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سخورانیها و چر در اُعد سرختافرزاری تهدیرد ایجراد خفقران و

استفاده از نیرروی ن رامی ترا (ریز فیزیهری مخالفران ارا اسرتفاده از

مررداخیت هژمونیر

در مررتو تولیرردی ااومخنررف اازنمررایی شررده

اسررت .او همینرریو شرریوههررای مشرررو یتسررازی گفتمرران (رراک و

اهرهگیری از رو های مختلف از دروغگویی وامفریطی و تطمیع

ازرگرران تررا تیریررتسررازی و تیکیررد اررر ازا ررت از (اکمیررت و

دیومحوری ارای (فظ ااتردار ایرو گفتمران را در اثرر خرود اازترا

داده است.

واژه های کلیددی ااومخنرف مقترل الحعریو گفتمران (راک
ارجعترسازی (اشیررانی.

 .1مقدمه

کتا مقتل الحعیو ااومخنف ایاراریای را ارتصرویر کشریده کرر ن ر ایجادشرده توسر
گفتمان (اک را ارچال

خوانده و در کوفر هژمرونی گفتمران معرل را خدشرردار کررده

است .ایو کتا از معدود آثاری است کر توس مؤلفی شیعیمیهب 1و اا رویهرد تاریخی

ار رشتة تحریر درآمده است و شریوة تراریخنگراری مؤلرف آن ارر مخازرب ایرو امهران را
میدهد تا ضمو مطالعة روند شهلگیری وااعة کرای از چگونگی ملکرد گفتمان (اک
ارای (فظ ااتدار خود نیز آگاهی یاارد .اراوجود ایرو ارردلیرل توجرر ارر احرل اارلی ایرو
دستنوشتر ایو اُعد از تاریخنگاری ااومخنف در ایو اثر مورد توجر ارار نگرفتر و تحقیقری
 .1ایو منااع موضعگیری مؤلفان را دراارة میهب ااومخنف نشان میدهد کر از ا تقادات ار تعنو تا تشیع تشیع سیاسری
و امامیمیهب اودن او متغیر است :زوسی 275 : 1381؛ ااروشهرآشرو

1433ق208 :؛ اغردادی 1951م841 /1 :؛

امی ایتا155 /1 :؛ اائب 1424ق65 /2 :؛ ادر 1331ق106 :؛ تهرانی 1387ق312 /1 :؛ شررز الردیو اریترا40 :؛

جعفریان 110 :1382؛ ذهطی 1413ق581 /9 :؛ ااو دّی 1418ق241 /7 :؛ مامقانی ایترا44 /2 :؛ زرکلری 1979م/5 :

245؛ سزگیو 1412ق127 /1 :؛ یوسفی تروی 19 : 1367؛ زرگرینژاد 17 : 1383؛ ااو ااریالحدیرد 1959م/1 :
147؛ رجائی .138 : 1387
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در ایو زمینر انجام نشده است .پژوه های انجامگرفتر دراارة ایو اثر ایشرتر در موضرو اتی
همیون نعخرشناسی معتمدی  1386و تاریخنگاری اسریمی رال زاده 1380؛ رجرائی
 1387اوده است .در ادامر ضمو اهرهگیری از رویهرد ن ریة تحلیل گفتمان الکی و موفرر
کوشیدهای تا اا تحلیل تاریخنگاری ااومخنف نحوة اازنمایی شیوههای مشررو یتسرازی و
کوش

گفتمان (اک ارای (فظ هژمونی خود در اثر ایو مؤلف ارجعتر را اررسی کنی .

 .2رویکرد نظری پژوهش

الکی و موفر اا اازخوانی و ساختارشهنی ن ریات فوکو و ...ن ریة گفتمران را ایران کردنرد

کر اعیار پرکارارد است .آنها گفتمان 1را مجمو رای از نشانرها تعریف میکنند هروار،
 . 163 :1377فرایندی کر ارواسطة آن نشانرها درون ی

گفتمان خاص اا یهردیگر جرو

میخورند ار مفصلاندی 2مشهور است همانجا  .در گفتمرانهرا مجمو ررای از نشرانرهرا
اراورت شطهر درآمده معنایشان در آنجا تثطیت میشود .در ایو (الت هری

از نشانرهرا

واتر 3اعت /لح رر مریگوینرد ( .)Laclau & Mouffe, 1985: 110درمقاارل

را ی

نشانرهایی را کر هنوز معنای آنها در گفتمانی خاص تثطیت نشرده و معرانی ارالقوة متعرددی

دارند نصر 4میگویند یورگنعو  59 :1389هنگامیکر معنای مورد ن رر از یر
درون ی

نشرانر

گفتمان تثطیت میشود نصر ار واتر تطدیل میشود .در ایو (الت سرایر معرانی

ا(تمالی نشانر از گفتمان زرد شده در (وزة گفتمانگونگی 5ارار میگیرند.
دالها 6اشرخاص مفراهی

طرارات و ...هعرتند کرر در چرارچو گفتمرانی خراص ارر

معنایی خاص داللت دارند .معنا و مصداای کر ی

دال ار آن داللت میکند مدلول نامیده

میشود .دال شناور دالی است کر مدلولهای متعدد دارد .هر گفتمان مدلول سازگار اا ن ام
معنایی خود را ارجعتر میکند و سایر مدلولها را ار (اشیر میراند همان . 93

1. discourse
2. articulation
3. moment
4. element
5. field of discursivity
6. signifier
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در ن ریة گفتمان دالی کر متمایز از اقیة دالهاسرت و سرایر دالهرا در ازرراز آن ن ر

میگیرند و در پیوند اا آن معنا مییااند دال مرکزی 1نامیده میشود .دالهایی کر (ول دال
مرکزی گرد میآیند واتر نام دارند .یهی از کارکردهای ایو واترها یاری رساندن ارر دال

مرکزی ارای هویتاخشی ایشتر ار خود اسرت .هویرت 2در ن ریرة الکری و موفرر همیرون
را از

نشانر دائمی نیعت .هویتها را گفتمرانهرا ایجراد مریکننرد و فررد یرا گرروه هرویت

گفتمانی کر در آن ارار دارد کعب میکند هوار . 163 :1377 ،هویرتهرا در تمرایز ارا
تیر شهل میگیرند و همواره ا(تمال نفوذ معنا و گفتمانی دیگر در آنها وجود دارد.
در ن ریة الکی هر گفتمانی ضرورتاً ار گفتمانی رایب نیاز دارد تا ارواسرطة آن هویرت
یااد .الطتر گاه گفتمانها ای

از ی

تیر دارند و تمام گروههرای وااعرتر ارر یر

ارواسطة همان تیرها هویت مییااند .هویت گفتمانها ارکم

گفتمران

مرل هویرتیراای سرو ههرا

تقویرررت مررریشرررود و هویرررت سرررو ههرررا نیرررز متررریثر از مواعیرررتهرررای سرررو هگررریای

3

( )Howarth, 2000: 13است کر از زریق گفتمانها ار آنها تحمیرل مریشرود .درواارع

گفتمانها ارگونرای مل میکنند کر ذهنیت سو ه 4را در راستای دو اطرب «مرا» و «آنهرا»

سامان میدهند .اراساس همیو ذهنیت دوگانر کردار سو ه ارگونرای شهل میگیرد کرر او

تمام پدیدهها را در االب دوگانة ما -آنها مریریرزد 5سرلطانی  112 :1384و ارا مشرخ

کردن (وزة خودی -تیرخودی ار هویتاخشی میپردازد .تیریرت 6خصرومت 7در ذات

خود اا مفاهی «ارجعترسرازی» و «(اشریررانری» همرراه اسرت .ایرو مفراهی اررارورتهرای
مختلف در راة مناز ات گفتمانی ظاهر میشوند و اا ارجعترسازیِ اوتها و ضعفهرای
خود رایب گفتمان مورد ن رر را یراری مریرسرانند .درواارع ارجعرترسرازی و (اشریررانری

 .3مواعیتی کر ار ا(ازة ی
هژمونی

گفتمان ار سو هها اشاره میکند .در چنیو شرایطی سو ه در چارچو ی

ارار میگیرد و آزادی مل

تعییو میکند.

1. nodal point
2. Identity

مفصلانردی

محدود میشود .در ایو (الرت گفتمران جایگراه سرو ه و الگروی مرل او را
4. subject

 .5ایو دوگانگی اراورت ارجعترسازی و (اشیررانی در کردار و رفتار سو ه نمایان مریشرود .ارداشرت ایروچنینری از
ایو دو مفهوم و ار کارگیری آن در تحلیل گفتمان ارای اولیو اار در کتا سلطانی استفاده شده است.

6. otherness
7. antagonism
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شیوهای ارای (فظ و استمرار ادرت و تداوم هژمونی ی

گفتمان اسرت .ارجعرترسرازی و

(اشیررانی دو اُعد نرمافزاری و سختافرزاری دارد کرر اُعرد نررمافرزاری آن در االرب زاران
متون و اُعد سختافزاری آن اراورتهای مختلفی همیرون (رط

کشرتو تررور ایرام

و ...نمود پیدا میکند .از آنجا کر کل جامعر و پدیدههای اجتما ی راة ارجعرترسرازی و
(اشیررانی گفتمانهاست الکی و موفر تمرایزی میران امرور گفتمرانی و تیرگفتمرانی اائرل
نشده همة پدیدههای اجتما ی را گفتمرانی تلقری مریکننرد .ارجعرترسرازی و (اشریررانری
موجب تیریتسازی میشود و ایو امر خود هویتیاای فردی و جمعی سو ههرا را ارردنطرال
دارد.

1

مفهوم ایاراری و ازجاشدگی (اال رشد خصومت ظهور تیریت و تهثرر در جامعرر
است کر ار فروپاشی ن

گفتمان موجود تمایل دارد و الکی ارای اشاره ارر احررانهرایی از

آن استفاده میکند کر هژمونی گفتمانها را ارچال
تضعیف هژمونی گفتمان معل امهان پیدای

میکشند .ایاراری همرانزرور کرر ارا

سو هها و مفصلاندیهرای جدیرد را فرراه

میکند گفتمان (اک را نیز ار اازسازی خود فرامیخواند.
دو مفهرروم ینیررت و هژمررونی را نیررز ایرروگونررر مرریترروان توضررید داد کررر آن دسررتر از
گفتمررانهررایی را کررر چنرران تثطیررت شرردهانررد کررر تصررادفی اودنشرران فرامررو

شررده اسررت

گفتمانهای ینی میگویند .ینیت گفتمانی رسرو یافترر اسرت .ن ریرة گفتمران ینیرت و

ایدئولو ی را یهعان میداند .هژمونی 2نیز واسطة میان ینیت و امرر سیاسری اسرت .درسرت

همانگونر کر ینیت میتواند دوااره ار امر سیاسی ادل شود تضادهای آشهار نیز میتوانند
در گیر زمان محو شده جای خود را ار ینیت ادهند و اجما شهل اگیرد .گریر از تضراد
سیاسی ار ینیت از خیل مداخیت هژمونی

اورت میگیرد کر زی آن ارداشرتهرای

جایگزیو از جهان سرکو و دیدگاهی وا(د ار امری زطیعری اردل مریشرود یورگنعرو
 . 73-72 :1389تثطیت موات هویتها اارلیترریو کرارویژة هژمرونی در گفتمران اسرت و
1. dislocation

 .2هژمونی ( )hegemonyدر اندیشة گرامشی دراردارندة تولید معنا و اندیشر اررای کعرب و تثطیرت اردرت اسرت و از

همیو دیدگاه است کر ایو مفهوم اا ن ریة گفتمان پیوند ارارار میکند .ایو وا ه در فارسی «تفوق» و نیز «سلطر» ترجمرر

شده است.
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مفهوم هژمونی (ول ایو موضو است کر در سیاست و اجتما کردام تعراریف از دالهرا و
مدلولها در جامعر معل است و چر معانیای در افهرار مرومی تثطیرت مریشرود مرار
. 209 :1378
اا توجر ار ایو توضیحات پرس
ایو است کر کوش

االی مقالر اا تهیر ار رویهرد ن ریرة تحلیرل گفتمران

گفتمان (راک اررای (فرظ ااتردار و ادامرة سرلطة خرود در گرزار

ااومخنف از وااعیة کرای چگونرر اازنمرایی شرده اسرت .مرد ای پرژوه
میتوان مطرح کرد کر ااومخنف ضمو گزار

را نیرز ایروگونرر

وااعة کرای ار اازنمایی نحروة اهررهگیرری

گفتمان (اک از شریوههرای مختلفری همیرون ارجعرترسرازی و (اشریررانریِ نررمافرزاری و
سختافزاری ارای (فظ ااتدار ایو گفتمان پرداختر است.
اردلیل اینهر ااوجود ااالیت تطیینی اعیار زیاد ن ریة گفتمان الکی و موفر ایرو ن ریرر از
اازارهای الزم ارای تحلیلهای خرد زاانی ارخوردار نیعت و تحلیلهای گفتمانی مطتنری ارر
آن ارفاً ار تحلیل رواا میان مجمو رای از نشانرهای ن امیافتر میپرردازد تحلیرل مرتو ارا
استفاده از اازارهایی همیون گزین

وا گان طارات و جمیت انجام میگیرد.

 .3بازنمایی شیوههای کسب مشروعیت و کوشش گفتمان حاکم بدرای حفد
هژمونی

خصیصة تاریخ نگراری ااومخنرف کرر ارر ااعراد مختلرف یر

وااعرر ارر نقرل از راویرانی ارا

خاستگاههای سیاسی -اجتمرا ی متفراوت توجرر کررده 1دوری  125-124 :1960اا رل
شده است مخازب نرتنها تصویری از وضعیت جامعة معرلمانان در زمران شرهلگیرری ایرام
امام (عیو

اردست آورد؛ الهر از شیوههایی کر گفتمان (اک و (امیان آن ارای (فرظ

مشرو یت و ادامة ااتدار خود ارکار میگرفتند نیز آگاه شود .ااآنهر اررظراهر هردز شریخ
اخطار کوفر نجاشی 1407ق 320 :و روایت واایع مرتط اا ایام (عیواو لری

اسرت

 .1دوری ار ایو قیده است کر آوردن روایتهایی از گرای ها و جناحهای مختلف کرر جوانرب گونراگون وارایع را
رضر میکردند یهی از نتایج تیای تاریخنگاری ارشیوة خطر اا سط

شیوة تدویو خطر را نشان میدهد.
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ایان روایاتِ متنو ِ مررتط ارا موضرو و ذکرر جزئیرات گفرتوگوهرا کرر از ویژگریهرای
تاریخنگاری ااومخنف اسرت نحروة مرلکررد گفتمران (راک را اررای مخازرب آشرهار
میکند.
 .1-3برجستهسازی گفتمان حاکم
چین

روایات در ایو اثر ارگونرای است کر ااومخنف در همان روایت نخعت خطر مرگ

معاویر را اا نقل محتوای نامة یزید ار والی مدینر آورده و نحوة ازرگداشت معاویرر توسر
فرزند و جانشیو او و نیز شیوة مشرو یتسازی گفتمران (راک را اازترا داده اسرت]...[« :
خدای

ر(مت کنرد کرر نیهرو زیعرت و سرعادتمند و پرهیزکرار درگیشرت» ااومخنرف

 . 126 :1389همیو شیوه و استفاده از وا گانی اا اار معنایی مثطرت ارار دیگرر در نقرل خطرر
پاسخ یزید ار نامة طیداهللاو زیاد دراارة گزار

اتل معل و هانی اازنمایی مریشرود .یزیرد

در نامة خود طیداهلل را فردی «دوراندی » «اازع» «االیاات» و «ااکفایت» میخواند همان
 . 171ارجعترسازی ملکرد گفتمان (اک نرتنها در میان سردمداران ایرو گفتمران الهرر
در میان (امیان آن نیز ارچش میخرورد .گرزار هرای ااومخنرف (راکی از آن اسرت کرر
ا(ازة گفتمانِ (اک ار ذهو سو هها اا ل شده است کر افرراد متریثر از مواعیرت سرو گی
خود ار واایع نگریعتر اا ملکرد خود ار تقویت گفتمان مورد ن رشان اپردازند .ایو مهر
را میتوان در گزار

او از واکن

ای او اشعل ار سخورانری امرام

در روز اشرورا و

رخصت ایشان از سپاه کوفر ارای رفتو ار مهانی امو در زمیو خدا دریافت .ای
میگوید« :آیا ار فرمان موزادگانت گردن نمرینهری؟ مطمرنو ارا

ار امام

آنگونرر کرر دوسرت

داری رفتار کرده و ار تو ادی نخواهند کرد» همان . 219
 .2-3حاشیهرانی گفتمان تشیع
(اشیررانی گفتمانهای رایب از دیگر اازار گفتمانها ارای تیریرتسرازی و ایجراد انعرجام
ایشتر است .ااومخنف در روایات دایقِ خود ارخوای ایو امر را اازنمرایی کررده کرر چگونرر
گفتمران (رراک اررا اسررتفاده از وا گرانی اررا اررار معنررایی منفری و ایرران جمیترری هدفمنررد اررر
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تیریتسازی و (اشیررانی گفتمان تشیع پرداختر اسرت .ایرو امرر درنهایرت موجرب تثطیرت
جایگاه گفتمان (اک و یاریرسانی ار هویتیاای سو هها اا ایو گفتمران مریشرود .معرفری
گفتمان تشیع و (امیان آن ار نوان «دشمو» همان  205 180 140 127و  268و کارارد
وا گرررانی همیرررون «نافرمانررران» همررران  142و « 144زغیرررانگرررران» همررران 264
«(ررروریمرریهطان» همرران « 144افررراد مشررهو » همررانجررا «فاسررق» همرران  166و
«سرک » همان  204دراارة آنها و توایف ملکرد ایو افراد اا وا گانی همانند «فتنرر»
همان « 140سرپییی» همان « 154تفرار» همان  140و « 165پیمانشهنی» همان
 140و «خطاکاری» همان  157ارر خروای از ایرو امرر (هایرت دارد .ضرمو آنهرر شریوة
تاریخنگاری ایو مؤلف شیعیمیهب ایو امهان را فراه مریآورد کرر مخازرب در مرا(رل
مختلف ایام از نحوة تیریتسازی زرد و (اشیررانری گفتمران تشریع توسر هویرتهرای
(امی (اکمیت آگاهی یااد .نقل ا تراض طیداهلل ار ملکرد هانی همان  150و سرخنان
او اطل از محطوس کردن هانی کر «امروز (روری شردی و خونرت (ریل و کشرتنت ارر مرا
واجب شد» همان 152
شیوة نگار

ملکرد معل او مرو ااهلی درمقاال ااو قیل 1همران 164

توس (اک مهر 2همان  180و آخریو نامة ااوزیراد

اماننامر ارای امام

ار مراو سعد کر امام (عیو

را «ناسپاس سرک

اطعکننردة ار(رام و اعریار سرتمگر»

همان  204معرفی میکنرد نمونررهرایی از تیریرتسرازی گفتمران (راک و (اشریررانری
گفتمان تشیع پی

از وااعة کرای هعتند.

ایو اخطاری ازرگ همینیو اا نقل جزئیات گفتوگوهای روز اشورا نشان میدهد کر
گفتمران (راک گفتمران معرل ارر ذهرو امرة مرردم و

چگونر در زمان ایام ااا طرداهلل

تصوری اجتما ی اوده است .شهادت ار گمراه اودن اریرراو (ضریر توسر یزیرداو معقرل
همان  239مقصر دانعرتو امرام
همان  231و شیوة تحری

در کشرتر شردن مررواو اَرَظرر توسر اررادرِ مررو

سپاه کوفر توس

مررواو (جرا کرر از ایشران مریخواهرد

 .1او از دادن آ ار معل خودداری کرد و گفت« :ار خدا اطرهای از آن نخواهی چشید تا از (می جهن ایشی!».
 .2او ار امام (عیو
هدایت کند».
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«[ ]...در کشتو کعی کر از دیو خار شده و اا خلیفة معلمیو مخالفت کرده است» همان
 233درنگ نهنند نشان از ینیت گفتمان (اک اضمحیل افراد در مواعیت سو گیشان
و تحلیل واایع توس آنها از ایو من رر دارد؛ ینیتری کرر او آن را مریتروان در گرزار
ااومخنف از ملکرد یزید دریافت .ااومخنف آورده است کر «سر (عیو درمقاارل او ارود
کر ار مردم اجازة داخل شدن داد .یزید چو ار دست داشت و ارا آن ارر دهرانِ سررِ اریردة
(عیو میزد و میگفت :ایو سرانجام کار او اا ماست» همان . 271
شیوة ااومخنف در شرح رویدادهرا اا رل شرده اسرت کرر مخازرب از نحروة کوشر
گفتمان (اک ارای معرفی خود ار نوان تنهرا مرجرع ایجراد امنیرت آرامر
استفاده از اازار (اشیررانی نیز آگاهی یااد .او اا گرزین

و و(ردت ارا

خطررِ نحروة اازنمرایی فعالیرتهرای

ااو قیل ارای مردم کوفر توس ااوزیاد کر او را امل ایجاد اخرتیز و چنددسرتگی میران
مردم معرفی میکند 1همان  159و نیز تحلیل ملکرد معل در کوفر پ

از دستگیری

او ار ایو مه پرداختر است .ااومخنف آورده است کر طیداهلل ار معل گفت« :پعرر قیرل
دست اردار .نزد مردمی آمدی کر در کارها و سخنانشان متحد اودند .آمدی ترا آنران را ارر
اختیز و تفرار انداختر و ار جنگ وادارشان کنی؟» همان  . 165همریو شریوة نگرر

در

از امتنا امام (عیو

از

تحلیل سپاه مهر از ملکرد امام
پییر

نیز تهرار میشود .آنان پ

امان (اک مهر ار ایشان میگویند« :ای (عیو آیا از خدا نمیترسی؟ از معلمانان

جدا شده و میان امت اختیز میاندازی؟» 2همان . 177
 .3-3مشروعیتسازی عملکرد گفتمان حاکم
ااومخنف در گزین

روایاتِ شرح وااعة کرای ار اازنمایی مشرو یتسازی گفتمان (راک

در االب وا گان جمیت و نیز اا نعطت دادن امور ار خدا پرداختر است .او در گزار های
 .1او در جمع مردم گفت« :آنگونر کر دیدید ااو قیل ایخرد و نادان اختیز و چنددستگی پدیرد آورد ]...[ .کعری
کر او را تحویل دهد خوناها دریافت میکند» .ایو متو (اکی از کوش

خود اا اهرهگیری از تطمیع مردم نیز است.

گفتمان (اک ارای رسریدن ارر من رور ن رر

 .2ایو شیوة (اشیررانی را از من ری دیگر میتوان کوششی ارای زرد سایر معرانی محتمرل نصرر «و(ردتاخشری» ارر
(وزة گفتمانگونگی و مفصلاندی ایو دال شناور اا دال مرکزی گفتمان (اک دانعت.
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خود کارارد گعتردة وا ة «امیرالمرؤمنیو» همران 265 202 170 157 150 143 142
 268و  270ارای یزیرد و وا ة «امیرر» همران  208 206 205 196 157 153و  238و
«سلطان» همان  151 149و  155ارای طیداهللاو زیاد توس (امیان (اکمیرت را اازترا
داده است .دات او در نقل اخطار ارخوای اازگوکنندة ایو است کر گفتمران (راک چگونرر
در ایو وا گان انعداد معنایی ایجاد کرده و ارا مفصرلانردی ایرو نشرانرهرا ارا دال مرکرزی
گفتمان (اک ار مشرو یتسازی ارای خود پرداختر اسرت .همرانزرور کرر تصرویری کرر
یزیرد و شریوة موضرعگیرری او ارر نروان دال مرکرزی

ااومخنف از (ضور اسرا در مجلر

گفتمرران (رراک درارااررر شررهادت امررام

ارائررر مرریدهررد نحرروة ارررکررارگیری جم ریت

مشرو یتساز در گفتمان (راک را آشرهار مریکنرد .او ارا نقرل شرعری کرر یزیرد پر
گیاشتو سر امرام

در مقراال

از

مریخوانرد 1همران  266ایرو امرر را نشران داده اسرت.

رریوهاررر آن ضررط خطررر پاسررخ یزیررد اررر سررؤال همعررر

هنررد کررر از او مرریپرسررد« :ای

امیرالمؤمنیو آیا ایو سر (عیو پعر فازمر دختر رسرول خردا ص اسرت؟» همران -270
 271نیز از ایو شیوة وامفریطی یزید کر کوششی ارای مشرو یتسرازی و ترداوم هژمرونی
گفتمان (اک است پرده ارمیدارد 2همان  166و نیز  . 168ااومخنف آورده است« :یزید
گفت :الر ار او شیون کو .ار پعرر دخترر رسرول خردا ص و سررور ارری

نو(رر اخروان.

اارروزیرراد جلررر کرررد و او را کشررت .خرردا او را اهشررد» همرران  271-270همرریو شرریوة
مشرو یتسازی در گفتار و مل در زمان اازگرداندن اسرا ار مدینرر نیرز تهررار مریشرود.
یزید امام سجاد

را زلطیده ار او میگوید:

« .1سرهای مردانی را اریدند کر ارای ما زیز اودند در(الی کر خودشان ادکارهتر و ستمهارترند /اما ار خردا سروگند

(عیو اگر در مقاالت اودم تو را نمیکشت ».

 .2وامفریطی و دروغ از دیگر راهکارهایی است کر گفتمان (اک ارای (فظ ااتدار خود از آن مدد میگیرد .روایرت

ااومخنف از گفتوگوی معل و طیداهلل ارخوای ایو امر را نشان میدهد .واکن

ااوزیاد ار سرخنان معرل  -کرر دلیرل

واتة دالت در گفتمان (اکمیت میپردازد -آن است کر درمقاال ضمو کوشر

اررای شرالودهشرهنی دیرومحروری

(ضور خود در کوفر را ا تقاد مردم ار اجرا نشدن دالت از سوی (هام ایان میکند و از ایو زریرق ارر شرالودهشرهنی
گفتمان تشیع ار تثطیت مجدد ایو دال دالت در گفتمان مورد ن ر خود اپردازد .او خطا ارر معرل مریگویرد« :ای

فاسق تو را اا ایو معائل چر کار؟ مگر نر اینهر واتی تو در مدینر شرا مینوشیدی ما در ایو آنهرا ارر ردالت رفترار

میکردی ؟».
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خدا پعر مرجانر را لعنت کند؛ ار خدا سوگند اگر مو ه نشیو و ه احطت (عیو
اودم هرچر پی نهاد کرده و میخواست ار او طا کرده و اا تمام توان (تی اگر
ار کشتر شدن ارخی از خاندان منجر میشد مررگ را از او دور مریکرردم ولری
خواست خدا آن اود کر دیدی .هر نیرازی کرر داریرد اررای مرو انویعرید همران
. 269

جملة اخیرِ یزید یهی دیگرر از شریوههرای مشررو یتسرازی گفتمران (راک را آشرهار
میکند .نعطت دادن امور ار خدا دستآویزی است کر (اکمیت اا تمع

ار آن ار ینیت

گفتمان خود استمرار اخشیده گفتمانهای رایب را ار (اشیر میراند .ایو معرنلر در سراسرر
متو تولیدی ااومخنف دیده میشود .در نامرای کر خطر مررگ معاویرر ارر والری مدینرر داده

میشود 1همان  126در گفتوگوی میان معل و طیداهلل 2همان  166و نیز نامرای کرر
ااوزیاد دراارة اتل معل و هانی ار خلیفر مینویعد« :امرا اعرد؛ سرتای
امیرالمررؤمنیو را گرفررت و او را درمقااررل دشررمن

خردایی را کرر (رق

(مایررت کرررد» همرران 171-170

ااومخنف ار ایو شیوة مشرو یتسازی در روز اشورا و فراخوانی سپاه کوفر توس

مراو

سعد ارای جنگ همان  205و گفتوگوی میان زهیراو ایو و شمر نیز اشاره کرده اسرت
همان  . 221ایو شیوة ملکرد در گفتوگوی طیداهلل اا اسررای کررای نیرز تجلری یافترر
است .ااومخنف اا ذکر جزئیات گفتوگوی ااروزیراد ارا زینرب س و نقرل جمیتری از او
همیررون «سررتای

مرریکررن خرردایی را کررر شررما را رس روا نمررود و کشررت و دروغ اررودن

ساخترهایتان را آشهار کرد» همان  263-262یا «دیدی خردا ارا خانردانت چگونرر رفترار
کرد؟» همان  263نیز ار اازنمایی ایو شرگرد گفتمران (راک اررای (فرظ هژمرونی خرود
میپردازد .در گفتوگوی طیداهلل اا امام سجاد
مییااد .او پ

از آگاهی از نام امام

از ایشان میپرسد« :آیرا خردا لریارو (عریو را در

کرای نهشت؟» همان  264و چون امام

« .1معاویر یهی از اندگان خدا اود کر خدای

نیز همیو نحروة مشررو یتسرازی ادامرر

اا پاسخ خود سعی در شالودهشهنی واتررهرای

گرامی داشت و ار خیفت و ادرت رساند».

« .2ااوزیاد گفت :ای فاسق تو میخواهی کاری را انجام دهی کر خداوند ار دیگری محول کرده؟»
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مفصلاندیشده ار گفتمان (اک را دارند و ار او پاسخ میدهند« :ارادری داشت کرر نرام او
نیز لی اود و مردم او را کشتند» همانجا اار دیگر گفتة خود را تهرار میکند کرر «خردا
او را کشتراست» همانجا  .او همینیو در خططة خود پ

از ورود مردم ار اصرر و اجتمرا

آنها اا تیریتسازی ار مشرو یتاخشی ار ملکرد خود می پردازد و ایوگونرر سرخن
را آتاز میکند کر «ستای

میکن خدایی را کر (ق و اهرل آن را آشرهار و امیرالمرؤمنیو

یزیداو معاویر و گروه او را پیروز کرد و دروغگو پعر دروغگو (عیواو لی و پیرروان
را کشت» همان  . 265گزار های متنو و دایرق ااومخنرف اازترا دهنردة ایرو وااعیرت
است کر ایو شیوة (اشیررانی وام فریطری و نعرطت دادن امرور ارر خردا اارزاری اسرت کرر
خلیفر در جایگاه دال مرکزی گفتمان (اک نیرز از آن اهرره مریگیررد .او آورده اسرت کرر
یزید پ

از نشعتو ار تخرت و فراخروانی ازرگران شرام اسریران را فراخوانرد و در (ضرور

مردم ار لیاو (عیو

گفت« :پدرت [ ]...در (هومت اا مو مخالفت کرد .پ

دیردی

کر خدا اا او چر رفتاری کرد؟» همان . 267-266
کعب مشرو یت و استمرار ااتدار گفتمان (اک فق ار نحوة گفتار هویتهای (رامی
گفتمان (اک محدود نمیشود؛ الهر ایو گفتمران و نیروهرای اجتمرا ی متمایرل ارر آن ارا
ملکرد خود نیز در ایو راستا گام ارمیدارند .در متو تولیدی ااومخنف ارر جایگراه ویرژة
ازرگان در ایرو امرر اشراره شرده اسرت .ااومخنرف ارا گرزار
ایعتگیری شطانر از امام

کوشر

والری مدینرر اررای

و ااوزایر اردستور اکید یزید همران  129-125ارر مخازرب

نشان میدهد کر چگونر یزید میکوشد تا اا ایعت گررفتو از ازرگران ارر مشررو یتسرازی
پرداختر اا کعب اجما همیرون پردر ارر ترداوم ینیرت گفتمران (راک یراری رسراند و
تصادفی اودن ثطات آن را مخفی کند؛ امری کرر ممانعرت از وارو اریارراری در جامعرر را
اردنطال دارد .ااومخنف دو سطد دیگرِ اهرهگیریِ گفتمان (اک از جایگراه ازرگران اررای
ادامة هژمونی گفتمان خود را نیرز ارر تصرویر کشریده اسرت؛ زمرانیکرر گفتمران (راک در
مواجهر اا ایاراریها از ازرگان و جایگاه ایشان اهره میگیرد تا اار دیگر ن

را ار جامعرر

اازگرداند؛ اهرهگیری طیداهلل از شرید ااضی اررای دادن خطرر زنرده ارودن هرانی ارر مرردان
خشمگیو اطیلرا
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از گرد معل در زمان ایام او 1همان  157-155از آن جملر است .زمانی نیز (اکمیرت ارا
تهدید ازرگان ار خواستة خود میرسد و اار دیگر ار اوضا چیره میشود؛ تهدید ازرگران

کوفر ارای کنترل شهر در آتاز ورود طیداهلل ار کوفر 2همان  144-143تهدید و تطمیرع
آنها ارای دستیاای ارر اارو قیرل پر

از اختفرای نهرایی او همران  160-159و تهدیرد

مراو سعد ارای خلع او از فرماندهی سرپاه کوفرر همران  205-204نمونررهرایی از ایرو
شگرد گفتمان (اک است کر ااومخنف اا وسواس در جمعآوری همة روایات موجرود ارر
اازنمایی آنها پرداختر است.
 .4-3تثبیت وقتة عدالت در گفتمان حاکم

تداوم سلطة گفتمان (اک ارر جامعرر مهر ترریو امرری اسرت کرر من رور ن رر سرردمداران

(اکمیت است .توجر ار وا گانِ کاراردی شرعرها و سرخنان آنهرا مؤیرد ایرو مد اسرت و
ارخوای نشان میدهد کر آنان اا مفصلاندی ارخی واترها ارر دال مرکرزیِ گفتمران (راک
سعی در (فظ ااتدار خود داشتراند .مرور دستنوشتة ااومخنف و روایرات گرزین شردة او
مؤید ایو امر است .ااومخنف آورده است کر طیداهلل پ

از ازی از نامة امام

ارر سرران

اصره در سخورانی خود ار مردم اصره گفرت« :اگرر اشرنوم کعری از شرما خیرال مخالفرت

دارد [ ]...گناهکار و ایگناه ار مهافات میرسند تا اطاعت کنید» همان  . 142انراارایو
تیکید ار ازا ت از (اکمیت در رأس دستور کار گفتمان (راک اررای (فرظ هژمرونیا

ارار دارد و ایو گفتمان میکوشد تا اا ایجاد انعداد معنایی در نصر «ازا ت» ار زرد سایر
معانی ا(تمالی آن اپردازد.

 .1اا آتاز ایام معل و محاارة اصر طیداهلل او اشراز کوفر را جمع کرد و گفت :از ااالی اصر خود را ار مردم نشران
دهید و کعانی را کر ار ازا ت درآیند و دة پادا

فراوان دهید و سرکشان را از پریشانی و انتقام اترسانید.

 .2طیداهلل ار مردم و رؤسای آنان سخت گرفت و گفت« :اسرامی ایگانگران و کعرانی کرر از دسرت امیرالمرؤمنیو فررار
کردهاند و (روری میهطان و افراد مشهوکی را کر ن ر مخالف و ستیزهگرانر دارند ارای مو انویعید .هررک
ار او (رجی نیعت و هرک

ننویعد ااید تضمیو کند کر در میان افراد او هیچ مخالفی وجود نداشتر و لیرر مرا زغیران

نمریکنرد؛ و گرنرر از ذمرة مرا خرار و مرال و جرران

(ریل اسرت و هرر رهطررری کرر در گرروه

امیرالمؤمنیو یافت شود و او را سلی نهند [( ]...قوق و مزایای او اطع و ار زاره تطعید میشود».
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گزار

ااومخنف از گفتوگوی معل او مررو اراهلی و اارو قیرل نیرز نحروة تقویرت

هویت گفتمانها را اا هویتاخشی آنها ار سو هها نشان میدهد .معل او مررو ایروگونرر
خود را ار ااو قیل معرفی میکند« :مو فرزند کعی هعت کر [ ]...واتی کر تو اا او مخالفت
نموده و صیان کردی وی (رز شنید و اطاعت کرد» همان  . 164همیو اثرپرییری از

مواعیت سو گی را میتوان از خیل گزارشی دیگر از ااومخنرف نیرز دریافرت .مالر
نعیر (امل نامة طیداهلل ارای (ر ار یهی از یاران امام

ارو

کر دلیل همراهی او اا (اکمیرت

را جویا میشود میگوید« :آمدهام کر امام را اطاعت کرده و ار ایعت خود وفادار ااش »
همان  . 196شیوة تحری

سپاهیان کوفر توس

مرواو (جا نیز در ایو زمینرر درخرور

توجرر اسرت .او ایروگونرر سررخو خرود را آترراز مریکنررد« :ای اهرل کوفررر در اطاعددت و
ه گراییتان استوار ااشید [ »]...همان . 233
استفاده از وا ة «مطیع» در نامة طیداهلل ار یزیرد اررای معرفری (رامین سررهای معرل و
هانی همان  171و تیکید ار ازا ت از خلیفر در شعر کعباو جاار ااتل اریراو (ضریر

1

همان  142نیز نمونرهای دیگری هعتند .دات در جمعآوریِ روایات و نقرل جزئریترریو
گفتوگوها توس ااومخنف امهان فه چگونگی تیکید ار دال ازا ت از (اکمیرت را در
دستنوشتة او روشو میکند.
 .5-3تثبیت وقتة دینمحوری در گفتمان حاکم

ضمو مطالعة اثر ااومخنف و از الاررالی روایرات متنرو او همینریو مریتروان دریافرت کرر
گفتمان (اک ار ایو مه توجر کرده است کر استمرار مشررو یت و هژمرونی در جامعررای
اسیمی جز اا معرفی خود ار نوان تنها مجری وااعی دستورات دیو اسیم محقق نمیشرود.

همیو امر نیز سطب میشود طیداهلل در نخعتیو سخورانری خرود پر

از ورود ارر کوفرر ارر

ارجعترسازی ایو نهتر اپردازد کر خلیفر ار او دستور داده است کرر ارا م لومران ارا انصراز
رفتار کند اا محرومان پراخش
 .1کعباو جاار در واکن

ار سرزن

ااشد و ار افراد مطیع نیهی کند همان  . 142ااومخنف ارا
همعر

اگو کر مو مطیع خلیفر و (رزشنوی او هعت ».
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گزین

ایو سخورانی و نقل آن ارخوای نشان داده است کر چگونرر طیرداهلل در ورای ایرو

جمیت میکوشد تا ضمو تیکیرد ارر لرزوم ازا رت از (اکمیرت «دیرومحرور» ارودن ایرو
گفتمان را در زمانیکر گفتمان رایب سعی میکند ااتدار آن را ار چال

کشد ارر کوفیران

گو زد کند و اا ادامة انعداد معنایی در ایو واتر از خدشردار شردن هویرتیراای افرراد ارا
گفتمان معل ممانعرت کنرد .ااومخنرف همریو نحروة تثطیرت واتررهرا و تیکیرد ارر دالهرای
«ازا ت» و «دیرومحروری» را ارا ثطرت سرخورانری او پر

ااو قیل آشهار کرده است 1همران  . 159کوشر
دیومحور اودنِ خود در گزار
است .مرواو سعید پ

از پراکنرده شردن مرردم از گررد

گفتمران (راک اررای ارجعرترسرازی

ااومخنف از نامة امانِ (اک مهر ار امام

نیز ااارل فهر

از امان دادن ار ایشان در پایان متو خود آورده است« :خدا ار ایو

مطلب گواه ضامو مرااب و وکیل است» همان . 180
 .6-3بهرهگیری گفتمان حاکم از حاشیهرانی نرمافزاری و سختافزاری

جمعآوری و (فظ اعیاری از ازی ات تاریخی اا اهرهگیری از زیف متنو ی از راویان  2ار

ااومخنف ایو امهان را داده است تا استفادة گفتمران (راک از خفقران 3ااومخنرف :1389

 266 159 127و نیز ادرت پشت ایو گفتمان را ارای مواجهر اا ایاراری شهلگرفترر در
جامعر ار تصویر کشد و مرا(ل مختلف ملکررد (اکمیرت از توسرل ارر زور و تهدیرد و
سختگیری ار مخالفان تا مداخیت هژمونی

و (اشیررانیهای سختافزاریِ گفتمانهای

رایب را ارای استمرار هژمونی (اکمیت آشهار کند .او ارا ذکرر مروارد متعرددی از توسرل
سردمداران گفتمان (اک ار زور و تهدید کوش
 .1ااو زیاد پ

آنها ارای (فظ سلطة خرود ارر جامعرر

از تهدید مردم ارای تحویل معل ار دارالحهومر ار ایشان میگوید« :ای اندگان خدا تقوا پیشر کنیرد و

اهل ازا ت ااشید و ار پیمان خوی

 .2ارای ازی ایشتر ن

وفادار امانید [.».]...

ار :رجائی .137 : 1387

 . 3ایجاد خفقان در جامعر یهی از شگردهای گفتمان (اک ارای جلوگیری از ایجاد ایارراری در جامعرر ارودهاسرت.
گزار های دایق ااومخنف از ای ااو زایر ارای رفتو امام

ار نزد (اک مدینر و نحوهی (ضور ایشران در نرزد ولیرد

او تطر سخنان زنان کوفر در زمان فراخوانی مردان از نزد معل « ارگرد دیگران ار جای ترو هعرتند .فرردا شرامیان ارر

سراغتان میآیند .از جنگ و اداختی چر میخواهی؟» و ملهرد طیداهلل در گردانیدن سر امام (عیو

و یاران ایشان

در کوفر نمونرهایی از اهرهگیری گفتمان (اک از خفقان ارای ادامری سلطری خود ار مردم را ار تصویر میکشد.
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ادون انجام مداخیت هژمونیر
«شدیدتریو وجر» از امام

خرررو از اصررره 1و پر

را نشران داده اسرت .دسرتور یزیرد اررای ایعرتگیرری ارر

و فرزندان زایر و مر همان  126سخورانی طیداهلل پی

از

از ورود اررر کوفرر 2همرران  142سررخنان کثیررراو شررها ارررای

متفرقسازی مردم از پیرامون معل

3

همان  157سخنان امام (عیو

اا ااوزایر در زمان

(ضور در مهر 4و دستورات ااوزیاد ارر فرمراندهران سرپاه کوفرر در مرا(رل مختلرف کرار
همان  200 196و  206نمونرهایی از ایو کوش

است.

ااومخنف در متو تولیدی خود نشان داده است کر چگونر گفتمان (اک پ
در کنترل اوضا اا تمع

5

از نراتوانی

ار شیوههای (اشیررانی سختافرزاری همیرون زنردانی کرردن

مخالفان استفاده از نیروی ن امی و درنهایت (یز فیزیهی و کشرتو سرو ههرای اارلی و
اثرگیار گفتمانهای رایب سعی کرده است تا ار ایارراری ایجادشرده پایران دهرد و سرلطة
خود را ارر جامعرر اازگردانرد  .گرزین

خطرر ضرر و شرت شردید هرانی توسر

طیرداهلل و

محطوس کردن او در اصر همان  152و زندانی کردن ارخی از (امیان معل در زمان ایام
او همان  157-156از ایو امر (هایت دارند .ااومخنف اا نقل اخطار مرتط اا اهررهگیرری
از نیروهای ن امی ارای تلطر ار احرانهرای پری آمرده و ایجراد ن ر توسر (اکمیرت نیرز
نمونرای از مداخیت هژمونی

گفتمان (اک را ثطت کرده است .اازنمایی خطر نامرة یزیرد

ار (اک اصره ارای کنترل راهها همان  137و نوشرتو نامررای مشراار ارر طیرداهلل همران
 .1او در سخنرانی خود ار مردم اصره گفت ]...[« :هرک
میریزم».

ارا مرو اجنگرد او را از میران ارداشرتر و زهررم را ارر کرام

« .2تازیانر و شمشیر مو لیر کعی است کر دستورم را تر

و اا سخن مخالفت کند».

 « .3امیر طیداهلل مقرر نموده اگر تا آخر شب ار جنگ اا وی اارار کرده و ارنگردید (قروق فرزنردانتان از ایرتالمرال
اطع و جنگجویانتان را ادون مزد ار پادگانهای شام تطعید کند [».]...

« .4ار خدا سوگند؛ اگر در داخل سوراخ خزندهای ااش مرا ایرون میآورند تا ار خواستری خود ارسند .ارر مرو تعردی
و ست میکنند آنگونر کر یهودیان در روز شنطر ست کردند ».همان177 :

 .5طیداهلل در آتاز کار ار (ر دستور داد کر «ار(عیو سخت اگیر و او را در سررزمیو اراز و اریآاری فررود آور» .او در
ادامة ارنامة خود ارای سختگیری ار امام

ایو (عیو و یاران
کر چون امام

سر روز اطل از اشورا ار مراو سرعد نامرر نوشرت و از او خواسرت کرر

اا آ فاالر ایندازد .ااومخنف در گزار

خود از گفتوگوهرای شرب اشرورا نیرز آورده اسرت

از تحرکات سپاه کوفر مطلع شدند طاس را فرستاده لت امر را جویا شدند .آنان گفتند« :فرمان امیر

آمده کر ار شما ا یم نمایی یا ار (ه او گردن نهید و یا ار ایو کار مجطور خواهید شد».
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از ازی از (رکت امام

 171پ

ارسمت راق و نیز فرستادن ای او اشعل اررهمرراه

گروهی ارای دستگیری معل همان  161از آن جملر است.
اگرچر نقل گامارگام روایات ممانعت (ر از ادامة (رکت امام
ا زام مراو سعد ارای یهعره کردن کار از کوش

ارسمت کوفرر و نیرز

ااومخنف ارای گرزار

جزئریترریو

اخطار موجود و مرتط اا وااعة کرای (هایت دارد از سوی دیگر نحروة مرلکررد طیرداهلل
ارای مواجهر اا خطر ا(تمالیِ ایجاد احران در کوفر را ارای مخازب آشرهار مریکنرد .ایرو
ملکرد اا مداخلة هژمونی

گفتمان (اک و اا استفاده از اردرتِ پشرت ایرو گفتمران ارر
در

(یز فیزیهی دال مرکزی گفتمان تشیع و هویتهای (امی او از اارحا و خانردان

آن دوران انجامید 1همان . 261-258
 .4نتیجه

شیوة تاریخنگاری ااومخنف در ضط و نقل مجمو ة گفتارها و رفتارهای گفتمان (راک و
هویتهای (امی آن و نحوة مواجهة آنهرا ارا گفتمرانهرای رایرب ضرمو گرزار

وااعرة

کرای ایو امهان را ارای مخازب فراه آورده است کر از شیوههرای کعرب مشررو یت و
کوش

گفتمان (اک ارای استمرار هژمرونی خرود در جامعرر آگراهی یاارد .ااومخنرف در

دسرتنوشررتة خررود نشرران داده اسررت کررر اهرررهارررداری گفتمرران (رراک از ارجعررترسررازی و
(اشیررانی چر در اُعد نرمافزاری در االب نامرها و سخورانیها و چر در اُعد سختافرزاری
اا ار کارگیری رو هایی همیون تهدید ایجاد خفقان توسل ارر زور و اسرتفاده از نیرروی
ن امی تا (یز فیزیهی مخالفان ارا اسرتفاده از مرداخیت هژمونیر

چگونرر زمینرة ادامرة

سلطة گفتمان (اک ار مردم را فراه کرده است .اخطاری ازرگ کوفر در گزار های

ار

خوای تیثیر مشرو یتسازی اا استفاده از وا گان و جمیت دارای اار معنایی مثطت و نعطت
دادن امور ار خدا را در (فظ ااتدار گفتمان (اک ار تصویر کشریده اسرت .همینریو شریوة
نگار

او و نقلِ جزئیاتی همیون دروغگویی و وامفریطی (اکمیت از ی

سرو و تطمیرع

ازرگان و اهرهگیری از جایگاه آنان نزد مردم از سوی دیگر نشان داده است کر ارکارگیری
 .1ااومخنف در روایاتی مفصل ار شهادت همراهان خاندان و شخ
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ایو رو ها درنهایت ینیت گفتمان (اک در کوفرر را (فرظ کررده اسرت .همرانزرورکرر
استفاده از تیریتسازی و تیکید ار دالهرای ازا رت از (اکمیرت و دیرومحروری از میران
گزار های مفصل ااومخنف از گفتوگوها و سخورانیهای هویتهای (رامی (اکمیرت
ااال فه است.
منابع
 آاا ازرگ تهرانی 1387
اسیمیر.

 .الذریعده الدی تندانیف الشدیعه .تهرران :کترا خانرة

 ااواایالحدید 1959م  .شرح نهج البالغه .ایروت :دار ا(یاء الهتب العرایر.
 ااوشهرآشو

دار لوم القرآن.

1433ق  .معالم العلماء .تحقیق محمدرضا (عینی جیلی .راق :مهتطر

 ااو دّی ااوا(مد طداهلل جرجانی 1418ق  .الکامل فی ضدعفاء الرجدا  .ایرروت:
دارالهتب العلمیر.

 ااومخنف لوطاو یحیی 1389
فهرست.

 .مقتل الحسین .ترجمة (جتاهلل جودکی .تهرران:

 اغدادی اسما یل پاشا 1951م  .هدایه العارفین .ایروت :دارا(یاء الترا ،العرای.
 جعفریان رسول 1382

 .منابع تاریخ اسالم .ا  :انصاریان.

 دوری طدالعزیز 1960م  .بحث فی نشأه علم التاریخ عند العرب .ایروت :مططعرر
الهاتولیهیر.

 ذهطی شم الدیو محمد 1413ق  .تاریخ االسالم .ایروت :دارالهتب العرای.
 رجررائی طررداهلل 1387

« .جایگرراه ااومخنررف ازدی در ترراریخنگرراری اسرریمی» در

مقاالت و بررسیها .دفتر .65

 زرکلی خیرالدیو 1979م  .االعالم .ایروت :دارالعل للمیییو.
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 زرگرینژاد تیمحعیو 1383

 .نهضت امام حسین(ع) و قیدام کدربال .تهرران:

سازمان مطالعر و تدویو کتب لوم انعانی دانشگاههرا سرمت مرکرز تحقیرق و توسرعة
لوم انعانی.

 سزگیو فؤاد 1412ق  .التدوین التاریخی .ا  :مهتطر آیت اهلل المر شی.
 .قدرت ،گفتمان و زبان .تهران :نشر نی.

 سلطانی لیااغر 1384

 شرزالدیو طدالحعیو ایتا  .مؤلفوا الشدیعه فدی رددر االسدالم .اغرداد :مهتطرر
االندل .

 اائب طدالحمید 1424ق  .معجم مؤرخی الشیعه .ا  :مؤسعر دایرهالمعرارز الفقرر
االسیمی.

 ادر سید(عو 1331ق  .الشیعه و فنون االسالم .ایدا :مططعر العرفان.
 زوسی محمداو (عو 1381ق  .رجا  .نجف :انتشارات (یدریر.


« .پیشینة تاریخنگراری اشرورا» .فندلنامة تداریخ اسدالم.

ال زاده هادی 1380

س.2

.7

 امی شیخ طاس ایتا  .الکنی و االلقاب .تهران :منشورات کتا خانة ادر.
 مار

دیوید و جری استوکر 1387

 .روش و نظریه در علوم سیاسدی .ترجمرة

امیر محمد (اجی یوسفی .تهران :پژوهشهدة مطالعات راهطردی.

 مامقانی طداهلل ایتا  .تنقیح المقا  .تهران :جهان.

« .ااومخنف و مقتل الحعیو» .فندلنامة تخنندی فقده و

 معتمدی محعو 1386
تاریخ تمدن .س.3

.12

 نجاشی ا(مداو لی 1407ق  .رجا النجاشی .ا  :جامعة مدرسیو.
 هوار ،دیوید 1377
علوم سیاسی.

.2

 یورگنعو ماریران 1389
جلیلی .تهران :نشر نی.
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« .ن ریة گفتمان» .ترجمرة سرید لیاارغر سرلطانی فندلنامة
 .نظریه و روش در تحلیدل گفتمدان .ترجمرة هرادی
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 مؤسعرر نشرر:  ار. وقعه الطف البی مخندف.

1367  یوسفی تروی محمدهادی
.اسیمی
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