
1 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت در فهم روایات اسالمی بر پایه مفهوم گفتمانتحوالبررسی 
  »قتیل العبره انا«بررسی موردي روایت 

  
  یونس دهقانی فارسانی

  دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر سید کاظم طباطبایی

  استاد دانشگاه فردوسی مشهد
  
  

  :چکیده
اي اسـت کـه از دیربـاز    پیشوایان دیـن، مسـئله   تحول در فهم برخی روایات برجاي مانده از

هـا  هایی نیـز بـراي تحلیـل ایـن مسـئله از سـوي آن      مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده، و روش
ها، در برخی موارد به کارگیري برخی مفاهیم پرکـاربرد در  در کنار آن روش. ابداع شده است

» گفتمـان «مفهـوم  . این مسئله در اختیار نهدتري از تواند تحلیل قابل قبولحوزة علوم انسانی، می
و » انا قتیل العبره«در این نوشتار، تحول صورت گرفته در فهم روایت . یکی از این مفاهیم است

نسـبت بـه دورة   ) قمـري  14ــ 13هـاي  سده(در دورة معاصر )ع(کارکردهاي گریه بر امام حسین
مـورد بررسـی قـرار    » گفتمـان «مفهـوم   با اسـتفاده از ) قمري 12ـ10هايسده(متأخر تاریخ اسالم

دهـد کـه تحـول در اندیشـۀ سیاسـی شـیعه در دوران       هاي پـژوهش نشـان مـی   یافته. گرفته است
که در دورة متأخر، غالباً عاملی براي کسب ) ع(معاصر، موجب شده است که گریه بر ابا عبداهللا

  .شودلم و بیداد تلقی شد، بیشتر عاملی براي مبارزه با ظثواب و آمرزش گناه دانسته می
  :هاکلیدواژه

  .، فقه الحدیث)ع(انا قتیل العبره، گریه، اندیشۀ سیاسی شیعه، گفتمان، امام حسین
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    مسئلهطرح . 1

کــه از روایــات آن کتــب ســخن  يکتــب روایــی، در کنــار آثــارو تأمــل در ق تــور  
کند که مواجه میهایی دهند، گاه ما را با پرسشها را شرح و توضیح میگویند و آنمی

کتـب مشـاهده    نیـ ا بـا بررسـی   ،براي نمونه ؛است داشتهسابقه  ها تاکنون کمترطرح آن
 ،حیات اسـالم از  هاییدورهدر  اتیروا یاز بعض یکه فهم برخی علماي اسالم مکنیمی

به این . اندافتهیدر گرید هايها و دورهمتفاوت از آن چیزي است که دیگر علما در سده
تی در فهم روایـات بـه   تحوالکه اساساً چرا چنین  شویممواجه می پرسشاین با  ،ترتیب

  .دپیشنهاد کراي مسئلهبراي چنین  علمی 1توان تبیینیآید و چگونه میوجود می
 ،مطـرح اسـت، چـه    زیـ ن قـرآن  اتیآ یدر مورد فهم برخ یپرسش نیکه چن مدانییم
شـده   تحـول دچـار   ریتفسـ  خینیز در طـول تـار   قرآن اتیآ یاز برخ هاو دریافت ریتفاس

 شـنهاد یپ یگونـاگون  هـاي پاسـخ  ر،یعلـم تفسـ   ةدر حـوز  ايمسـئله  نیحل چن يبرا. است
روایاتی که او بعضـاً   ي و متنیسند سیر، بررمفس یفقه ای یکالم یمبان یبررس. اندکرده
دو سخن در ان میحل تعارض  يکه برا هاییها بهره گرفته است، استفاده از روشاز آن

 مسـئله  نیا نییتب ياست که برا هاییاز جمله راه ،علم اصول فقه وجود دارد، و مانند آن
علـل   ۀنیدر زم هاییراه حل نیحدس زد که چن توانیم ینیشیبه طور پ 2.ارائه شده است

تـوان  ، و بـا اسـتفاده از ایـن ابزارهـا نیـز مـی      قابل طرح اسـت  زین اتیاختالف فهم از روا
  .ارائه کردها براي این اختالف فهم پاسخی
ن ابداع شـده اسـت،   اناها که در سنت علمی مسلمها و راه حلدر کنار این روش اما
  ایـن  . هاي دیگـري نیـز بـراي تبیـین اخـتالف فهـم از برخـی روایـات وجـود دارد         روش
  علـوم اسـالمی ابـداع     ةهـاي علمـی دیگـري جـز حـوز     با وجود آنکه در حـوزه ها روش
اختالف فهم از یک روایت پیش  ةتري از پدیددر برخی موارد تبیین قابل قبول اند،شده
 ةها و بومی کـردن کاربردشـان در حـوز   توان با استفاده از آنمی ،به این ترتیب. نهندمی

علـم فقـه    ةمطالعات اسالمی، ابزاري جدید در تحلیل مـدلول برخـی روایـات، بـه حـوز     
توانـد  ایـن مفهـوم مـی    3.اسـت » گفتمان«مفاهیم، مفهوم یکی از این . دکرالحدیث وارد 

خصـوص مسـائل علـومی کـه     ه ابزاري جدید براي تحلیل برخی مسائل علوم اسالمی، بـ 

                                                             
1. Explanation 

 .187ـ 167، صقرآن ریتفس يهاو روش یمبان ،یزنجان دیعم یعباسعل: ك.ربراي نمونه،  .2
علـوم  (است، زیرا مسئلۀ آن از یـک حـوزة علمـی   ) interdisciplinary(ايرشتهپژوهش حاضر، یک پژوهش میان .3

  .است) علم تاریخ(، و روش حل آن مسئله از حوزة علمی دیگر)اسالمی
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پردازنـد، در  همانند فقه الحدیث، یا تفسیر، به بررسی فهـم و مـدلول نصـوص دینـی مـی     
   .اختیار ما قرار دهد
قتیـل   انـا «هایی که از روایـت  و برداشتها براي نمونه به بررسی فهم در این نوشتار،

عرضـه شـده   ) ق..ه14ــ 13(و معاصـر ) ق..ه 12ــ 10هـاي سـده (متأخر ةدر دو دور» العبره
بـه تحلیـل    ،است، خواهیم پرداخت و تالش خواهیم کرد تا با استفاده از مفهوم گفتمان

 انـا برآمـده از آن، کـه هم   ةهاي صورت گرفته از روایت یاد شده و ایدفهم تحولعلت 
در آغاز از مبانی نظـري بحـث سـخن    . است، بپردازیم )ع(ستوده بودن گریه بر ابا عبداهللا

یـاد   ةهایی کـه از ایـن روایـت در دو دور   در بخش دیگر به گزارش فهم. خواهیم گفت
کنیم میبیان صورت گرفته هاي سپس با تحلیل فهم. پردازیممیشده عرضه شده است، 

  .است تی شدهتحوالگیري چنین هایی موجب شکلیا گفتمان گفتمان که چه
  
  مبانی نظري. 2

تـر  پـیش . جزو اصطالحات نوظهور در فضاي علمی کشور است» گفتمان« اصطالح
فرهنـگ بـزرگ    ۀنامدرواژه ،براي نمونه ؛تنها معناي واژگانی آن مورد توجه بوده است

ي اصـطالحی بـراي آن ذکـر    و معنـا  معنـا شـده   »مباحثـه «و » گفتگـو «به  ، این واژهسخن
گفتمـان نیـز عمـر درازتـري     واژة البته خـود  ) 6199، ص6ش، ج1381انوري،(.اندنکرده

، و کاربرد آن نیز در زبان فارسـی  ندارداش در زبان فارسی نسبت به صورت اصطالحی
در  1.ن یافتتوانمی فرهنگ معین؛ براي نمونه این واژه را در داراي سابقه طوالنی نیست

» discourse«معادل اصـطالح   ،را در زبان فارسی» گفتمان«اصطالح  ،اخیر ۀیکی دو ده
زمـانی کـه مباحـث    . انـد در نظـر گرفتـه   در زبان فرانسـه » discours«در زبان انگلیسی و 

هـاي  گوناگون مربوط به گفتمان به تازگی وارد زبان فارسـی شـده بـود، برخـی معـادل     
 ،بـاقر پرهـام   ،بـراي نمونـه   ه اسـت، پیشنهاد شد discourseمان براي جز گفته دیگر نیز ب

اندیشمند  )م1984ـ1926(2، اثر میشل فوکو l'ordre du discoursمترجم کتاب مشهور 
و به این ترتیـب   3را براي عنوان این کتاب برگزید،» نظم گفتار«معاصر فرانسوي، معادل 

بـر  »  گفتمـان «امـا بـه تـدریج معـادل      ؛را براي این اصطالح پیشنهاد کـرد » گفتار«معادل 
در . نشسـت » گفتـار «چیره شد، و در نهایت در محیط دانشگاهی کشـور، جـاي   » گفتار«

                                                             
هایی کـه از مصـدر گفـتن در زبـان     ها مؤلف به واژه، که در آن3334ـ 3332، ص)متوسط(فرهنگ فارسی: ك.ر .1

  .خورددر آن به چشم نمی» گفتمان«ة فارسی کاربرد دارند، پرداخته و واژ
2. Michel Foucault 

  .منتشر شده است 1378این کتاب اولین بار از سوي انتشارات آگاه در سال  .3
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هـاي  بـه اصـطالحی پـر کـاربرد و رایـج در حـوزه      » گفتمـان «امروزه اصطالح کشور ما، 
  .ی و اجتماعی تبدیل شده استگوناگون علوم انسان

تاکنون تعـاریف گونـاگونی از اصـطالح گفتمـان ارائـه شـده اسـت، و دانشـمندان          
بـر   ،پژوهش ما در این نوشـتار . اندرا مقصود داشته امور مختلفیمختلف ذیل این مفهوم 

فوکـو را  . است بوده میشل فوکومورد نظر که  نهاده شدهتعریفی از این مفهوم بنیان  پایۀ
ــت  ن ــان دانس ــطالح گفتم ــدع اص ــد مب ــایر   . بای ــات س ــه در ادبی ــطالحی ک ــا از اص او تنه

بـرده  اندیشمندان پیش از خود کاربرد داشته، استفاده کرده، اما آن را در معنایی به کـار  
  .که مسبوق به سابقه نبوده است

از همـین  . توان تعریفی صریح از اصطالح گفتمان در آثار فوکـو یافـت  به سختی می
بـه توضـیحاتی کـه شـارحان و      ،غالباً براي دستیابی به تعریف فوکو از این اصطالح ،رو

شـود ، رجـوع مـی  اندکردهمقصود وي از این اصطالح ارائه  دربارةفوکو  يران آرامفس .
 ةگفتمان از نظر فوکو، مجموعه قواعد، الگوها و معیارهایی اسـت کـه در یـک محـدود    

آن قرار دارند، بدون آنکه خود  ةادي که در محدودزمانی و مکانی ویژه، خود را بر افر
هـا را، از آن رو کـه بـر    آن 1هـاي کند، و انـواع کـنش  آن افراد متوجه باشند، تحمیل می

 .دهـد تحـت تـأثیر قـرار مـی    گیرنـد،  اساس قواعد و معیارهاي آن گفتمـان صـورت مـی   
تسلط یک  حوزةبدان معناست که افرادي که در این ) 155ـ 154ص ش، 1380هارلند،(

کننـد و بـه   فهمنـد، فکـر مـی   کننـد، مـی  بر اساس آن قواعد رفتار می گفتمان قرار دارند،
  .پردازندطرح ایده می

ر رفتـار خـود، در فهـم     شـود، د از نظر فوکو، فردي که در یک گفتمان محصور می
بلکـه عوامـل دیگـري جـز ذهنیـت او در       ،خود، نقش فعالی نـدارد و در طرح ایدة  خود

نقش قواعد حاکم بر آن فرد،  ،در واقع. اندوند بروز رفتار، فهم و تولید آن ایده حاکمر
 کننـدة  کند، از نقش خود فرد به عنوان فهم کننده، یا عرضهکه گفتمان بر او تحمیل می

در  2بـه عنـوان فاعـل شناسـا     مؤلـف فوکو بیش از آنکـه بـر نقـش    . بیشتر است ةیک اید
  بنـدي  ن تأکیـد کنـد، بـر نقـش قواعـد حـاکم بـر صـورت        دهی به مـتن و معنـاي آ  شکل

ــد مــی ؤهــاي موجــود در دانــش عصــر حیــات م گــزاره ، 1378فوکــو، .(کنــدلــف تأکی
همچنین فوکو معتقد است که هر گفتمان با نظام قدرتمندي که دارد، معیار  3)27ـ24ص

 بـه فـرد تحمیـل    ،گیردآن صورت می هایی که در محدودةدر مورد کنشداوري را هم 

                                                             
1 . actions 
2 . subject 

 .27ـ26، ص 1378، ضیمران: ك.نیز ر. 3
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کنـد،  به این ترتیب، فرد از آن رو که بر اساس معیارهاي آن گفتمان داوري می. کندمی
هاي صورت گرفته در آن گفتمان را، که به ناچـار بـر اسـاس قواعـد آن گفتمـان      کنش

  هـاي ممکـن   کُـنش » تـرین بـدیهی «، و »تـرین درسـت «، »تـرین معمـول «اند، انجام پذیرفته
  )30ـ28ص، 1382میلز، .(داندمی

  کنــد و آن را اي کــه انســان بــا آن ارتبــاط برقــرار مــیحــال فــرض کنــیم آن پدیــده
بـا قواعـد،    Aو در گفتمـان   tاین روایـت را در زمـان    ،زید. فهمد، یک روایت باشدمی

یعنـی در  (بر اثر گذشـت زمـان  . فهمدمی xالگوها و معیارهاي مربوط به آن، به صورت 
و معیارهاي آن نیز  قواعد، الگوها، Bآن به گفتمان  بدیلو ت Aگفتمان  تحولبا  )'tزمان 

جا کـه  کند، از آنزندگی می Bو در گفتمان  'tحال عمرو که در زمان . شوندمی تحولم
فهمد، آن روایت را به می Bو معیارهاي گفتمان  یت مورد بحث را با الگوها، قواعدروا

، قواعـد،  Bن است که گفتمـان  مهم در اینجا آ ينکته. فهمیدخواهد  yناچار به صورت 
کنـد و بـه   اي کامالً ناخودآگاه به عمرو تحمیـل مـی  و معیارهاي خود را به گونه الگوها

  بـه نظـر   » معقـول «و » بـدیهی «کـامالً   ،و از روایـت بـراي خـود او   این ترتیـب، فهـم عمـر   
 Bو  Aکه دو گفتمـان   یزمان ت،یو عمرو از آن روا دیفهم ز ياتفاق برا نهمی. رسدمی
  .رخ خواهد داد زی، نحاکم باشدمتفاوت  ییایجغراف ۀاما در دو نقط ،زمان کیدر 

  
  »هقتیل العبر انا«روایت . 3

، مبنی بر اینکـه حضـرت   آمده )ع(در متون روایی شیعه، روایتی به نقل از امام حسین
باب «بابی با عنوان  ،ابن قولویه کامل الزیاراتبراي نمونه در . »العبرةقتیل  انا«: اندفرموده

روایت  8 ،وجود دارد که ذیل آن» الیذکره مؤمن اال بکی ةالعبرقتیل  )ع(فی أن الحسین
قتیـل  «را خـود   )ع(هـا امـام  که طی آن) 215ق، ص1417(کندبا اختالف در لفظ نقل می

آمده گونه این ،در برخی دیگر از این روایات 1.اندکردهمعرفی » قتیل العبرات«یا » ةالعبر
قتیـل  «ایشـان را بـا عنـوان     )ع(یـا امـام صـادق    )ع(که دیگر معصومین مانند امیرالمـؤمنین 

شیخ صدوق هم روایاتی را با الفاظ و مضـامین   2)216ـ214صهمان، .(اندخوانده» ةالعبر

                                                             
عـن سـعد بـن عبـداهللا، عـن       ،حدثنی ابـی «: آورده است کامل الزیاراتبراي نمونه، این روایت که ابن قولویه در . 1

: )ع(بوعبـداهللا ا قـال : قال بصیر، ابی عن ،هحمز ابی بن علی عن مهران، بن اسماعیل عنالحسن بن موسی الخشاب، 
  )215ص(».استعبر اال مؤمن یذکرنی ال العبرة قتیل انا: )ع(علی بن الحسین قال

 ابتـاه،  یـا  انـا : فقـال  مؤمن، کل عبرة یا: فقال الحسین الى )ع(امیرالمؤمنین نظر: قال ،)ع(عبداهللا ابی عن«براي نمونه، . 2
 ».یبن یا نعم: قال
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 خـود ذکـر کـرده    2)98ص(ثـواب االعمـال  و  1)200ص(امـالی بسیار مشابه در دو کتاب 
   . است

ها را نیـز دربـردارد،   اصلی برآمده از آن روایات را، که ایدة شترك تمام اینفصل م
» اشـک روانـم   ۀمن کشـت « ،دانست که معادل فارسی آن» قتیل العبره انا«توان عبارت می

هـا در  گونـه کـه سـال   آنــ  توان دریافتاي که از این روایت میاصلیة اید. خواهد بود
امـري پسـندیده    )ع(گریه بر ابا عبـداهللا  ـ آن است که پدیدةبوده است هنگ شیعی نیزفر

آن شکل  و روایات مشابه تیروا نیا ۀبر پای یعآنچه در فرهنگ شی ،از همین رو. است
در صـحراي   آن سـرور شـهادت   سـبب بـه   )ع(بر حضرت ابـا عبـداهللا   هیگرفته است، گر

  .کربالست
رد کـه بـر   اي از روایـات یـاد کـ   گسـترده  ، البته بایـد از مجموعـۀ  در کنار این روایت

از جملـه شـیخ طوسـی    . دو یاران ایشان داللت دار )ع(فضیلت و ثواب گریه بر ابا عبداهللا
زاري و «: کـه حضـرت فرمودنـد    نقل کـرده  )ع(روایتی را از امام صادق ،امالیدر کتاب 

روایـت   ،در همـین کتـاب   3)162ص(».گریه ناپسند است، مگر زاري و گریه بـر حسـین  
و  )ع(وارد شـده، کـه حضـرت از طلـب آمـرزش امـام حسـین        )ع(دیگري از امام صادق

  )55همان، ص.(دهند که بر ایشان گریه کنندپدرانشان براي کسی خبر می
  داللـت دارد، سـخن امـام     )ع(حسـین  روایت دیگري کـه بـر اهمیـت گریـه بـر امـام      

 )ع(آن را از امـام صـادق   ،در تفسیر خود ،است که علی بن ابراهیم قمی )ع(العابدینزین
هـر کـس بـر کشـته     «: کنند که فرموداز جدشان نقل می )ع(امام صادق. نقل کرده است

هـایش جـاري شـود، خداونـد در     اي که اشک بر گونـه شدن حسین گریه کند، به گونه
سـالیانی دراز در   دهـد تـا  جاي میهایی از بهشت اش در منزلقیامت او را به خاطر گریه

   4)292ـ291ص، 2ق، ج1387.(ها زندگی کندآن

                                                             
 بـن  حمـد ا بـن  الحسـین «: گونـه اسـت  هـاي ابـن قولویـه دارد، ایـن    متن روایت که اختالفاتی در لفظ با برخی نقل .1

 بیا عن الثقفی، مسکین بن الحکم عن الخطاب، بیا بن الحسین بن محمد عن بی،ا حدثنا: قال ،)اهللا رحمه(دریسا
 یذکرنی ال العبرة قتیل انا: )ع(علی بن الحسین عبداهللا بوا قال: قال ،)ع(آبائه عن محمد، بن جعفر الصادق عن یر،بص

 ».استعبر الا مؤمن
 عـن  آبـادي  السـعد  الحسـین  بن علی حدثنا :قال المتوکل بن موسى بن محمد حدثنی«: گونه استمتن روایت این. 2

 قتیـل  انا علی بن الحسین قال: قال )ع(بیا عن خارجۀ بن هارون عن مسکان ابن عن بیها عن البرقی عبداهللا بن حمدا
  ».مسروراً هلها لىا قبلهاو ردها الا مکروب یأتینی ال أن اهللا على وحقیق مکروباً قتلت ،العبرة

  »).ع(الحسین على والبکاء الجزع سوى مکروه والبکاء الجزع کل :)ع(قال«: گونه استمتن روایت این. 3
 لقتـل  عینـاه  دمعـت  مؤمن أیما: یقول) ع(الحسین ابن علی کان: قال ،)ع(جعفر ابی عن«: گونه استمتن روایت این. 4

  »[...]احقابا  یسکنها غرفا الجنۀ فی بها اهللا بواه خده على تسیل حتى دمعۀ السالم علیهما علی بن الحسین



7 
 

در فضیلت و ثواب بـراي کسـی    )ع(نیز روایتی از امام صادق ،شیخ صدوق امالیدر 
امـام   ،بر اساس نقل صدوق. شعري بسراید، وارد شده است )ع(که در سوگ امام حسین

ــی ــین    م ــام حس ــاي ام ــاعران در رث ــه ش ــد ک ــه     )ع(فرمودن ــود گری ــرایند و خ ــعر بس   ش
 ،مجلسی بحار االنوارتوان در ایات را میاي از این رومجموعه )142ـ141ص.(کردندمی

ایـن   )296ــ 278ص، 44ج.(یافـت » بتهبـاب ثـواب البکـاء علـی مصـی     «عنوان  ذیل بابی با
مجموعه روایات که سخنی همسو با روایت مورد بررسی ما در این نوشتار دارنـد، و بـه   

ــراي مضــمون روایــت مــا محســوب مــی   ــد ایــن ترتیــب تأییــدي ب شــوند، نشــان از تأکی
  .دارند )ع(بر گریه بر امام حسین )ع(ومینمعص

  
  هاي حاصل از این روایتفهم. 4
  دورة متأخر. 1ـ4

و در مورد ایـن روایـت سـخنی     متأخر شکل گرفته هايبه متونی که در سده مراجعه
دهـد کـه در مـورد ایـن روایـت و معنـا و کـارکرد آن نظـر         اند، نشان مـی به میان آورده

تــوانیم از در ایــن دوره مــیشــده از میــان منــابع نگاشــته . مســتقیمی اظهــار نشــده اســت
ایـن  گـردآوري و نقـل    هنگـام  ،عالمه مجلسـی . اثر عالمه مجلسی یاد کنیم، بحاراالنوار

سـخن  » قتیـل العبـره  « هاي مختلف آن از منابع گوناگون، از معناي ترکیببا متنروایت 
و معتقـد اسـت کـه مـدلول ایـن       کـرده  وي دو معنا را براي این ترکیب بیان. گفته است

  :باشدمی گونهاین رتعبا
  1)279، ص44ج.(کشته شدن من سببی براي گریه و اشک است .1
   2)356، ص98، جهمان.(گرینداي هستم که به خاطر او میمن کشته .2

بـه نقـل دیـدگاه عالمـه مجلسـی       ،)536ص(خود العوالمعبداهللا بحرانی نیز در کتاب 
  .نزد وي استدر این دیدگاه  قابل پذیرش بودنبه معناي  رسدبه نظر می و بسنده کرده
 ةخـود، ذیـل مـاد    البحرین مجمع کتاب در ،متأخر حیات اسالم نیز در دورةطریحی 

ایـن   ،و پـس از بیـان معنـاي عبـره     اظهار نظر کـرده  »قتیل العبره«در مورد ترکیب » عبره«
از قتل من هر جا سخنی بـه میـان آیـد، گریـه و     «: گونه معنا کرده است کهروایت را این

  )110، ص3ج(».گردداشک جاري می

                                                             
 و والبکـاء  العبـرة  لىا منسوب ،قتیل :يا العبرة قتیل انا قوله: بیان«: عالمه مجلسی به این صورت استاصل عبارت . 1

  ».ظهرا ولواال الحال، وشدة والحزن العبرة مع اقتل وا لها، سبب
 الـذى  القتیـل  يا الصـدر،  فـی  البکـاء  تردد وا الدمعۀ بالفتح العبرة العبرات قتیل :قوله«: گونه استاصل عبارت این. 2

  ».استعبر الا مؤمن یذکرنی ال العبرة قتیل انا: علیه اهللا صلوات قال کما العبرات، علیه تسکب
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نظـر   ،در ایـن دوره  )ع(وجود آنکه در مورد کارکرد و آثـار گریـه بـر ابـا عبـداهللا      با
» قتیـل العبـره  «صرفاً به بیان معناي ترکیب  عالمان این عصرو  نشده است،اظهار صریحی 

ــا  ــردهاکتف ــدک ــا  1،ان ــته   ام ــوع دس ــی ن ــق بررس ــديباز طری ــات  ن ــار روای ــرةدر آث    دائ
محل قرار گـرفتن ایـن روایـت،     تأمل در وگونی که در این دوره نگاشته شده، المعارف

 ،در ذهن علمـاي آن عصـر داشـته اسـت     )ع(گریه بر ابا عبداهللاتوان به کارکردي که می
این روایت را در مجموعه روایـاتی گنجانـده اسـت کـه بـه       ،عالمه مجلسی. دنزدیک ش

  )280ـ279ص ،44ق، ج1403.(فضل گریه و ثواب آن براي مؤمن اشاره دارند
یاتی کـه  این روایت را در مجموعه روا ،همانند عالمه مجلسینوري نیز  حسین میرزا

  به فضـل گریـه و ثـواب آن بـراي مـؤمن، و نیـز اثـر آن در بخشـش گناهـان وي اشـاره           
مـا   ،خـاص  بنديگونه دستهاین )313ـ  312ص، 10ق، ج1408.(د، قرار داده استکننمی

در دوره  )ع(عبـداهللا  ابـا شود که فهم از کارکرد و اثر گریه بر را به این نکته رهنمون می
نزدیک بوده است که گریه بر ابا عبـداهللا بـراي فـرد     موضوعمتأخر حیات اسالم، به این 

بـه عبـارت   . گـردد فضل و ثوابی در پی دارد و موجب بخشـش گناهـان وي مـی    ،مؤمن
داراي آثار روحـی و   ل عبادي ویک عم ،)ع(ها گریه بر امام حسیندیگر، از دیدگاه آن

گریـه بـر    هاي صـورت گرفتـه از پدیـدة   فهم حاصل آنکه،. معنوي براي فرد مؤمن است
عامـل بخشـش   «و » عامل کسب فضـل « :دتوان خالصه کرگونه میرا این )ع(امام حسین

  .»گناهان
  
  دورة معاصر. 2ـ4

گریه بـر   به پدیدةو در طی آن  معاصر شکل گرفته ةکه در دور یاما مراجعه به متون
در  ، نشـان از چرخشـی  شـده اسـت  و کارکردهاي آن براي مؤمنان اشاره  )ع(امام حسین

نسبت  در دوره معاصر و نوع کارکردهاي آن ،)ع(گریه بر حضرت ابا عبداهللا ةدیفهم پد
از آثار  ها را که در برخیفهم نیاز ا هاییدر زیر نمونه. ددار تاریخ اسالمبه دوره متأخر 

  :گذرانیماز نظر می ،یده استمعاصر به ثبت رس پدید آمده در دورة
  ف آن متوقّــ يو عبــاد یرا در ابعــاد روحـ  )ع(الشــهدادیبـر س  هیــگر )ره(ینــیخم امـام 

ما ملـت  «: ندفرماییم شانیا. رندگییآن در نظر م يبرا زین یاسیابعادي س بلکه، دانندینم
 ییو سدها مدهییم انیجر لیها ساشک نیکه با هم میهست یما ملت م؛یهست یاسیس ۀیگر

  )326، ص13ش، ج1361(».مکنییخرد م ،است ستادهیرا که در مقابل اسالم ا

                                                             
پژوهشـی در  : ك.بندي در مورد اظهارنظرهاي صورت گرفتـه دربـارة ایـن ترکیـب، ر    براي آگاهی از یک دسته. 1

 . 1386، پاییز و زمستان 46 ةشمارفر لنگرودي، فصلنامه علوم حدیث، ، محمد احسانیحدیث قتیل العبره
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در  )ع(مرحوم استاد محمدتقی شریعتی، منحصر کردن هـدف حرکـت امـام حسـین    
ه را نگـاهی  د و ایـن نگـا  کنزیده شدن را به طور قطع رد میگریه بر ایشان به جهت آمر

ایی و آزادي بـراي  ه ارمغـان آوردن رهـ  ایشان هـدف اصـلی امـام را بـ    . دخوانناقص می
  )11ـ9صش، 1336.(انددشیعیان می

از طرفـی  که  خواندیم یامیرا پ )ع(بر حضرت ابا عبداهللا هیگر یعتیدکتر شرمرحوم 
از طرف دیگـر،  و  کند،یبه مردم منتقل مدر راه باورهاي دینی شهادت را  ۀمسئلاهمیت 

 از اسـت   اينشانه ،هیمعتقد است گر يو .رساندیرا به گوش همگان م انحاکم تیظالم
که  یعیمسلمان شهشداري است به و  ،ی که بر مردمان رفتهرخ داده و ظلمکه  ايفاجعه

   )43ش، ص1351(شهادت و مبارزه با ظلم باشد ةآماد دیهمواره با
   یژگـ یدر کنـار دو و  ،هیـ گر یابیـ ارز عنـوان در کتـاب خـود بـا     یرکنـ  يمحمدمهد

 هیگر هايیژگیظلم را نیز از و هیعلمنان مؤ جییبه آالم، ته یدهندگو آرامش زداییگناه
معتقد اسـت کـه    ه،یگر يبرا »یاسیبعد س«با در نظر گرفتن  يو. شمردیبر ابا عبداهللا برم

 جیـی احساسـات را ته  ،گـر ید ياز سـو  کند،یم فیروح را تلط ،سو کیاگرچه از  هیگر
وي . اسـت  شیاز امـام خـو   تیعزاداران به تبع ةمحرك و وادارکنند نیو بهتر نماید،یم

و  »یـی زداگنـاه «هماننـد دو بعـد    زیـ خـود ن  »یبعد مبـارزات «در  هیبر این باور است که گر
ارزشـمند اسـت و    ــ شـد ها توجه مـی متأخر به آن ةکه در دور ـ»به آالم یدهنگآرامش«

کـه حـق    یزمان ،در واقع. است يدالور ۀروحی ةکنندو تقویت ت اجتماعیتحوالعامل 
را نداشـت،   ظـالم  يروهـا یگروه توان مقابله با ن ایو آن فرد  ،شد عییتض یگروه ای یکس

 ــ 20ص: ك.ر(.دهـد یاست که نفرت و خشم مظلوم را نشـان مـ   هیگر» سالح گرم« نیا
22(   

نام نهاده، یکـی از   عهیدر دست ش ايحربه: هیگرکه کتاب خود را  گرید ياسندهینو
 ةو عامـل آگـاه کننـد   » جهـاد « نیتـر بزرگ را )ع(نیامام حس يبرا يو عزادار هیعلل گر

 .دنشـ یندیب )ع(نیمـردم بـه انقـالب و جهـاد امـام حسـ       شـود یکه موجب م داندمیمردم 
  )24ـ22صتا، کاویانی، بی(

یکـی از آثـار و    ،گـر ید یاز نگـاه  يعـزادار در اثر خود بـا عنـوان    گرید ايسندهینو
کند بیان می ،و طرد اوست یکه در واقع نف ،»راز ستمگ يزاریاعالم ب«را  يعزادار دیفوا

  وي بیـان  . سـت مـورد قبـول فـرد نی    ،و معتقد است که این بدان معناست کـه عمـل ظـالم   
، باشـد مـی نیـز   »یاسیسـ مانور معنوي«اجراي نوعی  ،ها در واقعکند که این عزاداريمی

، 1375مـوالیی،  .(شـوند میمنسجم  )ع(نیامام حس تیهمه بر محور عزادارانآنکه  یعنی
اسـتفاده از  «را  )ع(یکی دیگر از کارکردهاي گریه بر امام حسین نویسنده )107ـ106ص
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را جلب  یخود، افکار عموم ۀطرفداران فرد مظلوم با گری یعنداند؛ یمی »تیم مظلومهرُاَ
، همـان .(برنـد یمـ  شیبـه پـ   گونـه نیو اهداف خود را ا شورانندیظالم م هیو عل کنند،یم

  )110ص
، گریـه  معاصـر  ةدر دور هاي طرح شدهکه در دیدگاه فتتوان گبه طور خالصه می
بـه ظلـم    تن نسـب انابه مسـلم  بخشیعامل آگاه«، »شکنسیل سد«بر ابا عبداهللا به عنوان 

برخی  .معرفی شده است» سیاسیـ مانور معنوي«، و »جهاد«، »حربه«، »سالح گرم« ،»ظالم
نیز همانند استاد محمدتقی شریعتی انحصار کارکرد گریه را بر کسب ثـواب و آمـرزش   

  .کنندگناهان شیعیان رد می
، و کارکردها و )ع(نیبر امام حس هیگر ةدیصورت گرفته از پد هايفهم انیم سهیمقا

 یتحول روشنی متأخر و معاصر حیات اسالم، به ةآن براي فرد و جامعه، در دو دور آثار
 )ع(بر ابا عبداهللا هیگر آثار مترتب بر. دهدیارائه شده از این پدیده را نشان م هايدر فهم

یعنـی دو بعـد   (کسـب فضـیلت و ثـواب    و ،ییزدامتأخر در دو کارکرد گناه ةرا در دور
کـارکرد سـوم کـه در     کی ،معاصر ةاما در دور ،دکرخالصه  توانیم) عبادي و روحی

 یاسـ یهمـان بعـد س   و آن، رد،گیـ یآن است، مورد توجه قـرار مـ   يبرا يگریواقع بعد د
 جیـی ته«و » عامـل انسـجام ملـت   «کـه در لبـاس    تازه براي گریـه  کردکار نیا. گریه است

 یمعرف یت اجتماعتحوال جادعامل ای ،شود، در نهایتظاهر می» احساسات بر علیه ظالم
منفعالنه در برابـر ظلـم ظـالم بـر مظلـوم       یواکنش گرید هیگر ،معاصر رةدر دو. گرددیم
، و ذکـر مصـیبت   در کـربال  )ع(حسـین  امصرفاً یادآوري حرکـت امـ  ، یعنی دیگر ستین

است که موانع ظالمان » گونلیس یموج«و » سالحی گرم«نیست، بلکه  وارده بر حضرت
تعابیر بیان شـده بـراي گریـه کـه در     اوصاف و . ندچییرا در مقابل حرکت مظلومان برم

این کـارکرد  . دهدپایانی بند پیشین ذکر شد، به روشنی این بعد جدید را نشان می ۀملج
و در  کنـد جلـوه مـی   گریتر از دو بعد درگیچشم وتر پررنگ ، گاهمعاصر سوم در دورة
  .دهدالشعاع خود قرار میها را تحتآن ،برخی موارد

  
  ي طرح شدههاتحلیل دیدگاه. 5
، در )ع(نیبـر امـام حسـ    هیدر فهم آثار و کارکردهاي گر یتحولکه  میدانست نجایا تا

 تـوان یاما چگونه مـ  ،وجود آمده استه ب تشیع خیتأخر تارة ممعاصر نسبت به دور ةدور
 تـوان یمـ  نجـا یکـه در ا  ايهیکرد؟ فرضـ  حلیلبر مفهوم گفتمان ت هیرا با تک یتحول نیچن

 )ع(بر ابا عبداهللا هیگر يبرا) کارکرد سیاسی(کارکرد جدیدآن است که بیان  ارائه کرد،
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 یاسیس ۀشیصورت گرفته باشد که در اند یتحول رتواند تحت تأثیدر دوران معاصر، می
  .وجود آمده استه در دوران معاصر ب عهیش

ل در اندقمري را دوران آغاز  13 ةاواخر سد عه،یش یاسیس ۀشیاند خینمورۀیشـ تحو 
کـه   یعـوامل  ریتحـت تـأث   ،دوره نن معتقدند کـه در ایـ  آنا. کنندسیاسی شیعه معرفی می

  ، باشــد یاســالم هـاي نیاسـتعمارگران بــه ســرزم  يانــدازدســت ،هـا آن نتــریمهــم دیشـا 
 يحیات اجتمـاعی انسـان، مـورد توجـه علمـا      ادبه عنوان بعدي مهم از ابع ورزياستیس

از  انیـ جر نیـ ا ،رانیـ ا یفرهنگـ  ةدر حوز. قرار گرفت یعیش يخصوص علماه اسالم، ب
 یطـ . اسـت  يریـ گیقابل پ یانقالب اسالم يرگیتا مقدمات شکل تیمشروط ةآغاز دور

را  يدیـ جد هـاي و گـزاره  میتالش کردند تا مفـاه  یعیش يعلما ،ینسبتاً طوالن ةدور نیا
 .دهنـد  قیـ تطب یاسـالم  عتیو حکومت با آن مواجه بودند، بـا شـر   استیس ةدر حوز هک
 یاسـ یس ۀشـ یدر اند ايت عمـده تحـوال  ،بیترت نیبه ا )255ـ253صش، 1378کدیور، (

 »تیـ وال«مفهـوم   يایـ اح تـوان یهـا را مـ  آن نتـری وجود آمد کـه عمـده  ه ب عهیمعاصر ش
 رابالنده خود  ي، عمالً محتوا)عج(عصر یحضرت ول بتیکه پس از غ یدانست، مفهوم

. گرفتار و مهجور مانـده بـود   ،یعیش یو فقه کالمیمتون الي الباز دست داده بود و در 
ه را بـ  عهیش ۀجامع یاسیو س ینیزعامت د دیبا يفرد ايدر هر دوره ،مفهوم نیبر اساس ا
مفهوم  نیا يایاح. کند يرهبر رو به پیشحرکت  ریو آن جامعه را در مس رد،یدست بگ

و ) ق1312ـ1230(يرازیش يرزایاز جمله م يافرادبا کوشش  تیمشروط ةدور ياز ابتدا
ماننـد مرحـوم آخونـد     یکسـان  به دسـت آغاز شد و ) ق1327ـ1259(اهللا نوريفضل خیش

بـا   تیـ و در نها افـت، یادامـه  ) ق1342ــ 1277(ینینائ يرزایو م )ق1329ـ1255(یخراسان
شکل  ،شانیا اتیو در نظر دیبه اوج خود رس) ق1407ـ1320(ینیامام خم هايمجاهدت

مفهـوم   يایـ در کنـار اح  )110ــ 108صش، 1376نامـدار،  .(افتیخود را  یو متعال یینها
متمرکـز بـا    يرهبـر  کیـ آن بـه   لیو سـپس تبـد   تیـ دستگاه مرجع يرگیشکل ت،یوال

 لیتشـک  ۀشـ یاند ــ يانصار خیش اتحی ه خصوص در دورةب ـبسیار يو معنو یقدرت مال
ش، 1380عنایـت،  .(گرفتکم شکل کم عالم دینی کی يبه رهبر یعیحکومت ش کی

 یولـ « کی يضرورت تشکیل یک حکومت دینی به رهبر ،بیترت نیبه ا )279ـ277ص
  .دیبه اوج خود رس »هیفق

 نیـ در کنار ا. در دوران معاصر نبوده است عهیش یاسیس ۀشیدر اند تحولتنها  نیا اما
 سیاست از سـوي  هاي حوزةت، در روند تطبیق مفاهیم شریعت با مفاهیم و گزارهتحوال

در ایـن  . انجـام گرفـت   هـایی یشـ یبازاند زین» شهادت«و  »هیتق« میدر مفاه ،یعیش يعلما
ناپذیر دانسـته  دیگر امري اجتناب ،میان حالت واقع و حالت مطلوب ۀفاصل ،هابازاندیشی
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مختص نخبگـان معصـوم خوانـده     ،شد، و از خودگذشتگی در راه دین و اصول آننمی
  )جاهمان(شدنمی

اي کـه گونـه   ــ »حالـت مطلـوب  «بـه  » واقـع حالت « لیتالش براي تبد ،بیترت نیبه ا
 ةنیـز ایـد  . انگاشـته شـد  » مطلـوب «و » ممکن« ـداشت پیبازتعریف در مفهوم تقیه را در 

ــتگ  ــتن شــهادت و ازخودگذش ــدر راه د یاختصــاص داش ــان   نی ــه معصــومان و نخبگ ب
 یعیامـت شـ  ۀ مـذهب از وظـایف همـ    رفـت و شـهادت و ایثـار در راه    انیاز م ،دهیبرگز

  .محسوب شد
را در نقـش دکتـر علـی شـریعتی     نباید البته  ،سیاسی شیعه ۀت اندیشتحوالدر جریان 

ن انـا تنها دستگاه فکري شایسته و مبارز، براي انبـوهی از جو  مطرح نمودن اسالم به مثابۀ
، شـهادت ، امامتامت و وي طی آثار گوناگون خود همانند  1.ایرانی از نظر دور داشت

و بسیاري آثار دیگر، با خوانشی که از اسـالم شـیعی ارائـه کـرد،      شیعه یک حزب تمام
عنوان  معاصر به سمت اسالم شیعی به انان ایرانی را در دورةتوانست گروه زیادي از جو

هـاي  سـایر گـروه   هـا بـه  ستیز بکشاند و مانع جـذب آن یک مذهب صاحب پیشوا و ظلم
فعالیت خود، دین را  هایی که در دورة، گروه گرا گرددهاي چپفکري از جمله گروه

    2.خواندندمردم می گر وضع موجود، عامل ایستایی و افیون تودةوجیهت
موجـب گشـت کـه امـت      ،معاصر در اندیشۀ سیاسی شیعه در دورة هایشیبازاند نیا

از  ،یاسـالم  نیقـوان  ياجـرا  يبـرا  اينـه یزم سازيفراهم هتراه خود را ج ،نظر در عهیش
بـه   )ع(برپایی یک حکومـت دینـی در زمـان غیبـت معصـوم      وقفه جهتطریق تالش بی

  .یابی کندباز عالم دینی کی رهبري
 ۀیـ بـر پا  بیان شد،بر ابا عبداهللا  هیگر يبرارا که  هاییدر کارکرد تحول میبخواه اگر

 تحـول کـه ایـن    مییبگـو  دیـ با م،یکنـ  نیـی تب عهیشـ  ۀشـ یشـده در اند  ادیـ  یگفتمـان  تحول
 شـان یبر ا هی، و در رأس آن گر)ع(امام حسین يدر عزاداري برا تحولموجب  ،گفتمانی

گفتمـانی موجـب شـد، تـا      تحولاین  رسدیمطلب آنکه به نظر م حیتوض. گردیده است
مسیري  ترین بخش آن است، به عنوانشاخص کهو گریه  )ع(عزاداري براي امام حسین

جهـت   ،هـا بـراي مقابلـه بـا ظلـم     وحدت شیعیان، و تهییج احساسـات آن براي انسجام و 
گرایش شیعه به تـن در دادن بـه    ،در واقع. برپاکردن یک نظام سیاسی اسالمی فهم شود

در عمـل، موجـب    جویانهمسالمت آوردن به تقیه به عنوان یک شیوةنظام حاکم و روي 
یـاد و  ، تنهـا هـدف از کـل    »یاسـی یـابی س آگـاهی «یا » ارشاد«و نه » گریه کردن«شد که 

                                                             
 .274ـ 268، ص 1380حمید عنایت، : ك.ر .1
 .جاهمان: ك.ر. 2
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، گرایش غالب از این واقعـه  ،در واقع. شناخته شود )ع(هاي امام حسینمجاهدت خاطرة
  1)312، صهمان.(دست دادن روایتی تنها سوگمندانه از این واقعه بوده استه یشتر بب

 يبـه رهبـر   ینـ یحکومـت د  کیـ  ییبرپا که عه،یش یاسیس ۀشیاند دیگفتمان جد اما
کـربال بـه    يدر صـحرا  )ع(نیموجب شد تا حرکت امام حسـ  کرد،یرا دنبال م هیفق کی

 ییبرپـا  يمقابله با ظلم دوران خود، و کوشش برا جهت یعیامت ش يبرا ییعنوان الگو
فـرد   یـۀ گر بیترت نیبه ا. گرددمطرح  يدیظلم و پل ينابود يبرا یحکومت اسالم کی

تــا، عزتــی، بــی(ردگیــیبــه خــود مــ هزانســتیظلــم ییرنــگ و بــو زیــن )ع(بــر ابــا عبــداهللا
 تحـول ایـن   ،در واقـع  2.گـردد سـتیزانه مـی  هـاي ظلـم  قیـام و الگو و اسـوة   )164ـ162ص

، )ع(نینسبت به شهادت امام حسـ  یگفتمانی موجب شد تا فهم از گریه به عنوان واکنش
عملی جهت ایجـاد انگیـزه    مثابۀگردد و از آن به  لیتبد» فعال« يربه ام» منفعل« ياز امر

بـه  . در مقابله با ظلم استفاده گـردد  )ع(نیسنخ ساختن فعل خود با فعل امام حسبراي هم
گیرد که شکل میمعاصر حیات اسالم  ةدور این ترتیب فهمی از کارکرد و اثر گریه در

یافت را  مسئلهتوان این می اندوره، فراو ندر طول ای. متأخر سابقه نداشته است در دورة
 ارانی ای )ع(نیو قطب مظلوم به امام حس د،یزکه در تقابل ظالم و مظلوم، قطب ظالم به ی

عاشـورا و حرکـت امـام     ةبر اساس گفتمان معاصر پدید ،در واقع 3.شوندیم هیتشب شانیا
  .گرددهاي زورگو تلقّی میالگویی تکرارپذیر براي شیعیان در مقابل قدرت ،)ع(حسین

بعـد سیاسـی آن    ۀعاشورا از زوای مسئلۀمعاصر به  ةپژوهشگرانی که در دوراز جمله 
عاشـورا   مسـئلۀ تحت تأثیر گفتمان معاصر از فهم  ،پرداخته، و در بررسی خود به وضوح

، تأملی در نهضت عاشوراوي در کتاب خود با عنوان . قرار گرفته، رسول جعفریان است
به جهت جایگزین کردن  ،»از نوع انقالبی آنحرکت سیاسی « کربال به مثابۀ» جنبش«از 

) 283ش، ص1388جعفریـان،  .(گویداموي سخن می» نظامی«علوي به جاي » حکومتی«
اصالت را به بعد فضـیلتی و نـه سیاسـی     ،عاشورا مسئلۀوي از جریانی که در پرداختن به 

نگـاهی کـه    و تخطئـۀ  ، یـاد مـی کنـد و بـا  نفـی     »صوفیانه«دهند، با عنوان جریان آن می
کنـد تــا  ، تــالش مـی )326ص، انهمـ (کمتـرین تـوجهی بــه بعـد سیاسـی عاشــورا نـدارد     

  4.محوریت را به بعد سیاسی  این واقعه بدهد
  
  گیرينتیجه. 6

                                                             
  .تأکیدها از نگارندگان است. 1
 .326ـ 324ش، ص 1388جعفریان، : ك.ر. 2
  .311ـ310همان، ص: ك.ها دربارة طلوع نگاه سیاسی به واقعۀ عاشورا، ربراي برخی دیگر از تحلیل. 3
 .316ـ 283ص همان،: ك.ر. 4
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در فهـم از روایـات اسـالمی، بـا اسـتفاده از       تحولگیري تغییر و شکل مسئلۀبررسی 
توانـد در کنـار   پردازند، میها میابزارهایی علمی که به تحلیل و بررسی متون و فهم آن

مورد استفاده قـرار   شده، یاد شده ابداع مسئلۀاسالمی براي حل  هایی که در سنتروش
ت صـورت گرفتـه در   تحوالبا استفاده از مفهوم گفتمان به تحلیل  ،در این نوشتار. گیرد

ین پژوهش نشـان  هاي ایافته. پرداخته شدو کارکردهاي آن » قتیل العبره انا«فهم روایت 
متأخر تاریخ تشیع به ایـن گونـه بـوده کـه از آن      دورةدهد که فهم از این روایت در می

یـا راهـی جهـت کسـب      چه، آن را وسیله ؛شده استستوده بودن امر گریه برداشت می
افزون بر فهم پیشین  ،معاصر ؛ اما در دورةاندشناختهفضل و ثواب و بخشایش گناهان می

خـود   )ع(گونه که امام حسـین ضرورت گریه به منظور مقابله با ظالم، آن ،از این روایت
در فهـم آن اسـت    تحـول تحلیل ما از این . فهم شده است ،این مسیر را انتخاب فرمودند

معاصر و به وجود آمدن ضرورت تشکیل یـک   تحول گفتمان سیاسی شیعه در دورةکه 
حاد عموم ابزاري براي اتّ ،تا گریهحکومت دینی به رهبري یک عالم دینی، موجب شد 

ها نسبت به ظلم ظالم تلقـی  شیعی، و نیز ایجاد آگاهی و هوشیاري در آن جامعۀاعضاي 
عـال  معاصـر، نسـبت بـه واقـع بیرونـی حـالتی ف       ، گریه در دورةبه این ترتیب. و فهم شود

  .توان گرفتمتأخر  سراغی از آن نمی گرفته است، وضعیتی که در دورة
صـورت گرفتـه در فهـم     تحـول تنها  که در مورد این نمونه، رداشاره ک دیبادر پایان 

قـرار   یگریه و کارکردهاي آن در دو دوره متأخر و معاصر حیات اسالم را مورد بررسـ 
در  ده،یـ پد نیـ در فهـم از ا  زیـ ن یتتحـوال بتـوان   ،تـر قیـ دق هايیاحتماالً با بررس. گرفت

 ادیـ  در بـاال  ی کـه تتحوالتی جدا از تحوالاسالم، یا حتی  تاریخ هاي متقدم یا میانۀدوره
  .کرد یشناسای هاي متأخر و معاصرشد، در دوره
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