
1 
 

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 35پیاپی شماره -9316 بهار -یکم شماره -دهم سال

 یو ادب یخیتفکرات تار یبررسو   «قَمْقامِ زَخّار و صَمْصامِ بَتّار» معرفی نسخه خطی 
 آن  نیدر تدو رزایشاهزاده فرهادم

 (953-966)ص  
 2)نویسنده مسئول(االسالمیشیخ، محمّد 9دکتر مهدی صالح

 1931بهار  :مقاله دریافت تاریخ
 1931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 چکیده
سبک  شیوه     دانش  شگران آمده تا بتوانند به  سی به کمک پژوه ش شنا نهان  های پمند، به الیهای رو

تحلیل،  توصۀۀیو واندیشۀۀن نویدۀۀنده پی ببرند  در ایت ردۀۀتار با ت یه بر روش اسۀۀتقرایی مبتنی بر 
، نحوی، بالغی و ایواژههای آوایی، را در الیه«قمقام زخّار و صمصام بتّار  »های سب ی کتاب  شاخصه  

کاوی قرار داده     یک مورد وا یدئولوژ به چگونگی تف رات فرهاد میرزا پی      ا ایم و از رهگذار ایت روش، 
، غلبن ایواژهاالتری دارد  در الین مندی از رناس، سۀۀ و و ت رار در الین آوایی بدۀۀامد ب ببریم  بهره

مخاط  به هنگام خوانش متت، از ف ر خود بهرۀ بیشۀۀتری ببرد و  میشۀۀودهای انتزاعی سۀۀب  واژه
 تر شدن متت شده  در  تلفیق کلمات حدی و ذهنی به هنگام بازگو کردن برخی روایات، سب  هنری  

در مواردی، پیوندی شۀۀگرب بیت زبان  الین نحوی، کاربرد کهت افعال و تبعیت از سۀۀاختار نحو عربی
سالم و نحو عربی برقرار  ایران پی دازد ش از ا ستعاره، کن  می شبیه، ا ه و دیگر ای  در الین بالغی کاربرد ت

دت که بر          صناعات معنوی بر هنری  ست  در الین ایدئولوژیک، بر آن شته افزوده ا سبک نو شدن  تر 
شهدا     سیدال ساخت کالم   )ع(تقدس حضرت  شود که رایگاه   از رهگذار رو بیفزاید و ایت ن ته را یادآور 

دیت  شان  )ع(امام ح ستنادات –و خاندان ای صهای ادبی    با ت یه بر ا شاخ   -تاریخی دقیق و پیوند آن با 
 حقّ است واال و ب

ص ها: کلیدواژه سبک    متون تاریخی، قمقام زخار و  سی  مصام بتار، امام حدیت،    ،، تحلیل متتشنا
    نویدیمقتل

                                                   
 mehdisalah2011@yahoo.com                استاديار گروه تاريخ دانشگاه سیستان و بلوچستان 1- 
مۀ طباطبائی. 2-   m.sh0731@yahoo.com  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عّلا
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 مقدمه
های له  رم از یل متون    ابزار بازخوانی و تحل تاریخی  ویژه متون ادبیبه  –مهم در  دانش   -و 

و م زّا  مندهای پنهان متت را به ش لی نظامالیه یممیتوانبه کمک ایت دانش شناسی است  ما   سبک 
ند طری شۀۀۀیوه          یازم به ایت مهم، ن یابی  ند دسۀۀۀت کاوی قرار دهیم  هر چ های نویت دانش   مورد وا

سی   سبک  ست    شنا ست که   ا ضرورت از آن رهت ا ست  شب ه زبان،  ایت  د م ای ا ها و از الیه من
صه   –و ما ناگزیریم برای پی بردن به محتوای متت  پیوندهای گوناگون شاخ های ظاهری و از رهگذار 

  ای روی آوریم سناسی الیهسبکدانشی همچون به  -صوری
 پیشینۀ تحقیق

اسی شننوان سبککه تا کنون اثری با ع ضر نشان میدهدربارۀ پیشینن پژوهش حاروی ما دوردت
سبک یا در نگاهی رزیی سی الیه   تر  صام بتّار   شنا صم شده      9ای قمقام زخّار و  شته ن دان آن نو یا هم

های مورد نظر ایت مقاله بر روی دیگر آثار واژهها به توضۀۀیب برخی کلیدبل ه تعدادی از مقاله ؛اسۀۀت
دتارها، مقاله اند  از رملن ایت پرداخته سی الیه   سبک ای با عنوان ر شعار انقالبی و مذهبی   شنا ای ا

 ایواژهاز محمّدرضا صرفی و مژگان ونارری که ابیات مورد نظر را از دو الین آوایی و  طاهره صفارزاده
، از البالغهنهج 22ای در خطبن شۀۀناسۀۀی الیه سۀۀبکای با عنوان   نیز مقالهمیدهدمورد واکاوی قرار 

ای یهشناسی المقیاسی و سمیرا فراهانی که مشابه اثر قبل، روش تحلیل متت، بر اساس سبک حدت 
یو و ای: توص شناسی الیه  سبک ای دیگر با عنوان یا مدرن است  همینطور مرتبط با ایت شیوه، مقاله  

و مریم   ماز ابوالقاسم قوا  تبییت بافتمند سبک نامن شمارۀ یک غزالی در دو الین کاربردشناسی و نحو    
ون وزه، تا کندرپر بر همیت مبنا مورد بررسۀۀۀی قرار گرفته اسۀۀۀت  بنابرایت با نگاهی دقیق در ایت ح

ش  شده       اثری مبتنی بر دان صام بتّار ان ام ن صم های زبانی و ادبی با ت یه بر متت کتاب قمقام زخّار و 
  روی، نخدتیت اثر در ایت زمینه میباشد است و ردتار پیش

 های پژوهشپرسش
های  با ت یه بر شۀۀۀاخصۀۀۀه قمقام زَخّار و صۀۀۀمصۀۀۀام بَتّار  ظرفیت و قابلیت متت کتاب       1

 ی، تا چه میزان قابل اعتنا و واکاوی است؟سشناسبک
اسی،  شنهای نویت سبک، با توره بر شیوهقمقام زَخّار و صمصام بَتّار روی رد مؤلو کتاب   2

 تر است؟ در کدام الیه برردته
                                                   

 350ه. ق. به خط محمدعلی م شنننی علی دبادیر در 5031های اين اثر میتوان به چاپ سننن گی در سنننا  چاپ از -3
سّلمیهر  صحیح محمود محرمی زرندیر چاپ کتابخانۀ ا سا  ه. قر تهران5030صفحهر چاپ دن به ت سّلمیه در  ؛ چاپ ا

با مقدمۀ حسنننین عمادزاده؛ چاپ دن به تصنننحیح محمود محرمی زرندیر چاپ انتشنننارات کتابویر چاپ دو   5033
شر تهران؛ چاپ دن به تصننحیحر تلخیو و ترۀمۀ عبارات عربی از مّلمحسننین انصنناریر چاپ سننازمان تبلی ات 5031

 نا  برد. ر تهرانر5013المللر اسّلمیر شرکت چاپ و نشر بین



معرفی نسخه خطی  »َقْمقاِم َزّخار و َصْمصاِم بَّتار«  و بررسی تفکرات تاریخی و ادبی ... / 155

9 
 

 های پژوهشفرضیه
سب ی، رزو متون ادبی تّارخّار و صمصام بَ  قمقام زَکتاب   1 ه ب تاریخی عصر قارار -، به لحاظ 

 ای بررسی کرد  شناسی الیهآن را از منظر سبک آید که میتوانحداب می
سعی دارد، بر تقدّس و اهمیت  ،و حتی نحوی ایواژههای آوایی، الیهمندی از مؤلو با بهره  2

   بیفزاید  -از ایت رهگذار–معنای متت خود
  نویسی فرهادمیرزامقتل

مدان ایت فت  آ، ی ی از سراعباس میرز اعقاب فرهاد میرزا که از ،قارار ۀنویدی دور مقتلدر مبحث 
ست  او   ست اول  منابو معتبر بر  کهبوده ا دتن    و د شته به م دلط دا ست   دت  سازی اثر خود پرداخته ا

شت مقتل صام بتار     ننو صم معتبر هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ ادبی  اثری بدیو و قمقام زخار و 
ست  د  مهارت و دانش عالقه  ۀدوراز    فرهادمیرزاا شان داد  روانی به ک به مورخی بزرگ بعدها و  ن
و  بودظ مرزهای فارس و عراق حافممحمدشۀۀاه،  سۀۀلطنتدر دوران او   شۀۀدمبدل  یناصۀۀر ۀدر دور
 گردید  در غیاب محمدشاه، نای  الدلطنهنیز مدتی ساخت و حتی منطقه برقرار آن در پایدار را نظمی 

صام بتار    تدویت و تالیو صم شیر برنده   )که به معنای  قمقام زخار و  شم ست ب  (دریای آکنده و  ه ا
   ق ه الح ه سال  ذی 21چهارشنبه  طبق تاریخ مندرج در آن به تاریخو  شدهآغاز   ق ه 1939سال  
س   1931 ست به پایان ر ست  رلد   تدویت گردیدهدر دو رلد فوق کتاب   یده ا شامل زندگی اولا  ،  

 به کتاب است  رلد دوم کربال و حوادث قیام شری احوال و شهادت مدلم بت عقیل    و  )ع(امام حدیت 
مراه با  همختار قیام و قیام توابیت و شری اسارت بازماندگان کربال   و خاندان بنی هاشم   قتل نویدی م

ست  نمونه شعری ا ستفاده از کتا  ت اثر فوق بااو در تدوی .های  شیعه کتاب  با سنت و    یهای معتبر اهل 
اثر خود  نفرهاد میرزا در مقدمهای رایج آن روزگار ارائه نموده است  ح ّ و بغض به دور از  ارزشمند و 

قلیل الحظّ کثیر ال هد را از عنفوان روانی و رَیُعان زندگانی در خاطر فاتر بود  ۀایت بند» :نویدۀۀدمی
 تألیو درآورد در نکتابی خالی از حشو و زواید در اصول خ دته مآل حضرت سیدالشهداء به رشت    تا 

عدد اصۀۀحاب کبار آن امام اخیار و تعداد سۀۀکاه کفار و مقتولیت طرفیت و حاالت بعد از شۀۀهادت آن 
م و السۀۀید ابرار را به درسۀۀتی بنگارد و به علت تزاحم اعمال دیوانی و اشۀۀتغاالت سۀۀلطانی و تراکم آ

شه در    شت و چون طلعت حور، همی خفا  ۀپرد مِحَت ایت منظور از م ض غی  رلوه ظهور و بروز ندا
ول، قل  ؤشۀۀد و به نیل مدۀۀیوس نمیهذا هیچ وقت از وصۀۀول به مأمول مأمحبوب و مدۀۀتور بود، مع
ه بداد که از رحمت پروردگار مباید ناامید بود، سکس پس از چندی قلم  یخود را تصنیت و تدلیت م  

رار ای برای دنیا و آخرتم ق نم، باشد که ایت کتاب ذخیره رفته و شروع به نوشتت ایت اثر می  دست گ 
  مقدمه( ، معتمدالدوله:بتار صمصام و زخار قمقام) «گیرد

Stratum Styl) ایشناسی الیهسبک i st i cs)  
ایدئولوژیک بررسۀۀی  وی، بالغی و، نحایواژهدر ایت روش، ما سۀۀبک یک اثر را در پنج الین آوایی، 

های برردتن ایت سبک     از رمله شاخصه  میگویندای شناسی الیه  از همیت رو، به آن سبک   می نیم
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، وانگهی سۀۀۀهم هر الیه را در  پذیر میدۀۀۀازد نوع را در هر الیه ام ان  گیری از روشۀۀۀهای مت بهره»
 (   22 ص )همان:« می ندسازی متت رداگانه مشخص برردته

 صَمصام بَتّار قَمْقام زَخّار و
 ای اثر، یادآوری ایت ن ته حایز اهمیت اسۀۀت کهشۀۀناسۀۀی الیهاز پرداختت به تحلیل سۀۀبکپیش 

ورود دارد  در یک  و قیام خونبار آن حضۀۀرت منابو و مآخذ متعدد و فراوانی )ع(دربارۀ امام حدۀۀیت»
شخص می    سی م صی علمی خود قلم      برر ص دندگان در محدودۀ تخ اهل و  زدهگردد که برخی از نوی

مربوط  های عمومیبندی کلی عالوه بر کتاباند    در یک تقدیم مند به ایت رشته بوده تاریخ و یا عالقه
وار عبارتند از: خورد که فهرسۀۀتار در مورد قیام کربال به چشۀۀم میبه تاریخ و ادب، چندگونه نوشۀۀت

با    ،های مقتل از نویدۀۀۀندگانی چون ابی مخنو     کتاب  هاوندی، ثقفی، ابت ن ته، ابت نعمه و غیره که    ن
حداقل به زبان عربی و فارسی حدود چهل و هشت مقتل شناسایی شده و به طور قطو اگر تفحصی       

هایی همچون لهوب بارها تررمه و آن بیش از ایت خواهد بود    کتابهمه رانبه صۀۀۀورت گیرد تعداد    
ی  های تألیفتریت کتابآوازهپر اند  با ایت همه ی ی ازت دید چاپ شۀۀۀده و در اختیار عموم قرار گرفته     

صمصام بتّ  در قرون اخیر کتاب قمقام زخّ ست که از آن با عنوان  ار و  ار اثر فرهاد میرزا معتمدالدوله ا
دته و معتبر تعبیر کرده   شای س     که قری  بهاند  ایت م موعه با آنمقتل کامل،  دت  صد و بی ال از ی 

د ا  تألیو آن می ضمیمن اطالعات   گذرد، همچنان تازگی مضامیت و ان ستح ام تألیو به  م مطال  و ا
 ( 22 ص رحیمی:کربال،  واقعن تاریخ در زخّار قمقام« )خوردگدترده و سودمند در آن به چشم می

پدۀۀر پانزدهم عباس  » که وی روشۀۀت سۀۀاختافزون بر ایت مهم، دربارۀ زندگانی فرهاد میرزا باید 
چشم به رهان گشود  چیزی که در مورد ۀ  ق   ه 1299الدلطنه بوده است که در سال میرزای نای 

مور او در ضمت رتق و فتق ا  ، تحقیق و تتبومی ندشخصیت علمی و فرهنگی او بیشتر، خود نمایی     
ایت شاهزاده از ارلن "نویدد که علم حبی  آبادی در مورد ایشان میداری و ح مرانی اوست  مممل ت

لوم ریاضیه و ادبیه و تاریخ و غیره ماهر و مدلّط بوده فضال و ررال علمی خانوادۀ قارار بوده که در ع
ضل گردید    صیل علوم عدیده نمود تا از بزرگان علم و ف  صر ع) «"و عالوه بر بزرگواری خانوادگی، تح

دنی  ،خاندانی هایتذکره و قارار سب  تفألی که به قرآن  » شاهزاده عباس میرزا  ( 11: ص مح به 
در دو رلد سۀۀامان  ]قمقام زَخّار و صۀۀَمصۀۀام بَتّار زده و نذری که کرده بود کتاب را نوشۀۀته اسۀۀت    

و مباحثی همانند قیام مدلم بت عقیل و حوادث مربوط به   )ع(یافته  رلد نخدت، زندگی امام حدیت  
دیت  صحاب را در روز عا    )ع(قیام امام ح شهادت ا شورا در بر دارد  رلد دوم به مباحثی از  از آغاز تا 

سارت اهل بیت و بردن          ضرت از قبیل ا شهادت ح شم و امام و حوادث پس از  شهادت بنی ها قبیل 
شندگان امام، قیام توابیت و مختار و بیان     شام و بازگرداندن آنان به مدینه، عقوبت ک آنان به کوفه و 

ست  از ن ات برر     سوگ امام پرداخته ا شعاری در  سامی        ا ست ا ضبط در دته و تحقیقی ایت کتاب، 
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شخاص و م   سما، م      نهااا دیاری از   نهااو تررمه و توضیب صحیب معانی ا شعار و امثال در ب ، لغات، ا
 ( 31: 1921)رن بر،  «موارد، و در مواردی، معرفی و بیان شری حال کوتاه برخی از افراد است

 شناسی قَمقام زَخّار و صَمصام بَتّارسبک
 آوایی الیۀ .9

 موسیقی درونی .9.9
  :ست که  رناس از آرایهرناس دترده یافته       »هایی ا سته و هنرورزانه کاربردی گ سخت آرا در 

د افتاد  همگونی آن میتواناسۀۀت  ایت آرایه نیک خنیای درونی، سۀۀخت را سۀۀودمند و کارسۀۀاز 
همانندی و  ای ویژه، از دید ریخت و سۀۀاختار آوایی،  اسۀۀت که در میان دو واژه بتوان به گونه 

 (   12 ص کزازی، الو:بدیو، « )پیوندی نزدیک یافت 
  و زخار  قمقام   )بخشۀۀۀیده  ورودپاین    روداز ماین    را آفریدگان  را که   آفریدگار  حمد نامحدود     -

 ( 11 ص :معتمدالدوله بتار، صمصام
    )همان(بدوختهدتی  رمالای را پرتو     و زمرهبدوختدیده  راللگروهی را هیبت  -
    )همان(برافروخت، چهره برافراختمو سر بر کرد، قامت سید کونیت    مانند ش -
  (12ص   )همان: خفارسید و م نون غی  را پردۀ  وفاتا وعده را هنگام  -
   )همان( آرلو  عارلخردمندان را در  -
 (  199 ص تا بود تیغی زند  )همان: خاستشمشیر دیگر فرود آورد امام بر خواستچون مخدول  -
 (  11 ص شد  )همان: آرمیده رمیدهحالی خاطر  -
نام نهادم    حدۀیت و  حدۀت نامید و مت ایت دو پدۀر خویش را   شۀبیر و  شۀبر پدۀران خویش را   -

 (   11 ص )همان:
میرزا،  ادفرهبا استناد بر روش استقرایی مبتنی بر توصیو و تحلیل در خواهیم یافت که شاهزاده      

نگاهی به کل اثر باید یاد آور شد که   باود از انواع رناس بهره برده است   در متت گراندنگ کتاب خ 
 انواع رناس مانند: مزید، لفظ، شبه اشتقاق، الحق و مضارع بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است 

   :ست که دو واژه، به گونه »س و شند       آن ا شته با ساختار آوایی با هم پیوند دا ای، در ریخت و 
  س و همدوی )مطرّب(،    2  س و همدنگ )متوازن(،   1اند: گونه بخش کرده س و را بر سه  

 ( 19-12صص کزازی، الو: بدیو، « )  س و همدان )متوازی(9
:  معتمدالدوله بتار، صمصام و زخار قمقامتاخت  ) شهادترا به میدان  سعادتخامس آل عبا ختم  -
  (12 ص
  (932 ص ت بتو آوردم  )همان:پاس حرمت مت و قرابت تو نداشتند، اکنون ش ای -
 ( 12 ص از معرفت آن گزیر نیدت  )همان: دانیو  قاصیو  عامیهیچ کس از عارب و  -
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  (11 ص شدم  )همان: مدتبشرو به بلوغ امل و فدحت در ارل  مدتظهربه عنایت باری عزورل  -
  آن سفر را خود نهایت نبود  )همان( سوانبو  فوادی -
 ( 12 ص بر کرانه نهم  )همان: کربتو  حیرتکناره کنم، و  ف رتو  ض رت -
 ( 13 ص   )همان:استطاعتو عدم  بضاعتخدای داناست که با قلت  -
سهم قابل                سازیم که  شت  ست رو صام بتّار الزم ا صم صنعت در قمقام زخّار و  دامد ایت  دربارۀ ب

س و،    دریافت میهای فوق نیز از نمونه تورهی در متت اثر دارد  همانطور که سه گانن  گردد، از میان 
( بیشۀۀتریت میزان را به خود اختصۀۀاص داده و همیت امر بر خنیاگری متت، ی)متواز انسۀۀ و همدۀۀ

باید افزود که از میان سۀۀه نوع سۀۀ و، نوع متوازی آن رزو واالتریت و  تأثیری شۀۀگرب نهاده اسۀۀت 
 ای کامل برده است  بهره تریت گونن رناس است که فرهاد میرزا از ایت صنعتآهنگیت

   ای چندیت بار در سخت به کار برده شود، به   آن است که واژه »ت رار: باید یادآور شد که ت رار
هایی از سۀۀۀخت را در  ای که ماین زیبایی و نگارینی فزونتر آن گردد   گاه سۀۀۀخنور لخت        گونه 

سخت آورده آورد    گاه بخشی از واژه سروده باز می  سخنور      ای به ت رار در  ست    ]نیز   شده ا
  (21-21 صص کزازی، الو:بدیو، « )آوایی را پی در پی در سخت خود بیاورد

ناصۀۀرالدیت شۀۀاه قارار خلد اک مل ه و   الدۀۀلطانابوالمظفر  الدۀۀلطانبت  الدۀۀلطانبت  الدۀۀطان -
 (   19ص : معتمدالدوله بتار، صمصام و زخار قمقام  )سلطانه

عصمت   مان  خیازگشت که مگر به ر اندت، ب انی نتواتوابدو تیغی زند از شدت ن  است ت ام برخاما -
 (  199 ص رت رود  )همان:او طه
 ( 192ص ب  )همان: ذااالعذبا یزید علی االلذال / عدلدقاهم مت تحتها متدف -
 ( 12 ص رسندی سید انبیا  )همان:خدا و خشنودی خماین  -
 ( 19 ص یت و خاقان الخواقیت  )همان:طان الدالطیت سلطقهرمان الماء و ال -
 ( 12 ص علیهما الصلوۀ و الدالم گماشتم  )همان: میتکاظ میتهما میتحضرت اما -
 ( 21 ص د؟ )همان:شتند چون شکه دا شتران آب شآن  -
 (   12 ص یافت  )همان:نمی قدیم ایت خدمت توفیقبود و به ت قدۀ تعویقهر روز در ع -
آرایی بدۀۀامدی در خور توره ندۀۀبت به ت رار، نغمن حروب یا همان واج از میان سۀۀطوی گوناگون 

ن تن حایز اهمیت در ایت مقوله، بدۀۀۀامد باالی ت رار برخی       و  ت رار در سۀۀۀطب کلمه یا عبارت دارد   
صوت بلند آ   شد حروب و نیز م شد که  میبا صوت »  حال ایت ن ته را باید یاد آور  ها از رهت رایگاه  م

دیم   شوند زبان در دهان، به دو نوع کوتاه و بلند تق صوت     می صوتهای بلند بیش از م اه بر های کوت  م
صوت  دتند   آرامش و وقار داللت دارند و م سریو و ابراز هی انات ه عالوه     های کوتاه حاکی از حرکت 

صوت /ا/ که با دهان باز  صوت       بر آن تلفظ م دبت به م شتر ن شش بی ست، و نیز  و ک های دیگر همراه ا
ست ش ل بلند آن، بیان  سی  آوایینام فرهنگ)« گر علو و ارتفاع ا -22 صص  وحیدیان کامیار: ،فار
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 نند، در الشۀۀهدا قصۀۀد رفتت به میدان رنگ می  مؤید همیت ن ته، هنگامی که حضۀۀرت سۀۀید(93
دامد  ص  عبارات و ترکیبات ب ست  از ایت منظر  وم  آوای ل بر» در میان آواها،ت بلند /ا/ رو به فزونی ا

شی داللت دارد       سرخو ستراحت و  چ، ی، غ حاکی از  ،گ ،ک ،د ،آواهای ت   مایو روان، روی آب، ا
که  (122 ص نی وبخت: ،زبان منشأ  نظرین و آواها صوت )« خشونت، درشتی، سختی و سروصداست      

 با تدقیق در روساخت و ژرب ساخت کالم به ایت مهم دست خواهیم یافت 
 موسیقی بیرونی .9.2

 وره غال  کتاب قمقام زخّار و صمصام بتّار به نثر است و   : باید یاد آور شد،، ردیو و قافیهوزن
سخنانی که فرهاد میرزا به  در میان نقل قولتنها  ی  نهاابه زب پراکنده پرداخته، ابیاتی آنهاها و 

  است:بر پاین ابیات کتاب  فارسی و عربی هم آورده است که در ایت بخش از ردتار، مبنای پژوهش،
 دوا از و عۀۀالج از کۀۀردنۀۀد  چۀۀه هۀۀر

 

 نۀۀاروا حۀۀارۀۀت و افۀۀزون رنۀۀج گشۀۀۀۀت 
 (12 ص: معتمدالدوله بتار، صۀۀمصۀۀام و زخار قمقام)
 

 وزن شعر: فاعالتت فاعالتت فاعلت: رمل مددس محذوب  
 کلمن قافیه: دوا / ناروا   

 نوحه و چه عذاب و چه ماتم است باز ایت چه  استباز ایت چه شورش است که در خلق عالم 
  (392 ص )همان: 

    مضارع مثمت اخرب م فوب محذوب :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلتوزن شعر:  
 ردیو: است  
 کلمن قافیه: عالم / ماتم 

 افۀۀتۀۀاد شۀۀۀۀامۀۀگۀۀه بۀۀ ۀۀنۀۀار افۀۀق نۀۀگۀۀون  
 

 خور چون سۀۀۀر بریده ازیت طشۀۀۀت واژگون   
(311 ص )همان:  

    مضارع مثمت اخرب م فوب محذوبوزن شعر: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلت:  
 کلمن قافیه: نگون / واژگون 

 او نۀۀام بۀۀر نۀۀامۀۀه ایۀۀت پۀۀیۀۀوسۀۀۀۀتۀۀم  بۀۀه
 

او فۀۀررۀۀام  بۀۀاد خدۀۀۀۀۀروی هۀۀمۀۀه    
(13 ص :همان)  

 وزن شعر: فعولت فعولت فعولت فعل: متقارب مثمت محذوب
 ردیو: او  

 کلمن قافیه: نام / فررام
به    ند مرت تاد   بل  شۀۀۀۀاهی ز صۀۀۀۀدر زیت اف

 
فتۀۀاد                    یت ا م بر ز عرش  نم  ن  لط  غ گر   ا

(192 ص )همان:  
  م تث مثمت مخبون محذوبوزن شعر: مفاعلت فعالتت مفاعلت فعلت: 

 ردیو: افتاد  
 کلمن قافیه: زیت / زمیت
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 الۀۀطۀۀیۀۀر اکۀۀثۀۀرهۀۀا فۀۀراخۀۀا       بۀۀغۀۀاث 

 
 و ام الصۀۀۀۀۀۀقۀۀۀر مۀۀۀقۀۀۀالت نۀۀۀزور   

(211 ص )همان:  
 وزن شعر: مفاعیلت مفاعیلت فعولت: هزج مددس محذوب   

همانگونه که پیشۀۀتر اشۀۀاره کردیم، وره غال  قمقام زخّار و صۀۀمصۀۀام بتّار به نثر اسۀۀت و ابیاتی   
ست  ایت ن ته را ن       نهااپراکنده به زب شده ا شعرای مختلو آورده  سی و عربی از  یده  ناد میتوانی فار

گی و غنای ادبی شاهزاده فرهاد میرزاست و مؤید همان بحث   گرفت که همیت مدأله، بیانگر گدترد  
دتند     دتان سعدی دارد     که او را ادی  و مورخی چیره دست دان شباهتی با گل از ایت حیث کتاب او 

شان قاآنی             شده، پری شته  سبک نو صر او که به همیت  ست از نثر و نظم  از کت  هم ع که تلفیقی ا
 ان است  شیرازی که آن نیز به تقلید از گلدت

 واژهایالیۀ  .2
 حسی یا انتزاعی هایواژه .2.9

ر هایی که ب  ند و واژه اهیم ذهنی داللت دارند، انتزاعی  هایی که بر عقاید، کیفیات، معانی و مف       واژه»
 ( 211 ص فتوحی:شناسی، سبک« )ندو محدوس داللت دارند عینی و حدیاشیای واقعی 

صام بتّار در خواهیم یافت که      صم دامد  با مطالعه و تدقیق در نثر کتاب قمقام زخّار و    هایواژهب
برردته شده است و به تدریج با ورود به متت اصلی و ذکر وقایو      و سرآغاز کتاب  انتزاعی در دیباچه 

اهی کالن به کل است؛ اما در نگ  تاملنیز قابل حدی   هایواژهاز  لوؤم مندیبهره -داستان  ویژهبه –
شۀۀفافیت »در ایت باره باید یادآور شۀۀد که  از ایت وره با کلمات انتزاعی اسۀۀت و هایواژهاثر، غلبن 

شی از غلبن واژه    دامد باالی         سبک ادبی و تأثیر هنری آن نا صول ب سبک، مح دی    و ابهام  های ح
 )همان( است  « های ذهنیواژه
ست   - سل د صمت به دامت اهل بیت  تو صتی نمودم که اگر از دهر  نذرزده اعادۀ  طهارت و ع و   فر
 ( 11 ص :معتمدالدوله بتار، صمصام و زخار قمقام)را به پایان آرم   خدمتباشد ایت  مهلتی عمردر 
سبقت کردند که بر ابهام        بیعتدر هنگام  - دته بود و چندان ازدحام و  ش امیرالمؤمنیت م تبی ن

 ( 13 ص یت معنی باشد  )همان:مبارکش پای نهادند و شق عطو مؤید ا
دت و نه هزار     - صد و بی ی اک  میخ بود، ن ربرئیل بیامد و با خویش تابوتی بیاورد که اندر آن ی 

 ( 113 ص  وبید تا پنج از آن بماند، نخدت مدماری برگرفت  )همان:ها همیآن میخ
یید، کدۀۀان آهنک شۀۀما را تاب مقاومت اینان نیدۀۀت و مرا خوش نباشۀۀد که در معرآ هالک آ -

  ( 229 ص مرارعت کردند  )همان:
صه     شاخ دتن  از رمله  ست که فعالیت ذهت و همچنیت تمرکز آن   هایواژههای برر انتزاعی آن ا

رسۀۀد، فرهاد میرزا نیز ایت ن ته را مطمب دیدگاه    به نظر میمیدهدبرای رسۀۀیدن به معنا را افزایش 
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سیت گزارۀ مورد     هایواژهمندی از خود قرار داده و با بهره دا ذهنی، توره مخاط  را به تقدس و ح
 بحث رل  نماید 

 کلمات و عبارات عامیانه .2.2
شۀۀناسۀۀیم، در متت اثر وی، با   با توره به سۀۀبقن ادبی و خانودگیی که از شۀۀاهزاده فرهاد میرزا می 

شد، فرهاد میرزا به طریق اولی،   لمات و عبارات عامیانه مواره نمیک ساخت کالم   شویم و اگر هم با رو
 که مخاط  با تدقیق بیشتر آن را در خواهد یافت   می ندای عرضه را به گونه

ه ، دیت خدا را به بازیچمی ندنوازد و با بوزینگان بازی یزید    پیوسۀۀته خمر میخورد و طنبور می -
 (   911 ص گرفته است  )همان:

 (  912 ص ابت زیاد نکدندیده گفت ایت فضولی و تطویل چیدت  )همان: -
مندی نویدنده از کلمات و عبارات عامیانه، شاذ و نادر است؛ اما     ن تن قابل ذکر ایت است که بهره  

  یشودمبا دشمنان سیدالشهدا و آل رسول هدتند، ذکر  ان نیز بیشتر در روایاتی که مرتبطهمان میز
 ، فرهاد میرزا، در توصیو آیددشمنان خاندان پیامبر به میان می  به بیانی دیگر، هنگامی که سخت از 

   میدازد، ایت مهم را متبلور هایواژهو در یک به یک  میدهدآنان، سطب ادبی کالم را تقلیل 
 گیری کلمات کهن به کار .2.3

مندی نویدندۀ کتاب از صورت   از رمله مواردی که در متت اثر مورد پژوهش، برردته است، بهره  
 :  می نیماشاره  آنهاهاست که در زیر به تعدادی از کهت برخی واژه

کوفه بدن مطهرش عریان بر خاک بیف ندند  )همان:   سنک دالن روز عاشورا که شهادت یافت و    -
 (   129ص 
 ( 211ص و ناآزمودگان را اندر پی کارهای بزرگ فرستد  )همان:  گوالن گفت آن س که -
 ( 292ص بتافتند  )همان:  سبالها بدتردند و آنان که ریش -
 ( 332 ص اندکی خاموش بنشدتم  )همان: پرستارانحضرت صادق بگریدت و مت به اشارت  -
 ( 12 ص صعود نموده باز آمد  )همان: بار سیمیت -
 (  99 ص به پای اندر کرده بر آن مدب نمود  )همان: موزه -
 (   113 ص   )همان:فریشته ی دال تمام بگذشت دوازده تت -

 تضاد .2.2
مایی       به کارگیری نویدۀۀۀنده از     می ند ی ی از مواردی که در متت کتاب، گاهی خودن   های واژه، 

به کار برده شۀۀده از رمله  متضۀۀاد کلماتمتضۀۀاد اسۀۀت  هر چند، به لحاظ معنا و در اغل  موارد،  
 مانند:  گردددر حوزۀ گفتمان دینی مطری میاست که کلماتی 

 ( 12 ص   )همان:آرلو  عارلآنچه که خردمندان را در  -
 (   21 ص باز نمود  )همان: دنیاو  دیتاولویت ما در امر  -
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 (  93 ص مشتمل است  )همان: متشابهو  مح مو  خاصو  عامو  مندوخو  ناسخکالم خدا بر  -
 (  91 ص   )همان:معصیتو  طاعتو  حرامو  حاللو  نهیو  امراز  -
 ( 191 ص تاخت  )همان:می یدارو  یمیتبر  -
تمان دینی کاربرد  آید زمانی که نویدۀۀنده از برخی کلمات که در حوزۀ گفهای فوق برمیاز نمونه 

  محض نمونه، زمانی که از دیت سۀخت به  می ندبرد، بی درنگ وارونن آن را نیز مطری دارند، بهره می
انی که سۀۀخت از ؛ یا زممی ندد، بالفاصۀۀله از دنیا و فانی بودن و کم ارزش بودن آن یاد ورآمیان می

آورد و از ایت حیث ایت گزاره را به مخاط  القا       آید، واژۀ مقابل آن )حرام( را می   حالل به میان می  
سکاه حق( و           می ند شهدا ) سیدال ضرت  دتند، مانند ح که گروهی از افراد در وادی خیر و نی ی ه

سکاه باطل(  افزون          سول ) شمنان آل ر شی، مانند د شر و ددمن ساحت  ش ل   گروهی در  بر ایت، به 
رنبن مثبت دارد و سۀۀکس واژۀ پیوسۀۀت آن، مفهوم منفی    میرودمعمول، واژۀ نخدۀۀتینی که به کار 

 دیت و دنیا، حالل و حرام، طاعت و معصیت، یمیت و یدار 
 الیۀ نحوی .3

 فعل  .3.9
 گرایانن فعلساختار باستان 

صه    شاخ دتن متت اثر، بهره ی ی از  صورت   های برر دنده از  گوناگون و کهت افعال  های مندی نوی
 :می نیمهایی از ایت ساخت را با هم مرور است  در موارد زیر نمونه

 ( 921 ص   )همان:گفتمهمیمت بازگشتم و عبداک بت عمرو العاص را لعت و نفریت  -
 ( 113 ص   )همان:گریدتهمیآن مرد شتابان آمده  -
 ( 111 ص   )همان:رفتهمییشاپیش تنی چند از اصحاب اندکی پیش راند و بریر بت خضیر پ -
 ( 123 ص   )همان:خوردندهمیتنی چند از درویشان دید که نان پاره چند گرد کرده  -
 (   192 ص   )همان:گذشتمیالبته از او در  بودمیاگر به رای ابت زیاد  -
  فعلحذب 
  بتار، صمصام   و زخار قمقام  )]شوند   ها ریختهدر فتنه مشتابید که مردمان هالک شوند و خون   -

 ( 921ص  :معتمدالدوله
 (   13صو سبقت کردند که بر ابهام مبارکش پای نهادند  )همان:  ]کردند  چندان ازدحام -
به دستور قصد سرای مختار نمود و خود اسلحه و آالت در      ]بودند ، کرده فریضن شام با یاران ادا   -

 (  211 ص زیر رامه فراز کرده بودند  )همان:
بایدت دربارۀ مقولن حذب فعل در قمقام زخّار و صمصام بتّار یاد آور شد،       مواردی که میاز رمله  

ست          صورت پذیرفته ا شتریت حذب از نوع قرینن لفظی و همینطور در هم رد فعل  ست که بی آن ا
 شدن در ریخته شدن یا کردن در ازدحام کردن 
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ز است و ی ی ا  مربوط به زمان گذشته  با تدقیق در متت اثر، در خواهیم یافت که وره غال  افعال،
 نهاآکه ایت وقایو در گذشته رخ داده است؛ پس روایت دالیل ایت مهم، تاریخی بودن نثر کتاب و ایت

  با فعل ماضی همراه است 
و همیداندۀۀتم محقق گشۀۀت     دیدمو آنچه مت خویش  آوردند خبر شۀۀهادت او به مدینن منوره -

 ( 111 ص )همان:
  ص تا بروند و ح ر را گرفته بیارند، باز بیندیشۀۀند  )همان: گفتتمام طوایو کوفه را آنگاه زیاد  -
222 ) 
   دریافت نمودفرزدق شاعر شرب خدمت    بتافتچون انوار آفتاب امامت و والیت بر صفحن صفای    -

 (   921 ص )همان:
 (   131 ص   )همان:فرستاددر سه حمله نود و هشت نفر به دوزخ  -
 ( 299 ص   )همان:گرفتهو اصحاب گرد او  نشدتهکه هم بر م لس امیر  دیدم -

 بالغیالیۀ  .2
 تشبیه .2.9

مانندگی یا تشۀۀبیه کردن چیزی اسۀۀت یا کدۀۀی به چیزی یا کدۀۀی دیگر، بر بنیاد   »در علم بیان 
( را تشۀۀبیه 13 ص :بکزازی، بیان، « )یافت  میتوانپیوندی که به پندار شۀۀاعرانه، در میانن آن دو 

 اند نامیده
صفای بتافت  )    - صفحن  صام    و زخار قمقامچون انوار آفتاب امامت و والیت بر    بتار، صم

 (   921ص  :معتمدالدوله
 (  12 ص العقد آفرینش است آفریده  )همان:از همگان نوع اندان را واسطن -
 به زیور عقلش بیاراست  )همان(    -
 )همان( سید کونیت از میان رمو مانند شمو سر بر کرد   -
 (  19 ص م نون غی  را پردۀ خفا افتاد  )همان: -
شرق امید نمی          - صبب دولت از م شت و  داره نمیگذا صود ح اب از رخ دمید   شاهد مق

 (   12 ص )همان:
 رشتن صحبت منقطو ساخت  )همان(   -
 (  13 ص شناوران ل ن معرفت را بحری است زاخر  )همان: -
 د تابنده  )همان(   آفتاب سلطنت ایت پادشاه تا اب -
 (   112 ص های صیقلی  )همان:چهرشان در پاکی و صفا چنان بود که گفتی تیغ -
شد ایت          صام بتّار یادآور  صم شبیه در قمقام زخّار و  ی ی از مواردی که باید در بحث ت

  گردد تااعی و ذهنی است و ایت امر سب  می  است که وره غال  در یک طرب تشبیه، انتز  
 رای یافتت وره اشتراک، تمرکز بیشتری داشته باشد  ذهت مخاط  ب
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 استعاره  .2.2
استفاده شده است؛ ولی بدامد باالی       شاخصن بالغی  های گوناگون از ایت در متت کتاب، به صورت 

 آید؛ مثالً:را برردتگی ایت مهم به چشم میآن هنگام نام بردن از بزرگان دیت است  در آن
 (  23 ص امت  )همان: پس از رحلت خیر البشر در میان -
ضرت ابوتراب بر زب  - صحاب بیارند  )همان:    نهااهر منقبت که از ح شد نقیض آن در حق دیگر ا   با
 (   21 ص
 (   12 ص نهاد  )همان:ر کاینات ابهام مبارک بدهانش همیآن روز فخ -
 ( 199 ص آن شاهباز اوج شهادت و شیر بیشن رالدت  )همان: -
 ( 191 ص زی آن ررعه نوش رام عشق  )همان:مالئ ن مقربیت بر رانبا -

 (   11 ص از ران  مرحمت رناب شاهنشاه دریا دل  )همان: -
شد، عالوه بر بهره   دند باید یادآور  ستعاره، ی ی از ویژگی   مندی نوی صنعت ا دتن ن ه از  ثر های برر

 نام بردن هنگامگیرد  برای مثال برای بزرگان در نظر می فرهاد میرزا هایی اسۀۀت کهکتاب، شۀۀاخص
ایت صنعت مدّ نظر نباشد، یقیناً  آورد و اگر، در رتبن نخدت به کاربرد استعاره روی می)ع(امام حدیت

که ایت مهم بر عظمت و تقدّس شخصیت  میدهدرا پیش از نام حضرت قرار « رناب»شاخصی مانند 
 افزاید امام می

 کنایه .2.3
اصۀۀطالی آن اسۀۀت که نویدۀۀنده معنای دور  کنایه در لغت به معنای پوشۀۀیده سۀۀخت گفتت و در 

 عبارت را در ذهت داشته باشد؛ مانند:  
 (   921 ص کوفیان دل با تو و دست بر تو دارند  )همان: -
 (   12 ص خدمتش را نشناختند  )همان: -
 دل و ران در باختند  )همان(    -
 ای مت یزید یافت  )همان(   رلوۀ حدنای رمالش را در رسته -
 (   23 ص طل  خون عثمان بهانه ساخت  )همان:معاویه  -
 (   21 ص کدان را دل قوی شد  )همان: -
 (   11 ص هرگز در تدمین او بر حضرت تو پیشی ن ویم  )همان: -
 ( 111 ص و خاکدتر بر فرق زمینیان ببارد  )همان: -
 ام، سرانباید، ت دوست، با درنگ و تالشی ذهنی میسخ»باید افزود که هدب از کنایه آن است که  

 ( 111 ص کزازی، ب:بیان، « )به معنای پوشیده و فروپیچیده در کنایه راه برد و راز آن را بگشاید
 مجاز .2.2

سخنور واژه را در معنایی به کار بگیرد که بر آن برنهاده  »در تعریفی مختصر از م از باید گفت که 
س       ستیت آن ا ت؛ و معنایی که سخنور در سرودۀ   نشده است  معنای نهادیت و قاموسی واژه معنای را
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( است  اما در متت کتاب قمقام زخّار 113 ص )همان:« خویش از آن خواسته است، معنای هنری آن
ه را بعالیق م از، گونن کل و رزء و رزء و کل بدامد باالیی دارد که در ایت از میان و صمصام بتّار،   

 : می نیمذکر چند مورد بدنده 
 ( 222 ص عالمیانت مالمت کنند  )همان: چنیت مگو او را که -
 ( 111 ص بر تو بگریند  )همان: نهااآسمان     و هر آفریده حتی وحوش و سباع بیاب -
 ( 112 ص پس با دست مبارک اشارتی کرد  )همان: -
در نمونن نخدت عالم را گفته است و مراد نویدنده مردم عالم است  نیز در مثال دوم از آسمان و        

ست را گفته و         سدیگر نمونه نیز د ست   دتی ا وحوش و حیوانات درنده خو نام برده و منظور کل ه
 مراد، انگشت سبابه است  

 تضمین .2.5
شعر شاعر دیگری را در نظم    صنعت تضمیت آن است که کدی سخنی از قرآن م ید یا حدیث یا      

 با ایت مهم موارهیم؛ مانند: فراوانیکه در متت قمقام زخار و صمصام بتار به  یا نثر خود بیاورد
 ( 11 ص قال رسول اک حدیت منی و انا مت حدیت  )همان: -
 ( 229 ص یا قوم ح ر دافعوا و صادلوا / و عت اخی م ساعن فقاتلوا  )همان: -
 ( 13 ص لیذه  عن م الررس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا  )همان: انما یرید اک -

 تلمیح .2.6
از رمله مدایل مهم در قمقام زخار و صمصام بتار، اشاره به احادیث یا آیات یا وقایو تاریخی است   

 مورد به چندرا به عنوان تلمیب در نظر گرفت که در ایت میتوانای نغز نهفته و که در هر کدام ن ته 
 :  می نیمنده از آن بد

 (   113 ص )همان:  ماررای هابیل و قابیلاشاره به  -
 ( 113 ص اشاره به ماررای کشتی حضرت نوی  )همان: -
مندی نویدۀۀنده از ایت صۀۀنعت، ردا از معنا و مفهوم موضۀۀوع کتاب   باید در نظر داشۀۀت که بهره 

شاره    دت  به بیانی دیگر، اگر ا شتی نوی  نی شود ای به ک ردد گروایتی که از آن مطری میماررا و ، می
ست و ایت       شهدا سیدال ضرت  شیت کامله عالقه   »که مرتبط با ح چون خدای را بر هالکت قوم نوی م

چه کند! ربرئیل بیامد و با         نها انداندۀۀۀت تا بد   ها ببرند و همی  از درخت سۀۀۀاج تخت   گرفت، بفرمود: 
وبید تا   ها همی، ن ی اک آن میخمیخ بودخویش تابوتی بیاورد که اندر آن ی صد و بیدت و نه هزار   

شد  چنان که گویی کوک  درّی بر        ساطو  دماری بر گرفت  نوری از آن  دت م پنج از آن بماند  نخ
درخشۀۀۀد  نوی به حیرت اندر ماند  میخ به فرمان خدای به سۀۀۀخت آمده، گفت: ن آسۀۀۀمان همیکران

ست به میخ پن میت فرود  اند االنبیاء محمد بت عبداک کردهشگفت مدار که مرا به نام خیر     چون د
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دیت بت علی         شت و نداوتی پدید آمد، ربرئیل گفت: ایت یک ح ضیا بخش گیتی گ ستور  آورد به د
 (  113 ص )همان:« راست

 تشخیص .2.4
دانی   ای انغیراندانی به آن رلوه  ۀهرگاه با ندبت دادن عمل، حالت و یا صفت اندانی به یک پدید   

 هایی از ایت آرایه مواره خواهیم شد، مانند:نمونه  در متت کتاب با ببخشیم
 (  21 ص ح  مال و راه دیدۀ دل ایشان بدوخت  )همان: -
 (   129 ص بگریند و مرغان و ماهیان گریه کنند  )همان: نهاامالئ ن آسم -
 (  191 ص آسمان و زمیت بر مصیبت ایشان بگریند  )همان: -

 تناسب .2.6
ساده آ   س  در بیانی  ست واژهوردن تنا صام بتّار به    هایی از یک م موعه ا صم که در قمقام زخّار و 

 برای مثال: ؛می نیمهای گوناگون مشاهده صورت
 ( 21-23 ص باشید  )همان: ناخشنودو  کارههر چند شما  -
 (   21 ص با حدت بر بدتم  )همان: مواثیقو  عهودآن  -
 و نقض پیمان بود  )همان(  م رو  غدرایت نخدت  -
 شان بدان ا رسیده  )همان( فقرو  مد نتفتند: گ -
 (   21 ص وافره همیداد  )همان: هباتو  هدایااو نیز  -
 (   113 ص فرود آید  )همان: محنتو  بلیتبر فرزند تو حدیت آن  -
 (  23 ص وسیله ساختند  )همان: افتراو  بهتانوالیت رور بر آن داشت که کذب و  -
 ( 11 ص برافروخت  )همان: چهرهبرافراخت،  قامت -
   میشودهای فوق دیده عالوه بر بحث تناس  یا مراعات نظیر، نوعی ترادب هم بیت واژه 
 الیۀ ایدئولوژیک .5

 در رمو»باید اشاره کرد که فرهاد میرزا در دیباچن کتابش آورده است که در ایت بخش از ردتار 
یک هزار   1333یت و مورخیت که از سۀۀۀنن   و ذکر ]وقایو عاشۀۀۀورا  اهمالی نیفتاد و از کت  محدث       

(  همیت ن ته ما را   13 ص )همان: « اند درج و نقل ن ردیم  ه ری و بعد به رشۀۀۀتن تالیو در آورده    
قابل  د انمیتوتا بتوانیم ایت ادعا را داشته باشیم که محتوای کتاب، به لحاظ تاریخی    میدازد رهنمون 

ستناد   ست     اعتنا و ا ستدالالت ایت مدعا آن ا شد؛ ی ی از ا دنده، پیش از ذکر حدیث یا یک  با که نوی
  می ندآن را ذکر  روایت، منبو

افزون بر ایت ن ته، نویدۀۀۀندۀ کتاب تمام هدب خود را بر آن نهاده اسۀۀۀت تا تصۀۀۀویری دقیق و         
شهداء       سیدال دته از  شان   شای صحاب ای ندی ماد میرزا با بهرهبه بیانی دیگر، فرهارائه دهد  و یاران و ا

بزرگی و تقدّس حضرت به های لفظی و روساخت کالم، سعی کرده است توره مخاط  را   از شاخصه  
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دیت  ست    )ع(ح شد   همانرل  نماید که از ایت منظر موفق بوده ا شاره  سر       گونه که ا سرتا شما در 
  اگر هم باشدابید و یا ییا مانند آن نمی« رناب»دون شاخص را ب )ع(کتاب، نام امام و یا حضرت عباس

دته       می ندبه ندرت! ایت ن ته در مخاط  ایت القا را ای اد  شای ساخت کالم نیز باید  که حتی در رو
قام مخانوادگی نویدۀۀندۀ کتاب ق صۀۀبغنای از ایت دیدگاه و ایدئولوژی به سۀۀخت گفت و بخش عمده
ی برردتن ایت کتاب ایت است   های ف رگردد  همیت طور ی ی از شاخصه  زخّار و صمصام بتّار باز می  

ر و یا روایتی نظ تعص  نشان دهد و در واقعهش خود را کرده است تا خود را بیکه نویدنده، تمام تال 
داله        ش ل رانبدارانه مطری ن ند و ایت م صی را به  ست  به بیانی دیگر، ما به    شخ دیار مهم ا ای ب

فت        یا تاب، ایت حس را در ندن متت ک گام خوا م   می نیمهن خ که  بارۀ آن گزاره داوری   ا )م ط ( در ا
دنده کمتریت رهت  خواهیم دایل مذهبی  کرد و نوی شورا  –گیری را در برخورد با م صه واقعن عا  -خا

 داشته است 
 گیرینتیجه

صام بتّار    کتاب مقتل صم شورا و   ی ی از متون معتبر و قابل  ،قمقام زخّار و  اعتماد دربارۀ وقایو عا
در ایت ردتار،    شده است  میرزا نگاشته  فرهادشاهزاده  به قلم ست که  ا آندادهای پیش و پس از رخ

شناسی مدرن(، به بررسی ایت اثر گراندنگ     ای )سبک شناسی الیه  مندی از دانش نویت سبک با بهره
، نحوی، بالغی و ایدئولوژیک متت مورد واکاوی    ایواژههای آوایی،  تر، الیه پرداختیم  در نگاهی دقیق 

کتاب سۀۀتاوردهای زیر حاصۀۀل ایت پژوهش اسۀۀت: ردا از رنبن تاریخی متت، سۀۀبک قرار گرفت و د
شناسانه، شایدتن بررسی است  به بیانی دیگر، متت       قمقام زخّار و صمصام بتّار به لحاظ تحلیل سبک   

یت  های مختلو    دارای ظرف که    باالیی برای خوانشۀۀۀ یه  میتواناسۀۀۀت  ناگون    آن را در ال های گو
، بالغی و حتی واژهایهای آوایی، اما با تدقیق در بررسۀۀی الیه ؛کرد شۀۀناسۀۀی مدرن تحلیل سۀۀبک
ا،  همندی از ایت شاخصهبه یک وره اشتراک دست خواهیم یافت و آن ایت که نویدنده با بهرهنحوی 

سعی دارد بر بزرگداشت و تقدّس معنای متت خود بیفزاید  در الین آوایی کالم، کاربرد رناس، س و   
سیقایی  و ت رار تأثیر م دأله،   می ندمتت را چند برابر و ضمت داده به موازاتو همیت م  های تاریخی، 

دبت به خواندن و خوانش متت   دا اگر ایت شاخصه، در       می ند ترغی ارائن وقایو، مخاط  را ن چه ب
، ایواژهالین  درداشۀۀت  خ را از خواندن ادامن متت باز میاثر برردۀۀته نبود، مخاط  دیر آشۀۀنا با تاری

خواننده بیش از پیش از ذهت خود   میشۀۀۀودغلبه با کلمات انتزاعی و ذهنی اسۀۀۀت و ایت امر باعث      
را در ذهت خود مورد ارزیابی قرار دهد  در    آنها های تاریخی،   مند گردد و به هنگام دریافت داده     بهره

ید ی ی از دالیل  ، کاربرد کلمات و عبارات عامیانه، شۀاذ و نادر اسۀت و شۀا   ایواژهبخش دیگر از الین 
شد  افزون بر ایت، هما  صبغن ایت مطل ،  رد بن موارد نادر را زمانی به کار میخانوادگی فرهاد میرزا با

آید و سۀۀعی دارد حقارت عمل رد آنان را در لفظ هم  که سۀۀخت از دشۀۀمنان پیامبر خدا به میان می
که سۀۀخت از بزرگی و عظمت  ؛ یعنی هنگامیمیشۀۀودبرمالسۀۀازد  وارونن ایت ن ته نیز در متت دیده 
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شهدا       سیدال ضرت  شود ح دنده از میان واژه می ه ک می ندا، بهتریت و واالتریت آنان را گزینش ه، نوی
کاربرد سۀۀاختار کهت افعال، حذب به قرینن لفظی  ،فزاید  در الین نحویهمیت مهم بر تقدس معنا می

سبک      همچنیتو  ساختار نحوی عربی، نوعی بازگشت به  نگارش متون قدیم از دید نحوی تبعیت از 
نده،  آورد که نویداست  افزون بر ایت، تبعیت از برخی ساختارهای نحوی عربی ایت ن ته را فرایاد می

تت م و اندۀۀ ام با زبان و آثار عربی دارد و تلفیق دو زبان فارسۀۀی و عربی بر اسۀۀتح ام کاملاندۀۀی 
از و دیگر صۀۀناعات معنوی سۀۀب  ، کنایه، م افزوده اسۀۀت  در الین بالغی، کاربرد تشۀۀبیه، اسۀۀتعاره

سبک ادبی م   هنری شدن  ست      تر  شده ا شتر ذهنی   ،در الین ایدئولوژیک یا ف ری نیزتت و فعالیت بی
نظیر بر وقایو تاریخی مربوط به زندگانی حضۀۀۀرت      ای کمباید یادآور شۀۀۀد که نویدۀۀۀنده با احاطه         

با   دادهای عاشۀۀورا،قابل اسۀۀتناد از رختاریخی متقت و  ضۀۀمت ارائن کهسۀۀت ا بر آن ،سۀۀیدالشۀۀهداء
یه   بهره ندی از ال نای متت خود    ایواژههای آوایی،  م قدس و ارزش مع ، بالغی و حتی نحوی بر ت

  که ایت معنا رایگاه حضرت سیدالشهدا و خاندان ایشان است  خصوص؛ ببیفزاید
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