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سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و دوم
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دکترمحمدابراهیمآیتی

گفتمانکاویآثارعاشورایی

تاریخ دریافت7932/5/72 :

تاریخ تأیید7933/7/93:
محمد ولیپور

1

طاهره عظیمزاده تهرانی

2

زهرا علیزاده بیرجندی

3

واقعه کربال یکی از رخدادهای مهم و تأثیرگذار تاریخ اسالم به شمار میآید
که از سده اول هجری تاکنون ،آثاار گواااگوای ریراماون آن ردیاد آماده اسا
گزارشگران واقعه کربال در رردازش چرایی و چگاواگی حادثاه ،شارا احاوال
یاران امام حسین

 ،شرا احوال دیگر کنشگاران آن و ابعااد واقعاه واشاورا،

رویکردهااای گوااااگوای اتکااا کااردهااااد بررساای آثااار واشااورااگاران و
واشورارژوهان از این منظر ،یکی از بایستههای رژوهش در دوران کناوای اسا
در میان گزارشهای واقعه واشورا در دوران معاصر ،آثار واشورایی محمدابراهیم
آیتی (د  )3131به دلیل توجه ویاژه باه تحریتااا واشاورا از ابعااد گواااگون،
شایسته توجه و بررسی اس
مقاله ریش رو با واکاوی مضامین واشورایی آثار آقای آیتی باه سانخشناسای
گتتمانهای مطرا در آن میرردازد در این روش ،واالوه بار توجاه بار وناصار
 .1مربی ،گروه آموزش تاریخ ،دانشگاه فرهنگیان  ،تهران.)m.valipoor@cfu.ac.ir( :
 .2دانشیار گروه تاریخ و تمدن و ملل اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد.)ta_azim@yahoo.com( :
 .3دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند.)zalizadehbirjandi@birjand.ac.ir( :
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زباای و باف

متن ،شرایط و موقعی

اجتماوی و سیاسی کاه ماتن در آن تولیاد

شده اس  ،تحلیل و ارزیابی میگردد یافتههای این رژوهش اشان میدهد کاه از
منظر سنخشناختی اگارش هاای تااریکی ،واا،تی ،ورفااای و مااورایی در آثاار
واشورارژوهی اویسنده وجود دارد همچنین تأکیاد بار بیاان اساااید ،توجاه باه
وناصر مقوم شکلگیری رخدادهای تاریکی شامل زمان ،مکان و افاراد و تسالط
بر ااساب سبب شده اس

که در آثار آیتی ،گتتمان تااریکی باه وناوان گتتماان

مسلط مشاهده شود

کلیدواژگان :عاشورا ،عاشوراپژوهی ،محمدابراهیم آیتی ،گفتمان تاریخی ،تحریفات عاشورا.
.1مقدمه 

نقد و بررسی آثاری که پیرامون واقعه کربال نوشته شده است از ابعاد گوناگونی در مطالعات
تاریخ اسالم بهویژه عاشورا دارای اهمیت است .یکی از فواید این گونه بررسیهای نقادانه،
آسیبشناسی ادبیات موجود ،تحلیل نگرش ها و گفتمان کااوی آثاار عاشاورایی اسات .در
میان آثاری که با نگاه آسیب شناسانه و نقادانه پیرامون ادبیات عاشورایی نوشته شادهاناد،
آثار محمد ابراهیم آیتی (د )9131 .شاخص به شمار میآیند.
دکتر محمد ابراهیم آیتی از روحانیان ،مورخان و پژوهشگرانی است که در حوزه سیره
نبوی و مطالعات تمدن اسالمی آثار ایشان مرجع هساتند و آثااری ناون بررسای تااریخ

عاشورا ،تاریخ پیامبراسالم

 ،سرمایه سخن و تاریخ انادل

از جملاه آنااا اسات .دکتار

محمد ابراهیم آیتی ،فرزند شیخ محمد بن محمد ابراهیم بن مولی حسن بن ماال اسادال
بن حاج عبدال بن مولی علی محمد شریف علوی ،معروف به اشرف الشرفا (د 9931 .ق).
از علمای عصر نادر است.

9

 .1سند شماره  ،775573اسناد شخصی خاندان آیتی ،ص.7-7
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او در سال 9111ق9911/.ش .در روستای گازار از توابع بیرجند به دنیا آمد 9.وی پا
از فراگیری قرآن و مطالعه کتابهای مذهبی و اخالقی و متاون ادبای در روساتای گاازار
برای ادامه تحصیل عازم بیرجند شد و پ

از پان ساال تحصایل در مدرساه معصاومیه

بیرجند برای تکمیل معلومات به مشاد مقدس عزیمت نمود و از ساال 9190تاا  9191در
بیرجند به موعظه و تدری
پ

اشتغال داشت.

از آن به تاران عزیمت کرد و از سال  9113به تدری

در دانشکده علوم معقول

و منقول پرداخت .او در سال 9130از رشته معقول و منقول دانشاگاه تااران باه دریافات
درجه دکتری نایل گردید و در تاران اقامت گزید و به فعالیتهای علمی و اجتماعی خاود
پرداخت و آثار قلمی متعددی را خلق کرد 9.او سرانجام در سوم جمادی اآلخار مطاابق باا
91مار 9131به سبب تصادف درگذشت و پ

از تشییع در تاران به قم منتقل شاد و باه

دستور آیت ال مرعشی در قبرستان ابوالحسینی در قطعه اختصاصی علما مدفون شد.

1

محمدابراهیم آیتی در سه اثر به نامهای بررسی تاریخ عاشورا ،گفتار عاشورا و سارمایه
سخن به بررسی حادثه عاشاورا پرداختاه اسات .بررسای تااریخ عاشاورا مجموعاه هفاده
سخنرانی است که او در رادیو ایران در سالهای9139تاا  9131ایاراد نماود و باه وسایله
علیاکبر غفاری گردآوری شده است .کانون محوری بحثهای عاشورایی محماد اباراهیم
آیتی ،افزون بر بازروایت واقعه عاشورا بر مبنای مستدل ،مستند و تبیین برخی تحریفهای
این واقعه است .این ویژگی؛ یعنی بازنمایی تحریفات در کتاب بررسای تااریخ عاشاورا در
گسترهای وسیع از طریق ارائه تحلیلهای منطقی و براهین با تکیه برمنابع مستند ،ساب
متفاوتی در واقعه عاشورا ارائه کرده است.
 .1آیتی ،بهارستان ،ص.953
 .2علیزاده بیرجندی ،تاریخ برگزیدگان و مشاهیر بیرجند ،ص.755
 .3ابوالحسن آیتی ،خاطراتی از بیرجند ،ص .737
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در این راستا ،مقاله پیش رو با تمرکز بر آثار دکتر محمد ابراهیم آیتی که در حاوزه عاشاورا
نوشته شده اند ،قصد دارد به گفتمان کاوی این آثار بپردازد .الزم به توضای اسات کاه رویکارد
گفتمانی از حدّ نوشتار و مضمون و هدف نویسنده متن فراتر میرود .گفتمان ،شارای اجتمااعی
را مطالعه می کند که تحت تأثیر آن ی

متن خلق میشود و درعین حال ،شارای اجتمااعی را

که متن در آن تفسیر میشود ،لحاظ می کند .گفتمان عالوه بر متن ،زمینههای اجتماعی تولیاد،
قواعد فام و تفسیر و اثر اجتماعی آن را در بردارد .به این ترتیب گفتماان از یا ساو مطالعاه
زبانشناختی نظام اجتماعی و از سوی دیگر ،مطالعه جامعه شناسی زبان است.

9

تحلیل گر گفتمان انتقادی ،خود را موظف می کند که با استفاده از متون موجود در این
رویکرد پرده از ظاهر متون بردارد و آنچه را که در پشت واژهها و جملههاا از نگااه ماردم
پناان مانده است ،آشکار سازد 9.در این واکاوی به پاسخگویی به دو پرسش مایپاردازیم؛
 .9در آثار عاشورایی محمد ابراهیم آیتی نه گفتمانهایی مجال باروز و ظااور پیاداکرده
است؟  .9گفتمان مسل در آثار عاشورایی محمد ابراهیم آیتی نه است؟

در باب پیشینه این تحقیق ،سید عبدال حسینی در کتابی تحت عنوان بررسای تااریخ
ناضت حسینی مجموعه آثار عاشورا پژوهی محمد اباراهیم آیتای ،کتااب بررسای تااریخ
عاشورا آیتی را تصحی کرده است و باه معرفای آثاار عاشاورایی آیتای پرداختاه اسات و
تحلیلهایی پیرامون آن ارائه کرده است.

1

هم ننین در پژوهش های محلی ،مانند کتاب تااریخ برگزیادگان و مشااهیر بیرجناد،3
باارستان 5و کتاب خاطراتی از بیرجند ،6شرحی مختصر درباره آثار این نویسنده با ماهیات
 .1مارش و دیگران ،روش و نظریه در علوم سیاسی ،ص .731-735
 .2آقاگل زاده ،تحلیل گفتمان انتقادی ،ص .757
 .3حسینی ،بررسی تاریخ نهضت حسینی.مجموعه آثار عاشورایی محمد ابراهیم آیتی.
 .4علیزاده بیرجندی ،تاریخ برگزیدگان و مشاهیر بیرجند ،ص 55 .22
 .5آیتی ،بهارستان ،ص.953-959
 .6ابوالحسن آیتی ،خاطراتی از بیرجند ،ص.795-775
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توصیفی آمده است .وجه تمایز پژوهش حاضر با آثار مذکور ،بعد تحلیلی مبتنی بر گفتمان
کاوی این نوشتار و تکیه بر مبانی نظری است.
در فرضیه پژوهش حاضر ،فرض بر این اسات کاه گفتماانهاای تااریخی ،عرفاانی،
ماو رایی و عاطفی در آثار عاشورایی آیتی مطرح شده است ،اما به نظر میرسد که گفتمان
مسل  ،گفتمان تاریخی است.
.2تعریفمفاهیمتحقیق 

گفتمان :م

دانل (9160م 9).گفتمان را پدیده ،مقوله یا جریان اجتماعی میداند .به تعبیر

وی ،گفتمان بستری است که دارای زمیناه اجتمااعی اسات 9.لطفای پاور سااعدی 1کاه
اصطالح سخن را برای گفتمان به کار میبرد ،آن را فرآیندی میداند کاه طای آن ،کلیاه
عوامل حاکم بر زبان در بین انسانها شامل عوامل متنی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بین شخصی
و غیره برای شکل گیری و تبلور پیام به تعامل میپردازد.

3

میشل فوکو (91۹3م 5).معنای بسیار گستردهای برای گفتمان قائل است .او در دیرینه
شناسی و تبارشناسی علوم اجتماعی و انسانی از گفتمان به عنوان مجموعه قواعد ،اصول و
صورتبندی هایی که به طور ناآگاهانه ،علوم اجتماعی و انسانی را احاطه کرده اسات ،یااد
میکند 6.در دیدگاه فوکاو ،گفتماانهاا دربااره موضاوعات صاحبت نمایکنناد و هویات
1. Macdonell.
 .2مک دانل ،مقدمه ای بر نظریه گفتمان ،ص.51
 .3استاد مرکز ارزیابی زبان اوتاوا ،کانادا.
 .4لطفی پور ساعدی ،درآمدی به سخن کاوی ،ص.77
5. Michel Foucaul.
فیلسوف،جامعهشناس،مورخ و تحلیلگر اجتماعی فرانسه ،یکی از بانفوذترین اندیشمندان پستتمدرن و از
چهرههای اصلی تفکر در قرن بیستم است.
 .6فوکو،نیچه ،تبارشناسی ،تاریخ ،ص .923
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موضوعات را تعیین نمیکنند ،بلکه سازنده موضوعات هستند و در فرآیند ایان ساازندگی،
مداخله خود را پناان میکنند .گفتمان روشن میسازد که نه کسی در نه زمانی و با ناه
آمریتی صحبت میکند 9.گفتمان یکی از عناصار موجاود در کاار فوکاو اسات .او دربااره
گفتمان میگوید:
یکی از زایاترین گونه اندیشیدن و تعریف کررنن گفتمران ایرن اسر کره
مررا گفتمرران را صررر اً برره معنررا گروهرری از نشررانههررا زبررانی و یررا ی ر
متن طوالنی ندانیم ،بلکه آن را به مثابه اعمرایی بینگراریم کره برر اثرر سرنن
گفتن منظم نرباره اشیاء باعر بره وجرون آمردن و شرک بنشریدن آن اشریاء
میشون.

با این تعریف ،گفتمان در نزد فوکو نیزی است که نیز دیگر (اعم از ی
ی

مفاوم ،ی

پاره گفتاه،

اثر) را تولید میکند نه آن نیازی کاه در ایانجاا و آنجاا وجاود دارد و

میتواند به صورت جدا از هم تجزیه و تحلیل گردد.

9

نورمن فرکالف 1معتقد است ،گفتمان مفاومی است که هم به وسیله نظریهپاردازان و
تحلیلگران اجتماعی و هم به وسیله زبانشناسان به کار مایرود .در دیادگاه او ،گفتماان
کاربرد زبان به صورت گفتاری یا نوشتاری است .همننین ،دیگر فعالیتهای نشانهای مثل
تصاویر دیداری ،مانند عکا

و فایلم و ارتباطاات غیرکالمای ،مانناد ژساتهاا را در بار

 .1فوکو ،فرهنگ ویژه علوم اجتماعی ،ص 93-75؛ تاجیک ،گفتمان و تحلیل گفتمانی ،ص .59
 .2کچوئیان ،فوکو و دیرینه شناسی دانش ،ص .13
3. Norman Fairclough.
وی زبانشناس و پژوهشگر بریتانیایی و استاد بازنشسته دانشگاه لنکستر استت .فترک ف از بنیتان گتناران
تحلیل گفتمان انتقادی به شمار میرود .وی نخستین کتاب ختویش را بتا عنتوان زباان و قادر در همتین
زمینه نوشت.
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می گیرد ؛ یعنی همان نیزی که در زبان شناسی سنتی با عناوان کانش ،گفتاار یاا هماان
کاربرد زبان از آن یاد میشود.

9

تحلیل گفتمان ( )Discourse analysisدر زبان فارسی به ساخن کااوی ،تحلیال
کالم و تحلیل گفتار نیز ترجمه شده است .ی

حوزه مطالعاتی بینا رشتهای اسات کاه در

رشتههایی نون زبانشناسی ،علوم اجتماعی ،علوم سیاسی ،علاوم ارتباطاات و بسایاری از
رشتههای دیگر کاربرد دارد 9.در منابع مختلف درباره خاستگاه و منشأ تحلیل گفتمان ،آرای
مختلفی ارائه شده است  .برخی آن را به زلیگ هاری

(9119م 1).و دهاه  50مایالدی و

عده ای دیگر ،مانند سلطانی و یارمحمدی آن را به اوایل دهه  60و برخی به گذشتههاای
دورتر و دوران ارسطو نسبت میدهند .به طوریکه سلطانی در این باره مینویسد:
اگر بتوانیم خطابه را هم جزء گفتمان محسوب کنیم ،منشأ تحلی گفتمران بره
نظریهها قدیم خطابه (ارسطو ،سیسرو ،النجینوس) باز میگرنن.

4

یار محمدی و تاجی  ،ظاور تحلیل گفتمان را به دهاه  50و زلیاگ هاری

نسابت

میدهند 5.اصطالح گفتمان برای اولین بار در مقاله تحلیل گفتمان نوشته زلیگ هری
کار رفت .هری

به

در این مقاله ،دیدی صورت گرایانه و ساخت گرایانه از سازههای بزرگتار

از جمله دارد و میگوید که تحلیل گفتمان نگاهی ،صورتگرایانه به متن است .به عباارت
 .1فرک ف ،تحلیل انتقاد گفتمانی،ص.17
 .2دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،73ص .7751
3. Zellig Harris
زبانشتتناس آمریکتتایی و متخ ت

ریاضتتی بتتود .او بتته هم تراه کنتتت لتتی پایتتک و چتتارلز هاکتتت از

برجستهترین زبانشناسان آمریکایی بودند که روش ساختگرایی را در توصیف زبتان گستترش دادنتد .ایتن
زبانشناسان پیرو روش بلومفید کوشیدند تا حد ممکن بدون استفاده از معنا ،اصول تجزیه و تحلیل واجتی
و نحوی را تدوین کنند.
 .4سلطانی ،قدر  ،گفتمان و زبان ،ص.72
 .5یار محمدی،گفتمان شناسی رایج و انتقادی ،ص.13
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که واضع ایان واژه اسات ،آن را در معناای وسایعی باه کاار گرفتاه باود.

9

همننین ،استابز 9دیدگاهی تلفیقی ساختارگرایانه و نقشگرایانه از تحلیل گفتمان دارد و در
این باره مینویسد:
تحلی گفتمان عبارت اس از تالشها انجام شرده نر جهر مطایعره نظرام
زبانی راتر از سطح جمله و گروه که مطایعه واحدها زبانی برزر ترر مثر
تعامالت محاوره ا یا متون نوشتار را نر بر می گیرن .هم چنین تحلی گفتمان با
کاربرن زبان نر با ها اجتماعی و به ویژه با تعام یا محاوره بین سنن گویان
سروکار نارن.

3

لوینسون (91۹1م ).هم که دیدگاهی ساختارگرایانه دارد ،تحلیل گفتمان را تحلیل متن
فراتر از سط جمله میداند و معتقد است:
تحلی گفتمان ،روش شناسی و انواع اصول نظر و مفراهیم اساسری و پایره
مربوط به زبان شناسی را به کرار مریگیررن .تحلیر گفتمران نر واقر مجموعره
تالش هایی اس که به منظور بسط نانن تکنی ها مو ق نر زبران شناسری بره
سطح راتر از جمله انجام میشوند.

در واقع پ

4

از هری  ،رویکردهای مختلفی در حوزه تحلیل گفتمان شکل گرفت کاه

رهیافت فوکو به لحاظ تأثیرگذاری از اهمیت بیشتری برخورداراست .تحلیال گفتماان باه
 .1همان ،ص.17
2. Stubbs.
زبانشناس انگلیسی که با تکیه بر گستره فرا جملهای تحلیل گفتمان کوشید تا عناصر زبانی را مطالعه نماید
و واحدهای زبانی ،مانند تبادالت مکالمهای یا متون نوشتاری را بررسی کند.
3. Stubbs Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language
1-3.
4. Levinson Pragmatics, 286.
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عنوان گرایش میاان رشاته ای( )interdisciplinaryدر مطالعاه پدیاده هاای اجتمااعی
به کار می رود و از نظر خاستگاه و بنیان های فکری بیش از هر نیز ،وامدار زباانشناسای
و نقد ادبی نو است 9.با توجاه باه ایان پایشفارضهاا ،هادف عماده تحلیال گفتماان،
ارائه تکنی

جدیدی در مطالعه متون ،رساانه هاا ،فرهناگ هاا ،علاوم ،سیاسات و غیاره

است.
عاشورا پژوهی :عاشورا پژوهی مجموعه ای است که نند ساحت از اقدام و مطالعاه را
در بر میگیرد که ساحت عمده آن ،حوزه نظامواره مسائل مربوط و مرتب با پدیده عاشورا
است که حوزه آشنایی با ذات پدیده ،شرای تحقق آن ،عواملی که منتای به حادثه عاشورا
شدند ،دیدگاهها و انگیزه آفرینشگران حادثه عاشورا و دستآوردها و پیآمدهای آن را در
حوزههای مختلف در بر میگیرد.
.3مبانینظریتحقیق 

شالوده نظری این تحقیق بر اساس سنخشناسی گفتمانی کتاب تحول گفتمان در گازارش
واقعه کربال نوشته سیده رقیه میرابوالقاسمی تادوین شاده اسات .میرابوالقاسامی در ایان
سنخشناسی ،ناار گفتماان تااریخی ،عااطفی ،عرفاانی و مااورایی را معرفای مایکناد و
شاخصهای هر ی
ی

از گفتمانها را جات بررسی تبیین مینماید که در این تعریاف ،هار

از گفتمانها و شاخصهای آن آمده است.

.4گفتمانتاریخیدرآثارمحمدابراهیمآیتی 

گفتمااان تاااری:ی :گفتمااانی اساات کااه ماهیاات آن باار اساااس اصااالت گاازارشهااا و
روایات تاریخی شکل گرفته است و بیان تاریخ و آگاهی بخشی تاریخی ،هدف اصالی آن
است .گفتمان تاریخی با شاخصه هایی نون وقایع نگاری ،استناد ،تحلیال و جاات گیاری
 .1بهرام پور ،درآمدی بر تحلیل گفتمان ،گفتمان و تحلیل گفتمانی ،ص .79-77
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سیاسی– فکری ،کاربرد عنصر زمان ،مکان ،نام افراد و توالی رویدادها تعریف شده است.

9

در واقع در گفتمان تاریخی کلمات و مفاهیم که اجزای تشکیل دهنده ساختار زبان هستند،
ثابت و پایدار نیستند و در زمانها و مکانهای متفاوت ارتباطات آناا دگرگون میشاوند و
معانی متفاوتی را القا میکنند .دگرگونی این ارتباطات ،زاده دگرگاونی شارای اجتمااعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است و نون این شرای ثابت و پایدار نیستند ،سااختار زباان
نیز که توضی دهنده این شرای است ،نمیتواند پایدار بماند.

9

بنابراین گفتمان شکلی از کاربرد گفتوگو ،اما به صورتی کلیتر است .بدین معناا کاه
درگفتمان ،تناا معنای ظاهریِ مطرح شده در گفتوگو نقش ندارد .بلکاه شارای زماانی،
مکانی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را به صورت پناان با خود در بار دارد .بررسای آثاار
محمد ابراهیم آیتی پیرامون واقعه عاشورا ،وجود گفتمانهای تاریخی ،عرفانی ،مااورایی و
عاطفی را در آناا نشان میدهد .هری

از گفتمانهای باال در آثار عاشورایی این نویسنده،

جااایی بااه خااود اختصاااس داده اساات .در ایاان بخااش از مقالااه سااعی ماایشااود ،سااام
گفتمان تاریخی و شیوه کار نویسنده در پردازش گفتمان تاریخی از طریاق ارائاه شاواهد
روشن گردد.
نقلهاینامعتبر 
.5پرهیزازاسطورهسازیو 

آیتی بیشتر از منابع متقدمی استفاده میکند که به واقعه عاشورا نزدیا تار هساتند .او از
ابتدای واقعه عاشورا ،روند حوادث را پی میگیرد و در مجموع تا پایان سفر باه دمشاق باا
رعایت توالی ،وقایع را تحلیل و بررسی میکند و باه ریشاهیاابی حادثاه عاشاورا از زماان
 .1میرابوالقاسمی ،تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال با تکیه بر آثار فارسی تا نیمه اول قرن دهام هجاری
قمری ،ص.73-71
 .2عضدانلو ،گفتمان و جامعه ،ص.71
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خالفت عثمان میپردازد .مام ترین منابعی که محمد ابراهیم در آثار عاشورایی خود از آناا
باره برده است به شرح جدول پایین است.
جدولشماره 1

منابع مورد استفاده محمد ابراهیم در بررسی تاریخ عاشورا
ردیف 

7

مقتل الحسین

هشام کلبی

7

المغازی

واقدی

االمامة و

ابن قتیبه

 3ه .ق

السیاسة

دینوری

م 272

9

احمد بن
ابی طاهر

3

ب غات النساء

5

تاریخ یعقوبی

یعقوبی

1

صحیح

بخاری

2

تاریخ طبری

5

االرشاد

قمی

 2و 3ه .ق
د202 .
 3ه .ق
د202 .

 3ه .ق
د220 .

 3ه .ق
د292 .
 3و  2ه .ق
د252 .

محمد

 4و  3ه .ق

جریر طبری

د310 .

شیخ مفید

 4و  3ه .ق
د413 .

ردیف 

نامکتاب 

نویسنده 

قرن 

3

نامکتاب 

مروج النهب و
معادن الجوهر

73

مقاتل الطالبیین

77

ُ
اسد الغابه

77

الکامل فی
التواریخ

نویسنده 

مسعودی
ابوالفرج
اصفهانی
ابن اثیر

ابن اثیر

79

تنکرة الخواص

ابن جوزی

73

کشف الغمة

اربلی

الن ایح الکافیة

سید محمد بن

لمن یتولی

عقیل بن

المعاویة

عبدالله علوی

75

قرن 
 4و  3ه .ق
د342 .
 4ه .ق
د352 .
 7ه .ق
د230 .
 7ه .ق
د230 .

7ه .ق
د254 .
 7ه .ق
م 292
 13و  14ه .ق
د1350 .
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در آثار محمدابراهیم آیتی ،مؤلفههای گفتماان تااریخی ،مانناد رعایات تاوالی زماانی
رویدادها ،مستندسازی ،عنصر زمان و مکان دیده میشاود 9 .او در آثاار عاشاورایی خاود،
گفتارش را به منابع متقدم و نزدی

به واقعه عاشورا مساتند مایکناد .نناانکاه از قاول

محمدبنجریرطبری (د190 .ق ).مینویسد:
چون عبیداهلل زیان حسرین برن علری را کشر و سرر امرام را نرزنش برننرد
عبدایمل

بن ابی ایحارث سلمی را خواس وگف  :به مدینه میررو و بشرارت

قت حسین را به امیر مدینه عمرو بن سعید بن عاص مینهی.

2

وی در استناد وقایع در موارد زیادی سعی میکند ،سلسله راویان خبر را ارائه نماید تاا
میزان وثاقت و اعتبار کالم افزون گردد .برای نمونه میگوید:
مسعون مطلبی می نویسد که من تفصی آن را از کتراب اینصرایح ایکا یر
یمن یتویی معاویه نق میکنم.

3

او سعی میکند از عنصر زمان و مکان که یکی از مالکهای ماام گفتماان تااریخی
است به خوبی استفاده کند .ننانکه درباره عزیمت کاروان اسرای اهل بیت

از شام به

کربال میگوید:
اما ناستان آمدن اه بی از شام به طرف عراق و رسریدن آنران نر اربعرین
حسینی ،بیستم ماه صفر به کربال به هیچ عنوان نمیتوان باور کرن یا سند تارینی
برا این ا سانه تارینی به نس نان.
 .1آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.733-737 ،29 ،31
 .2آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ج ،7ص.753-733
 .3آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص .35
 .4همان ،ص.793

4
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آن گاه با دالیل تاریخی از جات مدت زمانی که اسارا در کوفاه و شاام ماندناد و راه
مواصالتی شام به مدینه و اماکن جغرافیاایی ،ایان مسا له را رد مایکناد و در ایان بااره
میگوید:
حق آن اس که تاریخ حرک اه بی از کو ه به شام و تاریخ رسریدن بره
شام و تاریخ رسیدن آنها به شهر مقدس مدینه معلوم نیس .

1

آیتی برخالف بقیه بر اساس حدس و گمان ،این احتمال را که اسرا ،هنگام رفاتن باه
شام در اربعین اول به کربال رفته باشند ،مطرح میکند .او بر این نکته استناد مینماید کاه
اسرا در روز دوازهم محرم سال  69هجری وارد کوفه شدند و حدود ی

ماه درکوفه بودند

و آناا را یکی دو روز ،پیش از نیمه صفر به شام فرستادند و بر این اساس مینویسد:
راستی اگر مدرک قاب اعتمان و استنان میناشتیم کره اسریران اهر بیر نر
چهلم شهانت امام به کربال آمدند میگفتیم که این امر نر موقر ر رتن بره شرام
بونه اس نه نر موق برگشتن.

2

در گزارش باال به خوبی از شاخصه های گفتمان تاریخی؛ یعنی عنصار زماان و مکاان
استفاده شده است .محمد ابراهیم در گفتمان تاریخی خود میکوشد از داستانگویی بر حذر
باشد و سعی دارد از وارد شدن افسانهها و گفتارهای عامیانه و بیاساس به ادبیات عاشاورا
جلوگیری کند .او در این باره میگوید:
با کمال تأسف از ناحیره طررفناران جاهر و نوسر ناران تنردرو مطرایبی
بیاساس و ا سانهها عامیانه و نروغها گمراهکننده وارنگفتهها و نوشتههرا
مربوط به این قسم شده اس .
 .1همان ،ص.737
 .2همان.
 .3آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص .31
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او درباره یکی از مطالبی که بیاساس میداند و آن را رد میکند ،میگوید:
عده ا می پندارند که امام به شهانت رسید تا گناه ام بنشیده شون ،مررنم
گناه کرنند و گناه خواهند کرن و کفارهاش را امام نان و کار نرس شرد .عیسری
علیه ایسالم به نار ر

و مسیحیان گنهکار آسونه شدند امرام حسرین

کشرته

شد و گنه کاران ام را بیمه کرن .نعوذباهلل این توجیه و این طرز کر کره شراید
مورن پسندعوام باشد نرس نقطه مقاب هدف واقعی امام علیره ایسرالم نر ایرن
نهض اس .

1

او در اهتمام به رویکرد تاریخی و مستند نوشتن وقایع عاشورا به گونهای مقید است که
در این باره میگوید:
یکی از بزرگترین خدمات به ساح مقدس ساالر شهیدان پاک و منزه ناشتن
تاریخ کربالس از هرگونه نروغ و ا سرانه و مطلر بری اسراس و ایرن کرار
نیس که انجام آن را بتوان از عروام خواسر یرا از مرنمران کرم سروان انتظرار
ناش .

2

ننانکه درباره مجال

عزاداری میگوید:

بدانند که مجایس عزا اباعبداهلل تنها موقعی باع خشنون خدا و قبرول و
موج اجر و ثواب اخرو اس که نر حدون بندگی خدا تعایی به انجام رسرد
و مشتم بر نروغ وخرا ی نباشد.

3

همننین در این باره مینویسد:
عدها میگویند امام راهی جز شهانت نداش و نید که اگر بیع کند و یا
 .1همان ،ص.775-772
 .2همان ،ص.13
 .3همان ،ص.773
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بیع نکند کشته می شون پس نید حاال که کشته می شون بهتر اسر آبرومندانره
باشد.

او در ادامه تذکر میدهد:
مطل این نیس باید با بصیرت بیشتر اوضاع آن روز مسلمین را بررسی
کرن تا مطل روشن شون که زنده ماندن نین اسرالم راهری بجرز شرهانت امرام
حسین

نداش نه اینکه امام

راهی جز شهانت نداش .

1

الزم به توضی است که گفتمان تاریخی او با تحلیل های علمی و عقالنای رویادادها
همراه شده است و تناا نقل تاریخ صرف نیست و شاید باتر اسات کاه بگاوییم گفتماان
تاریخی– تحلیلی دارد .ننانکه میگوید:
گرچه قرنهاس که کو یان را به بیو ایی متهم میکننرد .امرا انصراف ایرن
اس که مرنم کو ه برخالف معمول و عملی که موج حیرت باشد انجام ندانند.
هم آن نامه ها که نوشتند و هم آن شمشیرها که بر رو امام کشیدند .روز کره
وض آرامی ناشتند امام خون راشناختند و هیچ چیز را با او برابر نمینانستند امرا
همین مرنم حقشناس روز که پا امتحان به میان آمرد ومسرهله سرون و زیران
مطرح شد و راه نین و مصلح از هم جدا شد باز همان کار کرنند که معمرول
غای مرنم بونه اس و از حق اصله گر تند .راستی از مرنم کو ه عج نیس
اگر خون را دا وظیفه نکرنند و کسانی که از کار کو یان نرشگف مریشروند
باید اول خون را نر همان شرایط قرار نهند .انصاف نهند که آیا همان کار کره
مرنم انجام نانند انجام نمینانند.
 .1همان ،ص.25-23
 .2همان ،ص.13
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همننین در جای دیگری درباره ورود مسلم به کوفه در تحلیلی مینویسد:
مسلم از راه مدینه به کو ه ر

و نر خانه منتار منرزل گزیرد شریعیان کره

شاید گمان می کرنند کار به این آسانی به انجام مریرسرد و بری نرن سرر امرام
حسین

بر یزید پیروز مریشرون و عردل وتقرو جرا بیردان را مریگیررن و

نرسها 42سایه معاویه را مرنم به این راحتی رامروش مریکننرد نرزن مسرلم
ر وآمد می کرنند و چون نامره امرام برر آنهرا خوانرده مریشرد اشر
میرینتند و نس بیع به نای خاص امام مینانند.

شروق

1

بنا به گفته طبری دوازده هزار 9و به قول شیخ مفید هجده هزار 1نفر با مسلم به نیابت
از امام

بیعت کردند .به نظر میرسد ،گفتمان محمد ابراهیم در وقاایع عاشاورا ،بیشاتر

جنبه تاریخی– تحلیلی دارد که سعی میکند ضمن بیان کلی وقاایع ماام باه نقاد آنااا
بپردازد ،تحریفات را بزداید ،انگیزه و اهداف قیاام را تشاری کناد .او دربااره انگیازه قیاام
میگوید:
امام حسین نر اواخر سال شصتم و اوای شص و یکم وض موجون جامعه و
حای روحی و اخالقی مل مسلمان را چنان گر تار انحراف و نر خطر نیرد کره
راهی به اصالح آن وض موجون و آن سان اجتماعی نامنگیر خطرناک جرز قیرام
وشهانت نر پیش نداش .

4

آیتی اگر در جایی میبیند که واقعیت تاریخی به درستی ارائاه نشاده اسات ،مالحظاه
بزرگی و جایگاه علمی اشخاس را نمیکند و با اصول علمی به نقاد موضاوع مایپاردازد.
 .1همان ،ص .53
 .2طبری ،تاریخ طبری ،ج ،2ص.793
 .3مفید ،االرشاد ،ج ،7ص.12
 .4آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.51
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911

ننانکه آرای سیدبن طاوس (د663 .ق ).درباره بازگشت اسرا در اربعاین باه کاربال 9را رد
میکند و در این باره میگوید:
بهتر اس نر ایام عاشورا و اربعین اسرمی از ایرن گونره مطایر بری مأخر
برنه نشون و به همانچه بونه اس و رو نانه اس و مأخ آن نر نسر ماسر
اکتفا شون.

2

همننین در این باره میگوید:
اصوالً این طرز کر یعنی پ یر تن هرر مطلبری بردون هریچ گونره تحقیرق و
بررسی و اظهار نظر نر آن مطل برال تحقیرق و آ ر خروب همیردن حقرایق
اس .

3

البته ،پیش از آیتی ،میرزا حسین نوری طبرسی (د9190 .ق ).در کتاب لؤلؤ و مرجاان،
عقیده سید بن طاووس را درباره ورود اسرا در اربعین به کربال به نالش میکشد و در این
باره مینویسد:
اویین کسی که بازگش اسرا نر اربعین بره کرربال نر حرایی کره جرابر برن
عبداهلل انصار (ن97 .ق ).و عطیه بن سعد عو ی (ن111 .ق ).بره زیرارت آمرده
بونند را نق کرنه سید بن طاووس اس که نر یهروف آورنه اسر و براز خرون
سید بن طاووس اویین کسی اس که نر کتاب اقبال االعمال ایرن خبرر را بعیرد
نانسته اس .

4

آیتی در مستند نوشتن و علمی کار کردن ،تقید خاصی دارد و در این باره میگوید:
 .1سید بن طاووس ،لهوف ،ص.53
 .2آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.737-733
 .3همان ،ص .733
 .4سید بن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،7ص.553
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این کر عامیانه و جاهالنه اس که هرگفته و نوشتها را از هر کرس و هرر
کتاب صحیح و بی اشکال بدانیم ،راه تحقیق و اظهار نظرر نر مطایر ترارینی و
جز آن همیشه برا اه نظر و اه تحقیق باز اس .

1

با توجه به این موضوع ،گفتمان تاریخی آیتی در سرمایه سخن در پاارهای ماوارد کاه
توضی آن خواهد آمد ،خدشه دار میشود ،اما او بر رعایت مالکهای گفتماان تااریخی و
مستند نوشتن تأکید دارد و یکی از ویژگیهای برجسته کتاب سرمایه سخن ،اسنادی بودن
آن است .آیتی خطیبی بود که درخطابه های خویش بر حفظ موازین علمی تأکیاد داشات.
ننانکه در مجل

دوازدهم محرم درباره وقایع شب عاشورا مینویسد:
قط رواند از ابوحمزه ثمایی از علی بن ایحسین

ش عاشورا با پدرم امام حسین
تاری

روای کررنه کره نر

بونم .پرس بره اصرحاب خرون رمرون :شر

را غنیم شمرنه از این بیابان بروید .این یشکر مرا می خواهند و اگر مرا

کشتند به نیگر ایتفات نکنند شما را آزان و نر وسع گ اشتم.

2

الزم به توضی است که با تمام وسواس علمی و دقت آیتی در نوشتن و ترجماه آثاار
علمی ،گاه در این اثر به منابع متأخر و غیر معتبری اساتناد مایکناد کاه اعتباار گفتماان
تاریخی او را دنار خدشه مینمایناد .باه عناوان نموناه از کامال بااایی اثار حسان بان
علیطبری (د109 .ق ).و مناقب آل ابی طالب اثر محمد علی بن شار آشاوب (د5۹۹ .ق).
در بعضی موارد استفاده میکند که از دقت کافی برخوردار نیستند 1 .او درباره خروج امام از
مدینه با استناد به عمادالدین طبری مینویسد:
حسین

به خانه ر

و نویس و پنجاه شتر ترتی نان و جمله قبای بنری

 .1آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ،ج ،7ص.737
 .2همان ،ص.723
 .3حسینی ،بررسی تاریخ نهضت حسینی ،ص.933
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هاشم بجز محمد حنفیه (ن11 .ق ).را با خون همراه کرن و بره قریس برن سرعد برن
عبانه گف  :تو با نویس مرن از عق من بیا .اگر کسری بره طلر مرا بیایرد از
جانبی تو و از جانبی من ایشان را نر میان گیریم و جمله را بکشیم.

در صورتی که قی

1

بن سعد بن عباده در زمان یزید در قید حیات نباوده اسات؛ زیارا

درگذشت او را آخر دوره معاویه نوشتهاناد 9.هامنناین در پاارهای ماوارد از مناابع متاأخر

ضعیفی ،نون ناسخ التواریخ محمد تقی سپار (د9911 .ق ).و نورالعین فی مشاد الحسین
منسوب به ابواسحق اسفراینی (39۹ق ).استفاده می کند .به عنوان نمونه در قضیه شاادت
حر بن یزید ریاحی (د69 .ق ).با استناد به نورالعین مینویسد:
آن گاه که او را اسیر گر تند و نزن عمربن سعد برنند و سرش را به امر عمرر
جدا کرنند و نزن حسین انداختند ،آن حضرت سر جدا شده حر را برناش و پیش
رو خون گ اش و گف رحم

اهلل یا حر.

3

در صورتی که مقتل خوارزمی در این باره مینویسد:
آن گاه که حر به شهانت رسید اصحاب امام او را برناشتند و پیش رو امام
حسین

نهانند.

4

الزم به توضی است که آیتی این نقص را در کتاب بررسی تاریخ عاشاورا کاه بعادها
نوشت ،بر طرف میکند .او در کتاب بررسی تاریخ عاشورا تالش میکند از منابع دست اول
یا به عبارتی متقدم و نزدی

به واقعه عاشورا استفاده کند و بیشترین تأکید او بر استفاده از

منابع قرن سه و ناار هجری است .او در کتاب بررسی تاریخ عاشورا ،بیشترین تأکید را بر
 .1آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ،ج.7
 .2ابن حجرعسق نی ،االصابة فی تمیز الصحابة ،ج ،5ص.917
 .3آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ،ج ،7ص.32
 .4خوارزمی ،مقتل الحسین ،ج ،7ص.73

911

گفتمانکاویآثارعاشوراییدکترمحمدابراهیمآیتی


پیراستن واقعه عاشورا از مطالب ضعیف دارد و از آن جا که این اثر به جات تقادم زماانی،
پ

از سرمایه سخن نوشته شده است .نویسنده بر اثر پختگی علمی با تغییر دیادگاه و باا

دقت بیشتری به مبارزه با تحریف ها و خرافه های موجود در روایات عاشاورا مای پاردازد.

9

بنابراین ،گفتمان تاریخی او پر رنگتر شاده اسات و بار دیگار گفتماانهاا سایطره پیادا
کرده است.
.6خرافهزداییورفعتحریفازروایتعاشورا 

در تحلیل گفتمان برخالف تحلیلهای سنتی زبانشناختی با عناصر نحوی و لغوی تشکیل
دهنده جمله به عنوان عمدهترین مبنای تشکیل معنا؛ یعنی بافت متن سار و کاار ناداریم.
بلکه فراتر از آن به عوامل برون زبانی؛ یعنی با بافت موقعیتی ،اوضاع فرهنگی و اجتماعی
سر و کار داریم .بنابراین تحلیل گفتمان نگونگی تبلور و شکلگیری معنا و پیام واحدهای
زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانیِ واحدهای زبانی ،محی بالفصالِ زباانی مربوطاه
و کل نظام زبانی و عوامال بارون زباانی شاامل بافات اجتمااعی ،فرهنگای و ماوقعیتی
بررسی میکند.

9

دکتر محمد ابراهیم آیتی در مقدمهای که برکتاب سرمایه سخن نوشته است برخرابای
اوضاع فرهنگ عاشورا در عصر نوشتن کتاب تأکید دارد و خبر از تأسی

مؤسسه وعاظ و

تبلیغ در دانشگاه تاران می دهد که هدف آن تربیت مبلغاان و وعااظ باا آماوزش علمای
است 1.هدف نویسنده در حقیقت اصالح وعظ و منبر بوده است که از جایگاه اصالی خاود
فاصله گرفته بود .وی در این اثر سعی می کند با ارائه هشتاد مجل
 .1حسینی ،بررسی تاریخ نهضت حسینی ،ص.73
 .2تاجیک ،گفتمان و تحلیل گفتمانی ،ص .79-77
 .3آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ،ج ،7مقدمه.

ساخنرانی ،ناارنوب

911
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متقن و محکمی فراروی وعاظ و علمای اهل منبر بگذارد تا از بازگو کردن مطالب خالف
واقع بپرهیزند .در جلد دوم سرمایه سخن در مجل

هشتم محرم در این باره مینویسد:

یکی از وظایف خطیر اجتماعی و م هبی امر بره معرروف و نهری از منکرر و
آشنا ساختن مرنم با معارف اسالمی و وظایف مر هبی از طریرق وعر و تبلیر
اس  .اشناصی می توانند این وظیفه بسیار مهم و مقدس را عهده نار باشرند کره
از نظر علمی و اخالقی و اعتمان به مبان م هبی بر نیگران برترر ناشرته و برا
حسن بیان و قدرت ایمان خون بتواننرد مررنم را از گررناب مشرکوک و شربهات
نجات بنشیده ،آنان را برا نرک شهون حق و نرک حقایق آمانه سازند.

1

او با مشاهده دروغها و جعلهایی که از بعضای وعااظ مایدیاد ،درصادد برآماد هام
تحریفها و جعلها را از روضهها و مجال
ی

وعظ بزداید و هم برای هری

از مناسبتهاا،

جلسه سخنرانی ارائه دهد تا الگویی برای واعظانی که بدون واسطه و با دانش کم به

تبلیغ میپرداختند ،معرفی کرده باشد .ننانکه درباره مبلغ مینویسد:
کتاب شناس باشد تا از هر جنگ و ن تر  ،نق حدی و روای تاریخ نکنرد
و به جا ترویج نین ،کارش ترویج نروغی و خیان با خدا و رسرول نباشرد و
نر تفسیر آیات قرآنی به تفاسیر قاب اعتمان رجوع کند.

2

او از ضعف مطالب در منابر و خطبههای مذهبی شکوه میکند و بر لزوم آموزش علمی
و طوالنی سخنرانان مذهبی تأکید دارد .با توجه به تحریف هایی کاه از واقعاه عاشاورا در
زمان او به کتابها و منابر رسوخ کرده بود و بسیاری از داستانها و افسانههای جعلای باه
تاریخ عاشورا راه یافته بود و هدف عزاداری و تعزیه را از محور اصلی خود منحارف کارده
بود و به گفته استاد مطاری در حماسه حسینی ،تحریف های واقعه عاشورا از نظر لفظی و
 .1آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ،ج ،7ص.773
 .2همان ،ص.779 ،

931

گفتمانکاویآثارعاشوراییدکترمحمدابراهیمآیتی


معنوی در بین مردم رواج یافته بود ،9محمد ابراهیم آیتی بر آن شد تا با تحریفها و افسانه
گویی های مربوط به واقعه عاشورا مبارزه کناد .ورود تحریاف باه مبحاث تااریخ عاشاورا،
سابقهای طوالنی دارد و شاید بتوان گفت که از روز اول ،شروع شده است .ننانکاه یزیاد
بن معاویه (ح 63-60 .ق ).در ابالغیه حکومت عبیدال بن زیاد (د61 .ق ).مینویسد:
مسلم پسر عقی به کو ه آمده اس و هد ش اخالل و ا سان و ایجان اختالف
میان مسلمانان اس  .پس برو و او را سرکوب کن.

2

محمد ابراهیم آیتی هم در دهه سی و نال به نگاارش کتااب هاای سارمایه ساخن،
بررسی تاریخ عاشورا و گفتار عاشورا پرداخت تا تحریف را از روایت عاشورا بزداید .به نظار
میرسد ،او عالوه بر اینکه در این زمینه احساس تکلیف مایکارد ،شایوه کاار اساتادش،
محمد باقر بیرجندی صاحب کبریت احمر بر او مؤثر واقع شده بود .محمد اباراهیم آیتای،
برادرزاده محمد باقر بیرجندی و شاگرد و داماد او بود .محمد باقر بیرجندی (آیتی) در کتاب
کبریت احمر درباره شرای منبر ،دیدگاهی انتقادی به وقایع عاشورا دارد و ساعی مایکناد
دروغها و خرافه ها را از واقعه عاشورا بزاید .او در این باره مبسوط بحث نمیکرد اما ساعی
می نمود که خرافه زدایی کند .در هر صورت ،انگیزه اصلی او از نگاارش آثاار عاشاورایی،
مبارزه با تحریفها و خرافههای واقعه عاشورا بوده است.
.7گفتمانماوراییدرآثارعاشوراییمحمدابراهیمآیتی 

یکی دیگر از شیوه های گفتمانی که در آثار آیتی مورد استفاده قرار گرفته است ،توجاه باه
گفتمان ماورایی است .از بعد بنیانهای فکری ،آرایی که در تکوین تحلیل گفتمان ماورایی
نقش داشتهاند به دلیل تنوع و توجه به عوامل فرازبانی و بافت موقعیتی در کشف معانی و
اباام زدایی این آثار مؤثر واقع شدهاند .در گفتمان ماورایی بر اصاالت عوامال غیرماادی و
 .1مطهری ،حماسه حسینی ،ج ،7ص.17-53
 .2همان ،ج ،7ص.25
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ماوراء الطبیعی در بروز ی

رویداد تأکید شده است .این گفتمان دارای وجوه مشاترکی باا

گفتمان های عاطفی و عرفانی است .داستان پاردازی و برقاراری ارتبااط ماؤثر باا اذهاان
عمومی وجوه اشتراک آن با گفتمان عاطفی و دورکردن مخاطب از حقیقت تاریخی وقایع
و القای تقدیرگرایی وجوه اشتراک آن با گفتمان عرفانی است .شاخص های این گفتماان،
پیشگویی ،تقدس روزعاشورا و یا سوگواری کائنات ،کرامات و معجزه است.

9

با توجه به آنچه در مباحث گفتمان تاریخی آمد ،محمد ابراهیم آیتی در آثار عاشورایی
خود تالش میکرد سند گفته های خویش را بیان کند ،اما ایان باه آن معنای نیسات کاه
نمودهایی از دیگر گفتمان ها در آثار عاشورایی او وجود ندارد .در موارد متعدد ،گفتماانهاا
حالت ماورایی پیدا می کنند که گویا او از نویسندگان گذشته متأثر شده است .ورود گفتمان

ماورایی کربال در میان کتابهای شیعه از زمان ابان اعاثم کاوفی (د190 .ق ).در الفتاوح
دیده میشود.

9

ننانکه به جریان خواب امام حسین
و در واقع به حرکت امام

در کنار قبر جدش ،رسول ال

اشااره دارد

جنبه غیبی می دهد ،اما ایان گفتماان در اواخار قارن شاش

هجری ،نمود بیشتری پیدا کرد و توسعه یافت 1.عمادالدین طبری از نویسندگان قرن شش
و هفت هجری است که تحفة االبرار فی مناقب ائمة اطاار را با محوریت گفتمان ماورایی
تدوین کرده است 3.او تقدس خاک کربال را از ابتدای آفرینش مطرح میکرد.
 .1میرابوالقاسمی ،تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال با تکیه بر آثار فارسی تا نیمه اول قرن دهام هجاری
قمری ،ص.73
 .2ابن اعثم کوفی ،الفتوح ،ج ،5ص.27
 .3میرابوالقاسمی ،تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال با تکیه بر آثار فارسی تا نیمه اول قرن دهم هجاری
قمری ،ص .5
 .4همان ،ص.73
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گفتمان ماورایی در موارد نندی در آثاار عاشاورایی محماد اباراهیم آیتای باه نشام
میخورد ،او در بسیاری موارد ،ابتدا با گفتمان تاریخی بحثهای مربوط به عاشورا را شروع
می کند و به سبکی ماهرانه با دیدگاهی جامعه شناسانه که قصد به تصویر کشیدن اوضااع
سیاسی– اجتماعی جامعه اسالمی آن روز را دارد به سمت و سوی گفتمان ماورایی پایش
میرود .ننانکه میگوید:
امام حسین

هنگامی که از مکه قصد عزیم به کو ه را نارن ضمن ایرران

خطبها می رماید« :وَ خُیِّرَ یِی مِصْررَع اَنَرا القِیرهِ» بررا مرن از طررف خداونرد
مصرعی یعنی شهانتگاهی برگزیده شده و من رو به آنجا میروم.

1

او در ادامه این عبارت میگوید:
از این جمله باید همید که این نقشه خدایی اس و نقشرها نیسر کره برا
نس حسین بن علی

طراحی شده باشد .یعنی خدا جهان از آغاز برا چنین

انحرا ی و نر چنین سان و اجتماع خطرناکی ،برا این وض ناهنجار و نامساعد
رسم شهانت و راه جانباز را بر عهده من نهانه اس .

2

یا در جای دیگر مینویسد:
هنگامیکه عمر سعد نر عصرتاسوعا گف  :ا سرواران خردا سروار شروید و
بدانید که جا شما بهش اس  ،امام

نر جلو خیمه نس به شمشیر گر تره

و سر به زانو گ اشته و بنواب ر ته بون که ناگاه هیراهو سرهاه نزنیر

شرد و

زین کبر (س) سراسیمه نزن برانر نوید و گف مگر هیاهو سهاه را نمیشنو
که نزنی

شده اس  .امام

سر از زانو برناش و گف هماکنون رسول خردا

را بنواب نیدم که گف تو نزن ما میآیی زین با شنیدن ایرن سرنن یطمره برر
 .1آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.57
 .2همان.
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صورت زن و گف ا وا  ،1یعنی میخواهد بگوید که این حرک و اقدام از قب
رقم خورنه اس و اصالح سان موجون نر جامعه به جز برا شرهانت مرن امکران
پ یر نیس .

و یا در سرمایه سخن مینویسد:
هنگام خداحا ظی امام حسین

برا بررانرش محمرد حنفیره بره او رمرون:

«نیش که از تو جدا شدم رسول خدا نزن من آمد و رمون یا حسین خرار شرو
که خداوند مینواهد تو را کشته ببیند».

2

این گفتمان با توجه به اینکه نوعی تقدیرگرایی را مطرح میکند و یا از طریق خواب و
ورای این جاان به واقعه طف مینگرد ،گفتمانی ماورایی است .همننین ،درباره آمدن حر
مینویسد:

بن یزید ریاحی نزد امام

همان نس غیبی که پیوسته بر سینه نامحرمان کو ته مریشرون و آنران را از
حریم قدس شهانت نور میکند مرنانی را از گوشره و کنرار بره حروزه شرهانت
میکشاند.

3

کار حر را به دست غیبی نسبت میدهد و یا هنگاامی کاه حضارت زیناب
زین العابدین

و اماام

درکوفه خطبه می خوانند .خطباه خوانادن را دنبالاه نقشاه غیبای خداوناد

میداند و میگوید:
مرنم احتمال نمی نانند که این گفتارها ننبایه همان نقشه خردایی اسر
سهمی اس که این نو برعهده نارند.
 .1همان ،ص .733
 .2آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ،ج ،7ص.97
 .3آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.737
 .4همان ،ص .773

4

کره
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و یا آنجا که مینویسد:
هنگامیکه ابن زیان با چوب بر نندانها امام حسین

میزن و مریخندیرد

نمی نانس که خدا مرن را برا این روز نر کو ه ذخیره کرنه اس و او را بره
مجلس ابن زیان آورنه تا او را رسوا کند.

1

و یا درباره به اسارت بردن بازماندگان کربال میگوید:
این هم کار خدا بون که نشمن خون ،با زور و جبر ،مبلغان توانایی بره عنروان
اسیر ببرن تا نر شهرها بگرنند و به آنها رصر نهرد کره بررا مرنمری کره
تماشاگر اینها هستند سنن بگویند و خون را به آنها معر ی کنند.

2

او برای اینکه آگاهی و توجه بیشتری به مخاطبان خود دهد ،گاهی گفتمان ماورایی را
به سمت و سوی عاطفی میکشاند.
.8گفتمانعاطفیدرآثارمحمدابراهیمآیتی 

گفتمان عاطفی :گفتمانی است که برجسته سازی وجه یا وجوه عاطفی ی

رویداد (بیشاتر

حوادث غم انگیز) محوری ترین رویکرد آن را شکل می دهد .این گفتمان با شااخصهاایی
نون ابراز انزجار ،اندوه ،ایثار ،پاداش ،عقوبت اخروی و دنیوی ،تشانگی ،تنااایی ،غربات،
گریستن و داستانپردازی تبیین شده است.
در بیان واقعه عاشورا در آثار محمد ابراهیم آیتی ،افزون بر گفتمان تااریخی -تحلیلای
در بعضی موارد ،گفتمان عاطفی هم دیده می شود .او گاهی در سخنان خود برای آگااهی
بیشتر مخاطب ،از احساسات و عواطف هم باره میبرد .در واقاع ،او در بیاان حاوادث باه
 .1همان ،ص.713
 .2آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.779
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برجسته سازی وقایع دست زده است در حقیقات برجساتهساازی و حاشایهرانای ساازوکار
مشترک حاکم بر کلیه کردارها و رفتارهای گفتمانهای سیاسی است.
برجستهسازی و حاشیهرانی شیوهای برای حفظ و استمرار قدرت اسات .بادین طریاق،
قدرت هم به تولید معنا می پردازد و هم با به کارگیری ابزارهای انضباط و انقیاد دشامن و
غیر را حذف و طرد میکند .به کم

همین سازوکار است که قدرتِ پ ِ ی

گفتمان باا

تأثیرگذاری بر ذهن سوژه ها اقدام به تولید اجماع و تعریف نشانه ها به شایوه هاای خااس
می کند و در واقع مدلول خاصی را به دال مرکزی گفتمانی می نسباند و آن را هژمونیا
میکند و همزمان سعی میکند با ساختارشکنی دال مرکزی گفتمان رقیب ،مادلولش را از
دالش جدا کرده و هژمونی اش را بشکند .در حقیقت ،برجسته سازی و حاشیهرانی باا تولیاد
اجماع ناره قدرت را طبیعی جلوه می دهد وآن را از نظرهاا پنااان مای کناد .آن جاا کاه
میگوید:
امام

نر صبح روز عاشورا خطبها نر نهایر بالغر و صراح ایرران

کرن که گویی همه سهاه نشمن از ارانتمندان او هستند و برا یرار و

رراهم

شدهاند ،با اینکه این خطی و سننران میناند که او را میکشرند و بعرد از ایرن
خطبهها وسننرانیها با سی هزار نیزه بر او میتازند ،خطیبریکره تشرنه اسر و
قطره آبی نراختیار او نیس که ی تر کند ،خطیبی که میناند زنان و رزندان او
ساعتی بعد به نس نشمنان گستاخ و بیعاطفه اسیر میشوند ،خطیبی کره قطعراً
غ ا کا ی ننورنه و گرسنه اس  ،هرچنرد روز عاشرورا رو حمیر و تروت
اظهار گرسنگی نکرن و قط اظهار تشنگی میکرن.

1

اینجا گفتمان او جنبه عاطفی پیدا میکند و در ادامه مینویسد:
 .1آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص .777
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نر کجا تاریخ بشر میتوان اینچنین خطی و سننور پیدا کرن؟خطی پر
و بال شکسته ،خطی بی کس و تنهایی که وض موجون نر وض خطابه او هریچ
تأثیر نکند وآن همه موجبات ناراحتی و نگرانی و پریشانی ،آرامش روحری او را
به هم نزند.

1

اصطالحاتی نون پر و بال شکسته ،پریشانی و تشنگی کاه از شااخصهاای گفتماان
عاطفی است در این گزارش به کار رفته است .همننین ،او در جای دیگری میگوید:
امام میخواس عاطفه نینی سهاه عمر سعد را تحری
گ اش و گف قرآن بین من و شما حکم کند.

کند قرآنی رو سرر

2

این سخن هم گفتمان عاطفی است .نوعی دیگر از گفتمان عاطفی که در نوشتههاای
محمد ابراهیم میتوان دید در بیان وقایع عصر روز عاشورا است .او میگوید:
نشمنان امام حسین

تا توانستند پس از شهانت شهیدان و تمام شدن کار،

هرزگی کرنند .بدن شهدا را ین کرنند ،یباسها را به غارت برنند ،به خیمرههرا
رینتند و اثاث اه بی را غارت کرنند ،خیمهها را آتش زنند خواستند بیمرار را
نر بستر بیمار بکشند .بدنها را زیر سم اس هرا انداختنرد و یگردکوب کرننرد
سرها را باال نیزه برا راشتند .با اسیران ناغنیده تند و نرشتی کرنند بر ی هرا
و نندانها امام

چوب زنند.

3

همننین مینویسد:
رباب از امام حسین
 .1همان ،ص .777
 .2آیتی ،گفتار عاشورا ،ص .72
 .3همان ،ص.773

نختر ناشتند به نام سکینه و پسر به نرام عبرداهلل
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که پسر شیرخوار روز عاشورا شهید شد و نختر با مانرش به اسیر ر .

1

او در ادامه مینویسد:
هنگامی که سرامام حسین را نزن ابن زیان نهانند رباب از میان زنان برخاس
وسر حسین را بغ کرن و مرثیه سرایی کرن.

2

در گزارشهای باال ،مالک های گفتمان عاطفی نماود بیشاتری دارد .او در نقال ایان
وقایع از منابع متقدم استفاده میکند ،ولی آن عشق و ارادتی که به خاندان اهالبیات
دارد سبب میشود که گفتمان او رنگ عاطفی بگیرد ،اما او سعی میکند که از گزافه گویی
بپرهیزد و از مدار واقعیتها خارج نگردد.
.9گفتمانعرفانیدرآثارعاشوراییمحمدابراهیمآیتی 

گفتمان عرفانی :گفتمانی است با رویکرد شاودی که کفه حوادث و رویدادهای این جاانی
را در ماهیت آن جاانی و معنوی با ی

تفسیر قدسی جست وجو می کند .گفتاه مایشاود

شاخصهای گفتمان عرفانی ابتال و آزمایش الای ،تکامل معنوی ،عشق ،نزاع حق و باطل،
نفی غم و وصال الای است.

1

در آثار و نوشتههای عاشورایی محمد ابراهیم آیتی ،گفتمان عرفانی هم دیده میشاود،
اما نه به شدت گفتمان تاریخی .او در موارد نادری از گفتماان عرفاانی اساتفاده مایکناد.
اصطالحاتی نون جانبازی ،لقای پروردگار ،شوق و اشتیاق به شاادت درآثار او بهکار رفته
است که حکایت از گفتمان عرفانی دارد .ننانکه مینویسد:
امام نر خطبه مکه رمونند :هرکس خونش را نر راه قیام میبنشد و هرکس
 .1آیتی  ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.752
 .2همان ،ص.752
 .3میر ابوالقاسمی ،تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال با تکیه بر آثار فارسی تا نیمه اول قرن دهم هجری
قمری ،ص.75
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آمانگی نارن که بر خدا متعال وارن شون با ما حرک کند.

1

یا در کتاب سرمایه سخن ننین میآورد:
نر ش عاشورا رمون بیع خون را از شرما برناشرتم بره هرر

امام حسین

کجا می خواهید بروید .شما رنا کشته میشوید و ی

نفر زنرده ننواهیرد مانرد.

یاران امام گفتند :شکر خدا را که راه سعانت ما را هموار ساخ و شهانت با ترو
را که باالترین شرا

اس به ما روز کرن.

2

همننین در جای دیگری مینویسد:
هنگامی که امام حسین برا سرهاه حرربن یزیرد ریراحی روبررو شردند ضرمن
ایران خطبه ا

رمونند نر چنرین وضرعی مررن برا ایمران بایرد آرزومنرد مرر

باشررد و ایررن وضرر اسررفناک مررقمن را عاشررق شررهانت و یقررا پرورنگررار
میسازن.

3

در بیان گفتوگوی امام

در شب عاشورا با یاران خود ،جنبههاای عارفاناه گفتماان

آیتی جلوه ویژهای پیدا میکند اما او باز هم تالش مینماید که نیزی به جز از منابع دست
اول نقل نکند و از فضایل گویی پرهیز کند .بیان جمالت کوتاه ولی پرمعنا و نغز یاران امام
در شب عاشورا ،تجلی گفتمان عرفانی را در پژوهشهای آیتی نشان میدهد .جملههاایی
نون سخن قاسم بن حسن که گفت :مرگ در کام من از عسل شیرینتر است 3و یا جمله

سعید بن عبدال حنفی که گفت :به خدا قسم! اگر کشته شوم و سپ

زنده شوم ،بااز مارا

به آتش بسوزانند ،آنگاه خاکسترم را بر باد دهند و هفتاد بار این کار بر سرم آید از تو جدا
 .1آیتی ،گفتار عاشورا ،ص .75
 .2آیتی و سبزواری ،سرمایه سخن ،ص.727 -723
 .3آیتی ،بررسی تاریخ عاشورا ،ص.35
 .4همان ،ص.732
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نخواهم شد تا در این راه به شاادت برسم 9و یا جمله عمرو بن قرظه انصاری درحال جان
دادن که گفت :ای فرزند رسول خدا! آیا آنچه بر عاده من بود ،وفا کردم 9بیانگر گفتمان
عرفانی آیتی هستند ،اما اینها مطلبی نیست که او در آن غلو کرده باشد .بلکه او هماه را
مستند و از منابع دست اول نقل کرده است.
.11نتیجه 

گفتمان شکلی از کاربرد گفتوگو ،اما بهصورتی کلیتر است .بدین معناا کاه در گفتماان،
تناا معنای ظاهری مطرح در گفت وگو نقش ندارد .بلکه شرای زمانی ،مکانی ،اجتمااعی،
فرهنگی و سیاسی را به صورت پناان با خود در بر دارد .تحلیل محتوایی و سنخشناساانه
آثار محمد ابراهیم آیتی ،پیرامون واقعه کربال نشان میدهاد کاه گفتماانهاای تااریخی،
ماورایی ،عاطفی و عرفانی در آثار او ظاور پیدا کرده است ،اما میازان اساتفاده از گفتماان
ماورایی ،عاطفی و عرفانی در آثار او کم رنگتر است.
گفتمان تاریخی با شاخصه هایی ناون وقاایع نگااری ،اساتناد ،تحلیال ،جاات گیاری
سیاسی -فکری ،کاربرد عنصر زمان ،مکان ،نام افراد و توالی رویادادهایی کاه در حاوادث
نقشآفرین بودهاند به وضوح دیده میشود .این امر حکایت از برتری گفتماان تااریخی در
آثار آیتی دارد و نشان می دهد که در نوشتههای عاشورایی محمد ابراهیم آیتای ،گفتماان
تاریخی جلوه ویژه و برجستگی خاصی دارد .آیتی باا پرهیاز از نقال مطالاب بایاسااس،
افسانههای عامیانه ،دروغهای گماراه کنناده و افازودن تحلیالهاای عقلای و علمای بار
استحکام متن و کالم خود افزوده است .همه این ویژگیها سبب شده است کاه برخای از
پژوهشگران تاریخ اسالم از او به عنوان مورخی بیمانند و مسل یاد کنند.
 .1همان ،ص .771
 .2همان ،ص.772
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یکی از دالیل پر رنگ بودن گفتمان تاریخی در آثار عاشورایی محمد اباراهیم آیتای،
تسل او بر نسب شناسی بوده است .او نسبت به شخصیتهای تاریخ اسالم ،شناخت کافی
داشته است و به گفته مطاری ،ت ت

شخصیتهای صدر اسالم را با ناام پادر و قبیلاه

آناا می شناخته است .حضور آیتی در مجامع علمی ،نون انجمن ماندساان و تادری

در

فضای دانشگاهی و ارائه سخنرانی های مذهبی در انجمان ماهاناه دینای و پخاش آن از
رسانه ملی رادیو ایران بر مستند و علمی گفتن و نوشتن او بیتأثیر نبوده است.
آیتی تالش کرده است ،جنبه اسنادی آثار عاشورایی او حفظ شود و بادون بیاان ساند
سخنی نگوید ،اما عشق و ارادتی که به اهل بیت

داشته است ،او را به سامت گفتماان

عاطفی و عرفانی به ویژه ماورایی سوق داده است .با این حال ،مطلبی خارج از منابع نگفته
است و غلو ننموده است .در بعضی موارد از منابع غیر معتبر متأخر بااره بارده اسات کاه
ارزش گفتمان تاریخی او را زیر سؤال میبرند ،اما در مجموع در آثار عاشورایی او سیطره با
گفتمان تاریخی است که تحلیلهای ارزشمندی را به آن افزوده اسات و هماه جانباه باه
واقعه عاشورا نگریسته است.
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