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  نوحه، ميناب، شاعران مرثيه سرا ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
  سـرايي  نوحـه   بـه   انـد كـه   ناشـناس   سـواد و گـاه    كم  شاعران، اه از نوحه  بسياري  سرايندگان

را نيز  نو حه  خواندن  لحن  مراثي  نوع  اين  طالبان  خود براي  ةنوح  هاي پردازند و در كتاب  مي
  . است  هاي محلي و عاميانه نوحه در  اوزان  كار تنوع  اين  دليل رسد به نظر ميكنند  مي  يادآوري

هاي شعري: مثنوي، قصيده، ترجيع بند، غزل، بحـر طويـل،    ميناب در قالب اشعار مراثي
مستزاد، تركيب بند، قطعـه و... در اوزان عروضـي متفـاوت و متنـوع سـروده شـده اسـت؛        

شـود. در   همينطور تنوع و گستردگي مضمون نيز در اين اشعار (نوحه) به خوبي ديـده مـي  
عصر صفويه ودوره قاجار تاكنون شـاعران   استان هرمزگان و بخصوص ميناب نيز از اواخر

شـوند: گـروه اول    اند كه به دو دسته تقسيم مـي  خوان زيادي ظهور كرده گويي و نوحه مرثيه
اند و اينك ديگر در ميان ما نيستند از  زيسته سراياني هستند كه بيش از دو قرن پيش مي مرثيه

ف، حسينعلي قضـائي، محمـد   جمله: عبداله منصف عليايي، حسين مسيحا، مال محمد معرو
شفيع رنجبر (وارث الزم)، عبداله واضح، موال داد مستمع نوري، جاريه قضايي(اولين بانوي 
« زن ميناب)، ناصر محزون، مخلص محزون، راغب محزون، ذاكـر، عجيبـا، مشـتاق ثـاني،     

ثـاني  «) و 1382:169ميرشـكاري،  »(مصلح، بيدل، شايق، نادم، مقبـل، سـياح، اليـق و اليـح    
). گـروه دوم:  1389:64كريمي حاج خـادمي،  »(بحراني، محب علي منوجاني، فاني و ذاكري

دهند و هم اينك معاصر بـا مـا    گري را همچنان ادامه مي سرايي كه سنت نوحه شاعران مرثيه
هستند كه از جمله اند؛ مرحوم حسن چملي نخل كار، مرحوم مال محمد قضائي (اخالص)، 

زاده،  سيني، مرحوم ميرزا حسـين نسـاجي، عبدالرسـول وكيـل    مرحوم ميرزا عباس مهدي ح
ناصر سليماني، غالحسين حسيني قضائي (واعظ)، محمود رحيمـي شـهواري، مـال محمـد     

  زاهدي دهويي و محمدصادق نساجي. 
كـه نقطـه    –ي قاجـار   سرايي ميناب به اواخر دوران صفويه و بيشتر به دوره سابقه مرثيه
رسد در اين مدت شاعران بسياري در اين كهن ديـار   وي ميو حكومت پهل - اوج آن است 

اند كه از جملـه ايـن شـاعران بـه منصـف       سرايي مشكين نموده طبع زيباي خود را در مرثيه
تـرين شـاعري اسـت كـه      توان اشاره نمود كه قـديمي  عليايي ـ پدر حسينعلي قضايي ـ مي  

ـ  اي از وي بجا مانده است و او را مي هاي پراكنده نوحه سـرايي در مينـاب،    وان پـدر مرثيـه  ت



 3   ...اشعار منصف با تأكيد بر  ينابدر م يجرا يها نوحه يو بررس يلتحل

هرمزگان و جنوب ايران دانست، هر چند اشعار زيادي از وي به جا نمانده است كه همـين  
  اشعار كم باقي مانده از استادي وي در شعر مرثيه حكايت دارد.

  
  تحقيق ةپيشين. 2

همة آوري، تصحيح و چاپ شده است كه البته  هاي شاعران ميناب در چند كتاب جمع نوحه
آوري و تصحيح دارند و تا كنون هيچ تحليلي راجع به آثار مراثي مينـاب   آن آثار جنبه جمع

آوري شده از آن جمله اند: رخش بي سوار، مجموعـه   هاي جمع انجام نشده است كه كتاب
چـاپ   1386كه در انتشارات دارالتفسير قم در سـال   13و  12مراثي شاعران ميناب در قرن 

كه در سال  14و  13ه ها مجموعه اشعار مراثي شاعران هرمزگان از قرن شده است. سوگوار
توسط انتشارات دارالتفسير منتشر شده است.نوحه گويـان بـي ديـوان عنـوان كتـاب       1387

هاي رايج در مورد چاپ شده است ؛عـزا در   در مورد نوحه 1395ديگري است كه در سال 
در قم توسـط   1397ان است كه در سال هرمزگان نيز مجموعه عزاهاي سنتي استان هرمزگ

توسط  1392سهراب سعيدي به كتابت رسيده است، نابغه هرمزگان كتابي است كه در سال 
غالمحسين قضائي در انتشارات موعود اسالم قم چاپ شده است.محمد صادق نساجي در 

ت و در هاي پا منبري در نشر دارالتفسير قم چاپ كرده اسـ  كتابي با عنوان نوحه 1394سال 
هاي  هاي رايج در رودان را با عنوان نوحه همان سال حميد رضا محمود زاده دهبارزي نوحه

ماندگار در نشر رسول بندر عباس منتشر كرده است، عباسي كريمي كتابي بـا عنـوان تطبـي    
در  1382هاي تعزيه در ميناب دارد و عليرضا ميـر شـكاري در سـال     تعزيه عاشورا با نسخه

شهر، كتاب تعزيه در ميناب را چاپ كرده است؛ اين مقاله اما به بررسي چنـد  نشر شروع بو
پردازد و نكات ادبي و بالغي آن نوحه ها را نمايـان   نوحه از شاعران مرثيه سراي ميناب مي

  كند. مي
  

  بحث اصلي و تحليل. 3
و آنان كه ادبيات كشورهاي مختلف را در مطالعه گرفتـه و در تمـام ابعـاد آن بـه تفحـص      

هاي ديني هم قرين  دانند كه ادبيات فارسي ايران، با دين و آموزه اند نيك مي جستجو پرداخته
است و همين امر يكي از مهمترين وجوه تمايز شعر فارسي با شعر ديگر كشورهاست، كـه  
اين امر يك نوع ادبي به نام ادبيات مذهبي را در گسترة شعر فارسـي پديـد آورده اسـت و    
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ايران روح تراژدي را از فرهنگ عاشورا وام گرفته به طوري كـه فـداكاري و   ادبيات مذهبي 
هـاي پاكبـاز بـه خصـوص      ايثار خورشيد حماسه ساز كربال در همة ابعاد وجـودي انسـان  

پرتوافكن شده است؛ از اين روست كـه   - ميناب - شاعران آزاد انديش ايران و خطة جنوب
هـاي   (ميناب)، از دير بـاز بـه بيـان انديشـه     ذهن خالق و نكته سنج مرثيه سرايان هرمزگان

عاشورايي در اشعارشان مشغول داشته است و شاعران ميناب از سيصد سال پيش با سرودن 
انـد و در واقـع    هاي گوناگون، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز داشته دلنامه

قعة خونين كـربال وجـود   تواند از وا چه مضموني بهتر و رساتر براي شاعر شيعه مذهب مي
داشته باشد تا آن را به نظم بكشد؛ اگرچه سر سوزن ذوقي كه شاعران مرثيه سـراي مينـابي   

اند و  اند، خدادادي بوده كه آن را براي مرثيه و ستايش شايستگان ستايش در كار گرفته داشته
در جهت زنده اند و بدين ترتيب گامي  ارادت و اخالص خود را با سرايش اشعار بيان داشته

  اند.  ي نينوا برداشته نگه داشتن حماسه
  

  نوحه. 4
هاي اشعار عاميانه است كه در فرهنـگ بعضـي از شـهرهاي ايـران، بـه       نوحه، يكي از گونه

هاي شاعران عامه مينـاب ديـوان    صورت شفاهي از نسلي به نسل ديگر رسيده است. نوحه
چاپ آن ها در مجموعـه هـا تـالش     هاي اخير براي تصحيح و مشخصي ندارند اما در سال
  كه  است  مذهبي  از مرثيه  و نوعي  جزو اشعار غيررسمي  ها نوحههايي صورت گرفته است. 

(ع)، پيامبر، امامان و بزرگـان  حسين  امام حضرت  سوگواري  در مجالس  خاص هاي  با آهنگ
، دارند  ، وزناند شده  سروده  حهنو  براي  كه  شود. شعرهايي  مي  خوانده  زني  با سينه  همراهدين 

  هـاي  آهنـگ  و با ضرب  اند  فارسي  شعر سنتي  هاي تر از قالب متنوع  و قافيه  وزن  اما از حيث
و شـود    نمـي   هـا در آن رعايـت   مصـراع   تساوي  بر آن  . عالوههماهنگندو   متناسب  زني  سينه

نند. مالهاي نوحه خوان با آهنگي هاي رايج در شعر فارسي نيز پيروي نمي ك گاهي از قالب
كننـد، مشـكل وزنـي نوحـه هـا را       دهند و با صداي خوشي كه ترنم مـي  كه به نوحه ها مي

  پوشاند. مي
  

  ها ويژگي نوحه. 5
هـا بـا    هاي مهم اشعار مرثيه در ميناب تنوع و گسـتردگي مضـامين اسـت؛ نوحـه     از ويژگي
گون شـعر فارسـي، بـا در بـر داشـتن      هاي خود از حيث تقطيع و تلفيق اوزان گونـا  ويژگي



 5   ...اشعار منصف با تأكيد بر  ينابدر م يجرا يها نوحه يو بررس يلتحل

سادگي لفظ و معني بسيار نزديك به زبان محاوره است كه در ميان مردم با استقبال فـراوان  
همراه شده و اين خود مسيري بسيار مهم در شكل گرفتن سبكي ادبي در شعر فارسي به نام 

  سرايي گرديده است. مرثيه
ربرد دارنـد، عمـدتا: فـاعالتن، مفـاعيلن،     اوزان عروضي كه در اشعار مرثيه در ميناب كا

هاي فراواني وجود دارد. كه به  فاعالتن، فعلن و مستفعلن است. اما در اوزان ديگر هم نوحه
  شوند. صورت نشسته و يا ايستاده و كمري در عزاها خواني ها مورد استفاده واقع مي

  
  تخلص در نوحه. 6

هاي شعري، تخلـص و نـام شـعري و هنـري      سراي ميناب در پايان همة قالب شاعران مرثيه
نمايند ولي در شعر فارسي ايـران ايـن امـر فقـط در قالـب غـزل نمايـانگر         خود را ذكر مي

رسد شاعران مينابي از ذكر نام خود در پايان همة اشعارشان چند هـدف   شود، به نظر مي مي
و خانـدان پـاكش   كـه: معمـوالً شـاعران در پايـان شـعر خـود از پيـامبر         اند؛ اول اين داشته

ها در گذرند تا در روز قيامت و جهان  درخواست دارند تا واسطه شوند و خداوند از گناه آن
اند تا به  ديگر در بهشت با امامان محشور شوند. از اين رو نام خود را در پايان شعرها آورده

ود فراموش ها را نيز از دعاي خير خ ها، نوحه خوانان، شاعر آن سروده هنگام خواندن نوحه
كه: با نوشتن تخلص خود در پايان شعرها جداي از جلـوگيري از سـرقت    ننمايند؛ دوم اين

ادبي نام خود را در يادها و يادگارها محفوظ بدارند و همين طور چون هيچ كدام از شاعران 
شده با نوشتن نـام   ها سينه به سينه و دست به دست مي اند و اشعار آن ديوان مستقلي نداشته

  كردند.  ود در پايان شعرها، اشعار خود را از ديگران جدا و متمايز ميخ
  

  ها نحوة اجراي نوحه. 7
ها در ميناب بدين گونه است كـه، قبـل از شـروع منبـر خـواني توسـط        نحوة اجراي نوحه

خـواني در رثـاي يكـي از     روحاني يا مالي محل، نوحه خوان ها، با آهنگي سوزان به نوحه
شـود. بـه    گفته مي» ذاكر«اين افراد  پردازند كه به ديگر امامان معصوم(ع) ميشهداي كربال يا 

كننـد و ابيـاتي از اشـعاري را كـه ذاكرهـا       همراه ذاكرها، حضار در مجلس نيز سينه زني مي
دهند. شيوة اجراي اين  نمايند و به اصطالح جوابي مي خوانند به اتفاق آنان همخواني مي مي

خواني به دو يا  اين گونه است كه: ذاكرين در صدر مجلس روضه ا به ه خواني اشعار در نوحه
اي را  نشينند. در ايـن هنگـام يـك نفـر نوحـه      شوند و در مقابل هم مي چند گروه تقسيم مي
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خواند و بقية ذاكرين در حـال سـينه زدن، هـر جـايي كـه الزم باشـد جـواب نوحـه را          مي
يك مصراع را گـروه اول و   يت است كهخوانند؛ كه گاهي جواب نوحه به صورت يك ب مي

يك بيـت را يـك    گويند. و گاهي نيز دوبيتي است كه مصراع ديگر را گروه مقابل جواب مي
هـا جـواب سـه     كنند؛ البته بعضـي از نوحـه   گروه و بيت ديگر را گروه مقابل همخواني مي

چاووش خواني مصراعي و تك مصراعي نيز دارند. بعد از نوحه خوان، يك نفر از ذاكران به 
  آورند. پردازد و با صلواتي فضا را براي منبر خوان يا روحاني فراهم مي مي

  
  نمونه هايي از مراثي شاعران ميناب در سوگ پنج تن آل عبا. 8

شاعران مرثيه سراي مينابي، در رثاي تمام شهداي كربال، امامان معصوم و بزرگان دين نوحه 
نوحه ها و همه شاعران در حوصله اين مقاله نيست و  و عزا سروده اند كه پرداختن به همه

  شود.  به فرصت ديگر نياز دارد. در اينجا مطلع چند نوحه در رثاي پنج تن آل عبا يادآور مي
  

 مراثي در سوگ پيامبر(ص) 1.8
مينـاب سـروده، كـه     12ترين نوحه در سوگ پيامبر را حسين مسـيحا شـاعر قـرن     معروف

بي ميناب ورد لب ذاكران است مطلع اين نوحه معـروف چنـين   هاي مذه همچنان در مراسم
  است: 

ــدان لــب شــافع محشــر بشكســت   آه از آن سنگ كه دنـدان پيمبـر بشكسـت  در دن
  ) 1391:42(رئوفي، 

ي جنوب است ـ نيز در سوگ پيامبر    كه يكي از پرتأثيرترين شاعران خطه - و يا قضايي
  هاي او چنين است:  ترين نوحه معروف فزا سروده كه مطلع يكي از هاي جان نوحه

ــب ــت امش ــان اس ــور و افغ ــت ش ــوالن اســـت امشـــب   در ام ــتم رسـ ــم خـ  غـ
  )1388:45(سعيدي، 

  
  در سوگ حضرت زهرا(س)  2.8

هاي فراوان دارند كه در  شاعران پاك سرشت ميناب در سوگ دخت حضرت نبي نيز نوحه
  اين نوحه جانگاه را سروده است: رودكه حسين مسيحا  اينجا به مطلع چند نوحه اشاره مي
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 فغان در عرش اعال شد كه زهرا رفته از دنيا  مدينه شور و غوغا شد كه زهرا رفته از دنيا
  )1391:45(سعيدي، 

  
  مراثي در سوگ امام علي(ع)  3.8

سـال   223سرايان ميناب و استان هرمزگان است كه حدود ترين مرثيه منصف يكي از قديمي
زيسته است. ايشان پدر حسينعلي قضايي است  با در اواخر عهد صفويه مي)تقري1176پيش (

سرايي هرمزگان بسيار شـهرت و معروفيـت دارنـد؛ ايـن      كه اين پدر و پسر مينابي در مرثيه
هايي دارد كه مطلـع يكـي از آن مراثـي     سرا در سوگ امام علي(ع) نوحه شاعر مرثيه و نوحه

  چنين است: 
 تيغــي بســر صــاحب تيــغ دو ســرآمد      رر آمــددر خــرمن ديــن نبــوي چــون شــ 

  ) 73:1391(سعيدي، 

است،  12سراي ميناب در قرن  حسين معروف نيز كه يكي ديگر از شاعران تواناي مرثيه
  سرايد:  در سوگ امام علي(ع) اينچنين مي

 برسان پيام من از وفا به علي شاهنشه سرورم  اي صبا به طـواف پـدرمبه سوي نجف روي
  )79، همان:(رئوفي

  
  مراثي شاعران ميناب در سوگ حضرت امام حسن(ع)  4.8

گوي ميناب است كه با سواد مكتبـي و ذوق سرشـار خـدا دادي،     قبنر يكي از شاعران مرثيه
مرثيه سرايي را پيشه خود ساخته است، شـهادت حضـرت امـام حسـن(ع) را در يكـي از      

  هاي خود زيبا بيان داشته است:  نوحه
 زهرا به سرزد در جنـان تاريـك شـد مدينـه      هاي اهل كينهموم شد از ظلمچون مجتبي مس

 خم گشت پشت مرتضي جبريل زد به سـينه   پيغمبر از مرگ حسـن شـال عـزا بـه گـردن
  ) 91:1391(سعيدي، 
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  مراثي شاعران ميناب در سوگ حضرت امام حسين(ع)  5.8
امام حسـين(ع) و يـاران باوفـايش    اكثر شاعران مينابي در واقعه عاشورا و شهادت حضرت 

تـرين   نوحه سروده اند به طوري كه صدها نوحه از اين دسـت داريـم، منصـف از قـديمي    
  سرايد:  شاعران استان هرمزگان در مرثيت حضرت امام حسين (ع) چنين مي

ــم    اي شاه سرور نظر كن سـوي خـواهر حسين ــه روان ــام و كوف ــوي ش ــه س ــرادر ب  اي ب
  )1394:13(نساجي، 

  ا: ي
 تاب و توان ببين چقدر حوصله داردطفل بي  اي شه غرقه به خون از تو سـكينه گلـه دارد

  )97:1388(سعيدي، 

  
 هاي ميناب لحن و نواي نوحه. 9

كشور ما چون از قدمت تاريخي و فرهنگي چند هزار ساله برخوردار است، لـذا بـه همـان    
هاي  باشد كه متاسفانه به علت هجومبايست از موسيقي غني در گذشته برخوردار  نسبت مي

هاي فرهنگي هنري ما نباود شده ولـي هـر بـار از نـو بـه       پي دي پي اقوام بيابانگرد، پيشينه
هاي گوناگون يا نيمه مخفي به حيات خود ادامـه داده تـا بـه     تدريج نضج گرفته و به شكل

  ).1391:7فرهت، »(امروز كه بدين صورت موجود است
استان هرمزگان و شهرستان ميناب چه در عزا و چه  آوازهاي محليهاي مذهبي و  نوحه

شادي برگرفته از زندگي مردم و با توجه به آب و هـواي و اقلـيم منطقـه، صـداي مـوج و      
وزش باد است همانطور كه ما در راه رفتن ضرب آهنگ داريم در شادي و نوحه هم همين 

هـاي   اها كه بيشتر برگرفتـه از دسـتگاه  كنيم، اما بعضي از نو ضرب آهنگ جنوبي را اجرا مي
شوند: ظهيري، كوندري، حسـيني،   موسيقي ايراني است، در ميناب به اين اسامي شناخته مي

، شور كوهي، شيوني، دو سـينه و  20204حسيني كهنه، سرهوي، فراقي، بحر طويل، چكشي
رام هاي بحر طويل ضربي و تند اسـت و بعضـي نوحـه هـا هـم آ      تك سينه است. كه نوحه

  برنـد.نواي  شود.اغلب مداحان از سبك لحن صابوناتي در عزاهاي خود بهره مـي  خوانده مي
خـوان و   هاي ميناب است كه هماهنگي ويژه ميـان نوحـه   قطاري، گونه ديگر در عزا خواني

زنان به شكل قطار و منظم  خواني سينه زنان وجود دارد. در اين گونه نوحه نحوه حركت سينه
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هـاي از   هنـد. همچنـين در مينـاب گونـه     كنند و به عزاخوان پاسخ مي مي در پي هم حركت
هـايي از نوحـه    متداول اسـت. در ايـن نوحـه، بخـش    » نوحه في المرثيه«خواني نظير  نوحه
شوند و در بخش ديگر تنهـا   زني مشغول مي اي دارد كه با آن افراد به سينه آهنگ ويژه ضرب
 شود.  خواني اجرا مي نوحه

اشعار و آهنگ هايي با ريتم تند و ضربي در اجراي نوحه هاست كه نوحه را  استفاده از
هيجاني مي نمايد در حالي كه در نوحه سنتي ايراني ريتم نوحه ماژور اسـت و از اشـعار و   
 آهنگ هايي با ريتم كند و آرام استفاده مي شود كه نوحه را دلنشين تر و حزين تر مي نمايد.

از مردم در شهرها و اقوام مختلف، به نحوي عشق و احساسات در كشور ما نيز، از ديرب
دادند. مرثيه ثرايي  خود را نسبت به امام حسين (ع) و واقعه كربال به طرق مختلفي نشان مي

  و شبيه خواني يا تعزيه، شايد عمومي ترين آنها باشد، 
» واحـد «هاي جنـوبي، سـينه زنـي     برجسته ترين و مشهور ترين نوع عزاداري در استان

شود و  است كه در اين نوع، متن مرثيه با لحن و ريتم سنگيني توسط نوحه خوان خوانده مي
مردم با گرفتن كمر يكديگر و حلقه زدن به دور شخص نوحه خوان، به صورت دايره مانند 

پردازنـد.و آهنـگ ونواهـاي محلـي، از      با حركات موزون و ريتمي خاص، به سينه زني مـي 
ار احساسي و معنوي، آنقدر غني و در عين حال انعطـاف پـذير و لطيـف    لحاظ دارا بودن ب

  بخشد. هستند كه به كار گيري آنها در عزاداري، شور و حال خاصي به مجالس و مراسم مي
شود تا ذاكـران ابتـدا    كه نوعي سينه زني سنگين است خوانده مي» واحد« قبل از شروع 

هـاي   مرثيـه از دو قسـمت بـا خـوانش    .اده كننـد با اين نوع سينه زني خود را براي واحد آم
متفاوت تشكيل شده كه بخش ابتدايي آن نحوه خوانش آن بـا نـوايي غـم انگيـز و محلـي      

كنند.قسمت  باشد كه پس از اتمام هر بيت ذاكران بيت نخست را با صداي بلند تكرار مي مي
ندتر و بدون هيچ گونه انتهايي مرثيه به حالت رجز خواني در ميدان نبرد است كه با لحني ت

هاي خـاص خـود را دارد    نحوه سينه زني ذاكرين در مرثيه هم زيبايي.شود نوايي خوانده مي
هاي پيوسته و سـنگين كـه    هاي آرام و هماهنگ شروع و به سمت سينه زدن كه با سينه زدن

ت يابد كه با شروع بيت بعدي مرثيه، حضار سكو است ادامه مي» شور« بيشتر شبيه به سبك
  .دهند كرده و به ادامه مرثيه گوش مي

  
  
  



  1399شمارة اول، بهار و تابستان  يازدهم،سال  ،نامة علوي پژوهش   10

  آن تحوالت و مذهبي مراثي. 10
ر در خصـوص حضـرت امـام حسـين(ع) و     بيشـت  كلي بطور فارسي ادب در مذهبي مراثي

 61عاشوراي سال  ةباشد ولي اين مطلب بدين معني نيست كه قبل از واقع شهداي كربال مي
كه رد پاي مراثي مذهبي از قبـل نيـز ديـده    اي سروده نشده است. بل هجري، هيچگونه مرثيه

شود مرثيه در رثاي شهداي كربال بال فاصـله   ه كه از منابع موجود يافت ميآنچ«اما  .شود مي
ي جانگداز كربال آغاز گرديد. به عنوان نمونه حضـرت اُم البنـين(س) پـس از     پس از واقعه

  ز دل بر آورد و سرود: شنيدن خبر شهادت حضرت ابوالفضل(ع) و ديگر فرزندانش آهي ا
ــرين   البنـــــيناُمويـــــكعـــــوني لَاتـــــد« ــوث العــــ ـــي بِليــــ  تُذَكِّرينــــــ

ــت ــون كانَــ ــيبنــ ــيلــ ــمادعــ  واليــــوم اَصــــحبت وال مــــن بنــــين     بِهِــ

» يستن پسري ديگر، روزگار به مرا كه مگوئيد) پسران مادر( البنين امي  كنيه به مرا ديگر
 امام رثاي در مرثيه سرودن چه گرديد، اگر بيان كه همانگونه .)104: 1371(افسري كرماني، 

 طـول  در ولي گرديد آغاز كربال خونين حادثه از پس فاصله بال (ع) و شهداي كربالحسين
در زمان حاكمان غير مسؤل، بر جامعه ايران، . است بوده روبرو هايي نشيب و فراز با تاريخ

ن مرثيه سراي پارسي نداده اند، هر چنـد در همـان   اجازه سرودن اشعاري اينچنين به شاعرا
ايام اختناق نيز شاعراني كلك دل انگيز خود را با ياد و در مرثيت امامان مشكين كـرده انـد،   

رسد و شاعران مينابي نيـز از   تا اينكه مرثيه سرايي در عصر صفويه و قاجار به اوج خود مي
گفت با حجم زيادي از اشـعاري مراثـي كـه     توان اين قافله غافل نمانده اند و به جرأت مي

سروده اند در اين خصوص پيشتاز هستند كـه جـا دارد در ايـن خصـوص همـايش هـا و       
هـاي دكتـري در    هـاي ارشـد و رسـاله    هاي ديگري نيز صورت پذيرد و پايان نامـه  پژوهش

نگـارش  بررسي اين حجم انبوه از اشعار مراثي در سه قالب عزا، نوحه و تعزيه در ميناب به 
  آيد تا اين تالش ها اسباب اغناي بيشتر زبان و ادبيات فارسي در شعر مرثيه را فراهم آورد .

  
  تحليل محتوايي نوحه ها. 11

شاعران مينابي كه از عصر صفويه تا كنون اشعار نوحه و عزا سروده اند زيادنـد كـه نمونـه    
آوري شده است  وار جمعهايي از اشعار آن شاعران در دو كتاب سوگواره ها و رخش بي س

و در اين مجال به بررسي و تحليل يك مشت از خرمن اشعار مراثـي مينـاب بـا توجـه بـه      
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پردازيم كه منصف، مسيحا، قضائي و مـال معـروف از آن    قدمت و معروفيت شاعران آن مي
  دسته اند.

  
  منصف 1.11
از آن است. بـه   ه به موسيقي حاصلترين ويژگي آوايي شعر منصف، واج آرايي و توج مهم

ها، وي با آگاهي كامل دسـت   رسد براي ايجاد موسيقي حاصل از صامت و مصوت نظر مي
نه بار تكرار شده است و » ا«زير مصوت كشيده  ةآرايي زده است. براي مثال در نمون به واج

. اين امر جـداي از  )1395:24سعيدي، «(نيز پنج بار بعد از آن به كار رفته است» ي«مصوت 
كنـد كـه    اد موسيقي در شعر، حالت دويدن و باال و پايين رفتن را به ذهـن تـداعي مـي   ايج

  موضوع شعر نيز است: 
 پـــايم از خـــار مغـــيالن بنگـــر آبلـــه دارد  بس كـه بـا پـاي پيـاده جلـو شـمر دويـدم

  ) 35: 1389(سعيدي، 

ضـمن  سه بار تكرار شده است كـه  » ت«پنج بار و » د«پنج بار، » ن«در بيت زير صامت 
در ذهـن   اسـت  آن نوحهموسيقيايي كردن شعر، حالت خميده شدن و افتادن را كه موضوع 

  كند:  تداعي مي
ــافر     ندادنــد مهلــت مــن تنــت بــردارم از خــاك ــوم ك ــا از ق ــالم و ي ــود بن ــت خ  ز بخ

  ) 34(همان: 

  و از اين نوع است ابيات زير: 
ــان ــين جـ ــهزاده حســـن گفـــت حسـ ــر     شـ ــدر مختص ــر پ ــر عم ــز و نگ ــد برخي  آم
 دست المـش بـر سـر و بـا چشـم تـر آمـد         در باغ جنان اشك افشان حضـرت جبرئيـل

  )34(همان: 

هاي سبكي شعر آييني و مـذهبي و   گيژايجاد هيجان و شور در مخاطب از مهمترين وي
به خصوص شعر منصف است. براي ايجـاد ايـن حالـت در مخاطـب، معمـوال بـه وزن و       

ي به شدت توجه شده است كـه در ايـن ميـان، واج آرايـي     موسيقي، دروني، بيروني و كنار
همچنين استفاده از واو عطف و تتابع اضافات در به حركـت در   «نقش مهمي بر عهده دارد.

آوردن اشعار بسيار تأثيرگذار بـوده اسـت. تتـابع اضـافات در گذشـته جـزو عيـوب كـالم         
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و به ويژه شاعران شعر  )؛ اما شاعران معاصر103: 1387(سالجقه، »شده است  سوب ميحم
اي روانـي  انـد و بـه گونـه    آييني به وفور براي ايجاد حركـت در شـعر از آن اسـتفاده كـرده    

كالمشان، اختصاص به استفاده از اين عامل دارد. حرف ربط واو نيز بـراي عطـف بـه كـار     
 دهد. مواردي چـون  هم جنس، دو عبارت يا دو جمله را به هم پيوند مي ةرود و دو كلم مي

مشاركت چند مفرد در يكديگر در امري، اتحاد چند جمله به لحاظ خبر و انشاء و معلول يا 
  ): 31: 1377(صفا،  »دوم از موارد الزام استفاده از حرف عطف است ةنتيجه بودن جمل

ــر      بــرادرشــهزاده حســن گفــت حســين جــان ــدر مختص ــر پ ــر عم ــز و نگ ــدبرخي  آم
  )70(رئوفي، همان:

 شــاه شــهدا خســته دل و خــون جگــر آمــد  ببــر بــاب گرامــياز خانــه بــه مســجد
  )1388:34(سعيدي، 

هاي بديع لفظي است كه منصف هم براي ايجاد موسـيقي در   تكرار از ديگر آرايه ةآراي«
خود و تأكيد بر آن در اشـعارش اسـتفاده    ÷شعر و هم براي برجسته كردن مفهوم مورد نظر

كه در كنار تكرار بيش از نه  مي شودر سه بار تكرارس ةكه در بيت زير واژ كرده است؛ چنان
شعري موسيقيايي شده است. در ضـمن تكـرار واژه   » س«و پنج بار صامت » ر«بار صامت 

نيز در » ا«كند كه تكرار مصوت  دار شده در روز عاشورا جلب مي نظر را به سرهاي بر »سر«
هـاي   همچنين تلميح بـه داسـتان  ) 1396:24شب تاري، »(تأثير نيست نشان دادن اين امر، بي

   عاشورا اوج هنر اشعار مرثيه است.
 حرملـه دارد آنسر اصغر سـر نـي شـكوه از     ام ليال سـر بـي چـادر و معجـر بـه اسـيري

  ) 34همان: سعيدي، (

هاي زير نيز تكرار واژه نقش مهمي در انتقال مضمون و برجسته كـردن محتـوا    در نمونه
  دارد: 

ــو ــوي چ ــن نب ــرمن دي ــددر خ ــرر آم ــه ســر صــاحب تيــغ دو ســر آمــد   ن ش  تيغــي ب
  ) 34(همان: 

ع در شعر نيـز از ديگـر شـگردهاي ايجـاد موسـيقي      سازي و آوردن واژگان مسج قرينه
كنـد و در   ها را به دو يا سه پاره تقسيم مـي  وي مصرع دروني در شعر منصف است. معموالً
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ضمن موسيقيايي كردن شعر، آن دهد كه اين عمل ع قرار ميسر هر قسمت، واژگاني مسج ،
  شود:  هاي زير ديده مي كه در نمونه كند؛ چنان را متناسب با عمل سينه زني نيز مي

ــي ــار ب ــو ي ــانيت ــ  كســاني چــرا در خــون تپ ــ ـز ج ــا ج ــز بنم ـــا برخي  واهرـلوداري خ
  )14(نساجي، همان، 

 واهرـي به خـ ازـدا نظرسـح اعـوك رمـبه ن  تنت در خون بخفته سرت چون گل شـكفته
  )34: 1388(سعيدي 

گـان  اژِسياري از واژگان به كار رفته در شعر منصف، واژگان نشان دار هستند و ايـن و ب
نگاه منفي شاعر نسبت به امـور هسـتند. بـراي امـام      ةحامل بار ارزشي مثبت يا در برگيرند

را  تركيـب شـاه سـرور    آن حضرتحسن(ع) از شاخص شهزاده استفاده و براي خطاب به 
نشـان دار،   ة؛ اما در مقابل صفت ابن ملجم، تخم زنا زاده است كه اين دو دسته واژآورد مي

  كند:  نهايت اشتياق و تنفر شاعر را به دو گروه و دو گفتمان موجود در شعر آشكار مي
ــد     بــرادرشــهزاده حســن گفــت حســين جــان ــر آم ــدر مختص ــر پ ــر عم ــز و نگ  برخي

  ) 34: 1394(محمود زاده دهباري، 

ل قابل طرح در زمينه واژگان، كهن بـودن، واژه آفرينـي، رسـمي، عاميانـه     ياز جمله مسا
سـازي نيـز    شـود، واژه  بودن و واژگان بيگانه است. در شعر منصف، واژگان كهن ديده نمي

هـاي معمـول در    ها همـان واژه  ه نشده است. واژهجايگاهي ندارد و به واژگان عاميانه، توج
هاي عربي نيـز اسـتفاده شـده     ها، از واژهمي هستند كه در كنار اين نوع واژهزبان ادبي و رس

است و ايـن امـر از ايـن    است كه اين واژگان، بيشتر همان واژگان متداول در زبان روزمره 
جهت است كه در آن دوران شاعر مخاطب عام داشته و آگاهانه اشعاري را در حـد فهـم و   

  ه روزگارش سرروده است.درك مردم مكتب نرفته و مال نديد
ها كوتاه هستند و بريده بريده، كـه ايـن امـر     در شعر منصف، در بسياري از مواقع جمله

افزايد  موسيقيايي شعر مي ةسرعت و شتاب را در شعر زياد كرده است. اين مسأله هم بر جنب
موجـب   دهد و در نهايت و هم انديشه مورد نظر را به خواننده با سرعت بيشتري انتقال مي

ها به دو صورت عمل شده است يا شود. همچنين براي پيوند جمله شور و هيجان در او مي
خواند يا اين  اي استفاده نشده است و خواننده با مكثي كوتاه جمله بعد را مياين كه از نشانه

كه واو عطف در بين دو جمله آمده است؛ براي مثال بيت زير به سه پاره تقسيم شده است 
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حذف فعل از پايان هر پاره، ضمن كوته شدن طول جمله، بر سرعت بيان افزوده شـده  و با 
اي كـه بـا    شود جمله است. در ضمن در پايان هر جمله سكون است كه اين عمل سبب مي

  شتاب شروع شده، دچار مكثي شود: 
 رـــ ازي به خواهـــبه نوك رمح اعدا نظرس  تنت در خون بخفته سرت چون گل شـكفته

  )59ئوفي، همان:(ر

زير نيز مصرع دوم، شامل سه جمله كوتاه است كه دو جمله با واو عطـف بـه    ةدر نمون
ها ذكر شـده   اند و جمله سوم نيز بدون استفاده از حرف پيوندي در ادامه آن هم متصل شده
توان گفت در اين بيت قاعده حركت تند و سكون كه مناسب عمل سـينه زنـي    است كه مي

  است، رعايت شده است: 
ــد     بــرادرشــهزاده حســن گفــت حســين جــان ــر آم ــدر مختص ــر پ ــر عم ــز و نگ  برخي

  )34: 1391(سعيدي، 
در اشعار مصنف، صداي انعكاسي وجود نـدارد. تعـداد افعـال مجهـول، اسـنادي و بـه       

ها غلبه دارنـد؛ در نتيجـه    ي بر آنه است؛ اما افعال معلوم متعدتوج خصوص فعل الزم قابل
گـر، خـود    توان گفت صداي دستوري غالب در اشعار وي، صداي فعال اسـت و كـنش   مي

وصفي  ةجنب- ت اهل بيت(ع) هاي توصيف وضعي زند؛ هر چند در قسمت دست به كنش مي
  شود:  كه در نمونه زير ديده مي ه شده است؛ چنانبه صداي منفعل نيز توج - يافتن شعر

 طفل بي تاب و توان بين چقدر حوصله دارد  اي شه غرق به خون از تو سـكينه گلـه دارد
ــدر فاصــله دارد    كربال منزل تـو مـن بـه سـوي شـام روانـم ــين چق ــرببال بب ــا ك  شــام ت
 دزند دست به سر از فلـك دون گلـه دار  مي  عمه ام زينب محـزون ز غمـت نالـه نمايـد
ــه دارد    يـك طـرف درد يتيمــي طرفـي درد اســيري ــر هائل ــب خط ــه عجاي ــن ره كوف  اي
 حرملـه دارد آنسر اصغر سـر نـي شـكوه از     ام ليال سـر بـي چـادر و معجـر بـه اسـيري
 به يقـين دختـر تـو فاطمـه از تـو گلـه دارد        به مدينه چـو رسـيدم بـر صـغراي پريشـان
 پـــايم از خـــار مغـــيالن بنگـــر آبلـــه دارد  بس كـه بـا پـاي پيـاده جلـو شـمر دويـدم
ــه دارد     عابدين با تن تب دار روي ناقه سـوار اسـت ــه ره راحل ــاره ب ــته نظ ــن خس ــا ت  ب

  )34- 35(سعيدي، همان: 
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 ةخيلـي كـم بـه جنبـ    ، - پسـرش ـ حسـينعلي قضـائي    در شعر منصف، برخالف اشعار 
از و نمـاد، در شـعر او   ه شده است؛ چنـان كـه اسـتعاره، كنايـه، مجـ     انگيزي شعر توج خيال

جايگاهي ندارد. تنها تعداد معدودي تشبيه به كار رفته بود كه اين تشـبيهات از نـوع تشـبيه    
. از نظر حسي يا خيـالي بـودن نيـز    اندبليغ و عناصر طبيعت به عنوان مشبه به انتخاب شده 

  : استتشبيهات از نوع خيالي به حسي و حسي به حسي 
ــرر ــون ش ــوي چ ــن نب ــرمن دي ــددر خ ــه ســر صــاحب تيــغ دو ســر آمــد   آم  تيغــي ب

  )36(همان:

شـاعران   كار، مسأله ايدئولوژي است. معمـوالً  ةدر اشعار آييني و مذهبي، مهمترين جنب
شمرند و به آن  كنند، اين امر را مايه افتخار خود مي انديشه خود را بيان مي حآييني، به وضو

هـاي زبـاني شـعر     ي شوند. در تمـام اليـه  شوند تا در روز قيامت دچار رستگار ك ميمتمس
هاي منفي ظلم و ستم توان نگرش ايدئولوژيك وي را يافت. در شعر زير از واژه منصف مي

اند و بدين طريق شاعر كوشيده است يزيد را به عنوان عامل ظلم و  به يزيد نسبت داده شده
  في نمايد: ستم به خواننده معرّ

  ) 55همان: نساجي، (

در مقابل در بيت زير از صفت پريشان براي صغرا استفاده شده است كـه بـدين طريـق    
حم در خواننده نسبت به او بوده است و بدين شـيوه، شـاعر دو   ترّ شاعر در پي ايجاد حس

و ضد شيعي را در مقابل هم قرار داده است و گفتمان ضد شيعي را به عنوان گفتمان شيعي 
  في كرده است: گفتمان ظالم و گفتمان شيعي را به عنوان گفتماني كه به او ظلم شده، معرّ

 به يقـين دختـر تـو فاطمـه از تـو گلـه دارد        به مدينه چـو رسـيدم بـر صـغراي پريشـان
  )35: 1388سعيدي، (

ايـدئولوژي شـاعر هسـتند،     دةها و قيدهاي استفاده شده كه نشان دهنـ گذشته از صفت
م كـردن  كه در شعر زير شاعر با مقد دهد؛ چنان جمله نيز اين موضوع را نشان مية بيان نحو

هاي وارده بر اهل بيت را برجسته كـرده  ت و درد و رنجمتمم بر ديگر اركان جمله، مظلومي
  است: 

ه داد و از ظلم يزيـد پاره پاره تنت از تيغ ستم گرديد
جاي خوش رفتي و ترسم ننمايي يادم ياد دامادي تو
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ــيالن بنگ    ر دويـدمبس كـه بـا پـاي پيـاده جلـو شـم       ــار مغ ــايم از خ ـــپ ــه داردـ  ر آبل
  )35(همان: 

وربالغي شعر منصف بسيار كم است؛ اما همين تعداد معدود گونه كه گفته شد، ص همان
كـه در   هاي مطرح در شعرش اسـت؛ چنـان   نگاه مثبت يا منفي او به انديشه ةنيز نشان دهند

نگاه مثبت شـاعر بـه امـام اول     ةدهندانبيت زير حضرت علي(ع) به شير تشبيه شده كه نش
  شيعيان است: 

 بنگر تو به منصف كه از غم نوحـه گـر آمـد     رداــــ ع فــــ ر خـدا شاف ــاي شي در ماتمت
  )34همان: نساجي، (

  
  مسيحا 2.11

كـه در غـزل زيـر    تكرار نقش مهمي در موسيقي و ايجاد انسجام در شعر مسيحا دارد؛ چنان
» آيد«هاي شعر نيز واژة آيد در قسمت رديف، در ديگر بخشاژه ميشاعر در ضمن تكرار و

، ابيات اين غزل را، »آمدن« تكرار شده است كه اين شعر در واژه » بيا« يا ديگر بن آن مانند 
  همچون رشته تسبيح به هم متصل كرده است. 

  )112: 1389(سعيدي، 

افتد كه در اين گونـه مواقـع شـاعر بـه     هاي مكرر در سطح بيت اتفاق ميگاهي نيز واژه
  شود.موسيقي نظر دارد چنان كه در ابيات زير ديده مي

 كه باشد بر شـما الزم مقـام و منـزل زينـب      بني هاشم بني هاشـم ببنديـد حجلـه قاسـم
 دو چشم از گريه تر دارم مقام و منزل زينـب   دارم دو نعـش بـي كفـن دارمعلم دارم علم

 اميدش در جـزا باشـد مقـام و منـزل زينـب       مسيحا در نوا باشد كـه دايـم در عـزا باشـد
  )44: 1388(سعيد ي، 

در غزل زير ضمن ايجاد موسيقي كناري در بيـت، در انتقـال   » بشكست«انتخاب رديف 
وهبار بسيار مؤثّر است. تلفّظ هجاي پايـاني واژه بـا سـكون همـراه     حال و هوا و فضاي اند

آيـد صداي ذوالجناح آيد عزيـزان حسـين مـن مـي    
آيـد دان حسين من مـي كه آيد ذوالجناح از سوي مي



 17   ...اشعار منصف با تأكيد بر  ينابدر م يجرا يها نوحه يو بررس يلتحل

هاي اول  دارد. در ضمن استفاده از واژة آن در آغاز مصراعاست كه خواننده را به تأمل وامي
  دهد  نهايت اندوه شاعر را نشان مي» آن... بشكست«شعر و تركيب آن در رديف 

 دنــدان لــب شــافع محشــر بشكســـت    در  آه از آن ســنگ كــه دنــدان پيمبــر بشكســت
 اســتخوان بــدن حمــزة صــفدر بشكســت      آه از آن خشت كه در جنگ احد وقت جهاد
ــا ــم و جف ــه از ظل ــه دروازه ك ــر بشكســت    آه از آن تخت ــراي مطه ــوي حضــرت زه  پهل
 فرق پور نــور عــلي ســـاقي كوثر بشكست  آه از آن ضربت شمشير كه در وقت سـجود

  ) 38(همان: 

هاي به عنوان واژة رديف استفاده شده است كه از نوع فعل» بزنيد« غزل زير نيز فعل در
حركتي است و بدين ترتيب شاعر با انتخاب اين واژه حركت و كوششـي را كـه مضـمون    

  دهد.  شعر است، به خواننده انتقال مي
ــد    عيد قربان حسـين خيمـه بـه صـحرا بزنيـد ــدارا بزنيـ ــانه مـ ــن شـ ــر مـ ــل اكبـ  كاكـ

ــي ــانيم ــخنم قرب ــيرين س ــر ش ــود اكب ــد    ش ــارا بزنيـ ــر و سـ ــرم عنبـ ــوان پسـ  گيسـ
ــنم ــاد ك ــرم ش ــه پس ــه مدين ــرفتم ب ــن ن ــد    م ــا بزنيـ ــتن دنيـ ــاديش از رفـ ــت شـ  نوبـ
 نيــدزبــر در خيمــة مــن بيــرق خضــرا ب      چون شود غرقه بخون اكبـر شـيرين سـخنم
ــيالي حــزين شــانه بــزن گيســويش  آرا بــــزنيديهاي زنان بـــانگ عـــزا تعـــز  ام ل

  ) 39: 1395(سعيدي، 

شاعر گاهي در انتخاب رديف به موسيقي كالم نظر دارد چنان كه در غـزل زيـر تكـرار    
تر شـدن شـعر شـده اسـت. در     در واژگان متصل زينب، موجب موسيقيايي» ن و ز«صامت 

   دهد.اضطراب در شعر را نشان مي» ز«ضمن تكرار صامت 
 جهان در سوز و ماتم شد مقام و منزل زينب  ينب پـر غـم شـددگر از نو محرم شد دل ز

 كه جدش مصطفي باشد مقام و منزل زينـب   شتر بار بـال باشـد حسـين در كـربال باشـد
 كه باشد بر شـما الزم مقـام و منـزل زينـب      بني هاشم بــني هاشم ببنديد حجلـه قاسـم

  ) 44(همان: 

كند، شاعر با اين ژه را به عنوان رديف انتخاب ميدر بسياري از موارد اين شاعر، چند وا
انگيز همراه نام يكـي  نوع انتخاب چند واژه بيشتر در پي اين است كه با انتخاب واژگان غم

توان از ائمه(ع) احساسات خوانندگان را برانگيزد. رمزگان به كار رفته در شعر مسيحا را مي
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هـاي مـذهبي   شخصيت - 1با هم مرتبط هستند، بندي كرد كه البتّه همه به چند دسته تقسيم
هايي مانند كربال، مدينه (يثرب) بطحا مكان - 2ها مانند نام پيامبر(ص)، ائمه(ع) و دشمنان آن

  آه، ناله، فغان و حسرت، جفا، ظلم، شهيد، شهادت. - 3
توان گفت كه بيشتر واژگان به كار رفته در با يك نگاه اجمالي به شعر حسين مسيحا مي

هاي اين مذهب اسـت؛ بـراي نمونـه در غـزل     عر وي، مربوط به رمزگان شيعي و انديشهش
زيرين، اكبر، اصغر، نوح، فرعون، موسي، خليل، كربال، شـهيد، بـال، گريـه، گهـواره، تشـنه      

گـذاري روي واژگـان    مهمترين واژگان به كار رفته در شعر مسيحا است كه شاعر بـا ارزش 
  ت و نگرش منفي به يزيديان را نشان داده است.نگاه مثبت خود را به اهل بي

 جوالنگــه ميــدان جوانــان حســين اســت      اين دشت بـال بـاغ گلسـتان حسـين اسـت
 اين جا همه گـر قبـر شـهيدان حسـين اسـت       اين كرب و بالييست كه بـال بـر سـرم آيـد
ــغر ــر و اص ــا اكب ــد ز جف ــق ش ــاني ح ــان حســين اســت   قرب  ايــن كــرببالي عيــدي قرب

ــان حســين اســت    ي از موجـة طوفــان چـه جفـا ديــدنـوح نبـ    خــون شــهدا موجــة طوف
 از كينــة مرغـــان نواخــوان حســـين اســـت    كــه كنــد گريــه بــه گهــواره عجــب نيســت
ــون ــه فرع ــته دل از فتن ــود خس ــي نش  اين خسـته دلـي بـاب يتيمـان حسـين اسـت        موس
 ن حسـين اسـت  ايـــــن تشنه لبي آتش سوزا  شد جمله گلسـتان بـه خليـل آتـش نمـرود

  )55: 1388(سعيدي، 

دار هسـتندكه  مانند ديگر شاعران اين عرصه واژگان به كار رفته در شعر مسيحا نيز نشان
  دهند، براي مثال:  اين نگرش و ايدئولوژي يك شاعر را نشان مي

 سازم بين شام و سحر شايد حسين پيدا شود  گـر از ظلـم قـوم بـدگهرباشد مسيحا نوحـه
  ) 40مان: (نساجي، ه

دار است و شاعر با استفاده از اين واژه توانسـته اسـت نگـرش    اي نشانواژه بدگهر واژه
دار عـالي نسـب را   خود را به يزيديان برجسته نمايد. در مقابل واژه بدگهر، واژه مثبت نشان

  براي حضرت زينب به كار برده است 
 شب شايد حسين پيدا شودمهافغان مكن اين ني  اي زينـب عـالي نسـباي دختر ميـر عـرب

  )39(همان: 
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يا در ابيات زير دو واژه عابدين و كافر به كار رفته است كه با هم تضاد دارنـد و شـاعر   
  دار دو گروه را در مقابل هم قرار داده است.بدين طريق با دو واژه نشان

  )42(رئوفي، همان: 

ها در شعر مسيحا امري هستند كه قاطعيت و تحكّم را بعد از وجه خبري بيشترين جمله
  دهد:در شعر نشان مي

  )38- 39: 1388(سعيدي، 

شود كـه آرزو و  ايي با اين وجه در شعر مسيحا ديده ميزامي و جملهبا اين حال وجه ال
  دهد كه البته بسامد آن پايين است.اميال و بايد و نبايدهاي شعري را نشان مي

  
  قضائي 3.11

شوند، بـه جنـاس    ، از ميان عناصري كه موجب موسيقي معنوي در شعر ميقضائي در شعرِ
از نـوع جنـاس    قضـائي به كار رفتـه در شـعر    هاي هي خاص شده است. بيشتر جناستوج

افزايشي، (گذاري و گذري) و اختالفي (گنج و رنج، فرش و عرش، زمين و زمـان، جفـا و   
وفا) و اشتقاقي (شاهد و مشهود) بوده است كه استفاده از اين صنعت موجب ايجاد نظـم و  

شـعر  در اسـت.  ن اين تناسب، ايجاد تـوازن و زيبـايي در مـت    ةتناسب در كالم شده و نتيج

ــا وصــيت  عابــدين مــن حزينــي گــوش كــن باب
كن ر وطنچون پدر را كشته ديدي بعد من رو د

بــرو خــواهر غمديــده مــن خــدا يــار تــو باشــد
بــه همــراه ســر ببريــدة مــن خــدا يــار تــو باشــد

برو خواهركه تو منزل نـداري زداغـم دل نـداري   
ي بر شتر محمل نداري خدا يـار تـو باشـد   سوار

برو خواهر كه تو زاروحزيني ز داغـم دل غمينـي  
العابــديني خــدا يــار تــو باشــدروان همــراه زيــن

برو خواهر ز دست شمر كافر كه بودي بي بـرادر 
باشد مرا در خاك خون بگذار و بگذر خدا يار تو
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شـود كـه ايـن تكرارهـا ضـمن ايجـاد        ، تكرار واژه، عبارت و حتي جمله ديده مـي قضائي
هاي مذهبي و اظهـار ارادت بـه خانـدان و    موسيقي، موضوع مورد نظر را كه معموال انديشه

اهل بيت(ع) هستند، برجسته كرده و بدين ترتيب ضمن تأكيد بر يك واژه يا عبارت و حتي 
تكرار واژه صبح و شام و من در . ديشه مورد نظر را به مخاطب انتقال داده استبيت شعر، ان

بيت زير و يا ولي اهللا در بيت بعد در جهت انتقال انديشه مذهبي شاعر و نشان دادن ارادت 
  خود به اهل بيت نقش بسزايي داشته است: 
ــما ــي روي ش ــت ب ــام اس ــن ش ــبح م ــا علـــي   ص ــبح و شـــامت يـ  مـــن فـــداي صـ

  )63: 1392 (قضايي،

هاي مسـجع بـه كـار     ها، واژهعا، با ايجاد نوعي قرينه در مصرقضائيدر برخي از مواقع، 
» و«از قضـائي  در شـعر  . برده است كه اين امر نيز موجب موسيقي در شعرش شـده اسـت  

اين امر، ضمن ايجاد نوعي وزن و روانـي در شـعر، ايجـاد     ةعطف استفاده شده است. نتيج
از انواع مختلف  . قضائيواننده بوده كه متناسب با اشعار تعزيه نيز استشور و هيجان در خ

ي جمله اسـتفاده كـرده اسـت.    رديف مانند فعلي، اسمي، ضماير، رديف مفرد، عبارت و حتّ
قافيه در انتقال انديشه شاعر مهمترين نقش را دارد به خصوص وقتي كـه از رديـف اسـمي    

مطلع زير، تكرار نام حضرت علي(ع) بيانگر و نشـان   شود؛ براي مثال در شعر با استفاده مي
  ايدئولوژي مذهبي شاعر است:  ةدهند

ــما ــي روي ش ــت ب ــام اس ــن ش ــبح م ــا علـــي   ص ــبح و شـــامت يـ  مـــن فـــداي صـ
  )همان، همانجا(

توان از ايـن نظـر بـراي     شود و نمي سازي يا تركيبات نو ديده نمي ، واژهقضائيدر شعر 
هـاي اضـافه ماننـد     گرايي، بيشـتر حـرف   رفت. از نظر كهني در نظر گشعر او ويژگي خاص

  كاربرد اندر به جاي در يا از بهر استفاده شده است. 
ــيار ــاه بس ــي ز گن ــه حراس ــايي چ  كــه بــود شــافعت انــدر صــف موعــود علــي  اي قض

  )61(همان: 
 روي نمودي به سوي قبلـه چـو از بهـر نمـاز      چون به محراب شدي آن شه بـا عـز و نيـاز

  )1388:61يدي، (سع
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ند تا بيان ا ها، موجب اضطراب سبكي شده در حقيقت بايد گفت استفاده از اين نوع واژه
حس نوستالوژيك يا نشان دادن شكوه وااليي كالم؛ چرا كه شاعر تنها قناعت بـه همـين دو   

در مورد كرده است و در موارد بسياري نيز شكل امروزي اين واژگان را به كار برده اسـت.  
هاي زبـان عربـي اسـتفاده شـده اسـت و      ها و جملهها، عبارت ، به وفور از واژهقضائي شعر

  رسد:  گذشته از موضوع شعر و تناسب آن با زبان عربي، به نظر مي
ــي      تحــت حــوافر الخيــول جســمك مضــمحل ــا ابت ــه ي ــو آبگين ــته همچ ــم شكس  در ه

  )82همان: قضائي، (

پيوند  ة(كوتاهي و بلندي) و نحو طول جملهدر بررسي ساختمان جمله به مسايلي مانند 
ها كوتاه است و طول جمله ، معموالًقضائيشود. در شعر ه ميها (ساده و پيچيده) توج جمله
در زمين عزاست شود:  كه در شعر زير ديده مي ها براي خود معاني مستقل دارند؛ چنان جمله

  )1392:57(قضائي،  ياران در فلك عزاست  ال اله اال اهللا اين چه ماجراست.
هاي كوتاه و مستقل، به دنبال ايجاد هيجان و ايجاد سرعت در شاعر با به كار بردن جمله

خواسته است تا با روايت شتابان داستان، خواننـده   بيان انديشه بوده است و بدين ترتيب مي
ايـن امـر    ، زمان گذشته است وقضائيرا به هيجان آورد. از نظر زمان بيشتر افعال در اشعار 

نيز با رخدادهايي كه موضوع شعر هستند و مربوط به حوادث صدر اسالم، همخواني دارد. 
كند و طبيعـي اسـت كـه زمـان      شاعر حوادث كربال و ديگر مصايب اهل بيت را روايت مي

  افعال نيز گذشته باشند؛ با اي
ــي ــبم مـ ــنه لـ ــيتشـ ــمر دونكشـ ــدا بـــي   اي شـ ــود عـــرش خـ ــو شـ ــكون از تـ  سـ

ــرورم    مپيغمبـــــرةزادمـــــن نـــــه مگـــــر ــس سـ ــه كـ ــر همـ ــرف و بـ  ذي شـ
 )94(همان، 

  
  مالمعروف 4.11

در شعر مالمعروف نيز رديف، گذشته از ايجاد موسيقي كنـاري، بيشـتر در خـدمت ايجـاد     
هـاي انتخـاب شـده در     كه نوع واژه م در خواننده است؛ چنانعاطفه و برانگيختن حس ترح

  شود:  ميها با مطلع زير اين موضوع ديده  غزل
 طبيبم من پـدر جـان مـرو از بـرم    مريض و بي  ز هجرت ناشكيبم من پدر جان مـرو از بـرم

  )59: 1389سعيدي، (
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 در انتظـــارم جـــده جـــان اكبـــر نيامـــد      بيمـــار و زارم جـــده جـــان اكبـــر نيامـــد
  )63(همان: 

ـ    ، مال معروف برخالف ديگر شاعران تعزيه ا به آرايه تكرار چنـدان تـوجهي نداشـته و ب
زن، انـدوه، مـاتم،   ح؛  تكرار واژه، بيشتر در پي برجسته كردن وضعيت موصوف بوده است

جداي از بـدن، جـوان، نوجـوان، عـروس،      سر، دست قتل، يتيم، عداوت، سر بريده، تن بي
كه  اندهاي پركاربرد در شعر اين شاعر  حجله، عمه، بابا، سر برهنه و بي معجر از جمله واژه

- تزن انگيز شخصـي ت حبرد كه شاعر بيشتر در پي توصيف وضعي وان پيت از طريق آن مي
  . هاي شعري خود بوده است

هاي مثبت گروه خودي و  ها و صفت دار هستند و كنش واژگان اشعار مال معروف نشان
كننـد؛ چنـان كـه در بيـت زيـر       هاي منفي گروه غير خودي را برجسته ميها و صفت كنش
هـايي   هـا و اسـم  صفت »بي دين «و »عداوت«، »آبرو بي «، »ظالم«، »ابي حي«، »دون«هاي  واژه

  اند:  هستند كه نوع عمل گروه غير خود را به صورت منفي بازنمايي كرده
ــن زاد ــمر دون مــــ ــرمةشــــ ــرم      پيغمبــــ ــا سـ ــدا منمـ ــالم جـ ــب ظـ ــنه لـ  تشـ

ــره ــده  قطــ ــم بــ ــياي آبــ ــااي بــ  رأســــم آن گــــه كــــن جــــدا از پيكــــرم  حيــ
   )59همان: رئوفي، (

هاي بيگانه به زبان عربي نظر داشته و از آن ميان نيز بيشـتر   مال معروف تنها از ميان زبان
  هاي مصطلح در زبان را به كار برده است؛ مانند:  همان واژه

  )64همان: قضائي، (
 مانند در اندر صدف در مهدش اصغر خوابيده  تير عداوت را هدف بگرفته قصد جان به كف

  ).1395:62(سعيدي، 

  را به كار برده است: » رود«اي نيز واژه  هاي محاوره از ميان واژه

يكدم تو بـه كـربال نظـري بنمـا     غياث المستغيثينيا 
اي بابا كه تن تنها به ميان لشكر كافرم برسان پيام بنگر

بـت پـدرم  تر طـواف اي صبا به  ي نجف رويبه سو
مــــن از وفــــا بــــه علــــي شهنشــــه ســــرورم
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ــد ــي روا باشــ ــنكــ ــاس كفــ ــرم      اي رود لبــ ــي اكب ــا عل ــاي قب ــه ج ــن ب ــمت م  پوش
  )60(همان: 

هـاي   ها در شعر مال معروف معموال مستقل هستند و ساده و خيلي كـم در جملـه  جمله
ي بين اجزاي يك جمله نيز يك مكـث كوتـاه   شود و حتّ مركب از حرف عطف استفاده مي

ز اين اشعار براي سينه زني است. ريـتم سـينه زنـي،    گيرد. دليل اين امر استفاده ا صورت مي
ها را نيـز تحـت تـأثير قـرار داده اسـت.       چينش واژگان و پيوند و اندازه و طول جمله ةنحو

ها در شعر مال معـروف بيشـتر كوتـاه و فقـط در برخـي از مواقـع        گفتني است طول جمله
  طوالني است: 

 كـنم  اي جـده هـر دم مـي    ياد شه گـل پيـرهن    كنمچون عندليب اندر چمن من ناله از غم مي
  )58(همان: 

هايي از آن است كه بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنّي، تأكيد،  صورت يا جنبه«وجه فعل 
). از آنجا كـه بيـان خبـر و    380: 1388(فرشيدورد، » كند اميد و برخي امور ديگر داللت مي

سـرا   موضوع شعر است، شاعران تعزيه نيتر ت امام حسين(ع) و يارانش مهمتوصيف وضعي
ـ ه او به خصوص مال معروف بيشتر از وجه خبري استفاده كرد ت و ند و بدين ترتيب قطعي

پس از آن، وجـه امـري بسـامد    است وقوع يا عدم وقوع فعل نشان داده ةت را دربارحتمي .
  شده است: اي در شعر اين شاعران ن بااليي دارد؛ اما از وجه التزامي چندان استفاده
 ز جـــور شـــمر بـــس خـــون شـــد دل مـــا  خبـــــر داري پـــــدر از منـــــزل مـــــا

  )61: 1388سعيدي، (
 از تشنگي در پيج و تاب با حال مضطر خوابيده  يك جا سكينه بهر آب بنشسته با جـان كبـاب

  )62(همان، 

در شعر مالمعروف صداي منفعل وجهي قابل توجه دارد؛ چنان كه در شعر با مطلع زير 
  شود:  ديده مي

ــده   اي خــواهرم زينــبايــام هجــران آمــده اســت ــان آمـ ــل جوانـ ــب قتـ ــواهرم زينـ  اي خـ
  )63: 1389سعيدي، (
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نزديك به ده فعل الزم و اسنادي استفاده شده؛ در حالي كه اعال متعدي كمتر پنج فعـل  
 است. بيش از نيمي از افعال فعل اسنادي هستند و اين امر سبب شده تا صـداي شـعر مـال   

  معروف، صداي منفعل باشد و نهاد پذيرنده حالتي باشد. 
تشبيه مهترين صورت بالغي در شعر مال معروف است. شاعر بيشـتر در پـي توصـيف    

ها بوده است؛ بدين سبب براي ملومس كردن مفاهيم مورد نظر، آنها را ها و شخصيت صحنه
ه است. تشـبيهات بيشـتر از نـوع    به اشيايي كه خواننده آشنايي كامل با آنها دارد، تشبيه كرد

حسي به حسي هستند و شاعر معموال امامان(ع) و امامزادگان را بر اساس وجه شـبه ماننـد   
ناله سردادن، زيبايي، بلندي، حزن انگيزي، افزوني يك ويژگي و نورانيت، به امـوري ماننـد   

  عندليب، سيالب، غنچه، سرو، گل، ماه، در و شب تشبيه كرده است: 
 كـنم  اي جـده هـر دم مـي    ياد شه گـل پيـرهن    كنمليب اندر چمن من ناله از غم ميچون عند

 كنم سيالب اشك غم روان از ديده چون يم مي  چون ياد عبـاس جـوان آرم بـه حـال نـاتوان
  )58(همان: 

 مكـن  الحزن فرياد و ماتم مـي  هر دم در اين بيت  آيد دگر چون ياد مـن از اصـغر غنچـه دهـن
 )59: 1395سعيدي، (

مال معروف به كنايه نيز پس از تشبيه توجه داشته است و از طريق اين صنعت توانسـته  
  را براي خواننده برجسته كند:  - فضاي حزن انگيز با بيان مصايب–است فضاي مورد نظر 

 ز جـــور شـــمر بـــس خـــون شـــد دل مـــا   خبـــــر داري پـــــدر از منـــــزل مـــــا
  )61: 1394نساجي، (

  )64: 1395سعيدي، (

هاي جوان و زيبا به علي اكبر(ع) نسبت داده شده و بدين صورت  اما در بيت زير صفت
 شاعر وي را به شكلي مثبت بازنمايي كرده است: 

روشن به چشم من  كه سرو قامتم اكبر همان زيبا جـوان   از اين خوابي كه من ديدم بود
  )61آيد (همان، 

  

بابا شب ماتم شد سپهم كم شد كمرم خم شد اي روزم
مچو شب يلدا همه عالم شد بـه نظـر از مـرگ بـرادر    
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  گيري نتيجه .12
قالب هايي كه براي سرايش اشعار نوحه در ميناب مورد استفاده بسـياري از شـاعران قـرار    

انـد   گرفته متنوع است و مرثيه سرايان ميناب در قالب و بحرهاي متفاوت طبع آزمايي كـرده 
ار مورد سرايش در قالب هايي چون: مثنوي، قصيده، مستزاد، تركيـب بنـد،   كه بيشترين اشع

بحر طويل، ترجيع بند، قطعه و در گاهي مواقع نيمايي است. قضائي حتي قبـل از نيمـا، در   
شود از قالب نيمايي استفاده كرده است: يابن  ديالوگي كه بين شمر و ابن سعد رد و بدل مي

هاي مهم اشعار مرثيه در ميناب تنـوع و گسـتردگي    از ويژگي سعد داري خبر / ز چه ؟/......
هاي خود از حيث تقطيـع و تلفيـق اوزان گونـاگون شـعر      ها با ويژگي مضامين است؛ نوحه

فارسي، با در بر داشتن سادگي لفظ و معني بسيار نزديك به زبان محاوره و ملمـوس بـودن   
و اين خود مسيري بسيار مهم در شـكل  است كه در ميان مردم با استقبال فراوان همراه شد 

سرايي گشت؛ اما اوزان عروضي كه در اشعار  گرفتن سبكي ادبي در شعر فارسي به نام مرثيه
 مرثيه در ميناب كاربرد داشته عمدتا فاعالتن، مفاعيلن، فاعالتن، فعلن و مستفعلن است. 

است. هدف نيـز  مهمترين ويژگي سبكي شعر اين شاعران، توجه به موسيقي كالم بوده 
در استفاده از موسيقي در اين اشعار برانگيختن احساسات و ايجاد شـور و هيجـان در ايـن    
خواننده بوده است كه البته شاعران در بهره گيري از ابزار براي ايجاد اين موسـيقي بـا هـم    

ي بـه  تفاوت هايي داشته اند؛ چنان كه برخي از آنها از واج آرايي استفاده كرده بودند، عده ا
« تكرار نظر داشته بودند و بعضي بيشـتر از سـجع پـردازي درون شـعر بهـره بـرده بودنـد.       

همچنين رديف و قافيه نيز در موسيقيايي كردن شعر اين شـاعران نقـش مهمـي بـر عهـده      
داشت و در ضمن رديف و قافيه موجب ايجاد انسجام و انتقال معني در شعر ايـن شـاعران   

اي شعر اين شاعران ايجاد حركت و مكث در شعر بوده است كه ه شده بود. از ديگر ويژگي
كند. شاعران مورد بررسي بـراي   اين اشعار را مناسب مجالس روضه خواني و سينه زني مي

ايجاد اين ويژگي در شعرشان از تتابع اضافات، استفاده از واو عطف در بين واژگان استفاده 
ان هر بند، استفاده از سجع بوده است.از جنبه كرده بودند. در ضمن عامل ايجاد مكث در پاي

انـد؛  صور خيال، بايد گفت كه اين شاعران چندان در پي خيال انگيز كردن شعرشـان نبـوده  
  بدين سبب از صورخيال در شعرشان كم استفاده كرده بودند.
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