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به جر  یخیتار  ينگار کت  ینوع  يعاشورانگار  زمینه و هدف: امام   انیاست که در آن  شهادت 
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س  يطبر  يپردازرنگیپ  گیري:نتیجه حلقه  تیحکا  یاصل  ر یدر  نقش   ی علولم   -ی  علّ  يهاو 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Ashura style is a kind of historical 
monograph in which the martyrdom of Imam Hussein (AS) and his 
companions from the beginning to the end is discussed. Ibn Jurayr Tabari is 
one of the Sunni historians in the fourth century AH who has quoted the 
event of Ashura in his book "History of Nations and Kings" without any 
judgment. The purpose of this study is to analyze the narrative of Ashura in 
the history of Tabari based on the theory of fictional intelligence "Randall". 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical. 
FINDINGS: In Ashura narration, the analysis of the narration and the order 
governing the report of the Ashura event by formatting and following the 
events has been considered. From Randall's point of view, fictional 
intelligence depends on the application of a set of narrative strategies, 
including plot, characterization, narrative, and theme. 
CONCLUSION: Tabari plotting has played a role in the main course of the story 
and causal circles, and the internal and physical conflicts in the narrations 
have strengthened the plot. His direct and indirect descriptions of the 
characters of the event and the narration of a special chain of epics and 
doctrinal and moral themes indicate Tabari's narrative ability in selecting and 
narrating the events of Ashura. 
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 مقدمه 
(ع)    نیکربال از آغاز تا فرجام و شرح شهادت امام حس  دادیاست که در آن به رو  یخیتار ۀنوشت ی نوع ي عاشورانگار
(م    » ي طبر  ری«ابوجعفر محمدبن جَر  ۀنوشت  »ي طبر  خی. کتاب «االمم و الملوك» معروف به «تارشودی پرداخته م

نگارشها  یکیق)    310 بخش  ن ینخست   ي هاسده  یخیتار  ي از  در  است که  واقع  یاسالم  گزارش  به  آن  کربال    ۀاز 
است.   شده  تارپرداخته  کتاب  پنجم  سالها  ي طبر  خیجلد  به  مربوط  بخش  منابع   نیا  61و    60  ي و  از  کتاب 

تار واقع  ي کربالست. در گزارش طبر  خیارزشمند  م  ۀاز  مانند   ي از مقتلها  یبخش  توانیعاشورا  را  و مفقود  معتبر 
 ياند. نقل طبرآن را گزارش نکرده  گرانیکه د  افتیواقعه دست    نیاز ا  یاتیو به جزئ   دکر  یابیمقتل ابومِخنَف باز 

واقع کاملتر  ۀاز  طبر  نیعاشورا  است.  ابومخنف  از  روا  ۀواقع  ي نقل  سه  با  را  دُهن  تیعاشورا  و   نی حص  ،یعمار 
از هشام نقل  به  کلب ابومخنف  دارا  یبن سائب  (اعتبارسنج  ي آورده که  است  بوده  امام   یسند کامل  مقاتل  کتب 

  ).19 ي: صموسو یی وطباطبا ،ن یحس
ادب  ۀواقع زوا   یعاشورا در مطالعات  از  روا   ي ایمعاصر  از جمله  روا  یبررسقابل  یشناستی مختلف    ی شناس ت یاست. 

 ينقش مؤثر   ،یشناخت  ی و معناشناس  یشناسزبان  ي به دستاوردها توجه  که با  است  ي مندنظام  ي کردهایاز رو  یکی
) و نظم ییگو(داستان  تیروا  لیتحل  ،ي عاشورانگار   یشناست یدارد. در روا  ییو کارکرد متون روا  تیماه  نییدر تب

و آشکار شدن موضوعات   دیجد  ي هاعرصه  شیو موجب گشا  ردیگیقرار م  ظرعاشورا مورد ن  ۀحاکم بر گزارش واقع
 . شودیعاشورا م ۀواقع ي نگار خیتار ي در سازوکارها دینوپد

 يبنددر قالب  ندهیگو  ا ی  سندهیو استعداد نو  ییتوجه به توانا   ،یخیتار  ي رخدادها  تینکات در روا  نیاز مهمتر  یکی
هوش   یۀدر چارچوب نظر  یهق یب  ي نگارخیسبک تار  ي هایژگ یشناختی وروایت  لیگرفتن رخدادهاست (تحل   یو پ

شمسا  ، یهاشمی،  داستان و  د  .) 39  یی: صشمس  بکارگ  یداستان  ییتوانا  نیا  1«رندال»  دگاهی از  گرو  و   ي ری در 
مجموعه از  راهکارها  ي ااستفاده  پ  ییروا  ي از  و   ي پرداز تیروا  ،ي پردازتی شخص  ،ي پرداز رنگیازجمله 

م  ي پردازهیمادرون پ 1999رندال،  (   ابدییظهور  رو  ي پردازرنگی).  مجموعه  که    کی  ي دادهایشامل  است  داستان 
تدو  ییسازوکارها پ  ،يسازالصهخ  ن،یازجمله  و  رخدادها  با    وندیادراك  آنها  و   دنیفهم  گر،ی کدیزدن  داستان 

پرورش دادن   یناظر به چگونگ  ي پردازتی . شخص ردیگیم  آن را دربر  ي برا  نیگزیو خلق جا  یخال  ي پرکردن جاها
است که   یهوش داستان  یاصل  ةجوهر  ي پردازتیاست. روا  سنده ینو  ۀلیآن بوس  ي گذارداستان و ارزش  ي تها ی شخص
باشد  تیروا  کیاگر   شده  پرداخت  نزد  ،درست  خود  هدف  همچن  کیبه  است.  روا  نیشده    ع یوقا  ي دارا  تیهر 

 د یآیبشمار م   اتیروا  گریبا د   ت یروا  زیو از وجوه تما  ردیگ یخود قرار مبهژانر مخصوص  کیخاص خود است که در  
شمس و   ،ی هاشمی،  هوش داستان  یۀدر چارچوب نظر  یهقی ب  ي نگار خیسبک تار  ي ها یژگیشناختی وروایت  لی(تحل

اند  یۀ). درونما58  یی: صشمسا نو  یو فکر اصل  کمحا  ۀشیهر داستان  بکار    سندهیو مسلط  است که در داستان 
 .) 174 ی: صرصادقیمعناصر داستان، (  شودی بسته م

 
 سابقۀ پژوهش 

باره انجام   نیدر ا  ي ارزشمند  ي پژوهشها هرچند    دهدینشان م  ي شده در موضوع عاشورانگارانجام  ي مرور پژوهشها 
) و 1390(   قینژاد شای )، قهرمان1394)، رفعت ( 1397(   ی)، عباس 1399(   یشاه ریو م  ي ازجمله پوراحمد  اند،شده

 
1 .Randall 
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 ) عاشورانگار1386رنجبر  به  آ  ،اندپرداخته  های)  پژوهش  تار  نهااما  بر  اهم  ي نگارخیعمدتاً  ارز  تیعاشورا،   ی ابیو 
براساس   ي طبر  خیدر تار  ي عاشورانگار  سانۀشناتیروا  لیدرمورد تحل  یمند تالشمطور نظابمتمرکز بوده و    اتیروا

داستان  یۀنظر است  »رندال«  یهوش  نشده  ازا1انجام  روا  روین.  که  است  آن  بر  حاضر    سی شناتیپژوهش 
پرسش پاسخ دهد   نیکند و به ا  یرا بررس  »رندال «  یهوش داستان  یۀ براساس نظر  ي طبر  خیدر تار  ي عاشورانگار

تحل تار  ي عاشورانگار  سیشناتیروا  لیکه  نظر  ي طبر  خیدر  داستانیۀ  براساس  صورت   »رندال «   یهوش  چه  به 
 است؟ 

 
 بحث و بررسی 

 ي طبر خیو تار ياشورانگار ع
که به مرگ و کشته    یعیبه گزارش حوادث و وقا   ي نگاراست. هرچند مقتل  ی خیتار  ي نگارتک   ینوع  ي نگارعاشورا
آنها مربوط است  تیفیگروه و ک  ایشخص    کیشدن   به چ،  کشتن  (بدون اضافه شدن  )  يزیاما اطالق «مقتل» 

 است.  انیع ی(ع) در ذهن ش نی عاشورا و شهادت امام حس ۀواقع ةکنند یتداع
(م   ي طبر  ریعاشورا پرداخته است محمدبن جر  ۀبه واقع  ي که در قرن چهارم هجر  یمورخان  نیتراز برجسته  یکی

ا  310 است.  اهل سنتانهینگار مخیتار  نی ق)  ب  اتی روا  ،روِ  اهل  پذ  تیفضائل  را  الوال   رفتهی(ع)   ۀ» یو در «کتاب 
«أخبار   ایاألمم و الملوك»    خیبا عنوان «تار  ددر جلد پنجم کتاب خو  ي را ذکر کرده است. و  ر یغد  ثیطرق حد

 عاشورا را نقل کرده است.  ۀواقع »ي الطبر خیالرسل والملوك» معروف به «تار
از منابع   ییبه نقل گزارشها  ي بدون اظهارنظر و هرگونه داور  ينگارانه است. وخیعاشورا تار  ۀبه واقع  ي طبر  کردیرو

از   تی خود، سه روا  خِیتار  (ع) کتاب  نیدر مقتل الحس  ي طبر  ریجرابن. خود در رخداد عاشورا بسنده کرده است
هاشم با ذکر اسناد آورده است. مقتل «ابومخنف»    تیو ابومخنف به روا  نیو حص  یامام به نقل از عمار دُهن  امیق

سعد و نقل  از طبقات ابن  ییتهای(ع) روا  نیامام حس  ةدربار  يطبر.  دهدیم  لیرا تشک  ي طبر  تیبخش روا  نیمهمتر
واقد  ییقولها ابومعشر،  بدل  زین  گرانیو د  ي از  اما  نقل نشده است ب  ،از سند  ي برخوردار  عدم  لیآورده  طور کامل 

 ).  192-206 : صصرفعت، (ع) از آغاز تا قرن چهاردهم  نیمقاتل امام حس ییعاشورا اتیروا یبررس (نقد و
   یشناستیروا

و  2»ی شناستی«روا مطالعه  روایـت    دانش  نخستین    آناشکال  و  تحلیل  براي  اصطالح  این  ازسوي بار  است. 
تـودورف« بلغارزبان   3»تزوتـان  «روا  ي شناس  رو  ای  »یشناستیمطرح شد.  قصه»  مطالعۀ  و    د یجد  ي کردی«علم 

و نظام   تیزبان روا   افتنیکردن دستور زبان داستان،    دایاست که بدنبال پ  یداستان  اتیادب  ۀساختارگرا در مطالع
 ی، شناس   تیآن در روا  ي پراپ و کاربردها   ریمیوالد  ییساختارگرا  ي و ساختار آنهاست (الگو  ییحاکم بر انواع روا

 
در چهارچوب    یهقیب  ينگار  خیسبک تار  يهایژگ یو  یشناختتیروا  لی با عنوان «تحل  اي  ) در مقاله1389شمس (و    یی، شمسایهاشم.  1

مقاله1388(  ییشمسا  و   ، شمسیهاشمو  »   یهوش داستان  یۀنظر روا  یهوش داستان  يسازوکارها   یعنوان «بررس  با  اي) در  نثر   یی در 
) در رسالۀ دکتري خود با عنوان 1394اند. همچنین رفعت (داستانی رندال پژوهش خود را به انجام رساندهبا تکیه بر نظریۀ هوش  »  ینیآو
عاشورایی« روایات  بررسی  و  (ع)  نقد  امام حسین  قرن چهاردهم  مقاتل  تا  آغاز  (ع) به    »از  امام حسین  مقاتل  عاشورایی  روایات   بررسی 

 پرداخته است.
۲ Narratology 
۳ Tzvetan todorov 
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است   ي اوهیو ش  یداستان  ي تهایاز نظام حاکم بر تمام روا  یشرح  »ی شناستی). «روا183  : صانیناظم  ی ونیپرو
مطالعه کرد. نظام حاکم بر   ینظام کل  کی محصول منحصربفرد در    ۀرا بمنزل  تهایتک رواتک  توانی که ضمن آن م

 ات یبه ادب  سانهشناروایت  کردیرو  ای  »یشناس تیرا «روا  تهایروا  لیو تحل  یبررس  ةویو ش  ت»یروا  یۀرا «نظر  تیروا
 ). 9 ي: صحر ی،شناس ت یو روا تیروا یۀدر باب نظر یی(جستارها ندیگویم ییروا ای یداستان

داشته و بصورت   یارتباط منطق  گریاست که با همد  ییبودن رخدادها  یدرپیپ  یژگیبا و  یداستان  ي اثر  ت»ی«روا
 ر ی ). به تعب 20  : صتوالن  ،شناختی بر روایتزبان   -برخوردار است (درآمدي نقادانه  یوستگیهدفمند و معنادار از پ

ان  ریغ  یاست که در زمان و مکان  ییاز کنشها  ي ا مجموعه  ةرندیدربرگ  تیروا  گرید با  و   تخاباز حال رخ داده و 
و بسامان از رخدادها گرد آمده است   وستهیبه هم پ   یو با شرح  افتهیهدفمند و سازمان    یدر نظام  ي راو  نشیگز
   .) 11 ي: صبدیم  ییآقای، پژوهتی و روا تیبر مطالعۀ روا ي درآمد شی(پ

پرداز دارند. هم مورخ و هم داستان  گریکدیبا    یکیارتباط نزد  یتیتار رواو ساخ  انیب  ةویو داستان از نظر ش  خیتار
و آثار   یداستان   فاتی. توصپردازندیمشخص به نقل م  ي اهر دو پس از انتخاب موضوع و تمرکز برآن در محدوده

م  یخیتار واقع  زمان  بستر  در  دارا  شوندیهر دو  م  یزبان  یژگیو   ي و  از  است. مورخ  از   ي اتوده  انیمشترك  انبوه 
مشخص و   یو استفاده از روش  یقیحوادث حق  ي هاحلقه  انیارتباط م  جادیزده و با ا  نشیاطالعات، دست به گز

 .پردازدیم دادهایرو انیم  یو معلول یارتباط عِلّ نییو تب عیوقا  فیو توص خیتار تیبه روا یمنطق
 

 هوش داستانی 
داستان  یۀرظن پا  یهوش  قالب  ییتوانا  یۀبر  در  استعداد شخص  روا  يبندو  و  درآوردن  قلم  پ  تی(به  و   ی کردن) 

را در    هینظر  نیا  »رندال ««رَندال» مطرح شد.    ي ازسو  گرانیخود و د  یگرفتن (ادراك و خواندن) داستان زندگ
و عناصر    یمفهوم هوش داستان  انیبا ب  و  دی کش  شیما» پ   یزندگ  ي و نوظهور  ی خود با عنوان «هوش داستان  ۀمقال

سع آن  به  داستان  یمربوط  هوش  چگونه  دهد  نشان  زندگ  جاد یا  ي برا  یکرد  در  منظر   ي ضرور  یمعنا  از  است. 
داستان   »یداستان  ي هایو زندگ  یزندگ  ي است، همانطورکه در «داستانها  وستهیبه هم پ  یداستان و زندگ  »رَندال «

خاص اعم از    ي باور است که ذهن انسان مملو از داستانها  ن یبر ا  »رندال «دارند.    تنگتنگا  یهم ارتباط  با  یو زندگ
خود را تجربه   یاست و اگر بخواهد زندگ  ندهیو مشترك، گذشته و آ  ي انفراد  ،یو خصوص  یکوتاه و بلند، عموم

به داستان   یندگحوادث ز  لیتبد  ییو توانا  تیظرف  ،یواقع هوش داستان  کند. در  لیآنها را به متن تبد  دیکند، با
و  یزندگ ادب  ت»ی«روا  ي است.  با  مرتبط  زندگ  اتیرا  روا  یو  تفکر  با  انسان  است  معتقد  و  گفتن   ییدانسته  و 

 ). 1999رندال، (  سازدیخود را م یحس جهان و زندگ   نیشتری داستان، ب
ندارد.    یکامالً شناخت  یت یاست که ظرف  یازجمله هوش داستان   یانواع گوناگون  ي «هوش» دارا   » رَندال«  دگاهیاز د

 ک ی  نیتدو  ي برا  یتیبرخوردارند که ظرف   یاز هوش داستان  ي اانسانها از درجه  ۀباور است که هم  نیبر ا  »رندال «
 یدارد که هوش داستان  دهیعق  ي . ودهدی م   لیشکانسان را ت  یبشمار آمده و هوش اساس  تیحکا  ای  خیداستان، تار

و  ی دهمی تعل  تیقابل افزا  دارد  به  م  یو عموم  یادب  ي هاییتوانا  شیآموزش آن منجر  ).  9همان: ص  (   شودی انسان 
منظر   از.  گرددیم  یابیارز  گرانید  ي آن ازسو  رشیو پذ  یآدم  ي شده ازسونقل  ي براساس داستانها  یهوش داستان

داستان  »رندال « دن  یهوش  و  انسان  مقاصد  اعمال،  آدم  ي ایبا  و  است  مرتبط  برخوردار  یزبان  از هوش   ي بدون 
بودن    ي ا و مرحله  یجیبر تدر  د یکأبا ت   »رندال «.  ستیخود ن  رامونیپ   ي ایاعمال خود را با دن  میقادر به تنظ  ییروا
 تیظرف  ی،تا بزرگسال ی  باور است که با گذشت زمان از کودک   نیبر ا  یتا بزرگسال   یاز دوران کودک  ي پردازتیروا
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م  ي پردازداستان رشد  مرور  به  دارا   ابدییانسان  اشودی م  ي ترنافزو  ي های دگیچی پ  ي و  است   نی.  معتقد  دانشمند 
). 19  (همان: صمرتبط است    ي تگریو روا  یفرهنگ، طبقه و باورها با هوش داستان  ،یزندگ  طیسن، مح   ت،ی جنس

  ، ي پردازتیشخص  ،ي پردازرنگیازجمله پ  کهایاز تکن  ي امجموعه  ي ریبکارگ  در گروِ  یداستان  هوش  »ال رند«از نظر  
 ). 15 همان: صاست (  ي پردازه یو درونما ي ژانرپرداز ،ي ردازپتیروا

  ی عن یاست؛    یحوادث داستان بطور عقالن  انیم   یرخدادها و وابستگ   نیب  یو توال  یوستگ یرنگ» پی«پ  ای  «طرح»
و   دادهایرنگ» اتصال روی. «پ کندیم  لیداستان تبد  کیرا به    دادها»یو «رو  دهدیکه در داستان رخ م  يزیهمان چ

ترت  یعیوقا به  که  رابط  یزمان  بیاست  با  و  شده  م  ۀمرتب  و  الگو  وندیپ  گریکد یبه    یعلولعلت  با  و   یی خورده 
است    یسامانده روا  .) 16  (همان: صشده  ساختار  ي دارا  تیهر  بخش  موقع  ي سه  و   یان یم  ،یی ابتدا  تیشامل 

داستان بصورت منسجم و   ي . حوادث و کنشهاشودیم  ادیرنگ» از آن  ی«پ  ای«طرح»    یاست که با عنوان کل  یانیپا
مانند نخ   ي عنصر ساختار  نیرنگ بعنوان مهمتری. پدهدیرا شکل م  تیروا  یو ساختار کل   وستهی مند، به هم پ نظام
انتها  انیدر کل داستان جر  ینامرئ تا  ابتدا  از  و  بق  دهیآن کش  ي دارد  مانند  اما  عناصر داستان محسوس   یۀشده 

شمول   ک یرا تحت    داستان  یو درون  یرونیب  ي هاه یعناصر و ال  ۀرنگ همیمستقل ندارد. پ  یتیو وجود و ماه  ستین
  .دهدیعناصر ساختار نظم م انیو به مناسبات م  آوردیدرم یمنسجم و منطق تیو کل

هستند که رخدادها   يافراد  تهای است. شخص  ي پرداز تیشخص  ،یاثربخش در هوش داستان  ي تهایاز قابل  گرید  یکی
اتفاق م آنها  م  ای  افتدیدر  وقوع  به  را  و رخدادها  ۀ . همونددیپ یآنها  نفوذ کنشها  ي کنشها  با  و   ی کالم  يداستان 

پ  ت»ی«شخص   ي رفتار در  د   وندیو  داست  گریبا  عوامل  و  م  یاناشخاص  تغ  شودیمحقق  به  توجه  با   عدم   ای  رییو 
شخصایپو  ا ی  ستایا  ینقش  يدارا  ي ریرپذییتغ م  ي تها یست.  شخص  ا ی  یفرع  ،یاصل  تواندیداستان  با  تقابل   ت ی در 

 م یمستقریغ  ای  می و بصورت مستق  شدهي ارزشگذار   ای  یفیتوص  ي ا جلوه  ي دارا  تواند یم  ي پردازتیباشد. شخص   یاصل
 ن یریاز نگاه سا  ای  ي داستان از زبان راو   تیشخص  ی) تمرکز بر معرفی(گزارش  میمستق   ي پردازتیباشد. در شخص

در شخص و  پ  تی) شخصیشی(نما  میمستقریغ  ي پردازتی است  با  مجالها  شیداستان  رفتار   یکالم  ي آوردن   يو 
  .) 17 همان: ص(  ابدیو تحول  رییتغ تواندیم طیبا توجه به شرا ي پردازتیشخص. شودیاو، شناسانده م ي برا
داستان است.   ي رخدادها  نیب  یانتقال و ارتباطات منطق  ،یدهدر نظم  یهوش داستان  نیادیبن  یۀبنما  ي پردازتیروا

 ی اجزاء و سامانده  انی انسجام م   جادیعناصر داستان و ا  یبخش وحدت  ي برا  ، یدر هوش داستان  یینوع از توانا  نیا
 ی و داستان  یخیتار  ي از کشش متنها  ی. بخش مهمتاس  تیداستان حائز اهم  ییدر ساختار روا  ده یجدا و بر  عیوقا

چگونگ بستگ  تیروا  یبه  چگونگ  یآنان  ازسو  یدارد.  رخدادها  گرفتن  درمورد   تی ذهن   ،ي راو  ي قرار  را  مخاطب 
خواننده  ي تها ی شخص بردن  لذت  موجب  و  داده  شکل  مطالع  داستان  م   ۀ از  بیهقی، داستان(  شودیداستان  وارگی 

کرده و خواننده را    ي بند داستانش را صورت  ي بخشها  ،ي پردازت یاز قدرت روا  ي با برخوردار  سندهی). نو9  ی: صرض
فهم عم روارساندیم  ي اریداستان    قتر یدر  د  پردازتی.  با  د  یدرون  دیگاه  و  احساسات خود  بازگو کردن   گرانیبه 

ب  ستهیداستان نگر  عیبه وقا  یرونیب  دیبا د  ایو گاه    پردازدیم را   تان داس  ي رخدادها  ییجوبا مداخله  ای  طرفانهیو 
پنهان را تا   یکه مخاطب معان  شودی موجب م  دادهایو در مواجهه با رو  ي پردازتیدر روا  داری. نگرش پاکندینقل م
 ).1999رندال، دنبال کند (  ي شتر یعمق ب

  يدر الگوها  دادهایرو  یاست که ناظر به سازمانده  »رندال «  یهوش داستان  یۀدر نظر  ي گرید  یی توانا  ي ژانرپرداز
و   زیطنزآم   ز،یانگکه اساساً غم  عیاز وقا  ي ارهیداستان است که در آن زنج  یاست. ژانر حالت اصل  ینیبش یقابل پ

قابل  رهیغ ژانرپردازهمانجا(   شوندیدرك مهستند  قابل کی  جبمو  ي ).  و  ازسودست  داستان  مخاطب   ي فهم شدن 
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رخداد در   کیاز    تیشود. ممکن است روا   افتیدر  ي شتر ی داستان با عمق و سرعت ب  عیوقا  شودیشده و باعث م 
دارا  ي ژانرها (تحل  یمتفاوت  یمعان  ي مختلف  وروایت  لی باشد  تار  ي هایژگیشناختی  در   یهق یب  ي نگارخیسبک 

 .) 51-52 : صصو شمس ییشمسا ،یهاشم  ی،هوش داستان یۀچارچوب نظر
است   تیو جان روا  یفکر اصل  ت،یو مضمون روا  هیاست. درونما  یدر هوش داستان  ي گر ید  تیقابل  ي پردازه یدرونما 

اثر   ي است که در اثنا  ي ارهیدرواقع زنج  ه ی. درونمادیآیبشمار م  تیروا  یادب  ل یتحل   ي ریتفس  ۀجنب  نیترو دشوار
موقع  ابدییم  انیجر مربوط م  ي تهایو  به هم  را  اثر جنبه  یۀ. درونماسازدیداستان  را   سندهینو  یشگانیاند  ي هاهر 

قلمداد کرد    یله و پرسشئمس  توانیرا م  هی. درونما داردیدر داستان برم  سندهیو پرده از تفکر حاکم نو  کندیآشکار م
اشار با  روا  م یرمستق یغ  ای  میمستق   ةکه  الگوها  تیدر  رو  ییمعنا  ي با  در  موقع  ي دادهایو  و    تلف مخ   ي تها یخاص 

ارزش   یلیتخ  ي تهایبا روا  سهیدر مقا  یواقع  ي تهایدر روا  يپردازه یدرونما  یی).  توانا1999رندال،  (   شودیتکرار م
  يهااز مؤلفه  شودیتکرار درنظر گرفته م  نیکه در ا  ییده و معناتکرارشون  ي هادهیاز پد  ي راو  دركدارد.    ي افزونتر

نقشها، نظرات و رفتارها،   ایداستان از نمادها    ي الزم است راو  ي پردازهیدرونما  ي است. برا  ي پردازهیدرونما  یاصل
پنهان آن مطلع   ا یآشکار    ي امهایپ  انیداشته باشد و از کاربردها و ارتباط م   یداستان آگاه  ي دادها یحرکات و رو

 ) سامانده  ،برآنافزون  . ) همانجاباشد  با  باشد  خوانند  نیا  ، داستان  ي قسمتها   یقادر  به  را  دهد.   ةمعنا  انتقال  اثر 
 ان داست  ي تها یازجمله سخنان شخص  ییسرنخها   قیو ازطر   م یمستق  ةموارد بدون اشار  شتریدر ب  هیدرونما   افتیدر

تکرارها، لحظات   ،ي پردازهعنوان داستان، صحن  فها،یتوص  د،ید  یۀزاو  رنگ،یاول، اظهارنظرها، پ  ت یباالخص شخص 
تأک  ي د یکل قیامتش(تحلیل عناصر داستانی در رمان    ردیگ یصورت م  نینماد  ي دها یو  ماشین  با   ی و رض ،  طرنج 

 .) 215 : صانیعبدالله 
   طبري تاریخ عاشورانگاري در  هوش داستانی يسازوکارها لیتحل

رخداد که  جهت  آن  الگوها  یخیتار  ي هااز  تابع  افتاده،  اتفاق  گذشته  نظر  ي پردازتیروا  ي در  هوش    یۀاست. 
روایت  »رندال«  یداستان روایت  ژهیو  تی اهم  ي دارا   ي عاشورانگار  سیشنادر  عاشورسشنااست.  تار  ي نگارای   خیدر 

  ، ي پرداز رنگیها ازجمله پاز سازوکار  ي ا مجموعه  ي ریبکارگ  در گروِ  »رندال «  یهوش داستان  یۀظربراساس ن  ي طبر
 است.  ي پردازهیو درونما ي ژانرپرداز ،ي پردازتیروا ،يپردازتی شخص

 ي پردازرنگیپ
مهمتر  یکی عاشورانگارسشناروایت  تواناییهاي   نیاز  تار  ي ی  پي طبر  خیدر  ساختار .  استپردازي  رنگی،  ترسیم 

عاشورا این    رخداد  تاریخی  سیر  بررسی  است.نیازمند  مهم  رو،  شیرایو  واقعۀ  رسم  هاداد یاتصال  اصل ،    ی خطوط 
ي داراي عاشورانگار  ي پردازرنگیپدر    یخال  ي کردن جاها  پرو    ، ایجاد انسجام و پویایی میان عناصر واقعهداستان

است.   ویژه  تاراهمیت  و    است  یوستگیپ  داراي عاشورا    ۀواقع  ي هادادیرو  ي طبر  خیدر  بصورت خطی   ب یترت  ا بو 
شده   یزمان است.  مرتب  پایان  و  میانه  شروع،  نقطۀ  داراي  نمونه    و  داستان  طبرى  براي  شروع  از  پیوستن  قبل 

دختر سعد یا »  ماریه«   حسین (ع) بانویی شیعی را معرفی میکند که نامشو دو پسرش به امام    »یزیدبن نُبَیط«
مُن و    قِذدختر  مخانهاست  براي اش  استهم    گرد  کانی  شیعیان  گفتن  و سخن  ج  1آمدن  طبري،  : ص 5(تاریخ 

طبري  353 همچنین  به    شیپ).  پرداختن  حس  داستاناز  امام  آن  نیرفتن  اثناى  حوادث  و  کوفه  بسوى   ، (ع) 

 
أیاما، و کانت تشیع، و کان منزلها   -او منقذ  -«اجتمع ناس من الشیعۀ بالبصرة فی منزل امراه من عبد القیس یقال لها ماریۀ ابنه سعد.  1

 لهم مألفا یتحدثون فیه»
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و  مقدمه کرده  مالقاتچینی  مخزومىمیان    به  عبدالرحمان  حس  و  عمروبن  در    نیامام  م(ع)  اشاره  . کندیمکّه 
کرده و براى   افتیهاى عراقیان را درنامهگفتنی است که این مالقات در زمانی صورت گرفته که امام حسین (ع)  

(ع) به    نی از رفتن امام حس  »مخزومىی «بیمناک   چینی بهبا مقدمه  طبري حرکت بسوى عراق آماده شده است.  
دور از ذهن   مخزومی.  معرفی میکندچاکر درهم و دینار کارگزاران    اشاره میکند و از قول او مردم آن دیار راعراق  

رودرروى آن حضرت   یزمان  ه بودند،(ع) داد  نی به امام حس  ي اری  ةوعد  پیشتر  که  ،نیسرزم  نیمردم ا که    ندیبینم
 .) 382 : ص5ي، جطبرتاریخ  (  نبرد کنند شانیا باو  ستندیبا

در   ( طبري  الحسین  به    61و در حوادث سال    ) ع مقتل  زمانی  ترتیب  رعایت  واقعۀ مهم ابتدا  تیموقعبا  این  یی 
خود   سند  با  وي  میکند.  روایت  را  آن  از  پیش  رویدادهاي  و  از  پرداخته  نقل  اللّه«به  اسدىعبد  سلیم  و   »بن 

(ع) بن مُشممذرى « امام حسین  به دستور  بر    »  فراوانمبنی  اشاره کشَراف«از منزل    برداشتن آب  تاریخ ( رده  » 
 ها سرنیزهو سپس مشاهدة    آن  ۀمی(ع) از اوِّل روز تا ن  نیحرکت شتابان امام حسو در ادامه    ) 400ص  :5ي، جطبر

اسبو   براي    هاگردن  مناسب  موقعیتی  و جستجوي  مقابل  نام   پناهاز  به  مکانی  در  یافتن  استقرار  بعد  و  گرفتن 
سپاه  ذوحُسُم « با  مواجهه  از  قبل  نقل  دیزیحربن  »  مقدمه  را  این  در  طبري  ازلحاظ  میکند.   يساختارچینی 

 را شکل دهد.  تیروا یمند ساختار کل بصورت منسجم و نظامتا  پردازي میکندیی حکایت را پیرنگابتدا تیموقع
میانۀ حکایتهاي تاریخ طبري از واقعۀ عاشورا در مقایسه با مقدمه طوالنیتر و از پیچیدگیهاي بیشتري برخوردار  

محکمتر کشمکشهاي ذهنی و جسمانی بچشم میخورد که باعث  عاشورا    ۀواقع  ي ازطبر  خیتار  ي هاتیحکا در    است.
در  پیرنگ  شدن   کشمکشها  مهمترین  از  یکی  میان عاشورامیشود.  درونی  جدالهاي  وجود  طبري،  تاریخ  نگاري 

برخورد میان دو    شخصیتهاي واقعه است که داستان با وجود آن تحرك مییابد. کشمکش درونی شامل جدال و
یا   ناسازگار  داستان    يریدرگاندیشۀ  عواطفشان  شخصیتهاي  و  احساسات  در   عنصر  ی(بررساست  با   کشمکش 

  .) 31ي: ص  مددی و زارع ي،موسو، سهراب داستان رستم و
عمربن   » به هنگام درخواستبعىبن رِثبَ شَی «کشمکش درونپردازي با نشان دادن  براي نمونه طبري در پیرنگ

که   افتى یکسى را جز من ن  ایکه «آرا از قول او نقل میکند  پرسش  از او براي نبرد با امام حسین (ع)، این    سعد
ا بفرستى؟  نیبراى  ج( »  کار  طبري،  ص5تاریخ  نشان  ).436  :  پرسش  وجود  این  درونشکدهندة   و مکش  ی 

بن یا ال تعجبون انا قاتلنا مع عل میگوید: «آشفتگی نهاد اشعث است تا جایی که وي با  اعتراف به گمراهی خود  
اهل االرض نقاتله مع آل    ریابنه و هو خ  ی ثم عدونا عل  ن،یخمس سن   انیسف  ی طالب و مع ابنه من بعده آل اب  یاب

ی شبث ناشی از سالها جنگیدن او  کشمکش درون  ).همانجا(   1»لک من ضالل!  ا ی! ضالل  هیالزان  هیو ابن سم  هیمعاو
امام ع  امام حسین (ع) بجنگد؛  در رکاب  با پسرش  دارد  تغییر جهت داده و قصد  اکنون  بوده است ولی  لی (ع) 

را   خویشتن  خاطر  میکندبهمین  نهسرزنش  درونی  جدال  این  بیرون .  یکنواختی  از  را  عاشورا  واقعۀ  روایت  تنها 
 هاي دیگري را کاوش کند.  هاي زیرین این واقعه رخدادآورد، بلکه ذهن خواننده را فعالتر میکند تا در الیهمی

پیرنگ مانند  در  دارد  وجود  دیگري  درونی  کشمکشهاي  عاشورا  واقعۀ  سپاه  درون  ي کشمکشهاپردازي  میان  ی 
در   طبرى به نقل از حُمَیدبن مسلمجان امام حسین (ع) وارد کند.  دشمن که چه کسی ضربۀ آخر را بر پیکر نیمه

توانستند  یخواستند، میجان] گذارانْد و اگر دشمنان م از روز را [نیمه  ، مدّتى طوالنى(ع)  حسیناین باره میگوید: « 

 
ابوسفما همراه على. «1 با خاندان  پنج سال  او همراه پسرش مدت  از  ابى طالب و پس  آنگاه سومیدیجنگ  انیبن  تاخت.  که   میى پسرش 

 » . ضاللتى بود و چه ضاللتىمیدیروسپى با وى جنگ هیو پسر سم هیبود و همراه خاندان معاو نی مردم روى زم  نیبهتر
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 1»خواست که گروه دیگرى کار را تمام کندیکرد و هر گروهى میاو را بکُشند؛ امّا هریک بخاطر دیگرى، پرهیز م
تَنظُرونَ بِالرَّجُلِ ؟ اُقتُلوهُ  کُم، ماذا  لَوَی. درنهایت این کشمکش درونی با سخن شمر «) 451  : ص5ي، جطبرتاریخ  ( 

 و فرمان او در به شهادت رساندن امام حسین (ع) به پایان میرسد. 2»ثَکِلَتکُم اُمَّهاتُکُم !
» است که بعد از تیر زدن به شکم اسبی که «حُر» بر  وانىیبن مشرح خوبیاکشمکش درونی دیگر مربوط به « 

نه به سؤال کسی که از او میپرسد آیا تو «حُر» را کشتی؟ میگوید: « آن سوار بود و کشتن اسب او، در پاسخ به  
 . ) 437 : ص5ان، ج(هم »باشمخواهد که او را کشته یاو را کشت، دلم نم گرى ی، داو را نکشتم خدا من 

آید و پس از فرمان شمر، در پایان واقعۀ عاشورا آشکارترین کشمکش داستان یعنی کشمکش جسمانی بوجود می
کفِ «   د.آیبشمار میواقعۀ عاشورا  نقطۀ اوج    یجسمان  این کشمکش.  دوشمیحمله  (ع)    حسینامام  به    از هر سو

فرود    آن حضرت  ۀاى به شاند و ضربهوشمی  قطع    »بن شریک تمیمىزُرْعۀ«با ضربه    امام حسین (ع)   دست چپ
اَنَسسِنان. سرانجام «دیآمی بر  ن کمیحمله    یشانبه ا»  بن  نیزه،  با    رب  و آن حضرت  وارد کردهزخم    امام (ع) د و 

امام حسین (ع) را از بدن او    سر» میخواهد  بن یزید اَصبَحىخولى«  از  سِنان  در توالی این رخداد،   .افتندمیزمین  
خود   3س بن اَنَسِنانچیره میشود و او توان انجام چنین کاري را ندارد. ازاینرو    خولىبر  ضعف و لرزه  جدا کند اما  

میدهد». این پایانی غمبار براي رخداد و آن را به خولى    از بدن او جدا کردهرا    (ع) حسین  امام  و سرِ    میشودپیاده  
 بزرگ عاشورا است.

نیز در عاشورانگاري طبري بخوبی نمایان    »بن ابى طالب بن علىبن حسنقاسمدر به شهادت رساندن «کشمکش  
کشمکش     ).448  : ص5ان، ج (هم  ردیرا به گردن گ  ن وى و گناه بزرگ آنکشتکس نمیخواست  است، اینکه هیچ

» از باالي قصر به دستور ابن زیاد است، زیرا او از فرمان داوىیبن مسهر صسیقجسمانی دیگر پایین افکندن «
بن زیاد را لعن کرد و امام را لعن کند، عبیداهللا  (ع) و دو فرزندشی  علابن زیاد سرپیچی کرده و بجاي آنکه امام  

 ).495: ص 5ان، ج(هم حسین (ع) را بهترین خلق خدا خواند
براي سوزاندن آتش    آوردن  » و دستور بهشمربن ذى الجوشنازسوي «  (ع)   ن یحسامام    ۀمیدر خ  زهینن  برد  فرو

پاره کردن پاره  » وبن مُنقِذمُرّةتوسط «اکبر  یعلبه شهادت رساندن  )،  438  : ص5ان، ج(هماین خیمه با اهلش  
ازسوي دشمن   او  عاشورانگاري طبري نمونه   ) 446  : ص5ان، ج(همپیکر  در  از کشمکش جسمانی  دیگري  هاي 

 است.
واقع  ي طبر  ي هاتیرواچند  هر  موارد  ۀدر  در  است  ي عاشورا  روا  ،موجز  دُ  ت یمانند  تا  عمار  معاویه  مرگ  از  هنی 

حوادث کوفه از هنگام    و  وقایع کربال و شهادت امام  ،حرکت امام از مکه تا رسیدن به کربال،  رسیدن امام به مکه
مند رخدادها بصورت منسجم و نظام  نی ب  یو توال  یوستگی پاما  هاي کوفیان به مکه تا گرفتاري هانی  هآمدن نام

  است.
 

 ي پردازتی شخص
 

الءِ أن یَکفِیَهُم  ] طَویالً ِمنَ النَّهارِ ، ولَو شاءَ النّاسُ أن یَقتُلوهُ لَفَعَلوا ، ولکِنَّهُم کانَ یَتَّقی بَعضُهُم بِبَعضٍ ، ویُحِبُّ هؤُ  (ع)لَقَد مَکَثَ [الحُسَینُ.  1
 هؤُالءِ 

 .نگرید؟ مادرهایتان به عزایتان بنشیند! او را بکُشیدیواى بر شما ! براى چه به او م . 2
بن انس، بن یزید، سنانبن یزید، خولی؛ شبلوجود داردروایات و اخبار، گوناگون    سر مبارك امام را از تن جدا کرد  درمورد نام کسی که.  3

 سر مبارك حضرت معرفی شده است.  ةبن سعد کسانی هستند که در منابع بعنوان برندعمر شمربن ذي الجوشن و
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توصـیف مسـتقیم   با  ي را پردازتی شخص  ي طبر  از تواناییهاي مهم در هوش داستانی است.  ي یکیپردازتی شخص
بیان   غیرمستقیم  ي گذارارزش  وواقعه    ي ها تی شخص گفتار  با  و  است.    شخصیتها  اعمال  داده  امام   یمعرفانجام 

است که از قول راویان   مسـتقیم  توصـیفي طبري با  پردازتیشخصاي از  نمونه  دیگران  ازسوي خود و  (ع)   نیحس
 واقعه نقل شده است. 

اهلى مع ، نفسی مع انفسکم، و  ) ص ( بن على، و ابن فاطمه بنت رسول اهللا  فانا الحسینسخن امام حسین (ع): «
» بعد از به شهادت رساندن امام حسین  بن انسسنانو سخن «  ) 403  : ص5(همان، ج  1»أهلیکم، فلکم فی أسوة

جاه را کشتم؛ آن که پدر و مادرش بهترینِ مردم بودند و خود نیز به هنگام یادکرد نسبها،  یمن سلطان عال(ع): «
بهترین به    مادر امام حسین (ع) جزاز  یزید» که    ) و قسم خوردن «ُحربن454:  5ان، ج(هم  » بهترین مردم بود

به خدا  بن عمار» راجع به امام حسین (ع): «) و سخن «عبداهللا400  :5ان، ج(هم  یاراي سخن گفتن ندارم  شکل
اى را که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند و اینگونه استوار و پُردل و خوردهکنون شکست  سوگند، تا

-نمونه  ).452: 5ان، ج(هم  »اممانده باشد، ندیده بودم و ـ به خدا سوگند ـ پیش از او و پس از او نیز ندیدهجسور 
 . با توصـیف مسـتقیم است ي طبر  ي پرداز تیاز شخصدیگري  ي اه

طبري میتوان به توصیف ازخودگذشتگی یاران امام حسین (ع) در دفاع از امام   می مستقریغ  يپردازتی از شخص
) و  بستن آب بر روي امام حسین  454  : ص5ان، جهمو رفتار شنیع سپاه دشمن (   ) 419: ص  5ان، جهم(   خود

او یاران  پیش رو قرار  با  اشاره کرد که    ) 389: ص  5ان، ج(هم) و کشتن کودکان  412: ص  5همان، ج(   2(ع) و 
قعۀ عاشورا به مخاطبان از زبان راویان واقعه، سعی در شناساندن شخصیتهاي وا  کنشیو  هاي گفتاري  دادن عرصه

از راویهاي طبري  پردازتی شخصدارد.   سپاه   انیم  کشمکشهاو  ي دوجانبه  با توجه به گفتگوهاو    انیبا نقل قول 
 ق یعم  یافتیرشود خواننده به دیباعث م  م ی مستقریغ  شینما  نیشود. ایم  دشمن و یاران امام حسین (ع) حاصل

آنان دست    ةها و نحوتی درمورد شخص با کودك  ةنحو  یوقت   بطور مثال   .یابدتفکر  را  امام   برخورد شمر  خردسال 
: 5همان، ج( و  شیون و ناله کردن زنان و خروج آنها از خیمه  با اهلش    مهیو دستور به سوزاندن خ  حسین (ع) 

زیاد  438 ابن  ازسوي  پرتاپ کردن مخالفان  پایین  به  و  به   میشود، توسط مخاطب خوانده    ) 495:  5همان، ج( ) 
 ش به آنان دوچندان میشود.  و حس نفرت دبریم یپ دشمن بیشتر قساوت قلب گمراهی و 

نقشی    داراي  طبري  تاریخ  عاشورانگاري  در  شخصیتها  حسشخصیت    مانندهستند،    ستایابیشتر   ، (ع)  ن یامام 
در موارد    اند.باقی مانده  رییتغبدون    ۀ عاشوراواقعکه در طول روایت    (ع)   و حضرت ابوالفضل  (س)   نبیز  حضرت

» که دیزیربن  حُ«مانند    تغییر میکنند،  عاشورا  ۀواقع  تیدر طول رواپویا داشته و    نقشاندکی نیز برخی شخصیتها  
 پیوسته است. ) ع (   نیاز سپاه دشمن به سپاه امام حسدر اثناي واقعۀ عاشورا تغییر موضع داده و 

 پردازي. شخصیتشودیبه مخاطب عرضه م  جیبلکه بتدر  ،کبارهی  بهنه  در عاشورانگاري طبري    ي پـرداز تی شخـص 
خاص   ی گروه  ةندیرا نما  شخصیتهاي واقعۀ عاشوراتوان  ینمو  است    و اظهارنظرهاي نویسنده  ری بدون شرح و تفس

بودن متن،  خاص قلمداد کرد.    ي اطبقه  ای تاریخی  به  توجه  پیرامون  ها تی شخصبا  آنها   واقعی هستند و رخدادها 

 
هاى شما هستند و در ام با خانوادهعلیه و آله. خودم در کنار شمایم و خانواده  من حسینم، پسر على و فاطمه، دختر پیامبر خدا صلى اهللا .  1

 من، الگویى براى شما هست.
 فنزلوا على الشریعه، و حالوا بین حسین و اصحابه و بین الماء ان یسقوا منه قطره، و ذلک قبل قتل الحسین بثالث. . 2
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لشکر دشمن ازجمله عم بن  فرماندهان  برخی  و    (ع)   نیامام حسی رخداد عاشورا،  اصل   ي هات یشخص.  شکل میگیرد
 و افراد سپاهیان دشمن است. (ع)   نیامام حسبن زیاد و شخصیتهاي فرعی شامل نزدیکان و یاران سعد و عبیداهللا

 
 يپردازتیروا
 تاریخی   رخدادهاي   ای  چگـونگی نقل داستاناست. این توانایی با    قابلیتی اثربخش در هوش داستانی  ي پردازتیروا

تر ق یفهم عم و با انسجام بخشی به اجزاي داستان موجب ترغیب خواننده به ادامۀ مطالعۀ داستان و    ارتباط داشته
استفاده   نگرروایت گذشته  از  سعی کرده  زمانبا توجه به عامل  پردازي واقعۀ عاشورا  آن میشود. طبري در روایت

زمان از    قبل  بنظر میرسد اندکیکه    شودی م  بیان  ي طورکند. در تاریخ طبري حوادث واقعۀ عاشورا از قول راویان  
استفاده غالباً با  عاشورا    ۀواقعپردازي طبري در  یی واقعۀ عاشورا رخ داده است. روایتبازگودقیقاً در زمان    اکنونی ی

عاشورا   ۀواقع  ي پردازتیدر روا   شخص و با نگاه بیرونی و با ویژگیهاي روایتهاي شفاهی است. طبري از سبک سوم
 و مستدل است. قبول قابلاز منظر وي   دهد کهارائه  هایی راتیروا کرده یسع

عاشورا در اختیار   ۀواقع  ةدربار  یروایات فراوانمرتبط است. طبري  سندهاي آن  از دیدگاه طبري با    رزش روایاتا
پرداخته، زیرا داراي سند بوده حصین و ابومخنف  ،  عمار دُهنی  اما از میان آنها تنها به نقل کامل روایاتداشته  

از  و  روا  است  کامل  ابومعشر    اتینقل  و  سعد  ابن  برخوردار  رایز  ،دهیورز   خودداري واقدي،  سند  است.   نبوده  از 
گزارش بر برخورداري از سند، به کاملتر بودن نقل نیز توجه داشته است. وي  گذاري روایات عالوه طبري در ارزش 

با  ابومخنف   مقایسه  در  دهنی  را  عمار  ( روایت  است  دانسته  وکاملتر  امام   ییعاشورا  ات یروا  یبررس  نقد  مقاتل 
 ).197-196، رفعت: صص (ع) از آغاز تا قرن چهاردهم  نیحس

فظ ح  را  تهایروای  منطق  استحکام  کوشدی مرخدادهاي عاشورا    انیمۀ  رابط  بر  دیتأک  با  میرمستق ی غ  صورتبطبري  
  ع یدر وقا  دادهایرو  نشیچ  ةنحو  ی کند.ساماندهالحسین (ع)  مقتل  ییدر ساختار روارا    دهیبر  ي دادهایروکند و  
  يطبر.  دهدیم  تحت تأثیر قرار   ي این رخداد عظیمتهای شخصمورد  دررا  مخاطب    تیذهن اي است که  بگونهعاشورا  
 علت و معلولی بین حوادث   ۀبا ایجاد رابطتوجه داشته و    دادهایروبودن    ریپذفهم  بهعاشورا    ۀواقع  ي پردازتیدر روا

نسبتاً    ي عاشورا در قالبها  ۀواقع  ي هادادیرو   یارتباط منطق  . دارد  هـماهنگ از واقعۀ عاشورا   ساختاري   سعی در ارائۀ
 است. منظم و معنادار

را مانند  ي طبر (ع)  امام حسین  از د  یکی  ریزنج  کی  حوادث روز عاشورا و شهادت  و در میکند  نقل    ي گری پس 
در دل روایات   ندارد  ي دیدر حرکت داستان نقش کل  پردازي سعی دارد روایتهاي کوچکتر را کهمواردي با روایت 

و داده  جاي  واقع  طوالنیتر  ب  ۀبر  روایتدیفزایعاشورا  این  نمونۀ  (س) .  زینب  شتابان حضرت  حرکت  در  پردازي 
علی پیکر  بر  او  افتادن  و  جنگ  میدان  زینب  بسوي  حضرت  بردن  و  ایشان  شهادت  از  بعد  (ع)  به   (س) اکبر 

نمونۀ    ).446-474  : صص5ي، جطبرتاریخ  (   1گاه از سوي امام حسین (ع) در اثناي نقل وقایع عاشورا استخیمه
جنگ است که بعد از   دانی(ع) در م نیامام حس  ارانیاز  ر»یبن عمداستان حضور «ام وهب» همسر «عبداهللادیگر 
ا  سار»یشوهرش در به هالکت رساندن «  تیموفق او راعمربن سع  ارانیز  و «سالم» دو تن  از پاکان   د،  در دفاع 

تشج  امبریپ  یۀذر رخدادهااین    .کندیم  عی(ص)  ضمن  تن  ي رخداد  عاشورابهنبرد  روز  در  است   تن  شده   روایت 

 
فسـالت علیهـا، فقیـل: هـذه زینـب ابنـه :    یا اخیاه! و یا بن اخیاه! قال  الشمس الطالعه تنادى: و کأنی انظر الى امراه خرجت مسرعۀ کأنها  .1

 الحسین فاخذ بیدها فردها الى الفسطاط فاطمه ابنه رسول اهللا ص، فجاءت حتى اکبت علیه، فجاءها
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«ام وهب» شخصیتی شجاع و باایمان معرفی شده که در سیر اصلی    پردازي . در این روایت) 430  : ص5همان، ج( 
برندة مبارزاتی در دفاع از امام حسین (ع) است. نمونۀ دیگر مربوط  داراي نقش پیش  پردازي واقعۀ عاشوراروایت

او و پاك کردن خاکها از سر همسرش [شهادت]  به رخداد حضور همین زن بر پیکر شوهرش بعد از کشته شدن  
 با نام   ىغالم  دست  بهو    الجوشنشمربن ذى و در نهایت کشته شدن [شهادت] این زن با عمود آهنین به دستور  

  ي دادهایرواز این    کیهر.  ) 438: ص  5همان، ج(   نقل شده استها  مهیآتش زدن خ  تیضمن روااست که  رستم  
و زمینه را براي رخ   داشتهتمرکز    کوتاه  یبر مقطعو دارا بودن نقش کلیدي تنها    قبل و بعد  ی بدون ارتباط بافرع

نوع روایت این  فراهم کرده است.  برندة  پردازي طرح رخداد عاشورا را گسترش میدهد و پیشدادن واقعۀ اصلی 
  شخصیتهاي این واقعۀ عظیم است.

رخدادهاي عاشوراعالوه  بین  دارد  معلولی سعی  و  علت  رابطۀ  ایجاد  با  گفته شد طبري  آنچه  و    بر  زمانی  پیوند 
وي مخاطب ارائه دهد.    هماهنگ به  ي ساختارسببی معقولی ایجاد کند و با حفظ استحکام منطقی روایت عاشورا،  

در بیان رخداد عاشورا به روابط میان رویدادها در گذشته، حال و آینده توجه دارد. او در کنار گزارش وقایع زمان 
سازد؛  مرتبط  زمان گذشته  با  را  کربال  رخدادهاي  برخی  پیوند  میکوشد  و  میزند  به گذشته  نیز  گریزهایی  حال 

ترك مبنی بر    ) ع(   نیامام حس  ارانیاز    » بن عبداهللاضحاكو تصمیم «  راعاشو  مانند آنکه طبري ضمن نقل واقعۀ
(ع)    نیاو و امام حس  پیش از این میانشود که  یم  ادآوریرا    زده و پیمانی   به گذشته  ي زیگر  ،جنگ  دانیکردن م

 ). 444 : ص5ي، جطبرتاریخ (  1وجود داشته است ترك صحنه در صورت عدم وجود جنگاور اجازةبر  یمبن
  لشکر  لۀحمگریزهایی نیز به آینده میزند، مانند آنکه ضمن نقل    ،عاشورا  ي رخدادها   نیب  وندیپ طبري با برقراري  

(ع)    نیامام حس   انیداشته م  یکه سع  اشاره میکنداز بنى ابان    ي به فرد  حرم،هل  (ع) و ا  نحسی  امام   به  سعد  عمر
فرات   از خداوند م  جاد یا  مانع و  تا  یکند و آن حضرت  بماندخواهد  (ع)  او تشنه  امام حسین  بر چانۀ  تیري  ؛ وي 

ضمن نقل    . طبري کندیم  وهخداوند شکبه پیشگاه  (ص)    امبریپ  ةبا نوچنینی  این  ي رفتار  میزند و امام (ع) نیز از
رخداد   آاین  و  ندیبه  میزند  گریز  او  سة  احساس  را    یرابیعدم  عمروي  طول  تمام  میگوید:   نقل  شدر  و  کرده 

آب طلب پر از آب هنوز هم    ي هاو کوزه  ریهاى بزرگ پر از شبوده که پس از خوردن کاسه  ي حد ه  او ب  یتشنگ 
 ).504 : ص5ي، جطبرتاریخ (  2میشودتا آنکه شکمش چون شکم شتر شکافته  میکرده
  پردازي با گریز به آینده در زمان حال به موارد مذکور محدود نمیشود. نمونۀ دیگر آنکه طبري هنگام نقل روایت

بن اَخنَسمبنی بر تاختن بر بدن امام حسین (ع) و انجام این فرمان ازسوي افرادي مانند «  »عمربن سعدفرمان «
«اَخنس»به    ي زیگر  »مَرثَد می  آیندة  و  وي  دیگوزده  فردي    بعد،مدتى  :  ش قلب  وخورد  می  ریت  یناشناسازسوي 

میشود ج(   شکافته  صص5همان،  ازسوي   ). 455-454  :  (ع)  حسین  امام  روپوش  ربودن  نقل  ضمن  طبري 

 
 »اقاتل عنک ما رایت مقاتال، فإذا لم أر مقاتال فانا فی حل من االنصراف. «1
رسه، و اتبعه الناس حتى حالوا بینه و بین  من بنى ابان بن دارم: ویلکم! حولوا بینه و بین الماء ال تتام الیه شیعته، قال: و ضربقال رجل « 2

قال:  الحسین،  فی حنک  فاثبته  بسهم،  األبانی  ینتزع  و  قال:  اظمه،  اللهم  الحسین:  فقال  کفیه   الفرات،  بسط  ثم  السهم،  الحسین  [فانتزع 
ثم قال الحسین: اللهم انى اشکو إلیک ما یفعل بابن بنت نبیک، قال:] فو اهللا ان مکث الرجل اال یسیرا حتى صب اهللا علیه فامتألت دما،  

قال القاسم بن األصبغ: لقد رأیتنی فیمن یروح عنه و الماء یبرد له فیه السکر و عساس فیها اللبن، و قالل فیها الماء،   الظما، فجعل ال یروى. 
ویلکم! اسقونى قتلنی الظما، فیعطى القله او العس کان مرویا اهل البیت فیشربه، فإذا نزعه من فیه اضطجع الهنیهۀ ثم یقول:   و انه لیقول: 

 . »ویلکم! اسقونى قتلنی الظما، قال: فو اهللا ما لبث اال یسیرا حتى انقد بطنه انقداد بطن البعیر



 209/  رندال یهوش داستان یۀبر اساس نظر   يطبر خیدر تار يعاشورانگارشیوة  لیتحل

 

حَاسحاق« آ»  ضرمىحَ  وةیبن  به    ةند یبه  او  میگوید  و  زده  گریزي  مبتال شدسیپاو  ج(   1ی  . ) 455: ص  5همان، 
بر آن ضمن نقل شهادت «قاسم ابى طالببن علىبن حسنافزون  باندیبه آ  »بن  توأم  اشاره فقر    ة  فردي کِندي 

 » ام عبداهللا ادت قاسم بر کاله او شمشیر میزند و کاله آغشته به خون او را نزد همسرش «که پس از شه  میکند
همان، (   اش بیرون بردخانه  را از  یامبر (ص) پ  از نوة  غارتو زن نیز با عتاب شوهر از وي میخواهد تا این    میبرد

روا  ي طبر.  ) 448  : ص5ج رخدادها  ي پردازتیبا  با عمق  را  م  ي مخاطب  آشنا  د یکربال  افق  و  را    دیکند  خواننده 
 بخشد. ی وسعت م

 
 يژانرپرداز
و  ي ژانرپرداز داستان  یۀنظر  ي ها یژگیاز  توانا  یکیو    »رندال «  یهوش  روایت  ییاز  در  در    شناسیمهم  است. 

امام   ي ها یگذشتگ شجاعتها و ازجان  انیها وجود دارد. ب ینیآفراز حماسه  یخاص  ةریزنج  ي طبر  خیتار  ي عاشورانگار
عاشورا در مخاطب   ۀدر رابطه با حماس  نیادیبن  ینگرش  جادیا  ي مهم برا  ي سازوکار  شی باوفا  ارانی(ع) و    نیحس

نهراس و  ندادن  ذلت  به  تن  (   دنیاست.  دشمن  هجوم  جاز  ص5همان،  جوانمرد342  :  مرگ   ي )،  نبودن  عار  و 
حماسی و قهرمانانه   ری) و کاربست تعاب440ص  :5ان، ج(هم  صمخ  ورش یعدم واهمه از    ،) 404  : ص5همان، ج( 

ها شهیب  الداری  ریاز ش  رتری)، دل 437  : ص5ان، ج(هم  مانند شیرى شمشیر به دست «کأَنَّهُ لَیثٌ وَالسَّیفُ فی یَدِهِ»
 دا قَطُّ یُفري فَریَهُ» در شکافتن دشمن (فَما رَأَیتُ أحَ  ي مانندی)، ب437  : ص5ان، ج (أشجَعُ مِن ذي لِبَدٍ هِزَبرِ) (هم

(هم) شیر کمینانجا(هم بغیل خادر)  لیث  (کأننی  بیشه  در  (فُرسانِ یکّه  ارى )، سوارک445  : ص5ان، جکرده  تاز 
ان، (هم  هاى جنگ (فارِسُ هَیجاءَ وحَربٍ تُسعَرُ) میان شعلهدر    سوار پیکارجو ) یکّه445  : ص5ان، جالعَرجَلَه) (هم

اینشان م  ) 439  : ص5ج توانایی یک    يبزرگ دارا  ۀحماس  نیدهد  از  فراتر  آنها  بوده که قدرت  انسان قهرمانانی 
  عادي است.  شجاع
امام حس   ۀجانان  دفاع از    نیاصحاب  شهادت(ع)  لحظۀ  تا  خود  امام  به  وفاداري  و  واقع  آن حضرت  شده   ۀ باعث 

«أضرِبُ فی أعراضِهِم بِالسَّیفِ    :»یاحیر  دی زیشود. سخن «حُربن    لیگذار تبدر یو تأث  رینظکم  ي اعاشورا به حماسه
که یتنها بگذاریم، درحال  را«آیا ما تو    :بن عَوسَجهسخن مسلم  ،) 441  :5همان، جعَن خَیرِ مَن حَلَّ مِنىً وَالخَیفِ» ( 

را ام  ایم؟ بدان که به خدا سوگند با تو هستم تا آنجا که نیزهاداى حقّ تو در برابر خدا، بیرون نیامده  ةهنوز از عهد
شوم؛ و یجنگم و از تو جدا نمیشمشیرم را به دست دارم، با آنان م  ۀهایشان بشکنم! تا هر زمان که قبضدر سینه

م پرتاب  سنگ  آنان،  بسوى  تو  از  دفاع  در  بجنگم،  آنان  با  تا  باشم  نداشته  بمیرم» یاگر سالح  تو  همراه  تا  کنم 
شوم و سپس یدانستم که کشته م یسوگند، اگر م«به خدا  :  )، سخن سعیدبن عبداللّه حنفى419  : ص5ان، ج(هم

کنند، یدهند و این کار را هفتاد مرتبه با من م یرا بر باد م  م شوم و خاکستریزنده سوزانده مشوم، آنگاه زندهیزنده م
دوست داشتم    «به خدا سوگند:  سخن زُهَیربن قَین  ،) همانجاشدم تا مرگم را پیش روِى تو ببینیم» ( یاز تو جدا نم

خداوند با کشته شدن من،    اکشته شوم و تا هزار مرتبه مرا بکشند امّ  ه شوم و سپس زنده شوم و سپسکه کشت
از جانِ این جوانان خاندانت دور بدارد» (هم تو و  از  «أنتُم أعَدُّ عُدَّةٌ   :بن مظاهربی رجز حب  ،) انجا کشته شدن را 

 
و احبش بن مرثد بن علقمه ابن سالمه الحضرمى،    -فبرص بعد  -الحسین  منهم إسحاق بن حیوه الحضرمى، و هو الذى سلب قمیص«  1

فاتوا فداسوا الحسین بخیولهم حتى رضوا ظهره و صدره، فبلغنی ان احبش بن مرثد بعد ذلک بزمان أتاه سهم غرب، و هو واقف فی قتال 
 » ففلق قلبه، فمات
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 ن یزم  ي «به خدا سوگند رو:  بن ابى شَبیبسخن عابِس  ،) 439  : ص5ان، ج(هم  1وأکثَرُ ونَحنُ أوفى مِنکُمُ وأصبَرُ»
 يز یاگر قدرت داشتم که ظلم را از شما به چ ست،یو محبوبتر از شما ن زترینزد من عز یکس کی چه دور و چه نزد 

از اصحاب   یسخن گروه،  ) 444  : ص5ان، ج (هم  کردم»یم   نیاز جان و خونم باشد دور کنم حتماً چن  زتریکه عز
فإذا نحن قتلنا کنا و فینا، و قضینا ما   ا،«و اهللا ال نفارقک، و لکن أنفسنا لک الفداء، نقیک بنحورنا و جباهنا و أیدین 

کنیم و همراه یمان را فداى تو مبلکه جان و مال و خانواده«:  لی)، سخن پسران عق420  : ص5ان، ج(هم  2علینا»
برسیمیتو م تو  به سرانجام  تا  عبدالرّحمنخ سو    »جنگیم  و  عبداللَّه  ما :  ن  و  است  را محاصره کرده  ما  «دشمن، 

د که  داریم  (هم  ردوست  برسیم»  شهادت  به  حضورتان  در  شما  از  دفاع  جراه  دهندة  سانعکا .  ) 442  : ص5ان، 
 است.   حماسی حرکت نیدر ا یاران امام حسین (ع) اهداف واال  برخورداري از و ي و دالور ي وفادار ۀیروح
ژرف  فرهن در  و  ایثار  گ  توجهی  ي طبر  ي عاشورانگار  یحماس  ي تهایروا جهاد  قابل  استجلوه  بشکل  امام گر   .

. امام ) 444  :5همان، ج(   3ندبی یمرگ را جز خوشبختى و زندگى با ستمگران را جز رنج و خسارت نمحسین (ع)  
 مشاز عز  ي ااست اما ذره  شیخو  کانیو نزد  ارانی  دنیجنگ شاهد به شهادت رس  دانیهرچند در م  حسین (ع) 

 شود. ی با دشمن کاسته نم کاریدر پ
بر ژانر حماسی در عاشورانگاري طبري ژانرهاي دیگري ازجمله ژانر غنایی، ترکیبی و تعلیمی نیز وجود دارد. عالوه

فاده استعواطف  در بیان    نیساده، هماهنگ و پُرطن  ف،یلط  ي ها از واژهغنایی)    -در ژانر غنایی و ترکیبی (حماسی
  دن ی(ع) و در   نی به کودك امام حس  ي اندازریتقهرمانان این رخداد بزرگ است.    نیاحساسات راست   انگریبشده که  

بن حسن که  جان قاسممهین کریپ ي (ع) بر باال نی امام حس ستادنی ا )،389 : ص5ان، جپدر (همدامان  او در  ي گلو
 ن صورت زد   و بر  (س)   نبی حضرت زریش شدن دل    )،447  : ص5ان، ج(هم  دیخراشیرا م   نیزم  شیبا دو پاى خو

امام ، سفارش  ) 420: ص5ان، ج(همبسبب فشارهاي واردشده بر برادر    ن اوو مدهوش افتاد  نو گریبان چاك کرد
نکردن بعد از مرگ    آرزوي   و  یدنو چهره نخراش  یدنندر  بانیگر  به خواهر خود زینب (س) مبنی بر  (ع)   نیحس

او   پسر حب   ستنیگر  )،انجا(همشهادت  برابیقاسم  مظاهر  مبن  ي بن  درخواستش  بر  گرفتن  بر  ی رد  پدر   ة دیسر 
ج (همان،  خاکسپاري  ص5براي  حارثفیس «  ستنیگر  ) 440:  عبد مالک«و    » بن  شدن    »بن  محاصره  امام از 

او    دشمن   ازسوي   (ع)   نیحس از  دفاع  امکان  با )  442-443: صص  5همان، ج(و عدم  (ع)  امام حسین  شهادت 
اشعار زنى از ) و  453  : ص 5همان، ج(   ری شمش  زخمو سى و چهار    زهین  زخمسى و سه  ورده از  خپیکري ضربت

عبدالمطلب «اگر    بنى  میگفت:  بپرسد:    مبریاپ که  شما  از  آخر(ص)  که  بود   نیشما  از    دی امت  منبعد    با   مرگ 
و من به    نبود   نیمن ا  پاداش گردیدند؟ و   آغشته به خونشدگان  هکشتبعضی   و  ریاسی  بعض  که  د یچه کرد  مخاندان
که    اندرزشما   بودم  ازداده  نکن  شاوندانمیخو  هب  من  بعد  دارید؟»دیبدى  پاسخی  از )  390ص  :5همان، ج(   ؛ چه 

 ی عاشورانگاري طبري است.  ب یترکیی و غنا هاییژانر
اى را ازیاد ببرم، سخن ر حادثهه  است که میگوید  »بن قیس تمیمىقُرّة«از  نمونۀ دیگر از ژانر غنایی روایت طبري  

به  زینبحضرت   را  نم  (ع)   حسین امام    ةافتادبر خاك  پیکراز    عبور  هنگام  (س)  «وا یم   که  کنمی فراموش  گفت: 
حسین   این  تو!  بر  آسمان،  فرشتگان  درود  محمّدا!  وا  و   (ع) محمّدا!  خون  به  آغشته  افتاده،  بیابان  در  که  است 

 
 . تر و پُرشمارترید و ما، وفادارتر و شکیباترشما آماده. 1
کنیم و چون کشته یبلکه جانهایمان، فداى تو باد ما از تو با دل و جان و دست و سر، محافظت م   ،شویمیبه خدا سوگند از تو جدا نم  . 2

 .ایمخود را ادا کرده ۀشویم، به عهد خود وفا کرده، وظیف
 فَإِنّی ال أرى المَوتَ إلّا شهادة و ال الحیاه َمعَ الظّالِمینَ إلّا بَرَما. 3
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وزد». یتواند که باد صبا بر آنها م  ةشدکشته  ۀاینان، دختران اسیر تواند و ذرّی  قطعه شده است و ـ وامحمّدا ـقطعه
 .1) 564: ص 5ان، جبه خدا سوگند، او، دشمن و دوست را گریاند (هم

عالوه طبري  عاشورانگاري  نیز  در  تعلیمی  ژانر  یادشده،  ژانرهاي  گوبر  شنونده  نافذ  یشیبا  دل  شو    در    ياوهیبه 
  کسانى مباش که گمراهان را  جمله  تو را به خدا از : «زرهعُ  به   ریزهوجود دارد. سخن  مؤثر    وکننده  اقناع  ،روشن
 ماندگان یخدا ما و شما را به باقز گفتۀ او: «و نی)  416: ص  5همان، ج(  کنند»یکشتن نفوس پاك کمک م   براى 

م  شیخو  مبریاپ بب یامتحان  تا  م  ندیکند.  عمل  چگونه  شما  و  ج(هم»  م یکنیما  ژانر  نمونه  ) 403ص  :5ان،  از  اي 
 تعلیمی در عاشورانگاري طبري است. 

 
 يپردازهیدرونما

واقع  ي پردازه یمادرون اند  ۀاز  به  ناظر  روا  سندهینو  یاصل  ۀشیعاشورا  ازآنجاکه   نیا  ي هاتیدر  است.  بزرگ  رخداد 
واقع  ۀواقع  ي هاتیروا تخ  یعاشورا  نه  توانا  یلیّو  اهم  ي پردازهیمادرون  ییاست،  آن  بررسدارد  ي شتر ی ب  تیدر  ها ی. 

م  را  هاهیدرونماطبري      دادنشان   نم  میستق بصورت  القا  مخاطب  درونما  یکند،به  میتوان  هاهیبلکه  خالل   را  از 
 بدست آورد. (ع)  نی واقعه باالخص امام حس ي تها یسخنان شخص 

،  ) 404: ص5همان، جها ( یفاصله گرفتن از بد  ،) همانجا)، اسوه بودن رسول خدا ( 420: ص  5همان، ج(   یاله  ي تقوا
  ، )404: ص  5همان، ج( ی  طلبحق  ،) 425ص  :5همان، ج(   ي ریناپذو ذلت  یآزادمنش   همانجا،(   عار ندانستن مرگ

عدم تزلزل   ،) 417ص  :5همان، جبه نماز و تالوت قرآن (   وجه ت  ،) 435  : ص5ج  ؛404: ص  5همان، ججانفشانى ( 
 ام یرهبر ق   گاهیشناساندن جا  ،)424  : ص5همان، ججنگ (    ي از آغازگر  زیپره  ، ) 387  : ص5همان، جدر مبارزه ( 

 يهاهیدرونمابرخی از  )  439  : ص5همان، جوقت (  به نماز اول   ي بندیپا  ،) 424  : ص5ج؛  402  : ص5همان، ج( 
 است.   ي طبر ي در عاشورانگار یو اخالق ي اعتقاد
این مورخ اهل سنت  که  داد  نشان    آمدبدست    ي طبر   ي در عاشورانگار  اوکه از وصف دشمن و جنایات    ییهاسرنخ

را به    چهـرة دشمن،  ارانشی(ع) و    نیبر نشان دادن مظلومیت امام حسعالوهاست    دهیبطور غیرمـستقیم کوشـ
:  5شکنی به امام حسین (ع)، نزدیکان و یاران او (همان، جحرمت   .برداردجنایاتش  و پرده از    مخاطب بشناساند 

دشمن    ) 456  -454صص   دنیاگرایی  کردن  آشکار  ج( و  ص5همان،  و )  454  :  اخالقی  مضامین  این  از  برخی 
با کاربست از   السالم کشته شدنگامى که حسین علیه«هنند  ماتعابیري    اعتقادي است. طبري  یا سه ماه،  تا دو 

مى باال  که خورشید  وقتى  تا  طلوع خورشید  بودندهنگام  مالیده  دیوارها خون  بر  گویى  ج  »آمد،  : ص 5(همان، 
متجاوز)  393 جنایات  بتصواعمق  را  بازگوکنند انهیم  یسُنّ  کیبعنوان    او  کشد.یم  رین  از    یاتیروا  ةرو  که  است 

داراقابل ش  ظرن و  برخ  ي اعتماد  است.  از    ي هاهی درونما   یسند  آنچه برآمده  با  عاشورا  واقعۀ  از  طبري  روایتهاي 
مانند   است؛  تعارض  در  آورده  سهپیشتر  مفاد  ج  گانهپیشنهاد  (همان،  (ع)  حسین  امام  و   ) 413  : ص5ازسوي 

   ).391: ص 5(همان، جدرگیري  گونه بدون هیچ مسلم تسلیم شدن 
 
 

 
 هذَا الحُسَینُ بِالعَراءِ، مُرَمَّلٌ بِالدِّماءِ ُمقَطَّعُ األَعضاءِ یا ُمحَمَّداه وبَناتُکَ سَبایا وذُرِّیَّتُکَ ُمقَتَّلَۀٌ  ا ُمحَمَّداه یا ُمحَمَّداه صَلّى عَلَیکَ َمالئِکَۀُ السَّماءِ. و1

 وصَدیقٍ تقالَ : فَأَبکَت ـ وَاللّه ِ ـ کُلَّ عَدُوٍّ،تَسفی عَلَیهَا الصَّبا 
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 گیري نتیجه
میگیرد،  قرار  آن  ویژگیهاي  و  شرایط  و  داستان  قالب  در  وقتی  زندگی  تجارب  از  بسیاري  «رندال»  نظر  از 
پرداخته  و  ساخته  نوع  همین  در  بناچار  انسانی،  واقعیتهاي  از  بسیاري  و  دارد  مخاطب  بر  بیشتري  تأثیرگذاري 

ملّتها، قص ادبیات همۀ  به همین دلیل است که در  از مواقع، ریشه در میشود. شاید  ه و داستان که در بسیاري 
نگاري حادثۀ مهم عاشورا نیز در برخی متون با بیانی داستانی همراه بوده واقعیت دارد، جایگاه مهمی دارد. وقایع

قصه اهمیّت  همین  میتوان  آن  دالیل  از  که  وقایعاست  «رندال»،  دیدگاه  از  کرد.  ذکر  را  بشکل پردازي  نگاري 
لب اصطالحی به نام هوش داستانی قرار میگیرد که قدرت پردازش و سازماندهی اطالعات واقعی و داستان در قا

به   این پژوهش  اساس در  بر همین  یادشده شکل میگیرد.  تکنیک  پنج  از رهاورد  تدوین داستانی آن  و  تاریخی 
آمده در یک برآیند دستواکاوي عاشورانگاري تاریخ طبري از منظر هوش داستانی «رندال» پرداخته شد. نتایج ب

شاخصه بعنوان  آنچه  میدهد  نشان  تاریخ کلی  متن  در  است،  پذیرفتنی  «رندال»  دیدگاه  در  روایی  هوش  هاي 
 طبري با وجود تمام محدودیتهاي یک متن تاریخی و واقعی کمابیش جریان دارد.  

عاشورانگارسشناروایت  یررسب تار   يی  نظر   ي طبر  خیدر  داستان  یۀبراساس  پ  »ندال ر«  یهوش  داد   رنگ ینشان 
 ی و جسمان   یدرون  ي آن است و کشمکشها   یمعلول-یعلّ  يهاعاشورا و حلقه   ۀواقع  یاصل  ریخط س  ةکنندمیترس

پ استحکام  باعث  آن  در  شخص  رنگیموجود  است.  توص  ي طبر  ي پردازتیشده   م ی رمستقیغ  و  می مستق  فیبا 
نو   تهای شخص اظهارنظر  بدون  و  سندهیو  دارا  ي تهایشخص   است  غالباً  طبر  ستایا  ینقش  ي واقعه  در   ي هستند. 

  ع یدهد و همراه با گزارش وقا   ي جا  تریطوالن   اتیکوچکتر را در دل روا  ي تهایکرده روا  یعاشورا سع  ي پردازتیروا
است   هاینیآفراز حماسه  یخاص  ةریشامل زنج  ي طبر  ي بزند. عاشورانگار  ندهی به گذشته و آ  ییزهایزمان حال، گر

پاره در  ژانر   ي اکه  با  غنا  گر ید  ي هاموارد  ژانر  روا  بیترک  ییازجمله  است.  واقع  ۀواقع  ي تهایشده  نه    یعاشورا  و 
درونما  یلیّتخ و  ازطر  ي هاه یاست  غ  قیآن  بطور  م  میمستق ریسرنخها  القا  مخاطب  درونماشودی به  در   هاهی. 

اعتقاد  ي عاشورانگار اخالق   ي غالباً  اف  یو  تعصبات  از  و  دارد.  ۀانیگراراط است  فاصله  این    اهل سنت  در  همچنین 
منسجم  تصویر  یک  در  و  میشود  درگیر  روایت  بخش  هر  فرایندهاي  با  مخاطب  ذهن  شد  داده  نشان  پژوهش 
در  که  مهمی  موضوع  بپذیرد.  تأثیر  آنها  از  و  کند  برقرار  ارتباط  متن  پیداي  و  پنهان  پیامهاي  با  میتواند 

 این واقعۀ سترگ همواره مطرح بوده است. عاشورانگاریها، در طول روایت
 

 نویسندگان  مشارکت
. است شده استخراج  شاهد تهراندانشگاه  در مصوب علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد دوره  رساله از مقاله این

سرکار .  اندبوده  مطالعه  این   اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر   را   نامهپایان   اینراهنمایی    سرکار خانم دکتر ثریا قطبی
. اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   درنامه  پایان  این  پژوهشگر  عنوان  به  زهرا عزیزي دهنوخانم  

مقدم داودي  فریده  دکتر  خانم   نقش   تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  سرکار 
دوم سه   هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این   راهنماي 

 .است بوده پژوهشگر
 

 قدردانی  و تشکر
تهراندانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از   را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان   و  شاهد 
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 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان  داوران هیئت
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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