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 چکیده

تـرین مسـائل    و مهـم  نیتـر  يجدبیان  که به استنمایشی  هايگونهترین  مهمیکی از تراژدي، 
گیـرد  هایی شگرف قرار مـی در مقابل قدرت مقاومتشتوان و  تراژدي انسان با همه. در پردازدمیبشري 

کنند؛ شـناخت  دهند و در ازاي رنجی که بر انسان تحمیل میکه او را به سمت سرنوشتی مبهم سوق می
پـاالیش  بار زمینه را براي هاي فاجعههاي تراژیک با بازنمایی سرنوشتدارند. نمایشو آگاهی ارزانی می

دارد تـا در مـورد   کنند. این قابلیت تـراژدي مـا را بـر آن مـی    روحی مخاطب و پندآموزي او فراهم می
انجام که هدفشان تعلیم و تزکیه است، در قالب تراژدي فکر کنـیم.  هاي دینی سوگروایتسازي  نمایشی
هـاي قرآنـی،   امل قصـه هـا شـ  . این روایتبخشی از گنجینه ادبی و فرهنگی ما هستند ،هاي دینیروایت
هاي ژانر تـراژدي بـراي   شناسایی ظرفیتپژوهش حاضر به  .هاي مذهبی و تاریخ انبیا و اولیاستداستان
که ژانر تراژدي بـا   دهدنتایج نشان میو  است پرداختهانجام هاي دینی سوگسازي روایتنمایشی

 -شـود خود چون کنش قهرمان براي کشف حقیقت که منجر بـه پـاالیش روحـی مـی     هايمؤلفه همه
بسـتر   -هامارتیا (به معناي شیفتگی مهلک و نه به معناي ارسطویی مرسوم آن)، کاتارسیس و بازشـناخت 

 آورد.عاشورا فراهم می انجام چون حادثههاي دینی سوگسازي روایتخوبی را براي نمایشی
 .هاي تراژديتراژدي، روایت دینی، روایت عاشورا، مؤلفه واژگان کلیدي:

                                                           
 f.saeedian@chmail.irادبیات نمایشی  کارشناس ارشد. 1
 naghasham@gmail.comاستادیار دانشگاه صداوسیما  .2
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 مقدمه 

ازا دانـد کـه  داراي در  تقلیدي از کار و کرداري شگرف و تمام می«را  2تراژدي 1ارسطو
ها آراسته شـده بـه نقـل و روایـت     وسیله کالم به انواع زینتهایی معین است و بهو اندازه
نفـس انسـان از ایـن عواطـف و      انگیزد تا سبب تزکیهآید و شفقت و هراس را برمیدرمی

 )3کاتارسـیس ). غایت تـراژدي نـزد ارسـطو تزکیـه (    121: 1385(ارسطو، » انفعاالت گردد
آورد. دلیل ایـن اتفـاق   است که نوعی رهایی شفابخش از تنش را در مخاطب به وجود می

همـدلی بـا قهرمـان     شمول موضوع تراژدي دانست که هم منجر بهرا باید در اهمیت جهان
انجامـد.  شود و هم به درك مصیبت او یا به اصطالح بـه شـفقت و تـرس مـی    تراژیک می
بـار تعریـف   پایانی سوگناك یا مصیبت با  توان تراژدي را نمایشنامه بسیار جديامروزه می

 راًیـ اخکه شخصیت اصـلی مسـبب آن اسـت و او را نیـز تقـدیر، ضـعف اخالقـی و        کرد 
 یا فشارهاي اجتماعی ناگزیر کرده است. یشناخت روانناسازگاري 

؛ دین نیـز چـون کـارکرد    وجود داردتأملی در دو مفهوم دین و تراژدي شباهت قابل
گاه در کتب مقدس از جملـه قـرآن کـریم بـراي     اي اخالقی است. تراژدي در پی تزکیه
 طـور مـدار و بـه   دین از انسان، و شود یمهایی اشاره درونی به داستان دستیابی به این تزکیه

عبـرت زنـدگی خـویش سـازند.      ها را مایهخواهد تا این داستانمی ها انسان کلی از همه
 شـود. هایی که برخاسته از کتب مقدس و تاریخ ادیان است روایت دینـی اطـالق مـی   داستان

ساخت خود مبتنی بر مبانی دینی هستند، و نظام ارزشی حاکم بـر  ها در ژرفاین روایت
 سـاخت در ژرف به این ترتیـب، روایـت اسـالمی   هاي دینی است. ها، نظام ارزشروایت این
 .مبتنی بر مبانی دین مبین اسالم است خود

سـازي،   نمایش، نمونه یا بازتولید موضوعی در دنیاي واقعی است. منظور از نمایشـی 
در آن لحـاظ   هاي نمایشـی اي که ظرفیتگونهبهاست؛ اي از ارائه ـ نمایاندن ـ متن   شیوه

                                                           
1 Aristotle 
2 Tragedy 
3 Catharsis 
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هـاي ایـن ژانـر بـراي     سنجی ژانر تراژدي، بررسی قابلیت بنابراین منظور از ظرفیتشود. 
 انجام است.هاي دینی سوگنمایاندن و به نمایش درآوردن روایت

نمایانـد و  هـاي دردنـاك موجـود در تـاریخ تکامـل انسـان را بـازمی       تراژدي، ستیزه
 انـدازي هنري فلسفی با چشـم ق زندگی انسان زمینی است. تراژدي، هاي عمیبازگوکننده رنج

هاي مربوط به طبیعت هستی، معنی زندگی و آرزوها که در آن اندیشه استبسیار وسیع 
 شـمول  جهاناي است تجربه ،تراژیک شود. تجربههاي متعالی آدمی منعکس می و ارزش

فرضیِ) شـرقی ـ غربـی فقـط بـه      (و مشکوك و توان آن را در جغرافیايِ فرهنگی نمیو 
ایـم) تجربـه تراژیـک     ایم (جرأت کردهغربیان منحصر کرد. ما در دوره فردوسی توانسته

اي در فردوسـی  زندگی را از سر بگذرانیم، بنابراین تحقق داستانی و ادبی چنـین تجربـه  
کـه   کـرد  مشـاهده تراژیک را در حادثه کربال نیز  توان تجربهمشاهده است. حتی میقابل
 شاید از همه نظر تراژدي به معناي ارسطویی نباشد، اما در ماهیت خود دربردارنـده  البته

 مضامین تراژیک است.
مختص فرهنگ و سـرزمینی خـاص نبـوده و     صرفاًدرك این مطلب که ژانر تراژدي 

اي را در فرهنگ ادبی و نیز فرهنگ دینی خود سـراغ گرفـت،    هاي شایسته توان نمونه می
هاي موجود در فرهنـگ   نگارندگان را بر آن داشت تا تحقیقی نظري درخصوص ظرفیت

د. به ند و امکانات تراژیک نهفته در آن را آشکار سازنایرانی ـ اسالمی خود به عمل آور 
-سازي روایـت هاي این ژانر براي نمایشیبرداري از ظرفیت رسد شناخت و بهرهنظر می

نویسان متدین حائز اهمیـت خواهـد بـود. در پـژوهش     انجام براي درامهاي دینی سوگ
 .کنیممیعظیم کربال را در ژانر تراژدي مطالعه  حادثهحاضر، 

 انجامروایت دینی سوگ

 "Gnarusدر التـین و  " Narrara") و مشتقات آن بـه Narrativeروایت ( تبار واژه
اخت اسـت کـه خـود ریشـه در تبـار      ، به معناي دانش و شـن Gnarusرسد. می یونانی"

شده دیگر آن است) واژه کهن و فراموش یونانی مشتق Gnos(دارد "Gna"اروپاییهندو
اروپایی دارد. بـه ایـن اعتبـار،    نیز ریشه در همان واژه هنـدو " geenawwan"انگلیسی 
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روایت به معناي یافتن دانش است. ارسطو نیز در نظریه ادبی خـود داسـتانِ اسـتوار بـر     
ایـن واژه بـه    ،). در لغت فارسی176:  1380خواند (احمدي، می» تحقق دانش«تقلید را 

 بیـان معنی حدیث، خبر و نقل کردن سخن و در اصطالح ادبی متنی است که داستان را 
 .)695 :1376(انوشه، گویی دارد کند و داستانمی

منطق زندگی بشر پیش از آنکه بر اساس رابطه علّی و معلولی باشد، منطـق داسـتانی   
دهند و هر داستانی توالی رخـدادها  است. این رخدادها هستند که زندگی ما را نقش می

وایت آن چیـزي اسـت   و هر داستانی روایت است، روایتی از رخدادها. ر؛ در بستر زمان
اي از زمـان  که داستان را بازگوید یا نمایش دهد و این نمایش یا بازگویی باید در برهـه 

کند و جـدا از آن  روایت دینی از قواعد عام روایت پیروي می .)16: 1383باشد (توالن، 
روایـت دینـی، روایتـی اسـت کـه در      «نیست. تنها وجه تمایز روایت دینی آن است که 

زاده، (یوسـف » هـاي دینـی برخـوردار بـوده    از مبانی و اندیشه ،ساخت خودسطح ژرف
 )، و نظام ارزشی حاکم بر جهان روایت، دینی است.27:  1390

را بـراي  روایـت  تـرین  مند ظرفیت ،انجامهاي دینی سوگاگر بخواهیم از میان روایت
تـرین  مایـه پر شـک حادثـه کـربال یکـی از    ادبیات نمایشی جستجو کنیم، بی برگردان به

دینی جدا از ابعاد مهم سیاسـی و مـذهبی،    -هاي دینی است. این جریان تاریخیروایت
هـاي تراژیـک و   بـا ایـده   ار زیـادي یبسـ  داراي روند خاص دراماتیکی است که شباهت

 . داردموقعیت تراژیک 

 موقعیت تراژیک در روایت عاشورا

فـرد و تقـدیر یـا فـرد و نظـام      موقعیت تراژیک موقعیتی است که در آن دو فرد یا «
در  کـه  یهنگـام گیرند. فـرد  سیاسی یا فرد و خدایان (خدا) با یکدیگر در تصادم قرار می

شود؛ انتخابی که باید با تمام وجـود  گیرد؛ ناگزیر از انتخاب میموقعیت تراژیک قرار می
را » مقـدس  نـه «زنـده. قهرمـان تراژیـک     مرده باشـد یـا مـرده   زنده بهاي آن را بپردازد. 

 .)1378، (حنایی کاشانی» انجامدگوید و این به مرگ تراژیک می می
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بیند بیعت است، یا خود را در آن گرفتار می (ع) یعل ابن نیحسعیت تراژیکی که موق
آغـاز   جا نیهمبا قدرت حاکم دست بیعت دهد یا کشته شود. کنش دراماتیک نیز از باید 
ورزد، و امـام حاضـر نیسـت    اصرار می(ع) ام حسین شود. یزید به گرفتن بیعت از اممی

 با فرد فاسقی چون او بیعت کند.
عاشـورا، از   ها شش مرحله در نظر گرفته است. حادثـه نورتروپ فراي براي تراژدي

گیـرد. در ایـن مرحلـه، قهرمـانی     منظر مراحل تراژدي فراي، در مرحله نخست قرار مـی 
فراي گیرد. تعبیراه عظیمی از ددمنشان قرار میدر مقابل سپ(ع) معصوم چون امام حسین 

ن است که قهرمانی معصوم ـ که داراي باالترین شأن و منزلت است ـ در   آ از این مرحله
بینیم منظر گـوزنی اسـت کـه    براي همین، منظري که می«گیرد؛ تقابل با دیگران قرار می

 .)264: 1377(فراي، »اندها به جانش افتادهگرگ
آنتیگونـه   بـا تـراژدي  توان می گذشت را (ع) حادثه عاشورا و آنچه بر امام حسین 

دو انتخاب مشترکی دارند و بـه سرنوشـت مشـترکی نیـز دچـار       زیرا هرمقایسه کرد؛ 
اطاعت فرمان خداي مرگ را بر اطاعت فرمان خداونـد قـدرت در    ،شوند. آنتیگونه می

ود را خواهـد اراده خـ   کند. او نمـی  روتنانه میاین کار را ف امادهد این جهان ترجیح می
پـا  واي براي خـود دسـت  ی نام و آوازهعنوان فردي شورشفوق دیگران قرار دهد یا به

افشـا   کـه  یهنگـام دهـد و  شکنی خـود را مخفیانـه انجـام مـی    کند. از همین رو، قانون
  (ع) یعل ابن نیحسشکنی اوست. تاوان قانون ،پذیرد. مرگشود، مسئولیت آن را می می

کنـد،  اطاعـت نمـی  کـه خـداي متعـال را     خواهـد کسـی  ، زیرا وي نمیکندبیعت نمی
گیرد. با این همه امام شورشی نیست، او با همراه حکومت جامعه اسالمی را در دست 
گ نیسـت. امـا بـه هـر حـال      دهد کـه بـر سـر جنـ    کردن خویشاوندان خود نشان می

 خواهد داشت. به همراهي او مرگ ا سپاه عظیم دشمن برااو برویارویی 
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 هاي ژانر تراژدي در روایت عاشورابرخی مؤلفه

 فضاي تیره و مبهم در روایت عاشورا
هاي ساختار تراژدي، تسلط فضاي تیره و مبهم بر داستان است. فراي یکی از ویژگی

آرامـش  آیـد و بـه   خود دارد یا ذیل تراژدي می اي که نام تراژدي برنمایشنامه«گوید: می
گنجد ـ بـر آن مســلط اســت.     شود، فضاي تیره و مبهمی ـ که در تعریف نمی ختم می

). ایـن  250: 1377(فــراي،  » ســازد ایـن فضا جزئی از وحدت ساختار تراژیک را مـی
تـا رویـداد    کوفـه  يسو به (ع)توان از همان آغاز حرکت امام را می جانکاهفضاي تیره و 

 مشاهده کرد. فرجام آن
روي اسب خواب کوتـاهی کـرد    ،یت است که امام حسین در یکی از منازل سفرروا

. این »القوم یسیرون و المنایا تسري الیهم«گفت: را دید که می يسوار اسبو در آن حال 
آنان در حال حرکت.  امام بیـدار شـد و    يسو بهقوم در حال حرکت هستند و مرگ نیز 

اکبر علت تالوت آیـه را پرسـید، امـام فرمـود کـه       علی؛ »انا هللا و انا الیه راجعون«فرمود: 
اکبر گفت: آیا ما برحق نیستیم؟ امام فرمود: بلی، پس از آن  دهند. علیخبر از مرگ ما می

اي پـدرم اگـر برحـق هسـتیم مـرا از مـرگ بیمـی نیسـت          :اکبر اذعـان داشـت کـه    علی
بار پیش روي امـام  صیبت). از این گونه اخبار که داللت بر  وقایع م45: 1386(جعفریان،

بـر فضـاي    دیـ تأکدر موارد متعددي شنیده شده است کـه   (ع)دارد؛ از زبان امام حسین 
 کند.تیره و مبهم اتفاقات عاشورا را دو چندان می

 گویی در روایت عاشورانقش پیش
فرمـان   در ارتباط باهم  ؛دارد بر عهدهرسانی را  گویی در تراژدي وظیفه اطالع شپی

گویی، بخشی از تجربه تراژیک  پیش باو هم در رابطه با تماشاگر. آگاهی بر سرنوشت 
اش از تقـدیر محتـوم، قـدم در راهـی      قهرمـان بـا وجـود آگـاهی نسـبی      چراکهاست؛ 

 گذارد.  پرمخاطره می
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بـه   (ع)هاي منحصر به فردي که قیام عاشورا دارد، این است که امـام   یکی از ویژگی
شهادت خود علم داشتند. پیامبر گرامی اسالم، زمان تولـد امـام خبـر شـهادت ایشـان را      

 اند.بازگو کرده
صفیه دختر عبدالمطلب روایت کرد که چون حسین متولد شد او را به پیغمبر دادم، «

گریست و تا سه بار فرمـود خـدا    .... پیامبر میان دو چشمش را بوسید و به من داد و می
لعنت کند، مردمی را که قاتل تو هستند، عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت، چه کسـی  

خود دورشان بدارد ـ او را   امیه ـ که خدا از رحمت  از بنیفرمود: گروهی کشد،  او را می
 .)114: 1377(عزیزي، » کشند می

از این دست اخبار که اشاره به حادثه کربال دارد در کالم نورانی امیرالمؤمنین و امـام  
 نیز وارد شده است. (ع)حسن 

 سلطه سرنوشت بر روایت عاشورا
اي اشاره دارد کـه سـرانجام   از همان آغاز به فاجعه ها فضاي داستاندر تمامی تراژدي باًیتقر

است کـه نویسـنده از همـان آغـاز      به این صورترخ خواهد داد. روال عام در نگارش تراژدي 
آزاد بـاقی   مجـالی بـراي اراده   اصـوالً نشان دهد که اوضاع ختم به خیر نخواهد شـد. تـراژدي   

از حوادث را سبب شود که سرانجام بـه فاجعـه   اي اي معین زنجیرهگذارد، زیرا هرگاه واقعه نمی
انسان خواهد بود. مـا بـه لحـاظ منطقـی      دهد خارج از ارادهروي می عمالًگردد، آنچه ختم می
جزئـی از   ،کننـد هـاي تـراژدي اراده مـی   توانیم چنین فرض کنیم کـه آنچـه شخصـیت   فقط می

 ».رقم خورده است« قبًالتر است؛ یعنی بخشی از آنچه تر و بزرگاي شامل اراده
الهی بر ایـن   الهی باید تعبیر کرد. اراده سرنوشت را به معناي اراده ،عاشورا در حادثه

ها صورت بگیـرد.  ترین خونتعلق گرفته است که احیاء دین پیامبر خاتم، با ریختن پاك
 مشـاهده کـرد. امـام در آغـاز سـفر      (ع)توان در کالم نورانی امام حسـین  این معنا را می

اي داد کـه پـرده از ماهیـت    پرخطر و مرگبار خود به سمت کربال، خبر از رؤیاي صادقه
در عالم رؤیا جدم به من فرمـود: إن اهللا شـاء أن   «فرمود:  و داشتالهی این حرکت برمی
   .)364مجلسی: » (خواهد تو را کشته ببیندیراك قتیال؛ خدا می



 1397 زمستان/  2شماره ، 1دوره / اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته  18

 

 گـذارد خداست؛ در راهی قدم می يبردار فرمانامام که همه وجودش سرشار از طاعت و 
خدا به معناي رضاي حق و مصلحت الهی است کـه در   که خواسته خداوند است. اراده

بـه معنـاي جبـر الهـی     نهفته است. نباید ایـن اراده را   بها گرانبه زمین ریختن این خون 
 بسـته  دسـت و  مجبـور  گرفته شیپرا در راهی که  (ع)که امام حسین  طوريترجمه کرد؛ 

دانست. بلکه باید گفت با توجه به منش و شخصیت بزرگ و الهـی امـام، او در شـرایط    
است و رضایت حق  گرفته تعلقالهی به آن  راهی جز آنچه اراده ،هجري 61دشوار سال 

 را به دنبال دارد؛ انتخاب نخواهد کرد.

 ساختار تراژیک و روایت عاشورا

دهنده آن هستند که  اول، اجزا شکل؛ توان شناخت می ختار تراژیک را از دو زاویهسا
طرح، شخصـیت،  «از:  اند عبارتدر دیگر ژانرها هم وجود دارد. این اجزا از نظر ارسطو 
بندي این عناصر در سخن ارسـطو،   اندیشه، گفتار، آواز و منظره (امر بصري). ترتیب رده

تـرین عنصـر    ن و منظـره را پسـت  اي که او، طرح را واالتریگونهبه ؛اهمیتی ارزشی دارد
 1380، یمـ یبراه» (آورنـد  مـی  داند. این اجزا، مفهوم تراژدي یونانی را پدیـد  تراژدي می

گانـه   هاي سه دومین زاویه که براي بازشناسی تراژدي وجود دارد، شناخت انگاره). «31:
مبنـاي   تـوان  یمها وجود دارد و آن را  ساز است. این سه انگاره در بیشتر تراژدي تراژدي

. این سه انگاره، شامل رنج محض، تطهیـر آیینـی و تجدیـد    تحلیل آثار تراژیک قرار داد
 .)189: 1390(رضایی آدریانی، » حیات به دنبال نابودي است

 بار در روایت عاشورارنج و پایان فاجعه
کـه بـه   » درد و رنـج « شاید به تعبیري بتوان گفت تراژدي نمایشی است درباره«

طور ضمنی درد و رنـج را  به 1). بازشناخت110: 1389(لیچ، » انجامد بازشناخت می

                                                           
آیـد، رسـیدن از ناشـناخت و    چنان که از نام آن برمیو  بازشناخت (آناگنورسیس) یکی از عناصر تراژدي است .1

 جهل به شناخت و آگاهی است.
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تـراژدي بایـد چنـان تـألیف گـردد کـه       «نیز در خود نهفته دارد. ارسطو معتقد است 
نقـل روایـت آن را بشـنود، از آن وقـایع      که نیهمهرچند کسی نمایش آن را نبیند، 

داستان رحمت و شفقت آورد، و این احوال باید از ترکیـب   بلرزد و بر حال قهرمان
). در تـراژدي ضـرورت و گریزناپـذیري    136:  1385(ارسطو، » حوادث حاصل آید

رنـگ و  یافتـه از درون پـی  بار، یک اصل است. مصیبت به شکل سازمانپایان فاجعه
پایـان پـر    خورد که جز ایـن اي رقم میگونه حوادث به .آورد یسر برمها کنش شخصیت

 رود. رنج و اندوه، انتظاري دیگر نمی
مـرگ هـدایت    يسـو  بـه شـود کـه اغلـب او را    در تراژدي قهرمان وارد ماجرایی می

کند. این مرگ از آن جهت تراژیک است که قهرمـان، نـاگزیر از انتخـاب ایـن مـرگ       می
در واقع ایـن   .پرستی مشهود نیستمرگ گونه چیهاست. باید توجه داشت در گزینش او 

مرگی بزرگوارانه است. مـرگ فقـط آنجـا ارزش دارد کـه زنـدگی دیگـر ارزش نـدارد.        
 گزیند.  قهرمان تراژیک فروتنانه مرگ را برمی

مرگ تراژیک در مواردي ممکن است کفاره عمل خود یا عمل نزدیکان خـود باشـد   
(آنتیگونـه)؛   (کرئونو ادیپوس)، اما در مواردي نیز ممکن است تـاوان عمـل خـود باشـد    

کفاره براي پاك شدن از گناهان است، و تاوان براي کاري است که شـخص مسـئولیتش   
است پشیمان نباشـد. در حادثـه عاشـورا،     انجام دادهپذیرد و شاید از کاري هم که را می

رود؛ بازگشـتی در پـی نخواهـد داشـت. او بـا      براي همه روشن است راهی که امام مـی 
فرجـام  شود که جز به مرگ او رضایت نخواهنـد داد.  اي میمعرکه انتخاب این راه، وارد

؛ امام با علم به این سرانجام محتوم، مرگی پـر افتخـار را   آید می از خود داستان بران داست
 . ردیگ ینم را »فاجعه«و هیچ واقعه غیرعادي، جلوي بروز  گزیندبرمی

 راتطهیر آیینی( بالگردانی) و تجدید حیات در روایت عاشو

خـورد و اعتقـاد و رسـمی رایـج در     ها به چشم میآیین بالگردانی در بیشتر فرهنگ
راي مثال، در عهـد قـدیم، کـاهن اعظـم تمـام طومـار       ب«شود. جوامع کهن محسوب می
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تـا بالیـا را دفـع     کـرد  یمخواند. سپس او را در بیابان رها  گناهان قبیله را بر بزي فرا می
بـز  «اي بـه آیـین    قـوم را پـاك کنـد. چنـین مراسـم اسـطوره       سـاله  کیگرداند و گناهان 

آیین در گذر از ذات خـود بـه   ). 189: 1390(رضایی آدریانی، » معروف است» بالگردان
شـهریار   1خـورد. ادیپـوس  مـی و بـا فرهنـگ پیونـد    شود میجهان درام، از طبیعت جدا 

رحمـی  از دهشت و بیرسد، اما در آن خبري هرچند در نهایت اندوه و رنج به اتمام می
گیرد و ارزش آیینی فاجعه تراژیک جاي عمل قربانی کردن را می« رو نیاآیین نیست. از 
 .)169:  1393(میرمحمدي، » سازدگر میخود را جلوه

مفهوم بالگردانی در حادثه عاشورا به این معناست که شخصـیت بزرگـوار امـام، در    
هـاي نـاب   براي احیاء دین اسـالم و ارزش عین آگاهی از سرانجام این حرکت انقالبی، 

 (ع)افکنـد. در زیـارت اربعـین امـام حسـین      اي درمـی  اسالمی، خود را به چنین مهلکـه 
دهم که امام حسین خون پاکش را در راه تو بـه خـاك   خدایا من شهادت می خوانیم: می

اهی ).  به گو780: 1379(قمی،  "ریخت تا بندگانت را از جهالت و گمراهی نجات دهد
هاي بسیاري به تأسی از حرکت امام شکل گرفـت کـه   عاشورا، قیام تاریخ پس از حادثه

 محور آنها مبارزه با حکومت طاغوت بود. 
گردد. چنانکـه  در تراژدي با مرگ قهرمان، نظم برهم خورده به جهان داستان برمی

نیـز یـک    2، هملتاساسبر این شود. مرگ ادیپ سبب نجات مردم شهر از طاعون می
کنـد و یکـی از    تراژدي است؛ چون چیزي فاسد و پوسیده بر دانمارك حکومـت مـی  

گنـاه بـوده اسـت،     شهروندان آن، یعنی یکی از اعضاي متمایز جامعه کـه تـاکنون بـی   
شود تا با وسـاطت خـویش، پلیـدي را دور کنـد و     خوانده میاي اسرارآمیز فرا گونه به

 خود، قربانی شود.

                                                           
1. Oedipus 
2 .Hamlet 
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 عاشورا الگوي تراژدي ارسطو در حادثههاي بررسی مؤلفه

 گیرنـد. کرده است، شکل تراژدي به خـود مـی   الگویی که ارسطو ترسیم ها در ن انگارهای
(بازشـناخت)،   2، آناگنورسـیس 1: قهرمان، هامارتیـا از اند عبارتهاي الگوي ارسطو  مؤلفه

 (دگرگونی). 4پتیا، پر3کاتارسیس

 قهرمان در روایت عاشورا

سفري که قهرمان تراژیک در آن پـاي گذاشـته اسـت؛ سـفري اسـت خطرخیـز کـه        
قهرمان این پویش، گرانبـار تجربـه و در عـین     ،جویی است. در پایانآن حقیقت توشه ره

 ناپـذیر اسـت و هـم   ت تراژیک زندگی هم سـنگین و تحمـل  است. حقیق بار سبکحال 
؛ کس یا کسانی خـود  طلبد یمبخش. اما این سفر پرخطر قربانی آور و هم خالصینشاط

 را قربانی کنند تا امکان تحقق حقیقت تراژیک براي دیگران فراهم آید.
جایی بـین ملکـوتی   «فراي  زعم بهاین قهرمان داراي ویژگی علو و برتري است؛ کسی که 

 ،هـاي معمـولی  قیاس با انسان). قهرمانی که در 250:  1377(فراي، » و بسیار انسانی قرار دارد
کوچـک اسـت.    ردیـ گ یدر برمـ ونـد و تقـدیري کـه او را    بسیار بزرگ است اما در برابر خدا

که از اقتدار و عواطف و قدرت بیان بـاالیی  در جایگاه رهبري قرار دارد؛ چرا چنین قهرمانی«
کـات برتـر،   برخوردار است. اما به هرحال اعمال او تابع نظم طبیعت است. قهرمان وجه محا

 ).  48(همان: » ها، چنین استها و تراژديیعنی قهرمان بسیاري از حماسه
قهرمان کربال داراي منزلتی بس واالست؛ او در مقام رهبري و والیت مسـلمین قـرار   

داراي وجهی ملکوتی است. او در شـرایطی کـه دیـن اسـالم در خطـر       رو نیادارد و از 
بـار تـن داده   حاکمی جبار، به زنـدگی ذلـت   اسالمی زیر سلطه زوال قرار دارد، و جامعه

هـاي تراژیـک،   قهرمـان «بیند. آگاهی بر کشته شدن، راه چاره را در قیام می رغم بهاست؛ 
                                                           
1. Hamartia 
2. Anagonorsis 
3. Katharsis 
4. Peripeteia 
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کند. همـین اسـت   توجیه می ،انداي را که در آن گرفتار شدهاي دارند که مخمصهگذشته
هـاي بسـیار   که آنان در صـحنه یرند، چنانشوند بپذکه میتوانند مسئولیت آنچه را که می

 (ع)). تنهـا از امـام حسـین   242:  1394(وودراف، » کننـد مؤثر بازشناخت این کار را می
 اي رخ خواهد نمود. نهناچنین انتخاب قهرما

کنـد. هـر انـدازه    هـایی اسـت کـه مـی    میزان قهرمان بودن یک شخصیت به انتخـاب 
 ،رو نیا. از شود یمها باالتر باشد، قهرمان بودن شخصیت بیشتر دیده خطرپذیري انتخاب

یابد کـه ایـن در   شود، ظهور میکردارهایی که به انتخاب منجر می اي ازقهرمان با پیشینه
. اگرچه امام در پایانِ کار در شود یمحادثه کربال و شخصیت امام، در اوج خودش دیده 

ایـک مـوارد ایـن رخـداد، نپـذیرفتن امـام، و...       چنگ سرنوشت محتوم است، امـا در یک 
ش انتخـاب را  نقـ  ،کند. بنـابراین سرنوشـت  شرایط الزم براي وقوع انتخاب را فراهم می

هاي رخداد کربال بـا کردارهـاي امـام    از صحنه کی چیهکند وگرنه براي قهرمان نفی نمی
جان بی یکنواخت وآور، ها ماللشد و صحنه(ع) و یارانش دیدنی و نمایشی نمیحسین
 بـودن  زندهدر صورتی که این رخداد در شرایط کنونی، سرزنده و تماشایی است،  ؛بودند

 يهـا  انتخاباجراي اصیل آن حادثه با کردارها و  باست که یا اندازه بهو تماشایی بودنش 
 کشاند.  قهرمانانه امام، آن رخداد تراژیک را به زمان حال می

 وایت عاشورادگرگونی و بازشناخت در ر
رسـد   هر تراژدي متضمن تحولی قطعی در منزلت کنشگر یا کنشگران است. به نظر می

 حـول محـور ایـده   «نمایشـنامه باشـد.   ، عنصر یا بخشی حیاتی در بطن ساختار »تغییر«که 
تـر  اند که همگی خـاص )، سه مفهوم مرتبط دیگر گرد آمده1مرکزي تغییر بخت (متاباسیس

واژگـونی   :اند ازمتاباسیس (تغییر بخت) هستند. این سه مفهوم عبارت تر از مفهومو جزئی
 ).212 :1388(هالیول، » (پریپتیا)، بازشناسی (آناگنورسیس)، و هامارتیا

                                                           
1. Metabasis 
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هـا و  دگرگـونی  :از انـد  عبـارت دهنـد  نیرومندترین عناصري که به تراژدي جـذابیت مـی  
ناگهـانی  ، تغییر به معناي دقیق کلمهدگرگونی . «اند رنگ یپهایی که خود از اجزاي بازشناخت
زمـانی   ،آورد. دگرگـونی به مخاطب وارد مـی  نا منتظراي ساز بخت است که ضربهسرنوشت
بـرعکس آن چیـزي    قهیدقدهد که معلوم شود اعمال و رفتار کسی پیامدهایی دارد که رخ می

 ).101 :1389(لیچ، » است که خود او در پی آن بوده یا انتظار آن را داشته است
با هدف رهبري بر مردم کوفه و حتـی  با توجه به دعوت مردم کوفه، (ع) امام حسین 

عقیـل و  بنشد. اما با شنیدن خبر شهادت مسلم آنجاتشکیل حکومت در این شهر، عازم 
یزید ریاحی که راه را بر شدن با سپاه حربنشکنی کوفیان و نیز مواجهآگاه شدن از پیمان

رسد دگرگونی یا پریپتیـا،  عیار دید. به نظر میستانه جنگی تمامبست؛ خود را در آ ایشان
گیرد. هرچند عواقب تصمیم امام در حرکـت  عاشورا در این موقعیت شکل می در حادثه
کوفیـان  شکنی کسان دیگر روشن بود، اما پیماناز ي بسیارکوفه بر ایشان و بر  به سمت

عنـوان  توانـد بـه  شده منحـرف کـرد. ایـن موقعیـت مـی     بینیروند حادثه را از مسیر پیش
 موقعیت مناسبی براي بازشناخت نیز مطرح شود. 

و جهل به شناخت و آگـاهی   نا شناختآید، رسیدن از همچنان که از نام آن برمی» بازشناخت«
 . داند) می131:  1385(ارسطو، » تغییري ناگهانی از جهل به دانش«است. ارسطو بازشناسی را 

اخبـار   ازجملـه هاي جهـان  آگاهی ، که علم به همه(ع)با توجه به علم امامت امام حسین 
محـل اشـکال اسـت. در ایـن بـاره       ،آگاهی به امامنانسبت دادن نوعی  ،گذشته و آینده است

امامـان در مقـام علـم    «داننـد.  ظاهري و باطنی مـی  اندیشمندان شیعه، علم امام را بر دو گونه
ایـن تکلیـف    بر اساسظاهري، مکلف به رعایت ظاهر هستند و وظایف اجتماعی خویش را 

دهند؛ اما در مقام آگاهی باطنی، بر اساس علمی که خداوند در جهت انجام رسـالت  انجام می
لـه سرنوشـت   و امامت در اختیار آنان قرار داده، از پایان حوادث و جریانات روزگار و از جم

علـم   بـر اسـاس  شود در جریان کربال امام ). گفته می83-92 :1383(رنجبر، » اندخویش آگاه
هــا و ارزیــابی«پرداخــت. رســول جعفریــان معتقــد اســت: ظــاهري بــه  ارزیــابی رخــدادها 

شـرایط ظـاهري اسـت نـه علـم و       برحسـب در جریان کربال (ع) امام حسین  ياظهارنظرها
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 ،). امام بر همـین اسـاس بـراي آگـاهی از شـرایط کوفـه      88 :1386ن، (جعفریا» اطالع باطنی
 مسهر را روانه کوفه کرد.  بنقیس ازجملهم و دیگر نمایندگانش مسل

را بـه ژانـر تـراژدي نزدیـک     آن عاشـورا کـه    هاي حادثهیکی از ویژگی طور کلیبه
در ایـن مـاجرا    کند؛ تکیه رویدادها بر نظام علّی و معلولی حاکم بر جهان اسـت. مـا   می

هاي اساسی تـراژدي  شاهد رخدادي ماورائی یا حتی تصادفی نیستیم. این یکی از ویژگی
هـاي انســانی،  سـاختار هــر طـرح تراژیـک، سـاختاري اســت از کـنش     «کـه  اسـت، چرا 

خصوصیات،  گونه نیا. طرحی با "ها و زندگیکنش" یشگري هنرمندانه و انتظام یافتهنما
تصـویري از   مثابـه نا بر اقتضاي کل مفهوم محاکـات ارسـطو، بـه   ست که باید، باي اسازه

 ).1388:216(هالیول، » واقعیت ممکن درك گردد

 هامارتیا در روایت عاشورا
عنصر اساسی در تراژدي است؛ اما علت اساسی تغییر بخت و دگرگونی  ،تغییر بخت

انـدازي  دست در منزلت شخصیت تراژیک، باید ریشه در خود کنش داشته باشد و نتیجه
رسـد آنچـه   گونه نیروي غیرعقالنی دیگري نباشد. به نظر مـی تصادف یا هیچ خودسرانه

ساختار تراژدي اسـت.   هامارتیا در درون این تناقض را مرتفع خواهد کرد حضور مؤلفه
شـود.  تغییـر بخـت در طـرح تراژیـک معرفـی مـی       مؤثرعنوان علت جدي و هامارتیا به

 رسد.  از نیک بختی به بدبختی می "هامارتیا"اثر کاراکتر ارسطویی بر 
در تفسـیر تـراژدي نـاتوان اسـت و کلیـت مفهـوم را منتقـل         "هامارتیا"امروزه واژه 

طـور کلـی   ق دارد نه فقط در زبان یونـانی بـه  اي که هامارتیا بدان تعلواژهگروه«ند. ک  نمی
 عمالًاخالقی ارسطو نیز  سفهگیرد، بلکه در خود فلاي از معانی را در برمیطیف گسترده

قصور و خطـاي اخالقـی را کـه یـک سـر آن شـرارت ارادي و سـر دیگـرش          کل پهنه
 ).  221: 1388(هالیول، » شوداشتباهات معصومانه است، را شامل می

اي عاشورا تـا انـدازه   بحث از هامارتیا به معناي خطا و نقص تراژیک در زمینه حادثه
، و بـه دنبـال آن مقـام    (ع)مقـام امامـت امـام حسـین      ،این مسـأله نماید. دلیل بغرنج می
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عصمت ایشان است. با توجه به مقام عصمت امـام کـه او را از هرگونـه خطـا و اشـتباه      
رسـد  توان به او خطا و نقص تراژیک را نسبت داد. اما بـه نظـر مـی   دارد، نمیمصون می

 دنبال کرد.  توانمیهامارتیا  این بحث را در معنا و ترجمه واژه
به معناي انـواع گونـاگون قصـور و نقـص، و از اشـتباه معصـومانه در مـورد         "هامارتیا"

نقص اخالقـی قلمـداد    عموماًرا  "هامارتیا"گسترد. زمانی واقعیت تا جنایت اخالقی دامن می
ـ    آنکردند. اما با توجه به معناي می پ در دیگر آثار ارسطو و با توجه به مثال بـارز او کـه ادی

نقص اخالقـی دشـوار اسـت. در ایـن      ویژهبهخطا و نقص،  عنوان بهباشد، پذیرش معناي آن 
کننـد کـه هامارتیـا سـهیم     درستی استدالل مـی اي بهعده«نماید: تر میمورد دو تعبیر پذیرفتنی

انگیـزد و  بودن قهرمان است در سقوط خود، سقوط قهرمان تراژیک همواره ترحم ما را برمی
کنـیم کـه ایـن    دهد، اما در همان حال احساس مـی مرحله واالیی از همدلی سوق میما را به 
-اي در این سقوط سهیم بـود. عـده  از بیرون بر او تحمیل نشد، او خود تا اندازه صرفاًسقوط 

کار رفته و در نتیجه مشابه اسـت   ه این واژه با تمام معناي خود بهکنند کاي دیگر استدالل می
شـود. ایـن تعبیـر نیـز     نامیـده مـی   1شعري ـ مذهبی اشـیل و سـوفوکل، آتـه     با آنچه در زبان

بـر   يبـه نحـو  ، »شیفتگی مهلـک «و » کوري باطن«پذیرفتنی است؛ زیرا دو معناي اصلی آته، 
 ).1358 :1388(کات، » شناسیم قابل انطباق استاغلب قهرمانان تراژیکی که می

 براي شهادت در راه خدا انکار ناشـدنی اسـت. واژه   (ع)شیفتگی و شوق امام حسین
مهلک شاید در اینجا درست نباشد اما منظور شیفتگی است که حتی ما تصورش را هـم  

کسـی کـه حاضـر اسـت     «اي فرمود:  موقع خروج از مکه در خطبهتوانیم بکنیم. امام نمی
ا نفس خود را آماده دل خود را فدا کند، و براي لقاي خد  جان خود را ایثار کند، و خون

 (ع)). روز عاشـورا امـام حسـین    40 :1386(حسـینی تهرانـی،   » نموده؛ با ما کـوچ کنـد  
کند؛ او خـود و همـه    نشناخته عمل می گونه عمل کرد که یک عاشق شیداي سر از پا آن

 عزیزتر بود.  نزد امام زیچ همه از خداوندچیزش را در راه معشوق قربانی کرد، و  
                                                           
1 . Ate 
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قهرمـان تراژیـک،   انـد.  را سهم قهرمان در سرنوشت خود تفسـیر کـرده   برخی هامارتیا
ـ  از ؛کند و هم بـه وضـع بیرونـی    م به خود نظر میدرنهایت سقوط، ه خـود را   طـرف  کی

شـود. هامارتیـا   و از طرف دیگر نقش خود را در سرنوشت خود منکر نمییابد،  قربانی می
را  یتـوجه  قابـل هامارتیـا بحـث    درباره است. هگلهمین سهم قهرمان در سقوط خویش 

و » گنـاه تراژیـک  «دیدگاه هگل، ما باید تمـایزي اساسـی و مهـم میـان      ازارائه داده است. 
از آغاز معطوف به نقص تراژیـک بـوده    توجهشانشویم. کسانی که  قائل» قصور اخالقی«

رنـج   زنند؛ آنان به پیروي از ارسطو، ایناز تشخیص رنج معصومانه سرباز می اغلباست، 
دانند و اگرچه در زندگی واقعی از نزدیـک شـاهد آن هسـتند، امـا     دهنده میرا امري تکان

وانـد  تاما رنج و نابودي آدمی مـی «کنند.  دیتائخواهند این حقیقت را در قلمرو ادبیات  نمی
رغـم آنکـه از لحـاظ اخالقـی فـردي      او باشد؛ علی قهرمان بودنمحصول انتخاب، عمل و 

مفهـوم مسـئولیت    ،). هگل براي رفع این پیچیـدگی 1390:139(کافمن،» قابل ستایش است
 د.نمایبه این معنا که فرد خود قلمروي فعالیتش را تعیین می ؛کندتراژیک را مطرح می

عهـده دارد، انتخـابی الهـی و    مام به دلیـل مسـئولیت خطیـري کـه بر    ا ،به این ترتیب
دانـد  هزار نفره دشمن در عین اینکه مـی زند. جنگ با لشکر سیساز را رقم میسرنوشت

نوعی هامارتیا در نظر گرفته شود.  ایـن  تواند بهاز این مبارزه جان به در نخواهد برد؛ می
 بلکه به معناي انتخاب آگاهانه امام است. نیستهامارتیا به معناي خطا یا نقص 

عف اخالقـی  خطاکاري نیست و بـه طـرق اولـی، ضـ     الزاماًاز نظر فراي نیز هامارتیا 
هاي تراژدي که تبیین اخالقی داشته باشد دیـر یـا   جملگی نظریه«نیست. او معتقد است: 

اي معصـوم در تـراژدي ـ افیجنیـا،     شود که آیـا رنـج کشـیده   مواجه می سؤالزود با این 
کردلیا، سقراط در دفاع افالطون، مسیح در تعزیه، قهرمان تراژیـک نیسـتند؟ کوشـش در    

(فـراي،  » هـایی چنـدان مقنـع نیسـت    چنین شخصـیت قی مهم براي تدارك نقایص اخال
ردلیـا، در  باشد که شخصیت نیرومنـدي ماننـد ک   بسا قضیه از این قرارچه). «254: 1377

مقام رهبري است و شخصیتی کـه در آن قـرار    ،مقام برمال شدن قرار گیرد. چنین مقامی
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ن آمیـزه غریـب نـاگزیري و    گیرد استثنایی و در عین حال یکه و تنهاست و حاصل آمی
 ).  53(همان، » ناسازي است که خاص تراژدي است

 کاتارسیس در روایت عاشورا
داند که در طی فرآینـد تـراژدي   ارسطو هدف تراژدي را پاالیش روح از عواطفی می

کننـد.  شود. این عواطف به شکل ترس و ترحم خودنمایی مـی در مخاطب برانگیخته می
قت نمایانگر حس بار، درحقیپایان فاجعه» ضـرورت و گریزناپذیريِاصـل «در تـراژدي 

اما همدردي بـا قهرمـان، حـس     است.» قهرمـان بایـد سرنگون شود«آمیز صواب هراس
را در خواننــده » اصـــالً درســت نیســـت کـــه قهرمـان ســرنگون شــود  «آمیـــزِ تــرحم 

شـود کـه   واهش مواجـه مـی  آفریند؛ چراکه در جریان تراژدي، آدمی همواره با این خ می
 کـاش حـوادث بـا سرشـت واقعـی و درونـی قهرمـان سـر سازگاري داشت.

کربال، بعد عاطفی است. به شهادت رسیدن بـیش از شـانزده    هاي حادثهیکی از جنبه
شیعه ایجـاد   آن، زخمی عمیق بر قلب جامعه بار خونتن از خاندان رسالت و نیز کیفیت 

جدي و قابل مالحظه بـود. اثـر عـاطفی آن بالفاصـله در شـیعه       اظلحکرد. حادثه از هر 
عد حادثه قـرار گرفتنـد و   نخستین گروهی بودند که تحت تأثیر این ب ،پدیدار شد. توابین
دادنـد   سیاسی روشنی داشته باشند، خود را در معرض شـهادت قـرار   بدون آنکه اندیشه

 ).223: 1386(جعفریان، 
گیـرد، از بعـد سـهمگین فاجعـه     کربال قرار مـی  مایی حادثهمخاطبی که در برابر بازن

شود و از سویی غم مظلومیت و آنچه ناجوانمردانه بـر قهرمـان مـاجرا    دچار وحشت می
کند. تظاهرات غلبه این احساسات، اغلب با گریسـتن و  گذرد؛ قلبش را اندوهگین میمی

، عقیده بر ایـن  (ع)مام حسینکند. درباره آیین عزاداري اجاري شدن اشک نمود پیدا می
، جرا و گریستن بر مصائب امام حسین(ع)، شنیدن شرح مايعزادار در  است که شرکت

کند. این حاالت بیـانگر  ، لطافت و معنویت ایجاد میيبار سبکاحساس پاکی،  نساندر ا
 نوعی تزکیه و پاالیش روحی است.  
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تواند ناشی از اعتقاد به سرنوشت ملکـوتی و جایگـاه بهشـتی    این آرامش روحی می
العـاده و  سرنوشتی فوق معموالًهرمان تراژیک ق«باشد. فراي معتقد است  (ع)امام حسین 
پایان معمول تـراژدي فاجعـه اسـت، امـا عظمـت       نکهیبااملکوتی دارد؛  باًیتقراغلب هم 

). مخاطـب  253: 1377(فـراي،  » سـازد اي، آن را متـوازن مـی  ازلی، یعنی بهشت گمشده
هست؛ او بـه عـدل الهـی     (ع)عاشورا از آغاز متوجه بعد الهی حرکت امام حسین حادثه

سـت. ایـن   غلطیـده کربال  به خـون پاداشی بزرگ در انتظار قهرمان داند ایمان دارد و می
 عاشـورا در او  کند. ضمن اینکه بـازخوانی حادثـه  اعتقاد در او آرامشی معنوي ایجاد می

 کند.جویی را احیا میستیزي و عدالتحس ظلم

 گیرينتیجه

رود. محـور  مـی  به شـمار نمایش  ترین گونهعنوان شکل کالسیک درام، متعالیتراژدي به
مباحث ارسطو در کتاب بوطیقا، تراژدي است. از نظر ارسطو تراژدي هم به لحاظ فرم و هـم  

چراکه قادر است بـا انگیـزش شـفقت و     ،به لحاظ محتوا، از جایگاه ممتازي برخوردار است
ترس در مخاطب، موجب کاتارسیس و پاالیش عواطف انسان شود و از طریق ایجاد اعتـدال  

 زمینه کسب فضائل اخالقی را در انسان فراهم آورد. ،در نفس آدمی
برانگیـز  با نگاه و اندیشه دینی بسیار بحـث تراژدي  در میان ژانرهاي نمایشی، مطالعه

خی معتقدند تراژدي به هیچ روي ماهیت و منش جهانی ندارد، بلکه بایـد آن را  است. بر
دهد در بستر فرهنگ یونان باستان مورد مطالعه قرار داد. اما تاریخ ادبیات ایران نشان می

عیار بزند. هاي تماماي از تاریخ، ادب ایرانی توانسته است دست به خلق تراژديدر برهه
هـا بـا   تـراژدي در ایـران هسـتند. ایـن روایـت      شاهنامه بهترین نمونههاي برخی روایت

تراژدي توانسـته   ر این اساس،اند. بگیري از ساختار تراژدي یونان باستان، خلق شده بهره
 هایی را براي تولید آثار ادبی در ادبیات ایران ارائه دهد.  است ظرفیت

 د دارند کـه قابلیـت خـوبی بـه    وجوانجامی سوگ هايدر ادبیات دینی ایران، روایت
-شکل و ساختار، براي تبدیل به اثر نمایشی دارند. به نظر می به لحاظلحاظ مضمون و  

رسد از میان ژانرهاي نمایشی، تراژدي قالب خوبی بـراي تبـدیل ایـن روایـات بـه اثـر       
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ه راي برگردان بترین روایت را بمندنمایشی است. یکی از مقاطع تاریخ اسالم که ظرفیت
سـت. ایـن حادثـه یکـی از     دهد، بـدون شـک حادثـه کربال   می به دستادبیات نمایشی 

بـا   زیـادي  شـباهت  و داردهاي دینی است که روند خاص دراماتیکی ترین روایت پرمایه
 است.   داکردهیپهاي تراژیک ایده

د مطالعـه و بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج      عاشورا در ژانر تراژدي مور در این مقاله حادثه
 (ع)در این حادثه عظیم، شـرایط و فراینـد تراژیـک وجـود دارد. امـام حسـین       دهدنشان می

زنـد و نقطـه عطفـی    طرافیان، دست بـه انتخـابی بـزرگ مـی    رغم هشدارهاي اآگاهانه و علی
ینـی  پایان راه از همان بدو امر روشـن اسـت. قرا   ،. براي امامآورد یمدرخشان در تاریخ پدید 
وفایی کوفیان به حضـرت امیـر، سـخنرانی امـام در شـب      مسلم، بیاز قبیل شهادت حضرت 

کـربال رنجـی بـس بـزرگ بـر      بینی است. در حادثـه  ره و ... دال بر فرجامی قابل پیشمحاص
منزل تزکیه رهنمون سازد. چنین الگویی امکـانِ  شود تا بشر را به سرمقدسی هموار می قربانیِ
 آورد.اهم میوایت و ساخت تراژیک را فرنوعی ر بالقوه

 منابعفهرست 

، »ژانرهاي سینمایی (رمـانس، ملـودرام، تـراژدي، کمـدي)    «). 1380براهیمی، منصور ( -
 . قم: خانه هنر و اندیشه.نشریه فارابی

، تهـران:  شناسی و ساختارگرایی ساختار و تأویل متن نشانه .)1380احمدي، بابـک (  -
 نشر مرکز.

 .ریرکبیامکوب. تهران: زرین ترجمه عبدالحسین. فن شعر .)1385(  ارسطو -
 .2. تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ج دانشنامه ادب فارسی). 1376انوشه، حسن ( -
 ترجمـه  .شـناختی بـر روایـت   ـ زبـان  نقادانهدرآمدي . )1383( توالن، مایکل جی -
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: 52، کالم اسـالمی . »به شهادت بررسی علم امام حسین(ع)«). 1383رنجبر، محسن ( -

 .104-92 صص
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