
 

 (بررسی و نقد عاشورا نگاری عالمه مجلسی )
 1هاجر رضایت

 چکیده

یکی از وقایع مهم جهان اسالم و به خصوص تاریخ تشیع واقعه عاشورا است ، این جریان مهم، مورخین و 

از علمای قرن یازدهم در  اندیشمندان را بر آن داشته تا به نقل و تحلیل وقایع آن بپردازند، عالمه مجلسی

برخی آثار خود قسمتی رابه نقل و شرح پیرامون این حادثه اختصاص داده است، کتاب  بحاراألنوار  و 

در این موضوع هستند،  بحاراألنوار  امروزه در نزد اهل علم و  جالءالعیون از مهمترین نگاشته های عالمه

این کتاب به قیام عاشورا مربوط می شود و همچنین  44و44حتی عموم مردم جایگاه ویژه ای دارد دو جلد 

عمده مطالب کتاب جالءالعیون؛ شرح حوادث عاشورا است برخی مورخین و محققین به این نکته اذعان دارند 

در نگارش  بحاراألنوار  جمع آوری و حفظ میراث تشیع بوده است، وگروهی قایل اند  که هدف عالمه

وار نقل کرده مورد تأیید ایشان بوده است واز طرفی روایات بحاراألنوار با روایت در بحاراألن آنچه عالمه

و  های کتاب جالءالعیون که برای عموم مردم نگاشته شده، تفاوتی ندارد، باتوجه به اهمیت قیام امام حسین

و تحلیلی به بررسی در معارف اسالمی، این نوشته بر آن است تا با شیوه مقایسه ای  جایگاه ویژه آثار عالمه

بپردازد تابتواند درست رااز نادرست جدا گرداندو راهگشا برای محققین  گزارش های عاشورایی عالمه

ونویسندگان و حتی عموم مردم باشد، دامنه این تحقیق زمان خروج امام از مدینه تا پایان روز عاشورا را در بر 

از منابع روایی و مقتل ابی مخنف بهره برده شده است و  می گیرد، در تدوین آن عالوه بر کتاب های عالمه

هم چنین از نگاشته های معاصرینی که به نوعی به نقد و بررسی این واقعه پرداخته اند و در ادامه با تأکید بر 

 ، صحت و سقم غالب گزارش های این واقعه مشخص شده، ودرمنابع و نقد و تحلیل روایت های عالمه

 از این واقعه بیان گردیده است.  مهپایان قرائت عال

 ، عاشورا نگاری، مقتل نگاری، قرائت های عاشورا، عالمه مجلسیامام حسین :کلید واژه ها
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