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العلی حلبی)با تاکید بر سبک  بررسی تحلیلی حوادث معطوف بر ظهور در روایت عبدا
 ریخت شناسانه پراپ(

 1محسن خوشفر 
 2زهره مراد نجف آبادی

 چکیده
روش  با و کیفی شیوه به حلبی، عبداالعلی روایت محتوای تحلیل هدف با حاضر، تحقیق

شناسی روایت ریخت که است سؤال مورد نظر، آن است.شده نگاشته ،«پرا  شناسیریخت»
الگوهای  آن است که حاضر  تحقیق هاییافته چیست؟ عبداالعلی حلبی در حوادث حین ظهور 

 ظهور  عصر  جامعه تحلیل به الگوها این استخراج و است انطباق قابل حلبی روایت شناسی، باریخت
 قهرمان عمل بیست، بازشناسی بیست و یک، عزیمت کارهایخویش روایت، این در . شودمنجر می
 یاران و امام عمل سرعت از  حکایت عزیمت،. است آمده یازده مرتبه شرارت دوازده و خبردهی هجده،
 و ظهور  عصر  مردم بیانگر گمراهی بازشناسی،. دارد دشمن علیه نقشه داشتن و کردن کوچ در  ایشان
 برابر  در  دشمنان هایکارشکنی و راه موانت گویای شرارت،. است یاران و االمر  صاحب صفات فراموشی
 اتفاق یک از  اغلب روایت، این آغازین هایصحنه. است آن گسترش االهی و عدل حکومت برپایی
 شرارت، و عزیمت کنار  در  عنصر  این. است ظهور  عصر  جامعه در  تحول و تغییر  بیانگر  که دهدمی خبر 
 وقوعبه شریر  هایشخصیت دشمنی دلیلبه و هاعزیمت در  اغلب رخدادها این که دهدمی نشان
 .پیونددمی

   روایت حلبی، پرا ، عصر ظهور، مهدویت، عناصر داستان.  شناسی،: ریختواژگان کلیدی
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 مقدمه
استفاده قرار گیرد، تحلیل محتوا بر  تواند در مورد روایات مهدویت موردهایی که مییکی از روش

ویژه آن دسته از روایاتی که به است. بسیاری از روایات مهدویت، به« شناسیروش ریخت»اساس 
پردازد، حالت داستانی دارد و با الگوهای این روش قابل انطباق است. تشریح وقایت آخرالزمان می

دهد. دست میز جامعه عصر ظهور بهدر این روش، تحلیل عناصر داستان، اطالعات دقیقی ا
های مرسوم تحلیل روایات که روش جدیدی برای اصالح روشتحلیل این اطالعات، عالوه بر این

گردد. بنابراین، سؤالی های سابق میهای جدید و یا اصالح دیدگاهکند؛ سبب ارائه دیدگاهارائه می
ی روایت عبداالعلی حلبی در حوادث شناسود، آن است که ریختشکه در تحقیق حاضر مطرح می

 چیست.حین ظهور 
 برای ایپایه که کرد ارائه هاقصه ساختار  تحلیل برای الگویی ،1پرا  والدیمیر  بار، نخستین

 او(. 302-301ص :1399 اصفهانی، پور  فیروزیان عبدالملکی، قنبری)شد  شناسیروایت هاینظریه
 این بر  را خود کار  اساس وی. کرد استفاده «پریان صد قصه» تحلیل و تجزیه برای روش این از 

 تر یافته تعدیل وضعیت به وضعیتی از  تغییر  آن، در  که است متنی روایت، که است داده قرار  تعریم
  (.17ص :1398 نقل از توالن،  آقابابایی بهحاجی) شودمی بازگو
ا در مقاالت و آثار های جدید تحلیل محتوا است که تنه، از جمله روش«شناسیروش ریخت»

علمی متأخر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، انتظار استفاده از این روش در آثار اندیشمندان 
های بسیاری نگاشته شده متقدم، انتظاری نادرست است؛ اما در زمینه روایات مهدویت کتاب

طوسی اشاره کرد که « الغیبه»نعمانی و « الغیبه»های توان به کتاباست که از جمله این آثار می
، نوشته «تاریخ الحجه»اند. اثر دیگر در زمینه مهدویت، کتاب روایات مهدویت را گردآوری کرده

عالمه مجلسی است. این کتاب بخشی از بحاراالنوار است که به گزینش و گزارش روایات مهدویت 

__________________________________   

کوولویچ پراپ.  1 پترزبورگ به دنیا آمد. او میالدی در سن۱8۹5در سال  (Vladimir Yakovlevich prop) والدیمیر یا
تش را در رشته فقه ی استاد زبان و ادبیات روسی مدرسه آننن شوله و سپس استاد  تحصیال اللغه اسالو به پایان رساند. و

یشهزبان آلمانی دانشگاه لنینگراد شد و همزمان در مو : ر ی عبارتند از یخی رد فلكلور نیز تحقیق کرد. برخی از آثار و های تار
، ۱۹۴6قصه جن و پری )لنینگراد،  ( و ۱۹6۱های عامیانه روسی )لنینگراد، (، ترانه۱۹58(، حماسه پهلوانی روسی )مسكو

 (.8: ص۱368و پراپ،  ۱۹63اعیاد ارضی روسی )لنینگراد، 
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اهلل صافی گلپایگانی، ، نوشته آیت«؟ع؟ عشر  الثانی االمام فی االثر  منتخب»پرداخته است. در کتاب 
شناسی اند. در زمینه روش ریختتمامی روایات مهدویت به همراه سند و منابت آن گردآوری شده

 اند:نیز مقاالتی به شرح زیر نگاشته شده
. رسول بالوی، علی خضری و علیرضا شیخیانی: ریخت شناسی قصه حضرت موسی؟ع؟ در 1

 دیمر پرا .قرآن کریم بر اساس نظریه وال

های صورت گرفته در داستان حضرت کارینویسندگان در تحقیق خود، با توجه به خویش
های این موسی؟ع؟ به تبیین محتوای داستان بر اساس نظریه پرا  پرداخته و به برخی همسانی

 کنند.الگو با داستان مذکور اشاره می
کی و محمد بهنام2  در  یپردازشخصیت و هایکاریشخو فر: بررسی. بتول اشرفی، گیتی تا

 پرا . براساس نظر  کریم در قرآن؟ع؟ سلیمان حضرت داستان

 از  یااند: پارههای کار خود با الگوی پرا ، گفتهنویسندگان ضمن اشاره به تفاوت

  ندارد. کامل مطابقت پرا  یبندتقسیم با تیپ لحاظ از  قرآن کریم یهایکارخویش

گر با بررسی آثار و منابت  چه از نظر  موجود، این نتیجه را شاهد هستیم که تحقیقات موجود ا
ویژه روایاتی که حالت داستانی دارند؛ اند؛ روایات مهدویت، بهخوبی عمل کردهروش و محتوا به

که با اند؛ در حالیشناسی مورد بررسی قرار ندادهرا به روش ریخت مانند روایت عبداالعلی حلبی
بدیعی خواهد داشت.  اق این الگوها و تحلیل آن، نتایجتانی این روایات، انطبتوجه به ماهیت داس

تواند بنابراین، روش تحلیل محتوای روایت عبداالعلی حلبی، روشی نو و بدیت است که می
شناسی روایات مهدویت )حداقل در مواردی که حالت داستانی و حکایت دارد( مورد عنوان روشبه

 است. نوآوری دارای نتایج، و روش حیث از  حاضر  تحقیق یرد. بنابراین،استفاده محققان قرارگ

 شناسیمفهوم
برای درک بهتر موضوع مورد تحقیق، تبیین معنای واژگان کلیدی ضروری است که در ادامه به 

 پردازیم:آن می

 شناسی. ریخت1
 آن و هدهند تشکیل اجزای اساس بر  وصم قصه معنای ، به«مرفولوژی»یا « شناسیریخت»

 شناسی، ریخت(. 41-11ص :1368 پرا ،) است قصه مجموع با و یکدیگر  با اجزا این مناسبات
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 که است نظامی ساختار، از  منظور . است هاحکایت و هاقصه ساختار  بندی دسته و تحلیل بررسی،
هستند  پیوسته و تنگاتنگ و منطقی ارتباطی دارای هم با متن اجزای همه آن، در 
 (.17ص :1398 آقابابایی،حاجی)

 . روایت عبداالعلی حلبی2
روایتی است از امام باقر؟ع؟ در مورد اقدامات حضرت صاحب االمر از ابتدای ظهور تا زمانی که 

 الغیبه(؛ 56، ص2: ج1380جهان را از قسط و عدل ُپر کند. این روایت در تفسیر عیاشی )عیاشی، 
( و بحاراالنوار )مجلسی، 686، ص2: ج1416هان )بحرانی، (؛ تفسیر البر182: ص1397)نعمانی، 

 ( آمده است.341، ص52تا: جبی

 . داستان3
شود و پس از گذشتن از امور یا قصه از دیدگاه پرا  از یک شر یا کمبود آغاز می« داستان»

 (.143ص :1368 پرا ،) یابددهند؛ خاتمه میبینابینی که پایان داستان را شکل می

 روش تحقیق
 حالت که متونی بر  تنها پرا ، الگوهای و است مبتنی قصه یا داستان بر  شناسی،روش ریخت

 لحاظ که این از  روایت مورد بحث در تحقیق حاضر،. است تطبیق قابل باشند، داشته داستانی
 عناصر  تبیین بنابراین، است. اهمیت حائز  و تطبیق قابل پرا  الگوهای بر  دارد، داستانی جنبه
 دارد. پرا  معتقد است، هر داستان از عناصر زیر تشکیل شده است: ضرورت داستان یا قصه

 . عناصر اصلی1
 عناصر اصلی داستان به شرح زیر است.

 کاری. خویش1-1
ها از کاریدهند. خویشانجام می قصه اشخاص عبارت است از کارهایی که« کاریخویش»

کسیون) عمل سیر  که است هاییشالوده و قصه بنیادی جمله عناصر   هاآن مبنای بر  قصه( آ
نقش ویژه یا  31های عامیانه روسی، پرا  با بررسی قصه (.109 همان، ص) شودمی ساخته
 (.20-19: ص1398آقا بابایی، کاری را یافت )حاجیخویش
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 ها. حوزه عمل شخصیت1-2
 کند: پرا  حوزه عملیات توزیت شده در خصوص شخصیت ها را به سه دسته تقسیم می
 الم( حوزه عملکرد هر شخصیت به تناسب خود شخصیت و خواسته او است؛

 ب( شخصیت خواسته یا ناخواسته در حوزه عملکرد دیگری نیز شرکت می کند؛

توانند در سیمای ها میکنند. این شخصیتج( چند شخصیت در یک حوزه عملیات فعالیت می
: 1398آقابابایی، و حاجی 124و  122: ص1368 ، ها ظاهر شوند )پراانسان حیوان یا دیگر پدیده

 (.18ص

 . حرکت1-3
ها گاهی در شود. این حرکتهای قصه باعث حرکت قصه میبه عقیده پرا ، بسط و گسترش

شوند. از دیدگاه پرا ، کنند و گاهی موقتا  متوقم میآیند؛ گاهی با هم تداخل پیدا میپی هم می
  (.143ص :1368 پرا ،)هایی مانند بسط موازی یا تکرار برای تشخیص حرکت وجود دارند شیوه

 صر فرعی. عنا2
داستان، عناصری هستند که هرچند در بسِط عمل، تعیین « عناصر کمکی»یا « عناصر فرعی»
 (.109همان، ص) ، نیستند؛ وجودشان حائز اهمیت استهکنند

 . عناصر کمکی پیوند دهنده کارها 2-1

شود؛ بدین نحو که یا ها ایجاد میاز دیدگاه پرا ، در داستان، سیستم کاملی از خبرگیری
گاهی « دانای کل»که آیند، یا اینشخاص قصه، خود در پی خبرگیری برمیا هستند و از تمام اخبار آ

 دارند. پرا  معتقد است بررسی این عناصر از دیدگاه هنری حائز اهمیت است )همان(.

ح شدن. عناصر کمکی در سه2-2  بار مطر

ها به شوند. این تکرار شدن به عقیده پرا ، گاهی در طول قصه بعضی کارها سه بار مطرح می
 (.113های داستان است )همان، صدلیل صفات شخصیت

 . انگیزه2-3

ها است )همان، کاریهای داستان برای اجرای خویش، همان دالیل شخصیت«انگیزه»
  (.114ص
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 شناسیاهمیت روش ریخت
طور جدی بهبررسی ساختار قصه در میان دانشمندان فرمالیست )ساختارشناس( از قرن بیستم، 

ای برخوردار است. پرا  معتقد است ها، نظریات پرا  از جایگاه ویژهدنبال شد. در میان فرمالیست
 را ما و کنندالقا می پیامی دارند، حکایت یا داستان هر  در  که تکراری یا بسامد به توجه با عناصر  این
کم شرایط درک به و است، آشناداشته وجود  داستان نگارش زمان در  که ایجامعه با  یاری آن بر  حا
 (.57- 89: ص1389 صلواتی، و پارسا)کند می

 شناسی، چند مزیت دارد:بررسی روایت عبداالعلی حلبی با روش ریخت
 کار گرفته نشده است؛شناسی در حدیث، تا کنون از سوی محققان دیگر به. روش ریخت1

کم بر آن ترسیم می. با استفاده از این روش، جامعه مهدوی، اوضاع 2  شود؛حا
 شود.. روشی جدید برای تحلیل محتوای احادیث ارائه می3

 صحت سندی و داللی روایت حلبی
، 2: ج1380ق( حذف شده است )عیاشی، 320سلسله اسناد روایت حلبی در تفسیر عیاشی )م

یت هید (؛ اما باید توجه داشت که حذف سند در این روا424: ص1377آزار شیرازی، و بی 57ص
 توان از چند جنبه مورد تحلیل قرار داد:کند و این مسئله را میخللی به آن وارد نمی

بندی حدیث به حسن، صحیح، موثق، ضعیم، قوی و مقبول از ابداعات که تقسیماول این
فقهای متأخر بوده و در میان قدما مرسوم نبوده است. فقهای متقدم احادیثی را که قرائنی برای 

: 1400نژاد، اویسی و دهقانی، اند )محمدعلیکردهاست، صحیح تلقی میبه آن وجود داشته اعتماد
 (. برخی از این قرائن عبارتند از: 90-88ص
 . وجود احادیث در اصول اربعمأة؛1

 . وصول روایات از طرق مختلم و با سند متعدد؛2

 های عرضه شده به ائمه؟مهع؟؛. درج روایات در کتاب3

 های مشهور گذشته، صرف نظر از نویسنده آن؛ایت در کتاب. درج رو4

. اعتماد به راویاِن مشایِخ مشایخ، مانند احمد بن محمد بن حسن ولید که از مشایخ شیخ مفید 5
ها را کردند و آنق( بوده است. با این مالحظه، قدما به برخی روایات ضعیم هم اعتماد می413)م.

 (.25-22، ص1: ج1406کاشانی، دادند )فیض در زمره روایات صحیح قرار می
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 :1418 ق(، از جمله مفسران طبقه پنجم )معرفت،320دوم از لحاظ خود راوی است. عیاشی )م.
عصر ( و هم335: ص1383ق( )حلی، 386( و از افراد مورد وثوق شیخ صدوق )م.321ص ،2ج

(. او از مشایخ فقهای امامیه و 118: ص1387ق( است )عقیقی بخشایشی، 329شیخ کلینی )م. 
( و نجاشی )م. 221: ص1374ق(، مؤلم کتاب رجال است )رادمنش، 4استاِد کشی )م. قرن 

و طوسی،  350تا: صاند )نجاشی، بیاهل علم معرفی کردهق( او را 460ق( و شیخ طوسی )م.450
 (. 440: ص1427

به عمرم »گوید: ق( نیز در تقریظ خود بر مقدمه تفسیر عیاشی می1402عالمه طباطبایی )م 
زى است ین چیتر افته است و موثقیم ینه خود، تألین اثرى است که در زمین کتاب بهتریقسم، ا
 . (3: ص1380)عیاشی، « میا فت کردهایان خود در ینیشیکه ما از پ

ق( در 320سوم از لحاظ اسناد روایت حلبی است. برخی معتقدند روایات تفسیری که عیاشی )م. 
تفسیر خود ذکر کرده، با دقت تمام بوده و کل قرآن را با استفاده از همین روایات، تفسیر کرده است 

اند های مختلم، اسناد آن را حذف کردهبهانهای از افراد به (؛ اما عده321، ص2: ج1418)معرفت، 
(. روایات تفسیر عیاشی از دیدگاه برخی افراد، از جمله 183: ص1384مهر به نقل از ایازی، )علوی

است )ر.ک: حسکانی،   ق( صحیح و دارای سند بوده548ق( و طبرسی )م. 490حسکانی )م. 
، 10: ج1372اند )ر.ک: طبرسی، اده کرده( و دیگران از روایات تفسیری وی استف270، ص2: ج1411
 (.870ص

، در تحیقات هایی که در حوزه سند و داللت احادیث در گذشته وجود داشتههمچنین حساسیت
کنند. بررسی می« ثبوتی»و « اثباتی»اخیر به رویکردی تعدیلی نزدیک شده است و آن را با دو رویکرد 

نظر است؛ اما در رویکرد ثبوتی، واقعیتی که حدیث از  در رویکرد اثباتی، سند و داللت حدیث مورد
(. فایده رویکرد ثبوتی آن است 124: ص1384فر، گوید، حائز اهمیت است )احسانیآن سخن می

گیرند؛ زیرا ممکن شوند، بلکه با نگاه ارزشی مورد توجه قرار میکه احادیث ضعیم، کنار گذاشته نمی
های جدید باشد و حقایق شد که جرقه آغازین پژوهشاست یک حدیث ضعیم، مطلبی داشته با

   (.125ارزشمندی را آشکار کند )همان، ص
بنابراین، تحقیق حاضر، طبق دیدگاه تعدیلی به روایت حلبی پرداخته است و واقعیتی که در 

 انجامد را مورد بررسی قرار داده است.قالب داستان بیان شده و به کشم حقایق ارزشمند می
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 تحقیقفرایند 
ابتدا روایت حلبی از منابت حدیثی استخراج شد و سپس محتوای آن، بر اساس الگوی پرا  که بر 

شود؛ در جداولی ها بررسی میهای آغازین و انگیزهها، صحنهکاری، شخصیتمبنای خویش
ها کاری، عمل انجام شده شخصیتتجزیه شد و سپس این اجزا مورد تحلیل قرار گرفت. خویش

ها انسانی هستند؛ غیر از رعب )ترس( که در این روایت، به ر تحقیق حاضر تمامی شخصتاست. د
االمر که کاری غیبت از سوی صاحبآن شخصیت انسانی داده شده است. برای نمونه خویش

کاری مقابله آغازین از سوی سفیانی که شود و یا خویشقهرمان روایت )داستان( است، انجام می
 گیرد. ت است؛ صورت میشخصیت شریر روای

العلی حلبی  روایت عبدا
 متن روایت حلبی در تفسیر عیاشی به شرح زیر آمده است: 

یِلَ بخ َاْْلخ ْبِدَاْْلخْعیلخ ْنَعخ یِبََعخ لخ ؟ع؟َ]اْْلخ رث
ْعفخ َجخ و ب 

خ
َأ الخ :َقخ الخ اِحِبَیَخََ[َقخ َِلصخ ون  َََك  َغخ ْمرِ

اَاْْلخ ذخ َِفَیَْهخ ة  ْعِضََبخ بخ
َ
خ
َأ اِب،َث  خ عخ ِ ِذِهَالش  َبَِهخ

خ
أ اِحَیَخْومخ َنخ َِإَلخ ىَیِةَذَِیَخِدِه وق  ها دّره نیا از  کیی در  را امر  نیا صاحب؛َ...َط 

 عیاشی،)فرمود...  اشاره طوى ذى سوى به دست با امام ؟ع؟ گاه آن .بود خواهد بتییغ
 .(56ص ،2ج :1380
های داستان نیز تبیین شدند. برای نمونه، کاری در روایت، شخصیتحین تبیین خویش

هایی مانند قهرمان امام زمان؟جع؟، خدمتکار )یاریگر(، شریر )سفیانی، وتر و وتیر( به شخصت
 تناوب معرفی شدند.

ها از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا ذکر که عناصر داستان تبیین شدند، تحلیل آنبعد از آن
به تحلیل این عناصر ها، اهمیتی ندارد. بنابراین محققان در ادامه عناصر، بدون تحلیل آن

 اند.پرداخته



 

 

العلی حلبی  عناصر روایت عبدا
 جدول عناصر روایت عبداالعلی حلبی. 1جدول شماره 

العلی حلبی  تعادل عناصر روایت عبدا
 

اولیه
 

به
هم خوردن تعادل

 

 متغیر  ثابت  

کی
کم

 

  

اره
شم

 کاریخویش داده )روایت( 
 )اصلی(

نمود
 انگیزه هاشخصیت صحنه آغازین گار 

1 
ها  ن دّرهیکی از این امر را در یامام باقر؟ع؟: صاحب ا

گاه امام؟ع؟ با دست به سوى ذى  بتی خواهد بود. آنیغ
 طوى اشاره فرمود...

 غیبت
بازشناسی 
 راهنمایی

A 
B 
C 

صاحب االمر  معرفی مکان قهرمان
 - * - - )قهرمان(

2 
گاه که دو شب به خروج وى مانده بود، خدمتکار  تا آن

آید و بعضی از اصحاب آن مخصوصش ]نزد اصحاب[ می
 د؟یجا چند نفر نیپرسد: شما در ا ند و مییب حضرت را می

معرفی یاریگر  D خبرگیری
 قهرمان

)یاریگر  خدمتکار 
 قهرمان(

یافتن و معرفی 
یاران به 
 حضرت 

- - * 

اصحاب )یاریگر  - E خبردهی ند: حدود چهل مردیگو می 3
 - - - گوییپاسخ یارگیری(

گر صاحب خویگو می 4 خدمتکار )یاریگر  - D خبرگیری د بود؟ید، چگونه خواهینیش را ببید: ا
 قهرمان(

گاهی از میزان  آ
 - - - آمادگی یاران



 

 

5 
گر فرمان دهد به سوى کوهیگومی ها  ند: به خدا سوگند، ا

م[، در خدمت آن حضرت یها را بر کن م ]تا آنیروى آور 
 م بودیخواه

اصحاب )یاریگر  - E خبردهی
 یاریگر قهرمان(

تبیین میزان 
آمادگی برای 
 یاری حضرت

- - - 

د: از بزرگان و یگو د و مییآ فرداى آن شب به نزدشان می 6
 نندیگز ها را برمی د. آنین کنییخود، ده تن را تعکان ین

تدارک و دریافت 
 F عامل کمکی

خبر از یک اتفاق، 
معرفی 
های شخصیت
 یاریگر 

خدمتکار )یاریگر 
 قهرمان(

یارگیری برای 
 - - - قهرمان

7 
که به خدمت  نیبرد تا ا شان را با خود مییپس او ا

با  شوند و براى فرداى آن شب، اب مییصاحبشان شرف
 نهد شان وعده مییا

تدارک و دریافت 
 عامل کمکی
 عزیمت
 تعقیب

F 
G 
H 

تغییر مکان 
های شخصیت
 یاریگر 

خدمتکار )یاریگر 
 قهرمان(

یارگیری برای 
 - - - قهرمان

8 
ا او یگاه حضرت ابو جعفر؟ع؟ فرمود: ]به خدا سوگند[ گو آن

ه داده است و خداوند را به حّق ینم که به حجر تکیب را می
 دهد ش قسم مییخو

 بازشناسی
 عمل قهرمان 

B 
I 

معرفی مکان قهرمان 
 و خود قهرمان

 تغییر مکان قهرمان

صاحب االمر 
 )قهرمان(

بازشناساندن 
صاحب االمر به 

 مردم
- * - 

9 

خداوند با من   د: اى مردم! هرکس دربارهیگو سپس می
[ به خداوند  محاّجه کند، ]بداند که[ من از همه ]ى مردم

سزاوارترم و هرکس درباره آدم با من محاّجه کند، پس من 
که در مورد نوح  ام. اى مردم! هر آن ن مردم به آدمیسزاوارتر

با من بحث دارد، ]بداند که[ من از همه به نوح؟ع؟ 
 ترم.... كینزد

عمل قهرمان 
 بازشناسی

I 
B 

 
 

صاحب االمر  معرفی قهرمان
 )قهرمان(

بازشناساندن 
 - - - خود به مردم

جا دو رکعت نماز  برد و در آن م مییسپس به مقام تشر 10
 خواندگزارد و خدا را به حق خویش می می

عمل قهرمان 
 بازشناسی عزیمت

I 
B 
G 

معرفی مکان خود 
 قهرمان 

 تغییر مکان قهرمان

صاحب االمر 
 )قهرمان(

بازشناساندن 
صاحب االمر به 

 مردم
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همان  -به خدا سوگند -اوستگاه امام باقر؟ع؟ فرمود:  آن
که  ست آنیا کی»د: یفرما اش می مضطّرى که خداوند درباره

ان بردارد و شما را یبه مضطّر پاسخ دهد و بدى را از م
ل به یدر آن حال، جبرئ« ن قرار دهد؟ینان روى زمیجانش

دى بر ناودان ]نشسته[ است. پس یسپ  صورت پرنده
ل است ید کرد، جبرئعت خواهین خلق خدا که با او بینخست

 کنند عت مییمرد با او ب 313و آن 

 B بازشناسی 
 

 . معرفی قهرمان1
. معرفی شخصیت 2

 یاری گر قهرمان
الم( جبرئیل و 
 مکان او

 نفر  313ب( 
 ج( سایر یاران

 

 
. صاحب االمر 1

 )قهرمان( 
. یاریگران. الم( 2

جبرئیل )یاریگر 
 قهرمان(

نفر  313ب(  
 )یاریگر قهرمان(

 سایر یارانج( 

 .بازشناسان1
صاحب االمر به 
مردم 

 .بازشناسان2
 یاریگر قهرمان

. گسترش 3
رآن اسالم

ت ق
ر آیا
قر ب
م با
 اما
ات
بیق
تط

 
- - 
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ش از آن یکه پ حضرت ابو جعفر باقر؟ع؟ فرمود: پس هر آن
رون از خانه بوده است، در آن ساعت به آن یهنگام ب

نبوده است، از که در سفر  د و هر آنیحضرت خواهد رس
به خدا  -ن استیشود. سپس فرمود: ا د مییبسترش ناپد
]معناى[ فرموده علّی بن ابی طالب؟ع؟:  -سوگند

ن است ]معنای[ یشان و ایدشدگان از روى بسترهایناپد
د. یریشی گیك سبقت و پیقول خداوند: پس، به کارهاى ن

شما را خواهد آورد. اصحاب   د، خداوند همهیهرکجا باش
و چند مرد.  310ها قائم؟جع؟ مراد هستند و آن حضرت

آن اّمت  -به خدا سوگند -ندیها ]پس از آن[ فرمود: آن
گر عذاب  معدوده اى که خداوند در کتابش فرموده است: و ا

د آمدن شمار معدودى[ به ینی ]و پدیرا از آنان تا هنگام مع
ك ساعت جمت خواهند یم. ]سپس[ فرمود: در یق انداز یتعو

 زىییهاى ابر پا چون قطعه مشد؛ ه

 عزیمت
 بازشناسی

G 
B 

تغییر مکان 
های شخصیت
 یاریگر 

 خبر از یک اتفاق
 

 اصحاب
)یاریگران 
 قهرمان(

.گسترش 1
 اسالم

.بازشناساندن 2
 یاریگر قهرمان

- - - 



 

 

13 

پس آن جناب در مّکه صبح خواهد کرد. مردم را به کتاب 
افراد کمی د که یفرما غمبرش دعوت مییخدا و سّنت پ

گمارد.  کنند و بر مّکه کسی را می دعوتش را اجابت می
 کند. جا کوچ می سپس از آن

 بازشناسی
 عزیمت

B 
G 

معرفی مکان و 
 معرفی قهرمان
 تغییر مکان قهرمان

صاحب االمر 
 )قهرمان(

.بازشناساندن 1
 تکالیم به
 مردم و 

. جمت کردن 2
کثری یاران  حدا

 و
. گسترش 3

 اسالم

- - - 

 مقابله آغازین اند. دهیرسد که کارگزارش را به قتل رسان او گزارش میبه  14
 شرارت

J 
K خبر از یک اتفاق 

. عامل )یاریگر 1
 قهرمان(

 .قاتل )شریر(2

دشمنی با 
 * - - صاحب االمر 

کشد و بر  گردد و کشتارکنندگان را می به سوى آنان بازمی 15
 د.یافزا زى نمییکشتن چ

 عمل قهرمان
 کشمکش
 تعقیب
 بازگشت
 عزیمت
 پیروزی

I 
L 
H 
M 
G 
N 

 خبر از یک اتفاق
 تغییر مکان قهرمان

صاحب االمر 
 )قهرمان(

از بین بردن 
 - * - دشمن

16 
غمبر ؟لص؟ یگاه رهسپار شده مردم را به کتاب خدا و سّنت پ آن

زارى از دشمنش دعوت یت علّی بن ابی طالب؟ع؟ و بیو وال
 داء برسد.یکه به ب نیابرد تا  کند؛ ولی کسی را نام نمی می

 عمل قهرمان
 عزیمت
 بازگشت

 بازشناسی 

I 
G 
M 
B 

معرفی برخی 
اشخاص مثل 
 حضرت علی
 معرفی مکان

 تغییر مکان قهرمان

صاحب االمر 
 )قهرمان(

 .بازشناسان1
 وظایم مردم

.گسترش 2 
 اسالم

-   - 

 مقابله آغازین د.یآ رون مییانی به مقابله با آن حضرت بیارتش سف 17
 شرارت

J 
K دشمنی با  سفیانی )شریر( خبر از یک اتفاق

 * - - صاحب االمر 



 

 

18 

ر یها را از ز  د که آنیفرما ن امر مییپس خداوند به زم
گر یرد و ایپاهاشان فرو گ ن است ]معنای[ قول خداوند: و ا
د از یپس ه -اند هنگامی که هراسان -نییکافران را بب

کی گرفته شوند یگاه نزدیل نشود و از جایعذابشان فوت و زا
عنی به قائم آل محّمد؟ع؟ ... یم؛ یمان آوردیند: به او ایو گو

 تا آخر سوره.

 مجازات
 تعقیب

O 
H خداوند )یاریگر  خبر از یک اتفاق

 قهرمان(
از بین بردن 
 دشمنان

تطبیقات امام
 

- - 

19 

ها وتر  ماند مگر دو مرد که به آن ها باقی نمی پس کسی از آن
شان به پشت یها له مراد. صورتیشود، از قب گفته میر یو وت

دهند  ها به مردم خبر می روند. آن است که به عقب راه می
 که چه بر سر همراهانشان آمد.

 خبردهی
 رسوایی 

 بازشناسی
 رهایی
 تغییر شکل

E 
P 
B 
Q 
R 

خبر از یک اتفاق، 
معرفی 
 های شریر شخصیت

تغییر مکان 
 های شریر شخصیت

)یاریگر .خداوند 1
 قهرمان(

.وتر و تیر 2
 )یاریگران شریر(

. شناساندن 1
 دشمنان و
 

- * - 

20 

شود که در آن هنگام،  نه داخل مییسپس آن حضرت به مد
گردند. و  زند و پنهان مییگر ان امام؟ع؟ مییش از سپاهیقر
ن است معنای قول حضرت علّی بن ابی طالب؟ع؟ که یا

ان آرزو خواهند کرد که یشیقرفرمود: به خدا سوگند، ]آن روز[ 
د بر آن یچه را خورش آن  شان و همهیها ییتمام اموال و دارا

دن یرند که به قدر سر بریگاهی بگیتابد بدهند و مخف می
 شتر در آن پنهان شوند.

 عزیمت
 رسوایی
 تعقیب

G 
P 
H 

 خبر از یک اتفاق
تغییر مکان 

 های شریر شخصیت

.صاحب االمر 1
 )قهرمان(

.قریش و 2
سپاهیانشان 
 )شریر(

. نابودی 1
 دشمن

. دشمنی با 2
 حضرت

. گسترش 3
 اسالم

- - - 

21 

ن وقت، یآورد. در ا د مییاى پد سپس آن حضرت حادثه
م که به خدا ین سرکش خروج کنید تا بر اییایند: بیش گویقر

گر ا ن کار را ین از اوالد حضرت محّمد ؟لص؟ بود، ایسوگند، ا
گر از فرزندان نمی کرد و  ن کار را نمییعلی؟ع؟ بود، ا کرد و ا

گر از اوالد فاطمه؟اهع؟ بود، چن داد.  ن عملی انجام نمییا
 جنگند. گاه با آن حضرت می آن

 شرارت
 مقابله آغازین
 پیروزی
 کشمکش
 شکست

K 
J 
N 
L 
S 

 خبر از یک اتفاق
و قصد رخ دادن یک 

 شرارت

صاحب االمر 
 )قهرمان

.قریش و 2
سپاهیانشان 
 )شریر(

نابودی . 1
 دشمن

.دشمنی با 2
 حضرت

- - * 



 

 

انشان یگرداند. او جنگجو روز مییها پ که خداوند او را بر آن 22
 آورد شان را به اسارت درمی هیکشد و ذرّ  را می

 پیروزی
 رسوایی
 مجازات

 عمل قهرمان 

N 
P 
O 
I 

صاحب االمر  خبر از یک اتفاق
 - * - نابودی دشمن )قهرمان(

23 
د. یآ فرود می  که در شقره نیرود تا ا رون مییجا ب بعد، از آن
نه یرسد که آنان مأمور آن حضرت را در مد جا خبر می در آن

 اند. به قتل رسانده

 عزیمت
 خبردهی
 شرارت

G 
E 
K 

معرفی مکان قهرمان 
 داستان

 تغییر مکان قهرمان

.صاحب االمر 1
 )قهرمان(

.قاتل عامل امام 2
 )شریر(

. نابودی 1
 دشمن

.دشمنی با 2
 صاحب االمر 

- - * 

  کند که واقعه گردد و نسبت به آنان چنان کشتارى می برمی 24
 د.ینما ز مییدر برابر آن ناچ  حّره

 عزیمت
 تعقیب
 بازگشت
 کشمکش 
 شکست
 پیروزی

G 
H 
M 
L 
S 
N 

 خبر از یک اتفاق
 تغییر مکان قهرمان

.صاحب االمر 1
 )قهرمان(

.گسترش 1
 اسالم

.نابودی 2
 دشمنان

- - - 

25 
غمبر او و یکه مردم را به کتاب خدا و سّنت پ سپس درحالی

خواند،  زارى از دشمنش فرامییطالب و ب یت علّی بن ابیوال
 رسد. می  هیرود تا به ثعلب رون مییجا ب از آن

 عمل قهرمان
 عزیمت

I 
G 

خواست و هدف 
 قهرمان

 تغییر مکان قهرمان
 

صاحب االمر 
 )قهرمان(

.دعوت مردم 1
به تکالیم و 
 وظایم

.گسترش 2
 اسالم

- * - 

26 
که از صلب پدرش  -ك اویجا مردى از بستگان نزد در آن

مردمان   ن امر، از همهیاست و به استثناى صاحب ا
زد و به آن حضرت یخ پا می به -تر استرومندتر و با جرأتین

 کنی؟ دارد: اى مرد! چه می عرضه می

 بازشناسی
 شرارت
 خبرگیری

B 
K 
D 

 .معرفی یکی از 1
های شخصیت

 بستگان امام
 .خبر از یک شرارت2

 

شخصی از 
بستگان صاحب 
 االمر )شریر(

.شناساندن 1
 دشمن

.مخالفت با 2
 امام

.گسترش 3
 اسالم

- - * 



 

 

27 
ن کارها به فرمان ]و یا ایدهی! آ تو دارى مردم را فرارى می

گرى یل دیا دلیاى از[ رسول خدا ؟لص؟ است  عهدنامه
 داری؟

 شرارت
 خبردهی 

 نهی
 

K 
E 
T 

 خبر از یک شرارت
شخصی از 

بستگان صاحب 
 االمر )شریر(

مخالفت با 
 - - - حضرت

زند  عت است بر او بانگ مییکارى که متصّدى امر ب خدمت 28
 کنم. ن وگرنه سر از بدنت جدا مییت بنشیکه بر جا

 بازشناسی
 کشمکش
 مقابله آغازین

B 
L 
J 

خدمتکار )یاریگر  خبر از یک قصد
 قهرمان(

.شناساندن 1
 یاریگر 

.از بین بردن 2
 دشمن

- - - 

29 

د: فالنی، ساکت یفرما ولی حضرت قائم؟جع؟ به او می
اى از رسول خدا ؟لص؟  باش. آرى، به خدا سوگند، عهدنامه

دان را  ن و بسته و جامهیمن است. فالنی، آن خرج همراه
اى را به نظر آن شخص  آورد و عهدنامه اور. آن را مییم بیبرا

 رساند می

 نهی
 قبول نهی
 راهنمایی
 حل مسئله

T 
U 
c 
v 

. خواست و هدف 1
 قهرمان

 . مالکیت2
 

. صاحب االمر 1
 )قهرمان(

. خدمتکار 2
 )یاریگر قهرمان(

هدایت فرد 
 - - - گمراه شده

30 

کند: خداوند مرا فداى شما  ن موقت، آن مرد عرض مییدر ا
آن حضرت  د بر سر مبارکتان بوسه زنم.یگرداند! اجازه ده

بوسد.  شانی حضرتش را میید و آن مرد پیفرما اجازه می
گر از ما ید: خداوند مرا فداى شما سازد! بار دیگو سپس می

 کند. د مییعت خود را تجدید و آن حضرت بیریعت بگیب

تغییر شکل 
 )باطنی(
 بازشناسی
 عمل قهرمان

R 
B 
I 

 خبر از یک اتفاق

.صاحب االمر 1
 )قهرمان(

.شخصی از 2
بستگان امام 
 )یاریگر قهرمان(

.هدایت فرد 1
 گمراه شده

.شناساندن 2
فرد گمراه که 
 هدایت شده

 .تجدید بیعت3

- * - 

31 
نگرم که  ی آنان را مییحضرت ابو جعفر، باقر؟ع؟ فرمود: گو

و چند مرد. انگار  310ند. یآ بر فراز نجم کوفه باال می
 هاى آهن است.  شان پارهیها دل

 بازشناسی
 عزیمت

B 
G 

 . خبر از یک اتفاق1
 . معرفی مکان2
. معرفی اشخاص 3

 یاریگر 

. صاحب االمر 1
 )قهرمان(

. یاران اصحاب 2
 )یاریگر قهرمان( 

 .یاری امام1
.گسترش 2

 اسالم
- - - 



 

 

. تغییر مکان 4
های شخصیت
 یاریگر 

32 

ل از سمت چپ و رعب ]در یکائیل از سوى راست، میجبرئ
سر  ك ماه پشتیرو و   شیپ ك ماهیدل دشمنان[ به مسافت 
هزار 5ى  لهیکنند. خداوند او را به وس آن حضرت حرکت می

دهد تا وقتی که آن حضرت به  دار مدد می نشان  فرشته
 رسد. نجم می

 بازشناسی
 عزیمت

B 
G 

. معرفی 1
های شخصیت
 یاریگر 

 . معرفی مکان2
. تغییر مکان 3

 قهرمان

 . جبرئیل1
 . میکائیل2
 . رعب3
 فرشته هزار 5. 4

)یاریگران 
 قهرمان(

 .یاری امام1
.گسترش 2

 اسالم
- - - 

33 

 د:یفرما به اصحابش می
شان آن شب را با رکوع ید. پس ایامشب را به عبادت بگذران

ع به درگاه خداوند به صبح می آورند.  و سجود و تضّر
له را با ما یدهد که راه نخ صبحگاهان حضرتش دستور می

 کوفه ارتشی مجّهز هست که در  د؛ درحالییریگ شیپ

 راهنمایی
 عمل قهرمان
 عزیمت
 خبردهی
 بازشناسی
 

c 
I 

G 
E 
B 

. خبر از یک اتفاق 1
. معرفی 2

های شخصیت
 یاریگر 

 . معرفی مکان3
 تغییر مکان قهرمان

 

 
. اصحاب 1

 امام)یاریگر(
 . امام )قهرمان(2

 

. 2. یاری امام 1
 - - - گسترش اسالم

 از آرى، به خدا سوگند. »د: ارتشی مجّهز؟! فرمود: یراوى پرس 34
 . آورد له روى مییآن حضرت به سوى نخ

 خبرگیری
 خبردهی
 عزیمت

D 
E 
G 

 . معرفی یک مکان1
. تغییر مکان 2

 قهرمان
 ارتش )یاریگرامام(

 . یاری امام1
. گسترش 2

 اسالم
- - - 

جا دو رکعت  رسد. آن م؟ع؟ مییله به مسجد ابراهیدر نخ 35
 گزارد.  نماز می

 عمل قهرمان
 عزیمت

I 
G 

 . معرفی یک مکان1
. تغییر مکان 2

 قهرمان
 امام )قهرمان(

 . کسب آمادگی1
. گسترش 2

 اسالم
- - - 

 * - -. گسترش 1 سفیانی. معرفی مکان G 1 عزیمتها از  ر آنیو غ  انی از مرجئهیان سفیدر آن هنگام، سپاه 36



 

 

 خبردهی کنند. کوفه خروج می
 بازشناسی
 شرارت

E 
B 
K 

 شخصیت شریر 
. 3. معرفی 2

 های شریر شخصیت
 . خبر ازیک شرارت4

 اسالم مرجئه
. شورش علیه 2

 امام
3 .

بازشناساندن 
 دشمن به مردم

37 
ها حمله  دهد: بر آن آن حضرت به اصحاب خود فرمان می

سوگند که د. به خدا یها بجنگ د: با آنید. سپس فرمایکن
 گذرد که خبر ببرد. احدى از آنان از خندق نمی

 عمل قهرمان
 تعقیب
 خبردهی
 پیروزی
 شکست

I 
H 
E 
N 
S 

 قهرمان خبر ازیک اتفاق
 شریر 

از بین بردن 
 - - - دشمنان

38 
د مؤمنی یشود. پس ه سپس آن حضرت داخل کوفه می

ا شوق آن را در یجا باشد  که در آن نیماند، مگر ا باقی نمی
 ن؟ع؟ است.یرالمؤمنین قول امیداشته باشد و اسر 

 عزیمت
 بازشناسی
 خبردهی

G 
B 
E 

 .خبر ازیک اتفاق1
.تغییر مکان 2

 قهرمان

 قهرمان
مؤمنان 
 )یاریگران(

.گسترش 1
 اسالم

 .یاری امام2
- * - 

39 
ن ید: براى نابودى ایش فرمایسپس به اصحاب خو

کتاب د و او را به یج شویانی است[ بسی]مراد سف  طاغوت
 کند. امبرش دعوت مییخدا و سّنت پ

 راهنمایی
 تعقیب
 بازشناسی
 شرارت

 عمل قهرمان

c 
H 
B 
K 
I 

 .خبر ازیک اتفاق1
.معرفی شخصیت 2

 شریر 
 .خبر از یک شرارت3

 قهرمان
 اصحاب )یاریگر(
طاغوت)سفیانی( 

 )شریر(

.از بین بردن 3
 دشمن

.شناساندن 4
 دشمن

- - * 

40 

  لهیدهد؛ ولی قب صلح قول میم و یانی ابتدا به تسلیسف
ن چه کارى یگویند: ابه او می -ندیهاى او ییکه دا -کلب

م. یعت نکنین کار با تو بیبود؟ به خدا قسم که ما هرگز بر ا
عنی با امام یند: با او ]ید: ]پس[ چه کنم؟ گویگو می

 شرارت
 خبردهی
 خبرگیری
 بازشناسی

K 
E 
D 
B 

.معرفی 1
 های شریر شخصیت

 .خبر از یک اتفاق2
 .خبر از یک شرارت3

 سفیانی )شریر(
 - - - دشمنی با امام قبیله کلب )شریر(



 

 

دن با آن حضرت یقائم؟جع؟[ جنگ کن. پس او براى جنگ
د: ]از یفرما کند و می حت مییرود. امام؟ع؟ او را نص می

چه را شرط بالغ بود به تو  ش[ بترس! من آنیعاقبت کار خو
گر نپذ  جنگم. رى[ با تو مییگفتم و ]ا

 c راهنمایی

41 
، امام؟ع؟ با آنان جنگ می کند و خداوند  فرداى آن روز

شود و ر مییانی اسیگرداند. سفعالم او را بر آنان غالب می
 کند. کر وى جدا مییآن حضرت به دست خود سر از پ

 مقابله آغازین
 کشمکش
 پیروزی

 عمل قهرمان
 مجازات

J 
L 
N 
I 

O 

 .خبر از یک اتفاق1
 یک شرارت .خبر از 2
.خواست و هدف 3

 قهرمان

 سفیانی )شریر(
 امام )قهرمان(

.دشمنی با 1
 امام

.نابودی 2
 دشمن

- * - 

42 

ان سواره خود را به روم یپس از آن، قسمتی از سپاه
شان یند. چون ایه را بجویفرستد که بازماندگان از بنی ام می

 که -شان ما رایک ند: همیگوجا می به روم رسند، به اهل آن
ن کار خوددارى یها از ا د؛ ولی آنیاور یب -ندینزد شما
م. یکن ن کارى نمییند: به خدا چنیگو ورزند و می می
گر فرمان بگیان گویسپاه م، با شما یریند: به خدا، ا

 م.یجنگ می

 عزیمت
 تعقیب
 شرارت
 خبردهی

G 
H 
K 
E 

.خواست و هدف 1
 قهرمان

 .معرفی مکان 2
.معرفی 3
های شریر شخصیت

 و یاریگر 
تغییر مکان 
 هاشخصیت

بنی امیه )یاریگر 
 شریر 

سپاهیان امام 
 )یاریگر قهرمان(

.گسترش 1
 اسالم

.دشمنی با 2
 امام

.نابودی 3
 دشمن

- - - 

43 

گردند و داستان را به عرض  گاه به نزد صاحبشان بازمی آن
د تا یشان بجنگید و با اید: برویرسانند. آن حضرت فرما می

د بنی ید: برویان گوید. بزرگ رومیریشان بگیه را از ایبنی ام
اند و  د که با قدرت تمام آمدهیشان بسپار یه را به دست ایام
ن است ]معنای[ قول خداوند: پس چون عذاب ما را یا

چه  د و به آنیزیزان گشتند. نگریاحساس نمودند، از آن گر

 عزیمت
 بازگشت
 تعقیب
 خبردهی
 عمل قهرمان
 مجازات

G 
M 
H 
E 
I 

O 

.خواست و هدف 1
 قهرمان

 .معرفی مکان2
.معرفی 3
 های شریر شخصیت
.تغییر مکان 4

بنی امیه )یاریگر 
 شریر 

سپاهیان امام 
 )یاریگر قهرمان(
بزرگ رومیان 
)یاریگر یاریگر 

.گسترش 1
 اسالم

.نابودی 2
 دشمن

- - * 



 

 

کن بوده ها و لّذت گذرانی از خوش د. ید بازگردیا ها و مسا
ی که انباشته یها نهیعنی گنجیفرمودند:  حیامام؟ع؟ توض

کاران[ گفتند: اى واى بر ما که  د ]در آن هنگام ستمیکرد می
ن سخن بر یم! پس همواره ایکار بود سخت ظالم و ستم
اى آنان را  که همچون کشتزار دروشده نیزبانشان بود تا ا
د یم[ که هیم ]و به کام مرگ فرو بردیخاموش کرد

 آنان باقی نماند.اى از  خبردهنده

 مقابله آغازین
 کشمکش

J 
L 

های شخصیت
 یاریگر 

 قهرمان(

44 

و چند نفر را  310گردد و آن  سپس آن حضرت به کوفه بازمی
هاى  نهیها و بر روى س ان شانهیفرستد. م جاها می  به تمامی

د حکمی درمانده و یکه در ه کشد؛ چنان شان دست مییا
ن نماند مگر یزم  یی بر پهنه آبادىد یشوند. ه عاجز نمی

ك له یکه در آن بانگ شهادت به ال إله إاّل اهلل وحده ال شر نیا
ن است معنای یو أّن محّمدا رسول اهلل ؟لص؟ بلند باشد و ا

خواه و  -ن استیها و زم که در آسمان قول خداوند: و هر آن
ت فرمان خداست و همه به سوى او بازگردانده یمط -ناخواه

 خواهند شد.

 عزیمت
 بازگشت
 عمل قهرمان
 بازشناسی

G 
M 
I 
B 

. معرفی 1
های شخصیت
 یاریگر 

. تغییر مکان 2
های شخصیت
 یاریگر 

 قهرمان
اصحاب 
)یاریگران 
 قهرمان(

.گسترش 1
 اسالم

.شناساندن 2
 یاران امام

- * - 

45 

امام ابو جعفر باقر؟ع؟ فرمود: به خدا سوگند، جنگ خواهند 
گونه به او شرك  دیکتاپرستی برقرار شود و هیکه  نیکرد تا ا

م از مشرق به سوى یرزن ضعیجا که حّتی پ نورزند، تا آن
کند و خداوند ]در  رى نمییمغرب سفر کند و کسی از او جلوگ
، تمامی[ بذرهاى زم اند و باران آسمان یرو ن را مییآن روزگار

 زد و مردم خراجشان را بر دوشیر  طور کامل[ فرو می را ]به
برند و خداوند بر  شگاه حضرت مهدى؟ع؟ میینهاده و به پ

 مقابله آغازین
 پیروزی

 عمل قهرمان
 شرارت
 عزیمت

J 
N 
I 

K 
G 

 .خبر از یک اتفاق1
  .معرفی شخصیت2

 مردم عامی
 .تغییر مکان یاران3

 امام
 

 قهرمان
خروج کنندگان بر 
 امام )شریر(

.گسترش 1
قسط و عدل در 
 سراسر جهان

.گسترش 2
 اسالم

- - * 



 

 

گر سعادت و  طورى دهد؛ ]به انمان وسعت مییعیش که[ ا
 کنند. ان مییابد، طغیبختی آنان را درن كین

46 

ن امر بعضی از احکام را یپس در همان حال که صاحب ا
د، گروهی از مسجد یها را بازگو د و برخی از سّنتیصادر فرما

ند که یرون روند و در پی خروج و سرکشی بر آن حضرت برآیب
آنان   د تا به مقابلهیحضرتش به اصحاب خود امر فرما

رشان یرسند؛ اس [ خرمافروشان، به آنان می بروند. در ]منطقه
 برند. کنند و به خدمت آن حضرت می می

 عمل قهرمان
 تعقیب
 شرارت

 مقابله آغازین
 رسوایی
 پیروزی
 

I 
H 
K 
J 
P 
O 

 . خبر از یک شرارت1
. معرفی 2

 های شریر شخصیت
 مکان. معرفی 3

 قهرمان
گروه خارجی 
 )شریر(
اصحاب 
)یاریگران 
 قهرمان(

.دشمنی با 1
 امام

.نابودی 2
 دشمن

- - - 

ن گروهی است ین آخریکشند و ا ها را می دهد آن دستور می 47
 کند. که بر قائم آل محّمد؟ع؟ خروج می

 عمل قهرمان
 مجازات
 پیروزی

I 
O 
N 

 خبر از یک اتفاق

آخرین گروه طاغی 
 )شریر(

سپاهیان امام 
 )یاریگر قهرمان(

 - * - نابودی دشمن

کل حرکت 48  های داستان: یازده داستان یک حرکتی )براساس شمارش تعادل اولیه(تعداد 
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العلی حلبیها و صحنهکاریخویش  های آغازین روایت عبدا
 بسامد عناصر روایت عبداالعلی حلبی .2 جدول شماره

 کاریخویش شماره
بسامد 
 نمودگار 

 بسامد صحنه آغازین

 20  اتفاق یک از  خبر  G21 عزیمت 1
 12  قهرمان مکان تغییر  B20 بازشناسی 2
 8 مکان معرفی I18 عمل قهرمان 3
 8  قهرمان یاریگر  هایشخصیت معرفی E12 خبردهی 4
 7 شرارت یک خبر از رخداد K11 شرارت 5
 6 شریر  هایشخصیت معرفی H10 تعقیب 6
 6  یاریگر  هایشخصیت مکان تغییر  J8 مقابله آغازین 7
 4 معرفی قهرمان L6 کشمکش 8
 3 قهرمان مکان معرفی C6 راهنمایی 9
 3 شریر  هایشخصیت مکان تغییر  O6 مجازات 10
 3 قهرمان هدف و خواست M5 بازگشت 11

 N5 پیروزی 12
 حضرت مثل اشخاص برخی معرفی

 علی و بستگان امام
2 

 - - D5 خبرگیری 13
 - - P4 رسوایی 14
 - - R2 تغییر شکل 15
 - - S2 شکست 16
 - - F2 تدارک و دریافت عامل کمکی 17
 - - T2 نهی 18
 - - A غیبت 19
 - - Q رهایی 20
 - - U قبول نهی 21
 - - V حل مسئله 22
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العلی حلبی های روایتشخصیت                           عبدا
 هاشخصیت .3جدول شماره

 ها )شریر(شخصیت ها )قهرمان و یاریگران(شخصیت شماره

 امام عامل قاتل (قهرمان) االمر  صاحب 1
 سفیانی )طاغوت(  خدمتکار  2

 مرجئه  خدمتکار  سوی از  شده معرفی اصحاب 3

 وتیر  وتر و  جبرئیل 4
 سپاهیانشان و قریش نفر  313 5
 امیه بنی یاران سایر  6

 صاحب االمر  بر  کنندگان خروج مکه در  امام عامل 7

 - خداوند 8

 - شخصی از بستگان صاحب االمر  9

 - میکائیل 10
 - رعب 11
 - هزار فرشته5 12
 - ارتش صاحب االمر  13
 - مؤمنان 14
 - بزرگ رومیان 15
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العلی حلبیها در روایت انگیزه  عبدا
 هابسامد انگیزه .4شماره جدول

 بسامد انگیزه شماره
 19 اسالم گسترش 1
 15 دشمن بردن بین از  2
 9 االمر  صاحب با دشمنی 3
 5 صاحب االمر  یاری کردن 4
 5 دشمن شناساندن 5
 3 مردم به صاحب االمر  بازشناساندن 6
 3 قهرمان یاریگران بازشناساندن 7
 3 شده گمراه فرد هدایت 8
 2 قهرمان برای یارگیری 9
 2 مردم به تکالیم بازشناساندن 10
 2 امام با مخالفت 11
 1 حضرت به یاران معرفی و یافتن 12
 1 گوییپاسخ 13
گاهی 14  1 یاران آمادگی میزان از  آ
 1 حضرت یاری برای آمادگی میزان تبیین 15
 1 مردم به خود بازشناساندن 16
کثری کردن جمت 17  1 یاران حدا
 1 وظایم و تکالیم به مردم دعوت 18
 1 آمادگی کسب 19
 1 بیعت تجدید 20
 1 امام علیه شورش 21
 1 جهان سراسر  در  عدل و قسط گسترش 22

العلی حلبی  تحلیل عناصر روایت عبدا
ها به قصد هجرت از شده است. عزیمت مطرحمرتبه،  21در روایت حلبی، عزیمت با بسامد 

یک شهر به شهر دیگر و با انگیزه گسترش اسالم و نابود کردن دشمن اتفاق افتاده است. در هید 
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شود هایی از درنگ یا تعلل از سوی حضرت یا سپاه ایشان یافت نمینشانه ،هایک از این عزیمت
خوبی  شود. همین نکته بهانجام می آسانیدرپی، بسیار سریت و به های متعدد و پیو عزیمت
بینی نشده آمادگی کامل دارند و بدون درپی و پیشهای پیها برای عزیمتدهد که آننشان می
 :تاکنند )نجفی، بیگونه کسب اجازه از خویشان و اقوام خود، اوامر امام خود را اجابت میهید
 ،ا کرامات صاحب االمر در طول عزیمتزیر ؛اندها حتی از برداشتن آذوقه نهی شده(. آن140ص

(. بدیهی است در صورت درنگ و 231، ص1ج :1362نیاز خواهد کرد )کلینی، آنان را از آذوقه بی
 گرفت.اندازه به کندی صورت میها تا چهتعلل هر یک از یاران، عزیمت

روابط، نظیر  ِقسمی از   هید  دهد که یاران حضرت در راه اهداف عالی اسالم،همچنین نشان می
روابط خانوادگی، دلبستگی به خویشان و یا دلبستگی به شهر و دیار خود را بر امر عزیمت، ترجیح 

ِمن    كان َ  ما َو >ها مصداق آیه دهند. آننمی ة    لأ َو  ِلُمو ْ ِمت َ ا ُمو ْ د  ی ا ِ ض َ ُه  ق َ ْمرا   َرُسوُلُه  َو  اللََّ
ن ْ  ا َ

 َلُهُم  ُكون َ ت َ  ا َ
.ت َ اْلح ِ  هستند که در برابر اوامر صاحب امر خود هید اختیاری از خود نشان ( 36:)احزاب ..<َرة ُ
 . شوند( و با دستور عزیمت، سریعا  برای آن آماده می322، ص16ج :1417دهند )طباطبایی، نمی

ها نیز ها حضرت صاحب االمر حضور دارند و در پایان تمامی عزیمتتر عزیمت در بیش
گردد. این نکته به ست، نصیب دشمنان آن حضرت میاالمر و شکپیروزی، نصیب سپاه صاحب
آسا اتفاق االمر برقهای حضرت صاحبدهد که هرچند عزیمتانضمام تحلیل قبلی نشان می

های شده و همراه با طرح و نقشه قبلی است. گواه این مدعا پیروزیها حسابافتد؛ تمامی آنمی
است. بدیهی است که پیروزی در شهرها و  ها، در پایان همه عزیمتمتعدد امام و سپاهیانش

 کشورهای مختلم، بدون داشتن برنامه دقیق امری محال است. 
مرتبه است. بیست کاری بازشناسی با بسامد کاری دیگر در این روایت، خویشخویش

ان ایشان و یا یاریگراالمر، یا شناساندن بازشناسی، اغلب یا به منظور شناساندن صاحب
(، شناساندن صاحب االمر و 4نان صاحب االمر است. با توجه به جدول شماره )شناساندن دشم

ها است. سایر بازشناسیآمده مرتبه پنج مرتبه و شناساندن دشمنان هفت یارانشان در مجموع 
های های مختلم داستان انجام شده است. این بازشناسینیز برای شناساندن مکان شخصیت

عه عصر ظهور تشخیص دوست از دشمن بسیار دشوار است دهد که در جاممکرر نشان می
کند در این روایت، تالش می ؟ع؟ای که امام باقر گونهبه ؛(466ص :1380)محدث عاملی، 
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طور که روایات  ؛ همانکنندهای صاحب االمر و یاران ایشان و نیز دشمنانشان را تبیین نشانه
 (.478، ص2ج :1381، اربلی :دیگر نیز چنین روندی دارند )ر. ک

ای است که مردم، بسیاری از امور اصلی جامعه  دهد که جامعه عصر ظهور،همچنین نشان می
ها و صفات شناسی و والیت پذیری، کتاب خدا، ویژگیامام  دین اعم از تکالیم و وظایم خود،

 .(155ص :تابرند )نجفی، بیو در گمراهی به سر می  منجی آخرالزمان را به فراموشی سپرده
ای صفات منجی آخرالزمان را فراموش کرده باشند، بازشناسی جامعهافراد بدیهی است که وقتی 
به همین دلیل روایت امام  .آن جامعه تا چه اندازه دشوار خواهد بودافراد و معرفی خود به 

 شوند، ابتدا امور دهد که حضرت صاحب االمر در هر شهر و دیاری که وارد مینشان می ؟ع؟باقر 
ها را به همراهی شوند و سپس با بازشناساندن خود به مردم، آناصلی دین را به مردم یادآور می

، تمام تالش خود را ؟جع؟کنند؛ امامایشان را یاری نمیفراوانی و هر چند افراد کنند میدعوت 
کثری افراد بهبرای   گیرد.کار میجذب حدا
دهد که حضرت صاحب االمر برای پیشبرد میقهرمان، با بسامد هجده مرتبه نیز نشان  عمل

گونی انجام میمقاصد خود، فعالیت کند؛ گاهی با دهد: گاهی خود را به مردم معرفی میهای گونا
(. گاهی مردم را 63، ص1: ج1403کند )طبرسی، جنگد و آنان را از صفحه روزگار محو میدشمنان می

کند و گاهی بدون جنگ و خونریزی  دعوت میبه کتاب خدا و سنت پیامبر و والیت حضرت علی؟ع؟
به خود   ترین اقدامات،دهد که بیشگمارد. پس این عنصر نشان میبه هدایت افراد همت می

های اصلی در جهت ساخت جامعه از سوی ایشان انجام االمر مربوط است؛ یعنی فعالیتصاحب
 یاریگر حضرتش هستند. گیرد؛ هرچند دستیاران و اعوان ایشان در این امر خطیر می

 جریان در  امر  ویژه در ابتدای داستان کامال واضح است. اینخبردهی با بسامد دوازده مرتبه، به
 تمام زیرا خورد؛می چشم به خوبیبه ایشان خدمتکار  سوی از ؟جع؟ امام نزد اصحاب بردن و معرفی
 که دهدمی نشان نکته این. است شده مطرح دقیق جزئیات با امام اولیه اصحاب انتخاب مراحل
و بیم به خطر افتادن جان حضرت وجود دارد.  ندارد چندانی قدرت خود، ظهور  ابتدای در  امام

شوند و نیز آن حضرت  و از میان افراد خاص، گزینش کامل احتیاط با باید امام اولیه یاران بنابراین،
های روایت نیز حاکی از کنند. سایر خبردهی خدمت او برای جان پای تا که باشد داشته یارانی باید

 یابد. مواقت عزیمت و حمله به سوی دشمن است و دستور عزیمت، در قالب اخبار انتشار می
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های دشمنان امام دارد. ها و کارشکنیکاری شرارت با بسامد یازده مرتبه، نشان از شرارتخویش
آغازین با بسامد هشت مرتبه، نشان  مقابلهکاری در کنار تعقیب با بسامد ده مرتبه و این خویش

ماند و امام و سپاهیانش در تعقیب دشمنان برآمده و تا نابودی پاسخ نمیها بیدهد که این شرارتمی
 (. 359، ص4: ج1374دهند )ساعدی، های متعدد انجام میروند و عزیمتکامل آنان پیش می

میکائیل، خدمتکار، اصحاب معرفی شده از قهرمان؛ مانند خدا، جبرئیل،  یاریگر های شخصیت
دهد که دار و سپاهیان نشان میفرشته نشانههزار 5، مؤمناننفر و سایر  313سوی خدمتکار، 

، 52ج تا:)مجلسی، بی ان مادی و معنوی برخوردار استیاریگر، از قدرتمندترین ؟جع؟امام
گیر شده و برای گستراندن ( و مأموریتی پرمخاطره در پیش رو دارد؛ زیرا ظلم و فسا372ص د فرا

ان قهرمان، یاریگربنابراین،  .قسط و عدل در سرتاسر زمین نیازمند چنین قوای نیرومندی است
 گردد. آسان شوند تا کار بر وی وارد میدان می

امام، سفیانی و سپاهیانش، وتر و وتیر و بنی امیه، کارگزار های شریر مانند قاتل تیشخص
مأموریِت آسانی  ،دهد که ایننشان میاین تجمیت ه گسترش عدالت هستند و دشمنان امام در را
  مانت خواهند شد.بسیاری نیست و افراد 

شود. تغییر مکان قهرمان داستان آغاز می های آغازین با خبر از یک اتفاق وترین صحنه بیش
می این درپی در جامعه عصر ظهور است. تمارخدادهای مهم و پیگویای ها، این صحنه

درپی امام و تغییر مکان ایشان در ارتباط است؛ زیرا جامعه عصر های پیرخدادها با عزیمت
است و امام باید جامعه خراب را ویران کند و از نو نیازمند تغییر و تحول بنیادین به ظهور، 
  (.331، ص1ج :1395ای آباد بسازد )صدوق، جامعه
یا برای امداد به جبهه حق است و یا برای کمک به  :ها نیز دوگونه استهای شخصیتانگیزه

یعنی گسترش  ،های جبهه حقآن است که انگیزه ،اما آنچه روایت بدان اشاره دارد ؛جبهه باطل
گویای ترین بسامد برخوردار است و  از بیشپانزده و نابودی دشمن با بسامد نوزده اسالم با بسامد 

های دشمنان صرفا  دشمنی با صاحب االمر یا های متعالی جبهه حق است؛ اما انگیزهانگیزه
 دهد. یازده را نشان میمخالفت یا شورش است که در مجموع، بسامد 

خورد و به سرعت به هم می های اولیه آن، بهداستان توأمان دارد و تعادلیازده کل روایت 
تزلزل و عدم ثبات در جامعه گویای ت چندانی ندارد و این نکته شود. روایت، ثباتناوب تکرار می
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 عصر ظهور از زمان خروج امام تا زمان برپایی کامل قسط و عدل است.

 گیرینتیجه
  هستند:به شرح زیر شوند مالحظه مینتایجی که از تحقیق حاضر 

حلبی قابل انطباق  شناسی پرا ، الگوهایی ارائه شده که با روایت عبداالعلیدر روش ریخت. 1
های کاری اصلی و فرعی، شخصیتاست. الگوهای وی در این روایت عبارت است از: خویش

ها نیز عبارت است از: کاریهای آغازین. بسامد خویشها، انگیزه و صحنهداستان، تعادل
 قهرمان مرتبه، عملبیست  بازشناسی مرتبه، بیست و یک بسامد با های عزیمتکاریخویش
 مرتبه. یازده  شرارت  و مرتبهدوازده  مرتبه، خبردهیه هجد
 تحلیل این الگوها به قرار زیر است:. 2
را نشان آسان درپی، بسیار سریت و های متعدد و پیکاری عزیمت، عزیمتخویش (الم
دشمن است و عمل قهرمان  از  دوست تشخیص دشواریگویای مکرر  هایدهد. بازشناسیمی

 است. جامعه ساختبرای صاحب االمر  اصلی هایفعالیتدهنده نشان 
 ،مؤمنان سایر  و نفر  313 خدمتکار، میکائیل، جبرئیل، خدا، قهرمان؛ یاریگر  هایشخصیت (ب
های مادی و معنوی آنان از صاحب االمر است و حمایتگویای  ،دار نشانه فرشتههزار 5

 تل کارگزار امام، بنی امیه و دشمنانمانند سفیانی، وتر و وتیر، قا ،های ضد قهرمانشخصیت
 های عدالت گستری در جامعه عصر ظهور است.دشواریدهنده نشان

تزلزل گویای شود و خورد و به تناوب تکرار میهای اولیه روایت، به سرعت به هم میتعادل (ج
 و عدم ثبات در جامعه عصر ظهور است.

 های متعالی است.انگیزهدهنده نشانت که تر اس های سپاه صاحب االمر بیشتنوع انگیزه (د
 تغییر و تحوالت سریت جامعه عصر ظهور است.گویای های آغازین داستان نیز صحنه ( ه

گری داشته باشد، الگوهای پرا  برای تحلیل محتوای هر روایتی که جنبه داستانی و روایت. 3
تواند به عنوان این روش، می ،راینبنابدهد. را نشان میقابل استفاده است و نتایجی نو و بدیت 

 های تحلیل محتوای احادیث، مورد استفاده قرار گیرد.یکی از روش
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