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 «مقتل»پردازي ادبی در نگاري و رواي پیوندهاي تاريخ
 بندي رواي  شهاد  حضر  قاسم )ع( تحلیل زمان

 هاي واقعة عاشورادر مقتل
 

 

 *زهرا حیاتی  

 عض  هائت علةی پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی 

 
 چکیده

ام  انهت اند ذيل مطالعات بانها    نگا ش تا يخی و ا بی میها و تفاوتيافنن اباهت
هام واقعة عاا  ا اش  يدگاه شمان  وايی هام  وايی مقنلتعريف ا  .    اين پژوهزت جنبه

ژ ا  ژنت بر سی اده است. م    مطالعهت ماجرام حضرت قاسم )ع( است.  وش پژوهز 
.    ح ش  آ ايز 4ست و اش ننايج برجسنة تیقاق اين م ا   است: ت صافی ت تیلالی ا

ها به  ويدا هام نامعنبر تا يخی اخنصاص  ا   که    پريشی ويدا هات باشنرين شمان

پريشی ناا    ترين ن ع شمان وايی )تا يخی ت  اسنانی( آمده است. منفاوتهام ناةهمقنل

.    ح ش  2جا مانده است. هام امروش بهمداحی هام آن   آمده که نشانه القل  میرق 

ا   که هام  وايی به  ويدا هام نامعنبر تا يخی مرب ط می يرش  ويدا هات باشنرين   نگ
حاصل پر اشش ا بی    سطح لفظ است؛ اا    يگر اطاله  ا نت  وايت   آماخنن نظم و نثر 

   وايت کاسنه است. باشنرين است و پس اش آنت ت صاف جائاات برخی  ويدا ها اش انا

                                                                                                                  
 hayati.zahra@gmail.com* ن يسند  مسئ ل: 

 24/3/4093تا يخ پذيرش:   0/1/4093تا يخ   يافت: 
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.    ح ش  بسامد  ويدا هات 0هام نةايشی اغلب به  ويدا هام نبر  مرب ط است. صینه

 باشنرين تكرا  حاصل   آماخنگی نظم و نثر و تكرا  مطلب منث      اعر است.

 

 انا ت شمانةندمت ژ ا  ژنتت مقنل.   وايت هاي كلیدي:واژه

   4. مقدمه و بیان مسئله8
ايم. گرا پر اخنهام تا يخ و ا باات با نگاه ساخت انه   تیقاق حاضرت به بر سی بان

نگا م و  وايت ا بی است که گاه م جب تر يد مسئلة عا  پژوهزت پا ندهام تا يخ

هام تا يخی اده است. من ن تا يخی گاه به من ن  وايی نا يک و حنی    گاا ش

کنند گ يند يا اذعان میان اش تیريف تا يخ سخن میا ند؛ تا جايی که میققتبديل می

مايه قرا   ا ن واقعة تا يخیت قصد نگا ش ن يسندگان من ن تا يخی ت  اسنانی با  ست

پژوهز به اين ارح است: چه اگر هايی  وايت تا يخی  ا به  اند. پرسزا بی  اانه

هام تا يخی و ان  وايتهام معنايی مشنرک بکند؟ يا  اللت وايت  اسنانی تبديل می

 اسنانی کدا  است؟ برام پاسخ به اين پرسز اش بیث شمانةندم  وايت بهره 

ن يست هر  وت    حدومرشهام شمانی که    اصل نگا  و  اسنانتا يخايم؛ شيرا گرفنه

کنند و  اللت واقعه     ا ه )جهان  اسنان يا واقعات تا يخی( تغااراتی ايجا  می

ويژه شمانی ن يسیت بهنگا م و  اسنانآفرينند. تداخل مرشهام تا يخخاص خ    ا می

که سند اندکی اش  ويدا هام تا يخی     ست استت باز اش هرچاا خ    ا    شمان 

وتصرف    يا  خل  هد؛ مانند نا يده گرفنن سار خطی شمان وايی نشان می

 (. 1ت1: 4037) .ک: مدبرم و حسانی سرو مت آهنگ  وايت ضر 

 . چارچوب نظري: زمان روايی در نظرية ژرار ژن 8ل8

. تأکاد 4گر  : اناسان    تعريف  وايت به چها  ح شه باشمیاخنالف نگرش  وايت

. ت جه به تغاار    شمان  وايی  ويدا ها و 2عن ان ساخنا  بناا ين  وايت؛  نگ بهبر پی

عن ان ساش  صات و مكان به. پر اخنن به کنزت اخ2مثابة  وايت؛ خط  اسنانی به
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: 4031. تأکاد بر  يدگاه و گفنةان  اوم   با   خ اننده )ما تانت 0اصلی  وايت؛ 

ام  وس يه ماان کنندت به  ابطه نگ تأکاد میاناسانی که بر طرح و پی(.  وايت34ت79

ت ان گفت شمان اش عناصرم شمان و  وايت قائل هسنند.    يک گاا   مقدماتی می

ا  . کند و باعث معنا ا م  خدا هام  وايت میکه  اسنان  ا اش  وايت جدا میاست 

هام  وايت اصطالحی ابداع و تالش اناسانت ژ ا  ژنت برام هةة جنبه   ماان  وايت

مند ارح  هد. يكی اش اين مفاهام شمان  وايت است. اينكه ام نظا اا هکر  آن  ا به

ا  ت يا آهنگ  وايت تند و کُند میا ندت يا ضر ی خدا ها با تقد  و تأخر باان م

ا  ت هةه نسبت بان  فعات     ا ن يک واقعه     اسنان و منن منفاوت می

 نگ کنند. اش نظر ژنتت پیهايی هسنند که جهان  اسنان  ا به جهان منن تبديل میاا ه

سنان که تق يةی و  اسنان شمانةندم ويژ  خ    ا  ا  ؛ يعنی شمان منن  ا اش شمان  ا

 2گفنةان  وايیکند. او    کنا  اةا انه است و گ يی   اصل     ا هت منةايا میگاه

کند:  اسنانت منن  وايی و  واينگرم.     اسنانت برام  وايت سه سطح تعاان می

ا ند؛ اما    منن  وايی يا گفنةان اندت باان میترتابی که واقعاً اتفاق افنا ه خدا ها به

ها ننت  خدا ها لاوماً نظم تق يةی ندا ند و خ اننده بايد  خدا هايی  ا که نظم آنم

ت اند هم  يخنه استت    ذهن خ   باشساشم کند.    اين باشساشمت خ اننده میبه

ترتاب وقايع  ا     اسنان اصلی تشخاص  هد و اگر هام  واينگرم  ا کشف کند و 

ل  اسنان به منن  وايی ادهت لذت بر  ) ية ن ت اش اين تةهادات هنرم که باعث تبدي

سه   فنه   جسنج م شمان اش ست مان   ام   با ژنت    مقاله(. 42: 4037کنانت 

 تداو . 2 )آ ايز(؛ ترتاب يا نظم. 4: کند ا طرح میمرب ط به شمان  وايی  ةمؤلف

 . بسامد. 0 ؛) يرش(

بان ت الی مفروض وقايع     اسنان و به  وابط  :رويدادها 9، نظم يا آرايشترتیب. 8

(. اگر ت الی  ويدا ها 79: 4090 )ت النت ها    منن ااا ه  ا  ترتاب واقعی باشنةايی آن

 و اةا انه  وبهها    منن يكی باادت با نظةی گاه    اسنان با ت الی باشنةايی آن
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ا     اسنان نباادت با هترتاب باان  ويدا ها    منن مطابق ترتاب وق ع آن اگرهسنام و 

 1:نگرپريشی گذانهشمان .پريشی بر  و ن ع است: الفم اجهام. شمان 0پريشیشمان

هنگامی است که  ويدا م    شمان  اسنان شو تر و    گذانه اتفاق افنا ه استت اما    

هنگامی است که  ويدا م    شمان  1:نگرپريشی آيندهشمان .  ا  .منن  يرتر باان می

پريشی شمان ا  .اما    منن شو تر باان می هتاسنان  يرتر و    آينده اتفاق افنا  

نگر اش نظر باان  ويدا هام مرب ط به چا چ   شمانی  وايت اصلی نگر و آيندهگذانه

حرکت  7:پريشی   ونیشمان .الف :ا  ب تقسام میمرکّ وبه سه ن ع   ونیت بارونی 

. شمانی    چا چ   شمانی  وايت اصلی باشگر  .  نگر به نگر يا آيندهگذانه

نگر به شمانی بارون اش چا چ   شمانی نگر يا آيندهحرکت گذانه 3:پريشی بارونیشمان

پريشی   ونی و بارونی ترکاب شمان 9:بپريشی مرکّشمان. ج وايت اصلی باشگر  . 

استت     وند  وايت به   اسنانینگرم که    ابندا بروننگر يا آيندهيعنی گذانه ؛است

    اسنانی ا  .ها و  ويدا ها پا ند بخ    و   وناخصات

به مدت شمان وق ع يک  خدا     جهان  اسنان و  :رويدادها 81تداوم يا ديرش. 2

پر اش . اش نظر ژنتت تداو  کشد تا اين  خدا   وايت ا  ت میشمانی که ط ل میمدت

ا   وقايع عةالً به خ   اخنصاص انی که فرض میعةدتاً  وابطی است بان مقدا  شم

: 4090ت النت به نقل اش ا   )هةان وقايع صرف میباان اند و مقدا  مننی که برام  ا ه

بان مقدا  شمان  اسنان و مقدا  شمان خ انز منن  ةتداو   ابط تعبا ت  يگر به .(79

ام  ا حذف کندت بسط ت اند قطعهکند که  وايت چگ نه میتداو  مشخص می»است. 

اگر مقدا   .(401: 4031)ايگلن نت «  هدت خالصه کند و يا   نگ ک تاهی ايجا  کند

 44کةی اش منن به مقدا  شيا م اش شمان  اسنان اخنصاص يابدت  وايت انا  مثبت

خ اهد  اات و اگر مقدا  شيا م اش منن به مقدا  کةی اش  اسنان اخنصاص يابدت 

يافنه به آن به اينكه شمان  اسنان و منن اخنصاص آيد. بسنه  میوج به 42انا  منفی

 آيد که بههام مخنلفی پاز میباهم برابر بااند يا يكی باشنر اش  يگرم باادت حالت
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مقدا  کةی اش منن به شمان شيا م اش  هنگامی است که :40حذف .الفاند: ارح اين

چراکه  ؛سرعت يا انا  مثبت  ا      حذفت شمان منن حداکثر اسنان اخنصاص يابد. 

 /خالصه . يابد. ا   و    منن نة   نةیهام شمانی حذف میبعضی اش  و ه

هنگامی است که قسةت کةی اش منن به شمان شيا م اش  اسنان اخنصاص  :40چكاده

تر اش شمان  اسنان بااد. اش کا کر هام خالصه نشان  ا ن هيابد و شمان خ اندن ک تا

ها به اجرام ها يا وا اانن اخصاتن بدون اجبا  به نةايشی کر ن آنمعاّح ا ثی 

بندم و (ت جةع11: 4034 هات تأويل  خدا هام منن برام خ اننده )آسابرگرتآن

 بعضی  خدا هاست. هيا آو م  خدا هام مهم و معط ف کر ن ت جه خ اننده ب

 اسنان و شمان خ اندن  اده   هنگامی است که شمان ت صاف :يا گاا ش 41صینه. ج 

تعلق گرفنه  شمان  اسنان و مقدا  مننی که به آن تبه عبا ت  يگر ؛باهم برابر بااند

افند و  وايت    اين گ ها اتفاق میوچنان حالنی معة الً    گفت ت يكی بااند.است

گ  اننقال اطالعات به خ اننده و  يگر وارايط انا  ثابت  ا  . اش کا کر هام گفت

هنگامی است که مقدا   41:  نگ ت صافی .پر اشم است.  ها و ناا اخصاتاتاخص

شيا م اش منن به شمان اندکی اش  اسنان اخنصاص يابد.   نگ ت صافی   مقابل حذف 

شمان  اسنان من قف  تکةنرين سرعت يا انا  منفی  ا  .    اين حالت گار  وقرا  می

 پر اش .تفسار می يات صاف  بهو منن  افندیا  . عةالً کنشی     اسنان اتفاق نةمی

برخی کند. شمان باشگ يی و خ اندن  ا باشنر اش شمان  اسنان می هام  قاقْت صاف

گذا ند. تط يل منرجةان و اا حان آ ام ژنت بان تط يل و وقفه تفاوت می

 نی م ]است[ که مدت  وايت ادن آنتر کر ن شمان يک واقعه     وايتت بهط النی»

ت قف م قت شمان     وايت »و وقفه )مكث( «  شمان     ا ن آن بش  باشنر اش مدت

کند که  اوم )پاز نرفنن  وايت    شمان( ]است[. اين اگر  شمانی مصداق پادا می

آو   تا   با   يک اخصات يا کا   وايت کر ن  اسنان  ا به حالت تعلاق   می
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  کنند  مجة ع تداو   ويدا ها تعاان(. 224: 4097)پايندهت «  ويدا  اظها نظر کند

  .سرعت منن است

افندت    مقايسه با ام     اسنان اتفاق میتعدا   فعاتی است که واقعه :81بسامد. 9

(. بسامد بر سه 79: 4090ا   )ت النت تعدا   فعاتی که آن واقعه    منن  وايت می

با  اتفاق افنا ه است. nام است که با  واقعهn  وايت :43بسامد مفر الف.  ن ع است.

با  اتفاق افنا ه است و ن ع  ام است که يکواقعه  با ن ع  ايج بسامد مفر ت نقل يک

بسامد   . با  اتفاق افنا ه است. ام است که چندواقعه  غارمعة ل آن نقل چندبا 

مد م جا يا بسا ج. ام است که يک با  اتفاق افنا ه است. وايت چند با  واقعه :49مكر 

با  اتفاق افنا ه است. بسامد باشگ   ام است که چند وايت يک با  واقعه :24باشگ 

   بر سی شمان  وايی اثرت انطباق  ا  .کا گارم افعال اسنةرا م باان میمعة الً با به

هام مخنلف باشاناسی کر ه استت ها  ا اش بر سی  وايتهايی که ژنت آنهةة ويژگی

 هد که  نگ خ   اكل مین عی شمان  وايی  ا    پیت و هر منن بهم    نظر ناس

 کند. پژوه هةان امر  ا تیلال میمعنا و تأثار م    نظرش  ا ت لاد کند؛ و  وايت

 . پیشینة پژوهش 2ل8

هام اخار م    ت جه نقد من ن ا بی براسا  نظرية شمان  وايی ژنت     هه

نقد مقاالت علةی ت »ام با عن ان .    مقالهپژوهشگران ا باات و هنر ب  ه است

ت نا يک چهل مقاله با اين «پژوهشی با م ض ع بر سی من ن ا بی اش  يدگاه شمان  وايی

 ست هام م    مطالعه بهام که اش واکاوم مقالهم ض ع بر سی اده است.    نناجه

بسامد  آمدهت  ه م    فهرست اده است که کا کر هام منفاوت آ ايزت  يرش و

هام مقالة مذک   کا کر  يافنه هد. اما يكی اش  ويدا ها  ا    من ن مخنلف نشان می

هام واقعة نگا مت ان آن  ا با تا يخشمان  وايی    من ن ايدئ ل ژيک است که می

هام    من نی که  غدغه»عاا  ا سنجاد و اش اين حاثت پژوهز کامالً ن آو م  ا  : 
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وآمدهام من الی بان شمان حالت کنندت  فتدئ ل ژيک  ا مطرح میگرايانه و ايآ مان

هام خ    ا با حسرت نسبت به گذانه يا با گذانه و آينده وج    ا  .  اوم آ مان

چنان   يافنی م جِد اين پرسز (. 4093)حااتی و نجا مت « کندا جاع به آينده باان می

ی ت  اسنانی چه کا کر م  ا   و تفاوت  وايی تا يخاست که شمان  وايی    من ن ناةه

هام منةايا پژوهز حاضر به و تشابه آن با من ن  وايی ا بی چاست. بنابراين ويژگی

. نقز 2 وايی است. . آثا م بر سی اده که    ح ش  من ن ناةه4اين ارح است: 

 ا  .شمان  وايی    تبديل گاا ش تا يخی به  وايت تا يخی ت  اسنانی تیلال می

 آيد.  ست میها بهنگا مط   مشخص    مقنل. کا کر   وايی شمان به0 

 هاي مورد مطالعه  . مقتل2

هام عاا ا م کنا  مسئلةعاا  ا و  ت واقعة)ع( تا يخ نهضت اما  حسان    با 

 ا شش يكسانی ندا ند تا يخی که اش لیاظ اعنبا  اندبساا م    ط ل تا يخ نگاانه اده

. منابع غارقابل 2 . منابع قابل اسننا ؛4: تقسام کر ها  ا به چها   سنه ت ان آنو می

م    . (14 /4 :4090اهرمت میةدم  م .ک: ) . منابع مفق  0. منابع معاصر؛ 0اسننا ؛ 

مطالعة اين پژوهز نُه مقنل اش منابع قابل اسننا ت غارقابل اسننا  و منابع معاصر )اش 

 اثر( است.  17مجة ع 

 ابع قابل استناد   . من8ل2

اب عبداهلل میةدبن میةدبن نعةان ن انة  :حجج اهلل علی العبا  فةاإل اا  فی معر

 ا  )ع( امامان ااعهة هة ةنامشندگی است. مشه   به ااخ مفادت ق(040ت001) بغدا م

ت انسنه است تا يخ قابل اسننا م اش شندگی  منعد م با اتكا به منابع مؤلف و   بر ا  

 . (74ت74)هةانت  فراهم آو   ا  معص   )ع( امامان
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مشه    بن جعفر حلیبن م سیالدين علیساد ضی: اش فالةَله ف علی قَنلی الطُّف 

اا   به له فالةَم    ناست؛ اما    است. او  ق(110وفات ) به سادابن طاوو 

سند  و اش ذکر آو  هاخبا   ا  ةجاچكاده و نن تسرايانم  خان و حنی گاه  اسنان

 کر ه است    م ا   معدو مت منبع اصلی خ    ا گ اا کر ه و فقط خ   ا م 

 . (33ت31)هةانت 

 ( ن انةرنده  يام آکنده و اةشار بُمعنام : )بها  و صَةصا  بَنّا قةقا  شَخّ

اش نكات برجسنه و تیقاقی اين کنا  ضبط است.  ق(4041) فرها مارشا معنةدالدوله

هات هات مكانها و ترجةه و ت ضاح صیاح معانی نا كان  ست اسامی ااخاص و م

 حال ک تاه برخی اش افرا  استلغاتت ااعا  و امثال و    م ا  مت معرفی و باان ارح

 .(442ت444: 4090پژوهانت )گروهی اش تا يخ

 .  منابع غیرقابل استناد    2ل2

 بن سعادبن يیایاب مخنف ل ط: ن انة مخنف)ع( الةنس   إلی أبی مقنل الیسان

نگا ان تا يخ. )ع( است اش م  خان م    اعنةا  و اصیا  اما  صا قت ق(413وفات )

اگر نسخة اند. نقل کر ه )ع( ن يسان منعد م اش کنا  او   با   قاا  اما  حسانو ساره

اد؛ ولی   حال قابل اعنةا م اش اين کنا  وج    ااتت نخسنان مقنل اناخنه می

من ولده و إخ ته و أهل بانه و  )ع( من قنل مع الیسان تسمیة برگکم سالة حاضرت 

بن شباربن عةر ک فی اسدم نخسنان منبع م ج   مسنقل   با   اثر فضال ااعنه

سبب اسننا هام مخنف بهابی مقنلست. البنه    اين پژوهزت ساشان عاا  احةاسه

 فراوانت اسا  مقايسه قرا  گرفنه است.

مبنكر  تق(944وفات ) بن علی واعظ کاافیالدين حسانکةالن انة : الشهداء ضة و

پر اشم اش وقايع تا يخی است. او که سنی يا ااعه ب  نز معل   ناستت سبک قصه

عاا  ا  ا  واقعةويژه ب   و برام جذ  ع ا ت ح ا ث تا يخی و به )ع( باتاافنة اهل
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معنبر و مسنند و نامطالب معنبر و  پسند به  اسنان   آو   و    اين ماانتبا نثرم  ل

 ب  ن و ناا انگاا  مؤلف برام خ انده بدون سند  ا   آماخت. تاشگی سبکت فا سی

ادن کنابز    مجالس عاا م جب اد کنا  کاافی نه اثر تا يخیت بلكه اثر تبلاغی و 

 .  حنی تخالی اةر ه ا  

 ضة واست. او با اقنبا  اش ق( 4249وفات ) ن انة مالمهدم نراقی: مُیْرِقُ القل  

ام ا  انگاا ع اطف و احساسات مر    ا گ نهکه به پر اخت مطالبی باانبه  ءالشهدا

هام کنابز ب  ن برخی گاا ش نراقی خ   به ضعاف. س م واقعة کربال س ق  هدبه

قرا  گرفنه  يزتصريح کر ه و به هةان جهت م    اننقا  برخی اش عالةان پس اش خ 

 .است

بن میةدباقر هروم مشه   به ج هرم ابراهام اثر : فان البكاء فی مقاتل الشهداط

تألاف و به  ق4214ق   گذانه است. کنا     سال 4210است که    سال 

 واش ه آتشكده و  تااه تقديم اده است. ساخنا  کنا  مشنةل بر يک مقدمهفنیعلی

)کاافیت  ق است4214ترين چاپ سنگی آن مرب ط به يک خاتةه است که قديم

4094 :10.) 

 . منابع معاصر   9ل2

 عبا  قةیااخ حاج: ن انة السال سادنا الیسان الةظل   علاه مصیبة نفس الةهة   فی

هاست و مباحث تیلالی و نقد و ق لبه شبان عربی است. باشنر مطالب اين اثر نقل

اخبا  و    ک ااده تابساا خ   . باآنكه میدث قةیچشم نةیبر سی    آن چندان به

ها به اين کنا  ناا معنبر و ضعاف  ا    اين کنا  نااو  ت برخی اش آنناهام گاا ش

اهلل اب الیسن با ح اای و تعلاقات آيت اين کنا  ة اه يافنه است. نخسنان ترجة

 يگر اين  ةچاپ اده است. ترجة نفس الةهة   ة: ترجة مع السج  اعرانی با عن ان 

: ة م ش الشها ام با نا  اهلل میةدباقر کةرهت به قلم آيتالةصدو  نفثة کنا  کنا  و ناا
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اخار  ةبر اينت ترجةچاپ اده است. افاون الةصدو  نفثةترجةة کامل نفس الةهة   و 

: 4090پژوهانت )گروهی اش تا يخ ناا عرضه اده است    کربال چه گذاتبا عن ان 

  . (404ت409

ق( اش 4094وفات ) سادعبدالرشاق م س م مقرّ : ن انة  السالمقنل الیسان علاه

اين کنا  اش نظر ا ائة بیث و ترتاب ح ا ث  اگرچه .استن يسان قرن چها  هم مقنل

خ انی اش آثا م است که    چند  هة اخار م    ت جه میافل و مجالس وعظ و  وضه

هام ضعاف و نامعنبر قرا  گرفنه استت مانند بساا م اش آثا   يگر اين قرنت گاا ش

چهر  خ نان حسان ک از عايااهلل عطا  م با عن ان . اين کنا  نخسنان با  به ا  
با   تبه فا سی ترجةه و چاپ اده است 4014   سال  يا  اسنان کربال سادالشهدا )ع(

السال  به قلم مرتضی فهام کرمانی و با  علاه علیبنساال  کربال حسانبا عن ان   و 

 و برگر انت سط میةدمهدم عايااللهی کرمانی  مقنل مقرّ  يا  وش واقعهعن ان  س   با

 . (401ت400)هةانت  اده است مننشر

  هاي عاشورا)ع( در مقتل. تحلیل زمان روايی در ماجراي حضر  قاسم 9

بندم وقايع مسنند و کنامت براسا   سنههام  وايی که    اين بخز باان میتیلال

 (.411ت407: 4091پ  ت ان  م) .ک: غارمسنند است 

 . رويدادهاي مستند8ل9

 معرفی حضر  قاسم )ع(. 8ل8ل9

ا   که با پاراهن و  وم معرفی مین ج انی ماه )ع( هات حضرت قاسم   باشنر مقنل

 آيد. ها پا ه اده است به مادان مینعلانی که بند يكی اش آن

   ا با وصف چهر  حضرت نخسنان  اوم که حُةادبن مسلم استت  وايت خ 

کند و اش هةان ابندا   نگ ک تاهی     وايت قاسم )ع( و تشباه آن به ماه آغاش می
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 ضة و هد. اما    سه مقنل  اسنانی ا   که احساسات  اوم  ا باشتا  میايجا  می

بندم و اكل  يگرم شمانت هةان  وايت بهط فان البكاءو  میرق القل  ت الشهداء

بن عبداهللکند که ماجرا  ا اش جايی آغاش می الشهداء ضة وا  .  اوم میگسنراناده 

ا   و    هةان ابندات   خ است حضرت برام  فنن به مادان و شنه میکُ )ع( حسن

ام با باان ا بی و اسنفا ه اش تشباه و تسجاع هةراه انداشهبه پاسخ اما  حسان )ع(

اش انا  کند و ت به شبان منن جلب میا   که ت جه مخاطب  ا اش م ض ع  وايمی

ل برا   خ    ا که گُ  بن الیسن چهر اوم گ يد که چ ن قاسم» کاهد. وايت می

گداش خراااده  يدت آه اش نها  او برآمدهت پاز جان ةب سنان ناش ب  ت به خا سنان حا ث

 (.  134: 4094)کاافیت « آتزِ حسرت بريان با گ ا  خ   آمدت گريان و  لی پر عمّ

هام يک اش مقنلآمده استت با هاچ میرق القل  مااان   نگی که     وايت اما 

. باان افكا  و ع اطف  اوم    ابندام نقل کندم    بر سی    اين پژوهز برابرم نةی

و  ت صافماجرات کامالً خا ج اش گاا ش تا يخی است و انا  منفی  ا  . بعدت 

ف چهر  حضرت قاسم )ع( و حالت حسرت او برام اسنفا ه اش باان تشباهی    وص

  فنن به مادان  وايت  ا به تط يل کشانده است: 

مبا کز چ ن   قاسم طفلی ب   صغار و هن ش به حد تكلاف نرساده ب   و چهر

 ش چ ن ماه   خشان و اجاعت  ا ماراث اش حاد  آفنا  تابان و  خسا   من ّ

 ح و نصرت برافراانی.کرا   اات و    معا ک و حرو   ايت فن

اما آن ن    يده چ ن  يد که م الاان و يا ان و اَقا   و برا  ان  ا اربت اها ت 

آبا  جهان به  ا السرو  عالم جاويد  سانادند و چشانادند و خ    ا اش اين مینت

اةشا قدان ب سنان واليت  ا اش ا   ج   ک فاان لعان اش پا   آو  ند و ن ج انان 

  يغ ااماان بدآيان به خاک هالک افنا ندت  ل او به     الت اش تاغ بیبات  ساهل

ت هةانر    کشاد و ساال  ااک اش ج يبا   يدگان با يد )پُ ةآمد و آه سر  اش سان

  . (044ت044
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بات  24 اوم    ا  .   آمدم منظ   ماجرا آغاش میبا پازط فان البكاء    مقنل 

)ع(  بات آخر آن به ماجرام حضرت قاسم   پنج  ش  وپر اعاا  ا می ةبه س گ واقع

 کند: ااا ه می

 ام پاک صبح بتا حستن مجنبتی بگت     

 

    کتتربال عروستتی قاستتم بتته پتتا ببتتان   

 

    با  عشرت پسر ن جت ان خت يز   

 

 اش خ ن به  ست و پام ج انان حنا ببان 
 

 

 (011ت011 : 4090 )ج هرمت
با ت صاف  )ع(   حضرت قاسموصف اها ت ج انان    مادان قبل اش و و

 تهام ا بی    ساحت لفظ و معنات مانند تسجاع و تشباهجائاات و اسنفا ه اش آ ايه

 هةراه است:

و غم و مغناان مینت و اَلَم به مضرا  چنگ تعايتت کنجكاو  همّ ة امشگران تران

گاه ک     ل اهل مصابت گر يدند که چ ن پنج ن بت    پنج  جراحت ناس   پر 

 غم حجاشيان    عراق  است گر يد و عشاران هةاي ن  ام اهراا   مخالف بهن

يک اش با گ و ک چک با  ست اش خ ن بسنه نگا  اش مخالفت غاالت پا حسان يک

اش حصا  حاات کشادند ج انان سروباالم ااه مظل   که هريک بر ااه ناش  اانند 

 (. 011هةانت افاام اها ت اش    خنجر اارا  ن اادند )اربت  وح

 به میدان رفتن حضر  قاسم )ع(    . 2ل8ل9

حضرت قاسم )ع(    اةا  مبا شان و لشكريان نب  ه است و به هةان سبب قبل اش 

خ اهد و بعد با پ از غارجنگی به نبر   فنن به مادان اش اما  حسان )ع( اذن می

ه مقنل  اسنانی م    ها آمده و غار اش س و . ماجرام اجاشه خ اسنن    بعضی مقنلمی

قاسم سخت الیاح کر  تا »ک تاه  وايت اده است؛ مانند:    بقاه تأکاد پژوهزت 

 (. 140: 4094)قاجا ت «  سن  م يافت

ت ان معا ل صینة وصف پاراهن و نعلان حضرت  ا که لبا   ش  ناستت می

نگاه خاره شمان خ اندن آن نا يک به شمانی است که  اوم با نةايشی  انست که مدت
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تر و م اكافانة خ   به ماجرا ت جه کر ه و اش اين حاثت گاا ش تا يخی  ا  قاق

ن ج انی ب  ه که    )ع(  ساش  به اينكه حضرت قاسمکند و مخاطب  ا آگاه میمی

آ ايز جنگی قرا  نداانه و اصالً لبا   ش  مهاا نكر ه است. البنه    هةان جةله ناا 

مخنف به نقل اش او ن اين است که حُةادبن مسلم يا ابیام وج    ا   و آنكنه

کنم که نعلانی    پا  اات که بند يكی اش آن  و قطع اده ب  ت فرام ش نةی»گ يد: می

آمده:  قةقا  شخّا (؛ يا    مقنل 434: 4092مخنفت )ابی« آن ]بندت بند پام[ چپ ب  

(. 140: 4094)قاجا ت «  کنم که بند نعلان چپ وم گساخنه ب هاچ فرام ش نةی»

باان احسا  او    ماانة حكايت است و « کنمفرام ش نةی»تأکاد  اوم بر اينكه 

 کاهد. تاحدم اش انا  سرعت  وايت می

کند؛ شيرا با سبک ا بی خ      اين حكايت وقفه ايجا  می هم مقنل الیسانمؤلف 

کند و هم برام وصف میپ از او  ا با سپاه  اةن يا با هنجا هام  ش  مقايسه  هم

هةراه  ا  ت اش يک ها و آالت و ا وات جنگی که حضرت قاسم )ع( بههريک اش لبا 

 گسنراند: بر  و به اين اكلت  وايت  ا میجةله و فعل جداگانه بهره می

 وقنی به جنگ  اةن سرتاپا مسلح  فتت تنها اةشارم به  ست  اات و»ت 

 شا ( به تنز ب   وفقط يک لبا  عربی )پاراهن و ات  

 «.   حان اةشار ش ن و جنگادن بند کفز چپز پا ه ادت  

برام او عا  ب   که اش فرشندان »  نگ  وايی  يگر    هةان بندت نظر خ    اوم است: 

. حنی  اوم (201 :4092 )مقر ت« و ن ا گان  س ل خدا باادت اما با پام برهنه بجنگد

پر اشم ن يسان به اخصاتند و مانند  اسنانکنی م بر بند کفز چپ تأکاد میبه

آو  ؛ وم حالت عاطفی حضرت قاسم )ع(  ا هنگا  بسنن بند کفز ت صاف  وم می

او بدون ت جه به م قعات آنجا و کثرت  اةنان ايسنا  و مشغ ل بسنن بند » کند:می

 (.  جا)هةان «کفشز اد
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ن ا بی و اطالة جةالت ناا ق ل حضرت قاسم )ع(  ا با شبا الشهداء ضة و اوم 

ها و جةالت هات سجعهات کنايهسبب ت جه مخاطب به تشباهکند و بهمسجع باان می

 آيد: عاطفی و انشايیت سرعت  وايت پايان می
  شا با گ ا  خ   آمدت گريان و  لی پر آتزِ حسرت بريانت گفت: ام ااه پاز عمّ

شمانه اش سرير سرو  و بهجنم بر ت مفا قت اقربا نةاند و  و جهانت مرا  يگر ق ّ

برا   باشج يم و سؤال اهل ضالل  ةخاک اندوه و مصابت نشاندهت  سن  م  ه تا کان
 .(134 :4094  ا به تاغ شبان و شبان سنانت ج ا  گ يم )کاافیت

اجاشه خ اسنن حضرت قاسم )ع(  ا    باز  میرق القل  به هةان سااقت  اوم 

)ع( پس اش اطالع اش مضة ن تع يذم  حال اما  حسانوصفکند. اش سه سطر باان می

ام که بر باشوبند حضرت قاسم )ع( استت با جائاات و ناا با باان مسجعت صینه

اما اوج  .(042 :4090 )نراقیتنةايشی است که     وايت مكث ايجا  کر ه است 

 است   خآمده است.  ط فان البكاءهام  وايی    باان اين  ويدا     کنا    نگ

 وايت نثر است؛  ةکه ا ام باان ادهبرام  فنن به مادان به شبان اعر  حضرت قاسم )ع(

 تفصال  ا  :  تهام ا بیسبب اكل منظ   و اسنفا ه اش آ ايهبه ولی
 آيتتد ش گلتتاا ت صتتدام متترغ نااتتا م  نةتتی

 

 که مرغان حتر   ا    کةتان بنشستنه صتاا م      

 

 کتر ن  اش سايز ت ان    ستايه آنهالی ناست ک

 

 ش پا افنا  اگر سروم به گلشن ب   و اةشتا م   

 

 تةنتتام اتتها ت بتتر ه اش  ستتنم عنتتان  حةتتی 

 

 نثتتا م بتتر ستتر  افنتتا ه امتتدا م هتت ام جتتان 
                      

 (011 :4090 )ج هرمت
 

بعد اش اينكه ايشان طلب  فنن به  )ع( با حضرت قاسم )ع( گ م اما  حسانوگفت   

سبب وج    وايت نثر استت به ةبه شبان اعر آمده و بااينكه ا ام تکنندمادان می

  هام ا بی اكل تفصالی يافنه:آ ايه
 ت  اتةع  واتن چشتم بترا    حستنی      

 

 انتتاس شينتتب و کلثتت می و عايتتا منتتی   

 

 تتر  ا    ت   ا ش جتان گرانةايته  وستت   

 

 کتتته يا گتتتا  منتتتی اش بتتتترا   شا       

 

 

 

                
 (017هةانت )
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    او وند و بات به مادان میهنگامی که اهل )ع( حال حضرت قاسموصف    

يک اق ا  و  يد که يک»: کشاند  اشا می ا بهحسرت استت باان ا بی  ا   و  وايت 

نةايند و با ا ق بات  ا و اع میآ ايند و اهلاقا  ت خ يز  ا به شي  آالت حر  می

 . جا(هةان)«  وندگاه میاهلل به قربانتةا  چ ن ذباح

 اش اين حاث    حسرت نرفنن به مادانت گ م   ونی حضرت قاسم )ع(وگفت

شمان خ اندن شمان باان جةالت برابر مدتت اند برابر صینة نةايشی بااد که مدتمی

گ ها حالت ايسنايی به وهاست. اما بايد ت جه  اات که تكرا  مضة ن    گفتآن

  هد: وايت می

 گفت: وم به آسةان کر  و به شبان حال می تاحت  لز ناس   ادهجر  
 يک صباح ام آستةان چت ن غنچته خنتدان ناستنم     

 

 شتب کتا اََلتم چت ن اتةع گريتان ناستنم        يكناست  
 

 بهر قربتانی    ايتن کت  گرچته صتاد الغتر       
 

 اضتتتطرابی  ا   امتتتا    غتتتم جتتتان ناستتتنم 
 

 ن ج انتتان کتتا  ج ينتتد اش اتتها ت متتن مگتتر 
 

 قربتتتتانی اتتتتاه اتتتتهادان ناستتتتنمقابتتتتل  
                             

  جا(هةان)

 

حالت   )ع(ت  اوم   با  تع يذبند و وصات اما  حسن  يدنِ ماجرامِقبل اش باان     

پر اشم تشباه و سجع. هةچنان جا(هةان) بر اش باان ا بی بهره می )ع( حضرت قاسم

برام به مادان  دن وصات اما  حسن )ع(بعد اش  ي    وصف گريسنن اما  حسان )ع(

آن اما  اهاد چ ن »با باان ا بی و تشباه هةراه است:   فنن حضرت قاسم )ع(

برا  ِ با جان برابر خ يز  ا  يدت ااک چ ن مروا يد اش صدف  يده با يد  ةناموصات

 .  (013هةانت ) «اش  ل پر    کشاد  و آه سر

 نبرد حضر  قاسم )ع(. 9ل8ل9

بر  و تعدا م اش اجرا اين است که حضرت قاسم )ع( به سپاه  اةن حةله میخالصة م

کُشد. چند  ويدا  جائی   ون اين واقعه است: يكی اينكه سپاهاان عةر سعد  ا می

خ    قاسم  ا بكُشد گ  با حُةادبن مسلم س گند میوعةربن سعد نفال اش م    گفت
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گ نه و برابر يک صینة  ا گاا شگ  و جةلة بعد اش آن ومخنف اين گفتو ابی

 کند:  نةايشی  وايت می

خدا قسم بر او حةلة سخنى خ اهم ه عةروبن سعدبن نفال اش ى به من گفت: ب

بانى هايى که مىاى! هةاناهلل! اش اين عةل چه قصد کر هکر ! به وى گفنم: سبیان

خدا قسم ه گفت: ب آيند؛ ولى وىاش برمىجاى ت  اش عهدههاند باو  ا احاطه کر ه

 (.     434: 4092مخنفت لذا به قاسم حةله بر  )ابیحنةاً به او حةله خ اهم کر ! 

کند گار  و    چها  سطر ماجرا  ا باان می  پاز می اإل اا هةان اا ه  ا مؤلف 

ناا حكايت اش چها  سطر  قةقا  شخّا ندا  .    مقنل  مخنفمقنل ابیکه تفاوتی با 

سبب ت جه به  هد که مخاطب بههاچ هنرنةايی لفظی و شبانی هم    نةیگذ   و نةی

 . (141 :4094 تقاجا )آن    خ اندن سطرها   نگ کند 

ت ط فان البكاءو  میرق القل  ت الشهداء ضة واما    سه مقنل تا يخی ت  اسنانیِ 

 وايت هام نةايشیِ قابل بیث و تیلال باشنر است. به ها و صینههات اطاله  نگ

   ابندام نبر ت طبق عرف جنگ عر ت  جاخ انی  هات حضرت قاسم )ع(باشنر مقنل

اگر  وايان به ذکر  جا عربی بسنده کنندت  وايت به گاا ش نا يک است؛ اما کند. می

هام ا بی    اعرم  جا پر اخنه که مشی ن اش آ ايه ةبه ترجة الشهداء ضة و اوم 

 : ايجا  کر ه وقفهيت ساحت شبان فا سی است و     وا

بعضی اباات  جا او      ةو قاسم  وم به معرکه آو  هت آغاش  جا کر  و ترجة

 اين من ال است: اب الةفاخر بر ةترجة

  ل خريتتدا  جتتاه ختت اهم کتتر   

 

 جان اكر يا اتاه خت اهم کتر     

 

 بتتتا استتتا  و لبتتتا   امتتتا م  

 

 عتتا  ترتاتتب  اه ختت اهم کتتر    

 

 م مرکتتتب و ستتتر ناتتتاهبتتته سُتتت

 

 و متتاهی تبتتاه ختت اهم کتتر  متتاه 
                              

 

 (130 :4094 )کاافیت
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هام  يگر به    مادان نبر  با عةر سعدت    مقنل )ع( سخن گفنن حضرت قاسم

سبب اانةال بر باان ا بی و کا بر  به تءالشهدا ضة واما     ؛گاا ش نا يک است

 : کندارم اش اعر     وايت   نگ ايجا  میگسجع و تشباه    گفنا  و ناا بهره تحش 

وفا و قاسم   برابر قلب لشكر آمد و عةر سعد  ا آواش  ا  که ام جفاکا  بی

 وشگا   و  اش صفات بسی برا  ان و ه ا ا ان حسان  ا اهاد کر م و اش تاره

وقت اند. هاچحال ماندهخ يشان و اقربام وم  ما  برآو  م. اندک جةعی پريشان

مد که  ست اش ما باش ا م و با اين مدبرانت  وم به ک فه آ م و ما  ا به اين ناا

 ام پشاةان گر م؟برگی بگذا م و اش آنچه کر هتشنگی و بی

  گر به صاد حر  تاغ برمكز شنهتا   

 

 امت پشاةان بتاش  وشآنچه با  ل ما کر ه 

 

 )حافظ(

رمانی   گذ يد و به عةر سعد ج ا   ا  که اةا  ا وقت ناامد که اش سر ناف 

عاقبت خ   فرونگريد    سالمت بر خ يز بگشايد و به باعت يايد و منابعت 

 ين  تپسر شيا    آياد؟ قاسم بر وم و بر امرام وم نفرين کر  و گفت: ام اقی

  ام و مناع امانت  ا به آتز خاانت س خنه. بدين عج ش ا به  ناام  نی بفروخنه

خ اسنگا م او به  ست غرو  ن انه و ندانسنه که او  ةلام و قباغدا  فريفنه گشنه

 که   آيدت   و سه  وشم پاز با او نپايد: به عقد هر

 ام است عترو  جهتانت ولتی خت ش بتاش     جةاله
 

 آيد )حافظ(که اين مخد ه    عقد کس نةی 
 

 (131ت131: 4094)کاافیت 
  ونی  و عةر سعدت  اوم با وصف حالت)ع(  گ م حضرت قاسموپس اش گفت

    ايجا  کر ه است. وقفهگارم اش کنايهت باشهم     وايت ويژه با بهرهعةر سعد و به

. اين گ يدسخن می با سپاه خ  )ع(  حضرت قاسم  هةان ماجرات عةر سعد   با  ةا ام

؛ اگرچه تسجاع و نقل اعر هةراه است تتشباه تهام برافاو ه ناا با اغراق وايتخر ه

میرق (.    مقنل 131گ ها مطابق صینه است )هةانت واناخنی گفت   ق اعد  وايت
اكل سعدت و  جاخ انی حضرت بهگ م حضرت قاسم )ع( و ابنوت گفتالقل  
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هام  يگر  يگرم با اطنا  هةراه است و آنت اضافه کر ن مین ايی است که    مقنل

ت اين جةالت بیث ت ان   با   صدق و کذ   وايلیاظ تا يخی میا  . به يده نةی

اناخنیت   نگی    اين بخز اش  وايت وج   ندا   و گفنا  کر ؛ اما اش  يدگاه  وايت

.     وايت (041ت041 :4090 )نراقیتحضرت قاسم )ع( معا ل صینة نةايشی است 

سعد    مادان مطابق واقعه گ م حضرت قاسم )ع( و ابنوناات گفت ط فان البكاء

 .(071 :4090 )ج هرمت  سدنظر میبه

طلبد و عةر سعدت اش ق اامی  ا گ ت حضرت قاسم )ع( مبا ش میوپس اش اين گفت

فرسند. نبر  اش ق اامی و چها  پسر او با حضرت قاسم )ع( به جنگ با او می

نفس ت قةقا  شخّا ت الةله فت اإل اا ت مخنفهام ابی ويدا م است که    مقنل

است؛ اما    سه مقنلی که به  وايت  اسنانی ناامده  الیسانمقنل و الةهة   

تفصال ذکر اده و اش نگرگاه شمان  وايی قابل تیلال و ترندت اين  ويدا  بهنا يک

 بر سی است.  

ماجرام جنگ حضرت قاسم )ع( با اش ق اامی  ا بساا   الشهداء ضة و اوم 

بخز  وايت  تريناايد بن ان گفت نةايشیکند و گ نه و نةايشی  وايت میگاا ش

و افرا  مقابل استت نبر  )ع(  کنز و واکنز حضرت قاسم که مشی ن اش  وايت

ا   صفیه باان میپنج  . اين بخز  وايت   حدو اش ق اامی باادحضرت با پسران 

 ت   اين بخز اش  وايت م ج   قابلات باشآفرينی    صینه  ا  . تنها   نگ و کامالً

م اجه ادن اش ق با جسد چها  پسر خ     و اعر است و چند سطرم که به

کند تا  اوم    وصف مرکب اش ق کةی   نگ می تاخنصاص  ا  .    اين صینه

و ذهن مخاطب اش نقز فاتح به نقز  )ع( ام بااد برام حةله به حضرت قاسممقدمه

   يگر که اها ت استت مننقل ا  .   

ان بر چشم وم تا يک اد شنه  يدت جهان  واما اش ق چ ن هر چها  پسر  ا کُ 

نژا  س ا  اد؛ چنان اش غايت خشمت سالح بر خ    است کر هت بر مرکبی تاشم
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اللبان و اش تااگامی و  وم به آتز  ضاعخايی و گروممرکبی که به آهن

 العنان ب  م؛ خرامی با با  اريکخ ش

 ش نعل او هةه صین شمان گرفنتهت هتالل  

 

 ستنان   ش گ ش او هةهت  وم ه ا گرفنه 

 

 نه    مفاصتل او سستنی ش تتا   کتا     

 

 نتته    طباعتتت او نفرتتتی ش بتتا  عنتتا    

 )ان  مت قصايد(                        
  

 

 (194 :4094 )کاافیت
ويژه اينكه باشنر کند؛ بهاين ماجرا  ا با انا  ثابت  وايت می میرق القل   اوم 

  با   حر   سعدگ م اش ق و ابنوگفت و ؛ مانند گ  پاز میواين  ويدا  با گفت

اش ق و حضرت   جاوا  مهاگ وگفت(ت 047ت041 : 4090 )نراقیت با قاسم ن ج ان

گ هام پسران اش ق با حضرت قاسم وو نبر ها و گفت (047هةانت )ع( ) قاسم

 (.جا)هةان

کا بر  ت صاف جائاات     وايت و اضافات تشباهی     ط فان البكاءاما    

 کند:ر  پسران اش ق با حضرت قاسم )ع(ت  وايت  ا با   نگ م اجه میماجرام نب
یت چها  پسر يافاای و بر مبالغه میينةااش ق گفت: چ ن مرا ترغاب و تیريض می

 ااد  ا  ت البد و ناچا   که يكی  ا به مادان اين ج ان بفرسنم. پس پسر با گ 

بناا ت  و ها ت آن ادا شا ه نةرو  بیناش قِ تاره  خ    ا به مادان قاسم فرسنا هت شا 

س م وم انداخت. قاسم اش  امن سپر   پی بهبه س م قاسم نها ه چند طعن نی پی
خ   گذ اناد. چ ن ن بت قاسم  سادت تارم اش ترکز برآو  ه کةان بر سر  ست 

 . (077 :4090 کشاده )ج هرمت

    مقايسه با مدهتگ م عةر سعد و  اش ق که بخشی اش آن    قالب اعر آوگفت

 نسبت به جهان  اسنانِ ذهن  اومت گاا ش است. ؛ اما ت   نگ استهام  يگرمقنل
 آو نتتد مگتت  طفتتلت ايتتن قتت   نتتا    

 

 هنرپاشتته چتت ن حاتتد  صتتفد ند    

 

 بنتتتی هااتتتةی اش صتتتغار و کباتتتر   

 

 اتتتجاعندت متتتر افكن و اتتتارگار   

 

 ام ه بتتر ختت يز گر يتتده عبتتث غتترّ

 

 ام هعجتتتب  ا   اش اينكتتته نشتتتناد 
                 

 (077ت071 هةانت)
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کندت اين به نثر باان می )ع(  ا وقنی  اوم ماجرام نبر  پسران اش ق با حضرت قاسم

هام ا بی و هنرمندم    گارم اش آ ايه  که    آن بهرها صینه    اعرم  وايت می

  سطح شبان قابل ت جه است: 
 برافراختتت اةشتتا قامت چتته تاتتر 

 

 کتتف آن جتت ان  لاتتر  کةتتان بتتر 

 

 کةتتانی کتته اش قتت   بتتر ه گتترو  

 

  و چتت  تاتتر قضتتا تاتتر او  استتت 

 

 خطتا هستت گتتاهی بته تاتر قضتتا     

 

 که بر تار او ناستت هرگتا خطتا     

 

 اتار  هی که     ست آن بترّ يت  گ 

 

 پتتر جبرئاتتل امتتان  ااتتت تاتتر   
                                 

 

 (073ت077)هةانت 

 هد: يكی اينكهت ضرت قاسم )ع( با اش ق اامی  و اتفاق    می   اثنام جنگ ح

آو   و اما  حسان )ع( به او ام اسب حضرت قاسم )ع(  ا اش پام   میاش ق با نااه

شند و او اش اما  ام به حضرت قاسم )ع( می ساند و  يگر اينكهت اش ق نااهمرکبی می

وصف مرکب اش ق و ت صاف     روضة الشهداءکند.  اوم حسان )ع( طلب آ  می

آو   و   پی آنت مانند من ن حةاسی  جام به تشباه  وم می تاةشار حضرت

 : کندپر اشش می  ا ااعرانه
برا    حسن  ا و اين جنابت به  ةحسانت میةد انس  ا گفت:   يا  جگرگ ا

وم  سان. میةدبن انس جنابت حسان  ا به نا يک قاسم آو   تا س ا  اد و بر 

ام و برگسن ان پا هحةله کر هت اش ق بر اسبی گلگ ن نشسنه ب  ت چ ن ک ه اش ق

قاسم باش اد و  هام آن به ش  و سام آ اسنه به پاز حةلهمغربی برافكندهت کنا ه

عاقبت اش ق تاغ برکشاد و به قاسم  ت و   وبدل اده سه طعن  يگر ماان هر
آو   و چ ن  عد خرواانت   آمد. قاسم ناا تاغی چ ن برق س شان اش ناا  بر

نعره برکشاد و گفت: باا تا ببانم که    چه کا م و اش هنرهام مر ان چه  ةطنطن

  ا م:

 باتتتا تتتتا نبتتتر   لاتتتران کنتتتام 

 

   ين  شمگه جنگ اتاران کنتام    

 

 ببانتتام کتتا متتا بلنتتدم کراستتت؟

 

   ين کا  فاروشمندم که  است؟ 
              

 

 (194 :4094 )کاافیت
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کندت اش آنجا که تشنگی می اظها  )ع( وقنی حضرت قاسمت ط فان البكاء   مقنل 

 وايت     وقفه و اطالهت ان آن  ا ت میاين ماجرا سخن گفنه اوم    بخز نثر هم اش 

باشنر  )ع( حضرت قاسم  ساندن مرکب به وايت  میرق القل  اما     اةا  آو  .به

 ا بی آمده است: اكل گاا ش و بدون ت صاف جائاات يا باانبه

   آن حال    ماان قاسم و اش ق  واش ه طعن نااه   وبدل اد اش ق به غضب 

بسنه اش پام   آمد و قاسم ام بر اكم اسب قاسم ش  که آن حا ان شبان  آمدت نااه

پاا ه ماند. مظل   کربال به يكی اش يا ان فرم  ند: که قاسم  ا   يا  و فالن مرکب 

منت اب ترا  بی  چ ن مرکب  ا به وم  سانادنت آن پسرشا  ا به قاسم برسان. 

قاسم نة  ت قاسم اش خ    ةبر مرکب س ا  اد. اش ق تاغ ح ال ت کا ت جسنن کر ه

   . (079ت073 :4090 گذ اناد )ج هرمت

ت اظها  تشنگی کر نت مكادن )ع( جراحت بر اانن حضرت قاسم  ويدا هايی مانند

. تنها انا  گ  با اهل حر    حد گاا ش استوگفتو  )ع( اش انگشنر اما  حسان

مخنف هنگا  ت صاف حرکت منفی    اين بخز  وايتت تشباه ک تاهی است که ابی

س م حضرت قاسم )ع( برام کةک به ايشان آو  ه است و هةة اما  حسان )ع( به

نخسنان  ت ان گفت اين تشباه به  اومِاند و میهام  يگر بدون اسنثنا تكرا  کر همقنل

و مانند اار خشةگان  السال [ مثل باش اكا ى ظاهر ادحسان ]علاه» :ا  مرب ط می

. البنه    (434 :4092 مخنفت)ابی «س يشان[ ي  ش بر  و عةرو  ا با اةشار ش ]به

که مبننی بر پر اشش ا بی باشنر استت باش اكا م جام  میرق القل  هايی مانند مقنل

صفنان اكافد و اار خشةناک بر  وبهها  ا می هد که صفی میخ    ا به عقا  پرّان

ها  ا اكافت و چ ن ان آمد و صفمانند عقا  پرّ )ع( ناگاه اما  حسان»کند: حةله می

 )نراقیت «عةر قاتل قاسم نة   ةصفنان حةله کر  و تاغ ح الاار خشةناک بر آن  وبه

4090: 024) .  

ادن قاسم )ع( و اِك ه اش بادا  فلک اش شبان  اما هفت بات ن حة  اوم بر کُشنه

 کند: اما  حسان )ع(ت   نگ     وايت  ا  وچندان می
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 گتتر فلكتتا اش جفتتا و جتت   تتت   ا ستتنااه

 

 ات فريتتا اش کانتته پاشتته ستتپهر نفتتاق 

 

 گتتر فلكتتا ايتتن جفتتا چتترا کتتر مستتنااه

 

 

 چتترا معاونتتت  اتتةن ختتدا کتتر م     

 

 

 بستتان مر متتک  يتتده کعبتته  ا تتتا حشتتر

 

 

 پتت ش ش انتتدوه ايتتن عتتاا کتتر م  ستتااه 

 

 ج ا  فاطةه  وش جاا چه خ اهی گفتت 

 

 اش اش تاتتغ کتتان جتتدا کتتر مستتر نباتتره 
 

 

 (022ت024 :4090 )نراقیت

باند تار اش ق اش بدن حضرت قاسم )ع( گذ  اما  حسان )ع( با و و  به مادان می

اومِ نخسنان و باشنر شند که     وايت  کر ه و    اين لیظه بر کةر اش ق اةشار می

ا  . اايد اين تشباه  ا هم بن ان    هات به خاا  ترم تشباه اده که  و نام میمقنل

 اةا  آو  . هام  وايی  اوم نخسنان بهاةا    نگ

 آنچه تا اينجا باان کر يمت به بر سی  يرش شمانیت يعنی حجم مننِ اخنصاص

ام هم وق ع آن    عالم واقع ب  . اما نكنهشمان اده به  ويدا     مقايسه با مدت ا ه

 )ع( وقنی حضرت قاسم الشهداءت ضة و  با   آ ايز  ويدا ها وج    ا  .    مقنل 

اش ن اادن اربت ک ثر  )ع( ا ندت اما  حسان   نبر   چا  جراحت و تشنگی می

 حسان گفت: نا يک: »گ يند که بعد اش اها ت و    آينده    خ اهد  ا سخن می

کلی ها  ا بهها و المهةه غماد که اش  ست جدت اربت ک ثر ن ش کنی و اين

شا   و هةه اوقات به آه و ناله گريد و میفرام ش کنی. برو که ما  ت    فراق ت  می

 هام  يگر مشاهده نشد.. اين م       مقنل(192 :4094 )کاافیت «گذا  می

 حضر  قاسم )ع(   . شهاد  4ل8ل9

مقنل ها آمده است.     ت حضرت قاسم )ع( به  و اكل منفاوت    مقنلاا   اها

بر عةربن سعد نفال اش م که مشغ ل حر  با حضرت  )ع(ت اما  حسان مخنفابی

کند. عةر سعد با اةشارم تاش  و با اةشار  ست او  ا قطع میاستت می )ع(قاسم 

افند و شير سُم اسبان اكافد و او اش اسب بر شمان می ا می )ع(فرق حضرت قاسم 
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 ا  گ نه و   حد صینة نةايشی  وايت میا  . تةا  اين ماجرا گاا شاهاد می

 طاو ت)ابن هم هةان  وايت  ا  ا   الةله ف(. مقنل 434: 4092مخنفت )ابی

 4031: 72) . 

 وايت  يگر اين است که ابندا حُةادبن مسلم ) اوم اصلی ماجرا( با عةر سعد 

کند که اش کُشنن يک ن ج ان منصرف ا   و کُشنن او  ا به  يگران گ  میوگفت

سةت سرعت بهخ    که به او حةله کند و بهواگذا  . اما عةر سعد س گند می

کُشد.    اين  وايت همت با گاا ش و صینه  و  و او  ا میمی )ع( حضرت قاسم

 .(241 :4091 )مفادت ااخ مفاد است اإل اا م اجهام و نة نة آن مقنل 

به عَلَم  )ع(ام  يگر است. حضرت قاسم گ نهبه الشهداء ضة واما  وايت  اسنانی 

خ اهد عَلَم  ا اش پام   آو  . پاا گان لشكر  اه  ا بر او کند و میعةر سعد نگاه می

ا  ت س ا ان به او مشغ ل جنگ با پاا گان می )ع( بندند و وقنی حضرت قاسممی

کُشد. سپس س ا انت سی پاا ه و پنجاه س ا   ا می)ع( قاسم  کنند. حضرتحةله می

شند که اش پشت ام بر سانة او میکنند و ااث سعد نااهمرکب حضرت  ا تاربا ان می

 ا به  )ع(شخم بر اانهت اما  حسان  27که    جنگ  )ع(آيد. حضرت قاسم بارون می

قاسم )ع( ايسنا ه و باند ااث باالم سر حضرت طلبد. اما  وقنی میيا م می

 ا با  )ع(کند و قاسم خ اهد سر اش تنز جدا کندت او  ا با ضربنی به  و نام میمی

کند و با نگاهی به ما   و عرو  لبخند بر . حضرت چشم باش میخ   به خاةه می

 ا  .    شند و سپس اهاد میمی

هام  يگر مقنل اين  وايت که    برخی م ا   نامعنبر استت اگرچه    مقايسه با

شمان استت انا  منفی ندا   و مدت )ع( ترين  وايت اها ت حضرت قاسمط النی

کند )کاافیت ها    جهان  اسنان برابرم میشمان     ا ن آنوق ع  ويدا ها با مدت

کند و هم به حةلة عةربن سعد ااا ه می میرق القل  (.  اوم 190ت190: 4094
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آو  ؛ اما بانی  ا ضةاةه گ نه میاا  ک تاه و گاا ش ا بس )ع( اها ت حضرت قاسم

 کاهد:کند و با ذکر آن اش انا   وايت میمی

 ! مرا   يا .پس قاسم اش اسب   گر يد و فريا  کر : يا عَةّاهُ اَ  ِکنِی؛ ام عمّ»

 باا که    نفتس آخترين تت   ا باتنم     

 

 «پی نثا  ت  باقی است جان اارينم 

 (024 :4090 راقیت)ن                  
  

 

هم لیظة اها ت ايشان  مقنل الیسانو  نفس الةهة  ت قةقا  شخّا هام    مقنل

 گ نه نقل اده است. گاا ش

 از شهاد  حضر  قاسم )ع(. پس 1ل8ل9

جان او با جسم بی )ع(ا  ت اما  حسان اهاد می )ع(بعد اش اينكه حضرت قاسم 

د. اين بخز اش  وايت طبق قاعده ذيل گاا ش کنگ  و بعد  اةنان  ا نفرين میوگفت

ت ان گ ست. اما با تسامح میوا  ؛ چ ن مبننی بر گفتو صینة نةايشی تعريف می

من جه بقاة ماجرا  )ع(لیاظ آ ايز  ويدا ت ذهن مخاطب با نفرين اما  حسان گفت به

 نگرم  ا  :ا   و تاحدم آينده    وش قاامت می

شنندت ملنى که جدّ ت  گفت:  و  بااند ملنى که ت   ا کُالسال [ مىحسان ]علاه

براى عة يت سنگان است که او  ا  تخداه  وش قاامت  اةنشان خ اهد ب  ت ب

 بخ انى ولى ج ابت  ا ندهدت يا ج ا  بدهد ولى س  ى به حالت نداانه بااد

   .(434 :4092 مخنفت)ابی

و فكر حُةادبن مسلم است که  هام  وايت    اين  ويدا ت باان حسيكی اش   نگ

گ يا هةان اآلن »بانم... : گ يد: گ يا هةان اآلن میکندت میوقنی واقعه  ا نقل می

او  ا بر  ة [ سانالالسکشاد و حسان ]علاهمى بانام که پاهاى آن ن ج ان بر شمان خطمى

 گر هممخنفت چند مقنل  يبعد اش ابی (.434)هةانت « خ يز قرا   ا ه ب   ةسان

 اند. نقل کر ه 
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 . رويدادهاي غیرمستند2ل9

 )ع(  الحسین . اجراي وصی  امام حسین )ع( و عروسی حضر  قاسم با فاطمه بن 8ل2ل9

و  میرق القل  ت الشهداء ضة واين  ويدا  فقط    سه مقنل تا يخی ت  اسنانی 

 بعدقرا  است: ماجرا اش اين  الشهداءت ضة وبراسا   وايت آمده است.  ط فان البكاء

اما   افند که قبالًيا  تع يذم میبه تيابدحر  نةی  اجاش )ع( اش آنكه حضرت قاسم

و    آن ن انه وصات کر ه ب   که عة م خ    ا به باشوم ايشان بسنه  )ع( حسن

لیاظ آ ايز  ويدا هات    کربال تنها نگذا  . اايد بن ان گفت اين  ويدا  نامعنبر به

سبب آنكه    آينده بايد به وصات عةل  اسنانی  ا   و هم به  ون نگرمهم گذانه

اش يک ت  اوم    باان اين  ويدا  الشهداء ضة ونگرم  ا  .    ا  ت آينده

  کند: گ م   ونی بهره بر ه است که اندکی   نگ ايجا  میوگفت

  تع يذم بر قاسم به خاةه   آمد و سر به شان م اندوه نها . ناگاه يا ش آمد که پد

اةا  بر ت  باشوم وم بسنه ب   و فرم  ه که    میلی که اندوه بساا  و مالل بی

غلبه کند اين تع يذ  ا باش کن و برخ ان و بدانچه    آنجا ن انه استت کا  کن. 

سان مالمنی  ست   مرا چنان حالنی نافنا ه و بديناقاسم با خ   گفت: تا من ب  ه

 ا بخ انم و مضة ن آن بدانم. پس آن تع يذ  ا اش باشو باش کر   ندا ه. باا تا تغ يذ

 . (132: 4094 )کاافیت و بگشا 

با آو  ن  و هد اين وصات  ا با باان ا بی و حش  و سجع اطاله میذکر  مؤلف

(.    132)هةانت کند اعرم اش کةال خجندم    سار طباعی  وايت   نگ ايجا  می

)ع( پس اش اطالع اش مضة ن تع يذم که بر  حسان حال اما وصفت میرق القل  

باشوبند حضرت قاسم )ع( استت با جائاات و ناا با باان مسجع آمده که     وايت 

پر اشم ناا با سجع ط فان البكاء اوم  .(042: 4090 )نراقیتمكث ايجا  کر ه است 

 کاهد:  خ      ابندام  وايت اين ماجرات اش انا  آن می

وپراكسنه سر به شان م الم نها ه ب   که   جگرخسنه چ ن مرغ بالآن طفل ناکا

چشةز بر تع يذم افنا  که پد  با گ ا ش به باشوم او بسنه ب  ن و وصات هم 
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ر غم اش كفرم  ه ب   که ام فرشند سعا تةند چ ن  اه چا ه اش چا طرف بسنه و لش

وصات عةل م جب از جهت بر ت  اباخ ن آ ند اين تع يذ  ا بگشام و به

 . (017: 4090 نةام )ج هرمت

 و   نگ  ا  :      قالب اعر آمده  )ع( و البنه مضة ن تع يذ باشوبند حضرت قاسم

 تاجتتتتتدا ت     م کتتتتتب عتتتتتمّ

 

 افنتتتد چتتته بتتته کتتتربال گتتتذا ت   

 

 فرشنتتتد يتتتا يز ام يگانتتتهبتتتی... 

 

 آن  وش بتتتترام ختتتت يز مپستتتتند  

 

 شن بتته پتتايز   ب ستتهشا م کتتن و 

 

 ان کنتتی فتتدايز قتتد  کتته جتت  آن 
                             

 (013ت )هةان
 

ست وو و  ا ةمقدم )ع( وصف اها ت ج انان    مادانت قبل اش و و  حضرت قاسم

  :نگرم  ا  آو   و ن عی پاز   بات آخر وصف اساران ک فه  ا می اوم که 

 هتتات اتتد گلستتنان چتت  ختتالی  گتتلشان ن اتتكفنه

 

 نتتتالی فگشتتتنند عنتتتدلابان گتتتر  ضتتتعا  

 

 کتتاز صتتاا   صتتاد حتتر     افغتتان کتتام ظلتتم  

 

 بتتتالی فريتتتا  اش استتتارم  ا  اش اكستتتنه  

 

 ختتت   ه اش طتتت ل عةتتتر  لگاتتتر پاتتتران ستتتال 

 

 تشنگی ش جان سار طفتالن بته خ   ستالی     وش 

 

 بگذاتتت بتتر استتاران    ک فتته  ه اتتب و  وش    

 

 هر  وش سال اةسی هتر اتب مته هاللتی     
                                         

 

 (011ت هةان)

ا  ت حضرت قاسم )ع(  ا اش بعد اش اينكه اما  حسان )ع( اش وصات برا   آگاه می

کند و آنت عقد بسنن  خنر خ   فاطةه با حضرت قاسم )ع( وصات  يگرم آگاه می

گ ت ت صاف کنزِ وا  ؛ يعنی گفتاست. اين ماجرا کامالً نةايشی باان می

ااا ه به جائااتی مانند پ ااندن   اعهت جامة قاةنی و عةامة  هام ماجرا واخصات

 ترين  ويدا ها اكل بگار . شيبا به حضرت قاسم )ع( باعث اده است يكی اش نةايشی

نامه فروخ اندت اش اا م ندانست که چه کند. شو  اش جام قاسم که اين وصات

ن ااه اهادان آن شا ه آمدهت ن انه به  ست وم  ا . چ برجست و به خدمت ااه

نالاد و گفت: ام جان مكن    ا بديدت آه س شناک اش جگر برکشادهت شا شا  می

مرا  خ اهی که بدين وصات کا  کنی وت اين وصات پد  است نسبت به ت . میعمّ
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جام آ  . باا تا ت  نصایت  يگر فرم  ه. من ناا  اعاه  ا   که آن  ا به  هم   با 

بدان  تم و بدان وصات قاا  نةايام. پس  ست قاسم گرفنهساعنی بدين خاةه   آيا

خاةه   آو   و برا  ان خ  ت ع ن و عبا   ا آو   و ما   قاسم  ا گفت: 

برا    حسن  ا  ةجام ةهام ن     قاسم بپ ش و خ اهر خ    ا گفت که عابجامه

 ة اعالیال بااو  ند و    پاز وم حاضر کر ند. سر عابه  ا بگشا  و  باا . فی

شيبا به  ست مبا ک خ    ةقاةنی خ      قاسم پ ااناد و عةام ةحسن و يک جام

   سر وم بست و  ست  خنرم که ناما  قاسم ب  ت گرفنهت گفت: ام قاسم اين 

امانت پد  ت ست که به ت  وصات کر  تا امروش نا يک من ب  ت اکن ن بسنانت پس 

 م  ا  و اش خاةه بارون آمد خنر  ا با وم عقد بست و  سنز به  ست قاس

 (. 130ت132: 4094)کاافیت 

؛ (040 :4090 )نراقیتآمده است  گ نههمت اين  ويدا  گاا ش میرق القل     

گ هام او وها و گفتالبنه  اومت  وايت  ا با حض   ما   حضرت قاسم )ع( و کنز

ايیت به منن انا  بسط  ا ه و اش آنجا که هةه  ا به شبان اعر باان کر هت با   نگ  و

 منفی  ا ه است. 

  نگ     وايت نبر  و اها ت حضرت قاسم )ع( باشنرين نة    ا    پر اشش 

 ويدا هام عروسی  ا  ؛ اعرها بهنرين مجال بروش و ظه    ا    هةان فضام عاطفی 

 هد و اين  ويدا      ا ند. اما  حسان )ع(  ست فاطةه  ا به  ست قاسم )ع( می

 ا  :   باان می قالب بانی

 گرفت  ست عرو  و به  ست قاستم  ا  

 

 بتته گريتته اهتتل حتتر  گفنتتنز مبتتا ک بتتا  
 

 

ا   که سرعت  اسنان  ا ترم باان میا امة ماجرا به هةان من ال و با اباات مط ل

 هد. وقنی ما   قاسم )ع( اش عا  پسر کند و مخاطب  ا    فضام حسی قرا  میکم می

کند و ا  ت اوالً گريه میش ه و غريبانة او آگاه مین و عروسی انا برام  فنن به مادا

و اطنا  و تكرا  عبا اتی مانند « با يد و نالاد»اين کنز او با افعال مسجعی مانند 

ا  ؛ ثانااً اِك   باان می« آه و افغان کر »و « شا شا  نالاد»ت «ساال  ااک اش  يده با يد»
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گ يی منظ   با اما  حسان )ع( پر اخنه وم )ع(    گفتاو اش اا   عقد و عروسی قاس

اده است که هم اش لیاظ مضة ن و هم اش لیاظ تعدا  ابااتت مخاطب  ا کامالً تیت 

 کند:  هد و مكث بساا      وايت ايجا  میتأثار قرا  می

چ ن ما   قاسم اش اين قضاه اطالع يافت ساال  ااک اش  يده با يد و شا شا  نالاد 

)ع( انافت و به شبان  اش جا   آمد و انشاء آه و افغان کر  و به خدمت اما  حسانو 

 گفت: حال به آن مظل   کربال خطا  کر  و می

 چنان  وا باادچه عقد ب   کجا اين

 

 حنا باادکه  يده است عروسی که بی 
 

 

 کس و مد کا  استچه اد که قاسم من بی

 

 ستپد  عا  امگر حنا به کف طفل بی 
 

 لباناجاشتم بده ام پا ااه تشنه
  

 

 که امشبز کنم اش خ ن  ل حنابندان 
 

 

 

 (040: 4090)نراقیت 

هام شبانی و معنايی با مضة ن حنابندان و ساير جائاات مراسم عروسیت هنرپر اشم

 کند. هام ا بی و هنرم منن میمخاطب  ا من جه جنبه

   قاسم به اين مقال منرنم ب  : پس به شبان حال سرو  اهادان    ج ا  ما 

 که ام مختد ه بتر قاستةت اتنا  مكتن      

 

 اش اضتطرا  مكتن   پتی حنتام عروستی    

 

 که قاسةت  خز اش خ ن خضا  خ اهد اد 

 

 عرو   ا  ل اش اين غم کبتا  خ اهتد اتد     

 

 به بر لبتا  اتها ت حريتر خ اهتد کتر       

 

 اش اش شختم تاتر خ اهتد کتر      هاا  ب ته 

 

 چاک خ اهتد اتد   چاک تنز ش شخم سنان

 

 حرير بسنر او فترش ختاک خ اهتد اتد      
                                

 

 

 (جا)هةان

 )ع( گ م اما  حسانو ويدا  جةع کر ن شنان و گفتت میرق القل  هةچنان    

و  و عروسی با فاطةهت   نگ  وايی  ا   )ع(  اما  کر ن حضرت قاسم  با ايشان   با 

طفل حسن  ا  خت »گ يد   آمد عاطفی است و فقط    بات آخر میاين مقدمه يک 

 .« اما م بپ ش

 شنند: شنان  ا صدا می )ع( اما  حسان 
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 به گريه گفت که ام  خنران مار عر  

 

 پتتد  شينتتب  کجاستتت متتا   اطفتتال بتتی   

 

 ا  کلثت     سادهکجاست خ اهر مینت

 

 کجاستتت متتا    لتتريز قاستتم مظلتت        

 

  ساده يتا  ات يد   نت می به قاسم می

 

 نثتا  ات يد  ر  اتةع چت  پروانته جتان    به گِ 
                                 

 

 (013: 4090 )ج هرمت

حال و اا ن او     اما م قبل اش اها تت وصف )ع( گفنگ م ما   حضرت قاسم

 کند:ست که باان غنايی و مضامان تكرا ا نده     وايت   نگ ايجا  میاو  ونی 
 طز قاسم کبتا  استت ايتن چته ن  امتا م استت       اش ع

 

  و  امشتب چته جتام اتا م استت         اسارم متی  

 

 آبتتتا ان فلتتتک ختتتاطر   ا اتتتا  کتتتر م خانتتته 

 

 هةچتت  بتتا  عتتاز فرشنتتد  اتت م ويتتران فلتتک     

 

 ختت اتا م    بترت    ک  حستن بابتت کته بانتد  ُ    

 

 ايتتن چتته  امتتا م استتت ام قاستتم بةاتتر  متتا  ت   
                                                

 (019ت هةان)
 

برام  اما م با  )ع( آما ه کر ن حضرت قاسم  نی     با  )ع( گ م اما  حسانوگفت

  جةالت اعرگ نه و مسجع هةراه است:

با  شک و گال  بش م و ما   قاسم  ا مبا کام کلث  ! گاس ان قاسم  ا به مُ

ا   ا شينت نةام. ام ما   قاسم! ةهعاز قاسم  ا باا ام فاط ةلاال! حجلبگ م. ا 

کن  و اسا  س    برخاا ع   و عبار به آتز بريا. ام عبا ! ل ام عشرت برپا

 لز  ا   شبانی عقدمهاا کن. ام ع ن! قاسم ينام  ا پد م نةام و به اارين

 . (019ت هةانبگشام )

  نگ      وايت ناا برام  اما م )ع( آ اسنن حضرت قاسم  ت صاف نةايشی نی 

  کند:ايجا  می

با  به اغل آ ايز قاسم کخ ا  با چشم اابات اطها     آن وا م خ نپس اهل

ص  تز  انه و مصیف   مقابل ويعذا  مشغ ل آ ايز گر يدند. يكی آلگُ

پاش عانان به افنا  و يكی اش گال عنبرين به پايز می  نها  و يكی چ ن طرمی

هام اانه    خم گاس يز  ل ةيكی اش  ندان پااادتهام کاکلز گال  میحلقه
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کشادت يكی چشةز خط به  وشگا  سااه می ةخرااادت يكی اش سرممجروح  ا می

 .   (074ت هةانکشاد )کر  و آه میبه نخل قدمز نگاه می

با به شبان اعر و    حال  اما م قبل اش اها ت )ع( حضرت قاسم  ت صاف چهر

ت صافاتی به  تها   سطرهام قبل با اسنفا ه اش هةان آ ايهه البنکه آمده  هام ا بیآ ايه

 (. 074و انا   وايت  ا منفی کر ه است )هةانت  نثر آمده

 بی  پیش از نبرد  با اهل )ع(وداع حضر  قاسم . 2ل2ل9

گ نت حضرت قاسم )ع( بايد  اهی نبر  ا  ؛ اما حض   پس اش اين عروسی افسانه

ش  ش  به با     سه مقنل تا يخی ت  اسنانی قابل ت جه عرو  و لیظة تراژيک گذ  ا

 است: 

 هد سپاه حضرت ر عةر سعد  سن   میكپس اش آنكه لشت الشهداء ضة و   مقنل 

آيد که حضرت    آن حال )يعنی وقنی کندت اين ماجرا پاز می ا میاصره  )ع( قاسم

کند.    اين بخزت عرو  ت جه می ةکند مبا شم    مادان ناست( به خاةگةان می

  نظر اش برافاو ه ب  ن اصل  وايتت نی  هد که صرفگ يی    میو يدا  و گفت

 تآمده ص  ت جائیکند؛ چ ن هم ت صاف صینه بهباان آن     اسنان   نگ ايجا  می

گ  وبخشی اش گفت هم و کا   فنهههام لفظی و معنايی بهم    نثر مسجع آ ايه

  :ص  ت اعر آمده استبه
لشكر مخالف ترسان و لرشان عا  آن کر ند که  وم به قاسم آ ند و قاسم اش آن 

عرو   ةآيدت  وم به خاةخبرت چ ن  يد که مبا ش پاز وم بارون نةیحال بی

نالاد. خاةه  سادت آواش  خنر حسان اناد که بر مفا قت او می نها ت چ ن به   ِ
 ام بدان مضة ن ا ا کر :ةهقاسم ناا بساا  آ شومند مالقات وم ب  ت کل

 برون آ اندکی جانتا کته بستاا  آ شو  ا     

 

 و اع عةر نا يتک استت  يتدا  آ شو  ا      
                      

 

 )امارخسرو  هل مت غالاات(

 عرو  آواش قاسم انادهت اش خاةه بارون  ويد و گفت: 

  سی باا بنشانخ ش آمدم ش کجا می

 

 ه جتا بنشتان   هةت بر  و  يتد باا که می 
                  



 10            «...مقنل»پر اشم ا بی    نگا م و  وايتپا ندهام تا يخ              03/ اةا   42سال 
 

 (137ت131 :4094 )کاافیت
 

 ا اش لشكر « مبا شمنهل»همت حضرت قاسم )ع( شمانی صدام  میرق القل     مقنل 

اكل گاا ش و البنه    ان   که  ست     ست عرو   ا  . اين  ويدا  بهمخالف می

 (.  040ت040: 4090 )نراقیت ص  ت صینة نةايشی  وايت اده استاين مقنل به

هام تا يخی ت  اسنانی و اع ک تاه حضرت قاسم )ع( و فاطةة  اويان مقنل

اند لیاظ تا يخیت نامعنبر( پر اشش کر هگ يی خالقانه )اگرچه بهون عرو   ا    گفت

( و جالب آن است که ا امة 040که نسبت به جهانِ  اسنان انا  مثبت  ا  . )هةانت 

نگرم است؛ شيرا حضرت قاسم )ع( و فاطةه   با   نا   آيندههةان ماجرا اش م ا   

 کنند: گ  میوچگ نگی  يدا  خ      قاامت گفت

پس عرو  گفت: ام قاسم! هرگاه عروسی ما به قاامت افنا  بگ  فر ام قاامت ت  

گفت: ام ن    يده و ام سرو  سانة   ا کجا يابم و به چه نشان بشناسم؟

میشر    نا  جد و پد   طلب نةام و مرا به اين آسنان  ساده! مرا     وش غم

 . (041ت040ت هةان  يده بشنا ؛ پس  ست فراکر  و سر آسنان خ    ا بد يد )

ن عرو  به شبان  ةو فاطة )ع( گ م حضرت قاسموگفت ط فان البكاءت   مقنل 

ه  ااد من! چ ن عرو  گفت: ام پسرعمّ ةفاطة»تفصال اين سطر است: آمده و  اعر

( و    074: 4090ج هرمت ) «سپا م؟کس خ    ا به که میخاال  ا م و عرو  بی

 کند:  وايت   نگ ايجا  می

 قترا  اش  ستت  فتت    گفت  فنی ن عرو  بی

 

 گفت  ست اش  امنم بر ا  کتا  اش  ستت  فتت     

 

 گفت ترک اين سفر کن اضتطرا  خت   ببتان    

 

 يا  است بابت س م بتا  خت   ببتان    گفت بی 

 

 گفت شين غم ام پسرعم  يده  ا پرخت ن کتنم   

 

 گفت  خنرعم متن حتق  ا م امتا چت ن کتنم       

 

 ی شو  بت    يکتا  اش متن جتدا   گفت ام نا يتده 

 

 گفتتت آ ام لاتتک ناکتتامی متترا مقصتت   بتت     
                                       

 

 (072ت074)هةانت 
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ش  فنن به مادان با و ن عرو     حجله و قبل ا )ع( حال حضرت قاسموصف

 ت صاف جائاات و شبان آماخنه به تشباه و تسجاع هةراه است: 

فراق و  ةنااا مت ناکامان شاوي  نشانان غةكدنشانان با  نامر ام و گ اهحجله

اانااقت س خنگان آتز  و مت و شخةاان جراحت مهج  مت  ةسرانجامان ناحابی

عذا  با چشم له چ ن قاسم گُهام میبان گر يدند کافروش کان ن سانهآتز

مأي    اشونااش    مادان  نامر ام قرا  گرفت گاهی با عرو ِ ةبا     حجلکاا

نگريست و  اما  و گاهی اكايت بخت ناساشگا  بر شبانت عرو  به  اما  می

 اما  پريشانت  اما  چ ن چشم بخت عرو    گريست. عرو  چ ن طرشا شا  می

چ ن گريبان صبر عرو    يده و طاير ه ش اش سر گريانت قبام طاقت  اما  

ر مخالف كمبا ش اش لشمنعرو  چ ن  نگ اش  وم  اما  پريده که ناگاه آواش هل

به خدمت  تناکامی و اع کر هاقبال  ا بهحالت عرو  برگشنهبلند اد. قاسم پريشان

 . (070ت هةان) با گ ا  آمد عمّ

با مضة ن اصرا   فنن  )ع(   حسانو اما )ع( گ م حضرت قاسموگفتهةچنان 

اما باان  ؛اةا  آيدت اند جائی اش  وايت بهبه مادانت    قالب اعر آمده است که می

ا   و ا بی  اوم به آن اكل تفصالی بخشاده که ذهن مخاطب به شبان اثر من جه می

. خداحافظی حضرت قاسم (071ت070 :4090 )ج هرمت کند    وايت   نگ ايجا  می

( با ما   ناا    قالب اعر آمده و     وايت   نگ ايجا  کر ه است. وقنی حضرت )ع

کند و  وبا ه به مادان بات و اع میبا اهلآيد و ا  ت به خاةه میقاسم )ع( مجروح می

هم به اعر؛ و چ ن اعر  تگر  . اين و اع و  فنن به مادان هم به نثر آمده استباشمی

 . (034ت هةان) کندجا  میتكرا   وايت استت   نگ اي

 جراح  برداشتن حضر  قاسم )ع( و بازگش  به خیمه . 9ل2ل9

ضربت  )ع(    لیظات پايانی نبر ت هنگامی که حضرت قاسمت الشهداء ضة و   

ا  ؛ شيرا گر  ت  وايت با   نگ باان میگاه باشمیخ    و با ذکر العطز به خاةهمی
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هام  اوم است. بااينكه شباه و سجع و اعر اش اا هبا ت تو اع هام غنايیِباان صینه

و ناست  ر   وايتهدف پاشبُ باگ ها وگ ستت گفتواين بخز اش  وايت باشنر گفت

 )ع( اها ت حضرت قاسم ةمنةرکا کر ن احسا  مخاطب به واقع    خدمت باشنر

 .  (190ت192: 4094 ست )کاافیتا

 اين است که  اوم شمانی که يكی اش نكات جالب    اسنفا ه اش اگر    نگ

به گاا ش تا يخی  پر اش تمی    نبر  )ع( پاروشم حضرت قاسم به  وايت

که  هنگامیکند و باشنر به پر اشش  ويدا هام فرعی من جه است؛ اما بسنده می

 سدت باان خ    ا باشنر اش به لیظات جراحت بر اانن حضرت و اها ت او می

   آ ايد.يژه    ساحت لفظی میوهام ا بی بهقبل به آ ايه

 ا  )ع( اها تت اما  حسان ة   لیظ )ع(همت حضرت قاسم  ط فان البكاء   مقنل 

گ  بااينكه جاو  وايت استت چ ن به باان ا بی و اعرم وخ اند. اين گفتبه کةک می

هام لفظی و معنايی هةراه استت     وايت   نگ ايجا  گفنه اده و با کا بر  آ ايه

 ند:کمی

 ا  کنتتی  تعة جتتان فتتدايت قاستتم افكتتا 

 

 ا  کنتی   تااترا   ةگرفنا   به چنگ فرقت  

 

 ش تارانتتداشم صتتاا   و ان افنتتا  آختتر    

 

 ا  کنتی   تن اخ ان بلبل گلاا ت اش گفنا  

 

 اد اش قنلم عروسم با ه اند  حجله امتدا م  

 

 ا  کنی ت اما يم گلنا  ةاد اش خ ن جام 
                             

 (034 :4090 )ج هرمت
 

ت  ج ع  وبا   حضرت قاسم )ع( به خاةه و م ية ما   و میرق القل     مقنل 

گ نه عرو  برام منصرف کر ن او اش جنگت مانند يک صینة نةايشی  و گاا ش

 تنظام اده  است:  

ها  ا اش ما   اناد فغان اش  ل برکشاد و صدا به گريه اما قاسم چ ن اين حكايت

د کر ت ما   و عرو  اش آمدن او خبر يافنه اش خاةه بارون  ويدند و     ست و بلن

قرا م نة  ندت پس قاسم ساعنی    پام او افنا ند و آغاش ن حه و شا م و ناله و بی
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کر ند و او  ا مصةم جان نا  ايشان ايسنا ت گاهی ما   و عرو  به قاسم نگاه می

کر  و ا يدند و گاهی قاسم نظر به عرو  میب يدند و خ ن اش  يده میباخنن می

 يده گريست و گاهی نظر به ما   غم يد چ ن ابر بها ان میآه و حسرت او  ا می

نالاد کر  اش س ش  ل مینة   و اضطرا  و حارت آن پارشن باچا ه  ا نظا ه میمی

 . (049 :4090 )نراقیت

 (.  024  )هةانت هةچنان است وصات پايانی حضرت قاسم به ما   و عرو

 هاي پژوهش . درياف 4

 آرايش رويدادهادر حوزة هاي پژوهش . درياف 8ل4

يا  تع يذم گار ت بهوقنی حضرت قاسم )ع( اش اما  حسان )ع( اذن جها  نةی .4

علت اينكه وصات افند که قبالً اما  حسن )ع( به باشوم او بسنه ب   و بهمی

هام  اسنانی  ا  . اين ماجرا فقط    مقنلنگرم   ونتر ن انه ادهت گذانهپاز

 آمده است.   ط فان البكاءو  میرق القل  ت الشهداء ضة وتا يخی ت  اسنانی 

وقنی اما  حسان )ع(  اش مضة ن وصات اما  حسن )ع(   با   سفا ش حضرت  .2

گار  به وصات عةل کند و ا  ت تصةام میقاسم )ع( به نبر     کربال آگاه می

 اسنانی  ا  . اين ماجرا نگرم   ونافندت آيندهويدا     آينده اتفاق میچ ن اين  

ط فان و  میرق القل  ت الشهداء ضة وهام تا يخی ت  اسنانی فقط    مقنل
 ا  .  مشاهده می البكاء

نامة اما  حسن )ع(   با   هةراهی کر ن حضرت اما  حسان )ع( با  يدن وصات .0

افند که   با   يا  وصات  يگرم می   کربالت بهقاسم )ع( با اما  حسان )ع( 

عقد حضرت قاسم )ع( با فاطةه  خنر ايشان است؛ و چ ن به ماجرايی قبل اش 

 اسنانی  ا  . اين ماجرا فقط    نگرم برونواقعة عاا  ا ااا ه  ا  ت گذانه
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 آمده ط فان البكاءو  میرق القل  ت الشهداء ضة وهام تا يخی ت  اسنانی مقنل

 است. 

گار  به وصات اما  حسن )ع( عةل کند و وقنی اما  حسان )ع( تصةام می .0

 اسنانی نگرم   ونفاطةه  خنر خ    ا به عقد حضرت قاسم )ع(   آو  ت آينده

میرق ت الشهداء ضة وهام تا يخی ت  اسنانی  ا  . اين ماجرا فقط    مقنل
 نقل اده است.  ط فان البكاءو  القل  

گ يی ماان او و وا  ت گفتحضرت قاسم )ع( عاش  مادان میهنگامی که  .1

گ يد گار  و حضرت قاسم )ع( اش  يدا     قاامت سخن مین عرو  اكل می

هام تا يخی ت  اسنانی  اسنانی  ا  . اين ماجرا فقط    مقنلنگرم برونکه آينده

 آمده است.   ط فان البكاءو  میرق القل  ت الشهداء ضة و

کندت ا   و طلب آ  میقاسم )ع(  چا  جراحت و تشنگی می وقنی حضرت .1

 هد و  وايت اما  حسان )ع( او  ا به ن اادن اربت ک ثر    قاامت وعده می

هام تا يخی ت  اسنانی  اسنانی  ا  . اين ماجرا فقط    مقنلنگرم برونآينده

 قاد اده است.  ط فان البكاءو  میرق القل  ت الشهداء ضة و

کند و گ  میواسم )ع( قبل اش  فنن به مادان با اما  حسان )ع( گفتحضرت ق .7

 اسنانی  ا  . اين ماجرا نگرم   ونا  ت آيندهچ ن به اها ت ايشان ااا ه می

 آمده است. ط فان البكاء   مقنل 

نفرين اما  حسان )ع(    لیظة اها ت حضرت قاسم )ع( بر  اةنان و  .3

 وش قاامت که پاامبر )ص(  اةنشان خ اهد ب  ت کُشندگان او و ا جاع ايشان به 

هام بعد اش  اسنانی  ا  . اين ماجرا    هةة مقنلنگرم برونتاحدم آينده

 ت ان حد  ش  که مطابق واقعة تا يخی است.مخنف آمده و میابی

 آمده و اامل م ا   شير است:   میرق القل  ها    مقنل پريشیترين شمانمنفاوت .9
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تفصال  وايت ت نبر  و اها ت حضرت قاسم )ع(ت  اوم بهقبل اش  واي -

نگرم آو   که گذانه ا می« عبا )ع(ت سل حضرت شکريا به آل»

  اسنانی  ا  . برون

آيدت آگاهی  وايت  يگرم که قبل اش باان ماجرام حضرت قاسم )ع( می -

ام قبل اش  وايت آمده و پاامبر )ص( اش واقعة کربالست که    نقطه

  اسنانی  ا  . نگرم برونگذانه

ام اش معجا  سر مطهر اما  حسان )ع( ام اش  اسنانت به بهانه اوم    نقطه -

نگرم ام بعد اش  وايت     ا ه است و آيندهکند که    نقطه وايت می

  اسنانی  ا  . برون

مثابة براعت اسنهاللی برام کند که به   ابندام  وايتت  اوم ذکر مصابنی می -

ن واقعه است؛ و    اين فراش به س گ ا م اما  شمان )عج( و ااعاان    باا

 نگرم  اسنانی  ا  . ا   و برونتا يخ بعد اش واقعة کربال ااا ه می

 ديرش رويدادها؛ شتاب منفی )درنگ روايی(در حوزة هاي پژوهش . درياف 2ل4

جا بال بههام  وايی که     وايات باشمانده اش گاا اگران واقعة کر  نگ .4

ا  : تشباه ها ذکر ادهت به  و تشباه ک تاه میدو  میمانده و    هةة مقنل

چهر  حضرت قاسم )ع( به ماه ن  و تشباه اما  حسان )ع( به اار خشةگان. 

ها هم ابراش احسا  حُةادبن مسلم اش لیظة اها تت اندکی اش    بعضی مقنل

بانم که پاهام آن ةان اآلن میگ يد: گ يا هانا   وايت کاسنه است؛ شيرا می

 کشاد. ن ج ان بر شمان خط می

 ط فان البكاءت الشهداء ضة وهام  وايی    سه مقنل تا يخی ت  اسنانی   نگ .2

 هام  يگر تفاوت آاكا   ا  .فراوان است و با مقنل میرق القل  و 
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ی و گارم  اوم اش شبان ا ب   سه مقنل تا يخی ت  اسنانی م    مطالعهت بهره .0

نثر مصن ع و فنی اش انا   وايت کاسنه است. حنی  ويدا هايی که کةنر 

سبب بهره ناسنند و بهپر اشش ا بی  ا ندت اش سبک ا بی    سطح لفظی بی

 جلب ت جه مخاطب به شبان اثرت فرايند خ اندن منن با   نگ هةراه است. 

و ااعا ت هم  اندهر سه مقنل مذک    وايت منث   خ    ا با اعر   آماخنه .0

سبب تكرا  مین ايی که قبالً به نثر باان ادهت سبب جذابات ا بیت هم بهبه

   آو  ن ااعا  ط فان البكاء کنند.    اين ماانت مقنل   نگ  وايی ايجا  می

 ويژه سا ه و قابل فهم برجسنه است. مط لت عاطفی و به

و اغراق هةراه  باشنرين  ويدا هايی که با صناعات ا بیِ تشباهت تشخاص .1

اندت به عروسی هسنند و ناا باشنر ماجراهايی که با آو  ن اعر تفصال يافنه

 گ ن حضرت قاسم )ع( مرب ط هسنند.افسانه

هام ايجا    نگ     وايتت باان افكا   اوم و احساسات  اوم يكی اش اا ه .1

 تر است.نةايان میرق القل  حان نقل واقعه است که    مقنل 

ها قابل يک اش مقنلآمده با هاچ میرق القل  گی که     وايت مااان   ن .7

ها حاصل اده است. پريشیام که اش شمانويژه انا  منفیمقايسه ناست؛ به

ام ا   که ضةن تیةاديهبا براعت اسنهاللی آغاش می میرق القل   وايت 

ک به شبان عربی    يک صفیه آمده است. بعد اش اين تیةاديهت  وايت با ي

نگرم به س گ ا م اما  شمان )عج( و ااعاان     وشگا  پس اش واقعة گذانه

 هد. سپس  اوم باان پر اش  و سه بات عربی هم آن  ا اطاله میکربال می

کند و مضة ن ضرو ت گريسنن بر ذ ية اعرم خ    ا    نثر تكرا  می

دام  وايتت افاايد. بااينكه    ابنبن لت حش م است که بر   نگ  اسنان می

 ا آو  هت صفیات « بن الیسن )ع(   اها ت ساد مةنین قاسم» اوم عن ان 

ويژه مضة ن اها ت اما  حسان )ع( منعد م به ذکر مصابت کربال و به
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نگرم  اوم   با   اينكه پر اش  که   نگی ط النی است. هةچنان پازمی

 وايت   نگ ايجا  خداوند پاغةبران  ا اش واقعة کربال آگاهاناده استت    

ام قبل اش  وايت    عبا )ع( که    نقطهکند. ت سل حضرت شکريا به آلمی

انداش  پنج صفیه     وايت مكث آو  ه و انا  آن  ا کاهز  ا ه  ا هت به

ام بعد اش  وايت    است. مطلب معجا  سر اما  حسان )ع( که    نقطه

 . ام ايجا  کر ه استصفیه ا هت ناا   نگی سه

ديرش رويدادها؛ شتاب ثاب  )صحنة نمايشی/ در حوزة هاي پژوهش . درياف 9ل4

 گزارش(

مثابة صینة گ نه و بههام غار اسنانی سه  ويدا م که گاا ش   مقنل .4

ند اش: پ از غارجنگی حضرت قاسم )ع( هنگا  ات عبا تنةايشی نقل اده

سعد با مضة ن بنبن مسلم( با اگ م  اوم )حُةادوو و  به مادان؛ گفت

سعد اش حةله به حضرت قاسم )ع(؛ حض   اما  حسان )ع( منصرف کر ن ابن

 جان حضرت قاسم )ع( و نفرين کُشندگان او. بر جسم ناةه

 هام نةايشی به ارح شير است:صینهالشهداء  ضة و   مقنل  .2

بر حضرت )ع(  و اما  حسان )ع(  هام اما  حسن وايت پ ااندن جامه -

هنگا  عقد بسنن ايشان و  خنرم که ناما اان ب   و ناا ماجرام ت )ع( قاسم

بدون تفصال آمدهت که  )ع( و  خنر اما  حسان)ع(  عقد بسنن حضرت قاسم

 نظر مطابق شمان وق ع  ويدا  است.به

ت )ع( هنگا  مادان  فنن حضرت قاسم)ع(  باان اين  ويدا  که اما  حسان -

  سد.نظر مطابق شمان وق ع میت بهاكل کفن چاک  ا ندلبا  ايشان  ا به

و عةر سعدت )ع(  گ م حضرت قاسموگفت الشهداء ضة وپس اش آنكه  وام  -

کندت برام با   نگ  وايت می  ا و ناا بخشی اش گفنا  عةر سعد با سپاه کفر
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  ماان گرفنن حضرت   نی   ؛کندماجرا  ا گاا ش می ةر   وايت بقاپاشبُ

سعد و ت جه کر ن حضرت    اين حال به  اش س م سپاه عةر)ع(  قاسم

 عرو  مطابق شمان وق ع  ويدا  باان اده است. ةخاة

کنز و  ترين بخز  وايت که مشی ن اش  وايتاايد بن ان گفت نةايشی -

و افرا  مقابل استت نبر  حضرت با پسران عةر )ع(  واکنز حضرت قاسم

ست. اين بخز اها ت ا ةسعد و   نهايت خ   عةر سعد و  سادن به لیظ

قابلات باشآفرينی    صینه  ا   و کامالًصفیه باان میپنج   وايت   حدو 

 و اعر است و چند سطرم  ت   اين بخز اش  وايت م ج    ا  . تنها   نگ

که به م اجه ادن اش ق با جسد چها  پسر خ   اخنصاص  ا  .    اين 

ام بااد مهکند تا مقد اوم    وصف مرکب اش ق کةی   نگ می تصینه

و ذهن مخاطب اش نقز فاتح حضرت به  )ع( برام حةله به حضرت قاسم

 نقز  يگر ايشان که اها ت استت مننقل ا  .   

اكل گاا ش و   حد صینة ت  ويدا هام شير بهمیرق القل     مقنل  .0

 اند: نةايشی نقل اده

 اجاشه خ اسنن حضرت قاسم )ع( اش اما  حسان برام نبر ؛ -

ت و وصات اما  حسن)ع( )ع( )ع( با حضرت قاسم ا  حسانگ م اموگفت -

   خص ص اش واج فاطةه و قاسم )ع(؛

 پ ااندن لبا  اما  حسن )ع( بر حضرت قاسم )ع( پاز اش عروسی؛ -

 پاز اش نبر ؛)ع( و فاطةه  خنر اما  حسان )ع(  يدا  ک تاه حضرت قاسم  -

 ا  نبر ؛و فاطةه پاز اش ترک خاةه و ع)ع( و اع ک تاه حضرت قاسم  -

   با    يدا     قاامت؛و ن عرو  )ع(  گ م حضرت قاسموگفت -

 پاز اش نبر ؛)ع( گ نه بر حضرت قاسم ش ه و کفنپ ااندن لبا  چاک -

    ابندام نبر ؛ سعد)ع( و ابن گ م حضرت قاسموگفت -
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   با   حر  با قاسم )ع( ن ج ان؛ سعدگ م اش ق و ابنوگفت -

 اكل  جا؛به )ع( مم اش ق و حضرت قاسهاگ وگفت -

 ؛)ع(گ هام پسران اش ق با حضرت قاسم ونبر ها و گفت -

سبب تشنگی و  ج ع حضرت قاسم )ع(    ماانة نبر  نا  اما  حسان )ع( به -

 طلب آ ؛

 نبر  اش ق با حضرت قاسم )ع( و کُشنه ادن او؛ -

 ج ع  وبا   حضرت قاسم )ع( به خاةه و م ية ما   و عرو  برام منصرف  -

 اش جنگ؛کر ن او 

 وصات پايانی حضرت قاسم )ع( به ما   و عرو ؛ -

باشگشت حضرت قاسم )ع( و نبر  و میاصره کر ن ايشان اش س م سپاه  -

 سعد؛ 

جدا ادن  ست سعد اش بدن و اننقا  گرفنن سپاه مخالف اش حضرت قاسم  -

 )ع(؛ 

 اها ت حضرت قاسم )ع(؛ -

 رت قاسم )ع(. بات )ع( بر حضنفرين اما  حسان )ع( و گريه و شا م اهل -

ت  ويدا هام مطابق با شمان وق ع که ذيل صینة نةايشی ط فان البكاء   مقنل  .0

 ا  ت به ارح شير است: تعريف می

بعد اش اينكه ايشان طلب )ع(  با حضرت قاسم)ع(  گ م اما  حسانوگفت -

و  است  وايت نثر ةا   که ا امکنندت به شبان اعر باان می فنن به مادان می

هام ا بی آمده و نظم بر اعر غالب استت   نگ چندانی    ون آ ايهچ ن بد

 .کند وايت ايجا  نةی

هام اما کةنر اش آ ايه؛ به اعر آمده)ع(  مضة ن تع يذ باشوبند حضرت قاسم -
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 .ا بی اسنفا ه اده و به گاا ش  وايت نا يک است

 و اا ن او     اما م قبل اش اها ت حضرت)ع(  گ م حضرت شينبوگفت -

هام ا بی و باان کةنر اش آ ايه   آن بخشی اش  وايت است و چ ن )ع(  قاسم

 .به گاا ش نا يک است تتفصالی اسنفا ه اده

)  خ است  فنن به مادان( و اما  )ع(  گ م حضرت قاسمو وام گفت -

   )ع(  بانی اها ت خ   و   خ است ماندن حضرت قاسم)پاز)ع(  حسان

 ا برام  فنن به مادان به اعر )ع(  ت قاسمبات( و اصرا  حضرماان اهل

 که اگر    قالب نةايز اجرا ا  ت مطابق شمان ا ام جةالت است. آو  ه

بدون تشباه و تكرا  )ع(  بر حضرت قاسم)ع(  لبا   ش  پ اانادن اما  حسان -

  .و وصف جائاات آمده است

 نظرسعد    مادان مطابق واقعه بهو ابن)ع(  گ م حضرت قاسموگفت -

  . سدمی

به مادان )ع(  گ م عةر سعد و اش ق اامی بعد اش آنكه حضرت قاسموگفت -

 .ا    حد گاا ش باان می تشت فت و جةعی  ا کُ

و بدون  گ نهگاا ش )ع( باشنر حضرت قاسم  ساندن مرکب به وايت  -

 .ت صاف جائاات يا باان ا بی آمده است

نگی کر نت مكادن اش اظها  تش )ع(ت  وايت جراحت بر اانن حضرت قاسم -

 .گ  با اهل حر    حد گاا ش استوو گفت )ع( انگشنر اما  حسان

مطابق )ع(  ةاد و عةرسعد و به اها ت  ساندن حضرت قاسمگ م حُوگفت -

 د. سنظر میواقعه به

 ديرش رويدادها؛ شتاب مثب  )چکیده/ حذف(در حوزة هاي پژوهش . درياف 4ل4

ا ندت    که باعث انا  مثبت  وايت می هايیچكاده يا حذف کر ن  وايت .4

هات اعم اش تا يخی يا تا يخی ت  اسنانیت به اين  ويدا  اخنصاص باشنر مقنل
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تعدا  بساا م اش لشكر  اةن  ا کُشت. البنه      ا   که حضرت قاسم )ع(

بسنده اده و    بعضی مقاتل  يگرت « بساا م»تعبار کلی هات به بعضی مقنل

 «. پنج نفروسی»دگان هم ذکر اده است؛ مانند اتعدا  کُشنه

ت قبل اش  وايت اها ت حضرت قاسم الیسانمقنل ها مانند    برخی مقنل .2

 ک تاهی باان اده است.  بن حسن )ع( به)ع( اها ت عبداهلل

 بسامد رويدادهادر حوزة هاي پژوهش . درياف 1ل4

ام که    گ نه      ا ه استت بههام واقعة عاا  ا تكرا   ويدا م که يک با   مقنل

هام ا بی مقاتلت   آماخنن نثر ا  ؛ اما     وايتا باات  اسنانی وج    ا  ت  يده نةی

و نظم اين بسامد  ا ناا  قم ش ه است؛ شيرا هةان  ويدا م که يک با  به نثر گفنه ادهت 

م ا   شير قابل اء ط فان البكويژه    مقنل با   يگر به شبان اعر باان اده است. به

 ت جه است: 

 اما    با ايشان   با )ع(  گ م اما  حسانو ويدا  جةع کر ن شنان و گفت -

و عروسی با فاطةه به شبان اعر آمده که      و بات )ع(  کر ن حضرت قاسم

؛ و ا امه  و بات آخر به «حسن  ا  خت  اما م بپ ش نااا ِ طفل» :گ يدآخر می

 . و به بسامد فااينده نا يک استا   نثر هم  وايت می

   حسرت وصال عرو  و )ع(  حضرت قاسم ةتكرا  اعرمِ حالت  وگان -

اانااق به اها ت که    سطرهام قبل به نثر آمده استت بسامد فااينده ايجا  

 . کندمی

کندت اش آنجا که  اوم    هنگا  نبر  اظها  تشنگی می)ع(  وقنی حضرت قاسم -

گ يدت اايد بن ان تكرا  آن  ا به شبان اعر حضرت می بخز نثر هم اش تشنگی

 . بسامد فااينده   نظر گرفت
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کند بات و اع میآيدت با اهلمجروح به خاةه می )ع( پس اش آنكه حضرت قاسم -

گر  . اين و اع و  فنن به مادان هم به نثر آمده هم به و  وبا ه به مادان باشمی

ت ان گفت بسامد فااينده هم ايجا  اعر و چ ن اعر تكرا   وايت استت می

 . کندمی

کندت  ا به نثر باان می)ع(  وقنی  اوم ماجرام نبر  پسران اش ق با حضرت قاسم -

به نثر آو  ه  کند که گاا ش  وايی آن  ا قبالًاين صینه  ا    اعرم  وايت می

 .   کندت ان گفت ماجرا  ا    باان اعرم تكرا  میاست و می

 هانوش پی

که    پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگیت سال « ب طاقام مقنل». برگرفنه اش طرح پژوهشی 4

 انجا  اده است.  4091
2. Narrative Discourse 

3. order 

4. anachronies 

5. analysis anachrony 

6. prolepsis anachrony 

7. internal anachrony 

8. external anachrony 

9. mixed anachrony 

10. duration 

11. acceleration 

12. deceleration 

13. omisioryellipsis 

14. summary 

15. scene 

16. descriptive pause 

17. frequency 

18. singulative 

19. repetitive 

20. iterative 
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 منابع 

میةد اسكند م.  ة. ترجةفالةَله ف علی قَنلی الطُّف (. 4031بن م سی )یطاوو ت علابنت 

 .آ ا   ل :تهران

مخنفت نخسنان گاا ش مسنند اش نهضت مقنل ابی(. 4092بن يیای )مخنفت ل طت ابی
قم: اننشا ات . تیقاق میةدها م ي سفی غروم. ترجةه و تدوين ج ا  سلاةانی. عاا  ا

 . ) ه( آم شای و پژوهشی اما  خةانی ةمؤسس

چها   وايت    فهم معنام مطالعات » (.4092ت احةدوندت اجاع و سةاه حةادم )
 .10ت04صص .4ش .1 . ام    عل   انسانی انهفصلنامة مطالعات ماان«. ام انهماان

 ة. ترجة وايت    فرهنگ عاماانهت  سانه و شندگی  وشمره(. 4034) آسابرگرت آ ت  ت 

 میةد ضا لاراوم. تهران: سروش.
(. تهران: هام واقعة کربالق ّت و ضعف گاا ش) قنال العبرات(. 4091پ  ت حسان )ت ان  م

 الةلل.ارکت چاپ و نشر بان

 عبا  مخبر. تهران: نشر مرکا. ة. ترجةا بی ة  آمدم بر نظريپاز(. 4031ايگلن نت ترم )ت 

. تهران: ساشمان مطالعه و ام انهام مااننظريه و نقد ا بی:   سنامه(. 4097ت پايندهت حسان )
 ها )سةت(.  انسانی  انشگاهتدوين کنب عل   

فاطةه ساده ةترجة (.اننقا مت  اناخنی  آمدم شبان) اناسی وايت(. 4090) ت النت مايكلت 
 عل م و فاطةه نعةنی. تهران: سةت.

. قم: خص ص ساد الشهداءط فان البكاءت    مصائب ائةة اطها  به(. 4090ت ج هرمت میةد )
 ط بام میبت.

 .اب الفضل حرم ة. ترجة وايت  اسنانی: ب طاقام معاصر(. 4037ات )کنانت ال م ت  ية نت 

 تهران: نال فر.  
هام تا يخی ت فرهنگی تا مطالعات ا باات تطباقی؛ اش پژوهز(. »4092وندت ت  ج )ت شينی

 . 01ت24صص .0ش .1  ام    عل   انسانی. انهفصلنامة مطالعات ماان«. ام انهماان

گرايی و ظه   علم جل  ا ِ سرحدمت بر سی  انهماان(. »4094ت فراسنخ ات مقص   )

ام     انهفصلنامة مطالعات ماان«. ام ادن انههام ماانها و بايسنهت ظرفاتخاسنگاه
 .20ت4. صص0. شعل   انسانی
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قةقا  شخّا  و صةصا  بنّا ت    اح ال م ال اباعبداهلل (. 4094ت قاجا ت فرها مارشا معنةدالدوله )
 . تهران: کنابچی.1ج. چ2. الیسان

؟. ترجةة میةدباقر ترجةة نفس الةهة  :    کربال چه گذات(. 4094ت قةیت عبا  )
 . قم: مسجد مقد  جةكران. 00ام. چکةره

با  .علی تسناةی و . به تصیاح حسن ذوالفقا مالشهداء ضة و(. 4094کاافیت حسان )ت 
 اقات شبان و ا باات فا سی.هةكا م صبا واصفی. تهران: معانت مرکا تیق

شير نظر  .السال تا يخ قاا  و مقنل جامع سادالشهداء علاه .(4090پژوهان )گروهی اش تا يخت 

آم شای  ةقم: اننشا ات مؤسس .42چ .ج2 .االسال  و الةسلةان اسنا  مهدم پاش ايیحجة
 .) ه( و پژوهشی اما  خةانی

 :تهران .اهلل عباسیبه اهنةا   وح .اناسینلمق ة  سنام(. 4092گروهی اش ن يسندگان )ت 
 .االحسانقديم

 .اهبا. تهران: هرمس میةد ة. ترجةهام  وايتنظريه(. 4031) ما تانت واال ت 

قم:  هام فا سی: کنابشناسی اما  حسان )ع(.پژوهشی    مقنل(. 4031ت مجاهدمت میةدعلی )

 شما  هدايت. 

السال  برپاية قرآنت حديث و نامة اما  حسان علاه انش(. 4090اهرمت میةد )میةدم  مت 
ترجةة عبدالها م . اهلل سادطبايینژا  و ساد وح]با هةكا م[ سادمیة   طباطبايی .تا يخ

 قم:  ا الیديث. .7چ .4ج .مسع  م ]و  يگران[

اش تا يخ  وايی تا  وايت  اسنانیت (. »4037ت مدبرمت میة   و نجةه حسانی سرو م )
نشرية علةی ت «. هام فر وسی و نظامیهام  واينگرم    اسكند نامه همقايسة اا

 . 23ت4. صص1. ش2.  پژوهشی گ هر گ يا
 . 3. ترجةة سادعلارضا جعفرم. چمقنل مفاد( 4091بن نعةان )بن میةدت مفادت میةد

 قم: نب غ.  

 : نصايح.. قم0قربانعلی مخدومی. چ . ترجةةمقنل الیسان(. 4092ت مقر ت عبدالرشاق )

 س ش(. قم: سرو .هام جان)غم میرق القل  (. 4090ذ  )بن ابیبن مهدمت نراقیت میةد
- Ebn-e Tavus, A. (2006). ’Al malhuf ’Alā Gatl al-Tofuf. Mohammad 

Eskandari. Tehran: Ārām-e del Publication. in persian 

- Abi Mekhnaf, L. (2013). Magtal-e Abi Mekhnaf, Nakhostin Gozāresh-e 

Mostanad-e ’Āshurā. Mohammad Hadi Yusofi Garavi. Javad Soleymani 
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Khomeyni Publication. in persian 

- Ahmadvand, Sh. & S. Ahmadi (2013). "Chahār Revāyat dar fahm-e 
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Publication. in persian 
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Entegādi). Seyedeh Fatemeh Alavi & Fatemeh Ne’mati (Trans.). Tehran: 

Samt Publication. in persian 

- Jowhari, M. (2014). Tufān Al-bokā’, dar Masā’eb-e ’A’emme-ye ’Athār 

Bekhosus Sayyed A-shohadā’. Qom: Tubā-ye Mohabbat Publication. in 

Persian 

- Rimmon-Kenan, Sh. (2008). Revāyat-e Dāstāni: Butigā-ye Mo’āser. 

Abolfazl Horri (Trans.). Tehran: Nilufar Publication. in persian 

- Zeynivand, T. (2013). "’adabiyat-e Tatbigi: az Pazhuhesh-hā-ye Tārikhi-

Farhangi ta Motāle’āt-e Miyān-Reshteh-I". Motāle’āt-e Miyān-Reshteh’i 

dar ’Olum-e Ensāni. No. 5. pp. 21-35. in persian 

- Farasatkhah, M. (2011). "Miyān-Reshteh-garāyi o Zohur-e ’Elm-e Jelodār-

e Sarhadi: Barresi-ye Khāstgāh, Zarfiyyathā o Bāyesteh-hye Miyān-

Reshteh’I Shodan". Motāle’āt-e Miyān-Reshteh’i dar ’Olum-e Ensāni. 

No. 4. pp. 1-24. in persian 

- Gajar, F. (2012). Gamgām-e zakhār o Samsām-e Battār: dar Ahvāl-e 

Mowlā Abā Abde-Allāh Al-hosayn peace be upon him. Tehran: Ketābchi 

Publication. in persian 

- Qomi, A. (2012). Tarjomeh-ye Nafas Al-mahmum: dar Karbalā che 

Gozasht?. Mohammad Bagher Kamareye (Trans.). 33 Ed. Qom: Masjed-e 

Moqaddas-e Jamkarān Publication. in persian 

- Kashefi, H. (2011). Rowzah al-Shohadā’. Hasn Zolfaqari & Ali Tasnimi 

(Eds.). Tehran: Markaz-e Tahqiqāt-e Zabān o Adabiyyāt-e Fārsi 

Publication. in persian 
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