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تاریخ دریافت98/6/22 :

تاریخ پذیرش98/11/20 :

چکیده

تاریخنگدداری عاشددورا ،از مهمتددرین عوامددل ماندددگاری واقعدده کددربال و

شهادت مظلومانه و غمبار امام حسین

است .قرن دوم هجدری

قمددری را بایددد آغدداز تاریخنگدداری عاشددورا بدده شددمار آورد .قددرن سددوم
هجددری قمددری نیددز تاریخنگدداری عاشددورا هماننددد دور پددیش ادامدده
یافددت ،امددا اوج ایددن تاریخنگدداری در قددرن چهددارم روی داد .در ایددن

شکوفایی ،عوامدل متعدددی چدون پیددایش حکومتهدای شدیعی،

برگ ددزاری رس ددمی مراس ددم عاش ددورا در ای ددران و جه ددان اس ددالم ،ظه ددور
عالمدان برجسدته شددیعه خصوصدا فقیهدان ،مرکزیددت یدافتن شدهر قددم

بهمثابددن دولتشددهری شددیعی و نگددارش اولددین گزارشهددای واقعدده

کربال به زبان فارسی نقش داشدتند .بدا توجده بده مطالد فدو  ،ایدن
پژوهش به شیو توصیفی _ تحلیلی بده عوامدل روندق تاریخنگداری
عاشورا در قرن چهارم هجری میپردازد.

کلیدددداوه ها :تاریخنگد دداری عاشد ددورا ،آلبوید دده ،مراسد ددم عد ددزاداری،
عالمان شیعه ،قرن چهارم هجری قمری.

 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز ()pourahmadh@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه شیراز؛ نویسنده مسئول ()sinamirshahii@yahoo.com
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مقدمه 

واقعه کربال و شهادت مظلومانۀ و غمبار سیدالشهدا

تأثیراتی شگرفی بر جهان اسدالم

نه دداد .ب دده س ددبب اهمی ددت ای ددن واقع دده و مان دددگاری آن ،ش ددیوهای از تاریخنگ دداری ب ددهعنوان
مقتددلنگدداری یددا تاریخنگدداری عاشددورا شددکل گرفددت .تاریخنگدداری عاشددورا از قددرن دوم مددورد
توجه مورخان و عالمان شیعه و دیگر فرق اسالمی قدرار گرفدت .در قدرن سدوم نیدز تاریخنگداری
عاشدورا ادامهدهندده قدرن دوم بدود؛ امدا تاریخنگداری عاشدورا در قدرن چهدارم هجدری قمدری بده
علددت افددزایش و مسددتند بددودن آثددار  ،اهمیددت فراوانددی یافددت .در ایددن دوره ،او تاریخنگدداری
عاشورا در تاریخنگاری اسالمی اتفاق افتاد .پیدایش حکومتهای شدیعی در قدرن چهدارم،
برگزاری رسمی مراسم عاشورا در ایران در دوره آلبویه ،ظهدور عالمدان برجسدته شدیعه بدهویژه
فقیهددان و محدددثان مشددهور ،مرک یددت یددافتن شددهر قددم بهمثابددۀ دولتشددهری شددیعی و نگددارش
اولین گزارشها بده ز بدان فارسدی ،از مهمتدرین عوامدل روندق تاریخنگداری عاشدورا در ایدن دوره
هستند .در این پژوهش به واکاوی و نقش هر یک از این عوامل پرداخته میشود.
پددژوهش پددیش رو می کوشددد علددل رونددق تاریخنگدداری عاشددورا را در قددرن چهددارم هجددری
قمددری و معروفتددرین تاریخنگددار عاشددورا نشددان دهددد و بدده ایددن سددؤال پاسددخ دهددد کدده :چددرا
تاریخنگاری عاشورا در چهارم هجری قمری رونق و گسترشیافته است؟
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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از اینرو مقاله حاضر به علت پرداختن به علل رونق تاریخنگاری عاشورا در قرن چهدارم
دارای ضرورت و اهمیت است.
پیشینۀپژوهش 

در خصوص تاریخنگاری عاشورا مندابع و مطالعدات بسدیاری بدهویژه در سدالهای اخیدر
صورت گرفته است؛ امدا اثدری کده بده علدل روندق تاریخنگداری عاشدورا در قدرن چهدارم هجدری
پرداخته باشد ،موجود نیست.
آثدداری چددون «تاریخنگدداری عاشددورا از آغدداز ت ددا پایددان قددرن پددنجم هجددری» توسددط جددواد
یدداوری و س دده مقال دده ب ددا عن دداوین «س ددیری در مقت ددلنویس ددی و تاریخنگدداری عاشددور از آغدداز تددا
عص ددر حاض ددر» توس ددط محس ددن رنجب ددر «،مان دددگاری پی ددام عاش ددورا :تحلی ددل ارتب دداطی س ددیره

معصدددومان

» بددده قلدددم محسدددن الدددویری و محمددددعلی رحیمدددی ثابدددت و «سدددیر تکددداملی

مقتلنگداری بدا تکیدده بدر مقتدل نگدداران اصدحاب امامدان معصددوم» نوشدتۀ حسدین حسددینیان
مقدم ،به تاریخنگاری عاشورا پرداختهاند.
در زمین ددۀ حکومته ددای ق ددرن چه ددارم و اوض دداع ش ددیعیان ای ددن عص ددر ،پژوهشه ددایی ب ددا
عندددوان «بررسدددی دولتهدددای شدددیعی در قدددرن چهدددارم هجدددری» توسدددط ناصدددر انطیقدددهچدددی
و نعمددتاهلل ص دفری فروشددانی و «مطالعدده تطبیقددی مکددانگ ینددی دو پایتخددت شددیعی در قددرن
چهدارم هجددری قمددری :شددیراز بدویهی و حلددب حمدددانی» توسددط آرمدین دخددت امددین ،فاطمدده
جداناحمدددی و رضددا شدعبانی نگددارش یافتدده کده بددرای مطالعدده حکومتهدای شددیعی در قددرن
چهارم مفید است.
تاریخنگاریعاش را رقه چهار هجهیقمهی 

عواملرونق

تاریخنگداری عاشددورا پددس از شددهادت مظلوماندده امددام حسددین

آغدداز شددد .ایددن شددیوه از

سیاسی و اجتمداعی شدیعیان مدورد توجده تاریخنگداران و عالمدان شدیعی قدرار داشدت؛ امدا در

قرن چهارم ،تاریخنگاری عاشورا نسبت به دورههای قبدل روندق و گسدترش مییابدد .در ذیدل
به مهمترین این عوامل در قرن چهارم پرداخته میشود:

تأسیسحکوم هایشیعی رجها اسی

در قددرون چه ددارم هج ددری قمددری ب ددا تالشه ددای دولددت شددیعهمذهب آل بو یدده در ایددران،

حمدانیان در سوریه و فاطمیان در مصر ،مذهب شیعه گسترش یافت و بده دنبدال آن مراسدم

و مناسک مذهبی شیعیان مورد توجه قرار گرفت.

ق ددرن چه ددارم هج ددری قم ددری ،فرص ددتی مناس ددب در تسددلط بددر تم ددام جهددان اسددالم ب ددرای

حکومتهای شیعی پدید آورد (انطیقهچی و صفری فروشانی.)27:1390 ،

در ایددن قددرن ،عقایددد شددیعی امامیدده در سراسددر جهددان اسددالم گسددترش یافددت .اگرچدده ایددن

حکومتها از فرقههای شیعی ،زیدیه ،اسدماعیلیه و امامیده حمایدت مدیکردندد ،امدا اوضداع

شیعیان _ بخصوص شیعیان امامیه _ در این قرن نسبت به قبل بهبود یافت.

واکاوی تاریخنگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری

تاریخنگدداری در قددرن دوم و سددوم هجددری قمددری بددا وجددود سددختگیریهددا و اختندداق اوضدداع
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در بددین ایددن حکومتهددا ،حکومددت آلبو یدده بدده علددت تصددرف بغددداد و دخالددت در امددور
خلفای عباسی اهمیت بیشتری دارد.
آلبو یدده در سددال 334ق توانسددتند بغددداد _ پایتخددت خلیفدده عباسددی _ را تصددرف کننددد و
خلیفه را تحت اطاعت خود درآورند (مسکویه )119 /6 :1369 ،و احمدد معزالدولده دیلمدی
بغداد را تصرف نمود.
سقوط بغداد توسط حکومدت شدیعی آلبو یده باعدث شدد شدیعیان در ایدن دوره در بغدداد
مورد حمایت قرار گیرند (اش ولر.)1/169:1373،
در ایددن دوران ،شددعائر مددذهب تشددیع در ایددران و تمددام شددهرهایی کدده آلبو یدده در اختیددار
داشت برگزار شد .مراسم مذهبی شیعی همچون عزاداری امام حسین

برای اولدینبدار در

این دوره بهصورت رسمی برگزار شد .حکدام آلبو یده دسدتور دادندد شدهر را سدیاهپوش کنندد و
بددرای امددام حسددین

عددزاداری کردنددد (امددین .)311 /1 :1345،موفقیددت شددیعیان در ایددن

دوران ،نشان دهند تالشهای حکومت آل بو یده بدوده اسدت .تالشهدای دیندی و اعتقدادی
آل بویه باعث تقویت تشیع هم در ایران و هم در جهان اسالم شد.
ایددن تالشهددای آل بو یدده تاریخنگدداری اسددالمی را نیددز تحددت تددأثیر قددرار داد  .حکددام ایددن
سلسله موجب تحول و گسترش تاریخنگاری عاشورا نیز شدند .از مهدمتدرین نتدای برگدزاری
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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مراسم علنی و رسمی عاشورا ،نیاز بیشتر بده خوانددن مقاتدل بدوده اسدت و زمدانی کده ایدن نیداز
احساس شد ،آثار ی مهم پدید آمد.
مورخانی چون جلودی ،شیخ صدوق و ابوالفر اصفهانی ،در آن دوران با امنیت کدافی
به تألیف آثاری در زمینه عاشورا و واقعه کربال پرداختند .این آثار در مراسم ب رگداشت ساالر
شهیدان خوانده میشددند کده بده نوبده خدود باعدث تدداوم شدعائر و فرهند

شدیعی در سراسدر

اجتماعددات گردیددد و پایددداری شددیعیان بددا موفقیتهددای حکومددت آل بو یدده در بعددد اداری و
نظامی ،موجب تحکیم همبستگی شیعیان نیز شد.
تددأمین جددانی و تشددویق نویسددندگان توسددط حکددام آل بو یدده باعددث بدده وجددود آمدددن کتددب
بسیاری در باره تشیع شدد کده از مهمتدرین موضدوعات ایدن کتدب ،توجده بده عاشدورا و نگدارش
تاریخنگاری آن بود و این مهم برای اولینبار در جهان اسالم رخ داد.

وزرای شیعی آلبویه نیز به حفظ و پاسداشت شعائر شیعی ازجمله واقعه کدربال عندایتی
و یددژه داشددتند .ص داحب بددن عبدداد _ وز یددر شددیعی آلبو یدده _ در ایددن دوره ،بدده حمایددت از آثددار و
تألیفات در زمینه عاشورا و واقعه کربال پرداخت (همایونی.)55:1380،
تشددکیل حکومتهددای شددیعیمذهب در قددرن چهددارم هجددری ،بهخصددوص حکومددت
آلبویه باعث شد تغییرات بنیادین عمیقی در جامعه این دوره رخ دهد کده مهمتدرین آن در
وضع دینی و اعتقادی روی داد و اوضداعی مسداعد بدرای فرقدههای شدیعه پدیدد آورد .در پرتدو
ایددن آرامددش سیاسددی و دینددی زمیندده شددکل گیری آثددار ی مهددم درزمیندده مهمتددرین وقددایع تدداریخ
تشیع شد .آثار شیخ مفید و پرداختن بده مقتدل امدام حسدین

یکدی از مهمتدرین نمودهدای

این عامل است.
برگ اریرسمیمراسممذهبیعاش را رایرا 

اولددین عددزاداری عمددومی بددرای امددام حسددین

پددس از واقعدده کددربال در شددام برگددزار شددد

نوحهسرایی و عزاداری کرد عبداهلل حر جعفی بود (همو.)144 :
عددزاداری بددرای امددام حسددین

در دوره امو یددان و عباسددیان ابددزاری قدداطع بددرای مبددارزه بددا

ستمگران و غاصبان شد و حافظ و حامل اسالم راستین بود (فروغی ابری.)32:1386 ،
بازتاب واقعه عاشورا در ایدران ابتددا در خراسدان و سیسدتان نمدود پیددا کدرد و حضدور امدام
رضا

در خراسان و تأ کید ایشان بر برگزاری مراسم عاشورا از عوامل انتقال فرهن

عاشدورا

به ایران به شمار میآید (همو.)37:
با تشدکیل حکومدت علو یدان در طبرسدتان ،مراسدم عاشدورا بده یدک فرهند

بدومی تبددیل

شددد و دیگددر شددهرهای ایددران چددون قددم ،ری ،سددب وار و نیشددابور نیددز بدده عددزاداری بددرای سدداالر
شهیدان میپرداختند (همو).
حکام آلبویه اولدین کسدانی بودندد کده عدزاداری امدام حسدین

را رسدمی و علندی برگدزار

کردند و آن را نخستینبار به داخل کوچه و بازار کشاندند (شهرستانی.)205:1382 ،
به دستور احمد معزالدوله در عاشدورای سدال  353هجدری قمدری ،عدزای عمدومی اعدالم

واکاوی تاریخنگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری

(پوراحم دددی .)140:1382 ،نخس ددتین کس ددی ک دده غیدددر از اهلبی ددت ب ددرای ام ددام حسدددین
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شدد و از همدده خواسددتند بدا پوشددیدن جامعدده سدیاه ،اندددوه خددود را نشدان دهنددد (پوراحمدددی،
 .)113:1382برگزاری مراسم عزاداری و اعالن سیاهپوشی در دهده اول محدرم ،از روشهدایی
بود که احمد معزالدوله آن را رسمی کرد.
حاکمددان آلبو یدده در هنگددام سددوگواری جامعدده سددیاه میپوشددیدند (ابوالحسددنی:1375 ،
 )59و دسددتههای عددزاداری در شددکل جدیددد نیددز نخسددتینبددار در دوران آلبو یدده شددکل گرفددت
(پوراحمدی .)113:1382 ،ب رگداشت عید غدیر خم ،برگزاری مراسم برای مدیالد ائمده
و نقل فضیلتهای امامان شدیعه از دیگدر خددمات فرهنگدی آلبو یده در مددت حکومدت بدود
(جمعی از پژوهشگران.)19/1 :1382 ،

در چنددین شددرایطی عددزاداری از قددرن چهددارم و پددس از آن در ایددران بددهویژه در طبرسددتان و

بغداد بهصورت رسمی و علنی برگزار میشد (همایونی.)58:1380 ،

ابناثیدر از مورخدان همعصدر حکومدت آلبو یده _ کده نسدبت بده شدیعیان نظدری متعصدبانه

داش د ددته اس د ددت _ از رو ی د دددادهای س د ددال 352ق و برگ د ددزاری مراس د ددم م د ددذهبی در آن عص د ددر،

گزارشهایی ذکر میکند که نشان دهند جریانسازی در بعد مذهبی شیعیان است:

در دهددم محددرم ایددن سددال معزالدولدده مددردم را فرمددود تددا دکانهددای خددود را ببندنددد و
بازارها و خرید و فروش را کنار نهند و سو سدر دهندد و روانددازی پشدمینه بدر دوش
افکننددد و زنهددا مددوی گددریش کننددد و چهددره سددیه گرداننددد و گریبددان درنددد و در شددهر
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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سو بگردند و به یاد حسین بن علی

ت انچه بدر چهدره نوازندد .مدردم نیدز چندین

کردند و سنیان توان جلوگیری نداشتند؛ چه ،شمار شیعیان بسیار بدود و حکومدت
همراه آنان( .ابن اثیر)5091/12 :1383 ،

همچندین وی در بداره رو یددادهای سدال 353ق _ کدده عدزاداری شدیعیان بده علدت حملدده

سنیان متعصب ناتمام ماند _ می گوید:

در دهم محرم این سال همه بازارهای بغداد در روز عاشورا بسته شد و بدین سبب

میددان شددیعیان و سددنیان شورشددی ب د ر پددیش آمددد کدده بسددیاری را گزنددد رسددید و
داراییها به یغما رفت( .همو)5100 /12 :

رسمی و عمومی شدن عزاداری برای ساالر شهیدان ندوعی نمدایش قددرت شدیعیان پدس

از دورههای اختناق و سخت گیری مذهبی بود و فرهن

عزاداری عاشورا در قرن چهدارم بده

دورههای بعد نیز منتقل شد (فروغی ابری.)59:1386 ،
اگرچدده آل بو یدده در ایددن زمیندده تالشهددایی داشددتند ،امددا جامعدده آن عصددر ظرفیددت چنددین
اقدامی را داشته است که نباید از این مهم غافل ماند و اشارههای ابناثیدر بده مراسدم عاشدورا
و همراهی مردم عادی در جامعه ،مهمترین نمود در جامعه عصر آل بویه به شدمار میآیدد .از
ایدددنرو بد ددا برگدددزاری مراسد ددم شدددهادت امد ددام حسدددین

و ب رگداشدددت آن ،نیددداز جامعددده بددده

تاریخنگاری عاشورا افزایش یافته است .در چندین شدرایطی کده حکومتهدای شدیعی چدون
آلبو یده بددرای شددیعیان فددراهم آوردندد ،تاریخنگدداری عاشددورا مددورد تشدویق قددرار گرفددت و باعددث
رشد و رونق تاریخنگاری عاشورا در قرن چهارم هجری قمری شد که از تعداد این آثار در ایدن
دوره ،مشخص است که مقتلخوانی از شکلهای قددیمی در جامعده ایدران بدوده اسدت و در
قرن چهارم ،با امنیت و آرامش صورت گرفته است.

شهر قم از قدیمیترین و آبادترین سرزمینهای ایران از دوره باستان بوده است کده برخدی
قدددمت آن را بدده دوره هخامنشددیان میداننددد .برخددی منددابع ،بنددای ایددن شددهر را بدده تهمددورث
پادشاه پیشدادی نیز نسبت دادهاند (ناصرالشریه.)43:1383 ،
قمی نویسنده کتاب تاریخ قدم گدزارش می کندد کده ایدن شدهر بده دسدت اسدکندر مقددونی
نابودشد ددد و در دوره ساسد ددانیان توسد ددط قبد دداد ساسد ددانی دو بددداره احیدددا و آبددداد گردیدددد (قمدددی،
.)149:1385
همچنین نویسنده کتاب حدود العالم و من المشرق الی المغدرب در مدورد شدهر قدم در قدرن
چهارم هجری مینویسد:
قم شهری است ب ر و ویران و کشت بسیار و مردمدانی شدیعیاند و بدل فضدل پسدر
عمید دبیر از آنجا بود و زعفران خیزد( .مؤلف نامعلوم)142 :1362 ،

شددهر قددم از همددان ابتدددا کدده بدده صددورت یددک شددهر اسددالمی درآمددد ،از مرا کددز شددیعیان بددود و
حمایت و عالقه مردم قم به اهلبیت سبب شدد خلفدای عباسدی امدرای غیرشدیعی را بده قدم

واکاوی تاریخنگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری

مرکز

شیعیوشکوفاییشهرقم 
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منصوب نکنند (ناصرالشریعه.)49:1383،
اشد ددعریان نید ددز در رشد ددد و شد ددکوفایی شد ددهر قد ددم در دورههد ددای مختلد ددف نقد ددش ز ید ددادی
داش ددتند (زه ددره کاش ددانی )49:1388 ،و ای ددن ش ددهر از پای ددان ق ددرن اول از مرا کددز مهددم ش ددیعیان
در ایران بوده است.
از آن ،اهمیتدی و یدژه یافدت (مدؤدب .)115:1388 ،قدم

شهر قم پس از دیدار امدام رضدا
ّ
بدده علددت تمایددل مددردم آن دیددار بدده اهلبیددت

و همچنددین بارگدداه حضددرت معصددومه

پایگاهی مهم برای تشیع در ایران به شمار میآمد.
او شکوفایی شهر قم در قرن چهارم هجری بوده است (همو .)116:این شکوفایی شدهر
قم ،با حضور عالمانی ب ر مصادف شد که آثار بسیاری در باره تشیع تألیف کردند.
گدرایش حددیثی موجدود در ایدن مرکدز شدیعی ،سدبب افدزایش محددثان در ایدن حدوزه شددد و
قرن چهارم او فعالیت حدیثی قم بود (جباری.)8:1383،
در بددین ایددن عالمددان ،افددرادی چددون شددیخ صدددوق ،یحیددی بددن عمددران اشددعری قمددی،
ابنقولویه قمی ،عطار قمی و ابن عبداهلل بن اشعری قمدی ،بده نوشدتن کتابهدا و آثداری بدرای
ب رگداشددت و ماندددگاری قیددام امددام حسددین

پرداختنددد .همچنددین عالمددان ب رگددی چددون

شددیخ کلینددی در قددرن چهددارم هجددری قمددری مدددتی در شددهر قددم سددکونت داشددتند (جمعددی از
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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پژوهشگران.)19 /1 :1382 ،
اهمیددت ایددن شددهرها بددهعنوان شددهری بددا ص دبغه شددیعی و حددامی اهلبیددت و وجددود حددرم
مطهر حضرت معصومه

باعث شد تا قرنهای بعدی نیز مراسم مدذهبی شدیعیان بدهویژه

عددزاداری بددرای امددام حسددین

در ایددن شددهر برگددزار شددود و آثدداری درزمینددۀ واقعدده عاشددورا از

مکتددب فقهددی و حدددیثی قددم تددألیف گددردد .از ایددنرو بایددد یکددی دیگددر از عوامددل تاریخنگدداری
عاشورا را شهرهای شیعهنشین همانند قم دانسدت و طبیعدی اسدت بدا ایدن شدرایط محیطدی
تاریخنگاری عاشورا به شکوفایی میرسد.
ظه رعالما ون سندگا معهو شیعه 

قددرن چهددارم بدده علددت این کدده حکومتهددای شددیعه بددر نقدداط مختلددف تسددلط داشددتند،

تعددداد علمددای شددیعه نیددز افددزایش یافددت .ایددن امددر مصددادف بددا تددالش آلبو یدده بددرای تقو یددت
اعتقادات شیعی در برابر مجادالت دیگر فرقهها بود .علمای ب رگی در ایدن دوره بده فعالیدت
مذهبی و دفاع از اعتقادات شیعه پرداختند (امید زاده.)38:1384،
قددرن چه ددارم دوران ش ددکل گیری نه دداد روحانیددت و گسددترش فعالیددت شددیعیان در تمددام
زمینددههای مددذهبی بددا نظددارت علمددا بددود .در ایددن دوره عالمددانی از خاندددان رضددی توانسددتند
معارف شیعی و دینی را گسترش دهند (مالیری.)98 /6 :1379 ،
مؤلف تاریخ قم ،در مقدمه کتاب خود در بداره رابطده حکومدت آلبو یده و علمدا ،همچندین
فراهم آوردن امنیت الزم توسط صاحب بن عباد مینویسد:
از جمله فضایل موالنا صاحب جلیل یکدی آن کده چدون اشدراف طالبیده و سدادات
فاطمیه (علما) به واسطه انقالب زمان و حوادث دوران در اطراف و اکناف جهدان
متفرق گشتند و از هرکس که طلب حفداوت و مهربدانی نمودندد بدر ایشدان تعطدف و
شغفت نکردند و از حقوق ایشان که بر ذمت اهل غندا و ثدروت ثابدت و الزم بدوده بدا
ننمودنددد موالنددا مشددارالیه ادم اهلل سددلطانه در حددق ایشددان انددواع شددفقت و تربیددت و
احسان بده اظهدار پیوسدت تدا ایشدان فدارغ الحدال و فدارغ البدال در یدن طدرف مقدیم و
متوطن شدند( .قمی)9 :1385 ،

شیخ مفید از علما و متکلمان معروف شیعه امامیه در قدرن چهدارم هجدری مدورد احتدرام
مددردم و حکومددت آلبو یدده بددود و در مسددجد «براثددا» در بغددداد عددالوه بددر اقامدده نمدداز و موعظدده ،بدده
تعلیم ،تدریس و تألیف فقه امامیه مشغول بود (انطیقهچی و صفری فروشانی.)10 :1390 ،
ظهور عالمان شیعه ب ر در قرن چهارم و توجه این عالمان به واقعه عاشورا باعث پدید
آمدن آثاری درباره امام حسین

شد که برخی از ایدن آثدار از مهمتدرین و مسدتندترین مندابع

تاریخنگاری عاشورا به شمار میآیند .آثار شدیخ صددوق و شدیخ مفیدد در ایدن دوره تداریخی
نمونه بارز توجه عالمان شیعه به شهادت امام حسین

به شمار میروند.

همچنین این عالمان ب ر  ،شداگردان بسدیاری تربیدت کردندد کده در قرنهدای بعدد نیدز از
معروفترین عالمان دوران خود بودند .شدیخ طوسدی ،نجاشدی ،سدید مرتضدی و سدید رضدی

واکاوی تاریخنگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری
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35

از معروفترین شاگردان شیخ مفید به شمار میرفتند (جمعی از پژوهشگران.)87:1382،
از اینرو ظهور عالمان شیعه و توجده آنهدا بده واقعده کدربال شدرایطی بدرای نگدارش آثداری در
مورد شهادت مظلومانه امام حسین

پدید آورد که نقش عالما در این مهدم بسدیار پدر رند

بوده است.
تألیفآثاربهزبا فارسی 

از جمله عوامل مهمی که باعدث روندق تاریخنگداری عاشدورا در قدرن چهدارم شدد ،تدألیف
آثاری به زبان فارسی در این دوره بود.
کهنتددرین اثددر فارسددی در تاریخنگدداری عاشددورا ،گددزارش دو کتدداب ترجمدده تفسددیر طبددری و
ترجمدده تدداریخ طبددری بودنددد .نگددارش هددر دو کتدداب در زمددان منصددور بددن نددوح سددامانی (-350
365ق) انجددام شددده اسددت (میددر ابوالقاسددمی .)39:1393،لددذا ایددن آثددار بدده علددت اهمیددت
خاص خود ،موجب آشنایی بیشتر مردم با وقایع تاریخی بهخصدوص تداریخ عاشدورا شددند
و حکومتهای آل بویه و آل سامان به زبان فارسی اهمیت بخشیدند.
تاریخنگارا عاش را رقه چهار 

معهو تهی 

اگرچه قرن سوم نسبت به قرن دوم از لحاظ تعداد آثار در زمینۀ شهادت امام حسین
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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اهمیت باالیی داشتند ،امدا هدم از حیدث تعدداد و هدم از حیدث اعتبدار ،بده انددازه شدکوفایی
تاریخنگاری عاشورا در قرن چهارم هجری نمیرسد.
در ایددن دور زمددانی ،پددرداختن بدده تاریخنگدداری عاشددورا بدده عنددوان وظیفددهای دینددی مددورد
توجه نویسندگان و عالمان شیعه قرار گرفت و آثار متعددی پدید آمد.
در ذیددل بدده معرفددی معروفتددرین و سرشددناسترین تاریخنگدداران عاشددورا و آثارشددان در قددرن
چهارم هجری قمری پرداخته میشود:
.1محمابنیحییهلجلودیهالزدیکوفی 

جلددودی از مورخددان قددرن چهددارم اسددت کدده آثددار بسددیاری دارد .جددد او عیسددی جلددودی از
اصحاب امام جواد

بوده است.

در بدداره نسددبت جلددودی روایتهددای گوندداگونی وجددود دارد .برخددی جلددود را سددرزمینی در
آفریقیه میدانند و برخی نیز آن را بده معندای فروشدنده پوسدت معرفدی کردهاندد (داداشندژاد،
.)64:1386
نجاشددی نسددبت او را بدده علددت نزدیکددی بدده در یددا دانسددته اسددت (نجاشددی.)240:1407 ،
همچنددین شددیخ طوسددی در اثددر خددود الفهرسددت ،وی را اهددل بصددره و امددامیمددذهب میدانددد
(طوسی ،بی تا.)340:
جلودی دارای آثار فروانی در مقتلنگاری است کده برخدی از آنهدا در زمینده تداریخ عاشدورا
هسدتند کده مهمتدر ین ایددن آثدار کتداب مقتلدده

 ،مقتدل الحسدین

 ،مقتدل محمددد بدن ابدیبکددر

و مقتدددل عثمدددان هسدددتند .محمدددد بدددن یحیدددی جلدددودی در سدددال 332ق درگذشدددته اسدددت
(نجاشی.)242:1407 ،
.2هبوهلفرجهصفهانی 

به دنیا آمدد .نسدب او بده مدروان حکدم خلیفده امدوی میرسدد .کنیدهاش ابدوالفر و معدروف بده
کاتب اصفهانی بوده است (اصفهانی.)17:1387 ،
وی در فددن شددعر و ادب و در تدداریخ ،علددم انسدداب و طددب تبحددر داشددته اسددت (همدو.)18:
ابددوالفر نددزد اسدداتیدی چددون ابوخبیددب برتددی ،احمددد بددن موسددی برمکددی ،ابددراهیم نفطو یدده بدده
تحصیل پرداخت و پس از آن به بغداد رفت و به حضور مهلبی وزیر آلبویه رسدید (سدزگین،
.)280:1412
برخددی از رجددالنویسددان ،ابددوالفر را ز یدددیمددذهب دانسددتهانددد (طوسددی ،بددی تددا/544:
حلی.)280:1381 ،
از میدان آثدار ابدوالفر دو کتداب االغددانی و مقاتدل الطدالبیین از اهمیدت ز یدادی برخوردارنددد.
کتاب مقاتل الطالبیین ابوالفر اصفهانی در زمینۀ تاریخنگاری عاشورا کتابی منحصربهفرد
است .مقاتل الطالبیین در شرح قیامهای  216تن از علویان است که بدا دولتهدای غاصدب
اموی و عباسی مبارزه کردند و به شهادت رسیدند.

واکاوی تاریخنگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری
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ایدن کتدداب بددا شددرح شددهادت جعفدربن ابددیطالددب
 )31و پدس از آن بده مقتدل امیرالمدؤمنین
امددام حسددن

آغدداز میشددود (اصددفهانی:1387 ،

مدیپدردازد (همدو .)42 :ابدوالفر سد س شدهادت

 ،واقعدده کددربال و چگددونگی شددهادت سدداالر شددهیدان امددام حسددین

بدده طددور

کامل شرح میدهد (همو.)99 :
از ابددیمخنددف و مدددائنی اسددت.

عمددده گزارشهددای وی در قسددمت مقتددل الحسددین

البته ناگفته نماند کده ابدوالفر در ایدن اثدر از مقاتدل الطدالبیین ابدو عبددهلل محمدد بدن علدی بدن
حفدره اسددتفاده کدرده اسددت (نجاشددی .)348:1407 ،وی در سدال  356در بغددداد درگذشددت
(سزگین.)280:1412 ،
.3شیخصاوق 

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بدن بابو یده قمدی مشدهور بده شدیخ صددوق و
ابنبابویه در سال  305یا 306ق در قم متولد شد .وی در میان تاریخنگاران عاشورا ،شدهرتی
خدداص دارد .او آثددار ز یددادی در بیشددتر موضددوعات دینددی نگاشددته اسددت .طوسددی در کتدداب
االستبصار از او بهعنوان فقیه نام میبرد (طوسی.)3/2:1390 ،
وی در کتدداب امددالی ،روایدداتی از امددام ص دادق

در بدداره مقتددل امددام حسددین

می کند .شیخ صدوق کتابی نیز به نام مقتل الحسین
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399
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گددزارش

داشته است که ابدنشهرآشدوب در

معالم العلما به آن اشاره می کند (شهرآشوب ،بیتا.)147:
در کتابی به نام مقتل امام حسدین

بده روایدت شدیخ صددوق ویژگیهدای مقتدل الحسدین

شیخ صدوق ،چنین برشمرده شده است .1 :بیشتر مطالب از احادیث و اخبدار از ائمده
نقل شدهاند؛  .2احادیث این مقتل مستند و با ثبدت دقیدقاندد؛  .3بده علدت نزدیکدی شدیخ
صدوق از نظر زمانی به عصر عصمت و امام معصوم

اهمیت باالیی دارد؛  .4ایدن مقتدل

مورد اعتماد همه مورخان بوده است (صحتی سردرودی.)24 :1384 ،
کتدداب یادشددده ،در ن ده فصددل تددألیف شددده اسددت کدده فصددل اول آن «امددام حسددین
عصر پیامبر

در

» نام دارد .از ویژگیهای منحصربهفرد کتداب ،ایدن اسدت کده اسداس کدار بده

احادیث و گفتار ائمه

تعلق دارد و شیخ صدوق کوشیده است مقتل امدام حسدین

را

از زبان ائمه

نقل کند.

.4شیخمفیا 

ابیعبداهلل محمد بن نعمان بغدادی از ب ر ترین عالمان شدیعه در قدرن چهدارم هجدری
است .وی در سال326ق در بغداد به دنیدا آمدد .شدیخ صددوق و ابدنقولو یده از اسداتید شدیخ
مفیددد بودنددد .وی بددالغ بددر دویسددت کتدداب تددألیف کددرده اسددت (حل دی .)148:1411 ،شددیخ
طوسددی در بدداره شددیخ مفیددد در کتدداب فهرسددت گددزارش می کنددد کدده شددیخ مفیددد ماننددد دیگددر
عالمان ،مبلغان و مورخان شیعه صاحب اثری در تاریخنگاری عاشورا بوده است.
اگرچدده وی دارای مقتددل مسددتقلی درزمیندده تاریخنگدداری عاشددورا نیسددت ،امددا در کتدداب
االرشاد بخشی را به مقتل الحسین

اختصاص داده است.

کتاب مذکور از منابع مهم و اصدیل شدیعه بده شدمار مدیآیدد کده بده زنددگانی امامدان شدیعه
مدیپددردازد .شددیخ مفیدد قسددمت مقتددل الحسدین خددود را در االرشدداد بدا جملدده «واقعددة کدربالء و
(مفیددد .)95/2 :1413 ،وی سد س در ایددن اثددر گسددترده بدده شددرح واقعدده و چگددونگی شددهادت
شهیدان میپردازد .او بیشدتر روایتهدا را از ائمده

آورده اسدت (همدو .)91/2 :ایدن ویژگدی

کتاب االرشاد باعث شده است قسمت مقتدل الحسدین

کتداب ،اهمیدت بسدیاری یابدد.

همچنین نویسندگان و تاریخنگاران عاشورا از آن بهعنوان کتابی مورد وثوق یادکردهاند.
شدیخ مفیدد در دوم رمضدان 413ق در بغددداد درگذشدت و در حدرم کداظمین

در کنددار

آرامگاه استادش ابنقولو یه به خا ک س رده شد (مفید.)7:1383 ،
نهیجه 

تاریخنگاری عاشورا به چگونگی و شرح شهادت ب رگان دیدن اسدالم اشداره می کندد؛ امدا
ایددن اصددطالح بدده سددبب عمددق فاجعدده عاشددورا از قددرن دوم بدده نوشددتن در بدداره عاشددورا و امددام
حسین

به کدار بدرده شدد .ایدن سدبک نگدارش از ایدنرو بدرای شدیعیان مهدم اسدت کده یدک

شرح تاریخی _ اجتماعی بده شدمار مدیرود کده میتواندد بدرای فهدم ظلدم و سدتمی کده در طدول
قرنها نسبت به شیعیان شده است کمک کند.

واکاوی تاریخنگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری

بطولددة اْلمددام الحسدین

و أصددحابه و استشددهادهم و مددا جددر علدیهم بعددده» آغدداز مددیکنددد
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اگرچه تاریخنگاری عاشورا از ابتدا مورد توجه شیعیان بود ،اما قدرن چهدارم هجدری ،او
تاریخنگاری عاشورا محسدوب میشدود .روندق تاریخنگداری عاشدورا در قدرن چهدارم بده چهدار
عامدددل بسد ددتگی داشدددته اسد ددت کد دده عبارتندددد از .1 :مرک ید ددت یدددافتن شدددهر قدددم؛  .2پیددددایش
حکومته ددای ش ددیعی ،از جمل دده حکوم ددت آلبو ی دده؛  .3برگ ددزاری مراس ددم علن ددی و عم ددومی
عاشددورا؛  .4ظهددور عالمددان برجسددته شددیعه همچددون شددیخ ص ددوق ،شددیخ مفیددد و ابددوالفر
اصفهانی؛  .5تألیف آثار ی با موضوع مقتل امام حسین

به زبان فارسی.

ق ددرن چه ددارم هجدددری قم ددری ب دده علدددل یادش ددده ،یک ددی از دورههدددای ش ددکوفایی و روندددق
تاریخنگاری عاشوراست و از اینرو نقطه عطفی در این زمینه به شمار میرود.

سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399

40

منابع 

_ ابدن اثیدر ،عزالددین (1383ش) ،تدداریخ کامدل ،ترجمده :حمیدرضددا آژ یدر ،تهدران ،انتشددارات
اساطیر.
_ ابوالحسنی ،علی (1375ش) ،سیاهپوشی در سو ائمه نور

 ،قم ،انتشارات الهادی.

_ اشد ولر ،برتولددد (1373ش) ،تدداریخ ایددران در قددرون اسددالمی ،ترجمدده :جددواد افالطددونی و مددریم
میراحمدی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
_ اصفهانی ،ابوالفر (1378ش) ،مقاتل الطالبیین ،ترجمه :سدید هاشدم رسدولی محال تدی،
تهران ،انتشارات دفتر نشر فرهن

اسالمی.

_ امددین ،سددید محسددن (1345ش) ،دایددر المعددارف شددیعه (ترجمدده اعیددان الشددیعه) ،ترجمدده:
کمال موسوی ،قم ،اسالمیه.
_ انطیقددهچددی ،ناصددر و نعمددتاهلل صددفری فروشددانی (1390ش)« ،بررسددی روابددط دولتهددای
_ پد ددور احمد دددی ،حس د ددین (1383ش)« ،عد ددزاداری امد ددام حسد ددین
شیعه

در محضد ددر امامد ددان

» ،فصلنامه شیعهشناسی ،ش 8سال دوم.128-115 ،

_ __________________________ (1382ش)« ،آلبو ی دده و نق ددش آن ددان در بر پ ددایی مراس ددم و مواس ددم
شیعه امامیه در عراق» ،فصلنامه شیعهشناسی ،ش 3و  ،4سال اول.121-107 ،
_ جبدداری ،محمدرضددا (1383ش)« ،آثددار تدداریخی محدددثان قددم تددا قددرن پددنجم» ،فصددلنامدده
تاریخ در آیینه پژوهش ،ش ،2ص .21-7
_ حلی ،علی بن داود (1342ش) ،کتاب رجال ،تهران ،انتشارات چاپخانه دانشگاه تهران.
_ حلی ،مطهر (1411ق) ،رجال العالمة الحلی ،قم ،انتشارات دار الذخائر.
_ زهره کاشانی ،علیاکبر (1388ش)« ،تاریخ حوزه علمیه قم از تأسدیس تدا سدده چهدارم»،
فصلنامه تربیت اسالمی ،ش ،8ص .74-45
_ سزگین ،فؤاد (1412ق) ،تاریخ التراث العربی ،قم ،انتشارات مطبعة بهمن.
_ شهرآشوب ،ابوعبداهلل (بیتا) ،معالم العلما ،قم ،بینا.

واکاوی تاریخنگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری

شیعی در قرن چهارم هجری» ،فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش ،ش ،3ص .34-7

41

_ شهرس ددتانی ،صد دالح (1382ش) ،اش ددکواره ک ددربال؛ بررس ددی ت دداریخ ع ددزاداری و گر ی دده ب ددر ام ددام
حسین

از زمان آدم تا زمان ما ،قم ،انتشارات قیام.

_ صددحتی سددردرودی ،محمددد (1384ش) ،مقتددل الحسددین بدده روایددت شددیخ صدددوق؛ ام ددام
حسین

و عاشورا از زبان معصومان

 ،تهران ،نشر هستینما.

_ طوسد د ددی ،محمد د ددد بد د ددن حسد د ددن (بد د ددیتد د ددا) ،الفهرسد د ددت ،نجدد ددف ،انتشدد ددارات المکتب د د دة
المرتضویه ،بیتا.
_ فروغی ابری ،اصغر (1386ش) ،ایرانیان و عدزاداری عاشدورا :مراسدم سدوگواری در گدذر تداریخ،
قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
_ قمی ،حسن بن محمد بن حسدن (1385ش) ،تداریخ قدم ،ترجمده و تصدحیح :محمدرضدا
انصاری قمی ،قم ،ناشر کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
_ مسکویه ،احمد بن علی (1369ش) ،تجارب االمدم ،ترجمده :ابوالقاسدم امدامی و علینقدی
من وی ،تهران ،سروش.
_ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (1413ق) ،االرشاد فی معرفة حج اهلل علی العباد ،قم،
انتشارات دار المفید.
_ مالیری ،محمدمهدی (1379ش) ،تاریخ و فرهند
سال پنجمم ،شماره  ،17بهار 1399

42

ایدران در دوره انتقدال از عصدر ساسدانیان

به عصر اسالمی (  ،)6تهران ،انتشارات توس.
_ میر ابوالقاسمی ،رقیه (1393ش) ،تحول گفتمان در گزارش واقعه کربال (با تکیه بر آثار فارسدی

تا نیمه اول قرن دهم هجری قمری) ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
_ مؤلددف نددامعلوم (1362ش) ،حدددود العددالم و مددن المشددرق الددی المغددرب ،تصددحیح :منددوچهر
ستوده ،تهران ،انتشارات کتابخانه طهوری.
_ النجاش ددی ،ابوالعب دداس (1407ق) ،رج ددال نجاش ددی ،ق ددم ،مؤسسددة النشددر اسددالمی التابعددة
لجماعة المدرسین.
_ همایونی ،صادق (1380ش) ،تع یه در ایران ،شیراز ،انتشارات توید شیراز.

