تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد
(از آغاز تا دوره معاصر)
سینا میرشاهی
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تاریخ دریافت97/4/19 :

چکیده

در ر ل گیری و رون تاریانگاری عارورا از ابتدا تا دوره معاصر ،عوامل
زیااادی نلااش دارااته اساات .تاریانگاااری عارااورا عاماال حف ا و ت اداوا

جریان نهضات حساینی

ائماه

تاا دورۀ معاصار راده اسات .تأ کیاد و تشاوی

بهخصااوص امااا سااجاد

در پاسدارات و نگهااداری وا عااه

کااربال ،بیشتاارین تااأسیر را باار تاریانگاااران عارااورا از ابتاادا تااا عصاار حاضاار
دارااته اساات .در اارون نخسااتین اسااالمی و ه چنااین پاار از پیااروزی

انلالب اسالمی ایران ،تاریانگاری عارورا بیشترین تأسیر را از خطباهها
و روایات اماا سجاد

پذیرفته است .لذا این پژوهش باه تأسیرپاذیری

تاریانگاری عارورا از سایره تبلیغای و سیاسای امااا ساجاد

 ،از غااز تاا

عصاار حاضاار میپااردازد .ایاان پااژوهش بااا دیاادی توصاایفی تحلیلاای بااه
تأسیرپذیری تاریانگاری عارورا از سیرۀ اماا سجاد

کلیدواژگان :وا عه کربال ،اماا سجاد

اسالمی.

میپردازد.

 ،تاریانگااری عاراورا ،انلاالب

 .1دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه شیراز ((sinamirshahii@yahoo.com
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مقدمه 

واقعه کربال یکی از وقایع مهم تاریخ اسالم است .در ایتن واقعته ،امتام حستین

و یتاران

وفتتادار ایشتتان بتته مظلومانتتهترین شتتکل ،بتته دستتت مردمتتی گمتتراه و حکتتومتی نامشتتروع بتته
شتتهادت رستتیدند .پتتس از شتتهادت امتتام حستتین

 ،حکومتتت غیرشتترعی امو یتتان از تتترس

شکل گیری قیامهای مردم با صبغه عاشورایی ،ستعی کردنتد ایتن واقعته را بتا سیاستتهای
گوناگون ،به فراموشی و نابودی سرارند .به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف امامان
بعد از امام حسین

 ،زنده نگهداشتن واقعه کربال بود .ائمه

در حف و حراست این واقعه داشتند که شخص امام سجاد

از راههای گونتاگون ستعی
به علت حضور در واقعته

کربال و مشاهده ظلم و ستم امویان ،بیشترین تأثیر را بر تاریخنگتاران عاشتورا داشتته استت.
پس از امام ستجاد

هتم نهضتت حستینی

موردتوجته دیگتر اهلبیتت

باوجود ظالمانهترین سختگیریهایی که بر ائمه
ائمه

قترار داشتت.

تحمیل میشد اما واقعته کتربال توستط

 ،در مناسبتهای مختلف یادآوری میشد.

اقدام ائمه

بتهخصتوص امتام ستجاد

مظلومیت امام حسین

و حضترت زینت

و رسوا نمودن قاتالن امام حسین

در زمینت آشکارستازی
 ،باعث شتد کته شتیعیان بته

بر پتتایی مجتتالس عتتزاداری و ستترودن اشتتعاری در ایتتن زمینتته ،روی آوردنتتد و بتتهموازات ایتتن
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

تالش ها ،برخی از شیعیان هم به اهمیت ثبت و ضبط این واقعه پرداختند تا از فراموشی و
تحریف توسط حکومت اموی جلوگیری کنند .در چنین شرایطی ،تاریخنگاری عاشورا کته
بهعنوان مقتلنگاری نیز از آن نام برده میشود ،توستط نویستندگان شتیعه آغتاز شتد .انگیتز
اصت تتلی تاریخنگ ت تاران عاشت تتورا ،حف ت ت و ثبت تتت ایت تتن واقعت تته مهت تتم بت تتود .تشت تتویق و تأ کیت تتد
اهلبیتتت
ستتجاد
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 ،بتتیش تتترین نقتتش را در زمینتته مانتتدگاری واقعتته کتتربال ایفتتا نمتتوده استتت .امتتام
کتته در حادثتته کتتربال حضتتور داشتتتند ،در دوران پربرکتتت زنتتدگی ختتود ،بارهتتا در

سخنان خود ،به بازگویی حادثته عاشتورا و عتزادار ی بتر ستاالر شتهیدان
امام سجاد

پرداختنتد .ستیره

در زمینه توجه به واقعته کتربال ،متورد توجته تاریخنگتاران عاشتورا قترار گرفتت و

تاریخنگاران عاشورا از خطبههای ایشان در آثار خود استتفاده نمودنتد .هتمچنتین حضترت

هم که در واقعه کربال حضور داشت ،بارها در خطبتههایی بنیتان حکومتت امتوی

زین

را متزلزل نمود .پس از امام سجاد

و حضرت زینت

 ،دیگتر اهلبیتت

بته اهمیتت

این واقعه و نگهداری از آرمان های آن تأ کید داشتند و احادیث زیادی در مورد گریه بر امام
حستتین

و یتتادآوری آن واقعتته ،در منتتابع تتتاریخی (خاصتته تاریخنگتتاری عاشتتورا) موجتتود

است .اقدامات اهلبیت

 ،در شرایطی انجام میشد که تحتت شتدیدترین نظارتهتا و

سختگیریهای امویان و عباسیان قرار داشتند.
پس از دوران ائمته
حسینی

تاریخنگتاری عاشتورا بته صتبغه مانتدگاری ختود و انتقتال نهضتت

به دوره های بعدی ادامه داد .بحمداهلل پتس از پیتروزی انقتالب استالمی ایتران،

تاریخنگاری عاشورا جان تازه ای گرفت و آثار فروانی در این زمینه پدید آمد که بر سیره امام
سجاد

در زمینه عاشورا و خطبههای امام عنایت خاصی داشت .بازتولید تاریخنگاری
پدیتد آمتدن آثتار

عاشورا در قرن حاضر و عنایت و یتژه بته آن پتس از انقتالب استالمی ،موجت

فراوانی در زمینههای مختلف چون شعر ،کتاب ،مقاله و ...در عصر حاضر شده است.
این پژوهش می کوشد با دیدی توصیفی -تحلیلی ،به نقش ائمته

در حف ت و مانتتدگاری نهضتتت عاشتتورا بدتتردازد و در گتتام بعتتدی بتته تأثیر پتتذیری

تاریخنگاری عاشورا از سیره امام سجاد

تا دوره معاصر اشاره می کند.

پیشی هپژوهش 

در زمینه پرداختن به تاریخ نگتاری عاشتورا ،تتاکنون آثتار ز یتادی از نویستندگان معاصتر بته
چتتتاپ رستتتیده استتتت و ایت تتن آثتتتار هرکتتتدام بتتته زوایت تتای مختلفتتتی از نهضتتتت حستتتینی
پرداختهانتتد« .دانشتتنامه امتتام حستتین

» در  14جلتتد ،اثتتر جتتامعی در زمینتته واقعتته کتتربال

استتت .کتتتاب «احیتتای ارزشهتتا در نهضتتت عاشتتورا» ،اثتتر دیگتتری در ایتتن زمینتته استتت کتته
توسط «محمدجواد صاحبی» نگارش یافته است .مقاله« :مقتلنگاری شتیعیان از ابتتدا تتا
پایتتان قتترن پتتنجم» توستتط «جتتواد یتتاوری» و مقالتته «ستتیری در مقتتتل نویستتی و تاریخنگتتاری
عاشتورا از آغتاز تتا عصتتر حاضتر» کهه توستتط «محستن رنجبتر» نگتارش یافتتتهانتد ،از جملته آثتتار
مهم تحقیقی در زمینه تاریخنگتاری عاشتورا هستتند .نوشتتههتای غیرمستتقل فروانتی نیتز در

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

ستتجاد

 ،بهخصتوص امتام
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زمینه تاریخنگاری عاشورا ،تاکنون در کتابها و مجالت مختلف بته چتاپ رستیده استت
که هرکدام در بازشناسی واقعه کربال و روشنگری آن تالش نمودهاند.
سیاس هایفره گیوتبلیغی رپاس اش واقعهکهبیازآغازتا ورهمعاصر 
.1بازتابواقعهکهبی رسیرهعملیوگفهاریائمه

شهادت امام حسین

به دست حکومت نامشروع و جائر امو یتان و تتالش امو یتان بترای

تحر یتف و فراموشتی واقعته کتربال ،ستب
حستتینی

شتتد کته ائمته

بترای حفت و مانتدگاری نهضتتت

 ،در زمینتتههتتای گونتتاگون انجتتام دهنتتد .سیاستتتهای تبلیغتتی ائمتته

ماندگاری واقعه کربال از امام ستجاد
معصوم



بتترای

و تالشهتای ایشتان آغتاز شتد و توستط دیگتر امامتان

ادامه یافت .در ذیل به مهمترین سیاستهای فرهنگی و تبلیغتی ائمته

در

زمینه ماندگاری واقعه کربال و یاد شهیدان مظلوم کربال اشاره میشود:
وجود روایات زیادی از شیعیان و اهتل ستنت در متورد شخصتیت واالی امتام حستین
 ،گو یتتتای جایگتتتاه و یتتتژ امتتتام حستتتین

از پیتتتامبر

در میتتتان همتتته مستتتلمانان استتتت

(مجلس تتی .)545:1373،پ تتس از ش تتهادت مظلومان تته ام تتام حستتین
مهمتترین اهتداف ختتود را حفت و انتقتال نهضتتت حستینی
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

را حفت نماینتد .ایتن

 ،باعتتتث ش تتد ک تته قیامه تتای ش تتیعیان علیتتته

حکومت هتتای نامشتتروع امو یتتان و عباستتیان ،تحتتت تتتأثیر همتتین عامتتل صتتورت گیتترد .قیتتام
تتتوابین در ستتال 64ق ،نمونتته قابلتوجتته ایتتن رویکتترد در جهتتت ختتونختتواهی بتترای ستتاالر
شتتهیدان

استتت (چنتتارانی .)23:1383،از ایتتنرو برگتتزاری عتتزاداری و حضتتور در عتتزای

امام حسین
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قراردادنتد و متتردم زمانته ختتود

به خصوص شیعیان را تشویق نمودند تا اهداف نهضتت حستینی
سیاس تتتهای فرهنگ تتی و تبلیغ تتی ائم تته

 ،ائمتته

یک تتی از

از ائمتته
ز ین العابدین

وظیفه همه شیعیان در هر دورهای است (میالنی.)13:1390،
روایتهتتای بستتیاری در بتتاره پاسداشتتت واقعتته کتتربال نقتتل شتتده استتت .امتتام
و برخی مخدرات سراپرده عصمت و طهارت در آن روز با ی ید منتاظرات

کردند و سخنان زشت او را جوابهاى درشت گفتند (ابن اعبم کوفی.)916:1372،

فرمود:

امام صادق

کستی کته مصتیبت متا پیشتش خوانتده شتود و بته انتدازه بتال مگستی از چشتتمانش
اشک جتاری گتردد ،خداونتد گناهتان او را میبخشتد؛ اگرچته بته انتدازه کتف در یتا

باشد( .مجلسی)522:1373،

همچنین امام باقر
مصائ

اهلبیت

اهلبیت

هشتصد درهم به منا میفرستاد تا زنان نوحهخوان ،در آنجا برای
نوحه بخوانند و مردمتی کته قصتد حتی کردهانتد را متوجته مظلومیتت

کنند (اخوان.)87:1389،

امام رضا

به «دعبل» خزاعی میفرماید:

ای دعبل! چون این روزها ایتام حتزن متا اهلبیتت استت و ایتام
دشتتمنان ماستتت ،شتتعری چنتتد در مرثیتته سیدالشتتهدا

سترور و شتادی

بختتوان و دعبتتل گفتتت:

شتتعری چنتتد در مرثیتته آن حضتترت خوانتتدم .آن حضتترت بتتا متتردان و زنتتان حاضتتر
بست ت تتیار گریست ت تتتند کت ت تته صت ت تتدای گر ی ت ت تته از خانت ت تته آن حضت ت تترت بلنت ت تتد ش ت ت تتد.

(مجلسی)533:1373،

آغازگر مراستم عتزادارى سیدالشتهدا
معروف ،شیعیان پیامبر

 ،بنتابر کتابهتای مقتتل سیدالشتهدا

و منتابع

بودهاند که احادیث شیعی و سنی بسیاری در این متورد آورده

شده است (همو.)545 :
چنت تین گو ینتتتد کتتته حضتتترت رستتتالت پت تیش از وقتتتوع [واقعتتته کتتتربال] بارهتتتا از شتتتهادت
حستتین

حکایتتتهتتا گفتتته و متتردم را از آن حادثتته آ گتتاهی داده بتتود (ابتتن اعتتبم کتتوفی،

.)916:1372
در تاریخنگاری عاشورا بسیار بر گریه بر امام حستین

تأ کیتد شتده استت کته ایتن ختود

بیانگر تأثیر بعد عاطفی بتر شتیو تاریخنگتاری عاشتورا استت .بعتد عتاطفی در تاریخنگتاری
عاشتتورا از قتترن هفتتتم هجتتری بتته بعتتد روا مییابتتد و در قتترن نهتتم بتتا کتتتاب روض تة الشتتهداب

میتترزای کاشتتفی بتته او ختتود می رستتد .پتتس از آن در دوره قاجار یتته نیتتز بتته نگتترش عتتاطفی و

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

.2تش قبرع ا اریبرایامامحسی وشهدایکهبی 

107

احساس تتی تاریخنگ تتاری عاش تتورا توج تته ش تتده اس تتت؛ ام تتا در عص تتر حاضتتر پ تتس از پی تتروزی
انقالب اسالمی ایران خوانش سیاسی واقعته کتربال بتر ختوانش عتاطفی و احساستی آن چیتره
شده است.
.3فره گسازیز ار تهب امامحسی  رمیا شیعیا 
ً
تمتام امتوری کتته مترتبط بتتا واقعته عاشتورا و خصوصتتا امتام حستتین

در بتین متتردم دارای

ارزش و احترام زیادی هستند ،یکی از این امور زیارت تربت امام حسین
تأ کیتتد ائمتته

است که متورد

قتترار داشتتته استتت (التتویری و رحیمتتی ثابتتت .)54:1389 ،گفتنتتی استتت

زیارتنامتته عاشتتورا بهمبابتته متن تی بتترای تحلیتتل سیاستتی و اجتمتتاعی حادثتته عاشتتورا بتترای
شتتیعیان در طتتی قرن هتتا بتتوده استتت و توجتته بتته آن و خوانتتدن ز یتتارت عاشتتورا بستتیار ستتفارش
شتتده استتت و خوانتتدن آن روحیتته جهتتادی و جانبتتازی امتتام حستتین

و یتتاران ایشتتان را در

محرم سال  61تداعی می کند .فرهنگ زیارت و تربت امام حسین

که در قرون متمتادی

ادامه یافته است ،پس پیروزی انقتالب استالمی موردتوجته بتیشتتر در جامعته متذهبی ایتران
قرارگرفته است.
.4تش قبهسهو
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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اشعاربرایبزرگ اش شهدایکهبی 

واقعته عاشتتورای حستتینی

مهمتتترین عتتاملی بتتود کتته در دگرگتتونی ادب و شتتعر فارستتی و

عربی از خود باقی گذاشت .واقعه عاشورا ،در اشعار زیادی از ابتدا تا دوره معاصر در قال
نوحههای جانسوز و غمبار سروده شدهاند .یکی از مهمترین علل اصتلی وجتود سترودهها و
نوحهها در مدح و رثای امام حسین

ترغی

و تشویق ائمه معصومین

است (کنگتره

عاشوراپژوهی.)104:1387،
شتتعر و ادب از اصتتلیترین روشهتتا بتترای بیتتان اقتتدامات ظالمانتته امو یتتان در روز عاشتتورا و
نهضت حسینی

استت کته بته مانتدگاری و هو یتت بخشتی ایتن نهضتت از ابتتدا تتا عصتر

حاضر کمک نموده است (محمدزاده .)232:1392،در زبان عر بتی از عصتر واقعته عاشتورا،
نهضت حسینی

و نحوه شهادت امام حسین

و یاران ایشان به شعر راه یافتت و افتراد

حاضر در واقعه کربال ،تألمات درونی خویش را در قال
زین ت
قال

کبتتری

و ام کلبتتوم دختتتر امتتام علتتی

مرثیه برای ساالر شهیدان

شتتهادت امتتام حستتین

شعر بیان نمودند (همتو) .حضترت

و ستتکینه دختتتر امتتام حستتن

ابیتتاتی در

سرودند (ضیایی .)238:1387،در زمتان رستیدن خبتر

بتته مدینتته ،زینت

بنتتت عقیتتل از زنتتان بنیهاشتتم بتته مرثیهستترایی

برای شهدای کربال پرداخت .شتاعرانی کته مصتائ

امتام حستین

را بته شتعر درآورده و در

مجت تتالس و محافت تتل مت تتیخواندنت تتد ،همت تتواره مت تتورد لطت تتف خت تتاص و عنای ت تت و ی ت تژه ائمت تته
معصومین

قرار می گرفتند (رستم نژاد .)83:1387،دعبل خزاعی در دیتوانش بارهتا بته

حادثتته کتتربال اشتتاره می کنتتد و تحتتت تتتأثیر قتترار دادن مخاطبتتان بتته بعتتد عتتاطفی عاشتتورا در
اشعارش تأ کید مینماید:
لفتتاطم! لتتو خلتتت الحس تین مجتتدال

وقت تتد مت تتات عطشتتتانا بشتتتط فت تترات

إذن للطم تتت الخ تتد ف تتاطم! عن تتده

ولجر یت دمع العتین فتی الوجنتات

لفتتاطم! قتتومی یتا بنتتة الخیتر وانتتدبی

نجت ت تتوم ست ت تتماوات بت ت تتأرض فت ت تتالة

1

(خزاعی)60:1417 ،

برجستهای در میان مردم برختوردار بودنتد (رستتمنتژاد .)53:1387،پتس از پیتروزی انقتالب
اسالمی ادبیات عاشورایی به او شکوفایی خود رسید و تفاوتهای آشکاری با دورههتای
گذشته داشت .با پیروزی انقالب اسالمی ایران نگتاه سیاستی بته ایتن واقعته جانشتین نگتاه
ع تتاطفی ش تتد و ادبی تتات عاش تتورایی ب تته مف تتاهیم چ تتون ظلمس تتتیزی و پای تتداری پرداخ تتت.
ه ت تتمچن ت تتین ش ت تتعر انق ت تتالب اس ت تتالمی از فرهن ت تتگ عاش ت تتورا بس ت تتیار ت ت تتأثیر پذیرفت ت تته اس ت تتت
(محمدزاده.)247:1392،
 .1ای فاطمه! اگر حسین را که با تی بی دری دشمنان بر خای کربال افتاده و در کنار شط فرات تشنهل جان
داده استت بته ختاطر بیتاوری /.بتر گلگونته ختود ستیلی ختواهی زد و از آبدیتده محت ون بتر گلگونتههای ختود،
نهرها جاری می کنی /.ای فاطمه! ای دختر بهترین خلق خدا برخیز و بتر فرزنتدان ختود کته ستتارههای فلتک
امامتتت و رفعتنتتد و اینتتک بتتا پیکرهتتای خونآ لتتود در زمتتین بیابتتان ستتوزان فتترو افتادهانتتد ،مو یتته کتتن( .مبس توق،
واحدی)232:1391 ،

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

شتتاعران متتورد توجتته اهلبیتتت

بتتا تشتتو یق آن ب رگتتواران از موقعیتتتهتتاى اجتمتتاعی
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امامسجادازوالدتتاشهادت 

بنتتا بتتر گفتتته بستتیاری از منتتابع ستتال والدت امتتام ستتجاد

ستتال 38ق ذکتتر شتتده استتت

(مفی تتد ،ب تتی ت تتا138/2 :؛ ش تتریف قریش تتی .)53/1 :1372 ،از الق تتاب حض تترت عل تتی ب تتن
الحستتین

 ،زینالصتتالحین ،ستتجاد ،ستتیدالعابدین ،زینالعابتتدین ،وارث علتتمالنبیتتین،

خاشع ،بکاب و...نتام بترده شتده استت .ابوالحستن ،ابومحمتد و ابوالقاستم از کنیتههای امتام
هستند.

علی بن الحسین

ذاحلی و نرا علذذذم النبیذ ن
لقبذذه نینالعابذذدین و سذذید العابذذدین نن یذذن الصذ ن
ذذی و و
ذانتی و ن
احلاش ذ ن
ذومنی و منذذذار الق ذ ن
ن
ذیی و خ ذذانن وص ذذایا اارس ذ ن
الوص ذ ن
ذعی و
ذلی و ام ذذام اا ذ

ااهتجذذد و الهاهذذد و العابذذد و العذذدل و البكذذاء و السذذجاد و ذو الافنذذات امذذام اَلمذذه و ابذذو

اَلمئة( .ابن رهر روب)4/176:1379،

علی بن الحسین

همانند پدر و اجداد ب رگوارشان شخصیتی واال و از ب رگان دیتن در

عصر ختود بته شتمار میآمدنتد و اهتل ستنت نیتز هماننتد شتیعیان بته ایتن شخصتیت عظتیم
علمی و سیاسی امام سجاد
امتتام ستتجاد
امتتام حستتین
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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اذعان نمودهاند (شیخانی.)21:1385،

دوران کتتودکی ختتود را در مدینتته ستترری نمودنتتد .ایشتتان پتتس از شتتهادت
 ،بتته امامتتت منصتتوب شتتدند .امتتام ستتجاد

 34ستتال امامتتت و هتتدایت

جامعتته استتالمی را در اختیتتار داشتتتند (رنجبتتر .)37:1386،بتتر استتاس برختتی منتتابع ،وفتتات
امتتام زینالعابتتدین

در ستتال 95ق در ستتن  57ستتالگی ذکتتر شتتده استتت (مفیتتد ،بتتیتتتا:

.)139/2
بازتابمبارزاتفرهنگیوعقیدتیامامسجاد

درتاریخنگاریعاشورا 



قتترآن کتتریم بتترای حفتت یتتاد پیتتامبران الهتتی و شخصتتیتهای ب ت رگ تتتاریخی و دینتتی و
بازگویی سرگذشت آنها اهمیت زیادی قائتل استت .هتدف ایتن یتادآوری زنتده نگهداشتتن
یاد پیامبران الهی ،وجود صفات نیکو و خصلتهای پسندیده و روشهای الهی و انسانی
است (رستمنژاد و داودی.)48:1391 ،
اهلبیت

در زنده نگهداشتن یاد و نتام شتهیدان کتربال بتهعنوان کامتلترین الگوهتای

فتتداکاری و ایبتتار درراه نجتتات امتتت بهخصتتوص ستتاالر شتتهیدان اباعبتتداهلل الحستتین

در

مناستبتهای مختلتف ستعی و تتتالش فروانتی نمودنتد و در فرصتتتهای گونتاگون کته پتتیش
میآمد به زنده نگهداشتن یاد شهدا کتربال میپرداختنتد (همتان .)49:از همتان محترم ستال
بتته شتتهادت رستتیدند ،ائمتته اطهتتار

 61ق کتته امتتام حستتین
پیت تروى از رهبتتتری ائمتتته
ش تیعه

 ،همیشت تته واقعتتته کتتتربال را موردتوجتتته قراردادنتتتد .ائمتتته ب رگتتتوار

نتتهتنها ختتود در عتتزاى امتتام حستتین

گر یستن بر امام حسین
امت تتام ست تتجاد

تشو یق و ترغی

متتیگر یستتتند ،بلکتته همتتواره متتردم را بتته

میکردند (ابن طاووس.)379:1386،

کت تته خت تتود در حادثت تته کت تتربال حضت تتور داشت تتتند بت تته نقت تتل حادثت تته کت تتربال

میپرداختنتد .امتتام ستتجاد

 ،راو یتتان و کاتبتان بستتیار داشتتتند کتته بته حادثتته کتتربال و ثبتتت

وقایع آن توجه کردند (همان .)365:از مهمتترین یتاران امتام
سعید بن جبیر ،زید بن علی بن الحسین

متیتتوان از ابتوحمزه ثمتالی،

و داوود بن یحیی نام برد (اخوان.)31:1389،

بتا توجته بته تبلیغتتات گستترده امو یتان و قتتاتالن امتام حستین
امام سجاد

و ش تیعیان اهلبیتتت بتته

و دیگر بازماندگان نهضت حسینی

بتر ضتتد قیتام عاشتورا ،ا گتتر

به افشاگری و بیتداری امتت استالمی

کتاردانی امتتام ستجاد

نهضتتت حستینی در تمتتام زمینتههای زنتتدگی

و حضتترت زینت

شیعیان تجلی یافت که یکی از نتایی مهتم ایتن مانتدگاری نهضتت حستینی

 ،از عوامتل

سقوط حکومت غیر مشروع امویان بود.

ّ
القصه چون امام ز ین العابدین
شماتت کرد و میان ز ین

(ابن عث کوفی)914:1372،

و ابن ز یاد و علی بن حسین

مجموعتته ستتخنان امتتام زینالعابتتدین
انتقال نهضت حسینی

و اهل بیت را به مجلس ابن ز یاد آوردند ،آغتاز

کتته از آغتتاز تتتا پایتتان استتارت بتتهمنظور حف ت و

ایراد شد به سه بخش ذیل را شامل میشود:

 .1مناظره با سران حکومت اموی؛
 .2گفتوگو با برخی از افراد فری خورده؛

مناظرات واقع شد.

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

نمیپرداختند این قیام مهم تاریخ استالم و جهتان بته فراموشتی ستررده میشتد و بتا درایتت و
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 .3سخنرانیهای عمومی در کوفه ،شام و مدینه (گلرایگانی.)112:1371،
دوران امامت امام سجاد

مصادف با سیاست های ضد اسالمی امو یتان بترای زدودن

اسالم نبود در چنین امام سجاد

به علت جو حاکم به مبتارزه عقیتدتی و فرهنگتی اقتدام

نمودند یکی از نمودهای مبتارزه فرهنگتی و عقیتدتی امتام ستجاد

در جهتت مانتدگاری و

پتتاسداشتتت شتتهدای کتتربال صتتورت گرفتتت امو یتتان پتتس از شتتهادت امتتام حستتین

ستتعی

نمودنتتد تتتا بتتا تحر یتتف واقعتته کتتربال بتته خواستتته هتتای سیاس تی ختتود دستتت یابنتتد ،امتتا امتتام
سجاد

و دیگر اصحاب شیعه با پاسداشتت واقعته کتربال و مبتارزات فرهنگتی و عقیتدتی

خود از آن جلوگیری به عمل آوردهاند.
تأثیرپذیریتاریخ نگاریعاشوراازسیرهعاشوراییامامسجاد




تاریخنگتتاری عاشتتورا از آغتتاز تتتا عصتتر حاضتتر دگرگونیهتتای متفتتاوتی را طتتی کتترده استتت.
تاریخ نگ تتاری عاش تتورا در دو ق تترن نخس تتتین اس تتالمی ب تته عل تتت نزدیک تتی ب تتهواقع عاش تتورا و
همچنین حضور ائمه
سجاد

در آن دوران اهمیت بیشتری دارد .روایتهتا و خطبتههای امتام

تاریخنگاری عاشورا را تحت تأثیر قرارداد.

تاریخنگتتاران عاشتتورا بتتا رستتاندن روایتهتتای ختتود بتته امتتام ستتجاد

و هتتمچنتتین آوردن

خطبتتههای ایشتتان ،واقعتته عاشتتورا را زنتتده نگتته میداشتتتند و تأ کیتتد امتتام ستتجاد
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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ائمه باعث حف نهضت حسینی

و دیگتتر

و آرمانهای قیام عاشورا شد.

عل ت تتی ب ت تتن حست ت تین ک ت تته در آن وق ت تتت ض ت تتعفی داشت تتت و ن ت تتاتوان بت تتود ،چ ت تتون دیت ت تد
که این جماعت (کوفیان) میگر ینتد ،گفتت« :چتون اینتان بتر کشتتن پتدر و بترادر و ابنتاى ع ّتم
م ت تتن چنت ت تین م ت تتیگر ینتت تتد ،پ ت تتس کتت تتدام جماعتت تتت ایش ت تتان را کشتت تتتهان ت تتد » (ابتت تتناعتت تتبم
کوفی.)914-913:1372،
خطبتتهها و ستتخنان امتتام ستتجاد

کتته پایتتههای حکومتتت نامشتتروع امو یتتان را بتته لتترزه

انتتداخت ،در آثتتار تتتألیف شتتده موردتوجتته قرارگرفتتته استتت .تاریخنگتتاران عاشتتورا از ابتتتدا تتتا
عصتتر حاضتتر ستتعی مینمودنتتد تتتا ایتتن خطبتتهها و روایتهتتای امتتام ستتجاد

را مکتتتوب

نمایند و روحیته مبتارزه و شتجاعت امتام را در مقابتل حکومتت امو یتان در زمتانی کته کوفیتان

برای تماشای اسیران کربال جمع شده بودند ،نشان دهند:
هان اى مردم! من فرزند دخت فرزانه پیتامبر مستلمانان ،فاطمته زهترایم؛ متن فرزنتد

خدیجه ،آن بانوى ب رگ و توحیدگرایم؛ من فرزند آن کسی هستم که از روى ستم و
بیداد کشته شد؛ من فرزند آن کسی هستم که سرش از قفا بر یده شد؛ من فرزند آن
آزادمرد تشنه کامی هستم که در ساحل فرات بتا ل تشتنه بته شتهادت رستید؛ متن
فرزند آن کسی هستم که بدن نازنینش بر روى ریگهای تفتیده نینوا رهاشده؛ من
فرزند آن کسی هستم که عمامه و عبایش را ربودند( .حلی)345/346:1380،

در واقعته

تاریخ نگتاران عاشتورا بتهویژه از ابتتدا تتا قترون میانته استالمی بته حضتور امتام

کتربال تتا شتهادت ایشتتان توجتهای ختتاص داشتتهاند و بتته توصتیف خطبتتههای امتام از اولتتین
روزهای پس از واقعه کربال میپردازند.
امام سجاد

در بازگشت به مدینه بعد از حادثه دلخراش کربال به بشیر بتن جتذلم کته

در نزدیکتتی مدین تته حض تتور داش تتت ،فرمتتود ت تتا ابی تتاتی در قالتت
شهیدان

ایراد کند و خبر مصیبت و شهادت امام

شتتعر بتترای شتتهادت ستتاالر

را به مردم مدینه برساند.

آمد ،رحل خود را فرود آورد خیمه ها را زد و همگان را اسکان داد و فرمود« :ای بشیر خداونتد
پدرت را رحمت کند ،او شاعر بود آیتا تتو نیتز تتوان شتعر داری » گفتتم« :آری ای فرزنتد رستول
خدا! من نیز شتعر می گتویم ».امتام
ب تتده ».بش تتیر می گو یتتتد :است ت
مسجدالنبی

فرمتود« :بته مدینته بترو و خبتر شتهادت اباعبتداهلل

را

خت تود را س تتوار ش تتدم و بتتته ش تتهر داختتتل ش تتدم ،هنگامی کتتته

رسیدم صدای خود را به گریه بلند کردم:

ی تتا اهتتتل یبتتترب ال مقتتتام لکتتتم بهتتتا

قتت ت تتل الحست ت تتین فتت تتادمعی مت ت تتدرار

الجس ت ت تتم منتت ت تته بکتت ت تتربال مضتت ت تتر

و الت تترلس منت تته علت تتی القنت تتاه یت تتدار

ای اهتتل مدینتته! دیگتتر در مدینتته جتتای مانتتدتان نیستتت ،حستتین

کشتهشتتده و

اشکهایمان جتاری استت ،پیکتر او در کتربال پارهپتاره و ستر مطهترش بتر فتراز نیتزه،
گردانده میشود( .ربر65/1 :1409 ،؛ ملرا)278:1387 ،

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

بشیر بن حذلم می گوید :هنگامی که به مدینه نزدیتک شتدیم علتی بتن الحستین

فترود
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هتتمچنتتین ستتید بتتن طتتاووس از معروفتتترین تاریخنگتتاران عاشتتورا ،در متتورد روز عاشتتورا و
چگتتونگی شتتهادت حضتترت بتته احادیتتث ائمتته
صتتادق

 ،ب تهخصتتوص امتتام ستتجاد

و امتتام

توجتته داشتتته استتت .ستتید بتتن طتتاووس هتتمچنتتین حتتوادث بعتتد از واقعتته کتتربال و

س تتخنرانی حض تترت زینت ت

و ام تتام س تتجاد

را در حض تتور غاص تتبان ام تتوی ب تته خ تتوبی

توصیف می کند.

اى مردم! همانا خدا که حمد مر او را باد ما را به مصائبی گران و شتکافی بت رگ در

اسالم مبتال فرمود .ابوعبداهلل

و عتترت و یتارانش بته شتهادت رستیدند ،وزنتان و

دخترانش به اسارت رفتند ،رلس مباری او را بر نیزهها در شهرها گردانیدند و ایتن
آن رزیه و مصیبتی است که مانند ندارد .ای مردم! کدام مرد از شماست که بعد

از این شادمانی کند ،یا کدام چشم است که از ر یزش اشتک خو یشتتن بتدارد و از
گر یه بخل ورزد (ابن طاووس)364:1386،

 ر ورهمعاصر 

تأثیهپذیهیتاریخنگاریعاش راازسیرهعاش راییامامسجا


در دوره معاصر تاریخنگاری عاشورا وارد مرحلهای جدیتدی شتده استت و آثتار فروانتی در
این زمینه تألیف شده است .آثار جدید در زمینه تاریخنگاری عاشورا نیز همانند آثتار قبتل
از خود بتهخصتوص قترون نخستتین استالمی بته واقعته عاشتورا از منظتر امتام ستجاد

توجته
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ویژهای داشته اند و در این زمینه و تأ کید بر آن آثار فروانی تألیف شتده استت کته بتا پیتروزی
انقالب اسالمی و با توجه و تأ کید فراوان بر نهضت حسینی

آثار مهم و مستندی در این

زمینتته تتتألیف شتتده استتت .آثتتار تتتألیف شتتده در ایتتن زمینتته در قال ت
نرم افزارهای تخصصتی استت کته بترای مطالعته معتارف حستینی

کتتتاب ،فصتتلنامتته و
بستیار مفیتد استت .در

ذیل بهعنوان نمونه به تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا ،از سیره امتام ستجاد

در برختی از

آثار عصر حاضر پرداخته میشود:
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«پژوهشکده حدیث باقرالعلوم
امام سجاد

» در اثری به نتام مقتتل الحستین

در زمینه نهضت حسینی

بته ستخنان و ستیره

اشارات فروانی دارد:

دیتتروز پتتدرم و خانتتدانش را کتته بتتا او بتتود کشتتتید .هرگتتز داا پیتتامبر و داا پتتدرم و

فرزن تتدان پ تتدرم و ج تتدم را از ی تتاد نب تتردهام و تلخ تتی جانک تتاهش در ک تتامم اس تتت و
جرعههای اندوهش در سینهام باقی است( .پژوهش ده با رالعلوا)1384:473،

همچنین «ذهنی تهرانی» نیز در کتاب مقتل از مدینه تا مدینته ،بته نهضتت حستینی

و

ستتیر تتتاریخی آن بتته همتتراه تفصتتیالت کتتاملی میپتتردازد کتته ایتتن اثتتر در زمینتته تاریخنگتتاری
عاشورا در دوره معاصر نیز به جایگاه ویژه امام ستجاد

در روایتت واقعته کتربال اشتاره دارد:

وی در ایتتن مقتتتل متتاجرای یتتافتن جستتد حضتترت ابولفضتتل
سجاد

علمتتدار کتتربال را کتته امتتام

آن را به قبیله بنی اسد نشان میدهد بازگو می کند:
یاران شما احسان را بته پایتان رستانید ،چته آنکته کتار هنتوز بته اتمتام نرستیده؛ ز یترا
شهید دیگر مانده که از این شهدا دورتر قرارگرفته و آن سرهساالر و علمدار سلطان

کربال است( .ذهنی تهرانی)801:1379،

«محستن رنجبتتر» در کتتاب نقتتش امتام ستتجاد در رهبتری شتتیعه بته ابعتتاد مختلتف زنتتدگانی
امتتام ستتجاد

پرداختتته استتت .از قستتمتهای مهتتم آن پتترداختن بتته ستتخنان و خطبتتهها و
امام سجاد

عالوه بتر آن کته مستئولیت الهتی امامتت را بتر دوش می کشتد و بایتد

زمینه کار آینده را بترای حکومتت الهتی و استالمی فتراهم کنتد ،ز بتان گو یتایی بترای
خونهای ریخته شده در عاشورا است( .رنجبر)53:1386،

در مجموعه مقاالت کنگره امام سجاد

امام سجاد

مقالهای با عنوان «قیام امام حسین

از منظتر

» توسط ابراهیم صالحی حاجیآبادی به چاپ رسیده است که تأثیر پتذیری

این مقاله را از سیره امام سجاد

در ماندگاری واقعه کربال نشان میدهد:

هنگامی که به آن حضرت اذن سخن گفتتن داده شتد :بعتد از حمتد و ثنتای الهتی

خطبتهای خوانتتد کتته چشتتمها بتته گر یته و قل هتتا جتتریح دار شتتدند .ستترس فرمتتود:
«هرکس مرا میشناسد که میشناسد و هر کس مرا نمیشناستد ،حست
خود را معرفی می کنم ای مردم(»...صالحی حاجی بادی)116/1 :1394 ،

همچنین در «مجموعه مقاالت همتایش امتام ستجاد

و نست

» مقالته دیگتری بتا نتام شتیوههای

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

نقش امام سجاد

در ماندگاری و حف واقعه عاشورا است.
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در منظتتر امتتام ستتجاد

حف ت حماستته حستتینی

و مقایستته آن بتتا دوران معاصتتر ،بتته چتتاپ

رسیده است که نویسندگان به شیوههای مختلف حفت حماسته حستینی
ستجاد

توستط امتام

میپردازنتد کتته ایتن ختتود نشتاندهنده تأثیر پتذیری تاریخنگتتاری جدیتد عاشتتورا از
است.

امام سجاد

پتتس از شتتهادت سیدالشتتهدا
سجاد

بتتار مصتتیبتها ،ستتنگینی کتتربال بتتر دوش امتتام

افتاد و باوجود تمام این مشکالت و گرفتاریها ،آن حضرت با گفتار و

کردار خود بته آیتات قترآن و ستیره پیتامبر

جامعته عمتل پوشتانید و پو یتای را بته

جامعته آن روز کتته در ز یتتر فشتتار امو یتتان متترده بودنتد بازگردانتتد( .واحاادیفاار و دیگااران،

)290/1 :1394

در فص تتلنامههای تخصص تتی ک تته در زمین تته نهض تتت حس تتینی
تنهتتا فصتتلنامتته معتتارف حستتینی
امتتام حستتین

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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استتت کتته بهصتتورت تخصصتتی بتته ابعتتاد شخصتتیتی

میپتتردازد .ایتتن فصتتلنامتته در مجموعتته مقتتاالتی کتته تتتاکنون چتتاپ نمتتوده

است روایتهای از امام سجاد
رسانده است:

تدوینش تتده اس تتت،

امام ستجاد

را در جهت حفت و مانتدگاری حادثته عاشتورا بته چتاپ

بعتد از واقعته کتربال در ایتام ستخت استارت از هتر مجتال و فرصتتی

جهتتت روشتتنگتتری افکتتار عمتتومی بتترای آ گتتاهی از مظلومیتتت امتتام حستتین

و

یارانش در فاجعه کربال و محکومیت امویان جهت فساد و انحراف از اسالم نتاب
و هتتمچنتتین عتتوامفریبی و ستتو استتتفاده از غفلتتت متتردم ،استتتفاده کتترده( .رنجباار

حسینی ،عطار)78:1395،

«دانشنامه امام حسین

» که اثری جامع در متورد حادثته کتربال استت .ایتن اثتر جتامع در

 14جلد به تحلیل واقعه کربال پرداخته است و در این اثتر کتت
روایته تتای ام تتام س تتجاد
حسین

و مقتلهتای فراوانتی کته بته

از واقع تته ک تتربال پرداختهان تتد ،اش تتاره می کن تتد .دانش تتنامه ام تتام

به علت پرداختن به مسائل گوناگون و تحلیل واقعه کتربال ،در نتوع ختود کمنظیتر

است .در دانشنامه امام حسین

به نقش امام سجاد

شده است .تأثیرپذیری از سیره امام سجاد

در ماندگاری واقعه کربال تأ کیتد

در مانتدگاری واقعته کتربال در دانشتنامه امتام

حسین

مشهود است:
در روایتت دیگتترى از امتتام زینالعابتتدین

آن کتته امتتام حستین
امتتام

آمتتده استتت کتته شت

عاشتتورا ،پتتس از

اجتتازه داد تتتا یتارانش او را تنهتتا بگذارنتتد و آنهتتا نرذیرفتنتتد

تأ کی تد کتترد« :شتتما ،فتتردا چنتتان کشتتته میشتتو ید کتته هتتیچ کس از شتتما،

نجات پیدا نمی کند ».آنها گفتند« :ستایش خدایی را که به ما با کشته شدن با
تتتو ،شتترافت بخش تید ».ستترس امتتام

)179/6 :1390

با توجه به مطال

بتتراى آنهتتا دعتتا کتترد( .ریرااهری و دیگااران،

فوق در عصر حاضتر پترداختن بته معتارف حستینی

در کشتور ایتران

بسیار موردتوجه پژوهشگران بوده استت و آثتار متعتددی در ایتن حتوزه تتألیف شتده استت و
تاریخنگاری عاشورا وارد مرحلهای شده است که پژوهشگران با دیتدی تعقلتی و علمتی بته
واقعه کتربال و اهتداف سیاستی و دینتی آن پرداختهانتد کته ایتن عامتل باعتث شتده استت کته
پژوهشگتران بترای مطالعته و تحقیتق بته روایتهتا و شخصتیت امتام ستجاد

نگتاه علمتی

ویژهای داشته باشند.

شهادت مظلومانته امتام حستین

و خانتدان ایشتان در حادثته کتربال یکتی از غمبتارترین

وقتتایع تتتاریخ استتالم استتت .زنتتده نگهداشتتتن آن بهوستتیله ابتتزار و سیاستتتهای گونتتاگونی در
طتتول تتتاریخ استتالم توستتط امامتتان

و شتتیعیان صتتورت پذیرفتتته استتت کتته از مهمتتترین

شیوهها و ابزار آن تاریخنگاری عاشورا است .تاریخنگاری عاشورا که همتان شترح شتهادت
امامان معصوم

است ،با شهادت امام حسین

موردتوجه و تأ کید نویسندگان ،علمتا

و شاعران شیعه قرار گرفت .تاریخنگاری عاشورا به علت تأ کیتد و توجته امامتان شتیعه
ازجمله امام سجاد

رونتق گرفتت .ائمته

آثار خود به شهادت امام حسین

بتهخصتوص امتام ستجاد

افترادی را کته در

میپرداختند را مورد تشویق قرار میدادند و این گرامی

داشتتتن یتتاد و ختتاطر شتتهدای کتتربال و ستتاالر شتتهیدان امتتام حستتین

 ،باعتتث پدیتتد آمتتدن

اشعار و روایتهای مستندی در زمینته ایتن واقعته شتد .امتام ستجاد

بته ایتن دلیتل کته در

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

نهیجهگیهی 
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واقعه کربال حضور داشتند ،مهمترین روای این واقعه در تاریخنگاری عاشورا نام گرفتند .از
و خطبههای ایشان توجه نمودنتد.

اینرو تاریخنگاران عاشورا در آثار خود به امام سجاد

این توجه تاریخنگاران عاشورا ،درنهایت منجر بته تأثیر پتذیری تاریخنگتاران عاشتورا از ستیره
امتتام ستتجاد

شتتد .تاریخنگتتاران عاشتتورا از بعتتد از ایتتن واقعتته بتته ستتیره امتتام ستتجاد

زمینههای مختلف بهویژه ،پاسداشت نهضت حسینی

در

و اهداف این حرکتت سیاستی

مهم توجه نمودند .اولین تاریخنگاران عاشورا به علت نزدیکی به واقعه کربال و حضتور امتام
سجاد

از سخنان و خطبه های ایشان بسیار تأثیر پذیرفتند و بعد از آن تتا قرنهتای بعتد،

تاریخ نگاران عاشورا بته شخصتیت و جایگتاه امتام

در حفت نهضتت حستینی

توجته

داشتند .بعد از پیتروزی انقتالب استالمی تاریخنگتاری عاشتورا رونتق گرفتت و آثتار متعتددی
در ایتتن زمینتته تتتألیف شتتد کتته ایتتن آثتتار جدیتتد ،در ایتتن حتتوزه بتته جایگتتاه امتتام ستتجاد
توجه ویژه ای داشتند .در برخی آثار در عصر حاضر تاریخنگاران و پتژوهشگتران عاشتورا ،بتا
نگاه جدید علمتی و پژوهشتی بته مستئله عاشتورا و واقعته کتربال پرداختنتد .آثتاری کته پتس از
انقتتالب استتالمی در زمینتته تاریخنگتتاری عاشتتورا نگتتارش یافتتته استتت ،دارای روشتتنگتتری و
پترداختن بعتد سیاستی حرکتت امتام حستین

هستتند .اگرچته بعتد عتاطفی نیتز موردتوجته

تاریخ نگاران عاشورا در عصر حاضر نیتز قترار داشتته استت .توجته بته خطبتهها و روایتهتای
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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پربتتار امتتام ستتجاد
حاضر داشته است.

و افشتتاگریهای ایشتتان تتتأثیر فراوانتتی بتتر تاریخنگتتاری عاشتتورا در عصتتر

م ابع 

ُ
_ اب تتن طتتتاووس ،عل تتی بتتتن موس تتی ( ،)1386لُهتتتوف ،ترجم تته :محمتتتدطاهر دزف تتولی ،قتتتم،

انتشارات مؤمنین.
_ اختوان رستتتمی ،بتتتول ( ،)1389مقتتل نگتتاری و گستتتره آن در تتاریخ حتتدیث شتتیعه ،تهتتران،
انتشارات جهاد دانشگاهی.
_ التتویری ،محستتن و رحیمتتی ثابتتت ،محمتتدعلی ( ،)1389مانتتدگاری پیتتام عاشتتورا :تحلیتتل
ارتباطی سیره معصومان

 ،فصلنامه تاریخ اسالم ،شمارههای  ،42 - 41ص .49-80

_ پیشوایی ،مهدی ( ،)1372سیره پیشوایان :نگرشی بر زنتدگی اجتمتاعی ،سیاستی و فرهنگتی
امامان معصوم

 ،قم ،موسسه امام صادق

.

_ چنارانی ،محمدعلی ( ،)1383قیام توابین ،مشهد ،آستان قدس رضوی

.

_ حلی ،جعفر بن محمد ( ،)1380در سوگ امیر آزادی (ترجمه :مبیراالحزان) ،ترجمه :محمتد
کرمی ،قم ،انتشارات حاذق.
_ ذهنی تهرانی ،سید محمدجواد ( )1379مقتل از مدینه تا مدینه ،تهران ،پیام حق.
_ ربانی گلرایگانی ،علتی ( ،)1371افشتاگریهتای امتام ستجاد

در قیتام کتربال  ،2نشتریه نتور

علم ،شماره  ،46ص  111تا .130
_ رس تتتم ن تتژاد ،مه تتدی ،داودی ،س تتعید ( ،)1391عاش تتورا (ریش تتهه تتا ،انگی تتزهه تتا ،رو ی تتدادها،

.

پیامدها) ،قم ،انتشارات امام علی بن ابیطال

_ رنجبر حسینی ،محمد ،عطار ،طاهره ( ،)1395منطق حاکم بر احتجاجات امام سجاد

پیرامون نهضت عاشورا ،فصلنامه معارف حسینی
_ رنجبتتر ،محستتن ( ،)1386نقتتش امتتام ستتجاد

 ،شماره  ،3ص .95-77

در رهبتتری شتتیعه ،قتتم ،انتشتتارات موسستته

آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
_ ریشهری ،محمد ( ،)1388دانشنامه امام حسین

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد

_ حلی ،مطهر بن حسن یوسف ( ،)1411رجال العالمة الحلی ،قم ،انتشارات دارالذخائر.
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بر پایه قرآن ،حدیث و تاریخ ،ترجمه:

عبدالهادی مسعودی ،به اهتمام :محمود طباطبایینژاد ،قم ،موسسته علمتی و فرهنگتی

دارالحدیث.
_ شبر ،جواد ( ،)1409ادب الطف او شعراب الحسین

 ،جلد  ،1بیروت ،دارالمرتضی.

_ ابی جعفر رشیدالدین محمد بن علی ( ،)1379شهر آشوب ،قم ،انتشارات عالمه.
_ شیخانی ،علی باقر ( ،)1385امام ستجاد از دیتدگاه اهتل ستنت ،تهتران ،مرکتز پتژوهشهتای
اسالمی صداوسیما.
_ ص تتالحی ح تتاجیآب تتادی ،اب تتراهیم ( ،)1394قی تتام ام تتام حس تتین از منظ تتر ام تتام س تتجاد

مجموعه مقاالت همایش امام سجاد

،

 ،ص .124-97

_ ضیایی ،سید عبدالحمید ( ،)1387جامعهشناستی تحریفتات عاشتورا ،تهتران ،انتشتارات
هزاره ققنوس
_ قرشتتی ،ب تتاقر ش تتریف ( ،)1372تحلیل تتی از زن تتدگانی ام تتام س تتجاد

عطائی ،مشهد ،کنگره جهانی حضرت رضا

 ،ترجمتته :محمدرضتتا

.

_ قرشتی ،بتاقر شتتریف ( ،)1380زنتدگانی حضترت امتتام حستن بتن علتتی

(بررستی و تحلیتتل)،

ترجمه :حسین محفوظی ،قم ،بنیاد معارف اسالمی (مرکز نشر).
_ کتوفی ،ابتن اعتبم( ،)1372الفتتوح ،محمتد بتتن احمتد مستتوفی هتروی ،تحقیتق :غالمرضتتا
طباطباییمجد ،تهران ،انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

_ مجلسی ،محمدباقر ( ،)1373تاریخ چهارده معصوم

 .بیجا ،انتشارات سرور.

_ محرم تتی ،غالمحس تتین ( ،)1386ت تتاریخ تش تتیع از پی تتدایش ت تتا پای تتان غیب تتت ص تتغری ،ق تتم،
انتشارات مرکز نشر هاجر.
_ محمد زاده ،مرضیه ( ،)1392تحلیل اشتعار عاشتورایی عصتر انقتالب استالمی ،کتتاب نقتد،
شماره  ،68-67ص .262-229
_ مستتبوق ،مهتتدی و دریادلموحتتد ،اعظتتم ( ،)1391بررستتی تطبیقتتی دو قصتتیده تائیتته دعبتتل
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خزاعتتی و طال ئتتع بتتن رز یتتک در متتدح اهتتلبیتتت

 ،فصتتلنامتته ادب عر بتتی ،شتتماره  ،3ص

.247-223
_ مفیتد ،محمتتدبن نعمتان(بی تتتا) ،االرشتتاد فتتی معرفتته حجتتیاهلل علیالعبتتاد ،ترجمتته و شتترح:
سید هاشم رسولی محالتی ،تهران ،انتشارات علمیه اسالمیه.

_ مقرم ،عبدالرزاق ( ،)1387مقتل الحسین

(ترجمه مقتتل مقترم) ،متترجم :محمدمهتدی

ع یزالهی کرمانی ،قم ،نصایح.
_ واحدیفر ،محمدصادق و دیگران ( ،)1394شیوههای حف حماسته حستینی
امتتام ستتجاد

در منظتر

و مقایستته آن در دوران معاصتتر ،مجموعتته مقتتاالت همتتایش امتتام ستتجاد

،

ص .312-288
_ _____________________ ( ،)1375مجموع تته مقتتتاالت کنگتتتره بتتتین الملتتتی امتتتام خمینتتتی و

فرهنگ عاشورا .قم ،انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
_ _____________________ ( ،)1388ستتومین کنگتتره عاشتتوراپژوهی ،تهتتران :انتشتتارات ستتازمان
اوقاف و امور خیریه.

تأثیرپذیری تاریخنگاری عاشورا از سیره عاشورایی امام سجاد
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