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کا کتاب روض -وی جایگاه سیاسیوا  الشهدای   ةمذهبی 
 کاشفی میرزای 

  __________________________ 2سعیده قره چاهی_  1جمشید روستا __________________________ 

 چکحده 
 نً ىن  نتب فخنگاب  نمیدمننمه ً نمهع نعبنهب�مع تننتد ف نردننگ ىنهتد نمِن ت 

ًا  تاب فخنعارن شاا رننۀتانمنن  فبهااعن ارنگارنتن ابن داب  نم ِشااين ن  ن انِتا ًن ن  نمیا ن ت مكن
ه به نتنًذه  ن ب ىكنمی ن دب كنتحدیدن   ً منعنسرن  نمتمخدن ت منت ين  نتنعرنانعنتنن

گده ر مگ  نگنف ن گبننمیا نارادن  ن گگنتنبن نًذه  ن)تنعرنطن نتیژمنش   (نگ انعرنخن ن
پد مخ رنتنم م گنخن نعرنمی نبا گنم منن منن دب نخن نعرنطن نتیژمنعرنِگ گبگ نمئيرنمط ب 

ن نمگ �مفب  ت نش 
نب  دی نگينگنةبینشکن  ببن تي ِم ن بشي نفس نِم  نمی ن دب نبن منتنهب�رمهش  م ًن د

ذه  نمی ن ت منعرنگاب ین ننپد مخ رنمهع ن  ببنۀنگنف ن  مددكنتحعنت د دنمتيبعنه به نتًن
هاعنتنهيا  نً اىنم نبدخن  م نم  نعرن ب درنابشن منمِنمهي عنتیژمًذ ن نعرنانعنپد مخ 
نهب نع  نبدم نمی نمددنهدمهىنهبخ رنمهع نردنمیدمنن من  نط ننۀًنت بگنمر بلنتبً 

بنيي نً ده ن  ببنًذ ن نتنتحن ن نبدن ننمهعنتن-گنش ب ن بيدنعبن ب بد ن تینتنو ي 
 نتب فخ نع  نمِن نن منًن  نت  ی نتنهب�م نكنانمن تگقنمی نمددن  ن ت منت ين فبننتن ت نۀگنف ن 

فبنانمًن نًنت بگنن رنچرنانعهعنمِنمی تم بت نردم ن ه  نپدهرنمون نگنش ب ن بيدنا ب گنم
نمهش  م نً دِم ن بشي ن من  نً بننًد ونمیدمننهدمهىنهبخ رنمهع؟ننة تگقن  ببن تي

نگاب  نمه ً  مهش  مكنً دِم ن بشي كنتشّ  كنت ين فبنكنتب فخنة:ن تيهاکلیدواژه

_____________________  
کروان _1 خز دانشگاه شهحد حاهنر  گروه تار  jamshidroosta@yahoo.comاستادخار 
کروان _2 خز ایران اسالوی دانشگاه شهحد حاهنر  کارشناسی ارشد تار  دانشسوی 

 

mailto:jamshidroosta@yahoo.com
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 . وقدوه1
که در ایئن ی وهن ادبی و تارخصی ایران ها�هتحهوری اػ ضهله د ر تد ر بوده و حدان سجد 

گرفئتعصر، زحان فارسی، بئیش اػ پئیش وئورد ت ، اههحئت غحئر وضئه و اقجئال نوخسئندگان قئرار 
گردخئده و حئا تئأولی هئا�هقابل انکاری دارد.در این د ره آثار وههی در ػوحن گون تئألح   گونئا ی 

کتئئادر ایئن آثئئار، وئئی کئئه روح وئئغهجی ایئئن  عئئات و تقوخئئت شئئده و وطال هئئا�گتئئوان درخافئئت 
ی قجئل ههشئون د ران ظوارػوشئاهحان و اخلصانئان اػ رواح ها�هوجاحثات دخنی نسجت حه د ر

کئه حئئه نوشئتن وجاحئئث  بیشئتری برظئئوردار شئده اسئئت و خئا اػ سئئوی دخگئر بئئر تعئداد افئئرادی 
کاشئفی اػ  ضهلئه ایئپرداظتند افگوده شئدهوغهجی و دخنی وی ن نوخسئندگان اسئت. وحئرػای 

کئئه در اواظئئر د ر کتئئاگ تاسئت  کئئرده تحهئئوری  هئئایی  حئا ورئئاوحن دخنئئی و وئئغهجی تئئألح  
گونی وضئود دارد و تئا حئه اوئئر ػ  گونئا کاشئئفی، اقئوال  اسئت. در وئورد ػنئدگی و وئغهد وحئرػای 

گردخده است. دخدگا  های وتناقری راضع حه این شصصحت و آثار او اراجه 
کاشئئفی تألحفئات ادبئئی، تئا تحهئوری، حئئه  ترشئئهاری را در د رخصی و وئئغهجی بئیوحئرػای 

کتئئاگ  حریئئر درآ رده اوئئا حئئدون تردخئد وهئئنرشئته ت روضئئه »تئئرین و طئئالش برانگحزتئرین اثئئر او 
که حه خکئی اػ ووضئ« الشهدا  جوعات وهئن تئارخز اسئالم خعنئی واقعئاست. این اثر حدان سجد 

دبیئئات ایئئران اسئئالوی برظئئوردار کئرحال و عاشئئورا وئئی پئئرداػد، اػ اههحئئت فراوانئی در تئئارخز و ا
که برظی برآنند ناوحدن وراسن عزاداری شحعحان حه نام ستا اػ ههئحن اثئر « روضئه»؛ تا ضایی 

کتئئاگ روضئئگرفتئئه شئئده اسئئت. شئئراخط سحاسئئی و وئئغهجی در  کئئه   ثاواظئئر د ره تحهورخئئان 
، تئئأثحر زخئئادی بئئر ایئئن اثئئر داشئئته اسئئت. الجتئئه برظئئی اػ الشئئهدا در آن عصئئر نگئئارش خافتئئه

کئه ونسئئر حئئه تحرخفئاتی در تئئارخز نگئئاری  وسهئئول و ،هئئای ایئن اثئئر رواخئت غحئر وعتجئئر اسئئت 
کتئهئا�هعاشورا شده است و نوخسندگان د ر کئه حئه ایئن  انئد برظئی اػ اگ توضئه نهئودهی حعئد 

کئرد رواخت ؛ ههئحن اوئر ووضجئات تشئّتت آرا و نظئرات انئد�ههای وسهول و نادرست آن را نقل 
 اندخشهندان ایران و اسالم را در حاگ اثر فوق فراهن آ رده است. 

گام نصست حه ػندگی کاشئفی»ناوه پژوهش حاضر بر آن است تا در  پرداظتئه و « وحئرػای 
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کتاگ روضه الشهدا در وحان ایرانحئان، سئصن حئه وحئان آ رد. ایئن  گام اػ علل رونق  در دووحن 
کتئاگ روضئه الشئهدا در ایئران وئورد اقجئال اله ویوق که طرا  کوشد تا حه این سوال پاسز دهد 

گرفت؟ بی شئک، شئراخط سحاسئی و وئغهجی د ر تحهورخئان و سئجک ادبئی و داسئتانی  تقرار 
 روضه الشهدا اػ ضهله وههترین علل رونق این اثر در ایران است. 

 . بیان وسأله1.1
کاشئئئئفی اػ نوخسئئئئندگان و شئئئئهور و توانئئئئای اواظئئئئر عهئئئئد تحهورخئئئئان و خکئئئئی اػ وحئئئئرػای 

کئه حتئئی در ػوئان حئال نحئز ایئئن  تئرین نوخسئندگان قئرن دهئئن هسئری قهئری اسئت پرحاشئحه
که اػ وههتئرین آثئار ها در وورد وی اداوه دارد.وی دارای آثار فراوان ها و طالش ححث ی است 

در ػوحنئئئه تئئئارخز و  الشئئئهدا اسئئئت.کتاگ وئئئغکور خکئئئی اػ تأثحرگئئئغارترین تألحفئئئات ثاو روضئئئ
که  واقعد ردر ادبیات ایران  کتاگ  کرحال و حادثه عاشورا را در قالئد  جه تحهوری است. این 

گرفئت. روضئئکنئد ظحلئی زود وئورد توضئه وئداسئتان و روئان اراجئه وئی  ثردم سئرػوحن ایئران قئرار 
کاشفی در عصر تحهوری و پس اػآن در د ره صفوخه وورد اقجال قئرار گرفئت  الشهدای وحرػای 

کتئاگ حئئه طنئدین علئت بئئوده  و تئا عصئر حاضئر نحئئز وئورد توضئه بئوده اسئئت. وقجولحئت ایئن 
کئئه در حصئئش حعئئد دالیئل آن بیئئان وئئی کتئئاگ اػ رسئئود برظئئی اػ اسئت  شئئود ، حئئا ایئن وضئئود 

وطالد و ونقوالت ضعلی و نادرست در اوان نهانده است . در ههحن راسئتا وسئأله اصئلی 
کتاگ روپیش روی این نوشتار، بررسی ع ای اػ تئارخز الشئهدا در برهئه ثضلت خا عواول رونق 

 ایران اسالوی است.

 تحقحق ۀ. پیشحن2.1
کتئئاگ وئغکور اػ ضانئد برظئئی اػ اندخشئهندان وعاصئئر،  کئه  ووضجئات ظرسئندی اسئئت 

گرفتئه اسئت ؛ اوئا تحقحقئات ضدخئد در ػوحنئه ا یئن اثئر، بیشئتر پیراوئون نقئد وورد واکاوی قئرار 
کئئرد:اسئت. اػ ایئن وحئان وئئیهئای آن بئوده  رواخئت  -; تئوان حئه وقئاالت ارػشئهند عیئل اشئاره 

کئاظن بیگئئی و  «الشاهدا و اخجاار مجعاول ةروضا» گئوهری فصرآحئاد، وحهئدعلی  اثئر وصئطفی 
که در سال  در نشرخه تارخز و فرهنگ دانشگاه فردوسئی وشئهد حئه  :C=;عجدالرححن قنوات؛ 

کئه بوسئحله حکحهئه دبیئران و « الشاهدا ةنقاد و بررسای کتااب روضا» ->طاپ رسحده است. 
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نگارش خافته است. عالوه بئر ایئن  BA=;های ادبی در سال  علی تسلحهی در نشرخه پژوهش
کئه حئه سئحر تئارخز کئه در آثئاری هئن  ، انئد�هنوخسئی عاشئورا پرداظتئ وقاالت، حاخد بیان داشت 

آثئار وهئن وئی  الشهدا، سصنانی حئه وحئان آوئده اسئت. اػ ضهلئه ایئنث فقط اػ تحرخفات روض
کتئئاگ  @B=;کئئه بوسئئحله رسئئول ضعفرخئئان در سئئال « تاالملی در نهضاات عاشااورا» تئئوان حئئه 

کرد.   انتشارات اعتهاد در قن حه طاپ رسحده است، اشاره 

 . ضرورت و اههحت تحقحق3.1
کئرحال در قالئد روئان و داسئت ثکتاگ روض ان  توانسئته اسئت الشهدا حا پرداظتن حه واقعه 

ی پس اػ آن دست خاحئد. توضئه حئه  ضاخگئاه ها�هی در ضاوعه تحهوری و د را حه وقجولحت  یژه
کتاگ وی کاشفی و علل رونق  تواند در شناساندن ایئن اثئر حئه عنئوان وحئراک وکتئوگ وحرػای 

 تارخز و ادبیات ایران در د ره تحهوری ضر ری و وفحد حاشد.

 . روش تحقحق 4.1
ادی و بر اسئاس واهحئت و روش، اػ پژوهش حاضر بر اساس هدف، اػ نود تحقحقات حنح

حئان ونئاحع و نود تحقحقات تحلحلی است. برای تأوحن ایئن ونظئور، اطالعئات وئورد نحئاػ، اػ و
گرفتپژوهش کحفئی قئرار جهای صورت  گردخده و وورد تسگخه و تحلحئل  گرفتئه  قجلی، استصراح 

کتاحصانئه و  یاػ ونئاحع اصئلبئرداری و حئا فئحش یااست. حه عجارت بهتر، این نوشتار حئه روش 
طئئه بئئیش اػ ههئئه نحئئز تحقحقئئات ضدخئئد، انسئئام پغیرفتئئه اسئئت. در انتصئئاگ ایئئن روش آن

وطالئد برگرفتئه اػ ایئن  جحع اصحل تارخصی و ادبی بوده و ههبرداری اػ ونااههحت دارد، بهره
گردخئئده اسئئت.  حئئه ایئئن ترتحئئد وئئی تئئوان آثئار، براسئئاس نئئود، ووضئئود و تئئوالی ػوئئانی تنظئئحن 

نحئز سئنسحد. در آظئر  یسقن وطالد را بر اساس ترضح  حه اسناد خا ووثق بودن راوصحت و 
 جظئرات ووّرظئان  پرداظئت و ضئهن اراجئ، حه نقئد نیترضح  عقل تتوان حا استفاده اػ قاعدوی

کرد.  نظرات ظوخش، حه تحریر وطالد اقدام 
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 . بحث 2

 وذهجی ایران در قرن نهن هجری قهری -وضعحت سحاسی. 1.2
کوتئئاه در حئئه قئدرت رسئئحدن تحهورخئئان، وئئیحئا  کئئه ههزوئئان حئئا آغئئاػ تئئأولی  تئئوان درخافئت 

کهحت این حکووت اوضاد سحاسی و وغهجی شهرهای ایران حه نفع شئحعحان در ضرخئان  حا
گئئاه بودنئئد)ترکهنی آعر، (. تحهئئور، ?A:;=B:=بئئوده و تحهورخئئان نحئئز نسئئجت حئئه ایئئن ووضئئود آ

حن پرهحئئز اػ اخسئئاد ونئئافع و وصئئال  ظئئود و ههشنئئ نصسئئتحن پادشئئاه تحهئئوری، حئئا توّضئئه حئئه
کئرد حهاخئئت شئحعحان ایئران را حئئه ظئود ضلئد نهاخئئد. حئه حئئا ر  درگحئری هئای وئئغهجی سئعی 

حسئحاری اػ وورظئئان و وحققئئان، توّضئه تحهئئور حئئه شئئحعحان اػ روی اعتقئاد و حئئا ر قلجئئی نجئئوده 
که وی اػ روححئاست و این  گئاه بئوده  شئحعحان حئا توجئارػ جاور حدان سجد بوده  حّکئام ظئالن آ

گئحالن و است. در احتدای  رود تحهورخان حه ایران، شحعحان این سرػوحن و حئه  یئژه در نئو احی 
کئئه اػ قئئدرت  واػنئئدران، حئئه وصالفئئت هئئایی حئئا آنئئان دسئئت ػدنئئد، اّوئئا در نهاخئئت تحهورخئئان 

گسترده نزدند)ههان: گاه بودند، دست حه انتقام ضویی های    (.B:=ر ػافگون شحعحان آ
گرفتنئد  در این د ران، نه تنها سادات شئحعه وئورد اقجئال حکووئت و شئصص تحهئور قئرار 

 -(، حلکئئه بگرگئئان ایئئن وئئغهد، ضهئئت حفئئ  ووقعحئئت سحاسئئی @@;: AC=;)وحرضعفئری، 
کننئد تئا حئدین وغهجی ظود و هن کحشانشان، درصدد بودند توّضه تحهورخان را حه ظئود ضلئد 

جی ظئود، ظلئن و تعئّدی ایئن حّکئام نسئجت حئه طریق، ضهن حف  ضاخگئاه سحاسئی و وئغه
کئئاهش دهنئئد)ترکهنی آعر، (. پئئس اػ تحهئئور، فرػنئئدش، شئئاهرد تحهئئوری ?B=;::;= وئئردم را 

(B:A _B?:سحاسئئت دوگانئئهئ .هئئ )گرفئئت. او احتئئدا حئئه  ق ای نسئئجت حئئه شئئحعحان در پئئیش 
(. @;=ههان:شحعحان تجعحدی وئا راءالنهر اضئاػه داد تئا حئه سئرػوحن ظئود در ایئران حاػگردنئد)

شاهرد حا توضه حه سحاست ظاهری ظئود نسئجت حئه شئحعحان، هرگئاه ونئافع سحاسئی ظئود را 
پرداظئئت. اوئئا  در عئئحن حئئال اػ  زیئئران و دخئئد، حئئا شئئحعحان حئئه وصالفئئت وئئیدر ظطئئر وئئی

گوهرشئاد، اػ دخئئد درحارخئان شئحعه اسئتفاده وئئی کئه حئه دلحئل سئئاظتن وسئسد  کئرد تئا ضئئایی 
 (.  B;=عه بودن وی وطرح شده است)ههان:برظی وحققان، احتهال شح

ق( ئ .هئئ ;@B?<-Bشئئحعحان در د ره وحئئرػا ابوالقاسئئن حئئابربن وحئئرػا حاخسئئنقر بئئن شئئاهرد )
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گفتئه  اسئاوی اجهئه هئا�هآػادی بیشتری خافتند. او دستور داد بئر روی سئک کننئد.  را نقئش 
وئغاهد و شده وی  حسحار وتهایل حه وغهد شئحعه بئوده اسئت، اوئا حئه علئت غالئد بئودن 

کئردن آن ظئودداری  وئی  :ههئان) کئرده اسئتفرق تسنن در ایران و ونافع سحاسئی، اػ علنئی 
=<<  .) 

کئئئه در سئئئال   ی، قئئئدرت ورکئئئزیهسئئئر ?BAشئئئحعحان در د ره سئئئلطان حسئئئحن حئئئاخقرا 
تحهورخئان را در هئرات اػ آن ظئود سئاظت، اػ اههحئت و نفئوع حسئحاری برظئوردار شئدند. طئی 

،کئئه حئا وئئر  شئاهرد پسئئر اوحرتحهئور در سئئال یو فرهنگ ید ران حکووئت وی، وسئئاوع علهئ
B?: .هسئری شئکوه و عظهئت ظئئود را اػ دسئت داده بودنئد د حئاره رونئئق ظئود را حئاػ خافتنئئد

یر دانشهند و فرهنئگ دوسئت تحهورخئان، بئر تئداوم شئکوه ،  زیهای اوحرعلحشحرنوایحهاخت
عظهت ایئن د ره افئگود. اقئدام وهئن سئلطان حسئحن حئاخقرا  نسئجت حئه اعتقئادات شئحعی،  و

کردن وغهد تشّحع بود)تتوی؛ قگ خنی :   (.  >B=;:=<=?تصهحن او بر رسهی 
بیشئئترین درحئار،  در انسئام ایئن اقئدام سئلطان حسئحن حئئاخقرا، علئی قئاجنی، واعئ  وشئهور

(. حعئئد اػ آشئئئکار شئئدن تصئئئهحن C= :;;A=;نقئئش را داشئئته اسئئئت )وشئئکورخان؛ الهحئئئاری،
علحئئه  هئایی اػ ضانئد بگرگئان و اعحئان حئاخقرا بئرای توحیئر وئغهد، وصالفئت سئلطان حسئحن

کئئه ههئئحن واکئئنش گرفئئت  هئئا ووضئئد  ونصئئرف شئئدن سئئلطان اػ ایئئن تصئئهحن  وی شئئکل 
وئغهجی نفئوع و برتئری  _ ری را اػ لحئا  سحاسئیتئوان اواظئر عصئر تحهئوگردخد. در وسهود وی

ی هئئا�هوئغهد تشئّحع بئئر دخگئر وئغاهد دانسئئت. در ایئن د ره شئعاجر وئئغهجی تشئّحع در ػوحنئ
کرد و آثاری هن تحت تأثحر ایئن شئراخط سحاسئی  گون ادبی، هنری و تارخصی نهود پیدا  _ گونا

کاوالا واهحت شحعی داشتند )ههان: که  گرفت   (.C;;وغهجی شکل 

کاشفی از توّلد تا وفات .2.2  وحزرای 
کاشئفی اػ شئاعران و نوخسئندگان  قئرن نهئن و دهئئن  کهئال الئدین حسئحن بئن علئی واعئئ  

کاشفی تصلص وی که ولّقد حه واع   بوده و در شعر  نحز  کرده است. اػ ػوئان توّلئد او است 
گفتئه  که وی در سجگوار وتولد شده شئکی نحسئت. اطالد دقحقی در دست نحست اوا در این

(. او سئئ س حئئه >: C<=;شئئده وی شئئوهر ظئئواهر عجئئدالرحهان ضئئاوی بئئوده است)کاشئئفی ، 
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کاشئفی  پئس اػ آن نئزد عجئدالرحهان ضئاوی و اوحئر  کئرده اسئت.  نحشابور و وشهد نقل وکان 
کاشئئفی را  =ای خافئئت )ههئئان:علحشئحر نئئوایی  زیئئر سئئلطان حسئئحن حئئاخقرا، ونزلئئت  یئئژه  .)

(. تصصئص @B=;:;>=)ضعفرخان،انئد�هدر قئرن دهئن دانسئتضزء، پنذ عالن وشهور ظراسئان 
او در وع  و انشا بوده، اگرطه در علن نسوم نحز وهارت داشئته اسئت. وحرظوانئد، اػ وورظئان 

گونه سصن وی ثکتاگ روضتحهوری، در وورد علن و فن حالغت او در  تد ر  راند:  الصفا این 
یر علئئوم نحئئز حئئه اوثئئئال و وثئئئل ػوئئان ظئئود بئئود و در سئئئا در علئئن نسئئوم و انشئئا بئئی»

  وعئ  و نصئححت نهئود؛ حئه آواػ ظئوش و صئوت دلکئش حئه اوئر  دعوى برابرى وئی اقران، 
کئالم الهئئی و  ]و اشئئارات راخقئه پرداظئئت و حئه عجئئارات الخقئه  وئی [ وعئئانی آخئات بّینئئات 

  غئئواوا اسئئئرار احادخئئث حرئئئرت رسئئالت پنئئئاهی صئئلی اهلل علحئئئه و سئئلن را وجئئئحن
کئئه در سئئر طهئئار سئئوق حلئئد تضهعئئه در دار الّسئئحاد صئئجاح ر ػ سئئاظت. وئئی  تسئئلطانی 

کئئرد؛ و حعئئد اػ اداى نهئئاػ ضهعئئه در وسئئسد  اسئئت حئئه وعئئ  وشئئوولی وئئی هئئرات واقئئع 
کئار شئر  اهتهئام حئه ضئاى آ رد. در ر ػ شئنجه در  وئی ضاوع، اوحرعلحشئحر نحئز در لئواػم آن 

گفت و ر ػ طهارشنجه در سئر وئزار پیئر وسئرد ظواضئه ابوالولحئد  سلطانی وع  وی جودرس
سئلطان احهئد وحئرػا ر ػ  تاظر اوقات ححئات طنئدگاه در حظحئررفت و نحز در او احهد وی

 عشئر و تسئع واجئه جل ووعئود رسئحد فئی سئنشنجه حئه آن اوئر پرداظئت. وقترئاى اضئ پنذ
(C;:  .)وحرظواند،« هئ(;=B: :;;  ?C@?.) 

که در وناحع و آثار ضدخد حه آن توضئه نشئده ا کاشفی،  ػ نکات قابل توضه در وورد وحرػای 
کشئئورهای هندوسئئتان و انگلسئئتان اسئئت. وحئئرػای  کاشئئفی در  اسئئت، وعروفحئئت وحئئرػای 
کاشئئفی اػ وشئئهورترین نوخسئئندگان ایرانئئی در سئئرػوحن هندوسئئتان اسئئت و برظئئی آثئئارش در 

 (;A; :=A=;انگلستان شناظته شده است. )آربری،
کئه نئام او حسئحن و اػ  کئرد ؛ هئر طنئد  کاشفی را نهئی تئوان حئه سئادگی وشئصص  وغهد 

که حه  احتهئال قرخئد حئه خقئحن، در شهر شحعی سجگوار است. این عواول اػ این حکاخت دارد 
نشئحنی  (. رفئتن او حئه هئرات و هئن@A:;=B>=ای شحعی تولد خافته حاشد )ضعفرخان، ظانواده

کئه اػ اهئ حاعئث شئده اسئت، برظئی او را اػ اهئل سئنت حداننئد.  انئد�هل سئنت بئودحئا افئرادی 
کتئئاگ برظئئی نحئئز او را اػ صئئوفحان نقشئئجندخه دانسئئته انئئد. ابوالحسئئن الشئئعرانی، در وقدوئئه 



 45                1931بهار    1شهارۀ    

کاشئفی خئا در حئاطن شئحعه بئوده و خئا »وخئد: گ�وئیالشهدا در وورد وئغهد او  ثروض والحسئحن 
کرده، در اصول حا خک فرد شحعه هئحر تفئاوتی اگر سنی بوده و حه وغهد ابوحنحفه تظاهر وی

 (.  C<=;:?)کاشفی، « نداشته است.
کاشفی وی حئا  وعاشرت حا اوئرای هئرات، وصصوصئاا »گوخد: قاضی نوراهلل در وورد وغهد 

اوحر علحشحر، او را حه تظاهر حه وغهد آنها وا داشت؛ وگرنه وردم سجگوار پیوسئته شئحعه بودنئد 
کئئه اػ اهئئل ?ههانسئئا:«)وتولئد شئئده بئئودو والحسئحن هئئن در سئئجگوار  گردانی داشئئته  (. او شئا

(. حئه ههئحن @C:;=B>=انئد. )ضعفرخئان،سنت بودند و ههشنحن وواضع ضد شئحعی داشئته
دلحل حه  درستی نهی تئوان او را شئحعه خئا سئنی دانسئت. رسئول ضعفرخئان او را اػ اهئل سئنت 

گئئراخش حئئه شئئحعحان داشئئته اسئئت و حئئه اصئئطالح اهئئوئئی کئئه   ل سئئنت دواػده اوئئاویدانئئد 
کتئئاگ دخگئئر  ث( اوئئا حئئه غحئئر اػ روضئئ;==د. )ههئئان:وخنئئگ�وئئی کئئه رنگئئی شئئحعی دارد  الشئئهدا 

کئئه حئئاػ ناوحئدن او حئئه اهئئل سئئنت را  کاشئفی، "فتئئوت ناوئئه سئلطانی" هئئن رنگئئی شئحعی دارد 
کاشئئفی شئئاخد حئئدشئئوار وئئی کئئه ظئئود وی  کنئئد. دو پهلئئو بئئودن وئئغهد  ه ایئئن دلحئئل  بئئوده 

که   نهی کند.ظواسته   گراخشات ظود را حه درستی آشکار 
کاشئفی اطئالد دقحقئی در دسئت  اػ طگونگی اػدواح و تعداد ههسران و فرػندان وحئرػای 
نحست اوا اػ وی پسئری حئه نئام فصرالئدین علئی وعئروف حئه صئفی در ونئاحع ادبئی و تئارخصی 

عه بئودن عکر شده است. فصرالدین علی وانند پدر، نوخسنده و واعظی توانا بئوده اسئت. شئح
کاشفی وغهد او قابل تشصحص نحست. در آثئار  وی در نزد وا وحرػ نحست و وانند وحرػای 

 (.;; :@==;حه طشن وی ظورد )صفی،  فصرالدین علی، وحجت زخاد نسجت حه اهل بیت

کاشفی. 3.2 ثار وحرزای   آ
کاشفی دارای تألحفئات زخئادی  کتئاگ روضئ وحرػای  کئه وههتئرین اثئر او  الشئهدا  ثاسئت 

که در عیل حه آن  د:شو�ویها اشاره است. اوا وی دارای آثار دخگری هن هست 
 -?وصتصئر تفسئحر ضئواهر  -<ضئواهر التفسئحر  -=وصزن االنشئاء  ->اظالق وحسنی -;

-:;االرحعئئئحن -Cاظتحئئئارات نسئئئوم   -Bفرئئئحلت صئئئلوات -Aانئئئوار سئئئهحلی    -@العلحئئئه 
 ثالسئئج -<;اسئئرار قاسئئهی در طلسئئهات  -=;حئئروف  – >;ادعحئئه -;;اسئئهاءاهلل الحسئئنی 
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 -B;لئئد وثنئئوی  -A;شئئرح وثنئئوی  -@;حئئداخع اال فکئئار فئئی ضئئاجع االشئعار  -?;الکاشئفحه 
 ( .=-<: C<=;فتوت ناوه سلطانی )کاشفی،

کتاب . تصویر اوام حسحن 4.2 کربال در  لشهدا ةروض و واقعۀ   ا
کاشئئفی اػ ححئئث پئئرداظتن حئئه واقعئئج عاشئئورا و شئئهادت  ثکتئئاگ روضئئ الشئئهدا وحئئرػای 

که وربو  حئه  کتاگ را  کرده است قسهتی اػ  کرحال دارای اههحت است. وی سعی  شهحدان 
کتئاگ وی ر ػ عاشئورا  اوام حسحن  کنئد. در  است برای وسالس عزا و سوگواری تألح  

که ضگو غن انگحزتر  ین حوادک تارخز اسالم است: تارخصی اندوهناک وعرفی شده است 
کئئه عاشئئور اسئئت اوئئر ػ»  بیئئا حگئئری 

 

 ضهئان تارخئئک و بئی نئئور اسئت اوئئر ػ
 

کئئو نجئئی را نئئورم دخئئده اسئئت  حسئئحنی 
 

 حئه دسئئت ظصئن وقهئئور اسئت اوئئر ػ
 

 برخئئده حلئئق و تشئئنه لئئد ضگرظئئون
 

 «سر اػ تن ، تئن ػ سئر د ر اسئت اوئر ػ
 

 (B?=;:??= )کاشفی ، 
کتئاگ  کئرحال را وصئحجتی عظئحن وعرفئی وئیدرضای دخگری اػ  کئه اػ ،کاشئفی واقعئج  کنئد 

 نگارش آن عاضز است:
که شرح » کئه حاعانئت قئّوت تقریئر در  این حکاخت وشتهل بر نکاخئت حهرتجئهحقا  اخسئت 

کئه حئه وسئئحله  ن قصئه ونطئوی بئئر غئن و غّصئه حهثاحئهوکئان اوکئان نگنسئد و ثجئت ایئ اخسئت 
زحان قلن را طاقت اظهار است و نه قلن زحئان را قئّوت و . نه ور در نحاخدصورت تحریر ححّحز ظه

گفتار  (.><>)ههان:« خارای 
کئئئ»  ر وقئئئت تقریئئئرانئئئد�هههئئئی ترسئئئن 

 

 زحئئئئئان اػ آتئئئئئش بئئئئئئی حئئئئئد حسئئئئئئوػد
 

 وگئئئئئر تقریئئئئئر ظئئئئئواهن آن ػوئئئئئان هئئئئئن
 

کاغئئئئئغ حسئئئئئئوػد   «قلئئئئئن حشئئئئئئکافد و 
�

(??= :)ههان   

کاشفی حه اوئام حسئحن الشئهدا تنهئا درحئارت  ثه اسئت. روضئخئک نگئاه صئوفحان نگاه 
که بئر انجحئای سئلو  و اهئل بیئت  اوام حسحن نحست حلکه درحارت حالخا و وصایجی است 

کئرحال اتئّن احئتال و اوتحئان اسئت. در واقئع آن که ر خداد  طئه درحئارت انجحئای سئلو  و وارد آوده 
کاشئفی آوئئده  و اوئام حسئن و فاطهئئه  و حرئرت علئی  پیئاوجر اکئرم در اثئر 
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کتاگ خعنی احتالجات اوام حسحنای  وقدوه کرحالست:برای ححث اصلی   در 
وئاه وحئرم، وئئاهی وحتئرم بئئود و اوئام حسئحن بئئن علئی شئئاهی وحتشئن. آن وعانئئدان و » 

داشئتند. وئئاه  وتکجئران سئنگحن دل نئه حروئئت وئاه حسئای آ ردنئئد و نئه حشئهت شئئاه نگئاه
وم السهعئه سئّحد اّخئام و وقئت ی حئرام و ر ػ عاشئورا  ر ػی حئا احتئرام و یئهئا�هوحرم خکی اػ وا

نهاػ آدخنه وحئل اضاحئت دعئا و روا شئدن وئرام و وئدعا در طنئحن وئاهی قصئد طنئان شئاهی 
 ( .B?=;:<?= )کاشفی،» کردند و در عاشورا  شور اػ اهل بیت برآ ردند 

کئ ثروضئ گغشئته و حئال علحئه الشئهدا و وشئقات آن حئه شئحعحان اضئاػه داده اسئت  ه در 
ئه ر ػ ها، ز رگو عدالتیبی کئرحال ، نه یی و ستن حسنگند. حا استناد حه ونئاحع تئارخصی وحاصئره 

حه طول انساوحد و در ر ػ عاشورا خعنی دهن وحرم حئا حهلئج سئرخع و بئی رحهانئج لشئکر یگخئد 
کاشفی حئه هئر ایئن  کئدام اػ هفتئاد و دو تئن شئهدای ههئراه اوئام حسئحن حه پاخان رسحد، 

کئه وفئاداری ظئود حئه حفرصئت را وئی شئان را نشئئان و شئساعت و وردانگئی سئحن دهئد 
گروه کوطک حئا تهئام لشئکر دشئهن حسنگنئد. حالئت دراواتحئک داده و تک تک خا در  های 

که اوام حسحن حه عنوان اوام و فروانده ضناح حئق و ػنئان داستان نحز وّتکی بر آن است 
کرحال، شاهد تهام وحشی حعئد اػ ظئواری لشئکر یگخئد هسئتند. گری و ظئونحاضر در صحنه 

بئرادران و ههراهئان را حئه طشئئن  رحهئی دشئئهن و وئر  پسئران و بئی کئه اوئام حسئحن ایئن
کشئته شئدن او در آظئر قئرار وئی وی -بیند، آن وقت نوحت ضنگحدن و ور  ظود او وی رسئد. 

کئرحال و نجئرد ظئونحن گحئرد تئا حتوانئد شئاهد ػضئر ههراهئانش، تشئنگی آن هئا در دشئت سئوػان 
در نجئرد تئا آظئرین  تئر حاشئد. ههئحن پاخئداری اوئام حسئحن حئار قئویهئزار حا لشئکری  ها�آن

کئه لحظئه و علئی  کنئد وئی« سئحد الشئهداء»او را تجئدیل حئه رغئن ػضئر روحئی و ضسئهی اسئت 
 (.::;_ AC=;:;:; )طلکووسکی:

کتئئئاگ ، بئئیش اػ هرطحئئئز طهئئرت خئئئک و ون)صئئئوفی( طهئئرت اوئئئام حسئئحن   در ایئئئن 
که حاخد بر اساس پئیش گئاهوهتحن است  ا ی اػ سرنوشئت وحتئوم ظئوخش وسئحر شئهادت رآ
کند. نقش او تنها تحهل سصتی که حئا رسئحدن حئه انسئام آن  طی  ها و وصاخد این راه است 

گرفتئه نایئل خعنی، شهادت وی که ظداوند بئرای او در عئالن آظئرت در نظئر  تواند حه درضاتی 
کتئاگ روضئئشئود و ههئئحن  گئئغاری   شئئده اسئئت الشئئهدا در بئئین وئئردم ثدالیئئل حاعئئث تئئأثحر 
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 (.  :C=;:::; )گوهری و دخگران،
کتئاگ را در وسئالس  در د رت صفوخه وردم در دهج اول وحرم هر شئد خئک فصئل اػ ایئن 

(. پیاوئئد ایئئن :@=;::B;ظواندنئئد و حئئه سئئوگواری و عئزاداری وئئی پرداظتنئئد)که فر،ظئود وئئی
کتاگ حاعث شد تا در ههئج وحافئل عئزاداری شئحعی و سئنی وئورد اسئتفا ده قئرار استقجال اػ 

آخئد. در واقئع  شئهارترین ونجع حهو خارانش وهن گحرد و برای حاػگویی وصاخد اوام حسحن
الشهدا برای طندین قرن ، خکی اػ تأثحرگغارترین آثار وغهجی حئه زحئان فارسئی در  ثکتاگ روض

در ونطقئئج شئئئرقی ضهئئان اسئئئالم بئئوده اسئئئت. وحئئئدودت  وئئورد شئئئهادت اوئئام حسئئئحن
که تنهئا انئدکی پئس  کتاگ را اػ ترضهه و تلصحصین ضورافحایی تحت نفوع ا های وتعددی 

گرفته است، ویها�نااػ وفات و ل  حه زح  توان درخافت.  ی وصتل  صورت 
کتاگ را در پیدایی اصطالح  تئوان دخئد. در ایئران وئی« روضئه ظئوان»اوح تأثحرگغاری این 
کئه حئئه وئی« روضئه ظئوان»را و عئراق ورثحئه ظوانئان، وراسئن سئوگواری اوئام حسئئحن گفتنئد 

کئرحال را اػ روی ایئن  ثوعنای ظوانندگان روض الشئهدا بئود. زیئرا وعهئوالا بئر ونئابر، شئرح واقعئج 
که روضئه ظئوان<C>  ;;ق: ?:<;ظواندند )آقا بگر ، کتاگ برای وردم وی ، (. رسن بر آن بود 

کئرحال فئراهن وئی کئه عئزاداران واقعئج  کتئاگ، آن را در وسلسئی  آ ردنئد، خعنی ظوانندت ههئحن 
گونئه وسئالس را وسلئس شئنحدند و وئیظواند و دخگران ویوی روضئه »گرخسئتند؛ سئ س ایئن 

کروانی، نام نهادند« ظوانی  (.  ;A=;:==; )افسری 
کئه اهئل ونجئر و وعئا  بئرای بیئان  ثطجق نوشتج ظوانساری، روض کتئابی بئود  الشهدا تنها 

ظواندنئئئد؛ زیئئئرا آن را وئئئیکردنئئئد و در ونجئئئر عئئئحن وصئئئاخد اهئئئل بیئئئت حئئئه آن وراضعئئئه وئئئی
که قئادر حئه تقریئر بهتئر اػ آن نحسئتند )ظوانسئاری،  وی کتئاگ :=>  =: ;C=;دانستند  (. ایئن 

نه تنها ونجع روضه ظوانان برای واقعئج عاشئورا بئوده اسئت حلکئه حئه نظئر وئی رسئد حسئحاری اػ 
کئه درحئارت پیئئاوجران و اهئل بیئتآن ن نقئئش هئا در عهئئن و اندخشئج ایرانحئا بئئرای قئرن طئه 

کتا کتئاگ حسئی عئامبرضسته برگرفته اػ ههحن  کرحالسئت و  گ حاشد؛ زیرا ووضود  تئر اػ واقعئج 
 اظتصاص دارد. نصست آن حه اظجار انجحای الهی و اهل بیت هجنح

گحئرای روضئ  الشئهدا حئا اشئعار پراکنئدت آن )اغلئد د بیتئی(و شئرح ػنئدت علئل نجئرد  ثنثئر 
کتاگ را تجدیل حه وقتاوام حسحن کئه پانصئد سئال ، این  کئرده اسئت  ل ناوج بی نظحری 
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کئئه  کنئد  کئئرحال را آنگونئه حفئ  وئئی  کتئئاگ شئرح تئراؼدی  سئرآود ادبّیئات شئئحعه اسئت. ایئن 
هئئای اوئئام  ظئئود را در وقاخسئئه حئئا اصئئول و ارػشتواننئئد حئئا اسئئتفاده اػ آن ضواوئئع شئئحعه وئئی

وده حئا ر و ر اػ وحئدالشهدا، فراتئ ث(. تأثحر روضAC=;:::; د)طلکووسکی،حسنسن حسحن
کئرحال های عاوه بوده است. طنحن حه نظر وی رسد برظی اػ وراس برداشت ن آیینی وربئو  حئه 
کاشفی قتئل عئام شئاوحان بوسئحله تحهئور را  جوثل تعگخ کتاگ حاشد.  اوحر تحهور نحز وتأثر اػ این 

کانشئئان در قتئئل اوئئام حسئئحنانتقئئام اػ آن کئئرده  هئئا حصئئاطر شئئرکت داشئئتن نحا وعرفئئی 
کتاگ روض:C=;:?:;ری و دخگران، است)گوه الشئهدا سئهن حسئزایی در  ث(. حه عجارت بهتر، 

کروئئانی،  تکئئوین هسئئتج نهاخشئئی تعگخئئه اػ لحئئا  داسئئتان پئئرداػی داشئئته اسئئت )افسئئری 
;=@:;=A;کننئئئده پیئئر ػی نهرئئئت  ،(. برظئئی اػ وحققئئان کتئئاگ را اػ عواوئئئل ههئئوار  ایئئئن 

گسئترش تشئحع در ایئران حئه شئهار وئی کن خکی اػ عواوئل اصئلی  کئه  صفوخه و خا دست  آ رنئد 
 (.;A:;=B>= ضاوعه ایرانی اػ پیش وستعد توحیر وغهد شده بود)شحجی،

 اقجال حه آن الشهدا و علل  ةروض. واکاوی کتاب 5.2
کتئئئد وهئئن ادبئئی و تئئارخصی اواظئئر عصئئئر  ثکتئئاگ روضئئ کاشئئفی اػ  الشئئهدای وحئئرػای 

تحهورخئان اسئت. ایئن اثئر توانسئته اسئت حئئه وعروفحئت فئراوان در بئین وئردم ایئران و ههشنئئحن 
کاشئفی در  نوخسندگان حعد اػ ظود حئه  یئژه طئی د ران صئفوخه تئا عصئر قاضئار، دسئت خاحئد.

کتئا ثکتاگ روض کئه ایئن  کهنسئالی حئه رشئته تحریئر الشهدا اظهار داشته است  گ را در اخئام 
کتاگ دارای ده حاگ حه شرح عیل است:C<=;:@ )کاشفی، در آ رده است   .) 

 ؛حاگ اول در احتالی حعری اػ انجحا  -;
و شئئئهادت حهئئئزه و ضعفئئئر  حئئاگ دوم در ضفئئئای قئئئرخش حئئئا حرئئئرت رسئئئالت ->
�؛طحار

 ؛در وفات حررت سحد الهرسلحن حاگ سوم  -=
 ؛اػ ػوان والدت تا ػوان وفات حاگ طهارم در حاالت حررت فاطهه ػهرا  -<
 ؛اػ ػوان والدت تا شهادت حاگ پنسن در اظجار علی ورتری  -?
وی اػ والدت تئئئا  تو حعرئئئی اػ احئئئواال حئئئاگ ششئئئن در فرئئئایل اوئئئام حسئئئن -@
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 ؛شهادت
A- اػ وفئات  عئدو والدت وی و اوئوال آن سئر ر ح  حاگ هفتن در وناقد اوام حسئحن
 ؛برادر

B- ؛حاگ هشتن در شهادت وسلن بن عقحل و قتل حعری اػ فرػندان او 
C- کرحال و وحارحه حا اعئدا و شئهادت او حئا اوالد  حاگ نهن در رسحدن اوام حسحن حه 

 ؛اقرحا و سایر شهدا و
کرحال برای اهل بیت و عقوحت وصالفان خا وجاشران  -:; حاگ دهن در وقاخع حعد اػ حرگ 

 .گحر

 الشهدا ةروض محورداستان گویی و مخاطب ک. سج0.5.2
ود رواح بیشئئتری داسئتان نوخسئی در اواظئر قئرن نهئن هسئری نسئجت حئه د ران پئیش اػ ظئ

هئای پادشئاهان و فروانرواخئان هنئد و دکئن بئوده اسئت. ها ورهون تئالش خافت. این پیشرفت
کئرد. دسئتگاه هئای سئلطنت و اوئارت و سنت قصه ظوانی در ایئن عهئد، حسئحار نهئود پیئدا 

کئظاندان که شولشان حکاخئت  ردن های اشراف و وتکلهان این د ره، واحستگانی داشتند 
هئای آ ری و نگئه داشئتن داسئتانر ػانه و شجانه و خئا ضهئع جهای دوستاندر وسلس داستان

 (.  ? ح:B:;=A<<; ها در وسالس بوده است)صفا،وکتوگ پیشحن و ظواندن آن
که در این وسالس وجادرت حئه ظوانئدن داسئتان وئی در عهد تحهورخان کسانی  کردنئد، حه 

هئئای اضتهئئاعی ایئئن د ره، عاوئئل گفتنئئد. توحیئئر در حافئئتوئئی« دفترظئئوان»و « ظئئوانقصئئه»
هئای  تئرین  یژگئی اػ وهئن (.:C=;: @@>)شهحسئا، اصئلی داسئتان نوخسئی و روئان نوخسئی بئود

هئئئای ضئئئغاگ و  قراجئئئت جو اراجئئئداسئئئتان پئئئرداػى  کآثئئئار قئئئرن نهئئئن و دهئئئن، پیئئئداخش سئئئج
که بر پا وصاطد ، وقئاخع یانسان حه حکاخت و نقئل زیجئا گراخش طجحعی  خجوحور بود. سجکی 

گرفت و طجحعت فطری انس داشئت و بئگر  ضلئوه دادن قهروانئان ظئود، در بئگر  ها�دنشکل 
پئرداػى را حئا ضعئل  نهود. در ایئن وحئان افئرادی آخئات و رواخئاتم حاػدارنئده اػدروغ ککه  حه آن

هئئاى وعئئدود، دروغ را تسئئویز  کنئئار ػدنئئد و خئئا حتئئی در برظئئی نهونئئه« زحئئان حئئال»اصئئطالح 
 جانی حئئه ونجئئر، ورثحئئه و تعگخئئه، طرظئئتصحلئئی، احساسئئی و داسئئت کردنئئد. راه خئئافتن ایئئن زحئئان
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کتجی را نقل  کئرد و پئس اػ وئدتی آن شفاهی و نگارش  طئه حئه عنئوان ورثحئه ، وئداحی و کاول 
کتئاگساظته و ظوانده شده بود  نقل حکاخت و حه ونظور برانگحصتن احساسات هئا راه  ، حه 

کتاگ روض الشئهدا ظئوانی  ثکاشفی اػ ههحن نود آثار است. روضالشهدای وحرػای  ثخافت. 
گئئئئویی حئئئئه عنئئئئوان خئئئئک شئئئئ وری و صئئئئفوی تجئئئئدیل تحهئئئئ تول در د رحئئئئه سئئئئجک داسئئئئتان 

کاشئئفی بئئر A@<:;=ACشئئد)ضعفرخان ، کئئه ظئئود وحئئرػای  (. نکتئئه ضالئئد توضئئه ایئئن اسئئت 
کتاگ حه زحان داستانی و قصه پرداػی برای زیجایی سصن، اعتراف وی  کند:تألح  این 

 در آیئئئئئئین سئئئئئئصن رانئئئئئئی حکوشئئئئئئد»
 

کسئئئئئئوتی اػ نئئئئئئو بپوشئئئئئئد  سئئئئئئصن را 
 

کهئئئئئئن را  کنئئئئئد نقئئئئئئد   ػ سئئئئئکه نئئئئئئو 
 

 «بیاراخئئئئئئئد سئئئئئئئصن را حئئئئئئئه زیورهئئئئئئئا 
 

.(C<=;:=; )کاشفی،   

کشئحدن حرئرت  کتاگ ظود، داستان حه حند  کاشفی در ضای دخگرم  برای نهونه وحرػای 
کند:  یوس  حه دست ػلحصا را در قالد داستانی و وصاطد وحور بیان وی 

حئان وئردم در عئرو ػلحصئا دراػ شئد و اػ هئر ضئانجی درم والوئت بئر وی » القصه طون ز
کئئن تئا بئئر حئاػ شئئد آهنگئ گئران حسئئاػ و سلسئله وحکئئن ترتحئد  ری را حصوانئئد و گفئت حنئئد 

ئن و ر ػی طنئد در ػنئدان گوشئهال دهئن آهنگئر  هو کئه  دسئت و پئای ایئن غئالم عجئری نم را 
گئئران  ردسئئت، طاقئئت حنئئد  گفئئت ای ػلحصئئا او ظه نظئئر بئئر دسئئت و پئئای یوسئئ  افتئئاد 

 «                              ندارد... 
(.=?)ههان:   

 الشهدا ةروضعاطفی   _. روخکرد احساسی 2.5.2
حارترین حوادک تئارخز اسئالم  و خارانش خکی اػ غن وظلووحت و شهادت اوام حسحن

ری حئئه حعئئد، حئئه ضنجئئه اسئت و ههئئه ووّرظئئان حئئه آن اععئئان دارنئئد. اػ قئئرن هفئئتن هسئئری قهئئ
گونهحار حادث تراؼدخک و غن کرحال توضه حسحاری شد؛ حه  عد ه  که این حه ی دخگئر ها�ه، بر ضنجای 

کئه حئه حادثه اػ قجحل: اور حه وعروف و وجئارػه حئا سئتهگران، وقئّدم داشئته شئد. نوخسئن دگانی 
کئار  تئالش ظئود جپرداظتند اػ قرن هفتن حه حعد ههئ وی شرح شهادت اوام حسحن را حئه 

کننئد  بردند تا حه هئر وسئحله ای حتئی ضعئل و دروغ، احساسئات و عواطئ  وئردم را تحرخئک 
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گونهA;:;=BA;ی، )وفتصر عد  حه  عئد حهاسئی  (. این حه کئه حه ای در وحان وردم تأثحرگئغار بئود، 
کتئئاگم و سحاسئئی حادثئئه را تحئئت شئئعاد ظئئود قئئرار وئئی حئئه « دسئئتور شئئهرخاران»داد. و لئئ  

کتاگ روضظوب  الشهدا را در عصر صفوخه، نشان وی دهد: ثی تأثحر احساسی و عاطفی 
الشئهدا، وئئردم  ثقئاپو برآوئده، حعئد اػ ظوانئئده شئدن روضئ ر ػ عاشئورا حئه تئاالر عئئالی»

هئا و اشئجاه، ها و هنود فحلجانئان، نصئل ها و یزدى ها و قگ خنی وحالت اصفهان و تجریزى
[ و هئر ضهئاعتی حئه طئئورى و  اشئجاح شئهداء آراسئته، هئر طاخفئه حئه وضئعی و طرخقئه ]اى

کحهحئا اثئر، شئور قحاوئت آشئکار و آ ر خه ]اى کئرحال، وعاخنئه نهئودار و [ آوده، در نظئر  شئوگ 
کئئد رت بئئر فئئرقم فئئرق شئئحعحان بیصتئئه و نهونئئه وحشئئرى در وحئئدان نقئئش ضهئئان  گئئرد 

گردخده  (.=C:;=A>)نصحری، «برانگحصته 
کاشفی در الحهوح کتاگ روضرػای  کلهئات و ضهئالت زخئادی سئعی در  ثالی  الشهدا حئا 

 آن وضود دارد: ی زخادی اػها�هتحرخک احساسات وردم دارد و در این اثر نهون
کئه شئرح ایئ» کئه حئه اعانئئت  ن حکاخئت وشئتهل بئئر نکاخئت حئه ورتجئهحقئا  ای اسئت 

ای  قصه ونطوی بئر غئن و غصئه، حئه وثاحئهقّوت تقریر در وکان اوکان نگنسد و ثجت این 
کئه بوسئحله صئ حئان قلئن را طاقئت اظهئئار ورت تحریئئر حئه حّحئز ظهئور در نحاخئداسئت  ؛ نئئه ز

گفتاراست و نه قلن زحان را قّوت   و خارای 
کئئئ  ر وقئئئت تقریئئئرانئئئد�هههئئئی ترسئئئن 

 

 زحئئئئئان اػ آتئئئئئش بئئئئئئی حئئئئئد حسئئئئئئوػد
 

 وگئئئئر تحریئئئئر ظئئئئواهن آن ػوئئئئان هئئئئن
 

کاغئئئئئئغ حسئئئئئئوػد  « قلئئئئئئن حشئئئئئئکافد و 
 

(C<=;:><>)کاشفی،   

 الشهدا ةبرای جذابیت بیشتر روضهای غحر معتجر  رواخت .3.5.2
کتئاگ روضئ حئا تئأّولی دقحئق در رواخئت کتئئاگ تئوان درالشئهدا، وئی ثهئای  کئه ایئن  خافئت 

گزارش آوحصته کتئاای اػ  هئای آن  وعتجئر اسئت. اعتهئاد حئه رواخئت ی وعتجئر و غحئرهئا�گهای 
گحئئرد و ضاعحئئطئه درکتئئاگ، وضئئود دارد وئود آنشئئو�وئئیحاعئث  اظجئئار  جرد سئئوء اسئئتفاده قئرار 

گونه که بر ظواننده و شنونده تئأثحر  نادرست آن حه   هئا�آنغارد و وئورد اسئتقجال گئ�وئیای است 
کئه  برظئی ضعلئی هسئتند و خئا  ثحئرد. روضئگ�وئیقئرار  الشئهدا، حئه ونئاحعی ارضئاد داده اسئت 

نهئن و دهئن هسئری قهئری  تکافی برظوردار نجئوده اسئت. اػ سئد ونجع وورد استفاده اػ اعتجار
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هئئئای نئئئاوعتجر تئئئارخصی روی  پسئئئند نشئئئان دادن ظئئئود حئئئه رواخئئئتردمآثئئار وئئئغهجی بئئئرای وئئئ
کا:B:;=C>; آ ردند)صئئاحجی، کئئه  عهووئئئاا (.  کئئرده  شئئفی هئئن  بیشئئتر اػ ونئئاحعی اسئئتفاده 

کئالم ظئود را حئه هئر شئکلی ارضئاد  گاهی هئن ظواسئته اسئت  وسهول و غحر وستند هستند و 
کتاگ اػ آن که او در   ها نام برده است عجارتند اػ :دهد. وناحعی را 

 اسجاگ نگول _ ;
 ححر الحقایق_ >
 اعالم الوری _ =
 تارخز ابوالهحد ووفق بن احهد_ <
 تارخز طجری_ ?
 روضه االحجاگ_ @

A _ وقتل ابوالهفاظر راػی 
B _الواعظحن ثروض 
C _جههنوراال 
 وقتل دخنور_ :;
کوفی_ ;;  تارخز ابن اعثن 
 شواهد النجوه_ >;

 (C>:;=>C)کاشفی، 

کئه عکئر شئئد  سئتند و غحئر آشئنا هسئئتند. حتئیدخگئر ونئاحع، غحئر و ارضاعئات حئه ونئاحعی 
  اساس است. بی

 الشهدا ةروض ۀدیجان. نثرا4.5.2
را در خئک قالئد ادبئی حسئحار زیجئا رخصتئه  الشهدا، شرح شهادت اوام حسحن ثروض

کاشئفی بئئرای وئورد اقجئئال واقئع شئئدن اسئت و حئا هحسئئانی کئئرده اسئت.  تئرین شئئکل تئألح  
گرفته است )ضعفرخان، الشهدا  ةروضکتاگ  (. خکئی @B=;:@>اػ اشعار ظود و دخگران بهره 
کئه هئا�دناػ داسئت کتئئاگ  ، داسئتان  ظسئئرو و حئا نثئئری ادبیانئه نگئارش خافتئئه اسئتی وشئهور 

گهان وئی رود آن را تحئت تئأثحر ظسئرو و شئحرین نظئاوی نوشئته حاشئد. وی  که  شحرین است 
گون  کند :ه آغاػ ویداستان را حا شحوایی بی وثالی این 

گفتنئدی. در لطافئت، شئحرین زحئان بئود و در کنحزکی بود حه غاخت زیجا» رو و او را شئحرین 
 والحت، لحلی د ران:

کهند تاگ داده ئئئئون عقحئئئئئئدو شّکر ط      گحسو طون   «ق آگ داده                         دو 
(C:;=>C@=)کاشفی،                                                                                                           
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و د ر افتئئادن وی اػ پئئئدرش،  در حئئاگ حرئئرت یوسئئ  ههشنئئحن در ضئئای دخگئئر
 طنحن آ رده است :

کئه دیئئر آودنئد و سئئجد» گفئئت ای دنحئا برادرانئئت را طئه شئئد  کئئه وئئاه  خعقئوگ  طحسئت 
کلجئه تارخئک فئراق رظسار یوس  ون اػ وطلع وصال، طالع نهی شود؟ و شهع ضهالش طئرا 

و تصئئور  تصحئل وفارقئت یوسئ حصشئد؟ ای دظتئئر اػ  ظئئود روشئنی نهئی را حئه لواوئع انئوار
گرداگ اضطراگ افتاد :  وهاضرت او آتش حسرت در التهاگ آود و سفحنه آرام و قرار در 

 «واه نحاود                 ضان رفت ػتن و آن حت دلصواه نحاود که آنخارگ طه شد اور ػ »
(@< )ههان:   

حان فارسی  کتاب  .5.5.2  الشهدا ةروضز
کتاگ فارسی در شرح شهادت اوئام حسئحن ثکتاگ روض  الشهدا حدون شک اولحن 

گرفتئئه  نحسئت ، اوئئا حئئه علئت اسئئتفاده اػ ضهئئالت و اشئعار فارسئئی، حسئئحار وئورد توضئئه قئئرار 
کتئا انئئد و الشئهدا حئا وئتن عربئی در دسئترس بئوده ثی ههاننئد روضئهئا�گاسئت. حسئحاری اػ 

که کهتئری داشئتند برای حسحاری اػ وردم  هئا دشئوار بئوده نئدن آن، ظواحه زحئان عربئی تسئلط 
کتئاگ شئاول قصئه  کئه تئا آن ػوئان سئاحقه نداشئته اسئئت و  پئرداػیاسئت. ایئن  هئایی اسئت 

کتئاگ روضئو ل  بر ظالف نوخسندگان  قجئل، ظئود را وقّحئد   ثحئه عکئر سئند نسئاظته اسئت. 
الشهدا، طون حه زحان فارسی ساده و شحرین نگاشته شده است، وئورد توضئه وئردم، وعئا  و 

گرفت )وسهوعه وقاالت فرهنگ عاشورا، روضه ظوان  (.  ?C:;=A@>ها قرار 
کتئاگ، کئرده اسئت وقصئودش اػ تئألح  ایئن  اسئتفاده وئردم فارسئی زحئان  کاشفی ادعا 

کوشحده است تا حد اوکان اػ زحان عربی استفاده نکند و حتئی اشئعار  بوده است، حنابراین 
کئئرده اسئئتع در وجئئداء » وخئئد : گ�وئئی. بئرههحن اسئئاس در ضئئایی ربئی را  حئئه فارسئئی ترضهئئه 

کئئه وتصئئدی ایئئراد ابیئئات عربئئی نگئئردد، وگئئر آنتئئألح  ایئئن ا راق وقئئرر  طئئه عکئئر آن شئئد 
د ئئوو کنئئد : C<=;:<?>کاشئئفی، «)ضئئر رت به ایئئن فقحئئر حقحئئر، » (و در ضئئایی دخگئئر بیئئان وئئی 

کئه حئاالت اهئل  -ه الصفیفاخده اهلل حلط -ن الواع  الکاشفیحسح حه تالح  نسئصه ضئاوع 
ال آل عجا بر سئجحل توضئح  و تفرئحل در حال اػ انجحا و اصفحا و شهدا و سایر ارحاگ احتال و احو
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طئئه ضئئر ری الئئغکر حاشئئد حئئا وی وسئئطور و وئئغکور بئئود اشئئتوال نهاخئئد و اػ ابیئئات عربئئی آن
کند و اػ ونظووات فارسئی آن طئه وناسئد اعهئان اهئل ػوئان بئود در رشئته بیئان ترضهه ایراد 

 (.=;)ههان:« کشد

 الشهدا ةدر روض عامحانه . واعظ بودن نوخسنده و استفاده از جمالت ساده و6.5.2
گرفئت و ظحلئی زود در ثکتاگ روض  تهئام  الشهدا اػ ههان احتدا وورد اقجال ایرانحئان قئرار 

حار وئورد اسئتفاده قئئرار نقئا  ایئران انتشئار خافئئت. ایئن اثئر حئئه دنجئال رواح تشئّحع در ایئران، حسئئ
کئه بیسئت سئئال پئس اػ تئألح  آنالشئئهدا، آن ثگرفئت. روضئ بوسئئحله  ،قئدر وقجولحئت خافئئت 

رکئئی حئئه نظئئن درآوئئد و ههئئحن طئئور طنئئدین حئئار حئئ« حسئحن نئئدایی یئئزدی نحشئئابوری» ه زحئئان ته
کتئئئاگ روضئئئ گسئئئترش تعگخئئئه در ایئئئران شئئئد  ثترضهئئئه شئئئد.  الشئئئهدا، ههشنئئئحن حاعئئئث 

الشئهداء حاعئث ضئئغابیت ث سئجک و لحئن روضئئه ظئوانی درکتئاگ روضئئ(. :A:;=C;)رنسجئر،
اػ نوخسئندگان اواظئر د ره تحهورخئان درحئاره واعئئ  بیشئتر ایئن اثئر شئده اسئت. عجئئداهلل واعئ  

کاشفی اخنگونه وی آ رد:  بودن وحرػای 
پرداظت. تصانح  وى حسحار است،  حه آواػ ظوش و صوت دلکش حه وع  نصححت وی»
الشهدا و انوار سهحلی و وصزن االنشا و  ثو تفسحر وواهد علحه و روض ضهله ضواهر التفسحر اػ آن

ظتحارات در وحئان ضههئور عئالن، وشئهور اسئت و در سئنه نهصئد و ده اظالق الهحسنحن و ا
 (.;?=;:B:;)واع ،« هسرى وفات خافت و قجرش در شهال عحدگاه است.

کتئئاگ روضئئ کاشئئفی در وعئئ  وشئئصص  ثدر  الشئئهدا در حسئئحاری وئئوارد تجحئئر وحئئرػای 
که نور طهره او بر آفتاگ و واه، غلجئه وئی»است: کدام ظاتون است  هئا ضاوئهکنئد و ایئن این 

کئئئه در ظئئئزاین ولئئئوک عئئئرگ طنئئئحن لجئئئاس نجاشئئئد وگئئئر ایئئئن  ضاوئئئه کساسئئئت  هئئئا را اػ 
اند و پود و تارش را هنروندان روم و فرنگ تافتئه؛ اخشئان دستان وصر و اسکندرخه حافته طرگ

کئه آن الجسئه اػ ضاوئه در نظئر اخشئئان  هئای فاطهئهظانئئه غحئد بئوده خئا اػ ضاوئئهندانسئته 
کئئه فاطهئئه  اطلئس و دیجئئا نهئئوده طئئون اسئئت لئرػه بئئر اعرئئای اخشئئان افتئئاده  دانسئتند 

ای سئرظسالت و انفعئال در پئیش گغاشئتند و هرخئک درگوشئه پیشئگاه سئریر حئا فاطهئه
 (C<=;:@>;)کاشفی، « انداظتند.
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 گحری.نتحجه3
کاشئفی، علئل رونئق  پژوهش حاضر بر آن بئود تئا ضئهن وعرفئی شصصئحت و آثئار وحئرػای 

الشئهدا، در وحئان ایرانحئان، را وئورد تجحئین و تفسئحر قئئرار  ثکتئاگ روضئخکئی اػ ایئن آثئار، خعنئی 
 گردد: طه در ظالل وتن حدان پرداظته شد، نتاخذ عیل، حاصل ویدهد. اػ آن

ی وهئن در تئئألح  آثئئار ادبئی و تئئارخصی اسئئت. در ایئئن هئئا�هتحهئوری خکئئی اػ د ر ةد ر -;
که حتی در د ر گردخد  کهحت صئفوخان ی ها�هد ره آثار وههی تألح   حعد، حه  یژه د ران حا

گرفئت. ایئن د ره  حئه  بر ایران نحز وورد توضه وئردم و نوخسئندگان و شئعرای ایئن وئرػ و بئوم قئرار 
ی قجئل ههاننئد ظوارػوشئاهحان ها�هلحا  پرداظتن حه وساجل و وجاحث دخنی نسجت حه د ر

گونه آثار در د ره وئغکو ر، افئزاخش طشئهگحری و اخلصانان، حایز اههحت است و نگارش این 
داشته است و حه نظر وی رسد خکی اػ عواول آن را حاخد در تساهل و تساو  وئغهجی برظئی اػ 

 اوحران این عصر، واکاوی نهود. 
کاشفی نحز  ثکتاگ روض -> -که اػ ههحن آثار دخنی و وغهجی اسئت _ الشهدای وحرػای 

کئه وئغهجی _  تئرین وقئاخع سحاسئی توانسئت حئه علئت پئرداظتن حئه خکئی اػ وهئن تئارخز اسئالم 
کرحالست اػ اههحئت  یئژه گئردد. ایئن در  ههان حادثه  ای نئزد وئردم سئرػوحن ایئران برظئوردار 

که  کتاگ وغکور، ویحالی است  توان، حه نقا  ضع  زخئادی در رواخئات  حا تأولی دقحق در 
 و  در ارضاعات این اثر، دست خافت. 

کتئاگ، اػ اصئلی ای وسهول وه لحا  تارخز نگاری، رواخت اػ -= تئرین نقئا   نادرست 
 ضع  این اثر است . 

کتئئاگ، ر خکئئرد احساسئئی و حئئه نظئئر وئئی -< رسئئد عئئواولی ههشئئون: سئئجک داسئئتانی 
تئئا  _کئئه بوسئئحله خئک واعئئ ، نگئارش خافتئئه _ عئاطفی آن، فارسئئی بئودن آن و نثئئر ادیجانئه اش
کتئاحئدود زخئادی توضئئه وئردم را حئئه ظئود ضلئئد ن  ثگ روضئئهئوده اسئئت. نگئرش غالئئد در 

کاشئفی حئا آ ردن وطالئد ظئود در قالئد داسئتان  الشهدا، نگرش داستانی اسئت و وحئرػای 
توانسته است عاوه را تحت تأثحر قئرار دهئد و ضنجئه داسئتانی آن نحئز وئورد عناخئت  وئردم قئرار 

 گرفته است . 
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