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  مقدمه 

 از) ع(های امام حسینخطابه متنیمحتوای درون توجه به واقعۀ کربال با باب پژوهش در 

مراجعه به متن گفتار و کالم ایشان ــ در شرایطی که  :یک. چند منظر اهمیت دارد

تواند ــ می نیستند تسیکدچندان چگونگی این رخداد  بابهای تاریخی در گزارش

دریافت مفاهیم موجود در متن  :دوم .تری از واقعۀ کربال را نمایان سازدزوایای دقیق

های سیاسی و عقیدتی های ذهنی مورخان با گرایشفرضپیش ها که از دخالتخطابه

 در) ع(تری برای شناخت اندیشۀ  سیاسی امام حسینمناسب ۀمتفاوت مبراست، زمین

تحلیل و بررسی : سوم .آوردفراهم  می و جایگاه مردم در عرصه سیاسیخصوص نقش 

 تواندبه خصوص معناشناسی، می های زبانشناختی متن محور،ها با روشمتن خطابه

به این ترتیب  .دساز  تررا روشن) ع(امام حسیناهداف  های درونی و فکری این واقعه والیه

  .یابدموارد مذکور اهمیت میانتخاب روش مناسب برای دستیابی به 

روش معناشناختی که به معنایابی واژگان و روابط معنایی میان آنها در سطح جمله و 

در این . ها باشدتواند روش مناسبی برای بررسی متن خطابهفراتر از آن توجه دارد، می

 نباشدشکار و ملموس آکه ممکن است در متن  روش، نظام معنایی موجود میان واژگان

 ۀشود، در شناسایی مقولطریق ارتباط معنایی میان واژگان حاصل می از و )۹۹صفوی، (

 تحلیلی کلمات کلیدی ۀمعناشناختی، تحقیق و مطالع ،در واقع. داردتمام  تأثیر محوری

توان زوایایی از یابی و روابط معنایی آنها در متن، میمعنی که با) ٤ایزوتسو، (است تن م

روش مذکور با مقاله در این . دکر متن را دریافت و کشف  ۀتولید کننداندیشه و تفکر 

مفاهیم و عناصر اینکه و روشن شود  هانقش سیاسی مردم در خطابهکوشش شده است تا 

و چه  است کربال کدام در) ع(های امام حسینخطابهمرتبط با نقش سیاسی مردم در 

 ها واست؟ با بررسی این پرسش نسبت معنایی میان آنها و نقش سیاسی مردم برقرار

صورتبندی از نقش گونه ای  توانها، میکشف نظام معنایی موجود میان عناصر و مقوله

  . داد به دست) ع(حسینسیاسی مردم در اندیشۀ  امام 

در ارتباط با پژوهش اما ، چشمگیری در دست استواقعۀ کربال  آثار پژوهشی باب در 

به واقعۀ کربال  و تبیین آن در آنها آثاری که  :دو دسته تقسیم کردتوان آنها را به رو میپیش

این متفکران و  آثار اول، ۀدر دست .مقالهاین و آثار همسو با رویکرد روشی در شده پرداخته 

وی ، که »وارث آدم) ع(حسین« شریعتی از قبیلآثار علی : قان اهمیت خاص دارندمحق

تأکید کرده ) ع(های آزادی طلبی، ظلم ستیزی و حق طلبی امام حسینبر مقولهدر آنها 

پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام امام « کتاب). ۱۳٥- ٤شریعتی،  ( است



  ٢٧   هامیان مفاهیم و مقوله  در کربال از منظر روابط معنایی) ع(حسینهای امام کاوی نقش سیاسی مردم در خطابهمعنا

نژاد، زرگری(» نهضت امام حسین و قیام کربال«، )۱۹۳- ۱٤٠شهیدی، ( »)ع(حسین

ر کتاب مروری ب«، )۲۸٠-۱/۱۳مطهری، (» حماسه حسینی«، )۲۳٥- ۱٥٠

، )۳٠٠- ۱٥٠اسنفندیاری،( »)ع(دف امام حسینپژوهشی درباره ه: عاشوراشناسی

- ٤۸جعفریان، ( تاملی در نهضت عاشورا  ،)۲٦٥- ٤آبادی،صالحی نجف( »شهید جاوید«

که ذکر آنها به  است نوشته شدهباب این موضوع در  همچنین مقاالت متعددی .)۳۲٦

ریح، تحلیل و تبیین واقعۀ کربال از منظرهای همگی این آثار به تش. انجامدتفصیل می

اما  ،اندرداختهمانند آن پ های اجتماعی و فرهنگی وشناسی، زمینهمختلف تاریخی، منبع

ایم  در این پژوهش، کوشیده :رو با آثار مذکور، در رویکرد روشی استتفاوت اثر پیش

های امام موجود در خطابهتاریخی را در محتوا و معنای  ۀهای این واقعاهداف و انگیزه

  . یمجو کنو  جست) ع(حسین

اثر  ترینبرجسته .رو مطابقت دارندهم از بعد روشی با پژوهش پیش هابرخی پژوهش

است که با » خدا و انسان در قرآن«دسته، آثار ایزوتسو و مهمترین اثر او با عنوان این  در

. تصوری قرآن پرداخته استروش معناشناسی به معناکاوی مفاهیم مهم در دستگاه 

در این  های زبانشناختی از جمله معناشناسی، مقاالت متعددیاحمد پاکتچی نیز با روش

تنوع معنایی عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و « ماننده تألیف کرده است؛ زمین

ه تحلیل نشان« ۀمقال .»معناشناسی قبح و حسن در قرآن و احادیث« ، »هاارزیابی گونه

، نوشتۀ مهدی »در کوفه بر اساس طرح واره تنشی) س(معناشناختی خطبه زینب کبری

 ۀهمچنین مقال .اثر دیگری با رویکرد معناشناختی است داودآبادی فراهانی،

به قلم حمیدرضا مشایخ و » )۱- ٥خطبه ( معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البالغه«

همایش نهج «مقاالت در  عالوه بر آنها،. ه استبهره برد از روش مذکور فاطمه خرمیان

ها و ها، نامهانشناسی برای تحلیل خطابههای زباز روش ، مؤلفان»البالغه و زبانشناسی

 . آن به چاپ نرسیده است ۀ، اما تاکنون مجموعاند بهره برده) ع(علیگفتار 
  

  ) ع(حسینهای امام بر تولید خطابه مؤثر بافت موقعیتی

 )ع(های امام حسینکه به تولید خطابهرا  ساز واقعۀ کربال موقعیتی زمینهشرایط و بافت 

به سمت و سوی امویان ق اول قرن اول  ۀتوان در چرخش قدرت در نیممی ،شد منجر

به  ، جریان فتوحات،داشتهای نفوذ امویان در شام پیشینه هر چند زمینه. دانست

سفیان بر ابیبنامارت معاویه ، دورۀ س از ویسفیان در فتح شام و پابی بنفرماندهی یزید

 نشاندنبرای را های سیاسی الزم و پشتوانه تثبیت این منطقه، نفوذ امویان را در آنجا
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برخورداری والی اموی از  ،از طرفی. کردیکی از مدعیان قدرت فراهم در جایگاه معاویه 

سیاسی  ۀآنان در عرصقدرت بر استواری  ،سوم ۀدوم و به خصوص خلیف ۀحمایت خلیف

ــ که نگرش سیاسی مبتنی بر اصول دینی ) ع(این وضع در زمان خالفت علی. افزود

. سیاست تبدیل شد ۀداشت ــ  بر هم خورد و معاویه به نیروی مخالف و مدعی در عرص

های ، بلکه چالشکردمسلمین نه تنها نبردهای داخلی را تشدید  ۀتقابل ایشان با خلیف

 ۀخلیفمقام مردم نسبت به نگرش این شرایط بر . ی را نیز گسترش دادفکری و عقیدت

  . تتأثیر داشهای دینی مسلمین و حتی آموزه

 ییقصه گو ،یهمچون نسب شناس یعرب یها سنت یبرخ ،یدر عرصه فرهنگ هیمعاو

حنظله ــ که در زبان بنگویانی چون دغفلابان و قصهبا دعوت از نّس وی . کرد ایرا اح ...و

 س کندیعقرب، عالم نسب شناابیبنکم نظیر بود ــ ابونوفلدانش نسب آوری و 

 ، روح بن زنباع جذامی، از خطبای و بلغای مشهور حمیری،)۲٦۳و ۱/۱۱۸جاحظ،(

 ،)۱/۲۹٠جاحظ،( خمیلشریه از خطبا و نسب شناسان جاهلی ، ابو السطاح العبیدبن

 از سوی دیگر، وی. آوردهم ها را در جامعه فراگسترش این سنت ترویج و ۀبه دربار، زمین

 صحابه در سطح وسیع برخورد سیاسیمی کرد و بدین ترتیب، از را حفظ  یظواهر دین

آن،  ظواهرحتی توجهی او به دین و معاویه و بیبنبا روی کار آمدن یزید. برکنار می ماند

اموی  ۀخلیفبا ) ع(در راس آنها امام حسینو  انمخالفو  صحابةبزرگان تعارض فکری میان 

های خواستهمردم کوفه نیز مجالی برای تحقق  ،همسو با چنین وضعیتی. شدت گرفت

اجابت دعوت کوفیان و حرکت . به دست آوردند) ع(خود و دعوت از امام حسین

اموی و والیان او در برخورد  ۀشدت عمل خلیف به سوی کوفه و از طرفی) ع(علیبن حسین

موقعیتی در چنین ) ع(های امام حسینخطابه. ، واقعۀ کربال  را رقم زد)ص(پیامبر ۀبا نواد

  .در کربال بیان شد

  

  در کربال )ع(ی امام حسینها متن خطابه

وضع کرد و هایی علیه ایشان به کربال، ابن زیاد محدودیت) ع(پس از ورود امام حسین

- بنفرماندهی حربه سپاهی  نخست از طریق اعزام: بر شدت آن افزوده مرحله به مرحل
؛ طبری، ۲/۲٤۳یعقوبی، ( الجوشن ذیبنسعد و شمربنبا ورود عمر ، سپسریاحییزید

خطاب ) ع(زمانی، امام حسین دورۀدر این ). ۲٦۳؛ مسعودی، التنبیه و االشراف، ٥/٤٠۱

هایی ایراد کردند که با معناکاوی خطابه آنها به فرماندهان ابن زیاد و سپاهیان تحت امر

عراق، وضعیت سیاسی موجود و از همه سمت از آمدن به  توان هدف ایشانآنها می



  ٢٩   هامیان مفاهیم و مقوله  در کربال از منظر روابط معنایی) ع(حسینهای امام کاوی نقش سیاسی مردم در خطابهمعنا

های نخستین منبع مورد اعتماد در نقل گزارش. دریافترا مهمتر نقش سیاسی مردم 

مخنف است ــ که در کتاب تاریخ طبری بوهای منقول از اتاریخی واقعۀ کربال، روایت

مخنف، وبنابر گزارش اب ١.از تاریخ طبری اخذ شده استنیز ها متن خطابهو  ـبازتاب یافته 

 یمتن اصل. کرد خطابه در کربال ایراد ٥زمانی مذکور حدود دورۀ در ) ع(امام حسین

که به  یمطالب انیبپژوهش  قرار گرفته و از  یاست، مبنا یکه عرب یها به زبان اصل خطابه

متن در مالحظۀ .شده است یبوده، خوددار... صورت گفتگو، پرسش و پاسخ، مجادله و

های کلیدی و مفهومی و معنایابی آنها، امکان کشف ها، با مشخص کردن واژه هخطاب

 :ها به ترتیب زمانی به شرح زیر استخطابه. شودمحوری فراهم میمقوله عناصر و
  

  : ریاحییزیدبنسپاهیان به فرماندهی حر در  مواجهه با .۱

، و قدمت کتبکمحتی أتتني  آتکملمانی  إلیکم،عز و جل و الله الی  معذره، انها ایها الناس

فان الهدی، لعل الله یجمعنا بك علی  امام،، فانه لیس لنا ان اقدم علینا: رسلکمعلی 

اقدم  مواثیقکم و عهودکممن  اطمان الیه، فان تعطونی ما فقد جئتکمکنتم علی ذلك 

اقبلت عنکم الی المکان الذی  نصرفتا کارهینو کنتم لمقدمي  ان لم تفعلوا، و مصرکم

  ).٥/٤٠۱طبری، (  منه إلیکم

                                                                                                                                            
یحیی به سبب جایگـاه خـانوادگی، علمـی، و مـذهبی بـیش از دیگـران در بـاب اخبـار بنابومخنف لوط .١

نـدیم اذعـان داشـته کـه علمـا، ابومخنـف را ابـن. واقعۀ کربال  مورد اعتماد استمربوط به عراق از جمله 

هـای در خصـوص واقعـۀ کـربال نیـز اعتمـاد بـه گـزارش. اندبیش از دیگران مسلط بر اخبار عراق دانسته

نــژاد بــا بررســی جایگــاه زرگــری. انــدتــاریخی وی حتــی از ناحیــه محققــان مطــرح و بــه آن اذعــان کــرده

هـا سـبب مخنف و اطالعات آنان در مورد اخبار واقعۀ کربال ، معتقـد اسـت کـه ایـن ویژگـیبوخانوادگی ا

زرگـری نـژاد، ( شده، وی را نامدارترین گزارشگر حوادث قرن اول هجری و شیخ اخبـاریین عـراق بداننـد

قـل مخنـف و ندر واقع با اعتمادی کـه نسـبت بـه ابـو). و قیام کربال) ع(مقدمه کتاب نهضت امام حسین

/ ٥طبـری، ( به نقـل از ایشـان آمـده اسـت ) ع(های امام حسینهای او وجود دارد،  متن خطابهگزارش

ابوحنیفه دینوری، گرچه به شرح واقعه حتی با ذکر جزئیـات پرداختـه و  مورخانی همچون). ٤۲٦-٤٠۱

ی نیز به اختصـار بـه یعقوب.  ها سخنی به میان نیاورده استها هم اشاره کرده، اما از خطابهحتی به نامه

همچنین مسعودی با نقل اخبار مختصـری در . ها نپرداخته استواقعۀ کربال اشاره کرده، ولی به خطابه

ها یاد نکرده و  ابن اعثم کوفی  با وجود تفصیل در شـرح واقعـه و ،از خطابه)ع(مورد شهادت امام حسین

 ایشـان روایتـی بـه دسـت نـداده اسـتهـای در کـربال، خطابـه) ع(اشاره به برخی سخنان امـام حسـین

؛  مسـعودی، مـروج الـذهب و ٤/۳۲۲؛ ابن اعثم کوفی، ۲٤٤-۲/۲٤۳؛  یعقوبی، ۲٥۱-۲۲۹دینوری، (

  ). ٦٠-۳/٥٤معادن الجوهر، 
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  : خطاب به سپاهیان حر. ۲

 اهل البیتیکن ارضی لله، و نحن  تعرفوا الحقألهلهو  تتقوا ، فإنکم انایها الناساما بعد، 

و  بالجور فیکم السائرین من هؤالء المدعین ما لیس لهم، و کمعلی األمرهذا  بوالیه اولی

، و قدمت به کتبکم غیر ما أتتني رأیکمحقنا،و کان  جهلتم، و کرهتموناالعدوان،و ان أنتم 

  ).٥/٤٠۲طبری، (  رسلکم،انصرفت عنکمعلی 

  

  : در جمع یاران خود و اصحاب حر .۳

ناکثا لعهد  ١مستحال لحرم الله، جائرا لطاناس من رای: ایها الناس، ان رسول الله ص قال

الله، مخالفا لسنه رسول الله، یعمل في عباد الله باإلثم و العدوان، فلم یغیر علیه بفعل و ال 

قول، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله اال، و ان هؤالء قد لزموا طاعه الشیطان، و ترکوا 

ء، و أحلوا حرام الله، و  دود، و استأثروا بالفيطاعه الرحمن، و أظهروا الفساد، و عطلوا الح

حرموا حالله، و انا أحق من غیر، قد أتتني کتبکم، و قدمت علی رسلکمببیعتکم، انکم ال 

تسلمونی و ال تخذلوني، فان تممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم،، فانا الحسین بن علی، و 

مع أهلیکم، فلکم في أسوه، و ابن فاطمه بنت رسول الله ص، نفسي مع انفسکم، و اهلی 

ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم، و خلعتم بیعتي من أعناقکم، فلعمری ما هي لکم بنکر، لقد 

فعلتموها بابی و أخي و ابن عمی مسلم، و المغرور من اغتر بکم، فحظکم أخطأتم، و 

لیکم نصیبکم ضیعتم، و من نکث فإنما ینکث علی نفسه، و سیغنی الله عنکم، و السالم ع

                                                                                                                                            
. البالغه استدر نهج) ع(، و  امام علی)ص(های پیامبرها، مشابه خطابهساختار، قالب و مفاهیم خطابه. ١

آمـده و در گفتــاری از ) ص(در حـدیث منقــول از پیـامبر» سـلطان جـائر«کیــب برخـی تعـابیر از جملـه تر 

صـافات در  ۱٥٦نحـل، ۹۹حجر،  ٤۲واژۀ سلطان در قرآن و در آیاتی مانند . نیز به کا رفته است) ع(علی

معانی چون تسلط داشتن، حجت و دلیل آمده و  در واقع ایـن واژه در دسـتگاه واژگـانی جامعـه موجـود 

 اللـِه «: آمـده اسـت) ص(اینکه در حدیثی از پیـامبر کما. بوده است
ُّ
ُمتواِضـُع ِظـل

ْ
 ال

ُ
عـاِدل

ْ
طاُن ال

ْ
ـل السُّ

ْرِض 
ْ
همـین معنـا از سـلطان نیـز . در این حدیث سلطان به معنای حاکم آمده است. »َوُرْمُحُه ِفي اال

اُن َوَزَعـ«:به کار رفته و در نقـل قـولی از ایشـان آمـده اسـت) ع(درگفتار علی
َ
ط
ْ
ـل ْرِضـِه السُّ

َ
ـِه ِفـي أ

ّ
 الل

ُ
.  »ة

آورده، در دستگاه گفتمـانی جامعـه ) ص(به نقل از پیامبر) ع(ای که امام حسینبنابراین چنین واژه

به معنـای راه ) نحل/ ۹(بار در قرآن واژۀ جائر نیز یک. اسالمی قرن اول هجری  کاربرد داشته است

. آمـده اسـت) ع(ر کالمی منسوب به علـیترکیب سلطان جائر د. کج و به عبارتی بیراهه آمده است

َح : مانند عبارت
َ
َراَد ِإْصـال

َ
اٍن َجـاِئٍر َو َمـْن أ

َ
ط
ْ
 ِعْنـَد ُسـل

ٍ
 َعـْدل

ُ
ِلَمـة

َ
ِجَهاِد ک

ْ
ل
َ
ِل ا

َ
ض
ْ
ف
َ
در ایـن عبـارت ....  ِمْن أ

با واژگـان رایـج در ) ع(های امام حسینسلطان جائر به معنای حاکم ستمگر است و بنابراین متن خطابه

 . نبوده است نامانوس هجری قرن اول
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  ).٥/٤٠۳طبری، (  و رحمه الله و برکاته

  

  :در منزلگاه ذی حسم  .٤

انه قد نزل من األمر ما قد ترون، و ان الدنیاقد تغیرت و تنکرت،و ادبر معروفها و استمرت 

کصبابه اإلناء، و خسیس عیش کالمرعی الوبیل، اال ترون ان   جدا، فلم یبق منها اال صبابه

لیرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فانی ال !باطل ال یتناهی عنهالحقال یعمل به، و ان ال

  ).٤٠٤-٥/٤٠۳طبری، (  اری الموت اال شهاده،  و ال الحیاه مع الظالمین اال برما

  
  : در آستانۀ نبرددر روز عاشورا و  کوفهخطاب به سپاهیان  .٥

ایها الناس،اسمعوا قولي، و ال تعجلونی حتی أعظکم بما لحق لکم علی، و حتی اعتذر 

إلیکم من مقدمي علیکم،فان قبلتم عذری، و صدقتم قولي، و أعطیتموني النصف،کنتم 

بذلك اسعد، و لم یکن لکم علی سبیل، و ان لم تقبلوا منی العذر،و لم تعطوا النصف من 

اءکم ثم ال یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی و ال فاجمعوا امرکم و شرک«انفسکم 

-٥/٤۲٤طبری، ( »ان ولیي الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین«، »تنظرون

٤۲٦.( 
اما بعد، فانسبونی فانظروا من انا،ثم ارجعوا الی انفسکم و عاتبوها،فانظروا،  :ثم قال

بیکم ص و ابن وصیه و ابن عمه، و هل یحل لکم قتلی و انتهاك حرمتي؟ ا لست ابن بنت ن

او لیس حمزه سید الشهداء ! أول المؤمنین بالله و المصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه

اولم یبلغکم قول مستفیض ! ا و لیس جعفر الشهید الطیارذو الجناحین عمی! عم ابی

وني فان صدقتم!هذان سیدا شباب اهل الجنه: ان رسول الله ص قال لي و ألخي:فیکم

فو الله ما تعمدت کذبا مذ علمت ان الله یمقت علیه اهله،  و یضر به  - و هو الحق -بما اقول

من اختلقه، و ان کذبتموني فان فیکم من ان سالتموه عن ذلك اخبرکم،سلوا جابر بن عبد 

الله األنصاري، او أبا سعید الخدری، او سهل بن سعد الساعدي، او زید بن ارقم، او انس 

ا فما في هذا  .، یخبروکم انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله ص لي و ألخيبن مالك

  ). ٤۲٦- ٥/٤۲٤طبری، (  !ز لکم عن سفك دمیحاج

  

  در کربال) ع(های امام حسینها در خطابهشناسایی و معرفی مفاهیم و مقوله

این . های کلیدی و معنادار استتحلیل موضوع، شناسایی واژه آغازمرحله نخست برای 

 پدید می آورنددر ارتباط معنایی با هم، عناصری  ،هاها به سبب بار معنایی در عبارتواژه
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مراحل ایجاد مقوله از طریق واژگان، مفاهیم، . که نقش مستقیمی در تولید مقوله دارد

  .شودعناصر و ارتباط معنایی میان آنها در جدول زیر نشان داده می

  

  ز طریق واژگان، مفاهیم، عناصر و ارتباط معنایی میان آنهامراحل ایجاد مقوله ا. ۱جدول 

مراحل ایجاد
عناصر و مقوله
محوری

  هاخطابه

  عبارت
حروف و واژگان 

  کلیدی
  عناصر  مفاهیم

مقوله 
محوری

  
  

  خطابۀاول

انها معذره الی الله عز و 
جل و إلیکم، انی لم آتکم 

حتی أتتني کتبکم، و 
  قدمت علی رسلکم

آتکم، معذره، لم 
حتی، کتبکم، 

  رسلکم

حجت و دلیل 
  آوردن

  
  

بی ثباتی 
در 

 تصمیم

  
  
  
  مردم

ان اقدم علینا، فانه لیس 
لنا امام، لعل الله یجمعنا 

  بك علی الهدی،

اقدم، لیس، 
امام، یجمعنا، 

  الهدی

خواست و 
هدف مردم از 

دعوت امام 
  )ع(حسین

فان کنتم علی ذلك فقد 
جئتکم، فان تعطونی ما 

الیه من عهودکم واطمان 
  مواثیقکم اقدم مصرکم

فان، اطمان، 
عهودکم، 
  مواثیقکم،

  
  عهدشکنی

  
  
  

  خطابۀدوم

  و تعرفوا الحق ألهله
تعرفوا، الحق، 

  الهله
توصیه به 
  شناخت حق

  
  

شناخت 
  حق

  
  
  مردم
  
  

نحن اهل البیت اولی 
  بوالیه هذا األمر علیکم

اهل البیت، 
  والیه، االمر

معرفی  مصداق
والیت و حق در 

  رهبری

  جهلتم، حقنا  و جهلتم حقنا
بی اعتنایی به 
 حق اهل بیت

و کان رأیکم غیر ما أتتني 
کتبکم، و قدمت به علی 
  رسلکم، انصرفت عنکم

رایکم، غیر، 
کتبکم، رسلکم، 

  انصرفت
  نقض دعوت

بی ثباتی 
در 

 تصمیم

  
  
  
  
  
  
  
  

  خطابۀسوم
  

 من رای سلطانا جائرا؛
و ال  فلم یغیر علیه بفعل

  قول

من، رای، 
سلطانا جائرا، 
  بفعل، قول

واکنش مردم به 
 حاکم ستمگر

  
  
  

نقد  
عملکرد 
حاکمیت

  

  
  مردم

مستحال لحرم الله، ناکثا 
لعهد الله، مخالفا لسنه 
رسول الله، یعمل في 

عباد الله باإلثم و 
  العدوان؛

قد لزموا طاعه الشیطان، 
و ترکوا طاعه الرحمن، و 

عطلوا أظهروا الفساد، و 

مستحال لحرم 
الله، ناکثا لعهد 

الله، مخالفا 
سنت رسول الله،

االثم،  لزموا، 
طاعه، الشیطان،
ترکوا، الرحمن، 
عطلوا الحدود، 

  
عملکرد خالف 

  حاکمیت
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مراحل ایجاد
عناصر و مقوله
محوری

  هاخطابه

  عبارت
حروف و واژگان 

  کلیدی
  عناصر  مفاهیم

مقوله 
محوری

الحدود، و استأثروا 
ء، و أحلوا حرام  بالفي

  الله، و حرموا حالله

  استاثروا بالفی

قد أتتني کتبکم، و 
قدمت علی رسلکم 
ببیعتکم ،انکم ال 

 تسلمونی و ال تخذلوني

کتبکم، 
رسلکم،ال 

تسلمونی، ال 
  تخذلونی

 

 عهد شکنی
  

بی ثباتی 
در 

 تصمیم
  

ابن فاطمه بنت رسول 
  ؛)ص(الله 

  فلکم في أسوه،

فاطمه، بنت 
رسول الله، اسوه

رعایت حرمت 
  اهل بیت

شناخت 
  حق
  

ان لم تفعلوا و نقضتم 
عهدکم، و خلعتم بیعتي 

  أعناقکم؛من 
من نکث فإنما ینکث 

  علی نفسه

نقضتم، عهدکم، 
  نکث، ینکث

نقض عهد و 
  پیمان کردن

بی ثباتی 
در 

 تصمیم

  
  

  خطابۀچهارم

انه قد نزل من األمر ما قد
ترون، و ان الدنیا قد 
  تغیرت و تنکرت؛

اال ترون ان الحق الیعمل

ترون، دنیا، 
تغییرت، 

تنکرت، الحق، 
  الیعمل

مشاهده تغییر 
جامعه و عمل 
پرهیز از  نکردن به حق

انفعال 
اجتماعی
در برابر 
 منکرات

  
  
  مردم

و ادبر معروفها و استمرت 
جدا، فلم یبق منها اال 

کصبابه اإلناء، و   صبابه
خسیس عیش کالمرعی 
الوبیل؛  و ان الباطل ال 

  یتناهی عنه

ادبر، معروف، 
جدا، صبابه، 
مرعی، وبیل، 
 باطل، یتناهی

 شدت و میزان
  تغییرات

  
  
  
  
  
  
  
  

  خطابۀ پنجم
  

اسمعوا قولي، و ال 
تعجلونی حتی أعظکم 
  بما لحق لکم علی،

اسمعوا، قولی، 
ال تعجلونی، 
  اعظکم، لحق

شنیدن و بعد 
 تصمیم گرفتن

پرهیز از 
شتاب 
  زدگی

  
  
  
  
  
  
  
  
  مردم

و حتی اعتذر إلیکم من 
مقدمي علیکم،  فان 

قبلتم عذری، و صدقتم 
أعطیتموني قولي،  و 

  النصف

اعتذر، مقدمی، 
  علیکم، عذری

دلیل و حجت 
  آوردن

و ان لم تقبلوا منی العذر،
و لم تعطوا النصف من 

فاجمعوا امرکم «انفسکم 

لم تقبلوا، عذر، 
فاجمعوا، امرکم، 

  شرکائکم،

اختیار در 
تصمیم گیری 
بعد از شنیدن 
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مراحل ایجاد
عناصر و مقوله
محوری

  هاخطابه

  عبارت
حروف و واژگان 

  کلیدی
  عناصر  مفاهیم

مقوله 
محوری

و شرکاءکم ثم ال یکن 
امرکم علیکم غمه ثم 
  اقضوا الی و ال تنظرون

  سخنان

فانسبونی فانظروا من انا  
  ؛

ثم ارجعوا الی انفسکم و 
عاتبوها،  فانظروا، هل 

یحل لکم قتلی و انتهاك 
  حرمتي

فانسبونی، 
نظروا، ارجعوا، 
عاتبوها، یحل، 
 قتلی، حرمتی

توصیه به اول 
اندیشه کردن 
بعد تصمیم 
شناحت   گرفتن

  حق

الست ابن بنت نبیکم ص 
وصیه و ابن عمه و ابن 

  ...و

الست، بنت، 
نبیکم، این 

  وصیه

بیان نسب برای
تأکید بر 

خویشاوندی با 
  )ص(پیامبر

  

های کلیدی در معنادهی به با توجه به فرایند موجود در جدول،نقش حروف و واژه

به . آورندعبارت، بسیار مهم است، زیرا زمینه تولید مفاهیم، عناصر و مقوله را فراهم می

ای  تواند زمینهسبب، بررسی ارتباط معنایی این واژگان با مفاهیم و عناصر موجود،میاین 

  . ها باشدصورتبندی معنایی از نقش سیاسی مردم در خطابه برای

  

  در کربال ) ع(های امام حسینارتباط معنایی مفاهیم  و عناصر موجود  در خطابه

ایی میان واژگان و مفاهیم، عناصر ارتباط معن ۀ، در نتیجآمده استکه در جدول چنان 

 ،در این قسمت با معنایابی واژگان .محوری مشخص گردیدها در ارتباط با مقوله خطابه

 .  شودارتباط معنایی میان عناصر و مفاهیم بررسی می
  

  بی ثباتی در تصمیم گیری 

ان نطقی و معنایی می، نظم م)ع(امام حسینهای های محتوایی خطابهیکی از ویژگی

های مفهومی، ها و عبارتای مستدل وبا واژهایشان با مقدمه. مطلع و مقطع خطابه است

: گیری در امور سیاسی را در چند مرحله بیان کرده استثباتی مردم در تصمیمبی

آمدنبه عراق بر اساس خواست و دعوت مردم بود، سپس عهدشکنی، نخست، سبب 

گیری سیاسی ثباتی آنان در تصمیمه نتیجه بیسستی و نادیده گرفتن درخواست اولیه ک
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  .بود

 »ثباتی در تصمیمبی« ارتباط معنایی با عنصرها در مهمترین واژگان در تمامی خطابه

، »مواثیقکم«، »عهودکم«، »اطمان«، »رسلکم«، »کتبکم«، »لم آتکم«، »معذره«:است

معنایابی این  واژگان و ارتباط آنها . »ال تخذلونی«و » ال تسلمونی»، »انصرفت«، »کارهین«

  . جسته کرده استرا بر» گیریثباتی مردم در تصمیمبی«دیگر، عنصر یکبا 

عراق از آمدن به را ) ع(ف و قصد امام حسینهای کلیدی است که  هداز واژه» معذره«

راغب ( گناهاناین اصطالح به معنای خواست و تقاضا برای عفو . دهدنشان می

تبط با این با توجه به عبارت مر ). ۳۱۱قرشی، ( و عذر و حجت است) ٥٥٥اصفهانی، 

  . خطابه به معنای حجت در پیشگاه خداوند و مردم استبه کار رفتن آن در واژه، 

با خواست و ) ع(امام حسین مهم، حاکی از آن است که از دیگر واژگان» آتکملم«

به این سبب . نیز نمایان است »معذره«این مفهوم در معنای . مردم به عراق آمددعوت 

از » رسلکم«و » کتبکم«.شوددر پیشگاه خداوند و  مردم روشن می) ع(حسینامام حجت 

در ارتباط  وگیری است ثباتی مردم در تصمیمصر بیهای مهم در ارتباط با عن واژهدیگر 

برای آمدن به را های درخواست مردم از ایشان شیوه» ان اقدم علینا«بارت معنایی با ع

  .دهدنشان میعراق 

برای حضور امام  را نیزنوع خواست و تقاضای مردم» فانه لیس لنا امام« عبارت 

نشانه ای از  »الهدی«و  »امام« ت واژۀدر این عبار. دکن در عراق بیان می) ع(حسین

واژۀ الهدی نیزبه  .نیاز به امام و هدایتگری او  :است انگیزه مردم از دعوت ایشان به کوفه

). ۱۳۸/ ۱؛ یوسف و صعیدی، ۲۷۳/ ۱۱مصطفوی، ( معنای راه، قصد و راهنمایی است

امر یا جهتی  هر چند که هدایت در مقابل ضاللت به معنای ارشاد به کار رفته، هدایت

مصطفوی، ( است که می تواند هم به سمت ضاللت باشد و هم به سمت سعادت و خیر

ردم برای هدایت به سمت های خطابه بیانگر خواست ممفهوم کلی عبارت). ۱۱/۲۷۳

  . سعادت با حضور اماماست

لیه ثباتی و پایبند نبودن مردم به تصمیم اوهای مهم،  نشانگر بیواژه از دیگر» اطمان«

، آرامش و )٥۲٥راغب اصفهانی، ( این واژه  در معانی چون اطمینان خاطر. است

ارتباط  آمده و وقتی با عهود و مواثیق) ۱/۹٠؛ بستانی، ۳۷۸/ ۲مصطفوی، (آسودگی 

عهد و پیمان مردم بت از با) ع(امام حسین خاطرمعنایی می یابد، نشان می دهد که 

به مقوله محوری خطابه که باط معنایی با اطمان ارت در هاواژه از دیگر .مطمئن نیست

از این کلمات . است» مواثیقکم«، و  »عهودکم«های گردد، واژهمی نیز باز» الناس«یعنی 
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که مردم به رغم دعوت و اصرار بر آمدن ایشان به عراق، خلف وعده کرده و شود روشن می

های عهود و مواثیق، نایابی واژهمع به همین سبب،. ندا هبر تصمیم قبلی خود استوار نماند

آمده است، عهود در معانی مختلفی  .دهندثباتی رای و تصمیم مردم را بهتر نشان میبی

، وفاداری، تضمین، پشتوانه، آرامش خاطر، )۱/۱٠۲فراهیدی، ( اعتماد، اطمینان :چون

ن اب( ، مواثیقاه، پیمان)٦۲۸بستانی، (  سفارش، پیمان، سوگند، کفالت، ضمانت

 ء،  ضرورت حفظ امر یا توصیه پی در شیدرنگهداری و مراعات پی ).۳/۳۱۱منظور، 

 ، وصیت و تقدم صاحب بر شی)۸/۲۹۹مصطفوی، ( امان، ذمه ،)٥/٥۹قرشی، (

 و اطمینان )۲/٦٦٠راغب اصفهانی، ( ، حفظ و نگه داشتن چیزی)۱/۱٠۲فراهیدی، (

حفظ و پاسداشت چیزی که بر آن عهد ر اهتمام د ،عانیماین  در همه .)٤۳٥فیومی، (

مواثیق نیز به معنای پیمان، دستور سیاسی یا . مالحظه می شود تأکید با است، شده

، قوی و )۱۳/۲٤مصطفوی، ( ، عهد محکم )۸۸٤بستانی، ( همهپذیرفتۀ قوانین اساسی 

به  یاستواری، استحکام و پایبندحاکی از ژه در واقع  این وا. است) ٦٤۷فیومی، ( ثابت

  . است بر آن عهد شده کهاست امری 

) ع(امام حسیناز سوی درخواست آنان در مفاهیم ذکر شده، خواست مردم و اجابت 

های شکنی مردم، واژهشکنی و پیمانهای عهداما با بروز نشانه. محور بحث است

 مالحظۀبا ) ع(امام حسین. یابنداهمیت معنایی می» انصرفت عنک«و » کارهین«

ییر رای و در صورت تغتا خواهد ای خلف وعده و عهدشکنی مردم، از آنان میه نشانه

در لغت به معنای ناخوش »کارهین«.گردندباز ایشان به مدینه تصمیم قبلی اعالم کنند تا 

انصرفت نیز به معنای رویگردان شدن، . است) ۱۱۸بستانی، ( داشتن، و ناپسند دانستن

راغب اصفهانی، (  ، برگرداندن)٤/۱۲٦قرشی، ( ،برگشتن)۱٤۹بستانی، ( منصرف شدن

بروز . معنا شده  است)  ۹/۱۸۹ابن منظور، ( ، و برگرداندن چیزی از حالت اولیه )۲/۳۹۲

های مذکور، به حدی برای امام واژه بنابرگیری مردم های رفتاری و تصمیم ثباتی بی

 »ونی  و التخذلونيالتسلم«های عبارت، سوم مشهود بود که ایشان در خطابۀ) ع(حسین

 بر یاری نکردن» ال تخذلونی«بر تسلیم نکردن و » تسلمونی«ی ها در واژه. به کار برد را

مفهوم این  .شده است تأکید)۲۳۳/ ۳بستانی، ( تنها نگذاشتن و )۳/۲۳۳قرشی، (

به . استخویش عبارت ناظر بر عهدشکنی و پایبند نبودن مردم نسبت به خواست اولیه 

ثباتی بی« عنصر،ها و ارتباط معنایی آنها با همعنایابی واژگان کلیدی عبارتاین ترتیب، م

را همچون » گیریثبات مردم در تصمیم« ، در ارتباط با مردم کوفه» گیریمردم در تصمیم

  . سازدنمایان می) ع( سیاسی امام حسین ۀمهم در اندیشاصلی 
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  شناخت حق

ها در ارتباط معنایی با هم،عنصر  شناخت ارتای از واژگان کلیدی عبجدول، دستهبنا بر 

، »تعرفوا«:قش مهمتری در تولید این عنصر داشتندن واژگاناین . حق را ایجاد کردند

رسول بنت فاطمه«، »حقا«،»جهلتم«، »االمر« ، »والیه«، »اهل بیت«،»الهله« ،»الحق«

أول «، »ت نبیکمبن«، »حرمتي«، »عاتبوها«، »فانظروا«،»فانسبونی«، »اسوه«، »الله

واژگانی که ناظر بر شناخت حق  :گیرنداین واژگان در دو دسته قرار می. »المؤمنین

و » تعرفوا«در دستۀ نخست واژگان. اندهستند و واژگانی که مصادیق حق را معرفی کرده

در . کنندنقش کلیدی دارند؛ زیرا شناخت و ناآگاهی به حق را نمایندگی می» جهلتم«

اند و حق آنان در امور را در دو به عنوان  مصداق حق  معرفی شده» اهل بیت«دستۀ دوم 

نقش مردم در ارتباط با شناخت حق اهل بیت در . بیان کرده است» االمر« و » والیه«واژۀ 

  . یابدامور مذکور  اهمیت می

اهل «و » حق«، »جهلتم«های معنایی میان واژه دستۀ سوم از واژگان که در ارتباط

، »حرمتي«، »عاتبوها«، »فانظروا«، »فانسبونی«، »اسوه«های یابند، واژهمعنا می» تبی

و » حق«ها در ارتباط با تأکید و تنوع این واژه. است»  أول المؤمنین«و » بنت نبیکم«

امام . اندکند که مردم معرفت کافی نسبت به حق اهل بیت نداشتهمشخص می» جهلتم«

) ص(کر نام مادر و تأکید بر ارتباط خویشاوندی  خود با پیامبربا استفاده از ذ) ع(حسین

و » تعرفوا«به این ترتیب،  دو واژۀ .  آگاه سازد تالش کرده که مردم را به جهل خود

   .یابداهمیت می» والیه«، و »حق«، »اهل بیت« در ارتباط با » جهلتم«

 ی آن با اندیشه و تدّبرشانهکردن و دریافتن چیزی از روی اثر یا ن کتعرفوا به معنای در 

و ) ٥/۹٦طریحی، ( ، علم به جزئیات چیزی با حواس پنجگانه)٥٦٠راغب اصفهانی، (

این اصطالح را برای درک ) ع(امام حسینو  )٤/۳۲۷قرشی،  ( شناختن و شناساندن آمده 

  . و شناخت حقانیت خود و اهل بیت بیان کرده است

در معانی چون حزم و  ،)ع(درکالم امام حسینمهم  ی کلیدی وها از واژه ،»حق« ۀکلم

،  داللت بر احکام  )۳۳۷بستانی، ( اندیشی، یقین، امر مقرر، عدل، سزاوار و شایستهدور

، موازنه و هماهنگی میان امور آمده )۲/۳٠٥مصطفوی، ( چیزی و صحت و درستی آن

نشان » الحق« و» تعرفوا« ارتباط معنایی میان واژگان).۲٤۷-۲٤٦راغب اصفهانی، ( است

خطابه،  ۀدر ادام. دهد که مفهوم اصلی عبارت خطابه، درک و شناخت حقیقت استمی

، مسیر شناخت حقیقت را به »امر«، »والیه«، »اهل البیت«های واژه با) ع(امام حسین

معنایی با هم قرار دارند و  ارتباط معنایی آنها  یها در طیفاین واژه. است دادهمردم نشان 
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  . کرده است جستهبر) ع(گر مفهوم حق را از دیدگاه امام حسیندییکبا 

-۸۸٥راغب اصفهانی، ( امر به معنای بر عهده گرفتن کار یا امریهای والیه و واژه 

مصطفوی، ( ، امارت بر قوم)۷/۲٤۷قرشی، ( ، اداره کردن، شایستگی در تدبیر امور)۸۸٦

جهل مردم ). ۸/۲۹۸فراهیدی،  ( و امیر است) ۸۹راغب اصفهانی، (  ، سرپرست)۱/۱٥۷

این واژه در . یابدشود و اهمیت میمعنادار می) ع(نسبت به این حق در کالم امام حسین

 معنای نادانی، بد اخالقی، پایمال کردن حق، خود را به نادانی زدن  استظاهر به 

عنا این م. ن در قرآن سفاهت و بی اعتنایی استاما یکی از معانی آ ،)۱/۳٠۷بستانی، (

ُتْم «: استآمده آیه این در 
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ِخیِه ِإذ

َ
 َو أ

َ
ُتْم ِبُیوُسف

ْ
َعل
َ
 َعِلْمُتْم ما ف

ْ
وَن   َهل

ُ
/ یوسف( »جاِهل

در حالی که آنان از کار خود بی ،دران یوسف بوداو منظور از جاهلون  بی اعتنایی بر )۸۹

عنایی این واژه با توجه به عبارت موجود در خطابه و ارتباط م). ۲/۸۱قرشی، ( خبر نبودند

نیز سفاهت و  »جهلتم«از ) ع(رسد که منظور امام حسینبا متن خطابه، به نظر می

نه به معنای بی دانشی و ناآگاهی نسبت  ،اعتنایی مردم نسبت به حق اهل بیت است بی

بی جهالت به معنای  در حالی که ؛جهالتی مسئولیت ساز استچنین . به حق آنان

متوجه صاحبان  نیست، مسئولیت چندانیهمراه منی و لجاجت ا دشبدانشی و نادانی که

در واقع این نوع جهالت بی اعتنایی نسبت به حقی است که ).۳۲٦بستانی، ( کندآن نمی

با ذکر مکرر نسب خود و ) ع(به این ترتیب، امام حسین .برای مردم احراز شده است

کوشیده  و حرمت آنان و حتی اسوه بودن اهل بیت) ص(ارتباط خویشاوندی با پیامبر

 :آمده است نیامعاین حرمت نیز به . آگاه سازد مردم را نسبت به رعایت این حق است

آنچه از حقوق خدا که انجام دادن آن واجب باشد، بزرگی و شکوه، عهد و پیمان که 

 کستن آن حرام باشدشکستن آن روا نباشد، نصیب و قسمت، حقی که نپذیرفتن یا ش

به معنی مالمت کردن، سرزنش کردن، و  »عاتبوها« یشان با واژۀا).۳۲٦بستانی، (

به این ترتیب،  .را سرزنش آمیز دانسته است چنین عملی) ٥۹۲بستانی، (  نکوهش کردن

جهلتم و تعرفوا در ارتباط با اهل بیت مطرح شده  ۀشده و با واژتبدیل حق به واژۀ کانونی 

  . است

  

  نقد حاکمیت

سوم در حضور یاران خود و  ۀاز نقش سیاسی مردم  را در خطاب  این مؤلفه) ع(امام حسین

به این . نقد حاکمیت است امحتوای این خطابه سیاسی و آشکار . سپاهیان حر بیان کردند

را که مستلزم نقد  تیحاکم یها ،مشخصه)ص(منظور،ایشان با استناد به حدیثی از پیامبر
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در ارتباط  وو دسته واژگان قرار دارند در این حدیث د. کرده است انیتوسط مردم بود، ب

در دستۀ اول . است شدهسیاسی مردم نسبت به حاکمیت مطرح مسئولیت  معنایی،

در ارتباط معنایی . قرار دارند» قول«، »بفعل«، »سلطانا جائرا«، »رای«، »َمن«های  واژه

متبلور »قول« و» فعل«های مردم در واژهاز سوی  ها باهم، شیوه نقد حاکمیتاین واژه

در واقع بار معنایی این . شده است تأکید بر  نقد زبانی و عملی حاکمیتاست و  شده 

  . ستا»سلطان جائر«و » رای«، »َمن«های حدیث در ارتباط با مردم در واژه

راغب (  رودیدر مورد انسان و نه غیر انسان به کار م - کهیکسی یا کس - به معنی»  َمْن «

، بلکه نوع انسان و به نیستنظر  درفرد یا گروه خاصی  ،این واژهدر ). ۷۷۷نی، اصفها

»  رای«اما وقتی با واژۀ  ،کندکه در جامعه زیست میرا در بر می گیرد عبارتی هر انسانی 

ارتباط  )۳۷٥راغب اصفهانی، (  و مشاهده )٤۱۸بستانی، ( به معنای  با چشم ِخرد دیدن

گر عدول حاکمیت از قوانین تماشاکه  را شامل می شود ز انسانها یابد، طیفی امعنایی می

موظف واکنش در برابر این نوع حاکمان برای و سنت الهی و نبوی هستند و آنان را 

  . داند می

راغب نیز ). ۳/۲۹٠قرشی، ( طان  از واژۀ سلطه به معنی قدرت گرفته شده استسل 

ن و قدرت از روی قهر معنا کر 
ّ
این معنا به منزله مذموم بودن هر . ده استسالطه را تمک

  .های ذکر شده باشدکه دارای مشخصه باید نقد شود سلطانی نیست، بلکه سلطانی

 به معنای عدول و انحراف از حق، بازداشتن مردم از عمل به امور شرعی»  جائر«

حسین یوسف و ( است ، و برگشتن از عدل)۲/۸۹قرشی، ( ، ظلم)۲۱۱راغب اصفهانی، (

 ،منفی بر جامعه تأثیررسد این واژه به سبب اهمیت و به نظر می). ۱/۱۷٤صعیدی، 

که حاکمیت را مستلزم  است هاییواژه ،دستۀ دوم. ها آمده استاز دیگر مشخصه پیشتر

، »ناکثا لعهد الله«، »مستحال لحرم الله«: آمده است هاعبارتاین در  و کردهمعرفی نقد 

ترکوا طاعه «، »لزموا طاعه الشیطان« ،»العدوان«، »االثم«، »مخالفا لسنه رسول الله«

حرموا «، »احلوا حرام الله«، »استاثروا بالفی«، »اعطلو الحدود«، »اظهر الفساد«، »الرحم

  .»حالله

به معنای حالل کردن محرمات الهی و بازگشتن از قوانین و » مستحال لحرم الله«

نیزواژۀ ناکث و عهد در معنا بخشی به » الله ناکثا لعهد«ترکیب . های خداوند استسنت

 ،)۱۲/۲٥٦مصطفوی، ( به معنای نقض کردن» ناکث«. عبارت و حدیث اهمیت دارند

، )۳٥۱/ ٥فراهیدی، (  شکستن  ،)۷/۱٠۷قرشی، (  وفاداری است ۀنقض عهدی که الزم

واژه ). ٥/۱۱٤ابن اثیر، ( و شکستن عهد و پیماناست) ۹۳۳بستانی، ( گسیختن، باز شدن
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، وفاداری، تضمین، پشتوانه، )۱/۱٠۲فراهیدی، ( نیز به معنای اعتماد، اطمینان» عهد«

ها، ، پیمان)٦۲۸بستانی، ( آرامش خاطر، سفارش، پیمان، سوگند، کفالت، ضمانت

، امر، )٥۹قرشی، ( ء پی در شیدر، نگهداری و مراعات پی)۳/۳۱۱ابن منظور، ( مواثیق

، حفظ و )۱/۱٠۲فراهیدی، ( ت و تقدم صاحب بر شیوصی، )۸/۲۹۹مصطفوی، ( ذمه

 ، امان و اطمینان  است)۲/٦٦٠راغب اصفهانی، ( نگه داشتن چیزی و مراعات نمودن آن

، نیستها بستن پیمان دهد که عهد فقطتنوع معانی این واژه نشان می). ٤۳٥فیومی، (

است، شامل  که حفظ و پاسداشت آن ضروریرا بلکه گفته، کالم، شیء و هر چیزی 

ناظر بر نقض عهد و شکستن پیمانی » ناکثا لعهدالله«به این ترتیب، عبارت . شود می

ممکن است منظور امام .شده استملزم ه حفظ آن باست که انسان با خدا بسته و 

بندگی در امور وظایف تذکر بی اعتنائی حاکم نسبت به  ،این حدیثنقل در ) ع(حسین

های بنابر گزارش. جسارت او در برابر پروردگار بوده باشدستاخی و گو به عبارتی  است

  . ردکمعاویه صدق میبنیزیدشرایط بر این  ،تاریخی

نکته جالب توجه در . آمده است» الله لعهد ناکثا«پس از » رسول الله السنه مخالف«

. است برای سنت رسول الله» مخالفا«برای عهد الله و » ناکثا«این عبارت استفاده از فعل 

 بار معنایی این افعال ضرورت التزام حاکمیت به عهد و پیمان خداوند و عمل به سنت

های آنان در برابر رفتارهای حاکم، محور حساسیت مردم و واکنش .دهدنبوی را نشان می

تقبیح  بابتوجهی در این هر گونه سکوت، انفعال و بیدر آن، و است بحث این حدیث 

انفعالبه ادامه ستم و استمرار اعمال خالف قانون الهی و سنت  ه است، زیرا سکوت وشد

به این ترتیب، پیام مهم این حدیث برحذر داشتن مردم از  .دمی رساننبوی حاکمان 

  . تفاوتی نسبت به عملکرد حاکمان است بی

قد لزموا «:آمده است هاعبارتاین حاکمیت در ی از نقد حاکهای دیگر مشخصه

و «، »و عطلوا الحدود«، »و أظهروا الفساد«، »ترکوا طاعه الرحمن و«، »طاعه الشیطان

 :دانها افعال مهم در این عبارت. »و حرموا حالله«، »و أحلوا حرام الله«ء،  »استأثروا بالفي

 ، ثبوت و دوام چیزی)۸۱٦بستانی، ( به معنای چیزی را الزم و ضروری شمردن» لزموا«

). ۲/٥٥۲فیومی، ( و پایداری است) ۷۳۹صفهانی، راغب ا(، ثبات امری)٦/۱۷۸قرشی، (

) ۳٤٤راغب اصفهانی، ( رد کردن چیزی از روی قصد و اختیار یا با فشار و اضطرار» ترکوا«

 آشکار شدن، غلبه یافتن، باال آمدن» أظهروا« ). ۲۲٤بستانی، (  و  رها کردن است

بستانی، ( شدن استو نمایان ) ٥۳٥راغب اصفهانی، ( ، پیروزی یافتن)٥/۲۷٦قرشی، (

 ،، چه کماست چیزی از حد اعتدالحاکی از خروج  و وقتی با فساد همراه شود،) ٥۹٠
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عدول  به ، اشاره ای استدر ارتباط با حاکمیت این واژه). ٦۳٦راغب اصفهانی، (چه زیاد 

، نیز به معنای تعطیل شدن، رها کردن، از کار انداختن، از »عطلوا«.لحاکم از حد اعتدا

 در این عبارت، منظور). ٦/۱٦قرشی، ( و  خالی شدن است) ٦۱٤بستانی، (ادندست د

  . استرا تعطیل کرده تعیین شده در قانون الهی این است که حاکمیت، حدود 

بهره  و دیگری را از آن بیاست چیزی را مخصوص خود دانستن  معنایبه  »استأثروا«

 به معنای غنیمت و  خراج »ءفی«اتصال این فعل به ). ٦۲راغب اصفهانی، ( کردن

اکمیت از سوی حغارت و برداشت اموال عمومی و بیت المال  حاکی از )٦۷٤بستانی، (

 خروج» و أحلوا حرام الله، و حرموا حالله« ارتباط معنایی این عبارت با عبارت. است

قوانین الهی و وارونه کردن حالل و حرام خداوند را نشان از حدود و  دستگاه حاکمیت

در کربالست که ضمن بیان ) ع(های امام حسیناین خطابه از مهمترین خطابه. دهد می

منکرات حاکمیت، بر نقش سیاسی مردم در نقد حاکمان و جلوگیری از جسارت آنان در 

  .شده استاستمرار بر منکرات تأکید

  

  پرهیز از انفعال اجتماعی 

مردم  از یک سو،که است  شیوهاین واژگان به ترتیب لفه از نقش سیاسی مردم، ؤدر این م

 وضع ، بیاندیگراز سوی و  دعوت شدهبه مشارکت سیاسی و پرهیز از انفعال اجتماعی 

 :ستهااژهشامل این و  دستۀ اول .طلبدمشارکت مردم را می در نهایت،که  است موجود

و » ال یعمل«، »الحق«، »معروف«، »ادبر«،»تنکرت«، »تغییرت«، »دنیا«، »ترون«، »اال«

  . هابرجسته شده استو در آنها رواج منکرات و به حاشیه رفتن معروف» باطل«

ما قد ترون و أ«: است بار معنایی پرهیز مردم از انفعال اجتماعیشامل  هاعبارتاین 

بیشترین نقش در . »به اال ترون ان الحق الیعمل« و »ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت

این در  .معنای دیدن و مشاهده کردن است؛ »ترون« ۀواژمعنابخشی به عبارت مذکور، در 

که با وجود اند  شده، افرادی سرزنش »...من رای سلطانا جائرا «عبارت در کنار  ،عبارت

 به این ترتیب، .اندماندهتفاوت و بی منفعل ظلم و ستم سلطان و رواج منکرات،آگاهی از 

پرهیز از « خشی و ایجاد مؤلفهکه از یک ریشه هستند، در معنا ب» ترون«و » رای« واژۀ

  . نددار نقش مهمی » انفعال اجتماعی

و ان الدنیا قد «در عبارت  دهد،ت موجود را نشان میها که تغییرااز واژه دستۀ دوم

بار معنایی » تنکرت«و » تغییرت«های در این عبارت، واژه و قرار دارند» تغیرت و تنکرت

تغییر صورت چیزی بدون تغییر  :می شودواژۀ تغییر بر دو وجه معنا . کنندآن را حمل می
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با توجه به بار ). ۱/٦۱۸راغب اصفهانی، (  ذات آن و تغییر در معنی تبدیل به غیر آن

های بعدی نیز میزان شدت آن بیان شده، به تغییر مد نظر که در عبارت ،معنایی عبارت

از دیگر کلمات مهم این عبارت است که  به » تنکرت« واژۀ. معنای تبدیل به غیر آن است

، ) ۱٥٥بستانی، ( معنای  از خوشحالی به بد حالی افتادن، دگرگونی و تغییر شدید

 ). ۸۳۳راغب اصفهانی، ( و  شناخته نشدن است) ۷/۱٠۹قرشی، (  نشناختن
ی به شدت و میزان رواج منکرات و دور شدن از معروفات و به عبارت دستۀ سوم واژگان،

 :آمده است هاعبارتاین این واژگان در . دارندج باطل را بیان میحاشیه رفتن حق و تروی

کصبابه اإلناء، و خسیس   فلم یبق منها اال صبابه«، و »و ادبر معروفها و استمرت جدا«

شدت و حاکی از  »جدا«و» ادبر«های در عبارت نخست واژه. »عیش کالمرعی الوبیل

تصویر ذهنی از اشاعه » صبابه«سازی و واژۀر عبارت دوم با تشبیهو د استعمق مسئله 

بیشتر عمق تغییر موجود  ،های ذکر شدهمعنایابی واژگان عبارت. است هشدمنکرات بیان 

  .سازددر جامعه آن عصر را نمایان می

، )۲/۳۲٦قرشی، ( اعراض کردن و )۳۸٤بستانی، ( است ادبر به معنای مرگ چیزی

از  ، و هر چیزی که بر خالف قبل)۱/٦٥٦راغب اصفهانی، ( گرداندن پشت کردن، روی

ای تغییر یافته که به غیر معروفات به گونه ،این عبارتبنابر ). ۳۲/ ۸فراهیدی، ( باشد آن

واژۀ صبابه در عبارت بعدی نیز میزان و شدت تغییر معروف و تبدیل . استل شده تبدیآن 

راغب ( باقیمانده آب یا شیر در ظرف معنای» صبابه«. ن به غیر را بیان داشته استآ

این مفهوم ). ٥٤٦بستانی، (آب و مانند آن در ته لیوان  ۀباقیماند است و )٤۳۷اصفهانی، 

ناچیز بودن و بی ارزش شدن » استمرت جدا« و » معروفها«، »ادبر«های در ارتباط با واژه

سازی با تصویر) ع(رتیب، امام حسینبه این ت. دهدمعروفات و ترویج منکرات را نشان می

و  کردهتفاوتی مردم نسبت به شرایط پیش آمده را سرزنش  از وضع موجود، سکوت  و بی

و خسیس «: گنجانده استعبارت  در اینبرای جامعه را را پیامد منفی چنین وضعی 

ز که ا است به معنای غذا و گیاهی» وبیل«در این عبارت واژه  .»عیش کالمرعی الوبیل

نیز به » مرعی الوبیل«در ترکیب  ،)٤۱٤.راغب اصفهانی، ( اند بیمناک زیان و ضرر آن 

در ). ۹۷٤بستانی، ( که جامعه در آن قرار داشتی است معنای وضعیت سخت و خطرناک

باید از ترویج منکرات و  ،شرایطی مردم با شناخت حق و آگاهی نسبت به معروفاتچنین 

زمانی که حاکمیت خود در به خصوص  ؛کردندجلوگیری میتباهی راه جامعه به افتادن 

شد و آنان مکلف ور و مروج مفاسد بود، نقش سیاسی مردم برجسته میدر منکرات غوطه



  ٤٣   هامیان مفاهیم و مقوله  در کربال از منظر روابط معنایی) ع(حسینهای امام کاوی نقش سیاسی مردم در خطابهمعنا

  . ندبایستتباهی و ترویج منکرات در برابر  بودند

  

  پرهیز از شتاب زدگی 

در روز  )ع(سینپنجم امام ح رخطابۀی استکه داز عجله و شتاب از دیگر موارد مهم یدور

ایشان مردم را از اقدام عجوالنه،  :بر آن تأکید شده استدر نقش سیاسی مردم عاشورا 

در این  .است کردهدعوت  خردورزیو به شنیدن و داشته احساسی و بدون تعقل برحذر 

و ال تعجلونی حتی أعظکم بما «، و »اسمعوا قولي«: اهمیت دارند هاعبارتاین لفه ؤم

» حق«و » اعظکم«، »تعجلونی«، »اسمعوا«های ارتباط معنایی میان واژه .»لحق لکم علی

 پدیدزمینه شناخت حق را سرانجام  کهتکیه دارد  برشنیدن و درک آگاهانه و خردمندانه

، در ارتباط با )۹۷بستانی، ( و عظمت نیز به معنای بزرگ شمردن» اعظکم«واژۀ . آوردمی

مسیر شناخت  است که در چنین شرایطی. دهدمیاهمیت آنها را نشان  ،این دو مفهوم

  .شودحق از باطل مشخص می

- ٥/۲۹٤قرشی، ( ء پیش از وقت آن است در لغت به معنای طلب شی» تعجلونی«

مردم از ،سوره نحل ۱ ۀدر بخشی از آی:در قرآن مذموم است این واژه تا حدودی). ۲۹٥

تی«:شده اند اقدام عجوالنه برحذر داشته
َ
ْمُر ا  أ

َ
وُه أ

ُ
ْسَتْعِجل

َ
ال ت

َ
ِه ف

َّ
  ).۱/نحل( » لل

ها، ضمن آشکار کردن محتوای معنایابی واژگان مرتبط با عناصر موجود در خطابه

 است)ع(حسیننظام معنایی از نقش سیاسی مردم در اندیشۀ  امام حاکی از درونی آنها، 

، »حاکمیتنقد « ، »شناخت حق«، »ثبات در تصمیم« : استوار است عناصر پنجگانه برو 

در ایجاد عناصر موجود، برخی از واژگان بار .»پرهیز از شتاب زدگی« و » پرهیز از انفعال« 

  . استتری دارند که در جدول زیر نشان داده شده معنایی بیشتر و اثر بخش
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  در کربال) ع(های امام حسینارتباط معنایی واژگان، عناصر و مقوله خطابه :۲جدول

  

  

  

  عناصر موثر بر تولید مقوله  واژگان زمینه ساز در ایجاد عناصر

اطمان، عهودکم، مواثیقکم، ال تسلمونی و ال 

 تخذلونی
ثباتی در تصمیم گیری بی 

  )برای وضع موجود(

 تصمیم گیریثبات در 

  )اندیشۀ  سیاسی(
شناخت حق  والیه، االمر، جهلتمتعرفوا، الحق،اهل بیت، 

  نقد حاکمیت  َمن، رای، سلطانا جائرا، بفعل، قول

اال، ترون، دنیا، تغییرت، تنکرت، ادبر، 

  معروف، الحق، ال یعمل، باطل

  پرهیز از انفعال اجتماعی

ال تعجلونی، اعظکم، لحق، اعتذر، 

  مقدمی، علیکم

  پرهیز از شتاب زدگی 
  

  

  در کربال) ع(های امام حسینمعنایِی نقش سیاسی مردم در خطابهرتبندی صو

هر چند که این . مردم مخاطب اصلی هستند) ع(های امام حسیندر تمامی خطابه

، است گفته شده یزیدها در جریان واقعۀ کربال و در ظاهر خطاب به سپاهیان خطابه

به نسبت ایشان  خاصخطاب  حاکی ازای واژهتعبیر یا  و نه» ایها الناس«ترکیب 

حاضر در صحنه سپاه فراتر از ای  در گسترهدهد که مخاطبان نشان می ،سپاهیان

در ارتباط با آن ضمایر، است و  ها واژۀ کانونیخطابه ۀدر هم» الناس«واژۀ  .اند بوده

یکی از این . کنندمفاهیم و عناصری مطرح شده که بار معنایی متن خطابه را حمل می

 « ضمیر ،موارد
ُ
مرجع این . ها تکرار شده استبار در خطابه ٥٠است که بیش از » مک

ها به میزان اهمیت این واژه به عنوان نقطه مرکزی و محوری خطابه. است» الناس«ضمیر 

حتی . دهندها معنای خود را از دست میحذف شود، خطابه حدی است که اگر از متن

گذار بر ایجاد مقوله محوریعناصر تأثیر   

مقوله 
 مردم  محوري 



  ٤٥   هامیان مفاهیم و مقوله  در کربال از منظر روابط معنایی) ع(حسینهای امام کاوی نقش سیاسی مردم در خطابهمعنا

همچنان بر ، قوانین الهی و سنت نبویعدول حاکمیت از مشتمل بر سوم که  در خطابۀ

  . شده استحضور و نقش مردم در برابر حاکمان و نقد عملکرد آنها تأکید

هادر ارتباط با هم، زوایای مختلفی پیوست و انسجام معنایی در ساختار و بافت خطابه

 دهد که در قالب عناصردر عرصه نشان میرا از نقش سیاسی مردم و اهمیت حضور آنان 

دیگر، به نقطه یکهر کدام از این عناصر ضمن ارتباط معنایی با . مایان شدنگانه پنج

برخی از آنها به دیگر عناصر نیز معنا  شوند ویعنی مردم وصل می ،هامرکزی خطابه

آمیز به گیری از یک طرف  خطابی سرزنشثباتی در تصمیمبی ،به عنوان مثال ؛دهند می

گیری برای مردم در تواند توصیه به ثبات در تصمیمیگر میمردم آن زمان بوده و از طرف د

توان به ثبات در تصمیم دست یافت که شناخت حق زمانی می. ای باشدهر عصر و زمانه

شود، بلکه شناخت حق نیز با شتاب و عجله و احساسات حاصل نمی. صورت گرفته باشد

مکان ، اشناخت حق با حصولهمچنین . آیدمیبه دست مل و دقت أبا رشد خرد، تفکر، ت

مشارکت فعال مردم مانعی جدی در . شود میعرصه نیز فراهم ضور آگاهانه مردم در ح

از عدول او از قوانین ،زیرا آنان با نقد حاکمیت ،حاکمیت خواهد بوددرست عملکرد نا

پذیر اصالح حاکمیت امکان ،و از این طریقکنند جلوگیری میالهی و سنت نبوی 

کامال مشهود است و در نمودار زیر ) ع(های امام حسینخطابهدر فرایند  این. شود می

  . شودنشان داده می
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  ی نقش سیاسی مردم و پیامد مرتبط با آنها ارتباط معنایی عناصر و مؤلفه:۱نمودار

  

در صورت معرفت به  است و شناخت حق به نقطه کانونی تبدیل شده در این نمودار 

و در صورت جهل نسبت به آن این زنجیره معیوب  یابد میزنجیره موجود ادامه  ،آن

. شودمیدر ارتباط با حق مشخص» جهلتم«و » تعرفوا«هایدر اینجا اهمیت واژه. شود می

به حرکت درآوردن ) ع(امام حسین ۀدهد که اندیشها نشان میمضامین و محتوای خطابه

 اصالح و رشد جامعه ای برایبه چنین چرخهنسبت این چرخه بود و برای آگاهی بخشی 

 ،بنابراین. فعال است و ای آگاهآمدن جامعهپدید پیامد ایجاد چنین فرایندی، . کوشید

ارتباط مستقیم با مقوله محوری مردم  اط معنایی زنجیر وار با هم وعناصر پنجگانه در ارتب

 دارند که) ع(حسینامام  ۀمردم در اندیش تأثیر مهمی در فعلیت بخشیدن به نقش سیاسی

 درک و فهم حق
ثبات در  شناخت حق

 تصمیم گیری

مشاهده 

 خردمندانه

پرهیز از 

  شتاب زدگی

  ای عوامل زمینه

 ساز

پرهیز از  انفعال 

  اجتماعی

حضور آگاهانه 

  مردم در عرصه 

اصالح 

  حکومت

 نقد حاکمیت

 اصالح جامعه
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  . شوددر نمودار زیر نشان داده می

  

   در کربال) ع(حسینهای امام صورتبندی معنایی از  نقش سیاسی مردم در خطابه

  

  نتیجه 

بر معانی واژگان و ارتباط معنایی آنها با در آنها های زبانشناختی متن محور که با روش

از طریق بررسی تری از واقعۀ کربال را زوایای دقیقمی توان ، شده استتأکید جمله و متن

برای مطالعات تاریخی متن  هاییچنین روش. دکر شناسایی ) ع(حسین ی امام ها خطابه

تری نیز ، بلکه نتیجه دقیقمی کاهدهای ذهنی محقق فرضمحور، نه تنها از دخالت پیش

این . سازدهای تاریخی را آشکارتر میدهد و زوایای پنهان موجود در متنبه دست می

هر  نشان داد که در کربال) ع(های امام حسینهای درون متنی خطابهروش در تحلیل مایه

فعال  بر حضور ،حقانیت اهل بیت در والیت و امور جامعهبا وجود اشاره به چند ایشان 

بارها  نیز تأکید وی آگاهانه و همراه با شناخت ها گیری مردم و اختیار آنان در تصمیم

در ارتباط با نقش  ،این مهم در چرخه پیوستار عناصر با هم. اند کردهتوصیهنسبتبه آن 

رشد فکری  بیشتر بر) ع(در واقع امام حسین. سیاسی نمایان است ۀرصمحوری مردم در ع

چنین . می دانستتحول در سطح کالن جامعه  أو چنین امری را منشداشت جامعه توجه 

 

در ثبات 

 تصمیم

شناخت 

 حق

نقش سیاسی 

 مردم

پرهیز از 

 شتاب زدگی

پرهیز از انفعال 

 اجتماعی
نقد 

 حاکمیت
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باال و در واقع از مردم به  هسیاسی از پایین ب ۀدر عرصاصالح جامعه  تفکری حاکی از

م نسبت به حق، مصادیق و این اتفاق در صورت شناخت مرد. است سمت حاکمیت

نظارت دقیق بر عملکرد حاکمیت، مانع سوء استفاده از قدرت  ی آن، ضمنها مؤلفه

نقش سیاسی مردم برجسته شده و آنان تصمیم گیرندگان  ،در چنین شرایطی. شود می

درست و در مسیر رشد  مردم باید های اما تصمیم. سیاسی خواهند بود ۀنهایی در عرص

الزم است عناصر پنجگانه با نقش کلیدی و کانونی شناخت  و بدین ترتیب، جامعه باشد

 ۀشود و چرخدر این صورت امکان تصمیم درست فراهم می ؛دنحق در اولویت قرار گیر 

  . آیدرشد جامعه به حرکت در می
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