
 

 

  

  

  

  

 
 

شناسی  اقعۀ عاشورا بر اساس الگوي روایتتحلیل ساختار روایی و

  الطف وقعة گریماس مبتنی بر متن

  

  *آزاده عباسی

 
  

  چکیده
به دریافت زوایاي پنهان وقایع ، گریماس» شناسی روایت« الگوي از جملهالگوهاي روزآمد مطالعاتی 

هجري است؛ عاشورا  61دهم محرم ۀ کند. یکی از حوادث مهم تاریخ اسالم واقع کمک شایانی می

، مکان خاصی باشد. مطابق بـا احادیـث موجـود   اي نیست که رویداد آن محدود به زمان و یا  حادثه

شده و بعد از جریانات گونـاگون در    ابتدایی این حادثه پس از مرگ معاویه در مدینه تشکیلۀ هست

مهم تاریخی در کتـب   یابد. این حادثۀ ارانشان خاتمه میی و شهادت امام حسین روز عاشورا با

 آن بر» وقعإل الطف«پژوهش حاضر با واکاوي متن شده است.   مخنف نقلابی  مقتل از جملهگوناگون 

زوایـاي مختلـف ایـن حادثـه را در سـه      ، گریماس» شناسی روایت«گیري از الگوي  ست تا با بهرها

تحلیلی قرار داده و به این پرسش بپـردازد   مکه و کربال مورد بررسی توصیفی، موقعیت مکانی مدینه

و هریک در به وقوع پیوستن این حادثه تا چه میزان  عاشورا چه کنشگرانی حضور دارند ۀکه در واقع

، دهد که در هر سه موقعیـت مکـانی   اند؟ دستاوردهاي حاصل از این پژوهش نشان می نقش داشته

با الگوي گریماس تطبیق کامل دارد. برخی از کنشگران در مقـاطع گونـاگون ثابـت و    » روایت«این 
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 همواره نوعی واکنش است. این مطلب عبارت اُخراي کالم امام حسـین ، اصلی عنوان کنشگر به
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  مقدمه و بیان مسئله. 1

هجري  61سال  ۀواقع، هاي تاریخ اس�م پژوهشۀ در گستر مورد توجهیکی از مقو�ت 

هاي  شده و در تمامی این سال بزرگ عاشورا سپري ۀسال از حادث 1400است. بیش از 

خاندان  انگیزِ حیرتۀ علل و چرایی پیدایش این حماس، ژرفا، ابعاد در خصوصطو�نی 

، هـاي تـاریخی   اند. عـ�وه بـر بررسـی    هاي درازدامنی نگاشته نوشته اقران و اعدا، وحی

هاي حدیثی نیز بر کشف ابعاد گوناگون این واقعه کمک شایانی کـرده اسـت.    جویی پی

انـد. در   بزرگ سهم بسزایی داشـته  ل نیز در انتقال جزئیات این حادثۀمقات، این افزون بر

هـاي   بـا توجـه بـه بازسـازي     مخنـف ابـی  مقتـل   یا همان وقعإل الطف کتاب، میان این

از استواري بیشتري برخوردار است. این پژوهش بر محور ، هاي اخیر شده در سال انجام

  ریزي شده است. متن این مقتل پایه

بهتـر  ۀ توانـد در مفاهمـ   می، بردن از الگوهاي روزآمد مطالعاتی  بهره، از سویی دیگر

ویـژه   متـون و بـه  ۀ هاي نوین در مطالع تأثیرگذار باشد. یکی از شیوه، تاریخی واقعۀیک 

» السـرد «است که در زبان عربی به آن  1شناسی روایت، هاي تاریخی ها و حماسه داستان

 ادبـی بـه شـمار    گونـۀ   یـک  2روایـت ، مطالعاتی ۀشود. در این شیو گفته می» الروایإل«یا 

رمان و داسـتان کوتـاه را در   ، کمدي، تراژدي، حماسه ملهاز جرود و انواع مختلفی  می

اسـت   هاي مطالعـاتی آن  داده است. وجه برتري این روش بر سایر شیوه  دل خود جاي

دهد و با توجه به ابعاد گوناگون داسـتان از   بررسی قرار می را مورد» روایت« که ساختار

رنـگ و... امکـان اسـتخراج     پـی زمان و مکـان و  ، دید زاویه، ها شخصیت، قبیل روایتگر

 بـر » روایـت «تحلیـل  ، آورد. به دیگر سخن روشمند معانی نهفته در روایت را فراهم می

تولید دانش از امور غایب است و به مخاطب این امکان را  اي براي اساس این متد شیوه

هاي موجود در یک روایت را درك کرده و بـه زوایـاي پنهـان آن     دهد که پیچیدگی می

  یابد. دست

انـد تـا بـر     کوشـیده » شناسـی  روایـت «پژوهندگان علم ، هاي گذشته تاکنون از زمان

 پایۀ عناصـر سـازندۀ   را بر» شناسی روایت« ساختار روایت تأکید کرده و الگوهاي متعدد

ـ » شناسی روایت«روایت معرفی کنند. یکی از الگوهاي مطرح در  الگـوي کنشـی    ۀنظری

اسـت. ایـن نظریـه بـر نـوع عملکـرد و       ، تبـار  تـوانی شناس معروف لی نشانه، 3گریماس
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هش حاضر ضمن گزارش مختصر هاي داستان تکیه دارد. پژو چگونگی کنش شخصیت

و نیـز   مخنـف ابی مقتل ویژه  موجود به مقاتلبردن از   سعی دارد با بهره، کرب� از حادثۀ

این حماسه بپردازد و به این سـؤال  ۀ شناسان هاي روایت به بررسی مؤلفه، احادیث منقول

بررسـی حماسـه عاشـورا بـر     ، هاي حدیثی موجـود  توجه به آنکه دادهکه با پاسخ دهد 

کـرب� نقـش   ۀ چـه کنشـگرانی در حماسـ   ، پـذیر اسـت   اساس این الگوي نوین امکـان 

اند؟ میزان تأثیر  یار یا ضدکنشگر ایفاي نقش کرده شاند؟ و چه کسانی به عنوان کن داشته

این  فرضیۀ، ک از آنان در به وقوع پیوستن این حادثه چه میزان بوده است؟ بنابراینهری

بـه  ابی امکان دستی، عاشورا بر اساس الگوي گریماس است که تحلیل واقعۀ پژوهش آن

تـاریخی ممکـن    هاي حدیثی این و در خ�ل بررسی از  آورد که پیش نکاتی را فراهم می

  نبوده است.

در زبان فارسی و ، مشترکات لفظی بوده از جملهروایت  ۀواژ است که مهم آن نکتۀ

کـه   آنجـا  از رود. کـار مـی   بـه » حدیث«معناي  ربی داراي کارکرد تخصصی است و بهع

توجـه بـه ایـن    ، انـد  را نقل کرده واقعۀ عاشوراخاستگاه این پژوهش احادیثی است که 

معناي حدیث  اساساً با »شناسی روایت«در » روایت«نماید که اصط�ح  نکته ضروري می

  متفاوت است. عدم توجه به این مسئله ممکن است موجب سوءتفاهم گردد.

  . پیشینۀ پژوهش1ـ1

 واقعۀ عاشورا�زم به یادآوري است که اگرچه تاکنون ، این پژوهش در یادکرد از سابقۀ

اسـاس  حال بـر   تابه، حدیثی مورد واکاوي قرارگرفته بارها از زوایاي مختلف تاریخی و

الگـوي کنشـگر    شـناختی و از منظـر   ویژه با نگاه روایت به، هاي جدید شخصیت نظریه

ها کـه بـه    تاریخی نگریسته نشده است. برخی از این پژوهش به این حماسۀ، گریماس

روایـات  « مقالـۀ اند از:  رسد ممکن است به پژوهش حاضر نزدیک باشد عبارت نظر می

، رحمان سـتایش و رفعـت  »(نقد و بررسیمیزان  عاشورایی انساب ا�شراف ب�ذري در

به بررسی روایات ب�ذري در ، که از عنوان مشخص است ؛ در این مقاله چنانش)1396

تحلیـل محتـواي مکاتبـات و    « مقالۀو اعتبارسنجی آن اختصاص دارد.  انساب ا�شراف

بابـازاده و  (»در جریان قیام عاشورا و تخریج مـدل منطقـی آن   مذاکرات امام حسین

از حیـث منطـق و    مکاتبات و مـذاکرات امـام  ، در این مقاله ش)؛1397، زاده فتاحی
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ومـت و پایـداري در   بررسـی مضـامین مقا  « لـۀ مقادر ه اسـت.  شـد اسالیب آن واکاوي 

بررسی  مفاهیم مرتبط به مقاومت مورد ش)1397، خلیلیرامرزي و ف»(رجزهاي عاشورا

شود.  ین مقاله نیز دیده نمیشناسی در ا ردپاي روایت و البته و واکاوي قرار گرفته است

 بـر اسـاس گـزارش دو منظومـۀ     واقعۀ عاشورانمادهاي عرفانی آب و عطش در «مقالۀ 

، سـی نمادهـا را دارد  شناسـی و برر  نشـانه  ۀاگرچـه سـابق   ش)1390، پارساپور(»عرفانی

شناسی که موضـوع   روایت نماد آب و عطش پرداخته و به مسئلۀبه دو  طور مشخص به

 ورودي ندارد.، اصلی پژوهش حاضر است

بـه طریـق اُولـی     اي طو�نی ندارد و پژوهش با رویکرد و تکیه بر علوم نوین سابقه

د توجه یاین باوجود شود. با  را با تکیه بر این الگو یافت نمیعاشو هایی دربارۀ پژوهش

 نشدنی است؛ در ایـن راسـتا شایسـتۀ    رداشت که لزوم چنین مطالعاتی بسیار مهم و انکا

هـایی   هاي جدید در صورتی بایسته است کـه دریچـه   کارگیري نظریه است که به توجه

هاي متفاوت و بدیع را همـوار سـازد و در کشـف     تازه را بگشاید و دست یافتن به افق

  گشا باشد.هان حوادث تاریخ راهزوایاي پن

 مبانی نظري. 2

نخست مبـانی نظـري در   ، به سؤا�ت مطرح در این پژوهش براي پاسخ دادن، در ادامه

واقعـۀ  گیرند؛ بخش اول مـروري گزیـده بـر     بررسی و واکاوي قرار می دو بخش مورد

  شناسی خواهد بود. و بخش دوم مباحث مربوط به روایت عاشورا

 واقعۀ عاشورا بر مختصر مروري .1ـ2

 امام حسین، حسنس از شهادت امام دهد که پ نشان می هاي تاریخی جویی پی

پیمان  دلیل بهبرخ�ف درخواست مردم و  دار زعامت مردم شدند. امام حسین عهده

خ�فت فقط در دست معاویه باشـد و آن را بـه   با معاویه مبنی بر اینکه  امام حسن

 تا آنکه معاویه مرد. ندسپري کردهیچ عملکردي  بیسال را  ده، پسرش یزید منتقل نکند

یزیـد  ، ؛ اما برخ�ف پیمانبه معاویه هم تمام شد حسینتعهد امام ، با مرگ معاویه

یزیـد از مـردم   ، در مدینـه سـاکن بـود    حسـین امـام  ، . در این ایامبه خ�فت رسید

شهرهاي مختلف مشغول گرفتن بیعت شد و به والی مدینه دسـتور داد از مـردم بیعـت    

و سـرش را   دکشـ باو را ، با او بیعـت نکـرد   است که اگر حسینو از او خو بگیرد
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در حکـم را خبـر کـرد و از او      بـن   مروان، براي اجراي فرمان یزیدبفرستد. والی مدینه 

کـه  را انجـام بـده   مروان به او گفت همان کـاري   ؛مشورت خواستمورد دستور یزید 

 اما امـام  را فراخواند. امامبراي انجام دستور یزید ، والی مدینه !یزید دستور داده

هـاي بسـیار    بعـد از کشـمکش   رو ؛ ازایـن دانسـتند  کسی مثل یزید را جایز نمی بیعت با

از مدینـه   شب نیمهو  هبار سفر بست، هخود را جمع کرد ۀخانواد ندگرفت سرانجام تصمیم

حضرت بـه مکـه رفـت و از     ند.در خفاي کامل به مکه سفر کرد امام وند.خارج ش

از شـهرهاي مختلـف   در ایـن مـدت مـردم     و ند؛در مکه بود حجه ذي 8بان تا سوم شع

برونـد  به کوفه حضرت نوشتند و درخواست کردند که  يمتعدد هاي نامهبراي حضرت 

و از  دفرسـتا هـا   نـزد آن عقیـل را    بـن   مسـلم  حسینیزید قیام کنند. امام و بر ضد 

انجام  ۀبزرگ به بهان يلشکریزید  سویی دیگر از ن شدند.ها مطمئ صحت فرستادن نامه

دستور داد حسین را مخفیانـه دسـتگیر و یـا او را     ها آنمراسم حج به مکه فرستاد و به 

بـا توجـه بـه جـواب      حسـین امام  .روز هفتم وارد مکه شد این کنشگرترور کنند. 

عـراق   سـوي  بـه و  ندروز هشـتم از مکـه خـارج شـد    ، اط�ع از قصد یزید نیز و مسلم

خبر شـهادت مسـلم بـه حضـرت داده     بودند که در مسیر کوفه  ند. امامردحرکت ک

در ایـن  نینـوا رسـیدند.    ۀتا به منطقـ ه کوفه ادامه مسیر داد قصد  به حسینشد. امام 

 وجـود  بـا  امام حسین حضرت بست؛ یزید ریاحی راه را بر امام  بن  حر، محل

 اعزامـی  لشـکر  آنکـه  از  . پـس در نینوا متوقف شد اجبار به، آنکه قصد بازگشت داشتند

اي رقم خورد که در طـول تـاریخ اسـ�م و بلکـه      حادثه، رسیدبه نینوا زیاد   بن  هللاعبیدا

هجري  61و اصحابشان در روز دهم محرم سال  بشریت همانند ندارد. امام حسین

  به شهادت رسیدند.

مکه و کـرب�  ، در سه موقعیت مدینه، این ماجرا بر اساس جغرافیاي رویداد اتفاقات

روایـت بـر    گانۀ هاي سه هریک از این موقعیت، جویی است. در ادامه بررسی و پی قابل 

 تحلیل و بررسی خواهد شد. اساس الگوي کنشی گریماس 

  شناسی روایت. 2ـ2

 اوردي اسـت کـه اندیشـۀ   دسـت ، عنـوان یکـی از علـوم ادبـی نـوین      به شناسی روایت

در ، مـی�دي  19وجود آورد. نخستین کسـی کـه در قـرن     ساختارگرایی در داستان به
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هـاي نقـد روایـت و     عنوان یکی از شـیوه  ساختارگرایی را به، مکتب فرمالیسم روسی

هـا   وي الگویی براي تحلیل سـاختاري قصـه   ؛بود 4و�دیمیر پراپ، داستان مطرح کرد

بیـان کـرد؛ در    هـاي پریـان   شناسی قصه ریخت کتاب ارائه نمود و دیدگاه خود را در

متنی است که تغییر وضعیت از حالتی متعادل به غیر متعادل و » روایت«، پراپ اندیشۀ

 31پـراپ   )53ص، ش1386، پراپ(.کند دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیان می

هـا   آنهاي مختلف یک داستان را بر اسـاس   نقش ویژه یا کارکرد را یافت و وضعیت

نامید. او همچنین بـراي   5شناسی ریختشده خود را  هگذاري کرد. وي الگوي ارائ یهپا

، بابـایی  آقـا  ک: حاجین(.ن کردعملکرد را معی داستان هفت حوزۀ هاي یک شخصیت

  )19ـ18ص، ش1398

ارائـه  » روایـت « غیر از پـراپ دیگرانـی نیـز تعـاریفی بـراي     ، شناسی در علم روایت

روایـت یعنـی   «انـد:   گونه تعریف کـرده  بنت و رویل روایت را این، اند؛ براي نمونه داده

بنـدي   میانـه و پایـان  ، اي از حوادث که داراي نظم خـاص اسـت و از دیباچـه    مجموعه

تحلیل روایت ، ) بر این اساس67ص، ش1388، بنت و رویل(».خاصی برخوردار است

فراتر از اینکـه افـراد   پردازي افراد است و همچنین  هاي قصه امري فراتر از کشف روش

تحلیـل  ، کننـد. در حقیقـت   خود را بازنشر داده یا گزارش می هاي زیستۀ چگونه تجربه

اي براي تولید دانش از امـور غایـب اسـت و بـه مخاطـب ایـن امکـان را         روایت شیوه

  هاي آن روایت را درك کند. دهد که پیچیدگی می

 قـرار » شناسـی  روایـت «هاي  نظریهاي براي  بعدها پایه، پراپشده توسط  ارائه يالگو

، آورد وجـود مـی   بـه  هایی که در شناسایی روایـت  برخی محدودیت دلیل بهگرفت؛ اما 

واننـد الگـویی   پراپ ایجاد کننـد تـا بت   را بر آن داشت تغییراتی در نظریۀ شناسان روایت

الگرداس ، انپرداز این نظریه ها ارائه دهند. یکی از تر با قصه و داستان بهتر و قابل انطباق

خـود  ۀ شناسان تبار است که نظریۀ روایت ناس لیتوانیاییشناس و نشانه ش زبان، 6گیرماس

  پراپ مطرح کرد. را بر اساس نظریۀ

گریماس ساختار روایت را به ساختار گرامري و دستوري زبـان نزدیـک دانسـته و    

گـرین و  (.دانـد  مـی نظر از تفاوت محتوایی داراي یک ساختار کلـی   ها را صرف داستان

مطالعـه و کشـف   ، ) او معتقد است که کار تحلیلگران روایت110ص، ش1383، لیبهان
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تـري از روایـات را    هاي کلی گریماس جنبه توجه است که نظریۀ  قابل این گرامر است.

  )38ص، ش1398، بابایی آقا حاجی(.گیرد می بر نیز در

کـرده اسـت؛ گریمـاس    عملکـرد را معرفـی    ۀتر بیان شد که پراپ هفت حـوز  پیش

هـا را بـه سـه جفـت متقابـل       آن، شده توسط پراپ عملکرد معرفی جاي هفت حوزۀ به

شخصیت اصلی در پی رسیدن بـه  ، نظر او ) از127ص، ش1389، دینه سن(.کاهش داد

شود. او براي آنکـه بـه    مواجه می، هدفی است و در این راه با مقاومت از سوي دیگري

شـود   نیازمند کمک و یاري است که البته گاهی نیز با نیرویی مواجه مـی ، سدهدفش بر

عـ�وه بـر   ، گذارد تا به هدفش برسد. در این میان که در برابرش ایستادگی کرده و نمی

نظـر   بـرد. از  اشخاص) دیگري نیز از هدف او سود و نتیجـه مـی  (شخص، خود قهرمان

شده است که به سه تقابل دوسویه   گریماس هر روایت از شش نقش یا کنشگر تشکیل

  اند از: گران عبارتکنشاین  )Greimas, 1983, p. 86(.شوند تقسیم می

سـوي   دهد و بـه  : شخصیتی که عمل را انجام می7فاعل)(کنشگرشناسنده/قهرمان/. 1

تـرین شخصـیت داسـتان اسـت کـه عمـل را انجـام         رود. معمو�ً مهم ارزشی میشیء 

 دهد. می

سـوي آن   : هدفی است کـه کنشـگر بـه   8مفعول)(ارزشیشیء ، شناساییموضوع . 2

 دهد. رود یا عملش را بر روي آن انجام می می

دنبـال خواسـته و    : عامل یا نیرویی است که کنشگر را به9پیام فرستندۀ، . ابریاریگر3

 فرستد. هدفی می

مال کنشگر : کسی است که از اع10کننده نفع/دریافت ذي، پذیر ارزش/کنش . گیرندۀ4

 برد. بهره می

ارزشـی  شـیء  بـه  ابی ی: او به کنشگر براي دست11یار کنشرسان/ یاري، دهنده . یاري5

 دهد. یاري می

ارزشـی  شـیء  بـه  ابی ی: کسی است که کنشـگر را از دسـت  12ضد کنشگر. مخالف/6

 دارد. بازمی

شخصیت ز جاي استفاده ا به، خود این نکته شایستۀ ذکر است که گریماس در نظریۀ

  هاي عامیانـه طراحـی   اساس داستان زیرا این الگويِ روایی بر کند؛ از کنشگر استفاده می
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رو  هروب، با مفهوم شخصیت که مفهومی مدرن است، هاي عامیانه شده است و در داستان

کند. بر اسـاس ایـن    کنشگر استفاده می از واژۀ خود رو گریماس در نظریۀ ناینیستیم؛ از

فرسـتد تـا    ارزشی یا هدف میشیء دنبال  کنشگر را بهر عاملی است که گزا کنش، نظریه

یـاران او   دهنده یا کنش کنشگران یاري، وجو پذیر از آن سود برد. در جریان جست کنش

  شوند. و ضد کنشگران مانع او می دهند را یاري می

 

  گریماس کنشی الگوي :1 نمودار

  

ساختار روایت تأکید کنند و  اند تا بر دانشمندان ساختارگرا همانند گریماس کوشیده

، دیـد  زاویـه ، شخصـیت ، در این راستا به برخی دیگر از عناصر اصلی سازنده مثل طرح

بنابراین دو عنصر مکان و زمـان از عناصـر    اند؛ نیز توجه داشته ...زمان و مکان و، راوي

نظر گریماس  از، تر نیز بیان شد که پیش شوند. چنان مهم یک روایت قلمداد می اصلی و

گر یا شش نقـش قابـل   هاي رویداده از سوي شش کنش هر موقعیت از روایت کنش در

  جویی است.  پی

  تحلیل کنشی نهضت امام حسین .3

بـر اسـاس    مکه و نینـوا ، هاي مکانی مدینه یتدر موقع نهضت امام حسین، ادامهدر 

  گیرد: الگوي کنشی گریماس هریک از موقعیت مورد واکاوي قرار می

  در مدینه تحلیل موقعیت اول: امام حسین .1ـ3

از دو منظـر قابـل   ، در مدینـه  شده توسط امـام حسـین   هاي انجام کنش :کنشگر. 1

جویی است. کنش اول مخالفت با خ�فت یزید و عدم بیعت با والی مدینه  بررسی و پی 

 گیرنده

Receiver  

 فرستنده

Sender  

 نیروي مخالف

Opponent  

 رسانیارينیروي 

Helper  

 مفعول

Subject  

 فاعل

Object  
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موضوع  .اند گوهایی با بزرگان مدینه از این جملهو وي و همچنین گفت ۀعنوان نمایند به

روشنگري در مـورد فسـاد خانـدان    عدم بیعت با یزید و  در زمینۀ گوها غالباًو این گفت

از  کنش دوم خروج امام )95ـ80ص، ق1417، مخنفابی ک: .(نه بوده استامی بنی

تـرین کـنش آن حضـرت در راسـتاي تحقـق هدفشـان محسـوب         مدینه است که مهم

 شود. می

 عدم بیعت بایزیدـ 

ریـزان دسـتگاه    تـ�ش برنامـه  ، هجـري  60پس از درگذشت معاویه در رجب سال 

ـ معطوف شده با امام حسن صلح انجامـ برخ�ف کردن وصیت او  امیه در عملی بنی

هاي معاویه قبـل از   به اخذ بیعت از مردم براي پسرش یزید شد. یزید با توجه به توصیه

بایـد  ، هاي حکومـت خـود   دانست که براي تثبیت پایه خوبی می ) به68ص، همان(مرگ

 تـرین مـانع جـدي    مهم، پایگاه حکومتی خود را در حجاز مستحکم کند و در این مسیر

بـه والـی   ، خـود  یافتن به خواسـتۀ  بود. یزید براي دست وجود مقدس امام حسین

از بیعت با یزید  بیعت بگیرد. امام مدینه نامه نوشت و از او خواست که از امام

کَـإلِ و بِنَـا   ت النُّبوةِ و معدنُ الرِّسالَإلِ و مخْتَلَف الْملَائیإِنَّا أَهلُ ب «...زده و فرمودند:   باز سر

 و اللَّه بِنَا خَتَم و اللَّه لٌیزِیفَتَحجر قٌ  دـنٌ       فَاسلعـإلِ مرَّمحـلُ الـنَّفْسِ الْمرِ قَاتالْخَم شَارِب

ثْلم قِ وسایلَا  یبِالْفیب...ثْلَهم عـدم  47ص، 2ج، [الـف] ق1413 ،؛ مفید72ص، همان(» ع (

آغـازین و   ی نقطۀنوع بهدر مدینه و  امامترین کنش  یاصلین و تر مهمبیعت با یزید 

، ؛ طریحـی 254ص، 2ج، ق1423، قصـیر (.یدآ مرکزي روایت عاشورا به شمار میۀ هست

  )419ص، 2ج، ق1424

 خروج از مدینهـ 

، آیـد  حسـاب مـی    نوعی پیامد کـنش اول بـه   که به در مدینه دومین کنش امام

براي اینکه  وگو گفت ها رایزنی و بعد از مدت خروج اجباري از مدینه است. امام

، 44ج، ق1403، مجلسـی (.گیرنـد  با یزید بیعت نکننـد تصـمیم بـه تـرك مدینـه مـی      

ذکـر   شـایان  )47ص، 3ج، ق1426، ؛ عسـگري 26ص، 2ج، ق1423، قصیر ؛328ص

 بـن  سـعید   بن  از آن بود که اط�ع یافتند عمرو از مدینه پس  است که خروج امام

، را دیـد  علـی   بن  از سوي یزید فرمان دارد هرجا حسین، امیرالحاج اموي، عاص 
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، ق1426، موسوي مقرّم ؛33ص، 2ج، ق1413، مفید(.درنگ او را به شهادت رساند بی

ــا 381ص، 1ج، ق1412، ؛ ابــن عبــدالبر215ص، 5ج، ق1417، ؛ بــ�ذري165ص ) ب

کـام�ً  ، در کـنش اول  رسد که امـام حسـین   هاي تاریخی به نظر می توجه به نقل

روي اختیار و به د�یل کام�ً مشخص با یزید بیعت نکردند؛ اما در کنش آگاهانه و از 

با فهم دقیـق شـرایط و    اند. امام دوم از روي اجبار راه خروج از مدینه را برگزیده

اي جز تـرك مدینـه بـاقی     یابند که چاره به این نتیجه دست می، درك عمیق از اوضاع

  است. نمانده

است که هر دو  در مدینه آن داده از سوي امامهاي روی مهم در مورد کنشۀ نکت

اجبـار   دلیل به بدین معنا که امام ؛شوند نوعی واکنش تلقی می، کنش اصلی حضرت

هـا   کدام از این کـنش  هایی را انجام دادند و هیچ آمده از سوي حاکمان چنین کنش پیش

  ابتدایی نبوده است.

شـیء  ، در الگوي کنشی گریماس، تر بیان شد طور که پیش  همان ارزشی:شیء . 2

 وقعإلکند. مطابق متن  سمت آن حرکت می ارزشی در حقیقت هدفی است که کنشگر به

بـه هنگـام خـروج از مدینـه ایـن آیـه را        ) امام85ص، ق1417، مخنفابی (الطف

: قصـص (».نیالظَّـالم  الْقَومِ منَ ینَجن رب قالَ تَرَقَّبی خائفاً منْها فَخَرَج« کردند که ت�وت می

، ایـن  هنگام خروج از شهر است. افـزون بـر   نگرانی و بیم امام این آیه نشانگر )21

به هنگام خروج از مدینه به برادرشـان   دهد که امام حسین شواهد تاریخی نشان می

مشهور است. دقت در این  شوند که به وصیت امام محمد حنفیه نکاتی را متذکر می

وضـوح مشـخص    هدف از کنش ایشان یعنـی خـروج از مدینـه را بـه     سخنان امام

أَشراً و لَا بطراً و لَا مفْسداً و لَا ظَالماً و إِنَّمـا    لَم أَخْرُج یأَنِّ«  فرمایند: کند؛ حضرت می می

لَاحِ فطَلَبِ الْإِصل تیخَرَج دإلِ جيأُم ُیرِأ   نْکَـرِ وـنِ الْمى عأَنْه و رُوفعرَ بِالْمأَنْ آم د

یأَسیرَ بِسديرَةِ ج  ابی ولنِ  یعبٍابی بطَال«) ؛ مفیـد 144ص، ق1356، ابن قولویـه ،

ـــ  امــام، در ایــن ســخنان )42ص، 1ج، ق1411، ؛ طوســی36ص، [الــف]ق1413

صـراحت توضـیح    بـه  اندــ  کـرده مخنف این قسمت را در پاورقی نقـل  ابی مصححان 

شـان جنـگ    دهند که هدف اصلی ایشان اص�ح در امت اس�می بوده و هرگز انگیزه می

دنبـال   کنند که انگیزۀ فردي نداشـته و بـه   وشنی تبیین میر امام به، نیست. به دیگر سخن
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  منافع و مصالح اجتماعی هستند.

نیرویی است که کنشـگر  ، گریاری ابر، بر اساس الگوي کنشی گریماس گزار: کنش. 3

هـاي   خداوند تعالی و ارزش، عاشورا فرستد. در حماسۀ واسته یا هدفی میدنبال خ را به

 که در برخی از منابع حدیثی و تاریخی چنان ؛شوند گزار اصلی محسوب می کنش، الهی

بعد از آنکه راه هجرت و خروج از مدینه  آمده است امام حسین، مخنفابی جز  به

هنگام به حرم نبوي رفته و به نماز و مناجات پرداختند. در فرازهـایی   شب، زیدندرا برگ

یاریگر و کنشـگر اصـلی یادشـده اسـت.      عنوان ابر خوبی از خداوند به از این مناجات به

ه إلَّـا  یـ کرامِ بِحقِّ هذا القَبـرِ ومـن ف  ا ذا الج�لِ وا�ی... وأَنا أسأَلُک «فرمایند:  حضرت می

ل ن أمر یاختَرتيم رِضى لَک ما هو ،کرَسولول  ن، رِضىؤملمیول مجلسـی »(.نَ رِضَـى ،

ــابوري 328ص، 44ج، ق1403 ــال نیش ــن طــاووس 171ص، 1ج، ش1375، ؛ فت ، ؛ اب

خداوند را بـه  ، ) حضرت در این مناجات222ص، ق1390، ؛ طبرسی30ص، ش1348

رسـد در   جوینـد. بـه نظـر مـی     یـاري مـی  قبر پیامبرش قسم داده و از ذات اقدس الهی 

، ترین دلیل قیـام خـود را   مهم خداوند است و امام یاریگرابر، موقعیت روایی مدینه

  کند. الهی بیان می برپایی دستورات

کننده یا کسی  دریافت، نفع ذي، گریماس در الگوي کنشی خود ارزش: گیرندۀ. 4

کـه   کنـد. چنـان   ارکان روایت معرفی مـی عنوان یکی از  به، برد که از کنش سود میرا 

یی وگـو  گفـت حنفیـه   پیش از خروج از مدینه با محمـد  امام، تر نیز بیان شد پیش

در حد  حنفیه آمده است؛ اما پاسخ امام متن سخنان محمد، وقعإل الطفدارند؛ در 

) ایـن  84ص، ق1417، مخنفابی (» .یأخ ای ذاهب یفإن«یک جمله چنین آمده است: 

در  دهد که امام جوییِ سایر منابع تاریخی و حدیثی نشان می است که پیدر حالی 

کننـد   تصریح مـی  اند. امام وصیت خود به محمد حنفیه نکات مهمی را بیان کرده

نفـع اصـلی از قیـام     است؛ یعنی ذي که هدفشان ایجاد اص�ح در امت رسول خدا

ـ   إِنَّمـا خَرَجـت لطَ  «هسـتند:   امت رسول خدا، امام ـلَاحِ فیلَـبِ الْإِص   ـدـإلِ جيأُم« 

، ق[الـف] 1413، ؛ مفید222ص، ق1390، طبرسی ؛330ص، 44ج، ق1403، مجلسى(

  ، 1ج، ش1375، ؛ فتـــال نیشـــابوري30ص، ش1348، ابـــن طـــاووس ؛47ص، 2ج

 )171ص
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یار کسی است که به یـاريِ   منظور از کنش، یار: در الگوي کنشی گریماس کنش. 5

تر بیان  که پیش رساند. چنان رسیدن به هدف یاري می و به او دراصلی شتافته  کنشگر

، بنابراین ؛اند دو نوع کنش اصلی داشته، در موقعیت روایی مدینه امام حسین، شد

امـام   گـروه اول شـامل تمـام خـانوادۀ    یار هم وجـود خواهنـد داشـت.     دو نوع کنش

و نیز برخی از مردم مدینه هستند که از همان ابتدا بـه مخالفـت بـا والـی      حسین

انـد. در منـابع حـدیثی و تـاریخی آمـده       باز زده مدینه پرداخته و از بیعت با یزید سر

آن ، و گرفتن بیعت از ایشان که والی مدینه براي رساندن پیام یزید به امام هنگامی

 هاشم و پیروان امام وهی از جوانان بنیگر، حکومتی فراخواند حضرت را به قصر

، ؛ ابن اثیر79ص، ق1417، مخنفابی (.سراي والی مدینه شدند به همراه ایشان روانۀ

ایـن همراهـی و عـدم     )19ص، 3ج، ق1498، ؛ ابـن خلـدون  264ص، 3ج، ش1385

  از مدینـه همچنـان ادامـه     بیعت با یزید از سوي همراهان تـا زمـان خـروج امـام    

 داشت.

 خروج از شهر بـوده اسـت؛  ، موقعیت روایی مدینه در کنش امام حسیندومین 

کسانی هستند   ۀو نیز هم امام حسین تمام خانوادۀ، یاران ه دوم از کنشبنابراین گرو

، مخنـف ابـی  (.شـوند  همراه شده و در کاروان حسینی از مدینه خارج می که با امام

ــثم 85ص، ق1417 ــن اع ــ�ذري29ص، 5ج، ق1411، ؛ اب ؛ 160ص، 3ج، ق1429، ؛ ب

ایـن گـروه تـا شـهادت      )16ص، 4ج، ق1385، ؛ ابـن اثیـر  209ص، ش1371، دینوري

هـاي   اسـت کـه در موقعیـت    مهـم آن  دارند؛ نکتـۀ  از یاري ایشان برنمی دست امام

ترین فرد از ایـن مجموعـه    شوند. مهم افراد بیشتري به این مجموعه اضافه می، گوناگون

 است. حضرت زینب

در حقیقـت همـان    کنشـگر ضد، : بر اساس الگوي روایـی گریمـاس  کنشگرضد . 6

دهـد کـه    هاي تاریخی نشان می شود. یافته گر میسی است که مانع انجام حرکت کنشک

امـا  ، هسـتند  کنشگرضد کلی یزید و دستگاه حکومت او طور هجري به 61در ماجراي 

 دار انجام این وظیفه است. فردي عهده در هر موقعیتی

در موقعیت روایی مدینه داراي دو نوع کـنش   تر بیان شد که امام حسین پیش

، یزید است. در ایـن کـنش   نمایندۀ عنوان بهبودند. کنش اول عدم بیعت با والی مدینه 
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یعنی در حقیقت کسانی که سـعی دارنـد در    ؛شوند یممخالفان و ضدکنشگرانی دیده 

اولین ، والی مدینه، عتبه بن ولیدبیعت بگیرند بر این اساس  از امام اجبار بهمدینه 

را بـه بیعـت وادار    اماماست. او از جانب یزید فرمان داشته است که  ضدکنشگر

ناً و عبد اللّه بنِ عمر و ی... فَخُذ حس« :سدینو یمخود به ولید چنین  زید در نامۀی کند.

 ». عوا...یبـا یحتّى ، ه رخصإلً و � هوادةیست فیلَ، داًیإلِ أخذاً شَدعیر بِالبیعبد اللّه بنِ الزُّب

، ق1412، يجـوز  ابـن  ؛338ص، 5ج، ق1413، يطبر؛ 75ص، ق1417، مخنفابی (

ۀ ولید براي آنکه بتواند بـه خواسـت  ) 272ص، 1ج، تا یب، ؛ منفلوطی323ـ322ص، 5ج

  او خوانـد.   حکـم را بـه مشـاوره و یـاري فرامـی       بن  مروان، عمل بپوشاند یزید جامۀ

   تـوان  یمـ  نی؛ بنـابرا در مدینه نقش مؤثري داشـته اسـت   امامدر افزایش فشار بر 

  .کــرد اددر مدینــه یــ ضدکنشــگران نیتــر مهــمیکــی دیگــر از  عنــوان بــهاز مــروان 

، ق1418، یحـر عـامل  ؛ 338ص، 5ج، ق1413، ؛ طبري77ص، ق1417، مخنفابی (

  )181ص

حضـرت تصـمیم    کـه   یوقتـ خروج از شهر است. ، در مدینه اماماما کنش دوم 

را از  امـام که  کنند یمبعضی از افراد سعی ، رسانند یمخود را به اط�ع اهالی مدینه 

 امبریـ پی همسـر گرامـ  ، سلمه  ام، این اشخاص جمله ازانجام این کار منصرف کنند. 

و بـه   آمـد  نیحسـ ام سلمه نـزد امـام    که ندیفرما یمدر حدیثی  باقر امام است.

فرزنـدم  «کـه فرمودنـد:    ام دهیشن خداچراکه من از رسول » فرزندم نرو: «گفتایشان 

، اي مادر«به او گفتند:  نیحسامام » .در سرزمین عراق کشته خواهد شد نیحس

 ».کـرد و قدر محتوم الهی فـرار نخـواهم    قضا ازبه خدا سوگند کشته خواهم شد و من 

ـ تمامی بازماندگان از ، سلمه  ) افزون بر ام194ص، ش1356، ابن قولویه( در  هاشـم  یبن

، ق1417، مخنـف ابـی  (.سـتند یگر یمـ مدینه به هنگام خروج کاروان حسـینی از شـهر   

  )16ص، 4ج، ش1385، ؛ ابن اثیر29ص، 5ج، ق1411، ؛ ابن اعثم85ص

نشان  2 نمودار در گریماس الگوي اساس بر مدینه موقعیت در واقعۀ عاشورا تحلیل

  :است داده شده
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  مدینه موقعیت در حسین امام :2 نمودار

  

  در مکه تحلیل موقعیت دوم: امام حسین

و کاروان همراهشان پس از خـروج   دهد که امام حسین هاي تاریخی نشان می داده

در آن شـهر   الحجه رسیده و تا ذيدر شب جمعه سوم شعبان به مکه ، اجباري از مدینه

  ابـن ؛ 381، ص5ق، ج1413، ؛ طبـري 88ق، ص1417، مخنـف ابـی  (.انـد  اقامت داشته

 ۀحماسـ  ،بر اساس الگـوي کنشـی گریمـاس    ،در ادامه )148، ص2ق، ج1412جوزي، 

  گیرد. یی مکه مورد واکاوي قرار میعاشورا در موقعیت روا

کنشگر اصلی روایت بوده  امام حسین ،در موقعیت مکه ):subject(گر. کنش1

هـاي   جـویی  ت مهمـی اسـت. پـی   سـاز اتفاقـا   زمینـه  و حضور ایشـان در ایـن شـهر   

در مکه داراي دو کنش اصلی هستند. کـنش   دهد که امام تاریخی نشان می حدیثی

هاي فساد حکومت اموي است. شایان  اول استفاده از فرصت ایام حج براي بیان جنبه

علـت   هـاي قـریش بـوده و بـه     توجه است که اگرچه اغلب مردم ساکن مکه از تیـره 

آنکـه حضـور    دلیـل  به نداشتند، ارتباط خوبی با خاندان پیامبر، اي هاي قبیله رقابت

منفـور بـودن    دلیـل  بـه شـده بـود و همچنـین      زمان در مکه با موسم حج هم امام

از امام اسـتقبال  ، بسیاري از مسلمانان که با خ�فت وي موافق نبودند، شخصیت یزید

شـیخ   )88ق، ص1417، مخنـف ابی (.حضور داشتند کرده و دائماً در اطراف امام

یـا عمـره در آن شـهر حضـور      گوید مردم مکه و کسانی که براي انجام حج مفید می

Opponent 

 والی مدینه

Receiver 

 امت اسالمی

Object  

 امام حسین

Subject  

 اصالح امت اسالمی

Sender 

 خداوند

Helper  

 خانواده و یاران
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، ؛ دینوري36، ص2، ج[ب]ق1413، مفید(.رسیدند می همواره خدمت امام، داشتند

مـردم نـزد   « نویسـد:  مـی  اخبار الطـوال دینوري در  ،) افزون بر این338ش، ص1371

ش، 1371(نشسـتند  حلقـه بـه دور او مـی    حلقهکردند و  وآمد می علی رفت  بن  حسین

اعثم و خوارزمی بـراي نشـان دادن چگـونگی اسـتقبال مـردم مکـه از         ابن )229ص

، 5ق، ج1411، ابن اعثم(رفتند می صبح و شب نزد امام، گویند که مردم می امام

با  توان از م�قات امام در این راستا می) 190، ص1ق، ج1423، ؛ خوارزمی23ص

ـ (.کرد عمر یاد  بن  عباس و عبداهللا  بن  عبداهللا ش، 1378، ک: گروهـی از نویسـندگان  ن

 )4، ص2ج

کـه در راسـتاي ارتبـاط     هاي مهم امـام  یکی دیگر از کنش، ها افزون بر م�قات

ي هایی است که آن حضرت بـا بزرگـان و مـردم شـهرها     نگاري نامهداده،   روي مردمی

بـه   هاي مردم کوفه و پاسـخ امـام   توان از نامه نمونه می اند؛ براي مختلف انجام داده

، ؛ ابن قتیبه15ـ14ش، ص1396، ؛ ابن طاووس92ق، ص1417، مخنفابی  ک:ن(ایشان

عقیل به   بن  کردن مسلم  و حتی روانه) 251، ص2، جتا بی، ؛ یعقوبی4، ص2ق، ج1410

 ) نامـۀ 35ص ،5ق، ج1411، ؛ ابـن اعـثم  64، ص3ق، ج1421، مسعودي(.کوفه یاد کرد

ق، 1413، طبـري (.گیـرد  ها نیز در این زمره قرار می به بزرگان بصره و پاسخ آن امام

 )322، ص2ق، ج1423، ؛ قصیر357، ص5ج

مـاه   پس از چنـد  است که حضرت در مکه آن شده توسط امام کنش دوم انجام

حـج خـود را بـه عمـره     ، با تشخیص صحیح اتفاقات و موقعیـت ، حضور در این شهر

گیرند. خطر ترور یـا دسـتگیري و همچنـین     تبدیل کرده و تصمیم به خروج از مکه می

با نیروهـاي امنیتـی    عاص  بن  امیه با حضور سعید خطر نبرد احتمالی میان نیروهاي بنی

 .گرفتن چنین تصمیمی مصـمم کـرد   را به موضوعاتی بود که امام از جمله ،مکه در

  )3، ص2ج، ق1410، قتیبهابن ، 147ص، ق1417، مخنفابی (

اسـت کـه هـر دو     در مکـه آن  امام ۀهاي رویداده از ناحی کنش مهم دربارۀۀ نکت

اجبـار   دلیل به بدین معنا که امام ؛شوند نوعی واکنش تلقی می، کنش اصلی حضرت

هـا ابتـدایی نبـوده     کدام از این کنش هایی را انجام دادند و هیچ آمده کنش پیش وضعیت

  است.
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سـمت آن   ارزشـی، هـدفی اسـت کـه کنشـگر بـه      شیء ظور از من ارزشی:شیء . 2

بررسـی اسـت؛     دو هـدف قابـل   امام توجه به دو کنش رویداده از ناحیۀ رود؛ با می

 این دو هدف در یک مسیر و راستا قرار دارند. اگرچه

اسـتفاده از فرصـت موسـم حـج و افـزایش       کـنش اول امـام   ،که بیان شد چنان

ي آگـاهی  از فرصت حضـور مـردم بـرا    امام، م�قات مردمی بوده که در این کنش

هویدا سـاختند. هـدف غـایی     امیه را براي مردم واقعی بنی بخشی استفاده کرده و چهرۀ

امیـه   رعب و وحشت ایجادشـده توسـط حکومـت بنـی    ۀ شدن هیمن  این کنش شکسته

 است.

هـدف یـا اهـداف ارزشـمندي را     ، کنش دوم خود یعنی خروج از مکه در امام

نخستین ، این کنش جویی است. در روشنی قابل پی کنند که سخنان حضرت به دنبال می

زبیر بـه    ي خود با ابنوگو گفتدر  اهللا است؛ امام حفظ حرمت بیت هدف امام

 منها داخ�ً اقتل أن من یإل أحب بشبر منها خارجاً اقتل لئن اهللا و«اند:  کرده این نکته اشاره 

 یفـ  قضـوا ی حتـى  ی�سـتخرجون  الهـوام  هذه من هامإل جحر یف کنت لو اهللا میأ و! بشبر

 ؛152ج، ق1417، مخنـف ابـی  (».السبت  یف هودیال اعتدت کما یعل عتدنّیل اهللا و حاجتهم

 نیـز  تاریخی که در منابع حدیثی ) با توجه به سخن امام384، ص5ج، ق1413، طبري

شود که ایشان در تصمیم به خروج از مکه هدف دیگري را نیز دنبال  مشخص می ،آمده

 ،هم دست یافتن به ارزشی همچون شهادت در راه خداست. افزون بر این کنند و آن می

خـود   ۀاند که حضرت در خطب نقل کرده مخنفابی مقتل برخی از منابع تاریخی غیر از 

عقُـوب إِلَـى   یاقَ یاشْـت  یإِلَـى أَسـلَاف   یو ما أَولَهن «...اند:  به هنگام خروج از مکه فرموده

سِ ینَ النَّـواوِ یب، تَقَطَّعها عسلَانُ الْفَلَوات یبِأَوصال یه کَأَنِّیمصرَع أَنَا لَاق یرَ لیو خُ، وسفی

ـ ، أَکْرَاشاً جوفاً یمنِّملَأَنَّ یو کَرْبلَاء فَ حغْباً لَا مإلً سرِبأَج ـنْ  یوع مٍ خُـطَّ بِـالْقَلَمِ...  یـ صو .« 

ــوارزمی( ــا5، ص2ج، ق1423، خ ــن نم ــانی20ص، ق1406، ؛ اب ، 4ج، ق1408، ؛ بهبه

کنند کـه مشـتاق م�قـات بـا اجـداد خـود        روشنی بیان می به ) امام حسین234ص

  هستند و هدف شهادت براي ایشان داراي اهمیت است.

گر عاملی است که کنشـگر را  ، ابریاریبیان شد که در الگوي گریماس ابریاریگر:. 3

اي در ایـن زمینـه یافـت     نکتـه  مخنـف ابی مقتل اگرچه در  کند. سوي هدف روانه می به
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ـ   باید توجه داشت ،شود نمی  خصـوص مهمـی در ایـن   ۀ که در سایر منابع تـاریخی نکت

اي مأموریـت و   در خطبـه ، پس از تصـمیم تـرك مکـه    وجود دارد و آن اینکه امام

رِضَی اهللا رِضانا أَهـلُ  «میان گذاشته و فرمودند:  شرایط روزگار خود را با اهل ایمان در

یتالب ، و هئ�لی بـابِرینَ نَصبِرُ عالص ورفّینا أجو؛ ابـن  5، ص2ج، ق1423، خـوارزمی (».ی

 ،بـا ایـن بیـان خـود     ) امـام 234، ص4ج، ق1408، ؛ بهبهـانی 20ق، ص1406، نما

ار رضـاي الهـی و تأییـدات پروردگـ    ، هـاي ایشـان   گیري دهند که در تصمیم توضیح می

کـنش امـام در    دو ایـن یـاریگر در هـر    گر است. حضورترین ابریاری ترین و مهم بزرگ

  م�حظه است.  موقعیت روایی مکه قابل

مسیر تحقق  در ،زمانی که در مکه بودند در مدت : بیان شد که امامپذیر . کنش4

ــ بـراي بزرگـان شـهرهاي      هاي فساد در حکومت اموي یان جنبهـ ب بخشیدنِ کنش اول

این مقوله دیده  به مردم بصره توضیح و تبیینامام در نامۀهایی نوشتند.  مختلف نامه

رسـد؛ ایشـان    مستقیماً بـه امـت اسـ�می مـی     شود که نفع حاصل از کنش امام می

وأنَا أدعوکُم إِلـى کتـابِ اللَّـه وسـنَّإلِ     ، کُم بِهذا الکتابِیإلَ یوقَد بعثت رسول« نویسند: می

، يعوا أَمـر یوتُط، یوإنْ تَسمعوا قَول، تییوإنَّ البِدعإلَ قَد أُح،  تَتیفإنَّ السنَّإل قَد أُم، هینَبِ

ـ  ، لَ الرَّشادیأَهدکُم سب ؛ 107ص، ق1417، مخنـف ابـی  (»کُم ورحمـإلُ اللَّـه.  یوالسـ�م علَ

، 8ج، ق1408، ؛ ابـن کثیـر  322، ص2ج، ق1423، ؛ قصیر257ص ،5ج، ق1413، طبري

توضـیح  ) حضـرت در ایـن سـخنان    132، ص3ج، ق1424، ؛ احمدي میانجی157ص

سوي رشد  به ،دهند که اگر امت اس�می سخن ایشان را بشنوند و از آن اطاعت کنند می

پـذیر   که کـنش  دهد دقت نشان می به رهنمون خواهند شد. دقت در این سخنان امام

  امت اس�می است.، در موقعیت روایی مکه

 کنشـگر  بـه  کـه  اشخاصی یا شخص، گریماس کنشی الگوي اساس بر یار: کنش. 5

 ،رسـانند  مـی  یاري را او و کرده کمک ارزشی شیء تحقق و هدف بهابی دستی در اصلی

 ،هسـتند  کنش نوع دو داراي مکه موقعیت در امام اینکه به توجه با. هستند یار کنش

 در امـام  بـه  که هستند کسانی اول گروه :شوند می تقسیم گروه دو به نیز یاران کنش

 تصـمیم  در کـه  هسـتند  افـرادي  دوم گروه ؛اند رسانده  یاري مکه شهر در حضور مدت

 و بـانوان (امـام  خـانوادۀ . انـد  کـرده  یـاري  را حضـرت  آن مکه از خروج براي امام
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 از کـه  هستند امام یاران کنش ترین مهم، حضرت آن یاران از جمعی نیز و) فرزندان

 مطابق. اند کرده همراهی را حضرت آن نیز شهادت و کرب� تا و بوده ایشان همراه مدینه

 سـائراً  کُنـت  فَإن: «گوید می چنین امام به عباس ابن ،آمده مخنفابی  مقتل در آنچه

ـ  اللّـه  فَـو ، تکیصـب  و بِنسائک تسر فَ� ، ق1417، مخنـف ابـی  (».تَقتُـل  أن لَخـائف  یإنّ

  .دنکن راهی خود با را فرزندان و همسر که خواهد می امام از او) 151ص

کـه ایـن    ) و از آنجـا 90ص، همـان (هاي کوفیان است نامه ،یاران دوم از کنش گروه

هـا    تـوان از آن  مـی ، انـد  تـأثیر بسـزایی داشـته    امام ناحیۀ ها در اتخاذ تصمیم از نامه

ـ   براي م�حظـۀ مـتن نامـه   (کرد. یارانی مهم یاد عنوان کنش به  ،ک: یوسـفی غـروي  هـا ن

  )95ص، ش1397

داده از سوي کنشگر اصلی در موقعیت دو نوع کنش رویتوجه به  با :کنشگرضد. 6

 ،که بیان شد چنان عنوان ضدکنشگر وجود دارند. دو گروه از اشخاص نیز به، روایی مکه

استفاده از فضاي مکه و ایام حج براي تبیـین  ، داده از امام حسیننخستین کنش روی

  فساد حکومت اموي و سردمداران فاسد آن بوده است.

 زبیر در مکه یاد کرد. او پیش از امـام   بن  توان از استقرار عبداهللا راستا میدر این 

اهللا بیتوته کرده بـود تـا بـه مسـئولیت خـود در       خود را به مکه رسانیده و در جوار بیت

زبیر گرچه به نام   بن  ) عبداهللا147ص، ق1417، مخنفابی (.عمل کند مقابله با امام

آوردن درهم و  دست کرد که از به ري را تعقیب میهداف دیگا ،دین سفره گسترانیده بود

، ؛ ابن اثیر343، ص5ج، ق1429، ب�ذري(.شد ن حکومت را شامل میدکر  دینار تا قبضه

  )20، ص3ج، ق1498، ؛ ابن خلدون265، ص3ج، ق1385

تصمیم براي خروج از مکه است. این تصـمیم   داده توسط امامدومین کنش روی

بـا مخالفـت جـدي     ار و با توجه به شرایط اتخاذ شـده اسـت،  که از روي اجب امام

محمـد  و مخزومی حارث بن عبدالرحمن بن عمرو ،عباس ابن شود. رو می هافرادي روب

، طـاووس  ابن(.دارد امام کردن منصرف در سعی ـ داشته حضور مکه در ـ حنفیه بن

ــی ؛63ص، ش1396 ــی ؛364، ص44ج، ق1403، مجلس ــاملی نا�م ، 1ج، ق1403، الع

  )435، ص2ج، ق1424، طریحی ؛359ص

. اسـت  داده انجـام  راسـتا  ایـن  در هایی ت�ش هم زبیر ابن ظاهراً که است ذکر شایان
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 خـروج  از بعـد  ،تـاریخی  شواهد برخی طبق) 135ص، ش1397، غروي یوسفی: کن(

یحیـی  سرکردگی به را گروهی مکه فرماندار، عاص بن سعید بن عمرو مکه از امام

ـ (.شـوند  یارانش و ایشان خروج مانع تا فرستاد امام سوي به سعید بن ، طبـري : کن

، سـجاد  امـام  بیـان  بر بنا که دهدمی نشان تاریخی هاي نقل) 385، ص5ج، ق1413

 دریافـت  جعفـر  بـن  عبداهللا جانب از را هایی نامه حسین امام مکه از خروج از بعد

ـ (.نکننـد  تـرك  را مکـه  کـه  خواهـد  می امام از جعفر بن عبداهللا ها آن در که کردند : کن

 روز(حجـه ال ذي هشـتم  روز در امـام  سـرانجام ) 136ص، ش1397، غروي یوسفی

، بـ�ذري  ؛147ص، ق1417، مخنـف ابـی  (.کردنـد  تـرك  عراق سمت به را مکه) ترویه

ــن ؛371، ص3ج، ق1429 ــثم اب ــن ؛119، ص5ج، ق1411، اع ــر اب  ،3ج، ق1385، اثی

  )377، ص4ج، ق1407، ربه عبد ابن ؛276ص

مشـاهده    روایی مکه در نمـودار ذیـل قابـل    کرب� در موقعیت حماسۀتحلیل روایی 

  است:

  

 مکه در حسین امام :3 نمودار

  

  کربإل در حسین امام: سوم موقعیت تحلیل

و کـاروان   امـام حسـین  ، داده در مکـه حوادث روی دلیل به ،تر بیان شد که پیش چنان

در  یـارانش  و امـام  ،سوي عراق ترك کردند؛ در این مسیر همراهشان این شهر را به

داده است که بررسی همۀ این حوادث   منازل گوناگونی بیتوته کرده و اتفاقاتی نیز روي

Opponent 

 ی از افراد و یارانگروه

Receiver 

 امت اسالمی

Object 

  امام حسین

Subject 
 امیه شناساندن بنی

 حفظ حرمت مکه

Sender 

 خداوند

Helper  

 هاي مردمیاران و نامه
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، 1383، ک: قنبري همـدانی ن(.خارج از اهداف این پژوهش است، نگاه تاریخی از زاویۀ

  )156ـ139، ش1397، ک: یوسفی غروي؛ نیز ن108ـ82

الگوي کنشی گریمـاس مـورد   اساس  داده در سرزمین نینوا بر، اتفاقات رویدر ادامه

 گیرد. بررسی قرار می

 امـام ، روایـت  اصـلی  کنشـگر  ،پیشـین  هـاي  موقعیت سایر همانند دقیقاً :کنشگر. 1

 توسـط  دادهروی هاي کنش ،الطف وقعإل در موجود هاي داده اساس بر. است حسین

 نخسـت . دکـر  تحلیـل  کلی عنوان چند در توان می را کرب� سرزمین در حسین امام

 یـاران  و اصـحاب  بـا  وگـو  گفـت  همچنـین  و یزید سپاهیان با شده انجام هايوگو گفت

 مـوارد  بـه  تـوان  می، عاشورا شامگاه در شده انجام مناجات و دعا دوم و است خودشان

 .افزود نیزرا  خیام از محافظت اندیشۀ ،پیشین

ارزشـی آن هـدفی اسـت کـه کنشـگر      شیء  ،در الگوي گریماس ارزشی:شیء . 2

 ؛کنند در موارد متعددي هدف اصلی خود را بیان می رود. امام حسین سوي آن می به

انـد: از   در کرب� نیز دلیل حضور خود در این سرزمین را در مواضع گوناگونی بیان کرده

یـا هـذا أعلَـم    «فرماینـد:   سعد است که می  بن  با نمایندگان عمر وگو گفتآن جمله در 

د إلَی ههنا حتّی إلَـی أهـلِ مصـرَکُم أَن یبـایِعونی و � یخـذلونی و      صاحبک عنّی لَم أَرِ

یثُ جِئتن حم مرِف عنهی أنصوننیِ. فَإِن کَرهرونصامام حسـین » .ی   :بـه او گفتنـد 

به صاحب خود بگو من به اینجا نیامدم مگر آنکه مردم شهر شـما بـرایم نامـه     مرد، اي«

حـال اگـر از    ؛کنند گذارند و مرا یاري می بندند و تنهایم نمی نوشتند که با من پیمان می

، ق1413، ؛ طبـري 147ص، ق1417، مخنـف ابی (»گردم آمدن من خشنود نیستند بازمی

گـاه   هیچ رسد امام چنین به نظر می )153، ص5ج، ق1411، ؛ ابن اعثم410، ص5ج

بـوده و   دنبال جنگ نبودند بلکه همواره به فکر ارشاد و هدایت امت پیامبر اکـرم  به

  امیه بوده است. ان از ناراستی ایجادشده توسط بنیهدف اصلی ایشان رهایی مسلمان

در ، در مکه و مدینه یعنی حضور امام ،همانند دو موقعیت پیشین گزار: کنش. 3

در  خداوند و تأییدات الهـی اسـت. امـام حسـین    ، یاریگرگزار یا ابر نیز کنشکرب� 

 رسـان یـاد   عنوان یـاري  از خداوند به، فرازهایی از سخنان خود در سحرگاه روز عاشورا

اللهم أنت ثقَتی فیِ کُلِّ کَربٍ و أنت رجائی فیِ کُلِّ شـدة أمـر نَـزَلَ    «فرمایند:  کرده و می
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، ثقَإلٌ و عدةٌ کَم من هم یضعف فیه الحلیإل و یخذُلَ فیه الصدیِق و یشمت فیـه العـدو   بیِ

إلیک شَکوتُه و بِک أنزَلتَه ، لیو فَأنت کَشَفتُه نّی وع فَقرجتُه واكن سمع نّی إلیکإلً مغبر

 نَإلٍ وسکُلّ ح بصاح إلٍ وعمإلٍکُلّ نغبی کُلّ رنتَه؛ ابـن  204ص، ق1417، مخنـف ابی (».م

، 5ج، ق1412، ؛ ابـن جـوزي  98، ص2ج، ق[الـف] 1413، ؛ مفیـد 61ص، ق1406، نما

اطمینـان و   ۀعنوان تنها پناه و مای تر حضرت از خداوند به تمام  ) با زیبایی هرچه338ص

  کنند. یگانه یاریگر یاد می

برنـد. امـام    شخص یا اشخاصی که از کنشِ کنشگر اصـلی سـود مـی    پذیر: کنش. 4

مصلحت امت ۀ همواره در اندیش ،از زمانی که تصمیم به ترك مدینه گرفتند حسین

در  امام ،تر نیز بیان شد که پیش نگران ص�ح امت جدشان بودند. چنان اس�می و دل

امیـه اسـت؛    با سپاه بنییشان اند؛ از آن جمله گفتار ا موارد بسیاري این مهم را بیان کرده

در سـایر منـابع تـاریخی آمـده      ،کند را نقل نمی مخنف این سخنان امامابی اگرچه 

که بعد از شهادت تمامی اصحاب و یاران بـه میـدان نبـرد     آن هنگامی است که امام

سوي حق دعوت  رانه براي آخرین بار با بیانی شیوا مردم را بهپس از جنگی مقتد ،رفتند

فإن الـدنیا لـو بقیـت     اهللا اتقوا اهللا و کونوا من الدنیا علی حذر عباد«فرمایند:  کرده و می

�حد و بقی علیها أحد لکانت النبیاء أحق بالبقاء و أولی بالرضا و أرضی بالقضاء غیـرأن  

خلق أهلهـا للفنـاء فجدیـدها بـال و نعیمهـا مضـمحل و       اهللا تعالی خلق الدنیا للب�ء و 

سرورها مکفهر و المنزل بلغإل و الدار قلعإل فتزودا فإن خیر الزاد التقوي و اتقواهللا لعلکـم  

) این سـخنان  32، ص2ج، ق1423، ؛ خوارزمی282، ص3ج، ق1423، قصیر(».تفلحون

 برد و امـام  نفع می امت اس�می است که از کنش امام است که فقط نشانگر آن

 اند. دنبال منافع فردي نبوده عنوان به هیچ به

 بـراي  را اصـلی  کنشـگر  کـه  هسـتند  افرادي یا فرد ،یار کنش از منظور یار: کنش. 5

 چنـین  را خـود  یـاران  عاشورا شب در حسین امام. کنند می یاري هدف به رسیدن

 أهـلَ  � وابی أصـح  من راًیخَ � و أولى أصحاباً أعلَم � یفَإنّ بعد؛ اما: «کنند می توصیف

، ق1417، مخنـف ابی (».راًیخَ عاًیجم یعنّ اللّه فَجزاکُم، یتیب أهلِ من أوصلَ � و أبرّ تیب

  )197ص

 32در روز عاشـورا   تعداد یاران امـام  ،حدیثی آمده بر آنچه در منابع تاریخی بنا
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نقـل کـرده    شده است. سید بن طاووس از امام بـاقر   نفر پیاده نقل 40نفر سواره و 

، مجلسـی (.نفـر پیـاده بـوده اسـت     100نفر سـواره و    45است که تعداد یاران امام

) 2628، ص6ج، تـا  بـی ، ؛ ابن عـدیم 254ص، ش1371، ؛ دینوري4، ص45ج، ق1403

، ق1429، بـ�ذري (.کردنـد  پیاده امام را همراهی می 40سواره و  32نویسد:  ب�ذري می

در جمع حدود یکصد  نویسد تعداد یاران امام ) البته در جاي دیگر می187، ص3ج

 تن دو، هاشم بنی از تن شانزده، امام نسل از تن  مرد و یا قریب به آن بودند؛ به پنج

) 393، ص5ج، ق1413، طبـري  ؛226، ص3ج، ق1429، بـ�ذري (هاشـم  بنـی  پیمان هم

  .شدند شهید عاشوراواقعۀ  در که یارانشۀ هم و امام

 بـه  نظـامی  آرایـش  امیه بنی سپاه، فجر طلیعۀ با و عاشورا روز صبح :کنشگر ضد. 6

 اي قبیلـه  هـر  براي یعنی ؛بوده تأثیرگذار سپاه چینش نوع در اي قبیله نظام گیرد؛ می خود

 و مـذحجی  نیروهاي بر جعفی سیره ابی) عبداهللا(عبدالرحمن. شود می تعیین اي فرمانده

 همـدان  و تمـیم  قبایـل  بر یزید  بن  حر و کنده و ربیعه قبایل بر اشعث  بن  قیس، اسدي

 میمنۀ(راست بخش فرماندهی دار عهده زبیدي حجاج  بن  عمرو سپس. یافتند فرماندهی

 بـن   )عـزرة (عروة و) لشکر میسرۀ(چپ سمت فرماندهی الجوشن ذي  بن  شمر و) لشکر

 امیـه  بنی پرچم و شدند نظام پیاده فرمانده ربعی  بن  شَبث و نظامان سواره بر ریاست قیس

، طبـري  ؛286، ص3ج، ق1385، اثیـر  ابـن (.شـد  سـپرده ) سـعد  بـن  عمر غ�م(درید به

  )2628، ص6ج، تا بی، عدیم ابن ؛253ص، ش1371، دینوري ؛442، ص5ج، ق1413

کـه پـرداختن بـه     عاشورا را نقل کرده جزئیات نبرد روز وقعإل الطف مخنف درابی 

 )256ــ 217ص، ق1417، مخنـف ابی ک: ن(.آن خارج از مجال این پژوهش استۀ هم

کنشگر است که به  ضد، شناسانه نظر تحلیل روایت توجه در این رویارویی از  قابلۀ نکت

ریاحی که در ابتداي مواجهـه بـراي یـاران      یزید  بن دهد. حرّ یار تغییر موقعیت می کنش

دست از  و شنیدن اندرزهاي امام وگو گفتپس از  ،کند آفرینی می اضطراب امام

 )217ــ 213ص، همـان (.شود ملحق می دارد و به کاروان امام برمیدشمنی با ایشان 

 سوي به مسیر ۀادام در ،از مکه منابع تاریخی آمده است پس از خروج امام در سایر

، ش1371، دینـوري (بودنـد  دیـده  را سپاهی سیاهی دور از امام یاران آنکه دلیل به عراق

 در و دهد می تغییر را خود مسیر) ذوجشم(ذوحسم نام به اي منطقه به کاروان، )247ص
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 همـان  منطقـه  ایـن ) 258، ص2ج، ش1380، یاقوت حمـوي (.کند می بیتوته منطقه این

، طبـري (.شـوند  مـی  رویـارو  حر سپاه با امام کاروان بار اولین براي که است مکانی

 )400، ص5ج، ق1413

 و کرده حرکت ذوحسم از، حرّ سپاه تحمیل و تعقیب دلیل به همراهانشان و امام

 و کـرده  بیتوتـه  آنجـا  در و شـده  وارد کـرب�  نام به کوفه نزدیک اي منطقه در نهایت در

 ؛84، ص2ج ،ق[الـف] 1413، مفیـد (.کننـد  مـی  افراشته را ها خیمه نینوا ناحیۀ در سپس

، ق1385، ابـن اثیـر   ؛174، ص8ج، ق1408، کثیـر ابن  ؛253، ص4ج، ق1408، بهبهانی

 شهادت به نهایت در که دهد می روي اتفاقاتی کرب� سرزمین در ادامه در )282، ص3ج

   .شود می منتهی یارانشان و حسین امام

  

  

 کربإل در حسین امام :4 نمودار

  

دهد که ایـن   توجه به این نکته ضروري است که بازخوانی روایت عاشورا نشان می

 حاکی از آن است کـه ها  جویی بررسی است. پی  مکانی قابل در سه موقعیت مهم اتفاق

لذا بـر اسـاس ایـن     ؛هاي �زم را دارد تمام مؤلفه، این روایت بر اساس الگوي گریماس

 شـش  ،گانـه  هاي سه موقعیتۀ دهد در هم ها نشان می الگو قابل بازخوانی است. بررسی

حضور دارند و در پیشبرد این رخداد جاودان تـاریخی   عامل اصلی مورد نظر گریماس

در ، عامل اصلی الگوي گریماس ششعامل از چهار  ،نکنند. در این میا آفرینی می نقش

Opponent 

 تمامی سپاه یزید

Receiver 

 امت اسالمی

Object 

  امام حسین

Subject 

 هدایت امت اسالمی

Sender 

 تعالی پروردگار

Helper  

 یاران و همراهان
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ابریـاریگر و  ، یعنی کنشگر اصـلی  ؛سه موقعیت مکانی متفاوت این روایت ثابت هستند

ر عامل دیگر یعنی ضدکنشگ اند. و یاران هدف نهایی کنش ثابت و کنش ها کننده دریافت

  کند. بر اساس موقعیت مکانی تغییر می

  گیري نتیجه. 4

هجري در برابر طاغوت زمان ایسـتادگی کـرده و از بیعـت     61در سال  امام حسین

شود که در طول قـرون متمـادي    اي می سرآغاز حادثهنکردن زنند؛ این بیعت  باز می سر

حرکـت  بررسـی  هـایی بـوده اسـت.    وگو گفـت  همواره محل توجه و همچنین بحث و

مکـه  ، ِ مدینه عدر سه مقط هاي امام دهد که کنش نشان می تاریخی امام حسین

البته در مسـیر حرکـت نیـز اتفاقـاتی رخ داده اسـت کـه       جویی است.  قابل پی و کرب�

هاي حدیثی و بـا   این رویداد تاریخی مبتنی بر دادهبررسی موضوع این پژوهش نیست. 

دقیـق   عنوان کنشگر اصلی با تحلیل به دهد امام استفاده از الگوي گریماس نشان می

گانـه   هـاي سـه   در هریـک از موقعیـت  ، موجـود  موقعیت و درك صـحیح از وضـعیت  

ها در راسـتاي هـدف نهـایی     اند که البته این کنش هاي متفاوتی از خود نشان داده کنش

هاي تحلیل روایت عاشـورا بـر اسـاس     ایشان قرار داشته است. همچنین بر اساس یافته

عنـوان ابریـاریگر    خداونـد تعـالی بـه    ،مراحل ۀآید که در هم دست می الگوي کنشی به

 حضور دارد و کنشگر اصلی از حمایت او برخوردار است.

  

  ها نوشت پی
1. Narratology 
2. Narrative 

) گریمـاس در نظـر   Grimasشناس با توجه به تلفظ انگلیسی نام او( ، نام این نشانهدر این پژوهش .3

  شده است.  گرفته

4. V. Prop - 1895-1970 
5. morfoloje  
6. 1917-1992 
7. subject 
8. object 
9. sender- destinateur 
10. receiver- destinataire 
11. helper- adjuvant 
12. opponent- opposant 
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