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مقدمه
قتترن اول هجتتری قمتتری حتتوادث تلختتی بتترای اهلبیتتت پیتتامبر(ص) بتته همتتراه داشتتت.
شتتهادت امتتام حستتین(ع) و هفتتتاد دو تتتن از یتتاران ایشتتان در محتترم ستتال  61هجتتری قمتتری
یک تتی از جان گ تتدازترین و تأثیرگ تتذارترین ای تتن ح تتوادث ب تتود .پ تتس از واقعت ت ک تتربال ضت ترورت
پیامرستتانی و آ گاهی بخشتتی بتته جوامتتع استتالمی و همچنتتین پاستتداری از ارزشهتتای قیتتام و
جلوگیری از فراموش شدن اهداف این قیام ،موجت

ابتداع شتیو جدیتدی از تاریخنویستی،

موسوم به تاریخنگاری عاشورا ،شد و به تاریخ نگارانی که اثری با عنوان مقتتل الحستین(ع)
داش تتتند ی تتا در اث تتر خ تتود ب تته حادثت ت ک تتربال و جزئی تتات آن پرداخت تته باش تتند «مقتلنگ تتار» ی تتا
«تاریخنگار عاشورا» اطالق میشود.
ایتن شتیو تاریخ نگتاری بته دلیتل توجته و تشتویق ائمته(علیهمالستالم) در قترنهتای اولیته
گسترش و تداوم یافت .درواقع هدف تاریخ نگاران شیعه از تألیف مقتتل هتا در قترون اولیت
هجری ،زنده نگهداشتن یاد شهدای شیعه و نشان دادن ظلم و ستمی است که بر خاندان
پیتتامبر(ص) روا شتتده بتتود .همچنتتین بتتا نگتتارش مقتتتلهتتا از تحریفتتات و کجرویهتتا در بتتار
واقع کربال کاسته میشتد .مقتتل نگتاران ،کته ختود شتیعه بودنتد ،نگتارش مقتتلهتا را نتوعی
وظیف دینی میدانستند که بتا تتألیف ایتن آثتار درصتدد ادای دیتن ختود بته متذه
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تشتیع و

امام حسین(ع) بودند.
ایتتن مقتتتلهتتا ،کتته بتتا عواطتتف و احساستتات مقتتتلنگتتاران عجتتین شتتده بودنتتد ،تتتأثیرات
عمیقتتی در نتتوع نگتتاه شتتیعیان بتته واقع ت عاشتتورا پدیتتد آوردنتتد و بتتا ذکتتر اهتتداف قیتتام امتتام
ً
حستین(ع) از خطتر فراموشتی  -کته معمتتوال دامن گیتر قیامهتا و نهضتتها استت  -کاستتتند.
درواقع ،واقع کتربال نمتاد تفکتر شتیعه در قترون اولیت استالمی بتود کته بایتد حفتظ میشتد و از
دستبرد مخالفان و معاندان به دور میماند .این مقتل ها در نهایت موجت

تقو یتت روحیت

ظلمستیزی و حفظ و حراست از آرمانهای اهلبیت(ع) شدند.
تاریخ نگاری عاشورا در قرن اول با اصبی بن نباته (از اصحاب امام علی(ع)) آغتاز شتد و
ب تته دلی تتل تأ کی تتد ائم تته(علیهمالس تتالم) و اقب تتال ش تتیعیان در دورانه تتای بع تتد ،ای تتن ش تتیو

تاریخ نگتتاری بتته حیتتات ختتود ادامتته داد .بستتیاری از تاریخنگتتاران در قتترون اولیت استتالمی از
اص ت ت تتحاب ائم ت ت تته(علیهمالس ت ت تتالم) بودن ت ت تتد و ای ت ت تتن ام ت ت تتر نش ت ت تتان دهن ت ت تتد تشتت ت تتویقهای
ائمه(علیهمالسالم) نستبت بته ایتن روش تاریخ نگتاری بتود .اصتبی بتن نباتته از اولتین تتاریخ
نگتتاران عاشتتورا استتت امتتا ابیمخنتتف از معروفتتترین تاریخنگتتاران عاشتتورا در دو قتترن اول
اسالمی است که شیو مقتل نگتاری او مرجعتی بترای مقتتل نگتاران بعتدی شتد .لتذا مستأل
پژوهش حاضر واکاوی منتابع تاریخنگتاری عاشتورا در دو قترن اول استالمی استت و درصتدد
است با دیدی فراتوصیفی به این مهم دست یابد.

 .1پیشینۀ پژوهش
در ستال های اخیتر منتتابع و مطالعتات ز یتتادی در بتار تاریخنگتاری عاشتتورا صتورت گرفتتته
استتت امتتا اثتتری کتته بتتهطور ج تامع بتته منتتابع تاریخنگتتاری عاشتتورا و تاریخنگتتاری عاشتتورا در
سدههای اولی استالمی پرداختته باشتد ،موجتود نیستت و در آثتاری چتون احیتای ارزشهتا در

نهضت عاشورا نوشت محمدجواد صاحبی« ،تاریخ نگتاری عاشتورا شتیعیان از آغتاز تتا پایتان
نوشت بتول اخوان رستمی ،و «سیری در مقتلنویسی و تاریخنگاری عاشورا از آغاز تتا عصتر
حاضر» نوشت محستن رنجبتر ،بته معرفتی تاریخ نگتاران عاشتورا از ابتتدا تتاکنون پرداختهانتد.
اما مقال حاضر به دلیل پرداختن به منابع تاریخنگاری عاشورا شیعیان در این بره زمتانی
دارای نوآوری است.

 .2مفهوم تاریخنگاری عاشورا
تاریخنگاری عاشورا در ادبیات دینتی بته مقتتلنگتاری اطتالق میشتود .مقتتلنگتاری بته
ضبط روایات و قصص شخصیت های دینی و اسالمی و یاران آنان ،که منجر بته قتتل آنتان
گردیده است ،میپتردازد (اختوان .)17 :1389 ،درواقتع مقتتل نگتاری نتوعی از تاریخنگتاری
استتت کتته چگتتونگی قتتتل و شتتهادت بگرگتتان دیتتن استتالم را تشتتری می کنتتد .امتتا از قتترن دوم
هجری این اصطالل به نوشتن دربار عاشورا و امام حسین(ع) اطالق شد.
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پتتس از شتتهادت امتتام حستتین(ع) بتته دلیتتل اهمیتتت فتتراوان ایتتن موضتتوع بتترای شتتیعیان،
نگارش مقتلها مورد توجه تاریخنگاران قرار گرفت و منجر به تتألیف کتابهتای گونتاگونی
در زمین واقع عاشورا شد .به مجموع این آثار تاریخنگاری عاشورا گفته میشتود .درواقتع
مقتتلنگتاری یتا مقتلنویستی عنتوان ختتاص تاریخنگتاری عاشتورا استت و از ایتن جهتت کتته
یتک شترل تتاریخی-اجتمتتاعی استت ،بترای شتیعیان دارای اهمیتتت استت و میتوانتد بتترای
فهم ظلم و ستمی که در طول قرون نسبت به شیعیان شده است ،کمتک نمایتد (ضتیایی،
.)91 :1387

 .3تأملی در منابع و تاریخنگاری عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی
شهادت مظلومان امتام حستین(ع) و یتاران ایشتان ،شتیوهای از تاریخنگتاری را در جهتان
اسالم پدید آورد که به مقتلنگتاری و تاریخنگتاری عاشتورا معتروف شتد .بعتد از ایتن واقعته،
شیعیان و نویسندگان شیعه ،نوشتن دربار چگونگی شهادت امام حسین(ع) را وظیفهای
دینی تلقی کردند و آثار زیادی در این زمینه تتألیف شتد .ایتن نویستندگان ،بتر استاس منتابع
موثتق متنتتوع ،بته گتتزارش واقعت عاشتتورا پرداختنتتد .در ذیتل بتته مهمتترین منتتابع تاریخنگتتاران
عاشورا در دو قرن اول اسالمی پرداخته میشود:
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تاریخ نگاران عاشورا در نگارش آثار خود به احادیث و ستخنان پیتامبر(ص) رو ی ختوش

نشتتان دادهانتتد و احادیتتث پیتتامبر(ص) از اصتتلیتتترین منتتابع متتورد توجتته آنهتتا بتتوده استتت.
ِ
کتابهتتای حتتدیث و روایتهتتای شتتیعه و حتتتی منتتابع اهتتل ستتنت بتتر ایتتن نکتتته اتفتتاق نظتتر
دارند که جبرئیل به پیامبر اکرم(ص) وحی آورده است و شتهادت امتام حستین(ع) و محتل

شتهادت او را خبتتر داده استت .یعقتوبی و شهرستتتانی بتترای اثبتتات ایتن موضتتوع روایتتتی را بتته
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شرل زیر آوردهاند:

حضترت حستتین بتتن علتتی(ع) بتته پیتتامبر(ص) در حتتال وحتتی وارد شتتد و بتتر پشتتت

پیامبر اکرم(ص) درحالی که بر بازوان تکیه کرده بود نشست و مشغول بازی شتد.
جبرئیل گفت :ای محمد امت تو بعد از تو فتنه بپا می کنند و این فرزندت را بعتد

از تو به قتل میرسانند .آن گاه جبرئیل دست دراز کرد مقداری خا ک سفید آورد و
ّ
گفت :در زمینی فرزندت را می کشند که اسم آن طتف استت .بعتد وقتتی جبرئیتل
رفت پیامبر درحالی که آن خا ک در دستش بود در حالت گریه به سوی اصحاب

آمد و فرمود جبرئیل بته متن خبتر داد کته فرزنتدم حستین بعتد از متن در زمتین طتف
کشته میشود (یعقوبی183 :1382 ،؛ شهرستانی.)29 :1382 ،

در منتتابع روایتتی شتتیعه و ستتنی روایتتات بستتیاری در بتتار خبتتر دادن پیتتامبر(ص) از واقع ت

عاشورا به اطرافیان و خانواد خود و گریستن آن حضرت به یاد واقع عاشورا وجتود دارد .در
ای تتن زمین تته احادی تتث مش تتهوری روای تتت ش تتده اس تتت ک تته پ تتس از والدت ام تتام حس تتین(ع)،

پیامبر(ص) او را در آغوش گرفتت و حتین نتوازش او می گریستت (ابتن قولو یته215 :1377 ،؛

مجلستتی .) 478 :1373 ،مطتتابق ایتتن روایتتت پیتتامبر ا کتترم(ص) همتتواره در مناستتبتهای
مختلتتف از اول تتین ستتاعات تول تتد ام تتام حستتین(ع) داس تتتان شتتهادت مظلومانتت او را بتترای
خانواده ،صحابه و اطرافیان نقل می کرده است (همان) .بتدین ترتیت

بیشتتر تاریخنگتاران

عاشت تتورا در دو قت تترن نخست تتتین است تتالمی بت تته احادیت تتث پیت تتامبر(ص) در بتتتار شتتتهادت امت تتام

قرار گرفته است.

هاوخطبههایامامحسین(ع) 


ازنامه
گیریتاریخنگارانعاشورا
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از منتابع مهتتم و اصتتلی بتترای بررستتی وضتعیت جامعت عصتتر امو یتتان نامتتهها و خطبتتههای
امتتام حستتین(ع) استتت .ایشتتان از آغتتاز حرکتتت ختتود بتته ستتوی کتتربال ،نامتتهها و خطبتتههای
زیادی را ارسال و ایراد فرمودند .این نامهها و خطبهها ،که اوضاع سیاستی و تتاریخی عصتر
عاشتتورا را بتته تصتتویر می کشتتند ،بتترای فهتتم فلستتف عاشتتورا اهمیتتت بستتیاری دارنتتد .یکتتی از
مشتتهورترین نامتته هایی کتته در بستتیاری از منتتابع و همچنتتین در بیشتتتر منتتابع تاریخنگتتاری
عاشورا از آن یاد شده است ،نام امام به کوفیان قبل از حرکت به ستمت کتربال استت .امتام
حسین(ع) در جواب نامههای کوفیان چنین فرمودهاند:
ب م سهَّلل س(رْح س(رحمی
ً
َ
أ د ْل ب)ْل ،فَنهْل ًَْل وس)مْلا تْل ْل عک بَّتبَّم ،وأ ْل بْلعِف إ(مَّم أخی وسَ د
عَّی وثق
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د
لم َ عقمل ،فإن کتنب إ أ نم تنْل سجًِن رأی أل کنم وووی سَجنی
سهلَُ
د
وس(یضل َّم عک ثل ْل تْل َ بم رسلَّم وترأٌ ی کتبَّم ،فإّن أتْلم إ(مَّم

به نام خداوند بخشنده مهربان

هانی و سعید نامه های شما را آوردند و من هم متوجه هدف شما شدم .آری ،من
پسر عمو برادر مورد اطمینان خودم را که از اهلبیتت متن استت ،بته نتام مستلم بتن
عقیتل بته ستتوی شتما میفرستتم تتتا اوضتاع شتما را بتترای متن گتزارش کنتتد .پتس ا گتتر
نمایند من اجتماع شما را ببیند و بترای متن گتزارش کنتد ،آن وقتت متن بته ستوی
شما حرکت می کنم (کوفی.)839 :1372 ،

منابع برخی از نویسندگان واقع عاشورا ،نامههای کوفیان برای امتام حستین(ع) استت و
تعت تتداد بیعت کننت تتدگان کت تتوفی بت تتا امت تتام حست تتین(ع) از مست تتائل مهمت تتی بت تتوده است تتت کت تته
عاش ت تتورانگاران ب ت تتدان توج ت تته داش ت تتتهاند .ب ت تتر طب ت تتق آث ت تتار تاریخنگ ت تتاران عاش ت تتورا ،تع ت تتداد
بیعت کنندگان با امام بتین  20تتا  40هتزار نفتر عنتوان شتدهاند و تعتداد نامتههایی کته کوفیتان
برای امام حسین(ع) نوشتند را نیز حدود  150نامته ذکتر کردهانتد (رنجبتر.)53-52 :1384 ،
ایتتن نامتتهها و خطبتتهها بتترای شتتناخت وضتتعیت جامع ت معاصتتر امتتام حستتین(ع) از منتتابع
اصتتلی تاریخنگتتاران عاشتتورا بتته شتتمار میآیتتد و ایتتن نویستتندگان بتتا آوردن آنهتتا در آثتتار ختتود
سعی در اصالت بخشی گزارش خود داشتند .این مهم بیشتر در ثبت نامهها و خطبههای
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ام تتام حس تتین(ع) ب تته چش تتم میخ تتورد .امتتتام حس تتین(ع) از آغ تتاز حرک تتت ب تته س تتوی کوفتتته
خطبتته های ز یتتادی بتترای اصتتحاب ختتود ایتتراد فرمودنتتد کتته تتتاریخ نگتتاران عاشتتورا در دو قتترن
نخستین اسالمی به آنها به م اب منابع دست اول واقع عاشورا می نگریستند .ابومخنف
در مقتل الحسین(ع) به خطب مشهور امام حسین(ع) قبل از واقعه عاشورا اشاره مینمایتد
که این خطبه مورد توجه دیگر تاریخ نگاران عاشورا نیز قرار گرفته است.
آ گاه باشید که اینها به پیروی از شیطان تن دادهاند و اطاعت از خدای رحمتان
را رها کردهاند ،آشکارا فساد می کنند ،و به حدود الهی عمتل نمینماینتد .فتی را

به ختود اختصتاص داده انتد ،و حترام ختدا را حتالل و حتالل ختدا را حترام کردهانتد
(ابومخنف.)109 :1380 ،

. 3-3بهررهگیرریترراریخنگرارانعاشررورااز رطنانوخطبرههایامررامز رنابعابررد ن(ع)و

حضرتزینب(س) 

از پیامدهای مهم و سازند شهادت امام حسین(ع) ،اسارت امام سجاد(ع) و حضرت

زینت ت ت ت (س) ب ت ت تته هم ت ت تتراه دیگ ت ت تتر اهلبی ت ت تتت(علیهمالست ت تتالم) ب ت ت تتود .است ت تتارت و انتق ت ت تتال

اهلبیت(علیهم السالم) از کربال به شام موج

شتد در شتهرهای مختلتف امتام ستجاد(ع)

خطبهها و سخنانی دربار واقع عاشورا ایراد فرمایند .این ستخنان و خطبتهها نیتز از منتابع

اصتتلی تاریخنگتتاران عاشتتورا در دو قتترن اول استتالمی استتت .خطبتتههای امتتام ستتجاد(ع) و
حضرت زین (س) در نهایت منجر به آشکارسازی سیمای حکومتت امو یتان شتد .خطبت

ز یتتر کتته توستتط امتتام ستتجاد(ع) ایتتراد شتتده استتت در کتتتاب لهتتوف ستتیدبن طتتاووس و دیگتتر

تاریخنگاران عاشورا منعکس شده است:

شکافی بگرک در اسالم مبتال فرمود .ابوعبتداهلل(ع) و عتترت و یتارانش بته شتهادت
رسیدند ،و زنان و دخترانش به اسارت رفتند .رأس مبارک او را بر نیزهها در شهرها

گردانیدند؛ و این آن رزیه و مصیبتی است که مانند نتدارد .ای متردم کتدام مترد از
شماست که بعد از این شادمانی کنتد ،یتا کتدام چشتم استت کته از ر یتزش اشتک

خویشتن بدارد و از گریه بخل ورزد (ابنطاووس.)364 :1386 ،

امام سجاد(ع) راویان و کاتبتان بستیاری نیتز داشتتند کته بته واقعت کتربال و ثبتت وقتایع آن

توجه کردند .از مهمترین یتاران امتام(ع) می تتوان از ابتوحمزه ثمتالی ،ستعیدبن جبیتر ،ز یتدبن

علیبن الحسین(ع) و داوودبن یحیی نام برد (اخوان.)31 :1389 ،

حضتترت زین ت (س) نیتتز در خطبتته هتتا و ستتخنان کوبنتتدهای کتته در کوفتته و شتتام علیتته

امویان ایراد نمودند ،بر حکومت فاسد امویان تاختند و به شهادت مظلومان شتهدای کتربال

تأملی در منابع و تاریخنگاری عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی
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اشت تاره کردن تتد (هم تتان .)329 :ای تتن خطب تتهه تتا و س تتخنان حض تترت زینت ت (س) ب تتا ص تتبغ
روشنگری ای که داشت اساس و بنیان حکومت امویان را به لرزه انداخت .این خطبههتا از
جملتته منتتابع تتتاریخ نگتتاران عاشتتورا در دو قتترن نخستتتین استتالمی بتتودهاستتت کتته متتورد توجتته
تاریخ نگاران عاشورا در قرون بعدی نیز قرار گرفتهاست .ابومخنف به خطبههتای حضترت
زین (س) از کربال تا شام اشاره نمودهاست:
هنگامی که زین

دختر فاطمته از کنتار قتلگتاه بترادرش می گذشتت ،درحالی کته

می گفت :یا محمداه یا محمداهل مال ئک آسمان بر تو درود میفرستند .این همان
حسین است که زیر آسمان (بیسایهبان) قترار گرفتته ،بته ختا ک و ختون آغشتته ،و

اعضایش قطعهقطعه شده است (ابومخنف.)193 :1380 ،

بهره گیریتاریخنگارانعاشوراازرجزهایاصحابامامحسین(ع) 
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رجز جمالتی با درون مای ن ر و شعر بوده که جنگآوران در میدانهای نبرد میخواندند
ً
و معمتتوال بتته دو صتتورت تتتک گویی و گفتوگوهتتای می تتان جنتتگآوران صتتورت می گرفتتته
است .رجزخوانی برای بیان افتخارات ،تحقیر دشتمن و تأ کیتد و اهمیتت اصتل و نست

بته

کار برده میشده است .درواقع رجز بهعنوان یک رسان سنتی در نبترد تأثیرگتذار بتوده استت
(التتویری .)168 :1395 ،ستتنت رجزختتوانی در نبردهتتای اولی ت تتتار یخ استتالم بتته دلیتتل ُبعتتد
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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احساسی و تشویق لشکر به جنگ از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

رجزهتتایی کتته درواقع ت عاشتتورا توستتط امتتام حستتین(ع) و یتتاران ایشتتان ایتتراد شتتد بستتیار

مشهور هستند .برای نمونه رجز «زهیربن قین» در روز عاشورا یکی از رجزهای معروف است

کتته متتورد توجتته تتتاریخ نگ تاران در دو قتترن نخستتتین استتالمی واقتتع شتتده استتت (ابومخنتتف،

.)171 :1380

زهیربن قین سوار بر اس

خویش بیترون آمتد و فر یتاد کترد ای متردم کوفته شتما را از

عذاب خدا بیم می دهم .بیم باد شما را ،ای بندگان خدا ،فرزندان فاطمه(س) به
دوستی و یتاری ستزاوارترند از فرزنتدان ستمیه .ا گتر هتم اینتان را یتاری نمی کنیتد ،بتا
ایشتتان نجنگیتتد .ای متتردم ،امتتروز بتتر روی زمتتین پستتر و دختتتر پیغمبتتری جتتز امتتام

حسین(ع) نمانده و هیچکس بر کشتن او گرچه به یک کلمه باشتد یتاری ندهتد؛

مگر آنکه خدا دنیا را بر او تلخ سازد و به دشوارترین شتکنجههای آخترت عتذابش
کند (یعقوبی.)181/2 :1382 ،

حتتربن یگ یتتد ر یتتاحی نیتتز در واقع ت کتتربال رجتتزی تتتاثیر گتتذار ایتتراد نمتتود کتته ابومخنتتف (از
معت تتروف تت تترین تت تتاریخ نگت تتاران عاشت تتورا) در دو قت تترن نخستتتتین بت تته آن اشتتتاره نمت تتوده است تتت
(ابومخنف.)172-171 :1380 ،
گیریتاریخنگارانعاشوراازگزارشهایافراددشمن 


.بهره
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واقع عاشورا و شهادت امام حسین(ع) و یاران او بتهقتدری مظلومانته و غمانگیتز بتود کته

ّ
حتتتی برختتی افتتراد دشتتمن را نیتتز تحتتتتأثیر قتترار داد .از ستتپاهیان دشتتمن اشخاصتتی چتتون
حمیدبن مسلم و شبث ربعی با انگیزه های :تنبیته ،عتذاب وجتدان ،تفتاخر و کست

جتاه و

متتال ،برختتی از وقتتایع روز عاشتتورا را نقتتل کردنتتد و تاریخنگتتاران عاشتتورا نیتتز بتته نگتتارش آن
روایتهاپرداختنتتد (صتتاحبی .)123 :1390 ،ابنابیالحدیتتد از ز بتتان یکتتی دشتتمنان امتتام
حسین(ع) روحی شهادتطلبی و ای ار یاران امام(ع) را اینگونه توصیف می کند:
ش یران شرزه از چپ و راست سواران شجاع را از پتا در میآوردنتد و خویشتتن را بته
کام مرک افکنده بودند .نه امان می پذیرفتند و نته رغبتتی بته متال داشتتند و هتیچ
چیز نمی توانست میان آنان وارد شدن در دام مرک یا چیرگی بتر ملتک متانع شتود و
ا گت تتر انت تتدکی دست تتت بت تتر میداشت تتتیم بت تتا تم تتتام جت تتان لشت تتکر را نت تتابود می کردنت تتد

(ابنابیالحدید.)63/3 :1387 ،

همچنتتین قتتره بتتن قتتیس تمیمتتی حنظلتتی از ستتپاهیان دشتتمن بتته گتتزارش برختتی از وقتتایع
عاشورا پرداخته است .تاریخ نگاران عاشتورا در دو قترن نخستتین بته گتزارش هتای او در بتار
واقعه عاشورا توجه نمودهاند (ابومخنف.)192 :1380 ،
.بهرهگیررری ت رراریخنگررارانعاش رروراازگررزارشبازمان رردگانوا یرشرردگانب ر ر رام ررام

6-3
حسین(ع)

یکتتی دیگتتر از منتتابع تتتاریخ نگتتاران عاشتتورا نقلهتتای استتیران و بازمانتتدگان واقعت عاشتتورا

تأملی در منابع و تاریخنگاری عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی

گروهی بر ما قیام کردند که دستهایشان بر قبضههای شمشیرشان بتود؛ همچتون
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استتت .منتتابع در بتتار بازمانتتدگان لشتتکر امتتام حستتین(ع) آمارهتتای گونتتاگونی ارائتته میدهنتتد
(رنجبتتر .) 74 :1384 ،از معتتروف تتترین استتیران واقعت کتتربال امتتام ستتجاد(ع) هستتتند .تتتاریخ
نگاران عاشورا به اسارت امام و همچنین گزارش واقع عاشتورا بتر پایت ستخنان امتام ستجاد
پرداختتتهانتتد (ابومخنتتف .)196 :1380 ،عقبتتةبن ستتمعان از اسیرشتتدگان و اصتتحاب لشتتکر
امام حسین(ع) بود .وی به این دلیل که از غالمان به شمار میآمد آزاد شد .ابی مخنتف از
نخس تتتین ت تتاریخنگ تتاران عاش تتورا ،از روایته تتای عقب تتةبن س تتمعان استتتفاده نم تتوده اس تتت
(همتان .) 31 :عقبتةبن ستمعان در قترون بعتتد نیتز متورد توجته دیگتتر تتاریخنگتاران عاشتورا قتترار
داشته است (نیشابوری297 :1366 ،؛ حلی. )39 :1406 ،
همچنین از دیگتر استیران واقعت عاشتورا دو تتن از فرزنتدان امتام حستن(ع) بودنتد .یکتی از
این دو تن معروف به حسن م نی و دامتاد امتام حستین(ع) بتود .وی در روز عاشتورا چنتان بتا
دشتمن مبتارزه کترد کتته پیکترش زخمهتای کتتاری برداشتت و دشتمن گمتتان کترد بته شتتهادت
رستتیده استتت .امتتا او زنتتده مانتتد و استتیر شتتد (صتتاحبی .)120 :1390 ،از دیگتتر افتترادی کتته در
واقع کربال حضور داشت و به شهادت نرسید ،ضحاکبنعبداهلل بتود کته تتا آخترین لحظته
مبارزه کرد اما در پایان با شرایطی که فتراهم آمتد از چنتگ دشتمن گریختت .او پتس از واقعت
عاشورا از روایتگتران مهتم عاشتورا محستوب میشتود کته ابومخنتف از او روایتات بستیاری را
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396

نقتل کترده استت (همتتان .) 122 :راو یتان او در مقتتل الحستین بتته دو دستته تقستیم میشتتوند:
راویان حاضر در واقع کربال که شاهدان آن حادثه بودند و همچنتین اعضتای ختانواد امتام
حسین(ع) که ناظر حادثه بودند .طبری از زبان ابیمخنف وقایع عاشورا را نقل کرده و به او
استتتناد کتتردهاستتت (طبتتری .) 3008/7 :1362 ،تتتاریخ نگتتاران عاشتتورا در دو قتترن نخستتتین
اسالمی از گزارش های زنان اسیرشده از لشکر امام حسین(ع) چتون حضترت زینت (س) و
فاطمه بنت الحستین نیتز در آثتار ختود استتفاده نمتودهانتد کته نشتان از توجته استیران بته نقتل
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واقع عاشورا دارد (حلی.)99 :1406 ،
بنت تتا بت تتر ایت تتن هر یت تتک از است تتیران کت تتربال چنانچت تته مت تتوقعیتی مهیتتتا میشتتتد بتتته افشت تتاگری
میپرداختنتتد و اخبتتار و اتفاقتتات خونبتتار را نقتتل می کردنتتد و مظلومیتتت امتتام حستتین(ع) و
شهیدان کربال را به تصویر می کشیدند (حیدریآقایی.)42 :1392 ،

 .4معروفترین تاریخ نگاران عاشورا در دو قرون نخستین اسالمی
توجتته و تأ کیتتد قتترآن بتته تتتاریخ و قصتتص تتتاریخی و عبرتآمتتوزی باعتتث شتتد نویستتندگان
مس تتلمانان ب تته ض تتبط و ت تتدوین ت تتاریخ بپردازن تتد .ش تتیعیان نی تتز ب تتا رویک تترد اعتق تتادی خ تتود
تاریخنگاری را آغاز کردند (یاوری .)8 :1386 ،پس از ظهور استالم مستلمانان لتگوم کتابتت
را دریافتند .شیعیآن هم به متوازات اهتل ستنت بته نوشتتن آثتار پرداختنتد و اصتحاب بگرگتی
چتون ستتلمان فارستتی ،ابتتوذر غفتتاری و ابورافتتع قبطتی نخستتتین تتتالشهتتا را در زمینت تتتألیف
کتاب نمودند (محرمی.)227 :1386 ،
برخ ت ت تتی محقق ت ت تتان تع ت ت تتداد کتابه ت ت تتایی را ک ت ت تته ش ت ت تتیعیان ت ت ت تتا زم ت ت تتان ام ت ت تتام حس ت ت تتن
عسکری(ع) نوشتهاند بتالی بتر  6600کتتاب میداننتد (همتان .)228 :اولتین مورختان شتیعی
از اصتتحاب امامتتان معصتتوم(علیهمالستتالم) بتته شتتمار میآمدنتتد و از دالیتتل مهتتم گتترایش
شیعیان به تاریخ نگاری و نوشتن تاریخ اعتقتادی ختود ،توجته امامتان(ع) شتیعه بته ایتن امتر
بوده است.
امام علی( ع) در نام  31نهجالبالغه خطاب به امام حستن(ع) ،بتر لتگوم توجته بته دانتش
علی(ع) همراه ایشان در جنگ های جمل ،صفین و نهروان حضور داشت و آنچته را کته در
این نبردها رخ می داده است ثبت نمود (زینالعابدینی.)126 :1388 ،

مورختان شتتیعه ،تاریخنگتتاری را بتتا رویکتترد ختتاص و توجتته بتته موضتتوعات گونتتاگون ستتیر

نبوی ،جنگهای پیامبر(ص) ،وقایع عصر ائمه(علیهمالسالم) و تاریخنگاری عاشورا آغاز

نمودنتد .تاریخ نگتاری عاشتورا و زنتتده نگهداشتتن یتاد و نتام شتتهدای کتربال پتس از آن واقعتته،
همواره متورد توجته تاریخنگتاران و نویستندگان شتیعه قترار گرفتتهاستت .در دو قترن نخستتین

استالمی ،بته دلیتل نزدیکتی بته زمتان حادثتته ،آثتار تاریخنگتاران عاشتورا  -کته برختی از آنتتان از

شتتاگردان ائمتته(علیهمالستتالم) بتته شتتمار میرونتتد  -دارای اهمیتتت استتت .تتتاریخ نگتتاران
شیعی در این دو قرن نخستین عاشوراپژوهان تاریخ اسالم به شتمار میآمدنتد و تتالشهتای

آنهتتا باع تتث رون تتق و اهمی تتت تتتاریخنگ تتاری عاش تتورا در ستتدههتتای بعتتد شتتد .در ذیتتل بتته

معروفترین تاریخ نگاران عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی پرداخته میشود:

تأملی در منابع و تاریخنگاری عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی

ت تتاریخ تأ کی تتد دارن تتد (نهجالبالغ تته ،خطب تته .)31عبی تتداهللبن ابیرافتتع کاتتت

امیتتر مؤمن تتان
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.اصبغبننباته 

1-4

اصتتبی بن نباتتته المجاشتتعی التمیمتتی الحنظلتتی از یتتاران ختتاص امتتام علتتی(ع) بتتود کتته

روایت هتتایی از امتتام علتتی(ع) نقتتل کتترده استتت .برختتی نیتتز او را از اصتتحاب امتتام حستتن(ع)

دانستتتهاند (ختتویی .) 223/3 :1410 ،وی نخستتتین تتتاریخ نگتتار عاشتتورا استتت و کتتتاب او
نخستتتین اثتتر در زمین ت تتتاریخنگتتاری عاشتتورا بتته شتتمار میآیتتد .نجاشتتی ( )1407در کتتتاب

رجتتال ختتود در بتتار او چنتتین متتیآورد« :کتتان متتن خاصتتة امیرالمتتؤمنین(ع) و عمتتر بعتتده؛ او از
اصحاب خاص امام علی(ع) بوده و بعد از او نیز در قید حیات بوده است (.)8
شیخ طوسی (بیتا) نیز دربار وی اینگونه گزارش میدهد:

روی عهننْل ْل(ننقَ ن سَلشننًر قس(ننءی عهننْله س(مننم س مرسمل ن خیقَا ملننْل وَله صننر و رویا
وصمة س مرسمل خیقَا س سب م َِْل َ سَ یمة؛
اصبی بن نباته روایت می کند عهدنامه مالتک اشتتر (کستی کته امتام علتی(ع) او را
والی مصر کرد) و همچنین وصیت امیرالمؤمنین امام علی(ع) بته پسترش محمتد
بن حنفیه نیز روایت شده (.)88

اصبی بن نباته از نخستین افرادی است کته کتتابی بته نتام مقتتل ابیعبتداهلل الحستین(ع)

نوشتتته استتت .ابتتوالفر اصتتفهانی در مقتتتل الطتتالبین کتته در بتتار واقع ت کتتربال نگاشتتته شتتده
است؛ از فرزند او به نام قاسمبن اصتبی بتن نباتته روایتت می کنتد (اصتفهانی.)142 :1387 ،
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بتا وجتود ایتن متأستفانه در منتتابع تتاریخی زمتان دقیقتی بترای تولتتد وفتات اصتبیبن نباتته ذکتتر

جتتابربن یگ یتتد کتته شتتیخ طوستتی ( )1381او را از قبیلتته ازد میدانتتد ( )129فقیتته ،مفستتر و
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بتتاقر(ع) آموختتت (نجاشتتی129 :1407 ،؛ تفرشتتی )325/1 :1418 ،متتورد تأییتتد بگرگتتان شتتیعه

نشده است.

.2-4جابربن زیدابوعبداهللابجعفی 

مورخ شیعه و از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بوده است .وی که تفسیر را از امتام

بتتوده استتت .نجاشتتی در بتتار او در رجتتال ختتود چنتتین متتیآورد« :لقتتی أبتتاجعفر و أباعبتتداهلل
(علیهماالستالم) و متات فتی أیامتته ستنة ثمتان و عشتترین و مائتة»؛ ابتاجعفر و اباعبتتداهلل(ع) را

مالقات نمود و در زمان اباعبداهلل در سال 128ه.ق درگذشت (همان).

جابربن جعفی آنچنان در نزد ائمه(ع) محبتوب بتودهاستت کته امتام صتادق( ع) در چنتد
حدیث بر او رحمت فرستتادند و فرمودنتد :جتابر در نقتل ستخنان و احادیتث صتادق و موثتق
بوده است (حلی.)80 :1342 ،
او دارای چند مقتل به نامهای کتاب الجمل،کتاب صفین ،نهروان ،مقتل امیرالمؤمنین(ع)

و مقتتتل الحستتین(ع) بتتوده استتت (نجاشتتی .)129 :1407 ،شتتعبه (از مورختتان و علمتتای اهتتل
س تتنت) وی را موث تتق دانس تتته و از او روایته تتایی نق تتل ک تترده اس تتت (ام تتین.)136 :1345 ،
نصتربن متتزاحم و ابتتن ابی الحدیتتد نیتتز از آثتار او روایتتاتی آوردهانتتد (نتتاجی .)83 :1389 ،فتتؤاد
سزگین در کتاب التراث العربی وی را از مورخان و مفسران شیعه دانستته استت وفتات جتابر
را بین سالهای  128-129آورده است (سزگین.)126 :1412 ،
.بوط بن عیدبنمطنفبن لیمازدی 

3-4

ابیمخنف از اصحاب امام علی (ع) بود که روایتاتی نیتز از پیتامبر(ص) نقتل کترده استت

(ابتتن نتتدیم .) 57 :1343 ،وی از مورختتان و تتتاریخ نگتتاران عاشتتورا در عصتتر امتتوی بتتوده کتته
ارادت خاصی نسبت به علی(ع) و فرزندان او داشته است .برخی نیز او را از اصحاب امام
شتیخ طوستی(بیتتتا) نیتز در کتتاب الفهرستتت پتدر او ،یحیتی ،را از یتتاران امتام حستتن(ع) و

امام حسین(ع) میداند ( .)381به دلیل عالقهمندی ابیمخنف به ثبت اخبار ائمه(ع) او
را در زمر شیعیان محبتی قرار دادهاند اما برختی از رجالنویستان شتیعه در بتار شتیعه بتودن

وی ستتتکوت اختیتتتار کردهانتتتد (یتتتاوری .)15 :1386 ،مخنفبنستتتلیم جتتتد ابومخنتتتف از
اصتتحاب پیتتامبر(ص) و راو یتتان حتتدیث آن حضتترت بتتوده استتت .وی بتتا آغتتاز خالفتتت امتتام

علتی(ع) بته ایشتان پیوستت و در نبترد جمتتل حضتور داشتت .وفتاداری مخنتف موجت

شتتد

امتتام علتتی(ع) او را بتتهعنوان کتتارگزار ختتود بتتر همتتدان و اصتتفهان تعیتتین کنتتد (زرگرینتتژاد،

 .)8 :1383وی بن تتا ب تته دالیل تتی در واقعت ت کت تربال حض تتور نداش تتت و در م تتاجرای ت تتوابین ب تته

شهادت رستید (همتان .)10 :بته جتز ابنعتدی متورخ اهتل ستنت کته لتوطبن ستعید را شتیعی
افراطی خوانده است (جعفریان)17 :1386 ،؛ دیگر علمای اهل سنت ،که پیروان حقیقتی

خانتتدان رستتالت را بتتهعنوان رافضتتی مهتتر میزدنتتد ،بتتر ابیمخنتتف چنتتین تهمتتتی نزدهانتتد

تأملی در منابع و تاریخنگاری عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی

صادق(ع) دانستهاند (تفضلی441 :1372 ،؛ نجاشی.)320 :1407 ،
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(یوسفیغروی.)34 :1387 ،

ابیمخنتتف نویس تتند پرک تتاری ب تتود و  29کتتتاب دارد کتته مهمتتترین آنهتتا عبارتانتتد از:

مقتتتل محمتتدبن ابتتیبکتتر ،مقتتتل االشتتتر ،مقتتتل محمتتدبن حذیفتته ،مقتتتل حجتتربن عتتدی ،مقتتتل

علی(ع) و مقتل الحسین(ع) (نجاشی .)320 :1407 ،در بتار تتوانمنتدی وی بایتد متتذکر شتد
کتته ابیمخنتتف چتتون متولتتد و متتتوفی کوفتته بتتوده استتت ،در امتتر عتتراق و فتوحتتات هتتم تبحتتر
داشتته استت (ابننتدیم .)157 :1343 ،راو یتان ابیمخنتف در مقتتل الحستین شتامل راو یتان
حاضتتر در واقع ت کتتربال و همچنتتین اعضتتای ختتانواد امتتام حستتین(ع) کتته نتتاظر واقعتته بودنتتد
میشت تتوند .مهمتت تترین ویژگت تتی مقت ت تل الحست تتین ابیمخنت تتف است تتتفاده از روایت تتات متعت تتدد و
گونتتاگون استتت کتته وی در بتتاب یتتک حادثتته بتته کتتار بتتردهاستتت .درواقتتع وی راویای هستتت
کت تته بت تته دور از عصت تتبیتهای قت تتومی و فرقت تتهای بت تته نقت تتل واقع ت ت عاشت تتورا پرداختت تته است تتت
(زرگرینژاد.)18 :1383 ،
.4-4ابوعبداهللجعفربنعفانطا ی(150ه.ق) 

ابوعبتتداهلل طتتائی شتتاعر و مرثیهستترای شتتیعی و کتتوفی و معاصتتر بتتا امتتام صتتادق(ع) بتتوده

است .او در حضور امام صادق(ع) مرثیهای در بتاب امتام حستین(ع) خوانتده استت و امتام

صتتادق(ع) در حتتال گریستتتن فرمودنتتد :ای جعفتتر اینتتک ختتدا بهشتتت را بتتر تواجت

سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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ستتاخت

(مجلستتی523 :1373 ،؛ گرمتتارودی .)73 :1386 ،وی از جملتته تتتاریخنگتتاران عاشتتورا در
قتترن دوم بتتوده استتت کتته واقعت عاشتتورا را بتته نظتتم و ن تتر ایتتراد متتیکتترده استتت (کشتتی:1348 ،

 .) 289او همچنین کتابی به نام المراثی داشته که به احتمال زیاد صتد بترک داشتته استت
(یاوری.)14 :1386 ،

نتیجه
واقع ت ت کت تتربال در ست تتال  61هجت تتری قمت تتری ،ک ت ته منجت تتر بت تته شت تتهادت ایشت تتان و است تتارت
اهل بیت(ع) شد ،اگرچه برای شیعیان بستیار انتدوهبتار بتود امتا ختود نقطت عطفتی در تتاریخ
تشیع به شمار می آید و در تکوین تشتیع بیشتترین ستهم را ایفتا کترده استت و تتأثیر فراوانتی بتر
جوامع شیعه در قرون بعد گذاشت که این تأثیرات تا به امروز نیز استمرار دارد .واقعت کتربال

فرهنگ جدیدی پدیتد آورد و دیتن استالم را احیتا نمتود تتا بازگشتتی بته هو یتت دینتی صتورت
گیرد .عاشورا در تمام حوزه های اخالقی ،فرهنگی و سیاسی الگوی شیعیان قرارگرفتت و در
همان روزهای بعد ازعاشورا آثار عملتی آن ظتاهر شتد و بنیانهتای حکومتت امتوی را بته لترزه
انداخت و در نهایت طومار حکومت بنیامیه را در هم پیچید.
شیو تاریخنویسی مقتل نگاری (تاریخنگاری عاشورا) شیعیان بترای نشتان دادن ظلتم و
ستتمی کته بتر خانتدان پیتامبر(ص) شتده بتتود بتا تأ کیتد و تشتویق ائمته(علیهمالستالم) و نیتتاز
اجتمتتاعی جامع ت شتتیعه از قتترن دوم هجتتری قمتتری آغتتاز شتتد .نوشتتتن ایتتن کتابهتتا توستتط
مورخان و عالمان شیعه ادامه یافتت و مقتتلهتا بته دیگتر نتواحی شیعهنشتین راه یافتنتد و در
دورانی که محدودیت شتدیدی بتر شتیعیان اعمتال میشتد ،باعتث زنتده نگهداشتتن هو یتت
تشتتیع شتتدند .در قتترن دوم هجتتری قمتتری تاریخنگتتاری عاشتتورا بتتر استتاس شتتواهد و متتدارک
معتبری نگاشته شدند .منبع تاریخنگاران عاشتورا در تتألیف مقتتلهتا -1 :احادیتث پیتامبر
اکرم(ص) در بتار شتهادت امتام حستین(ع)؛ ایتن احادیتث در بستیاری از آثتار تتاریخنگتاران
عاشورا در قرون اول و دوم اسالمی موجود است؛  -2نامهها ،و خطبههای امتام حستین(ع):
دوره امویان است که تاریخنگاران عاشورا از آنها در گزارش وقایع عاشورا ستود بردهانتد و بتا
آوردن متتن نامتهها کمتک فراوانتتی بته شتناخت ایتن واقعتته کردهانتد؛  -3ستخنان و رجزهتتای
عاشتتورایی اصتتحاب و یتتاران امتتام حستتین(ع) :تاریخنگتتاران عاشتتورا بتتا آوردن ایتتن رجزهتتا
روحیه شهادت طلبی و ای ار اصحاب امام حسین(ع) را به تصویر کشتیدند؛  -4ستخنان و
خطبه های امام ز یتن العابتدین(ع) و حضترت زینت (س) :از جملته منتابع مهتم و تاثیرگتذار
گتزارشگتتران عاشتتورا خطبتتههای سیاستتی امتام ستتجاد(ع) و همچنتتین حضتترت زینت (س)
استت کته ایتن خطبتتهها در آثتار تاریخنگتاران عاشتورا در دو قتترن اول استالمی مشتهود استتت؛
 -5مطال

منقول از همراهتان و اهل بیتت امتام کته شتهید نشتدند هتم از دیگتر منتابع تتاریخ

نگاران عاشورا است که بهعنوان نظارهگران حادثه برای گتزارشگتران عاشتورا دارای اهمیتت
بتتوده استتت؛  -6افتتراد ستتپاه دشتتمن :برختتی افتتراد ستتپاه دشتتمن بعتتد از واقع ت کتتربال از روی
پشیمانی و برخی نیز برای تفاخر و همچنین تعص

به نقل واقعت کتربال پرداختنتد از منتابع

تأملی در منابع و تاریخنگاری عاشورا در دو قرن نخستین اسالمی

مجموع نامههای رد و بدل شده بین امام حسین(ع) و مردم کوفته بیتانگتر اوضتاع سیاستی
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تاریخنگ تتاران عاشتتتورا در دو قتتترن اول استتتالمی بودن تتد .از معروفتتتترین مقتتتتلنگتتتاران ایتتتن
دوره اص تتبغبن نبات تته ،ج تتابربن یگ ی تتد الجعف تتی ،ل تتوطب تتن س تتعید مع تتروف ب تته ابیمخن تتف و
جعفتر بتن عفتتان طتایی بودنتد کتته آثتار گترانقتتدر آنتان سرمشتق تاریخنگتتاران عاشتورا در قتترون
بعدی قرار گرفت.
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 ابن نما حلی ،جعفربن محمد .)1406( .م یراالحزان ،قم :ناشر مدرسه امام مهدی(عج)؛ ابومخنف کوفی ،لوطبن یحیی .)1380( .وقعة الطف ،ترجمه جواد ستلیمانی ،تصتحی اختوان رستتمی ،بتتتول .)1389( .تاریخنگتاری عاشتورا و گستتتر آن در تتاریخ حتدیث شتتیعه.تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی؛
 اصتتفهانی ،ابتتوالفر  .)1387( .مقتتتل الطتتالبین ،ترجمتته ستتید هاشتتم رستتولی محال تتتی،تهران :انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی؛
 امین ،سیدمحسن .)1345( .دایر المعتارف شتیعه (ترجمته اعیتان الشتیعه) ،ترجمته کمتالموسوی ،قم :اسالمیه؛
 -موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .)1375( .مجموعه مقاالت گنگتره بتین الملتی امتام

خمینت تتی (ره) و فرهنت تتگ عاشت تتورا ،تهت تتران :انتشت تتارات موسست تته تنظت تتیم و نشت تتر آثت تتار امت تتام
خمینی(ره)؛
 التفرشی،مصطفی .)1418( .نقد الرجال ،قم :مؤسسة آل البیت علیهمالسالم؛ -تفض تتلی ،آذر .فض تتائل ج تتوان ،مه تتین .)1372( .فرهن تتگ بگرگ تتان ای تتران و اس تتالم .مش تتهد:
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محمدهادی یوسفی غروی ،قم :موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)؛
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انتشارات آستان قدس رضوی؛
 جعفریان ،رسول .)1386( .تأملی در نهضت عاشورا ،قم:چاپخان اعتماد؛ حلی ،علیبن داود .)1342( .کتاب رجال ،تهران :انتشارات چاپخانه دانشگاه تهران؛ حیتدری آقتایی ،محمتتود .)1392( .نقتش استتیران کتربال در پیتروزی نهضتتت عاشتورا ،کیهتتانفرهنگی ،شمارگان  ،324-322صص42-36 .؛
 خویی ،سید ابوالقاسم .)1410( .معجم الرجال الحدیث ،قم :مرکز نشر آثار شیعه؛ -داداش نتتژاد ،منصتتور« .)1386( .تاریخنگتتاری شتتیعیان در ستتدههتتای نخستتتین» ،نامتته

تاریخپژوهان ،سال سوم ،شماره دهم ،صص88-45 .؛
 رنجبر ،محسن« .)1384( .عاشورا در آینه آمار و ارقام» ،فصتلنامه تتاریخ در آیینته پتژوهش،شماره ،10صص84-51 .؛
 زرگتتری نتتژاد ،غالمحستتین .)1383( .نهضتتت امتتام حستتین و قیتتام کتتربال ،تهتتران :انتشتتاراتسمت؛
 ز یتتن العاب تدینی ،رمضتتان .)1388( .تتتاریخ نگتتاران و مکت ت هتتای تاریخنگتتاری در استتالم.تهران :انتشارات چاپخش؛
 سزگین .فواد .)1412( .تاریخ التراث العربی ،قم :انتشارات مطبعه بهمن؛سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396

 -شهرستانی ،صال  . )1382( .اشکواره کربال بررسی تاریخ عزاداری و گریه بر امتام حستین(ع)

از زمان آدم تا زمان ما ،قم :انتشارات قیام؛
 صاحبی ،محمدجواد .)1390( .احیای ارزشها در نهضت عاشورا .قم :انتشارات بوستتانکتاب؛
 ضیایی ،سیدعبدالحمید .)1387( .جامعه شناسی تحریفات عاشتورا ،تهتران :انتشتاراتهزاره ققنوس؛
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 طبری ،محمدبن جریر .)1362( .تاریخ طبتری یتا تتاریخ الرستل و الملتوک .ترجمته ابولقاستمپاینده ،تهران :انتشارات اساطیر؛
 طوسی ،محمدبن حسن .)1381( .رجال ،نجف :انتشارات الحیدریه؛ -طوسی ،محمدبن حسن( .بیتا) .الفهرست ،نجف :انتشارات المکتبة المرتضویة؛

 فتتال نیشتابوری ،محمتتدبن احمتد .)1366( .روضتة التتواعظین ،ترجمته مهتدوی دامغتتانی،تهران :نشر نی؛
 فردوسی ،وحید .الویری ،محسن « .)1395( .تحلیل کارکرد ارتباطی رجزهتای یتاران امتامحست تتین(ع) در قی ت تتام عاش ت تتورا» ،فص ت تتلنامه مطالعت تتات فرهن ت تتگ ارتباط ت تتات ،شت تتماره ،67
صص190-167.؛
 کوفی ،محمدبن علیبن اع م .)1372( .الفتول ،ترجمه احمد مستوفی هروی ،غالمرضتاطباطبایی مجد ،تهران :انتشارات انقالب اسالمی؛
 گرمتتارودی ،ستتید محمتتد صتتادق و دیگتتران .)1386( .فرهنتتگ عاشتتورا .تهتتران :انتشتتاراتوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
 مجلسی ،محمد باقر .)1373( .تاریخ چهارده معصوم ،بیجا ،انتشارات سرور؛ محرم تتی ،غالمحس تتین .)1386( .ت تتاریخ تش تتیع از پی تتدایش ت تتا پای تتان غیب تتت ص تتغری .ق تتم:انتشارات مرکز نشر هاجر؛
 نتتاجی ،محمدرضتتا و دیگتتران .)1389( .تتتاریخ و تاریخنگتتاری .تهتتران ،انتشتتارات کتتتاب نجاش تتی ،ابوالعب تتاس .)1407( .رج تتال نجاش تتی ،ق تتم :موسس تتة النش تتر االس تتالمی التابعتتتةلجماعة المدرسین؛
 ی تتاوری ،ج تتواد« .)1386( .تاریخنگ تتاری عاش تتورا ش تتیعیان از آغ تتاز ت تتا پایت تان ق تترن پ تتنجمهجری» ،تاریخ اسالم ،سال هشتم ،زمستان  ،86شماره 32؛
 یعق تتوبی ،احم تتدبن اس تتحاق .)1382( .ت تتاریخ یعق تتوبی ،ترجم تته محم تتد اب تتراهیم آیت تتی،تهران:انتشارات علمی و فرهنگی؛
 یوستتفی غتتروی ،هتتادی .)1378( .اولتتین تتتاریخ کتتربال ترجمتته مقتتتل الحستتین .ترجمتته علتتیکرمی ،قم :دارالکتاب.
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مرجع؛
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