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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: Revival of manuscripts is an effective step in
understanding the cultural and literary heritage of each ethnic group. The
progress and exaltation of any nation is not possible unless they are aware of
the history of their literature and culture. Therefore the transfer of the works
of the past in a correct way and away from the intrusion and occupation is
one of the cultural necessities of any society. The manuscript of ‘ Lesaan-AlDhaakerin ‘ by ‘ Raathi Naaeni ‘ is one of the manuscripts of the prose of the
twelfth century AH , which has not been corrected and published until now,
and has been registered in the library of Goharshaad Mosque under number
548. This study while providing explanations about the content of the
manuscript of the mentioned book, examines its most important stylistic
features at three levels; intellectual, literary and linguistic.
METHODOLOGY: This research has been done through content analysis and
library tools.
FINDINGS: The subject of this work is related to the tragic events of Karbalaa
and a brief account of the circumstances and virtues of the Pure Imams along
with Persian poems by author and is the type of ‘ murder ‘.
CONCLUSION: This work with a simple and beautiful prose in the form of
rhythmic and eloquent phrases, mixed with many poems and verses, most of
which are from the author, along with the adaptation of numerous Ayehs and
Hadiths, describes the calamities that befell the Pure Imams. Numerous words
games of the author with the names of the companions of seyyed-alshohadaa in the forms of puns and ambiguity are the prominent features on
this book.
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زمینه و هدف :احیای نسخ خطی گامی مؤثر در شناخت میراث فرهنگی و ادبزی هزر
قومی است .پیشرفت و اعتالی هیج ملتی میسر نمیشود مگر اینکزه از پیشزینۀ تزاریخ
ادب و فرهنگ خود آگاهی داشته باشد .ازاینرو انتقال آثار گذشتگان به شیوۀ صزحیح و
به دور از دخزل و تصزرف از ضزروریات فرهنگزی هزر جامعزهای اسزت .نسزخۀ خطزی
«لسان الذاكرین» اثر «راثی نائینی» یکی از نسزخه هزای خطّزی منثزور قزرن دوازدهزم
هجری است كه تا كنون تصحیح و چاپ نشده و به شزمارۀ  ،519در كتابخانزۀ مسزجد
گوهرشاد ثبزت شزده اسزت .ایزن پزژوه ضزمن ارائزۀ توضزیحاتی دربزارۀ محتزوای
نسخۀخطی «لسانالذاكرین» ،به بررسی مهمترین ویژگیهای سبکشناسزی آن در سزه
سطح فکری ،ادبی و زبانی میپردازد.
روش مطالعه :این پژوه به شیوۀ تحلیل محتوا و كتابخانهای انجام شده است.
یافتهها :موضوع این این اثر مربوط به وقزایع جانسزوز كزربال و مختصزری از احزوال و
فضائل ائمۀ اطهار علیهمالسالم همراه با اشعار فارسی از مؤلف اسزت و از نزوع «مقتزل»
محسوب میشود.
نتیجهگیری :این اثر با نثری ساده و زیبا در قالب عبارات موزون و مسجع ،آمیخته بزه
اشعار و ابیات فراوان كه بیشزتر آنهزا از مؤلزف هسزتند ،بزه همزراه اقتبزاس از آیزات و
احادیث متعدد ،به بیان شرح مصیبتهای وارده بر ائمۀ اطهزار پرداختزه اسزت .بازیهزای
لفظی فراوان مؤلف با اسامی یاران سیدالشزهداء در اشزکال جنزاس و سزجع و ایهزام از
ویژگیهای شاخص این اثر است.
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مقدمه
یکی از راههای شناخت آراء و اندیشه ،سلوک و ساختار فکری و تحوالت زبزانی اندیشزمندان گذشزته ،بررسزی و
شناخت آثار مکتوب آنهاست .بازبینی و تصحیح این نسخ و پرده برداشتن از چهرۀ این شاهدان خاموش میتوانزد
ما را با زوایای پوشیدۀ ذهن و زبان آنها آشنا سازد .بعالوه یکی از بهترین مشخصهها در معرفی پیشزینۀ فرهنزگ
ملل گوناگون و اصالت آن نسخههای خطی است« .نسخه های خطی دریایی از فرهنگ پرمایۀ ایران اسزالمی و در
حقیقت كارنامۀ دانشمندان و نوابغ فارسیزبان و هویت نامۀ ما ایرانیان است .تصحیح متون یا به تعبیری تصزحیح
انتقادی نسخ خطی ،در همۀ ادوار و برحسب یک ضرورت فرهنگی در هر جامعه و زمان مورد توجه و نظر بزوده و
در میان ملل مختلف جهان از دوران باستان تا كنون دنبال شده است» (میزگرد :شیوههای احیای متزون سزرای
اهل قلم ،مایل هروی :ص  .)9یکی از این نسخههای ارزشمند ،نسخۀ خطی «لسانالذاكرین» اثر «راثزی نزائینی»
است كه در دورۀ قاجار نگاشته شده است .مباحث این كتاب به شرح مصیبتهای وارده بر امامان معصوم خصوصزاً
در واقعۀ كربال اختصاص یافته است .تاكنون دربارۀ این نسخه هیچگونه پژوهشی انجام نگرفته و بررسی ویژگیهای
این اثر باالخص ویژگیهای سبکشناسی آن الزم و ضروری است .در این پژوه بدنبال پاسخ این پرس هستیم
كه مهمترین ویژگیهای سبکی این نسخه كدامها هستند
اهمیت و سابقة پژوهش
آثار باقیمانده از دوران شکوه تمدن ایرانی  -اسالمی ،بویژه نسخههای خطزی ،شزامل اطالعزات تزاریخی ،ادبزی و
لغوی ارزشمند برای پژوهشگران ادبی است؛ به گونهای كه اگر نسخههای تصحیحنشزده ،در اختیزار پژوهشزگران
قرار گیرد ،تحول بزرگی در دانشهای سبکشناسی ،نقد ادبی ،عرفان و فرهنگ لغات و سایر علوم در پزی خواهزد
داشت .این مهم میبایست به همت پژوهشگران رشتۀ زبزان و ادبیزات فارسزی محقزق شزود؛ بنزابراین معرفزی و
تصحیح هر نسخۀ خطی خدمتی عظیم به فرهنگ و دان بشری است .هدف اصلی ایزن مقالزه ،معرفزی و بیزان
ویژگیهای سبکی نسخۀ «لسانالذاكرین» اثر «راثی نائینی» است.
تاكنون تالشهای بسیاری در زمینۀ تصحیح نسخههای خطی و معرفی آنهزا صزورت گرفتزه اسزت ،امزا درمزورد
لسانالذاكرین تنها یک مقاله توسط همتی ( )4340با عنوان «بررسی لسان الذاكرین راثی نزائینی» انجزام شزده
است كه در آن نویسنده تنها به معرفی نسخۀ خطی و مؤلف آن پرداخته و به ویژگیهای سبکی اثر نپرداخته است
و این پژوه از این منظر نو و بکر محسوب میشود.
بحث و بررسی
معرفی لسانالذاكرین و مؤلف آن
كتاب «لسان الذاكرین» متعلق به دورۀ قاجار و از نظر موضوع و محتوا ،جزو كتب «اخبار و مقتل» است و دربزارۀ
وقایع جانسوز كربال و شهادت حضرت حسین علیه السالم و خویشاوندان و یاران آن حضرت و اسزارت خزانواده و
فرزندان ایش ان به كوفه و شام ،و مختصری از احوال و فضائل بقیۀ ائمۀ اطهار علیهمالسالم همراه با اشعار فارسزی
از مؤلف است .این كتاب بصورت تعدادی «مجلس» برای واعظان و اهل منبر تنظیم شده اسزت .ایزن اثزر تزألیف
حاج میرزا محمدهادی نائینی فرزند ابوالحسن شریف نائینی (وفات پس از  4313ه .ق) مزتخلص بزه «هزادی» و
معروف به «راثی نائینی» است و با كمک حاجی محمدقاسم روضهخزوان كاشزانی (وفزات  4333ه.ق) و بزه نزام
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فتحعلی شاه قاجار و با خطبهنگاری میرزامحمدحسین اصفهانی به رشتۀ تحریر درآمده است .این نسخه مشزتمل
بر یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه است و به شمارۀ  ،519كتابخانۀ مسجد گوهرشاد ثبزت شزده و دو بزار در
سالهای  4397ه.ق در بمبئی و سال 4346ه.ق در تهران به چاپ سنگی رسیده است.
سطح محتوایی
هر اثر ادبی بر دو ركن قالب و محتوا استوار است ،یعنی عالوه بر شکل ظاهری ،از حقیقت دیگزری هزم تشزکیل
میشود كه همان محتوا یا معنای موجود در اثر است و در مقام تشبیه میتوان قالب را ماننزد كالبزدی بزرای روح
معانی دانست« .درونمایه یا تم ،عبارت است از فکر یا فکرهای اصلی كه در اثر ادبزی بوسزیلۀ نویسزنده یزا شزاعر
عرضه میشود .درونمایه گاه صریح و آشکار است و گاه پنهان و كشف آن نیاز به تعمق و تفکر دارد» (واژهنامۀ هنر
شاعری ،میرصادقی :ص .)403
الف -مرثیه :مقتل ،اندیشههای دینی :مهمترین درونمایه و فکر مطرح در این اثر ،مرثیه و درواقع نوع خاصی
از آن به نام «مقتل» است .مقدمۀ كتاب در تعریف عشق حقیقی است .باب اول كتاب ،در بیان آیزات و احزادیثی
است كه در شأن حضرت سیدالشهداء نازل شدهاند و در سه مجلس ترتیب یافته است .مجلس اول در ذكر دوازده
آیه كه دربارۀ سیدالشهداء است ،مجلس دوم در ذكر دوازده حدیث از حضرت است و مجلس سزوم نیزز در ذكزر
دوازده پیغمبر است .باب دوم كتاب ،در بیان مصائبی است كه بعد از رحلت پیامبر اكرم (ص) تزا زمزان شزهادت
امام حسین (ع) در خاندان نبوت و امامت روی داده است .این باب در پنج مجلس ارائه شده اسزت .مجلزس اول:
«در بیان اجتماع مشركان و منافقان در سقیقۀ بنی ساعده در غصب نمودن خالفت از معزدن كرامزت»؛ مجلزس
دوم« :در بیان بیعت خواستن سامری امت از هارون زمان» ،مجلس سوم« :شرح عزای دختر خیرالبشر»؛ مجلزس
چهارم« :شهادت حضرت علیبن ابیطالب» و مجلس پنجم« :در بیان شهادت حضرت امام حسزن مجتبزی (ع)»
نگارش یافته است .باب سوم كتاب «در بیان كیفیت والدت و شهادت حضرت امام حسین (ع)» اسزت .ایزن بزاب
مشتمل بر سی و هفت مجلس است كه در آنها قسمتی از شرح حال حضرت از زمان والدت تا واقعۀ عاشورا آمده
است .باب چهارم ،به چگونگی شهادت حضرت امام حسین (ع) اختصاص دارد و مشتمل بر یزک مقدمزه و یزازده
ذكر است .باب پنجم نیز به احوال اهل بیت پس از شهادت اختصاص دارد و در هجده مجلس نگارش یافته است.
مؤ لف در مجلس سوم از باب اول و در باب دوم كه به ذكزر مصزیبتهای دوازده پیغمبزر و سزایر خانزدان نبزوت و
امامت میپردازد ،در حین توصیف این مصیبتها ،این احوال را با واقعۀ عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهداء پیوند
زده و مصیبت كربال را عظیمتر و دردناكتر از سایر مصیبتهای وارده بر امامان و پیغمبران میداند .بطزور مثزال در
دو نمونۀ زیر مصیبت عاشورا با مصیبت وارده بر حضرت یوسف و ایوب مقایسه شزده اسزت :یوسزف ،عزیزز مصزر
جهان شد و حسین عزیز مصر جنان ( ،) 63ایوب به شفا خوشنود شد و حسین به بزال ،ایزوب تزن بزه بزال داد و
حسین سر در راه رضا نهاد.)66( .
مخاطب قرار دادن خوانندگان با عنوان «ای شیعیان» كه تقریباً در تمام صفحات كتاب دیده میشود و ذكر آیزات
و احادیث در شأن حضرت سیدالشهداء دلیل بر گرایشهای شیعی مؤلف اسزت ،همچنانکزه در جزایجزای كتزاب
مؤلف نظر خوشی در باب ابوبکر و عمر ندارد ،بطور مثال در حادثۀ وفات حضرت محمد (ص) اطرافیان حضرت را
با ترفندهای ادبی جناس و سجع ،در حال گریه و زاری توصیف میکند ولی در توصیف ابوبکر و عمر نظر دیگزری
دارد:
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« سلمان ،قلب سلیم طپان ،و اباذر ،در آذر حرمان سوزان ،و مقداد ابن اسود را روزگزار سزیاه ،و عمزار یاسزر را
بنیان عمر تباه ،زبا ن بالل از كثرت اندوه الل ،و بالل بدر اقبال در وبال ،از اعادی ابوبکر در مقام حیلزه و مکزر ،و
عمر در اندیشه كید و غدر» (.)409
همچنین تعداد بابها و مجالس نیز دلیل محکمی بر گرایشهای شیعی مؤلف دارند« .بنیان و شکلگیری هریزک از
این مجالس سهگانه (در باب اول) بر عدد دوازده و همچنین كل بابهای كتاب بر عدد پزنج ،اشزارهای آشزکار بزه
گرایشهای فکری و پایبندی مؤ لف به مذهب اثنی عشری دارد .افزون بر آن ،عدد پنج ،برائت استهاللی اسزت بزه
موضوع و محتوای مجلد اول كتاب كه شرح احوال و توصیف مصائب پنج تن آل عباست» (بررسی لسانالذاكرین،
همتی :صص « .)453-453تعصب شدید مؤلف كتاب به مذهب شیعه و جانبزداری صزرف او از خانزدان نبزوت و
هواخواهی تام از ائمۀ اطهار (ع) به همراه مخالفت و عناد نسبتبه غاصبان منصزب خالفزت و حکزام بنزیامیزه و
علیالخصوص ابراز بغض و كینۀ فراوان نسبتبه قاتالن سیدالشهداء ،از جمله خصوصیاتی اسزت كزه در سرتاسزر
كتاب ،جلوههای گوناگون و حتی هنرمندانۀ آن را میتوان مشاهده نمود» (همان :ص .)473
در این كتاب ،در كنار توصیف شهادت امام حسین (ع) و یاران  ،به ایزن موضزوعات نیزز پرداختزه شزده اسزت:
اعتقادات دینی ،شفاعت امامان ،محبت اهل بیت ،اهمیت ماه محرم ،انتقامخواهی ،لعن و نفرین ،دعوت به صزبر و
مانند آنها « .هرچند در میان مطالب این اثر ،مطالب و موضوعاتی یافت میشود كه احتماالً از نظر واقعیت و صحت
تاریخی ،اتفاق نظر همگانی در خصوص آنها وجود ندارد ،اما این قسم از مطالب و موضوعات نیز در ردیف باورهایی
قرار میگیرند كه درخصوص وقایع عاشورا در میان مردم عامه رواج داشتهانزد و جززو آمزوزههزای اعتقزادی آنزان
محسوب میشدهاند» (همان :ص .)473
ب :كاربرد اصطالحات علمی :نائینی در اثرش ،از مراعات نظیر با اصطالحات نجوم ،موسیقی و شطرنج ،بزرای
توصیف واقعۀ كربال استفاده كرده تا عالوه بر نشان دادن هنر شاعری خود ،تمزامی ذرات جهزان را در غزم كزربال
سهیم سازد:
«از اضطراب اهل حرم زهرۀ زهرا ،چنگ از چنگ رها كرده ،بیضۀ بیضا ،در نقاب كسوف مأوا نمود ،كیوان در ایوان
جامۀ سیاه پوشید ،بهرام بادۀ تمنّای كور از ساغر ماه كشید ،عطارد خامۀ ماتم برداشت ،برجیس قدم در صزومعۀ
غم گذاشت ( ،)343طرب را مشتری ،مشتری ،و زهره در محفل زهرا به رامشگری ماه دف نواخزت .مهزر مشزعل
افراخت .عطارد سرخط آزادی مینوشت ،و بهرام از جنگجویی گذشت .كیوان از ایوان سپهر رو بزه درگزاه رسزالت
آورده بخت سعید یافت و روشنی طلعت آن مولود همایون فلک اطلس تافت ( ،)470دف ،در كف ماه شکسزت ،و
تار چنگ در چنگ ناهید گسست .كیوان با مالل لباس سیاه در بر كرد ،و بهرام در وبال خزاک مصزیبت بزر سزر
( ،)370بعد از مقاتلۀ بسیار آن شهسوار را بزا رخ گلگزون از اسزب پیزاده كردنزد و آن گزروه بزدكزی  ،آن شزاه
حقیقتاندی را مات نموده ،)71( ،پردگیان استار عصمت ،بیپرده نوای واحسیناه راست كرده ،شور در مخالف و
موالف ،عراق و حجاز و عرب و عجم افکنده بودند ( .)337ای زهرا ،ژهره را زهرۀ آن نیست كزه بزه جزز از نزوای
راست در محفلم سراید و برجیس را یارای آن نه كه به غیر از هدیه درود و سالم تحفه بزه صزومعۀ اقبزالم آورد»
(.)360
ج-كاربرد و استفاده از رنگها :كاربرد رنگها فضای خاصی به اثر بخشیده است .همنشینی رنگهای شاد در كنار
واژگان غمبار ،شور و سوزناكی متن و اشعار را دوچندان كرده است .بسامد باالی رنگهای سزرخ و سزبز و سزفید
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و رنگ سیاه در توصیف پسزتی دشزمنان

نشان میدهد این رنگها در توصیف مظلومیت امام حسین (ع) و یاران
آن حضرت بخوبی تصویرسازی كردهاند:
«یکی لعل یاقوترنگ از زهر جفا زمرّدفام گردید ،و یکی لب لعلفام از بیآبزی كبودرنزگ شزد ( ،)36منّزت
خدای را كه در ماتم سرور سفیدرویان ،پیوسته اشک سرخ به چهرۀ زردم روان ( ،)14سیاه باد رویی كزه در زهزر
دادن حسن (ع) ،شرم از رخسارِ سرورِ سفیدرویان ننمود ،و زرد باد عارض بیشرمی كه در حالزتِ تشزنگی جرعزۀ
آبی به حسین نپیمود ( ،)37لعل لب یاقوترنگ از تاب تشنگی كبود بود و از نرگس تر بر ورق گل ،آب جزاری
مینمود ( ، )63سبزی چمن حسن مجتبی ،سرخی اللهزار سیدالشهدا ( ،)40اشک سرخ بر عارض سزبز آن امزام
انام جاری گردید ( ،)464پس از ماتم حسن مجتبی چگونه لباسِ سبزِ خرّمی دربرمینمایند ،و اللهعذارانِ گلستان
پس از شهادت حسین شهید كربال چسان به سرخرویی پرده از چهره میگشزایند ( ،)37سزبزی چمزن امامزت از
آبیاری لعل زمرّدفام اوست ( ،)474آن نخل باغ سبز مرتضوی را از سرچشمۀ فیض ربزانی سزیراب نمزود (،)474
اشک سرخ بر چهرۀ سبزش افشاند» (.)374
سطح زبانی (ساختار زبانی)
بطور كلی میتوان گفت چارچوب زبان شاعران دورۀ بازگشت همان چزارچوب فارسزی قزدیم یعنزی زبزان سزبک
خراسانی و عراقی است ،با این تفاوت كه بسیاری از مختصزات كهزن خزود را بکلزی ازدسزت داده و تزا حزدودی
مختصات جدید در آن راه یافته است (سبکشناسی شعر فارسی ،غالمرضایی :صص .)357-351
سطح آوایی :در سطح آوایی كه به آن سطح موسیقایی نیز گفته میشود ،عوامل موسیقیآفرین مورد توجه قزرار
میگیرند و خود سه سطح موسیقی بیرونی (وزن) ،موسیقی كناری (ردیف و قافیه) و موسیقی درونی (انواع سزجع
و تکرار) را شامل میشود.
موسیقی درونی :موسیقی كالم ،حاصل حسن تركیب همۀ اجزای سخن از جملزه وزن ،قافیزه ،ردیزف ،صزامتها و
مصوتها ،تکیه و سکوتهاست .ازآنجاكه اساس موسیقی بر تنوع و تکرار بنا نهاده شده است «هركدام از جلزوههزای
متنوع و تکرار در نظام موسیقی بیرونی و كناری ،در حوزۀ مفهومی این نوع موسزیقی قزرار میگیزرد» (موسزیقی
شعر ،شفیعی كدكنی :ص  .)145در ادامه به برخی از مواردی كه موسیقی درونی را در این اثر بوجود آورده است،
اشاره میشود:
*جناس « :مفهوم جناس ،هر نوع اشتراک در مصوتها و صامتهای كالم است كه در طرحهزای گونزاگون میتوانزد
خود را نشان دهد .در ذات و طبیعت هر زبان ،جناس خزود را بعنزوان یزک قزانون زیباشناسزی نشزان میدهزد»
(موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص  .)304در لسان الذاكرین ،جناسها بیشتر با نام افراد (حتی با نزام مشزركان)
خلق میشود ،و درمواردی كه مؤلف نتوانسته بین اسامی و كلمات دیگر جنزاس برقزرار سزازد ،ایزن اسزامی را بزا
شگردهای ادبی دیگر مانند ایجاد تضاد ،مراعات نظیر ،و ایهام با واژگان مورد نظرش پیوند داده است:
«وهب ،صاحب مواهبِ سرمدی و حبیب ،حبیبِ حضرتِ احمدی؛ مسلمِ مُسلّم ،هاللِ مُکرّم؛ شُریحِ شهید ،سعیدِ
سعید؛ قیس مجنون ،لیالیِ یقین ،عون ،معینِ دینِ مبین؛ ضریر آزاده ،سیفِ از نیام برآمده؛ مَعقِل عاقل ،مالکِ
مَلَک خصایل؛ عروۀ محکم ایمان ،حارث ،حارسِ سرای ایقان ( ،)3سلمان ،قلب سلیم طپان ،و اباذر ،در آذر
حرمان سوزان ،و مقداد ابن اسود را روزگار سیاه ،و عمار یاسر را بنیان عمر تباه ،زبان بالل از كثرت اندوه الل ،و
بالل بدر اقبال در وبال ( ،)409ای خلیل ربّ جلیل امر فرمود ( ،)57شمر شریر خنجر بر حنجرش نهاد (،)57
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حضرت كلیم ،گلیم راحت از جهان برچید ( ،)64پس ابن شهاب كه كاش شهاب غضب الهی آن را سوخته بود
( ،)93ای زهرا ،ژهره را زهرۀ آن نیست» (.)360
در مواردی نیز بین كلمات دیگر جناس برقرار كرده كه بیشتر آنها از نوع جناس تام و مركب هستند:
«دوستان از او گشتند ،و دشمنان از او گشتند ( ، )4عُقابِ عِقاب  ،عُقابینِ فتنه و فساد را به عقابین نیستی
كشیده ،و احتسابِ حساب كسوتِ ایمنی به ساكنان عالم هستی بخشیده .رؤسِ رؤس روس ثمر نهال سنان ،
عظامِ عظامِ هنود ،طعمۀ همایِ شمشیر آت افشان ( ،)6اوقاتم در تحصیل صرف ،صرف شدی ،ا ندیشۀ نحو،
مسرّت از دلم محو كردی ( .)7ناهج مناهج خلیل بود ( .)55غافل از مشیت خدای اَحد ،به اُحد رسیدند (.)94
یزید پسر معاویه حاكم شام از حریفان دردآشام آوازۀ حسن و جمال و غنج و دالل تو را شنیده ( .)455آن
شایستۀ زبانه دوزخ زبان او را قطع نمود» (.)364
* سجع :در سجع كه به آن «تکرار نحوی» نیز گفته میشود« ،چزون ویژگیهزای بخز یزا مصزراع دوم ،اولزی را
تداعی میکند ،ذهن از این دریافت لذت میبرد .تکرار نحوی قرینه سزازی اسزت و ماننزد هزر قرینزهسزازی دیگزر
زیباست» (بدیع از دیدگاه زیباشناسی ،وحیدیان كامیار :ص  .)56بخ اعظمی از اثر به نثزر مسزجع بزه تحریزر
درآمده و موجب آهنگ و لطافت خاصی در اثر شده است .كاربرد سجع در این اثر با توجه بزه موضزوع آن كزامالً
متناسب مجالس عزاداری است .ب جز بخشهایی از آغاز كتاب (بعد از دیباچه كه در ذكر آیات و احادیث و تفسیر و
تأویل آنهاست) بیشتر جمالت كتاب آراسته به سجع است:
«مجاهدین رفته بر دار را مهجور نخوانند و مانده در دار را منصور ندانند ( ،)4ما را به بارگاه وصال ،راهی ،و بزه
درگاهِ اقبال ،پناهی ( ،)3از شایستۀ تاجِ وهباجِ لوالک و ارزندۀ گوهرِ صدفِ خاک .از صاحب مرتبۀ هرونی ،از زینتِ
منبرِ سَلونی .از آن آفتاب فلک هدایت ،از این كوكبِ سپهرِ والیت ( ،)1خامۀ ماتمنگزارم مایزۀ نگزارش سزعادت و
انگشت خامهبردارم كلید گنج شفاعت است ( ،)4صورت نیست جز مجاز؛ و حقیقزت ،بزه غیزر از حضزرت بینیزاز
( ،)43خاطرش را فگار و دل را داغدار و جگرش را كباب و دیدهاش را پرآب نمود ( .)19آن صاحب اورنگ ملک
ریان گردید و این مالک ملک قرب دیبان ( .)63گاهی با هرون در مقام خطاب ،و زمانی با سزامری عتزاب داشزت،
( )64آن را خوف از وعید بود و این را امان از امید» (.)71
بعالوه نائینی با قرینهسازی واژگان مسجبع در یزک جملزه یزا جملزههزای مجزاور (ترصزیع و موازنزه) بزه طنزین
موسیقایی كالم خود افزوده است« .م وازنه و سجع بالطبع موجب موزونی عبارت میشود ،چه این دو از مختصزات
نظم است كه نثر آن را عاریه كرده است ... .نثری كه رعایت موازنه و مطابقه و سجع در آن بعمل آید ،طبعاً یزک
نوع موزونی و خوشآهنگی در آن دیده میشود» (سبکشناسی ،بهار ،ج :3ص .)375
«ما را به بارگاه وصال راهی و به درگاه اقبال پناهی عنایت فرما ( .)3كاشفانِ حقایقِ ایمان و سالکانِ مسالکِ ایقان
( )6آب حیات از ظلمات دوات یابد ( .)4كاشف كنوز حقایق ،واقف رموز دقایق ( )40سرو جویبزار اجتبزی و اللزۀ
گلزار ارتضی بودند ( .)36منصوص آیۀ شریفۀ تطهیر و مخصزوص صزهبای خزم غزدیر ( ،)440عسزگر هزدایت و
جاللت ،با لشگر كفر و ضاللت ( ،)303شایستۀ خلعت شهادت ،و زیبندۀ كوی سعادت» (.)350
* تکرار :تکرار از جمله آرایههای لفظی است كه در بدیع قدیم چندان دلپسند و مورد توجه نبوده است و بعضزی
از بدیعنگاران آن را مخل فصاحت میدانستهاند (معالم البالغه ،رجایی :صص  ،)46-45اما در بزدیع امزروز ،تکزرار
باعث افزای موسیقی كالم شده و شامل همحروفی ،همصدایی ،تکرار واژه ،تکرار هجزا ،تکزرار عبزارت و جملزه،
طرد و عکس و مانند آنها میشود.
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* واجآرایی :واج آرایی هم جزو صنایع بدیع لفظی و هم جزو صنایع بدیع معنزوی اسزت و در ایزن اثزر همزراه بزا
جناس ،بسامد زیادی دارد« :خشک لب چون شد شهید آن شهسوار تشنهكام ( )5شزرارۀ شمشزیر كشزورگیرش،
خرمن سوز ماسوی اهلل؛ و مخیبم خیام نصرتاحتشام او عرصۀ دل آگاه است .)43( .هزار اموی را از شرارۀ شمشیر
آت بار بر باد فنا داد ( .)44به مثابه بیدایِ بیداد برادران به حضرت یوسف (ع) بود ( .)14با قلت انصار بزه قتزال
آن قوم اشرار قیام فرمود ( .)50به جای كرمان پیکان تیرِ بیرحمان بزه بزدن نزازنین مکزان كردنزد ( .)66آن
شیربچۀ شجاعت شکار روباهصفتان گردید (.»)343
*تتابع اضافات :از ویژگیهای زبانی این اثر اهتمام مؤلف به كاربرد تركیبزات اضزافی و وصزفی و واژههزای مركزب
است .واژگان مفرد و بسیط و جمالت ساده كه تنها از عناصر اصلی متشکل باشند ،در نظر نویسندۀ لسانالذاكرین
ارج چندانی ندارند و مؤ لف بطور دائم از تركیبات اضافی و وصفی برای معرفی اشخاص و حاالت و وقایع اسزتفاده
كرده است« :تیشۀ سخنم چشمههزای روان از قلزوب سزنگیندالن گشزاید ( ،)77شزاهکار علزم اجاللز بیضزۀ
اسالمپرور ( ،)443مستظلین ظالل علم اقبال و منعطشین زالل جویبار افضال ( ،)477گرداب دریا طوفانزای
آرزوهای دنیایی (.»)304
* كاربرد اشعار :عالوه بر كاربرد جناس و سجع ،ذكر اشعار فراوان نیز باعث تقویت موسیقی اثر شده است .مؤلزف
در میان توصیفات خود از وقایع و مصیبتهای وارده بر پیامبران و امامان و شرح واقعۀ كربال ،اشعاری را از خود یزا
شاعران متقدم و معاصر ذكر كرده است .بیشتر اشعار كتاب ،سرودۀ مؤلف بوده كه سست و از نوع مرثیه هستند و
در آنها اشتباهات بسیاری در وزن و قافیه دیده میشود .عالوه بر اشعار مؤلف كه با عنوان «لمؤلفه» از دیگر اشعار
شاعران مشخص شده ،اشعاری از دیگر شاعران مرثیهسرا مانند محتشزم كاشزانی و صزباحی بیگزدلی نیزز دیزده
میشود.
مسائل مربوط به تلفظ
*كاه (حذف) :حذف واج ممکن است در اول ،وسط یا پایان واژه صورت گیرد .در فراینزد حزذف ،گزاه ممکزن
است بی از یک واج از واژه حذف شود« :رشتۀ اعوان و انصارش رو به كوتهی آورده ( ،)397خلیزلوار شهنشزاه
دین به حسرت و آه ( ،)394گفت لعل شه ابرار شکست ( ،)343سر چه سر ،از مهر و مه رخشندهتر ( ،)330یکی
میگفت كه ایشان از مهانند ( ،)334بگفتند آن زمان كاندر نماز است ( ،)431كاندر ره محببت تو ترک جان كنزد
( ،)360یکی سر بر زمین ،كاین قبلۀ ماست ( ،)354نه عقل را دست ستیز ،و نه شهوت را بزه غیزر از پزای گریزز
است ( .)43جبرئیل برداشته بود و آن را فرسالحیات میگفتند ،در دهن او ریخت ( .)66ناگاه عیسی (ع) به فرمان
خدای تعالی دهن از پستان مادر برداشت ( .)76چون به نزدیک آن دروازه رسیدم دیدم كه رایات كفر و ضاللت
را از پی یکدگر میآوردند ( .)336كاین چنین بیاختیارش كوش است ( .)43آل على ز خیمزه بزه زاری بزرون
شدند ( .)341آنگه به بارگاه برون از نظر رسید ( ،)1چارم این لفظ یمزین اسزت ( .)33عیسزی عززات در فلزک
چارمین گرفت ( ،)46شادی به دوستان پیمبر حرام شد ( .)335خوش جای آشتی به پیمبر گذاشتند (.»)49
* تخفیف :هر گاه مصوبتهای بلند در یک واژه به مصوبتهای كوتاه متناسب با خود تبزدیل شزوند ،فراینزد تخفیزف
اتّفاق میافتد؛ یعنی در این نوع ،مصوبت بلند "ی" به مصوبت كوتاه ِ"" ،مصوبت بلنزد"و"بزه مصزوبت كوتزاه " ُ " و
مصوبت بلند "ا"به مصوبت كوتاه" َ"تبدیل میشود« .در متون دورۀ نخستین فارسی دری ،تبزدیل مصزوت ممزدود
«او» (واو ماقبل مضموم) بصورت كوتاه «ضمه» مکزرر دیزده شزده اسزت و ایزن را نیزز در اصزطالح «تخفیزف»
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میخوانند» (تاریخ زبان فارسی ،ناتل خانلری ،ج :3ص « .)63رفت چون اهرمن او سوی سلیمان زمان ( ،)430ای
خلیفه اهلل االكبر به سعی عمر بدگهر ،مردم به بیعت ابوبکر كافر درآمدند ( ،)444عمر بدگهر برخاست و به جانب
سلمان (رض) شتافت ( ،)445آواز مرتضی ،شه واالگهر رسید ( ،)1شکر كه خون ،اللزۀ بسزتان ماسزت ( ،)14بزه
بستان امامت سرو آزاد ( ،)461بستان خلد را به تمنّای ملک ری (.»)343
*الف اطالق :كاربرد این نوع الف از دوران غزنوی بسیار كاه یافته است و حتی در شاهنامۀ فردوسی نیزز ایزن
الف ،تنها در قسمتهایی دیده میشود كزه در دوران جزوانی فردوسزی اسزت (سزبک خراسزانی در شزعر فارسزی،
محجوب :ص  .)496در دورۀ بازگشت به تقلید از شاعران قدیم ،این ویژگی دوباره مرسوم شد .بزه نمونزههزایی از
كاربرد آن در این اثر اشاره میشود :خرد گفتا محمد شد به معراج ( )439عقل گفتا با جوانی ایزن چنزین (،)443
ترسانند كه مبادا آنچه میدهند مقبول درگاه نشود ( )34مبادا در وقت جان دادن دست و پای زنم (.)57
سطح لغوی (ساختار واژگانی)
واژه و لفظ ،مادۀ اصلی شعر و یکی از عوامل زیبایی و تأثیرگذاری آن است؛ زیرا موسیقی و آهنگ از الفاظی كه
شاعر بکار میبرد برمیخیزد .بررسی درصد لغات فارسی و عربی ،لغات بیگانه مانند تركی یا مغولی یا كهنگرایی،
اسامی بسیط یا مركب ،اسم ذات یا معنی در این بخ مورد بررسی قرار میگیرد.
*لغات و تركیبات عربی :موضوع خاص این اثر ،یعنی مقتل و مرثیهسرایی برای سیدالشهداء باعث كاربرد زیاد
لغات و تركیبات عربی در آن شده است .بیشتر لغات عربی ،مرسوم و از نظر معنا ساده هستند و دیگر ویژگیهای
كلمات عربی در این اثر بکار رفتن این لغات بصورت تركیبات اضافی و وصفی است.
*اسامی خاص :كاربرد اسامی خاص یکی از ویژگیهای این اثر است .عالوه بر موضوع اثر كه كاربرد اسامی خاص
را اجتناب ناپذیر میکند ،نائینی در موارد بسیاری واقعۀ كربال و حوادث مذهبی را با داستانهای غنایی و حماسی و
مذهبی پیوند زده است و عالوه بر ساخت تلمیح ،موجب ازدیاد كاربرد اسامی خاص (در شکل تلمیح) شده است.
* تركیبها :از عوامل تشخص دادن به زبان و خارج كردن زبان از حالت اعتیاد آن ،ساختن تركیبات است
(موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی :ص  .)37در كتاب لسانالذاكرین واژگان تركیبی بسیاری مییابیم كه بسیاری از
آنها برساختۀ نویسنده است ،این تركیبها به نثر وی تشخص بخشیده است .ازجمله پربسامدترین تركیبسازیها
افزودن وجهشبه یا مشبه به مشبهبه بعنوان صفت است :مالک ملکخصایل ،قمرمنظر ،مهرفرجام ،جمجاه،
عدالتكسری ،بلقیسسیمای ،یوسفخصال ،مریمرأی و مانند آنها.
برخی از تركیبات خودساخته ،تركیباتی هستند كه با واژۀ «شاه» تركیب شده اند .در این اثزر تركیبزات اضزافی و
وصفی فراوانی با واژۀ شاه ساخته شده است كه ارادت نائینی را به خاندان رسالت نشان میدهد :شزاهبیزت دیزوان
رسالت ( ،)91شاه سریرلوالک ( ،)96شاه انس و جان ( ،)99شاهنشاه لوالک ( ،)405شاه سزریر المکزان (،)467
شاه مردان ( ،)94شاه والیت ( ،)93شاه والیتپناه ( ،)95شاه سریر هل اتی ( ،)99شاه نجف ( ،)447شزاه اولیزاء
( ،)449شاه لَوكُشِف ( ،)303شاه جگرتشنه ( ،)71شاه حقیقزتانزدی ( ،)71شزاه كزربال ( ،)97شزاه مظلومزان
( ،)400شاه تشنهلبان ( ،)349شاه شهیدان (.)310
نویسنده از كلمات سلطان ،و خسرو نیز استفاده كرده است :خزدیو كشزور معنزی ( ،)433سزلطان كزربال (،)464
سلطان دین ( ،)351سلطان بسیط زمین ( ،)363خسروِ تشنهلبزان( ،)347خسزروِ نزاس ( ،)334خسزروِ لزوالک
( ،)344خسروِ شهیدان ( ،)359خسروِ تشنهكامان ()39
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سطح ادبی (ساختار بالغی)
وزن و قافیه ،نظم و نثر را از یکدیگر جدا میکند ،اما فضای عاطفی و خیالانگیز شاعرانه كه هم سبب القای معنی
و هم مایۀ تحریک و تهییج خواننده و شنونده میشود ،از خیال و صورتهای خیالانگیز شاعرانه مایه میگیرد و صور
خیال در شعر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
* تشبیه :تشبیه پربسامدترین صورت خیال در لسان الذاكرین است و از میان انواع تشبیه ،تشبیه بلیزغ در زمزرۀ
پركاربردترین تشبیهات در این اثر است .نائینی با ساختار تشبیه بلیغ ،مفهوم مورد نظرش را بشکل مؤثرتری بیان
كرده است :تشنگان فرات قرب از بیابان محنت به پایان محببت رسیدند ،و رختِ راحت بزه سزرمنزلِ اسزتراحت
كشیدند ( ،)4نار اسودِ حسد به كانون دل قابیل شعلهور گردید ،رشتۀ ایمان را گسست ( ،)19حضزرت نزوح نبزی
ناخدای كشتی حقایق و عرفان و غواص دریای علم و ایمان بود ( ،)50كشتی حیات به گرداب فنا خواهد رسید
( ،)54از چهار موجه ابتالی جهان به ساحل قرب مُلزک منّزان رسزید ( ،)54پیمانزۀ حیزات را بزه سزنگ جفزا
شکستند ( ،)64در آت عط  ،شجر وجود سعادتبرش را سوختند و جامۀ جسد مطهرش را به مقراض شمشیر
جفا بریدند و به سوزن تیر و پیکان دوختند ( ،)64لب و دندان آن لؤلؤ بحر كرامت را به سزنگ سزتمی آزرد كزه
( ،)93خار مصیبت از پایشان به ناخن عنایت برمیآورد (.)404
توصیف صحنههای نبرد و بیان حاالت امام حسین (ع) و یاران  ،باعث شده نائینی بیشتر از تشزبیات حسزی بزه
حسی استفاده كند .این تشبیهات در محسوس ساختن و عینی كردن صحنههای نبرد برای مزردم عامزه تزأثیری
بسزا دارد .نکتۀ درخور تأمل در تشبیهات این كتاب ،پویایی آنهاست؛ چراكه نویسنده بسیاری از «تصاویر خزود را
از جوانب مختلف حیات و احوال گوناگون طبیعت میگیرد» (صور خیزال در شزعر فارسزی ،شزفیعیكزدكنی :ص
 .)353هوا چون سینۀ یعقوب سوزناک گردید ( ،)64طپانچه چند بر رخسارش زد كه گلبرگ ترش ماننزد بنفشزه
كبود گردید (.)63
بعد از تشبیه حسی به حسی ،تشبیه عقلی به حسی بسامد بیشتری دارد :بیابزان محنزت ( ،)4درگزاه اقبزال (،)3
سپهر والیت ( ،)1غبار وفات ( ،)61بستر غفلت ( ،)444دریزای افضزال ،چشزمه سزار جزود ( ،)303جسزر لزذات
نفسانی ،بحر عطا و سخا ( ،)303دشت خاطر ،وادی سرگردانی ( ،)309جنود جهل ،عسگر عقل (.)343
شمار زیادی از تشبیهها در این كتاب تلمیحی است؛ بعبارت دیگر مشبهبه یکی از شخصیتهای تاریخی است و یزا
در تشبیه به وقایع تاریخی نظر دارد؛ زیرا مؤ لف در سراسر اثر قصد دارد افراد موردنظر و مصیبتهای وارده بر آنهزا
را با حضرت سیدالشهداء و واقعۀ كربال مقایسه كند :خلیلآسا به آت ِ نمرودی درآید و ذبزیحوار طریزقِ قربانگزاه
پیماید .یعقوبمثال به فراق پسر مبتال شود ،یوسف خصال از كنعانِ وطن جدا گزردد .موسزیصزفت بیابزاننزورد،
عیسیسِمَت آسمانگرد ،محمبدوار دل به كارزارِ مخالفان نهد ،علىكردار تن به قتالِ مشركان دهد ( .)46كاروانیان
مانند موسی عمران در تیه حیرت سرگردانند ( ،)307عدل كسری ،عقل بوذرجمهر (.)6
*استعاره :استعاره در حقیت تصویری است كه از یک تشبیه حاصل شده و بدلیل اینکه خواننده را به حركت و
تالش فراوان وادار میسازد تا به تخیل شاعر دست یابد ،از ارزش ادبی بیشتری نسبتبه تشبیه برخودار است؛ زیرا
در استعاره  ،طرفین تشبیه با یکدیگر درآمیخته میشود و هر دو یکی پنداشته میشود؛ به گونهای كه نیازی به ذكر
هر دو سوی تشبیه احساس نمیشود .راثی نائینی در كتاب خود با كاربست صفت بجای موصوف و مشبهبه بجای
مشبه (استعاره) سبک بیانی ویژهای رقم زده و بیشتر از استعارۀ مصرحۀ مجرده استفاده كرده است :آن كافرغدبار
دست از جفای بضعۀ احمد مختار برنمیداشت ( ،)30وای بر گروهی كه عقیق جگری را الماس سودند ( ،)36منّت
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خدای را كه در ماتم سرور سفیدرویان ،پیوسته اشک سرخ به چهرۀ زردم روان ( ،)14راعی بیشبه و قرین ،شبان
مرغزار علییبن حضرت روحاالمین ،گوسفندی در پی دارد ( ،)57یوسف مصرِ امامت از استماع این سخنان تن به
كشته شدن نهاد ( ،)63با هزاران جزع ،مرجان از جزع باریدند ( ،)79شیر یزدان و شاه مردان به مبارزت او بیرون
رفت ( ،)94از ضرب سنگ ،لعل یاقوت رنگ شکافت و دندان رباعیبۀ آن شاهبیت دیوان رسالت شکست (،)91
دوباره آن خورشید جهان را بر مركب فلکسیر سوار نمود ( ،)96مبارز میدان الفتی و شاه سریر هل اتی را نیز در
حرب ماهر دید ( ،)99آن آفتاب فلک عصمت در سایۀ دیواری قرار گرفت ( ،)94در كنارش گرفته كوكب بر قمر
و ژاله بر گلبرگ تر روان ساخت ( .)41آن دو ثانی عزیز كنعانی ،یوسفوار در زندان بودند ( .)351میدید كه
گرگان كوفه و شام مهیبای قتل او ایستاده ( .)394آن سروی كه در باغ نظر پدر پرورش یافته بود ،به خیابان
جنان روان شد (.)340
*كنایه :كنایه یکی از مهمترین ساختارهای هنری شعر است .در كنایه شاعر از صریح سخن گفتن میگریزد و
سخن را به شیوه های پنهان ارائه میدهد تا خواننده نیز در دریافت آن تالش كند .معموالً كنایهها از زندگی
تجربی شاعر و جامعۀ او سرچشمه میگیرند  ،بنابراین نوع كنایه و گوناگونی آن میتواند به نوع زندگی شاعر و
جامعۀ او اشاره كند .با توجه به موضوع اثر و مخاطبان آن كه مردم عامه هستند ،كنایات بکاررفته در اثر نیز
بیشتر از زبان عامه گرفته شده است و از نظر نوع ،بیشتر كنایات ،فعلی هستند :پشت به معركۀ جانبازی نداد
( ،)30به نوعی كمرِ بندگی بستند ( ،)33حوریان از ناخنِ غم رخساره گلگون نمودند ( ،)36از كشته پشته
میفرمود ( ،)96دمار از این گرگان ستمکار و شیاطین كفّار برآورم ( ،)399آن حضرت فیالفور به ضرب شمشیر
آتشبار دمار از ایشان برآورد ( ،)93دود از نهاد مبارک برخاست ( ،)91انگشت خود را به دندان میگزید (،)447
منافقان این خبر را به آن فرو شدۀ چاهِ جاه یعنی ،عبیداهلل روسیاه رسانیدند (.)343
*تناسب :تناسب به معنای كنار هم نشاندن واژه هایی از یک مجموعه كه با هم تناسب دارند از دیگر صنایعی
است كه در لسانالذاكرین نیز بسامد زیادی دارد؛ این صنعت به خودی خود نق چندانی در ارزش
زیباییشناسی متن ندارد اما در این كتاب عالوهبر تناسب مذكور كه مراعاتالنظیر نیز خوانده شده است ،گونهای
دیگر از این تناسب و هماهنگی را مییابیم .در این اثر آغاز سخن در هر بخ به سراچهای در حمد و دعا آراسته
شده كه در بیشتر این سراچه ها واژه یا عبارتهایی است كه با موضوع سخن آن بخ تناسب دارد و این امر بر
حسن كالم میافزاید؛ بعنوان نمونه هرگاه سخن در ذكر شهادت یکی از یاران امام است ،در سراچۀ سخن ،واژهای
متناسب با نام ایشان میآورد :در ذكر شهادت وهب میگوید :الحمدللّه الذی وَهَب لنا والیة )339(. ...یا آنگاه كه
سخن دربارۀ حبیببن مظاهر است میگوید :حبیب ،حبیبِ حضرتِ احمدی ( )3و نحمدک یا حبیبالعارفین
( .)351همچنین است در ذكر شهادت مسلم ... :جعلنا من المسلمین  )311( ...و نیز ظهیر :یا ظهیر المستظهرین
( )350و آنگاه كه دربارۀ مالک است :مالکِ مَلَک خصایل ( )3و یا مالک الملک و الملکوت (.)353
*ایهام تناسب :مؤلف در ساخت این آرایه نیز از اسامی افراد بهره گرفته است :ای عزیز ،در دارِ بقا ،حسین ،منصور
است نه مقهور ( .)4ضریر آزاده ،سیفِ از نیام برآمده؛ مَعقِل عاقل ( .)3مالکِ مَلَک خصایل؛ عروۀ محکم ایمان (،)3
اشارات ،شفای دل بیمار است ،و شفا ،اشارات جذبۀ یار .هدایه ،هدایتم كرد حکمتالعین ،نجاتم داد( .)7روی از
پل ذهاب متاب :بی سعی ،كس به كعبۀ جانان مکان نکرد (.)476
*تقابلهای دوگانه« :تقابلهای دوگانه» به معنای جفت یا رشتۀ واژگانی «كه از نظر معنایی با هزم تفزاوت و تضزاد
داشته باشند و درعینحال در یک مقوله یا طبقۀ معنایی قرار بگیرند» (تقابل معنایی و جززء واژگزانی در ترجمزه،
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صناعتی :ص  )449و دارای ویژگیهای مشترک نیز باشند ،از مفاهیم بنیادین زبانشناسی بشمار میزرود .حضزور و
وفور تقابلها در لسانالذاكرین ب لحاظ موضوع آن كه بیان واقعۀ رویارویی دو جناح حق و باطل است ،امری بدیهی
و مسلّم است .این تقابلها ب وضوح تضاد و تقابل میزان سزاالر شزهیدان و دشزمنان او را در نظزر خواننزده مجسزم
میسازند :از بند ارادتشان ارباب جهل را به اصحاب عقزل رسزاند ( ،)330اصزحاب فیزل خوشزدل و آل خلیزل زار
( ،)314در دست گرگان كوفه و شام یوسفوار گرفتار ( ،)341چهارده نفر را به درک نیران فرسزتاده بزه ضزربت
حرملۀ لعین به اعلی علیبین شتافت ( ،)371بستان خلد را به تمنّای ملک ری (.)344
*تمسک به آیات و احادیث :صرف نظر از باب اول كتاب ،كه در بیان آیات و احادیثی است كه در شزأن حضزرت
سیدالشهدا نازل شده اند ،در سراسر كتاب نیز آیات و احادیث بیشماری آمده است كه مؤلف برای توصیف و ذكزر
مصیبتهای وارده بر پیغمبران ،آیاتی از قرآن كریم را ذكر و ترجمه كرده است .زیباترین اسزتفاده از ایزن آیزات و
احادیث ،بشکل تركیبات اضافی یا وصفی آمده است :مصداق كریمۀ «وَ مِنَ النّاسِ مَن یشری نفسَهُ ابتغاء مرضاتِ
اهلل» بود ( ،)40آن حضرت است مصداق «یُوفون بِعهد اهلل» ،اصحاب آن حضرت بودند ما صدق «الّذینَ یَصلون مَا
أمَر اهلل بِه» ( ،)33خلعت «حسین منی و انا من حسین» بر من پوشانیده (.)311
*تلمیحات دینی ،پهلوانی و غنایی :نائینی با ذكر اسامی خزاص مزذهبی و پهلزوانی میزان واقعزۀ عاشزورا و ایزن
داستانها پیوند ایجاد میکند .بیشتر تلمیحات ،به داستانهای پیامبران اشاره دارد و در این میان از داستانهای ملزی
نیز شواهدی در اثر دیده میشود:
خاتم ز قحطِ آب سلیمان كربال ( ،)33كه اگر سام نریمان و رستم دسزتان زنزده بودنزدی ،جبهزه بزه نعزل سزم
سمندش سودندی ( ،)99سامری امبت ،خلق را به گوسالهپرستی دعوت نموده ( ،)443ای  -یوسف مصراعتبار ،من
كه با كنیزی خاتون دنیا از از زلیخا عار دارم ( ،)314روح بودم به فلک میروم اینک از دار  /نوحم و كشزتی مزن
رفت ز طوفان به كنار ( ،)307خلیلی را برندش سوی نمزرود  /كلیمزی را بزرِ فرعزون مزردود ( ،)430ای پزدر،
یوسف تو در خطر گرگان است  /سربسر حال عزیزت چو مه كنعان است ( ،)341برد عیسی را بزه گزردون مهزر
رایت از زمین  /بود موسی را درخت وادی ایمن قبس ( ،)360به پشتگرمی جودش ضعیفتر موری  /به خوان خود
طلبد لشگر سلیمان را ( ،)306داستان عقل و عشق از راستی  /قصۀ اسکند و داراستی (  ،)45گزر بزود نفزس تزو
خود اسفندیار  /رستم عشق نماید خاكسار ( ،)45شهریاران گریه كردند و افزون از تمام  /صزاحب تزاج جزم و
ایوان افریدون گریست (.)5
نتیجهگیری
نسخۀ خطی «لسانالذاكرین» تألیف حاج میرزا محمدهادی نائینی متعلق به دورۀ قاجار و از نظر موضوع و محتوا،
جزو كتب «اخبار و مقتل» است و دربارۀ وقایع جانسزوز كزربال و شزهادت حضزرت امزام حسزین علیزهالسزالم و
خویشاوندان و یاران آن حضرت و مختصری از احوال و فضائل بقیۀ ائمۀ اطهار علیهمالسالم همراه با اشعار فارسی
از مؤلف است .در این مقاله به بررسی سبکشناسی این اثر پرداخته شد و نتایج زیر بدست آمد:
نثر كتاب لسان الذاكرین یکدست نیست ،بخشهایی از كتاب ،ب ویژه آنگاه كه به نقل آیات و روایات میپردازد ،نثری
ساده و روان دارد .كاربرد واژگان و لحن و دستور كهن نثر وی را به نثر مرسل سبک خراسانی نزدیک میکنزد بزا
ا ین تفاوت كه شمار واژگان عربی در این كتاب بسیار چشمگیر است .بخشهای دیگر كتاب كه بیشزتر قسزمتهای
آن را دربرمیگیرد ،نثری آراسته به انواع صنایع بالغی و ادبی همچون سجع ،جناس،تشبیه ،استعاره و دیگر صنایع

بررسی مولفههای عدالت اجتماعی و نگرش به زنان در كتابهای سیاستنامه ،روضهالعقول ،سندبادنامه و فرائدالسلوک 435/

دارد .در این اثر ،مؤلف با استفاده از اسامی اشخاص (بویژه یاران حضرت سیدالشهداء) به ساخت جناس ،سزجع و
دیگر آرایه های ادبی پرداخته است .همچنین از اطالعات علمی خود نیز برای توصیف واقعزۀ كزربال بهزره جسزته
است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی شهركرد استخراج شده است .آقای دكتر امیرحسین همتی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و
طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای حسینعلی پورمدنی به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری داده ها و
تنظیم متن نهایی نق داشته اند .آقای دكتر سیدمحمد راستگو از دانشگاه كاشان نیز با كمک به تجزیه و
تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نق مشاور این پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله
حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهركرد ،و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی
این پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیج نشریه داخلی و خزارجی بزه چزاپ نرسزیده و حاصزل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگزاهی و رضزایت دارنزد .ایزن تحقیزق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیج تخلف و تقلبزی صزورت نگرفتزه اسزت .مسزئولیت گززارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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