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چكیده
در نقد متون روایی اعم از داستان و گزارشهای تاریخی داستانگونه ،یکی از حوزههای مطالعه تحلیل گفتگوست .کارکردهای
داستانی که با گفتگو محقق می شود هم در مطالعات سنتی هم در شیوههای جدید نقد مورد توجه قرار گرفته اند .با توجهه بهه
اینکه منش کالمی به گفتگوی دو طرف محدود نیست ،تک گوییهای داستان نیز معموالً ذیل عنوان گفتگو طرح می شهود .در
این پژوهش با استناد به یافتههای مطالعات سنتی بر اهداف گفتگو و توزیع کنش کالمی در دو شکل گفتگو و تکگویی تأکیهد
شده است .متن مورد مطالعه کتاب روضة الشهداء ،نخستین مقتلی است که به زبان فارسی نوشته شده است .از آنجها کهه ایهن
کتاب بعدها مورد توجه نوحه سرایان و روضهخوانان قرار گرفته و هم ویژگیهای ادبیات مکتهوب در آن دیهده مهیشهود ههم
ظرفیتهای روایت شفاهی ،برای پژوهش انتخاب شد تا پایه تحلیلی کالنتری قرار گیرد که در آن می توان مقتل را بههعنهوان
روایت کتبی /شفاهی از دید روایتپژوهی تحلیل کرد .پردازش گفت و گوهای پر شور و مهیج و بهرهگیری از تک گوییههای
نمایشی ،اصلیترین عامل در کتاب روضة الشهداء در آوردن داستان به روایت است.
.
واژگان کلیدی :روضة الشهداء ،گفتگو ،روایتشناسی

مقدمه و پیشینه پژوهش
کتاب روضة الشهداء از معروف ترین نوشتههای مالحسین واعظ کاشفی(م019ق) است و بهه سهبآ آنکهه نخسهتین
مقتل به زبان فارسی است و بر جریان مقتل نویسی پس از خود تأثیر گذاشته در خور تأمل است.
کاشفی مبتکر سبک قصهپردازی و پردازش پندگونه از وقایع تاریخی است .روایهتگهری کاشهفی و عبهارتپهردازی
هنرمندانه او باعث شد گزارش تاریخی مقتل به روایتی ادبی نزدیک شود کهه بعهدها در محافهل و مجهالس ،سرشهت
شفاهی و اجرایی نیز پذیرفت .او که درباره سنّی یا شیعه بودنش بحث است شیفتة اههل بیهت علهیهم السهالم بهود و
برای جذب عوام ،حوادث تاریخی و به ویژه حادثة عاشورا را با نثری دلپسهند بهه داسهتان درآورد و در ایهن میهان،
مطالآ معتبر و غیرمعتبر و مستند و بدون سند را با هم درآمیخت .تازگی سبک ،فارسیبودن و نیز انگیزۀ مؤلف برای
خواندهشدن کتابش در مجالس عزا ،موجآ شد که کتاب کاشفی نه یک اثر تاریخی ،بلکهه یهک اثهر تبلیغهی و حتهی
تخیلی شمرده شود .بیتوجهی به این امر و قرائهت و استنسهاچ دنهدین بهارۀ آن ،تها آنجها کهه سهخنرانان مجهالس
سوگواری امام حسین علیه السالم را «روضهخوان» نامیدند ،زمینة ورود بسیاری از اطالعات نادرست این کتاب را به
فرهنگ عاشورا فراهم ساخت و در موارد متعددی «زبان حال» جانشهین «زبهان قهال» حماسههسهرایان کهربال گشهت.
مصحح و حاشیهنگار کتاب ،عالمه میرزا ابوالحسن شَعرانی نیز در مقدمهاش بر کتاب به این موضهو اشهاره کهرده و
پیش از شعرانی نیز میرزا عبداهلل اَفَندی ،همکار عالم و کتابشناس عالمه مجلسی ،اکثر روایهات ایهن کتهاب و بلکهه
همة آن را مأخوذ از کتآ غیرمشهور و غیرقابلاعتماد دانسته است .عالمه سید محسن امین عاملی نیهز ایهن سهخن را
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تأیید نموده است .محدث نوری برخی گزارشهای کتاب را بدون پشتوانة تاریخی خوانده و شهید مطههری آن را پهر
از دروغ و تألیف و نشر این کتاب را مانع مراجعه به منابع اصلی و مطالعة تهاریخ واقعهی امهام حسهین علیهه السهالم
دانسته است .شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی نیز مطالآ آن را به جهت تعارض با مقاتل معتبهر ،بهیارزش و از
درجة اعتبار ساقط میداند( .ریشهری)00-1303901 ،
یکی از نکات قابل توجه درباره این مقتل تاریخ نگارش آن است .با توجه به آنچه کتاب «تاریخ قیهام و مقتهل جهامع
سیدالشهدا علیه السالم» آمده است ،قرن هشتم تها دههاردهم ،مقطهع دوم مقتهلنویسهی در تهاریخ اسهت کهه بیشهتر
نگارشها با ضعف و سستی همراه است.
«سه قرن هشتم ،نهم و دهم دورۀ افول مقتلنویسی و عاشورانگاری است و به جز موارد معدودی که گهزارش شهده،
آثار مهمی در این سه قرن تدوین و نگارش نشده و اگر هم نگاشته شده باشد ،افزون بر آنکه خهود آن آثهار موجهود
نیستند ،نام و نشانهای هم از آنها در نگاشتههای بعدی ثبت نشده است .اوج مقتلنویسی در این دوره ،مربوط به قهرن
دهاردهم است .البته روند تهاریخی مقتهلنویسهی در قهرن دوازدههم و سهیزدهم یکسهان بهوده اسهت» (گروههی از
تاریخپژوهان)191 91303 ،
براین اساس یکی از پیشفرضهای پژوهش این است که میتوان جنبههای روایی را در این مقتلها دنبال کرد و پس
از جام طرحی کالن در این زمینه شگردهای روایی را که باعث شده مقتل نگاری تاریخی به نگهارش ادبهی و هنهری
تبدیل شود ،فهرست کرد .این فرض درباره کتاب روضة الشهداء که درباره تفوق روایت ادبی آن بر گزارش تهاریخی
اتفاق نظر وجود دارد آزموده شد.
پژوهشی که بهطور مشخص به جنبههای هنری کتاب روضة الشهداء توجهه کهرده ،مقالهه «کاشهفی و نقهد و بررسهی
روضة الشهداء» نوشته حکیمه دبیران و علمی تسنیمی است .این تحقیق یافتههای محققان تاریخ مقتلنویسی را تأییهد
میکند که آنچه موجآ رواج روضة الشهداء شده ،نثر ادیبانة کاشفی ،داستانپهردازی و اسهتفادۀ او از عناصهر داسهتان
است .وی در این کتاب به شیوۀ نثر سعدی در گلستان نظر دارد و میتوان گفت که پهرداختن بهه جنبههههای ادبهی و
هنری ،برای او بر وجهة تاریخی کتابش مقدّم بوده است .در این مقاله عناصر داستانی به صهورت کهل مهورد توجهه
بوده است و برای مواردی مانند صحنه پردازی ،توصیف یا گفتگو ،مصداق هایی از روضة الشهداء یافته و بهه عنهوان
شاهد ارائه شدهاند( .دبیران و تسنیمی ،1311 9مقدمه)
تمرکز تحقیق حاضر تنها بر گفتگوست و وقایع کربال اصلیترین روایتهای مورد بررسی هستند .انتخاب این عنصهر
داستانی به علت غلبه شگرد گفتگوپردازی بر سایر شگردهای روایی در مقتل است.
بیان مسأله و ادبیات نظری
توجه به گفتگوهای داستانی از دند نگاه کلی قابل تأمهل اسهتم ماننهد رویکردههای سهنتی و جدیهد در نقهد ادبهیم
کارکردهای داستانی گفتگو در گفتمانهای مختلف رواییم و حضور کنشهای کالمی دیگر مانند تهکگهویی در کنهار
گفتگو.
گفتگوپردازی یکی از شگردهای روایی است که در بسیاری موارد کارکرد داستانی را محقق میکند .به همهین سهبآ،
تحلیل گفتگو به منتقد کمک میکند تا داستان را نقد کند و به خوانش جدیدی از آن بپردازد .در مطالعات سنتی اکثهر
پژوهشگران در تعریف گفتوگو به اختصار گراییدهاند و برای مثال صحبتی را گفهتوگهو نامیهدهانهد کهه میهان دو
شخص یا بیشتر یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثر ادبی رد و بدل میشود( .میرصادقی.)323 91331 ،
در شیوههای جدیدتر مطالعه روایت ،کنش کالمی در کنار کنش غیر کالمی سازنده متن روایی اسهت و تحلیهل آن بها
کاربردشناسی زبان و گفتمان پیوند دارد« 9هدف از بررسی داستانهای گفتگو محور ،افزون بر آزمودن ماهیت شناختی
داستان ،طرح این دو مسئله اسهت کهه آیها اساسها بهدون توسهل بهه کاربردشناسهی زبهان و بههویهژه تحلیهل گفتگهو

تحلیل گفتگوهای روایی در کتاب روضة الشهداء 9 /

 conversation analysisمیتوان به نقد یا خوانش دنین داستانههایی پرداخهت از سهوی دیگهر ،آیها نویسهنده
میتواند بها آشهنایی زدایهی از گفتگهو و برجسهتهسهازی ویژگهیههای آنهها در نظهر خواننهده ،دیسهتی گفتمهان و
کاربردشناسی زبان را دستمایه داستان کند (صافی)101 91311 ،
گفتگو در گفتمانهای مختلف روایت ،کارکردها و فنون متنوعی دارد .برای مثل در روایتهای شفاهی ماننهد نمهایش
و فیلم ،بر گفتار کوتاه تأکید میشودم دنانکه گفتارهای طوالنی با زیباییشناسی سینما در تضاد هسهتند و اختصها
مدتزمان محدود به ثانیه بر دقیقه ترجیح دارد( .مککی )213 91309 ،در مجمو بهنظر مهیرسهد ویژگهیههای قیهد
شده برای گفتگوی نمایشی یا سینمایی را میتوان به بسیاری از روایتهای شفاهی ارائه کهرد .فهرسهت مجمهل ایهن
مؤلفهها عبارت است از -1 9برآوردن اهداف گفتگوم  -2ترجیح ایجاز بر اطنابم  -3ترجیح سادگی بر پیچیهدگیم -4
تأکید بر پویایی و پرهیز از ایستایی کالمم  -1غلبه صراحت بر کنایهم  -3استوار بودن بر کشمکشم -1همراه بهودن بها
جنبههای دیداریم -1سازگاری شخصیت و موقعیت داستانیم -0برخورداری از ویژگهی باورپهذیری و واقهعگرایهیم
 -19برخورداری از ساختار تکاملی و رو به اوج( .حیاتی)399-211 91314 ،
ترکیبی از ویژگی های گفتگو در روایتهای شفاهی و متون ادبی شگرد گفتگوپردازی روایت را بهتر آشکار می کند.
برای مثال میرصادقی پس از ارائة تعاریف مختلف گفتوگو به بررسی ویژگیهای گفتوگهو در شهاهکارهای ادبهی
میپردازد و شش ویژگی را برای آنها برمیشمارد9
.1گفتوگو تنها به عنوان آرایش داستان به کار نمیآید ،بلکه عمل داستانی را در جهت معینی پیش میبرد.
.2گفتوگو با ذهنیت شخصیتهای داستان هماهنگی و همخوانی دارد و با عالقههای شخصی آنها در تضاد نیست.
.3گفتوگو احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده میدهد ،بی آنکه در واقع طبیعی و واقعی باشدم زیرا ادبیهات
داستانی همانطور ...حقیقت مانند است ،خود حقیقت نیست ...گفتوگوی شخصیتهای داستان باید به نحوی باشهد
که ممکن است میان آنها صورت بگیرد ،نه برای آنکه صرفاً از طریق آن ،اطالعاتی به خواننده داده شود ،مگر آنکه در
ارائة این نحوه گفتوگو قصدی در میان باشد.
.4گفتوگو صحبتهای رد و بدل شده میان شخصیتها را ارائه میکند ،تا فعل و انفعال افکار و ویژگیهای درونهی
و خلقی افراد را نشان دهد.
.1واژه ،وزن و آهنگ ،درازی و کوتاهی جملهها ،با گویندگان مختلف آنها ارتباط نزدیک و مستقیمی دارد.
.3بعضی از نویسندگان گفتوگو را برای سبکبار کردن تأثیر قطعههایی که جدی یا توضیحی و تفسهیری هسهتند ،بهه
کار میبرند (میرصادقی.)339 -321 91331 ،
به همین طریق ،بلکر در شرح عناصر فیلنامه نویسی از این گزاره ها استفاده میکند 9گفتگو آشهکار کننهده شخصهیت
استم گفتگو پیرنگ را پیش میبردم گفتگو برای معرفی حوادث گذشته و انگیزههای مؤثر در سهیر داسهتان ضهروری
استم عواطف در گفتگوها بیان میشوندم و مانند آن( .بلکر)41 91311 ،
یکی از مصداقهای کنش کالمی «تکگویی» است تنها در ذهن گوینده و یا میان گوینده و مخاطبی ساکت یها غایهآ
اتفاق میافتد .نو نخست از تکگویی «تکگویی درونی» و نو دوم «تکگویی نمایشی» خوانهده مهیشهود« 9گهاهی
تکگویی مخاطآ دارد ،کسی حرف میزند و مخاطآ او در داستان ساکت است و خواننهده غیرمسهتقیم بهه وجهود
مخاطآ داستان پی میبرد .به این شیوۀ روایت تکگویی نمایشی میگویند ،زیرا درست مثل صحبتهای تکنفره در
صحنة تئاتر استم با این تفاوت که در صحنة تئاتر هنرپیشه برای تماشادی حرف مهیزنهد و از طریهق واکهنشههای
اوست که خواننده متوجه خصوصیت و وضع و حال مخاطآ او میشود ،صحبتش ،به ظاهر مثل صحبتهای واقعی،
بیاختیار و گاهی بی نظم و ترتیآ است»( .میرصادقی)419 91331 ،
البته مککی معتقد است تک گویی در گفتمان سینمایی کارآیی مناسبی نداردم زیرا «در زندگی عهادی دیهزی بهه نهام
تک گویی  monologueوجود ندارد .زندگی یعنی گفتگو ،کنش و واکنش( .مک کی)211 91309،
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سیاق گفتوگو یکی از دیگر مؤلفههایی است که میرصادقی در بررسی گفتوگوها بدان مهیپهردازد .ایهن مؤلفهه در
تعیین جایگاه گفتوگو در داستان بسیار مؤثر است .در واقع سیاق گفتوگو در داستانهایی که جنبههههای اخالقهی،
مذهبی ،اجتماعی و ایدئولوژیک آنها بر جنبههای داستانی آنها غلبه دارد ،به صورتی خا درمیآیهد« 9در گروههی از
داستانها گفتوگوها بیشتر توجه به اندیشة شخصیتهها دارد تها طبیعهت و سهیاق گفهتوگهو .در ایهن داسهتانهها
صحبتها بیشتر روشنفکرانه و خردمندانه است و اغلآ ضرباهنگ واژهها جنبهة شهاعرانه و ادبهی دارد ،تها طبیعهی و
گفتاری»( .میرصادقی)413 91331 ،
با دقت در گفتوگوهای روضة الشهداء درمییابیم که بیشتر این ویژگهیهها در آنهها یافتهه مهیشهود .اگردهه زبهان
گفت وگوها (از نظر واژگان و دستور) در میان تمامی شخصیتههای داسهتان تقریبهاً یکسهان اسهت ،تفهاوت عقایهد،
حاالت روحی ،ویژگیهای اخالقی و مانند آن در سخنان گویندگان مختلف آشکار است .همچنین کاشفی از افهزایش
و کاهش طول گفتارها در موقعیتهای مختلف ،نیز اختصا دادن حجم گفتار به شخصیتهای متفهاوت ه متناسهآ
با جایگاه هر یک و نگاه خود نسبت به آنان ه به خوبی بهره میبرد .تکگوییهای نمایشی یکی از عناصر پربسهامد و
پرتأثیر در کار کاشفی به شمار میروند .کاشفی از گفتوگوها در جهت نمایش عقاید شخصهیتههای داسهتان بههره
میبرد ،و جنبة ادبی گفتوگوها در نوشتة او گاه تا حدّ استفاده از سجعها و صنایع ادبی و نقل اشعار پیش میرود.
بررسی گفتگوها در متن روضة الشهدا
وقایعی که در روایت آنها گفتگویی نیامده ،عبارتاند از 9شهادت سعدبن حنظلة تمیمهیم شههادت عمهروبن عبهداهلل
مذحجیم شهادت حمادبن انسم شهادت وقا بن مالکم شهادت شریحبن عبداهللم شهادت دند تهن دیگهر از یهاران
امامعم شهادت عمروبن مطا م شهادت دو تن از یارانم شهادت حجاجبن مسهروق جعفهیم شههادت سهعدبن عبهداهلل
الحنفیم شهادت جنادۀبن حارث و عمروبن جنادهم و شهادت مرۀ بن ابیمره .سایر روایات کتاب که بهه واقعهه کهربال
مربوط است ،بیشتر براساس گفتگو پردازش شدهاند و به ترتیآ در ذیل آمدهاند.
* شهادت مسلمبن عقیل
کاربرد عنصر گفتوگو در این داستان ،غالباً نمایاندن تقابل حق و باطل است و به همین سبآ ،گفتوگوهها معمهوالً
میان قهرمانان و ضدقهرمانان داستان شکل میگیرد.
[ابن زیاد] گفت 9ای هانی ،جان خود را دوست میداری یا جان مسلم عقیل را هانی گفهت 9ههزار جهان مهن فهدای
مسلم باد ،ای پسر زیاد تو امیری و صاحآ اختیاری ،مسلم را طلآ کن تا بیابی ،از من طلهآ مهیکنهی گفهت 9مهن
مسلم را جستم و در خانة تو نیافتم ،اکنون به خدای ،که او را از پهلوی تو بیرون کشهم یها خهود را فهدای وی کنهی.
()433-432
راوی بیشترین زمان را در اختیار قهرمانان خود مینههد تها بتواننهد حقانیهت خهود را تبیهین کننهدم از ایهن روی گهاه
تکگوییهای نمایشی بلندی در داستان به دشم میخورد .برجستهترین این تکگوییها در زمان اوج داسهتان ،یعنهی
شهادت مسلم ،و از سوی مسلم ایراد میشود9
[مسلم میگفت ]9بارخدایا ،حکم کن میان ما و میان قوم ما به راستی که مرا بخواندند و دون بیامدم فروگذاشتند و ما
به راستی سخن گفتیم و ایشان ما را دروغگوی پنداشتند .پس دون به باالی بام رسید ،روی بهه جانهآ مکّهه آورد و
گفت« 9السالم علیک یابن رسول اهلل» آیا از حال مسلم عقیل هیچ خبر داری و بیتی دند ادا فرمود که ترجمهاش بهه
فارسی این است[ 9پنج بیت آورده است])443( .
* شهادت فرزندان مسلم
در این واقعه ،کمیت گفتوگوها بسیار دشمگیر است و عالوه بر نمایاندن تقابل حق و باطل ،دو کاربرد دیگر نیز
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یافته است9
.1نمایاندن مظلومیت فرزندان مسلم ،از طریق تکگوییهای آنان (این دو شخصیت در برابر دیگران یک تن به شهمار
میآیند و تکگویی از جانآ هردوی آنان نقل میشود)9
ایشان میگریستند و میگفتند 9ای پیر ،بر یتیمی و غریبی ما رحم کن و بر بیکسی و درماندگی مها ببخشها 9سهنگ را
دل خون شود از نالههای زار ما /این دل فوالد تو ،یک ذرّه سوهانگیر نیست()410
.2ایجاد صحنههای حماسی ،در میان قهرمانان (که در موضع ضعف هستند) و ضدّقهرمانان (که در موضع قدرت قرار
دارند) گفتوگوهایی صورت میگیرد9
[ابن زیاد] مشکور را طلبید و گفت 9با پسران مسلم ده کردی گفت 9ایشان را برای رضای خهدا آزاد کهردم و خانهة
دین خود را بدین عمل ستوده و کردار پسندیده آباد کردم .ابنزیاد گفت 9از من نترسهیدی گفهت 9هرکهه از خهدای
بترسد از غیر او نترسد .گفت 9ده تو را بر این داشت مشکور گفت 9ای ستمکار نابکار پدر بزرگوار ایشان را به ستم
کشتی ،ده تقریآ داشت آن دو کودک نارسیدۀ بیگناه را که داغ یتیمی بر جگر داشتند ،به محنت بند و زنهدان مبهتال
ساختن)414( .
و گاه تکگوییهایی ترتیآ داده میشود ،که برجستهترین نمونة آن تکگوییهای مشکور (زندانبهان) هنگهام شهالق
خوردن است ،که در فاصلة میان هر دو شالق نقل میشود9
تازیانة اوّل که زد ،مشکور گفت 9بسم اهلل الرحمن الرحیم و دون دوم بزد ،گفت 9خدایا صبر ده .دون سیّم بزد گفت9
خدایا بیامرز .دون دهارم فرود آورد ،گفت 9خدایا ،مرا برای محبّت فرزندان رسول تو میکشند .دون پهنجم تازیانهه
بزد ،گفت 9الهی ،مرا به رسول و اهل بیتاش دررسان)414( .
* خروج امام حسینع از مدینه و رسیدن ایشان به کربال
در این واقعه گفتوگوها جنبة برانگیزانندگی دارند و استفاده از شعر در آنها افزایش یافته است .گفتههههای قهرمهان
(امام حسینع) در گفت وگوها معموالً موجز و قصارگونه است و بیشترین فرصت به طرف گفتوگو داده میشهود تها
به تجلیل از شخصیت ایشان و برانگیختن خواننده با استفاده از اشعار بپردازد9
حسینع فرمود که ای دوستان ،مرا از خویشان و خویشان را از من گزیر نیست ،اما شما را اجازتست ،عنان بگردانید و
حاال که مجال است به هر طرف که خواهید متوجه شوید .آن وفاداران حقگزار و هواخواهان اهل بیهت سهیّد مختهار
ه علیه صلوات الملک الجباره به یک بار زبان اخال برگشوده و اظهار صدق نیّت و صفای طویّهت نمهوده ،گفتنهد9
یابن رسول اهلل ،هزار جان ما فدای خاک پای تو باد که تو سپهر والیت را ماهی و مسهند امامهت را پادشهاهی .هرکهه
امروز روی از تو بگرداند فردا به کدام دیده در روی تو نگریستن تواند9
ای قبلة هرکه مقبل آمد رویت
امروز کسی کز تو بگرداند روی
روی همه مقبالن عالم سویت
فردا به کدام دیده بیند رویت
یابن رسول اهلل ،ما به ده حجّت دست اعتصام از دامن والی تو بازداریم و از ملک خدمت و مالزمت تهو کهه سهبآ
پادشاهی جاوید است ،روی به کدام مملکت آریم [)411 ( ]...
تکگوییهایی نمایشی نسبتاً پرکاربردند و به صورت کلی ،گوینده با تفصیل گفتوگوها ،و استفاده از عبارات ادبی و
اشعار در آنها ،سعی در گذاشتن بیشترین تأثیر بر مخاطآ را داشته است9
علی اکبر بر پای خاست و گفت 9ای پدر ،ما برحقیم و با حقیم و حق با ماست .پی گفت 9باکی نبود ،اگر ما به مهر
رسیم یا مر به ما رسدم ده یقین میدانم که لباس حیات ،مستعار است و اساس عمر به غایت ناپایدار .هالک جملة
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ابنای عالم بشریّت «کلّ شیءٍ هالک »...مقرر است و مسافران منازل بادیة دنیا را بر ممر «اینما تکونوا یدرککم الموت»
راهگذر.
که ریخت تخم امانی به کشتزار جهان
کدام دوحة اقبال سر کشید به درچ
که برق حادثه آتش به خرمنش نفکند
که صرصر اجلش عاقبت ز بیخ نکند
ای پدر ،ما گلشن فنا را به نفحات ریاحین «والدار اآلخرۀ خیر» آراسته میبینیم و گلزار شهادت را بهه شهقایق حقهایق
«و یرزقون فرحین» مزین و منور مییابیم[)414( ]...
* فرستادن رسول به کوفه و آماده شدن کاروان امامع و لشکریان ابنزیاد برای نبرد
بسامد تکگوییهای نمایشی در این واقعه بسیار دشمگیر است .عالوه بر سه تکگویی طوالنی از سوی امامع ،دیگر
شخصیتهای داستان (یاران امام حسینع ،نه دشمنان) نیز دند تکگویی ادا میکنند9
پس [قیس اعرابی] گفت 9ای قوم ،بدانید که من رسول امیرالمؤمنین حسینم و مرا فرستاده تا این والیت به وی دهیهد
که وی از یزید سزاوارتر است به خالفت ،زیرا که فرزند رسول خداست ه صلوات اهلل و سالمه علیه ه پهس سهازید و
یاری وی کنید که در کربال اندک مردمی فرود آمده و لشکر مخالف بسیار است .خوشا حهال صهاحآ دولتهی کهه از
هجوم بال اندیشه نکرده ،روی به بیابان کربال آرد)403( ...
ای اهل عراق ،سوگند بر شما میدهم که میدانید که من نبیرۀ مصطفیام و سبط رسول خهدایم و جگرگوشهة فاطمهة
زهرایم و قرۀ العین علی مرتضیام .برادرم حسن مجتبی است .عمّم جعفر طیّار در هوای فضای جنّات العالست .عهمّ
پدرم ،حمزۀ سیدالشهداست و میبینید که این عمامة رسول خداست که بر سر دارم و این دراعة مبارک اوست کهه در
بر دارم و این شمشیر آن حضرت است که حمایل کردهام و این اسآ خاصة اوست که به زیر ران درآوردهام ...به ده
وجه خون مرا حالل میدارید و آبی که بر دد و دام و یهود و نصاری حالل است ،از من بازمیگیرید ()113
در گفتوگوهای این بخش ،لحن امامع و یاران ایشان ،تند و برنده و نمایندۀ اطمینان و حقانیت آنان استم در مقابل،
لحن دشمنان ،بهویژه عمربن سعد ،آرام و مستأصل ،و نشانة تردید آنان در تصمیم خود است .کاربرد اشهعار در میهان
گفتوگوها کماکان پربسامد است9
[امامع] گفت 9ویحک ای عمر ،از خداوندی که بازگشت همه بدوست نترسی که با من در مقام مقابله و مقاتله آیهی
و تو میدانی که من پسر کیستم ،از این اندیشة ناصواب درگذر و به زخارف دنیهای غهدّار کهه بها ههیچ کهس پایهدار
نیست ،مغرور مشو9
گنج بقا نیست درین خاکدان
آنچه درین مائدۀ خرگهیست
مغز وفا نیست درین استخوان
کاسة آلوده و دست تهیست
 ...عمر سعد گفت 9یا اباعبداهلل ،هرده گفتی حق و صدق است ،اما میترسم که اگر به خدمت تو درآیهم ،منهازل مهرا
در کوفه خراب کنند)400( .
* شهادت حربن یزید و برادر و پسر و غالمش
در این بخش ،گفتوگوها سه نقش اساسی دارند9
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 .1گفتوگوی قهرمانان با ضدقهرمانان ،در قالبی رجزگونه ،که موجآ پیروزی قهرمان در زبانآوری و حقّانیت کهالم
میشود9
صفوان ...گفت 9ای حرّ ،تو مردی عاقل و پردلی و از مبارزان کاملی .روا باشد که از یزید برگردی و روی به حسین
کنی حر گفت 9ای صفوان ،از خردمندی و فرزانگی تو این سخت عجآ است .تو یزیهد را نمهیدانهی او ناپهاک و
فاسق است و حسین پاکزاده و پاکیزه .تزویج مادرش در بهشت بوده ،جبرئیل گهوارۀ او جنبانیده ،پیغمبر او را ریحهان
بوستان خود خوانده9
وصفش از شرح و بیان باالترست
هرده من گویم از آن واالترست
صفوان گفت 9من این همه میدانم و زیاده از این هم میشناسم ،اما دولت و مال و جهاه بها یزیهد اسهت ،و مها مهردم
سپاهیایم ،ما را یراق و مرتبه و منصآ میباید ،تقوی و طهارت و علم و فضیلت به ده کار میآیهد حهرّ گفهت 9ای
خاکسار ،حق را میدانی و میپوشی و شربت شیریننمای جانربای غرور دنیا را مینوشی 9فردات کند خمار کهاکنون
مستی! ()129-110
 .2گفتوگوی قهرمانان با امام حسینع ،که مقطع نبردها و گریزی از جنهگ بهه تبیهین عقایهد و احساسهات اسهت ،و
زمینهای ساکن ایجاد میکند تا جنآوجوش مبارزه در خالل آن بیشتر به دشم بیاید9
پس [حر] روی به جانآ حسین آورد و گفت 9یابن رسول اهلل ،مرا بحل کردی و از من خشنود شدی حسین گفهت9
«نعم ،انت حرّ کما سمّتک امّک» .آری من از تو خشنودم و تو آزادی ،دنانچه مادرت تو را نهام نههادهم یعنهی فهردا از
آتش دوزچ آزاد خواهی بود .حر این بشارت شنوده با نشاطی تمام روی به میدان نهاد)129( ...
ج .تکگویی نمایشی امامع ،که پایانبندی واقعه با تأکید دوباره بر حقانیت قهرمان داستان (امهامع) و تهأثیر تقهدیر در
شکلگیری تراژدی است9
ای اهل کوفه و شام ،من ابتدا به حرب شما نکردم و شما اول تیر در روی من انداختید و من هنوز بر حضور محاربهة
شما نیستم و حاال از لشکر من ،هنوز کسی کشته نگشته و حر و برادر و پسر و غالم وی از مردم شما بودند که علهم
نصرت من برافراختند و جان عزیز خود را در هواداری فدا ساختند و من باری دیگر بر شما حجّت میگیرم تا فردای
قیامت شما را بر من حجّتی الزم نشود .ای گروه مردمان ،بیایید و با من یکی از سه کار کنیدم اوّل آن که راه دهید مرا
تا نزدیک یزید روم و با او مناظره کنم ،اگر بیمکابره حق به دست او باشد و دانم که دنان است بر او بیعهت کهنم و
اگر نه او داند و من [)121 -124( ]...
* شهادت زهیربن حسان االسدی
گفتوگوها دو نقش را بر عهده دارند9
.1گفتوگوی قهرمان با ضدقهرمانان ،که مقطع نبردها و گریزی از جنگ به تبیین عقاید است ،و زمینهای ساکن ایجاد
میکند تا جنآوجوش مبارزه در خالل آن بیشتر به دشم بیاید9
زهیر گفت 9یابن االحجار ،نزدیکتر آی و با من بگرد .حجر گفت 9من نه به محاربهت آمهده بهه نصهیحت آمهدهام ای
زهیر ،تو با این همه شجاعت و پردلی و توانایی درا پیش پسر زیاد نیایی تا تهو را از مهال دنیها غنهی گردانهد آخهر
میدانی که حسین را زیادت مال و منالی و اختیاری و اقتداری نیست .همت بلند اقتضای آن میکند که با اهل دولهت
پیوند کنی .زهیر گفت 9ای ملعون ،دولت از حسین باید طلبید که همای میمونفال اوج والیت است و مرا علوّ همّهت
بر خدمت او میدارد که میدانم که ابنزیاد نابکار و آن کسان که زمام اختیار به دست او بهازداده ،همهه بهیدولتهان و
دونهمتاناند)120( .
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.2مضمون و ساختار تمامی گفتوگوها یکسان و در جهت بیان وفاداری و حقطلبی قهرمان است 9ضهدقهرمان هه بهه
ابنزیاد بپیوندم قهرمان ه ستایش حسینع و ذمّ دشمنان او9
نصربن کعآ نخعی ...در برابر زهیر آمد و گفت 9ای شجا عرب ،از نعمت خود جهدا مانهدی و بنهیعمّهان خهود را
دست بداشتی ،بیا تا تو را پیش امیر جلیل ،یعنی پسر زیاد برم تا از خارستان عنا و کلفت ،به گلزار راحهت و بهجهت
رسی .زهیر گفت 9ای لعین ،در خدمت آل زیاد خارهای بدعت در دامن دین میآویزد و در گلستان خهدمت حسهین
هر زمان نهال معرفتی از کنار جویبار حقیقت برمیخیزد و من اکنون از روضة محبّت آن حضرت گلهای مراد دیدهام
و از خار آزار دشمن نابکار ،هیچ اندیشه ندارم)121( .
* شهادت عبداهللبن عمیر کلبی
در این واقعه ،تنها یک گفتوگوی کوتاه اتفاق میافتد که نویسنده در همهان فرصهت کوتهاه ههم زمهانی بهرای یهک
تکگویی نمایشی در اختیار قهرمان قرار میدهد تا به کودکداشت ضدقهرمانان بپردازد9
عبداهلل گفت 9ای غالمان ناکس ،کار شما بدان رسید و مهم شهما بهدان انجامیهده کهه سهردار لشهکر و مبهارزان دالور
طلبید پیداست که کفو شما بندهای باید مانند شما و اگر ضرورت تشنگی نباشد ،ما آزادان را بها شهما حهرب کهردن
عار است( .همان)
* شهادت بریربن خضیر همدانی
در این واقعة کوتاه ،دو گفتوگو وجود دارد9
.1تکگویی نمایشی بریر ،که در واقع رجزی است که در میهدان مبهارزه مهیخوانهد ،و بهرای تأثیرگهذاری بیشهتر بهه
صورت منظوم یاد شده استم
من بریر مکّی پرهنرم
بندۀ آلم و بر خارجیان
دست در دامن آنها دوزم
منم آن کس که به مردی سمرم
نیک میدان که ز هر بد بترم
پرده بر دشمن اینها بدرم
.2گفتوگوی بریر با یزید پیش از مباهلة آن دو ،که حقّانیت بریر را یادآوری میکند9
[یزیدبن معقّل] گفت 9ای بریر ،گمان من به تو آن است که از جملة گمراهانی .بریر گفهت 9بیها تها مباهلهه کنهیم و از
خدای درخواهیم که هرکه مبطلی باشد ،بر دست محق ،مقتول گردد)134( .
* شهادت وهآبن عبداهلل کلبی
در این واقعه حجم گفتوگوها بسیار دشمگیر است و بخش اعظم روایت را تشکیل میدهند .در واقهع سهخنان ههر
یک از طرفهای گفتوگو خود تبدیل به نوعی تکگویی نمایشی میشود9
[مادر وهآ] پیش وی آمد و گفت 9ای فرزند دلبند و ای جوان ارجمند ،ای نور دیدۀ رمددیهده و و ای سهرور سهینة
محنتکشیده .ای پرتو دراغ جان و ای نوباوۀ باغ روح و روان ،مرا با تو محبتی است که نتوانم یهک سهاعت بهی تهو
نشینم و به صحبت تو الفتی دارم که طاقت آنم نیست که یک دم تو را نبینم)131( .
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وههآ ،مهادر و

این گفت وگوها که با نقل اشعار تأثیرگذارتر شدهاند ،همگهی در خهدمت اظههار محبهت و اخهال
عروس او نسبت به امامع هستند9
[ ]...امّا تأملی کن که جگرگوشة مصطفی درین دشت کهربال و صهحرای پهر بهال بها جفهای جمهع بهیوفها درمانهده.
میخواهم که از خون خود ،شربتی دهی تا شیری که از پستان من خورده بر تو حالل گردد و تمنای آن دارم که نقهد
جان ،بر طبق اخال نهاده ،پیش حسین کشی تا فردای قیامت از تو راضی باشم .جان مادر بهرو و پهیش آن سهرور،
جان فدا کن و دون مردان راه خدا ترک هوس و هوا کن9
سر کویش هوس داری ،هوا را پشت پایی زن
درین اندیشه یک رو شو و عالم را قفایی زن
طریق عشق میجویی ،خرد را الوداعی کن
بساط قرب میجویی ،بال را ( )133مرحبایی زن
* شهادت عمروبن خالد ازدی و پسرش خالدبن عمرو
در این واقعه گفتوگویی رچ نمیدهد ،اما رجز عمروبن خالد ،که به صورت منظوم نقهل شهده اسهت ،خهود نهوعی
تکگویی نمایشی است9
ای نفس عزیز ترک جان کن
از بهر شهود عرض اکبر
وز شعلة تیغ آسمانگون
ترتیآ بهشت جاودان کن
خود را به شهادت امتحان کن
اطراف زمین دو ارغوان کن)142( ...
* شهادت مسلمبن عوسجة اسدی
گفتوگو میان قهرمانان داستان بسیار مفصّل نقل شده و با داشنی شعر همراه است .این گفتوگوهها غالبهاً خهود بهه
تکگوییهای نمایشی تبدیل میشوند ،تا فرصت اثبات حقّانیت و تأثیرگذاری بر خواننده را در اختیار قهرمانهان قهرار
دهند9
حسینع فرمود که ای مسلم ،طایفهای از یاران ما را اجل دریافت و جمعی که زندهاند ،انتظار آن میبرند .غم مخهور و
اندوه مدار که ما نیز دمبهدم به تو همراه خواهیم شد و همراه یکدیگر به نزدیک نبی و ولهی خهواهیم رفهت[ ]...پهس
حبیآ فرمود ای مسلم ،اگر من میدانستم که بعد از تو زنده میمانم ،التماس وصیّتی میکردم ،امّا یقین دارم که همین
لحظه به تو خواهم پیوست و رخت زندگانی از این خرابة فانی برخواهم بست)143-141( .
در مقابل ،گفتوگوی میان شیثبن ربعی و دیگر سپاهیان ابنسعد ،بسیار مختصر نقل شده و راوی خهود پهس از آن
به اظهار نظر دربارۀ آن گفتوگو میپردازد9
بعضی از لشکر عمر سعد آواز برآوردند که ابنعوسجه را کشتیم .شیثبن ربعی زبان به دشنام ایشان گشاده ،گفت 9به
کشتن شخصی اظهار شادمانی میکنید که در غزای آذربایجان ،پیش از آن که صهفوف مهؤمن و کهافر بهه ههم رسهد،
دندین مشرک را به قتل آورده بود عجآ حالتی که شیث آن قوم را از شاد شدن به قتل مسلم منع مینمهود و خهود
به قتل سبط ستودۀ رسول و پسر پسندیدۀ بتول شادمان و مبتهج بود)141( .
* شهادت پسر مسلمبن عوسجه
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از گفتوگو در این واقعه برای ایجاد کشش استفاده شهده اسهت و در واقهع تنهها نقطهة قابهل توجّهه روایهت همهین
گفتوگوهاست9
حسینع گفت که ای جوان ،بازگرد که پدرت کشته شد و اگر تو نیز به قتل رسی مادر ضایع ماند .پسهر خواسهت کهه
برگردد و مادرش فریادکنان گفت 9ای پسر ،اگر از این حرب برگردی ،هرگز از تو خشنود نشوم)141( .
* شهادت هاللبن نافع بجلی
گفتوگوهای این واقعه با وقایع پیشین متفاوت است 9همسر هالل از او التماس میکند کهه بهه میهدان نهرودم ههالل
همسر خود را شماتت میکند9
عروس دست به دامنش زد که به میدان مرو ،مبادا هالک شوی .هالل گفت 9ای نادان ،از بر من دور شو! دهرا مهن از
دیگران کمتر باشم مگر کمر خدمت حسین به گزاف بر میان جهان بسهتهام و از روی دعهوی بهیمعنهی بهه خهدمت
حضرتش پیوسته حاال دل از عالم برداشته و علم یک جهتی و هواداری برافراشته[)141-141( ]...
امامع هالل را از رفتن به میدان بازمیداردم هالل بر تصمیم خود باقی میماند و به میدان میرود9
[حسینع] گفت 9ای برادر ،دل عیال به حال تو نگران است ،نخواهم که در جوانی به فراق یکدیگر مبتال گردید .ههالل
گفت 9یابن رسول اهلل ،اگر تو را در محنت بگذارم و روی به عشقبازی و عشرتسازی آرم ،فردای قیامت بهه جهدت
ده جواب گویم و عذر این حال دگونه بخواهم ()141
بر خالف دیگر وقایع ،که گفتوگوی یاران امامع در تأیید یکدیگر بود ،در اینجا نوعی تقابهل در گفهتوگوهها دیهده
میشود ،که احتماالً به قصد نمایاندن جنگاوری و وفاداری هالل ایجاد شده است.
* شهادت مالکبن انسبن مالک
مالک در این واقعه به تکگویی نمایشی میپردازد9
ای عمر ،اگر سعد وقا بدانستی که از تو روزی این حرکات صادر خواهد شد ،به دست خویش سرت بازبریدی و
عالم را از ننگ وجود ناپاکت بازخریدی)119( .
* شهادت قیسبن منبّه
رجز قیس ،که به صورت منظوم نقل شده است ،نوعی تکگویی نمایشی است9
من قیس منبّهام که در جنگ
گر رستم زال زنده گردد
در دوستی حسین و آلش
کیوان نرسد ز دارد و گیرم
گردد به خم کمند اسیرم
باکی نبود اگر بمیرم(...همان)
* شهادت هاشمبن عتبه
در این واقعه هاشمبن عتبه دندین بار به تکگویی نمایشی میپردازد9
.1در دو مورد ابنسعد را مورد خطاب قرار میدهد و در هر دو بار به نسآ او اشاره مهیکنهد ،نتیجهة ههر دوی ایهن
تکگوییها پشیمانی و حسرت ابنسعد است9

تحلیل گفتگوهای روایی در کتاب روضة الشهداء 66 /

روی به سپاه مخالف آورده نعره زد که ای لشکر کوفه و شام و ای بیرحمان خونآشام ،هرکه مرا دانهد خهود دانهد و
هرکه نداند ،بداند منم هاشمبن عتبة وقا  ،برادرزادۀ سعد وقاصم و پسرعمّ عمر سهعد بهیاخالصهم .پهس روی بهه
لشکر حسین نهاده گفت 9السالم علیک یابن رسول اهلل! اگر پسرعمّم ،عمر سعد با دشمنان یار است ،دل مهن دوسهتان
شما را هوادار است و در دوستی شما به غایت وفادار است)112( .
.2در جریان گفتوگو با سمعان نیز سخنان هاشم تبدیل به تکگویی نمایشی میشود ،تا حقانیت او را ثابت کند9
[سمعان] نعره بر هاشم زد که ای بزر زادۀ عرب ،پسرعمّ تو را از پسر زیاد ده رسیده ،حهاال ملهک ری و طبرسهتان
نامزد اوست و سپه ساالر لشکر کوفه و شام است ،تو او را گذاشتهای و با حسین که نه مملکت دارد و نه حشم و نهه
خزانه و نه خدم یار شده  ...هاشم گفت 9ای ناکس ،این دو سه روزه اختیار فانی را دولت نام نهادهای و جاه بیاعتبار
دنیای گذران را اقبال لقآ دادهای  ...ای سمعان بیا و دیدۀ انصاف بگشای و به نعیم باقی بهشت رغبت نموده از سهر
این جیفة از سگان واپس مانده درگذر[)113( ]...
* شهادت حبیآبن مظاهر
دو گفتوگو و یک تکگویی نمایشی در این واقعه وجود دارد .هر دوی گفتوگوها بهه قصهد نمایانهدن نزدیکهی و
دلبستگی امامع و حبیآ به یکدیگر ترتیآ داده شدهاند9
حسینع فرمود که تو مرا از جد و پدر یادگاری و مرا با تو انسی تمام است .مرا تنها مگذار .دیگر آن که پیر شهدهای و
پیران در مشقّت مجاهدت و جهاد معذورند .حبیآ گفت 9ای سیّد و سرور و ای مهتر و بهتهر ،پیهران مراسهم حهرب
بهتر میدانند و تجربة ایشان در دقایق کارزار بیشتر است و نیز میخواهم که فردا مرا در زمرۀ کشهتگان راه تهو حشهر
کنند)111( .
تکگویی نمایشی در این واقعه (همانند بسیاری وقایع دیگر) همان رجز حبیآ در میدان است9
حبیآ مظاهر منم مرد مرد
سری دارم از دوستان پر وفا
برانگیزم از آتش و آب گرد
دلی دارم از دشمنان پر نبرد ()111
* شهادت حرّه
رجز حرّه نوعی تکگویی نمایشی است9
دون من سوی میدان شجاعت بخرامم
بگزیدۀ مردانم اگردند سیاهم
بس خصم که بیجان شود از ضرب حسامم
بستودۀ شاهانم اگردند غالمم[)110( ]...
* شهادت عابسبن شبیآ و غالم او
گفتوگوهای ابتدای واقعه ،میان عابس ه غالمش و عابس ه امامع همگهی در جههت نمایانهدن اخهال و وفهاداری
قهرمان به امام حسینع ترتیآ داده شدهاند9
[عابس] از غالم خویش شؤذب پرسید که امروز با ما در ده مقامی شهؤذب جهواب داد کهه در رکهاب تهو شمشهیر
میزنم تا کشته شوم .عابس گفت 9ظن من به تو همین بود .اکنون قدم پیش نه که امروز روزی است کهه طلهآ کنهیم
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مزد عظیم از خداوند کریم ،که بعد از امروز از ما عمل نمیآید .غالم گفت 9ای خواجة بلنهدهمت ،دنانچهه فرمهودی
فرصت عمر غنیمت است و هنگام احراز دولت آخرت است)139( .
عابس پیش حسینع آمد و گفت 9یا ابا عبداهلل به خدا سوگند که بر روی زمین هیچ کس نیست که نزد من دوستتر و
عزیزتر باشد از تو ،در این مدت خدمتی الیق نکردهام و تحفهای فراخور این حضرت به جنهاب مسهتطاب نیهاورده...
اگر اجازت فرمایی به میدان مردی علم مبارزت برافرازم و اگر قبول نمایی جان شیرین فدای تو سازم .حسهین بهر او
آفرین کرده دستوری داد( .همان)
همچنین گفتوگویی که در میانة رزم عابس با سپاهیان ابنسهعد رچ مهیدههد ،هردنهد در میانهة کهارزار غیرمنطقهی
مینماید ،اما محملی میسازد که بار دیگر بر خصوصیات یادشده تأکید شود9
گفتم 9ای عابس سر برهنه و تن بیزره خود را در دریای هیجها افکنهدهای ،از غرقهاب ههالک نمهیاندیشهی عهابس
جواب داد مضمونش این که 9دو من در بحر هجرانم ز خونریزی مترسانم /کسی کابش ز سر بگذشت از باران دهه
غم دارد ()131
* شهادت غالم امام زینالعابدینع
نقش گفتوگوها همچنان اظهار ارادت قهرمان به امامع اسهت ،از همهین روی گفتهار قهرمهان طهوالنی ه و شهبیه بهه
تکگویی نمایشی ه  ،و پاسخ امامع به آن مختصر است9
[غالم امام زینالعابدینع] پیش حسین آمده در زمین افتاد و گفت« 9نفسی لنفسک الفداء» ،جان من فدای جان تهو بهاد
یابن رسول اهلل ،دنان میبینم که از لشکر ما یکی زنده نخواهد ماند .دستوری ده تا من نیز پیش تو جهان فهدا کهنم و
خود را با عالم قرب و مقربان مقصد صدق ،آشنا کنم .حسینع فرمود کهه مهن تهو را بهرای پسهر خهود زیهنالعابهدین
خریدهام و بدو بخشیده ،از او اجازت طلآ)132( .
تکگویی نمایشی دیگری که در این واقعه وجود دارد ،رجز غالم در میدان است ،که طبق عادت بهه صهورت منظهوم
نقل شده است9
ای حسین ای گهر روحانی
منم آن ترک که سلطان باشم
نسخة مکرمت سبحانی
گر توام هندوی حضرت خوانی[)133( ]...
* شهادت حنظلةبن سعد عجلی
گفتوگوهای این واقعه میان حنظله و امامع رد و بدل میشود و سهؤال و جهواب نخسهت ههر یهک بهه منزلهة یهک
تکگویی نمایشی در بیان گمراهی سپاه ابنسعد هستند .در دند سؤال و جواب سپسهین بهه بیهان ارادت حنظلهه بهه
امامع پرداخته شده است9
[حنظله] ندا کرد که من بر شما از عذاب قوم نوح و عقاب گروه عاد و ثمهود مهیترسهم ،اگهر خواهیهد کهه مسهتحق
عقوبت نشوید ،دست از قتل حسین کوتاه کرده ،به منازل خود بازروید .حسین گفت 9یابن سعد ،از این سخن بگهذر
که این جماعت را استعداد عذاب الهی و استحقاق عقوبات نامتناهی حاصل شده ،دعوت را اجابهت نخواهنهد کهرد و
کدام خیر و فالح و فوز و صالح از ایشان توقع توان نمود که برادران صالح ما را کشهتهانهد و حهاال قاصهد جهان مها
گشته حنظله گفت« 9صدقت یابن رسول اهلل» اکنون داعیه دارم که به اخوان خود ملحق گردم .حسینع فرمود بهرو بهه
منزلی که بهتر از دنیا و مافیها است)131( .
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* شهادت یزیدبن زیاد
دعای امامع نوعی تکگویی درونی است9
شاهزاده میفرمود که «اللهم سدّد رمیته و اجعل ثوابه الجنه» خدایا تیر او را به هدف صواب رسان و بهشهت را ثهواب
و دستمزد او گردان( .همان)
* شهادت هشت تن از یاران
در پایان واقعه ،اهل بیت امامع به تکگویی نمایشی میپردازند تا ارادت و وفاداری خود را به او اظهار کنند9
ای نور دیدۀ صدر مسند رسالت و ای سرور سینة شاه عرصة والیت ،هیچ اندیشه به خود راه مده و داغ مالل بر سینة
بیکینه منه ،که ما زندگی خود بعد از تو نمیخواهیم .خواهش ما آن است که امروز در قدم تو سر بهازیم تها فهردا در
میان اهل محشر سر برافرازیم .سوختة داغ عشق مودّت توایم ،ما را از شعلة بال ده بیم و غرقة دریای محبهت تهوایم،
ما را از سیل هالک ده باک ()131
* شهادت عبداهللبن مسلمبن عقیل
گفتوگوی میان امامع و عبداهلل مانند بسیاری موارد دیگر گرایش به تکگویی نمایشی دارد9
[عبداهلل] گفت 9یابن رسول اهلل ،مرا دستوری ده تا مرکآ همّت به عرصة آخرت رسانم و سالم شما بهه مسهلم عقیهل
رسانم .حسینع گفت 9ای پسر هنوز از داغ هجران مسلم برنیاسودهام و پیوسته در اندوه برادران نورسیدۀ جههاننادیهدۀ
تو بودهام .این زمان از سوز فراق خود مرا بر آتش منه و شربت تلخ هجران بر باالی جام زهرآلود مصیبت پهدرت بهه
من مده .یادگار مسلم عقیل تویی ،تو را الم مفارقت پدر بس است ،مادرت را پیش گیر و هنوز که مجالی هست ،سهر
خویش گیر[)130-131( ]...
بر خالف اکثر وقایع ،در این واقعه دو تکگویی نمایشی از سوی دشمنان ایراد میشود ،که هر دو در جهت نمایانهدن
دالوری عبداهلل است9
[سالمةبن قدامه] عمر سعد را گفت 9ای سپهساالر ،بدان که من حرب بسیار کردهام و بسیاری مبارزان کاری و دلیهران
کارزاری دیدهام ،به جرأت و شجاعت این جوان هاشمی کسی به نظر من درنیامده[)111-119( ]...
رجز عبداهلل در میدان ،که به صورت منظوم نقل شده است ،نیز نوعی تکگویی نمایشی است.
* شهادت جعفربن عقیل و عبدالرحمنبن عقیل
رجز جعفربن عقیل در میدان نوعی تکگویی نمایشی است9
قرّه العین عقیلم من و موالی حسین
پسر عمّ منست این شه و شهزاده که هست دل و جان پاک ز آالیش هر تهمت و شین
قره العین نبی ،دشم و دراغ ثقلین)112( ...
* شهادت محمدبن عبداهللبن جعفر
نزدیک به هشتاد درصد حجم این واقعه را دو تکگویی نمایشی تشکیل داده است 9نخسته سخنان محمدبن عبهداهلل
برای اجازه گرفتن برای نبرد9
[محمدبن عبداهلل بن جعفر] گفت 9ای شهباز بلنهدپرواز اوج والیهت و ای عنقهای دلربهای جهانفهزای قهاف قهرب و
هدایت ،مرا دستوری حرب ده که آرزوی من آن است و مهدعای خهاطر فهاترم دنهان اسهت پهیش از آنکهه بها جهد
پاکیزهسرشت در فضای خوش هوای بهشت طیران کنم ،و به بال شهادت روی به آشیان سهعادت آرمم دنانچهه مهرغ
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دانه برمیدیند ،دانة وجود این جغذ صفتان ویرانة ادبار و بوم سیرتان آشیانة انکار و اسهتکبار را بهه منقهار کهارزار از
عرصة میدان بردینم)113( .
دومه رجز محمد در میدان9
با شما کارزار خواهم کرد
وز برای دل حسین علی
تا کنم دست ظالمان کوتاه
بر شما کار زار خواهم کرد
جان خود را نثار خواهم کرد
پا به حرب استوار خواهم کرد[( ]...همان)
* شهادت عونبن عبداهلل
بخش اعظم این واقعه را نیز دو تکگویی نمایشی تشکیل میدهد 9نخسته عذرخواهی عون از امامع و اجازه گهرفتن
از ایشان برای نبرد9
[عون] نزد حسینع آمده عذرخواهی نمود که ای خال بزرگوار ،از فراق برادر بیخود بودم و از حضرت شما اسهتجازه
ننمودم ،حاال کرم نماییند و مرا اجازت فرمایید)114( .
دومه رجز عون در میدان9
ماییم به قوّت عیانها
در معرض رغبت شهادت
دون اختر تیغزن کشیده
ای قبلهطراز دین تازی
کز خدمت تو ملول گردیم
برخاسته از ره گمانها
بر دست نهاده نقد جانها
در دیدۀ اهرمن سنانها
ما طایفه نیستم از آنها
ور زیر و زبر شوند جانها (همان)
* شهادت عبداهللبن حسنع با سه تن از غالمان
سه گفتوگوی دوطرفه در این واقعه وجود دارد 9عبداهلل با حسینع برای اجازه گرفتن و پیش از نبرد نهایی و ابنسعد
با یوسفبن االحجار9
[عبداهللبن حسن] پیش عمّ عزیز خود آمد و گفت 9ای خالصة خاندان رسهالت و امامهت و نقهاوۀ دودمهان والیهت و
کرامت ،مرا دستوری ده که طاقت فراق خویشان ندارم و بار مههاجرت ایشهان را تحمهل نمهیآرم .حسهینع گفهت 9آه
دگونه تو را اجازت حرب دهم و تو یادگار برادری و نزدیک من با جان شیرین برابری)111 -114( .
دیگر گفتوگوهای این واقعه تکگویی نمایشی یا شبهتکگویی نمایشی هستند .نخستین تکگویی رجهز عبهداهلل در
میدان است و پس از آن گفتوگوی ابنسعد با بختری رچ میدهد ،که پاسخ ابنسعد تبدیل بهه تهکگهویی نمایشهی
میشود9
[عمر سعد] گفت 9ای بختری ،جان عزیز است و عمر بیعوض ،اگر نگریختمی جان از کف او نبردمی و عمر عزیز
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را ودا کردمی و اگر خواهی که راستی سخن من بدانی ،اینک این پسر در میدان ایستاده و دیدۀ انتظار بهه راه مبهارز
نهاده ،برو تا دستبرد هاشمیان بینی و از درخت کارزار ایشان میوۀ ناکامی و بیفرجامی دینی[)113( ]...
جز گفتوگوهای عبداهلل با حسینع که به قصد اظهار ارادت و اثبات حقانیت است ،دیگر گفتوگوهای این واقعهه در
جهت نمایاندن جنگاوری عبداهلل ترتیآ داده شدهاند9
پسر سعد در غضآ شده ،لشکر خود را دشنام میداد و نفرین میکرد .یوسفبن االحجار اسآ فرا پیش راند که یابن
سعد ،منشور ملک تو گرفته و علم سپهساالری تو برافراشتهای ،درا خود پیش نمیروی و مها را نکهوهش مهیکنهی
عمر سعد جواب داد که مرا امیر جلیل ،نفرموده که به خود حرب کنم ،بلکه این لشکر را در فرمان من کرده تا ایشهان
را به حرب فرستم)110( .
* عروسی قاسم
گفتوگوی میان امامع و قاسم بخشی از روند واقعه هستند و نقشی جز پیشبرد واقعه ندارند9
[قاسم] گفت 9ای شاهزادۀ دو جهان ،مرا دیگر قوت مفارقت اقربا نماند و زمانه از سهریر سهرور و بهجهتم بهر خهاک
اندوه و مصیبت نشانده ،دستوری ده تا کینة برادر بازجویم و سؤال اهل ضالل را بهه تیهغ زبهان و زبهان سهنان پاسهخ
گویم .حسینع گفت 9ای جان عم ،تو مرا از برادر یادگاری و در این صحرا انیس دل فگاری ،من تو را دگونه اجازت
دهم و داغ فراق تو بر سینة پر غم نهم ()112
گفتوگوی قاسم با عروس ،عالوه بر پیشبرد واقعه ،دارای تأثیر عاطفی است و خواننده را برای واقعة سپسهین آمهاده
میکند9
عروس دامنش بگرفت و گفت که ای قاسم ،ده خیال داری و عزیمت کجا میکنی
بگو کز بر من درا میروی
مرا میگذاری کجا میروی
قاسم گفت 9ای نور دیده ،عزم میدان دارم و همت بر دفع دشمنان میگمارم .دامنم بگذار که عروسی و دامادی مها بها
قیامت افتاد9
غباری بردمید از راه بیداد
شبیخون کرد بر نسرین و شمشاد ()113
* شهادت قاسم
قاسم دو بار به تکگویی نمایشی میپردازد 9نخسته رجز او در میدان9
دل خریدار جاه خواهم کرد
با اساس و لباس دامادی
جان شکرریز شاه خواهم کرد
عزم ترتیآ راه خواهم کرد ()114
دومه سرزنش عمر سعد به خاطر تشنه گذاشتن امامع و خانوادۀ او9
قاسم در برابر قلآ لشکر آمد و عمر سعد را آواز داد که ای جفاکهار بهیوفها و ای تیهرهروزگهار دور از صهفا ،بسهی
برادران و هواداران حسین را شهید کردی و از خویشان و اقربهای وی دمهار بهرآوردی .انهدک جمعهی پریشهانحهال
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ماندهاند ،هیچ وقت نیامد که دست از ما بداری و با این مدبران روی به کوفه آری و ما را به این تشنگی و بهیبرگهی
بگذاری و از آنچه کردهای پشیمان گردی ()111
بسیاری از گفتوگوها در این واقعه به صورت منظوم نقل شدهاند ،بهه ویهژه گفهتوگوههای عهاطفی میهان قاسهم و
عروس او ،که انتخابی هستند از ابیات مناسآ و تأثیرگذار ،از شعرایی دون سلمان ساوجی و جامی .گفهتوگوههای
عمر سعد با سپاهیان خود (به ویژه گفتوگوی او با ازرق) نیز بسیار تأثیرگذار هستند و عمر سعد ،بر خالف انتظهار،
به ستایش دالوری و جنگاوری قاسم میپردازد9
عمر سعد بانگ بر او زد که ای مدبر ،زبانت الل باد ،این پسر حسن مجتبیع است و نبیرۀ حضهرت مصهطفی اسهت و
فرزند فرزند شیر خداست ،به خدای اگر ضرورت تشنگی و درماندگی نبودی او را عار آمدی با ما سخن گفتن .بهرو
و بهانه میار تا نزد یزید محترم و پیش پسر زیاد محتشم گردی)111( .
* شهادت ابوبکربن علی
گفتوگوی میان ابوبکر و حسینع دلبستگی آن دو و ارادت ابوبکر را آشکار میکند9
[ابوبکر] گفت 9ای برادر مرا دستوری ده تا کینة خویشان از این بدکیشان بازخواهم .حسینع فرمهود کهه آه شهما یهک
یک میروید و مرا به که میگذارید ابوبکر گفت 9ای برادر ،مدتی است که میخواهم که تحفهای بهه خهدمت آرم و
ندانستم که ده تحفهای که الیق این حضرت باشد امروز میبینم که هیچ هدیهای الیقتر از جان نیست[)101( ]...
رجز ابوبکر در میدان ،که به نظم نقل شده است ،تکگویی نمایشی است9
شاه و برادر من است اختر آسمان دین
اللة روضة صفا گلبن باغ اصطفا
مهتر و بهتر زمان قبلة قدوۀ زمین
دشم و دراغ مصطفی میر و امام راستین (همان)
* شهادت عمربن علیع
رجز عمر در میدان تکگویی نمایشی است9
ما عافیت نثار ره درد کردهایم
زین بحر آبگون دو کسی آب خوش نخورد
جان را به منیزید عدم فرد کردهایم
دل را ز آبخورد جهان سرد کردهایم ()101
* شهادت عثمانبن علیع
رجز عثمان در میدان تکگویی نمایشی است9
آمده عثمان به جنگ تیغ یمان در یمین
شامی مدبر درا تیغ کسد بر حسین
خورده به قتل شما پیش برادر یمین
نیست دلش را مگر دیدۀ انصافبین ()101
* شهادت عونبن علیع
گفتوگوهای این واقعه ،میان عون و امامع ،نشانة شجاعت و جنگاوری عون هستند9
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[عون] گفت 9ای برادر ،مرا صرفه نیست که مبارز طلبم که در آن تأخیر و توقفی میرود و من در قتل اعهادی تعجیهل
دارم .اجازتی فرمای و اجازتی ارزانی دار .حسینع گفت 9ای برادر ،لشکر دشمن بسیار است و مخهالف مها از پیهاده و
سوار بیشمار .عون جواب داد که یابن رسول اهلل ،شیر را از هجهوم روبهاه اندیشهه در ضهمیر نگهذرد و شههباز را از
بسیاری کبک ،ترسی روی ننماید)101( .
* شهادت جعفربن علیع و عبداهللبن علیع
عبداهلل برای رفتن به مبارزه با امامع سخن میگوید و صحبت او تکگویی نمایشی است9
عبداهلل ...نزد شاهزادۀ دو جهان آمد و به زبان حال میگفت9
ای غمت تخم شادمانیها
میروم کوههای غم بر دل
وصل تو اصل کامرانیها
میبرم از درت گرانیها
ای طاقتم برادر از فراق برادران طاق شده و تنم در میدان هجران پایمانل خیل فراق گشته ،شرف اجهازتم ارزانهی دار.
()399
* شهادت عباسبن علیع
در این واقعه عباسع دو بار رجز میخواند ،که تکگویی نمایشی است9
عباس علی است شیر غازی
آورده به زیر ران و در دست
سر میبازم مگر که یابم
بر آل نبی سپه کشیدن
از بیشة خسرو حجازی
آب یمنی و باد تازی
نزدیک خدای سرفرازی
کاریست که نیست کار بازی ()393
همچنین سخنان حسینع با سپاه ابنسعد و سخنان عباسع با محافظان فرات نیز تکگوییهای نمایشی هستند9
عباس گفت 9ای قوم ،شما مسلمانید یا کافر گفتند 9ما مسلمانیم .عباس فرمود که در مسلمانی کجا روا باشد که سهگ
و خوک و دد و دام و درنده و پرنده ،همه از این آب میخورند و شما فرزندان مصهطفی را و جگرگوشهگان فاطمهة
زهرا را محروم میسازید و از این آب منع میکنید از تشنگی قیامت اندیشه نماییهد و از خجالهت و نهدامت آن روز
یاد آرید( .همان)
* شهادت علیاکبر
قهرمان واقعه دهار تکگویی نمایشی دارد9
 .1اجازه طلبیدن برای نبرد و اظهار ارادت و وفاداری9
[علی اکبر] گفت 9ای پدر هرگز مباد که من یک روز و یک ساعت بی تو در جهان باشم .روا مدار که مرا در میان
ظالمان بگذاری ،دندان حرب خود را توقف دار که من جان در قدمت ببازم و دل پر خون خود را از غصة این
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دونان بپردازم)391( .
 2و  .3رجز در میدان9
ساقی کوثر آب میخواهد
بچة شیر در طریق خطر
کیست آن کو ز فرط بینمکی
میر مجلس شراب میخواهد
راه آب از کالب میخواهد
دل زهرا کباب میخواهد ()391
 .4وصف دگونگی صحنهای از بهشت که دیده است9
«یا ابتاه» میبینم درهای آسمان گشاده است و حوران ،جامهای شربت بر دست نهاده ،مرا اشهارت مهیکننهد کهه بیها.
()390
همچنین در این واقعه یک گفتوگوی قالبی (شکایت علی اکبر از تشنگی و پاسخ امهامع کهه بهه زودی در بهشهت
سیراب خواهی شد) وجود دارد9
پیش پدر آمد و فریاد العطش برداشت ،حسینع فرمود 9ای جان پدر ،غم مخور کهه دمبههدم از حهوض کهوثر سهیراب
خواهی شد( .همان)
گفتوگوی ابنسعد و طارق بیتأثیر است.
* شهادت علیاصغر
سخنان امامع در گفتوگو با لشکر ابنسعد تبدیل به تکگویی نمایشی شده است9
ای قوم ،اگر به زعم شما من گناه کردهام ،این طفل باری هیچ گناهی ندارد وی را یک جرعه آب دهیهد کهه از غایهت
تشنگی شیر در پستان مادرش نمانده)314( .
* شهادت امام حسینع
در گفتوگوهای این واقعه وجود اشخاصی جز امامع بسیار کمرنگ است ،مگر شمر از ضدقهرمانان .گویها نویسهنده
از طریق نقل سخنان امامع و شمر ،محوریت این دو تن را در دو سوی قهرمان و ضدقهرمان نمایش داده است .با این
وجود همچنان آنچه از شمر نقل شده است بسیار اندک است ،و امامع دندین تکگویی نمایشی دارد9
ای قوم بترسید از خدای که شآ برد و روز آرد و بمیراند و زنده گردانهد و روزی دههد و جهان سهتاند .اگهر بهدین
خدای اقرار دارید و به رسولش محمد مصطفی ه صلی اهلل علیه و سلم ه که جد من است ایمان آوردهاید ،بر من سهتم
مکنید و بیداد روا مدارید و براندیشید از آنکه فردا در عرصات ،جد و پدر و مادر من بر شما خصمی کنند و شهما را
از حوض کوثر آب ندهند[)311-311( ]...
همچنین رجز امامع در میدان نوعی تکگویی نمایشی است9
جد من خیرالوری فاضلترین انبیاست
منقبتهای پدر گر برشمارم دور نیست
مادرم خیرالنسا فرزند خا مصطفی
آفتاب اوج عزت ،شمع جمع اصفیاست
درّ درج الفتی و بدر برج هل اتیست
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بر کمال او کالم بضعة منی گواست ()311
دریافتهای پژوهش
آنگونه که پیداست ،کاشفی در پرداخت گفتوگوها از تمامی امکانات خود بهره میبرد .در گفتوگوهها انهوا صهور
خیال به دشم میآید و آنچه بیش از هر صناعتی در کار کاشفی دشمگیر است ،استفاده از انوا سجع اسهت 9گفتنهد9
یابن رسولاهلل ،هزار جان ما فدای خاک پای تو باد که تو سپهر والیت را ماهی و مسند امامهت را پادشهاهی.
ای ریحان روضة رسالت و ای یاسمن گلشن جالیت ،ما را از بوستان وصال خود به خارستان فراق حواله مکهن کهه
اگر همه عالم پر گل و گلزار است با خارخار عشق جمالت ،آنها همه در نظر ما خوار است.
در بسیاری از موارد گفتوگوها صورت منظوم دارند ،و این کار به تداوم و تأثیرگذاری بیشتر آنها کمک کرده اسهت.
رجزهای قهرمانان در میدان نبرد ،که نوعی تکگویی نمایشی به شمار میآیند ،همیشه منظوم هستند .البتهه مؤلهف در
این موارد دقت داشته است که تا جای ممکن از نقل اشعار عربی پرهیز کند ،تا مخاطبان ناآشنا با زبان عربی از کتهاب
زده نشوند ،و تنها در برخی موارد خا برخی از ابیات رجزها را به عربی نقل کرده است .
توجّه به کاربرد اوّلیه و اصلی روضةالشهداء ،که احتماالً کاشفی خود از آن آگاه بوده است ،اهمّیت گفتوگو در ایهن
کتاب را آشکارتر میسازد .آنچه در کار روضهخوانی سودمند است ،نه صحنهپردازی و روایت که نقل گفتوگوههای
پرشور و تکگوییهای مسکت است .کاشفی با توجّه به این نیاز به گفتوگهو اهمّیهت بسهیار داده اسهت .برخهی از
خصوصیات گفتوگوهای او از این قرارند9
 .1تکگوییهای نمایشی غالباً از سوی قهرمانان داستان ادا میشوند ،و این فرصت را در اختیار آنان مهیگذارنهد کهه
حقّانیت خود را نمایان سازندم
 .2تکگوییهایی که از سوی ضدقهرمانان بیان میشوند نیز وظیفهای جهز سهتایش قهرمانهان یها بیهان حقّانیهت آنهان
ندارندم
 .3رجز ،که نوعی تکگویی به شمار میآید ،همیشه از سوی قهرمانان ادا میشودم
 .4گفتوگوی میان قهرمانان صورتی کلیشهای دارد ،که معموالً تشکیل شده است از اظهار ارادت یکهی از یهاران بهه
امامع و پس از آن اظهار محبت امامع به او.
 .1گفتوگوی میان قهرمانان (و گاه گفتوگوی ضدقهرمانان) در بسیاری از موارد تبدیل به دو (یا دنهد) تهکگهویی
نمایشی میشود ،به این صورت که اگرده دو تن در حال سخن گفتن هستند ،اما طهول کهالم ههر یهک آنقهدر زیهاد
میشود که گویی مخاطآ او ساکت است و یا حضور ندارد ،و او به تنهایی در حال سخن گفتن است.
 .3موقعیت برخی از گفتوگوها دندان منطقی نمینماید و نویسنده از هر مهوقعیتی ،کهه عادتهاً در آن گفهتوگهویی
صورت نمیگیرد ،برای ایجاد گفتوگو استفاده کرده است.
عکسالعمل ضدقهرمانان به تکگوییهای قهرمانان ،غالباً تحت تأثیر نویسهنده و در بسهیاری از مهوارد دور از انتظهار
است .هنگامی که قهرمانان ،لشکر ابنسعد را مورد خطاب قرار میدهنهد و آنهان را بهه خهاطر نبهرد بها امهام حسهینع
سرزنش میکنند ،آنان منقلآ یا شرمسار میشوندم حال آنکه رفتار سپسین آنها (ادامه دادن بهه نبهرد) بها ایهن حالهت
تناسبی ندارد .به نظر میرسد که این عکسالعمل را نویسنده بر ضدقهرمانان تحمیل کرده باشد ،تا از این طریهق آنهان
را هم از بر حق بودن قهرمانان آگاه نشان دهد.
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