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چكيده
نگارنده در اين مقاله، ضمن تشريح واژة تعزيه در فرهنگ لغت 
و اصطالح، به اجمال به بررسى عوامل اجرايى در تعزيه نامه ها، 
پيشينة تاريخى «علم دارى»، ماجراى شهادت عباس (ع)، محور 
ــة اختالف نسخه ها در بيان  ماجراى تعزيه مير علم دار، مقايس
ــى اوزان ابيات و مختصات  تشنگى حضرت سكينه (ع)، بررس

زبانى و ادبى تعزية مير علم دار پرداخته است.

كليد واژه ها:
تعزيه، تعزيه نامه، مير علم دار، سوگوارى، آب، تشنگى و عطش، 

سكينه (ع)، حسين (ع)، عباس (ع)، شمر، ابن سعد.

ــه در ابتدا با  ــت: «تعزي ــاب تعزيه در ايران آمده اس در كت
عناوينى چون "مجلس خوانى" بوده و بعد از آن "واقعه خوانى" 
نام برده شده و باالخره "تعزيه خوانى" قلمداد گرديده است». 
شبيه خوانى يا تعزية نمايشى در اصل بر پاية قّصه ها و روايات 
ــالم و  ــى و مصايب خاندان پيامبر اس ــوط به زندگ مرب
ــال 61 هجرى  خصوصاً فجايعى كه در محّرم س
ــين (ع) و خاندانش پيش  در كربال براى حس
ــترش يافت و همة  ــد. ولى به زودى گس آم
جنبه هاى داستان و فرهنگ توده را شامل 

شد.» (نمايش در ايران: 113)

هر تعزيه نامة كامل را يك «مجلس» يا «دستگاه» مى گفتند. 
ــخاِص بازى «شبيه» مى گفتند و بين شبيه هاى، آن ها  به اش
كه حرف داشتند «نسخه خوان» نام داشتند و آن ها كه حرف 
ــكر». بر صفحه اى از هر  ــياهى لش ــتند، «نقش» يا «س نداش
ــخه خوانان و نيز اسباب مجلس «لوازم  تعزيه نامه فهرست نس
ــد. خود متن را به صورت تقسيم نقش  صحنه» نوشته  مى ش
مجّزا مى نوشتند؛ يعنى، نقش هركس بر بياضى، و متن فهرستى 

داشت كه تعيين كنندة ترتيب و توالى محاوره اى بود.

دورة رونق تعزيه در ايران
ــى سال اول دبيرستان،  در صفحة 25 كتاب، ادبيات فارس
ــرون اول و دوم  ــه از ق ــم «تعزي ــم دار مى خواني درس ميرعل
ــالمى،  در ميان مردم ايران رايج بوده است اما از زمان آل  اس
بويه به صورت رسمى، شكل آيين و تشريفات خاصى به خود 

گرفت و در دورة صفويه به رونق و جالل آن افزوده شد.»
ــنا» نقد تندى  ــاى غالمرضا گلى زواره در مجلة «ديدار آش آق
ــت. وى تصريح كرده است كه اوج  ــته اس دربارة مطلب باال نوش
ــت نه دورة  رونق و جالل تعزيه مربوط به دورة قاجاريه بوده اس
ــت: «در ميان مدارك موجود  صفويه. وى در اين مقاله گفته اس
پيرامون تعزيهـ  كه بدان اشاره خواهيم كردـ  هيچ مدركى تأييد 
نمى كند كه حتى عزادارى معمولى هم در قرن اول و دوم هجرى 
در ايران رايج باشد؛ چه رسد به تعزيه. با روى كار آمدن آل بويه،  
بنابر نوشتة ذهبى و برخى مورخان ديگر، توسط احمد معزالدوله 
ديلمى، عزادارى رسمى در بغداد متداول شد. وزيران شيعه، چون 
ابن عميد و صاحب بن عباد نيز در ترويج اين سوگوارى ها و اقامة 
ــهيدان كربال كوشيدند ولى منابع مهم تر، هيچ گونه  عزا براى ش

اشاره اى به رواج تعزيه خوانى در اين عصر ندارند.
در هنگام اقتدار صفويان، عده اى به صورت نمايشى لباس هاى 
ــيدند و روى شترها و اسب ها مى نشستند و  رنگارنگ مى پوش
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ــته هاى عزادار حركت مى كردند. آن ها علم و  ــاپيش دس پيش
كتل هايى نيز به همراه داشتند. مردم با مشاهدة اين افراد حوادث 
ــدند.  ــورا را در ذهن خويش مرور مى كردند و متأثر مى ش عاش
جهان گردانى چون آنتونيو گووآر اسپانيايى، پيتر دالواله ايتاليايى،  
توماس هربرت انگليسى، ژان شاردن فرانسوى و پتروس بريك 
ــم محرم در اين عصر ارائه كرده اند.  گزارش هاى دقيقى از مراس
در اواخر عصر صفويه با رواج روضه خوانى، نقالى، فضايل خوانى و 
مناقب خوانى،  مقدماتى براى اجراى تعزيه در ادوار بعد فراهم آمد 
اما دو نفر جهان گرد اروپايى كه در دورة افشاريه در ايران به سر 
مى برده اند، از اجراى يك نوع تعزيه بر روى ارابه ها در اين عصر 

گزارش داده اند.
جالب ترين و مستندترين گزارش در اين مورد،  مشاهدات ويليام 
فرانكلين انگليسى از تعزية عروسى قاسم و مجلس آب فرات در 
شيراز است. بنابراين،  تعزيه نخستين تجربه هاى خود را در عصر 
ــاريه و زنديه سپرى كرد ولى اوج و گسترش آن مربوط به  افش
روى كار آمدن قاجاريه است و اين كه در درس مذكور ادعا شده 
است در دورة صفويه بر رونق و جالل تعزيه  افزوده شد، با هيچ 

مدرك و سندى تطبيق نمى كند و از واقعيت دور است.»

پيشينة تاريخى «علم دارى»
علماى لغت گويند: پرچم آن است كه بر چوب يا نيزه بسته 
شود و به آن «علم» نيز گويند اما مورخان معتقدند كه آن ها دو 
چيزند؛ هم چنان كه نقل مى كنند: رسول اكرم براى حمزه پرچمى 
سفيد، در ماه رمضان سال اول هجرت بر بست و اولين رايتى هم 
كه حضرتش براى مسلمين برپا نمود، در شوال همان سال بود. 
به پارچه اى كه بر سر چوب بندند و عالمت يك كشور يا بخشى 
ــت پرچم، بيرق، علم، لوا و درفش گويند. در مصادر  از ارتش اس
تاريخى به طور صريح نگفته اند كه اولين پرچم دار چه كسى بوده 
است. بعضى كاوه را نخستين پرچم دار گفته اند و بعضى ديگر به 
ــن قوى از پيامبر خدا، ابراهيم خليل، نام برده اند و آن زمانى  ظ
بود كه سپاهيان روم به لوط غلبه يافتند و او را اسير خود كردند. 
ابراهيم پرچمى برافراشت و به جنگ روميان رفت و حضرت لوط 
را آزاد ساخت. بنا به گفتة مورخان، حضرت سيدالشهدا در قيام 
ــت برادرش ابوالفضل داد و به او فرمود:  عاشورا پرچم را به دس

«انت صاحب لوائى» و اين مقام عظيم به او محول شد.

محور ماجراى تعزية ميرعلم دار
محور تعزية ميرعلم دار بر اين ماجراست كه عباس چون 
به ميدان جنگ مى رود، حسين نيز به دنبالش روان مى شود 
ــارى كند ولى اين دو  ــاز يابد و در محاربه، به او ي ــا او را ب ت
ــمنان از هم جدا مى مانند و يك ديگر را  برادر به نيرنگ دش

پيدا نمى كنند. 
ــين به ميدان جنگ مى رود، عباس به  زمانى كه امام حس
خيمه گاه باز مى گردد و چون عباس به ميدان مى  رود، حسين 

به خيمه گاه باز مى گردد؛ شايد كه يك ديگر را ببينند.
ــده و اوج فاجعه، زمانى  نام تعزيه از همين حادثه گرفته ش

است كه اين دو يك ديگر را مى يابند.

شهادت عباس (ع)
ــت كه چون عباس خود را تنها ديد، نزد برادر  در بحار اس
ــين سخت گريست و  آمد و گفت: «اجازه مى فرماييد؟» حس
ــى» و عباس گفت: «دلم  ــود: «برادر جان، تو علم دار من فرم
تنگ شده و از زندگى سير شده ام و مى خواهم از اين منافقان 
ــين فرمود: «آبى براى اين  انتقام خون برادران بگيرم.» حس
كودكان بياور.» عباس رفت و به لشكر نصيحت كرد و آن ها 
را بر حذر داشت و سودى نبخشيد. نزد برادر برگشت و به او 

تعزية ميرعلم دار 
از جمله 

تعزيه نامه هايى 
است كه با 

آرايه هايى از قبيل 
استعاره، تشبيه، 
تلميح، تضمين، 
براعت استهالل 

و به ويژه كنايه 
آراسته شده 

است.
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تعزعزييه نخسخستتينن
تجتجربربه ههاى خود 
صعصرر را درر
فافششاريريههوو
ززندنديهيهس سپرپرىى
اواوجج ولولىى كركردد
ووگسگسترترشش
آنآن م مربربوطوط ب بهه
رروىوى ك كارار آ آمدمدنن
ققاجاجاراريهيه ا استست

ممنظنظومومةةتعتعزيزيةة
مميرير ع علملم د دارار ب باا
ززبابانىنى ع عامامهه فهفهمم
بهبه دورور ازز وو
ابابهاهاممووتعتعققيدد
للفظفظىىوومعمعنونوىى
بيبيانان ش شدهده ا استست..
ببيشيش ت تررابابياياتت
ااينين ت تعزعزيهيه ا ازز
لحلحاظاظ ز زباباننوو
ببيايان،ن، س سادادهه
وو ر روشوشنن وو
بىبىت تكلكلفف و ت تاا
ىاىد درر زازهه دند ا
خخورور ف فهمهما اندند

خبر داد و شنيد كودكان فرياد العطش 
ــكى برداشت و سوار بر اسب  دارند. مش
ــد و به سوى فرات رفت و چهار هزار  ش
ــرات، دور او را گرفتند و  ــوكالن ف از م
ــد و بر آن ها حمله  ــاران كردن او را تيرب
ــتاد كس از آن ها را كشت و  كرد و هش
ــريعه  ــكافت تا وارد ش آن ها را از هم ش
شد و خواست شربتى آب بنوشد، به ياد 
ــنگى برادرش حسين و اهل بيتش  تش
ــك را پر آب  افتاد. آب را ريخت و مش
ــت انداخت و رو به  كرد و به دوش راس
ــتند و گرد  خيمه ها كرد. راه را بر او بس
ــد و با آن ها جنگيد تا نوفل  او را گرفتن
با ضربتى دست راستش را انداخت و او 
ــك را به دوش چپ گذاشت. نوفل  مش
دست چپش را هم از مچ قطع كرد و او 
مشك را به دندان گرفت. تير به مشك 
آب رسيد و آبش ريخت و تير ديگرى به 
سينة  او نشست و از اسب به خاك افتاد 
ــرا درياب.» چون  ــاد زد: «برادر م و فري
ــين به بالين آو آمد، او را به خاك  حس

و خون غلتان ديد و گريست.
بعضى از تاريخ نگاران نوشته اند:  آن گاه 
كه امام مى خواست بدن ابوالفضل را به 
ــاس گفت: «بگذار  خيمه ها بياورد، عب
ــكينة تو  ــن در همين جا بمانم. از س م
ــدة آب دادم و  ــرمنده ام زيرا به او وع ش
نتوانستم آب ببرم.» ابى عبداهللا الحسين 
فرمود: «از ناحية برادرت امام حسين(ع) 
تو را جزاى خير برسد؛ زيرا تو در حيات 

و مرگ مرا يارى كردى.»

اختالف نسخه هاى تعزية
حضرت عباس

ــخه هاى  تعزية حضرت عباس(ع) نس
متعددى دارد و با وجود مضمون واحد، 
هر نسخه با برداشت هاى متفاوت ماجرا 
را بيان كرده است. در نسخة ميرعلم دار، 
اوالً گفت و گوها كوتاه و غالباً تك مصراع 
ــه بيتى اند. دوم  ــى بيتى يا دو س و تك
اين كه محاوره ها شيوة معقول و مؤّدبانه 
دارند و افراد به هم ناسزا نمى گويند. سوم 

اين كه اشعار از لحاظ ادبى ضعيف اند. به 
طور حتم نمى توان گفت كه نسخة مير 
علم دار مربوط به دورة قاجاريه است اما 
ويژگى هايى از نسخه هاى دورة قاجاريه 
ــهود است. در  در تعزية ميرعلم دار مش
ــش در تعزيه خوانى  آمده   ــاب پژوه كت
ــت: «اما نسخه هاى جديد تعزيه كه  اس
ــروطه و يكصد سال (اخير  پس از مش
دورة انحطاط و خاموشى تعزيه) ساخته 
ــده اند، اگرچه بعضى جنبة نمايشى  ش
ــبتاً خوبى دارند، ليكن اشعار آن ها  نس
ــت و ضعيف اند.» ساختمان  غالباً سس
ــخه هاى قديم در  ــعار نس نمايشى اش
ــخه هاى دورة ناصرى  ــا نس ــه  ب مقايس
ــعار و قطعات  ــت ليكن اش ضعيف اس
ــتوار و زيبا و شيوا  بسيارى از آن ها اس
هستند. با دگرگونى و تحّولى كه از دورة 
ناصرالّدين شاه به بعد در ادبيات تعزيه 
روى دادـ از جمله كوتاه شدن گفتارها 
و گفت وگوها ـ به جنبه هاى نمايشى و 

درامى اشعار تعزيه افزوده شد.
ــخه ها در بيان  ــالف نس ــى اخت بررس
تشنگى حضرت سكينه(ع) و درخواست 
ملتمسانه براى آب از حضرت عباس(ع):
1. نمونة نسخه از كتاب ادبيات فارسى:

اى عم، به فدات جسم زارم
من طاقت تشنگى ندارم

دست من و دامنت، عمو جان
خون من و گردنت، عمو جان

بنگر كه حزين و دل كبابم
بى تاب ز بهر قطره آبم

رحمى به صغيرى من زار
غير از تو نبد مرا پرستار

2. نمونة نسخه از كتاب «تعزيه در خور»:
عمو العطش، العطش، العطش

ز سوز عطش جمله كرديم غش
عمو اصغر از تشنگى گشته مدهوش

مكن جان عمو ما را فراموش
عمو اصغر از تشنگى گشته بى تاب
در اين دشت باشد مگر آب ناياب

عمو العطش، العطش،  العطش

ز سوز عطش جمله كرديم غش
3. نمونة نسخه از كتاب ققنوس:

عمو جان ـ  عمو جان
از عطش مرغ دلم شده تپان

عمو جانـ  عمو جان
اى علم دار حسينـ  عمو ـ  عمو
اى سپهدار حسينـ  عموـ  عمو
رنگم از تاب عطش بين شده زرد

عمو جانـ  عمو جان
هيچ كس رحم به طفلم نكرد

ما كه طفليم و فكارـ  عمو عمو
بهر ما آب بيارـ  عمو عمو

4. نمونة نسخة ديگر از كتاب ققنوس:
اى عمو، اى عمو،  تو سّقاى ما يتيمان
اى مير اى مير جمله بنى هاشميان

از تشنگى پريشانيم ماـ  پريشانيم ما
كبابيم از عطش عمو جان

نموديم ضعف و غش عمو جان
نگر گشتيم پژمرده

چون غنچه در گلستان واى

ــخ از كتاب مدايح و مراثى  5. نمونة نس
حضرت ابوالفضل در شعر فارسى:
جان عمو! براى حرم فكر آب كن

رفع عطش ز عترت ختمى مآب كن
سقاى تشنگان حريم خدا تويى

از بهر تشنگان حرم، فكر آب كن
اى يادگار فاتح خيبر! عنايتى 

راه شريعه بسته بود فتح باب كن

6. نمونة نسخه از كتاب ماه هنر:
سكينه: 

عموى زار مهربان
بيار آب اين زمان

نظر نما به كودكان
عمو بيا، عمو بيا

عباس:
چه با صفايى اى فرات
چه پر جفايى اى فرات

سكينه منتظر به راه
عمو برو، عمو برو                  (ص 34)
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مقايسـة نسـخة تعزية مير علم دار از 
كتاب ادبيات فارسى سال اول دبيرستان 
با نسخة ديگر در كتاب «تعزيه در ايران»:

ــى، تنها در  ــه و بررس پس از مقايس
برخى از ابيات دو نسخه تفاوت اندكى 
ــاوت در آن اندازه  ــد اما اين تف ديده ش
نيست كه سبب اختالف در وزن شود. 

نسخة كتاب سال اول با (الف) و نسخة 
كتاب تعزيه در ايران با (ب) نشان داده 

مى شود.
الف: اى عم، به فدات جسم زارم

ب: عمو به فدايت جسم زارم
الف: غير از اشك اين دم كجا دارم سراغ آب را

ب: غير چشم اين دم كجا دارم سراغ آب را
الف: به زعم شمار گره اين پرگناه
ب: بر غم شما گرچه اين پر گناه

الف: نهم پا در ركاب اما ز تنهاييم مى گريند
يتيمان از يمين، كلثوم و زينب از يسار امروز
ب: نهم پا در ركاب از تنهاييم مى گريند
مالئك از يمين كلثوم و زينب از يسار امروز
الف: مرا از تو برادر جان، به جاى دور اندازند
ب: مرا از تو برادر جان، مخالف دور اندازند

ـ الف: نهاديد در عالم ذر قبول
ـ ب: نموديد در عالم زر قبول

ـ الف: بيا برادر در خون تپيده را درياب
ـ ب : بيا برادر در خون تپيده ات درياب
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تعزية ميرعلم دار از لحاظ وزنى
ــم دار داراى بحور متعدد  تعزية ميرعل
ــت در حدود 27  ــت، از 70 قطعه بي اس
ــت در بحر هزج (با اندكى اختالف در  بي
زحافات)، 13 بيت در بحر رمل (با اندكى 
ــات)، 11 بيت در بحر  اختالف در زحاف
مجتث (با اندكى اختالف در زحافات)،  11 
بيت در بحر متقارب (با اندكى اختالف 
ــات)، 5 بيت در بحر مضارع (با  در زحاف
اندكى اختالف در زحافات) و 2 بيت در 
بحر رجز است.» از 11 بيت بحر مجتث 
ــت، و از 13 بيت بحر رمل 2 بيت و  6 بي
از 11 بيت بحر متقارب 2 بيت مربوط به 
مخالف خوان هاست. «اگر به نسخة قديم 
تعزيه توجه كنيدـ   مثل نسخه هايى كه 
ــى به نام «جنگ شهادت»  محّقق روس
جمع كرده بودـ  مى بينيد كه سه، چهار 
وزن بيش تر ندارد و تنّوع اوزان در آن ها 

بسيار كم، و در نتيجه مكالمات هم بسيار 
طوالنى و خسته كننده است.»

(همشهرى، شنبه 11 اردى بهشت 1377)
ــن كه بر خالف عادت  «نكتة ديگر اي
ــعار ادبى كوتاه يا بلند كه  به هنجار، اش
ــان  در آن ها از آغاز تا پايان، بحر يك س
مى ماند، تعزية مزبور، بحر خود را بارها 
ــور گوناگون را به  ــوض مى كند و بح ع
خدمت مى گيرد. البته ممكن است اين 
پرسش پيش آيد كه اين تنوع به دليل 
ــمردن اوصاف موافق  گوناگون نيز بر ش
خوانان بايد به كار گرفته شود. در حالى 
كه اين مناسبت گزينى در اشعار مزبور 
مشاهده نمى شود و اگر در مقايسة آن ها 
دقتى به عمل آيد، مشاهده مى شود كه 
بحور اغلب آن ها نوسانات و لغزش هايى 

دارند. (مجلة ديدار آشنا، شمارة 66)
ــم دار مكالمات بين  در تعزية مير عل
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ساختمان 
نمايشى اشعار 

نسخه هاى 
قديم در مقايسه  

با نسخه هاى 
دورة ناصرى 
ضعيف است 
ليكن اشعار و 

قطعات بسيارى 
از آن ها استوار 

و زيبا و 
شيوا هستند. 

با دگرگونى 
و تحّولى 

كه از دورة 
ناصرالّدين 

شاه به بعد در 
ادبيات تعزيه 

روى دادـ از 
جمله كوتاه 

شدن گفتارها 
و گفت وگوها 

ـ به جنبه هاى 
نمايشى و 

درامى اشعار 
تعزيه افزوده 

شد.

ــا  ــا ي ــا و مخالف خوان ه موافق خوان ه
ــيار كوتاه  ــا، بس ــن موافق خوان ه مابي
ــروده شده  ــت و در اوزان متعدد س اس
ــّوع آهنگ و  ــن تعزيه، تن ــت. در اي اس
ــت. از 6 وزن،  وزن در موافق خوان هاس
ــا 3 وزن يعنى بحر مجتث، رمل و  تنه
متقارب مربوط به مخالف خوان هاست و 
موافق خوان ها غير از سه وزن ياد شده، 
ــور ديگر رجز، هزج و مضارع هم  در بح

شعر دارند. مثال:
گفت وگوى سكينه با عمويش: 

در وزن هرج
اى عم به فدات جسم زارم
من طاقت تشنگى ندارم

دست من و دامنت، عمو جان
خون من و گردنت، عمو جان

(كتاب ص 25)
پاسخ عباس (ع) به سكينه: 

در وزن رمل
اى سكينه بردى از جانم قرار و تاب را
غير اشك اين دم كجا دارم سراغ آب را

من ندارم آب جز اشك دو عين
اندرين دشت اى گل باغ حسين

(كتاب ص 26)
عباس (ع) (خطاب به ابن سعد): 

در وزن متقارب
ايا ابن سعد شقاوت شعار

لواى ستم بر تو شد استوار 
چنين گفت فرزند خير االنام
حسين،  آن شهنشاه واالمقام

(كتاب ص 26)
ابن سعد (خطاب به عباس): 

در وزن مجتث
خطاب من به تو عباس،  اى دلير جهان
برو بگو به حسين، آن امام تشنه لبان

اگر كه آب بگيرد تمام روى جهان
نمى دهم به شما غير ناوك بّران

(كتاب ص 26)
امام (ع) (خطاب به عباس): 

در وزن رمل
غم مخور عباس، اى نور بصر

اى برادر جان، چرايى ديده  تر
داد من گيرد خداى عالمين

تو مكش جانا خجالت از حسين
(كتاب ص 27)
عباس (پاسخ به امام): در وزن مجتث

در اين تعزيه تنها در يك مورد «بحر 
متقارب» براى مخالف خوانان به كار رفته 
است اما براى اوليا خوانان در چند مورد 

از اين وزن استفاده شده است.
مثال براى مخالف خوانان: بحر متقارب

شمر خطاب به ابن سعد:
امير جهان الحذر، الحذر
ز عباس، شير ژيان الحذر

فرستاده لشكر كه از دست رفت
سيه شد جهان، الحذر، الحذر

(كتاب ص 31)
دو مثال ديگر براى موافق خوانان: 

بحر متقارب
ايا ابن سعد شقاوت شعار

لواى ستم بر تو شد استوار      (ص 26)
ايا فرقة فارغ از ننگ و نام

نهاديد بر كفر، اسالم نام   (كتاب ص 40)

ويژگى هاى زبانى و ادبى 
شعر ميرعلم دار

ــعار تعزيه نامه ها زبان ادبى  «زبان اش
ــعر  ــان كتابت، كه در همة انواع ش و زب

فارسى رايج است، نبوده است.
ــتعمال واژه ها و  ــب كلمات، اس تركي
ــن زبانى كامًال عاميانه  اصطالحات مبي
است و در ارتباط برقرار نمودن با عامه 

مردم تأثير بيش ترى داشته است.»
شعر تعزيه، نشرية قدس 80/5/31

ــم دار با زبانى  ــة تعزية مير عل منظوم
عامه فهم و به دور از ابهام و تعقيد لفظى 
و معنوى بيان شده است. بيش تر ابيات 
ــاده  اين تعزيه از لحاظ زبان و بيان، س
ــدازه اى در  ــن و بى تكلف  و تا ان و روش
خور فهم اند. واژه هايى كه در آن به كار 
ــب تركيبى از لغات رايج و  مى  روند، اغل

معمول زبان گفتارى هستند.

مختصات زبانى و ادبى 
شعر ميرعلم دار

 اسـتعمال لغـات و اصطالحـات و 
تعبيرات عاميانه

مانند: بود الل زبانم
يا رب به برادر به چه سان عرض نمايم

گويم چه به آن شاه، بود الل زبانم
(كتاب ص 27)

مانند:  نور دو چشمان
اى ميرعلم دار من و نور دو چشمان
اى قوت بازوى من و بهترم از جان

(كتاب ص 26)

 استعمال لغات و اصطالحات عربى
وجود لغات و اصطالحات عربى در تعزية 
ــر از ويژگى هاى  ــم دار يكى ديگ ميرعل
ــات فراوان  ــت. وجود كلم زبانى آن اس

عربى از قبيل:
ــب،  الحذر،  ــى، مظهرالعجاي ــى الول وال
خيراالنام، احباب، جبان، مطلع نورين، 
ــار، ذوالجناح، عين، االمان،  يمين و يس

عازم، دغا.

 «زبان حال» در تعزية مير علم دار
در تعزية مير علم دار تنها در يك مورد 
«زبان حال» از ناحيه  حضرت عباس(ع) 

به كار رفته است.
يا رب چه كنم؟ من ز خجالت چه بگويم

رفتم به لب آب، بود خشك گلويم
يا رب به برادر به چه سان عرض نمايم

گويم چه به آن شاه؟ بود الل زبانم
وزن اين زبان حال مستعفل، مستعفل، 
مستعفل، مستف (= مفعولن، مفاعيل، 
ــن اخرب  ــل، فعولن) هزج مثم مفاعي
ــت. محتواى آن دو  مكفوف مخدوف اس
ــدة زبان حال حضرت  بيت كه بيان كنن
ــت اما وزن  ــت، ناشاد اس عباس (ع) اس
به كار رفته براى محتوا شاد است. البته 
ــى از ويژگى هاى زبانى  اين موضوع يك

تعزيه هاست.
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 كاربرد لغات قالبى و تكرارى
بسامد واژه هاى قالبى و تكرارى در همة 
ــه تعزية «ميرعلم دار»،  تعزيه ها از جمل
ــه دامنة  ــت؛ به علت اين ك ــراوان اس ف
لغات معمول گرفتارى در تعزيه محدود 
است، بنابراين تعدادى از واژه هاى قالبى 
ــت.  در همة تعزيه ها به تكرار آمده اس
ــخة «ميرعلم دار»  ــال،  در نس براى مث
هم واژه هايى از قبيل به فدايت، نور دو 
چشمان، شقاوت، تشنه لبان، شهادت، 
پرجفا و كين، خسان، غم خوار، اى نور 

بصر و صغيرى تكرارى هستند.

 همانندِى زباِن شبيه خوان ها
ــخصيت هاى اين تعزيه  ــة ش زبان هم
ــخصيت ها  ــت و همة ش نيمه ادبى اس
در آن همانند قصه ها از زبانى يك سان 
ــاوت زبانى ميان  ــد. تنها تف برخوردارن
شخصيت ها، در آهنگ كالم آن هاست. 
ــى پرخاش گونه  گاهى اين تفاوت زبان
است (مانند «شمر و عمرو»)، و گاهى 
با زبانى نرم يعنى «زبان حال» و گاهى 

هم حماسى است.
مثال براى «زبان حال»:

يا رب چه كنم؟ من ز خجالت چه بگويم
رفتم به لب آب، بود خشك گلويم

(ص 27)
مثال براى زبان پرخاش گونه:

اگر كه آب بگيرد تمام روى جهان
نمى دهم به شما غير ناوك بّران  (ص27)

مثال براى زبان حماسى:
ايا ابن سعد شقاوت شعار

لواى ستم بر تو شد استوار       (ص 26)

 وجود شـيوه هاى گفتـارى، يعنى، 
رجزخوانى، مفاخره و مبارزه خوانى

(رجز خوانى):
امام: ايا فرقة فارغ از ننگ و نام
عباس: نهاديد بر كفر اسالم نام

امام: شما شرك يزدان وليكن بر رسول
عباس: نهاديد در عالم ذر قبول (ص 30)

مفاخره:
امام: من، اى قوم، فرزند پيغمبرم

عباس: حسين است آقا و من نوكرم
امام: ز كشتن جوى نيست پرواى من

عباس: شهادت بود ارث آباى من(ص30)

 وجـود گفتـار خطابـى در لحـن 
شخصيت ها

عمر سعد:
خطاب من به شما باد اى گروه جبان
كنيد حمله به يك باره بر امام زمان

(ص31)
شمر خطاب به ابن سعد
امير جهان: الحذر الحذر 

زعباس شير ژيان الحذر         (ص 41)
ابن سعد:

خطاب من به تو عباس، اى دلير جهان 
برو بگو به حسين آن امام تشنه لبان

(ص 26)
 اقتباس از شاهنامه:

چنان خون بريزم در اين دشت كين
كه گويد جهان آفرين،  آفرين   (ص 31)

ــروده در  ــت بايد گفت كه اين س نخس
شاهنامه از زبان كسانى بيان مى شود كه 
قهرمانان افسانه اى هستند و اغراق آميزى 
از ويژگى هاى آن هاست. ديگر اين كه از 
زبان امام معصوم، گفتن از خون ريزى و 
كشتار و آفرين گويى خداوند بر اين قتل ها،  
امر مورد تأملى است و شخصيت هايى كه 
ــند و حجت  ــول،  عمل و قيام آنان س ق
ــخنان و برنامه هاى  ــت،  نبايد در س اس
آنان تحريف شود و به قول استاد شهيد 
مرتضى مطهرى، بخشى از اين تحريف ها 

ناشى از حس اسطوره سازى است.
(مجلة ديدار آشنا، بهمن و اسفند 84، ش66)

 نارسايى قافيه
ــعار تعزيه نامه ها فهم عامة مردم  در اش
مالك قبول بوده و از اين بابت به رعايت 

دقيق قواعد شعرى توجهى نشده است.

مثال1:
يا رب به برادر به چه سان عرض نمايم
گويم چه به آن شاه بود الل زبانم (ص27)

ــزء  ــان) ج ــا) و (زب «م» در واژگان (نم
ــت و از حروف  حروف اصلى قافيه نيس
ــن، قافيه  ــت؛ بنابراي الحاقى قافيه اس
ــا» و «زبان» از عيوب قافيه  كردن «نم

محسوب مى شود.

مثال2:
مگر كنى به جهان بيعت يزيد قبول 
دهيم آب به طفالن تو در اين ميدان

(ص 27)
ــده  اين بيت از قالب مثنوى انتخاب ش
است. واژگان قافيه در بيت اول «جهان» 
و «لبان»، در بيت دوم (جهان... بران)، و 

در بيت سوم (قبول ... ميدان) است.
دوم  و  اول  ــت  بي در  ــه  قافي واژگان 
صحيح اند اما در بيت سوم واژگان قافيه 
ــروف اصلى قافيه و هم  هم از لحاظ ح

حرف (روى) با هم متفاوت است.

مثال3:
چه تقصير دارند طفالن من

(ص 26) كه در پاى آب روان جان دهند 
ــب مثنوى انتخاب  ــن بيت نيز از قال اي
ــت، آخرين واژگان دو مصراع  شده اس

«من» و «دهند» است.
ــه در «من»،  ــى در قافي ــروف اصل ح
براساس (مصوت كوتاه + صامت) است 
ــت +  ــوت + صام ــد»، (مص و در «دهن

صامت) است.

مثال4:
اگر به قطرة آبى لبش كند سيراب

دگر به جنگ سپه كس نماند از اشرار
ــه در آخرين حرف؛ يعنى  واژگان قافي

«روى»،  با هم اختالف دارند. (ص 31)

مثال5:
امير جهان الحذر، الحذر

ز عباس، شير ژيان، الحذر
برس داد لشگر كه از دست رفت

تعتعزيزيةة
ميريرعلمدار 
زاز جململه
تتعزيزيه نانامهه هايايىى
ب باا ساستتكهكه
آرآرايايهههاهايىيى ا ازز
قبقبيليلااستستعاعارهره،،
تشتشبيبيه،ه، ت تلملميحيح،،
تتضمضمينين،،بربراعاعتت
اساستهتهاللالل و و ب بهه
وويژيژههكنكنايايهه
آآراراستستههشدشدهه
اساستت.
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سيه شد جهان، الحذر، الحذر   (ص31)
ــت در كل واژگان قافيه  ــن دو بي در اي
وجود ندارد. قافيه تكرارى «الحذر» خأل 

موسيقى قافيه را پر كرده است.

 استعمال كنايه هاى متعدد
دل كباب: كنايه از آزرده خاطر

بنگر كه حزين و دل كبابم
بى تاب ز بهر قطره آبم            (ص26)

ــت من و دامنت: كنايه از كمك و  دس
يارى كردن

دست من و دامنت،  عمو جان
خون من و گردنت، عمو جان  (ص 25)

 وجود آرايه هاى ادبى
ــا ادبى  ــعار تعزيه نامه ه ــان اش زب
ــت و اكثر شاعران مقيد  نبوده اس
به آوردن آرايه هاى ادبى نبوده اند. 
البته برخى از شاعران تعزيه پرداز 
ــعار تعزية خود را به آرايه هاى  اش

ادبى آراسته اند.
ــه  جمل از  ــم دار  ميرعل ــة  تعزي
تعزيه نامه هايى است كه با آرايه هايى 
ــتعاره، تشبيه، تلميح،  از قبيل اس
تضمين، براعت استهالل و به ويژه 

كنايه آراسته شده است.
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