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چکیده
روزۀ عاشورا از آیینهای معمول اهل سنت است؛ وانگهی، روایتها در بارۀ خاستگاه و احکامش متهافـت بـه نظـر 

رسند. فقیهان عامه با تالش برای جمع میان روایات خویش در این باره، سرانجام بـه اسـتحباب ایـن آیـین حکـم می
ان نیز، که روایات پنج امام نخست رویکردی مثبت به آیین دارد، بر پایۀ روایات ائمۀ متأخر به کراهیـت اند. شیعیکرده

اند. محقـق یا حرمتش فتوا داده، و آن را برساختۀ امویان برای عید گرفتن در ایام شهادت امـام حسـین (ع) شناسـانده
گیری ایـن آیـین مـؤثر هادت، نقش امویان را در شـکلمعاصر سلیمان باشیر نیز در عین نفی ارتباط این رسم به آن ش

انگارد. مطالعۀ پیِش رو مروری است انتقادی بر آراء یادشده، بر پایۀ اعتقاد به امکـان جمـع میـان ایـن روایتهـا بـا می
ای جدید: چون عمر خلیفۀ دوم به پیشنهاد علی (ع) خواست مبدأ تاریخ اسـالمی را بـر پایـۀ هجـرت پذیرش فرضیه

بگذارد، این آیین هم برای بازنمایی اهمیت واقعۀ هجرت نبوی در قالبی نمادین ترویج شـد و در نسـلهای بعـد نبوی
ترین کسان بودند که به ترویجش همت گماشتند؛ گرچه با تغییر ماه آغازین سـال از ربیـع نیز، شاگردان این دو اصلی

بـارۀدرابهامهـابـهنیـز،عاشوراءدر) ع(	هادت حسیناالول به محرم، وقوع هجرت نبوی در عاشورا از یاد رفت و ش
.افزود) ع(شیعهمتقدمامامانتوسطآنترویجاسبابوروزهاینخاستگاه

َعَرَفـة،صـیامُ ،)ع(	تاریخ هجری، تاریخ روزه، صـیام العیـدین، صـوم عاشـوراء، امـام صـادق:هاکلیدواژه
شیر.باسلیمان

.٠٨/١١/١٣٩٦؛ تاریخ تصویب نهایی: ١٨/٠٧/١٣٩٦*. تاریخ وصول: 
DOI: 10.22067/naqhs.v49i2.67887
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درآمد

)، و کفـارۀ گناهـان سـال ٣٢٨م اهل سنت و جماعـت مسـتحب (شـوکانی، روزۀ عاشورا در باور عمو
گیرنـد (ابـن انـد حّتـی حیوانـات وحشـی در عاشـورا روزه می). گفته٢٨۶/ ٤گذشتۀ فرد است (صـنعانی، 

). عامۀ مسلمانان در این روز کودکان و ۶۶خورند (ُبرُجالنی، ها هم چیزی نمی) و مورچه٣٤٢/ ٧ماکوال، 
/ ۶عاصـم، دهند (برای خاستگاه روایـی آیـین، نـک: ابـن ابین خود را تمرین گرسنگی میحّتی شیرخوارگا

م).١٩٩٧؛ برای استمرار آن در دوران معاصر: َصْقر، فتوای می ٤٢/ ٧؛ َنَووی، ٢٠٧
د می نگرند. بر پایۀ برخی روایاِت ایشـان، بهتـرین روز بـرای آنها به روزۀ عاشورا همچون مستحبی مؤکَّ

). گرچه برخـی روایـات ایـن جایگـاه را ۱۵۱ـ۱۵۰/ ۳ست (نک: مسلم، 	پس از رمضان، عاشوراداریروزه
)، هرگز درعمل صیاِم وقتـی ۲۹۷/ ۵نمایانند (احمد بن حنبل، الِحّجه ـــ روز َعَرفه ـــ میمختص ُنُهِم ذی

ورا بـا صـوم جز ماه رمضان به قدِر روزۀ عاشورا جدی گرفته نشده اسـت. شـباهت عملـی میـان روزۀ عاشـ
/ ٩پردازند (نیـز عینـی، ـــ ِفطرّیه می	بعد از روزۀ عاشورا نیز ـــ همچون رمضانرمضان به َحّدی است که 

).١٠٩۶٢، ١٠٩٤٩؛ ُدَویش، شم١٠٨
قرآنشب عاشورا مجالس ِاحیاء با وعظ و ذکر و قرائت همراه با روزه، آیینهای عبادی دیگری هم دارند. 

/ ١ای کهـن، نـک: ابـن بطوطـه، کننـد (بـرای اشـارهها را مقارن افطار نیز دنبال میهگیرند و همین برناممی
پابندی به این آیینها را سبب ). آنها ٤٣٣/ ٦، الفتاوی الهندیه)؛ افطاری که ضیافتی بزرگ است (١٩٧ـ١٩٦

آغاِز سال جدید قمـری وضوح جشنهایدانند. این آیینها، بهاش در سال آینده میتوسعۀ روزی فرد و خانواده
,«Mehrvash, «ʻĀshuraʼاست (نک:  894.(

طرح مسئله
آیینهای عاّمۀ مسلمانان برای عاشورا در تقابلی آشکار بـا رسـوم شـیعی در ایـن روز قـرار دارد. از نگـاه 

خود را ترین اجتماعات آیینی ت. آنها بزرگاس) ع(	یادآور مصیبتهای اهل بیتشیعیان، عاشورا زماِن اندوه و 
روزۀ عاشـورا هـم از گیرند؛ اما نه برای شادی، که برای عزای شـهادت امـام حسـین (ع).در عاشورا پی می

) است. هر گونـه رفتـار ۶۶۰/ ۳) یا مکروه (یزدی، ۳۷۵/ ۱۳؛ بحرانی، ۲۳۸/ ۱دیدشان حرام (حر عاملی، 
داننـد (صـاحب بیـت (ع) میدیگری را هم که یادآور جشن و شادی در این روز باشد، شیوۀ دشمنان اهـل

).۱۰۷/ ۱۷جواهر، 
این اختالف رویکرد، از حدود بحثی فقهی میان فریقین فرارفته، و مجادالتی نیز درپی داشته اسـت. در 

هایی است کـه امویـان بـرای داری و دیگر آیینهای عاّمه در عاشورا، شیوهمیان شیعیان مشهور است که روزه
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). آنها ۸۴زاده، ؛ نیز نک: فالح۱۴۵/ ۲سین (ع) پی گرفتند (نک: طهرانی، شادی به شکرانۀ شهادت امام ح

گیرنـد (ص) دارند و بعـد، روزۀ عاشـورا می	گونه دعوی دوستی پیامبرکنند چهحّتی گاه به عاّمه اعتراض می
سـنت و اند که شـهادت امـام را ناسـخ ). عالمان عاّمه نیز دربرابر، گاه شیعیان را متهم کرده۱۱۵(کراجکی، 

دانند؛ حال آن که درگذشت اشخاص اثری بر احکـام شـرعی نـدارد و موجـب مستمسکی برای ترک آن می
).۹۳/ ۲شود (گیالنی، تغییر آنها نمی

فارغ از اختالف شیعیان و دیگران بر سر مشروعیِت روزۀ عاشورا، شماری از مستشرقان هم به بحث در 
شباهتهای فراوانی است که میان آن با جشنهای یهودی آغـاِز سـال اند. سبب، بارۀ این آیین توجه روی آورده

/Nldeke, Iگونه، محققانی مثل نولدکـه (اند. ایندینی پیدا کرده ,Muir) و مـویر (179 191-192 (
اند (بــرای اظهارنظرهــای مشــابه، نــک: ایــن آیــین را ســنتی برگرفتــه از فرهنــگ یهــودی برشــمرده

Bashear, 181 n. 1.(
ـــ استاد دانشـگاه اورشـلیم ــــ بـا مـرور شـواهد ١حاضر نیز، همین دیدگاه را سلیمان باشیردر عصر 

تفصیل از آن دفاع کرده است. او در مطالعۀ خویش به تحوالت بعـدی آیـین در فرهنـگ مختلف تبیین، و به
این روزه در فرهنـگ ترین مطالعۀ غربیان را در بارۀ خاستگاهگونه، مفصلاسالمی نیز توجه نشان داده، و این

ش) پدید آورده است ١٣٧٠م/ ١٩٩١» (روزۀ عاشورا، یک آیین اسالمی متقدم«ای با عنوان اسالمی در مقاله
(نک: منابع).

بر این پایه، جا دارد بپرسیم که اوًال، بر پایۀ دانش و برآوردهای کنونی، روزۀ عاشورا چه زمان و متـأثر از 
افته، و در گذر زمان چه تحوالتی را پشت سـر گذاشـته اسـت؛ ثانیـًا، چـه چه عواملی در جهان اسالم راه ی

توان بازُنمود. های رقیبی در این باره میتوان یافت؛ ثالثًا، چه فرضیهشواهدی به نفع یا ضرر این برآوردها می
خواهیم بـا مـرور فرضـیۀ باشـیر از یـک سـو، ومیاین مطالعه کوششی برای پاسخ به همین پرسشها ست. 

بندی آنها از دیگر سو، با نگاهی انتقادی درنگـریم مروری بر روایات و شواهد مختلف و کوشش برای دسته
ای در توان از تاریخ روزۀ عاشورا حاصل کرد؛ یا احیانًا، به چه نقاط مـبهم و نکاویـدهچه تصویر دیگری می

این باره پی ُبرد.

. باشیر و خاستگاه آیین1
هر چیز، مروری است بر روایات اسالمِی مرتبط با روزۀ عاشورا، و کوششی برای مطالعۀ باشیر، بیش از

بندی و نقد آن به قصد بازشناسی تحوالت آیین.دسته

1. Bashear
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الف) گزارشها از خاستگاه پیشااسالمی روزه

یابد که با همۀ اشتراک در مضمون، تهافتهایی نیـز دارنـد باشیر در تحلیل روایات عاشورایی عاّمه درمی
). مثًال، هـر یـک تـرویج ایـن به بعد۱۳رای مرور همۀ روایات مرتبط با عاشورا در یک اثر، نک: طبسی، (ب

گویند این روزه را پیامبر (ص) پیش از بعثت و همچون دیگـر کنند؛ گاه میروزه را به فرد خاصی منتسب می
گوینـد ر این باره اثر پذیرفت، و گـاه میگویند وقتی به مدینه آمد از یهودیان دآورد، گاه میجا میقریشیان به

علی (ع)، عمر بن خّطاب یا دیگری در نسل صحابه ترویجش کرد. حکم این روزه نیز، در هر یک با دیگری 
انـد، گـاه آن را واجـب آورنـد کـه ایـن روزه را مسـتحب تلقـی کردهمتفاوت است. گـاه از بزرگـان دیـن می

,Bashearد از نسخ تکلیفش معلوم نیست (نمایانند، و گاه واجبی منسوخ که بعمی 285 n. ). باشـیر 17
شـود، و مجعـول، و فاقـد ارزش کم بخشی از این روایات با دیگـر مـوارد جمـع نمیمعتقد است که دست

,.op. citتاریخی است ( 299.(
ای ای بـرگیری، فرضـیهبندی این روایتها و تفکیک بر اساس دورۀ احتمالی شـکلکوشد با دستهوی می

تحول تاریخی نگرش مسلمانان به روزۀ عاشورا بازُنمایـد. بـر پایـۀ خـوانش او، دسـتۀ اول از ایـن روایـات 
رود. داشت عاشورا در صدر اسالم سـخن مـیداری ندارند و در آنها صرفًا از جشن و گرامیای به روزهاشاره

داشـت ین شـیوه بـرای گرامیتریک دستۀ دیگر، صیام را همچون تکلیفی دینی از جنس وجـوب و برجسـته
گـردد و روزۀ عاشـورا جایگـاهی در ُنمایانند. سرآخر، در شماری دیگر نیز، این حکم تعـدیل میعاشورا می

یابد.حد یک عمل مستحب می
انگـارد. او از اشـارات تر از بقیـه میباشیر انتساب دستۀ نخست را به پیامبر (ص) و صحابه، پـذیرفتنی

کنـد کـه آنهـا خـود ایـن روزه را معـادل اط روزۀ عاشورا با قوم یهود، چنین اسـتنباط میعالماِن قدیم به ارتب
نخسـتین مـاِه 	ـــ	اند؛ جشنی که یهودان در دهمین روِز ماه هفتِم تقویم دینیدانستهاسالمی جشن ِکّپور می

,Bashearآورند (جا میتقویم ُعرفی خویش (ِتشرین) ـــ به 281.(
یهودی آیینب) احتماِل پیشینۀ 

,.op. citوی در ادامه ( کند که معتقدنـد احتمـاًال بـرای ) به اقوال یهودشناسانی استناد می282-283
القاعده، جشن و شـادی ــــ اسرائیلیاِن کهن، اولین یا دهمین روِز ماه هفتم، زمان بازگشایی معبد ـــ و علی

داری و کفاره شناسانده شده، و بـه آن این روز گاِه روزهای متأخرتر و در اثر عواملی نامعلوم بوده، اما در دوره
اطالق گردیده است؛ همچنان که با ایجاد تغییراتی در تقویم، هفتمین ماه را نخستین ٢روِز َکّفاره (ُیْوْم ِکّپور)
ل کردهماه سال تلقی، و این یه چنـین پندارد شـباند. وی میگونه، ِکّپور را هم به جشن آغازین سال جدید ُمَبدَّ

2 .כיפוריום. 
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اتفاقی در فرهنگ اسالمی نیز، باید افتاده باشد؛ یعنی مسلمانان هم احتماًال به دالیلی نامعلوم، روز جشن و 

اند.شادی خود را در زمانی متأخرتر از صدر اسالم به زمانی برای کفاره بدل کرده
,Bashearاز جملۀ مستندهای وی بر وقوع چنین تحولی (نک:  زید بـن ثابـت )، سخن منقول از285

پوشاندند َبَرند نیست؛ روزی بود که کعبه را در آن میگوید عاشورا این روزی که مردم گمان میاست که می
شود کـه مـردم در آن دوران بـرای رقصیدند. در ادامۀ این روایت گفته میو حبشیان در برابر پیامبر (ص) می

کردند و وقتی او ُمرد، سراغ زید بـن ثابـت میمشخص کردن زمان دقیق روز عاشورا با یک یهودی مشورت
ای که آشکارا خبر از تغییر تقویم در دوران حیات زید بن )؛ اشاره۱۳۸/ ۵آمدند (برای روایت، نک: طبرانی، 

دهد، آن را روزی برای جشن و شادی ـــ نه کفاره و تالش برای ریاضت به قصـد ق) می۴۵ثابت (درگذشتۀ 
ای نیز به آیین روزه ندارد.نمایاند، و هیچ اشارهبازمی	ـــ	بخشش گناهان

باشیر معتقد است این گونه روایات، گزارشهایی از موضع مخالفت با رسمهای رایج بوده است؛ پس اینهـا 
را باید معتبرتر از اقوالی فرض کرد که هر یک داستانی برای تشریع روزۀ عاشورا در عصر پیامبر (ص) یا صحابه 

هــای بعــد هســتند هایی همراســتا بــا سیاســتهای فرهنگــی حاکمــان در دورهاباننــدۀ اندیشــهگوینــد و بازتمی
)Bashear, داری، که زمـانی بـرای شـادی، انگارد که عاشورا در آغاز نه روزی برای روزهگونه، می). این315

اده بـوده، و رقص، تزیین و سرمه کشیدن بر چشمان و پرده پوشاندن بر کعبـه، و هدیـه دادن بـه اعضـای خـانو
اند.گرفته است که یهودیان کهِن در جشنهای گشایش معبدشان داشتهآیینهای مشابه با همانها را دربر می

جشن عاشورا از نگاه باشیر یا رسمی جاهلی است یا یهودی؛ و البته این دو منافاتی با هـم نـدارد؛ زیـرا 
گویـد گرچـه ). نیـز، میibidاسـت (مسیحی بر فرهنگ پیشااسالمی عـرب قطعـیـ		تأثیر فرهنگ یهودی

.opاند (عالماِن اسالمی متأخر به این قبیل گزارشها َوْقعی ننهاده cit., )، نقل گستردۀ روایتها در تأییـد 285
دهد مسلمانان متقدم درکـی از خاسـتگاه یهـودی آن یا نفی روزۀ عاشورا با ارجاع به آیینهای یهود، نشان می

.opاند (داشته cit., 390.(
) مؤیدات این دیدگاهج

خاسـتگاه یهـودی «توان به نفع فرضیۀ کم در بادی نظر، در روایات اسالمی، شواهد متعددی میدست
روایات عاّمۀ مسلمانان در بارۀ فضـیلت روزۀ عاشـورا دربردارنـدۀ اشـارات فـراوان بـه یافت. » روزۀ عاشورا

از روایات، روزۀ عاشورا سـنت پیـامبرانی اسـرائیلی اسرائیل است. مثًال، در شماریمناسباتی در فرهنگ بنی
همچون موسی و یونس یا حّتی نوح (ع) بازنموده شده است (برای روایات، نک: سطور پسین). حجم ایـن 

یـاد » عیدی موسـوی«اند از روز عاشورا چون شواهد به قدری است که برخی عالمان مسلمان متقاعد شده
).۳۱٤/ ۳َعینی، کنند (برای نمونه، نک: َحّطاب ُر 
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ّیِد این وام گیری، گزارشهایی سربسته در بـارۀ چگـونگی روزۀ عاشـورا سـت. بـرای نمونـه، در دیگر ُمَؤ

). ۲۰٤۰/ ۶حـاتم، رفتـه اسـت (ابـن ابی» روزۀ نوح (ع) در عاشورا از مغرب تـا مغـرب«روایتی سخن از 
ُنهم به بعد، یادآور سنت یهودیان در صـیام ، یا روزه از گاِه دیدن هالل روز»روزه از مغرب تا مغرب«روایت 

روز ِکّپور است که در سرآغاز سال نو مذهبی خویش در ماه هفتم تقویم یهـودی (ِتشـرین)، از غـروب روز 
ای را کفـارۀ گناهـان سـهوی سـال پیشـین خـویش کننـد و چنـین روزهنهم، تا شامگاه روز دهم امساک می

).Jastrow & Margolis, passim؛ نیز٢٣:٢٧، ٢٩: ١٦، الویانشمرند (نک: برمی
بر پایۀ برخی گزارشها حّتی بعید نیست که روزۀ عاشورا در فرهنگ اسالمی نیز، رسمی چنین داشته اسـت. 
از جمله، در روایتی آمده است که چون در مدینه پیامبر (ص) با رسم روزۀ عاشورا آشنا شـد، فرمـود اگـر سـال 

شـاید ایـن روایـت »). َالَصـوَمنَّ التاِسـَع «۲۳۶/ ۱اهم گرفت (احمد بن حنبل، دیگر زنده باشم، ُنهم روزه خو
حاکی از همین رابطۀ بینامتنی باشد؛ یعنی بدان سبب از روزۀ ُنُهِم محرم بـه جـای دهـم سـخن رفتـه کـه روزۀ 

شـاید سـخن شده اسـت. همچنـین، مانند روزۀ ِکّپور ـــ مغرب روز نهم آغاز می		ـــ		القاعده بایدعاشورا، علی
) حاکی از همـین ۱۵۱/ ۳(مسلم، » دار شوبا فرارسیدن محرم، ُنه هالل بشمار و از نهمین، روزه«ابن عباس که 

باشد که روزه از مغرب، زمان رؤیت هالل، آغاز گردد. عالمان مسلمان هرگـز البتـه چنـین تحلیلـی نداشـته، و 
انـد. شـاید یگانـه اسـتثناء َشـعرانی مغرب تلقی کردهروزۀ عاشورا را نیز، چون رمضان، عبادتی از طلوع فجر تا

حاشـیه؛ ۱۱٤/ ۲داری از مغرب تا مغرب شبیه ِکّپور دریافته است (نک: شـعرانی، باشد که از این روایات، روزه
).۳۷ـ۳۶قیاس کنید با: سقاف، 

ِذیَن مِ سورۀ بقره ـــ ۱۸۳در آیۀ  یاُم کَما کِتَب َعَلی الَّ نیـز شـاهدی دیگـر ن َقْبِلکْم ــــ ُکِتَب َعَلیکُم الصِّ
تـرین شـیوۀ ) حـاکی از کهن٩٦/ ١که مفسران متقدمی همچون مقاتل بن سـلیمان (ای توان جست؛ آیهمی

اند که امر به آیینـی مشـابه داری در اسالم دانسته، بر وجوب روزۀ عاشورا حملش کرده، و چنین دریافتهروزه
ایـن همان سـوره، نسـخ شـده اسـت.١٨٤وجوب روزۀ رمضان در آیۀ کند، و البته، بابا مرسوِم یهودیان می
بایسـت همچـون یهودیـان در عاشـورا از داری در اسـالم، اشـخاص میترین آیین روزهیعنی بر اساس کهن

)، مربـوط ١٨٧چه، کاستن از مدت روزه و جواز ترک امساک در شب (بقره/ مغرب تا مغرب امساک بکنند؛ 
متأخرتر است.به روزۀ رمضان، و حکمی

شناسـی واژۀ عاشـورا سـت. بـه شـهادت ابـن ُقَتیبـه (درگذشـتۀ مؤید دیگر این دیدگاه، دسـتاورد ریشه
). ۵۹۷ای جز عاشوراء بر وزِن فاعوالء شنیده نشده است (ابن قتیبه، ق)، در زبان عربِی عصر وی کلمه۲۷۶

اند وراء و در دوران اسالمی ساخته شدهیکی دو کلمۀ دیگر چون تاسوعاء و خابوراء، همگی به قیاس از عاش
؛ قیاس کنید با: »عاشوراء«و چنین وزنی در ساختهای صرفی کهن عربی کاربرد ندارد (نک: ابن درید، ذیل 
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تـوان در دیگـر زبانهـای سـامی همچـون در زبان آرامی). از دیگر سو، می» تاسوعاء«کاربرد ۱۷۵یسوعی، 

,Sachs؛ ۵۶۷/ ۲راغ داد (مشکور، آرامی و عبری کهن از واژۀ عاشوراء س ). پس احتماًال اصل آیینهـای 88
عاشورا نیز، همچون اسم آن، باید از فرهنگی دیگر ستانده شده باشد.

) شواهد مخالفد
شباهت آیینهای مسلمانان یا عرِب پـیش رسد چنین استداللی کامل نیست. اوًال، حال، به نظر میبااین

آیینهای بزرگداشـت سـال جدیـد و لزومًا به معنای شیوع فرهنگ یهودی نیست. از اسالم با آیینهای یهودی،
امساک در این ایام همچون رفتاری آیینی، اختصاص به یهودیان ندارد و در اقـوام مختلـف سـامی مشـاهده 

فرود اند خدای باِبلِی َمردوخ در آغاز سال نو از آسمان به زمینهای کهن باور داشتهشود. اینان در گذشتهمی
کند؛ یعنی نزول خدای قوم و َقضا و َقَدر آید و رفتار بندگان را داوری، و روزِی سال جدیدشان را تعیین میمی

). Kamber, passimاش داشـت (دهد و باید با بیداری شـبانه و امسـاک روزانـه گرامـیآن شب روی می
داشـت روز شـانزدهم از مـاه بـرای بزرگخارج از اقوام سامی نیز، در منطقۀ فرهنگی ایران آیینهای مفصـلی 

هفتم سال و آغاز سال مذهبی رواج داشته (جشن مهرگان)، و از آیینهای مشابهی نیز برخـوردار بـوده اسـت 
).۲۵۵ـ ۲۵۴(نک: بیرونی، 

پیـروزی موسـی (ع)، پـذیرش توبـۀ نـوح،کشتیفرودهمچون-	ثانیًا، مناسبات یاد شده برای عاشورا
فـرود ٤: ٨روزی متفاوت دارد (برای نمونـه، نـک: تکـوین، ظاهرًا سالیهودی،منابعدر	-یونس (ع)، و...

کشتی نوح در هفدهم از ماه هفتم). ظاهرًا چنین باورهـایی در فرهنـگ اسـالمی، مسـیری جـدا از فرهنـگ 
ل را به اسرائیپردازیهای خود مناسباتی مرتبط با قوم بنییهودی را طی کرده است. گرچه مسلمانان در داستان

بسا مثًال، از اند، شاید هرگز اصل این مناسبات را از فرهنگ یهودی نستانده باشند. چهروزۀ عاشورا پیوند زده
اند بینگارند آیینی همچون روزۀ عاشورا ریشه در فرهنگ جاهلی داشته باشد، به قـومی توانستهآن رو که نمی

اند.پیش از خود با دینی االهی نسبت کرده
توان احتمال داد که در زبانهای عربی و دیگر زبانهای سامی، عاشوراء به معنای روز دهم با میسرآخر، 
ــتقات ع ــد شمش ــایی و متح ــردن، گردهم ــذیرایی ک ــن، پ ــرت و جش ــرت، عش ــای معاش ــه معن ـــ ب ر ــ

,Zammit؛ ۵۶۷/ ۱خانواده باشد (نک: مشـکور، هم	ـــ	شدن )؛ همچنـان کـه شـاید حّتـی کـاربرد 288
ر برای نامیدن عدد َده نیز، امری متأخرتر و نتیجۀ تطابق این ِعشَرِت ساالنه بـا روز دهـم شیشۀ عمشتقات ر

(نـک: » عاشـورا ایـن روز نبـود...«بوده است. چه بسا حّتی بتوان سخن منسوب به زید بن ثابت را نیز کـه 
نه لزومًا دهم این مـاه سطور پیشین) حاکی از همین دانست که عاشورا روز جشنی در ماه نخست سال، اما 

بوده است.
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کید غریبی می رود بر این که عاشـوراء دهمـین روز اسـت یـا نیز، شاید سبب آن که در برخی روایتها تأ

)، همین است که ۴۷۴/ ۲شیبه، ؛ ابن ابی۲۸۸/ ۴دانند (صنعانی، حّتی برخی خالف انتظار آن را ُنُهمین می
م انگاشـته از نگاه مخاطبان در سدۀ نخست، انطباق ع اشوراء با دهم که از دیـد نسـلهای بعـد امـری ُمَسـلَّ

شده است؛ نـه در تـرادف بـا َعْشـر بـه خانوادگی با ِعشَرت معنا میشود ضروری نبوده، و عاشورا در هممی
داشت روز اول ماه محرم هستند و برای آن روزه معنای َده. شاید حّتی بتوان روایاتی را نیز که حکایتگر گرامی

۱۹۹/ ۲؛ نیز ابـن جـوزی، ۴۱/ ۳شمرند (برای نمونه، نک: ابن طاووس، احیاء و آدابی از این دست برمیو 
م)، یادآور آیینهای کهنی دانست که مربوط به دورانی بسیار کهن بوده۹صیام  اند؛ زمانی که روز نخست ُمَحرَّ

بـا تصـریح بـه وقـوع عاشـورا در اول شده است (برای روایتی از ابن عباسعاشورا هنوز در اول ماه واقع می
»).ِاذا َاصَبحَت بعَد ِتسٍع وعشریَن َثمَّ َاصِبح صائمًا فهو َیوُم عاشوراء«۲۸۸/ ۴محرم، نک: صنعانی، 

طلبد. آنچـه بـیش از همـه ایـن مطالعـه را قضاوت نهایی در بارۀ خاستگاه روزۀ عاشورا، مجال دیگری می
شـاید. ست		گیری، َنسیء و دیگر تغییرات آنهاتقویم اقوام سامی، شیوۀ کبیسهدشوار کرده، ناآگاهی ما از پیشینۀ 

شاید. انددانستهمیجشنوقتوعاشورازمانراماهروزدهمینگاهواولروزگاهتغییراتهمینسبببهمثالً 
فرود کشتی نـوح ارۀب		ای که خبر توراتی یادشده درگفتهحّتی بر همین اساس بتوان ُمحَتَمل دانست روایات پیش

نمایانند، حاصل اشتباه نباشد.(ع) در هفدهمین روز ماه هفتم را با وقوع این رویداد در عاشورا منطبق می
گفتنی است که از معاصران، علی خطیب عاشوراء را در عصر پـیش از اسـالم بـا عیـد ِفْصـح یهودیـان 

اسرائیل با روش عربها دانسته، و اضـطرار یگیری بنمنطبق، و سبب ناهماهنگی بعدی را تفاوت روش کبیسه
صحابه در تعیین زمان مراسم را نیز که پرسش آنها از یک عاِلم یهودی و سپس زید بن ثابت را در پی داشته، 

گوید چـون پیـامبر (ص) بـه ). از نگاه او، روایاتی که می۷۶نتیجۀ همین تغییرات برشمرده است (خطیب، 
یشه در این واقعیت تاریخی دارند که هجرت، با عیـد ِفصـح یهودیـان همزمـان مدینه پا نهاد روزه گرفت، ر

؛ قیاس کنید بـا: ۷۶ـ۷۵شده، و البته، زمانش نیز، روز عاشوراء در تقویم اسالمی کنونی نبوده است (همو، 
).بب۳۱سبحانی، 

. تحوالت بعدي2
ای در بارۀ تحوالت بعدی را گستردهشود و بحثهای مطالعۀ باشیر به بحث از خاستگاه آیین محدود نمی

گیرد؛ تحوالتی که از دید وی، همه در دورۀ اسالمی روی داده، و با پشت سر گذاشتن آنها، روزۀ نیز دربر می
عاشورا به آیینی رایج تبدیل شده است.

ای واجبالف) عاشورا همچون روزه
نماینـد ب ایـن روزه را تـرویج میدهـد کـه مسـلمانان وجـواز نگاه باشیر، تحوِل بعد زمـانی روی می
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)Bashear, پای توسـعۀ امپراطـوری ایشـان، های عصر امـوی، پابـه). گویا به زعم وی از نیمه303-304

سـازیها هـم از ایشـان تبعیـت گیـرد کـه در آیینقدری جامعۀ اسالمی تحت تأثیر فرهنگ یهودی قرار میبه
گردد. عباسیان نیز همسو با داری میشادی، زمانی برای روزهگونه، عاشورا فراتر از روزی برای شود و اینمی

دهند.امویان به این فرهنگ دامن زده، جشنها را توسعه می
جاِن این وام اسالمی نخستسدۀدر	بایست همگان را قانع کنند که اوًال، عاشوراگیری از یهود، میُمَروِّ

شده، و روزۀ واجبـی هـم داشـته ل برکات شناخته نمیو از نگاه پیامبر (ص)، صحابه و تابعین فقط روز نزو
انـد. یافتهق نیز عالمان بزرگ از رفتار َسَلِف خویش وجوب ایـن روزه را درمی۲است؛ ثانیًا، در سراسر سدۀ 

(ع)، عائشه، عمر بن خطاب، ابوموسـی َاشـَعری، و دیگـران 	آنها به این منظور، سخنان فراوانی از قول علی
اند.روایت کرده

اند که چون پیامبر (ص) به مدینه پا نهاد، با رسـم یهـودان در عاشـورا و برای نمونه، از ابن عباس آورده
عظمت این روز در نگاه ایشان آشنا شد و فرمود من به موسی (ع) از یهودیان َاولـٰی هسـتم؛ پـس عاشـورای 

بـا الفـاظی دیگـر تکـرار سال بعد روزه خواهم گرفت. همین مضمون در گفتاری منسوب بـه ابـوهریره نیـز
(ص) فرمود 	آید که پیامبرنمایاند و در پایانش نیز میشود؛ جز آن که وقت این مکالمه را روز عاشورا میمی

اکنون روزه دارد، ادامه دهد و آن هم که افطار کرده است، باز تا غروب امساک نماید. اشتراک دو هر کس هم
(ص) از قبل با جشنها و روزۀ عاشورا بیگانه بـوده، و از یهودیـان گویند پیامبرگزارش در همین است که می

,Bashearمدینه این رسم را فراگرفته است (نک:  290-291.(
شود؛ بدون اشـاره بـه شبیه همین مضمون به نقل از ابن عمر، ابوموسی َاشَعری و دیگران هم روایت می

یح ُکّلی کـه عاشـورا نـزد یهودیـان، مدینـه ــــ یـا در رویارویی پیامبر (ص) با یهودیان مدینه، و با این توض
انـد داشِت آن امـر کردهروایاتی، یهودیان خیبر ـــ مهم بوده است و پیامبر (ص) نیز پیروان خود را به گرامی

)Bashear, شود، باید به همین دسـته یاد می» َیوُم الزیَنة«). روایاتی را نیز که عاشورا در آنها همچون 291
.opانست (ملحق د cit., 291-292.(

شود عاشورا روز نزول اولین رحمـت خداونـدی از همین قبیل است روایات دیگری که در آنها گفته می
.opبر بندگان، و زمان سرازیر شدن برکات فراوان بر زمینیان است ( cit., تنها ). بر پایۀ این روایتها، نـه288

نخستین وحی نیز به وی در همین روز رسید، ازدواجـش نیـز در پیامبر اکرم (ص) روز عاشورا زاده شد، که 
ایــن روز بــود، و حضــرت فاطمــه، امــام حســن و امــام حســین (ع) هــم در آن بــه دنیــا آمدنــد 

)op. cit., شود شب عاشورا بایـد احیـاء و روزش روزه گرفـت و بـه ). در این روایات گفته می289-290
.opزی داد... (فقیران صدقه، و به خانواده نیز وسعت رو cit., 290.(



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره60
ب) تحول حکم به استحباب

ق، آیینهـای روزۀ عاشـورا ۲تدریج از حدود اواخـر سـدۀ باشیر معتقد است که در مرحلۀ بعد، یعنی به
مرور حکم عملی مستحب یافته، و تنها، رمضان وقت روزۀ واجْب تلقی شـده اسـت. از نظـر او، در ایـن به

شود که وقتی رمضـان تشـریع شـد، پیـامبر (ص) دیگـر نـه بـه روزۀ ساخته میدوره روایاتی با این مضمون 
عاشورا امر کرد، نه کسی را از آن بازداشت؛ یـا مـثًال، گرچـه پیـامبر (ص) دیگـران را گـاه بـه روزۀ عاشـورا 

ابه وضوح در تقابل با روایاتی هستند که از قول پیامبر (ص) یا صحفراخواند، خود هرگز چنین نکرد. اینها به
کردند اگر کسی تا این لحظه از روز عاشورا روزه نگرفته است، باید حتمًا تا پایان روز گرسنه بمانـد؛ نقل می

,Bashearیا مثًال، کودکان را نیز باید به روزه وادارند (نک:  296 ff.(
ه بـرای ایـن شـداز نگاه باشیر، یک جنبۀ دیگر از نگرشهای در حاِل تغییر به عاشورا، در پاداشهای وعده

.opُجسَتنی است (روزه ِپی cit., ). این پاداشـها شـباهت بسـیاری دارد بـا معـارف یهـودی ـ 304-305
دهـد. از همـین مسیحی مرتبط با عاشورا؛ امری که از دید باشیر، تأثر مسلمانان از این معارف را نشـان می

۴۰گفت ثواب روزۀ عاشورا به قدر عبـادت جمله، باید روایت ابوهریره یا ابن عباس را به خاطر آورد که می
). در روایاتی دیگر از همین قبیل، آمده که ثواب روزۀ ۶۵۶/ ۳؛ ذهبی، ۲۶۵/ ۱سال است (ابن حبان، ۷۰یا 

هـزار فرشـته ۱۰عربی اصیل از بند بردگی یا ثواب عبادت ۱۰عاشورا به قدر عبادت شصت ماه یا آزاد کردن 
گویـد روزۀ ترین نمونه از ایـن قبیـل همـان اسـت کـه می). برجسته۴۴۰، فضائل االوقاتاست (بیهقی، 

).۲۹۵/ ۵عاشورا کفارۀ گناهان سال گذشته است (احمد بن حنبل، 
انـد. ابوحنیفـه ق به بعد، حکـم بـه اسـتحباب ایـن روزه کرده۲های سدۀ بر پایۀ همین روایات، فقیهان از نیمه

ق) معتقدند روزۀ عاشورا نخست واجب بـوده، و بعـد از ۱۸۹د. ق) و شاگردش محمد بن حسن شیبانی (۱۵۰(د.
ق) و احمـد بـن حنبـل (د. ۲۰۴آن که با روزۀ رمضان جایگزین گردید، مستحب تلقی شـده اسـت. شـافعی (د. 

,Bashearق) هم باور دارند که از همان آغاز، این روزه مستحب بـوده اسـت (۲۴۱ ). ایـن عالمـان عمـدۀ 314
نهند. روایات روزۀ عاشـورا را ین در بارۀ استحباب جشن و تزیین در عاشورا گفته شده بود، وامیآنچه را که پیش از ا

).ibidکاهند (کنند، حکم آن را با بحثهای فقهی از وجوب به استحباب فرومیهم گرچه انکار نمی
اند؛ روایاتی که از دید باشیر، به تناسب همین تغییر رویکرد، روایاتی دیگر نیز در همین دوره جعل کرده

تـوان دیـد. در آنها نوعی کوشش برای جداسازی رسم اسالمی روزۀ عاشورا از میراث یهودی و مسـیحی می
اند به َحَکِم بِن َاعـَرج گفتـه اسـت از اول مـاه محـرم ُنـه روز مثًال، چنان که یاد شد، از ابن عباس نقل کرده

شده است، یک داری یهودیان انگاشته میکه زمان روزهبشمار و روز نهم روزه بگیر؛ یعنی به جای روز دهم 
نمایانند روز زودتر اقدام کن. این روایت البته درتقابل با روایات متعددی قرار دارد که عاشورا را روز دهم می
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)Bashear, داری در نهـم یـا ). عالمان این دوره، در مقام جمع میان این دو دسته روایات (که از روزه294

,.op. citکنند که هدف، تمایز مسلمانان از غیر بوده است (اند)، حکم میم گفتهدهم محر 294-295.(
ق، بحث در بارۀ ایـن کـه بایـد ۲کم اوایل سدۀ دهد دستباشیر خود به روایاتی اشاره دارد که نشان می

در مقام جمـع میـان ق)، ۱۱۰اند ابن سیرین (د.نهم را روزه گرفت یا دهم، رواج داشته است. از جمله، گفته
.opگرفت (اقوال، هر دو روز را روزه می cit., حال، ظاهرًا وی معتقـد اسـت کـه ایـن جریـان ). بااین295

تدریج از حدود نـیم ق بر پایۀ نظریات امثال ابن سیرین شکل گرفته باشد، به۲فکری حّتی اگر در آغاز سدۀ 
سده بعد جریان غالب شده است.

ای بـه انفصـال از از نگاه باشیر چند چیـز اسـت. اوًال، مسـلمانها نیـاز فزاینـدهسبب این تغییر رویکرد
اند. ثانیًا، روزۀ رمضان در این دوره همچون تنها روزۀ واجب مطرح شده تأثیرات یهودی ـ مسیحی پیدا کرده

.opخواهند به همان بسنده کنند (است و مسلمانان می cit., ی از ). سرآخر، بخش قابل توجه315-316
کیدات بر وجوب روزه، رفتاری انفعالی در برابر شیعیان است؛ شیعیانی که معتقدند عاشورا روز شـهادت  تأ

کشـند و آالینـد، فریـاد میکنند، بدن را بـه خـون میپوشی میامام حسین (ع) و زمان عزاداری است، سیاه
از حالت انفعال در برابر این آیینهای خواهند موضعی کنشگرانه بگیرند ونالند. اکنون عامۀ مسلمانان میمی

.opشیعی خارج شوند ( cit., 310.(
) تأثیر شیعیانج

کید ُمفَرط بر آن، یـا گوید این) میibidباشیر ( گونه، فقیهان عامه در این دوره حکم به وجوب روزه و تأ
نـد. آنهـا نهحکم بـه اسـتحباب رفتارهـایی مثـل مصـافحه، خضـاب، سـرمه کشـیدن و عطـر زدن را وامی

جویی در بـدعت خواهند بگویند همۀ این رفتارها نیز مانند کارهای شیعیان خروج از سـنت و مشـارکتمی
ق) متجلی اسـت. وی ۴۰۵است. بارزترین جلوۀ این رویکرد از نگاه باشیر، در سخن حاکم نیشابوری (د. 

که این کـار یامبر (ص) نرسیده؛ بلگوید هیچ اثری در این باره از پدر بارۀ حکم سرمه کشیدن در عاشورا می
یخ نیشـابوراند (برای عبارت وی در ضمن کتاب مفقود (ع) نهاده	بدعتی است که قاتالن حسین ، نـک: تار

).۳۰/ ۳ابن طاووس، 
,Bashearباشیر ( گوید گرچه حکم این عالمان به استحباب روزۀ عاشورا و ترک وجـوب آن ) می310

رود، هرگز نباید پنداشت حکم به وجوب شمار میالی در برابر شیعیان بهکوششی برای خروج از موضع انفع
ای قبل از آن هم رفتاری تقابلی در برابر شیعیان بوده اسـت. اوًال، گرچـه در یکـی دو روزۀ عاشورا در مرحله

یافته شده و رسـمیتسدۀ نخست هجری باور به شهادت امام حسین (ع) در عاشورا رواج داشت، اما تثبیت
نبود؛ چنان که در گزارشهایی نیز به خالف این تصریح، و روز، ماه و سال دیگـری بـرای شـهادت امـام یـاد 
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دهنـد ). ثانیًا، روایات شـیعیان خـود نشـان می۴۹۳ـ۴۹۲/ ۱شود (برای گزارشها، نک: ابوالولید باجی، می

ق اسـت. منقـوالت شـیعی از ۳تا اوایل سـدۀ ۲اعتراضات ایشان به روزۀ عاشورا، همه مربوط به نیمۀ سدۀ 
تاباننـد. ـــ مخالفتی با روزۀ عاشـورا بازنمی	همچون علی، زین العابدین و باقر (ع)	ـــ	امامان پیشین شیعه

,Bashear(اندکردهمثل دیگر مسلمانان، به روزۀ عاشورا ملتزم بوده، و آن را ترویج میبر پایۀ آنها، اینان نیز 
311-312.(

دهد و تحـوالتی را در شـیوۀ بیانشـان وایات شیعی در بارۀ عاشورا نیز توجه نشان میسرآخر، باشیر به ر
یابد، گفتارهای منتسب به امام باقر (ع)، تنها بیـان حکمـی شـرعی بـرای شناساند. چنان که او درمیبازمی

در سـخنان امـام روزۀ عاشورا است؛ بدون آن که میان این روزه با َعَمِل قاتالن حسین (ع) ربطی برقرار کند. 
شود. بـا گـذر از عصـر صادق (ع) چنین پیوندی برقرار، و روزۀ عاشورا نیز، شیوۀ سپاهیان کوفه نمایانده می

کید بیش گردد؛ چنان که یکی دو نسـل بعـد، امـام تر بیان میامام صادق (ع)، همین مضمون تثبیت، و با تأ
,Bashearنمایاند (نک: می» امویان«رضا (ع)، آن را عمل  312.(

) تحلیل فرضیۀ باشیرد
چنان که باشیر دریافته است، آیینهای عاشورا در فرهنگ اسالمی سه مرحله را پشت سر نهاد. نخسـت، 

های عصر اموی، بـه دالیلـی این روز در صدر اسالم زمانی برای جشن و شادی بود. آن گاه، در حدود نیمه
سرآخر، عاّمۀ مسلمانان به این گرایش یافتنـد کـه روزۀ . داری شدکه آشکار نیست، روزی برای کفاره و روزه

واجب خویش در این روز را رفتاری مستحب جلوه دهند و از جشن و شادی در آن هم دوری گزینند.
در تعلیل تحول آیین از جشن به کفاره، حرفی رو ست. از جمله، باشیر این فرضیه با ابهاماتی چند روبه

نمایـد، معلـوم نیسـت چـرا بایـد مسـلمانان بخواهنـد روزۀ یۀ تصویری که او بازمیبرای گُـْفْت ندارد. بر پا
انـد. حّتـی اگـر گرفتهای برای خود پدید آورند؛ آن هم درست موقعی که هـر سـال جشـنی بـزرگ میکفاره

ان توهای یهودشناسان در این باره صحیح باشد و اسرائیلیان تحول مشابهی را تجربه کرده باشند، نمیفرضیه
دلیلی داشت که این اتفاق برای مسلمانها نیز بیفتد.

برد بحث بر پایۀ آن به ضعف استدالل رسد و پیشبرانگیز به نظر مینکتۀ دیگری که در فرضیۀ وی تأمل
ق امـری ٦١انجامد، زمان شهادت امام حسین (ع) است. شهادت امام حسـین (ع) در عاشـورای سـال می

ق تثبیـت نشـده اسـت. گذشـته از گزارشـهای ٣نامعلوم بوده، و تا پیش از سدۀ نیست که گمان َرَود مبهم و 
نگارانی که حرکت روزانۀ آن حضرت از مدینه به سوی کربال را ثبت کرده، و در بارۀ زمان دقیق شهادت وقایع

د، ترجمـة...، ترین گزارشها از شهادت امام در این روز، نک: ابن سـعاند (برای کهنایشان هم توضیح داده
-)، در گزارشهایی نیز، مبدأ تاریخ برخی رویدادها، را شهادت امام درنظر گرفتـه١٢٧/ ١؛ بخاری، ٧٥، ٥٠
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طبقـاتق) هر دو به ابن سعد مؤلـف ٢٠٩ق) و ابوُنَعیم َفضل بن ُدَکین (د. ١٩٧اند. برای نمونه، َوکیع (د. 

ق) دقیقـًا مصـادف بـا ١٤٨	ــ	٦١ران َاعَمـش، (اند که والدت عالم مشهور کوفی، سلیمان بن مهـخبر داده
). اشـتراک ایـن دو اسـتاد ٣٤٤ــ٣٤٣/ ٦شهادت امام حسین (ع) یعنی روز عاشورا بوده است (ابن سـعد، 

تواند داشته باشد: این که استادانشـان در طبقـۀ شـاگردان اعمـش، کوفی در چنین گزارشی تنها یک معنا می
کم در کوفـۀ نیمـۀ طبع یعنی که دستاند. این بهبه نسل بعد منتقل کردهچنین گفتاری را از خود او شنیده، و 

اند.شده تلقی کردهق، شهادت امام حسین (ع) را در عاشورا امری تثبیت٢سدۀ 
، یا ٦١ق بوده است یا ٦٠از دیگر سو، اختالف مورخان بر سر این که شهادت امام حسین (ع) در سال 

ه صفر کشته شد، لزومًا حکایت از اختالف بر سر زمان شـهادت امـام نـدارد؛ اند امام در مااین که گاه گفته
گفتۀ زید بن ثابـت و مـوارد نگاری باشد. همچنان که بر پایۀ روایت پیشهایی در گاهتواند نشانۀ اختالفمی

را نیـز تـوان ایـنشـده باشـد، میجا میتوان احتمال داد زمان روز عاشورا در یک بازۀ زمانی جابهمشابه می
هـایی محتمل دانست که بر سر تلقی عاشورا همچون آخرین روز سال قبل یا اولین روز سال جدید اختالف
یـا ٦٠در میان بومها بوده است. بر این پایه، هیچ بعید نیست که اختالفها بر سر ثبت شهادت امام در سال 

اشد. این البته فعًال موضوع بحـث نیسـت؛ ، ریشه در امری غیر از ناآگاهی از تاریخ دقیق رویداد داشته ب٦١
کید است که تا مطالعاتی دقیق و وافی در بارۀ تحوالت تقویم اسالمی در سده های نخست بـه اما الزم به تأ

انجام نرسد، هر گونه استناد به جزئیاتی در این حد با احتمال خطا مواجه است.
های عصر اموی ترویج گردید. یعنی در نیمـههای گوید وجوب روزه از حدود نیمهباشیر از یک سو می

عصر اموی، مسلمانها به دالیلی که معلوم نیست، روز عید خود را به روز کفاره مبدل کردند. از دیگـر سـو، 
گوید امامان شـیعه (ع) پـیش از ایـن پذیرد. بعد، میای را با شهادت امام نمیارتباط ترویج این روزۀ کفاره

جاِن روز ای باشند که هنـوز اند. این مستلزم آن است که امامان شیعه، مروجان روزهۀ عاشورا بودهتاریخ، ُمَروِّ
گونه میان این شواهد جمع کرده است.توان دریافت وی چهسختی میترویج نگردیده است. به

های عصر اموی نیـز رواج داشـته شد مثًال چنین میان شواهد جمع کرد که روزۀ عاشورا پیش از نیمهمی
اند؛ امـا کردهبا آن مخالفتی نمیست و امامان شیعه (ع)، حّتی بعد از شهادت امام حسین (ع) در عاشورا، ا

رو مطرود شـیعیان شـده داری نماد جشن و شادی و ازهمینمرور این روزههای عصر اموی، بهاز حدود نیمه
د (شیخ نمایانْ میامویرسمیراراعاشوروزۀکهبودسازگارتر) ع(		است. این فرض، هم با گفتار امام صادق

ق) از باور رایج در عصر خویش که جشنهای روز ۸۴۵)، هم با گزارش َمقریزی (د. ۶۶۷، االمالیطوسی، 
ِت َحّجاج بن یوسف (درگذشتۀ  / ۲ق) ـــ والی عراق در نیمۀ عصر اموی ـــ است (مقریزی، ۹۵عاشورا ُسنَّ

یر برای ترویج وجوب روزه.گزاری تقریبی خود باش)، هم با تاریخ۴۳۷
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از دیگر سو، تحول آیینهای بزرگ همواره نتیجۀ تحوالت اجتماعی و سیاسی بزرگ است. هر گاه ارتبـاط 

تـوان میان شهادت امام حسین (ع) و روزۀ عاشورا بالکل انکار شود، رویـداد اجتمـاعی مهـم دیگـری نمی
ّتی اگر ارتباط میان روزۀ عاشـورا و شـهادت امـام ُجست که بتواند موجب تحولی آیینی در این ابعاد شود. ح

حسین (ع) آشکار نیز نباشد، نادیده گرفتنش خالف احتیاط است.

. روزة عاشورا در سدة نخست هجري3
خـواهیم بـدانیم خواهیم سعی کنیم که از نگاهی متفاوت به روایات روزۀ عاشورا بنگریم. میاکنون می

اند؛ یا نـه؛ و اگـر نـه، آیـا خواندر که باشیر گمان برده است متهافت و ناهمآیا روایات روزۀ عاشورا، همان ق
ای خـالف او توان بر پایۀ آنها به تفسیر دیگری هم از تاریخ آیین دست یافت یا نه. به این منظور، از شیوهمی

کنیم. آن بنـدی مـیجوییم. نخست روایتها را بر پایۀ َمراجع اعتبارشان دستهبندی روایات بهره میبرای دسته
های های مضامین، رویکردهای مختلف به روزۀ عاشورا در دورهکوشیم بر اساس شباهتها و اختالفگاه، می

مختلف را توضیح دهیم.
الف) گزارشها از اقوال و افعال پیامبر (ص)

ول پیامبر (ص) نقـل اند. از این میان، برخی از قشماری از این روایات را به پیامبر اکرم (ص) ُمنَتَسب کرده
(ص) 		اند که پیامبر اکرمآوردهاند که روزۀ عاشورا یک آیین عبادی کهن در ادیان توحیدی قدیم است. مثًال، کرده

)؛ یـا ٤٤۷، فضائل االوقاتدارند و باید ما نیز چنین کنیم (بیهقی، فرمود یهود و َنصارٰی این روز را گرامی می
(ع) است که چون در عاشورا طوفان فرونشست، امر بـدان کـرد (ابـن 		از نوحفرمود مبادرت به این روزه پیروی 

(ص) به مدینه پا نهاد و از روزۀ یهودیان مدینه در عاشورا باخبر شـد، 		)؛ یا مثًال، وقتی پیامبر۹۰/ ۲عبدالسالم، 
با رسـم یهودیـان )؛ یا مثًال، ٤۱٤(ابن جعد، » اگر سال دیگر زنده بودم، ُنهم محرم روزه خواهم گرفت«فرمود: 

ِم سال دیگر درگذشت (ابـوداوود،  ). از همـین ۵٤۶/ ۱آشنا گشت و چنان گفت و خود، پیش از فرارسیدن ُمَحرَّ
)، یـا قبـول ۲۳۹/ ۱قبیل است آن روایتها که روزۀ موسی (ع) را در عاشورا به ُشکرانۀ غلبه بر فرعون (حمیـدی، 

دهند.) را خبر می۵٤/ ۳خشری، توبۀ قوم یونس (ع) با سرنهادن به این آیین (زم
بر پایۀ برخی گزارشها نیز، این آیین در فرهنگ عربی ریشه دارد و البته، به تأیید پیامبر اکرم (ص) رسیده 

گرفتند و پیامبر (ص) خود نیز در عصـر است. عاشورا در این روایات روزی است که قریشیان مکه روزه می
د که پیامبر اکرم (ص) به مدینه پا نهاد، نخست این روزه تشـریع، و گرفت. مدتها بعجاهلیت آن را روزه می

).۱۲۷/ ۲) و ُرخصت به ترکش داده شد (ترمذی، ۲۹۹/ ۱سپس با روزۀ رمضان منسوخ گردید (مالک، 
داری عاشورا، و تلقی آن همچون واجبی دینـی اسـت؛ روایاتی نیز ناظر به سفارش پیامبر (ص) به روزه
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انـد کـه در سـطح مدینـه و به خاستگاه آیین. مثًال، از قول پیامبر اکـرم (ص) نقـل کـردهای بدون هیچ اشاره

اگر کسی افطار کرده است، مابقی روز امساک نماید رسانی عمومی کردند حّتی روستاهای نزدیک آن اطالع
/ ١٨برانـی، ؛ ط٧٤/ ٢طحاوی، ها، نک: ؛ برای دیگر نمونه٤۷۰/ ۲شیبه، ابن ابی؛ ٢٨٧ـ٢٨٦/ ٤صنعانی، (

٢٠(.
(ص) همـۀ 	نمونۀ مشابه، روایت ُرَزینه، کنیز پیامبر اکرم (ص) است. بر پایـۀ آن، در عاشـورایی پیـامبر

(س) را فراخواند، آب دهان در کامشان افکند و فرمود که تـا 	شیرخوارگان خانۀ خود و خانۀ دخترش فاطمه
). همچنـین اسـت ۲۲۶/ ۶، دالئل النبـوةهقی، ؛ بی۲۰۷/ ۶عاصم، هنگام، آنان را شیر ندهند (ابن ابیشب

ذ (د.ح.  گوید وقتی پیامبر (ص) دستور اعالن همگـانی دادنـد کـه حّتـی ق) که می۷۵سخن ُرَبیع بنت ُمَعوِّ
/ ٣غذایی آزارشان ندهد (مسلم، گرفتیم تا بیبازی میمفطران ِامساک نمایند، ما کودکانمان را در مسجد به 

١٥٢.(
اند عاشـورا بـه همـراه ایـام تشـریق، ) با تکیه بر این گونه روایات گفته١٢٨/ ١برخی مفسران (ماوردی، 

)، و سپس َنسخ شده است. ١٨٤اش اشاره کرده (بقره/ به وجوب روزهقرآناست که » ایام معدودات«همان 
سـاند، مبنـایی مشـابه دارد. شناگفتۀ مقاتل نیز که تنها روزۀ واجِب قبل از رمضـان را عاشـورا میسخن پیش

روایات سکوت پیامبر (ص) در بارۀ عاشورا پس از تشریع رمضان و صادر نشدن هیچ گونـه امـر و نهیـی از 
) را نیز، باید به همین دسته ملحق کرد.٤٢٢ـ٤٢١/ ٣؛ احمد، ١٠۶جانب وی (طیالسی، 

ب) عصر صحابه
اند ُعَمر بـن است. از جمله، گفتهدی ُمنَتَسب ترویج روزۀ عاشورا در طبقۀ صحابه هم به شخصیتهای متعد

فردا روز عاشورا ست؛ روزه بگیر و به «خّطاب در پی حارث بن هشام، از فرماندهان سپاه شام، َکس فرستاد که 
ق)، از ۷۰). در بـارۀ عبداللـه بـن یزیـد انصـاری (د. ح. ۲۹۹/ ۱(مالـک، » دیگران هم بسپار امسـاک نماینـد

شـیبه، گرفت (ابـن ابیاند که تنها عاشورا روزه می)، گفته۲۲۸/ ۴، االصابهابن حجر، صحابه (برای وی، نک: 
در روایتی از ابوهریره نیز عاشورا چون روز کفارۀ گناه پیامبران پیشین یا نزول رحمتی االهی بر ایشـان ).۳۱۰/ ۸

).٢٠٠ـ١٩٩/ ٢زی، یاد شده، و تأکید رفته است که در این روز باید بر خانواده وسعت داد (ابن جو
طالب (ع) و ابوموسـی َاشـَعری در اند که هیچ کس را به اندازۀ علی بن ابیاز برخی تابعین روایت کرده

). از جملۀ گزارشهای حاکی از اهتمـام علـی ٤٧٢/ ٢شیبه، گیر نیافته است (ابن ابیترویج روزۀ عاشورا پی
محرم امر کـرد و آن را کفـارۀ گناهـان سـال شناسـاْند (ع) به آیین، همان است که گویند به روزۀ نهم و دهم 

اند که علی (ع) فرمود ُنُهـم و به نقل از اهل بیت (ع) نیز روایت کرده). ١٣٤/ ٢، االستبصار(شیخ طوسی، 
روزه بدارید؛ زیرا روزۀ عاشورا ـــهاللرؤیتخطایازماندندوربرایوـــ	َدُهم هر دو را از باب احتیاط
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ان سال پیشین است. هر کسی هم که تا این وقِت روز افطار کرده است، تا غروب امساک نمایـد کفارۀ گناه

).۱۶۱/ ۱(محمد بن اشعث، 
داشـت ایـن روز شناسـانده ای اسـالمی بـرای گرامیداری عاشورا شیوهروزهدر روایات ابوموسی َاشعری، 

گرفتنـد؛ می» عید«داشتند و یان گرامیش میعاشورا روزی بود که یهودگوید شده است. بر پایۀ نقلها، وی می
). شـاید از نگـاه ۱۵۰/ ۳؛ مسلم، ۴۷۰/ ۲شیبه، بگیرید (ابن ابی» روزه«پیامبر (ص) هم فرمودند که در آن 

رو داری عاشورا از اساس کاری درتقابل با آیینهای غیر اسـالمی ایـن روز بـوده، و شـاید هـم ازآنوی، روزه
رفته است.شمار میی، فرد اعالی آیینهای عید بهدارگوید که روزهچنین می

اند؛ وی گفته است اگر قرار بود پیامبر (ص) ماهی بـرای ابن عباس را هم از ُمَرّوجان این روزه شناسانده
خواست روزی انتخاب کند، بهتر از عاشورا نبـود صیام برگزیند، بهتر از رمضان سراغ نداشت و اگر تنها می

آورد و معتقد بود مانند رمضان نیسـت جا میاند وی در سفر هم این روزه را به). گفته۱۵۱ـ۱۵۰/ ۳(مسلم، 
). در روایات وی این که بایـد عاشـورا روزه گرفـت، ٤۷٤/ ۲شیبه، که در دیگر ایام بشود قضاء کرد (ابن ابی

ه اسـت رود و تنها، بحث بر سر تشـخیص وقـت آن اسـت. گوینـد گفتـشمار میامری مستغنی از بحث به
همچون پیامبر (ص) باید با رؤیت هالل ماه نو شمرد و از ُنُهمین هـالل (یعنـی روز تاسـوعاء) روزه گرفـت 

).۴۷۳/ ۲شیبه، (ابن ابی
داری در دهم ماه، روزها را باید شمرد یا هاللها و شبها را؛ شاید ابهام وی این بوده است که آیا برای روزه

). بـر ۴۷۴/ ۲(همو، » عاشوراُء صبیحُة تاسعٍة، لیلُة َعْشرٍ «شمرده است: یو ظاهرًا وی خالف بقیه شبها را م
پایۀ نقلی دیگر از وی، در آخرین سال حیات پیامبر (ص) بـه ایشـان گفتنـد کـه یهودیـان روز عاشـورا روزه 

شـویم؛ و البتـه، عمـرش گیرند. پیامبر (ص) هم فرمود پس به خواست خدا ما سال دیگر، ُنهم روزه میمی
صـراحت روزۀ تاسـوعاء را از اند که پیامبر (ص) به). گاهی هم از وی نقل کرده۱۵۱/ ۳فاف نداد (مسلم، ک

). حدود نیم سده بعـد، ایـن ۲۸۷/ ۴باب مخالفت با یهودیان به روزۀ عاشورا ضمیمه کرده است (صنعانی، 
ه شود (نک: سطور پسین).رو باید روزۀ عاشورا در تاسوعا به جای آوردانگیز شد که ازچهگفتۀ وی بحث

زمانی عاشورا و عیـد ِفصـح در بـدو ورود پیـامبر در تعلیل این رویکرد، نخست باید فرضیۀ خطیب در هم
(ص) به مدینه را به خاطر آورد. چنان که یاد شد، وی از روایات تشریع روزۀ عاشورا در َبدِو هجـرت بـه مدینـه 

صح را گرامی داشته است؛ آیینی که یهودیـان بـه یـادبود عبـور فهمد که پیامبر (ص) نیز رسم یهودی فچنین می
کنند. ظاهرًا هجرت پیامبر (ص) به مدینه که بـا نوح و موسی (ع) از مخاطرات و تأسیس عصری جدید برپا می

). بر این پایه، بب۳۰شده است (نک: سبحانی، عید فصح یهودیان همزمان بوده، در نهم ماه ربیع االول واقع می
داشت عاشورا، تالشی برای نمادبخشی به هجرت بوده باشد؛ هجرت بـه مدینـه، (ص) به گرامی		ید امر پیامبربا
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که آغاز تحولی جدید است.

داشـت ایـن روز این هم که در روایات گویند علی (ع) و ُعَمر هر دو مروج روزۀ عاشورا بـوده، و بـر گرامی
جان تنظیم تاریخ اسالمی بر اساس هجرت نبـوی نیـز رو ست که هر اند، شاید ازهمینداستان شدههم دو، ُمَروِّ

). نکتـۀ مهـم و مغفـول آن ۱۴۵/ ۲اند (نـک: یعقـوبی، کنندگی این رویداد مهم توافق داشتههستند و در تعیین
است که در زمان خلیفۀ دوم ، مبدأ تاریخ هجری ماه محرم انگاشته شد؛ نه ماه ربیـع کـه هجـرت نبـوی در آن 

). بر این پایه، احتماًال جشنی که تا پیش از عصـر ُعَمـر در اوایـل مـاه ربیـع بب۲۵بود (نک: سپهری، روی داده
شد، به ماه محرم انتقال یافت.االول برگزار می

ای منسـوخ، یـا حّتـی باری، برخالف این رویکرد، از برخی صحابۀ دیگر جواِز َترک آیین همچون روزه
ای رایج در عصر جاهلیت معرفی کرده که اند عائشه آن را روزهشود. مثًال، گفتهتشویق به چنین َترکی نقل می

تواند نگیـرد در مدینه پیش از رمضان تشریع، و سپس منسوخ شده است و اکنون هر کس دلش بخواهد، می
م این ). نقل است که ابن مسعود ه۲۸۸/ ۴؛ صنعانی، ۴۷۱/ ۲شیبه، و البته، گرفتنش نیز منع ندارد (ابن ابی

دانست و معتقد بود با وجوب روزۀ رمضان، متروک و نسخ شده است و به تـرک امسـاک روزه را واجب نمی
کید می). نیز، گفته۴۵۵/ ۱خواْند (احمد، فرامی کرد که پس از تشریع رمضان، عاشورا اند ابن عمر بر این تأ

/ ٣ا روزه بـدارد یـا تـرک بگویـد (مسـلم، توانـد آن رفرقی با روزهای دیگر ندارد و هر کس بخواهد البته می
»).فإذا کان مقیما صامه«٢٩٠/ ٤؛ برای انتساب نظری دیگر به وی، نک: صنعانی، ١٤٩

اند که در مدینه و ایام حّج بر سر منبر از باَخَبراِن شهر شهادت گرفـت پیـامبر از معاویه هم روایت کرده
ای واجب نیست روزه؛ اما چنین رد روزه خواهد گرفت(ص) گفته است خودش در این روز که عاشورا نام دا

). لحـن خبـر ۴۷۳/ ۲شـیبه، ؛ قیاس کنید با: ابن ابی۲۹۹/ ۱تواند افطار کند (مالک، هر که خواست میو 
حاکی است که در مدینۀ آن عصر، تفکر غالب اعتقاد به وجوب این روزه بوده؛ چنان که در تحریری دیگر از 

که مردم در عین اذعان به جواز افطار و تأیید سخن معاویه روزه گرفتند (صنعانی، شودهمین روایت نقل می
اند: پس از وجوب روزۀ رمضان، عاشورا فرقی بـا دیگـر ایـام نـدارد ). از قول ابن عمر نیز نقل کرده۲۸۶/ ۴

).٤۷۲/ ۲؛ برای انتساب غریب این رویکرد به پدرش عمر، نک: همو، ۴۷۱/ ۲شیبه، (ابن ابی
روزۀ عاشورا کفارۀ گناهان سال گذشـته «ق) از پیامبر اکرم (ص) نیز که ٥٤ایت ابوَقتادۀ انصاری (د. رو

)، باید از همین قبیل گزارشها دانست؛ گزارشهایی کـه از ٣٠٨/ ٥؛ احمد، ٢٨٦ـ٢٨٥/ ٤(صنعانی، » است
فتار مروی از قیس بـن کنند. همچنین است گآن همچون عملی نیکو و ارزشمند، اما نه لزومًا واجب یاد می

کرده است رسیده، و پیامبر (ص) مخالفتی نمیسعد که روزۀ عاشورا بعد از وجوب رمضان هم به انجام می
). شاید رفتار امام حسین (ع) در آخرین روزهای عمرش نیز نشانۀ باور وی بـه اسـتحباب ٤٢٢/ ٣(احمد، 
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م به خیم گاهش حمله بردند، شبی را برای عبادت با خدا مهلت هروزۀ عاشورا بود. چون کوفیان در ُنُهِم ُمحرَّ

لب کشـته خواست. آن شب را همۀ اصحاب امام به احیاء گذراندند و غسل کردند. فردا نیـز، همگـی تشـنه
).١١٨ـ١١٧؛ ابن اعثم، ١٩۶ـ١٩٣شدند (ابومخنف، 

قاص است. بر پایۀ وسرآخر، یگانه فردی که مخالفت جدی با این روزه به او منتسب شده، سعد بن ابی
یخروایت حاکم نیشابوری از وی در کتاب  )، وی معتقـد بـود کـه ٥١/ ٣(نک: ابـن طـاووس، نیشابورتار

پیامبر (ص) هرگز روز عاشورا روزه نگرفت.
) تابعین مشهورج

کثرت اظهارنظرهای تابعین در بارۀ روزۀ عاشورا، حاکی است که همچنان بحث بر سر حکم شرعی این 
ای را بایـد داشته است. عمدۀ بحثها در میان عالمان عصر تابعین، بر سر این است که چنین روزهروزه رواج

وضوح نشان از آن دارد که مشروعیت اصل عمل و اسـتحباب روزه در نهم محرم گرفت یا دهم؛ امری که به
ین فرهنـگ از طریـق دهد انتقال اعنه بوده است؛ همچنان که نشان میعاشورا، در عصر تابعین امری مفروغ

های او نیز در این باره بـه نسـل بعـد انتقـال ابن عباس و حلقۀ شاگردانش صورت گرفته، و همزمان، دغدغه
یافته است.

کیـد می١١٠از شاگردان ابن عباس، در بصره حسن بصری (د.  کـرد ق) بسیار بر نیکویی روزۀ عاشورا تأ
کید وی و سکوت حاکی ٤٧٢/ ٢شیبه، (ابن ابی دهد کـه از رضایت دیگر عالمان در این باره، نشان می). تأ

کیدی بر باور وی به وجوب عمل حمل شود و در آن دوره، دیگر استحباب عمل، امری بدیهی  نباید چنین تأ
آمده است. هم حسن بصری، هـم ابـن سـیرین عـالم بصـری معاصـرش (هـر دو درگذشـتۀ به حساب می

). حّتی ایوب َسـختیانی، ٤٧٤/ ٤شیبه، دانستند؛ نه ُنُهم (ابن ابییق)، عاشورا را مطابق با دهم محرم م١١٠
کرد که ابن عبـاس هـم عاشـورا را دهـم محـرم عالم بزرگ نسل بعد و شاگرد برجستۀ ابن سیرین روایت می

).٢٨٨/ ٤دانست (صنعانی، می
عصر تابعین سعید در مدینه نیز، نظر غالب همین بود که عاشورا دهم محرم است. عالم بزرگ مدینه در 

). ٤٧٤/ ٢شـیبه، ق) که خود هم از شاگردان ابن عباس بود، چنین باوری داشت (ابن ابی٩٣بن مسیب (د. 
دادنـد کـه ق) بـه وی نسـبت می١٠٢گرچه برخی راویاِن اقوال ابن عباس همچون َضّحاک بـن ُمـزاِحم (د. 

لی که امثال ُشعَبة بن دینار موال و شاگرد عاشورا روز نهم محرم است نه دهم (همانجا)، تفسیر غالب و مقبو
ابن عباس از رأی استاد خود بازنمودند این بود که سبب سوء تفاهم، رفتار ابن عباس در َسَفرها ست؛ وی در 

گرفته است که مبادا بـا اشـتباه در رؤیـت هـالل، سفرهای خود روزهای نهم و دهم محرم هر دو را روزه می
(همانجا).فضیلت این روز را واگذارد
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روایت منقول از امام زین العابدین (ع) نیز که هم به نقل از اهل بیت (ع) هم با وسائط عامـه از ایشـان 
رسیده، قابل تطبیق بر همین فضای فرهنگی است. بر پایۀ این روایت، امام زین العابدین (ع) به ابن ِشـهاب 

توانـد اگـر خواسـت آن را روزه بـدارد یـا میُزْهری فرمودند روز عاشورا از جملۀ روزهایی است که شخص 
. سـخن امـام در مقـام )۱۳۴/ ۹؛ ابـن کثیـر، ۵۳۴، الخصـال؛ ابن بابویه، ۱۸۷ـ۱۸۵/ ۱(قمی، افطار کند 

ها بر اساس حکم شرعی، و مخاطب آن هم عالمی چـون ابـن شـهاب زهـری اسـت. پـس بندی روزهدسته
بندی روزۀ عاشورا نه اعالم حکمی جدید، که صورتتوان دریافت هدف امام از بیان چنین حکمی برایمی

امری معروف و مقبول در میان همۀ عالمان مدینه، از جمله خود ابن ِشهاب ُزهری است.
کم یک مخالف جدی نیز داشت. ِعکِرمه موالی ابن عبـاس، آن را بر پایۀ نقلها، آیین در این دوره دست

اش عاشـورا ن پیش از اسالم گناهی کرده بودند که بـه کفـارهگفت قریشیاانگاشت. میای اسالمی نمیروزه
) و با وجوب روزۀ رمضان شایسته نیسـت کسـی روزۀ زمـان دیگـری را بـر خـود ٤٥روزه گرفتند (باغندی، 
رفـت (بـرای شـمار می). با توجه به آن که عکرمه از بزرگان خوارج به٤٧٢/ ٢شیبه، واجب انگارد (ابن ابی

توانیم این شیوۀ بیان وی را نوعی رویارویی محتاطانـه و )، می٢٢٠ـ٢١٨، »یخه...مش«وی، نک: مهروش، 
اصل گفتۀ او نیز ـــ که میان عاشورا و گناه قـوم قـریش در دورۀ آمیز با ایدئولوژی اکثریت حاکم بدانیم. تقیه

شـاید کنایـه بـه رفتـار تر شبیه نوعی کنایه است (برانگیز، و بیشزند ـــ کالمی تأملپیش از اسالم پیوند می
امویان با امام حسین (ع))؛ چه، شاهدی نداریم که نشان دهـد پـیش از اسـالم نیـز گنـاه و کفـارۀ آن بـرای 

).۳۴۲/ ۱۱قریشیان معنایی داشته است (نک: علی، 

. نگرش امامان شیعه4
فـی حـاکی از ایـن توان شـواهد مختلبا ُمروری بر اقوال َمروی از امامان شیعه (ع) در نسلهای بعد، می

گیـری فراتـر رفتـه، و از داشت عاشورا توسعه یافته و از روزهیافت که در گذر زمان، از یک سو آیینهای گرامی
دیگر سو، بر معناهایی حمل شده که از نگاه اقلیتهایی همچون شیعیان و احیانًا خوارج قابـل تحمـل نبـوده 

است.
الف) امام باقر (ع)

اند. یکی مشابه غالب عالمان عصر تـابعین اسـت؛ امام باقر (ع) نسبت دادهگیری متفاوت بهدو موضع
)، یا مـثًال روز نـزول ۱۳۴/ ۲، االستبصارروزۀ عاشورا کفارۀ گناهان سال دانسته شود (شیخ طوسی، این که 

ن ). شاید گمـا۳۰۰/ ۴، التهذیببرکات خدا بر پیامبران پیشین، و زمان قیام قائم (ع) باشد (شیخ طوسی، 
بر پایۀ تقیه است. مشکل بتوان چنین سخنی را پذیرفت؛ چه، مواضعی مشابه بـه امامـان رود اینها سخنانی 
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اند. فرض دیگر آن است که این سخن، پیش از آن صادر شده باشد که اکثریت حاکم، پیشین هم نسبت داده

هنوز روزی بوده است گرامی که اند. عاشورا در زمان صدوِر این سخنانعاشورا را به جشنی عام تبدیل کرده
آداب و اعمال نیکویی در آن توصیه شده، و از قضـا، شـهادت امـام حسـین (ع) نیـز در آن روی داده. روزه 
گرفتن در آن هنوز عمًال هیچ تالزم خاصی با عیـد گـرفتنش نـدارد و طعنـی بـه شـهادت امـام حسـین (ع) 

ایات و حملشان بـر تقیـه یـا وجـوهی دیگـر، نـک: شود (برای تحلیل عالمان شیعه از این رومحسوب نمی
).٢٢ـ٢١پاکزاد، 

کنند؛ این که روزۀ عاشورا دستۀ دوم، روایاتی است که موضعی مشابه عکرمه به آن حضرت منتسب می
)؛ ۸۵/ ۲، فقیه(ابن بابویـه، در زمان پیامبر اکرم (ص) پیش از وجوب رمضان تشریع، سپس منسوخ گشت 

در َسَفر یا در َحَضر نبایـد آن را روزه گرفـت ) و ۱۴۶/ ۴ن به آن بدعت است (کلینی، از این پس نیز، پرداخت
خواسـت روزهـای دیگـری امام گویی معتقد بود پیامبر (ص) پیش از تشـریع رمضـان می).١٤٦/ ٤(کلینی، 

امـر بـه همین سـبب روز عاشـورا همچون عاشورا یا عرفه را برای چنین عبادتی درنظر گیرد (نک: همانجا). بـه
).٢٩٠/ ١داری کرد و حّتی به مناطق اطراف، پیک فرستاد؛ تا این که روزۀ رمضان تشریع شد (همو، روزه

دهند که در اواخر عمر امام بـاقر (ع)، فضـای فرهنـگ عمـومی تغییـر کـرده، و این قبیل روایات نشان می
ا نیـز در حمایـت از ایـن آیـین عیبـی رفته صورت جشنی ساالنه به خود گرفته است. عامۀ مسلمانهعاشورا رفته

کننـد. در برابـر، شخصـیتهایی همچـون امـام بـاقر (ع) و عکرمـه آن را بینند و به سنت صحابه اسـتناد مینمی
شان مثـل نمـاز عقائد و آیینهای عبادیدرخویشرهبریتحتراشیعیانکنونتاکه) ع(		تابند. امام باقربرنمی

یخ فقه اسـالمیاست (نک: مهـروش، هویتی مستقل از عاّمه بخشیده  )، اکنـون مجـال دارد ٣٤٤ــ٣٣٦، تار
اعتراض خود را به چنین جشنی نیز نمایان کند و از عاشورا فرصتی برای تثبیت هویت مستقل شیعی بسازد.

ب) امام صادق (ع)
ر ق)، دامنـۀ منازعـات بـر سـ١٤٨(د. (ع)ق) بـه دوران امـام صـادق١١٨با گذر از عصر امـام بـاقر (د. 

مشروعیت روزۀ عاشورا توسعه یافت. آیینهای عاشورا هم از روزه فراتر رفت و به یـک جشـن عمـومی َبـَدل 
تری گرفـت. سازی بـرای خـود بـا آیینهـای عاشـورا امتـداد نمایـانشد. حرکت شیعیان نیز در مسیر هویت

ع) موضع پدرش را در بـارۀ تدریج گامی فراتر از پدر نهاد. نخست امام صادق (گونه، امام صادق (ع) بهاین
روزۀ عاشورا تأیید فرمود و اشتغال به روزۀ متروک را بدعت شناساند. افزون بر این، خالف تصور عامه گفت 

/ ٤(کلینـی، (ع)هیچ آیۀ صریح یا سنتی در این باره نرسیده است؛ جز رسم آل زیـاد هنگـام کشـتن حسـین 
١٤٦.(

ه و عاشورا، همچون پدر خویش گفت وجهی ندارد که این روزهـا امام در پاسخ به سؤالی در بارۀ روزۀ عرف
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داری در مکه، بایـد را در مکه، مدینه، وطن خویش یا در سفر به دیگر شهرها روزه گیرند (همانجا). نهی از روزه

توانسته است مانع دیگر عبادات شـود (قیـاس ناظر به روزۀ عرفه باشد؛ روزی که صیامش برای یک حاجی می
گفتار امام باقر (ع) در این باره). نهی از روزه در دیگر مواطن را مرتبط به عاشورا ٢٨٤/ ١ا: قاضی نعمان، کنید ب

انـد؛ کردهباید شناخت. شاید برخی معاصران امام، حکم روزۀ عاشورا را برای اهل مدینه و اطراف آن تصور می
بد، اکثریت نیز معتقد بودند که این حکم اختصاص چنان که پیامبر (ص) ایشان را به این صیام امر کرده بود. ال

به شهر خاصی ندارد. احتماًال برخی دیگر هم طبق روایت ابن عباس، برای روزۀ عاشورا قضایی در دیگـر ایـام 
گرفتند؛ همچنان که برخی نیـز، تنهـا در َحَضـر ایـن قائل نبودند و از خوف فوت فضیلتش در سفر هم روزه می

کردنـد (نـک: بخشـهای وردند و آن را از حیث حکمش در سفر، به روزۀ رمضـان ملحـق میآروزه را به جا می
پیشین). سخن امام باقر (ع) در اواخر عمرش را نیز، در همین فضای فرهنگی باید فهمیـد؛ آنجـا کـه فرمودنـد 

ا تأکیـد و تأییـد روز عاشورا و عرفه در هیچ یک از موقعیتهای فوق روزه گرفته نشود. امام صادق (ع) نیز همین ر
کردند.

افزایش حساسیت و نگرانی اهل بیت (ع) در خصوص روزۀ عاشورا در روایتی از امام صادق (ع) به نقل 
مـی، امـام صـادق (ع) را گرفتـه و از عبدالله بن ِسنان مشهود است.  بر پایۀ روایت، عبداللـه روز دهـم ُمَحرَّ

گویند و بب را شهادت امام حسین (ع) در عاشورا میداند سبب چیست. امام سبیند و هیچ نمیناراحت می
شود؛ امام کنند که از رویدادی به این مهمی غافل است. در این گفتگو فضا امن تصویر میاو را سرزنش می

ای معَتَمـد و نزدیـک بـه امـام و در عـین حـال صادق (ع) مستغنی از تقیه، و مخاطب او عبدالله نیز، شیعه
حوادث آن.خبر از عاشورا و بی

های امام با واقعیات اجتماعی اطـراف خواهد میان گفتهدر ادامۀ روایت، عبدالله در حالی که انگار می
ای برای ابراز این ُحزن برگزیند یـا نـه. تواند چون شیوهداری را میپرسد که آیا روزهخویش تطبیق افکند، می

کند چنین رفتاری درتعارض با تعالیم اهـل بیـت گویی کمابیش با این رسم آشنا ست و البته، احساس نمی
دهـد کـه داری بـازش دارد، پاسـخ میداری بـا او بکنـد یـا از روزه(ع) باشد. امام نیز بی آن که بحث دامنه

آن که روزی کامل را تـا مغـرب روزه داری، گرسـنگی بکشـی و عصـر بـا توانی بدون آمادگی قبلی و بیمی
دهـد ). این روایت، شرائطی را نشان می۷۸۲، مصباح المتهجدطوسی، ای آب افطار کنی... (شیخجرعه

داشـت شـهادت امـام حسـین (ع) ندارنـد، و که شیعیان با روزۀ عاشورا آشنایند؛ اما هنوز آیینی برای گرامی
انگارند.البته، روزه را نیز، آیینی درتقابل با شهادت امام نمی

گونـه، نفـی داری حلقۀ انتسابش بـه دیـن اسـت. اینین روزهشود که آیرفته عاشورا نماد جشنی میرفته
رسد. بدین سان، شادی و جشن عاشورا و انتسابش به دین، جز با نفی کامل روزۀ عاشورا ممکن به نظر نمی
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اند فردی از وی پرسـید عاشـورا روزه شوند: از جمله، آوردهتر میرفته صریحسخنان امام صادق (ع) نیز رفته

گویـد امویـان نـذر خواهی با اهل بیت (ع) شماتت کنی، بدار! امام در ادامه می. فرمودند اگر میبدارد یا نه
(ع) کشته شود، جنگجویان سـالم بازگردنـد و خالفـت سـفیانیان از مهلکـۀ ایـن جنـگ 	کردند اگر حسین

).۶۶۷، االمالیبگذرد، عاشورا عید بگیرند و به شکرانۀ پیروزی روزه بدارند (شیخ طوسی، 
روزه نشـانۀ هـر چـه باشـد، ). ١٤٧/ ٤(کلینی، شود چنین وقتی را روزه داشت بر پایۀ بیانات امام، نمی

زدگی رسد. اگر کسـی احسـاس مصـیبتزدگی نیست و جز برای شکِر سالمت به انجام نمینشانۀ مصیبت
شـادش کـرده کند و بر شهادت حسین (ع) اندوه خوَرد، روزه نخواهد گرفت؛ مگر آن کـه سـالمت امویـان 

اش از آن چون بهـرۀ آل زیـاد، جای آَوَرد، بهرههر کسی هم که این آیین را به).همانجاباشد! (شیخ طوسی، 
آتش خواهد بود (کلینی، همانجا). هر کسی نیز که در این روز رفتارهایی مشـابه َاعیـاد انجـام دهـد، بـرای 

اش کنـد و ذخیـرهعیدی دهد، خدا او را محتاج میاشکار در شلوغی عید به بازار برود یا به خانوادهوکسب
).١٩١، االمالیگرداند (ابن بابویه، برای خانواده را مبارک نمی

ای با اعمال سـاده، این روایات گویا ست که در زمان امام صادق (ع) به مرور عاشورا از یک روزۀ کفاره
یت اخیر، مسـئلۀ اصـلی روزۀ عاشـورا وضوح در چند روابه عیدی با جشنهای مختلف مبدل شده است. به

جویی به آن است.که عید گرفتن و تبرکنیست؛ بل
اند که بیانگر فضل روزۀ عاشـورا در ادیـان پیشـین ناهمسو با مواضع فوق هم سخنی به امام نسبت داده

جـودی شود که خدا توبۀ آدم (ع) را پذیرفت، کشتی نوح بـر است. در آن روایت عاشورا روزی نمایانده می
توان این روایت را با رویکرد ). نمی٢٨٤/ ١آرام گرفت، و قائم (ع) نیز در آن قیام خواهد کرد (قاضی نعمان، 

) ع(	تر از امـام بـاقررسد سـخنی متقـدمکه به نظر میمنتسب به امام صادق (ع) در یک چارچوب دید؛ بل
؛ ٣٠٠/ ٤، التهـذیبد با: شیخ طوسـی، اند (قیاس کنیاش کردهاشتباهی به امام صادق (ع) نسبتکهاست

اش های ُغالتی متأخرتر از امـام صـادق (ع)، کـه مطالعـهگر به اندیشهنیز، برای تنها روایت مجعول و اشاره
).٢٢٧/ ١، عللطلبد، نک: ابن بابویه، فرصتی جداگانه می

) امام رضا (ع)ج
رایی و روزۀ این روز تثبیت شده اسـت. ق به بعد، شیوۀ برخورد شیعیان با جشنهای عاشو٢از نیمۀ سدۀ 

دهند. مثًال، بر پایۀ روایتی، امام رضا (ع) روزۀ عاشورا را سخنان بازمانده از امام رضا (ع) همین را نشان می
زادگان آل زیاد به شکرانۀ شهادت امام حسین (ع) گزاردنـد. سـپس روزۀ ابن ُمرجانه، و آیینی خواْند که حرام

ای سلمانها و خاصه، آل محمد (ع) نحس و شوم اسـت، متبـرک نخواهـد بـود، و روزهگفت این روز برای م
؛ ١٤٧ــ١٤٦/ ٤ندارد. هر کس هم که به این روز تبرک جوید، با دشمنان دین محشور خواهد شد (کلینـی، 
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؛ همـو، ٢٢٧/ ١، علـل(ابن بابویـه، نک: ،)ع(	گیریهای امام صادق (ع) در کالم امام رضابرای تکرار موضع

).٢٦٨ـ ٢٦٧/ ٢، عیون
گفتنی است امام رضا (ع) برخی گفتارهای کهن امامان پیشین در بارۀ اهمیـت روز عاشـورا و فضـیلت 

به واسطۀ اسماعیل بن َهّمام َبْصری از ایشان نقـل شـده اسـت کـه کند. مثًال، داری در آن را نیز نقل میروزه
)؛ یـا مـثًال، روایـت شـده ۱۳۴/ ۲، االستبصار، گرفت (شیخ طوسیپیامبر اکرم (ص) روز عاشورا روزه می

است که امام رضا (ع) در حضور مأمون به روایت امام زین العابـدین (ع) در بـارۀ اسـتحباب روزۀ عاشـورا 
). این را تنها باید بـه حسـاب کوشـش بـرای حفـظ مواریـث کهـن شـیعی ١٨٧ـ١٨٥/ ١(قمی، استناد کرد 

گیری و بیان نظر.گذاشت؛ نه موضع

جهنتی
توان گفـت عاشـورا از ریشـۀ عشـرت، نـامی بـرای جشـن آغـاز سـال نـو در اکنون بر سبیل حدس می

شـماری ایـن اقـوام، گـاه در آغـاز فرهنگهای مختلف خاورمیانه بود؛ جشنی که بسته به اقتضائات شیوۀ گاه
داشـت آن هـم امیداد. از آیینهای مهـم گراش روی مینخستین ماِه سال، گاه در نهم یا دهم و حّتی هفدهم

گونه که از مغرب تا مغرب امساک نمایند. روزۀ عاشورا در مدینۀ صدر اسالم آیینی اسـت داری بود؛ اینروزه
اند و َکْم رواجش را در میان یهودیان، و مهاجران مکه نیز در میان قریشیان دیدهوشناخته که بومیان شهر بیش

جویند.آن را در گذشتۀ بوم خود میخبر از گسترۀ رواج آیین، خاستگاههر یک بی
االول و پیش از تشریع روزۀ رمضان، پیامبر اکرم (ص) آن را ترویج کرد. روزۀ عاشورا کـه در نهـم ربیـع

شد، قرار بود یادآور اهمیت هجرت به مدینه باشد؛ چنان که در فرهنـگ مقارن با عید فصح یهودیان برپا می
اسرائیل از مخـاطرات و پـا نهـادن بـه دورانـی جدیـد اسـت. عبور بنیدینی قوم یهود نیز، عید فصح یادآور

اش سخنی نگفت.(ص) این روزه را وانهاد و دیگر در باره	وانگهی، با تشریع روزۀ رمضان، پیامبر اکرم
در دوران بعد از پیامبر (ص)، صحابه هر یک تحلیلی از این رفتار بازنمودند. این روزه بـرای برخـی چنـان 

ه ترویجش کردند یا گاه آن را تنها روزۀ واجب انگاشتند. برخی نیز معتقد شدند گرچـه پیـامبر (ص) مهم شد ک
رو که از درون خانوادۀ پیامبر (ص) جا نیاورده است؛ شاید ازآننخست به این روزه امر کرده، خود آن را هرگز به

امبر (ص)، تأکیـدات وی را گـزارش خبر نداشتند و تنها اوامـر عمـومی ایشـان را دیـده بودنـد. اهـل خانـۀ پیـ
بسا چون هر ترین مروجان این روزه شدند؛ چهکردند. شخصیتهایی چون علی (ع) و عمر بن خطاب اصلیمی

انگیزش از خطرات و تحول بـزرگ خواستند بر این تأکید کنند که ِفصح پیامبر اکرم (ص) و مرور مخاطرهدو می
دینه بوده است؛ همچنان که هر دو بر این توافق کردند کـه هجـرت در سرنوشت دین اسالم، نتیجۀ هجرت به م
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نبوی، مبدأ تاریخ اسالمی باشد. از دیگر سو، چون در زمان خالفت ُعَمر به جای ماه ربیع االول کـه مقـارن بـا 
هجرت نبوی است، ماه محرم را سرآغاز سال تلقی کردند، این جشن آغاز سال هم به ماه محرم انتقـال یافـت؛ 

قالی که اشارۀ زید بن ثابت به تغییر تقویم، حاکی از آن است. این انتقال، ابهاماتی نیز بـرای آینـدگان همـراه انت
آورد.

در نسل بعد، شاگردان علی (ع) و عمر، همچون ابن عباس و ابوموسی َاشَعری نیز، نقشی مهم در ایـن 
عباس دارد که خود بیش از هر کسـی شـیفتۀ ترین نقش را در تثبیت روزۀ عاشورا، ابنباره ایفا کردند. اصلی

گذاشته است. وی شیوۀ اصـیل امسـاک را از مغـرب تـا روزۀ عاشورا بوده، و حّتی در سفرها هم آن را وانمی
کرده است از اول محرم ُنه روز بشمرند و روزۀ عاشورا را از مغرب دانسته، و بر این پایه، توصیه میمغرب می

ارشی که قدری بعد، وقتی شیوۀ روزۀ اسالمی رمضان تثبیت و بر دیگـر ایـام غالـب روز ُنُهم آغاز کنند؛ سف
شد، ابهاِم فراوان همراه آورد.

در عصر صحابه، مروجان روزۀ عاشورا غلبه داشتند و شخصیتهای معدودی مثل ابن مسعود یا معاویـه 
کید می ن به این روزه اهتمام دارد که در کردند که این روزه واجب نیست. حّتی امام حسین (ع) چنابر این تأ

دار طلبد و هنگـام شـهادت نیـز، روزهداشت عاشورا از کوفیان مهلت میآخرین روز عمر خود، برای گرامی
اند به شکرانۀ پیروزی بر امام حسین (ع) ایـن روز را روزه بدارنـد، هنـوز است. حّتی اگر امویان قرار گذاشته
اشورا برقرار نگشته است.پیوندی میان شهادت امام و روزۀ ع

در نسل بعد، عصر تابعین، استحباب روزۀ عاشورا تثبیت شده است و بزرگان اهل بیـت همچـون امـام 
هایی نیز اکنون بر سر احکـام آن پدیـد زین العابدین (ع) نیز، در این باره نظری موافق عموم دارند. اختالف

ود که باید نهم محرم روزه گرفت یا نهم و دهم هر دو شآمده است. گاه گفتارهای ابن عباس چنین تفسیر می
کنند که چرا به جای شود که اساسًا عاشورا دهم نیست، و گاه تحلیلهای مختلفی از این میرا، گاه بحث می

توان دریافت که اکنون دیگـر کسـی از خاسـتگاه و شـیوۀ روز دهم باید نهم روزه گرفت. بر پایۀ تحلیلها می
داند. از دیگر سـو، چنـان کـه ارد و سبب صدور چنین اقوالی از ابن عباس و دیگران را نمیکهن آیین خبر ند

اند، َحّجاج بن یوسف َثَقفی ـــ والی عراق ـــ نیز، در همـین دوره کوششـهایی مقریزی و باشیر هر دو گفته
کند.برای تبدیل عاشورا به یادبودی برای پیروزی امویان می

یابد و این تغییر در تدریج تغییر میواخر دوران امام باقر (ع) شرائط اجتماعی بهیک نسل بعد، یعنی از ا
شود که آن رسد. به روزۀ عاشورا رفتارهایی ضمیمه میق)، به اوج می۱۴۸ـ۱۱۸((ع)عصر امامت امام صادق

کنـد. پیونـد یرا از حالت روزی عادی با آیینی برای کفاره خارج، و آیینهای عید کهن قریش را در آن احیـا م
تواند باشد.گر مشروعیت دینی این جشنهای باستانی ـ سیاسی میداری با این آیینها تداعیروزه
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گونه، بزرگان اهل بیت (ع) که تا پیش از این خود مروج روزۀ عاشورا بودنـد، اکنـون انحرافـی در آن این

ه از دوران امـام بـاقر (ع) دورتـر اش بشناسند؛ رویکردی که هر چـدیدند که سبب شد از این پس نامشروع
شـود. امامـان شـیعه خاسـتگاه پای تثبیت هویت شیعی، تقویت میکند و پابهشویم، آشکارتر جلوه میمی

کیـد های مشـرکان قـریش و بنیدینی آیینهای عاشورا از جمله روزه را نفـی، و بـر پیونـد آن بـا شـیوه امیـه تأ
کنند.می

ای رو که دیگر شـیوهکند؛ نه ازآنای اموی در عاشورا ادامه پیدا میگیری حکومت عباسی، جشنهبا پای
کـه چـون سیاسـت عباسـیان هـم ادامـۀ آن روش را اقتضـا رایج است که انتسابش به امویان از یاد رفته؛ بل

ن های شیعیان در ایکند. به هر روی، امامان شیعه (ع) در این دوره نیز، همچنان بر نفی آیین و تمایز شیوهمی
ورزند.روز اصرار می

تر است. تر و جزءنگرانهتر به نفع اجزاء مختلف این فرضیه، محتاج مطالعاتی گستردهیافتن شواهد بیش
توان انگاشت حجـم قابـل تـوجهی گفت، میباری، هر گاه این فرضیه پذیرفته شود، خالف آنچه باشیر می

هایی معدود از آنها که باید هر یـک را ند و جز نمونهروایات اسالمی در بارۀ روزۀ عاشورا با همدیگر سازگار
توان غالب آنها را بازتابانندۀ تحوالتی تدریجی در نگرش مسـلمانان بـه ایـن آیـین جداگانه تحلیل کرد، می

شناخت.

منابع
، به کوشش اسعد محمد طیب، صیدا، المکتبة العصریة.التفسیرحاتم، عبدالرحمان بن محمد، ابن ابی
م.۱۹۸۹ق/ ۱۴۰۹، به کوشش سعید لحام، بیروت، دار الفکر، المصنفشیبه، عبدالله بن محمد، ابن ابی
م.۱۹۹۱ق/ ۱٤۱۱، به کوشش باسم فیصل احمد جوابره، ریاض، دار الرایة، اآلحاد و المثانیعاصم، احمد، ابن ابی

ق.۱۴۱۱، به کوشش علی شیری، بیروت، دار االضواء، الفتوحابن اعثم، احمد، 
ق.۱٤۱۷، قم، بعثت، االمالیبابویه، محمد بن علی، ابن

ق.۱۴۰۳ش/ ۱۳۶۲اکبر غفاری، قم، جامعۀ مدرسین، ، به کوشش علیالخصالــــــــــــــــــــ 
.م۱۹۶۶/ ق۱۳۸۵، المکتبة الحیدریة، نجف،الشرایععللــــــــــــــــــــ 
م.۱۹۸۴ق/ ۱۴۰۴علمی، ، بیروت، اعیون اخبار الرضاــــــــــــــــــــ 
ق.۱۴۰۴اکبر غفاری، قم، جامعۀ مدرسین، ، به کوشش علیفقیه من ال یحضره الفقیهــــــــــــــــــــ 

ق.۱۴۱۷، رباط، اکادیمیة المملکة المغربیة، الرحلةابن بطوطه، محمد بن عبدالله، 
م.۱۹۹۰ق/ ۱٤۱۰، به کوشش عامر احمد حیدر، بیروت، مؤسسة نادر، المسندابن جعد، علی، 

، به کوشش عبدالرحمن محمد عثمـان، مدینـه، المکتبـة السـلفیة، الموضوعاتبن علی، عبدالرحمانجوزی،	ابن



99شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره76
ق.۱۳۸۶

، به کوشش محمود ابراهیم زاید، مکه، دار الباز.المجروحینابن حبان، محمد، 
علی محمد معوض، بیروت، دار ، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و االصابةابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، 

ق.۱۴۱۵الکتب العلمیه، 
.ق۱۳٤۵، حیدرآباد دکنجمهرة اللغة،محمد،درید،	ابن

، بیروت، دار صادر.الطبقاتابن سعد، محمد، 
الکبیر، به کوشش الطبقاتــــــــــــــــــــ ترجمة االمام الحسین (ع) و مقتله من القسم غیر المطبوع من کتاب 

ش.۱۳۷۳طباطبایی، قم، آل البیت، عبدالعزیز
ق.۱٤۱٤، به کوشش جواد قیومی، قم، مکتب االعالم االسالمی، اقبال االعمالابن طاووس، علی بن موسی، 

م.۱۹۹۶ق/ ۱٤۱۶، به کوشش عبدالله بن ابراهیم وهبی، بیروت، دار ابن حزم، التفسیرابن عبدالسالم، عبدالعزیز، 
، به کوشش محمد دالی، بیروت، مؤسسة الرسالة.دب الکاتباابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، 

ق/ ۱٤۰۸، به کوشش علی شیری، بیـروت، دار احیـاء التـراث العربـی، البدایة و النهایةبن عمر، اسماعیلکثیر،	ابن
م.۱۹۸۸

، بیروت، دار احیاء التراث العربی.الکمالاکمالبن هبة الله، علیماکوال،	ابن
م.۱۹۹۰ق/ ۱٤۱۰، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، دار الفکر، السننسلیمان، ابوداوود سجستانی، 

ق.۱۳۹۸، به کوشش حسن غفاری، قم، کتابخانۀ مرعشی، مقتل الحسینابومخنف، لوط بن یحیی، 
ج عنه البخاریابوالولید باجی، سلیمان بن خلف،  یح لمن خرَّ ، به کوشـش احمـد بـزار، مغـرب، التعدیل و التجر

الوقاف.وزارة ا
، بیروت، دار صادر.المسنداحمد بن حنبل، 

م.۱۹۹۷ق/ ۱۴۱۷، به کوشش اشرف صالح علی، قاهره، مؤسسة قرطبه، االمالیباغندی، محمد بن سلیمان، 
ش.۱۳۶۳، قم، جامعۀ مدرسین، الحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد، 

یخ الصغیربخاری، محمد بن اسماعیل،  ق.۱۴۰۶براهیم زاید، بیروت، دار المعرفه، ، به کوشش محمود االتار
ق.۱٤۱۲، به کوشش عامر حسن صبری، بیروت، دار ابن حزم، الکرم و الجودبرجالنی، محمد بن حسین، 

الدین همایی، تهران، انتشـارات مـروی، ، به کوشش جاللالتفهیم الوائل صناعة التنجیمبیرونی، محمد بن احمد، 
ش.۱۳۶۲

، به کوشش عبدالمعطی قلعجی، بیروت/ قاهره، دار الکتب العلمیة/ دار الریـان دالئل النبوةبیهقی، احمد بن حسین، 
م.۱۹۸۸ق/ ۱۴۰۸للتراث، 

ق/ ۱٤۱۰، به کوشش عدنان عبدالرحمان مجیـد قیسـی، مکـه، مکتبـة المنـاره، فضائل االوقاتــــــــــــــــــــ 
م.۱۹۹۰
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، پـاییز ۷۷، ش علوم حدیث، »ها و تحلیلعاشورا، چیستی، گونهروایات روزۀ «پاکزاد، عبدالعلی و جاللی، مهدی، 

ش.۱۳۹۴
م.۱۹۸۳ق/ ۱٤۰۳، به کوشش عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، السننترمذی، محمد بن عیسی، 

ق.۱۴۰۷، به کوشش محمد علی انصاری، قم، آل البیت، بدایة الهدایةحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.۱۳۹۸، بیروت، دار الفکر، مواهب الجلیلحطاب رعینی، محمد بن عبدالرحمان،

، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیـروت/ قـاهره، دار الکتـب العلمیـه/ مکتبـة المسندحمیدی، عبدالله بن زبیر، 
م.۱۹۸۸ق/ ۱۴۰۹المتنبی، 

ق.۱۳۸۷، محرم ۱، سال سی و نهم، شماالزهر، »هل یوم الفصح هو یوم عاشوراء؟«خطیب، علی، 
م.۱۹۹۶ق/ ۱٤۱۷، ریاض، فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، دویش، احمد

، به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، دار المعرفة.میزان االعتدالذهبی، محمد بن احمد، 
م.۱۹۶۶ق/ ۱۳۸۵، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی، الکشافزمخشری، محمود بن عمر، 

ق.۱۴۳۲قم، مؤسسة االمام الصادق (ع)، ،صوم یوم عاشوراءسبحانی، جعفر، 
ش.۱۳۸۸، بهار ۱۹، سال پنجم، شمفروغ وحدت، »تأسیس تاریخ هجری«سپهری، محمد، 

فیض کاشانی، به کوشش ضیاءالدین حسینی اصفهانی، اصفهان، مکتبة االمام الوافیبر حاشیهشعرانی، ابوالحسن، 
ش.۱۳۶۵ق/ ۱۴۰۶امیر المؤمنین العامة، 

م.۱۹۷۳، بیروت، دار الجیل، نیل االوطارحمد، شوکانی، م
ش.۱۳۶۳، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، اسالمیه، االستبصارشیخ طوسی، محمد بن حسن، 

ق.۱٤۱٤، قم، دار الثقافة، االمالیــــــــــــــــــــ 
ش.۱۳۶۴، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، اسالمیه، التهذیبــــــــــــــــــــ 
م.۱۹۹۱ق/ ۱٤۱۱، بیروت مصباح المتهجدــــــــــــــــــــ 

ش.۱۳۶۵، به کوشش عباس قوچانی، تهران، اسالمیه، جواهر الکالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
یة، »صیام الصبی«صقر، عطیه،  م.۱۹۸۰ق/ ۱۴۰۰، قاهره، وزارت اوقاف، فتاوی دار االفتاء المصر

ف، صنعانی، عبدالرزاق بن همام ق.۱٤۰۳، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، المکتب االسالمی، الُمَصنَّ
، به کوشـش حمـدی بـن عبدالمجیـد سـلفی، موصـل، مکتبـة العلـوم و المعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، 

م.۱۹۸۳ق/ ۱۴۱۰۴الحکم، 
ق.۱۴۲۲عهد، ، قم، صوم عاشوراء بین السنة النبویة و البدعة االمویةطبسی، نجم الدین، 

ق/ ۱٤۱۶، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دار الکتب العلمیـة، شرح معانی اآلثارطحاوی، احمد بن محمد، 
م.۱۹۹۶

یارة العاشورطهرانی، ابوالفضل،  ، به کوشش علـی موحـد ابطحـی، قـم، چاپخانـۀ سـید شفاء الصدور فی شرح ز
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ق. ۱۴۰۹الشهداء، 

به کوشش ابوالحسن و عبدالملک محمد شریف الدین فللی، حیـدرآباد دکـن، ،المسندطیالسی، سلیمان بن داوود، 
ق.۱۳۲۱مطبعة دائرة المعارف النظامیه، 

یخ العرب قبل االسالمعلی، جواد،  م.۲۰۰۱ق/ ۱۴۲۲، بیروت، دار الساقی، المفصل فی تار
م.۱۹۲۵، ترجمۀ فارسی، لندن، بریتیش بایبل سوسایتی، عهد عتیق

، بیروت، دار احیاء التراث العربی.عمدة القاریمد، عینی، محمود بن اح
م.۲۰۰۳ق/ ۱۴۲۱الدین حنفی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ، گردآوری نظامالفتاوی الهندیه

، »سازی امویان: مطالعۀ روندی ـ فرایندی روزۀ عاشورا بـر مبنـای نظریـۀ پخـشدرآمدی بر سنت«زاده، احمد، فالح
یخ اسالم ش.۱۳۹۴، پاییز۶۳، ش تار

ق/ ۱۳۸۳، به کوشـش آصـف بـن علـی اصـغر فیضـی، قـاهره، دار المعـارف، دعائم االسالمقاضی نعمان مغربی، 
م.۱۹۶۳

، تهران، اسوه.مفاتیح الجنانقمی، عباس، 
، به کوشش فارس حسون، قم، دار الغـدیر، التعجب من اغالط العامة فی مسألة االمامةکراجکی، محمد بن علی، 

ق.۱۴۲۱
ق.۱۳۸۵اکبر غفاری، تهران، اسالمیه، ، به کوشش علیالکافیحمد بن یعقوب، کلینی، م

یق الحقگیالنی، عبدالقادر بن موسی،  ، به کوشش صالح بن محمد عویضة، بیـروت، دار الکتـب الغنیة لطالبی طر
م.۱۹۹۷ق/ ۱۴۱۷العلمیة، 

م.۱۹۸۵ق/ ۱۴۰۶التراث العربی، ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، دار احیاء الموطأمالک بن انس، 
، به کوشش سید بن عبدالمقصـود بـن عبـدالرحیم، بیـروت، دار الکتـب النکت و العیونماوردی، علی بن محمد، 

العلمیة.
یاتمحمد بن اشعث،  م.۲۰۱۳ق/ ۱۴۳۴، به کوشش مشتاق صالح مظفر، کربال، العتبة الحسینیة، الجعفر

، دارالفکر.، بیروتالصحیحمسلم بن حجاج نیشابوری، 
ش.۱۳۵۷، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانیمشکور، محمد جواد، 

م.۲۰۰۳ق/ ۱٤۲٤، به کوشش احمد فرید، بیروت، دار الکتب العلمیة، التفسیرمقاتل بن سلیمان، 
ق.۱۴۱۸، بیروت، دار الکتب العلمیة، الخططمقریزی، احمد بن علی، 

ش.۱۳۹۵، تهران، نشر نی، های نخستینتاریخ فقه اسالمی در سدهوش، فرهنگ، مهر
ش.۱۳۹۰، ۵، سال سوم، شمحدیث پژوهی، »مشیخۀ ابان بن تغلب در طبقۀ صحابه و تابعین«ــــــــــــــــــــ 

، بیروت، دارالفکر.المجموعنووی، یحیی بن شرف، 
ق.۱۴۲۰ین، ، قم، جامعۀ مدرسالعروة الوثقییزدی، کاظم، 
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م.۱۹۸۶، بیروت، دار المشرق، غرائب اللغة العربیةیسوعی، رفاعیل نخله، 

یخیعقوبی، احمد بن جعفر،  ، بیروت، دار صادر.التار
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