضر پژوهش. ندگيرقرار می یمذهباند، جزو آثار حماسی از نوع دینی نشان داده

 رجز یبررس با که است آن یپ در است،شده انجام یاکتابخانه ۀمطالع یانمب بر و یليتحل -یاسناد

بيگلربيگی  خانحسينمحم د ۀمختارنام منظوم ۀنسخ و یهرو واعظ حسامبنعطاءاهللۀ مختارنام در

 نیا جستار نیا یاساس ۀلئمس. دبپرداز دو اثر نیا یرجزها اشتراک و افتراق وجوه بهدولو،  قاجار

 با هاییزمينه چه در و نداهيشب هم به یجهات چه از شدهیاد یهامختارنامه در رجزها که است

 که دهدمی نشان پژوهش جینتا. ستاکار رفتهبه آنها در یبالغ عناصر چه و دارند فرق گریکدی

 ف،یحر ريتحق وحشت، و رعب جادیا و دیتهد ش،یخو ییتوانا و قدرتو  نژاد به تفاخر

که  آنهاستترین مهماز  سربازان عيتشج و بيترغ، پرسیگویی و نامنام نبرد سران، ،یطلبهماورد

انگيزی و لسعی در خيا ،المثلضربو  اغراق، هیکنا، استعاره، هيتشبکارگيری ه با ب صاحبان اثر

 اند.جذب مخاطب نموده

 وی، بيگلربيگی قاجار دولهرو واعظرجز، حماسۀ دینی، مختارنامه، ی: دیکل یهاواژه
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 مقد مه -1

ن از آترین نوع است که در ترین و کهنگوناگون ادبی، حماسه مهي جاز ميان انواع 

 شود. در اینالعاده و شگفت پهلوانان و قهرمانان سخن گفته میها و اعمال خارقجنگاوری

های مختلفی به کار دادن حریف و دشمن خود، شيوهها و نبردها پهلوانان برای شکسترزم

دو  گو ميان پهلوانانوهاست که به شکل گفتشگردبردند. خواندن رجز یکی از این می

د را تضعيف روحيۀ طرف مقابل و تقویت روحيۀ خو ،شود و در نهایتلشکر رد و بدل می

 های مختارجنگ آنهاهای منثور و منظوم نيز که مضمون مختارنامه ،بنابراین ؛در پی دارد

ر، ن دو اثند که در ایآیار میثقفی در انتقام از شهدای کربالست، جزو آثار حماسی به شم

این  ،است. در این پژوهشکار رفتهعنوان یکی از شگردهای جنگی بهرجز و رجزخوانی به

 حسامبنعطاءاهللمختارنامۀ منثور  ،یکی ؛شودتاکتيک جنگی در دو مختارنامه بررسی می

خل ص و متدول قاجاربيگلربيگی  خانمختارنامۀ منظوم محم دحسين ،ی و دیگریهرو واعظ

ظ رنامۀ واعمختارنامۀ شعاعی و مختا ،به اختصار از آنها که در این مقالهبه شعاعی است 

 آید که:های اساسی پيش میشود. حال این سؤالهروی یاد می

ال ی را دنبها از خواندن رجز چه اهداف و کارکردهایپهلوانان و مبارزان در مختارنامه

 امۀ منظومرجزهای مختارنامۀ منثور واعظ هروی و مختارناند؟ تمایزات و تشابهات کردهمی

 شعاعی در چيست؟ 

 پیشینۀ پژوهش -1-1

 مقاله نیا ربهت پرورش در را ما ،شده کار موضوع نیا به راجع که یمقاالت ۀنيشيپ یبررس

 د:شومی اشارهها پژوهش نیا از یبرخ به که کرد خواهد یاری

 از شدهانيب یرجزها ،«نامهگرشاسب و شاهنامه» ۀمقال در( 1391) یصلوات و یمراد

 و یفردوس شاهنامه ۀحماس دو در را نبردها آغاز در جنگاوران و پهلوانان یسو

 رجز نقش» ۀمقال در ،(1399) یعيرب و یعيرب .نمودند یبررس یطوس یاسد نامهگرشاسب

 مورد گوناگون یاندازهاچشم از را شاهنامه یرجزها ،«آن یبالغ کارکرد و شاهنامه در

 .نمودند یبررس را رجزها نیا در رفته کار به یبالغ فنون حتی و دادند قرار یبررس

 ضمن ،«مقد س دفاع شعر در رجز گاهیجا» پژوهش در( 1396) اينیاکرم و یخراسانیريام
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 مقاصد و کارکردها ،یفارس شعر مختلف یهادوره یحماس اشعار در رجز کاربرد به اشاره

 پژوهش در( 1398) یسنگر و یدمحم  .اندنموده یبررس مقد س دفاع یهاسروده در را آن

 و اشتراک یهاجنبه به بردنیپبرای  «مقد س دفاع شعر  و شاهنامه در رجز یقيتطب یبررس»

 با را شاهنامه یرجزها نیترمهم مقد س، دفاع یهاسروده و شاهنامه یرجزها افتراق

 .دادند قرار یبررس مورد یقيتطب صورت به سمقد  دفاع اشعار در رفته کار به یرجزها

 روش تحقیق -1-2

 ۀجامع. است اسنادی گردآوری، ةويش نظر از و یليتحل-یفيتوص قيتحق نیا روش

 وممنظ ۀمختارنام یخط  ۀنسخ وی هرو واعظ منثورۀ مختارنام ،پژوهش نیا در آماری

 .استشعاعی 

 ادبیات تحقیق  -3-1

 رجز -1-3-1

: ق1367 ،یديفراه) 1دبلرز شیپاها برخاستن،شتری است که هنگام  ،در لغتاصل رجز 

( 175: 1392)هادی، « رنجی در پای شتر یا نشستنگهی مانند هودج»نيز  ؛ و(رجز ةواژ لیذ

 رجز و است یشعر بحور از یبحر و گفتن کوتاه شعر رجز ،دهخدا ۀناملغت در است.

(. رجز ةواژ لیذ: 1337 دهخدا،) است یمردانگ و شرافت  انيب و نمودن مفاخره ،خواندن

رجز را از بهر آن رجز خواندند که عرب غالبا  این وزن را در »است: در المعجم آمده

حروب و شرح مفاخر اسالف و صفت رجولي ت خویش و قوم خویش گویند و در این 

اضطراب و سرعت  ،آواز مضطرب و حرکات سریع تواند بود و رجز در اصل لغت ،اوقات

 (. 82: 1373)رازی، « است

 و جانيه و تندی با رجز بحر که داندمی نیا در را رجز ینامگذار علت یشجاع

 نیترمناسب کارزار ۀهنگام و جنگ یفضا و دارد کامل تناسب نوسان پر یهاهنگاضرب

 از ،«رجز» یهانمونه از اریيبسهمچنين در ادبيات عرب  ؛است یرجزخوان یبرا فضا

 رخ «مستفعلن» یاصل ليافاع در یراتييتغ یعنی ؛اندگرفته شکل «رجز» بحر زحافات

                                                           
 .قيامها ند ع ت ع د  رت ا وا ئمهق  إذا کا نت ،جزاءر  قةات و  من ذل ک  ق و له م نا ر ک،  تتا بع ال ح اللُّغةز ف ی ج أص ل الر .  1
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 در رجزها اتفاق به بیقر اکثر ،یفارس اتيادب در البته ؛(9-8: 1390 ،یشجاع) استداده

 از و یحماس ادبيات ةژیو یگفتارها از یکی یخوانرجز ،یسر ام نظر از. است متقارب بحر

 کارها انيب و پهلوانان ییخودستا بر آن محور که است قهرمانان یرو در رو یوهاوگتگف

( و 300: 1378 یسر ام) دیآمی کار به جنگ هنگام اغلب و است استوار آنان افتخارات و

دهد که رجزخواندن منحصر به آثار منظوم نيست و متون منثور را هم در بر این نشان می

 گيرد.می

 رجززبان  -2-3-1

های فارسی ست. اغلب رجزها در منظومهآنهایکی از نکات مهم درباره رجزها، زبان 

های مناسب هقافي اند و در آنهافعل/ فعول( سروده شدهبحر متقارب )فعولن فعولن فعولن در 

یگر ویژه تشدید و الف اطالق از دوجود فرایندهای واجی بهاست. کار رفتهحماسی به

ست؛ زیرا تشدید و الف اطالق ا ،ترین این فرایندهارجزهاست که مهمهای زبانی در مؤلفه

خم  و  مانند: برد؛د و استحکام کالم را باال میشوواژه با شد ت بيشتری بازگو می ،در تشدید

شود و ا میکلمه با کشيدگی بيشتری اد ،( و در الف اطالق136و  145: 1718نر ه )شعاعی، 

گفتا مانند: الف در کلمات نرا، خنجرا و ب ؛دهدشدن سوق میسمت حماسیزبان  را به 

 (.67و  230)همان: 

 یکلمات نشاعران و نویسندگان این آثار با به کار برد لحن رجز معموال  حماسی است.

همچنين  ؛دانردهک منتقل خود مخاطب به را حماسی لحن، دارند کشيده و بلند هجاهای که

ی حماس یفضا تیتقو و جادیا در با استفادة فراوان از ابزار و اصطالحات جنگی

جو، جنگ، صف، تير، سپاه، مغفر، سپر، کينه اند. کمان، شمشير، نيزه، لشکر،کوشيده

جوشن،  جوی، بند و سنان،کمند، غارتگر، آوردگه، گرز و ميدان، فراری و کارزار، جنگ

کمان،  ير، تيغ،الور و دلير و ... در مختارنامۀ شعاعی و قبضۀ شمشسپاه، گرد و د سر و ساقۀ

کر، سالح، کمند، خون، زخمی، کردن، کشتن، کارزار، حرب، جنگ، لشحمله

واعظ  ختارنامۀجوشن و ... در م ،کشيدن، سپر، تيغ هندی، نيزه، نيزه، شير، ضربت ، زرهنعره

 هروی جزو این واژگان هستند. 

 کارکردها و عناصر رجز -3-3-1
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ه بگوهایی ميان دو طرف جنگ یا دو طرف نبرد تن وگفت ،هاها و رویاروییدر جنگ

بدل  گوها، رجزهایی نيز رد  ووشود و متناسب با فضای جنگ در ميان گفتتن دیده می

 تضعيف ،یکی ؛کندپهلوان یا مبارز دو هدف اصلی را تعقيب می ،شود که ضمن آنمی

 است، مهم اريبس رجز در آنچهتقویت روحيۀ خودی.  ،من و دیگریروحيۀ دش

 نیا. کندمی بيتعق را یتي ن چه رجز خواندن از رجزخوان نکهیا ،است آن یکارکردها

 و پدری دانخان) اجداد و نژاد به تفاخر: ند ازاعبارت آنها نیترمهم که اندعمتنو  اغراض

 رعب جادیا ،ییدارا به تفاخر کارها، به تفاخر شتن،یخو ییتوانا و قدرت به تفاخر ،(یمادر

 و سربازان بيترغ هماورد، ريتحق ،یو ریتحذ دشمن، دیتهد دشمن، دل در وحشت و

رجزخوان شود: میدیده اصلی چهار عنصر  ،پيامیهر مانند رجز در  ... . و  مبارزه به دعوت

ز )هدف )پيام( و هدف رج رجز، گيرنده(یا شنوندگان رجز  )پيامشنونده  ،دهنده()پيام

 پيام(.

 
 عناصر رجز نمودار

 فی مختصر دو اثرمعر -4-3-1

العات در هرات که اط 920ی متولد سال هرو واعظ حسامبنعطاءاهللمختارنامۀ منثور 

اعظان و(. وی از 728: 9 ج ،ق1403آقابزرگ تهرانی، )دقيقی از زندگی وی وجود ندارد 

ایان ق به پ981سال مختارنامۀ منثور خود را در  فيتأل کارشيعۀ ساکن هرات است و 

المجاهدین (. وی در ابتدا نام اثر خویش را روضه396: 1ج، 1363نفيسی، ) استرسانده

خاتمه نگاشته  باب و 24گذاشت که بعدها به مختارنامه تغيير یافت. این اثر در یک مقد مه، 

 است.سوی انتشارات ققنوس به چاپ رسيدهاز  1383شده و در سال 

عناصر رجز

رجز خوان

شنوندگان 
رجز

رجز

موضوع 
رجز
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ست اهجری  13دولو، شاعر قرن  قاجارخان بيگلربيگی مختارنامۀ منظوم محم دحسين

حۀ ام ا در صف؛ العات زیادی از زندگی وی در دست نيستکرد. اطکه شعاعی تخل ص می

مکان  ،ندر شميرا 1316تاریخ وفات وی را در جمادی األولی سال  ،گلستان ۀپایانی نسخ

در  بيت دارد که 2200است. منظومۀ وی ت مرگ را عارضۀ قلبی ذکر نمودهدربند و عل

است و محتوای آن قيام مختار است قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده

ی این (. بيگلربيگ287 :19، جق1403؛ آقابزرگ تهرانی، 3182-3181 :4ج ،1348)منزوی،

به  ه به پایان رساند و آن راشاهجری به نام ناصرالد ین 1300سال منظومه را در 

 (.116: 1398شاه تقدیم نمود )غف اری، مظفرالد ین

 بحث  -2

 هامختارنامه رجز در یکارکردها -1-2

ی در حال .شوداهداف و کارکردهای رجز در آثار مورد نظر بررسی می ،در این مجال

 شود، از عناصر رجز نيز سخن گفته خواهد شد.هایی ذکر مینمونه که

 مفاخره -1-1-2

های بدین صورت که رجزخوان به داشته های بارز رجز، مفاخره است؛ز جلوهیکی ا

اص، خی، کارهای بدن یروين و قدرت ،توانها متعدد است: این داشته ؛ورزدخود فخر می

ر بررسی دثروت، فراوانی یاران و سپاهيان، دین و مذهب و ... . نژاد و اجداد، مال و 

د و تفاخر به نژا؛استکار رفتهمختارنامۀ شعاعی و مختارنامۀ واعظ هروی دو نوع مفاخره به

 شود:هایی ذکر میکه از هر مورد نمونه شتنیخو ییتوانا و قدرت بهتفاخر 

 نژاد به تفاخر -الف

نژاد و  از نظرخوان با ذکر نژاد و نسب خود، برتری خود را در این نوع مفاخره، رجز

 کشد. به رخ هماورد و حریف خود می اجداد و اصل و نسب

 پسر سمت به ورقاء سپاه ميان از سواری ناگهان ورقاء، و زیادابن سپاه ميان جنگ در

که  کنی با کسی، دشمنی می!(ص)خدا رسول و خدا دشمن ای»: گویدمی و تازدمی زیاد

 که هر !قوم ای پس !باد شما بر خدا لعنت صدهزار. دارند دوست را او (ص)رسول و خدا

 (ص)رسول حضرت به پشت سه به که اعمش طارق منم که بداند نداند، که هر داند. داند،
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 مگر ؛آید من حرب به کسی خواهم. نمینداعرب مهتران و بزرگان من آباء و جد. رسيممی

 جهن م به را زیاد عبيد یا شوم شهيد یا. کنم پاک خواهممی ملعون آن از را دل که زیاد عبيد

شنوندة رجز: پسر ، خوان: سواری از سپاه ورقاء. رجز(106: 1387)واعظ هروی، « فرستم

 رسد و نيز به مبارزه طلبيدن عبيد زیاد.می )ص(رجز: تفاخر به نژاد که به رسول هدف ،زیاد

 خود شیوخ تبار و نژاد به تفاخر با رستم و،ید اکوان و رستم داستان دردر شاهنامه 

 :کندیم اشاره

 سههام دسههتان پههور ،رسههتمم مههن کههه

 (24: 3، ج1389)فردوسی،                     

 نهههام گفهههت بهههر و ريشههه چهههون دیهههبغر  

 

 شتنیخو ییتوانا و قدرت به تفاخر -ب

 با گوی عبداهللودر گفت ،فرستدعبداهلل را به نبرد با ابراهيم اشتر می ،زمانی که مصعب

 خوانند:  ابراهيم اشتر، هر دو رجز می

 تههههو را مههههن رهانههههدم ز جنههههگ سههههپاه  

 چههههو بههههاالت بههههردم بههههه زیههههر آورم    

 بههههه آوردگههههه یههههاوه کمتههههر بگههههوی    

 بهههه یهههک خشهههت انهههداختم بهههر زمهههين    

 بههههه پهههها افکههههنم مههههن ز شمشههههير تيههههز  

 (129: 1718)شعاعی،                                   

 !سههگ کينههه خههواه بههراهيم گفههت: ای  

 ببينههههههی کنههههههون رزم شههههههيرآورم  

 !ای جنگجهههوی ،بهههدو گفهههت عبهههداهلل

 مهههن آنهههم کهههه مختهههار را روز کهههين  

 سههرت را هههم اکنههون در ایههن رسههتخيز 

 

فاخر ترجز:  دفه ،عبداهلل -شنوندة رجز:  ابراهيم اشتر ،ابراهيم اشتر -خوان: عبداهللرجز

ارات خود از افتخ اشترعبداهلل در نبرد با ابراهيم  ،. در نمونۀ زیربه قدرت و توانایی خویشتن

 کند:یاد می

 بهههه آوردگهههه یهههاوه کمتهههر بگهههوی   

 بههه یههک خشههت انههداختم بههر زمههين    

 بهههه پههها افکهههنم مهههن ز شمشهههير تيهههز  

 (129همان: )                                           

 !ای جنگجهههوی ،بهههدو گفهههت عبهههداهلل  

 مهههن آنهههم کهههه مختهههار را روز کهههين    

 نههون در ایههن رسههتخيز  سههرت را هههم اک 
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ر نایی خود درجز:  افتخار به توا هدف ،شنوندة رجز:  ابراهيم اشتر ،خوان: عبداهللرجز

  دادن مختار.شکست

رد وم در نبمثال  رستم در خان س کنيم؛ن رجزهایی فراوان برخورد میدر شاهنامه با چني

 کند: ی خود اشاره میجنگاور و توان و قدرت به تفاخر بابا اژدها 

 بههههه رخههههش دالور جهههههان بسههههپرم  

 (28: 2، ج1389)فردوسی،                    

 ور لشههههکرمبههههه تنههههها یکههههی کينههههه   

 

 وحشت و رعب جادیاو  دیتهد -2-1-2

ایجاد ترس و واهمه در دل دشمن است. اگر  ،یکی از اهداف مهم رجزخوانی

است. این امر در خویش را باال بردهق شود، احتمال پيروزی وان در این امر موفرجزخ

 انمي جنگ شود. در مختارنامۀ واعظ هروی درهای منثور و منظوم دیده میمختارنامه

کردن،  توبهبا شروط  خواهد کهزیاد از سليمان میزیاد، وقتی ابنابن و صرد سليمان

 قرار( ادیزابن) یو عفو مورد ،(ع)حسين کردن به امامدانستن مروان حکم و پشتخليفه

 و موعظه که دانمیم !ملعون یا»: زندیم بانگ و راندیم شيپ را اسب مانيسل رد،يگ

 یاموشخ تو جواب. فراگرفته را تو تيمعص و کفر زنگ و ندارد دهیفا چيه را تو حتينص

: 1387ی، )واعظ هرو «برسانم فرزندانت به را تو که آی پيشتر داری تجرئ اگر . ... است

زیاد و نابتهدید رجز:  هدف، زیادشنوندة رجز:  ابن ،صرد خوان: سليمان. رجز(154 -153

 یو یزخوانرج از بعد رایز بترساند؛ را ادیزابن تا شودیم قموف مانيسل که ترس جادیاو 

 مرد دانستیم که رایز نداد؛ جواب و ديکش باز را عنان د،يبشن سخن نیا چون ادیزابن»

 (.154 :همان) «ستين او دانيم

بن حر، دو  انس با حجازگوی دو طرفۀ ابنودر گفت ،در نسخۀ منظوم شعاعی نيز

 کنند:پهلوان با رجزخوانی یکدیگر را تهدید به مرگ می

 فرسهههتمت اکنهههون بهههه سهههوی سهههقر  

 مههههههرا دیههههههدی از دور نشههههههناختی 

 کههه بهها مههن تههوان کههرد گفههت و شههنود

 (113: 1718)شعاعی،                            

 ای پسههههر! ،انههههسبههههدو گفههههت ابههههن 

 بهههههه آورد مهههههن از چهههههه رو تهههههاختی

 وگرنهههههه تهههههو را زههههههرة آن نبهههههود   
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بن حر.  حجازتهدید رجز:  هدف ،بن حر حجاز ، شنوندة رجز:انسخوان: ابنرجز

 گوید: آورد و میحر در پاسخ به وی فریاد برمیبن حجاز

 مههنم همچههو بههاد و تههویی چههون مگههس    

 ببينهههههههی نباشهههههههد اگهههههههز بهههههههاورت

 (113همان: )                                                  

 انههههههس بگفتهههههها شناسههههههمت ابههههههن  

 از آن آمهههههدم تههههها ببهههههر م سهههههرت   

 

 انس.ابنتهدید رجز:  هدف، انسشنوندة رجز:  ابن ،بن حر رجزخوان: حجاز

ن گوی وی با هجير )نگهباودر شاهنامه در لشکرکشی سهراب به دژ سفيد، در گفت

 کنند:تهدید میچنين دژ(، آن دو یکدیگر را 

 ريههخ رهيههخ آمههدی جنههگ بههه تنههها کههه

 سهههتیگر دیهههبا تهههو بهههر را نهههدهیزا کهههه

 بهههرکنم تهههن ز را سهههرت اکنهههون ههههم 

                                                نهههههان در گههههل ریههههز کههههنم را تنههههت

 (131: 2ج، 1386)فردوسی،                  

 ريههههج دهیهههدرزم بههها گفهههت نيچنههه 

 سههتيچ تههو نههژاد و نههام و مههردی چههه

 مههههههههنم سههههههههپهبد دالور ريهههههههههج

 جهههههان شههههاه کیههههنزد بههههه فرسههههتم

 

 حریف ریتحق -3-1-2

دشمن  ،آن رجزخوان اهداف و کارکردهای رجز است که طیتحقير حریف یکی از 

گاه عدم  ،بردشمارد و برای این کار، گاه مذهب وی را زیر سؤال میخود را حقير می

ان مقابل بي ادهایی از طرفایرخوان رجز ،نژادگی وی را و ... . به نظر فل اح در این نوع

 (.118: 1385کند حریف را تحقير نماید )فل اح، که با طرح موضوعی سعی میکند یا اینمی

 به سمت کوفه فورا  کند،دریافت می را مختار نامۀ ابراهيم وقتی ،مۀ شعاعیدر مختارنا

 کند.طلب می شود و مبارزمی ميدان وارد ،پيونددمی مختار به و کندمی حرکت

 ای» :زندکند و فریاد میاو را تحقير می ابراهيم رود ومی پيش همدانی قيس عبدالرحمن

 والیت شاه دوستداران از او که زیرا نزنم؛ طعنه پدرت برآیی؟ ... می من حرب به ولدالز نا!

 همين ليکن ؛نورزید عف ت که زنممی طعنه را مادرت . ... بود عليه سالمه و اهللصلوات

خوان: . رجز(260: 1387)واعظ هروی،  «برهانم حضرت آن دشمنی از را تو ساعت
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با زیر  عبدالرحمنرجز: تحقير  هدف ،همدانی قيس عبدالرحمن، شنوندة رجز: ابراهيم

 سؤال بردن نژادگی وی. 

 برد رستمدر داستان ن ،در شاهنامه .تحقير در رجزهای اغلب آثار حماسی دیده می شود

و  رخش را به خر ،باریک ؛پردازدمی به تحقير رستمدر چند مورد سهراب و سهراب، 

 شمرد:ان میاو را ناد ،کند و در ادامهدستان رستم را به نی مانند می

 اسههت بههریبهه ینهه چههو سههوارش دسههت دو

 بهههههود کانههههها ر،يهههههپ کنهههههد یجهههههوان

 (173: 2، ج1386)فردوسی،                        

 اسهت  خهر  ییگهو  رخش اندرون رزم به 

 بههههود بههههاال سههههرو گههههوی اگرچههههه

 

 هماوردطلبی -4-1-2

دهد و میتازد و جوالن زیاد از ميمنۀ لشکر اسب میابن در جنگ با سپاه عبدالرحمن

سر پ الرحمن،عبدهر که مرا داند، داند. هر که نداند، بداند که منم  !ای مردمان»گوید: می

 خوان:(. رجز61: 1387)واعظ هروی، « ند؟مخنف. کيست از شما که با من مبارزه ک

اندهان وقتی همۀ فرمرجز: هماوردطلبی.  هدف ،زیادعبدالرحمن، شنوندة رجز: سپاه ابن

 خواند:شود و رجز میخورند، ربيعه خود وارد آوردگاه میست میسپاه ربيعه شک

 ميههههان عههههرب شهههههر و انههههدر نفههههاق    

 کشههههههانربيعههههههه بخواننههههههد گههههههردن

 چههههو ورقههههاء غههههارب سههههر انجمههههن    

 بهههههدیگر مهههههرا روی پيکهههههار نيسهههههت  

 (176: 1718)شعاعی،                                   

 !بهههه فریهههاد گفهههت ای سهههپاه عهههراق     

 مهههههرا گهههههر ندانيهههههد نهههههام و نشهههههان

 بگویيههههههد آیههههههد بههههههه آورد مههههههن 

 بجهههز او دگهههر کهههس سهههزاوار نيسهههت 

 

 ؛طلبیرجز: هماورد هدف ،شنوندة رجز: سپاه مقابل )یاران مختار(، خوان: ربيعهرجز

 ،بنابراین ؛دانددر این مبارزطلبی، هر کسی را الیق و همسنگ مبارزه با خود نمیربيعه  البته

 کند.حریف خود را که ورقاء غارب است، انتخاب می

ین ها، با ایکی از اهداف مهم رجز هماوردطلبی است. در شاهنامه به دليل فراوانی نبرد

 :خواندیمفرا نبرد به را رهام گونهنیا ومانه ،عنوان مثال؛ بهکنيممؤلفه فراوان برخورد می

 سهههخت آوردبهههری خروشههه آنجههها وز  بخههههت داريههههب سههههاالر پههههور یا کههههه
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 ییتهههههو  هرانیههههها  سهههههاالر  نگهبهههههان

 سهههههپاه دهيبرکشههههه صهههههف  دو انيهههههم

 دشههت یسههو گههر و یخههواه رودی سههو

 (53: 4، ج1386)فردوسی،                       

 ییتههو  رانيشهه  چنههگ  و لشههکر  چهه 

 رزمگههههاه  نیانههههدر عنههههان  بجنبههههان

 گشههههت دتیهههببا مهههن ابههه آورد بهههه

 

 ،عنوان مثال؛ بهشوداین هدف دنبال می ،مذهبی حملۀ حيدری نيز -حماسی ۀدر منظوم

 طلبد:میهماورد  دهد و قرار می خطابپيامبر را شخص و اسالم سپاه  ،وليد در جنگ بدر

 رواسهههت آمهههد کهههه ههههر مههها شهههانیخو ز

 گشهههادبهههر زبهههان« مبهههارز مهههن ههههل» هبههه

 (122 :1383)راجی کرمانی،                        

 کجاسهههت؟ مبهههارزیی ايهههن خهههود اگهههر 

 داد آواز اسههههههالم شيجههههه یسهههههههو

 

 فیحر ریتحذ -5-1-2

رجزخوانی طرف  ؛ یعنی مبارز طییکی دیگر از اهداف رجز، تحذیر حریف است

 ار آگاهکعاقبت این  دارد و او را ازداده، برحذر میاز اعمالی که انجام مقابل خود را

  نماید.سازد و بدین وسيله نتيجۀ نامطلوب کارهای ناپسند را به وی گوشزد میمی

تن ز ناسزا گفپسر زیاد را ا عبدالرحمندر باب پنج مختارنامۀ واعظ هروی،  مثال عنوانبه

 از و ریندا شرم !زیاد پسر ای»گوید: دارد و میباز می )ص(احترامی به خاندان رسولو بی

 خدا و بکشتی را او فرزندان و گوییمی ناسزا را رسول حضرت عم  پسر که ترسینمی خدا

 شأن در تیا هل سورة ،دیگر و القربی فی لموده اال اجرا  عليه اسئلکم ال فرماید: قلمی

 و مسلمانم من کنیمی دعوی که تو بر وای باشد؟می که برای از اهلل وليکم انما کيست؟آیۀ

 چه فردا و گردانیمی شهر به شهر و کنیمی جدا تن از را  الس المعليه خدا رسول فرزند سر

 (س)هراز فاطمۀ و (ع)مرتضی جواب و آوری؟می الس المعليه خدا رسول و خدا نزد به حج ت

:  شنوندة رجز، عبدالرحمنخوان: (. رجز63: 1387)واعظ هروی،  «گفت؟ خواهی چه را

 .)ص(حرمتی به خاندان رسولز عاقبت بیحریف ا رجز: تحذیر هدف ،زیاد پسر

ادآوری عبداهلل، ورقاء حق  نان و نمک را بدو ی بنگوی ميان ورقاء و حارثودر گفت

 کند:می
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 کههه از کشههتنت مههر مههرا هسههت ننههگ     

 برآیهههههد ز ههههههر دو بهههههه یکبهههههارگی  

 چههو از دیههن جههدا گشههت بيههزاری اسههت 

 (170 :1718)شعاعی،                              

 بههدو گفههت رو دیگههر آیههد بههه جنههگ      

 خههههوارگیکههههه داریههههم حههههق  نمههههک

 خهوارگی شهرط دینهداری اسهت    ... نمک

 

 هدف ،ءورقا -شنوندة رجز:  حارث پسر عبداهلل ،حارث پسر عبداهلل -خوان: ورقاءرجز

 از شکستن حق  نان و نمک. فیحر ریتحذرجز: 

 شود. ابراهيممی وارد ميدانبيند، خود نمی زم ابراهيم اشتراشعث کسی را همروقتی ابن

 :کندشزد میو بدعهدی وی را یادآوری و عاقبت آن را گو آوردمی بيند و فریاد برمی او را

 نکههههردی قسههههم نههههزد مختههههار یههههاد 

 نيهههههههاری بهههههههه آورد او نيهههههههز رو 

 عهههدکههه خواننههد مههردان تههو را سسههت

 (190همان: )                                           

 !بههههدنژادبههههراهيم گفههههت ای سههههگ   

 جهههوکهههه بههها او نگهههردی بهههه دل کينهههه 

 چهههرا عههههد بشکسهههتی ای نادرسهههت؟   

 

 ی.رجز: تحذیر حریف از بدعهد هدف ،اشعثشنوندة رجز:  ابن ،خوان: ابراهيمرجز

 و ریکدیگ به نسبت خسرو و بهرام رمکر  رهایيتحق و هانيتوه از بعددر شاهنامه 

 هانج از بهرام ترساندن و ریتحذ به زیخسروپرو ش،یخوی هاگذشته و خاطرات ادآوریی

 : داندیم شدهختهیر یهاخون تمام مسئول را او و پردازدیم آخرت

 !ختههههیآو یتهههيگ بهههدان یباشههه تهههو

 (31: 8، ج1386)فردوسی،                    

 ختهه یر جههان  در شهد  کهه  خهون  آن هر 

 

 نبرد سران -6-1-2

لشکر  لشکر، پذیرش نبرد ميان سرانیکی از تدابير خردمندانۀ نظاميان در دو سوی 

ال که خونریزی کمتر شود و رسيدن به نتيجۀ نهایی جد تا گردداست. این امر موجب می

شود های طبيعی جنگ سران دیده میصلح یا قبول شکست است، ميس ر گردد. در حماسه

 (.164-162: 4، ج1386رخ در شاهنامه است )فردوسی، که نمونۀ بارز آن جنگ دوازده
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کند رجز مصعب را نصيحت میزبير و مختار، مختار طی بنمصعبدر جنگ ميان سپاه 

ر شدن افراد بسياين خودشان خاتمه دهند و سبب کشتهخواهد که این نبرد را بو از او می

 :نشوند

 بهههه آوردگهههه رفهههت نيهههزه بهههه دسهههت     

 همهههان بهههه کنهههی، خهههود، بهههه آورد روی 

 تهههههرز مردمکشهههههی هسهههههت شایسهههههته 

 ( 271: 1718)شعاعی،                                 

 بغر یههههد مختههههار چههههون پيههههل مسههههت 

 بههه مصههعب بگفههت: ای یههل جنگجههوی!

 مهههن و تهههو چهههو جنگهههيم بههها یکهههدگر 

 

رجز: نصيحت و اندرز مصعب برای  هدف، مصعب ، شنوندة رجز:خوان: مختاررجز

 گناه. شدن افراد بیجلوگيری از کشته

 پرسیگویی و نامنام -7-1-2

و به کند تا مبارزی همسنگ امی معرفیرود، خود را گاه مبارزی که به آوردگاه می

 هک گونههمانکند. پرسد تا بداند با چه کسی مبارزه میميدان آید و یا نام حریف را می

 در نکته نیا تياسحس. است هماورد یجسم و یروح یقوا از یبخش حامل ،نام ،ميدانیم

 رستم یول ؛دارد شناخت به اصرار اشکبوس که شودیم دهید اشکبوس و رستم نبرد

 در سعد بنعمرمثال   ؛شودحيدری هم دیده می ۀحمل ۀاین مؤلفه در منظوم .کندیم یپوشنام

 :پرسدیم را (ع)قاسم حضرت نشان و نام کربال،ۀ واقع

          خهههههود سهههههرانجام و نهههههام ز و بهههههاب ز

 (237: 1383)راجی کرمانی،                     

 خهههود نهههام بهههازگو، مهههن بهههه را خهههدا 

 

 موته، یکی جنگدر  وقتی که ،به عنوان مثال شود؛پوشی دیده میدر این منظومه نيز نام

گوید و پاسخ نمیرا  خود نامجعفر  پرسد،می اواز  راطي ار  نام جعفر رومسپاهيان از 

 دهد:می

 زمههان؟ آمههد سههر تههو بههر کههه یپرسهه چههه

 (224همان: )                                             

 نشهههان و نهههام کهههه پاسهههخ داد نيچنههه 
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گيرد، یمه و یاران وی را ی، وقتی شد اد سر راه محم د حنفيدر مختارنامۀ واعظ هرو

 و نام لاو »آورد که: کند و فریاد بر میمی حمله )ع(سي د شود. شد اد نيز بهسي د آمادة نبرد می

 (.335: 1387)واعظ هروی،  «کنممی کار علم به من که یبگو را خود پدر و خود نسب

 البته رجز: آگاهی از نام حریف؛ هدف ،محم د حنفيه ، شنوندة رجز:خوان: شد ادرجز

 اگر !واهلل» گوید:اندازد و میمی را به زمين شود، نيزهت حریف آگاه میشد اد وقتی از هوی 

 حال اکنون که زیرا ؛نکنم دراز تو بر دست و نهم هم بر چشم کنی، من چشم بر نيزه و سنان

نمير بن)همان(. حصين «گردانم باز را خود قوم و برگردم که شد واجب ،دانستم را تو

ا بر اسب حصين او ر .تسل ط داشت مبارزه فنون که بر مسل طبنپسرعم ی داشت به نام عمير

پس عمير  ؛گردان بلند عالم به را خود نام و برو ميدان گوید که بهکند و میخود سوار می

 به و گرفتب سر از خود و آمد ميدان به و برانگيخت اسب و بگردانيد سر گرد به را نيزه»

همان: )  «آید؟ من ميدان به که کيست مسل ط!بنعمير داد: منم آواز و نهاد زین قرپوس

 عرفیمرجز:  هدف،سپاهيان ابراهيم اشتر، شنوندة رجز: مسل طبنخوان: عمير(. رجز361

 طلب هماورد. برایخود 

 پرسد:گوی زیر از نسخۀ شعاعی، ورقاء نام حریف خود را میودر گفت

 ؟بگفتههها ز نهههامم تهههو را کهههام چيسهههت

 ازیهههههدر فرسهههههتمت سهههههوی سهههههقر

 کههه چههون مههن دليههری نباشههد بههه شههام 

 مههن آیههی و لشههکر کشههی   بههه پههيش  

 آفهههرینبهههه مهههن داده اکنهههون جههههان 

 (168: 1718)شعاعی،                           

 بپرسههههيد ورقههههاء نههههام تههههو چيسههههت؟  

 بگفههههت ار بههههدانم کههههه ای زودتههههر   

 مسهههلمم هسهههت نهههام  بگفهههت عمهههربن 

 بگفتهههها تههههو جعفههههر طي ار ک شههههی        

 تههههو را خواسههههتم آسههههمان در زمههههين  

 

رجز: آگاهی از نام و شناخت  هدف ،مسلمعمربن ، شنوندة رجز:خوان: ورقارجز

 حریف.

 ترغیب و تشجیع سربازان  -8-1-2

ۀ خود را از دست يهای پياپی یا افزونی سپاه مقابل روحگاه سپاهيان در اثر شکست

رجزخوان با رجزخوانی   ،در این شرایط .بيننددهند و اميدی برای جنگ در خود نمیمی
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برد و در مخاطب شوق و انگيزة جنگ ایجاد افراد را باال میمتناسب با شرایط، روحيۀ 

 گاه بلکه ؛رديگنمی قرار مخاطب بيرق و دشمن شهيهم رجز در ،کند؛ بنابراینمی

های و با تعریف و تمجيد از داشته دهدمی قرار مخاطب را یخود افراد و ارانی رجزخوان

 کند.آنان را تشجيع و ترغيب می ،خود و ناچيز شمردن حریف

ارزه، کند که دعوت به مبمی معرفیای عام محد ثی خراسانی ترغيب و دعوت را مقوله

روند های آن به شمار میها، مصداقایستادگی در مقابل ظلم و بيداد و پاسداشت ارزش

نی که زماصرد  در مختارنامۀ واعظ هروی، سليمان(. 131-129: 1388محد ثی خراسانی، )

د فریا خود نیارا به روحيه دادن اند، برایبرد سپاهيان از بسياری لشکر دشمن ترسيدهپی می

 ندکا تعالی حق که ميندیشيد دشمنان کثرت و خود قل ت از !برادران ای» :آوردبر می

 مبارزه یک بار به و دارید نگاه خود جای. نموده مذم ت را منافقان بسيار و ستوده را مؤمنان

 اگر روم، ميدان به من که حال و است عرب رسم چنانکه ؛روید ميدان به یکیک. نکنيد

 به هک باشم؛ زیرا یافته شهادت درجۀ شوم، کشته اگر و است حاصل من مراد یابم، ظفر

 رو شمنداز  که را شما کنممی توصي  و کنممی کار این فرزندانش و اميرالمؤمنين دوستی

)واعظ « دگردی کشته زارتر ،نمایيد هزیمت اگر که مشوید غر ه فانی حيات به و مگردانيد

 . (154: 1387هروی، 

رجز: ترغيب و  هدف ،شنوندة رجز: سپاهيان و یارانش، صرد خوان: سليمانرجز

 ،نافقانممنان بر باالبردن روحيۀ سربازان و لشکریان. سليمان با استفاده از برتری آسمانی مؤ

 کند.شوق جنگ و ميل به شهادت را در آنان تقویت می

 سعد عمر سپاهيان از عبدالرحمن لشکریان که زمانی ،در باب هفتم مختارنامۀ واعظ

تنها راه را  قارب ورقاء. ترسندمی لشکریان شود،می شهيد عبدالرحمن و خورندمی شکست

 دوستان ای» :آوردبنابراین فریاد برمی ؛بيندآنان می برای باالبردن روحيۀخواندن رجز

 پيشرو که را (ع)اميرالمؤمنين حضرت افتاده؟ شما در که است بيم و ترس چه !(ص)دمحم 

. رسانيدند قتل به را عالميان شاهزاده و کردند شهيد ،بود زمين روی شجاعان و مبارزان

 با بهشت در و طلبيدمی آنچه به رسيد و کردمی آخرت برای را کار این عبدالرحمن
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 و (102همان: ) «کند روزی همان نيز را ما تعالی خدای. گرفت قرار (ع)علی و (ص)دمحم 

 .انگيزدبرمی کردنحرب بر را گونه همهاین

ا یکی از باال بردن روحيۀ سربازان خودی ر براینيا رجزخوانی خراسانی و اکرمیاميری

های گذشته، اند که رجزخوان این کار را با بيان پيروزیشگردهای جنگ نرم دانسته

: 1396نيا، خراسانی و اکرمیاميریدهد )شجاعت و دليری مبارزان و نوید پيروزی انجام می

34.) 

الی که اه با تکبر، در حشدر شاهنامه در نبرد ميان شنگل )شاه هند( و رستم، شنگل

ن طلبد. در ایکند، با کلمات زشت رستم را به مبارزه میپيشاپيش سپاه افراسياب حرکت می

 کند:را به مبارزه ترغيب می آنهاسپاهيان را تشجيع و  ،هنگام رستم با جمالت زیر

 نجسههههتم جههههز ایههههن آرزوی آشههههکار   

 دليهههههری کنهههههد رزم جویهههههد ز مهههههن   

 نهههه شمشهههير هنهههدی نهههه چينهههی پرنهههد    

 نمهههانم بهههه ترکهههان سهههر و دسهههت و پهههای    

 (243: 4، ج1386)فردوسی،                      

 چنههين گفههت رسههتم کههه از کردگههار     

 کهههه بيگانهههه ای زان بهههزرگ انجمهههن  

 نهههه سهههقالب مانهههد ازیشهههان نهههه هنهههد 

 پهههی و بهههيخ آنهههان نمهههانم بهههه جهههای   

 

  هامختارنامه در رجز یشناسییبایز -2-2

د؛ نمودن مخاطب هستنحماسه در پی ایجاد لذ ت و سرگرم سرایندگان و نویسندگان

 انشزب هستند، آن مخاطب مردم ةچونتود و است ییروا «رورتض به»بنابراین آثارشان 

زیرند، به این نکته ادبا ناگ توجه(. با 38: 1386مطلق، )خالقی« است ابیزود و ساده

 ؛کنند شگردهایی متناسب با این نوع ادبی ات خاذ کنند که مخاطب را مجذوب اثر خویش

وع و متن را مصن ،های ادبی و صور خيالاین موضوع مهم است که فراوانی آرایه البته

ه داند که بهای ادبی را تا آنجا میکند. فرشيدورد زیبایی و ارزش هنری آرایهپيچيده می

يدورد، شدن معنی نشود )فرشها نينجامد و باعث تکل ف و پيچيدگی یا پنهانستيز آرایش

 ت. بودن ناسازگار اسنوع( و اصوال  نوع ادبی حماسه با ازدحام تصاویر و مص51-50: 1349

تشبيه، استعاره،  ای مانندمۀ مورد بررسی، صنایع ادبیدر دو مختارنادر ابيات حاوی رجز 

خيال متعل ق به  خورد که بخش اعظم این صنایع و صورکنایه، اغراق و ... به چشم می
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ها خواهيم مختارنامۀ منظوم شعاعی قاجار است. در این مجال به صور خيال در مختارنامه

 پرداخت:

 تشبیه  -1-2-2

ا بمعموال  تشبيه در متن حماسی حضور بيشتری دارد؛ زیرا  ،خيال از ميان صور

های روایی نوع ادبی حماسه همخوانی و سازگاری بيشتری دارد. تشبيه در ویژگی

به کار  به دليل اینکه در خدمت ایجاز متن ؛است توجههای مورد بررسی قابل مختارنامه

  همچنين اغلب تصاویر در تشبيهات محسوس هستند. است؛ز اطناب به دور و ا رفته

مک ار و  مطيع او را به روباهیکند که ابنبه این موضوع اشاره میدر رجز زیر مختار 

ه مفرد باست که تشبيه از نوع مرسل، مفص ل، حس ی به حس ی و مفرد گر مانند کردهحيله

 :است

 چهههو روبهههه چهههرا بایهههدت حيلهههه کهههرد   

 (117 :1718)شعاعی،                               

 ای در نبهههرد ویهههژه مهههرا خوانهههده  بهههه 

 

ر و گوید و ضمن تشبيهی مضمگو با عبداهلل از قدرت خود سخن میوابراهيم در گفت

 :کند که دو طرف تشبيه حس ی و مفردندپنهان خود را به شير مانند می

 چهههو بهههاالت بهههردم، بهههه زیهههر آورم    

 (129همان: )                                                  

 آورم  بينههههی کنههههون رزم شههههير  بههههه 

 

ه است که هر دو تشبيبن حر به مگس مانند شده انس به باد و حجازابن ،و در نمونۀ زیر

  :مرسل، مفص ل، حس ی و مفردند

 مههنم همچههو بههاد و تههویی چههون مگههس 

 (129همان: )                                                  

 انههههههسابههههههن شناسههههههمت بگفتهههههها 

 

 استعاره -2-2-2

حریف  ،ای دیگر در رجزهای به کار رفته در مختارنامه است که طی آناستعاره آرایه

صر حه از ماست. در رجز زیر از ابراهيم اشتر، سگ استعارة شده به صورت استعاری ناميده

 : عبداهلل است

 !خههواهبههراهيم گفههت: ای سههگ کينههه     جنههههگ سههههپاهتههههو را مههههن رهانههههدم ز 
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  (129: 1718)شعاعی،                                 

 :اد استحه از زیدر بيت زیر، شير استعارة مصر حه از ابراهيم اشتر و روباه، استعارة مصر 

 روبهههاه را جهههای نيسهههت   ،بهههر شهههير 

 (94همان: )                                              

 نيهههروی مهههن پيهههل را پهههای نيسهههت بهههه  

 

  :استرفته کاررستخيز استعارة مصر حه از گيرودار جنگ به ،در جایی نيز

 بهههه پههها افکهههنم مهههن ز شمشهههير تيهههز   

 (94همان: )                                            

 اکنههون در ایههن رسههتخيز  سههرت را هههم  

 

 کنایه -3-2-2

قير را هاست که تأثير هجو و تحمختارنامهکنایه از صور خيال پرکاربرد در رجزهای 

 کند.بيشتر می

! ملعون یا»گرفتن در ظ، زنگ کفر و معصيت کسی را فرادر مختارنامۀ منثور واع

« گرفته راف را تو تيمعص و کفر زنگ و ندارد دهیفا چيه را تو حتينص و موعظه که دانممی

 چند»در  کردن زبر و ریز. است شدنکافر و عاصی از هینا، ک(153: 1387)واعظ هروی، 

 لشکر تمام و رودنمی او حرب به کسی و خواهدمی مبارز و آیدمی ميدان به که شده نوبت

 افتاده شیعضاا بر لرزه و کردن دیناپد و محو از هیکنا(، 215)همان:  «کندمی زیر و زیر را

 کردن است.(، کنایه از ترسيدن و وحشت64)همان:  بود

 کنایه ،(114: 1718)شعاعی، « بدانيد دل با زبانم یکی است»بودن در یکیدل و زبان 

رة آن وگرنه تو را زه»نداشتن در زهره ؛ همچنين،بودناز روراست و صادق و یکدل است

نگ با جمکن »نداشتن. سر خویش گرفتن در تئ(، کنایه از ترسيدن و جر113)همان:« نبود

ندن در . سر را به پا افکرفتن خود کار یپ ه از(، کنای116)همان: « من سر خویش گير

آمدن . به تنگکشتن (، کنایه از سر را بریدن و143)همان: « کنون من سرت را به پا افکنم»

ن. شد زعاجو  آمدنستوه به (، کنایه از174)همان: « ازین خودستایی به تنگ آمدم»در 

 و عیسر (، کنایه از150)همان: « سوی کوفه چون با بنهاد رو»چون باد رفتن در 

 . بودنچاالک

 اغراق -4-2-2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1401بهار و تابستان ، 26 ة، شمار14سال  ،پایداری ي اتادب ی ۀنشر                                    233

 
 

تباط نمایی در تصویرسازی را اغراق گویند که با رجزخوانی ارنمایی یا کوچکبزرگ

« است اغراق ذات حماسه»شود. های رجز فراوان دیده میدارد و در تشبيهات و استعاره

های  دینی  های حماسهاین صنعت در تصویرسازی ،از این رو ؛(96: 1376)شميسا، 

عطيه بنمسال ،به عنوان مثال در باب پنجم مختارنامۀ واعظ شود؛مختارنامه نيز دیده می

ترساند. و را میکند و با اغراق در تعداد فراوان لشکریان پسر زیاد اعبدالرحمن را تهدید می

 پسر هک کن اندیشه خود از و ده باز جواب آید. ترخوش تو را یک کدام !عبدالرحمن ای»

 مدد ساعت هر و اندآمده او گرد بر مرد هزارپنجاه از زیاده که چون نشود؛ غضب در زیاد

 حال نگاهآ. فرستد لشکر ملخ و مور عدد به ،رسد یزید به خبر این چون .آیدمی وی مدد به

 . (59: 1387)واعظ هروی، « شود دگرگون تو

نمير را بنخواهد حصينکند و از او میشعاعی، مختار ربيعه را تهدید میدر مختارنامۀ 

 در غير این صورت  روزگار وی را سياه خواهد کرد: ؛به او تحویل دهد

خروسوگرنههه سههحر چههون خروشههد خههروس     شد  چون خرو سحر  نه   وگر

نگز شمشههههههير از پهههههها درآرم پلنههههههگ   پا درآرم پل شير از   ز شم

شمنانز پشهههههت کمهههههان بهههههر دل دشهههههمنان بر دل د مان  شت ک  ز پ

شکبوسکهههه رسهههتم بهههزد بهههر بهههر اشهههکبوس     بر ا بر  بزد  ستم   که ر

 

کوسبرآیههههد ز آوردگههههه بانههههگ کههههوس     نگ  گه با ید ز آورد  برآ

یا بههههه نيههههزه ز دریهههها    يزه ز در نگبههههرآرم نهنههههگ به ن  برآرم نه

کين آنچببينهههههی زنهههههم تيهههههر کهههههين آنچ ير  نم ت نی ز  ناننهههههانببي

بوس            بههه دسههتم سههزد گههر دهههد چههرخ بههوس                چرخ  هد  گر د سزد  ستم                                                                                                 به د

 ( ( 161666-165165  ::17171818)شعاعی، )شعاعی،                                          

خوانی ابراهيم اشتر است که طی آن قدرت و يت زیر نمونۀ زیبای اغراق در رجزب

 است:نيروی خود را برابر با هزار اژدها دانسته

 هههههزار اژدهههههها خفتههههه در جوشهههههنم  

 (94همان: )                                              

 بگفتههههههها بهههههههراهيم اشهههههههتر مهههههههنم   

 

 المثلضرب -5-2-2

کار به المثل در آمده است و در مختارنامۀ شعاعیبيت زیر از شاهنامه به صورت ضرب

 :او در فرزند است منش و رفتار پدر، نشان ،از آن است و منظوررفته

نهبيگانهههه  توتهههو خوانشمخهههوانش  خوانشخهههوانش  بيگا سرپسهههر  م سرپسهههههر    پ شاننشهههههان  نداردنهههههدارد  کوکهههههو  پ  پدرپهههههدر  ازاز  ن
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 ((110110: : 17181718)شعاعی، )شعاعی،                                                       

 ارک به یمورد درو  استالمثلی از شاهنامه ضرب ،«ابيافراس دانيم و گرز و من»

 ؛صرف کنندمن جنگ و نبرد از را اوسعی کنند  و بترسانند شفیحر از را یپهلوان که رودمی

 شود. مطمئن است، منصرف نمی خود ییتوانا و قدرت از پهلوانچون  ولی

سافراسهههه   داندانييهههه مم  وو  گرزگههههرز   وو  منمههههن  ابابييافرا

 ((7777همان: همان: ))                                                                                           

جواباگهههر جهههز بهههه کهههام مهههن آیهههد جهههواب   ید  من آ کام  به  جز  گر   ا

 

 :اشاره دارد« دسوز، خشک و تر میگرفتآتش که »المثل بيت زیر به ضرب

 د و کبهههارکهههزان شهههعله سهههوزند خهههر 

 همان()                                                     

 فهههههروزم چنهههههان آتهههههش کهههههارزار    

 

 

 گیرینتیجه -3

ی حماسی هاناهای برجسته و مهم داستاز بخش رجزخوانی پهلوانان و فرماندهان لشکر

های دینی از بلکه در حماسه ؛فردوسی ی همچون شاهنامۀهای مل حماسهاست که نه تنها در 

 شود. ها هم دیده میجمله مختارنامه

عناصر  در رجزهای مختارنامۀ منظوم بيگلربيگی و مختارنامۀ منثور واعظ هروی، همۀ

ا دنبال رجز و هدف از آن( وجود دارد. همۀ رجزها هدفی ر رجز )رجز، رجزخوان، شنوندة

 دیتهد ،ژادن و شتنیخو ییتوانا و قدرت به تفاخردند. از ميان اهداف رجز در دو اثر، کرمی

، پرسیگویی و نامنام نبرد سران، ،یطلبهماورد ف،یحر ريتحق وحشت، و رعب جادیا و

اخر به نژاد در منظومۀ بيگلربيگی، تف است.قرار گرفته توجهمورد  سربازان عيتشج و بيترغ

 :شودکه در جدول زیر مشخص میاست نشده و ترغيب سربازان دیده
 های مورد بررسیبسامد اهداف و کارکردهای رجز در مختارنامه جدول

 نسخۀ شعاعی مختارنامۀ واعظ  اهداف و کارکردهای رجز ردیف

 4 5 نژاد و شتنیخو قدرت به تفاخر 1

 6 6 و وحشت رعب جادیا و دیتهد 2

 3 1 فیحر ريتحق 3

 2 4 یطلبهماورد 4
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 5 1 فیحر رذیتح 5

 5 3 نبرد سران 6

 6 7 یپرسنام و ییگونام 7

 - 6  سربازانو تشجيع  بيترغ 8

 31 33 جمع کل 9

ور خيال صتر نمودن رجزها از ها برای زیباتر و جذابصاحبان مختارنامه ،از سوی دیگر

است. ودهبگيری در مختارنامۀ منظوم بيش از مختارنامۀ منثور اند که این بهرهسود جسته

سعی  المثلبضرو  اغراق، هیکنا، استعاره، هيتشبکارگيری ه بيگلربيگی در منظومۀ خود با ب

 رد کنایهاما در مختارنامۀ واعظ تنها چهار مو ؛استطب نمودهانگيزی و جذب مخادر خيال

 :استشده و یک مورد اغراق دیده
 های مورد بررسیخيال در مختارنامه بسامد صور جدول

 نسخۀ شعاعی مختارنامۀ واعظ  خیال صور ردیف

 7 - هيتشب 1

 5 - استعاره 2

 14 4 هیکنا 3

 1 1 اغراق 4

 4 - المثلضرب 5

 31 5 کلجمع  6

 

 فهرست منابع

منزوی. د قيح  احم. تنالذ ریعه إلی تصانیف الش یعه(. 1355محسن. )بزرگ تهرانی، محم دآقا
 ه.تهران: اسالمي

«. سجایگاه رجز در شعر دفاع مقد » (.1396. )عصمت ا،ينیاکرم و احمد ،یخراسانیريام
 .40-21، صص 16 ش، 9س ۀ ادبيات پایداری دانشگاه باهنر کرمان، ینشر
. امهمختارن یخط  ۀنسخ(. 1718خان. )شمارة حسينی قاجار دولو )شعاعی(، محم دگلربيگبي

 تهران: کتابخانۀ سلطنتی تهران. 
 زمرک ن:تهرا. پهلوانی شعر قییتطب شناسیدهیپد حماسه،(. 1386. )جالل مطلق،خالقی

 .اسالمی  گبزر فارلمعاهریدا
 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران. نامهلغت (.1337. )اکبریعل دهخدا،



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مختارنامه منظومو  منثورۀ حماس دو در رجز یبررس

 

236 

ی. رمدب  محمودو  انيطالب يیحی حيتصح .یدریح حملۀ (.1383). یمالبمانعل ،یکرمانیراج
 .باهنر ديشه دانشگاه: کرمان

روس . به کوشش سيالمعجم فی معاییر األشعار العجم(. 1373الد ین محم د. )رازی، شمس
 فردوسی. :تهرانشميسا. 
 یهاانداست یشناسشکل ؛خار رنج تا گل رنگ از(. 1378) ی.قدمعل ،یسر ام

 .یفرهنگ و یعلم: تهران .سوم چاپ .شاهنامه
 .ستانين کتاب :تهران. شانیرجزها و مردان (.1390ی. )دمهدي س ،یشجاع

 . تهران: فردوس.انواع ادبی .((1376)). شميسا، سيروس
 ياتادبۀ ینشر «.یفارس ادب منظوم یهامختارنامه به ینگاه(. »1398. )نينازنی، ارغف 
  .124-103، صص تابستان و بهار ،20 ش ،11 س، کرمان باهنر شهيد دانشگاهی داریپا

 . بيروت: مؤسسۀ علمی مطبوعات.العینق(. 1367احمد. )بنفراهيدی، خليل
 المعارفهریدا مرکز :تهران. مطلقیخالق کوشش به .شاهنامه (.1389. )ابوالقاسم ،یفردوس
 ی(.اسالم و یرانیا هایپژوهش مرکز)ی اسالم بزرگ

 .وحيد انتشارات: تهران. فارسی شعر نقد(. 1349). خسرو فرشيدورد،

نسانی اۀ دانشکده ادبيات و علوم مجل«. رجزخوانی در شاهنامه(. »1385فالح، غالمعلی. )
 .130-107، صص 55و  54 ش، 14 س ،تهران

مجتمع  . تهران:شعر آیینی و تأثیر انقالب اسالمی بر آن(. 1388خراسانی، زهرا. )محد ثی
 فرهنگی عاشورا.

ی . تهران: مؤسسۀ فرهنگ6و  4ج  های فارسی.واره نسخهفهرست(. 1348منزوی، احمد. )
 ای.منطقه

. همم تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی تا پایان قرن د(. 1363نفيسی، سعيد. )
 ران: فروغی.ته

 . تهران: ققنوس.مختارنامه(. 1387حسام. )بنواعظ هروی، عطاء اهلل
 : سمت.تهران. آموزش عروض و قافیه از دریچۀ پرسش(. 1392اهلل. )هادی، روح

 


