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 چكیده
های مطالعه تحلیل گفتگوست. کارکردهای  گونه، یکی از حوزه های تاریخی داستان در نقد متون روایی اعم از داستان و گزارش

های جدید نقد مورد توجه قرار گرفته اند. با توجهه بهه    داستانی که با گفتگو محقق می شود هم در مطالعات سنتی هم در شیوه
های داستان نیز معموالً ذیل عنوان گفتگو طرح می شهود. در   محدود نیست، تک گویی اینکه منش کالمی به گفتگوی دو طرف

گویی تأکیهد   های مطالعات سنتی بر اهداف گفتگو و توزیع کنش کالمی در دو شکل گفتگو و تک این پژوهش با استناد به یافته
ن فارسی نوشته شده است. از آنجها کهه ایهن    ، نخستین مقتلی است که به زباروضة الشهداءشده است. متن مورد مطالعه کتاب 

شهود ههم    های ادبیات مکتهوب در آن دیهده مهی    خوانان قرار گرفته و هم ویژگی کتاب بعدها مورد توجه نوحه سرایان و روضه
 عنهوان  تری قرار گیرد که در آن می توان مقتل را بهه  های روایت شفاهی، برای پژوهش انتخاب شد تا پایه تحلیلی کالن ظرفیت

ههای   گیری از تک گویی پژوهی تحلیل کرد. پردازش گفت و گوهای پر شور و مهیج و بهره روایت کتبی/ شفاهی از دید روایت
 در آوردن داستان به روایت است. روضة الشهداءترین عامل در کتاب  نمایشی، اصلی

 . 
 شناسی روضة الشهداء، گفتگو، روایت :واژگان کلیدی

 
 و پیشینه پژوهش مقدمه

 نیق(  است و بهه سهبآ آنکهه نخسهت    019)میواعظ کاشف نیمالحس یها نوشته نیکتاب روضة الشهداء از معروف تر
 گذاشته در خور تأمل است.   ریپس از خود تأث یسیمقتل نو انیاست و بر جر یمقتل به زبان فارس

 یپهرداز  و عبهارت  یکاشهف  یگهر  تیه است. روا یخیتار عیو پردازش پندگونه از وقا یپرداز مبتکر سبک قصه یکاشف
شود کهه بعهدها در محافهل و مجهالس، سرشهت       کینزد یادب یتیمقتل به روا یخیهنرمندانه او باعث شد گزارش تار

السهالم بهود و    همیعله  تیه اههل ب  ةفتیش ستبودنش بحث ا عهیش ای ی. او که درباره سنّرفتیپذ زین ییو اجرا یشفاه
 ان،یه م نیه پسهند بهه داسهتان درآورد و در ا    دل یعاشورا را با نثر ةحادث ژهیو به و یخیجذب عوام، حوادث تار یبرا

 یمؤلف برا ۀزیانگ زیو ن بودن یسبک، فارس ی. تازگختیو مستند و بدون سند را با هم درآم رمعتبریمطالآ معتبر و غ
 یو حته  یغه یاثهر تبل  کیه بلکهه   ،یخیاثر تار کینه  یدر مجالس عزا، موجآ شد که کتاب کاشف ابششدن کت خوانده
آن، تها آنجها کهه سهخنرانان مجهالس       ۀبهار  نیامر و قرائهت و استنسهاچ دنهد     نیبه ا یتوجه  یشمرده شود. ب یلیتخ

کتاب را به  نیاز اطالعات نادرست ا یاریورود بس ةنیزم دند،ینام« خوان روضه»السالم  را  هیعل نیامام حس یسوگوار
کهربال گشهت.    انیسهرا  حماسهه « زبهان قهال  » نیجانشه « زبان حال» یفرهنگ عاشورا فراهم ساخت و در موارد متعدد

موضهو  اشهاره کهرده و     نیاش بر کتاب به ا در مقدمه زین یابوالحسن شَعران رزایکتاب، عالمه م نگار هیمصحح و حاش
بلکهه   کتهاب و  نیه ا اتیه اکثر روا ،یشناس عالمه مجلس همکار عالم و کتاب ،یاَفَند اهللعبد رزایم زین یاز شعران شیپ
سهخن را   نیه ا زیه ن یعامل نیمحسن ام دیدانسته است. عالمه س اعتماد رقابلیو غ رمشهوریآن را مأخوذ از کتآ غ ةهم
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آن را پهر   یمطههر  دیخوانده و شه یخیتار ةکتاب را بدون پشتوان یها گزارش یبرخ ینموده است. محدث نور دییتأ
السهالم    هیه عل نیامهام حسه   یواقعه  خیتهار  ةو مطالع یکتاب را مانع مراجعه به منابع اصل نیو نشر ا فیاز دروغ و تأل

و از  ارزش یمطالآ آن را به جهت تعارض با مقاتل معتبهر، به   زین ییطباطبا یقاض یمحمدعل دیس دیدانسته است. شه
 (00-1303901 ،یشهر ی. )رداند یاعتبار ساقط م ةدرج
و مقتهل جهامع    امیه ق خیتار»نگارش آن است. با توجه به آنچه کتاب  خیمقتل تار نیاز نکات قابل توجه درباره ا یکی
 شهتر یاسهت کهه ب   خیدر تهار  یسه ینو آمده است، قرن هشتم تها دههاردهم، مقطهع دوم مقتهل    « السالم هیعل دالشهدایس

 همراه است. یها با ضعف و سست نگارش
که گهزارش شهده،    یاست و به جز موارد معدود یو عاشورانگار یسینو افول مقتل ۀرقرن هشتم، نهم و دهم دو سه»

و نگارش نشده و اگر هم نگاشته شده باشد، افزون بر آنکه خهود آن آثهار موجهود     نیسه قرن تدو نیدر ا یآثار مهم
دوره، مربوط به قهرن   نیدر ا یسینو است. اوج مقتل نشدهثبت  یبعد یها هم از آنها در نگاشته یا نام و نشانه ستند،ین

از  ی)گروهه « بهوده اسهت   کسهان ی زدهمیدر قهرن دوازدههم و سه    یسه ینو مقتهل  یخیدهاردهم است. البته روند تهار 
 (9191 1303 پژوهان، خیتار
ها دنبال کرد و پس  مقتل نیرا در ا ییروا یها جنبه توان یاست که م نیپژوهش ا یها فرض شیاز پ یکیاساس  نیبرا

 یو هنهر  یبه نگهارش ادبه   یخیتار یرا که باعث شده مقتل نگار ییروا یشگردها نهیزم نیکالن در ا یاز جام طرح
 یخیآن بر گزارش تهار  یادب تیدرباره تفوق روا کهفرض درباره کتاب روضة الشهداء  نیشود، فهرست کرد. ا لیتبد

 اتفاق نظر وجود دارد آزموده شد.
 یو نقهد و بررسه   یکاشهف »کتاب روضة الشهداء توجهه کهرده، مقالهه     یهنر یها طور مشخص به جنبه که به یهشپژو

 دییه را تأ یسینو مقتل خیمحققان تار یها افتهی قیتحق نیاست. ا یمیتسن یو علم رانیدب مهینوشته حک« روضة الشهداء
او از عناصهر داسهتان    ۀو اسهتفاد  یپهرداز  داستان ،یاشفک ةبانیکه آنچه موجآ رواج روضة الشهداء شده، نثر اد کند یم

و  یادبه  یهها  گفت که پهرداختن بهه جنبهه    توان یدر گلستان نظر دارد و م ینثر سعد ۀویکتاب به ش نیدر ا یاست. و
به صهورت کهل مهورد توجهه      یمقاله عناصر داستان نیکتابش مقدّم بوده است.  در ا یخیتار ةاو بر وجه یبرا ،یهنر

و بهه عنهوان    افتهیاز روضة الشهداء  ییگفتگو، مصداق ها ای فیتوص ،یمانند صحنه پرداز یموارد یو برا تبوده اس
 ، مقدمه(91311 یمیو تسن رانیاند. )دب شاهد ارائه شده

عنصهر   نیهستند. انتخاب ا یمورد بررس یها تیروا نیتر یکربال اصل عیحاضر تنها بر گفتگوست و وقا قیتحق تمرکز
 در مقتل است.   ییروا یشگردها ریبر سا یعلت غلبه شگرد گفتگوپرداز به یداستان
 
 ینظر اتیمسأله و ادب انیب

 میدر نقهد ادبه   دیه و جد یسهنت  یکردهها یقابل تأمهل اسهتم ماننهد رو    یاز دند نگاه کل یداستان یبه گفتگوها توجه
در کنهار   ییگهو  مانند تهک  گرید یکالم یها و حضور کنش مییمختلف روا یها گفتگو در گفتمان یداستان یکارکردها
 گفتگو.

سهبآ،   نی. به همه کند یرا محقق م یموارد کارکرد داستان یاریاست که در بس ییروا یاز شگردها یکی یگفتگوپرداز
اکثهر   یاز آن بپردازد. در مطالعات سنت یدیتا داستان را نقد کند و به خوانش جد کند یگفتگو به منتقد کمک م لیتحل

دو  انیه کهه م  انهد  دهیه وگهو نام  را گفهت  یمثال صحبت یو برا  اند دهییوگو  به اختصار گرا گفت فیپژوهشگران در تعر
 (.  9323 1331 ،یرصادقی. )مشود یرد و بدل م یدر اثر ادب یواحد تیآزادانه در ذهن شخص ای شتریب ایشخص 

آن بها   لیه اسهت و تحل  ییسازنده متن روا یکالم ریدر کنار کنش غ یکنش کالم ت،یمطالعه روا دتریجد یها وهیش در
 یشناخت تیگفتگو محور، افزون بر آزمودن ماه یها داستان یهدف از بررس»دارد9  وندیزبان و گفتمان پ یکاربردشناس

گفتگهو   لیه تحل ژهیه و زبهان و بهه   یکاربردشناسه  بهه اساسها بهدون توسهل     ایه دو مسئله اسهت کهه آ   نیداستان، طرح ا
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conversation analysis سهنده ینو ایه آ گهر، ید یپرداخهت  از سهو   ییهها  داستان نیخوانش دن ایبه نقد  توان یم 
گفتمهان و   یسهت یهها در نظهر خواننهده، د    آن یهها  یژگه یو یسهاز  از گفتگهو و برجسهته   یهی زدا ییبها آشهنا   تواند یم

 (  9101 1311 ،یداستان کند  )صاف هیمازبان را دست یکاربردشناس
 شیماننهد نمها   یشفاه یها تیمثل در روا یدارد. برا یکارکردها و فنون متنوع ت،یمختلف روا یها در گفتمان گفتگو
در تضاد هسهتند و اختصها     نمایس یشناس ییبایبا ز یطوالن یدنانکه گفتارها شودم یم دیبر گفتار کوتاه تأک لم،یو ف
 دیه ق یهها  یژگه یو رسهد  ینظر مه  ( در مجمو  به9213 1309 ،یک دارد. )مک حیترج قهیبر دق هیزمان محدود به ثان مدت
 نیه ارائه کهرد. فهرسهت مجمهل ا    یشفاه یها تیاز روا یاریبه بس توان یرا م یینمایس ای یشینما یگفتگو یشده برا
 -4 میدگیه چیبر پ یسادگ حیترج -3بر اطنابم  جازیا حیترج -2برآوردن اهداف گفتگوم  -1ها عبارت است از9  مؤلفه
همراه بهودن بها   -1استوار بودن بر کشمکشم  -3 همیغلبه صراحت بر کنا -1کالمم  ییستایاز ا زیو پره ییایبر پو دیکتأ

 میهی گرا و واقهع  یریباورپهذ  یژگه یاز و یبرخوردار-0 میداستان تیو موقع تیشخص یسازگار-1 میدارید یها جنبه
 (399-9211 1314 ،یاتیو رو به اوج. )ح یاز ساختار تکامل یبرخوردار -19
کند.  یرا بهتر آشکار م تیروا یشگرد گفتگوپرداز یو متون ادب یشفاه یها تیگفتگو در روا یها یژگیاز و یبیترک
 یادبه  یوگهو در شهاهکارها   گفت یها یژگیو یوگو به بررس مختلف گفت فیتعار ةپس از ارائ یرصادقیمثال م یبرا
 9اردشم یآنها برم یرا برا یژگیو شش و پردازد یم
 .برد یم شیپ ینیرا در جهت مع یبلکه عمل داستان د،یآ یداستان به کار نم شیوگو تنها به عنوان آرا گفت.1
 .ستیآنها در تضاد ن یشخص یها دارد و با عالقه یو همخوان یداستان هماهنگ یها تیشخص تیوگو با ذهن گفت.2
 اتیه ادب رایباشدم ز یو واقع یعیآنکه در واقع طب یب دهد، یبودن را به خواننده م یو واقع یعیوگو احساس طب گفت.3

باشهد   یبه نحو دیداستان با یها تیشخص یوگو ... گفتستین قتیمانند است، خود حق قتیطور... حق همان یداستان
به خواننده داده شود، مگر آنکه در  یآن، اطالعات قیاز طر آنکه صرفاً ینه برا رد،یآنها صورت بگ انیکه ممکن است م

 باشد. انیدر م یوگو قصد نحوه گفت نیا ةارائ
 یدرونه  یها یژگیتا فعل و انفعال افکار و و کند، یرا ارائه م ها تیشخص انیرد و بدل شده م یها وگو صحبت گفت.4

 افراد را نشان دهد. یو خلق
 دارد. یمیو مستق کیمختلف آنها ارتباط نزد ندگانیها، با گو جمله یو کوتاه یواژه، وزن و آهنگ، دراز.1
هسهتند، بهه    یریو تفسه  یحیتوض ای یکه جد ییها قطعه ریسبکبار کردن تأث یوگو را برا گفت سندگانیاز نو یبعض.3

 (.339 -9321 1331 ،یرصادقی)م برند یکار م
 تی9 گفتگو آشهکار کننهده شخصه   کند یگزاره ها استفاده م نیاز ا یسینو لنامهیبلکر در شرح عناصر ف ق،یطر نیهم به

 یداسهتان ضهرور   ریمؤثر در سه  یها زهیحوادث گذشته و انگ یمعرف یگفتگو برا بردم یم شیرا پ رنگیاستم گفتگو پ
 (941 1311و مانند آن. )بلکر،  شوندم یم انیاستم عواطف در گفتگوها ب

 آیه غا ایه ساکت  یو مخاطب ندهیگو انیم ایو  ندهینها در ذهن گواست ت «ییگو تک» یکنش کالم یها از مصداق یکی
 یگهاه 9 »شهود  یخوانهده مه   «یشینما ییگو تک»و نو  دوم  «یدرون ییگو تک» ییگو . نو  نخست از تکافتد یاتفاق م
بهه وجهود    میرمسهتق یاست و خواننهده غ  کتو مخاطآ او در داستان سا زند یحرف م یمخاطآ دارد، کس ییگو تک

نفره در  تک یها درست مثل صحبت رایز ند،یگو یم یشینما ییگو تک تیروا ۀویش نی. به ابرد یم یمخاطآ داستان پ
 یهها  واکهنش  قیه و از طر زنهد  یحرف مه  یتماشاد یبرا شهیتئاتر هنرپ ةتفاوت که در صحن نیتئاتر استم با ا ةصحن

 ،یواقع یها صحبتش، به ظاهر مثل صحبت شود، یو وضع و حال مخاطآ او م تیخصوصاوست که خواننده متوجه 
 (9419 1331 ،یرصادقی)م«. است آینظم و ترت یب یو گاه اریاخت یب

بهه نهام    یزیه د یعهاد  یدر زندگ» راینداردم ز یمناسب ییکارآ یینمایدر گفتمان س ییمعتقد است تک گو یک مک البته
 (  9211 1309،یگفتگو، کنش و واکنش. )مک ک یعنی یوجود ندارد. زندگ monologue ییتک گو
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مؤلفهه در   نیه . اپهردازد  یوگوها بدان مه  گفت یدر بررس یرصادقیاست که م ییها مؤلفه گریاز د یکیوگو  گفت اقیس
 ،یاخالقه  یهها  که جنبهه  ییها وگو در داستان گفت اقیمؤثر است. در واقع س اریوگو در داستان بس گفت گاهیجا نییتع

از  یدر گروهه 9 »دیه آ یخا  درم یغلبه دارد، به صورت آنها یداستان یها آنها بر جنبه کیدئولوژیو ا یاجتماع ،یمذهب
هها   داسهتان  نیه وگهو. در ا  گفهت  اقیو سه  عهت یدارد تها طب  هها  تیشخص ةشیتوجه به اند شتریوگوها ب ها گفت داستان
و  یعه یدارد، تها طب  یشهاعرانه و ادبه   ةها جنبه  غلآ ضرباهنگ واژهروشنفکرانه و خردمندانه است و ا شتریها ب صحبت
 (9413 1331 ،یرصادقی)م«. یگفتار
. اگردهه زبهان   شهود  یمه  افتهه یهها   در آن هها  یژگه یو نیا شتریکه ب میابی یروضة الشهداء درم یوگوها دقت در گفت با

 د،یه اسهت، تفهاوت عقا   کسهان ی بهاً یداسهتان تقر  یهها  تیشخص یتمام انیوگوها )از نظر واژگان و دستور( در م گفت
 شیاز افهزا  یکاشف نیآشکار است. همچن مختلف ندگانیو مانند آن در سخنان گو یاخالق یها یژگیو ،یحاالت روح

 متناسهآ  متفهاوت ه   یها تیاختصا  دادن حجم گفتار به شخص زیمختلف، ن یها تیو کاهش طول گفتارها در موقع
از عناصر پربسهامد و   یکی یشینما یها ییگو . تکبرد یبهره م یخوب به ه و نگاه خود نسبت به آنان کیهر  گاهجای با

داسهتان بههره    یهها  تیشخصه  دیعقا شیوگوها در جهت نما از گفت ی. کاشفروند یبه شمار م یاشفدر کار ک ریپرتأث
 .رود یم شیو نقل اشعار پ یادب عیها و صنا او گاه تا حدّ استفاده از سجع ةوگوها در نوشت گفت یادب ةو جنب برد، یم
 

 گفتگوها در متن روضة الشهدا   یبررس
شههادت عمهروبن عبهداهلل     میمه یتم ةاند از9 شهادت سعدبن حنظل عبارت امده،ین ییها گفتگو آن تیکه در روا یعیوقا

 ارانیه از  گهر یعبداهللم شهادت دند تهن د  بن حیبن مالکم شهادت شر شهادت حمادبن انسم شهادت وقا  میمذحج
شههادت سهعدبن عبهداهلل     میمسهروق جعفه   نب شهادت حجاج ارانمیامامعم شهادت عمروبن مطا م شهادت دو تن از 

کتاب که بهه واقعهه کهربال     اتیروا ری. سامره یبن اب بن حارث و عمروبن جنادهم و شهادت مرۀ  شهادت جنادۀ میالحنف
 اند.   آمده لیدر ذ آیاند و به ترت براساس گفتگو پردازش شده شتریمربوط است، ب

 
 لیبن عق * شهادت مسلم

وگوهها معمهوالً    سبآ، گفت نیتقابل حق و باطل است و به هم اندنیداستان، غالباً نما نیوگو در ا عنصر گفت کاربرد
 .ردیگ ین داستان شکل مقهرمانان و ضدقهرمانا انیم

 یگفهت9 ههزار جهان مهن فهدا      یرا  هان لیجان مسلم عق ای یدار یجان خود را دوست م ،یهان ی[ گفت9 اادی]ابن ز
گفهت9 مهن     یکنه  یاز من طلهآ مه   ،یابیمسلم را طلآ کن تا ب ،یاریو صاحآ اخت یریتو ام ادیپسر ز یمسلم باد، ا

. یکنه  یو یخهود را فهدا   ایه کشهم   رونیتو ب یپهلوکه او را از  ،یاکنون به خدا افتم،یتو ن ةمسلم را جستم و در خان
(432-433) 
گهاه   یرو نیه کننهدم از ا  نیهی خهود را تب  تیه تها بتواننهد حقان   نههد  یقهرمانان خود م اریزمان را در اخت نیشتریب یراو
 یعنه یدر زمان اوج داسهتان،   ها ییگو تک نیا نیتر . برجستهخورد یدر داستان به دشم م یبلند یشینما یها ییگو تک

 9شود یم رادیمسلم ا یشهادت مسلم، و از سو
فروگذاشتند و ما  امدمیکه مرا بخواندند و دون ب یقوم ما به راست انیما و م انیحکم کن م ا،ی9[ بارخداگفت ی]مسلم م
بهه جانهآ مکّهه آورد و     یرو د،یبام رس یپنداشتند. پس دون به باال یما را دروغگو شانیو ا میسخن گفت یبه راست
اش بهه   دند ادا فرمود که ترجمه یتیو ب  یخبر دار چیه لیعق لماز حال مس ایآ« رسول اهلل ابنی کیالسالم عل»گفت9 
 (443آورده است[. ) تیاست9 ]پنج ب نیا یفارس

 * شهادت فرزندان مسلم
   زین گریتقابل حق و باطل، دو کاربرد د اندنیاست و عالوه بر نما ریدشمگ اریوگوها بس گفت تیواقعه، کم نیا در
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 است9 افتهی
تن به شهمار   کی گرانیدر برابر د تیدو شخص نیآنان )ا یها ییگو تک قیفرزندان مسلم، از طر تیمظلوم اندنینما.1
 (9شود یآنان نقل م یاز جانآ هردو ییگو و تک ندیآ یم
مها ببخشها9 سهنگ را     یو درماندگ یکس یما رحم کن و بر ب یبیو غر یمیتیبر  ر،یپ ی9 اگفتند یو م ستندیگر یم شانیا

 (410)ستین ریگ ذرّه سوهان کیدل فوالد تو،  نیزار ما/ ا یها دل خون شود از ناله
قهرمانان )که در موضع ضعف هستند( و ضدّقهرمانان )که در موضع قدرت قرار  انیدر م ،یحماس یها صحنه جادیا.2

 9ردیگ یصورت م ییوگوها دارند( گفت
 ةخهدا آزاد کهردم و خانه    یرضا یرا برا شانیگفت9 ا  یو گفت9 با پسران مسلم ده کرد دی[ مشکور را طلبادی]ابن ز
 یگفهت9 هرکهه از خهدا     یدیگفت9 از من نترسه  ادیز آباد کردم. ابن دهیعمل ستوده و کردار پسند نیخود را بد نید

را به ستم  شانیستمکار نابکار پدر بزرگوار ا یداشت  مشکور گفت9 ا نیاو نترسد. گفت9 ده تو را بر ا ریبترسد از غ
بر جگر داشتند، به محنت بند و زنهدان مبهتال    یمیتیرا که داغ  گناه یب ۀدیداشت آن دو کودک نارس آیده تقر ،یکشت

 (414ساختن. )
بهان( هنگهام شهالق     کور )زندانمش یها ییگو آن تک ةنمون نیتر که برجسته شود، یداده م آیترت ییها ییگو گاه تک و

 9شود یهر دو شالق نقل م انیم ةخوردن است، که در فاصل
بزد گفت9  میّصبر ده. دون س ایو دون دوم بزد، گفت9 خدا میاوّل که زد، مشکور گفت9 بسم اهلل الرحمن الرح ةانیتاز
 انهه ی. دون پهنجم تاز کشند یمحبّت فرزندان رسول تو م یمرا برا ا،ی. دون دهارم فرود آورد، گفت9 خداامرزیب ایخدا

 (414. )ندررسا اش تیمرا به رسول و اهل ب ،یبزد، گفت9 اله
 

 به کربال شانیا دنیو رس نهیاز مد نعی* خروج امام حس
قهرمهان   یهها  است. گفتهه  افتهی شیها افزا دارند و استفاده از شعر در آن یزانندگیبرانگ ةوگوها جنب واقعه گفت نیا در

تها   شهود  یوگو داده م فرصت به طرف گفت نیشتریوگوها معموالً موجز و قصارگونه است و ب ( در گفتنعی)امام حس
 از اشعار بپردازد9 تفادهخواننده با اس ختنیو برانگ شانیا تیاز شخص لیبه تجل
و  دیرا اجازتست، عنان بگردان اما شما ست،ین ریرا از من گز شانیو خو شانیدوستان، مرا از خو یفرمود که ا نعیحس

مختهار   دیّسه  تیه گزار و هواخواهان اهل ب . آن وفاداران حقدیمتوجه شو دیحاال که مجال است به هر طرف که خواه
نمهوده، گفتنهد9    تیّه طو یو صفا تیّو اظهار صدق ن شودهبار زبان اخال  برگ کیصلوات الملک الجباره به  هعلی ه
. هرکهه  یو مسهند امامهت را پادشهاه    یرا ماه تیتو باد که تو سپهر وال یخاک پا یرسول اهلل، هزار جان ما فدا ابنی

 تواند9 ستنیتو نگر یدر رو دهیاز تو بگرداند فردا به کدام د یامروز رو
 تیهرکه مقبل آمد رو ةقبل یا

 یکز تو بگرداند رو یکس امروز
 تیهمه مقبالن عالم سو یرو  
 ت یرو ندیب دهیبه کدام د فردا
و از ملک خدمت و مالزمت تهو کهه سهبآ     میتو بازدار یرسول اهلل، ما به ده حجّت دست اعتصام از دامن وال ابنی

 (411]...[ ) م یبه کدام مملکت آر یاست، رو دیجاو یپادشاه
و  یا، و استفاده از عبارات ادبوگوه گفت لیبا تفص ندهیگو ،ینسبتاً پرکاربردند و به صورت کل یشینما ییها ییگو تک

 بر مخاطآ را داشته است9 ریتأث نیشتریدر گذاشتن ب یاشعار در آنها، سع
نبود، اگر ما به مهر    یگفت9 باک یو حق با ماست. پ میو با حق میپدر، ما برحق یخاست و گفت9 ا یاکبر بر پا یعل
 ة. هالک جملداریناپا تیمستعار است و اساس عمر به غا ات،یکه لباس ح دانم یم نیقیمر  به ما رسدم ده  ای میرس
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« الموت درککمیتکونوا  نمایا»را بر ممر  ایدن یةمنازل باد افرانمقرر است و مس« هالک... ءٍیکلّ ش» تیّعالم بشر یابنا
 گذر. راه
 به کشتزار جهان یتخم امان ختیر که
 به درچ دیاقبال سر کش ةدوح کدام

 خرمنش نفکند  که برق حادثه آتش به  
 نکند  خیصرصر اجلش عاقبت ز ب که
 قیحقها  قیو گلزار شهادت را بهه شهقا   مینیب یآراسته م «ریوالدار اآلخرۀ خ» نیاحیپدر، ما گلشن فنا را به نفحات ر یا
 (414]...[ )میابی یو منور م نیمز «نیفرح رزقونیو »
 

 نبرد یبرا ادیز ابن انی* فرستادن رسول به کوفه و آماده شدن کاروان امامع و لشکر
 گریامامع، د یاز سو یطوالن ییگو است. عالوه بر سه تک ریدشمگ اریواقعه بس نیدر ا یشینما یها ییگو تک بسامد
 9کنند یادا م ییگو دند تک زینه دشمنان( ن نع،یامام حس ارانیداستان ) یها تیشخص
 دیه ده یبه و تیوال نیو مرا فرستاده تا ا نمیحس نیرالمؤمنیکه من رسول ام دیقوم، بدان ی[ گفت9 ایاعراب سی]ق پس
و  دسهازی  پهس  ه هعلی سالمه و اهلل صلوات که فرزند رسول خداست ه  رایسزاوارتر است به خالفت، ز دیزیاز  یکه و
کهه از   یاست. خوشا حهال صهاحآ دولته    اریمخالف بس رفرود آمده و لشک یکه در کربال اندک مردم دیکن یو یاری

 (403کربال آرد... ) ابانیبه ب ینکرده، رو شهیهجوم بال اند
 ةفاطمه  ةو جگرگوشه  میو سبط رسول خهدا  ام یمصطف ۀریکه من نب دیدان یکه م دهم یاهل عراق، سوگند بر شما م یا

جنّات العالست. عهمّ   یفضا یدر هوا اریّاست. عمّم جعفر ط ی. برادرم حسن مجتبام یمرتض یعل نیو قرۀ الع میزهرا
مبارک اوست کهه در   ةدراع نیکه بر سر دارم و ا استرسول خد ةعمام نیکه ا دینیب یو م دالشهداستیس ۀپدرم، حمز
ام... به ده  ران درآورده ریاوست که به ز ةاسآ خاص نیام و ا کرده لیآن حضرت است که حما ریشمش نیبر دارم و ا

 (113)د یریگ یحالل است، از من بازم یو نصار هودیکه بر دد و دام و  یو آب دیدار یوجه خون مرا حالل م
آنان استم در مقابل،  تیو حقان نانیاطم ۀندیتند و برنده و نما شان،یا ارانیبخش، لحن امامع و  نیا یوگوها گفت در

 انیه خود است. کاربرد اشهعار در م  میآنان در تصم دیترد ةعمربن سعد، آرام و مستأصل، و نشان ژهیو لحن دشمنان، به
 وگوها کماکان پربسامد است9 گفت

  یهی که با من در مقام مقابله و مقاتله آ یکه بازگشت همه بدوست نترس یعمر، از خداوند یا حکی]امامع[ گفت9 و
 داریه کهس پا  چیغهدّار کهه بها هه     یایه ناصواب درگذر و به زخارف دن ةشیاند نیاز ا ستم،یکه من پسر ک یدان یو تو م

 مغرور مشو9 ست،ین
 خاکدان نیدر ستیبقا ن گنج
 ستیخرگه ۀمائد نیدر آنچه

 استخوان نیدر ستیمغز وفا ن  
 ستیآلوده و دست ته ةکاس

منهازل مهرا    م،یه که اگر به خدمت تو درآ ترسم یحق و صدق است، اما م یاباعبداهلل، هرده گفت ای... عمر سعد گفت9 
 (400در کوفه خراب کنند. )

 
 و برادر و پسر و غالمش دیزی* شهادت حربن 

 دارند9 یوگوها سه نقش اساس بخش، گفت نیا در
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کهالم   تیو حقّان یآور قهرمان در زبان یروزیرجزگونه، که موجآ پ یقهرمانان با ضدقهرمانان، در قالب یوگو گفت .1
 9شود یم

  نیبه حس یو رو یبرگرد دیزی. روا باشد که از یو از مبارزان کامل یعاقل و پردل یحرّ، تو مرد ی... گفت9 اصفوان
او ناپهاک و    یدانه  یرا نمه  دیه زیسخت عجآ است. تو  نیتو ا یو فرزانگ یصفوان، از خردمند یحر گفت9 ا  یکن

 حهان یاو را ر غمبریپ ده،یاو جنبان ۀگهوار لیجبرئ ده،مادرش در بهشت بو جی. تزوزهیپاکزاده و پاک نیفاسق است و حس
 بوستان خود خوانده9

 باالترست انیاز شرح و ب وصفش
 از آن واالترست میهرده من گو  
اسهت، و مها مهردم     دیه زیاما دولت و مال و جهاه بها    شناسم، یهم م نیاز ا ادهیو ز دانم یهمه م نیگفت9 من ا صفوان
 یحهرّ گفهت9 ا   د یه آ یبه ده کار م لتیو طهارت و علم و فض یتقو د،یبا یو مرتبه و منصآ م راقیما را  م،یا یسپاه

9 فردات کند خمار کهاکنون  ینوش یرا م ایغرور دن یربا انج ینما نیریو شربت ش یپوش یو م یدان یخاکسار، حق را م
 (129-110! )یمست
و احساسهات اسهت، و    دیه عقا نیهی از جنهگ بهه تب   یزیکه مقطع نبردها و گر نع،یقهرمانان با امام حس یوگو گفت .2
 9دیایبه دشم ب شتریوجوش مبارزه در خالل آن ب تا جنآ کند یم جادیساکن ا یا نهیزم
گفهت9   نیحس  یو از من خشنود شد یرسول اهلل، مرا بحل کرد ابنیآورد و گفت9  نیبه جانآ حس ی]حر[ رو پس
فهردا از   یعنه یدنانچه مادرت تو را نهام نههادهم    ،یمن از تو خشنودم و تو آزاد یآر«. نعم، انت حرّ کما سمّتک امّک»

 (129نهاد... ) دانیبه م یرو امتم یبشارت شنوده با نشاط نیبود. حر ا یآتش دوزچ آزاد خواه
در  ریتقهد  ریقهرمان داستان )امهامع( و تهأث   تیدوباره بر حقان دیواقعه با تأک یبند انیامامع، که پا یشینما ییگو . تکج

 ست9ا یتراژد یریگ شکل
 ةو من هنوز بر حضور محاربه  دیمن انداخت یدر رو ریاهل کوفه و شام، من ابتدا به حرب شما نکردم و شما اول ت یا

از مردم شما بودند که علهم   یکشته نگشته و حر و برادر و پسر و غالم و یو حاال از لشکر من، هنوز کس ستمیشما ن
 یتا فردا رمیگ یبر شما حجّت م گرید یساختند و من بار افد یخود را در هوادار زینصرت من برافراختند و جان عز

مرا  دیاوّل آن که راه ده دمیاز سه کار کن یکیو با من  دییایگروه مردمان، ب یالزم نشود. ا یشما را بر من حجّت امتیق
کهنم و   عهت یب اوحق به دست او باشد و دانم که دنان است بر  مکابره یروم و با او مناظره کنم، اگر ب دیزی کیتا نزد

 (121 -124اگر نه او داند و من ]...[ )
 

 یحسان االسد ربنی* شهادت زه
 دو نقش را بر عهده دارند9 وگوها گفت
 جادیساکن ا یا نهیاست، و زم دیعقا نییاز جنگ به تب یزیقهرمان با ضدقهرمانان، که مقطع نبردها و گر یوگو گفت.1
 9دیایبه دشم ب شتریوجوش مبارزه در خالل آن ب تا جنآ کند یم
 یام ا آمهده  حتیو با من بگرد. حجر گفت9 من نه به محاربهت آمهده بهه نصه     یآ تر کیاالحجار، نزد ابنیگفت9  ریزه
گردانهد  آخهر    یغنه  ایه تا تهو را از مهال دن   ییاین ادیپسر ز شیدرا پ ییو توانا یهمه شجاعت و پردل نیتو با ا ر،یزه
که با اهل دولهت   کند یآن م ی. همت بلند اقتضاستین یدارو اقت یاریو اخت یمال و منال ادتیرا ز نیکه حس یدان یم
است و مرا علوّ همّهت   تیاوج وال فال مونیم یکه هما دیطلب دیبا نیملعون، دولت از حس یگفت9 ا ری. زهیکن وندیپ

و  دولتهان  یبه دست او بهازداده، همهه به    ارینابکار و آن کسان که زمام اخت ادیز که ابن دانم یکه م دارد یبر خدمت او م
 (120اند. ) همتان دون
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 بهه  هه  قهرمان است9 ضهدقهرمان  یطلب و حق یوفادار انیو در جهت ب کسانیوگوها  گفت یمضمون و ساختار تمام.2
 و ذمّ دشمنان او9 نعیحس شستای ه قهرمان وندمیبپ ادزی ابن

خهود را   عمّهان  یو بنه  یشجا  عرب، از نعمت خود جهدا مانهد   یآمد و گفت9 ا ری... در برابر زهیکعآ نخع  نصربن
برم تا از خارستان عنا و کلفت، به گلزار راحهت و بهجهت    ادیپسر ز یعنی ل،یجل ریام شیتا تو را پ ایب ،یدست بداشت

 نیو در گلستان خهدمت حسه   زدیآو یم نیدامن د ربدعت د یخارها ادیدر خدمت آل ز ن،یلع یگفت9 ا ری. زهیرس
 ام دهیمراد د یمحبّت آن حضرت گلها ةو من اکنون از روض زدیخ یبرم قتیحق باریاز کنار جو یهر زمان نهال معرفت

 (121ندارم. ) شهیاند چیو از خار آزار دشمن نابکار، ه
 

 یکلب ریبن عم * شهادت عبداهلل
 کیه  یبهرا  یدر همهان فرصهت کوتهاه ههم زمهان      سندهیکه نو افتد یکوتاه اتفاق م یوگو گفت کیواقعه، تنها  نیا در
 داشت ضدقهرمانان بپردازد9 تا به کودک دهد یقهرمان قرار م اریدر اخت یشینما ییگو تک

کهه سهردار لشهکر و مبهارزان دالور      دهیه و مهم شهما بهدان انجام   دیغالمان ناکس، کار شما بدان رس یگفت9 ا عبداهلل
نباشد، ما آزادان را بها شهما حهرب کهردن      یمانند شما و اگر ضرورت تشنگ دیبا یا که کفو شما بنده داستیپ د یطلب

 عار است. )همان(
 

 یهمدان ریخض ربنی* شهادت بر
 وگو وجود دارد9 کوتاه، دو گفت ةواقع نیا در
بهه   شهتر یب یرگهذار یتأث یو بهرا  خوانهد،  یمبهارزه مه   دانیه است که در م یکه در واقع رجز ر،یبر یشینما ییگو تک.1

 شده استم ادیصورت منظوم 
 پرهنرم یمکّ ریبر من
 انیآلم و بر خارج ۀبند

 در دامن آنها دوزم دست
 سمرم یمنم آن کس که به مرد  

 که ز هر بد بترم دان یم کین
 بدرم نهایبر دشمن ا پرده
 
 9کند یم یادآوریرا  ریبر تیآن دو، که حقّان ةاز مباهل شیپ دیزیبا  ریبر یوگو گفت.2
و از  میتها مباهلهه کنه    ایه گفهت9 ب  ری. بریگمراهان ةگمان من به تو آن است که از جمل ر،یبر یمعقّل[ گفت9 ا دبنیزی]

 (134باشد، بر دست محق، مقتول گردد. ) یکه هرکه مبطل میدرخواه یخدا
 

 یبن عبداهلل کلب * شهادت وهآ
. در واقهع سهخنان ههر    دهند یم لیرا تشک تیاست و بخش اعظم روا ریدشمگ اریوگوها بس واقعه حجم گفت نیا در
 9شود یم یشینما ییگو تک یبه نوع لیوگو خود تبد گفت یها از طرف کی

 ةنیسهرور سه   یو و ا دهیه رمدد ۀدینور د یجوان ارجمند، ا یفرزند دلبند و ا یآمد و گفت9 ا یو شی]مادر وهآ[ پ
تهو   یسهاعت به   کیه است که نتوانم  یباغ روح و روان، مرا با تو محبت ۀنوباو یپرتو دراغ جان و ا ی. ادهیکش محنت
 (131. )نمیرا نب تودم  کیکه  ستیدارم که طاقت آنم ن یو به صحبت تو الفت نمینش
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در خهدمت اظههار محبهت و اخهال  وههآ، مهادر و        یاند، همگه  شده رگذارتریوگوها که با نقل اشعار تأث گفت نیا
 امع هستند9عروس او نسبت به ام

درمانهده.   وفها  یجمهع به   یپهر بهال بها جفها     یدشت کهربال و صهحرا   نیدر یمصطف ةکن که جگرگوش ی]...[ امّا تأمل
آن دارم که نقهد   یبر تو حالل گردد و تمنا  که از پستان من خورده یریتا ش یده یکه از خون خود، شربت خواهم یم

آن سهرور،   شیباشم. جان مادر بهرو و په   یاز تو راض امتیق یتا فردا یکش نیحس شیجان، بر طبق اخال  نهاده، پ
 جان فدا کن و دون مردان راه خدا ترک هوس و هوا کن9

 زن ییهوا را پشت پا ،یهوس دار شیکو سر
 زن ییرو شو و عالم را قفا کی شهیاند نیدر
 کن یخرد را الوداع ،ییجو یعشق م قیطر

 زن یی( مرحبا133بال را ) ،ییجو یبساط قرب م
 

 و پسرش خالدبن عمرو ی* شهادت عمروبن خالد ازد
 یاما رجز عمروبن خالد، که به صورت منظوم نقهل شهده اسهت، خهود نهوع      دهد، یرچ نم ییوگو واقعه گفت نیا در
 است9 یشینما ییگو تک
 ترک جان کن زینفس عز یا
 بهر شهود عرض اکبر از
 گون آسمان غیت ةشعل وز

 بهشت جاودان کن آیترت  
 را به شهادت امتحان کن خود
 (142دو ارغوان کن... ) نیزم اطراف
 

 یاسد ةبن عوسج * شهادت مسلم
وگوهها غالبهاً خهود بهه      گفت نیشعر همراه است. ا یمفصّل نقل شده و با داشن اریقهرمانان داستان بس انیم وگو گفت
قهرمانهان قهرار    اریبر خواننده را در اخت یرگذاریو تأث تیتا فرصت اثبات حقّان شوند، یم لیتبد یشینما یها ییگو تک
 دهند9
. غم مخهور و  برند یاند، انتظار آن م که زنده یو جمع افتیما را اجل در ارانیاز  یا فهیمسلم، طا یفرمود که ا نعیحس

رفهت]...[ پهس    میخهواه  یو وله  ینب کیبه نزد گریکدیشد و همراه  میدم به تو همراه خواه به دم زیاندوه مدار که ما ن
 نیدارم که هم نیقیامّا  کردم، یم یتیّالتماس وص مانم، یکه بعد از تو زنده م دانستم یمسلم، اگر من م یفرمود ا آیحب

 (143-141برخواهم بست. ) یفان ةخراب نیاز ا یو رخت زندگان وستیلحظه به تو خواهم پ
خهود پهس از آن    یمختصر نقل شده و راو اریسعد، بس ابن انیسپاه گریو د یربع بن ثیش انیم یوگو مقابل، گفت در

 9پردازد یوگو م آن گفت ۀبه اظهار نظر دربار
گشاده، گفت9 به  شانیزبان به دشنام ا یربع بن ثی. شمیعوسجه را کشت از لشکر عمر سعد آواز برآوردند که ابن یبعض

ز آن که صهفوف مهؤمن و کهافر بهه ههم رسهد،       ا شیپ جان،یآذربا یکه در غزا دیکن یم یاظهار شادمان یکشتن شخص
و خهود   نمهود  یاز شاد شدن به قتل مسلم منع م راآن قوم  ثیکه ش یمشرک را به قتل آورده بود  عجآ حالت نیدند

 (141بتول شادمان و مبتهج بود. ) ۀدیرسول و پسر پسند ۀبه قتل سبط ستود
 

 بن عوسجه * شهادت پسر مسلم
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 نیهمه  تیه قابهل توجّهه روا   ةکشش استفاده شهده اسهت و در واقهع تنهها نقطه      جادیا یواقعه برا نیوگو در ا گفت از
 وگوهاست9 گفت
ماند. پسهر خواسهت کهه     عیمادر ضا یبه قتل رس زیجوان، بازگرد که پدرت کشته شد و اگر تو ن یگفت که ا نعیحس

 (141از تو خشنود نشوم. ) هرگز ،یحرب برگرد نیپسر، اگر از ا یگفت9 ا ادکنانیبرگردد و مادرش فر
 

 یبن نافع بجل * شهادت هالل
نهرودم ههالل    دانیه کهه بهه م   کند یمتفاوت است9 همسر هالل از او التماس م نیشیپ عیواقعه با وقا نیا یوگوها گفت

 9کند یهمسر خود را شماتت م
نادان، از بر من دور شو! دهرا مهن از    ی. هالل گفت9 ایمرو، مبادا هالک شو دانیدست به دامنش زد که به م عروس

بهه خهدمت    یمعنه  یبه  یدعهو  یام و از رو جهان بسهته   انیبه گزاف بر م نیکمتر باشم  مگر کمر خدمت حس گرانید
 (141-141برافراشته]...[  ) یو هوادار یجهت کیحاال دل از عالم برداشته و علم  وسته یحضرتش پ

 9رود یم دانیو به م ماند یم یخود باق میهالل بر تصم داردم یبازم دانیامامع هالل را از رفتن به م
. ههالل  دیمبتال گرد گریکدیبه فراق  یبه حال تو نگران است، نخواهم که در جوان الیبرادر، دل ع ی[ گفت9 انعی]حس
جهدت  بهه   امتیق یآرم، فردا یساز و عشرت یباز به عشق یرسول اهلل، اگر تو را در محنت بگذارم و رو ابنیگفت9 

 (141حال دگونه بخواهم  ) نیو عذر ا میده جواب گو
 دهیه وگوهها د  تقابهل در گفهت   ینوع نجایبود، در ا گریکدی دییامامع در تأ ارانی یوگو که گفت ع،یوقا گریخالف د بر
 شده است. جادیهالل ا یو وفادار یجنگاور اندنیکه احتماالً به قصد نما شود، یم
 

 بن مالک بن انس * شهادت مالک
 9پردازد یم یشینما ییگو واقعه به تک نیدر ا مالک
و  یدیسرت بازبر شیحرکات صادر خواهد شد، به دست خو نیا یکه از تو روز یعمر، اگر سعد وقا  بدانست یا

 (119. )یدیعالم را از ننگ وجود ناپاکت بازخر
 

 منبّه بن سی* شهادت ق
 است9 یشینما ییگو تک یکه به صورت منظوم نقل شده است، نوع س،یق رجز
 ام که در جنگ منبّه سیق من
 رستم زال زنده گردد گر
 و آلش نیحس یدوست در

 رمینرسد ز دارد و گ وانیک  
 رمیبه خم کمند اس گردد
 ...)همان( رمینبود اگر بم یباک
 

 بن عتبه * شهادت هاشم
 9پردازد یم یشینما ییگو بار به تک نیبن عتبه دند واقعه هاشم نیا در
 نیه ا یههر دو  ةجه ینت کنهد،  یو در هر دو بار به نسآ او اشاره مه  دهد یسعد را مورد خطاب قرار م در دو مورد ابن.1
 سعد است9 و حسرت ابن یمانیپش ها ییگو تک
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آشام، هرکه مرا دانهد خهود دانهد و     خون رحمان یب یلشکر کوفه و شام و ا یبه سپاه مخالف آورده نعره زد که ا یرو
بهه   ی. پهس رو اخالصهم  یسعد وقاصم و پسرعمّ عمر سهعد به   ۀوقا ، برادرزاد ةبن عتب بداند منم هاشم هرکه نداند،
است، دل مهن دوسهتان    اریعمر سعد با دشمنان  سرعمّم،رسول اهلل! اگر پ ابنی کینهاده گفت9 السالم عل نیلشکر حس

 (112وفادار است. ) تیشما به غا یشما را هوادار است و در دوست
 او را ثابت کند9 تیتا حقان شود، یم یشینما ییگو به تک لیسخنان هاشم تبد زیوگو با سمعان ن گفت انیجردر .2

و طبرسهتان   یحهاال ملهک ر   ده،یده رس ادیعرب، پسرعمّ تو را از پسر ز ۀزاد بزر  ی]سمعان[ نعره بر هاشم زد که ا
که نه مملکت دارد و نه حشم و نهه   نیو با حس یا هساالر لشکر کوفه و شام است، تو او را گذاشت نامزد اوست و سپه
 اعتبار یو جاه ب یا را دولت نام نهاده یفان اریسه روزه اخت دو نیناکس، ا یشده ... هاشم گفت9 ا اریخزانه و نه خدم 

بهشت رغبت نموده از سهر   یباق میو به نع یانصاف بگشا ۀدیو د ایسمعان ب ی... ا یا گذران را اقبال لقآ داده یایدن
 (113از سگان واپس مانده درگذر]...[ ) ةفیج نیا
 

 مظاهر بن آی* شهادت حب
و  یکه ینزد انهدن یوگوها بهه قصهد نما   گفت یواقعه وجود دارد. هر دو نیدر ا یشینما ییگو تک کیوگو و  گفت دو

 اند9 داده شده آیترت گریکدیبه  آیامامع و حب یدلبستگ
و  یا شهده  ریآن که پ گریتمام است. مرا تنها مگذار. د یو مرا با تو انس یادگاریفرمود که تو مرا از جد و پدر  نعیحس
مراسهم حهرب    رانیه مهتر و بهتهر، پ  یو سرور و ا دیّس یگفت9 ا آیدر مشقّت مجاهدت و جهاد معذورند. حب رانیپ

کشهتگان راه تهو حشهر     ۀکه فردا مرا در زمر خواهم یم زیو ن است شتریکارزار ب قیدر دقا شانیا ةو تجرب دانند یبهتر م
 (111کنند. )
 است9 دانیدر م آی( همان رجز حبگرید عیوقا یاریواقعه )همانند بس نیدر ا یشینما ییگو تک
 مظاهر منم مرد مرد آیحب
 دارم از دوستان پر وفا یسر

 از آتش و آب گرد زمیبرانگ  
 (111دارم از دشمنان پر نبرد ) یدل
 

 * شهادت حرّه
 است9 یشینما ییگو تک یحرّه نوع رجز
 شجاعت بخرامم دانیم یمن سو دون
 اهمیمردانم اگردند س ۀدیبگز

 شود از ضرب حسامم جان یبس خصم که ب  
 (110شاهانم اگردند غالمم]...[ ) ۀبستود
 

 و غالم او آیبن شب * شهادت عابس
 یاخهال  و وفهادار   انهدن یدر جههت نما  یعابس ه غالمش و عابس ه امامع همگه    انیواقعه، م یاابتد یوگوها گفت

 اند9 داده شده آیترت نعیقهرمان به امام حس
 ریشهؤذب جهواب داد کهه در رکهاب تهو شمشه        یکه امروز با ما در ده مقام دیشؤذب پرس شی]عابس[ از غالم خو

 میاست کهه طلهآ کنه    ینه که امروز روز شیبود. اکنون قدم پ نیتا کشته شوم. عابس گفت9 ظن من به تو هم زنم یم
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 یبلنهدهمت، دنانچهه فرمهود    ةخواج ی. غالم گفت9 ادیآ یکه بعد از امروز از ما عمل نم م،یاز خداوند کر میمزد عظ
 (139است و هنگام احراز دولت آخرت است. ) متیفرصت عمر غن

تر و  که نزد من دوست ستیکس ن چیه نیزم یابا عبداهلل به خدا سوگند که بر رو ایآمد و گفت9  نعیحس شیپ عابس
... اوردهیه حضرت به جنهاب مسهتطاب ن   نیفراخور ا یا ام و تحفه نکرده قیال یمدت خدمت نیباشد از تو، در ا زتریعز

بهر او   نیتو سازم. حسه  یفدا نیریجان ش ییقبول نما اگرعلم مبارزت برافرازم و  یمرد دانیبه م ییاگر اجازت فرما
 داد. )همان( یکرده دستور نیآفر
 یرمنطقه یکهارزار غ  ةانه یهردنهد در م  دههد،  یسهعد رچ مه   ابن انیرزم عابس با سپاه ةانیکه در م ییوگو گفت نیهمچن
 شود9 دیتأک ادشدهی اتیبر خصوص گریکه بار د سازد یم یاما محمل د،ینما یم

عهابس    یشه یاند یاز غرقهاب ههالک نمه    ،یا افکنهده  جها یه یایخود را در در زره یعابس سر برهنه و تن ب ی9 اگفتم
کابش ز سر بگذشت از باران دهه   یمترسانم/ کس یزیر که9 دو من در بحر هجرانم ز خون نیجواب داد مضمونش ا

 (131غم دارد  )
 

 نعیالعابد نی* شهادت غالم امام ز
بهه   هشهبی  و ه  یگفتهار قهرمهان طهوالن    یرو نیوگوها همچنان اظهار ارادت قهرمان به امامع اسهت، از همه   گفت نقش
 9است مختصر آن به امامع پاسخ و ، ه یشینما ییگو تک

جان تهو بهاد    ی، جان من فدا«لنفسک الفداء ینفس»افتاد و گفت9  نیآمده در زم نیحس شی[ پنعیالعابد نی]غالم امام ز
تو جهان فهدا کهنم و     شیپ زیده تا من ن یزنده نخواهد ماند. دستور یکیکه از لشکر ما  نمیب یرسول اهلل، دنان م ابنی

 نیالعابهد  نیه پسهر خهود ز   یفرمود کهه مهن تهو را بهرا     نعی. حسمخود را با عالم قرب و مقربان مقصد صدق، آشنا کن
 (132از او اجازت طلآ. ) ده،یو بدو بخش ام دهیخر
است، که طبق عادت بهه صهورت منظهوم     دانیواقعه وجود دارد، رجز غالم در م نیکه در ا یگرید یشینما ییگو تک

 نقل شده است9
 یگهر روحان یا نیحس یا

 آن ترک که سلطان باشم منم
 یمکرمت سبحان ةنسخ  

 (133]...[ )یحضرت خوان یتوام هندو گر
 

 یبن سعد عجل * شهادت حنظلة
 کیه  ةبهه منزله   کیه و سهؤال و جهواب نخسهت ههر      شود یحنظله و امامع رد و بدل م انیواقعه م نیا یوگوها گفت
ارادت حنظلهه بهه    انیه بهه ب  نیسعد هستند. در دند سؤال و جواب سپسه  سپاه ابن یگمراه انیدر ب یشینما ییگو تک

 امامع پرداخته شده است9
کهه مسهتحق    دیه اگهر خواه  ترسهم،  یثمهود مه  ]حنظله[ ندا کرد که من بر شما از عذاب قوم نوح و عقاب گروه عاد و 

سخن بگهذر   نیسعد، از ا ابنیگفت9  نی. حسدیکوتاه کرده، به منازل خود بازرو نیدست از قتل حس د،یعقوبت نشو
شده، دعوت را اجابهت نخواهنهد کهرد و     حاصل یو استحقاق عقوبات نامتناه یجماعت را استعداد عذاب اله نیکه ا

انهد و حهاال قاصهد جهان مها       توقع توان نمود که برادران صالح ما را کشهته  شانیالح از او فالح و فوز و ص ریکدام خ
فرمود بهرو بهه    نعیدارم که به اخوان خود ملحق گردم. حس هیاکنون داع« رسول اهلل ابنیصدقت »گشته  حنظله گفت9 

 (131است. ) هایو ماف ایکه بهتر از دن یمنزل
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 ادیز دبنیزی* شهادت 
 است9 یدرون ییگو تک یامامع نوع یدعا

او را به هدف صواب رسان و بهشهت را ثهواب    ریت ایخدا« و اجعل ثوابه الجنه تهیاللهم سدّد رم»که  فرمود یم شاهزاده
 و دستمزد او گردان. )همان(

 
 ارانی* شهادت هشت تن از 

 خود را به او اظهار کنند9 یتا ارادت و وفادار پردازند یم یشینما ییگو امامع به تک تیواقعه، اهل ب انیپا در
 ةنیبه خود راه مده و داغ مالل بر س شهیاند چیه ت،یوال ةشاه عرص ةنیسرور س یصدر مسند رسالت و ا ۀدینور د یا
تها فهردا در    می. خواهش ما آن است که امروز در قدم تو سر بهاز میخواه یخود بعد از تو نم یمنه، که ما زندگ نهیک یب
 م،یمحبهت تهوا   یایدر ةو غرق میبال ده ب ةما را از شعل م،یداغ عشق مودّت توا ة. سوختمیاهل محشر سر برافراز انیم

 (131هالک ده باک  ) لیما را از س
 

 لیبن عق بن مسلم * شهادت عبداهلل
 دارد9 یشینما ییگو به تک شیگرا گریموارد د یاریامامع و عبداهلل مانند بس انیم یوگو گفت

 لیه آخرت رسانم و سالم شما بهه مسهلم عق   ةده تا مرکآ همّت به عرص یرسول اهلل، مرا دستور ابنی]عبداهلل[ گفت9 
 ۀدیه ناد جههان  ۀدیدر اندوه برادران نورس وستهیو پ ام اسودهیپسر هنوز از داغ هجران مسلم برن یگفت9 ا نعیرسانم. حس
پهدرت بهه    بتیجام زهرآلود مص یو شربت تلخ هجران بر باال منهزمان از سوز فراق خود مرا بر آتش  نیام. ا تو بوده
هست، سهر   یو هنوز که مجال ریگ شیتو را الم مفارقت پدر بس است، مادرت را پ ،ییتو لیمسلم عق ادگاریمن مده. 

 (130-131]...[ )ریگ شیخو
 انهدن یکه هر دو در جهت نما ود،ش یم رادیدشمنان ا یاز سو یشینما ییگو واقعه دو تک نیدر ا ع،یخالف اکثر وقا بر

 عبداهلل است9 یدالور
 رانیه و دل یمبارزان کار یاریام و بس کرده اریسپهساالر، بدان که من حرب بس یبن قدامه[ عمر سعد را گفت9 ا ]سالمة
 (111-119]...[ )امدهیبه نظر من درن یکس یجوان هاشم نیبه جرأت و شجاعت ا ام، دهید یکارزار
 است. یشینما ییگو تک ینوع زیکه به صورت منظوم نقل شده است، ن دان،یعبداهلل در م رجز
 

 لیبن عق و عبدالرحمن لی* شهادت جعفربن عق
 است9 یشینما ییگو تک ینوع دانیدر م لیجعفربن عق رجز
 نیحس یمن و موال لمیعق نیالع قرّه
 نیهر تهمت و ش شیآالدل و جان پاک ز   شه و شهزاده که هست نیعمّ منست ا پسر
 (112... )نیدشم و دراغ ثقل ،ینب نیالع قره
 

 بن جعفر * شهادت محمدبن عبداهلل
ه سخنان محمدبن عبهداهلل   داده است9 نخست لیتشک یشینما ییگو واقعه را دو تک نیبه هشتاد درصد حجم ا کینزد
 نبرد9 یاجازه گرفتن برا یبرا

قهاف قهرب و    یفهزا  جهان  یدلربها  یعنقها  یو ا تیه شهباز بلنهدپرواز اوج وال  ی]محمدبن عبداهلل بن جعفر[ گفت9 ا
از آنکهه بها جهد     شیخهاطر فهاترم دنهان اسهت په      یمن آن است و مهدعا  یحرب ده که آرزو یمرا دستور ت،یهدا
ان سهعادت آرمم دنانچهه مهرغ    یبه آش یکنم، و به بال شهادت رو رانیبهشت ط یخوش هوا یدر فضا سرشت زهیپاک
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انکار و اسهتکبار را بهه منقهار کهارزار از      ةانیآش رتانیادبار و بوم س ةرانیجغذ صفتان و نیوجود ا ةدان ند،ید یمدانه بر
 (113. )نمیبرد دانیم ةعرص
 9دانیرجز محمد در م ه دوم
 شما کارزار خواهم کرد با
 یعل نیدل حس یبرا وز
 کنم دست ظالمان کوتاه تا

 بر شما کار زار خواهم کرد  
 خود را نثار خواهم کرد جان
 به حرب استوار خواهم کرد]...[ )همان( پا
 

 بن عبداهلل * شهادت عون
عون از امامع و اجازه گهرفتن   یه عذرخواه 9 نخستدهد یم لیتشک یشینما ییگو دو تک زیواقعه را ن نیاعظم ا بخش
 نبرد9 یبرا شانیاز ا

بودم و از حضرت شما اسهتجازه   خود یخال بزرگوار، از فراق برادر ب ینمود که ا یآمده عذرخواه نعی]عون[ نزد حس
 (114. )دییو مرا اجازت فرما ندییننمودم، حاال کرم نما

 9دانیه رجز عون در م دوم 
 ها انیبه قوّت ع مییما
 معرض رغبت شهادت در
 دهیکش زن غیاختر ت دون
 یتاز نیطراز د قبله یا
 میخدمت تو ملول گرد کز

 ها از ره گمانبرخاسته   
 ها دست نهاده نقد جان بر
 ها اهرمن سنان ۀدید در
 از آنها ستمین فهیطا ما
 ها )همان( و زبر شوند جان ریز ور
 

 بن حسنع با سه تن از غالمان * شهادت عبداهلل
سعد  و ابن ییاز نبرد نها شیاجازه گرفتن و پ یبرا نعیواقعه وجود دارد9 عبداهلل با حس نیدوطرفه در ا یوگو گفت سه
 االحجار9 بن وسفیبا 

و  تیه دودمهان وال  ۀخاندان رسهالت و امامهت و نقهاو    ةخالص یخود آمد و گفت9 ا زیعمّ عز شیبن حسن[ پ ]عبداهلل
گفهت9 آه   نعی. حسه آرم یرا تحمهل نمه   شهان یندارم و بار مههاجرت ا  شانیده که طاقت فراق خو یکرامت، مرا دستور

 (111 -114. )یبرابر نیریش نمن با جا کیو نزد یبرادر ادگاریدگونه تو را اجازت حرب دهم و تو 
رجهز عبهداهلل در    ییگو تک نیهستند. نخست یشینما ییگو تک شبه ای یشینما ییگو واقعه تک نیا یوگوها گفت گرید
 یشه ینما ییگهو  بهه تهک   لیسعد تبد که پاسخ ابن دهد، یرچ م یسعد با بختر ابن یوگو است و پس از آن گفت دانیم
 9شود یم

   زیو عمر عز یجان از کف او نبردم یختمیاگر نگر عوض، یاست و عمر ب زیجان عز ،یبختر ی]عمر سعد[ گفت9 ا



 65/      تحلیل گفتگوهای روایی در کتاب روضة الشهداء 

انتظار بهه راه مبهارز    ۀدیو د ستادهیا دانیپسر در م نیا نکیا ،یسخن من بدان یکه راست یو اگر خواه یرا ودا  کردم
 (113]...[ )ینید یفرجام یو ب یناکام ۀویم شانیو از درخت کارزار ا ینیب انینهاده، برو تا دستبرد هاشم

واقعهه در   نیا یوگوها گفت گریاست، د تیکه به قصد اظهار ارادت و اثبات حقان نعیعبداهلل با حس یوگوها گفت جز
 اند9 اده شدهد آیعبداهلل ترت یجنگاور اندنیجهت نما

 ابنیراند که  شیاالحجار اسآ فرا پ بن وسفی. کرد یم نیو نفر داد یسعد در غضآ شده، لشکر خود را دشنام م پسر
  یکنه  یو مها را نکهوهش مه    یرو ینم شیدرا خود پ ،یا تو برافراشته یسعد، منشور ملک تو گرفته و علم سپهساالر

 شهان یلشکر را در فرمان من کرده تا ا نیکنم، بلکه ا بنفرموده که به خود حر ل،یجل ریعمر سعد جواب داد که مرا ام
 (110را به حرب فرستم. )

 
 قاسم ی* عروس
 واقعه ندارند9 شبردیجز پ یاز روند واقعه هستند و نقش یامامع و قاسم بخش انیم یوگو گفت

سهرور و بهجهتم بهر خهاک      ریقوت مفارقت اقربا نماند و زمانه از سهر  گریدو جهان، مرا د ۀشاهزاد ی]قاسم[ گفت9 ا
زبهان و زبهان سهنان پاسهخ      غیه و سؤال اهل ضالل را بهه ت  میبرادر بازجو ةنیده تا ک ینشانده، دستور بتیاندوه و مص

ه اجازت من تو را دگون ،یدل فگار سیصحرا ان نیا درو  یادگاریجان عم، تو مرا از برادر  یگفت9 ا نعی. حسمیگو
 (112پر غم نهم  ) ةنیدهم و داغ فراق تو بر س

آمهاده   نیسپسه  ةواقع یاست و خواننده را برا یعاطف ریتأث یواقعه، دارا شبردیقاسم با عروس، عالوه بر پ یوگو گفت
 9کند یم

  یکن یکجا م متیو عز یدار الیقاسم، ده خ یدامنش بگرفت و گفت که ا عروس
  یرو یکز بر من درا م بگو

  یرو یکجا م یگذار یمرا م  
مها بها    یو داماد ی. دامنم بگذار که عروسگمارم یدارم و همت بر دفع دشمنان م دانیعزم م ده،ینور د یگفت9 ا قاسم
 افتاد9 امتیق

 دادیاز راه ب دیبردم یغبار
 (113و شمشاد ) نیکرد بر نسر خونیشب  

 
 * شهادت قاسم

 9دانیه رجز او در م 9 نخستپردازد یم یشینما ییگو دو بار به تک قاسم
 جاه خواهم کرد داریخر دل
 یاساس و لباس داماد با
 

 شاه خواهم کرد زیجان شکرر  
 (114راه خواهم کرد ) آیترت عزم
 
 او9 ۀسرزنش عمر سعد به خاطر تشنه گذاشتن امامع و خانواد ه دوم
 یدور از صهفا، بسه   روزگهار  رهیه ت یو ا وفها  یجفاکهار به   یدر برابر قلآ لشکر آمد و عمر سعد را آواز داد که ا قاسم

 حهال  شهان یپر ی. انهدک جمعه  یدمهار بهرآورد   یو یو اقربها  شانیو از خو یکرد دیرا شه نیبرادران و هواداران حس
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 یبرگه  یو به  یتشنگ نیو ما را به ا یبه کوفه آر یرو نمدبرا نیو با ا یکه دست از ما بدار امدیوقت ن چیاند، ه مانده
 (111)  یگرد مانیپش یا و از آنچه کرده یبگذار
قاسهم و   انیه م یعهاطف  یوگوهها  گفهت  ژهیه اند، بهه و  واقعه به صورت منظوم نقل شده نیوگوها در ا از گفت یاریبس

 یوگوهها  . گفهت یو جام یدون سلمان ساوج ییاز شعرا رگذار،یمناسآ و تأث اتیهستند از اب یعروس او، که انتخاب
هستند و عمر سعد، بر خالف انتظهار،   رگذاریار تأثیبس زیاو با ازرق( ن یوگو گفت ژهید )به وخو انیعمر سعد با سپاه

 9پردازد یقاسم م یو جنگاور یدالور شیبه ستا
اسهت و   یحضهرت مصهطف   ۀریاست و نب عیپسر حسن مجتب نیمدبر، زبانت الل باد، ا یسعد بانگ بر او زد که ا عمر

با ما سخن گفتن. بهرو   یاو را عار آمد ینبود یو درماندگ یاگر ضرورت تشنگ یخداست، به خدا ریفرزند فرزند ش
 (111. )یمحتشم گرد ادیپسر ز شیمحترم و پ دیزیتا نزد  اریو بهانه م

 
 ی* شهادت ابوبکربن عل

 9کند یآن دو و ارادت ابوبکر را آشکار م یدلبستگ نعیابوبکر و حس انیم یوگو گفت
 کیه فرمهود کهه آه شهما     نعیبازخواهم. حس شانیبدک نیاز ا شانیخو ةنیده تا ک یبرادر مرا دستور ی]ابوبکر[ گفت9 ا

بهه خهدمت آرم و    یا که تحفه خواهم یاست که م یبرادر، مدت یابوبکر گفت9 ا د یگذار یو مرا به که م دیرو یم کی
 (101]...[ )ستیاز جان ن تر قیال یا هیهد چیکه ه نمیب یحضرت باشد  امروز م نیا قیکه ال یا ندانستم که ده تحفه

 است9 یشینما ییگو که به نظم نقل شده است، تک دان،یابوبکر در م رجز
 نیو برادر من است اختر آسمان د شاه
 صفا گلبن باغ اصطفا ةروض ةالل

 نیزم ۀقدو ةمهتر و بهتر زمان قبل  
 )همان(  نیو امام راست ریم یو دراغ مصطف دشم
 

 عیعل* شهادت عمربن 
 است9 یشینما ییگو تک دانیعمر در م رجز
 میا نثار ره درد کرده تیعاف ما
 آب خوش نخورد یبحر آبگون دو کس نیز

 میا عدم فرد کرده دیزی جان را به من  
 (101) میا را ز آبخورد جهان سرد کرده دل
 

 عیبن عل * شهادت عثمان
 است9 یشینما ییگو تک دانیعثمان در م رجز
 نیمیدر  مانی غیه جنگ تعثمان ب آمده
 نیکسد بر حس غیمدبر درا ت یشام

 نیمیبرادر  شیخورده به قتل شما پ  
 (101) ن یب انصاف ۀدیدلش را مگر د ستین
 

 عیبن عل * شهادت عون
 عون هستند9 یشجاعت و جنگاور ةعون و امامع، نشان انیواقعه، م نیا یوگوها گفت
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 لیه تعج یو من در قتل اعهاد  رود یم یو توقف ریکه مبارز طلبم که در آن تأخ ستیبرادر، مرا صرفه ن ی]عون[ گفت9 ا
و  ادهیه است و مخهالف مها از پ   اریبرادر، لشکر دشمن بس یگفت9 ا نعیدار. حس یارزان یو اجازت یفرما یدارم. اجازت
ذرد و شههباز را از  نگه  ریدر ضهم  شهه یاز هجهوم روبهاه اند   را ریرسول اهلل، ش ابنی. عون جواب داد که شمار یسوار ب
 (101. )دیننما یرو یکبک، ترس یاریبس
 

 عیبن عل و عبداهلل عی* شهادت جعفربن عل
 است9 یشینما ییگو و صحبت او تک دیگو یرفتن به مبارزه با امامع سخن م یبرا عبداهلل
 9گفت یدو جهان آمد و به زبان حال م ۀ... نزد شاهزادعبداهلل

 ها یغمت تخم شادمان یا
 غم بر دل یها کوه روم یم

 ها یوصل تو اصل کامران  
 ها یاز درت گران برم یم
 
دار.  یفراق گشته، شرف اجهازتم ارزانه   لیخ مانلیهجران پا دانیطاقتم برادر از فراق برادران طاق شده و تنم در م یا
(399) 
 

 عیبن عل * شهادت عباس
 است9 یشینما ییگو که تک خواند، یواقعه عباسع دو بار رجز م نیا در

 یغاز ریاست ش یعل عباس
 ران و در دست ریبه ز آورده
 ابمیمگر که  بازم یم سر
 دنیسپه کش یآل نب بر

 یخسرو حجاز ةشیاز ب  
 یو باد تاز یمنی آب
 یسرفراز یخدا کینزد
 (393) یکار باز ستیکه ن ستیکار
 هستند9 یشینما یها ییگو تک زیسعد و سخنان عباسع با محافظان فرات ن با سپاه ابن نعیسخنان حس نیهمچن
کجا روا باشد که سهگ   ی. عباس فرمود که در مسلمانمیکافر  گفتند9 ما مسلمان ای دیقوم، شما مسلمان یگفت9 ا عباس

 ةرا و جگرگوشهگان فاطمه   یو شما فرزندان مصهطف  خورند یآب م نیو خوک و دد و دام و درنده و پرنده، همه از ا
و از خجالهت و نهدامت آن روز    دییه نما شهیاند امتیق یگاز تشن د یکن یآب منع م نیو از ا دیساز یزهرا را محروم م

 . )همان(دیآر ادی
 

 اکبر  ی* شهادت عل
 دارد9 یشینما ییگو واقعه دهار تک قهرمان

 9ینبرد و اظهار ارادت و وفادار یبرا دنی. اجازه طلب1
 انیتو در جهان باشم. روا مدار که مرا در م یساعت ب کیروز و  کیپدر هرگز مباد که من  یاکبر[ گفت9 ا ی]عل
 نیا ةدندان حرب خود را توقف دار که من جان در قدمت ببازم و دل پر خون خود را از غص ،یظالمان بگذار 
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 (391دونان بپردازم. ) 
 9دانی. رجز در م3و  2
 خواهد یکوثر آب م یساق
 خطر قیدر طر ریش ةبچ
 ینمک یآن کو ز فرط ب ستیک

 خواهد یمجلس شراب م ریم  
 خواهد یآب از کالب م راه
 (391)خواهد  یزهرا کباب م دل
 
 است9 دهیاز بهشت که د یا صحنه ی. وصف دگونگ4
. ایه کهه ب  کننهد  یشربت بر دست نهاده، مرا اشهارت مه   یها آسمان گشاده است و حوران، جام یدرها نمیب یم« ابتاه ای»
(390) 

در بهشهت   یو پاسخ امهامع کهه بهه زود    یاکبر  از تشنگ یعل تی)شکا یقالب یوگو گفت کیواقعه  نیدر ا نیهمچن
 شد( وجود دارد9 یخواه رابیس
 رابیدم از حهوض کهوثر سه    بهه  جان پدر، غم مخور کهه دم  یفرمود9 ا نعیالعطش برداشت، حس ادیپدر آمد و فر شیپ

 شد. )همان( یخواه
 است. ریتأث یسعد و طارق ب ابن یوگو گفت
 
 اصغر  یشهادت عل* 

 شده است9 یشینما ییگو به تک لیسعد تبد وگو با لشکر ابن امامع در گفت سخنان
 تیه کهه از غا  دیه جرعه آب ده کیرا  یندارد و یگناه چیه یطفل بار نیام، ا قوم، اگر به زعم شما من گناه کرده یا

 (314در پستان مادرش نمانده. ) ریش یتشنگ
 

 نعی* شهادت امام حس
 سهنده ینو ایه کمرنگ است، مگر شمر از ضدقهرمانان. گو اریجز امامع بس یواقعه وجود اشخاص نیا یوگوها گفت در

 نیداده است. با ا شیقهرمان و ضدقهرمان نما یدو تن را در دو سو نیا تینقل سخنان امامع و شمر، محور قیاز طر
 دارد9 یشینما ییگو تک نیدند عاماندک است، و ام اریوجود همچنان آنچه از شمر نقل شده است بس

 نیدههد و جهان سهتاند. اگهر بهد      یو زنده گردانهد و روز  راندیکه شآ برد و روز آرد و بم یاز خدا دیقوم بترس یا
بر من سهتم   د،یا آورده مانای است من جد که ه و سلم هیاهلل عل صلی ه  یو به رسولش محمد مصطف دیاقرار دار یخدا
کنند و شهما را   یجد و پدر و مادر من بر شما خصم رصات،از آنکه فردا در ع دیشیو براند دیروا مدار دادیو ب دیمکن

 (311-311از حوض کوثر آب ندهند]...[ )
 است9 یشینما ییگو تک ینوع دانیرجز امامع در م نیهمچن
 استیانب نیتر فاضل یرالوریمن خ جد

 ستیپدر گر برشمارم دور ن یها منقبت
 یفرزند خا  مصطف رالنسایخ مادرم

 استیآفتاب اوج عزت، شمع جمع اصف  
 ست یو بدر برج هل ات یدرج الفت درّ
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 (311گواست ) یکمال او کالم بضعة من بر
 
 پژوهش یها افتیدر

وگوهها انهوا  صهور     . در گفتبرد یامکانات خود بهره م یوگوها از تمام در پرداخت گفت یکاشف داست،یکه پ آنگونه
است، استفاده از انوا  سجع اسهت9 گفتنهد9    ریدشمگ یدر کار کاشف یاز هر صناعت شیو آنچه ب دیآ یبه دشم م الیخ
 . یو مسند امامهت را پادشهاه   یرا ماه تیوال سپهرتو باد که تو  یخاک پا یاهلل، هزار جان ما فدا رسول ابنی
ما را از بوستان وصال خود به خارستان فراق حواله مکهن کهه    ت،یگلشن جال اسمنی یرسالت و ا ةروض حانیر یا

 اگر همه عالم پر گل و گلزار است با خارخار عشق جمالت، آنها همه در نظر ما خوار است.  
آنها کمک کرده اسهت.   شتریب یرگذاریکار به تداوم و تأث نیوگوها صورت منظوم دارند، و ا از موارد گفت یاریبس در

منظوم هستند. البتهه مؤلهف در    شهیهم ند،یآ یبه شمار م یشینما ییگو تک ینبرد، که نوع دانیدر م قهرمانان یرجزها
از کتهاب   یکند، تا مخاطبان ناآشنا با زبان عرب زیپره یعرب عارممکن از نقل اش یموارد دقت داشته است که تا جا نیا

 نقل کرده است . یرجزها را به عرب اتیاز اب یموارد خا  برخ یزده نشوند، و تنها در برخ
 نیه وگو در ا گفت تیخود از آن آگاه بوده است، اهمّ یروضةالشهداء، که احتماالً کاشف یو اصل هیبه کاربرد اوّل توجّه

 یوگوهها  که نقل گفت تیو روا یپرداز سودمند است، نه صحنه یخوان . آنچه در کار روضهسازد یکتاب را آشکارتر م
از  یداده اسهت. برخه   اریبسه  تیه وگهو اهمّ  به گفت ازین نیبا توجّه به ا یمسکت است. کاشف یها ییگو پرشور و تک

 قرارند9 نیاو از ا یوگوها گفت اتیخصوص
کهه   گذارنهد  یآنان مه  اریفرصت را در اخت نیو ا شوند، یقهرمانان داستان ادا م یغالباً از سو یشینما یها ییگو . تک1

 سازندم انیخود را نما تیحقّان
آنهان   تیه حقّان انیه ب ایه قهرمانهان   شیجهز سهتا   یا فهیوظ زین شوند یم انیضدقهرمانان ب یکه از سو ییها ییگو . تک2

 ندارندم  
 شودم یقهرمانان ادا م یاز سو شهیهم د،یآ یبه شمار م ییگو تک ی. رجز، که نوع3
بهه   ارانیه از  یکه یشده است از اظهار ارادت  لیدارد، که معموالً تشک یا شهیکل یقهرمانان صورت انیم یوگو . گفت4

 امامع و پس از آن اظهار محبت امامع به او.
 ییگهو  دنهد( تهک   ایبه دو ) لیاز موارد تبد یاریضدقهرمانان( در بس یوگو قهرمانان )و گاه گفت انیم یوگو . گفت1
 ادیه آنقهدر ز  کیه صورت که اگرده دو تن در حال سخن گفتن هستند، اما طهول کهالم ههر     نیبه ا شود، یم یشینما
 در حال سخن گفتن است. یینهاحضور ندارد، و او به ت ایمخاطآ او ساکت است و  ییکه گو شود یم
 ییگهو و کهه عادتهاً در آن گفهت    ،یتیاز هر مهوقع  سندهیو نو دینما ینم یوگوها دندان منطق از گفت یبرخ تی. موقع3

 وگو استفاده کرده است.   گفت جادیا یبرا رد،یگ یصورت نم
از مهوارد دور از انتظهار    یاریو در بسه  سهنده ینو ریقهرمانان، غالباً تحت تأث یها ییگو ضدقهرمانان به تک العمل عکس

 نعیو آنهان را بهه خهاطر نبهرد بها امهام حسه        دهنهد  یسعد را مورد خطاب قرار م که قهرمانان، لشکر ابن یاست. هنگام
حالهت   نیه آنها )ادامه دادن بهه نبهرد( بها ا    نیرفتار سپس آنکهحال  شوندم یشرمسار م ایآنان منقلآ  کنند، یسرزنش م
آنهان   قیه طر نیکرده باشد، تا از ا لیبر ضدقهرمانان تحم سندهیالعمل را نو عکس نیکه ا رسد یندارد. به نظر م یتناسب

 را هم از بر حق بودن قهرمانان آگاه نشان دهد. 
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