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چکيده
نخستین ثمره های قیام عاشورا در اربعین دیده شد و بازگشت اهل بیت امام حسین7 
قیام  آن رسیده که  زمان  اینک  و  نشده  تمام  قیام هنوز  بود که  مفهوم  بدین  به کربال 

سیدالشهدا7 در همیشة تاریخ جاودان شود.
فرهنگ  نگه داشتن  زنده  در  پیامبر9  خاندان  تدبیر  نشانگر  و  عشق  میعاد  اربعین 
شهادت است. اربعین روز بازماندگان شهداست و درحقیقت، آغازی است پس از فاجعة 

بزرگ کربال که پیام این حماسة عظیم را به گوش جهانیان رساند.
رهبر انقالب اسالمی، »احیای یاد کربال و شهادت«، »گسترش فرهنگ عاشورایی« و 
»آغاز جاذبة زیارت حسینی« را آموزه های ارزشمند اربعین حسینی می دانند که تجلی 
عشق به تربت و مرقد سیدالشهدا7 در آن جلوه گر است و پس از قرن ها، دوستداران 

اهل بیت: را با پای پیاده رهسپار زیارت اربعین می کند.
این مقاله در دو بخش »آموزه های اربعین« و »درنگ در فرازی از زیارت اربعین« به 

بیان دیدگاه های رهبر انقالب دربارة اربعین حسینی پرداخته است.

واژگان کليدی: امام حسین7، عاشورا، اربعین، رهبر انقالب اسالمی، زیارت اربعین.

احمد نبوی

اربعين، امتداد عاشورا
بازخوانی بيانات آيت  اهلل العظمي خامنه  ای
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مقدمه
اولین شکوفه های عاشورایی در اربعین شکفته شد1 و آمدن اهل  بیت حسین بن علی7 بر سر 
مزار سیدالّشهدا، در حقیقت امتداد حرکت عاشورا بود و با این کار، به پیروان امام و دوستان 
خاندان پیغمبر9 و مس��لمانانی که تحت تأثیر این حادث��ه قرار گرفته بودند فهماندند که این 
واقعه تمام نش��د و چنین فاجعه  اي، با دفن کردن و به اسارت گرفتن و رها کردن اسیران پایان 

نخواهد یافت و فراموش نخواهد شد.
رهبر معظم انقالب از این دیدگاه معتقد اس��ت که آم��دن اهل بیت: به کربال در اربعین، 
با این هدف بود که اعالم کنند: این جا میعادگاه بزرگی اس��ت که با جمع ش��دن در آن، باید 
همواره هدف بزرگ اس��الم را نیز به یاد بیاورید که همانا »تشکیل نظام اسالمی« و تالش در 

راه آن حتی در حد شهادت است2
»آموزه  ه��اي اربعی��ن« و »درنگ در فرازی از زیارت اربعین« در ن��گاه رهبر معظم انقالب، 

محور این نوشتار است.

آموزه  های اربعین

1. احیای یاد کربال و شهادت
»ش��هادت بدون خاطره، بدون یاد، بدون جوشش خون شهید، اثر خودش را نمی  بخشد و 

اربعین، آن روزی است که برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربال در آن آغاز شد«.3 
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رهب��ر انق��الب، اربعین را احیای یاد حماس��ه حس��ین بن 
علی7 در کربال دانسته، مي  فرماید:

»ش��ما فرض کنید اگر این ش��هادت عظیم در تاریخ اتفاق 
می  افتاد، یعنی حس��ین ب��ن علی7 و بقیه ش��هیدان در کربال 
شهید مي  شدند، اما بنی  امیه موفق مي  شدند همان طور که خود 
حس��ین7 و یاران عزیزش را از صفحه روزگار برافکندند و 
جسم پاکشان را در زیر خاک پنهان کردند، یاد آنها را هم از 
خاطره نسل بشر در آن روز و روزهای بعد محو کنند، آیا این 
شهادت فایده  ای برای عالم اسالم داشت؟ یا اگر هم برای آن 
روز اثری مي  گذاشت، آیا این خاطره در تاریخ برای نسل های 
بعد هم برای گرفتاری  ها و س��یاهی  ها و تاریکی  ها و یزیدهای 
دوران آینده تاریخ هم اثری روش��نگر و افش��ا کننده داشت؟ 
اگر حس��ین شهید مي  ش��د، اما مردم آن روز و مردم نسل  هاي 
بعد نمي  فهمیدند شهید شده، این خاطره چه اثری و چه نقشی 
مي  توانس��ت در رش��د و س��ازندگی و هدایت و برانگیختگی 
ملت ه��ا و اجتماعات و تاری��خ بگذارد؟ مي  دان��د هیچ اثری 
نداش��ت. آری، حسین7 شهید مي  شد، خود او به اعال علّیین 
رضوان خدا مي  رس��ید؛ ش��هیدانی که کس��ی نمي  فهمید و در 
غربت، س��کوت و خاموشی شهید شدند، به اجر خودشان در 

آخرت رسیدند ... امام چقدر درس و اسوه مي  شدند؟«
اربعین نش��انگر تدبیر خاندان پیامب��ر9 و احیاگر حقیقت 
ش��هادت اس��ت و در اربعین حسینی یاد ش��هادت حسین7 
زنده ش��د.4 آیت  اهلل خامنه  ای با اشاره به این بُعد از پیام اربعین 

مي  فرماید: 
»اهمی��ت اربعی��ن در آن اس��ت ک��ه در این روز، ب��ا تدبیر 

اهمیت اربعین در آن اس��ت که 
در این روز، با تدبیر الهی خاندان 
پیامب��ر9 یاد نهضت حس��ینی 
برای همیش��ه جاودانه شد و این 

کار پایه گذاری گردید.
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الهی خاندان پیامبر9 یاد نهضت حس��ینی برای همیش��ه جاودانه ش��د و این کار پایه گذاری 
گردی��د. اگر بازماندگان ش��هدا و صاحب��ان اصلی، در حوادث گوناگون  � از قبیل ش��هادت 
حس��ین بن علی7 در عاش��ورا  � به حفظ یاد و آثار ش��هادت کمر نبندند، نس��ل های بعد، از 
دس��تاورد شهادت اس��تفاده زیادی نخواهند برد. درست اس��ت که خدای متعال، شهدا را در 
همین دنیا هم زنده نگه می دارد و شهید به طور قهری در تاریخ و یاد مردم ماندگار است، اما 
ابزار طبیعی  اي که خدای متعال برای این کار  � مثل همه  کارها  � قرار داده است، همین چیزی 
اس��ت که در اختیار و اراده ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و به جا، می توانیم یاد شهدا 
و خاطره و فلس��فه  ش��هادت را احیا کنیم و زنده نگه داریم. اگر زینب کبری و امام سجاد8 
در طول آن روزهای اس��ارت  � چه در همان عصر عاش��ورا در کرب��ال و چه در روزهای بعد 
در راه ش��ام و کوفه و خود ش��هر ش��ام و بعد از آن در زیارت کربال و بعد عزیمت به مدینه 
و س��پس در طول س��ال های متمادی که این بزرگ��واران زنده ماندند  � مجاه��دات و تبیین و 
افش��اگری نکرده بودند و حقیقت فلسفه  عاش��ورا و هدف حسین بن علی و ظلم دشمن را بیان 
نمی کردند، واقعه  عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی ماند. چرا امام صادق7 
 � طبق روایت  � فرمودند که هر کس یک بیت ش��عر درباره  حادثه عاشورا بگوید و کسانی را 
با آن بیت ش��عر بگریاند، خداوند بهش��ت را بر او واجب خواهد کرد؟چون تمام دستگاه های 
تبلیغاتی، برای منزوی کردن و در ظلمت نگه داش��تن مس��ئله عاش��ورا و کال مسئله اهل بیت، 
 تجهیز ش��ده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه ش��د و قضیه چه بود. تبلیغ، این گونه اس��ت. 
آن روزه��ا هم مث��ل امروز، قدرت ه��ای ظالم و س��تمگر، حداکث��ر اس��تفاده را از تبلیغات 
دروغ و مغرضان��ه و ش��یطنت آمیز می کردن��د. در چنی��ن فضای��ی، مگ��ر ممکن ب��ود قضیه  
عاش��ورا  � ک��ه با این عظم��ت در بیابانی در گوش��ه اي از دنیای اس��الم اتفاق افت��اده  � با این 
تپ��ش و نش��اط باقی بماند؟ یقینا ب��دون آن تالش ها، از بین می رفت. درس��ی که اربعین به ما 
 می ده��د، این اس��ت که باید ی��اد حقیقت و خاط��ره  ش��هادت را در مقابل طوف��ان تبلیغات

 دشمن زنده نگه  داشت«.5
ایش��ان اربعین را روز بازماندگان ش��هدا دانسته،6 با اشاره به سختی مجاهدت امام سجاد و 

حضرت زینب8 در صحنه تبلیغی و فرهنگی، این نکته را یادآور مي  شود:
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»درس��ی ک��ه اربعین به ما می دهد، این اس��ت ک��ه باید یاد 
حقیقت و خاطره  ش��هادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن 
زنده نگه داشت. ش��ما ببینید از اول انقالب تا امروز، تبلیغات 
علیه انقالب و امام و اس��الم و این ملت، چه  قدر پرحجم بوده 
اس��ت. چه تبلیغات و طوفان��ی که علیه جنگ ب��ه راه نیفتاد؛ 
جنگی که دفاع و حراست از اسالم و میهن و حیثیت و شرف 
مردم بود. ببینید دش��منان علیه ش��هدای عزیزی که جانشان  � 
یعنی بزرگ ترین سرمایه شان  � را برداشتند و رفتند در راه خدا 
نثار نمودند، چه کردند و مس��تقیم و غیرمستقیم، با رادیوها و 
روزنامه ه��ا و مجله ها و کتاب هایی که منتش��ر می کردند، در 
ذهن آدم های ساده لوح در همه جای دنیا، چه تلقینی توانستند 
بکنند. اگر در مقابل این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد و 
اگر آگاهی ملت ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان، 
در خدمت حقیقتی که در این کشور وجود دارد، قرار نگیرد، 
دش��من در میدان تبلیغات غالب خواهد ش��د. میدان تبلیغات، 

میدان بسیار عظیم و خطرناکی است«.7

2. گسترش فرهنگ عاشورایی
اربعی��ن در حادث��ه  کرب��ال ی��ک آغاز ب��ود. بع��د از آن 
فاجعه بزرگ در کربال، باید حادثه اس��ارت  ها، پیام حماس��ه 
سیدالش��هداء7 را منتش��ر مي  کرد و خطبه ها و افشاگری  ها و 
حقیقت گویی  هاي حضرت زینب و امام س��جاد8 مثل یک 
رسانه  پرقدرت، باید واقعه عاشورا و هدف و جهت گیری آن 
را در محدوده  وس��یعی منتش��ر مي  نمود، و این کار انجام شد. 

رهبر انقالب در تبیین این حرکت مي  فرماید: 

اربعین در حادثه  کربال یک آغاز 
بود. بعد از آن فاجعه بزرگ در 
کربال، باید حادثه اسارت  ها، پیام 
حماسه سیدالشهداء7 را منتشر 
مي  کرد و خطبه ها و افشاگری  ها 
حض��رت  حقیقت گویی  ه��اي  و 
زین��ب و ام��ام س��جاد8 مثل 
یک رسانه  پرقدرت، باید واقعه 
عاش��ورا و ه��دف و جهت گیری 
آن را در محدوده  وسیعی منتشر 

مي  نمود.
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»خاصی��ت محیط اختناق این اس��ت که مردم فرص��ت و جرئِت این را پی��دا نمی کنند که 
حقایقی را که فهمیده اند، در عمِل خودش��ان نش��ان بدهند؛ چون اوالً دس��تگاه ظالم و مستبد 
نمی گ��ذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دس��ت او خارج ش��د و فهمیدند، نمی گذارد به 
آنچه فهمیده اند، عمل کنند. در کوفه، در ش��ام، در بی��ن راه، خیلی ها از زبان زینب کبری یا 
امام س��جاد8 یا از دیدن وضع اسرا، خیلی چیزها را فهمیدند، ولی کی جرئت می کرد، کی 
توانایی این را داش��ت که در مقابل آن دس��تگاه ظلم و اس��تکبار و استبداد و اختناق، آنچه را 
ک��ه فهمیده اس��ت، بروز دهد؟ مثل یک عقده ای در گلوی مؤمنی��ن باقی بود. این عقده روز 
اربعین اولین نِش��تر را خورد؛ اولین جوش��ش در روز اربعین در کربال اتفاق افتاد. مرحوم سید 
بن طاووس و بزرگان نوشته اند که وقتی کاروان اسرا، یعنی جناب زینب3 و بقیه در اربعین 
وارد کربال ش��دند، در آن جا فقط جابر بن عبداهلل انص��اری و عطیه عوفی نبودند؛ »رجال مِن 
بنی  هاش��م«؛ عده ای از بنی  هاشم، عده ای از یاران بر گرد تربت سیدالشهدا جمع شده بودند و 
به اس��تقبال زینب کبری3 آمدند. ش��اید این سیاسِت والیی هم که زینب کبری اصرار کرد 
ک��ه بروی��م به کربال  � در مراجعت از ش��ام  � به خاطر همین بود که ای��ن اجتماع کوچک اما 
پرمعنا، در آن جا حاصل ش��ود. حاال بعضی اس��تبعاد کردند که چطور ممکن اس��ت تا اربعین 
به کربال رسیده باش��ند. مرحوم شهید آیت اهلل قاضی یک نوشته  مفصلی دارد؛ اثبات می کنند 
ک��ه نه، ممکن اس��ت که این اتفاق افتاده باش��د. به هر حال آنچ��ه در کلمات بزرگان و قدما 
هس��ت، این اس��ت که وقتی زینب کبری و مجموعه  اهل  بیت وارد کربال شدند، عطیه  عوفی 
و جناب جابر بن عبداهلل و رجالی از بنی  هاش��م در آن جا حضور داش��تند. این نشانه و نمونه ای 
از تحقق آن هدفی اس��ت که با ش��هادت ها باید تحقق پیدا می کرد؛ یعنی گسترش این فکر و 
جرئت دادن به مردم. از همین جا بود که ماجرای توابین به وجود آمد. اگرچه ماجرای توابین 
سرکوب شد، اما بعد با فاصله  کوتاهی ماجرای قیام مختار و بقیه آن دالوران کوفه اتفاق افتاد 
و نتیجه، در هم پیچیده ش��دن دودمان بنی امیه ظالم و خبیث بر اثر همین ش��د. البته بعد از او 
 سلس��له  مروانی ها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز ش��د. این خصوصیت اربعین است. 
یعنی در اربعین افش��اگری هم هست؛ عمل هم هست؛ تحقق هدف های آن افشاگری هم در 

اربعین وجود دارد«.8
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3. آغاز جاذبه زیارت حسینی
اربعین، تجلی عشق به تربت و مرقد سیّدالّشهدا7 و آغاز 
جاذبه حس��ینی است که با وجود گذش��ت قرن های متمادی، 
همچنان دل همه  دوستداران اهل  بیت و همه  آزادگان جهان را 

به سوی رستگاری و عزت و افتخار می کشاند.
در نگاه مقام معظم رهبری، اولین جوش��ش های چش��مه 
جوش��ان محبت حسینی  � که رود همیشه جاری زیارت را در 
طول این قرن ه��ا جاري کرده  � در اربعی��ن پدید آمد. جاذبه  
قوي حس��ینی، اولین دل ها را در اربعین به س��وی خود جلب 
کرد. رفت��ن جابربن عبداهلل و عطیّه به زیارت امام حس��ین7 
در روز اربعین، س��رآغاز این حرک��ت پُربرکت بود. در طول 
قرن ها تا امروز، پیوس��ته این حرکت پُرشکوه تر، پُرجاذبه تر و 
پُرش��ورتر شده است و نام و یاد عاش��ورا را روزبه روز در دنیا 

زنده تر کرده است.9 رهبر معظم انقالب مي  فرمایند:
»چه آمدن خاندان پیغمبر در روز اربعین به کربال  � که بعضی 
روایت کرده اند  � درست باشد یا درست نباشد، ظاهرا در این 
تردیدی نیس��ت که جابربن عبداهلل انص��اری به همراه یکی از 
ب��زرگان تابعین  � که نام او را بعضی عطیه گفته اند، بعضی عطا 
گفته اند و احتمال دارد عطیه بن  حارث کوفی حمدانی باشد؛ 
به هرح��ال یکی از بزرگان تابعین اس��ت که در کوفه س��اکن 
بوده  � این راه را طی کردند و در این روز بر س��ر مزار ش��هید 
کربال حاضر شدند. ش��روع جاذبه  مغناطیس حسینی، در روز 
اربعین است. جابربن عبداهلل را از مدینه بلند می کند و به کربال 
می کش��د. این، همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت 
قرن های متمادی، در دل من و شماست. کسانی که معرفت به 

در ن��گاه مق��ام معظ��م رهبری، 
چش��مه  جوش��ش های  اولی��ن 
جوش��ان محبت حس��ینی  � که 
رود همیشه جاری زیارت را در 
طول این قرن ه��ا جاري کرده  � 
در اربعین پدید آمد. جاذبه  قوي 
حسینی، اولین دل ها را در اربعین 

به سوی خود جلب کرد.
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اهل بیت دارند، عشق و شور به کربال همیشه در دلشان زنده است. این از آن روز شروع شده 
است. عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان«.10

درنگ در فرازی از زیارت اربعین
رهبر معظم انقالب مضامین زیارت اربعین امام حسین7 را بسیار پرمغز و در خور تأمل و تدبر 
دانسته، با اشاره به این فراز از زیارت اربعین »لیستنقذ عباده من الجهالة و حیرة الضاللة« هدف از 
قیام حسینی را برطرف کردن ابرهای جهل و غفلت از افق زندگی انسان  ها و هدایت حقیقی آنان 

مي  داند.11 معظم   له با این دیدگاه، حقیقت نهضت امام را این  گونه تحلیل مي کنند: 
»فقره های اّول )زیارت( آن، دعاس��ت که گوینده این جمالت را خطاب به خداوند متعال 
عرض مي  کند: »و بذل مهجته فیک«؛ یعنی حس��ین بن علی، جان و خون خود را در راه تو داد. 
»لیستنقذ عبادک من الجهالة« تا بندگان تو را از جهل نجات دهد. »و حیرة الّضاللة« و آنها را از 
س��رگردانِی ناشی از ضاللت و گمراهی برهاند. این یک طرف قضیه، یعنی طرِف قیام کننده 
حسین بن علی علیه الّسالم است. طرف دیگر قضیه، در فقره بعدی معرفی می شود: »و قد توازر 
علیه من غّرته الدنیا و باع حّظه باالرذل األدنی«. نقطه مقابل، کس��انی بودند که فریب زندگی، 
آنه��ا را به خود مش��غول و دنیای ماّدی، زخارف دنیایی، ش��هوات و هواه��ای نفس، از خود 
بیخودش��ان کرده بود. »و باع حّظه باالرذل األدنی«؛ سهمی را که خدای متعال برای هر انسانی 
در آفرینش عظیم خود قرار داده است  � این سهم عبارت است از سعادت و خوشبختی دنیا و 
آخرت  � به بهای پست و ناچیز و غیر قابل اعتنایی فروخته بودند. این، خالصه نهضت حسینی 
اس��ت. با مداقّه در این بیان، انسان احساس مي  کند که نهضت حسینی در واقع با دو نگاه قابل 
مالحظه اس��ت، که هر دو هم درست اس��ت؛ اما مجموع دو نگاه، نشان دهنده  ابعاد عظیم این 
نهضت اس��ت. یک نگاه، حرکت ظاهری حسین بن علی است که حرکت علیه یک حکومت 
فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر  � یعنی حکومت یزید  � است؛ اما باطن این قضیه، حرکت 
بزرگ تری اس��ت که نگاه دوم، انسان را به آن مي  رس��اند، و آن حرکت علیه جهل و زبونی 
انس��ان اس��ت. در حقیقت، امام حس��ین7 اگرچه با یزید مبارزه می کند، اما مبارزه گسترده 
تاریخی وی با یزیِد کوته عمِر بی  ارزش نیس��ت؛ بلکه با جهل و پس��تی و گمراهی و زبونی و 

ذلّت انسان است. امام حسین با اینها مبارزه مي  کند«.12
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در نگاه ایش��ان، ویژگي حکومت پیامبر این بود که به جای 
ابتن��ا بر ظل��م، بر عدل بنا ش��ده بود. به جای ش��رک و تفرقه 
فکری انس��ان، متّکی ب��ر توحید و تمرکز ب��ر عبودیت ذات 
مق��دس پروردگار بود. به جای جهل، متّکی بر علم و معرفت 
ب��ود. به جای کینه ورزی انس��ان ها با هم، متّک��ی بر محبّت و 
ارتب��اط و اتّصال و رفق و مدارا ب��ود؛ یعنی یک حکومِت از 
ظاهر و باطن آراسته. انس��انی که در چنین حکومتی پرورش 
مي یاب��د، انس��انی باتقوا، پاکدام��ن، عالم، بابصی��رت، فّعال، 
پُرنش��اط، متحّرک و رو به کمال اس��ت. اما با گذش��ت فقط 
پنجاه سال، وضعیت عوض شد. اسم، اسم اسالم ماند؛ نام، نام 
اس��المی بود، اما باطن دیگر اس��المی نبود. به جای حکومت 
ع��دل، باز حکومت ظلم بر س��ر کار آمد. به ج��ای برابری و 
برادری، تبعیض و دودس��تگی و ش��کاف طبقات��ی به وجود 
آمد. به ج��ای معرفت، جهل حاکم ش��د. در این دوره پنجاه 
س��اله، هرچه ب��ه جلوتر مي  آیی��م، اگر انس��ان بخواهد از این 
س��رفصل ها بیشتر پیدا کند، صدها ش��اهد و نمونه وجود دارد 
 ک��ه اهل تحقیق باید اینها را ب��رای ذهن های جوان و جوینده

 روشن کنند.13
رهبر انقالب در تحلیلی دیگر، معتقدند:

»بش��ریت همیشه دستخوش ش��یطنت شیطان هاست. همیشه 
ش��یطان های بزرگ و کوچک، برای تأمین هدف های خود، 
انس��ان ها و توده های مردم و ملت ها را قربانی مي  کنند ... باید 
به بش��ر کمک کرد؛ باید به بندگان خدا مدد رساند، تا بتوانند 
خ��ود را از جهالت نجات بدهند و از س��رگردانی و گمراهی 

خالص بشوند«.

حس��ین بن علی7، جان و خون 
خود را در راه تو داد. »لیس��تنقذ 
عبادک من الجهاله« تا بندگان 
ت��و را از جهل نج��ات دهد. »و 
از  الّضالل��ه« و آنه��ا را  حی��رة 
س��رگردانِی ناش��ی از ضاللت و 

گمراهی برهاند.
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ایشان در این بخش، از فداکاری امام حسین7 در نجات امت چنین یاد مي  کند: 
»چه کس��ی می تواند این دست نجات را به سوی بشریت دراز کند؟ آن کسانی که چسبیده 
به مطامع و هوس ها و ش��هوات باش��ند، نمی توانند؛ چون خودش��ان گمراهند. آن کسانی که 
اس��یر خودخواهی ها و منیت ها باش��ند، نمی توانند بشر را نجات بدهند. باید کسی پیدا بشود و 
خودش��ان را نجات بدهد، یا لطف خدا به س��راغ آنها بیاید تا اراده آنها قوی بش��ود و بتوانند 
خودشان را رها کنند. آن کسی می تواند بشر را نجات بدهد، که دارای گذشت باشد؛ بتواند 
ایثار کند و از ش��هوات بگذرد؛ از منیت و خودپرس��تی و خودخواهی و حرص و هوا و حسد 
و بخل و بقیه گرفتاری هایی که معموالً انس��ان دارد، بیرون بیاید، تا بتواند ش��معی فرا راه بشر 

روشن کند«.14 

پی نوشت ها:
1. 1 آبان 1385.

2 . 24 مهر 1366.

3. 22 آبان 1363.

4. 22 آبان 1363.
5. 29 شهریور 1368. 

6 . 22 آبان 1363
7 . 29 شهریور 1368.

8 . 28 بهمن 1387.
9. 1 فروردین  1385.

10. 1 فروردین  1385.
11. 14 خرداد 1385.
12. 14 خرداد 1385.
13. 14 خرداد 1385.

14. 21 شهریور 1369.
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چکيده
دین اس��الم بر زنده نگه داش��تن یاد و خاطرة بزرگان دینی تأکید دارد و این س��ّنت در 
س��فارش پیش��وایان دینی به زیارت ب��ارگاه پیامبر اکرم9 ، امام��ان معصوم: و دیگر 
بزرگان دینی جلوه گر ش��ده است. در فرهنگ تشیع، زیارت مرقد امام حسین7 اهمیت 
ویژه ای دارد؛ به طوری که در روایات فراوانی از پیامبر9 و دیگر معصومان: واجبی اخالقی 
شمرده شده است. بیشتر این روایات از امام جعفر صادق7 نقل شده که این امر به سبب 

فراغت و گشایشی بود که در آغاز حکومت عباسیان برای ایشان پدید آمد.
این مقاله پس از بیان اهمیت و فلسفة زیارت مرقد بزرگان دینی به ویژه امام حسین7 نزد 
مسلمانان، روایاتی را در این باب بیان کرده، سپس با اشاره به نمونه هایی از سفارش های 
پیش��وایان دینی دربارة زیارت مرقد حس��ینی و دیدگاه علمای شیعه دراین باره، برخی از 
مش��هورترین زائران بارگاه سیدالشهدا7 را نام برده و موضع حاکمان ستمگر را در برابر 

زیارت مرقد امام حسین7 بیان کرده است.

واژگان کليدی: زیارت، امام حسین7، مرقد حسینی بزرگان دین، زائر.

جعفر الهادی

اهميت و فلسفه زيارت 
مرقد حسينی
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درآمد
احترام و بزرگداش��ت ش��خصیت های ملّی و بزرگ، سنّت همیش��گی جوامع گوناگون بوده 
است؛ زیرا زنده نگه داشتن یاد و نام این شخصیّت   ها، در حقیقت حیات بخشیدن به ارزش هایی 
اس��ت که برای تحقق آنها زحمت های فراوانی متحّمل شده اند. هر ملّتی و اُمّتی به ارزش ها و 
فرهنگش و ش��خصیّت هایی که در این راه قربانی شده اند، افتخار می کند و این امری عاقالنه 

و مطابق با فطرت سلیم است.
اسالم نیز هیچ گاه مخالف چنین سنّتی نبوده و اصوالً این روش اسالم است که با سنت های 

موافق فطرت و عقالنیت، مخالفت نمی کند.
آن گاه که اس��الم به مناطق فلسطین و س��وریه و عراق و دیگر سرزمین هایی که مراقد انبیاء 
و صالحین در آن جا وجود داش��ت، وارد ش��د، متعّرض آنها نشد و حتی کسانی که به عنوان 
خلیفه پس از پیامبر آمدند نیز قصد سوئی به این مراقد نداشتند؛ بلکه چه  بسا بر حمایت از این 
مراق��د و محافظ��ت از آنها تأکید می کردند و افراد متدیّن و متعّه��د را به عنوان متولّی بر این 

حرم ها می گماشتند. در دائرة المعارف اسالمی آمده است:
هنگامی که مسلمانان فلسطین را فتح کردند، طایفه ای از مسیحیان به نام »لَْخم« را یافتند که 
در کن��ار مرقد ابراهیم خلیل7 در »حبرون« زندگی می کردند؛ امّا با کمال ُصلح و س��المت 
با ایش��ان رفتار نمودند و مس��لمانان نیز به حرم حضرت ابراهیم7 احترام فراوان گذاش��تند، 
تا جایی بس��یاری از آن قوم مس��لمان شدند؛ زیرا دریافتند که با اس��الم نیز می توانند در کنار 
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مرق��د ابراهیم خلیل الّرحمان بمانن��د و آن را زیارت کنند. بر 
فراز مرقد ابراهیم7 گنبدی اس��ت که در اوایل دوره اسالمی 
ساخته ش��ده است. مرقد اس��حاق و یعقوب نبی8 نیز چنین 
است. حاکمان مسلمان هدایای گران قدری به این مراقد مطهر 
پیش  ک��ش می نمودند.1 جهانگردان غرب��ی توصیفات خود از 
این حرم ها و س��اختمان  ها را در سفرنامه های ش��ان نوشته اند. 
در همین راستاس��ت که قران کریم قصص پیشینیان را بازگو 
می کند و در این داستان ها رّد پایی از ساختن مراقدی بر روی 
قبور بزرگان یافت می ش��ود. مثل داس��تان اصحاب کهف که 
پس از اّطالع مردم از ماجرای عجیب آنان و آگاهی از منزلت 
ایش��ان، پس از فوت آن بزرگواران تصمیم گرفتند تا َحَرمی 
برای آنان بس��ازند و از باب تبّرک در آن َحَرم ها به عبادت و 

سجود و رکوع بپردازند.2
ق��رآن کریم حتی دس��توراتی را نیز در همی��ن زمینه صادر 
می کن��د و به مس��لمانان می گوید مق��ام ابراهی��م را به عنوان 
جایگاه نماز انتخاب کنند و به سعی بین صفا و مروه بپردازند؛ 
آن هم به یاد س��عی و تالش حضرت هاجر، همسر ابراهیم7 

در پی یافتن آب برای فرزند اسماعیل.
اس��الم برای ِحجر اسماعیل که نشانه دیگری است، حرمت 
قائل شده و آن را در محدوده طواف قرار داده و ورود به آن 
را مُبطل طواف بیان کرده اس��ت؛ چرا که قبور انبیای الهی در 
آن واقع ش��ده اس��ت. همچنین َرمی جمرات سه  گانه و قُربانی 
کردن در مِنی را نیز جزئی از مناسک حّج ابراهیمی قرار داده 

است.
این دستورات با هدف جاودان نمودن یاد و خاطره بزرگان 

اولی��ن و مهم تری��ن مرقد مورد 
توّجه در اس��الم، مرقد رس��ول 
اکرم9 بود که مس��لمانان در 
زی��ارت آن مرقد ش��ریف، رمز 
عظمت خویش و سّر مجدشان و 
منشأ شوکتشان و منبع عزتشان 

را جست وجو می کنند. 
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دین و تالش های آنان در راه اعتالی انس��انیت و اجرای دستورات خداوند صادر شده است. 
ابن  قیّم جوزی، شاگرد ابن  تیمیّه حّرانی می گوید:

نتیجه و عاقبت صبر هاَجر و فرزندش در دوری و غربت از وطن و تسلیم در برابر 
پروردگار نس��بت به ذبح فرزندش، این بود که آثار ایش��ان و محّل قدم های شان 
جزئی از مناس��ک مؤمنین و صدقه جاریه ای برای ایشان تا قیامت قرار داده شود 
و این س��نّت پروردگار است نس��بت به کسی که می خواهد از میان خلقش او را 

باال ببرد.3
خداوند متعال تمام این ها را تذّکری برای بشریّت در طول تاریخ قرار داده است تا فداکاری 
و تالش انسان در جهت کمال و پیشرفت معنوی را فرا بگیرد. از علی بن جعفر نقل شده است 
که از برادر بزرگوارش امام موس��ی بن جعفر7 پرسید: چرا رمی جمرات جزء مناسک حج 
قرار داده شده؟ امام فرمودند: »ابلیس که برای ابراهیم7 تمثّل پیدا کرد، حضرت به طرف او 

سنگ پرتاب کرد و این سنّتی دائمی در حّج شد«.4
از امام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: »ابراهیم7 زمانی که اس��ماعیل را در مّکه گذاشت، 
پس از مّدتی تش��نه ش��د؛ مادرش به دنبال آب فاصله بین صفا و م��روه را هفت مرتبه رفت و 

برگشت و خداوند آن را به شکل سنّتی در حّج قرار داد«.5

مسلمانان و جاودانگی شخصیّت های اسالمی
مس��لمانان در طول تاریخ اسالم، به زنده نگه داش��تن یاد و خاطره شخصیّت های دینی شان 
اصرار داش��تند؛ گاهی با نوش��تن و جمع آوری سیره ایش��ان، گاهی با زنده نگه داشتن موالید 
و وفای��ت ایش��ان و گاه با تبدیل خانه های شخصی ش��ان به موزه و گاهی با س��اخت و ترمیم 

قبورشان و ساختن بنا بر روی آن و زیارت آنها. 
اولین و مهم ترین مرقد مورد توّجه در اس��الم، مرقد رس��ول اکرم9 بود که مس��لمانان در 
زیارت آن مرقد شریف، رمز عظمت خویش و سّر مجدشان و منشأ شوکتشان و منبع عزتشان 
را جس��ت وجو می کنند. حتی آنان خانه ای را که پیامبر اکرم9 در ش��هر مّکه در آن به دنیا 
آمده بود را مقدس ش��مرده و به آن توجه ویژه دارند. همین طور محلّی که برای اّولین بار بر 
پیامبر اکرم9 وحی فرس��تاده شد و ایشان به رسالت برگزیده ش��د، یعنی غار حرا را گرامی 
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می دارند. مسلمانان از کوه باال رفته و در غار حرا نماز می خوانند و به آن تبرک می جویند.
بعد از آثار نبی اکرم9  مس��لمانان به مراقد و آث��ار ائمه معصومین: و خوبان از اصحاب 
ایشان متوجه شدند و حتّی خانه های ایشان زیارتگاه مردم گردید؛ چرا که خداوند می فرماید: 

)فی بُیوٍت اَِذَن اهللُ اَْن ُتْرَفَع و یُْذَکَر فیها اسمه(.6
جالل  الدین س��یوطی از انس بن مال��ک و بریده نقل می کند که وقتي رس��ول خدا9 این 
آی��ه را تالوت فرمود، مردی برخاس��ت و گفت: آنها کدام خانه ها هس��تند؟ حضرت فرمود: 
»خانه ه��ای انبیاس��ت«. پس ابوبکر برخاس��ت و در حالی که به خانه علی و فاطمه 7 اش��اره 
می کرد گفت: ای رس��ول خدا! این خانه از جمله  آنهاس��ت؟ پیامبر اکرم9 فرمود: »بلکه از 

برتریِن آنهاست«.7
پس چه فرقی اس��ت میان خانه ای که این بزرگواران در آن زندگی می کردند، با خانه هایی 
که پیکر مطهرش��ان در آن آرام گرفته اس��ت؟ در سیره مس��لمانان چنین فرقی وجود نداشته 
اس��ت. چرا این گونه نباشد، در حالی که مس��لمین معتقدند پیامبر اکرم9 و اهل  بیت پاک و 
راس��تگویش: زنده اند و نزد پروردگار روزی داده می شوند، همان طور که شهیدان روزی 

داده می شوند و آنان در رتبه سوم پس از انبیا و صدیقین هستند.8
به درستی که تکریم و احترام مراقد ائمه اطهار و اهل  بیت پیامبر9 واجبی اخالقی است که 
به نّص قرآن کریم موّدت ایش��ان واجب شده است، آن  جا که می فرماید: )ُقْل ال اَْسئلُکم َعَلیه 

اجراً ااّل الموّدة فی الُْقربی(.9
مراق��د این بزرگان، چراغ های هدایت زندگی اس��ت. این مراقد، قلب تپنده امت اس��الم و 
راهنماي آنان به س��وي رس��تگاري است و آن گاه که انس��ان در مقابل این مراقد و حرم  هاي 

مقدس می ایستد، آن را کاماًل حس مي کند.

زیارت امام حسین7
رسول خدا9  بارها به زیارت مرقد خود و ائمه اطهار: به ویژه حسین7 اشاره فرموده است.10 
آیا حسین7 شهید راه عقیده نبود؟ آیااو در راه شریعت قرباني نشد؟ آیا رمز زیر بار ظلم و جور 
نرفتن و آموزگار ایثار و فداکاری نبود؟ کوچک ترین کاری که هر مسلمانی می تواند انجام دهد، 

این است که به زیارت مراقد این بزرگواران برود و از فضای معنوی این حرم ها فیض ببرد.
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روایات
1. ام  س��لمه روایت کرده که رس��ول خدا9 ش��بی به ناگاه با 
حالت اضطراب از خواب بیدار ش��دند و دوباره خوابیدند؛ اما 
پ��س از لحظاتی دوب��اره با اضطراب بیدار ش��دند و دیدم در 
دست مبارکشان خاک س��رخ  رنگی بود که آن را می بویید و 
می بوسید. به ایشان عرض کردم: این تربت چیست؟ حضرت 
فرمود: »جبرئیل به من خبر داد که حس��ین7 در زمین عراق 
کش��ته می ش��ود و این خاک زمینی اس��ت که حسین در آن 

کشته می شود.11
2. ام   س��لمه روایت کرده اس��ت: پیامب��ر9 روزی در خانه 
من نشس��ته بودند که فرمود: کس��ی بر من وارد نشود! پس از 
لحظاتی حس��ین7 داخل ش��د و در آغوش رسول خدا جای 
گرفت و پیامبر اکرم9 دس��ت بر س��رش می کش��ید و گریه 
می کرد. به ایشان عرض کردم: به خدا وقتی داخل شد، متوّجه 
نش��دم! حضرت فرمود: »جبرئیل در خانه بود؛ از من پرس��ید: 
آیا حس��ین7 را دوس��ت داری؟ گفتم: آری. جبرئیل گفت: 
امّت تو او را در س��رزمینی به نام کربال می ُکشند. پس جبرئیل 

مقداری از خاک این زمین را برایم آورد و نشانم داد«.12
3. عایش��ه روای��ت می کند که حس��ین بن علی بر رس��ول 
خدا9 در حالی که پیامبر در حال دریافت وحی بودند، وارد 
ش��د. جبرئیل عرض کرد: ای محمد! آیا او را دوست داری؟ 
فرمود: چرا پس��رم را دوس��ت نداشته باش��م؟! جبرئیل عرض 
کرد: به درس��تی که امّت تو، او را می کشند. و در این هنگام 
جبرئیل مقداری خاک در دس��ت داشت. پس گفت: در این 
زمین پسرت کشته می ش��ود و اسم آن سرزمین »طّف« است. 

رس��ول خدا9  بارها به زیارت 
مرق��د خ��ود و ائم��ه اطهار: 
به ویژه حسین7 اشاره فرموده 
ش��هید  حس��ین7  اس��ت.آیا 
راه عقی��ده نبود؟ آی��ااو در راه 
ش��ریعت قربان��ي نش��د؟ آی��ا 
رم��ز زیر بار ظل��م و جور نرفتن 
 و آم��وزگار ایث��ار و ف��داکاری

 نبود؟ 
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وقتی جبرئیل رفت، تربت در دست رسول خدا9 بود و می گریست. پیامبر9 به من فرمود:
»جبرئیل به من گفت: پس��رم حسین7  در زمین طّف کشته می شود و امتم پس از من دچار 
امتحان س��ختی می شوند«. پس حضرت به س��وی اصحابش رفت که علی7 هم میان ایشان 
بود و ابوبکر و عمر و حذیفه و عّمار و ابوذر، گریه می کردند. اصحاب پیش آمدند و عرض 
کردند: چه چیزی شما را به گریه انداخته ای رسول خدا! حضرت فرمود: »جبرئیل به من گفته 
که پسرم حسین کشته می شود و خاک زمین طّف را برایم آورده و به من خبر داده که قبرش 

هم در آن سرزمین است«.13
4. انس بن حارث از نبّی مکّرم9 روایت می کند که فرمود: »پس��رم حس��ین در زمینی که 
به آن کربال می گویند، کش��ته می شود. پس هر یک از شما آن روز را درک کرد، باید او را 

یاری کند.14
عالّمه ش��یخ محمد صبّان شافعی در کتابش به نام »اس��عاف الراغبین« به حاشیه کتاب »نور 

االبصار« نوشته شبلنجی شافعی می نویسد:
از راه ها و اس��انید متعّدد این خبر به ما رس��یده که جبرئی��ل امین وحی به پیامبر 
اک��رم9 خبر داده که حس��ین کش��ته می ش��ود و زمینی را که حس��ین در آن 
کش��ته می ش��ود را نیز به پیامبر نش��ان داده و مقداری از خ��اک آن زمین را به 
پیامبر داده اس��ت. در برخی روایات تصریح ش��ده که نام آن زمین کربالس��ت 
و در برخ��ی دیگ��ر از آن به طّف یاد ش��ده اس��ت و در برخی روای��ات نیز از 
این منطقه به س��احل فرات یاد ش��ده اس��ت. باید توجه داش��ت ای��ن روایات با 
 یکدیگ��ر تع��ارض ندارند؛ چون فرات به س��رزمین طف که یکی از ش��هرهای 

کربالست می رسد.15
پیامبر اکرم9 با بیان این روایات می خواس��ت که مردم به سرزمین کربال رفت  وآمد داشته 
باشند و همان طور که به زیارت او می روند، به زیارت حسین7 نیز بروند. چون هدف از هر 
دو زیارت، یک چیز اس��ت و آن یادآوری تقوا و اخالق و جهاد در راه خدا و فداکاری در 
راه دین خدا و توجه به عالم ملکوت و فاصله گرفتن از دنیاست. این زیارت ها تجدید پیمانی 
با رس��ول خدا9 و اهل  بیت ایشان: و تذّکری است نسبت به فداکاری های این بزرگواران 

در شرایط سخت.
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روایاتی در باب زیارت حضرت حسین7 
1. از امام صادق7 نقل ش��ده اس��ت که فرمود: »کسی که 
دوس��ت دارد در روز قیام��ت در پرتوی رحم��ت پروردگار 

باشد، باید از جمله زّوار حسین گردد«.16
2. امام صادق7 فرمود: »در روز قیامت کس��ی نیست مگر 
این که دوست دارد از زّوار حسین بن علی باشد؛ چون می بیند 
ک��ه خداوند چگونه از روی کرامت و احترام با زّوار حس��ین 

رفتار می نماید«.17
3. از حنّان بن س��دیر نقل شده که می گوید: امام صادق7 
به من فرمود: »به زیارت حسین بروید و به او جفا نکنید؛ چون 

او سید شهدا و سرور جوانان بهشت است«.18
4. از ام��ام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: »زائر حس��ین بن 

علی7، زائر رسول خداست«.19
5. همچنین از ایشان نقل شده است  که حضرت فرمود: »هر 
کسی دوس��ت دارد که سکرات مرگ بر او آسان شود، زیاد 

به زیارت حسین7 برود«.20
6. از امام صادق7 نقل شده که فرمود: »کسی که خداوند 
خی��رش را بخواه��د، محبّت حس��ین و زیارت��ش را در دلش 
می افکند و هر کس��ی خدا ش��رش را بخواهد، کینه حسین و 

زیارتش را در دلش می اندازد«.21
7. امام صادق7 می فرماید: »کسی که حسین را با شناخت 
به حّقش زیارت کن��د، خداوند نامش را در اعلی علیین ثبت 

می کند«.22
8. عب��داهلل بن بُکیر از امام صادق7 نقل می کند که فرمود: 
»ای عبداهلل! خداوند ش��ش منطقه را در زمین برگزید: بیت   اهلل 

انس بن حارث از نبّی مکّرم9 
روایت می کند که فرمود: »پسرم 
حسین در زمینی که به آن کربال 
می گویند، کش��ته می شود. پس 
هر یک از شما آن روز را درک 

کرد، باید او را یاری کند.
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الحرام، مقابر انبیاء، مقابر اوصیاء، محّل ش��هادت ش��هدا و مس��اجدی که نام خدا در آن برده 
می ش��ود. ای عبداهلل! آیا می دانی برای کسی که به زیارت قبر حسین7 برود، چه ثوابی کنار 
گذاش��ته ش��ده؟! هیچ ُصبحی نیس��ت مگر هاتفی از میان فرشتگان  بر س��ر قبر زائر حسین ندا 
می دهد: ای جوینده خیر! به س��وی ذات پروردگار با کرامت پیش بیا و این ندا را اهل مشرق 
و مغرب می ش��نوند و باقی نمی ماند روی زمین فرش��ته ای از فرشتگان مقّرب خدا مگر این که 
به این زائر حس��ین مهربان می شوند و خداوند را باالی س��ر او تسبیح و تقدیس می کنند و از 

خداوند رضایت از او را طلب می کنند و حتی پیامبران برای زائر حسین7 دعا می کنند.23
9. از امام صادق7 نقل ش��ده است که فرمود: »کس��ی که می خواهد در همسایگی رسول 

خدا9 و در همسایگی علی و فاطمه8 باشد زیارت حسین7 را ترک نکند«.24
10. از معاویة بن وهب نقل ش��ده که امام صادق7 فرمود: »زیارت حس��ین را رها مکن؛ آیا 

دوست نداری از کسانی باشی که مالئکه برایش دعا می کنند؟!«.25
11. امام صادق7 فرمود: »فاطمه3 در میان زّوار فرزندش حس��ین حاضر ش��ده و برایشان 

استغفار می کند«.26
12. ام��ام ص��ادق7 فرمود: »قبر حس��ین7 را زیارت کنید که س��رور جوانان ش��هید راه 

خداست«.27
13. امام صادق7 فرمود: »حسین7 را زیارت کنید، ولو هر سال یک مرتبه باشد. پس هر 
کس به زیارت او بیاید، آن هم در حالی که حق او را می شناسد و حق اهل بیت را نفی نکند، 
پاداش��ی جز بهشت نخواهد داشت و رزقی وس��یع به او داده خواهد شد و خداوند به سرعت 
گره از کارش باز می کند؛ چون خداوند چهارهزار فرش��ته را وکیل نموده که صبح و ش��ب 
همگی بر حسین7 گریه کنند و زائرین را همراهی نمایند تا به خانه های شان بازگردند و اگر 
مریض ش��وند، به عیادتشان بروند و اگر مردند، پیکرش��ان را تشییع کنند و برای شان استغفار 

نمایند«.28
14. از امام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: مرقد حس��ین7 باغی از باغ های بهشت است و 
فرش��ته ای مقّرب و پیامبری فرستاده شده نیس��ت، مگر این که از خداوند می خواهد به زیارت 

حسین برود. پس گروهی پایین می روند و گروهی باال می آیند.29
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مالحظ��ه می کنید که بیش��تر ای��ن روایات، از ام��ام جعفر 
صادق7 نقل ش��ده، و این به س��بب فراغت و گشایشی بود 
که در ابتدای روی کار آمدن عباس��ی ها برای ایش��ان حاصل 
ش��د. از طرفی اموی ها تمام تالش خ��ود را برای از بین بردن 
یاد و خاط��ره کربال و امام حس��ین7 انجام دادن��د. بنابراین 
امام7 برای جبران این نقص، پیوسته فضایل زیارت حضرت 
حس��ین7 و برکاتی که در آن هس��ت را گوشزد می نمودند. 
از س��وی دیگر حضرت به تبیین ش��رایط محیط��ی پرداخته و 
می فرمودند: هر قدر انس��ان در راه زیارت حس��ین7 سختی 

ببیند و رنج بکشد، مقّرب تر خواهد بود.

نمونه های�ی از توصیه ه�ای ام�ام ص�ادق7 ب�ه زی�ارت 
سیدالشهدا7

1. محم��د بن مس��لم نقل می کند که امام ص��ادق7 به من 
فرمود: آیا به زیارت قبر حس��ین7 م��ی روی؟ عرض کردم: 
آری، امّ��ا با ترس و لرز. حضرت فرمود: »هر قدر این زیارت 
سخت تر باشد، ثواب آن بیش��تر است و میزان ثواب به اندازه 
میزان ترس است. هر کس با ترس به زیارت حسین7 بیاید، 
خداون��د ترس روز قیامت را از او برمی دارد و از او می گذرد 
و مالئک��ه بر او درود می فرس��تند و پیامبر اکرم9 به دیدنش 
می آی��د و برایش دعا می کن��د و به گونه ای در نعمت و فضل 
خدا غوطه ور می گردد که گزندی به او نمی رس��د و مشمول 

رضوان خدا می شود«.30
2. زراره نق��ل می کند: به امام باق��ر7  عرض کردم: درباره 
کس��ی که با ترس به زیارت جدتان حس��ین برود، چه نظری 
داری��د؟ حض��رت فرم��ود: »خداون��د او را در روز فزع اکبر 

هیچ ُصبحی نیس��ت مگر هاتفی 
از میان فرشتگان  بر سر قبر زائر 
حس��ین ندا می دهد: ای جوینده 
خیر! به س��وی ذات پروردگار با 
کرامت پیش بیا و این ندا را اهل 
مشرق و مغرب می شنوند و باقی 
فرش��ته ای  زمین  نمی ماند روی 
از فرش��تگان مق��ّرب خدا مگر 
این ک��ه ب��ه ای��ن زائر حس��ین 

مهربان می شوند.
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)قیامت( ایمن می دارد و مالئکه با بش��ارت با وی مالقات می کنند و به او می گویند: نترس و 
ناراحت نباش امروز روز راحتی توست«.31

3. معاویة بن وهب نقل می کند که امام صادق7 فرمود: »ای معاویه! زیارت قبر حسین7 را 
به خاطر ترس رها مکن؛ زیرا کسی که آن را ترک کند، بعد از مرگ حسرت خواهد خورد 
که ای کاش می توانس��ت به اختیار خویش از قبر بیرون آمده و به زیارت حسین7 برود. آیا 
دوس��ت نداری که خدا تو را ببیند و از جمله افرادی باش��ی که پیامبر برای شان دعا می کند و 

همین طور فاطمه و علی:؟!«.32
4� عبداهلل بن بُکیر می گوید: به امام صادق7 عرض کردم: من در درون خودم در کشاکش 
و درگیری هس��تم؛ قلبم مشتاق زیارت امام حسین7 اس��ت، امّا از مأمورین حکومتی هراس 
دارم! امام صادق7فرمود: »ای عبداهلل! آیا نمی دانی کس��ی که بترس��د و ترس��ش به خاطر ما 
باش��د، خداوند او را در قیامت در س��ایه عرش خویش قرار می دهد و با حس��ین7 هم  کالم 
می گردد و از هول قیامت ایمن می ش��ود؟ آن زمانی که مردم در جزع و فزع هس��تند، مالئکه 

او را در بر می گیرند و آرامش و بشارت می دهند«.33
مسلمانان این رسالت را از پیامبر اسالم9 و ائمه اطهار7 به خوبی دریافت کردند و بر زیارت 

حسین7 مداومت کردند تا هم یاد حسین زنده بماند و هم خود اصالح و تربیت شوند.

دیدگاه
1. ابن  بطوطه جهانگرد تونسی می نویسد:

از ش��هر حلّه به سوی ش��هر کربال حرکت کردیم. مشهد حس��ین بن علی شهر 
کوچکی اس��ت ک��ه اطرافش را باغ ه��ای نخل در بر گرفته و از فرات س��یراب 
می ش��وند. در شهر حرم و مدرسه ای بزرگ است. در گوشه حرم به زائرین غذا 

می دهند.34
2. ابن صباغ مالکی می نویسد:

پیکر حسین در خاک کربالی عراق به خاک سپرده شد و مشهدش در این شهر 
معروف است و از همه جا به زیارتش می آیند.35

3. عقبة بن عمر سهمی، شاعر معروف عرب  زبان در اواخر قرن اول هجری برای زیارت وارد 
کربال می ش��ود و وقتی به مرقد مطهر سیدالش��هدا7 می رس��د، مقابل قبر می ایستد و شروع به 
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مرثیه سرایی می کند که در بخشی از این مرثیه چنین آمده:
»مرور کردم به قبر حس��ین7 در کربال؛ سیالب اشک از 
دیدگانم بر آن فرو ریخت. س��الم خ��دا بر اهل قبور خفته 

در کربال!«.36
4. اسماعیل بن محمد حمیری )مت 178ق( شاعر عرب  زبان 

دیگری در بخشی از قصیده اش چنین گفته است:
از کنار مرقد حسین عبور کن و بگو: ای زندگی! بعد 
از پایمان ش��دن بدن حسین7 در زیر سم اسب ها، تو 
دیگر برایم ش��یرین نیستی. ای مرقدی که پاکیزه ای را 
در خود جای دادی که خودش و پدرش بهترین خلق 
خ��دا بودند؛ خلیفه به حق رس��ول خ��دا و اهل خیر و 
راضی به رضای پروردگار بودند. پس وقتی به قبرش 
رس��یدی، بیشتر درنگ کن و با اشک پاک بر شخص 

پاک نوحه کن.37
5. حاج هاشم کعبی )م 1231ق( می گوید:

تو را به خدا س��وگند می دهم اگر به کربال رفتی، سالم مرا 
برس��ان؛ تربت پاک حسین را ببوس و بس��یار گریه کن و 

دردهای روحت را درمان کن.
6. ابوالحس��ن علی ب��ن حماد بصری )م اواخ��ر قرن چهارم 

هجری( می گوید:
به سوی مرقد کسی برو که گنجینه علم و تقواست. به اشک 
چمانت التماس کن تا س��رازیر شود. صورت بر تربت پاک 
حس��ین بگذار و خطاب به قبر شریفش بگو: به شایستگی به 
چنین مقامی نائل ش��دی! در تو ریحان��ه پیامبر قرار گرفته و 
کس��ی که نزد پیامبر جایگاه عظیمی داش��ت. ای قبر! در تو 
مقام حلم و علم جای گرفته و همین برای تو فخر است. در 
تو کسی آرمیده که کشته شدنش ستون خیمه دین را لرزاند 

در حالی که بیش از آن به واسطه هدایتش محکم بود.38

»ای  صادق7فرم��ود:  ام��ام 
عبداهلل! آیا نمی دانی کس��ی که 
بترس��د و ترس��ش ب��ه خاطر ما 
باشد، خداوند او را در قیامت در 
سایه عرش خویش قرار می دهد 
و با حسین7 هم  کالم می گردد 

و از هول قیامت ایمن می شود؟
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مشهورترین زائرین مرقد حسین7
1� صحاب��ی جلیل  القدر جابر بن عبداهلل انصاری که مرقد امام حس��ین7 را در اّولین اربعین، 

یعنی چهل روز پس از شهادت حضرت در سال 61 هجری زیارت کرد.39
2. امام زین العابدین علی بن الحس��ین به همراه خانواده امام7 هنگام بازگش��ت از دمشق و 

رفتن به سوی مدینه منوره، کربال را زیارت فرمود.40
3. سلیمان بن صرد خزاعی، صحابی گران قدر رسول خدا که سابقه درخشانی در خدمت به 

اسالم داشت و قیام توابین را رهبری کرد.41
4. عالم بزرگ شیعی، جناب شریف رضی= )م 406 ق( که در رثای امام حسین7 قصیده ای 

زیبا نیز سروده است که در ابتدای آن چنین آمده:
کربال ال ِزلَت کربًا و باَل

ما لقی عندک آل المصطفی
کم علی ُتربک لّما ُصّرعوا

من دم سال و من دمع َحری
یعنی: کربال همچنان در بال و گرفتاری هستی. چه ها دید در تو اهل بیت پیامبر؟! زمانی که 

جنگ شروع شد، چقدر بر خاک تو خون جاری شد و اشک سرازیر.42
5. س��لطان عثمانی »س��لیمان قانونی« که مرقد امام حسین7 را در سال 941 هجری زیارت 
کرد و نهری را جاری کرد که به نهر س��لیمانی شهره گشت و بعدها به »نهر حسینی« تغییر نام 

داد و تأثیر بسیاری بر فراوانی باغ ها و مزارع این شهر نهاد.43

موضع گیری حاکمان ظالم در قبال مرقد حسینی
1. حاکم��ان ظالمی هم بودند ک��ه کربال و مرقد حضرت حس��ین7 را خطری برای خود 
می دانس��تند و عالقه مندان اهل بیت: را از زیارت کربال منع کرده و مشکالت بسیاری برای 
آن��ان ایجاد می کردند. بنی  امیه پس از واقعه کربال متعّرض قبر امام حس��ین7 نش��دند؛ زیرا 
از عواق��ب جنایتی که کرده بودند همواره در هراس به س��ر می بردند. بنی  امیه س��خت گیری 
می کردند، امّا نمی توانستند مانع زیارت کربال شوند. آنان می خواستند یاد و خاطره حسین7 

از ذهن مردم فراموش شود.
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2. حکوم��ت بنی  امی��ه پ��س از مدتی منقرض ش��د و پس 
از آن دوران فترت��ی پی��ش آمد که دوس��تداران اهل  بیت: 
اندکی آس��وده ش��دند و فرصتی برای زیارت مرقد ش��ریف 
امام حس��ین7 برای آنان فراهم آمد. ای��ن دوران فترت میان 
س��ال های 114 تا 148 هجری بود؛ امّا پس از گذشت این سه 
ده��ه، بنی  عباس با مرقد حس��ین7 کاری کردند که اموی ها 
نکرده بودند.44 آنان در قتل امام حس��ین7 شرکت نداشتند، 
امّا از اهانت به مرقد شریف چیزی کم نگذاشتند. اولین خلیفه 
عباسی ای که در این راه گام برداشت، منصور عباسی بود که 
کینه عجیبی نسبت به فرزندان امیرالمؤمنین7 داشت و دستور 

تخریب قبر مطهر را اّولین بار او صادر کرد.45
3. پس از او هارون الرش��ید در س��ال 193 هجری دس��تور 
انهدام س��اختمان ح��رم مطهر را داد و درخت س��دری را که 

نشانه قبر منّور حضرت بود، قطع کرد.46
4. نزدیک به چهل سال بعد، متوّکل عباسی که نوه دختری 
هارون الرش��ید بود، بر مسند خالفت نشس��ت و سیاست بسیار 
سخت گیرانه ای را نسبت به شیعیان در پیش گرفت. نقل است 
او چهار بار مرقد مطهر امام حسین7 را ویران کرد و زمینش 
را به آب بست و در آن زراعت کرد تا اثری از آن حرم شریف 
باقی نماند و م��ردم آن را فراموش کنند؛ اما هرگز در این امر 

موفق نشد.47 جالل  الدین سیوطی در این باره می نویسد:
متوکل در سال 236 هجری دستور تخریب قبر حسین7 
و بناهای اطرافش را صادر کرد و دس��تور داد تا همه 
زمین را ش��خم بزنند و بذر بکارند. متوکل به ضدیّت 
ش��دید ب��ا اهل  بیت رس��ول خ��دا9 مع��روف بود و 
مس��لمانان از این بابت رنج می بردند ... حتی اهل بغداد 

ام��ام زین العابدی��ن عل��ی ب��ن 
الحس��ین ب��ه هم��راه خان��واده 
از  بازگش��ت  ام��ام7 هن��گام 
دمش��ق و رفتن به س��وی مدینه 

منوره، کربال را زیارت فرمود.



ویژه نامه اربعین حسینی
32

روی دیوارهای ش��هر به متوکل دش��نام می نوش��تند و برخی ش��عرا در هجو او 
می س��رودند. برای نمونه چنین می گفتن��د: متوکل تأسف می خورد که چرا با 
بنی  امیه در کشتن حسین7 ش��رکت نداشته؛ به همین دلیل قبر حسین7 

را تخریب می کند!48
ابن اثیر در »کامل فی التاریخ« می نویسد:

متوکل مردم را از زیارت حسین7 محروم نمود و اطالعیه داد که هر کسی 
را نزد قبر حس��ین بیابیم، س��ه روز حبس کرده و س��پس او را می کش��یم. 
بدین وس��یله بس��یاری را از اطراف مرقد شریف دور کردند. متوّکل بغض 
زیادی نس��بت به علی بن ابی طالب7 داش��ت و دس��تور می داد تا اموال 
دوستان آن بزرگوار را ضبط و خودشان را سر به نیست کنند ... نقل است 
که مرقد حس��ین7 تا هفت مرتبه تخریب و بازس��ازی شد؛ البته تخریب 

توسط دشمنان و بازسازی توّسط دوستان.49
5. در س��ال 512 هجری خلیفه وقت عباسی »مسترش��د« و فرزندش »راشد« به خزانه حرم حسینی 

دستبرد زدند و اموال و اشیای گران  قیمتی را که شامل موقوفات و غیر موقوفات بود، غارت کردند.50
6. در سال 1226 ق نیز وّهابی ها به سرکردگی »سعود بن عبدالعزیز« با لشکری دوازده هزار 
نفری به کربال حمله کردند؛ در حالی که مردم به مناس��بت عید غدیر به نجف اش��رف رفته 
بودند و تقریباً کسی جز کودکان و زنان و پیران در شهر حضور نداشت. وّهابی ها صدها تن را 
به خاک و خون کشیدند و اهانت ها نسبت به مرقد مطهر حسین7 مرتکب شدند. چوب های 
ضریح مطهر را شکسته و از آن در پخت غذا و قهوه به عنوان هیزم آتش استفاده کردند. این 

واقعه آن قدر جان سوز بود که به »طف ثانی« یعنی کربالی دوم شهره گشت.51
متفکر مسلمان استاد عباس محمود عقاد می نویسد:

مراقد امام حسین7 و شهدای کربال امروز مزاریست که مسلمانان از هر مذهبی 
به س��وی آن می شتابند. این آسمان بر شهیدان ش��ریف تر از اینان سایه نیافکنده 

است.52
دکتر دوایت دونالدسون در کتابی که درباره عقاید شیعه و تاریخش نوشته می گوید:

از فاجعه کربال بیش از هزار سال می گذرد، امّا زائران همچنان به سوی آن 
سفر می کنند و تعدادشان روزافزون است.53
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و این همان اس��ت که امیرمؤمنان علی7 در روایت شیخ صدوق= آن را پیش  بینی فرموده 
اس��ت. حضرت می فرماید: »گویا می بینم بناهایی روی قبر حس��ین س��اخته شده و می بینم که 
محمل هایی به س��وی قبر حسین7 می رود و شبی و روزی نمی گذرد، مگر این که از سراسر 

آفاق به سوی آن می آیند.54
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چکيده
اجتماع بزرگ و کم  نظیر مردم در روز اربعین در کنار مرقد شریف امام حسین7 پدیده ای 
شگفت آور و شکوهمند است و هرگاه دشمنان اهل  بیت: در صدد منع شیعیان از حضور 
در این مراسم برآمدند، نه تنها از شمار زائران کاسته نشده؛ بلکه بر آنها بسیار افزوده شده 

است.
امام حس��ین7 با فداکاری  و جان فشانی  خود، حقایق بسیاری را جاودانه کرد و بدین 
وسیله برای مستضعفان، اشک و عبرت را در کنار هم به یادگار نهاد تا با این دو سالح در 
برابر دش��منان بایستند و آنها را از ستم در حق بیگناهان و مستضعفان بازدارند. در طول 
تاریخ، مبارزان و مجاهدان بسیاری به خون خواهی سیدالشهدا7   و اقامة شعائر حسینی 
برخاسته اند. مراسم شیعیان در عاشورا و اربعین و نیز اجتماع عظیم اربعین حسینی، برای 
کس��انی که فکر تعرض به عواطف و احساس��ات حسینی را در سرمی پرورند، یک تهدید و 

هشدار است.
این نوش��تار ضمن برش��مردن ابعاد گوناگون قیام امام حسین7 به نقش این قیام در 

گسترش نهضت های آزادی خواهانة شیعیان در طول تاریخ اشاره می کند.

واژگان کليدی: امام حسین7، عاشورا، اربعین، اشک، عبرت.

نقش اربعيـن
 در احياء  و گسترش نهضت 
سید محمدرضا حسینی جاللیامام حسين

7
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امروزه در دنیا کمتر کسی است که نام »کربال« و دو حرم شریف واقع در آن و آیین های حسینی 
و روز اربعین را نشنیده باشد. این نام ها و عناوین، همه به حسین بن علی بن ابی  طالب7، نواده  
رسول خدا9  اشاره دارد که در روز دهم محرم الحرام سال 61 هجری، در سرزمین کربال در 
عراق، به ش��هادت رسید و هر س��ال به مناسبت فرا رسیدن اربعین شهادت آن حضرت7  این 

محفل و گردهمایی عظیم به نام »اربعین« برگزار می شود.
در یکي از این دو حرم ش��ریف امام حس��ین7 و تعدادی از اهل بیت و یاران ش��هید او در 
روز عاش��ورا به خاک سپرده ش��ده اند و حرم دیگر، مرقد برادر بزرگوار امام،  یعنی حضرت 

عباس7 است که در همان روز بر ساحل رود فرات شهید گردید.
امام حس��ین7 با فداکاری  و جان فش��انی  خود، حقایق بس��یاری را جاودانه س��اخت که به 
مناسبت، دو مورد از آن را که به حیات امت اسالمی مربوط است و بر عهده دو گروه وسیع، 

یعنی مستضعفان و انقالبیون مجاهد قرار گرفته، یادآور می شویم:
نخس��ت، غم و اندوهی اس��ت که در واکنش به مصائب وارد شده بر امام حسین  و اهل  بیت 
و اصحابش: نش��ان داده می شود؛ فاجعه ای در کمال خشونت و وحشی گری که در تاریخ 

اسالم، بلکه در تاریخ جهان بی نظیر بود.
دوم، مبارزه قهرمانانه و ش��هادت  طلبانه  ای است که امام حس��ین7 و همراهان اندکش که 
کمت��ر از صد نفر بودند، در راه رس��یدن به هدف واالی خ��ود، در آن معرکه  نابرابر از جهت 
تعداد و تجهیزات، به نمایش گذاش��تند؛ امّا سیدالشهدا  و یارانش با تمام توان مقاومت کردند 
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و با جهاد در راه خدا، خود را در آغوش مرگ افکندند و با دلیری و رش��ادت، در رسیدن به 
مقام شهادت، بر یکدیگر سبقت می جستند.

بنابراین واقعه عاشورا با توجه به امر نخست، برای مستضعفان و محرومان دنیا، به ویژه شیعیان 
که آن حضرت را می ش��ناختند، مایه اندوه و مصیبت و عزاداری ش��د و با توجه به امر دوم، 
امام حس��ین7  و اصحابش، برای انقالبی��ون و مبارزین راه آزادی و عدالت و اصالح در دنیا 
در طول تاریخ، به  ویژه برای آنان که به امام حس��ین7 همچون یک الگو و مقتدا باور دارند، 

سرمشق و درس  آموز و اسباب آگاهی و تنبّه شدند.
مس��تضعفان و انقالبیون، همواره اکثریتی خاموش و س��رکوب شده، بوده اند؛ اما از ابزاری 
قوی تر و مس��تحکم برخوردارند که همان امید به وعده  یاری خداوند و اتکا به س��الح اراده 

است که خداوند در فطرت آنها به ودیعت نهاده است.
حکومت های قدرت طلب و زورگو  با وجود قدرت  نمایی های ظاهری  شان، همیشه در اقلیت 
بودند، هرچند قدرت مالی و سالح داشتند، ولی پیوسته از توده مردم در هراسند، با اینکه آنان 
دستش��ان از ثروت و سالح خالی است؛ زیرا توده ها که در اکثریتند، آرمان ها و گرایش  های  
مقدس��ی دارند که نسبت به آنها بی تفاوت نیس��تند و واکنش نشان می دهند. همچنین ایمان و 
اعتقادی دارند که به واسطه آن، به حرکت و جنبش درمی آیند. اما مستکبران و سلطه جویان، 

نه عواطف و گرایش های مقدس دارند و نه ایمان و اعتقادی.
به یقین حاکمان جور، قدرتش��ان منحصر در به  کارگیری زر و زور است؛ لکن اراده انسان 
هر س��الحی را از کار می اندازد و بی اثر می گرداند. اما اعتقادی که مردم خود را به آن مسلح 
ساخته اند و اراده ای که بر آن تکیه زده اند، پیوسته در حال استحکام بیشتر است و عواطف و 
گرایش های مقدس آنان پیوسته در جوشش و خروش. تاریخ نیز گواه است که حکومت های 
خشن و بی رحم، زودتر سرنگون می شوند و به خواری و ذلّت می افتند و این معنای تحقق »َکم 

ن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َکِثیَرًة بِِإْذِن اهلِل« است. ِمّ
گروه های انقالبی و جهادی که از زمره مس��تضعفانند، از پیش��گامی در عرصه های خطر و 
رویارویی با حاکمان و س��لطه گران و گذش��تن از همه امکانات و راحتی ها و تقدیم شهدا، از 
دیگران متمایز می ش��وند. اینان همان گروهی هس��تند که آنچه امام حس��ین7  در میان امت 
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اس��المی بر جای نهاد، محقق می س��ازند. البته ای��ن گروه ها در فعالیت  ه��ای انقالبی خود، با 
خطرها و آسیب هایی روبه  رو هستند؛ از جمله:

1. همواره از سوی قدرت های ظالم، در معرض بی رحمی و تعقیب و آوارگی قرار دارند و 
با روش های گوناگون سرکوب و کشتار، تهدید می شوند.

2. خط��ر دیگر،  افتادن در ورطه  یأس و ناکامی اس��ت که با طوالنی ش��دن کار و به تأخیر 
افتادن پیروزی و انتظار درازمدت، بروز می یابد.

3. پس از پیروزی نیز این خطر وجود دارد که انقالبیون س��رگرم دنیا ش��وند و حکومت و 
ثروت و مقام، آنها را به فتنه اندازد و عقبگرد کنند.

کمتر در تاریخ اتفاق افتاده که فاتحان به راه و روش نخستین خود پایبند مانده باشند؛ بلکه 
بی درنگ، اکثر ایش��ان دگرگون ش��ده، حتی از ا هدافی که خود تعری��ف کرده و برای آن 
به مبارزه و جهاد برخاس��تند، رویگردان ش��ده اند. این اکثریت عقبگرد کرده، البته در مقابل 
اقلیتی که می  خواهد به سیره  و شعار نخستین انقالبی خود ملتزم بماند، می ایستد و این جاست 
که اختالفات ش��کل می گیرد و ش��قاق و جدایی میان انقالبیون آهس��ته آهسته خود را نشان 

می دهد.
ه��رگاه مب��ارزان مقاوم و پایبند به اصول، تنها بمانند، دش��منان و منافق��ان و باقی مانده های 
رژیم گذشته آنها را هدف قرار می دهند و با سوء قصد و ترور شخصیت از میان بر می دارند. 
حت��ی اکثریت انقالبیون منحرف و از راه باز مانده، اقلیّت صب��ور و مقاوم را تاب نمی آورند 
و چون آنها را در برابر زیاده خواهی ها و تمنیات و ش��هوات خود مانع می بینند، می کوش��ند تا 

برکنارشان کنند و از سر راه خود بردارند.
در چنی��ن هنگام��ه ای همان اکثریت از مجاهدان که با مس��تضعفان بودند و اینک از آنها و 
اهدافش��ان جدا شده اند، به سلطه ای نو رس��یدند، بلکه به همان اندازه حکومت جبّارانه  پیشین 
تبدیل می شود؛ با این تفاوت که اینان جهاد و مردم گرایی و دین و نام امام حسین7 را شعار 
خود قرار می دهند و خود را والی و حاکم بر س��ایر مستضعفان می شمارند و دلیل و حجتشان 
این اس��ت که مجاهدت کرده اند و ش��کنجه ها و زندان ها و تبعیدها چشیده اند و اینک به آن 
پیروزی که می خواس��ته اند، نائل ش��ده اند و اکنون اس��تفاده و بهره مندی از نتایج مبارزه های 
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سرس��ختانه و طاقت فرسا حق ایشان اس��ت! یعنی این اکثریت طلبکار، هدف هایی را که خود 
مش��خص کرده بودند، یکس��ره از یاد می برد و مستضعفانی را که با پش��تیبانی آنان، حرکت 

انقالبی خویش را آغاز کرده و به قدرت رسیده بودند، همه را به فراموشی می سپارد.
ه��رگاه انقالبیون از تحقق اهداف واالیی که حس��ین بن علی7  نش��ان داده و به خاطر آن 
پیامبران و رس��والن و ائمه و عالمان و ش��هدا به مس��لخ کشیده ش��دند، ناتوان گردد، بار همه  
مش��کالت و س��ختی ها بر عهده  مس��تضعفین که تنها مانده اند، قرار می گیرد؛ همان جماعتی 
که تکیه و اعتمادش��ان بر عقیده و ایمان اس��ت و هیچ امکانات و سرمایه ای جز ایمان و شور 
انقالبی خود ندارد و همچنان که گفتیم، این شور انقالبی، شعله ای است که خاموش نمی شود 
و گرمایش به س��ردی نمی گراید. آنها به آنچه دارند، قناعت می کنند، بی آن که نسبت به دنیا 

و حکومت دنیایی چشم طمع دوخته باشند.
مصیبت امام حس��ین7  در نگاه این گروه، ش��عله ای است که س��رد و خاموش نمی شود و 
حرارتی اس��ت که فرو نمی نش��یند. حس��ین7 در جان و دل این مردم زنده است؛ از این رو 
تا چشمانش��ان اش��ک دارد و راه و روش سیدالشهدا7  چراغ راه ایشان است، بر او می گریند 
و س��وگواری می کنند و چندان که خون در رگ هاش��ان جاری و در بدن هاشان توان و نیرو 
هس��ت، در حّقش خون ها بذل می کنند تا بگویند در راه حس��ین7 و اهداف او جان خود را 
تقدی��م می دارن��د و هر چه می توانند، در اس��تمرار یاد و فکر او و گس��ترش علوم و معارفش 

می کوشند.
و اینک همان مردم ش��یفته و عاش��ق اند که رو به سوی دو بارگاه شریف دارند و در فاصله 
حرمین، پابرهنه هروله می کنند تا نشان دهند که در راه حسین7 و نهضت مقدسش، آمادگی 

هر حرکتی در آنها هست و هرگز از پای نمی نشینند.
حاکمان س��تمگر در طول تاریخ کوشیده اند تا با انواع مکر و نیرنگ، حرکت مستضعفان در 
مسیر سیدالشهدا7 را فرو بنشانند و پرتو نورانی انقالب او را خاموش کنند؛ اما جز خسارت و 
زیان بهره ای نبرده اند و برعکس، آتش اشتیاق مردم به حسین بن علی7 و نهضت روشنگرانه  او 
را شعله ورتر نموده اند. کار به جایی رسید که متوکل زمین کربال را شخم زد و با خاک یکسان 

کرد تا آثار مرقد حسینی را به کلی نابود گرداند، که البته به هدفش نرسید و ناکام ماند.
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اجتماع عظیم و منحصربه  فرد روز 
اربعین در عص��ر ما بزرگ ترین 
دلیل و گواه اس��ت بر این سخن 
ک��ه: آنچه ام��ام حس��ین7 با 
نهضت ب��زرگ و متعالی خود در 
تاریخ ماندگار کرد، بر شانه های 
امت مستضعف به سرمنزل خود 

می رسد و اقامه می گردد.

حاکمان س��تمگر در طول تاریخ 
کوش��یده اند ت��ا با ان��واع مکر و 
نیرنگ، حرکت مس��تضعفان در 
مس��یر سیدالش��هدا7 را ف��رو 
بنشانند و پرتو نورانی انقالب او را 
خاموش کنند؛ اما جز خسارت و 
زیان بهره ای نبرده اند و برعکس، 
آتش اشتیاق مردم به حسین بن 
علی7 و نهضت روشنگرانه  او را 

شعله ورتر نموده اند.

دش��منان اهل  بیت: هر گاه خواس��ته اند مردم را از روی 
آوردن به دو مرقد و حرم ش��ریف مانع شوند، هرگز از شمار 
زائران کاس��ته نش��ده؛ بلکه بر آنها بس��یار افزوده شده است؛ 
چندان  که از همه گروه ها و اصناف و از نقاط مختلف جهان، 
جمعیتی چندمیلیونی راهی کربال می ش��وند و پابرهنه خود را 

به بارگاه ملکوتی حضرت سیدالشهدا7 می رسانند. 
ای��ن تاری��خ معاصر ع��راق اس��ت؛ عراقی ک��ه نواصب و 
تکفیری ها تکریت و االنبار را در آن به اشغال خود درآوردند 
و س��ّفاح سّفاک و خون ریز و ستم پیشه تکریت )صدام(، در 
همه  عراق، مردمان ش��یفته امام حس��ین7 را مورد هجوم و 
کش��تار قرار داد و در طول حاکمیت ظالمانه خود نزدیک به 
شش میلیون نفر را به قتل رساند و بسیاری را نیز مورد شکنجه 
و بازداشت و ترور و زندان و تبعید و مصادره  اموال قرار داد. 
روحیه پلید طایفه گری در وجود این انس��ان خبیث کار را به 
جایی رساند که بعضی ش��هرهای عراق )به ویژه شهر مقدس 
کربال( را بمباران کرد و پناهندگان به مرقد امام حسین7 را 
در داخل حرم مورد ضرب و ش��تم ق��رار داد و عده ای را در 
همان جا به شهادت رساند. آثار جنایت او هنوز بر دیوارهای 

مرقد مقدس باقی و آشکار است.
اف��زون بر ای��ن، ویران کردن مس��اجد و م��دارس دینی و 
حس��ینیه ها و نیز از بین بردن ابزارها و نش��انه های عزاداری و 
هدف قرار دادن دیوانه وار شهر کربال با موشک ها و گلوله ها 
و خمپاره ها، از دیگر جنایات صّدام و حزب بعث در دشمنی 
ب��ا مظاهر دین داری و محبت به اهل بیت پیامبر9 بود. صدام 
می خواس��ت یاد و خاطره  امام حس��ین7 را ریشه  کن نماید 
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و ش��عائر حس��ینی را نابود س��ازد و وجود مقدس او را از ذهن و زبان مردم مستضعف یکسره 
بزدای��د؛ اما هرگز به هدف پلیدش نرس��ید؛ همچنان که اس��الف او از بنی امیه و مروانی ها و 
عباسی ها نیز نتوانستند محبّت حسین7 را از دل های مردم ریشه کن سازند. بلکه می بینیم مردم 
مس��تضعف در همه کشورهای جهان، از باالترین نقطه شمال تا پایین ترین منطقه  جنوب، و از 
مشرق تا مغرب، با وجود اختالف در آیین و مذهب و فرقه و گروه، بیدار شده اند و به نهضت 
امام حس��ین7 و اهداف آن آگاهی یافته اند و در مناس��بت های مختلف، به صورت انفرادی 
و گروهی، س��واره و پیاده، رو به حرم و مرقد سیدالش��هدا7 می آورند تا از روح و حقیقت 

حسینی توشه برگیرند.
این جماعت ها و دسته ها که امسال)1392ش( تعدادشان به 6331 موکب و دسته عزاداری رسیده 
بود، از داخل و خارج عراق، خود را به کربال رس��انده و جلوه هایی عظیم از عشق و دلدادگی به 
ابی  عبداهلل الحسین7 را به نمایش گذاشته بودند. اجتماع بزرگ و کم  نظیر مردم در روز اربعین، 
در کنار مرقد ش��ریف امام حس��ین7 از جهت تعداد عزاداران و نیز حضور طیف های مختلف 
م��ردم، از نژادها و رنگ ها و ادیان و مذاهب گوناگون، پدیده ای ش��گفت آور و ش��کوهمند را 
آفریده است. البته باید توجه داشت  که اجتماع روز اربعین، بی هیچ اعالن و دعوت و سازمان دهی 

خاصی صورت می گیرد و مردم به خواست و رغبت خود آن را برپا می کنند.
اجتماع عظیم و منحصربه  فرد روز اربعین در عصر ما بزرگ ترین دلیل و گواه اس��ت بر این 
س��خن که: آنچه امام حس��ین7 با نهضت بزرگ و متعالی خ��ود در تاریخ ماندگار کرد، بر 

شانه های امت مستضعف به سرمنزل خود می رسد و اقامه می گردد.
مبارزان و مجاهدان بس��یاری در طول تاریخ به خون خواهی اباعبداهلل و اقامه ش��عائر حسینی 
برخاس��ته اند. اولین حرکت با شعار »یا لثارات الحسین« توسط توابین صورت گرفت و سپس 
ابواالحرار زید شهید7 و سادات برگزیده ای همچون حسین شهید فخ و دیگر فرزندان نمونه  
پیامبر9 این راه را ادامه دادند و در ماندگار کردن نام امام حسین7 و قیام او، جانفشانی ها و 
از خودگذشتگی های بسیار نشان دادند و به دنبال ایشان، شیعیان اصیل و شرافتمند به هر شهر 
و حکومتی که وارد ش��دند و در آن اقامت کردند یا از آن گذش��تند، در تحقق این هدف از 

هیچ کوشش و ایثاری دریغ نورزیدند. 
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مراس��می که شیعیان در عاشورا 
و اربعین برگ��زار می کنند و نیز 
اجتماع میلیون��ی ای که با حضور 
مس��لمانان و توده مردم از ادیان 
و مذاه��ب گوناگ��ون تش��کیل 
می ش��ود، ب��رای کس��انی که در 
مخیله شان فکر تعرض به عواطف 
و احساسات حسینی را می پرورند، 

یک تهدید و هشدار است.

مجاهدین بس��یاری نیز با حاکم جبّ��ار و درنده  خوی عراق 
درافتادند و جنگیدند و شهدای بزرگی از اهل علم و معرفت 
و فضیل��ت را تقدی��م کردند تا این که به ی��اری خدا و همت 
مردم س��رافراز عراق، حکومت را در اختیار گرفتند. امید که 
خداون��د آنها را توفیق دهد در خدمت مردم عراق و رش��د و 
تعالی ایش��ان، اهدافی را که اعالن کرده اند، تحقق ببخش��د؛ 
به ویژه در گسترش شعائر حس��ینی و پیام ها و اهداف نهضت 
او، به وعده های خود عمل کنند و مردم را در برپایی مراس��م 
عاشورا و اربعین و مانند آن، تنها نگذارند؛ بلکه با کمک های 
دولت��ی و حمایت ه��ای م��ادی و معنوی، آنها را پش��تیبانی و 
تقویت کنند. مبادا برای روش��نفکران مدعی آزادی و جامعه 
مدنی و دموکراس��ی فرصتی فراهم شود که به مواهب ایمانی 
و عقیدتی مردم و عواطف ایش��ان نس��بت به شعائر و برنامه ها 
و عزاداری های حس��ینی دس��ت  درازی کنن��د؛ چراکه مردِم 
هواخواه امام حس��ین7 همواره در کمین و مراقب کس��انی 
هستند که بخواهند متعرض این شعائر حسینی و نهضت و قیام 
کربال ش��وند و در هر کجا و در هر زمان و از سوی هر کس 

چنین خطایی سر بزند، با آن مبارزه می کنند.
مراس��می که شیعیان در عاشورا و اربعین برگزار می کنند و 
نیز اجتماع میلیونی ای که با حضور مس��لمانان و توده مردم از 
ادیان و مذاهب گوناگون تش��کیل می شود، برای کسانی که 
در مخیله ش��ان فکر تعرض به عواطف و احساسات حسینی را 
می پرورند، یک تهدید و هشدار است. فرد فرد عزاداران امام 
حسین7، برای تعدی کنندگان به شعائر حسینی، یک تهدید 
و خطر بزرگ است و هر گام ایشان، گلوله ای است که سینه 
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معاندین را نش��انه گرفته اس��ت. صدام با همه وحشی گری اش نتوانس��ت یاد و نام حسین را از 
دل مردم ببرد و اینک که سال هاس��ت طاغوتش درهم شکس��ته، این شب  پره های کورباطنی 
که شبانه و مخفیانه عمل می کنند، نیز نخواهند توانست با ترور و ایجاد وحشت و انفجار، در 

شعائر و آیین های حسینی اخالل کنند.
مس��تضعفان شیفته سیدالشهدا7 سرسخت تر از آنند که این گونه اعمال در عزم و اراده شان 
مؤثر افتد. برنامه ها و اهداف و فرهنگ ایش��ان در مقایس��ه با آن ناصبی های نادان و  آدم کش، 
بس��یار برتر و متعالی تر اس��ت و خود باش��رافت تر و خوددارتر از آنند که به اعمال پس��ت و 

حقیرانه و سطحی ای چون ترور و انفجار و  آدم  کشی ناحق دست بزنند.
دوس��تداران ابی عبداهلل7 در روش��نایی روز چنین اجتماع میلیونی را برپا می کنند و عقاید 
راس��تین و اندیش��ه های پاک خود را فریاد می زنند و با بلندترین و رس��اترین صدا، والیت و 
موّدت خود نس��بت به اشرف مخلوقات، یعنی حضرت محمد9 و خاندان پاکش: را ابراز 

می دارند و در پرتو تعالیم قرآن و اهل  بیت: راه اسالم را خواهند پویید.
ای��ن تظاهرات و راهپیمایی مردمی، به این ش��کل و روش و با این هدف بلند و واال چیزی 
اس��ت که اهل دنیا را به حیرت و شگفتی واداش��ته و مردم به حقیقت تشیع و روحیه  پایداری 
و مقاوم��ت و محبت در آن پی برده اند. همچنین این تجمع عظیم نش��ان می دهد که ش��یعیان 
در این که باید با مدیریتی قوی و س��ازمان دهی تش��کیالِت خود، از اص��ول و عقاید خویش 
محافظ��ت کنند، دیدگاه واحد دارن��د؛ چندان که قدرتمندان و حاکمان خودس��ر و زورگو 
نتوانند در این تش��کیالت نفوذ کنند و اثر بگذارند، و این همه از س��ر اقتدا به قیام حس��ینی و 
اهداف و نتایج آن اس��ت؛ چون این قیام، مستند به امام حسین7 است که پیشوایی الهی بود، 
نه پادش��اه و خلیفه و حاکم نظامی؛ بلکه الگو و سرمشق و حق طلبی الهی و اصالح گری دینی 
بود و همه  آنچه داشت را در راه خدا تقدیم کرد و خداوند به پاداش این اخالص و فداکاری، 
والیت و محبت مؤمنان نسبت به او و به قیام و نهضتش را عطا فرموده و چنان منزلت و مکانت 
عظیم و قدرتی به او بخش��یده که می تواند هر س��اله مردم را در چنین گردهمایی باش��کوه و 

بی نظیری گرد آورد.
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سیدالشهدا7 برای مستضعفان هم اشک را به یادگار نهاد و هم عبرت را تا با این دو سالح، 
با دش��منان مقابله کنند و آنها را از تعدی و ظلم در حق بی گناهان و مس��تضعفان بازدارند. به 
یقین این دو یعنی »اشک« و »عبرت« دیری نمی پاید که ریشه های ظلم و عداوت را برمی َکند 
و حکومت های بیدادگر را در هر موقعیتی که به نام فرهنگ و تمدن و دموکراسی جلوه گری 

کنند و به طرق گوناگون قساوت و وحشی گری به خرج دهند، از میان برمی دارد.
پس جنبش مس��تضعفان باید ش��کل بگیرد و تداوم یابد تا آن مُصلِح وعده داده شده که در 
امامت و کرامت و اهداف و قیام، وارث حسین بن علی7 است، ظهور نماید و دولتی کریمه 
و ممتاز را پایه گذاری کند و مسلمانان را عّزت ببخشد و حاکمان ظلم و شرک و هودارانشان 
را هالک س��ازد و نعمت را »بر کسانی که در زمین به استضعاف کشانده شده اند و ما آنان را 

پیشوایان و میراث بر روی زمین قرار می دهیم«، کامل گرداند.
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چکيده
از زم��ان آفرینش حض��رت آدم7 تاکنون در همة ادیان الهی ب��ه زیارت اماکن مقدس 
س��فارش شده و دش��واری های راه بر اجر و پاداش معنوی این سفر می افزاید. در مذهب 
تشیع برای زیارت معصومان: به ویژه امام حسین7 فضیلت فراوان ذکر شده و نوعی 
تجدید پیمان اس��توار با این انوار مقدس در اوج ش��ور و ش��عور دینی به ش��مار می رود. 
همچنین بیانگر این اس��ت که شیعیان از اقتدا به س��االر شهیدان به خود می بالند و زیر 

بار زور و ستم نمی روند.
    زیارت پیادة اربعین امام حسین7 از مهم ترین زیارت های شیعیان است که همه ساله 
با حضور میلیونی ش��یعیان از سراس��ر دنیا برگزار می ش��ود و افزون بر روایات فراوانی از 
معصومان: دراین باره، در س��یرة عملی علما و مراجع بزرگ ش��یعه همچون شیخ مرتضی 
انصاری، میرزا حس��ین نوری، سید مهدی بحرالعلوم، ش��یخ جعفر کاشف الغطا و آیت  اهلل 

مرعشی نجفی نمونه هایی از این پیاده روی معنوی مشاهده می شود.

واژگان کليدی: زیارت پیاده، زیارت معصومان:، امام حسین7، اربعین.

فضيلت پياده روی 
برای زيارت معصومين:

سید عادل علوی1

ترجمه: حسین شهرستانی



ویژه نامه اربعین حسینی
48

درآمد
زی��ارت اماکن مقدس، عبادتی اس��ت ک��ه قدمت آن ب��ه اولین پیامبر خدا آدم ابوالبش��ر7 
می رس��د. نقل اس��ت ک��ه او هفت��اد مرتبه ب��ه خانه خدا س��فر کرده اس��ت. ح��ال اگر این 
عب��ادت همراه با س��ختی و مش��قت باش��د، اج��ر و ثواب بیش��تری ه��م دارد. به وی��ژه اگر 
مقص��د زی��ارت، مراق��د مطه��ر یک��ی از معصومین: باش��د و در ای��ن بین زی��ارت مرقد 
ش��ریف أباعب��داهلل الحس��ین7 از واالتری��ن و بافضیلت تری��ن آنهاس��ت؛2 چ��را ک��ه خود 
 معصومی��ن: فرموده اند: همه ما کش��تی نجاتیم، ولی کش��تی حس��ین7 س��ریع تر می رود: 

»سفينة الحسين7 أسرع«.3
از س��وی دیگر، این گونه زیارت حرم اهل  بیت رس��ول اهلل9 نشانه روشنی از دوستی وافر 
به این خاندان پاک دارد که زمینه ای مناس��ب را برای اطاعت از آنان فراهم می کند و تجدید 
پیمانی محکم با این انوار مقدس اس��ت که در اوج ش��ور و ش��عور دین��ی صورت می گیرد. 
زیارت اربعین امام حس��ین7 از جمله این فرصت های ناب اس��ت. حرکت جمعیتی چند ده 

میلیونی و بسیار باشکوه و باعظمت و سرشار از معنویت.
بخش اول این نوش��ته نگاهی گذراس��ت به روایاتی چند در باب پی��اده روی برای زیارت 
معصومی��ن: و مراقد مطهر ایش��ان و بخش دوم ب��ه ذکر نمونه  هایی عینی در س��یره علما و 

بزرگان دین می پردازد.
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بخش اول: روایات

روایت اول
عیاش��ی از معاوی��ه عجلی نق��ل می کند ک��ه می گوید: در 
محض��ر مب��ارک باق��ر العل��وم7 در مدینه ب��ودم که یک 
خراس��انی )ایران��ی( ب��ه خدمت امام مش��رف ش��د. پاهای 
 خاک آل��ود و زخمی اش را که دی��دم، دریافتم رنج فراوانی

و  س��الم  از  بع��د  او  اس��ت.  ش��ده  متحم��ل  س��فر  در  را   
احوال پرس��ی به امام ع��رض کرد: به خدا قس��م هیچ چیزی 
م��را از خانه و ش��هرم بیرون نیاورده، مگر دوس��تی و محبت 
 ش��ما اهل  بیت رس��ول خدا9. امام باقر7 در تأیید س��خن

 آن مرد فرمود:
، إنَّ اهلل  ی��نُ ااِّل الُحبُّ ُه اهلل َمَعنا َوَهِل الِدّ »واهلل لَْو أحّبنا َحَجٌر َحَش��رَ

عزوجل َیُق��وُل: )ُقْل اِْن کنتم ُتحّبوَن اهلل فاتَِّبعون��ی یُْحِبْبُکُم اهلل(5 و 
؟«؛7 به خدا  قال: )یُِحبُّوَن َم��ْن هاَجَر اِلَْیهم(6 َوَهِل الدی��ُن ااِّل الُحبُّ
قس��م اگر س��نگی ما را دوس��ت داش��ته باش��د، خداوند آن 
را ب��ا ما محش��ور می گردان��د. آیا دیانت چی��زی جز محبت 
اس��ت؟! به درس��تی ک��ه خداون��د می فرمای��د: )ای پیامبر( 
بگو: اگر خدا را دوس��ت دارید، پس از م��ن پیروی کنید تا 
خداوند نیز ش��ما را دوست داشته باشد و خداوند می فرماید: 
)مؤمنین کس��انی اند که( دوس��ت دارند آن افرادی را که به 
 س��وی ایش��ان هج��رت می کنند ... پ��س آیا دیان��ت چیزی 

غیر از محبت است؟!

زی��ارت ح��رم اهل  بیت رس��ول 
اهلل9 نش��انه روشنی از دوستی 
وافر به این خان��دان پاک دارد 
ک��ه زمین��ه ای مناس��ب را برای 
اطاع��ت از آنان فراهم می کند و 
تجدید پیمانی محکم با این انوار 
مقدس اس��ت که در اوج شور و 

شعور دینی صورت می گیرد.
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روایت دوم
حسین بن اسماعیل َصیَْمری از امام صادق7 نقل می کند که فرمود: 

ًة و ُعْمرًة َفِأْن َرَجَع ماِش��یًا َکَتَب اهلل  »َمْن زار أمیرالمؤمنین7 ماش��یًا َکَت��َب اهلل لَُه بُکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
َتْیِن و ُعْمِرَتْیِن«؛8 هر کس��ی پیاده به زیارت أمیرمؤمنان )علی بن ابی طالب(7  له بُکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
برود، با هر قدمی، خداوند یک حج و یک عمره می نویس��د و اگر پیاده بازگردد، خداوند با 

هر قدمی دو حج و دو عمره برایش نوشته است.

روایت سوم
در محضر مبارک امام صادق7 نام أمیرمؤمنان علی بن ابی طالب7 بُرده ش��د. شخصی به 
نام »ابن مارد« از حضرت پرسید: یا أباعبداهلل! کسی که جّدتان أمیرمؤمنان7 را زیارت کند، 

چه ثوابی خواهد گرفت؟ امام صادق7 فرمود:
ًة َمْقُبولًَة و ُعْم��َرة َمْقُبولًة  »ی��ا اْب��َن ماِرٍد! م��ن زاَر َجّدی عاِرفًا بحّقه کت��َب  اهلل لَُه بُکلِّ ُخْط��َوٍة َحجَّ
)َمْب��روَرًة(، واهلل ی��ا اْبَن مارٍد ما یُْطِعُم اهلل الّناَر َقَدمًا اغبّرت فی زیارِةِ امیرالمؤمنین7 ماش��یًا کاَن اْو 
َهِب«؛9 ای پسر مارد! کسی که جدم را در حالی که  راکبًا، یا اْبَن مارٍد اْکُتْب هذا الَحدیَث بِماِء الذَّ
حقش را می شناس��د زیارت کند، خداوند به ازای هر قدمی که برمی دارد، یک حج و عمره 
مقبول برایش می نویس��د. ای پسر مارد! به خدا س��وگند، آتش را خداوند بر قدم هایی که در 
راه زیارت أمیرمؤمنان7 غبارآلود ش��ده باشد، مس��لط نمی گرداند؛ چه پیاده آمده باشد، چه 

سواره. ای پسر مارد! این حدیث را با آب طال بنویس.

روایت چهارم
صف��وان جّمال می گوید: در س��فری به هم��راه امام صادق7 وارد کوفه ش��دیم؛ حضرت 
فرمود: ای صفوان! بگو کاروان بایس��تد؛ این جا قبر جدم أمیرمؤمنان7 است. شتر حضرت را 
خواباندم؛ ایشان پایین آمده و ُغسل کردند و لباس های شان را عوض کردند؛ پس کفش های 
خود را قبل از حرکت از پای درآوردند و به من فرمودند: هرآنچه را که انجام می دهم، تو نیز 

تکرار کن. پس به طرف تپه های سفیدرنگی حرکت کردند و به من فرمودند:
��ر ُخط��اک و ألق َذْقَنک نحو األرض فأنّ��ه یُکَتب لک بکّل ُخطوٍة مأُة ألف َحَس��َنة و یُمح�ی  »َقصِّ
عنک مأُة ألِف سّیئٍة و ُترفُع لک مأُة ألِف درجٍة و ُتْقضی لک مأُة ألِف حاجٍة و یُکتُب لک ثواُب ُکلِّ 
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صّدیٍق و شهیٍد ماَت أو ُقِتَل ُثّم َمشی و َمَشْیُت معه و َعَلْینا السکینُة 
والَوقار...«؛10 قدم هایت را کوتاه بردار و سرت را پایین بیانداز، 
به درستی که با هر قدمی، صدهزار حسنه برایت نوشته می شود 
و صده��زار گناه پاک می  گردد و رتبه ات صدهزار درجه باال 
می رود و ثواب صدیق و شهیدی که کشته شده یا از دنیا رفته، 
برایت نوشته می ش��ود. سپس حضرت پیاده حرکت کردند و 
م��ن نیز پیاده حرک��ت کردم و آرامش س��نگینی بر ما حاکم 

بود.

روایت پنجم
قدام��ة بن مالک از امام صادق7 نق��ل می کند که حضرت 

فرمود: 
َصْت  » َمْن َزاَر الُْحَس��ْیَن ُمْحَتِسبًا اَل َأِش��راً َو اَل بَِطراً َو اَل ُسْمَعًة ُمحِّ
( الثَّْوُب ِفي الَْماِء َفاَل َیْبَقی َعَلْیِه َدنٌَس  ُض)یُمحصُّ َعْنُه ُذنُوبُُه َکَما یُمضَّ
ٌة َو ُکلََّما َرَفَع َقَدمًا ُعْمَرٌة«؛11 کس��ی که  َو یُْکَت��ُب لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
حسین7 را برای رضای خدا زیارت کند، نه برای خوش گذرانی 
و تفریح و نه به جهت کسب شهرت )و فخر فروشی(، گناهانش 
فرو می ریزد، همان طور که لباس در آب شس��ته شده )و پاک 
می ش��ود( و در نتیجه، هیچ آلودگی بر او باقی نمی ماند و با هر 
گامی که بر زمین می گذارد، حّجی برایش نوش��ته می شود و با 

هر قدمی که برمی دارد، عمره ای برایش ثبت می گردد.

روایت ششم
از حسین بن ثَُویْر نقل شده که امام صادق7 فرمود:

»یا حس��ین! انَّه َمْن َخَرَج ِمن َمنِزله یرید زیارة قبر الحس��ین7 
ِإْن َکاَن َماِش��یًا ُکِتَبْت لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحَس��َنٌة َو ُمِحَي َعْنُه َسیَِّئٌة َو ِإْن 
َکاَن َراِکبًا ُکِتَبْت لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنٌة َو ُحطَّ بَِها َعْنُه َسیَِّئٌة َحتَّی ِإَذا 

قدم هایت را کوتاه بردار و سرت 
را پایین بیانداز، به درس��تی که 
ب��ا هر قدم��ی، صدهزار حس��نه 
برایت نوشته می شود و صدهزار 
گن��اه پاک می  گ��ردد و رتبه ات 
صده��زار درجه باال م��ی رود و 
ثواب هر صدیق و ش��هیدی که 
کشته شده یا از دنیا رفته، برایت 

نوشته می شود. 
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َصاَر ِفي الَْحْیِر َکَتَبُه اهللُ ِمَن الُْمْفِلِحیَن الُْمْنِجِحیَن َحتَّی ِإَذا َقَضی َمَناِسَکُه َکَتَبُه اهللُ ِمَن الَْفائِِزین...«؛12 ای 
حسین! به درستی که هر کسی از خانه اش به قصد زیارت قبر حسین بن علی7 خارج شود، اگر پیاده 
باش��د، با هر قدمی، حسنه ای برایش نوشته شده و گناهی از او پاک می شود و اگر سواره باشد، با هر 
قدمی، حسنه ای برایش نوشته شده و به واسطه آن گام، گناهی از او زدوده می شود تا به حائر حسینی 
برس��د که در این صورت خداوند نام او را از جمله رستگاران و نجات یافتگان می نویسد و زمانی که 

آداب زیارت و اعمالش را به پایان برساند، خداوند نام او را در زمره برندگان می نویسد... .

روایت هفتم
بش��یر َدّهان می گوید: در پایان یک گفت وگوی طوالنی که با امام صادق7 داشتم، ایشان 

به من فرمود:
ٌة َو  »َوْیَحَک َیا بَِش��یُر ِإنَّ الُْمْؤِمَن ِإَذا َأَتاُه َعاِرفًا بَِحقِِّه َو اْغَتَس��َل ِفي الُْفَراِت ُکِتَب لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ
ُعْمَرٌة َمْبُروَراٌت  ُمَتَقبَّاَلٌت َو َغْزَوٌة َمَع نَِبيٍّ َأْو ِإَماٍم َعاِدٍل«؛13 ای بش��یر! به درس��تی که مؤمن زمانی که 
به زیارت حس��ین بن علی7 بیاید، در حالی که حّقش را بشناسد و )پیش از زیارت( در فرات 
ُغسل نماید، به ازای هر قدمی، حج و عمره  ای مقبول و جهاد در رکاب پیامبر9 یا امام عادل 

برایش نوشته می شود.

روایت هشتم
ابوصامت از امام صادق7 نقل می کند:

» َم��ْن َأَتی الُْحَس��ْیَن7 َماِش��یًا َکَتَب اهللُ لَُه بِ��ُکلِّ ُخْطَوٍة َألَْف َحَس��َنٍة َو َمَحا َعْنُه َألَْف َس��یَِّئٍة َو َرَفعَ  
لَ��هُ  َألْ��َف  َدَرَجٍة، َف��ِإَذا َأَتْی��َت الُْفَراَت َفاْغَتِس��ْل َو َعلِّ��ْق نَْعَلْیَک َو اْم��ِش َحاِفیًا َو اْمِش َمْش��َي الَْعْبِد 
لِی��ِل َف��ِإَذا َأَتْیَت بَ��اَب الَْحْیِر َفَکبِّ��ِر اهلَل َأْربَعًا«؛14 هر کس��ی پیاده به زیارت قبر حس��ین7 برود،  الذَّ
خداون��د ب��رای هر قدمی هزار حس��نه نوش��ته و ه��زار گن��اه از او پاک می کن��د و رتبه اش 
ه��زار درج��ه باال م��ی رود. پس ه��رگاه ب��ه فرات رس��یدی، غس��ل ک��ن و کفش هایت را 
درآور و پابرهن��ه راه ب��رو؛ ب��ه مانند عب��د ذلیل راه برو؛ پ��س وقتی به درب َحَرم رس��یدی، 

 

چهار بار تکبیر بگو ... 
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روایت نهم
از حس��ین بن سعید نقل شده است که از امام صادق7 درباره زائر قبر حسین7 سؤال شد. 

حضرت در پاسخ فرمود:
ٌة ُمَتَقبََّلٌة  »َمِن اْغَتَسلَ  ِفي  الُْفَراِت  ُثمَّ َمَشی ِإلَی َقْبِر الُْحَسْیِن7 َکاَن لَُه بُِکلِّ َقَدٍم َیْرَفُعَها َو َیَضُعَها َحجَّ
بَِمَناِس��ِکَها«؛15 هر آن که در فرات غس��ل کند و س��پس با پای پیاده به سوی مرقد حسین7 برود، به 
ازای هر قدمی که برمی دارد و بر زمین می گذارد، حّجی مقبول با تمام اعمال و مناسک برای 

او خواهد بود.

روایت دهم
از ُرفاعة بن موسی نقل شده است که امام صادق7 فرمود:

»ِإنَّ َمْن َخَرَج ِإلَی َقْبِر الُْحَسْیِن7 َعاِرفًا بَِحقِِّه َو اْغَتَسلَ  ِفي  الُْفَراِت  َو َخَرَج ِمَن الَْماِء َکاَن َکِمْثِل الَِّذي 
نُوِب َفِإَذا َمَشی ِإلَی الَْحْیِر لَْم َیْرَفْع َقَدمًا َو لَْم َیَضْع ُأْخَری ِإالَّ َکَتَب اهللُ لَُه َعْشَر َحَسَناٍت«؛16  َخَرَج ِمَن الذُّ
به درستی کسی که )برای زیارت( به سوی مرقد حسین )بن علی(7 برود، در حالی که حّقش را 
می شناسد و )پیش از زیارت( در فُرات غسل کند و از آب خارج شود، مثل کسی است که از 
گناهانش خارج شود. پس هنگامی که به حائر )حرم(7 رسید، قدم از قدم برنمی دارد، مگر 

این که خداوند برایش ده حسنه می نویسد و ده گناهش پاک می گردد.

روایت یازدهم
حسین بن ثُویر از امام صادق7 نقل می کند که حضرت فرمود: 

اِهَرَة ُثمَّ اْمِش َحاِفیًا َفِإنََّک  »ِإَذا َأَتْیَت َأبَا َعْبِد اهلِل7 َفاْغَتِسْل َعَلی َشاِطئِ  الُْفَراِت  ُثمَّ الَْبْس ِثَیابََک الطَّ
ِفي َحَرٍم ِمْن َحَرِم اهلِل َو َرُسولِِه بِالتَّْکِبیِر َو التَّْهِلیِل«؛17 زمانی که به زیارت ابا عبداهلل7 رفتی، پس 
غسل کن در نهر فرات و سپس لباس های پاک بپوش؛ آن گاه با پای برهنه راه برو؛ پس تو در 

حرمی از حرم خدا و حرم پیامبرش هستی و بر تو باد به تکبیر و گفتن ال اله ااّل اهلل.

روایت دوازدهم
از علی صائغ نقل شده که امام صادق7 فرمود: ای علی! به زیارت حسین7 برو و آن را ترک 

مکن. علی صائغ می گوید: عرض کردم: چه ثواب و پاداشی برای زائرش دارد؟ امام فرمود:
َل اهللُ  »َمْن َأَتاُه َماِش��یًا َکَتَب اهللُ لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحَس��َنًة َو َمَحا َعْنُه َسیَِّئًة َو َرَفَع لَُه َدَرَجًة، َفِإَذا َأَتاُه َوکَّ
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بِِه َمَلَکْیِن َیْکُتَباِن َما َخَرَج ِمْن ِفیِه ِمْن َخْیٍر َو اَل َیْکُتَباِن َما َیْخُرُج ِمْن 
ُعوُه َو َقالُوا َیا َولِيَّ  ِفی��ِه ِمْن َس��یٍِّئ َو اَل َغْیِر َذلَِک، َفِإَذا اْنَص��َرَف َودَّ
اهلِل َمْغُفوٌر لََک َأْنَت  ِمنْ  ِحْزِب  اهللِ  َو ِحْزِب َرُسولِِه َو ِحْزِب َأْهِل بَْیت 
َرُس��ولِِه َو اهلِل اَل َت��َری النَّاَر بَِعْیِنَک َأبَداً َو اَل َت��َراَک َو اَل َتْطَعُمَک 
َأبَدا«؛18 کس��ی که به زیارت ایش��ان برود، خداوند به ازای هر 
قدم��ی، حس��نه ای برایش می نویس��د و از او گناه��ی را پاک 
می کن��د و یک درجه ارتقای رتبه پی��دا می کند. پس وقتی به 
مرقد حسین7 رسید، خداوند دو فرشته را بر او مأمور می کند 
تا هرچه از خیر و خوبی و صالح از دهانش خارج می ش��ود، 
برایش بنویس��ند و اگر چیزی خواس��ت که به صالحش نبود، 
برایش ثبت نکنن��د و هنگامی که از زیارت بازمی گردد، با او 
وداع کرده و می گویند: ای دوست خدا! بخشیده شدی؛ تو از 
حزب خدا و حزب پیامبرش و حزب اهل  بیتش هستی. به خدا 
س��وگند هرگز به چشم خودت آتش را نخواهی دید و آتش 

نیز تو را نمی بیند و نمی سوزاند.
در روای��ت دیگری دارد که امام ص��ادق7 می فرماید: »ِإَذا 
َم َو  ��الَ َأَراَد ااِلْنِصَراَف َأَتاُه َمَلٌک َفَقاَل لَُه ِإنَّ َرُس��وَل اهلِل یُْقِرئَُک السَّ

َیُقوُل لََک اْسَتْأِنِف  الَْعَملَ  َفَقْد َغَفَر اهللُ لََک َما َمَضی«؛19 
این حدیث از دو راوی نقل شده است.20

روایت سیزدهم
از س��دیر َصیْرف��ی نق��ل ش��ده ک��ه می گوی��د: در محضر 
باقرالعلوم7 نشس��ته بودیم که جوانی در مجلس از مرقد امام 

حسین7 یاد نمود؛ امام به او فرمود:
ْت َعْنُه َسیَِّئة«؛21  »َما َأَتاُه َعْبٌد َفَخَطا ُخْطَوًة ِإالَّ ُکِتَبْت لَُه َحَسَنٌة َو ُحطَّ
بنده ای به سوی این مرقد قدم برنمی دارد، مگر این که حسنه برایش 

نوشته شده و گناهی از او کنار گذاشته می شود.

وقت��ی زائر به مرقد حس��ین7 
رسید، خداوند دو فرشته را بر او 
مأمور می کند تا هرچه از خیر و 
خوب��ی و صالح از دهانش خارج 
می ش��ود، برایش بنویسند و اگر 
چیزی خواس��ت که به صالحش 

نبود، برایش ثبت نکنند. 
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روایت چهاردهم
ابن  مسکان از امام صادق7 نقل می کند که حضرت فرمود:

»َمْن َزاَر الُْحَس��ْیَن7 ِمْن ِش��یَعِتَنا لَْم َیْرِجْع َحتَّی یُْغَفَر لَُه ُکلُّ َذْنٍب َو یُْکَتَب لَُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َخَطاَها َو 
ٍة َو ُمِحَي َعْنُه َألُْف َس��یَِّئٍة َو یُْرَفُع لَُه َألُْف َدَرَجٍة«؛22 هر که از شیعیان ما  ُکلِّ َیٍد َرَفَعْتَها َدابَُّتهُ  َألُْف َحَس��نَ
حس��ین7 را زیارت کند، بازنمی گردد، مگر این که همه گناهانش بخشیده می شود و به ازای 
هر قدمی که برمی دارد و هر دس��تی که به سوی آس��مان توسط هرکسی باال می رود، برایش 

هزار حسنه نوشته می شود و هزار گناهش پاک می شود و هزار درجه باال می رود.

بخش دوم: نمونه ها
1. ش��یخ مرتضی انصاری از جمله احیاکنندگان س��نت پیاده  روی برای زیارت امام حسین7 

بود و خود ایشان نیز پیاده از نجف به کربال می آمد.
2. میرزا حسین نوری، صاحب موسوعه حدیثی »مستدرک الوسائل« هر سال به صورت پیاده 

به کربال می آمد.
3. س��یدمهدی بحرالعلوم در دس��ته ع��زای »طوریج« که پیاده به کرب��ال می آمدند، حضوری 

پررنگ داشت.
4. ش��یخ جعفر کاش��ف الغطاء در یکی از پیاده روی هایش به کربال، به حضور حضرت ولی 
عصر7 شرفیاب شد و حضرت ایشان را به سینه خویش چسبانده و فرموده است: »خوش 

آمدی ای زنده کننده شریعت ما«.
5. آیت  اهلل مرعشی نجفی بیست بار پیاده به همراه تعدادی از طالب که همه از بزرگان شدند، 

به کربال مشرف شد.
همچنین بزرگانی مانند آیات سیدمحمدحس��ین طهرانی، س��ید احمد مس��تنبط، شیخ عباس 
قوچانی، شیخ حسن نجابت شیرازی و سید عبدالحسین دستغیب و شهید صدر اول و شهید صدر 
دوم در این پیاده روی شرکت می کردند. شهید صدر دوم )سیدمحمد صدر( حتی فتوا به وجوب 
پیاده روی به سوی حرم های أمیرمؤمنان و سیدالشهداء7 را صادر کرد و با این فتوا به مبارزه با 
سیاس��ت ضددینی حزب بعث رفت و در برخی از خطبه های جمعه اش در نجف اشرف بر این 

موضوع تأکید می کرد.23
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حرک��ت میلیونی مردم از اقصی نق��اط جهان، از کوچک 
و بزرگ و مرد و زن و حتی کودکان خردس��ال، گذشته از 

شگفتی این صحنه، پیام روشنی به همه دنیا می دهد:
این که شیعیان در اقتدا به ساالر شهیدان به خود می بالند و 

زیر بار ستم و زور نمی روند.

ش��یخ جعفر کاش��ف الغطاء در 
یکی از پیاده روی هایش به کربال، 
به حضور حضرت ولی عصر7 
شرفیاب ش��د و حضرت ایشان 
را به س��ینه خویش چس��بانده و 
فرموده است: »خوش آمدی ای 

زنده کننده شریعت ما«.

پی نوشت ها:
. این مقاله با اندک��ی تصرف و اضافه، ترجمه فصل دهم و یازدهم   1
کت��اب »ریاض العارفین فی زیارۀ االربعین«، نوش��ته فاضل ارجمند 

حجت  االسالم ,و المسلمین سیدعادل علوی می باشد.
. »اَْفَضُل االعماُل اَْحمُزها«، میرزا حس��ین نوری، مستدرک الوسائل،   2

ج 12، ص 45.
. با توجه به حدیث »سفینه« که رسول اکرم9 فرمود: »اِنَّ مَثَل َأْهِل   3

بَْیتی َکَمَثِل َسفیَنِة نُوٍح«.
. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص 127.  4

. آل عمران، آیه 31.  5
. حشر، آیه 9.  6

. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 219.  7
. شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 14، باب زیارت أمیرمؤمنان7   8

به صورت رفت و برگشت پیاده، ص 380.
. شیخ طوسی، التهذیب، ج 6، باب 7 )فضیلت زیارت(، ص 21.  9

. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 97، ص 280.  10
. همان، ج 98، ص 19.  11
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. همان، ص 28.  12
. همان، ص 143.  13

. همان.  14
. همان، ص 147.  15

. همان.  16
. همان، ص 152.  17

. همان، ص 24.  18

. همان، ص 28.  19
. حسین بن ثَُویر بن أبی فاِخته و حسین بن عبداهلل.  20

. بحاراالنوار، ج 98، ص 25.  21
. همان.  22

. »بخش نمونه ها« برگرفته از کتاب »بیعت عاشقان« نوشته علی ساعدی در مجلد دوم است.  23
توجه 1: تفاوت در میزان ثواب در روایات گوناگون ممکن اس��ت به عواملی چند بس��تگی داشته باشد؛ مثل 
میزان معرفت زائر از زیارت ش��ونده یا سختی مس��یر و راه یا شرایط محیطی دیگری مثل شرایطی که در 

زمان متوکل عباسی حاکم بود.
توجه 2: در برخی روایات، سخن از »محو« گناهان است؛ مثل افعال »َمحا« و »مُِحَی« که به معنای پاک شدن 
گناه اس��ت و در برخی روایات س��خن از چشم پوش��ی پروردگار از گناه اس��ت؛ یعنی گناه پاک و محو 
« در باقی ماندن و یا از بین رفتن  نمی ش��ود، بلکه خداوند آن را »ندیده« می گیرد. تفاوت »مُِحَی« و »ُحطَّ
اثر گناه اس��ت. اگر در متن روایت »مُِحَی« یا مشتقات آن باشد، یعنی نه تنها گناه از نامه اعمال زائر پاک 
می ش��ود، بلکه اثرات و تبعات منفی آن نیز که ممکن است در روح او گذاشته باشد نیز از بین می رود و 
« یا مشتقات آن  این نهایت عنایت پروردگار متعال به زائر امام حسین7 است. اگر در متن روایت »ُحطِّ
آمده باش��د، یعنی خداوند متعال از گناه زائر صرف نظر کرده و او را می بخش��د؛ اما اثرات منفی گناه را 
باید با توس��ل و توکل و توبه واقعی و جبران مافات برط��رف نماید. این تفاوت در پاداش را می توان در 
روایت شش��م در همین مقاله از حس��ین بن ثُویر مالحظه نمود که امام صادق7 برای زائر پیاده از فعل 
»مُِحَی« )محو و پاک می ش��ود( استفاده فرموده و برای ثواب زائر سواره که سختی کمتری متحمل شده، 
« )صرف نظر می شود( سخن به میان آورده است. )نکات لغوی با استفاده از کتاب »قاموس  از فعل »ُحطَّ

المحیط« نوشته فیروزآبادی تبیین گردید(.
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چکيده:
هر سال با فرا رسیدن اربعین حسینی، مدینه فاضله ای در مسیر نجف تا کربال برپا می شود 
و میلیون ها زائر حس��ینی از سراس��ر جهان با پای پیاده این مسیر را می پیمایند تا خود را 
به س��رزمین آس��مانی کربال برس��انند و با یادآوری خاطرة اندهبار کاروان اسیران کربال و 
اعالم وفاداری به آرمان های الهی س��رور و ساالر شهیدان7، بزرگ ترین همایش معنوی 

جهان را بیافرینند.
 ای��ن حرکت عظیم معنوی، زوایای گوناگونی دارد ک��ه این مقاله با توجه به درس های 
استاد شیخ محمد س��ند به بررسی آنها پرداخته است. مواردی چون: »عبادت« بودن راه 
رفت��ن برای »عبادت«، دعای امام صادق7 برای زائر مرقد سیداش��هدا7، اس��وه بودن 
امام حسین7 در طول تاریخ، تجسم جامعة آرمانی در زیارت اربعین، ناتوانی قدرت های 
مادی در مهار این راهپیمایی معنوی، سرچشمه گرفتن محبت مؤمنان به امام مهدی)عج( 

از محبت و دوستی آنان به امام حسین7 و موارد فراوان دیگر.

واژگان کليدی: امام حسین7، اربعین حسینی، کربال، راهپیمایی معنوی، همایش جهانی.

همايش جهانی اربعين
محمد السند1

ترجمه: محمدعلی خوشنویس
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مقّدمه
هر س��ال با نزدیک ش��دن ایّام اربعین حس��ینی، میلیون ها زائر س��وگوار، اع��م از مرد و زن، 
کوچک و بزرگ، ش��یعه و غیر شیعه، عرب و غیر عرب، عراقی و غیر عراقی و حتّی مسلمان 
و غیر مس��لمان از سراس��ر ع��راق، به ویژه از مبدأِ نجف اش��رف حرکت می  کنن��د تا در روز 
اربعی��ن، خود را به کربالی معالّ برس��انند و در آن س��رزمین آس��مانی، بزرگ ترین همایش 
معنوی جهان را در محضِر قدس��ِی سیّدالّش��هدا7 خلق کنند. آنها که بسیاری  شان از ملیت ها 
و کش��ورهای مختلفند و از چهار سوی جهان، خود را به آن جا رسانده  اند، این مسیر طوالنِی 
ده  ها کیلومتری را عاش��قانه و با پای پیاده طی می  کنند. این راه پیمایی که هر س��ال بر گستره 
انس��انی و عظم��ت آن افزوده می  ش��ود، گوه��ری دارد و صدفی. صدف آن، بزرگداش��ت 
خاطره اندوه  بار بازگش��ت کاروان اس��یران اهل بیت: از سرزمین شام به سرزمین کربالست 
و گوه��ر آن، اعالم وف��اداری به آرمان های اله��ِی قیام آن امام مظلوم و پاسداش��ت خون او 

 

و یاران باوفای شان است.
حض��ور صمیمان��ه، رفت��ار مهربانانه، حّس هم��کاری و همبس��تگی و نیز ظه��ور عواطِف 
انس��انی و معنوِی ش��گفتی که در این چند روز از آن میلیون ها زائر نس��بت به یکدیگر بروز 
 می  کن��د، این اجتماع بش��ری چند روزه را به ی��ک مدینه فاضله و پدی��ده  ای منحصر به فرد

تبدیل کرده است.
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راه رفتن به سوی عبادت نیز عبادت است
قاعده  ای فقهی می  گوید: راه رفتن به سوی عبادت نیز خود، 
عبادت اس��ت. در این باره روایاتی ویژه نی��ز دال بر آنند که 
طّی طریق به س��وی مرقد سید الّش��هدا7 نیز مانند طّی طریق 
به س��وی زیارت امیرالمؤمنین7 و دیگر امامان است و برای 
ان  زائر، در هر گامی، حج و عمره  ای خواهد بود. از بش��یر َدهَّ

روایت شده که امام صادق7 در حدیثی فرمود: 
»یا بشیر! إّن الّرجل منکم لیغتسل علی شاطئ الفرات ثم یأتی قبر 
الحس��ین7 عارفًا بحّقه فیعطیه اهلل بکلِّ قدم یرفعها أو یضعها مائة 
حجة مقبولة و معها مائة عمرة مبرورة و مائة غزوة مع نبّی مرَسل 
إلی أعداء اهلل و أعداء الّرسول«؛2   ای بشیر! مطمئنّاً مردی از شما 
که بر س��احل فرات غس��ل می  کند و سپس نزد قبر حسین7 
می  آید، در حالی که عارف به حّق اوس��ت و به همین س��بب 
خداون��د ب��ه او در مقابل هر گامی که برم��ی دارد یا بر زمین 
می  گ��ذارد، یکصد ح��ّج مقبول به او می  ده��د، در حالی که 
یکصد عمره مبرور و یکصد جهاد در رکاب پیامبری مرس��ل 

با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا همراه آن است.
نیز از امام صادق 7 روایت شده است که فرمود:

»ما عبد اهلل بش��یء أش��ّد من المش��ی و ال أفضل«؛3 خداوند به 
هیچ عبادتی سخت  تر و پرفضیلت  تر از راه رفتن عبادت نشده 

است. 

دعای امام صادق7 برای زائران قبر امام حسین7
معاوي��ة بن وهب می  گوید: برای ش��رفیابی ب��ه محضر امام 
صادق7 کس��ب اجازه کردم. گفتند: داخل ش��و. من داخل 
ش��دم و دیدم که حضرت در مَُصالّی خویش نشس��ته است. 

راه رفتن به س��وی عب��ادت نیز 
خود، عبادت اس��ت. در این باره 
روایاتی ویژه نیز دال بر آنند که 
طّی طریق به س��وی مرقد سید 
الّش��هدا7 نیز مانند طّی طریق 
به سوی زیارت امیرالمؤمنین7 
و دیگر امامان است و برای زائر، 
در ه��ر گام��ی، ح��ج و عمره  ای 

خواهد بود.
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نشستم تا آن  که نمازش را به پایان رسانَد و آن  گاه شنیدم که در مناجات خود با پروردگارش 
چنین می  گفت:

»ای کس��ی که تنها به ما کرامت بخش��ید و به ما وعده ش��فاعت داد و رسالت را بر دوش ما 
نهاد و ما را وارثان انبیا نمود و امّت های پیش��ین را با ما ختم کرد و تنها ما را وصّی قرار داد و 
علم گذش��ته و آینده را به ما عطا نمود و دل هایی از میان مردم را به ما معطوف س��اخت! مرا 
م��ورد مغفرت خویش قرار ده و )نیز( برادرانم را و زائران قبر پدرم حس��ین صلوات  اهلل علیهم 
را؛ همان کس��انی که از س��ر نیکی به ما و به امید دس��تیابی به ثوابی که برای پیوندش��ان با ما، 
نزد خود قرار داده  ای و برای آن  که پیامبرت محّمد9 را مس��رور کنند و برای این که امر ما 
را اطاعت  کنند و دش��منان ما را خش��مگین نمایند، اموالشان را انفاق نمودند و پیکرهای شان 
را گس��یل )به سوی ما( داش��تند. آنها با این )اقدام(، در پی خشنود س��اختن تو بودند. پس با 
خوش��نودی خود، از جانب ما به آنها پاداش عطا کن و ش��بانه  روز، آنها را محافظت نما و به 
نیکوترین وجهی، جانش��ین آنها بر اهل و فرزندانشان � که بر جای گذاشته   اند � باش و با آنها 
همراهی نما و از ش��ّر هر طغیانگِر حق   ستیز و )از شّر( هر ضعیف و نیرومندی از میان خالیقت 
و )از( ش��ّر شیاطین انس و جن، کفایتشان کن و بهترین چیزی را به آنها عطا کن که به خاطر 
غربتش��ان از اوطان خود و به خاطر آنچه که ما را در آن بر فرزندان و اهل و بستگانشان مقّدم 

داشته  اند، بدان امید بسته  اند.
خدایا! دش��مناِن ما به س��بب خروج آنها )برای زیارت ما(، بر آنه��ا عیب گرفتند، ولی این 
ام��ر، آنها را از حرکت به س��وی ما بازنداش��ت تا خالف نظر آنها علم کرده باش��ند. پس بر 
آن چهره  هایی که آفتاب دگرگونش��ان کرده، رحم آور و ب��ر آن گونه  هایی که بر قبر پدرم 
اباعبداهلل الحس��ین 7، از این روی به آن روی می  ش��وند، رحم آور و بر آن چشم هایی که از 
س��ر مهرورزی به ما اشک های شان جاری شد، رحم آور و بر آن دل هایی که برای ما بی  تابی 
نم��ود و آتش گرفت، رحم آور و بر آن فریادی که بر مصیبت ما، برآورده ش��د، رحم آور. 
خداون��دا! م��ن آن بدن ها و جان ها را به تو می  س��پارم تا زمانی که آنه��ا را در روز عطش، بر 

)کرانه( حوِض )کوثر( سیراب کنی«.
راوی می  گوید: امام7 پیوس��ته این دعا را در س��جده  اش می  خواند. آن  گاه که فارغ  شد، 
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عرض کردم: فدایت شوم! اگر آنچه که از شما شنیدم در حّق کسی باشد که خدای عّزوجّل 
را )هم( نش��ناخته باش��د، به گمانم هرگز که آتش جهنّم چیزی از او را طعمه خویش کند! به 

خدا سوگند، آرزو کردم که او را زیارت کرده بودم و حج به   جا نیاورده بودم!
در ای��ن لحظه حضرت به او فرمودند: تو چه  قدر به این )آرزو( نزدیکی! چه چیزی تو را از 

زیارت او بازمی  دارد؟! 
و س��پس فرمودند:   ای معاویه! چرا آن را رها کرده ای؟! معاویه عرض کرد: فدایت ش��وم! 
نمی  دانس��تم که این کار به این درجه از اهّمیّت باش��د! حضرت فرمود:   ای معاویه! کسانی که 
در آس��مان برای زّوار او دعا می  کنند، بیش��تر از آنهایی هس��تند که در زمی��ن برای آنها دعا 
می  کنند. تو این کار را به س��بب ترس از احدی ترک مکن؛ زیرا کس��ی که این کار را ترک 
کن��د، چنان حس��رت می  خورد که آرزو می  کند که مرگ��ش در اختیار خودش می  بود )تا به 
دنیا بازمی  گش��ت و به زیارت او می  رفت(.4 آیا دوست نداری که خداوند جسم و سایه  ات را 
در میان کسانی ببیند که رسول خدا9 برای آنها دعا می  کند؟! آیا دوست نداری که فردا در 
میان کس��انی باشی که فرشتگان با آنها مصافحه می  کنند؟! آیا دوست نداری که فردا در میان 
کس��انی باشی که در حالی )به صحرای محش��ر( می  آیند که هیچ گناهی ندارند که به خاطر 
آن بازخواست شوند ؟! آیا دوست نداری که فردا در میان کسانی باشی که با رسول خدا9 

مصافحه می  کنند؟!5

حسین7 اسوه  ای دیرینه
امیرالمؤمنین علی7 در حدیثی عظیم در وصف فرزندش حسین7 می  فرماید:

»یا أباعبداهلل! أس��وة أنت قدمًا«؛6 یا ابا  عبداهلل! تو اس��وه  ای دیرینه  ای. یعنی تو از زمان گذشته، 
اُس��وه و مقتدا بوده  ای، حتّی برای انبیا و رس��والن، و این برای سیّدالّشهدا، منقبت و معجزه  ای 
اس��ت. مقتدا بودن آن حضرت برای پسینیان برهانی امروزی دارد؛ چرا که ما اکنون شاهدیم 
که باب حسین7 و کشتی نجات او وسیع تر و فراخ  تر است؛ در زمانه  ای که جنگ و دشمنی 
جوامع بشری را ملتهب کرده است؛ جوامعی که از ستم  اقتصادِی ناشی از بحران  های مالی و 
از ستم و تبعیض نژادِی غیر انسانی در فغانند و در شرایطی که هیچ یک از رژیم های گذشته 
و حال که بر بنیان سوس��یالیزم، س��رمایه  داری، کمونیزم و دموکراس��ی پدید آمدند، راه حلّی 
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برای این بحران ها ارائه نکرده  اند. درست در چنین عصر و شرایطی در سویی دیگر از جهان، 
هر سال اعالم بیعت و فرمان بردارِی داوطلبانه، مسالمت  آمیز و فروتنانه  ای را نسبت به مکتب و 
دولِت سیدالّشهدا7 مشاهده می  کنیم؛ مکتب و دولت مقّدسی که انسان های  دور و نزدیک 
و عال��م و غیر عال��م از آن تأثیر پذیرفته  اند؛ دولتی که مرزهاي آن، نه جغرافیایی، بلکه نفوس 
آدمیان و بش��ریّت است. دولتی که به دست سیدالّش��هدا7 استوار شده و با صالبت و شکوه 

تمام، جوامع را رهبری می  کند.
س��خن امیرالمؤمنین7 که می  فرماید: »یا اباعبداهلل! تو اس��وه  ای دیرین��ه  ای«، به این معنا نیز 
هست که تأثیرگزاری حسین7 به دوران پس از واقعه عاشورا محدود نمی  شود؛ بلکه از پیش 
نیز چنین بوده است؛ چرا که انبیا و اوصیا نیز از جانب خداوند، از وجود او و حماسه  اش باخبر 

بوده  اند. راستی حسین7 چه کرد که برای ایشان نیز اسوه است؟!
پاس��خ این اس��ت که خداوند عّزوجل آنچه در واقعه عاش��ورا بر سیّدالّشهدا7 گذشت را 
برای انبیا وحی می  نمود و بازمی  گفت، تا ش��کیبایي و ش��دت استقامت در عقیده را بیاموزند7 
و آن  گاه که واقعه عاش��ورا را برایشان بیان می فرمود، آنها می  گریستند و این برنامه اي تربیتی 
از ناحیه خداوند عّزوجل برای انبیایش بود تا آنها را به س��وی درجات عالیه رهنمون ش��ود. 

بنابراین، زندگي سیّد الّشهدا7 و واقعه کربال نسبت به انبیا، دیرینه لحاظ می  شود.

حسین7، قرآن مجّسم
ترسیم واقعه عاشورا ترسیم چشم  اندازی مرئی در مقابل آدمی است. چشم  اندازی که آدمی 
در آن، امتحانات و عبرت های بزرگ می  بیند و نیز می  بیند که چگونه انس��ان هایی با اس��باب 
مختلف و به سبب فتنه  ها و نیروهای نفسانی گوناگون، سقوط کردند و در نقطه مقابل، چگونه 

انسان های دیگر موفّق شدند و صعود کردند و تعالی یافتند.
این چش��م  انداز روحانی ک��ه در آن ده  ها و بلک��ه صدها نمونه وج��ود دارد، همان مکتب 
تربیتی  ای اس��ت که آدمی را به صورتی بس��یار عمیق تربیت می  کند و ب��ه همین دلیل آدمی 
پیوس��ته به این قرآن تجّس��م یافته در حادثه کربال نیازمند اس��ت؛ چراکه در این قرآن تجّسم 
یافته، آیات بس��یاری اس��ت. هر حادثه  ای که در کربال رخ داده، آیه  ای است و این ویژگی، 
تصادفی نیست؛ زیرا خداوند عّزوجل امام را قرآن ناطق و بلکه قرآن عینیّت یافته قرار داده و 
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در نتیجه، هر آنچه که حول او می  گردد، آیات و س��وره  های آنند. پس هنگامی که بخواهیم 
آن آیات و آن ُس��َوِر قرآنی و بندهایی که در آن اس��ت را به صورتی مرئی و ملموس درک 
کنی��م، باید بدانیم که آنها را در حوادث واقعه نینوا خواهیم یافت؛ حوادثی که از مدینه آغاز 
شد و پس از عبور از مّکه و کربال و شام و سپس بازگشت کربال، به مدینه منتهی شد. در این 
میان، راه پیمایی آرام و عمومی روز اربعین نیز مرور صفحاتی متعدد از آن آیات آن است که 
اگ��ر برای مّدتی طوالنی در آن تدبّر کنیم، گنج های��ي پایان ناپذیر در آن خواهیم یافت. البتّه 
بسیاری از ما این امر را تجربه کرده  ایم که هر قدر در واقعه عاشورا تدبّر کنیم، باز عبرت های 

جدیدي در آن کشف مي کنیم؛ همان گونه که این ویژگی در قرآن نیز وجود دارد.
در اّولین اربعین حس��ینی، پس از س��قوط نظام بعثی عراق و آزادی مردم برای اقامه عزای 
س��االر ش��هیدان اباعبداهلل الحسین7، نخس��تین راهپیمایی میلیونی به س��وي کربالی معالّ و 
اجتماع در آن شهر مقّدس شکل گرفت. در آن زمان تمام شبکه  های ماهواره  ای جهان )برای 
انع��کاس این حادثه عظیم( گرد آمدند؛ لکن آنها می  پنداش��تند که این تظاهرات آرام و این 
تجّمع چندمیلیونی، حادثه  ای سیاسی و صرفاً مرتبط با تشکیل رژیم جدید است و هیچ ارتباط 
وثیقی با مبانی اعتقادی این مردم ندارد؛ درس��ت مانند آنچه در میتینگ های سیاسی متعارف 
رخ می  دهد. ولی آنچه آنها در خالل سه روز مراسم اربعین گزارش و ثبت کردند، شخصیّت 
امام حسین7 و واقعه عاشورا را در نگاه آنها به شخصیّت و واقعه  ای شگفت انگیز بدل کرد، 

تا جایی که به اعجاز و عظمت آن اعتراف نمودند.
ناظران بین  المللی که به منابع مختلفی وابس��ته  اند و ای��ن گردهمایی عظیم را رصد می  کنند 
نی��ز معترفند که این زیارِت چندمیلیونی، بزرگ ترین نهاد و بزرگ ترین اردوگاه برای تمرین 
دادن نیروهای��ي به منظور جانبازی و فداکاری اس��ت؛ چراکه ه��ر دولت بزرگی که بخواهد 
مردم��ش را برای نبردي در مقابل دش��منان آماده کند، جز گروه بس��یار اندکی را نمی  تواند 
اس��تخدام کند؛ آن هم با ابزار تشویق یا ارعاب؛ در حالی که در زیارت اربعین امام حسین7 
میلیون ها انس��ان از همه جهان خود را به هر وسیله اي به کربال مي رسانند تا با سیدالشهدا7 و 
آرمان او تجدید عهد کنند. پس به جاست که از خود  بپرسیم: ماهیّت و منشأ این نیروی عظیم 

و شورانگیز چیست؟!
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زیارت اربعین، تجّسم یک مدینه فاضله
زیارت اربعین، تجّسم جامعه آرمانی و مدینه فاضله در برابر 
چشمان بشریت اس��ت. در یکی از تفسیرهای »مدینه فاضله« 
که از س��وی ُحَکما و صاحب  نظران علوم اجتماعی ارائه شده 
می  خوانیم: مدینه فاضله، آن جامعه انسانی است که به حاکم 
و مرش��د نیاز ندارد؛ چراکه گویا اعضای آن مدینه فاضله، به 
درجه  ای از بلوغ عقلی و روحی و مدیریّتی و علمی رسیده  اند 
که بافت طبیعِی تک  تک آنها، خویش را مدیریّت می  کند و 
این در حقیقت همان غلبه عقل و نور بر غرایز نفس��انی است؛ 

زیرا قرآن کریم می  فرماید:
»... َوُقْلَن��ا اْهِبُطوا بَْعُضُکْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُکْم ِفی اأْلَْرِض ُمْس��َتَقرٌّ 
َوَمَت��اٌع ِإلَی ِحیٍن«؛8 و ما گفتی��م: ]ای آدم و حوا و ای ابلیس![ در 
حالی که دش��من یکدیگرید ]و تا ابد، بین ش��ما آدمیان و ابلیسیان 
صل��ح و صفایی نخواهد ب��ود، از این جایگاه[ ف��رود آیید و برای 
ش��ما در زمین، قرارگاهی ]برای زندگی[ و تا مدتی معین، وس��یله 

بهره وری اندکی خواهد بود.
منش��أ غرایز پس��ِت زمینی، همان حرص و طمع است و این 

همان است که قرآن کریم نیز آن را این   گونه بیان می  کند:
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح  »...َ الُوا َأَتْجَعُل ِفیَها َمْن یْفِس��ُد ِفیَها َویْسِفُک الدِّ
ُس لََک َقاَل ِإنِّ��ی َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن«؛9  گفتند: آیا  بَِحْم��ِدَک َونَُقدِّ
کسی را در آن می گماری که در آن تباهی می کند و خون ها 
می ریزد، در حالی که ما تو را با س��پاس، به پاکی می س��تاییم 
و تو را پاک می ش��مریم؟! فرمود: من چیزی می دانم که شما 

نمی دانید.
پس هر زم��ان در جایی، عقل و نور و قلب، س��ر بردارند، 

در اّولین اربعین حسینی، پس از 
سقوط نظام بعثی عراق و آزادی 
مردم ب��رای اقامه عزای س��االر 
ش��هیدان اباعبداهلل الحسین7، 
نخس��تین راهپیمایی میلیونی به 
سوي کربالی معالّ و اجتماع در 

آن شهر مقّدس شکل گرفت.

اگ��ر مفاهیم��ی چ��ون تکامل و 
همبس��تگی و اص��والً اگ��ر تمام 
مفاهیم اخالقی را، آن هم نه فقط 
در س��طح ف��ردی و خانوادگی، 
بلکه در سطح اجتماعی مالحظه 
کنیم، خواهیم دید که همه آنها 
در مراسم زیارت امام حسین7 
در موسم اربعین عینیّت می  یابد.
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آن  جا بهشت و امن و امان خواهد بود. درست به همین دلیل، بیشتر حاکمان جبّار و رژیم هایی 
که با مذهب اهل  بیت: دشمنی می  کنند، از این گردهمایی حسینی در هراسند. این حقیقتی 
اس��ت که رسانه هاي بین  المللی که این حادثه را زیر نظر دارند، به آن اشاره می  کنند. بنابراین 
امکان ندارد که به زیارت اربعین همچون مناس��ک عبادِی محض بنگریم. این سنت، به همان 
اندازه که عبادت است، جامعه  ساز نیز هست؛ بینش نافذ به بار می  آورد و به مثابه آینه  ای پاک 

برای بشریّت است.
آری، اگر مفاهیمی چون تکامل و همبس��تگی و اصوالً اگر تمام مفاهیم اخالقی را، آن هم 
نه فقط در سطح فردی و خانوادگی، بلکه در سطح اجتماعی مالحظه کنیم، خواهیم دید که 
همه آنها در مراسم زیارت امام حسین7 در موسم اربعین عینیّت می  یابد؛ فضایی که اگر در 
مقیاس جهانی تبلیغ شود و میان مردم جهان گسترش یابد، می  تواند مشکالتی مانند بحران هاي 
اقتصادی و امنیتی و اجتماعي را که بش��ریّت را دچار رنج و آش��فتگي کرده است، حل کند. 

آری، راه حّل تمام این بحران ها در مکتب و منهاج حسین7 است.
البتّه تا زمانی که مؤمن در این اردوگاه که سرش��ار از فضای شعائر حسینی است، قرار دارد 
و در آن تنّفس می  کند، حیاتی متناس��ب با این جامعه نورانِی فاضله خواهد داش��ت و پس از 
بازگش��ت به دیار خود، اگر یاد امام حسین7 به تدریج در ذهن او کمرنگ شود، باید بداند 
که هر چه از حسین7 دور می  شود، از این نور و از این بهشت و کمال مطلوب دور می  شود 
و از آن سو، به میزانی که بتواند ارمغان موسم اربعین، یعنی اقبال خویش به آن حضرت را در 
خود حفظ کند، به زندگی در این بهشت حسینی ادامه خواهد داد. در این باره از اهل  بیت: 

روایت شده است:
»من أقبل علینا أقبلنا علیه و من أدبر عنّا أدبرنا عنه«؛ کسی که به ما روی کند، به سویش روی 

می  کنیم و کسی که به ما پشت کند، به او پشت می  کنیم.
بنابرای��ن به اندازه  ای که مؤمن��ان به مکتب اهل  بیت: اقبال کنن��د، در صفا و نور زندگی 
می  کنن��د و از ثم��رات آن منتفع می  ش��وند و توان آن را مي یابند که جامعه انس��انی بزرگ و 
متمّدنی بس��ازند که بش��ریّت نظیر آن را ندیده باش��د. لذا میان رهبری سیّدالّشهداء و تأثیر او 
و تربیتش نس��بت به بش��ر از یک س��و و میان تمام تمّدن ها و رژیم ها و مکاتب بشری و تمام 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
69

مصلحان بش��ری از س��وی دیگر رقابتي در جریان است؛ البتّه 
رقابتی که نتیجه و سرانجام آن، از پیش معلوم است؛ زیرا هیچ 
مصلحی جز حس��ین7 نیست که برای او ممکن باشد نفوس 
را در مس��یر تربیت قرار دهد؛ هرچند ک��ه آن مصلح، عالم و 

مؤمن باشد.

همایش عظیم اربعین در مهار کدام قدرت است؟
دس��ت  اندرکاران نظ��ام بین  الملل که ای��ن همایِش عبادی � 
روحان��ی عظیم را زیر نظر دارند، از آن بیمناکند و منش��أ این 
هراس، آن اس��ت که احساس کرده   اند این پدیده در تصّرف 
هی��چ یک از منابع متعارف قدرت نیس��ت؛ به بیان دیگر: آنها 
ای��ن حقیق��ت را دریافته اند که هی��چ دولت بزرگ��ي، حتّی 
دولت های اس��المی، این همایش عظیم را در تصرف ندارند. 
آن که این قدرت را در مهار خود دارد، نه قدرت های شناخته 
شده جهانی، بلکه فقط ساالر ش��هیدان، امام حسین7 است. 
به همین دلیل اس��ت که برخی از محافل غربی، مطالعه ویژه و 
پي گیري را درباره تأثیری عظیمي که ُخَطبا و مرثیه  س��رایان بر 
جوانان می  گذارند، در رادیوها و پایگاه  ها و از طریق اینترنت 

آغاز کرده اند.
در راه پیمای��ی اربعین، مردم از همه اس��تان های عراق به راه 
می  افتند تا خود را به صحن و س��رای امام ش��هیدان حسین بن 
علی7 برس��انند؛ به گونه  ای که اغلب این اس��تان ها خالي از 
س��کنه می  شود. راستی این جمعیّت بی  شمار را که در سرتاسر 
عراق پراکنده  اند، چه کسی و چه قدرتی سازماندهی می  کند و 
نظم می  بخشد و آن را در کنترل دارد و پیش می  برد؟! حقیقت 
این اس��ت که امروزه برای برگزاری هر تجّمع بش��ری  که در 

در راه پیمای��ی اربعی��ن، مردم از 
هم��ه اس��تان های عراق ب��ه راه 
می  افتن��د تا خ��ود را به صحن و 
سرای امام ش��هیدان حسین بن 
گونه  ای  ب��ه  برس��انند؛  علی7 
که اغل��ب این اس��تان ها خالي 
از س��کنه می  ش��ود. راستی این 
را ک��ه در  بی  ش��مار  جمعیّ��ت 
سرتاس��ر عراق پراکنده  اند، چه 
کس��ی و چه قدرتی سازماندهی 
می  کند و نظم می  بخشد و آن را 
در کنترل دارد و پیش می  برد؟!
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ش��هری برگزار می  شود � حتّی اگر در کش��ورهای غربي که به لحاظ صنعتی و تکنولوژیکی 
پیش��رفته  اند، مس��ئوالن مربوطه، براي تأمین امنیت و پش��تیباني، چه هزینه  هایي که نمی  کنند! 
آیا آنان توان بس��یج چنین جمعیتي را دارند؟ حتي دس��تگاه  های دولتی از طریق فّعال کردن 
نهادها و سازمان هاي حاکمیّتی نیز قادر بر این کار نیستند، چه رسد به آن  که این تجّمع عظیم 
برای چند روز یا چند هفته در همه راه  های ش��هرهای مختلف منتهی به ش��هری مانند کربالی 

حسینی7 پراکنده باشند.
در مراس��م حجِّ بیت  اهلل گاه ب��رای چند روز، آن هم در یک موقعیّ��ت جغرافیایی محدود، 
یعنی مّکه مکّرمه و مش��اعر، شمار حاجیان به سه  میلیون نفر می  رسد. در این شرایط، علی  رغم 
پیش��رفت های بس��یار در س��اخت بناهاي مدرن و با وجود توس��عه امکانات و اصالح معضل 
ترافی��ک، کماکان مرگ و میرها و تلفاتي در این مراس��م بر جاي مي مان��د. با این اوصاف، 
تکلیف مهار و اس��تیالی کامل بر راهپیمایی و همایش��ی همچون اربعین که در آن میلیون ها 
انسان در مسیرهای فراواِن میان شهرها و بیابان ها و فواصلی که صدها کیلومتر برآورد می  شود، 
روش��ن خواهد بود. واقعاً چگونه مي توان نظم و انتظام و آرامش و شکوهي که در این واقعه 
پدی��د می  آید را تماماً به دولت ها منتس��ب کرد؟! بلکه این نظم ب��ه صورت خودکار از ناحیه 

خود مؤمنان ایجاد می  شود.
یک��ی از مقامات بلندپای��ه عراق اظه��ار نموده که مس��ئول نیروهای مس��لّح آمریکاي در 
خاورمیان��ه ک��ه از طری��ق ماهواره به م��ّدت دو هفته یا بیش��تر، به صورت زن��ده، راهپیمایی 
حس��ینی را زی��ر نظ��ر داش��ته، با حی��رت گفته اس��ت: »اعت��راف می  کنم که ش��ما ش��یعیان  
 در مقایس��ه ب��ا رویدادهای��ی ک��ه در نیوی��ورک ی��ا پاری��س رخ می  ده��د، متمّدن  ترید!«. 
ای��ن در حال��ي اس��ت ک��ه در حوادث��ي مانن��د قط��ع برق ب��رای مدت��ي ان��دک در برخی 
کش��ورهاي پیش��رفته غرب��ی، حم��الت و س��رقت هاي پي در پ��ي، امنیّ��ت را مخت��ل کرده 
اس��ت؛ ولی در زی��ارت اربعی��ن، این  گونه ح��وادث هیچ گاه رخ ن��داده و این ام��ر، اتّفاقی 
 نیس��ت؛ بلک��ه اعج��از تعالی��م قرآن��ی اهل  بی��ت: و ن��ور تربی��ت آن بزرگواران اس��ت

 که اعجاز کرده است.
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زیارت اربعین و رژیم بعثی سابق
اخبار رس��یده و منابع متع��دد، گویای آن اس��ت که رژیم 
عفلقی س��ابق، چند ما پیش از س��قوط، فیلمی مس��تند از این 
مراس��م حس��ینی را برای اعضای رهبری حزب پخش نموده 
و س��پس به پرس وجو از آنها پرداخته بود و آنها را اغوا کرده 
بود تا نظراتش��ان را درباره چگونگی س��رکوب این آتشفشان 
حس��ینی به دس��ت آورد. در مقابل، تمام آن اعضا که نگران 
ش��ده بودند، از بیم خش��م او نه نفیاً و نه اثباتاً پاس��خی نداده 
بودن��د. با این ح��ال، خود صدام به آنها این  گونه پاس��خ داده 
بود که این زلزله حس��ینی ابدا آرام نخواهد شد؛ ولی من سال 
آین��ده چنین و چنان خواهم کرد و س��پس ش��روع به تهدید 
می  کند و قول می  دهد که دس��ت ها و پاها و گوش ها خواهد 

برید؛ لکن باید گفت:
»یُری��ُدوَن لُِیْطِفُؤا نُ��وَر اهلِل بَِأْفواِهِه��ْم َو اهللُ ُمِتمُّ نُ��وِرِه َو لَْو َکِرَه 
الْکاِفُروَن«؛10 بر آنند تا نور خداوند را با دهان هاش��ان خاموش 
کنند و خداوند کامل کننده نور خویش است، هرچند کافران 

نپسندند.
آنچ��ه که بعثی  های عفلقی و حاکم جبّار و فاسدش��ان و در 
ورای این رژی��م، نهادهای بین  المللی بس��یاری که ّطراح این 
امورند را از خوف و ه��راس فلج کرده بود، این بود که آنها 
علی  رغم ایجاد ترس و وحش��ت، نتوانس��ته بودند این نیروی 
ش��ورنده حس��ینی را مهار کنند و تمرین مردم ب��رای ایثار و 

حماسه در اردوگاه حسینی را متوقّف کنند.
در ای��ن میان، اگر فضا ب��رای مردمان دیگ��ر و حتّی مردم 
کش��ورهاي غربی نی��ز باز می  بود، ب��ا رهایی آنها از س��یطره 

مسئول نیروهای مسلّح آمریکایی 
از طری��ق  ک��ه  در خاورمیان��ه 
ماه��واره ب��ه م��ّدت دو هفت��ه 
ی��ا بیش��تر، ب��ه ص��ورت زنده، 
راهپیمای��ی حس��ینی را زیر نظر 
داش��ته، با حیرت گفته اس��ت: 
»اعتراف می  کنم که شما شیعیان  
در مقایسه با رویدادهایی که در 
نیویورک یا پاریس رخ می  دهد، 

متمّدن  ترید!«.
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رژیم های ش��ان، می  دیدیم که چگونه آنها نیز به سوی حسین7 و آنچه ایشان فرموده است، 
جذب می  شدند و در مقابلش فروتنی می  کردند.

تنها بش��ریّت نیس��ت که در مقابل او خضوع می  کند؛ بلکه فرش��تگان نیز در برابر او خاضع 
و خاکس��ارند. از امام صادق7 روایت ش��ده است که فرمود: »فرشته  ای در آسمان ها و زمین 
نیست، جز این  که از خدای عّزوجّل درخواست می  کنند که خداوند به آنها اجازه دهد تا قبر 

حسین7 را زیارت کنند و آن  گاه گروهی فرود می  آیند و گروهی عروج می  کنند«.11

ناسازگاری الئیسم جدید با زیارت امام حسین7
یکی از مّدعیان الئیس��م جدید، موضوع راه پیمایی به س��وی مرقد امام حسین7 در اربعین 
حس��ینی را محکوم کرده اس��ت؛ چراکه به اّدعای وی، این کار سبب تعطیلی و توقّف روند 
زندگی بسیاری از مردم و شهروندان می  شود. به نظر او تمّدن انسانی بر مطالبات جسم و ماّده 
استوار است، امّا آنچه که به روح مربوط می  شود، سهمی در تمّدن و پیشرفت انسان ها ندارد. 
او دو هفت��ه تعطیل��ی را برای این همایش روحانی زیاد می  داند؛ همایش��ی که در آن، عادات 
اخالق��ی و روحی، از حضیض خودخواهی، به اوج همیاری اجتماعی و ایثار برادران دینی بر 
خود و تعاون آرمانی تغییر می  کند و این در حالی است که دولت های غربی، همه برای اعیاد 
مسیحی و عید تحویل سال میالدی، دو هفته یا بیشتر را تعطیل اعالم می  کنند و در این مدت، 

غرق در فحشا و زشتي می  شوند، ولی آن را زیاد نمی  شمارند.
مگر نه این که خدای تّعالی موس��م حج بیّت  اهلل الحرام را برای س��ه ماه از سال تشریع نموده، 
اما این مراس��م برای غالب حج  گزاران مسلمان بیش از دو هفته طول نمی  کشد؟! باالتر این که، 
خداوند تعالی عمره مس��تحب را در تمام ماه ها تش��ریع فرمود تا مس��لمانان پیوسته توفیق انجام 
مناس��ک آن را داشته باش��ند تا بیت  اهلل الحرام یعنی کعبه  اش در طول سال، محّل اجتماع مردم 
باش��د، و این همه برای آن اس��ت که توازن میان ماّده و روح و بین دنیا و آخرت را حفظ کند؛ 
و باالت��ر این  که آبادانی دنیا جز با آبادی آخرت هیچ قوام نمی  یابد؛ همانگونه  که راه آخرت نیز 
از دنیا می  گذرد. بنابراین، نابودی روح، نابودی ماّده است؛ همان ماّده  ای که ماّدیون و الئیک ها 
بدان حرص می  ورزند. فّعالیّت، کار و جّدیّت تنها محدود به برنامه  های دنیا و ماّده نیست؛ چرا که 
روح و روان نیز برنامه  ای و کاری و فّعالیّتی دارد. اگر چنین است، آیا توزیع  زمان برای هر یک 
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از این دو جنبه، باید ُکندی حرکت تّمدن و تعطیلی پیشرفت و 
خرابی تلّقی ش��ود؟! آیا او رشد و شکوفایِی فضایل روحی در 
خالل دو هفته از مراسم اربعین را اسباب نابودی مي داند؟! آري، 
البته که این امر اسباب نابودی خشونت، آزمندِی غرایِز حیوانی 
و  اخالق ماّدی اس��ت. آیا امثال این فرد نمی  بینند که دولت ها 
چه حجمی از فرصت ها و منابع مالی را در بخش فرهنگ هزینه 

می  کنند؟ آیا این امر نابود کننده جامعه است؟!
حقیقتاً کس��ی ک��ه در مجالس س��وگواری اهل  بیت: که 
رهبران فضیلت و انسانیت اند شرکت می  کند، آمادگی روحی 
و  حماس��ی ممتازی پیدا می  کند و ش��جاعت و اس��تواري اش 
صدچندان مي ش��ود. آیا مقاومت اسالمِی پیروان اهل  بیت: 
در جنوب لبنان در مقابل اسطوره اسرائیل که ارتش های تمام 
رژیم های عربی را در طول پنجاه سال به هزیمت کشانده بود، 
پیروز نشد؟! آیا آن پیروزی با شعار »یا حسین« و »یا أباالفضل 
العبّ��اس« نبود؟! آیا نمی  بینند که نیروی روحی مردم عراق در 
مبارزه با تروریزم و تکفیریان نیز منحصراً به برکت شرکت در 
)اقامه( این ش��عائر بوده اس��ت؟! پس برای چه می  خواهند که 
ای��ن مردم، تمام این نی��رو و عظمت را از کف بدهند؟! و چرا 

نیروی ایمانی این امّت این  گونه افراد را خشمگین می  کند؟!

قیام مهدوی به برکت حماسه حسینی
قیام مهدوی، بدون حماس��ه حسیني نخواهد بود. به عبارت 
دیگر: محبّت مؤمنین به ام��ام مهدی)عج( از محبّت و موّدت 
آنها نس��بت به جّدش امام حسین7 نش��أت گرفته و مجاهده 
آنه��ا  در راه او و تا پای جان اس��ت، نه برعکس. این حقیقت 
در زیارت عاش��ورا نیز منعکس شده است؛ آنجا که در اشاره 

یکی از مّدعیان الئیس��م جدید، 
موضوع راه پیمایی به سوی مرقد 
امام حسین7 در اربعین حسینی 
را محکوم کرده است؛ چراکه به 
اّدعای وی، این کار سبب تعطیلی 
و توّقف روند زندگی بسیاری از 
مردم و ش��هروندان می  ش��ود! به 
نظر او تمّدن انسانی بر مطالبات 
جس��م و ماّده استوار اس��ت، اّما 
آنچه که به روح مربوط می  شود، 
س��همی در تم��ّدن و پیش��رفت 

انسان ها ندارد. 
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به مراتب آن امامان بزرگوار مي فرماید:
»و لع��ن اهلل أّمة دفعتکم عن مقامکم و أزالتکم عن مراتبکم الّتی رّتبکم اهلل فیها«؛ و خداوند امّتی 
را که شما را از جایگاهتان راند و از مراتبتان که خدا شما را در آن قرار داد از جایگاه  های شان 

دور نمود، لعنت کند.
بنابراین ابتدا، اعتقاد مؤمن به خدا و به پیامبر9 پدید می  آید و در مرحله بعد، این اعتقاد، او 
را به یاری امام مهدی)عج( فرامی  خواند. به همین صورت، ابتدا اعتقاد مؤمن به امیرالمؤمنین7 
تحّقق می  یابد و در مرحله بعد، این اعتقاد، او را به یاری امام مهدی7 می  خواند. اعتقاد مؤمن 
به امام حس��ین7، محبّت به امام مهدی)عج( را برای او به ارمغان می  آورد. پس باید بگوییم: 

قیام حضرت مهدي، به برکت حماسه حسینی برپا می شود و به عبارت دیگر باید گفت:
ای مهدویّون و   ای عاش��قان ظهور! بهتر ین راه یاری امام مهدی)عج( داشتن روحیه حماسه 
حس��یني و زنده نگه داشتن شعائر دینی اس��ت و به همین دلیل است که نفِس زیارت اربعین، 

اقدامی تربیتی در جهت آماده  سازی برای ظهور حضرت مهدي)عج( است.

پی نوشت ها:
. شیخ محّمد السند، یکی از شخصیّت های علمی حوزه علمیه قم و نجف اشرف است که در جلسه درس   1
خویش، از زوایای مختلفی به تحلیل این رخداد معنوی عظیم پرداخته و بر زوایای مهّم و بدیعی انگش��ت 
نهاده است. این دروس به هّمت آقای ابراهیم حسین البغدادی به نگارش درآمده و در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است و ترجمه حاضر، نوعی تلخیص و بازنویسی از این اثر عاشورایی است. 
. ابن قولویه قمي، کامل الّزیارات، ص 185،   2

. شیخ حّر عاملي، وسائل الّشيعة، ج11، ص 78.  3
. فقره اخیر ترجمه عبارت »یتمنّی أن قبره کان بیده« است که به صورت های دیگری نیز ترجمه شده است.  4

. کامل الّزیارات، ص 228؛ ش��یخ صدوق، ثواب األعمال، ص 120، حدیث44؛ کلیني، الکافی، ج4، ص   5
582، حدیث11.

. محمدباقر مجلسي، بحار األنوار، ج44، ص 262، باب 31، حدیث 17.  6
. همان، ص 223، باب 30، حدیث1.  7

. بقره، آیه 36.  8

. بقره، آیه 30.  9

. صف، آیه 8.  10
. کامل الّزیارات، ص 223.  11
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چکيده
در احادی��ث فراوانی از امام��ان معصوم: به زیارت اربعین س��فارش و به زمان و مکان 
اس��تحباب آن اشاره شده است؛ به طوری که در مناسبت های گوناگون به آن ترغیب و در 

حدیثی، یکی از نشانه های مؤمن شمرده شده است.
این س��فارش های مؤکد ازآن روس��ت که پیش از ش��هادت امام حسین7 به هیچ روی 
اربعین جلوه ای نداش��ته و اهل بیت: خواسته  اند به بهانه های گوناگون، ازجمله با تأکید 
بر زیارت اربعین، نام و یاد آن حضرت زنده نگه داشته شود. در بحث اربعین، اصل زیارت 
سیدالش��هدا7 در ای��ن روز و مفاد زیارت اربعی��ن اهمیت دارد و باید نه ب��ا نگاه صرفاً 

تاریخی، بلکه نگاهی معرفت شناسانه همراه باشد.
زیارت اربعین به قدری در پاسداشت مقام سیدالشهدا7 تأثیر داشته که زیارت اربعین 
که ابتدا به چند ده نفر محدود مي شد، امروزه به حضور میلیوني زائران حسینی در کربال 

تبدیل شده است.
این نوش��تار، ضمن آوردن زیارت اربعین، به جنبه ه��ای تاریخی و اعتقادی این زیارت 

نزد شیعیان پرداخته است.

واژگان کليدی: زیارت اربعین، امام حسین7، معرفت، اهل بیت:، امامان معصوم:.

جايگاه زيارت اربعين
 در متون حديثی وفقهی

امین شیرازی
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اربعین یک نگاه تاریخی صرف نیست؛ بلکه نگاهی معرفت  شناسانه است. ما نمی خواهیم به 
صورت صرفا تاریخی به موضوع اربعین بپردازیم؛ بلکه با نگاهی معرفت  شناس��انه و با مراجعه 
به »زیارت اربعین« که سفارش اکید امام معصوم و حّجت خداست و با دقت در مضامین بلند 
آن که از امام صادق7 نقل ش��ده، به آن می پردازیم. به این اعتبار، ش��یعه هویّت خود را نیز 

باید در اربعین جست وجو کند.
بحث اربعین ابعاد مختلفی دارد. یک بعد آن، اصل زیارت سیدالشهدا7 در این روز است. 
بُع��د دیگ��ر، مفاد زیارت اربعین اس��ت؛ چه آن زیارتی که از امام صادق7 نقل ش��ده و چه 
زیارت منقول از جابر و مخصوصاً زیارتی که از زبان امام7 اس��ت، ابعاد بسیار عمیقی را در 

قالب زیارت فرموده است.
اهل بیت عصمت و طهارت: بر یادآوری مصائب حضرت سیدالش��هدا7 به مناسبت های 
گوناگون تأکید داشتند. بخشي از خطبه   های حضرت زینب کبری و حضرت امام زین  العابدین8 
در کوفه و شام بیان مظلومیت سیدالشهدا7 و در حقیقت، روضه  خوانی است. بعد که اهل بیت 
به مدینه بازگشتند، در آن جا هم مجلس عزای سیدالشهدا پیوسته ادامه داشت؛ به گونه اي که امام 
زین  العابدین7 عزاداران را اطعام مي کرد1 و این سنت در نزد شیعیان از ایشان به یادگار ماند. این 
مجلس عزا چندین سال به طور پیوسته ادامه داشت و یک سال آن، به صورت شبانه  روزي بود 
و بنا بر نقلي دیگر تا سه سال بعد از واقعه عاشورا این مجلس عزا در مدینه برگزار مي شد.2 پس 

از ایشان، امام باقر7 وصیّت کردند که تا ده سال در منا روضه بخوانند.3
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در دوره امام صادق7 فضا بازتر شد و حتي سرودن شعر و مراثي نیز تشویق مي شد و شعر 
نقش مهم��ی در ماندگاری واقعه کربال و تحریک عواط��ف دارد. لذا حضرت افرادی مانند 
ابوعماره منش��د،4 جعفر بن عفان5 و ابوهارون مکفوف6 را تش��ویق می  کند که برای حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین7 شعر بس��رایند. در زمان امام رضا7 هم می  بینیم که شاعراني مانند مثل 
دعبل خزاعی7 برای س��رودن اش��عار عاش��ورایي مورد توجه حضرت قرار گرفتند. همچنین 
اس��تمرار اقامه مجالس عزا در خانه  ها و بیان فضیلت شعر گفتن در رثای ابی عبداهلل7 و رفتن 
به زیارت آن حضرت در هر ش��رایط و در مناسبت های گوناگون و ترغیب به زیارت اربعین 

از ویژگي هاي این دوران است.
عنوان »زیارت اربعین« به زمان امام صادق7 بازمي گردد و عجیب این اس��ت که با وجود 
بیم و ترس از حکومت جائر، مردم از امام س��ؤال می کردند که با وجود ترس از خبرچینان و 
عوامل حکومت، آیا به زیارت حضرت سیدالشهدا برویم؟ و حضرت می فرمودند که بروید.8 
این در حالي است که فقهای شیعه در مسئله حج، یکي از شرایط استطاعت را »تخلیه سرب« 
بیان فرموده  اند؛ یعنی باید امنیت باشد و اگر امنیت نباشد، استطاعت محقق نیست؛ اما در مورد 

زیارت سیدالشهدا7 حتي با نبود امنیت نیز مردم را ترغیب به زیارت مي کردند. 
از این گذشته، به مناسبت های مختلف نیز ترغیب به زیارت آن حضرت شده است. در جلد 
14 وسائل الشیعه، در آخر کتاب حج، مناسبت های زیارتی سیدالشهدا7 ذکر شده است9 که 

در این بخش، تنها به مناسبت ها و ابواب آن در وسائل اشاره مي کنیم:
استحباب تکرار زیارة الحسین7؛ استحباب زیارة النساء؛ کراهة ترک زیارت الحسین7؛ استحباب 

المشی إلی زیارة الحسین7؛ باب استحباب االستنابة فی زیارت الحسین7.
یا در مناسبت ها و حاالت گوناگون:

اس��تحباب زیارت الحس��ین7 ولو رکب البحر؛10 )یعني حتي اگر ناگزیر از پیمودن دریا با کش��تي 
باشید، باز زیارت سیدالشهدا7 مستحب است(. یا در مناسبت ها و زمان  های خاص11 مانند: استحباب 
زیارت الحسین7 لیلة عرفة؛ فی اول رجب؛ فی النصف من شعبان؛ لیلة النصف من شعبان بکربالء؛ 
اس��تحباب زیارت الحس��ین7 لیلة القدر؛ لیلة الفطر؛ لیلة عاش��ورا؛ یوم االربعین؛ استحباب زیارت 

الحسین7 کل لیلة جمعة.
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اما در خصوص روز اربعین در جلد 14 وسائل الشیعه12 این باب را می  یابیم: »باب تأّکد استحباب 
زیارت الحس��ین7 یوم األربعین من مقتله و هو یوم العشرین من صفر«. تأّکد استحباب را که در 
این جا مطرح است، با آوردن روایاتي بیان مي کند. روایت اول از امام حسن عسکری7 است 
که فرمود: »عالمات المؤمن خمس، صالة الخمسین، و زیارت االربعین، والتخّتم فی الیمین، و تعفیر 
الجبین، و الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحیم«؛13 نشانه  های انسان مؤمن پنج  تاست: پنجاه رکعت نماز 
روزانه )نمازهای واجب و نافله(، زیارت اربعین، انگش��تر به دس��ت راست کردن، پیشانی بر 

خاک نهادن و بسم اهلل الرحمن الرحیم را بلند گفتن.
این روایت گرچه مرس��ل است، ولي بنابر تس��امح در ادله سنن و احادیث َمن بلغ در بحث 

مستحبات، مرسل بودن خبر، ضرری نمی  رساند و مشکلی ایجاد نمی  کند.
سپس روایت صفوان جمال را از امام صادق7 نقل و کیفیت زیارت اربعین را بیان می  کند14 
و بعد مطلبی است که از »مصباح المتهجد« نقل می کند.15 فتوای صاحب وسائل در تیتر ابواب 
کتابش معلوم می  شود و از اول تا آخر وسائل این گونه است. در این جا فتوایش این طور است: 

»باب تأّکد استحباب زیارت الحسین7 یوم االربعین«.
ای��ن فضیلت زیارت اربعین از قدی��م در کتاب های روایی مطرح بوده و همه جا در اهمیت 
و فضیلت زیارت اربعین امام حس��ین7 به همین روایت امام حس��ن عسکري7 که اصل آن 
در مزار ش��یخ مفید16 و دو کتاب شیخ طوس��ي )یعني تهذیب االحکام17 و مصباح المتهجد18( 

است، تمسک کرده  اند.
شیخ مفید در کتاب مزار، عنوان »فضل زیارت االربعین« دارد که این را بعد از »فضل زیارت 
امام حس��ین7 در روز عاش��ورا« قرار داده اس��ت و به همین حدیث امام حس��ن عسکری7 
تمس��ک مي  کند.19 ش��یخ طوس��ی نیز در کتاب »تهذیب االحکام« به همین روایت تمس��ک 

می کند و در ضمن فضایل زیارت امام حسین7 همین روایت را می آورد.20
همچنین شیخ طوسي در »مصباح المتهجد« می  فرماید: »و یستحب زیارته فیه و هی زيارة االربعین« 
بعد هم همین روایت امام حس��ن عسکری7 را بیان می کند21 و سپس روایتي از امام صادق7 
در کیفیت زیارت دارد که در وس��ائل به آن اشاره می  کند و همه خبر و زیارت را نمی آورد و 
فقط یک جمله اش را مي آورد: »الس��الم علی ولّی اهلل و حبیبه...«22 اما در مصباح المتهجد کامل 
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آمده است. در آن جا دارد که در روز اربعین و در وقت بلند شدن روز بگو:

الُم َعلی  َصِفیِّ اهلِل َواْبِن َصِفیِه،  ��الُم َعلی  َخلیِل اهلِل َونَجیِبِه، اَلسَّ ��الُم َعلی  َولِیِّ اهلِل َوَحبیِبِه، اَلسَّ »اَلسَّ
الُم علی  اَس��یِر الْکُرباِت، َوَقتیِل الَْعَبراِت، اَلّلُهمَّ ِانّی  اَْشَهُد  هیِد، اَلسَّ ��الُم َعلَی الُْحَس��یِن الَْمْظُلوِم الشَّ اَلسَّ
عاَدِة،  ��هاَدِة، َوَحَبْوَتهُ بِالسَّ اَنَُّه َولِیک َواْبُن َولِیک، َوَصِفیک َواْبُن َصِفیک، الْفآئُِز بِکراَمِتک، اَکَرْمَتُه بِالشَّ
اَدِة َو قآئِداً ِمَن الْقاَدِة، َوذآئِداً ِمْن الْذاَدِة، َواَْعَطیَتُه َمواریَث  َواَْجَتَبیَتُه بِطیِب الِْوالَدِة، َوَجَعْلَتُه َسیداً ِمَن السَّ
عآِء، َوَمَنَح النُّْصَح، َوبََذَل ُمْهَجَتُه فیک،  ًة َعلی  َخْلِقک ِمنَ  اأْلَْوِصیآِء، َفَاْعَذَر فِی الدُّ ْنِبیآِء، َوَجَعْلَتُه ُحجَّ اأْلَ
ْرَذِل  ُه بِاأْلَ ْنی��ا، َوباَع َحظَّ ْتُه الدُّ اللَ��ِة، َوَقْد َتواَزَر َعَلیِه َمنْ  َغرَّ لِیْس��َتْنِقَذ ِعب��اَدک ِمَن الَْجهالَِة َوَحیَرِة الضَّ
اأْلَْدنی ، َوَشری  آِخَرَتُه بِالثََّمنِ  اأْلَْوکِس، َوَتَغْطَرَس َوَتَرّدی  فی  َهواُه، َواَْسَخَطک َواَْسَخَط نَِبیک، َواَطاَع 
��قاِق َوالنِّفاِق، َوَحَمَلَة اأْلَْوزاِر الُْمْس��َتْوِجبیَن النَّاَر، َفجاَهَدُهْم فیک صابِراً ُمْحَتِسبًا،  ِمْن ِعباِدک اَْهَل الشِّ
الُم  ْبُهمْ  َعذابًا اَلیمًا، اَلسَّ َحّتی  ُس��ِفک فی  طاَعِتک َدُمُه، َواْس��ُتبیَح َحریُمُه، اَلّلُهمَّ َفالَْعْنُهْم لَْعنًا َوبیاًل، َوَعذِّ
��الُم َعَلیک یا ْبَن َس��یِد اأْلَْوِصیآِء اَْشَهُد اَنَّک اَمیُن اهلِل َواْبُن اَمیِنِه، ِعْشَت  َعَلیک یا ْبَن َرُس��وِل اهلِل، اَلسَّ
َسعیداً، َوَمَضیَت  َحمیداً َوُمتَّ َفقیداً َمْظُلومًا َشهیداً، َواَْشَهُد اَنَّ اهلَل ُمْنِجٌز ما َوَعَدک، َوُمْهِلک َمْن َخَذلَک 
ٌب َمْن َقَتَلک، َواَْشَهُد اَنَّک َوَفیَت بَِعْهِد اهلِل، َوجاَهْدَت فی  َسبیِلِه َحّتی  اَتیک الْیقیُن، َفَلَعَن اهللُ َمْن  َوُمَعذِّ
ُدک اَنّی  َولِیٌّ  َعْت بِذلِک َفَرِضیْت بِِه، اَلّلُهمَّ ِانّی  اُْش��هِ ًة َس��مِ َقَتَل��ک، َولََعَن اهللُ  َمْن َظَلَمک، َولََعَن اهللُ اُمَّ
لَِم��ْن واالُه، َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداُه، بَِابی  اَْنَت َواُّمی  یا ْبنَ  َرُس��وِل اهلِل، اَْش��َهُد اَنَّک کْنَت نُوراً فیِ اأْلَْصالِب 
اُت  ِمْن ِثیابِها،  ْس��ک الْجاِهِلیُة بَِاْنجاِس��ها، َولَْم ُتْلِبْس��ک الُْمْدلَِهمَّ َرِة، لَْم ُتَنجِّ ��اِمَخِة َواأْلَْرحامِ  الُْمَطهَّ الشَّ
 ، َواَْش��َهُد اَنَّک ِمْن َدعآئِِم الّدیِن َواَْرکاِن الُْمْس��ِلمیَن، َوَمْعِقلِ  الُْمْؤِمنیَن، َواَْش��َهُد اَنَّک اأْلِماُم الَْبرُّ التَِّقیُّ
َة ِمْن ُولِْدک کِلَمُة التَّْق��وی ، َواَْعالُم الُْهدی ، َوالُْعْرَوُة  ئِمَّ ُد اَنَّ اأْلَ ، َواَْش��هَ کیُّ الْهاِدی  الَْمْهِدیُّ ِض��یُّ الزَّ الرَّ
ْنیا، َواَْشَهُد اَنّی  بِکْم ُمْؤِمٌن، َوبِِایابِکْم ُموِقٌن، بَِشرایِع دینی  َوَخواتیِم َعَملی ،  ُة علی  اَْهِل الدُّ الُْوْثقی ، َوالُْحجَّ
ٌة، َحّتی  یْاَذَن اهللُ لَکْم، َفَمَعکْم َمَعکْم الَمَع  َوَقْلبی  لَِقْلِبکْم ِس��ْلٌم، َواَْمری  أِلَْمِرکْم ُمتَِّبٌع، َونُْصَرتی  لَکْم ُمَعدَّ
کْم، َصَلواُت اهلِل َعَلیکْم، َوعلی  اَْرواِحکمْ  َواَْجس��اِدکْم، َوش��اِهِدکْم َوغآئِِبکْم، َوظاِهِرکْم َوباِطِنکْم،  َعُدوِّ

آمیَن َرَب الْعالَمین«.23

این زیارت مخصوص سیدالش��هداء7 در روز اربعین و معروف به »زیارت اربعین« اس��ت. 
سید ابن طاووس نیز در »اقبال االعمال« فضلیت زیارت امام حسین7 در روز بیستم ماه صفر 
را بیان کرده و به همان حدیث معروف امام حسن عسکری7 تمسک می کند.24 عالمه حلی 
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نیز در »منتهی المطلب« می  نویسد: »و تستحب زیارته یوم االربعین من مقتله و هو العشرون من 
صفر« بعد هم همین روایت عالمات المؤمن خمس را بیان می کند.25

ش��هید اول در کتاب مزار می گوید: »و منها زیارة االربعین و یوم هو العشرون من صفر«26 و 
کفعمی در دو کتابش »البلد االمین« و »المصباح« خود همین مطلب را آورده است. در »البلد 
االمین« می  نویس��د: »یستحب بالعشرین منه زیارة الحسین7 و هی زیارة االربعین«27 و در مصباح 

نیز همین مطلب را آورده است.28

عالمه محمدتقی مجلسی )مجلسي اول( در »روضة المتقین« در فضل زیارت سیدالشهدا7 
در روز اربعین به همین حدیث امام حس��ن عسکری7 تمسک می کند.29 محمدباقر مجلسي 
صاحب بحاراالنوار نیز در دو کتاب »بحاراالنوار« و »مالذ االخیار« نیز چنین آورده اس��ت. در 
بحاراالنوار زیارت اربعین را مطرح و تمس��ک به همین روایت امام عس��کری7 دارد30 و در 

مالذ االخیار )که شرح بر کتاب تهذیب االحکام است( نیز چنین آورده است.31
این  که مقصود از زیارت اربعین، خصوص زیارت امام حس��ین7 در روز اربعین اس��ت، به 
س��بب  شواهد متعددي از بیان علما از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی تا زمان سید بن طاووس 
و بعد عالمه حلی، ش��هید اول، کفعمی، ش��یخ حّر عاملی، مجلسی اول و دوم است که ایشان 
همی��ن معنا را از روای��ت فهمیده اند. و از این باالتر، زیارت اربعین طبق فرمایش حضرت امام 
حسن عسکری7 از جمله  عالمت هاي مؤمن شمرده شده است. بنابراین شاید بتوان گفت که 
پیش از ش��هادت سیدالشهدا7 اصاًل اربعین جلوه ای نداشته است. اربعین به معنای پاسداشت 
چهلمین روز حماس��ه کربال و شهادت سیدالشهدا7 و یارانش مطرح شد و دشمنان هیچ گاه 
نتوانس��تند آن را از بی��ن ببرند؛ به گون��ه  ای که زیارت اربعین که ابتدا ب��ه چند ده نفر محدود 

مي شد، امروزه به حضور میلیوني زائران تبدیل شده است
این نکته را نیز نباید از نظر دور داش��ت که حتّی اگر جابر به کربال نمی آمد، باز هم زیارت 
سیدالشهدا7 در روز اربعین مستحب بود؛ گرچه جابر هم یقیناً در آن روز آمده است؛ چون 
مفاد زیارت جابر بس��یار واالس��ت و معارف عالی دارد و مضمونی اس��ت که کامال با عمق 
عقاید ش��یعه منطبق است و نش��ان از کمال معرفت جناب جابر بن عبداهلل انصاری دارد و بعید 
نیست که جابر بن عبداهلل، هم اصل زیارت را و هم توصیه به زیارت در روز اربعین را از ائمه 
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گرفته باشد و از این رو سعی کرد تا خود را در اربعین به کربال برساند. پس زیارت اربعین و 
استحباب زیارت سید الشهدا7 در روز اربعین ثابت است و بلکه به تعبیر دقیق شیخ حّر عاملی 

شدت استحباب زیارت آن حضرت در روز اربعین ثابت است.
پس در روز اربعین دو جنبه هس��ت: یکی اصل استحباب زیارت سیدالشهدا7 در این روز 
که دس��تور ائمه هدی اس��ت، و جنبه دیگر این است که جناب جابر در این روز موفق شد  با 

عطیه به کربال آید و به زیارت آن حضرت بشتابد.
خالصه س��خن این  که: زیارت سیدالشهدا7 همیش��ه مستحب است، اما در اماکن خاص و 
اوقات خاص س��فارش دوچندان به آن ش��ده است و اهل بیت خواسته  اند به بهانه های مخلتف 
نام و یاد آن حضرت زنده نگاه داشته شود. از این رو کاری کردند که در طول سال مردم به 
یاد سیدالش��هدا7 باشند و با ایش��ان انس داشته باشند. حضور در آن مکان مقدس هم آثار و 
برکات ویژه اي دارد؛ به اندازه اي که امام هادی7 وقتی بیمار ش��دند، با این که خودشان امام 

و حجت خدا هستند، افرادی را به کربال می فرستند تا برای شان دعا کنند.
س��رانجام این که خود مکان و ش��رایط زمانی و مکانی یقیناً آثار خود را دارد و در اربعین، 
 این اس��تحباب مضاعف اس��ت؛ چ��ون با هدایت اهل  بیت: به مرور به ش��عار ش��یعه تبدیل

شده است.
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چکيده
»اربعین« عددی آسمانی است که رمز و رازهای فراوانی در آن نهفته است. انبیا و اولیای 
الهی همواره س��ّنت اربعین را گرامی داش��ته و آثار بسیاری با مفهوم اربعین از خود به جا 

گذاشته اند.
بااینکه واژة »اربعین« از اعداد و کّمیات است، در عرفان اسالمی، این واژه در ارتباط با 
کیفیات مطرح می ش��ود و روایاتی که دربارة اربعین و اربعینیات وارد شده، بیشتر به سیر 

باطنی و تعالی روحی توجه دارد.
نویس��نده، این مقاله را با بیان جایگاه اربعین در تاریخ پیامبران گذش��ته آغاز کرده و از 
معنویت عدد چهل در ادیان آس��مانی س��خن گفته، سپس مقاله را در سیزده محور ادامه 
داده و در محور پایانی، ضمن بیان علت و شرح کوتاهی از زیارت اربعین، چند فراز از این 

زیارت مقدس را نقل کرده است.

واژگان کليدی: زیارت اربعین، سّنت اربعین، چهل، عرفان اسالمی، امام حسین7.

اربعيـن
 در فرهنگ اسالمی

سیدرضا تقوی دامغانی
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در فرهن��گ انبیاء: »اربعین« جایگاه واال و محبوبی دارد؛ چون این واژه بس��یار آش��نای 
عرفان��ی، عنایات خاص س��بحانی را در خود دارد و آنا ن  که کمترین آش��نایی با تاریخ انبیاء 
دارند، می دانند که هرگاه ظرف »اربعین« مظروف »نیایش معش��وق« باشد، فضای جان را صفا 
و صفحه دل را جال خواهد داد و بی جهت نیس��ت که وارس��تگان بشریت و شایستگان درگاه 

ربوبیت را عنایتی دیگر به اربعین باشد.
آن گاه ک��ه مش��یت خداوند بر آن قرار گرفت  که پیکر آدم را از مش��تی خ��اک بیافریند، 
می خانه عش��ق آماده پذیرایی منبع »اسماء اهلل« ش��د و دست قدرت الهی در یک اربعین، ِگل 

آدم بسرشت و سپس به پیمانه زد: »َخَمْرُت طینَة آَدَم بَِیدی أْربعیَن َصباحًا«1
بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح   گوی       کاندر این جا طینت آدم مخمر می کنند

آن  روز که با تیش��ه فریب شیطان، آدم ابوالبشر7 از اصل خود جدا گردید و لباس بهشتی 
از تن او افتاد، ردای »هبوط« را بر قامتش افکندند و به این جهانش تبعید کردند. فراق بهشت، 
چنان س��خت بیازردش و درد جدایی از اصل را چنان ش��رحه ش��رحه س��ر داد که حیوانات 
وحش��ی صحرا بر غمش محزون ش��دند. او یک اربعین در فراق روضه رضوان گریست و از 

آن زمان در صف گریه کنندگان یا »بکائین« عالم قرار گرفت.
آن روز که قابیل، قاتل هابیل7 ش��د و نخس��تین مظلوم تاریخ به دست برادرش به شهادت 

رسید، آدم7 بر شهادت فرزند فرزانه اش »چهل شبانه روز« گریست.
آن زم��ان که نوح نبی   اهلل7 ندای توحید س��ر داد و مصباح هدایت را پیش روی گمراهان 
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برافروخت تا سرمنزل مقصود و چهره معشوق نمایاند، ظلمت 
خواهان به تمسخرش گرفتند و به اذیتش پرداختند. آن بزرگ 
عزم، س��ال های سال هم شکنجه ها را تحمل کرد، ولی عاقبت 
آن جماعت گمراه را اصالح ناپذیر دید. پس تقاضای عذابی 
س��خت برا یش��ان کرد و پ��س از آن بود که درهای آس��مان 
گش��وده شد و چهل ش��بانه  روز بر آنان باران بارید تا جهان را 

آب فراگرفت و زمین را از وجود ناپاکان تطهیر کرد.
آن گاه که قوم موسی7 فرمان پیامبر خدا را نادیده انگاشتند 
و در پیش��گاه موسی7 سر به عصیان برداشتند و تن  پروری را 
ب��ر مجاهدت ترجی��ح دادند، خداوند چهل س��ال در بیابان ها 

سرگردانشان نمود.
آن گاه که اراده باری تعالي بر آن قرار گرفت تا نطفه زهرای 
مرضی��ه3 از صلب پیامبر اس��الم9 در رحم خدیجه3 رها 
شود و زمینه تکّون و تولد فاطمه را فراهم سازد، مفارقت یک 
اربعین بین محمد9 و خدیجه3 الزم می شود تا عبادت ها و 
نیایش های چهل شبانه  روزي این زوج، روح و جان خدیجه را 

برای استقرار »اّم األئمه« در وجودش آماده سازد.
باید چهل سال از عمر پیامبر اسالم بگذرد تا همه آزمایش ها 
را ببیند و س��ختی ها و گش��ایش ها آنچنان مجربش سازد که 
حتی خیانت��کاران جامعه اش او را »امی��ن« لقب دهند و چون 
یک »اربعین« را پشت سر می گذارد، فرشته وحی را می بیند و 

لباس نبوت را بر اندامش می پوشاند.
از هم��ه ای��ن فرازها نتیج��ه مي گیریم ک��ه »اربعین« عددی 
آس��مانی اس��ت و گویا در این کلمه، رمزها و رازهایی نهفته 

است که ما را یارای فهمیدنش نیست. 

روایات��ی ک��ه درب��اره اربعین و 
اربعینیات وارد ش��ده، بیش��تر به 
س��یر باطنی و تعالی روحی توجه 
دارد و در واق��ع، چنین اس��تفاده 
می ش��ود که انس��ان هر حرکت 
مخلصان��ه و خداخواهان��ه ای را 
که تا چهل بار ادامه داده باش��د، 
دریچ��ه ای از نور و روش��نایی به 
روی او گش��وده می ش��ود و آغاز 
یک سلسله جوشش ها و لذت ها، 
بینایی ه��ا و رویش ها در زندگی 

روحانی و معنوی اوست. 
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و این چنین در طول تاریخ، انبیاء و اولیا را انگیزه ای مقدس بوده اس��ت که س��نت اربعین را 
گرام��ی بدارند و بس��یاری از تألیفات خویش را بر مفهوم اربعین م��دون کرده یا با نام اربعین 
مزیّن نمایند. هرچند کلمه »اربعین« از اعداد و کّمیات است، ولی در عرفان اسالمی، این واژه 
»کّمی« در ارتباط با کیفیات مطرح می ش��ود، ولذا تکرار عمل و تلقین س��خن تا چهل مرتبه 

)اربعین( تکمیل کننده ابعاد روحانی و عرفانی انسان دانسته شده است.
روایاتی که درباره اربعین و اربعینیات وارد ش��ده، بیشتر به سیر باطنی و تعالی روحی توجه 
دارد و در واقع، چنین استفاده می شود که انسان هر حرکت مخلصانه و خداخواهانه ای را که 
تا چهل بار ادامه داده باش��د، دریچه ای از نور و روش��نایی به روی او گشوده می شود و آغاز 
یک سلس��له جوش��ش ها و لذت ها، بینایی ها و رویش ها در زندگی روحانی و معنوی اوست. 
قرآن مجید در س��وره احقاف آیه 15 بعد از اینکه سیر طبیعی بشر را در تکوین و خلقت بیان 
می کند و او را به س��ن »چهل« که می رس��اند در فضای دیگری ق��رارش می دهد و اربعین را 

سرفصل زندگی معنوی او می شمارد:
ُه ُکْرًها َوَوَضَعْتُه ُکْرًها َوَحْمُلُه َوِفَصالُُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّی  ْنَساَن بَِوالَِدیِه ِإْحَسانًا َحَمَلْتُه ُأمُّ یَنا اْلِ )َوَوصَّ
ُه َوبََلَغ َأْربَِعیَن َس��َنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِنی َأْن َأْش��ُکَر ِنْعَمَتَک الَِّتی َأْنَعْمَت َعَلی َوَعَلی َوالَِدی  ِإَذا بََلَغ َأُش��دَّ
ِمیَن(؛ و ما انسان را  یِتی ِإنِّی ُتْبُت ِإلَیَک َوِإنِّی ِمَن الُْمْس��لِ َوَأْن َأْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح لِی ِفی ُذرِّ
به نیکي و احس��ان نس��بت به پدر و مادرش س��فارش کردیم، به ویژه مادر که با رنج و مشقت 
دوران حمل و زایمان را تحمل نمود و مدت حاملگی و دوران ش��یرخوارگی او بر روی هم 
س��ی ماه بود تا این که رشد کرد و اندامش استوار گردید و رفته رفته به چهل سال رسید. پس 
از گذشت چهل سال، عرض کرد: پروردگارا! مرا بر نعمت هایی که به من و پدر و مادرم عطا 
کردی، ش��کر بیاموز و به آن کاری که موجب رضای توست موفّق بدار و فرزندانم را صالح 

گردان. خداوندا! من به سوی تو بازگشتم و از مسلمین و تسلیم شدگان اوامر تو هستم.
ای��ن آی��ه را می توان به دو بخش تقس��یم کرد که بخ��ش اول آن، مربوط ب��ه دوران رحم 
مادر و هنگام ش��یرخوارگی و نوجوانی و جوانی تا س��ن چهل س��الگی است. بخش دوم آیه 
از اربعی��ن به بعد اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد. نکاتی ک��ه در این آیه بعد از »اربعین« 
آمده، کاماًل حاالت روحی و عرفانی انس��ان مس��لمان را مش��خص می کند و بیان مي کند که 
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تو در این ب��ازار جهان، کاالی عمر را ب��ه عنوان ارزنده ترین 
سرمایه در اختیار داشتی؛ مخصوصا دوران جوانی را که همراه 
با اوج یک سلس��له غرایز تند و طوفانی اس��ت و گاه انسان را 
چون پر کاهی اسیر تندباد هوا ها و هوس ها می کرد، پشت سر 
گذاش��تی و اینک به سن چهل رس��یدی. دیگر باید در میدان 
ای��ن درگیری ها و پس از این همه تجربه ها تکامل روحی پیدا 

کرده باشی و زمینه اصالح در تو پدید آمده باشد.
در این جا نکات عرفانی و معنوی این آیه را که بعد از اربعین 
آمده است، فهرست می کنیم تا روشنگر هدف ما از این بحث 

باشد:
1. ش��کر و تقدیر از نعمت ، که این خود نشانه بیداریست: )َأْن 

َأْشُکَر ِنْعَمَتَک(.
2. توج��ه به دیگران؛ یعنی او فقط خ��ود را نمی بیند، بلکه در 
ردیف خود، دیگران را هم به حساب می آورد: ) َعَلّی َوَعَلی 

َوالَِدّی(.
3. عم��ل را براي رضای خدا انجام می دهد: )َوَأْن َأْعَمَل َصالًِحا 

َتْرَضاُه(.
4. اصالح آینده؛ او در ظرف زمان خود نمی گنجد؛ بلکه همیشه 
از زمانش جلوتر است و نسل های آینده را نیز با حرکت های 

یِتی(. مثبتش می سازد و آینده نگر است: )َوَأْصِلْح لِی ِفی ُذرِّ
5. توبه و بازگشت به سوي خدا: )ِإنِّی ُتْبُت ِإلَیَک(

6. تسلیم و مطیع اوامر خدا بودن، و پسندیدن آنچه او مي پسندد 
و آنچ��ه را ک��ه او نهی کرده، ناپس��ند بدان��د و مخلوقی در 
پیش��گاه خالقی سراپا خاش��ع و خاضع و متعبّد باشد: )َوِإنِّی 

ِمَن الُْمْسِلِمیَن(.

در ق��رآن کری��م واژه »اربعین« 
چهار بار به کار رفته اس��ت: در 
سوره هاي احقاف، اعراف، بقره و 
مائده. در سه سوره اخیر، موضوع 
آیات، داستان حضرت موسی7 

می باشد.
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اربعین در قرآن
در قرآن کریم واژه »اربعین« چهار بار به کار رفته است: در سوره هاي احقاف، اعراف، بقره 
و مائده. در س��ه سوره اخیر، موضوع آیات، داستان حضرت موسی7 می باشد که در این جا 

واژه اربعین در داستان پرماجرای موسی7 می پردازیم:
آن روز که حضرت موس��ی7 بنی  اس��رائیل را از یوغ اس��تبداد فرعون نجات بخشید و در 
س��رزمینی پر از نعمت و رحمت خداوندی س��اکن شدند، موسی7 به فرمان پروردگار عازم 
کوه طور شد تا سی روز را برای مناجات و نیایش و گرفتن وحی در آن مکان مقدس بگذراند. 
موسی با وعده سی روز غیبت، برادرش هارون را به عنوان نماینده در میان بنی   اسرائیل معرفی 

کرد. آیه 142 سوره اعراف چنین می  فرماید:
)َوَواَعْدنَا ُموَسی َثاَلِثیَن لَیَلًة َوَأْتَمْمَناَها بَِعْشٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت َربِِّه َأْربَِعیَن لَیَلًة َوَقاَل ُموَسی أِلَِخیِه َهاُروَن 
یَل الُْمْفِس��ِدیَن(؛ و ما به موس��ی وعده سی شب را دادیم و  اْخُلْفِنی ِفی َقْوِمی َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع َس��بِ
چون آن وعده به پایان رس��ید، ده شب دیگر بر آن افزودیم تا سی را به چهل تکمیل کردیم 
و موسی به برادرش هارون گفته بود که تو جانشین من در میان بنی  اسرائیل باش و راه اصالح 

را پیش گیر و از پیروی مفسدان و تبه کاران بپرهیز.
در این قسمت از داستان حضرت موسی7 عنایت ذات باری تعالی را نسبت به عدد اربعین 
مي بینیم که تأثیر مدت نیایش و تکمیل عبادت موسی در تعالی روح و تکامل جان آن پیامبر 
عظیم  الش��أن، باید به »اربعین« ختم گردد، نه به »ثالثین« و این موضوعی اس��ت که باید بدان 
توجه داشت. همچنین در آیه 51 سوره بقره، سرگذشت انحراف بنی  اسرائیل و شرح ماجرای 

گوساله  پرستی آنان را به عنوان ظلمی بزرگ در رسالت الهي موسی7 بیان می فرماید.
در آیات 20 تا 26 س��وره مائده به گوشه ای دیگر از جهاد پی گیر موسی7 اشاره نموده و 
از بنی  اس��رائیل خواسته تا با جباران و ستمگرانی که در سرزمین مقدس فلسطین ساکنند و  آن 
سرزمین مطهر را با رفتارهای ناشایست خود  آلوده ساخته اند، به جهاد و جنگ برخیزند؛ ولی 

آنان به ندای موسی چنین لبیک گفتند:
)َقالُ��وا یا ُموَس��ی ِإنَّ ِفیَها َقْوًما َجبَّاِریَن َوِإنَّ��ا لَْن نَْدُخَلَها َحتَّی یْخُرُجوا ِمْنَها َف��ِإْن یْخُرُجوا ِمْنَها َفِإنَّا 
َداِخُلوَن(؛ گفتند: ای موس��ی! مسلماً در آن جا مردمی زورگو و ستمگر قرار دارند، و ما هرگز 
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وارد آن جا نمی شویم تا آنان از آن جا بیرون روند؛ پس اگر از آن جا بیرون روند، البته ما وارد 
خواهیم شد.

در چنین ش��رایطی موس��ی خود و برادرش را تنها دید و از خداوند خوست تا مجازات این 
مردم سرکش را تعیین فرماید. خداوند نیز کیفر مخالفت های آنان را این گونه صادر فرمود:

َمٌة َعَلیِهْم َأْربَِعیَن َس��َنًة یِتیُهوَن ِفی اأْلَْرِض(؛ چ��ون مخالفت فرمان خداوند را کردند،  )َِإنََّه��ا ُمَحرَّ
ورود به ش��هر را بر آنان حرام نمود و تا »چهل« سال باید در بیابان ها سرگردان باشند؛ یعني مدت 
پاالیش جان ها و زمان نابودی خصلت های شیطانی بر محور »اربعین« می چرخد و رعایت ضوابط و 
فرمان های الهی به مدت چهل سال، جان را صفا و دل را جال داده و جامعه را رو به تکامل می برد.

اربعین در حدیث
از ذخایر بسیار ارزشمند فکری و فرهنگی مسلمانان، احادیث و روایاتی است که از رسول 
خدا9 و ائمه هدی: به ما رسیده است. آن بزرگواران در گسترش و شکوفایی سخنانشان، 
که تفسیر آیات قرآن و روشنگر خواسته های رحمانی می باشد، تالشی خستگی ناپذیر داشتند. 
ش��اگردان برجس��ته ای را در علم و حدی��ث تربیت می کردند و به اط��راف و اکناف ممالک 
اسالمی براي تبلیغ و ترویج می فرس��تادند و براي آن که رهنمودهای خاندان رسالت از یادها 
نرود و انقالب فرهنگی بر محور ارزش های خدایی در جهان بش��ریت به وجود آید، مردم را 

به حفظ و ضبط حدیث ترغیب و تشویق می کردند.
اگر امروز، ش��یعه فرهنگی پربار و منابعی ارزشمند چون کتاب کافی و من الیحضره الفقیه 
و تهذیب و اس��تبصار دارد، همه به سبب تالش های مخلصانه محققان و دانشمندانی است که 
ب��ر حفظ و ثبت و ضبط حدیث همت گماش��تند و این حرکت فرهنگی را عبادت به ش��مار 
آوردند. عامل اصلی این تحرک نیز سفارش هاي رسول اکرم9 و امامان شیعه7 است که با 
بیانات خود، مسلمانان را به این امر عظیم تشویق می کردند که در این مورد، روایات فراوانی 

از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده است؛ از جمله:
»ق��ال رس��ول اهلل9: َمن َحِفَظ ِمْن اُمَّتی اربعین حدیثًا ِمّما َیْحتاُجوَن اِلَْیه ِم��ْن اَْمِر دینِهْم بََعَثُه اهلل َیْوَم 
الِقیاَمِة َفقیهًا َعالِمًا«؛2 رسول خدا فرمود: کسي که از امت من چهل حدیث را که در امور دین به 
آنها نیازمند است، حفظ کند، خداوند روز قیامت او را در صف فقها و دانشمندان برمی انگیزد.
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»َسمْعُت اَباَعْبداهلل7 َیُقوُل: َمْن َحِفَظ َعّنی اَْربعین َحدیثًا ِمَن احادیثنا ِفی الْحالِل والْحراِم بََعَثُه اهلل َیْوَم 
الِْقیاَم��ِة فقیهًا عالمًا َولَْم یَُعَذْبُه«؛3 امام صادق7 می فرمود: کس��ی که از طریق من چهل حدیث 
از احادی��ث م��ا را در پیرامون حالل و حرام حفظ کند، خداوند او را در روز قیامت در حالی 

برمی انگیزد که فقیه و عالم باشد و او عذاب نمی شود.

چهل روز خلوص
اعمال عبادی اس��الم، چه واجب و چه مس��تحب، آن گاه در سازندگی انسان نقشی مفید و 
مؤثر خواهند داش��ت که همراه با اخالص انجام گیرن��د. عملی را عمل خدایی می گویند که 
 بدون هیچ تیرگی و آلودگی و »قربة الی اهلل« از سرچشمه ای بجوشد که غیر از خدا در آن چیز 

دیگری نباشد: 
روا ِاال لَِیْعُبدوا اهلل ُمْخِلصیَن لَُه الدین(؛4 و امر نش��دند، مگر این که با اخالص کامل بر  )َوما أِمْ

ضوابط دین اسالم، خدا را پرستش کنند.
عمل مخلصانه، جان را حیاتی روحانی می بخشد و انقالبی در درون انسان به وجود می آورد. 
هرگاه که انس��ان خویش را چهل روز برای خدا خالص گرداند، چش��مه های برکت و نور و 

رحمت از عمق جان او می جوشد.
امام باقر7 فرمود:

»ما ِمْن َعْبٍد َیْخُلُص الَعَمَل هلل تعالی اَْربَعیَن یومًا ِااّل ظهَرْت ینابیُع الِحْکَمِة ِمن َقْلِبِه َعلی لِس��اِنهِ«؛5 
هر بنده ای که چهل روز عمل خود را برای خدا خالص کند، چش��مه های حکمت از اعماق 

قلبش می جوشد و بر زبانش جاری می شود.

چهل مؤمن
نیایش به درگاه خداوند، نشانه آگاهی و شعور باطنی است؛ زیرا کسی به نیایش برمی خیزد 
که نیازمندی ها و کمبودهایی در عمق جانش احس��اس کرده باش��د و این احس��اس، او را در 
پی منبعی پربرکت و موجودی غنی و قادر بکش��اند تا جان نیازمندش را س��یراب کند. تنها به 
خداوند تکیه کردن و از او خواس��تن، به انس��ان قدرت، آزادی و عزت می بخشد و در واقع، 
دعا و نیایش به مثابه اس��لحه ای است که با آن س��الح، باید به جنگ وابستگی ها رفت و صد 
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البته که این س��الح، مخصوص انبیا و اولیاست و قبایی است 
که تنها بر قامت مؤمنان راست آید:

»ع��ن الرضا7: اَنَُّه کان یقوُل اِلْصحابِِه: َعَلْیُکْم بِِس��الِح اأْلْنبیاِء 
ع��اُء«؛6 حضرت رضا7 به  فقیل: َوما ِس��الُح اأْلْنبی��اُء؟ قال: الدُّ
یاران و نزدیکانش می فرمود: بر ش��ما باد به س��الح پیامبران؛ 

پرسیدند که سالح پیامبران چیست؟ فرمود: نیایش.
خداوند سبحان در قرآن می فرماید: )أْدعونی اَْسَتِجْب لَُکْم(. 
ول��ی چگونه بای��د خداوند را خواند تا توجه معش��وق جلب 
شود؟ این بحثی اس��ت که در عرفان اسالمی جایگاهی ویژه 
دارد. یکی از ش��رایط اس��تجابت دعا این است که نیایشگر، 
چه��ل مؤمن را در نیایش بر خود مقدم بدارد؛ یعنی نخس��ت 
برای آنان دعا کند و سپس خواسته های خود را با خداوند در 

میان بگذارد. امام صادق7 می فرمایند:
َم اَْربعیَن ِمَن الْمؤمنین ُثمَّ دعا اس��تجیب له«؛7 کس��ی  »َم��ْن َقدَّ
ک��ه چهل مؤمن را در نیایش بر خویش مقدم دارد و س��پس 

خواسته خود را بخواهد، اجابت می شود.

چهل نیایشگر
»وحدت« از مهم تری��ن و بارزش ترین عوامل پیروزی  یک 
جامعه اس��ت و هیچ حرکت و انقالبی در طول تاریخ بش��ر، 
بدون وحدت افراد جامعه به پیروزی نرس��یده است. در بینش 
اسالمی نیز وحدت در زیر س��ایه آموزه  های واالی الهی، از 
مهم  ترین اموری اس��ت که در قرآن کری��م و روایات به آن 
توجه ش��ده است. خداوند در قرآن کریم امت اسالمی »امت 
واحدۀ« می  خواند که رش��ته اعتقاد ب��ه خداوند و نبوت انبیا و 
جهان آخرت، آنان را در مس��یر و جهتی واحد قرار می دهد. 

عم��ل مخلصانه، ج��ان را حیاتی 
روحانی می بخش��د و انقالبی در 
درون انس��ان به وجود می آورد. 
هرگاه که انسان خویش را چهل 
روز ب��رای خدا خال��ص گرداند، 
چشمه های برکت و نور و رحمت 

از عمق جان او می جوشد.
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پیامبر اسالم9 می فرمایند:
»َمْن فاَرَق َجَماَعَة الُْمْس��ِلمیَن َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة االس��الِم ِمْن ُعْنِقِه«؛8 کسی که از اجتماع مسلمانان 

فاصله بگیرد، قالده اسالم را از گردن خود باز کرده است.
اس��الم در بس��یاری از تعلیمات عقیدتی، سیاس��ی، عبادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
خود درس وحدت می دهد و زمینه های عملی وحدت را فراهم می آورد و حتی به مس��لمانان 
می گوید: آن گاه که به نیایش می نش��ینید، برای تسریع در اجابت، همراه جمعی که تعدادشان 

به چهل نفر رسیده باشد، نیایش کنید. امام صادق7 می فرماید:
»ما ِمْن ِرْهِط اَْربَعیَن َرُجاَل ِاْجَتَمعوا فدعوا اهلل عّز وجّل فی اْمٍر اال اِْسَتجاب اهلل لَُهْم«؛9 هیچ گروهی 
برای نیایش گرد هم جمع نش��وند که تعدادش��ان به چهل نفر برس��د و خداوند را در کاری 

بخوانند، مگر این که آنها را اجابت نماید.

چهل بار خواندن
یاد خدا از عباداتی اس��ت که به وس��یله آن می توان کدورت ها و ظلمت های دل را زدود و 
نور و صفا را در فضای جان متجلی ساخت. با یاد خدا دل ها آرام و قرار می گیرد: )اَالبذکر اهلل 
تطمئُن لُقلوُب(.10 البته باید توجه داشت که »ذکر« و یاد خدا چند نوع می تواند باشد و هرکدام 
از ذکر دل و ذکر زبان مراتبی از توجه و کمال انسان است و کثرت و مداومت بر آن، نوعی 
از تعالی و عرفان اس��ت که در فرهنگ اس��المی همه پیروان به »کثرت ذکر« توصیه شده اند: 

»فاذکروا اهلل کثیراً«.
ام��ام ص��ادق7 می فرماید: اگر چهل نف��ر در جمعی خداون��د را برای اس��تجابت دعایی 
بخوانن��د، اجابتش��ان خواهد ک��رد. از حضرت پرس��یدند: اگر تعداد به چهل نفر نرس��ید چه 
کنی��م؟ فرمود: »فان ل��م یکونوا أربعی��ن فاربعُة یدعون اهلل عزوجل عش��ر مراٍت ِااّل ِاْس��تجاب اهلل 
ًة فیْس��َتجیُب اهلل العزیُز الجب��اُر لَهُ«11؛ پس  لُه��ْم، فإن ل��م یکونوا اربع��ًة فواحد یدعواهلل أربعی��ن مرَّ
اگ��ر چه��ل نفر نباش��ند، چهار نف��ر هر کدام ده ب��ار خداون��د را بخوانند، اجابت می ش��ود، 
 و اگ��ر چه��ار نفر نباش��ند، یک نفر چهل ب��ار خداوند عزی��ز و جبار را بخوان��د و دعا کند،

 او را اجابت نماید.
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چهل شاهد
شهادت دادن به کاری، آن هم از جانب افراد مورد اعتماد 
و راس��ت گو، از مس��ائلی اس��ت که در احکام قضایی اسالم 
ب��رای اثبات امری، جایگاهی ویژه دارد. یکی از گناهانی که 
قرآن کریم معرفی می کند »کتمان شهادت« است. بنابر فرمان 
خداوند و تعلیمات انسان س��از اس��الم، ش��اهد نباید شهادت 

خویش را کتمان کند؛ چنان که قرآن می فرماید:
َهاَدَة َوَمْن یْکُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه(12؛ شهادت را  )َواَل َتْکُتُموا الشَّ
کتمان ننمائید، آنکس که کتمان ش��هادت کند دلش به گناه 

آلوده است.
گواهی شهود، نه تنها در محاکم قضایی با عنوان »اقامه بیّنه« 
دلیل و حجت است، بلکه در پیشگاه خداوند متعال نیز مورد 
قبول و توجه خاص می باش��د؛ چنان که در روایات پیشوایان 
معصوم: آمده است که شهادت چهل نفر مؤمن، به خوب 
بودن میّت به هنگام دفن، م��ورد قبول خداوند قرار می گیرد 
و از گناهان او ب��ه احترام چهل گواه مؤمن درمی گذرد. امام 

صادق7 می فرماید:
»اذا م��ات الْمؤمن َفَحَض��َر جناَزَتُه اربعون رج��اًل من المؤمنین 
فقال��وا: الّله��م اِنّا ال نَْعل��ُم ِمْنه ِاال خی��راً و أنت اَْعَلُم بِ��ِه ِمّنا قال 
اهلل تعال��ی: اِنّ��ی قد اََجْزُت ش��هادتکم و غفْرُت له م��ا َعِلْمُت ِمّما 
التعلم��ون«؛13 آن گاه ک��ه مؤمنی از دنیا ب��رود و چهل نفر از 
مؤمنان در کنار جنازه اش حاضر ش��وند و درباره او این گونه 
ش��هادت دهند که خدایا! ما از او ج��ز خیر و نیکی نمی دانیم 
و ح��ال آن که معتقدیم تو نس��بت به او از ما آگاه تر هس��تی، 
خداوند هم می فرماید: من شهادت و گواهی شما را پذیرفتم 

و گناهانی را که من می دانم و شما نمی دانید، آمرزیدم.

اس��الم در بس��یاری از تعلیمات 
عقیدتی، سیاسی، عبادی، فرهنگی، 
اجتماع��ی و اقتصادی خود درس 
وح��دت می ده��د و زمینه ه��ای 
عملی وح��دت را فراهم می آورد 
و حت��ی به مس��لمانان می گوید: 
آن گاه که به نیایش می نش��ینید، 
برای تس��ریع در اجاب��ت، همراه 
جمعی که تعدادشان به چهل نفر 

رسیده باشد، نیایش کنید.
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چهل روز گریه
انس��ان مؤمن را ویژگی هایی  است که معرفت به آن ویژگی ها نیاز به تعمق دارد. در این جا 

به چند نمونه از این ویژگی ها اشاره می کنیم:
1. قلب مؤمن محل عرش خداوند اس��ت؛ چنان که پیامب��ر اکرم9 فرموده اند: »قْلُب المؤمِن 

َعْرُش اهلل«.
2. نگاه و دید مؤمن، نگاه و دید »اعتبار« و پندآموزی اس��ت، او به دنیا و تحوالت کوچک 
و بزرگ جهان سطحی نمی نگرد؛ بلکه عینک »عبرت« و آگاهی را بر دیده دل زده و از پشت 
ای��ن عینک، دنی��ا را آن طور مطالعه می کند که زمینه های غفل��ت و بی خبری را به کلی زایل 
نموده و نور آگاهی را در عمق جان می تاباند. امام علی7 می فرمایند: »َواِنّما َیْنُظُر المؤمن ِالی 

نیا بَِعْیِن االعتبار«؛14 انسان مؤمن با دیده عبرت به دنیا می نگرد. الدُّ
3. مؤمن را همانند دیگر انسان ها گمشده ای است که در بیابان زندگی به دنبال آن می گردد، ولی 
گمشده او مانند گمشده های دیگران نیست. او عاشق حکمت و گوهرهای ناب و سازنده انسانیت 

است و لذا گمشده اش را حکمت می داند: امیرالمؤمنین7 می فرمایند: »الِحْکِمُة ضالّة المؤمن«.15
چنین انس��انی با این ویژگی ها منبع خیر و برکت برای جامعه اس��ت و چراغی می باش��د که 
محفل تاریک انس��ان ها را روشن می س��ازد و آن قدر عظمت دارد که هرگاه انسان مؤمنی از 
جهان رخت بربندند، زمین برای او چهل روز گریه می کند! رسول خدا9 فرمودند: »یا اباذر! 
ِانَّ االرَض لََتْبک��ی َعَل��ی المؤمن اذا مات اربعین صباحًا«؛16 ای ابوذر! هرگاه انس��ان مؤمنی از دنیا 

برود، زمین از فراق او چهل روز می گرید.

چهل خانه
بخش نس��بتاً گسترده ای از تعالیم آسمانی را آداب معاش��رت تشکیل می دهد که هرگاه این 
تعلیمات عمیق و دقیق معاش��رتی، بر جامعه بشری حاکم ش��ود، قدرت آن را دارد که زندگی 
خفقان آور انسان امروز را دگرگون سازد و او را که در تاریکی شهوت و قدرت و جهل گرفتار 
آمده، به سرمنزل نور و انسانیت هدایت کند. اسالم، اصول روابط انسان ها را بر پایه ایمان به خدا 
و اعتقاد به کرامت انس��ان پایه ریزی می کند و بر اس��اس یک سلسله حقوق انسانی، جایگاه هر 
فردی را دربرخوردهای فردی و اجتماعی مشخص می سازد. برخورد با پدر و مادر، با فرزندان، 
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با معلم و محصل، با کافر و مسلمان و با امام و امت... همه و همه 
ضوابطی دارد که رعایت هریک از این اصول می تواند بخشی 

از سعادت زندگی انسان را تضمین کند.
یک��ی از گروه ه��ای اجتماعی که به دلی��ل نزدیکی مکان، 
بیش��ترین رابطه را با یکدیگر دارند، همس��ایگان می باش��ند. 
آگاهی از شیوه صحیح رفتار همسایگان با یکدیگر، می تواند 
بس��یار سازنده باش��د. در این زمینه، فرهنگ اسالم بسیار غنی 
و پربار اس��ت. در این جا تنها به چند نمونه از س��خنان رهبران 

معصوم اسالم اشاره می کنیم:
امام صادق7 فرمودند:

االْعم��اِر«؛17  ِف��ی  َیزی��ُد  َو  ی��اَر  الِدّ َیْعَم��ر  الج��وار  »ُحْس��ُن 
خوش  همسایگی، خانمان ها را آباد و عمرها را زیاد می سازد.

ام��ام باقر7 از قول جّد بزرگوارش��ان رس��ول خدا9 نقل 
می کنند:

»م��ا آَم��َن بی َمْن باَت ش��ْبعاَن و جاُرُه جائِ��ٌع«؛18 به من ایمان 
نیاورده اس��ت کسی که سیر بخوابد، در حالی که همسایه اش 

گرسنه باشد.
آنچه در رابطه با همس��ایه باید دانس��ت این اس��ت که حد 
همسایگی چه مقدار است. به عبارت دیگر، تا چند خانه و از 
چند جانب، خانه های اطراف را می توان همسایه نامید؟ با بیان 
روایتی که بر عدد »اربعین« تکیه کرده است، پاسخ این سؤال 

را خواهیم فهیمد. امام باقر7 فرمودند:
»ح��دُّ الجواِر اربعوَن داراً ِمْن کِلّ جانب من بین یدیه وِمْن َخْلِفِه 
و َعْن ِیمینِه و َعْن ِشمالِِه«؛19 حّد همسایگی چهل خانه می باشد 

از چهار طرف.

هرگاه انس��ان مومن��ی از جهان 
رخت بربندن��د، زمین ب��رای او 
چهل روز گریه می کند! رس��ول 
خ��دا9 فرمودند: »یا اب��اذر! اِنَّ 
االرَض لَتَبْک��ی َعلَ��ی المؤمن اذا 
م��ات اربعین صباح��اً«؛ای ابوذر! 
ه��رگاه انس��ان مؤمن��ی از دنی��ا 
ب��رود، زمین از فراق او چهل روز 

می گرید.
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چهل روز باران
نقش و تأثیر قوانین کیفری و جزائی در نگهبانی از ارزش های انسانی و حراست از مرزهای 
اخالقی و بقا و دوام جامعه انسانی غیرقابل انکار است و هیچ حکومت و نظامی، بدون قوانینی 
که میزان تخلف متخلفان را مش��خص و س��پس مجازات الزم را اجرا نماید، نمی تواند حتی 
برای مدتی کوتاه دوام داشته باشد؛ بلکه کنار هر نظام و فرهنگی که رسالت آگاهی   بخشیدن 
و ارتقای سطح افکار مردم را بر عهده دارد، باید تنبیه و تعزیر نیز برای آن دسته که هدایت ها 
و منطق   های محکم را نمی پذیرند، وجود داش��ته باش��د تا حرمت قان��ون و ارزش آزادی در 

اجتماع محفوظ بماند.
از دیدگاه اس��الم تأثیر اجرای قوانین کیفری، در به س��عادت رس��اندن جامعه کاماًل روشن 
است و پیش��وایان دین و مفسران مکتب، هر کدام در فرصت های مناسب مطالبی در این باره 

فرموده اند. پیامبر اسالم9 می فرمایند:
»...و حد یقام هلل فی االرض أفضل ِمْن َمَطِر اربعین َصباحًا«؛20 خیر و برکت اجرای یک حّد از 
حدود الهی که برای خدا در روی زمین اجرا می شود، برتر از باریدن چهل روز باران است.

عدال��ت فرمان روایان نیز از نظر تأثیر،  چنان برکتی ب��رای جامعه دارد که یک روز عدالت 
پیشوایان، منفعتی بیشتر از چهل روز باران دارد. رسول خدا9 فرمودند:

» ی��وم واحد من س��لطان ع��ادٍل خیٌر ِمْن َمَط��ِر أربعین یومًا«؛21 یک روِز حاک��م عادل، بهتر و 
پرمنفعت تر از چهل روز باریدن باران است.

چهل سال عبادت
جهاد با دش��منان خدا در چهارچوب جهان بینی و عقاید اسالمی تحت فرمان امام معصوم یا 
نایب امام با همه امکانات و توان جس��می و مالی، برای اعتالی کلمه اس��الم یکی از واجبات 

اسالم است.
»بدل النفس و المال و الوسع فی اعالِء کلمة االسالم و اقامة شعائر االیمان«22

برای آن که جایگاه جهاد را در احکام اس��المی بدانیم، به بخشی از سخنان پیشوایان بزرگ 
دین که مجاهدین حقیقی صحنه های پیکار بوده اند، اشاره می کنیم:

1. جهاد، قله افتخار و بلندای اسالم است: »فإنه ِذروة االسالم«.23
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2. جهاد، دری از درهای بهشت است: »فان الجهاد باب من ابواب الجنه«.24
3. جهاد، لباس »تقوا« است: »و هو لباس التقوی«.25

4. جهاد، زره پوالدین خداوند است: »ودرع اهلل الحصیئة.«26
5. جهاد، سپر مطمئن »اهلل« است: »وجنته الوثیقة«.27

6. جهاد، از برترین اعمال است: »ایُّ االعمال افضل؟... و الجهاد فی سبیل اهلل«.28
7. جهاد، سیاحت و رهبانیت امت محمد9 است: »فان سیاحة امتی الغزو و الجهاد«.29

8. جهاد، یکی از استوانه های ایمان است.30
با بیان این چند نمونه می توان جایگاه ویژه »جهاد« را در میان احکام اسالم دریافت و برای 
این که اهمیت این حکم الهی بهتر روش��ن ش��ود، به روایتی استناد می کنیم که صبر و تحمل 
یک روز مش��قات میدان های جهاد را بهتر از چهل س��ال عبادت بی��ان می کند. پیامبر گرامی 

اسالم9 فرمودند:
»... اِّن صبر المس��لم فی بعض مواطن الجهاد یومًا واحداً، خیر له من عبادِة اربعین س��نٍة«؛31 همانا 
شکیبایی یک روز در بعضی از مواقع و مواضع جهاد، بهتر از چهل سال عبادت برای مجاهد 

است.

چهل برابر نیرو
منجی انسان های مظلوم و محروم، از کنار کعبه با ندای اهلل اکبرش، بهار بیداری را جایگزین 
زمس��تان بیزاری می کند و زمین مطَهر و مطهِّری که مفس��دین و ملحدی��ن و منافقین ملوثش 
س��اخته اند را با شمشیر حیدری پاک نموده و به دس��ت بندگان صالح خدا می سپارد. اما دنیا 
چن��ان ارزش های انس��انی و معیارهای الهی را به فراموش��ی س��پرده و از زیبایی های معنویت 
و عب��ادت فاصله گرفته که م��ردم خیال می کنند مهدی موعود)عج( دی��ن و کتاب و قضای 
جدیدی غیر از اس��الم محمدی9 آورده اس��ت. امام7 به سبب سس��تی های بیش از اندازه 
برخی برایش��ان س��خت می گیرد و تخلفات آنان را نمی  بخشد. او با قدرت س��الح و تیزی 

شمشیر روبه روی همه مستکبران می ایستد. امام باقر7 می فرمایند:
»یقوم القائم بأمر جدید، و کتاب جدید و قضاء جدید علی العرب شدید لیس شأنه االالسیف...«.32 
به هنگام ظهور قائم آل محمد)عج( برکات و عنایات فراوانی شامل حال دوستان و یاوران 
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آن حضرت خواهد شد. در این باره در روایات شیعه، مسائل مختلفی بیان شده است که یکی 
از آن روایات این است که هریک از یاران آن حضرت به اندازه چهل مرد قدرت و نیرو پیدا 

می کنند. امام سجاد7 می فرمایند:
»إذا قام قائمنا أذهب اهلل عن شیعتنا العاهة و جعل ُقلوبَهم َکُزبُر الحدید و جعل قوة الرجل منهم قوة 
أربعین رجاًل و یکونون حکام االرض و س��نامها«؛33 آن گاه که قائم ما قیام کند، خداوند سس��تی 
و پژمردگی را از ش��یعیان ما می برد و دل های ش��ان را چون پاره های آهن می گرداند و قدرت 
هر یک از مردان آنها را به اندازه چهل مرد قرار می دهد و آنان حکم فرمایان و بزرگان روی 

زمین خواهند بود.

زیارت اربعین
پیروان مکتب تش��یع را اعتقاد بر این است که قبر ش��هیدان باید از یادها و ذهن ها نرود؛ لذا آباد 
کردن قبر شهید، برافروختن چراغ در کنار آن و تشویق مردم به زیارت تربت سرخ رنگ آن، از 

حرکت های مقدسی بوده که پیروان نسبت به قبور شهیدان انجام داده اند. امام رضا7 می فرمایند:
»من زار قبر أبی  عبداهلل الحسین7 بشط الفرات کان کمن زار اهلل فوق عرشه«؛34 کسی که قبر امام 

حسین7 را در کربال زیارت کند، مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده باشد.
حاکمان ظالم همواره در طول تاریخ، از انس��ان های آگاه در هراس بودند و ش��هید چون به 
آگاهی کامل رس��یده است، خاک قبرش، جسم بی جانش و خون سرخش نیز جان می بخشد 

و آموزگار انسان های آینده می شود.
در زمان��ی که زیارت قبر امام حس��ین7 بزرگ ترین جرم ش��مرده می ش��د و کیفر چنین 
عملی کش��ته شدن بود، پیش��وایان راستین اس��الم مردم را به زیارت ش��هیدان کربال تشویق 
می نمودند. زراره که از یاران و نزدیکان امام باقر7 اس��ت، از امام خود س��ؤال می کند: چه 
 می فرمایید در مورد کس��ی که با ترس و وحش��ت به زیارت قبر پدر بزرگوارتان رفته باشد؟ 

امام فرمودند:
»یؤمن��ه اهلل یوم الفزع االکبر و تلقاه المالئکة بالبش��ارة و یقال ل��ه: التخف وال تحزن هذا یومک 
فیه فوزک«؛35 خداوند او را از گرفتاری های ش��دید و وحش��ت روز قیامت در امان می دارد و 
فرش��تگان خدا او را با بش��ارت مالقات می کنند و به او گفته می شود که نهراس و اندوهگین 
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مباش؛ امروز روز توست؛ در این روز به پیروزی و درجات واال خواهی رسید.
بنابراین، زیارت قبر ش��هیدان، یک حرکت معنوی در عین حال مبارزاتی در فرهنگ شیعی 
است، به جرأت می توان گفت که بخش عظیمی از روشنگری ها و تسلیم نشدن در برابر ظلم 

و انحراف، مربوط به این اصل می باشد.
نخستین کسی که سنت زیارت اربعین امام حسین7 را پایه گذاری کرد و روز بیستم صفر 
س��ال 61 هجری یعنی چهل روز پ��س از واقعه کربال آنان را زیارت نم��ود، جابر بن عبداهلل 

انصاری است. 
روز بیس��تم صفر که مصادف با اربعین ش��هیدان کربالس��ت، روز زیارت امام حس��ین7 
اس��ت. در این روز، زیارتی با نام  »زیارت اربعین« به ما رس��یده اس��ت که سرشار از معارف 
بلند اس��المی اس��ت که بخش عظیم عرفان و عبادت، ایثار و ش��هادت و رضایت و تالش و 
مجاهدت را باید در این زیارتنامه جس��ت وجو کرد و در واقع زیارتنامه ها دس��تورالعمل هایی 
 هس��تند که به امالی امامان ش��یعه برای کسانی که می خواستند با ش��هیدان هم پیمان گردند،

 صادر شده است.

پی نوشت ها:
1. مال محسن فیض کاشانی، علم الیقین، ج 2، ص 832.

2. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج 2، ص 153.
3. همان، ص 154.

4. بیّنه، آیه 4.
5. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، باب االخالص.

6. محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج 12، ص 12.
7. همان، ص 173؛ محمد بن احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص 326.

8. امالی صدوق، ص 297.
9. اصول کافی، کتاب الدعاء.

10. رعد، آیه 28.
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11. اصول کافی، کتاب دعا، »باب االجتماع فی الدعاء«؛ شیخ عباس قمی، سفينة البحار، ج3، ص51.
12. بقره، آیه 283.

13. سفينة البحار، ج 1، ص 505 ماده »ربع«.
14. نهج البالغه، حکمت 367.

15. نهج البالغه، حکمت 80.
16. رضی الدین طبرسی، مکارم االخالق، ص 466.

17. اصول کافی، کتاب العشرة، باب حق الجوار، خ 8.
18. همان، خ 14.

19. همان، خ 2.
20. شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 38.

21. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 216 به نقل الحياة، ج 2، ص 364.
22. جواهر، ج 21، ص 3.

23. وسائل الشیعه، ابواب المقدمة العبادات، باب 1، ج 1، خ 3.
24. نهج البالغه، خطبه 27.
25. نهج البالغه، خطبه 27.
26. نهج البالغه، خطبه 27.
27. نهج البالغه، خطبه 27.

28. وسائل الشیعه، ج 11، ص 10.
29. همان.

30. همان، ص 144، ابواب جهاد النفس.
31. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 245 به نقل الحياة، ج 1، ص 239.

32. شیخ طوسی، الغيبة، ص 122.
33. خصال صدوق، ج 2، ص 318؛ علی بن حسن فضل طبرسی، مشکوة االنوار، ص 80.

34. وسائل الشیعه، ج 10، ص 319.
35. ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، ص 125.
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چکيده 
زی��ارت اربعی��ن که یکی از پنج عالمت مؤمن ش��مرده می ش��ود، تجدید میث��اق با امام 
حسین7 و اهل بیت: است. هدف این زیارت، نشان دادن دوستی و وفاداری به راه این 
بزرگواران و اعالم آمادگی برای جان فش��انی در این راه، ابراز دش��منی و برائت از قاتالن و 
دشمنان آنان، بیان مواضع و همبستگی با خط اهل  بیت:، ابراز ایمان و تبعیت و تسلیم 
در برابر آن حضرت، ش��ناخت چهره های حق و باطل و ترس��یم سیمای امام حسین7 و 

ویژگی های ایشان و فلسفة نهضت عاشوراست.
دق��ت و تدبر در مت��ن و محتوای زیارت اربعی��ن، زائران و محبان سیدالش��هدا7 را از 
معارف ناب و مفاهیم بلند آن بهره مند می کند. این مقاله مضامین و محورهای اصلی این 
زیارت را در چهارده بند ترس��یم کرده که با ترس��یم سیمای امام حسین7 آغاز می شود 
و با درخواس��ت صل��وات خدا و درودهای پروردگار به آن حض��رت و خاندان پاکش پایان 

می یابد.

واژگان کليدی: زیارت اربعین، امام حسین7، اهل بیت:، معارف ناب، مفاهیم بلند.

مضامين 
جواد محدثیزيارت اربعين
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در حدی��ث مع��روف امام حس��ن عس��کری7 »زی��ارت اربعی��ن«، یکی از پن��ج عالمت 
مؤمن ش��مرده ش��ده اس��ت؛ چه بر س��ر تربت و مزار سیدالش��هدا7 خوانده ش��ود و چه از 
راه دور؛ بناب��ر آنچه به دس��ت ما رس��یده اس��ت. مهم، توج��ه به مفاهیم مطرح ش��ده در این 
 زیارت اس��ت. پیش از پرداختن به مضامین بلند این زیارت ش��ریف، الزم اس��ت اش��اره  ای

 به سند آن کنیم.
مت��ن زیارت اربعین را حضرت صادق7 به صفوان بن مه��ران )معروف به صفوان جّمال( 
آموخته اس��ت و فرموده که این زیارتنامه را هنگامی که آفتاب روز اربعین برآمد و روز بلند 

شد، بخواند. این توصیه، اهمیّت این زیارت مأثور را می رساند.
حدیث را س��ید ب��ن طاووس با س��ند خوی��ش از صفوان روای��ت می کند. مت��ن زیارت، 
در »اقبال االعمال« س��ید بن طاووس، »الم��زار الکبیر« محمد بن جعفر مش��هدی، »المصباح« 
کفعم��ی و »مصباح المتهجد« ش��یخ طوس��ی آمده اس��ت. عالمه مجلس��ی ه��م در جلد 98 
بحاراالن��وار، ب��ه نق��ل از تهذیب ش��یخ طوس��ی آن را نقل کرده اس��ت. گرچ��ه در بعضی 
 کلم��ات، تفاوت ه��ای جزئی می��ان نقل ها دیده می ش��ود، ول��ی کلیت آن ثابت و یکس��ان 

و معتبر می باشد.1
بنابراین شایس��ته است که در متن و محتوای »زیارت اربعین«، دقت و تدبّر شود، تا زائران و 
محبان سیدالش��هدا7 از معارف ناب و مفاهیم بلند آن مستفیض شوند. محورهای عمده  این 

زیارتنامه را می توان چنین برشمرد:
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1. ترسیم سیمای امام حسین7
زی��ارت اربعین، همچون بس��یاری از زیارتنامه های دیگر با 
»سالم« آغاز می شود که نش��انه توالّی شیعی نسبت به اولیای 
دین است و مخاطب این سالم، با اوصاف و القابی یاد می شود 
که هر کدام، بُعدی از ابعاد ش��خصیت سیدالشهدا7 را نشان 
می دهد. از آن حضرت، با عناوینی همچون ولّی خدا، حبیب 
خدا، خلیل خدا، برگزیده  خدا، ش��هید مظلوم، گرفتار رنج ها 
و مصیبت ها و کشته  اشک ها یاد می شود: »... السالم علی اسیر 

الُکُربات و قتیل الَعَبرات ...«.
پس از بیان این اوصاف و مقامات، زائر در پیش��گاه خدا 
شهادت می دهد که آن امام شهید، ولّی خدا و فرزند ولّی خدا 
و صف��ّي پروردگار و فرزند صفّی خداس��ت، تا این گواهی، 
عم��ق ایمان و باور زائر را نش��ان دهد و ای��ن اعتقادات را در 

جان او بنشاند.

2. ویژگی های امام حسین7
در ف��راز بع��د، ب��ه برخ��ی از اوص��اف وی��ژه و کرامت ها و 
ارجمندی های آن امام شهید اشاره شده است. از جمله این که:
آن حضرت، به کرامت الهی در سایه  شهادت، نائل آمده است؛

آن حض��رت، از س��عادت وی��ژه ای که عنایت الهی اس��ت 
برخوردار است؛

طینت و سرش��ت او و والدتش، پ��اک و پاکیزه و دور از هر 
آلودگی است؛

او یکی از س��روران و یکی از رهبران و یکی از مدافعان حق 
و دین است؛

او، میراث  دار خط انبیا و حّجت الهی بر همه بندگان خداست.

همچ��ون  اربعی��ن،  زی��ارت 
بس��یاری از زیارتنامه های دیگر 
با »س��الم« آغ��از می ش��ود که 
نش��انه توالّی ش��یعی نس��بت به 
اولیای دین است و مخاطب این 
س��الم، ب��ا اوص��اف و القابی یاد 
می ش��ود که هر کدام، بُعدی از 
سیدالشهدا7 ش��خصیت   ابعاد 

 را نشان می دهد.

درباره نهضت عاشورا تحلیل های 
گوناگوني ارائه می شود و اهداف 
مختلفي برای آن قیام خونین بیان 
شده است. آنچه در این زیارتنامه 
مطرح اس��ت، »ه��دف هدایت و 
نجات و بیداری اّمت« است. آن 
حضرت در دع��وت مردم به راه 
خدا و س��نّت پیامبر9 و احکام 
قرآن چن��ان عمل ک��رد که راه 

عذر و بهانه را بر همه بست.
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3. فلسفه قیام عاشورا
درباره نهضت عاشورا تحلیل های گوناگوني ارائه می شود و اهداف مختلفي برای آن قیام 
خونین بیان شده است. آنچه در این زیارتنامه مطرح است، »هدف هدایت و نجات و بیداری 
امّت« اس��ت. آن حضرت در دعوت مردم به راه خدا و س��نّت پیامبر9 و احکام قرآن چنان 
عآِء، َوَمَنَح  عمل کرد که راه عذر و بهانه را بر همه بس��ت و اتمام حّج��ت نمود: »َفَاْعَذَر فِی الدُّ

النُّْصَح«.
گاهی بیداری جامعه و شکس��تن ج��ّو خفقان و مبارزه با بدعت ه��ا و انحراف ها، »خون« 
می طلب��د. امام، خون قلب خویش را در راه خ��دا نثار کرد: »َوبََذَل ُمْهَجَتُه فیک«، با این هدف 
که مردم را از جهالت و گمراهي درآورد و فضای حیرت و سرگش��تگی را بشکند و تکلیف 
اللَِة«. درباره عبرت های  بندگان خدا را روش��ن کند: »لِیْس��َتْنِقَذ ِعباَدک ِمَن الَْجهالَِة َوَحی��َرِة الضَّ
عاشورا و جهل و بی بصیرتی مردم بسیار سخن مي توان گفت. وضع جامعه به گونه اي شده بود 
که تنها خون مطّهر فرزند رس��ول خدا9 می توانست انقالبي ایجاد کند و زلزله   ای در ارکاِن 

حکومت اموی که بر پایه جهل مردم استوار بود، بیافکند.

4. شناخت چهره مخالفان
چه کس��انی، با چه ویژگی هایی و با چه اهدافي به جنگ با امام حسین7 آمدند و دست 
به آن جنایت عظیم زدند؟ هدفش��ان چه بود که جز با کش��تن ثاراهلل به آن نمی رس��یدند؟ در 
فراز بع��دی، ویژگی های گروه های ائتالفی بر ضّد ولّی خدا را � که در حقیقت بروز بغض و 

کینه هاي دیرین شان از صدر اسالم بود � ترسیم می کند:
ْنیا«؛ ْتُه الدُّ � فریب خوردگان دنیا: »َغرَّ

� فروختن آخرت به بهای ناچیز دنیا: »َوَشری  آِخَرَتُه«؛
� هواپرستی: »َوَتَرّدی  فی  َهواُه«؛

� به خشم آوردن خدا و پیامبر و امام؛
� پیروي از منافقان و تفرقه  افکنان و گنه کاران.
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5. جهاد تا شهادت
جه��اد در راه خ��دا، همراه با صبر ب��ر ادای تکلیف و اخالص در مب��ارزه و ادامه جهاد تا 
مرز ش��هادت و حتّی پس از شهادت، یعنی اسارِت آزادی  بخش آل اهلل، تضمین کننده حیات 
و بقای دین و خنثی کننده توطئه امویان ضد اس��الم بود: »َفجاَهَدُهْم فیک صابِراً ُمْحَتِس��بًا، َحّتی  

ُسِفک فی  طاَعِتک َدُمُه، َواْسُتبیَح َحریُمُه«.
احیای دین و مبارزه با بدعت های ضد اسالمي، قربانی و فدایی می خواهد. آن  که گام در 
این راه می  نهد، هم باید اهل جهاد باشد، هم صبر و مقاومت، هم اخالص، هم آمادگی برای 
فدا کردن خون و تحّمل هتک حرمت ها نس��بت به خ��ودش و خانواده اش. امام، عزیز خدا و 
رس��ول خدا9 بود، امّا در صحرایی سوزان به محاصره آن نامردان گرفتار شد. تشنگی خود 
و فرزندان و یارانش، عریان کردن پیکر پاکش، بریدن س��رش، بر نیزه کردن س��ر مطهرش، 
آتش زدن خیمه ها، اسب تاختن بر جسد مطّهرش، غارت خیام، به اسیری گرفتن اهل بیت: 
و ... همه در راه خدا بود و آن حضرت، با گفتن »الهی رضًی بقضائک« خود را براي همه  این 

مصائب آماده ساخته بود.

6. لعن و تبّری از دشمنان
در بس��یاری از زیارتنامه ها، در کنار سالم به عنوان مواالت و همسویی، »لعن« دشمنان هم 
دیده می ش��ود که نشانه تبّری از ظالمان و دشمنان اهل  بیت: است. هم لعن زائر بر قاتالن و 
کافران و هم درخواست لعن الهی بر آنان که نمونه اش در این زیارت وارد شده است: »اَلّلُهمَّ 

َفالَْعْنُهْم لَْعنًا َوبیاًل«.
درخواس��ت لعنت و عذاب خدا بر جنایتکاران عاشورا، روح معادات و تبّری را می رساند 

و زائر را در خّط دشمنی با دشمنان خدا و پیامبر9، ثابت  قدم  تر می سازد.

7. پیوند امام با خّط رسالت
وقت��ی در زیارت امام حس��ین7، پیامب��ر و امیرمؤمنان و خاندان نب��وت و عصمت: را 
مي خوانیم، تأکیدی بر ارتباط آن شهید با این خاندان رفیع و نورانی است. در زیارت دیگر نیز 
چنین است که بر امام حسین7 به عنوان فرزند پیامبر، فرزند فاطمه3، فرزند امیر مؤمنان7، 
وارث انبیا:، امین خدا، فرزند امین خدا، فرزند وصّی خدا، فرزند وصّی پیامبر سالم می دهیم 
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تا این پیوند را آشکار و علنی سازیم و این نکته، خنثی کننده 
توطئه دش��منان است که می کوش��ند شهدای کربال را جدا از 

دودمان نبوت و آل اهلل معّرفی کنند.

8.  حیات سعادتمندانه
از س��خنان امام حسین7 اس��ت که فرمود: »موٌت فی عزٍّ 
خی��راًً من حیاٍة فی ذّل«؛ مرگ عزتمندانه بهتر از زندگی ذلیالنه 

است.
در ف��راز دیگری از زی��ارت، از آن امام ش��هید به عنوان 
کس��ی یاد می شود که زندگی اش سعادتمندانه »ِعشَت َسعیدا« 
و مرگش س��توده و خدا پس��ند »َمضْیَت حمیداً« و ش��هادتش 

مظلومانه »مظلومًا شهیداً« بود.
خداون��د هم وع��ده نصرت و ع��زت و حی��ات ابدی به 
کش��تگان راه خدا و مجاه��دان راه حق و ه��م وعده  نابودی 
مس��تکبران و کیفر ظالمان را داده اس��ت؛ چه به سرعت و چه 
در زمان��ي طوالني؛ چ��ه در دنیا و چه در آخرت. این اس��ت 
که زائر، بر حتمی ب��ودن وعده های الهی در این موارد تأکید 

می کند: »َواَْشَهُد اَنَّ اهلَل ُمْنِجٌز ما َوَعَدک، َوُمْهِلک َمْن َخَذلَک«.

9. بیزاری از همفکران اهل ظلم
در فرهن��گ دین��ی، هم جنایت��کاران و ظالم��ان مطرود و 
ملعونند و هم کس��انی که هرچند در ظاهر ساکت بوده اند و با 
جنایتکاران همکاري نداشته اند، ولی در دل و باطن به کار آنان 
راضی بوده اند، ش��ریک جرم اند. این حقیقت، در زیارت های 
متعددی )از جمله زیارت عاش��ورا( آمده اس��ت. در این   جا هم 
لعنت خدا بر کسانی است که امام را کشتند و به او ظلم کردند 
و بر جماعتی است که این واقعه را شنیدند، ولی به آن راضی و 

جه��اد در راه خدا، همراه با صبر 
ب��ر ادای تکلی��ف و اخ��الص در 
مب��ارزه و ادام��ه جه��اد ت��ا مرز 
ش��هادت و حتّی پس از شهادت، 
یعن��ی اس��ارِت آزادی  بخش آل 
اهلل، تضمین کننده حیات و بقای 
دین و خنثی کننده توطئه امویان 
ضد اسالم بود: »َفجاَهَدُهْم فیک 
صابِراً ُمْحتَِس��باً، َحتّی  ُسِفک فی  

طاَعتِک َدُمُه، َواْستُبیَح َحریُمُه«.
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خشنود بودند. ساکتان در برابر فتنه و رضایت دهندگان قبلی به عمل دشمنان خدا و رسول9، با 
ًة َسِمَعْت بِذلِک َفَرِضیْت بِِه«. آنان همسو و هم  سرنوشت شمرده مي شوند: »َولََعَن اهللُ اُمَّ

از این رو، شیعه  زائر، موضع خود را شفاف و روشن بیان می کند و خود را در خّط اولیای 
خ��دا و در مقابل دش��منان خدا و اهل  بی��ت: اعالم می دارد و خدا را ه��م بر این مواالت و 

معادات، گواه می گیرد: »اَلّلُهمَّ اِنّی  اُْشِهُدک اَنّی  َولِیٌّ لَِمْن واالُه، َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداُه«.
و سرانجام این پیروي از خاندان عصمت و والیت پذیری از آنان، آمادگی برای بذل جان 

خود و پدر و مادر و عزیزانش در راه آنان است: »بَِابی  اَْنَت َواُّمی  یا ْبنَ  َرُسوِل اهلِل«.

10. باز هم تأکید بر دودمان پاک
اِمَخِة« »اَْشَهُد اَنَّک کْنَت نُوراً فیِ اأْلَْصالِب الشَّ

این فراز، گواهی بر دودمان پاک پیامبر9، طهارت و ش��رافت نسبت اهل  بیت:، دوری 
از آلودگی ه��ای اعتقادی و اخالقِی دوران جاهلیّت اس��ت. آیه  تطهیر در قرآن )احزاب/33( 
ب��ر طهارت کامل و عصمت اهل  بیت پیامبر9 گواهی می دهد. بحث از نیاکان پاک و موّحد 
ائّمه اطهار: و تبارشناسی توحیدی این خاندان، نکته دیگری است که در این زیارت بر آن 

تأکید شده است.

11. جایگاه واالی امامت و ائّمه:
نقش��ی که امامان شیعه، از جمله سیدالشهدا7 در جامعه  اسالمی داشته اند، نقش هدایت، 
رعایت، اعانت و حفاظت از آیین و اهل ایمان بوده است. این خاندان، هم تکیه  گاه مسلمانان، 
هم س��توِن اسالم و هم پناهگاه ش��یعه بودند. امام در این فقره از زیارت، یکی از دعائم دین، 
ارکان مسلمین و معِقل مؤمنین به شمار آمده و با اوصافی چون: بَّر،  تقّی، رضّی، زکّی، هادی 
و  مهدی معرفي  ش��ده است، که همه امامان چنین بوده اند؛ افزون بر این  که امام حسین7 پدر 
بقیه امامان بعدی است. این از ویژگی های آن حضرت در روایات بیان شده که ائمه، از نسل 
اویند. این ویژگی ها، به  خصوص حّجت بودنش��ان »والحّجة علی اهل الّدنیا« جایگاه رفیع آنان 
را در منظومه فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی امت پیامبر9 نشان می  دهد و تبعیت از این 

نشانه های هدایت را ضامن درستی راه و رسیدن به مقصد می داند.
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12. ایمان، تسلیم، تبعیّت
این س��ه عنصر، عوامل اصلی هدایت و س��عادت در خّط 
ائمه: است. ما ش��یعیان، به امامت آنان ایمان داریم »مؤمن 
بکم« و رجعت آنان در آخرالّزمان را باور کرده ایم »َوبِِایابِکْم 
ُموِقٌن« و با همه آیین ها و سنت های دینی آن را ابراز می کنیم 
و تس��لیم و محض و تبعیت کامل نسبت به آنان داریم؛ چه در 
مرحله  قبلی، چه در مرحله عملی: »َوَقْلبی  لَِقْلِبکْم ِس��ْلٌم، َواَْمری  
أِلَْمِرکْم ُمتَِّبٌع«. این ایمان و تس��لیم و تبعیّت، عنصر دیگری را 
می طلبد به نام »نصرت«. همان  گونه که یاران امام حس��ین7 
در کربال به او ایمان داشتند و تسلیم فرمان و تابع حرکت امام 
بودن��د و با همه توان از آن حضرت دف��اع کردند تا به فیض 
شهادت رس��یدند، زائر حس��ینی در اربعین هم، همین مراتب 
و مراح��ل را ابراز می دارد و همه ت��وان و امکانات خویش را 
در راه ائم��ه: ق��رار می دهد، تا خداون��د اذن دهد و دولت 
کریمه  اه��ل بیت،  با رهبری حضرت ولّی عصر)عج( ش��کل 

ٌة، َحّتی  یْاَذَن اهللُ لَکْم«. گیرد: »َونُْصَرتی  لَکْم ُمَعدَّ
این  که امروز یاری ما به این خاندان چگونه مي تواند باشد، 
جای تأمل و سخن بسیار دارد. کدام عمل، در راستای مواضع 
ائّمه به ش��مار می آید؟ امکانات قابل عرضه ما برای »نصرت« 
چیس��ت؟ زیرا فقط با ش��عار »گوش به فرمان توییم« مشکلی 

حّل نمی شود.

13. اعالم َمواضع
در زی��ارت جامعه کبیره، زیارت عاش��ورا و زیارت های 
دیگ��ر، از جمل��ه در همین زی��ارت اربعین، ای��ن تعبیر دیده 
کْم«؛ این یعنی داشتن موضع،  می شود: »َفَمَعکْم َمَعکْم الَمَع َعُدوِّ

در فرهنگ دینی، هم جنایتکاران 
و ظالم��ان مط��رود و ملعونند و 
هم کسانی که هرچند در ظاهر 
ساکت بوده اند و با جنایتکاران 
نداش��ته اند، ولی در  هم��کاري 
دل و باطن ب��ه کار آنان راضی 
بوده ان��د، ش��ریک جرم اند. این 
حقیقت، در زیارت های متعددی 
)از جمله زیارت عاشورا( آمده 

است.

خّط ائّم��ه، امروز ه��م جلوه ها و 
نمادهای��ی دارد؛ همچن��ان ک��ه 
خّط دشمنانش��ان نیز، در اشکال 

گوناگون ظهور و بروز دارد.



ویژه نامه اربعین حسینی
112

اعالم موضع، پایداری بر سر موضع، همسو نشدن با دشمنان و حمایت از خّط ائّمه:.
این »معیّت« و همراهي با أئّمه چگونه اس��ت؟ اگر امامان در عصر ما حضور داش��تند، در 
جناح  بندی های سیاس��ی در کدام جهت بودند؟ در مس��ائل بین المللی چه موضعی داشتند؟ با 
اس��تکبار جهانی و صهیونیس��م بین  الملل و گروه های تکفیری  و حکومت های مزدور بیگانه 
و حاکمان وابس��ته به استکبار چه برخوردي داشتند و نس��بت به مسائلی همچون فلسطین چه 

موضعی می گرفتند؟ شناخت ما از ائّمه، موضع آنان را به ما نشان می دهد.
خ��ّط ائّم��ه، امروز ه��م جلوه ه��ا و نمادهای��ی دارد؛ همچنان ک��ه خّط دشمنانش��ان نیز، 
در اش��کال گوناگ��ون ظه��ور و ب��روز دارد. این ف��راز زیارت، ب��از هم تأکیدی ب��ر تولّی و 

 

تبّری است.

14. درود پایانی
پایان  بخش زیارت، این فراز است: »َصَلواُت اهلِل َعَلیکْم، َوعلی  اَْرواِحکمْ  َواَْجساِدکْم، َوشاِهِدکْم 

َوغآئِِبکْم، َوظاِهِرکْم َوباِطِنکْم، آمیَن َرَب الْعالَمیَن«.
در این فراز، اّوالً در احترام و بزرگداشت آنان، »صلوات خدا« را بر آنان خواستار شده ایم، 
که برتر از درودهای ما بندگان است. ثانیاً درودهای الهی را نسبت به همه  آنان و همه جوانب 
حیاتش��ان خواستار ش��ده ایم؛ چه بر روح و جانش��ان، چه بر پیکرهای مطهرشان، چه بر آنان 
که هس��تند یا نیس��تند، چه ظاهر و چه باطن، که شامل امامان معصوم شهید: نیز می شود که 
آمده  اند و رفته اند، هم بر امام عصر که هم »ظاهر« است )هرچند از دید ما غایب است( و هم 

»شاهد« است. )هرچند ما او را نمي بینیم(.

نتیجه  گیري
 زی��ارت اربعین، نوعی »تجدید میثاق« با امام حس��ین7 و اهل بی��ت و امامان معصوم: 
اس��ت. ابراز وفاداری نسبت به آنان و راه و مرامشان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتالن و 
دش��منان آنان، تولّی و تبّری، اعالم آمادگی برای جان فشانی در راه مقّدس آنان، بیان مواضع 
و همبستگی با خّط نورانی اهل  بیت پیامبر، تبعیّت و تسلیم و نصرت، شناخت چهره های حق و 
باطل و رهبران »نور« و »نار« و مسئله جهاد و شهادت و خّط ایثارگری در راه مکتب و عقیده، 

که دستاورد شناخت فلسفه عاشورا و قیام حسینی است. 
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این س��رفصل ها در زیارت اربعین بازگویی می ش��ود و زائر حسینی این باور ها را از دل بر 
زبان جاری می کند، تا زمینه  رسوخ قلبی و نمود اجتماعی آن فراهم آید.

توفیق الهی نصیبمان باد تا در اربعین حسینی، آن امام شهید را با این زیارتنامه  زیبا و پرمعنا 
که آموزه  حضرت صادق7 به ش��یعه اس��ت، در کنار حرم باصفایش زیارت و عرض ادب 

کنیم؛ آمین.

پی نوشت :
. ر.ک: موسوعة زیارات المعصومین:، مؤّسسة االمام الهادی، ج 3، ص 429.  1
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چکيده
در فرهنگ شیعی، زیارت جایگاه واالیی دارد و پاداش  هاي فراوانی برای آن برشمرده اند. 
از مهمترین این زیارت  ها، زیارت امام حسین7 است که در روایات به »أَفضل اعمال« و 

»أََحبُّ الَأْْعماِل إِلَی اهللِ« توصیف شده است.
  در کتابهای روایی، برای سیدالشهدا7 زیارت  هاي متعددی نقل شده یکی از آنها زیارت 
روز اربعین اس��ت که در بیس��تم ماه صفر هر سال خوانده می ش��ود. برای روز اربعین دو 
زیارتنامه ذکر شده که یکی از آنها از جابربن عبداهلل انصاری است و دیگری را صفوان بن 

مهران جّمال از امام صادق7 نقل کرده است. 
    برای زیارتنامة دوم، دنباله  ای با نام »وداع« ذکر شده که نویسندة این مقاله پس از بیان 
اهمیت زیارت، به ویژه زیارت امام حس��ین7 نزد شیعیان، به معرفی این زیارت پرداخته 
و در ضمن بیان فضایل سیدالش��هدا7، بخش هایی از ای��ن دنباله را همراه با روایاتی از 

امامان معصوم : آورده است.

واژگان کليدی: امام حس��ین7، ام��ام صادق7، اربعین، زی��ارت اربعین، وداع زیارت 
اربعین.

وداع زيارت اربعين
محمد اصغری نژاد
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مقدمه
زیارت در فرهنگ شیعه جایگاه بسیار عظیمی دارد و برای این عمل، ثواب  ها و پاداش  هاي 
فراوان و بی ش��ماری ذکر ش��ده اس��ت. ظاهراً این موضوع در مورد زیارت امام حس��ین7 
برجس��ته تر است که احتماالً ناشی از شرایط خاص و اوضاع بحرانی و خطرات فراوانی است 
که اساس اسالم را تهدید می کرد و آن حضرت به مبارزه با آن برخاست. به سبب تأثیری که 
نام و یاد آن امام در قلوب مس��لمانان نهاده و آنها را ب��رای مقابله با ناهنجاری  ها و منکرات و 
مبارزه با ظلم و س��تم مهیا می کند، ظاهراً ثواب و پاداش ویژه  ای برای زیارت آن بزرگوار در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت.1 در ادامه، چند روایت در فضیلت زیارت امام حسین7 نقل کرده و 

در سپس اشاره  ای به علت این ثواب  ها و فضیلت  ها می کنیم. 
از امام باقر7 نقل ش��ده است: »ُمُروا ِشیَعَتَنا بِِزَیاَرِة َقْبِر الُْحَسْیِن7 َفِإنَّ ِإْتَیانَُه ُمْفَتَرٌض َعَلی ُکلِّ 
«؛2 ش��یعیان ما را به زیارت قبر حس��ین7 فرمان  َماَمِة ِمَن اهلِل َعزَّ َو َجلَّ ُمْؤِمنٍ � یُِقرُّ لِْلُحَس��ْیِن بِاْلِ
بدهید؛ چرا که آمدن کنار قبر حس��ین7 بر هر مؤمنی که به امامت ایش��ان از ناحیه خداوند 

اقرار نموده، الزم است. 
امام صادق7 فرموده اس��ت: »لَْو َأنَّ َأَحَدُکْم َحجَّ َدْهَرُه ُثمَّ لَْم َیُزِر الُْحَسْیَن ْبَن َعِليٍّ ع لََکاَن َتاِرکًا 
َحّقًا ِمْن ُحُقوِق اهلِل َو ُحُقوِق َرُسوِل اهلِل ص أِلَنَّ َحقَّ الُْحَسْیِن ع َفِریَضٌة ِمَن اهلِل َواِجَبٌة َعَلی ُکلِّ ُمْسِلٍم«؛ 3 
اگر فردی از ش��ما تمام عمر خود را حج به  جا آورد، ولی به زیارت حس��ین بن علی7 نرود، 
مطمئن��اً یک��ی از حقوق الهی و حقوق رس��ول خدا9 را ترک نموده؛ چون حق حس��ین7 
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فریضه  ای است از طرف خداوند که بر هر مسلمانی واجب است. 
در حدی��ث دیگری حضرت ص��ادق می  فرماید: »ِإنَّ َأْربََع��َة آاَلِف َمَلٍک ِعْنَد َقْبِر الُْحَس��ْیِن ع 
ُش��ْعٌث ُغْبٌر َیْبُکونَُه ِإلَی َیْوِم الِْقَیاَمِة َرئِیُس��ُهْم َمَلٌک یَُقاُل لَُه َمْنُصوٌر َفاَل َیُزوُرُه َزائٌِر ِإالَّ اْس��َتْقَبُلوُه َو اَل 
ْغَفُروا لَُه بَْعَد  ُعوُه َو اَل َمِرَض  ِإالَّ َعاُدوُه َو اَل َیُموُت ِإالَّ َصلَّْوا َعَلی ِجَناَزِتِه َو اْس��تَ ٌع ِإالَّ َش��یَّ ُعُه ُمَودِّ یَُودِّ
َمْوِتِه«؛4 حقیقتاً 4000 فرش��ته کنار قبر حسین7 ژولیده  مو و غبارآلود وجود دارند و برای آن 
حضرت تا روز قیامت می گریند. رئیس آنها منصور نام دارد. هیچ کس به زیارت آن حضرت 
نمی رود، جز آن  که به استقبالش می روند و کسی با ایشان وداع نمی کند، جز آن   که بدرقه  اش 
می کنند و زمانی که از دنیا رحلت نمود، بر جنازه  اش نماز می گزارند و برای او پس از مرگش 

استغفار می کنند.
در بس��یاری از روایات، زیارت  امام حس��ین7 »َأفضل اعم��ال« و »َأَحبُّ اأْلَْعم��اِل ِإلَی اهلِل« 
توصیف شده است.5 نکته مهمی که الزم است به آن اشاره کنیم، توجه به اصل تولّی و تبّری 
اس��ت. همین اصل اس��ت که زیارت ائمه هدی را تا این اندازه مهم و ارزش��مند کرده است. 

آیت اهلل سعادت  پرور در این باره می گوید:
باید توّجه داش��ت که اساس دین اس��الم و بلکه دیگر ادیان الهی، بر اصل تولّی 
و تبّری اس��توار است و آن روزی که این اصل اساسی فراموش شود، باید اسالم 
را فراموش ش��ده تلّقی نمود. نیز روش��ن اس��ت که تولّی و تب��ّری � که آن  همه 
در س��خنان معصومان م��ورد نظر قرار گرفته � تنها به گفتار نیس��ت؛ بلکه باید با 
تمام وجود تا س��ر حّد نثار جان، در راه زنده نگه داش��تن آن کوش��ید؛ چنان  که 
سیّدالّش��هدا7 از آغ��از تا پای��ان حرکتش و نیز اس��یران اهل بی��ت از کربال تا 
بازگشت به مدینه، در عمل، این هدف را دنبال کردند. پس از ایشان نیز، شیعیان 
امام حسین7 مأموریّت یافتند که هدف نهضت حضرت را با آثار تولّی و تبّری 
نسبت به وی )گریستن، ندبه، تباکی و شعر گفتن برای او و زیارت مزارش و ...( 
حف��ظ نموده و در قول و عمل، مخالفت و انزج��ار و تبّری را با یزیدیان زمان و 
موافقت و محبّت و تواّلي خود را با حسینیان وقت اعالن نمایند تا دیگر دشمنان 
اس��الم نتوانند همچون کسانی که از زمان رس��ول اهلل9 پیش از سیّدالّشهدا7 
به اس��الم ضربه زدند، کوچک ترین خللی در راه رش��د و پیشرفت اسالم ایجاد 
کنند. در س��ایه همین حفظ آثار تولّی و تبّری نسبت به آن بزرگوار بود که پس 
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از جریان کربال هر کس یا گروه یا حکومتی خواس��ت به اعتقادات شیعه ضربه 
وارد کند، ضربه خورد و اگر هم چنین نش��د، از سستی ما در حفظ و زنده نگاه 
داش��تن همین سنّت های وارده به سیّدالّشهدا7 و اظهار تولّی و تبّری بود. تاریخ 
نش��ان می دهد که دش��منان ما نیز به این امر حّساسیّت نش��ان می داده و می دهند 
و نمی خواس��ته و نمی خواهند این آثار و س��نّت ها باقی باشد. سیری اجمالی در 
روایات وارده درباره  فضیلت گریه بر سیّدالّشهدا7 و زیارت مزار آن حضرت، 
به  ویژه زیارت های آن بزرگوار نش��ان می دهد که مقصود از همه  آن ها و محور 

همگی، »تولّی و تبّری« است.6

زیارت اربعین و وداع آن 
برای زیارت امام حس��ین7 دو دس��ته متن و عبارت در کتاب  هاي روایی و زیارتی مطرح 
ش��ده است. دسته  ای از آنها با عنوان زیارات مطلق یاد شده و دسته  ای دیگر به عنوان زیارات 
مخصوص که به مناس��بت  هاي گوناگون مطرح ش��ده است و ش��امل زیارت آن حضرت در 

شب های قدر، نیمه رجب و غیر آن می شود.
یکی از زیارت  هاي مخصوص امام حس��ین7 زیارت ایش��ان در روز اربعین اس��ت که در 
بیس��تم ماه صفر هر س��ال خواده می ش��ود. در کتاب  هایي مثل »زاد المعاد« مرحوم مجلسی و 
مفاتیح الجنان، دو زیارتنامه برای روز اربعین ذکر شده است. یکی از آنها از فردی به نام عطا 
از جابر بن عبداهلل انصاری اس��ت7 و دیگری که به سندی معتبر نقل شده، از صفوان بن مهران 
جّمال از حضرت صادق7 است که با عبارت »السالم علی ولی اهلل و حبیبه، السالم علی خلیل 
اهلل و نجیبه« آغاز می ش��ود و در مفاتیح الجنان به عنوان زیارت اصلی روز اربعین معرفی شده 

است.
برای این زیارتنامه دنباله  ای به عنوان »وداع« در کتاب »اقبال االعمال« ذکر ش��ده اس��ت که 
موضوع و متن اصلی این مقاله می باش��د و به حول و قوه الهی آن را مطرح می کنیم. س��ید بن 
ط��اووس پس از ذکر زیارت اربعین معروف می نویس��د: »أقول: و وجدت له��ذه الزیارة وداعًا 

یختّص بها«؛ برای این زیارت، به وداعی که مختص به آن است، دست یافتم. 
س��ید در ادامه می گوید: »و هو ان تقف قّدام الضریح و تقول ...«؛ وداع، آن اس��ت که پش��ت 

ضریح مطهر می ایستی و می گویی... .
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آن گاه ایشان متن وداع را به قرار ذیل نقل می کند و ما عین 
آن را از کت��اب اقبال االعمال جمله ب��ه جمله همراه با ترجمه 

آن آورده  و اگر شرح و توضیحی الزم بود، بیان می کنیم.

الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َرُسوِل اهللِ«  »السَّ
در روایات بس��یاری، امام حس��ن و امام حسین8 فرزندان 
رس��ول خدا9 یاد ش��ده اند. آیه مباهله هم ای��ن امر را تأیید 
می کند. در آیه 61 سوره آل  عمران )که به آیه مباهله معروف 

است(، آمده است:
َک ِفیِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَک ِمَن الِْعْل��ِم َفُقْل َتَعالَْوا نَْدُع  )َفَم��ْن َحاجَّ
َأْبَناَءنَا َوَأْبَناَءُکْم َوِنَس��اَءنَا َوِنَس��اَءُکْم َوَأْنُفَس��َنا َوَأْنُفَسُکْم ُثمَّ نَْبَتِهْل 

َفَنْجَعْل لَْعَنَت اهلِل َعَلی الَْکاِذبِیَن(
بنابر گزارش  هاي تاریخی، در زمانی که رس��ول خدا9 با 
مسیحیان نجران در حال مباهله بود، فقط امام علی و حضرت 
فاطمه و امام حسن و امام حسین: همراه پیامبر9 بودند. از 
این آیه به خوبی فهمیده می ش��ود که امام حسن و حسین8 
فرزندان رسول خدا هستند؛ گرچه از ناحیه حضرت فاطمه به 
آن حضرت منس��وب می ش��وند. در روایات هم این موضوع 
مطرح ش��ده اس��ت. در بخش��ی از احتجاج امام موس��ی بن 

جعفر7 با هارون الرشید پیرامون آیه فوق آمده است:
َها َو َفاِجُرَها َأنَّ َحِدیَث النَّْجَراِنيِّ ِحیَن َدَعاُه  ُة بِرُّ »... اْجَتَمَع��ِت اأْلُمَّ
النَِّب��يُّ ص ِإلَ��ی الُْمَباَهَلِة لَْم َیُکْن ِفي الِْکَس��اِء ِإالَّ النَِّبيُّ 9 َو َعِليٌّ 
َو َفاِطَمُة َو الَْحَس��ُن َو الُْحَسْیُن: َفَقاَل اهللُ َتَباَرَک َو َتَعالَی : )َفَمْن 
َک ِفی��ِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَک ِم��َن الِْعْلِم َفُقْل َتَعالَْوا نَ��ْدُع َأْبَناَءنَا  َحاجَّ
َوَأْبَناَءُکْم َوِنَساَءنَا َوِنَساَءُکْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُکْم( َفَکاَن َتْأِویُل َأْبَنائَِنا 

در روایات بسیاری، امام حسن و 
امام حسین8 فرزندان رسول 
خدا9 یاد شده اند. آیه مباهله 

هم این امر را تأیید می کند. 

روای��ات  در  اجمال��ی  س��یری 
وارده درب��اره  فضیلت گریه بر 
مزار  زیارت  و  سیّدالّش��هدا7 
آن حضرت، به  ویژه زیارت های 
آن بزرگوار نش��ان می دهد که 
مقص��ود از همه  آن ه��ا و محور 

همگی، »تولّی و تبّری« است.
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الَْحَس��َن َو الُْحَس��ْیَن َو ِنَسائَِنا َفاِطَمَة َو َأْنُفِسَنا َعِليَّ ْبَن َأبِي  َطالٍِب7 ...«؛8   یعنی همه امت اتفاق نظر 
دارن��د که وقت��ی پیامبر9 آن نجرانی را ب��رای مباهله دعوت کرد، در کس��ای پیامبر9 جز 
ش��خص آن حضرت و علی و فاطمه و حسن وحس��ین: نبودند که خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: هرگاه بعد از علم و دانش��ی که )درباره مس��یح( به تو رس��یده، باز هم کسانی با تو به 
محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان 
خ��ود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، ش��ما هم زنان خود را؛ م��ا از نفوس خود دعوت 

کنیم، شما هم از نفوس خود. 
بن��ا بر این تأویل »ابنائنا« حس��ن و حس��ین و »نس��ائنا« فاطمه و »انفس��نا« عل��ی بن ابی  طالب 

می شود. 

�الُم َعَلْيَك َي�ا ْبَن فاِطَمَة  �الُم َعَلْي�كَ َي�ا ْبَن َعِليِّ اْلُمْرَتضى َوِصيِّ َرُس�وِل اهللِ  السَّ »السَّ
ْهراءِ َسيَِّدِة ِنساءِ اْلعاَلميَن« الزَّ

در این جمله، حضرت فاطمه3 به عنوان برترین بانوی تمامی عوالم هس��تی معرفی ش��ده 
اس��ت. در بس��یاری از روایات و ادعیه و زیارتنامه  ها این موضوع مطرح ش��ده اس��ت. در بین 

علمای بزرگ اهل سنت نیز این نکته به اثبات رسیده است. ابن  ابی  الحدید گوید:
اتفق ان رس��ول اهلل9 مال الیها و احبها ... و اکرم رسول اهلل 9 فاطمة اکراما 
عظیم��ا ... فقال بمحضر الخاص و العام مرارا المرة واحدة و فی مقامات مختلفة 

ال فی مقام واحد: انها سیدة نساء العالمین.9

» الُم َعَلْيَك يا واِرَث اْلَحَسِن الزَِّكيِّ »السَّ
درباره این  که امام حس��ین7 چه چیزی را از برادر گرامی خود به ارث برده، ش��اید بتوان 
گفت: منظور کماالت ظاهری و باطنی و مقاماتی است که امام حسن7 داشته و شامل امامت 
و عل��م اولین و آخرین و غیر آن اس��ت. البته بنابراین معن��ا، واژه »ارث« در این جا در معنای 
مصطلح خود به کار نرفته؛ بلکه به این معناس��ت که آنچه امام حس��ن داشته، برادر ایشان هم 

دارد.10
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َة اهللِ ِفي اْرِضِه َو شاِهَدُه َعلى َخْلِقِه« الُم َعَلْيَك يا ُحجَّ »السَّ
امام حسین7 مانند سایر ائمه هدی حجت خدا و شاهد اعمال مردم است و در روز قیامت 
گواهی می دهد. در قرآن مجید و روایات در این باره سخن به میان آمده است. در سوره حج، 
اُکُم الُْمْسِلِمیَن  یِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأبِیُکْم ِإْبَراِهیَم ُهَو َسمَّ آیه 78 آمده است: ) ...َوَما َجَعَل َعَلیُکْم ِفی الدِّ
ُس��وُل َش��ِهیًدا َعَلیُکْم َوَتُکونُوا ُشَهَداَء َعَلی النَّاِس...( در ذیل این آیه از  ِمْن َقْبُل َوِفی َهَذا لِیُکوَن الرَّ

امام صادق7 نقل شده که منظور از »شهداء علی الناس« ائمه اطهار هستند.11
در بخش��ی از فرمایش رسول خدا9 آمده اس��ت: »َأنَا َو َعِليٌ  َو َفاِطَمُة َو الَْحَسُن َو الُْحَسْیُن َو 

ِتْسَعٌة ِمْن ُولِْد الُْحَسْیِن ُحَجُج اهلِل َعَلی َخْلِقِه َأْعَداُؤنَا َأْعَداُء اهلِل َو َأْولَِیاُؤنَا َأْولَِیاُء اهلِل«.12
س��لیم بن قیس هاللي از أمیر المؤمنین7  روایت کرده است: »إن اهلل تبارک و تعالی طهرنا، 
و عصمنا، و جعلنا ش��هداء علی خلقه، و حجته في أرضه، و جعلنا مع القرآن، و جعل القرآن معنا، ال 

نفارقه و ال یفارقنا«.13 

ِهيِد« الُم َعَلْيَك يا اباعبداهلل الشَّ »السَّ

عامل منصوب شدن کلمه »اب«، »یا« است که برای ندا)خطاب( به کار می رود. امام فرزندی 
به نام عبداهلل داشتند که به همین دلیل کنیه ایشان» ابو عبداهلل« شد. 

الَة14 َو أَتْيَت الزَّكاَة« الُم َعَلْيَك يا َمْوالَي َو اْبَن َمْوالَي اْشَهُد انََّك َقْد اَقْمَت الصَّ »»السَّ

نماز و زکات دو فریضه عظیم الهی اس��ت و در آیات و روایات بس��یار بر آنها تأکید ش��ده 
اس��ت. ظاهراً این تأکیدها به س��بب نقش بسیار ارزشمندی اس��ت که این دو فرمان الهی در 
س��ازندگی فرد و جامعه در بُعد مادی و معنوی و رس��یدن به س��عادت واقعی انسان دارند. در 
قرآن مجید در بس��یاری از آیات مربوط، این دو فریضه در کنار هم ذکر ش��ده اند و رس��ول 

خدا9 فرموده  اند: هیچ کدام از این دو فریضه، بدون دیگری پذیرفته نیست.15
مانند این س��خن در روایت امام رضا7 نیز آمده اس��ت که می فرماید: »ِإنَّ اهلَل َعزَّ َو َجلَّ َأَمَر 
َکاِة َفَمْن َصلَّی َو لَْم یَُزکِّ لَْم ُتْقَبْل ِمْنُه َصاَلُته...«؛16  ِة َو الزَّ ��الَ بَِثاَلَث��ٍة َمْقُروٍن بَِها َثاَلَثٌة ُأْخَری َأَمَر بِالصَّ
خداوند به س��ه کار امر کرده که بایس��تی س��ه کار دیگر در کنار آنها باشد: به نماز و زکات 
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دستور داده است، پس هر کس نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش پذیرفته نمی شود. 
به نظر می رسد که در این دو روایت، فقط برخی از علل مقارنت این دو فریضه ذکر شده، نه 
همه آنها. شاید اگر تحقیق بیشتری در روایات انجام شود، نکات دیگری هم به دست آید. بنابراین 
چنانچه در س��خن محققی، به نکته  ای افزون بر آنچه در این دو روایت گفته ش��ده، برخوردیم، 
نباید آن را ناسازگار و معارض با این روایت  ها بدانیم. در سخنان برخی از محققین شیعه و سنی 

مطالبی درباره این مقارنت گفته شده که در ادامه، برخی از آنها را مطرح می کنیم.17
1. عالمه طباطبایي= در تحلیل مقارنت بین نماز و زکات می گوید:

م��راد از اقامه نم��از و اداي زکات، به جا آوردن همه اعمال صالحي اس��ت که 
خدا بندگانش را به انجام آنها در زندگي دنیا تکلیف کرده اس��ت ... اقامه نماز، 
نمادي از اداي وظایف بندگي در برابر خداي س��بحان است؛ چنان که پرداخت 
زکات سمبلي از انجام وظیفه در برابر مردم، و این بدان جهت است که هر یک 
از ای��ن دو در جاي خود رکني رکین اند )نماز برترین رکن بندگي در برابر خدا 

و زکات برترین رکن انجام وظیفه در برابر جامعه(.18
2. مراغی از مفسرین اهل سنت می گوید:

»قل أن ذکر الصالة إال قرن بها الزکاة حثا علی عمل البر و الرأفة بالفقراء و البائسین، و إشارة إلی 
أن الیمان ال یکمل إاّل بهما«؛19 

کمتر در قرآن دیده می شود که خداوند از نماز یاد کند، ولی زکات را در کنار آن نیاورد. 
این رویکرد به منظور برانگیختن بر کار خیر و رأفت به فقرا و بینوایان و اشاره به این است که 

ایمان انسان، بدون توجه به این دو تکلیف کامل نمی گردد. 
در مجم��وع می ت��وان نتیجه گرفت که نام بردن از این دو فریضه در کنار هم، در بس��یاری 
از آی��ات قران و روایات معرفی کنن��ده ائمه: به این دو ویژگی) یعن��ی برپا دارنده نماز و 
پرداخت کننده زکات( نش��ان می دهد که تکلیف به نماز و زکات به س��بب تأثیرات فراوانی 
اس��ت که در رشد و بالندگی فرد و جامعه دارد و باید هر دوی آنها به  جا آورده شود؛ وگرنه 
در پذیرفته شدنشان توسط خداوند سبحان دچار مشکل خواهند بود. برای همین به هیچ وجه 
نباید مورد غفلت و فراموشی قرار گیرند و الزم است حدود و قیود آنها کاماًل رعایت شود و 

خللی به این دو عبادت بزرگ وارد نشود.
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از این همه تأکید و اصراری که بر انجام این دو وظیفه شده، می توان فهمید که تارک آنها 
یا حتی یکی از آنها، به س��عادت واقعی نخواهد رسید. در روایات این مدعا تأیید شده است. 
رس��ول خدا9 می فرماید: »در منطقه  ای از جهنم مارهایی به ضخامت گردن ش��تر اس��ت که 
ترک کنندگان نماز را نیش می زنند. س��م این مارها به مدت 70 س��ال در بدن تارک نماز در 

حال غلیان و جوشش است و بعد از آن، گوشت او را پخته20 و از استخوان جدا می سازد«.21
امام صادق7 فرمود: »هیچ طالدار و نقره داری نیست که زکات دارایی اش را نپردازد، جز 
آن که خداوند او را در روز رس��تاخیز در زمینی صاف و لغزنده به بند می کش��د و اژدهایی را 
که از بس��یاری زهر در س��رش، موی سرش ریخته، بر او مس��لّط می سازد. آن اژدها در پی او 
می رود و آن شخص می گریزد و آن گاه که می ببیند نمی تواند از دستش رهایی یابد، دستش 
را به س��وی اژدها دراز کرده و آن اژدها مانند ترب دس��تش را خرد خرد می جود. س��پس بر 
دور گردن��ش حلقه می زند و این همان س��خن خدای گرامی و بزرگ اس��ت که می فرماید: 
زود است که به آنچه بخل می ورزیدند در روز رستاخیز طوق گردنشان شود22 و هیچ شتردار 
و گاودار و گوس��فندداری نباش��د ک��ه زکات مالش را نپردازد، جز آن ک��ه خداوند او را در 
روز رس��تاخیز، در زمینی صاف و لغزنده به بند می کش��د و هر حیوان سم داری او را لگدمال 
می کند و هر نیش داری او را می گزد و هیچ باغدار خرما و انگور و هیچ کشاورزی نیست که 
زکات محصولش را نپردازد، جز آن که خداوند زمینش را تا عمق زمین هفتم تا روز رستاخیز 

همچون قاّلده ای اطراف گردنش می آویزد«.23 و 24
ُقوَن  محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق7 درباره این فرموده خداوند عز و جّل )َسیَطوَّ
َما بَِخُلوا بِِه یْوَم الِْقیاَمِة( پرسیدم؛ امام فرمود: »ای محمد! هیچ کس از زکات مال خود چیزی را 
منع نمی کند، مگر آن که خداوند همان را به صورت اژدهایی از آتش که گرداگرد گردنش 
حلقه زده و گوش��ت بدنش را برای گزیدن به دهان می گیرد، در می آورد«. و سپس فرمودند 

که منظور از »ما بخلوا به«، »ما بخلوا به من الزکاة« است.25
آنچ��ه در پایان این فراز از وداع زیارت اربعین شایس��ته یادآوری اس��ت، مفهوم اقامه نماز 
اس��ت. اقامه و برپاداش��تن نماز، غیر از خواندن آن اس��ت. آیت اهلل جوادی آملی در این باره 

می نویسد:



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
125

اقام��ه نماز غیر از خواندن آن اس��ت. خواندن نماز و تداوم بر آن، عملي اس��ت 
واجب و در قرآن کریم از اوصاف مؤمنان ش��مرده ش��ده اس��ت: )والّذین هم 
عل��ي صلواتهم یحافظون(، امّا مهم تر از آن، اقامه و برپاداش��تن نماز اس��ت که 
از اوصاف تقواپیش��گان به ش��مار آمده و آن برپا داشتن حقیقت نماز است. برپا 
شدن حقیقت و روح نماز به این است که گذشته از تلّفظ اذکاِر قرائت و کلمات 
ذکر رکوع، س��جود، تشّهد و مانند آن و صرف نظر از هیئت هاي خاّص استوا و 
انحناي تام و غیرتاّم و نشس��تن و نظیر آن و قطع نظر از تصویر مفاهیم اذکاِر آن 
در ذهن، پیام اصلي آن از وجود لفظي و ذهني بیرون آید و به وجود عیني برسد 
و در محدوده روح نمازگزار متمثّل گردد و س��پس با س��نّت و سیرت مستمر او 
در جامع��ه جلوه کند و با تبلیغ و تعلیم و تزکیه نفوس مس��تعد دیگران، آنها نیز 
ب��ه عنوان روح متمثّل نماز پرورش یابند تا ]این که[ حقیقت چیزي که در قرآن 
مجی��د، به عنواِن ناهي از فحش��ا و منَکر و به عنوان عالج و ش��فاي درد هلوع و 

جزوع و منوع بودن انساِن طبیعی است، در متن جامعه بشری متمثل گردد. 26

»َو اَمْرَت ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْيَت  َعِن اْلُمْنَكِر«
دس��تور به انجام کار خیر و بازداشتن از انجام کار زشت، به عنوان دو واجب بسیار گران بها 
در دین  اس��الم مطرح ش��ده و همواره مورد سفارش رهبران امت و علما و انقالبیون در طول 
تاریخ قرار گرفته اس��ت. در بخش��ی از روایت امام باقر7 در اهمیت ای��ن فرمان الهی آمده 

است:
َلَحاِء َفِریَضٌة َعِظیَمٌة بَِها ُتَقاُم  ْنِبَیاِء َو ِمْنَه��اُج الصُّ »ِإنَّ اأْلَْم��رَ بِالَْمْعُروِف َو النَّْهَي َعِن الُْمْنَکِر َس��ِبیُل اأْلَ
الَْفَرائُِض َو َتْأَمُن الَْمَذاِهُب  َو َتِحلُّ الَْمَکاِس��ُب َو ُتَردُّ الَْمَظالِ��ُم َو ُتْعَمُر اأْلَْرُض َو یُْنَتَصُف ِمَن اأْلَْعَداِء َو 
َیْس��َتِقیُم اأْلَْمر«؛27 امر به معروف و نهی از منکر، رویه پیامبران و ش��یوه صالحین است و فریضه 
بزرگی اس��ت که در پرتو آن، فرامین و فرایض الهی برپا  و راه  ها ایمن و کس��ب  ها و مشاغل 
حالل و رد مظالم می گردد. زمین به واسطه این فریضه، آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود 

)یا انصاف از دشمنان آشکار می گردد( و امر اجتماع اصالح می شود.28
امام حسین7 به عنوان پرچمدار و سرسلسله آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و چشم 
امید و نقطه اتکا و مایه دلگرمی آنها به ش��مار می رفته اس��ت و هرگاه انقالب و نهضتی دچار 
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ضعف و سس��تی می ش��ده، نام این قهرمان بی نظیر عرصه جهاد و ش��هادت و امر به معروف و 
نهی از منکر، عامل روحیه گرفتن و توانمندی برای مقابله با اهریمنان و ستمگران، از جمله در 
میادین نبرد در ایران و لبنان و فلسطین و سایر کشورهای اسالمی بوده است. امام درباره علت 
قیام خویش می فرماید: »...َو َأنِّي لَْم َأْخُرْج َأِش��راً َو اَل بَِطراً َو اَل ُمْفِس��داً َو اَل َظالِمًا َو ِإنََّما َخَرْجُت 
ي َو  ي ص ُأِریُد َأْن آُمَر بِالَْمْعُروِف َو َأْنَهی َعِن الُْمْنَکِر َو َأِس��یَر بِِس��یَرِة َجدِّ ِة َجدِّ لَِطَلِب اْلِْصاَلِح ِفي ُأمَّ

َأبِي َعِليِّ ْبِن َأبِي َطالِب «.29
درب��اره علل و انگیره  های انقالب حس��ینی و ابعاد و زوایای گوناگ��ون آن، در کتاب های 

تاریخی و غیر آن نکته  هاي بسیاری مطرح شده است.30

»َو جاَهْدَت ِفي َسِبيِل اهللِ َحّتى َأتاَك اْلَيِقيُن«
منظور از »یقین« در این جا مرگ است31 و ظاهراً قید »حتی أتاک الیقین« مربوط به برپاداشتن 
نم��از و ادای زکات و ام��ر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خداس��ت و تنها به جمله 
مربوط نمی باش��د. بنابراین،َ منظور این عبارت، این است که اباعبداهلل الحسین7 تا لحظه لقاء 

اهلل و شهادت، ملزم به انجام این تکالیف بسیار ارزشمند الهی به نحو شایسته بود.   

»َو اْشَهُد انََّك َعلى َبيَِّنٍة ِمْن َربَِّك«
شاید منظور از »بینه«، امامت آن حضرت است؛ یعنی ایشان منصوب از جانب خداوند بود و 
از روی هوای نفس مدعی امامت امت نشد و شاید منظور از بینه، برخورداری آن حضرت از 
مستند صحیح و موجه برای قیام علیه ستم  پیشگان است؛ قیامی که باعث شهادت آن حضرت 
و بسیاری از اصحاب و اسارت اهل بیت آن بزرگوار گردید. بدیهی است که این قیام، مستند 
به حکم عقل است، مبنی بر لزوم اعتراض و نهضت علیه کسانی که در پی نابودی دین هستند. 
آن حض��رت برای قی��ام خود، از آیات قرآن نیز دارای حجت و بینه بود. روایاتی که از ناحیه 
رسول خدا9 و امام علی7 درباره امر به معروف و نهی از منکر است، نیز بینه و دلیل روشن 

امام برای قیام علیه حکومت یزید بود.
نُوِب، هاِربًا الَْیَک ِمَن الَْخطایا لَِتْش��َفَع  »اَتْیُت��َک ی��ا َمْوالَي زائِراً واِفداً راِغبًا ُمِق��ّراً لََک بِالذُّ
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لِي ِعْنَد َربَِّک«آقای من! نزد ش��ما در حال��ی که زائر، کوچ 
کننده، راغب به ش��ما، معترف به گناه هستم و از خطاهایم به 
محضرت شتافته  ام تا در پیش��گاه پروردگارت شفاعتم کنی، 

آمده  ام.
ش��فاعت یکی از ابواب رحمت الهی اس��ت ک��ه خداوند 
برای بندگان خود در دنیا و آخرت قرار داده اس��ت. اسباب و 
عواملی که باعث شفاعت انسان و بخشش گناهان او یا ترفیع 
درجه  اش می شود، ش��امل توبه، استغفار فرش��تگان، پیامبران 
اله��ی و ائمه اطهار:، اه��ل ایمان و مؤمن��ان و قرآن مجید 
می ش��ود. حضرت حق نیز از جمله ش��افعان و بلکه برترین و 
مهم  ترین ش��فاعتگر است.32 در برخی روایات آمده است: »و 
آخر من یش��فع ارحم الراحمی��ن«.33 ظاهراً این حدیث مربوط به 
افرادی است که قابلیت آنها برای شفاعت، حتی از ناحیه ائمه 
اطهار نیز اندک اس��ت؛ یعن��ی آن بزرگواران نمی توانند او را 
مورد ش��فاعت خود قرار دهند. ظاهراً در این صورت اس��ت 
که خداوند س��بحان که حدی برای رحمت او وجود ندارد، 
چنین انس��ان گنه کاری را شفاعت می کند و نجاتش می دهد. 

آیت اهلل جوادی آملی می گوید:
آخرین ش��فاعت کننده، خداوندي اس��ت که رحمت او 
بي کران اس��ت و اگر رحمت س��ایر ش��فیعان کافي نبود، 
خداي ارحم الراحمین ش��فاعت خواهد ک��رد: »آخر من 
یشفع ارحم الراحمین«، چون همه قهرهاي الهي مسبوق به 
مهر مطلق اوس��ت و رحمتي که سابق است، هرگز مسبوِق 

غضب قرار نمی  گیرد تا نتواند مؤثر شود. 34
یک��ی از مقام  ه��ای ائمه هدی مقام ش��فاعت اس��ت که در 
قرآن مجید و روایات از آن سخن به میان آمده است. درباره 

آن  از  ام��ام حس��ین7  زائ��ر 
حضرت می خواهد که وسیله و 
واسطه او در پیشگاه الهی برای 
محو گناهان و خطاهایش ش��ود 
و به آن حضرت عرض می کند: 
علت چنین درخواس��تی از شما 
این است که دارای مقام معلوم 
می باش��ی و ش��فاعت پذیرفت��ه 

شده نزد خداوند داری.
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شفاعت و انواع شفاعت و شافعین و شرایط آن مطالب فراوانی وجود دارد که در کتب تفسیر 
و غیر آن گفته ش��ده اس��ت. به طور خالصه می توان گفت که منصب و مقام ش��فاعت برای 
ائمه: هم در دنیاس��ت و هم در برزخ و هم در عالم آخرت. آنچه در این فراز از وداع بیان 
شده، مربوط به شفاعت دنیوی است؛ یعنی زائر از امام می خواهد که در پیشگاه حضرت حق 

واسطه و وسیله بخشش گناهان و خطاهای او شود. 
»َیا ْبَن َرُسوِل اهلِل َصلَّی اهللُ َعَلْیَک َحّیًا َو میتًا َفانَّ لََک ِعْنَد اهلِل َمقامًا َمْعُلومًا َو َشفاَعًة َمْقُبولًَة«؛ ای 
فرزند رسول خدا! درود خداوند بر شما در حال حیات و در حال ممات؛ چون که حقیقتاً برای 

شما در پیشگاه الهی مقام معلوم و شفاعت پذیرفته شده وجود دارد.
عالمه عارف مرحوم محمدتقی مجلسی گوید:

»منظور از مقام معلوم، مقام »دنا فتدلّی فکان قاب قوسین او أدنی« است که برای 
رسول خدا و اهل  بیت ایشان: وجود دارد.35

زائر امام حس��ین7 از آن حضرت می خواهد که وس��یله و واسطه او در پیشگاه الهی برای 
محو گناهان و خطاهایش شود و به آن حضرت عرض می کند: علت چنین درخواستی از شما 

این است که دارای مقام معلوم می باشی و شفاعت پذیرفته شده نزد خداوند داری.

»َلَعَن اهلُل َمْن َظَلَمَك«
محمدجواد مغنیه می نویسد:

معن��ی الّلعن من اهلل س��بحانه طرد الملعون من رحمته، و معن��اه من المالئکة و 
الناس الدعاء علیه بالطرد من رحمة اهلل؛36 

مفهوم و حقیقت لعنت از ناحیه خداوند، دور داش��تن فرد لعنت شده از رحمت 
اله��ی و از ناحیه فرش��تگان و مردم، نفرین بر فرد لعنت ش��ده ب��ه منظور طرد از 

رحمت الهی است. 

»َو َلَعَن اهلُل َمْن َحَرَمَك َو َغَصَب َحقََّك«
اگر حق خالفت ائمه: توسط دشمنانشان غصب نمی شد، نه تنها امت اسالمی دچار تفرقه 
و اخت��الف در ابعاد گوناگون فکری و سیاس��ی و غی��ر آن نمی گردید، بلکه از خاندان وحی 
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یک نفر هم به ش��هادت نمی رس��ید. واقعه خونین و تأس��ف  انگیز کربال و حوادث ناگواری 
که در طول تاریخ برای امامان ش��یعه و وابستگانش��ان و یارانشان به وجود آمد، رخ نمی داد و 
مس��لمانان در عرصه  ه��ای علمی و فرهنگی و اقتصادی، از دیگر م��ردم جهان برتر بودند و به 
احتمال بسیار، به سبب رشد سریع مسلمانان، اصاًل روی کره زمین، مذهبی غیر از اسالم باقی 
نمی ماند و مسیحیان و غیر آنها به اسالم می گرویدند؛ مگر افرادی که دچار تکبر و جاه  طلبی 
و وسوسه  های شیاطین بودند. پس عامالن این غصب و انحراف از حق باید مورد لعن و نفرین 

خداوند و مالئکه و مردم قرار بگیرند.

»َو َلَعَن اهلُل َمْن َقَتَلَك«
ش��اید منظور از عبارت فوق، لعن همه کس��انی اس��ت که در ش��هادت آن بزرگوار دست 
داش��تند. اگر هم منظور، لعنت بر فردی باشد که امام را در واپسین لحظات حیات به شهادت 
رس��اند، ظاهراً او کسی جز شمر ملعون نبود و عذاب او بسیار سخت و دردناک است. از امام 
باقر7 روایت ش��ده که رسول خدا9فرمودند: »در آتش جهنم، جایگاهی است که شایسته 
احدی از مردم جز قاتل حسین بن علی و یحیی بن زکریا نیست.«37 در برخی از روایات وارد 
ش��ده که قاتل این دو بزرگوار، حالل  زاده نبودند. در روایت امام صادق7 این نکته به طور 
کلی گفته ش��ده که قاتالن پیامبران الهی و حجت  های خداوند بر روی زمین همگی نامشروع 

ْنِبَیاَء َو الُْحَجَج اَل َیْقُتُلَها ِإالَّ َأْواَلُد ِزنًا َو الَْبَغاَیا«38 به دنیا آمدند: »...أِلَنَّ اأْلَ
در مورد عذاب قاتل حضرت اباعبداهلل الحس��ین در روایتی از پیامبر9 آمده است: »کشنده 
حسین بن علی7 در تابوتی از آتش قرار دارد و نیمی از عذاب مردم دنیا بر او فرو می ریزد. 
دس��ت ها و پاهایش با زنجیرهای آتش��ین بس��ته و  واژگون وارد آتش جهنم می ش��ود تا در 
انتهای آن قرار گیرد. به قدری بدبوس��ت که جهنمی��ان از آن به پروردگار خود پناه می برند. 
او در آن جا جاودانه اس��ت و همراه همه کسانی که در کشتن ایشان مشارکت داشتند، عذاب 
دردناک می چشد. هرگاه پوست  های شان سوخته شود، خداوند عز و جّل پوست  های دیگری 
به جایش��ان قرار می دهد تا همواره عذاب دردناک را بچش��ند. ع��ذاب الهی لحظه  ای از آنها 
برداش��ته و کم نمی شود و از آب جوشان جهنم به آنها می نوشانند. پس وای بر آنها از عذاب 

خداوند متعال در آتش جهنم!39
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دوس��تی با دوس��تان خدا و دش��منی با دش��منان خدا � که باید در قلب و زبان و عمل انسان 
نمود داش��ته باشد � آثار و برکات بس��یاری در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد. حتی در 
جرعه آبی که انس��ان می نوش��د، اگر این امر رعایت شود، به نتایج بس��یار ارزشمندی دست 
می یابد. داود رقّی گوید: در محضر امام صادق7 بودم که ایش��ان آب نوش��یدند و من دیدم 
آن حضرت گریس��ت و چشمانش��ان پر از اشک شد؛ آن گاه فرمودند: ای داود! خداوند قاتل 
حس��ین را لعنت کند! هیچ بنده  ای نیس��ت که آب بنوش��د و یاد حسین کند و قاتلش را لعنت 
نماید، جز آن  که خداوند 100000حسنه برای او می نویسد و 100000 گناهش را فرو می ریزد 
و مق��ام و مرتبه او را 100000درجه باال می برد40 و گویی 100000 بنده آزاد کرده و خداوند 

در روز قیامت، خنک  دل محشورش می کند.41
نکته جالب درباره آب این اس��ت که دانش��مندان با تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیده  اند 
که آب � همان  گونه که قرآن مجید به آن اش��اره فرموده اس��ت � موجودی ذی  شعور است و 
در واکنش به س��خنان خوب یا بد، آرایش  هاي مولکولی متفاوت می گیرد و واکنش مثبت یا 

منفی نشان می دهد و ذرات آن، شش وجهی زیبا یا نامنظم و زشت می سازد.42
»َو لََعَن اهللُ َمْن َخَذلََک َو لََعَن اهللُ َمْن َدَعْوَتُه َفَلْم یُِجْبَک َو لَْم یُِعْنَک«؛ و لعنت خداوند بر کسانی 
که ش��ما را رها نمودند و تنها گذاش��تند و یاری نکردند و کسانی که دعوتشان نمودی، ولی 

پاسخ ندادند و یاری تان نکردند.
در این جا زائر از خداوند درخواس��ت لعنت و دوری از رحمت الهی و ابتالی به عذاب برای 
همه کسانی می کند که امام حسین7 را یاری نکردند و آنها شامل دشمنان امام و افرادی که به 
گونه ای � گرچه با ساخت یک سپر یا گفتن جمله  ای � باعث تقویت جبهه کفر و افزایش سیاهی 
لشکر دشمن و تقویت روحیه آنها شدند و کسانی که ندای »هل من ناصر ینصرنی« ایشان و نیز 
اصحابش که مردم را به یاری آن حضرت فرا می خواندند را ش��نیدند و پاس��خ مثبت ندادند و 
کسانی که ایشان را به کوفه دعوت کردند و سپس ایشان را تنها گذاشتند و افراد بي تفاوت که نه 

در صف یزیدیان بودند و نه در صف امام و خانه  نشین ها و عافیت  طلب ها و مانند آنها می شود.
»َو لََعَن اهللُ َمْن َمَنَعَک ِمْن َحَرِم اهلِل َو َحَرِم َرُسولِِه َو َحَرَم َأبِیَک َو َأِخیَک«؛ و لعنت الهی بر کسانی 

که شما را از حرم الهی و حرم پیامبر و حرم پدرتان و حرم برادرتان باز داشتند.



ویژه نامه اربعین حسینی
132

عل��ت من��ع امام از مدینه )ح��رم پیامبر9( و عدم اس��تقرار در آن، این بود ک��ه یزید برای 
عتبة بن ابی  س��فیان، فرماندار مدینه نوش��ته بود که برای او از حسین بن علی7 بیعت بگیرد و 
چون عتبه امام را در این باره در فش��ار قرار داد، ایش��ان به ناچار مدینه را به مقصد مکه ترک 
گفتند. علت بازداش��تن ام��ام از ماندن در حرم الهی)مکه( این بود ک��ه وقتی امام از مدینه به 
ناچار خارج و به ش��هر مکه مشرف ش��دند، کارگزاران یزید فرمان دس��تگیری و کشتن آن 
 حضرت را داش��تند و امام که نمی خواس��ت  حرمت این ش��هر مقدس شکسته شود، آن جا را

ترک گقت.43
»َو لََع��َن اهللُ َمْن َمَنَعَک ِمْن ُش��ْرِب ماِء الُْفراِت لَْعنًا َکِثیراً َیْتَبُع بَْعُضه��ا بَْعضًا«؛ و لعنت خداوند بر 
کس��انی که ش��ما را از آب فرات بازداش��تند؛ لعنت  های فراوان که هر کدام به دنبال دیگری 

باشد.
در نامه ابن  زیاد به عمر بن س��عد آمده اس��ت: »َأْن ُحْل بَْیَن الُْحَس��ْیِن َو َأْصَحابِِه َو بَْیَن الَْماِء َفاَل 
َیُذوُقوا ِمْنُه َقْطَرًة«. عمر بن سعد با این که می دانست اطاعت از ابن  زیاد، به ویژه تشنه نگاه داشتن 
امام و اهل  بیت و یاران ایش��ان جرم بس��یار بزرگی در پیش��گاه الهی اس��ت ول��ی فرمان او را 

بي درنگ عملی نمود. شیخ مفید در این باره می نویسد:
اِج ِفي َخْمِسِمائَِة َفاِرٍس َفَنَزلُوا َعَلی  َفَبَعَث ُعَمُر ْبُن َسْعٍد ِفي الَْوْقِت َعْمَرو ْبَن الَْحجَّ
ِریَعِة َو َحالُوا بَْینَ  الُْحَسْینِ  َو َأْصَحابِِه َو بَْیَن الَْماِء َأْن َیْسَتُقوا ِمْنُه َقْطَرًة َو َذلَِک  الشَّ

َقْبَل َقْتِل الُْحَسْیِن بَِثاَلَثِة َأیَّام؛44
پ��س عمر بن س��عد همان لحظه که فرم��ان ابن  زیاد را دریافت ک��رد، عمرو بن 
حجاج را همراه 500 س��وار اعزام کرد و آنها کنار ش��ریعه فرات فرود آمدند و 
بین امام حس��ین و یارانش و آب حایل شدند و نگذاشتند حتی یک قطره از آن 

را بنوشند. این ماجرا سه روز پیش از شهادت آن حضرت اتفاق افتاد.  
اما امام حس��ین7 وقتی با سپاه حر  که 1000 اسب س��وار بودند مواجه شد و آثار تشنگی 
را در آنها دید، آب در اختیارش��ان نهاد و حتی ب��ه مرکب  هاي آنها نیز آب داد.45 عین کالم 

اباعبداهلل7 به نقل از شیخ مفید به قرار ذیل است:
ُفوا الَْخْیَل َتْرِشیفا«؛ امام به جوان  هاي  »َفَقاَل الُْحَسْیُن7 لِِفْتَیاِنِه اْسُقوا الَْقْوَم َو َأْرُووُهْم ِمَن الَْماِء َو َرشِّ
س��پاه خویش فرمود: به آن قوم آب بدهید و سیرابشان کنید. معنای »رشقوا الخیل ترشیقًا« هم 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
133

ظاهراً یعنی  کمی هم آب به اسب ها بدهید. بحرانی گوید: قوله: »و رّشفوا الخیل« أي اسقوهم 
قلیال، قال الجوهري: الرشف  المص.46 

و علت این بود که اس��بان تش��نه به س��ادگی س��یراب نمی ش��وند و آن مقدار آب که امام 
می توانست 1000 اسب را با آن سیراب کند، در اختیارش نبود و امکان حمل این اندازه آب 

برای ایشان وجود نداشت و نیازی هم به آن نبود. 
هاَدِة، َأْنَت َتْحُکُم بَْیَن ِعباِدَک ِفي ما کانُوا  ماواِت َو اأْلَْرِض عالَِم الَْغْیِب َو الشَّ »الّلُهمَّ فاِطَر السَّ
ِفیِه َیْخَتِلُفوَن، َو َسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبون«؛ ای خدای آفریننده آسمان  ها و زمین 
به آنچه غیب اس��ت و آنچه آش��کار است! دانا هس��تی و میان بندگانت در اموری که بینشان 
اختالف اس��ت، حکم و داوری می کنی و به زودی کسانی که ظلم کردند، خواهند فهمید به 

کجا بازخواهند گشت.
»اللُه��مَّ ال َتْجَعْلُه آِخ��َر الَْعْهِد ِمْن ِزیاَرِتِه َو اْرُزْقِنیِه ابَداً ما بَِقی��ُت َو َحییُت یا َربِّ َو اْن ِمتُّ 
َفاْحُشْرِني ِفي ُزْمَرِتِه، یا اْرَحَم الّراِحمیَن«؛ خداوندا این زیارت را آخرین زیارت من قرار نده. 
پروردگارا! زیارت آن حضرت را تا زمانی که باقی و زنده هستم، روزی من بفرما و چنانچه از 
دنیا رفتم، مرا در زمره امام حس��ین قرار ده، ای کسی که رحمتش از تمامی رحمت کنندگان 

بیشتر است.
ظاهراً منظور از قرار گرفتن در زمره آن امام، این است که زائر در گروهی که آن حضرت، 

برترین فرد آنان است، قرار گیرد. سید بن طاووس در پایان این وداع شریف گوید: 
و اّما زیارة العباس بن موالنا أمیر المؤمنین علیه الس��الم و زیارة الش��هداء مع 
موالنا الحسین، فتزورهم في هذا الیوم بما قدمناه من زیارتهم في یوم عاشوراء، 

و ان شاء بغیرها من زیاراتهم المنقولة عن األصفیاء؛47
و ام��ا برای زیارت عب��اس، فرزند موالی م��ا امیرالمؤمنین7 و زیارت ش��هدا 
در کنار زیارت موالیمان حس��ین7، بایس��تی آنان را در ای��ن روز48 با آنچه از 
زیارتش��ان که قباًل در روز عاشورا گفتیم، زیارت کنی، و اگر زائر تمایل داشته 
باش��د، با غیر این زیارت از زیارت  هایی که از طریق برگزیدگان الهی گزارش 

شده، زیارتشان کند.
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نتیجه گیری
با زیارت امام حس��ین7، زائر درمی  یابد که با شخصیت فوق  العاده بزرگی مواجه است؛ با 
فرزند برترین آفرینندگان الهی، یعنی رسول خدا، فاطمه زهرا و علی مرتضی:. با شخصیتی 
ک��ه هیچ گاه از فرامین الهی به ویژه نم��از و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در 
آن موقعیت س��خت و دشوار شانه خالی نکرد و به احسن وجه عبودیت خویش را در پیشگاه 
الهی متجلی نمود. فرزانه  ای که دارای مقام معلوم اس��ت و ش��اهد اعمال انس��ان است و نقش 
اساسی در عالم تکوین دارد؛ به حدی که می تواند واسطه ریزش گناهان زائر گردد. حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین: چنین شخصیتی است؛ ولی مردم نه تنها توجه الزم را به ایشان نکردند، 
بلکه غالبش��ان به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم در صف دشمنان ایش��ان درآمدند و نور دیده 
حضرت زهر3 را تنها گذاش��تند و به افرادی که به مراتب پست   تر از درندگان بودند و حتی 
آب را از ایش��ان دریخ داشتند، واگذار کردند. آیا جز درخواست لعنت و عذاب دردناک بر 
آنها چیز دیگری می توان آرزو کرد؟ زائر حسینی این درخواست را با تمام وجود می نماید و 
دعا می کند تا زمانی که زنده است، ارتباطش با حسین بن علی7 قطع نشود و در آخرت در 

صفی که آن حضرت پرچمدارش است، قرار داشته باشد.  

پی  نوشت ها
. البته شاید علل دیگری هم برای زیادی ثواب زیارت آن حضرت وجود داشته باشد.  

2. ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، ص 121.  
3. همان، ص: 122.

4. محمد بن یعقوب کلینی،  الکافي، ج 4، ص581 و  582 .
5. علی سعادت پرور، فروغ شهادت، ص 308.

6. همان، ص 313 �  311.
7. رک: محمدباقر مجلسی، زاد المعاد، ص531  �  529.

8. شیخ مفید، االختصاص، ص 56.  
9. شرح نهج البالغه، ج9, ص 193.

10. رک: علی سعادت پرور، نور هدایت، ج 4، ص 271. 
11. رک: سید هاشم بحرانی، البرهان في تفسیر القرآن، ج 3، ص: 910. البته آیات دیگری نیز درباره این که 

ائمه شاهدان اعمال هستند، وجود دارد. 
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12. شیخ صدوق، األمالي،  ص 13215.
13. البرهان في تفسیر القرآن، ج 3، ص 911.

14. اقامه نماز روز عاشورا در سخت  ترین موقعیت، نشانه پایبندی آن حضرت به این دستور الهی بود. ایشان 
این نماز را به جماعت برگزار فرمود تا به بهترین ش��کل به آنچه خداوند از ایش��ان خواس��ته، جامه عمل 
بپوش��اند و بدین وس��یله درسی بزرگ و فراموش نشدنی به پیروان و شیعیان خود بدهد که نه تنها نماز را 

در هیچ موقعیتی ترک نکنند که آن را به جماعت بخوانند.
15. رک: شیخ طوسی،  األمالي، ص 518.

16. شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص 156.  
17. نگارنده به دو نمونه از این نوع مطلب واقف گردید. شاید با تحقیق بیشتر نمونه  های دیگری هم کشف شود. 

18. عبداهلل جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ج 6، ص 67 و 68.  
19. تفسیر المراغي، ج 4، ص: 144.

20. عبارت متن چنین اس��ت: »ثم یته��ری لحمه« . جوهری در ماده »هرأ« می  نویس��د: »هرأت اللّحم هراًءا و 
اهرأته و َهّرأته تهرته، اذا اجدت انضاجه فتهرأ حتی سقط عن العظم فهو لحم هریء« .

21. ر.ک: شیخ صدوق، ثواب االعمال و عقابها ، ص 530 .
22. آیه 180 س��وره آل عمران: )َو ال َیْحَس��َبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن بِما آتاُهُم اهللُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْیراً لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ 

ُقوَن ما بَِخُلوا بِِه َیْوَم الِْقیاَمة...( لَُهْم َسُیَطوَّ
ٍة َیْمَنُع َزَکاَة َمالِِه ِإالَّ َحَبَسُه اهللُ َیْوَم الِْقَیاَمِة  23. تعبیر متن حدیث بدین قرار است: »َما ِمْن ِذي َماٍل َذَهٍب َو اَل ِفضَّ
بَِقاٍع َقْرَقٍر َسلََّط َعَلْیِه ُشَجاعًا َأْقَرَع یُِریُدُه َو ُهَو َیِحیُد َعْنُه َفِإَذا َرَأی َأنَُّه اَل َیَتَخلَُّص ِمْنُه و َأْمَکَنُه ِمْن َیِدِه َفَقَضَمَها 
ُقوَن ما بَِخُلوا بِِه َیْوَم الِْقیاَمِة َو َما  َکَما یُْقَضُم الُْفْجُل َحتَّی َیِصیَر َطْوقًا ِفي ُعُنِقِه َو َذلَِک َقْوُل اهلِل َعزَّ َو َجلَّ � َسُیَطوَّ
ِمْن ِذي َماٍل َو ِإبٍِل َأْو بََقٍر َأْو َغَنٍم َیْمَنُع َزَکاَة َمالِِه ِإالَّ َحَبَسُه اهللُ َیْوَم الِْقَیاَمِة بَِقاٍع َقْرَقٍر َیَطُؤُه ُکلُّ ِذي ِظْلٍف بِِظْلِفَها 
َقُه اهللُ َرْیَعَة َأْرِضِه ِإلَی  َو َیْنَهُشُه ُکلُّ ِذي نَاٍب بَِنابَِها َو َما ِمْن ِذي َماٍل نَْخٍل َأْو َکْرٍم َأْو َزْرٍع َیْمَنُع َزَکاَتَها ِإالَّ َطوَّ

َسْبِع َأَرِضیَن ِإلَی َیْوِم الِْقَیاَمة«.
24. ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص 541.

25. الکافی، ج 3، ص 502.  
26. عبداهلل جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج 2، ص 165 و 166.

27. الکافی، ج 5، ص 56.  
28. در ترجمه حدیث از  تفس��یر اثناعش��ري، ج 2، ص 199 و  200  و  أطیب البیان في تفس��یر القرآن، ج 1، 

ص 375 استفاده شد. 
29. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 44، ص 329 و 330. 

30. در مورد علل و انگیزه  های این نهضت مقدس که برکات و  پیامدهای آن، جهان  گس��تر و تا قیامت باقی 
است، رک: فروغ شهادت، ص 61 به بعد.  
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31. رک: محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج 5، ص 326.
32. صدرالمتألهین، تفس��یر القرآن الکریم، ج 4، ص 321. مال صدرا می گوید: این روایت به طریق صحیح 
گزارش ش��ده، ولی نگارنده در منابع روایی ش��یعه و سنی تا جایی که تفحص نمود، به این روایت دست 

نیافت.  
33. عبداهلل جوادی آملی، سیره پیامبران در قرآن، ج 6، ص 100.

34. عین عبارت ایشان به قرار ذیل است: »و از جهت شماست مقام  معلوم  که آن مقام  »َدنا فَتََدلَّی فَکاَن قاَب 
قَْوَسیِْن أَْو أَْدنی« است و آن معراج است که حضرت سید المرسلین9 را به جسم و روح شد، و حضرات 
ائمه معصومین صلوات اهلل علیهم را به روح می ش��د و می ش��ود در هر ش��ب جمعه...« لوامع صاحبقرانی 

)مشهور به شرح فقیه(، ج 8، ص740 و 741.
35. محمدجواد مغنیه، تفسیر الکاشف، ج 1، ص 247.

36. کامل الزیارات، النص، ص 78.
37. همان.

38. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا7، ج 2، ص 47.
39. جمله اخیر ترجمه »َرَفَع َلُه ِماَئَة َأْلِف َدَرَجٍة« است.  

40. کامل الزیارات، ص106 و 107.
41. در این باره می توان به تحقیقات دکتر ایموتوی ژاپنی که در اینترنت در دسترس است و سخنرانی دکتر 

شاهین فرهنگ با عنوان »شعور آب« اشاره کرد.  
42. رک: األمالي الصدوق، ص151 و152؛ بحار االنوار، ج 44، ص 364.

43. اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد، ج 2، ص 86 و 87.
44. همان، ص 78.

45. عبداهلل بن نوراهلل بحرانی، عوالم العلوم و المعارف واألحوال مستدرک سيدة النساء إلی اإلمام الجواد8، 
ج 17، ص 308.

46. االقبال، ج 3، ص 103 و 104.   
47. یعنی روز اربعین. 

48. البت��ه در وداع زیارت اربعین، تمام ویژگی  های آن حضرت مطرح نش��ده اس��ت. ظاهراً در هیچ زیارتی 
تمامی برجس��تگی  های آن حضرت عنوان نش��ده اس��ت. ش��اید علت آن، عدم ظرفیت م��ردم از درک 

ویژگی  های امام معصوم است. نسبت به دیگر ائمه هدی هم چنین وضعی وجود دارد. 
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چکيده
در مراس��م اربعین هر سال، شهر کربال شاهد همبستگی و یکپارچگی اجتماعی میلیون ها 
عزادار حس��ینی از سراسر دنیاست. شهادت امام حسین7 و اصحابش در روز عاشورا، با 
دگرگون کردن شکل و حقیقت سوگواری های مسلمانان، حرکت و جهت خاص و متعالی 
به آن بخشید. بااینکه اسالم، گریه و ناله و فریاد بیش از حد در عزاداری را مکروه دانسته، 
اظهار غم و ماتم در عزای سیدالش��هدا7 را امری ممدوح ش��مرده که پاداش خداوند را 

در پی دارد.
پیاده روی در مراسم اربعین، یک سّنت دینی همراه با آموزه های فراوان شیعی است که 
در دوران حکومت حزب بعث، با چالش و درگیری همراه بود. این پیاده روی معنوی از سه 
مس��یر که راه نجف به کربال به سبب ابعاد معنوی و تاریخی  نهفته در آن، متمایز از دیگر 
مسیرهاس��ت. دسته ها و کاروان های خدمتگزار و »هوسه خوانی« قبایل عرب جنوب عراق 

در این مسیر از نکات ویژة این پیاده روی معنوی است.
آیی��ن عزاداری اربعین در کربال از روز پانزدهم ماه صفر آغاز می ش��ود که مقالة حاضر، 

شرحی مختصر از این آیین های منحصربه فرد ارائه کرده است.

واژگان کليدی: اربعین، کربال، عزاداری، پیاده روی، امام حسین7.

 آداب و رسوم عزاداری 

اربعين در عراق امروز 
فرج الحطاب1

ترجمه: محمدمهدی رضایی
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مراسم های عزاداری  ای که به مناسبت عاشورا و زیارت اربعین برای زنده نگاه داشتن واقعه 
ش��هادت امام حس��ین7 و 72 تن از یاران و اهل بیت شان در میدان حماسه کربال در سال 61 
هجری )680 میالدی( برگزار می ش��ود، از جمله آیین های ویژه و منحصر به فردی اس��ت که 

شیعیان عراق تا به امروز آن را انجام داه و به آن پای بند بوده اند.
حرم و مرقد نورانی امام حس��ین7 در ش��هر کربال )105 کیلومت��ری جنوب غربی بغداد( 
نقش��ی اساس��ی در پیدایش این آداب و تحول و تکامل آن داشته است. افزون بر این که شهر 
کربال در چش��م شیعیان و به ویژه ش��یعیان عراق، مرکز یک واقعه بزرگ تاریخی و روحانی 
اس��ت و مکانی مقدس و مهم برای زیارت های ش��یعه به ش��مار می آید، موقعیتی بی بدیل در 
ب��ه یادآوردن فاجعه کربال و زنده کردن و س��ازگار نمودن ظاه��ری و باطنی افراد با حوادث 
آن واقعه دارد. هر س��ال میلیون ها نفر از شیعیان عراق، مراسم عزاداری عاشورا و اربعین را به 
صورت جمعی و در دسته های بزرگ عزا برگزار می کنند و آن دو روز بزرگ تاریخی را در 

کربال جان تازه و دوباره می بخشند.
منظور از »مراس��م اربعین« در این بحث، همه کارها و فعالیت هایی است که به مناسبت روز 
اربعین و یادبود ش��هادت امام حس��ین7 در کربال، یعنی روز بیس��تم ماه صفر، دومین ماه در 
تقویم اس��المی، انجام می گیرد. از مهم ترین و بارزترین این اعم��ال، پیاده روی برای زیارت 
قبر امام حس��ین7 اس��ت که زائران، به صورت فردی و گروهی، معموالً از خانه های خود و 
نی��ز از دیگر مبادی، با پ��ای پیاده به راه می افتند و خ��ود را در روز اربعین به کربالی مقدس 
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می رسانند. عالوه بر رسم پیاده روی، آداب و اعمال دیگری همچون زیارت امام حسین7 در 
روز اربعین و به راه افتادن دس��ته های بزرگ سینه زنی و زنجیرزنی نزدیک قبر سیدالشهدا7 

نیز در این روز صورت می گیرد.
آنچ��ه مراس��م اربعین را از دیگر مراس��م های مذهبی ش��یعه متمایز می س��ازد، بروز حالت 
همبس��تگی و یکپارچگی اجتماعی، به ش��کل روش��ن در طول برگزاری این مراسم است و 
م��ردم به دلخ��واه خود، خانه و خوراک و پوش��اک و همه امکانات خ��ود را برای عزاداران 
و ش��رکت کنندگان در مراس��م هزینه می کنند و در ای��ن راه، از کوچک ترین خدمتی دریغ 

نمی ورزند.

مفهوم »رسم عزاداری«
اهمیت رس��وم عزاداری اساس��اً در این اس��ت که یک عمل طبیعی را در انس��ان به نمایش 
می گذارد؛ چون عکس  العملی عادی و غریزی  در وجود اوس��ت و جزئی از س��اختار روحی 
� روان��ی او را تش��کیل می دهد. عزا و ماتم معموالً به ص��ورت غم و اندوه در فقدان چیزی یا 
شخصی که با انس��ان رابطه قوی و خاص داشته، بروز می یابد. بنابراین فقدان و نبودن، عنصر 
اصلی عزاداری است و اگر نباشد، سوگواری و مانند آن امکان نمی یابد. این فقدان و از دست 
دادن، معموالً با احساس��اتی آمیخته به اندوه همراه اس��ت که نسبت به جایگاه آنچه از دست 

رفته و نیز بر حسب گنجایش روحی فرد، متفاوت می باشد.
غزال��ی )450 � 505ق( در دائرة المعارف دینی خود به نام »احیاء علوم الدین« بخش بزرگی 
را به این موضوع اختصاص داده است. به باور او مرگ فقط یک تغییر حالت است و سفری 
اس��ت که گذشتگان زودتر انجام داده و به مقصد رسیده اند. بنابراین برداشت، انسان نباید در 
مرگ دوستان و عزیزانش اندوه بسیار نشان دهد؛ چون خود به زودی به آنها ملحق می گردد. 
مش��ارکت در تشییع جنازه و مراسم عزا، باید شخص را به تفکر در مرگ و آمادگی روبه رو 

شدن با آن وادار کند.2
 س��وگواری و عزاداری برای اموات در اس��الم، بیش از آن که جنبه فردی و تخلیه روحی 
�  روانی داش��ته باشد، حالتی است ارزش��مند که پایه های روابط اجتماعی را در امت اسالمی 
محکم تر می س��ازد و با مشارکت مسلمانان در مراسم عزا و تشییع جنازه و نماز گزاردن بر آن 
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و دعا کردن در حق میت و به خاک س��پردن او، وحدت و همبس��تگی روحی و اجتماعی در 
آنها به ش��دت تقویت می شود و جایگاه ایش��ان را به سطح باالیی از توانمندی و قدرت ارتقا 

می بخشد.
میان مراس��م های عزاداری مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، در پیش از واقعه کربال و پس از 
آن تفاوت چشم گیر وجود دارد. شهادت امام حسین7 و اصحابش در روز عاشورا، شکل و 
حقیقت سوگواری های مسلمین را دگرگون ساخت و به آن حرکت و جهت خاص و متعالی 
بخش��ید. از امام جعفر صادق7 نقل شده اس��ت: »گریه و ناله در هر مسئله ای به جز در آنچه 
به شهادت حسین بن علی7 مربوط می شود، برای بنده مکروه و ناپسند است، اما شخص در 

گریه بر سیدالشهدا، پاداش دارد«.3
این روایت برای عزاداری امام حس��ین7 حالتی اس��تثنایی تصویر کرده و میان آن و دیگر 
انواع س��وگواری تفاوت های بس��یار نهاده است. اگرچه ش��یوه های عزاداری در اسالم قید و 
بندهایی خورده و گریه و ناله و فریاد بیش از حد، مکروه دانسته شده، اما در اظهار غم و ماتم 
در عزای حس��ین بن علی7 این مسئله نه تنها منع نشده که انجام آن، شخص را در مسیر اجر 
و پاداش الهی قرار می دهد. از این رو، در روایت ائمه ش��یعه: بر اقامه عزای امام حسین7 
در مواقع مختلف تأکید و اصرار ش��ده که شاعران و مرثیه  سرایان، اندوه و گریة شوندگان را 
برانگیزند و افراد با خانواده های خود در س��وگواری های حسینی شرکت نمایند.4 پس نشانه ها 
و مظاهر عزای امام حس��ین7 تنها یک تعامل احساس��ی با واقعه کربال و یا فعالیتی سیاسی و 
چالش با نظام های جابر و س��تمگر نیس��ت؛ بلکه یک حرکت و کار اعتقادی است که توش 
و توان خود را از درون یک مرکز دینی می گیرد؛ مرکزی که آداب و رس��وم عزاداری، در 

تحکیم پایه های آن و نشر تعالیمش، عنصر اساسی به شمار می آید.

زیارت اربعین
زیارت اربعین عبارت اس��ت از زیارت مرقد مطهر امام حس��ین7 در روز بیستم ماه صفر؛ 
یعنی پس از گذش��ت چهل روز از ش��هادت امام حس��ین7. ش��یعیان عراق، روز اربعین را 
»روز برگرداندن س��ر مقدس« می نامند؛ به این دلیل که س��ر امام حسین7 در چنین روزی به 
کربال بازگردانده ش��د و چهل روز پس از شهادت امام به بدن مطهر ایشان ملحق گردید. در 
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بزرگداش��ت های شیعه، پس از روز عاشورا، روز اربعین مقام 
دوم را داراست و مشارکت مردمی در این روز، بسیار گسترده 
است و جمعیتی انبوه از ش��یعیان عراق و دیگر اماکن، با پای 
پیاده و به ش��وق زیارت مرقد امام حس��ین7 و تبرک جستن 
به آن، راهی کربال می شوند. این سفر زیارتی، چندین روز و 
گاه چندین هفته را دربرمی گیرد و در اثنای آن، مراس��م های 

گوناگون و خاصی برگزار می شود.
زی��ارت اربعین ش��یعیان ع��راق، در دهه های اخی��ر )دوره 
حاکمیت ظالمانه صدام حسین( با چالش و درگیری با نظام بعث 
در عراق توأم بوده اس��ت. آنچه باعث شد مراسم روز اربعین 
به همراه دیگر یادبودهای ش��یعی، ممن��وع گردد، ممنوعیت 
آداب ع��زاداری، از جمله پیاده روی روز اربعین برای زیارت 
امام حس��ین7 بود که در مقابله و مبارزه زائران با حاکمیت 
عراق و منع رفت  وآمدها نقش��ی اساس��ی داشت و باعث شد 
تا میان زائران و نیروهای امنیتی تنش ها و کش��مکش هایی به 
وجود آید و نهایتاً به درگیری های مسلحانه 1977 در نزدیکی 
کربال منجر ش��ود. در نتیجه، مراس��م پیاده  روی روز اربعین، 
جدا از یک س��نت دینی ِصرف، به حرکتی آکنده از مفاهیم 
و آموزه های��ی چون مقاومت و مبارزه ش��یعی علیه تحرکات 
حکومت بع��ث عراق، در جه��ت هویت  افزایی و گس��ترش 

فعالیت های دینی آنان تبدیل گردید.

یک تجربه ناب
پیاده روی، یکی از نش��انه های بارز مراس��م ع��زاداری روز 
اربعین اس��ت؛ یک تالش به ظاهر بدنی، اما در واقع معنوی و 
روحانی که از خالل آن، شخص خود را هم از لحاظ روحی 

پی��اده روی زی��ارت اربعین، این 
ام��کان را ب��رای زائ��ران فراهم 
م��ی آورد که اعم��ال و حرکات 
بدنی را برای رس��یدن به هدف 
اصلی یعن��ی طه��ارت روحی به 
کار گیرن��د؛ چیزی ک��ه غالباً از 
مهم ترین نتایج مورد نظر در سفر 

زیارتی آن روز بزرگ است.

مراس��م پی��اده  روی روز اربعین، 
جدا از یک س��نت دینی ِصرف، 
ب��ه حرکتی آکن��ده از مفاهیم و 
آموزه هایی چون مقاومت و مبارزه 
ش��یعی علیه تحرکات حکومت 
عراق، در جه��ت هویت  افزایی و 
گسترش فعالیت های دینی آنان 

تبدیل گردید.
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و هم از جهت بدنی و ظاهری، با حقیقت عزاداری برای امام حسین7 تطابق می دهد. زیارت 
مرقد سیدالشهدا، بخشی از یک سفر مقدس است که زائر دوست می دارد آن را بدون استفاده 
از وس��ایل نقلیه معمول انجام دهد؛ زیرا کمک گرفتن از این ابزار، عزادار را به طور کلی از 
دنی��ای معمولی و روزمره اش جدا نمی کند. به  خصوص اگر توج��ه کنیم که کناره گرفتن از 
دنیای پیرامون روزمره، یکی از مراحلی اس��ت که می ت��وان از خالل آن، به فضای حقیقی و 

اصیل سوگواری وارد شد.
پی��اده روی زیارت اربعین، این امکان را برای زائ��ران فراهم می آورد که اعمال و حرکات 
بدن��ی را برای رس��یدن به هدف اصلی یعن��ی طهارت روحی به کار گیرن��د؛ چیزی که غالباً 
از مهم ترین نتایج مورد نظر در س��فر زیارتی آن روز بزرگ اس��ت. ب��دن زائر، در اثنای این 
مرحله و پس از آن، رو به ضعف و سس��تی می نهد و ب��ه راحتی برای تعالی روحی و تقویت 
بعد معنوی، رام و آرام می گردد و دس��ت رغبت ها و ش��هوات س��رکش که غالباً برای بروز 
خود به بدنی قوی نیاز دارند، از س��ر او کوتاه می شود. بدین ترتیب، طهارت روح که عزادار 
در طول پیاده روی خود به س��وی کربال با آن انس گرفته، یکی از نش��انه های بارز در سفر او 
به ش��مار می آید و چه  بس��ا این حالت تطهیر و پاکی تا مدت ها پس از این مرحله سلوک، در 
او باق��ی می ماند و در تم��ام فعالیت های روزانه او آثار خود را نش��ان می دهد. پیاده روی روز 
اربعین، همچنین تجربه های معرفتی و ش��ناختی جدیدی را برای ش��خص به ارمغان می آورد. 
وی در طول سفر، دنیاهای جدیدی را کشف می کند و سرزمین های نوی را می بیند و با افراد 
و ش��خصیت های تازه ای آشنا می شود. در واقع شخص در این مرحله از عزاداری، هم محیط 
پیرامون خود را از چش��م اندازی دیگر می نگرد و هم در تطابق و س��ازگاری با دنیای متفاوت 

بیرون از خود، به نوعی خودیابی و کشف دوباره خویشتن دست می یابد.
با این که پیاده روی به س��وی کربال، از س��ه راه اصلی: نجف � کرب��ال، حله � کربال و بغداد 
� کرب��ال صورت می گیرد، ام��ا راه نجف � کربال به جهت اهمیتی ک��ه دارد و ابعاد معنوی و 
تاریخی ای که در آن نهفته، متمایز از دیگر مسیرهاست؛ زیرا زیارت مرقد علی بن ابی  طالب7 
در نجف، از سوی زائران پیاده، بُعدی نمادین و معنوی به حرکت آنان می بخشد و آنها را در 

اتمام سفر مقدسشان به کربال راغب تر می کند.
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تا کربال
دو ساعت گذشته از ظهر، با گروه های متعدد راهپیمایان، از مرقد امام علی7 به راه می افتیم 
و پس از عبور از کنار قبرس��تان »وادی الس��الم« )بزرگ ترین مقبره شیعیان در جهان( به جاده 
کربال می رس��یم. هزاران نفر از پیادگان، در حالی که پرچم های سبز حسینی در دست دارند، 
به س��رعت به راه خ��ود ادامه می دهند. بعضی پرچ��م داران مصّرند که پرچم ه��ا را به ضریح 
امام علی7 متبرک کنند و با کس��ب حالت تقدس و پاکی، در س��فر پیش روی خود، از آن 
فیض گیرند. پیادگان حس��ینی با ش��تاب و در حالی که پرچم های س��بز در دست دارند، راه 

می پیمایند.
یک��ی از پدیده ه��ای جال��ب و در عین ح��ال پرمعنا و مفه��وم، وجود گروه ه��ای مختلف 
خدمت رس��انی اس��ت که در طول راه، به پیادگان خدمات گوناگ��ون ارائه می دهند. یکی از 
این خدمات، دعوت زائران به توقف و استراحت و در اختیارگذاردن اتاق و خانه برای بیتوته 
آنهاس��ت. نزدیک غروب، تعدادی از نیکوکاران را دیدیم که در میان راه ایس��تاده بودند و 
زائران را به توقف و گذراندن ش��ب در کاروان های خویش دعوت می کردند. عده ای نیز به 
اصرار و التماس از پیادگان می خواس��تند به منازل ایشان وارد شوند تا به بهترین شکل از آنها 

پذیرایی شود.
دس��ته ها و کاروان های خدمت گزار، بر حس��ب خدمت��ی که ارائه می دهن��د، گوناگون و 
متفاوتند. بیشتر آنها کارشان پذیرایی از زائران و برطرف کردن تشنگی و گرسنگی آنهاست 
ک��ه در طول روز یکس��ره و بدون توقف ادامه دارد. معم��والً فعالیت گروه ها و جماعت های 
نزدیک به هم، با هم تنظیم و هماهنگ شده است، تا کارها تکراری نشود و نوع و وقت ارائه 
وعده ه��ای غذایی رعایت گردد و خدمات به بهترین صورت تقدیم زائران ش��ود. همچنین، 
در طول روز، عده ای طبق ها و س��ینی های غذا را روی س��ر می گیرند و آنها را میان پیادگانی 
ک��ه تمایلی به توقف ندارند، توزیع می کنند. از جمله دیگر خدمات در راه کربال، که نش��ان 
می دهد خادمان حس��ینی از هیچ نیازی غفلت نکرده اند، این است که عده ای تلفن های همراه 
زائران را به صورت مجانی ش��ارژ می کنند و خدمات پزش��کی و بعضی درمان های طبیعی و 
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ماس��اژ دادن دست و پای خس��ته پیادگان و جز این از دیگر 
خدماتی است که به زائران ارائه می شود و، هر بیننده ای را به 

شوق و شگفتی و تحسین وامی دارد.
در گوش��ه ای دیگ��ر، حدود ده نفر از زن��ان عرب در کنار 
تنورهای گلین ایستاده اند و مشغول پخت نان هستند. بوی نان 
تازه، زائران خس��ته و گرس��نه را متوجه این قسمت می کند. 
بعض��ی از این زن��ان، از حدود ده روز پیش ت��ر در این مکان 

حاضر شده و پخت نان را آغاز کرده اند.
دسته های زوار، معموالً پالکاردهایی در دست دارند که نام 
خاص دسته ها، یا نام شخصیت های مشهور شیعه همچون خطبا 

و مرثیه  خوانان امام حسین7 روی آنها نوشته شده است.
عده ای دیگر از پیادگان، ش��عارهایی را بر کیف و چمدان 
خود، یا روی لباس هاش��ان حک کرده اند که نش��ان از پیشینه 
تش��یع آنه��ا دارد و نیز بیان گر س��فر روحانی آنها به س��وی 
کرب��الی مقدس اس��ت. در دس��ت بعضی از ایش��ان، پرچم 
کش��ور عراق را نیز می توان دید و گاه پرچم کش��ور بحرین 
نیز در دس��ت  عده ای دیده می ش��ود که اش��اره ای اس��ت به 
حمایت از ش��یعیان بحری��ن در حرکت ه��ای اعتراضی آنها 
علی��ه حاکم��ان بحری��ن؛ حرکت انقالب��ی ای ک��ه در آغاز 
س��ال 2011 ب��ه وق��وع پیوس��ت و نمونه آن در کش��ورهای 
 دیگ��ری چون تونس و مصر نیز رخ داد و »بیداری اس��المی« 

یا »بهار عربی« نام گرفت.
راه کربال، در این روزها، به جشنواره ای از نمادها و نشانه هایی 
تبدیل شده است که افکار و اندیشه ها و خواسته های عزاداران 

را به نمایش می گذارد.

یک��ی از پدیده ه��ای جالب و در 
عی��ن حال پرمعنا و مفهوم، وجود 
گروه های مختلف خدمت رسانی 
است که در طول راه، به پیادگان 
خدمات گوناگون ارائه می دهند. 
یک��ی از ای��ن خدم��ات، دعوت 
زائران به توقف و استراحت و در 
اختیارگذاردن اتاق و خانه برای 

بیتوته آنهاست.
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هوسه
در یک طرف جاده، ده ها تن دایره وار ایستاده اند و در میان این جمع، یکی در حال خواندن 
»هوسات« است. »هوسه« به قصاید ویژه قبایل عربی جنوب عراق و فرات اوسط گفته می شود 
که ارزش هایی همچون قهرمانی و ش��جاعت و خصوصی��ات واالی قبیله یا یکی از افراد آن 
را بیان می کند. غالباً از این گونه اش��عار در اثنای جنگ ها و مرثیه س��رایی برای یکی از افراد 
قبیله، یا برای برانگیختن عزم و همت مردان جهت انجام کارهای س��خت و بزرگ اس��تفاده 

می شود.
هنوز شاعر به پایان قصیده خود نرسیده که جماعت اطرافش دم می گیرند و یک بیت از آن 
قصیده را همراه با حرکات موزون و حرکت دایر ه وار تکرار می کنند. خواندن هوس��ه را س��ه 
تن از شاعران پی می گیرند و شرکت کنندگان که عالوه بر تعدادی افراد سالخورده، اکثراً از 

جوانان هستند، حلقه وار می گردند و حرکات خاص انجام می دهند.
هوس��ه یک فعالیت فرهنگی است که ریشه در باورها و پیشینه عشایری و محلی شیعه دارد. 
شیعیان از این رسم در مراسم عاشورا و اربعین استفاده می کنند و آن را در تعامل و اثرگذاری 
متقابل با آنچه در واقع یک امر دینی و اعتقادی اس��ت، به س��طحی باالتر ارتقا می دهند. این 
تعامل باعث می ش��ود که یک آیین خاص قبیله ای و محلی در پیوند با اعمال دینی و عبادی، 
به صورت یک فرهنگ ماندگار ش��ود و از س��وی دیگر، یک رسم دینی، شکل و بسیاری از 
مفاهی��م خود را از خالل تعام��ل با آداب اجتماعی زائران دریافت نماید و در نتیجه، از بروز و 
بیان عمیق تری برخوردار شود و زائران و عزاداران، آن را به چشم مقبولیت و محبوبیت بیشتر 

بنگرند و بپذیرند.

وعده گاه
آیین عزاداری روز اربعین در شهر کربال، از پنج روز مانده به بیستم ماه صفر آغاز می شود. 
کاروان ها و دس��ته های بزرگ س��وگواری اباعبداهلل7 از جاهای مختلف خود را به این شهر 
می رس��انند. نخستین کاروان ماتم، کاروان ش��بیه  خوانان و تعزیه گردانان است که وارد کربال 
می ش��ود. پس از آنها دسته های سینه زنی و زنجیرزنی از شهرهای عراق به سوی کربال روانه 
می ش��وند و از 17 صفر تا روز اربعین، از صبحگاه تا پاس��ی از ش��ب به سینه زنی و زنجیرزنی 
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و عزاداری می پردازند. مراس��م اصلی روز اربعین، دو ساعت 
گذشته از ظهر آغاز می شود. زائران به صورت دسته های منظم 
عزادار، نزدیک در ورودی مرقد امام حس��ین7 می ایستند و 
در حالی که بر س��ینه های خ��ود می کوبند، یکی از مرثیه های 
حس��ینی را می خوانند و تکرار می کنند، و در پایان سینه زنی، 
دس��ت ها را به نشانه سالم و تحیت به امام حسین7، به سوی 
ضریح باال می برند. آن گاه زائران وارد زیارتگاه می ش��وند و 
گرداگرد ضریح می گردند و نماز زیارت به جای می آورند و 
دعاهای مخصوص زیارت اربعین را می خوانند. همانند آنچه 

در زیارت عاشورا وجود دارد.
کتاب ها و ادبیات ش��یعی درباره زی��ارت اربعین و کیفیت 
انجام آن، ش��رح و توصیف های دقیق ارائه داده اس��ت. غسل 
و تطهیر ب��دن، آمادگ��ی روحی، حرکت به س��وی ضریح، 
چگونگ��ی تعامل با دیگر زائران، چگونگ��ی نماز و خواندن 
دعاه��ا و نزدیک ش��دن به قبر امام حس��ین7، از جمله امور 
تأکید ش��ده در زیارات، ب��رای هرچه بهت��ر و کامل تر انجام 

گرفتن زیارت است.
س��فر طوالنی ای که زائر پشت س��ر نهاده و با آن، روزها و 
س��اعت ها زندگی کرده، تجربه ای است بزرگ در آزادی و 
رهایی از مظاهر مادی دنیا و روزمره گی های رنج آور و کسل 
کننده. در طول این س��فر، زائر ب��ه حالتی از آزادی روحی و 
معنوی می رس��د که تمام افکار و اندیش��ه های معمول او، در 
نگاه��ش رنگ می بازد و چ��ون خود را در فاصله ای بس��یار 
اندک از ضریح س��رور آزادگان حس��ین بن علی7 مشاهده 
می کن��د، آن آزادی روحی بیش از هر زمان، و روش��ن تر از 

هوسه یک فعالیت فرهنگی است 
ک��ه ریش��ه در باورها و پیش��ینه 
عش��ایری و محلی ش��یعه دارد. 
شیعیان از این رس��م در مراسم 
عاشورا و اربعین استفاده می کنند 
و آن را در تعام��ل و اثرگ��ذاری 
متقابل ب��ا آنچه در واقع یک امر 
دینی و اعتقادی است، به سطحی 

باالتر ارتقا می دهند. 

در یک ط��رف ج��اده، ده ها تن 
دای��ره وار ایس��تاده اند و در میان 
ای��ن جمع، یکی در حال خواندن 
»هوس��ات« اس��ت. »هوسه« به 
قصاید وی��ژه قبایل عربی جنوب 
عراق و فرات اوسط گفته می شود 
که ارزش هایی همچون قهرمانی 
و ش��جاعت و خصوصیات واالی 
قبیله ی��ا یکی از افراد آن را بیان 

می کند.
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همیش��ه نمایان می گردد. زائر پس از تحمل رنج ها و مرارت ه��ای فراوان، اینک در موقعیتی 
قرار گرفته که می تواند در باالترین س��طح، با نمادها و نش��انه های مقدس��ی که بر در و دیوار 
مرقد مطهر خودنمایی می کند، احس��اس یکی شدن و اتحاد کند و مطمئن باشد که وجودش 
از همه پلیدی ها و ناپاکی ها زدوده شده است. نیز قادر است خود را در فضای نورانی و مقدس 
حرم وارد س��ازد و از پاداش های زیارت ضریح امام حس��ین7 به بهترین ش��کل برخوردار 

گردد.
آیین پیاده روی زیارت اربعین، س��فری است به اعماق تجربه های بزرگ فردی و اجتماعی؛ 
س��فری اس��ت برای رها شدن از بند منیّت ها و خودیّت ها و کش��ف دوباره خویشتن و محیط 
پیرامون، در همراهی با س��یل خروشان و پیش برنده میلیون ها زائر دلداده و عاشق، و در یک 

کالم: سفری است برای درک دگرگونی های مثبت، سازنده و متعالی.

پی نوشت ها:
1. دکتر فرج الحطاب، دین  پژوه، ادیب و ش��اعر عراقی که در دانش��گاه آریزونای آمریکا، در بخش ادب و 
فرهنگ، ِسمت استادیاری دارد. وی در زمینه ادیان، به  خصوص آنچه به آداب و رسوم دین اسالم مربوط 
می شود، دارای پژوهش ها و تألیفات متعددی است. مقاله حاضر، فصلی از رساله دکترای ایشان با عنوان: 
»تطور طقوس العزاء عند ش��يعة العراق: طقوس عاشوراء و زيارة االربعین« می باشد که قسمت هایی از آن 

گزینش و برای این شماره ترجمه شده است.
2. مال محسن فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء، ج 8، ص 295.

3. ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، ص 123.
4. همان، ص 209 � 218.
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چکيده
مراسم پیاده روی کربال در روز اربعین، از دیرباز در میان شیعیان و دوستداران اهل بیت: 
اهمیت بس��زایی داش��ته و علما و مراجع نیز همگام با مردم عراق و دیگر س��رزمین های 
اسالمی در این مراسم معنوی شرکت می کنند. این پیاده روی از مسیرهای گوناگون انجام 

می شود که شلوغ ترین مسیر، راه سه روزة نجف به کربالست.
در طول تاریخ، علمای شیعه در هدایت و ترغیب شیفتگان حسینی به این پیاده روی و 
زیارت اربعین، نقش اساسی داشته اند و ضمن ارائة رهنمود، خود نیز در این مراسم شرکت 
کرده اند. علمایی چون آیات عظام ملکی تبریزی، بهجت، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، 
سیس��تانی، وحید خراس��انی و جوادی آملی با ذکر اهمیت برگزاری هرچه باشکوه تر این 
مراسم، به شرکت شیعیان در آن سفارش کرده اند؛ به طوری که از گذشته تاکنون، علمای 

بزرگ شیعه نیز در کنار مردم در مراسم پیاده  روی و زیارت اربعین شرکت می کنند.
در طول مس��یر، عش��ایر حاشیه نش��ین رود فرات با اش��تیاق و اخ��الص از زائران امام 

حسین7 پذیرایی می کنند.

واژگان کليدی: اربعین، کربال، پیاده روی، علمای شیعه، زیارت.

پياده روی اربعين حسينی
در سيره و سخن بزرگان

عبدالرحیم اباذری
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حضور پرشور طالب جوان، روحانیون، عالمان بزرگ و استادان برجسته، حتی مراجع تقلید 
حوزه علمیه نجف در مراس��م پیاده  روی اربعین، جلوه ای ویژه به این مراس��م بزرگ بخشیده 
اس��ت. البته این مراسم اختصاص به روز اربعین ندارد و معموالً به مناسبت اول و نیمه رجب، 
نیمه شعبان و روز عرفه )که روز زیارت مخصوص امام حسین7 است( نیز انجام می شود. اما 
در ایام اربعین، از ش��کوه و عظمت ویژه  ای برخوردار می  باشد. این مراسم همچنین اختصاص 
به ش��هر نجف ندارد؛ بلکه از شهرهای دیگر، مانند بصره، ناصریه، سماوه، بغداد، حله و اخیرا 

از کشور های دیگر مانند ایران، لبنان، پاکستان و هندوستان نیز به کربال می آیند.
مراس��م پیاده روی، معموالً به صورت فردی، خانوادگی، گروهی و یا به صورت هیئت های 
عزاداری برگزار می شود. مسیر نجف به کربال، دو راه اصلی دارد: یک راه مستقیم که پیشتر 
ازبیابان های خشک این منطقه عبور می کند و امروزه در حاشیه جاده قرار دارد و مسافت آن، 
حدود هفتاد کیلومتر اس��ت؛ راه دیگر، از کنار رود فرات می گذرد و نزدیک به صد کیلومتر 
می باش��د و زائران حس��ینی، معموالً از این مس��یر حرکت می کنند و در مدت سه روز، آن را 
می پیمایند. بعضی نیز با سرعت بیشتر و توقف کمتر، این مسیر را در مدت دو روز می پیمایند 
و خود را به حرم حس��ینی می رسانند. برخی نیز از سر عشق و ارادت به اباعبداهلل7 با پا و سر 

برهنه، این مسیر را طی می کنند.
علمای شیعه در هدایت و ترغیب ش��یفتگان حسینی به انجام زیارت امام به ویژه در اربعین، 

نقش محوری داشته اند و ضمن ارائه رهنمود، خود نیز به این مهم مبادرت می و  رزیدند.
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رهنمودهای علمای شیعه
آیت  اهلل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، با اس��تناد به حدیث 

عالمت  های پنج  گانه مؤمن می فرمودند:
بر مراقبه کننده الزم است که بیستم صفر )اربعین( را برای 
خود روز حزن و ماتم قرار داده، بکوش��د که امام شهید را 
در م��زار حضرتش زیارت کند؛ هرچن��د تنها یک  بار در 

تمام عمرش باشد.1
آیت  اهلل العظمی بهجت فومنی، پیاده روی اربعین را بهترین 
فرصت برای معرفی امام حس��ین7 به جهانیان دانسته، بر این 

نکته تأکید می کردند که:
االن هنوز همه مردم عالم، حسین7 را نمی شناسند و این 
تقصیر ماس��ت؛ چون ما برای سیدالشهدا7 طوری فریاد 

نزدیم که همه عالم صدای ما را بشنود.2
 آی��ت  اهلل العظمی ناصر مکارم ش��یرازی نیز ب��ر بُعد تبلیغی 
زیارت اربعین اش��اره نموده، پیاده  روی این موسم را با احترام 

به امام حسین7 پیوند می  زند و تأکید دارد که:
پیاده رفتن، یک نوع اظهار عظمت و تجلیل از مقام شامخ 
اباعبداهلل7 اس��ت؛ لذا این پیاده  روِی اربعین خیلی در دنیا 
صدا می  کند و تبلیغ خوبی برای عالم تش��یّع و عالم اسالم 

است؛ یکی از مبلّغ  های بسیار خوب است.
در ن��گاه آی��ت اهلل   العظمی ش��بیری زنجانی  پیاده س��فر 
ک��ردن به کرب��ال موضوعی��ت دارد و آن را ی��ک نوع ادای 
احترام و خضوع و خش��وع دانسته و از مصادیق تعظیم شعائر 

می  شمارد:
امام حس��ن و امام حس��ین8 پیاده به مکه می  رفتند و این 
خود، یک نوع احترام اس��ت. حت��ی در روایتی در کتاب 
بحاراالنوار در معجزات امام حسن7 اشاره شده که آن 

در نگاه آیت اهلل   العظمی شبیری 
زنجان��ی  پیاده س��فر ک��ردن به 
کرب��ال موضوعی��ت دارد و آن را 
ی��ک نوع ادای احت��رام و خضوع 
و خش��وع دانس��ته و از مصادیق 

تعظیم شعائر می  شمارد.

آی��ت  اهلل میرزا ج��واد آقا ملکی 
تبری��زی، با اس��تناد ب��ه حدیث 
مؤم��ن  پنج  گان��ه  عالمت  ه��ای 
می فرمودند: بر مراقبه کننده الزم 
است که بیستم صفر )اربعین( را 
ب��رای خود روز حزن و ماتم قرار 
داده، بکوش��د که امام ش��هید را 
در مزار حضرت��ش زیارت کند؛ 
هرچن��د تنه��ا یک  ب��ار در تمام 

عمرش باشد.
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حضرت در بازگش��ت از مکه به مدینه، با پای پیاده حرکت می  کردند تا بدان جا 
که پاهای ایش��ان ورم می کرد ...  با این  که وسایل عبور و مرور بوده و حضرات 
هم به آن دسترس��ی داش��تند ... در روایتی معتبر در کتاب کافی، ابن  بکیر از امام 
صادق7 درباره بیس��ت س��فر پیاده حج امام حس��ن مجتبی7 سؤال می  کند و 
حضرت در پاس��خ اشاره می  فرمایند که حضرت با پای پیاده به حج می  رفتند در 

حالی که محمل  ها و کجاوه  ها همراه حضرت حرکت می  کردند.3
آیت  اهلل العظمی سید علی سیستانی که نقش محوری در تعظیم شعائر حسینی عراق معاصر 

ایفا می  نماید، معتقد است:
خداوند مؤمنان را از آن رو به زیارت مش��اهد متبرکه ایشان تشویق نموده است 
که یادش��ان جادوانه بماند و جایگاهشان اعتال یابد، و چون آن بزرگواران نمونه 
اعالی بندگی خدای س��بحان و جهاد در راه او و فداکاری برای دین استوارش 
بوده اند، این امر س��بب به یاد آوردن خدای متع��ال و آموزه ها و احکام او برای 

مردم باشد.
ایش��ان بر ارتقای باور و رفتار ش��یفتگان حسینی نیز تأکید دارند و توصیه مهم شان به زائران 

اربعین حسینی این است:  
از ل��وازم این زیارت آن اس��ت که زائر عالوه بر یادآوری جان  فش��انی  های امام 
حس��ین7 در راه خداون��د متعال، تعالیم دی��ن حنیف از جمله نم��از، حجاب، 
اصالح، گذش��ت، بردباری و ادب و قوانین آمدوش��د و دیگر مفاهیم پس��ندیده 
را رعایت نماید تا زیارتش گامی در مس��یر تربیت نفس برای پذیرش این امور و 
تثبیت آثار آن تا زیارت های بعدی باشد. چنین است که شرکت در این مراسم به 
منزله حضور در مجالس تعلیم و تربیت امام7 خواهد ش��د. پس بر زائران است 
که در مس��یر خویش، ذکر خدای متعال را بسیار بگویند و در هر گام و هر عمل 
خود اخالص را در نظر داش��ته باش��ند و بدانند که خداون��د متعال نعمتی همتای 
اخالِص در عقیده و گفتار و رفتار را به کس��ی عنایت نفرموده است و عمل تهی 
از اخالص، با پایان زندگی دنیوی تمام می   شود؛ در حالی که عمل مخلصانه، هم 
در ای��ن دنیا و هم پس از آن، جاودان و مب��ارک خواهد ماند. خدا را خدا را در 
رعایت پوشش و حجاب! که از مهم   ترین چیزهایی است که اهل   بیت: حتی در 
سخت   ترین شرایط کربال به آن توجه داشته و خود واالترین الگوی آن بوده اند. 
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ایش��ان به اندازه آزاری که از هت�ک حرم�ت خود دیدند، 
از هی�چ رفت�ار دش��من آزرده نش��دند. لذا بر همه زائران و 
به   ویژه بر بانوان زائر فرض اس��ت که ش��رایط عفاف را در 
رفتار و نوع پوشش و ظاهر خود حفظ نموده و از هر چه این 
امر را خدش��ه   دار می کند )مانند پوشیدن لباس های تنگ و 
اختالط  های زشت و استفاده از زیورآالت ناروا( بپرهیزند؛ 
بلکه س��زاوار است که به منظور منّزه نگه داشتن این مراسم 
مقّدس از ش��ائبه های ناپسند، تا حد امکان، باالترین مراتب 

عفاف را رعایت نمایند.4
آی��ت  اهلل العظمی وحید خراس��انی، انجام زی��ارت به نیابت 

معصومان: را به زائران توصیه می  نمایند:
س��زاور اس��ت کس��انی که از ایران مشرف می  ش��وند، به 
نیابت امام هشتم علی بن موسی الرضا8بروند، و کسانی 
که از بالد دیگر به آن حرم ش��رفیاب می  ش��وند، به نیابت 
س��ایر معصومین: مشرف شوند، و در این سفر پربرکت 
چون نائ��ب آن مقام رفیع هس��تند، نظ��ر عنایت حضرت 
سیدالش��هدا7 ب��ه آن نائبان ب��ه رعای��ت منوب  عنه آنان 

موجب سعادت دنیا و عقبی است.5

آیت  اهلل جوادی آملی معتقد اس��ت اهمیت زیارت اربعین، 
تنها به این نیس��ت که از نشانه  های ایمان است؛ بلکه طبق این 
روایت، در ردی��ف نمازهای واجب و مس��تحب قرار گرفته 
اس��ت. بنابراین همان  گونه که نماز، س��تون دین و ش��ریعت 
اس��ت، زیارت اربعین و حادثه کربال نیز ستون والیت است، 
امّا مهم آن اس��ت که دریابیم نماز و زیارت اربعین انس��ان را 

چگونه متدین می  کند.6 

آیت  اهلل جوادی آملی معتقد است 
اهمیت زیارت اربعین، تنها به این 
نیس��ت که از نش��انه  های ایمان 
اس��ت؛ بلکه طبق این روایت، در 
ردیف نمازهای واجب و مستحب 

قرار گرفته است.
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حضور پرشور علما و مراجع
عالقه واشتیاق به این مراسم معنوی در میان مراجع تقلید، استادان، طالب و روحانیون حوزه 
علمیه نجف، از ش��ور و حال بیش��تری برخوردار است و اکثر اس��تادان و حتی مراجع تقلید، 
از گذش��ته تاکنون در مراس��م پیاده  روی و زیارت اربعین ش��رکت می کنند. مرحوم محدث 
نوری )1254 � 1320ق( مؤلف کتاب »مس��تدرک الوسایل«، مرحوم سید محسن امین عاملی 
)م 1331ق( مؤلف کتاب »اعیان الش��یعه«، ش��یخ محمدحسین غروی اصفهانی )م 1321ق( و 

میرزای نائینی )م 1315ق( از عالمانی هستند که در این مراسم شرکت کرده اند.7
مراس��م پیاده روی در عصر مرجعیت ش��یخ مرتضی انصاری )1214 � 1298ق( نیز با شکوه 
تمام رواج داش��ت و پس از وی، کم  کم به فراموش��ی س��پرده ش��د و عملی کم  ارزش تلقی 
گردید؛ به طوری که به طبقه فقرا و نیازمندان اختصاص یافت؛ اما بعدها محدث نامدار، میرزا 
حس��ین نوری، این مراسم را در میان مردم رونق بخشید. مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی که از 

نزدیک شاهد تالش استادش بوده، می نویسد:
اس��تاد ما چون وضع را بدین منوال دید، به این ش��یوه خداپس��ندانه )پیاده  روی( 
همت گماشت و به آن ملتزم گشت و در عید اضحی برای حمل اثاث و بار سفر، 
حیوان کرایه می کرد؛ ولی خود و یارانش پیاده راه می رفتند و او به دلیل ضعف 
مزاج، نمی توانست مسافت بین نجف � کربال را با گذراندن یک شب طی کند؛ 
همان  طور که رس��م چنین بود. بنابراین، سه شب در راه بودند و بر اثر این اقدام، 
در س��ال های بعد، رغبت مردم  و صالحان به این موضوع بیشتر شد و دیگر عار 
محس��وب نمی ش��د؛ به طوری که در برخی س��ال ها، تعداد چادرها و خیمه های 
راه پیمایان، به سی عدد می رسید و هر چادر به بیست تا سی نفر تعلق داشت و به 

این ترتیب، این سنت حسنه، دوباره مرسوم شد و رونق گرفت.8
صاحب »اعیان الشیعه« در این باره می نویسد:

به مدت ده سال و نیم که در نجف بودم، زیارت های مخصوص عاشورا، عید قربان 
و غدیر و عرفه و اربعین را همواره انجام می دادم؛ مگر اندکی. پیش از س��فر، نزد 
طلبکاران در بازار می رفتم و از آنها حاللیت می طلبیدم و به پیاده روی در زیارت، 
عالقه داش��تم. نخست برایم سخت بود و بعد با تجربه دریافتم که آسان است. در 
این سفر، جمعی از طالب جبل  عامل و نجف و دیگران به من ملحق می شدند و از 

من پیروی می کردند. من بارها پیاده به زیارت کربال و امام حسین 7 رفتم.9
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مرحوم آیت اهلل ملکوتی یکی از مراجع و اس��تادان برجسته 
حوزه نجف و قم می گوید: 

من نیز چند بار توفیق یافتم که در این مراس��م بس��یار معنوی، 
شرکت کنم و اغلب به همراه شاگردان مشرف می شدم. مسیر 
بین نجف و کربال که حدود دوازده فرس��خ است، معموالً در 
مدت دو یا سه روز طی می شد. بعضی ها مثل آقای شیخ هادی 
زابلی که پیش من درس می خواند، سلیقه خاصی داشت و این 
مس��افت را یک روزه می رفت و یک روزه هم برمی گشت و 
بعضی ها نیز پس از پایان مراسم، از کربال به کاظمین و سامراء 
مشرف می شدند و بعضی هم مستقیم به نجف بازمی گشتند.10

حجت  االسالم محتشمی در این باره می نویسد: 
از نج��ف، غیر از مردم عادی و معمولی، علما، فضال و طالب و 
حتی برخی از مراجع مثل آیت اهلل شاهرودی و دیگران )تا زمانی 
که توان پیاده روی داش��تند( نیز دسته دسته و گروه گروه، عازم 
کربال می شدند. حوزه نجف دارای چند قافله رسمی معروف و 
ب��زرگ بود. در این قافله ها، حدود چهل تا پنجاه نفر عضو ثابت 
بودند و تعدادی هم در هر مرتبه به آنان اضافه می شدند. برخی از 
کاروان ها مخصوص و مربوط به بیوت مراجع یا مدارس نجف بود؛ 
مثل کاروان بیت آیت اهلل شاهرودی یا کاروان مدرسه قزوینی ها 
که در چنین کاروان هایی معموالً فرد غریبه وجود نداشت؛ ولی 
یکی دو قافله معتبر بودند که طالب عالقه مند، اغلب با آنها سفر 
می کردند: یکی قافله منسوب به شهید محراب، حضرت آیت اهلل 
مدنی= که ب��ا توجه به روحیات عارفانه و خصوصیات اخالقی 
وی، بس��یاری از طالب وارس��ته س��عی می کردند در محضر او 
باشند، و دیگری قافله آقای شیخ محمدعلی حلیمی کاشانی که 
از مدرسه مرحوم آیت اهلل بروجردی= حرکت می کرد و مرحوم 
آیت اهلل ش��هید حاج آقا مصطفی خمینی= با این قافله به کربال 
مشرف می شد. آقای حلیمی از عالقه مندان فداییان اسالم، شهید 

نواب و حضرت امام بود. 

در می��ان مراجع تقلی��د، حضور 
آی��ت اهلل العظمی س��ید محمود 
ش��اهرودی، زبان��زد همگان بود. 
مع��روف اس��ت ک��ه وی در این 
مراس��م، نخس��ت با پای پیاده از 
نجف خارج می ش��د و به س��وی 
کربال حرکت می کرد و س��پس 
س��ایر آقایان، اس��تادان و طالب 
هم به دنبال وی به راه می افتادند 
و وقت��ی مراس��م زی��ارت تم��ام 
می ش��د، بیش��تر زائران از کربال 
س��وار وسیله نقلیه می شدند و به 
نجف بازمی گش��تند؛ اما آیت اهلل 
شاهرودی در بازگشت هم پیاده 

به نجف بازمی گشت.

مرح��وم محدث ن��وری )1254 
کت��اب  مؤل��ف  1320ق(   �
»مس��تدرک الوس��ایل«، مرحوم 
س��ید محس��ن امین عامل��ی )م 
1331ق( مؤلف کت��اب »اعیان 
الش��یعه«، ش��یخ محمدحس��ین 
غروی اصفهان��ی )م 1321ق( و 
می��رزای نائین��ی )م 1315ق( از 
عالمانی هستند که در این مراسم 

شرکت کرده اند.
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فاصل��ه بین نجف و کربال از راه اصلی و آس��فالت، حدود هش��تاد کیلومتر و از 
جاده فرعی و کنار ش��ط فرات و مسیر نخلستان، متجاوز از یکصد کیلومتر است 
و معم��والً کاروان های نجف اش��رف، مس��یر فرعی و راه کن��ار آب را انتخاب 
می کردند. من به جز دو س��ه مرتبه که به صورت ش��خصی س��فر کردم، در بقیه 
اوق��ات هم��راه کاروان آقای حلیمی به کربال می رفتم. حرکت و س��یر انفرادی 
یا هم��راه با کاروان، هر کدام ویژگی خ��ود را دارد. خوبی حرکت با کاروان، 
خدم��ات جنبی بود که از حیث آذوقه و خوراک و حمل بار انجام می ش��د؛ امّا 
کسانی که به صورت فردی حرکت می کردند، مجبور بودند راحله و توشه سفر 
را همراه خود بردارند و در هوای گرم و س��وزان عراق، راه رفتن با کوله پش��تی 
و بار بس��یار دش��وار بود؛ ولی کاروان ها معموالً اسب، گاری یا وانت بار بزرگی 
اجاره می کردند و بار و اثاث کاروان را به وسیله آن منتقل می  کردند و اگر هم 
کس��ی در وس��ط راه از راه رفتن بازمی ماند، با همین وسیله نقلیه، به محل توقف 
بعدی برده می ش��د. این کاروان ها به ص��ورت دو مرحله ای حرکت می کردند.  
مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی قدس سره با آقای اشکوری و آقای سید محمد 

بجنوردی و برخی از افراد مسن معموالً در »چفل«11 ملحق می شدند.12

نمونه هایی از کاروان های پیاده روی علما

1. کاروان بیت آیت اهلل شاهرودی
در میان مراجع تقلید، حضور آیت اهلل العظمی س��ید محمود شاهرودی، زبانزد همگان بود. 
معروف اس��ت که وی در این مراسم، نخس��ت با پای پیاده از نجف خارج می شد و به سوی 
کربال حرکت می کرد و سپس سایر آقایان، استادان و طالب هم به دنبال وی به راه می افتادند 
و وقتی مراس��م زیارت تمام می ش��د، بیش��تر زائران از کربال سوار وس��یله نقلیه می شدند و به 
نجف بازمی گش��تند؛ اما آیت اهلل ش��اهرودی در بازگش��ت هم پیاده به نجف بازمی گشت.13 
معروف اس��ت که این مرجع بزرگ، چهل س��فر با پای پیاده به زیارت امام حسین7 مشرف 

شده است.
2. کاروان شهید آیت اهلل مدنی=

ش��هید محراب آیت اهلل سید اس��داهلل مدنی، از استادان سرش��ناس حوزه نجف، یکی دیگر 
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از عاش��قان همیش��گی مراس��م پیاده روی نجف � کربال و زیارت حرم اباعبداهلل الحس��ین7 
و یاران��ش، به خصوص در روز اربعین بود. عالمان و اس��تادان ح��وزه علمیه نجف، خاطرات 
خوشی از این ش��هید بزرگ، در این مراسم باشکوه معنوی دارند. حجت االسالم والمسلمین 

شیخ عبدالخالق دشتی، یکی از همراهان وی در یکی از این سفرها می گوید: 
یک س��ال که ماه ذي حجه مصادف با زمس��تان بسیار س��ردی بود، همراه شهید 
آی��ت اهلل مدن��ی از نجف عازم کربال ش��دیم ت��ا در روز عرفه، ب��ه زیارت امام 
حسین7 مشرف شویم. در این سفر مرحوم شیخ علی حجتی کرمانی و مرحوم 
ش��یخ احمد کافی نیز آقای مدنی را همراهی می کردند. ما چند فرسخی رفتیم تا 
این  که به یکی از روس��تاهای عشایرنشین رسیدیم. سپس شخص عربی جلو آمد 
و از آیت اهلل مدنی اس��تقبال کرد و به او احترام گذاش��ت و وی و همراهان را به 
مضیف خود دعوت کرد؛ چون همه به  ویژه سران و شیوخ عشایر، او را به خوبی 
می ش��ناختند و احترام زیادی برایش قائل بودند. ما ش��ب را همان جا استراحت 
کردی��م و فردا صبح به راه خ��ود ادامه دادیم؛ تا این که به ش��هر طویرج در 20 

کیلومتری اطراف کربال رسیدیم. 
در طول مس��یر، هر جا که برای اس��تراحت توق��ف می کردیم، آقای مدنی چند 
حدی��ث می خواند و نکاتی اخالقی می گف��ت و گاهی یک بحث علمی مطرح 
می کرد. در طویرج، او وضع روحی عجیبی داش��ت و ش��روع به صحبت کرد. 
نخس��ت در فضیلت زیارت امام حسین7 س��خنی گفت و حرم امام را به کعبه 
آم��ال و آرزوها تش��بیه کرد و بعد فرم��ود: از این  جا تا حرم را خوب اس��ت به 
صورت پابرهنه و هروله کنان ادامه بدهیم. با این  که او درد پا و کس��الت داشت، 
اما خودش جلو افتاد و آیه )إّن الّصفا والمروة من شعائر اهلل(14 را که در مراسم 
حج میان سعی و صفا خوانده می شود، هروله  کنان می خواند و جلو می رفت و ما 
نیز به دنبالش جواب می دادیم. وقتی وارد شهر کربال شدیم، شهید مدنی فرمود: 
باید با همین حال خس��ته و پای آبله زده به حرم مشرف شویم و باز خودش جلو 
افتاد و با حالت گریه و فریاد »یا حسین«، حرکت کرد و ما نیز به دنبالش حرکت 
می کردیم و با همین حال، وارد حرم حس��ینی شدیم. در این حال مراسم زیارت 
را مرحوم کافی بر عهده گرفت و با اش��عار و نوحه خوانی جان گذار، همه را به 

فیض رساند.15
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3. پیاده روی حاج آقا مصطفی خمینی=
آی��ت اهلل حاج آقا مصطفی خمینی نیز از عالمان و اس��تادان 
نجف بود که همواره در مراس��م پیاده روی حضوری پیوسته 
و ج��دی داش��ت. او مقیّد ب��ود که در تمام ای��ام زیارت های 
مخص��وص امام حس��ین7 )اول و نیمه رجب، نیمه ش��عبان، 
عرف��ه و به خص��وص اربعین( پیاده از نجف ب��ه کربال برود و 
در میان راه، گاهی کف پایش تاول می زد و زخمی می ش��د؛ 
ولی باز هم با ش��ور و ش��وق تمام، به راه خود ادامه می داد و 
اصرار دوس��تان را برای سوار شدن به وس��یله نقلیه، حتی در 
قس��متی از راه نمی پذیرفت و چون به نزدیک کربال می رسید 
و نگاهش به گنبد و گل  دسته های حرم امام حسین7 و پرچم 
سرخ رنگ آن می افتاد، بی اختیار اشک از چشمانش سرازیر 
می شد و مصیبت اهل بیت: را زمزمه می کرد و به سر و سینه 

می زد و عزاداری و نوحه سرایی می کرد.16
وی در این س��فر، بدون توجه به این  که فرزند مرجع بزرگ 
تقلید، امام خمینی= اس��ت، مانند یک طلبه ساده در خدمت 
همس��فران بود و از کمک به آنان دریغ نمی کرد و در هنگام 
توقف و اس��تراحت نیز به بحث علم��ی می پرداخت. مرحوم 
آیت اهلل شیخ محمدحسن قدیری که در یکی از سفرها همراه 

او بود، می گوید: 
یک ب��ار در پی��اده روی از نجف به کرب��ال، خدمت حاج 
آقا مصطفی خمینی بودم؛ وقت��ی به باغ های نزدیک کربال 
رسیدیم، ش��ب را آن  جا ماندیم. دوستان همه دور حاج آقا 
مصطف��ی را گرفتند و او صحبت را ش��روع ک��رد و بعد بنا 
ش��د هر کدام از رفقا در یک رشته از علوم حوزوی سؤالی 
بپرسد و وی جواب بدهد. سؤاالت بسیاری از فقه، اص�ول، 

یک بار در پیاده روی از نجف به 
کربال، خدمت حاج آقا مصطفی 
خمینی ب��ودم؛ وقتی ب��ه باغ های 
نزدیک کربال رس��یدیم، شب را 
آن  جا ماندیم. دوستان همه دور 
ح��اج آقا مصطفی را گرفتند و او 
صحبت را ش��روع کرد و بعد بنا 
ش��د هر ک��دام از رفق��ا در یک 
رش��ته از عل��وم حوزوی س��ؤالی 

بپرسد و وی جواب بدهد.
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فلس��فه، تفسیر، عرفان و اخالق از وی پرسیده شد که حدود چهار ساعت به طول 
انجامی��د و حاج آقا مصطفی بدون این که مطالعه و مراجعه به کتابی کند، همه را 

کامل جواب داد که من بسیار متعجب شدم که او این قدر بااستعداد است.17 
آقای محتشمی می گوید: 

در اوقات صبح، ظهر و ش��ام، نماز به امامت آیت اهلل حاج آقا مصطفی خمینی= 
اقامه می ش��د و شب  هنگام، پس از نماز مغرب و عش��اء، دعای توسل و زیارت 
عاشورا خوانده می شد. اگر شب جمعه در راه بودیم، دعای کمیل و ذکر مصیبت 
توسط دوستان انجام می گرفت. از خصوصیات مرحوم حاج آقا مصطفی این بود 
که هر شب، قبل از اذان صبح برمی خواست و به نماز شب می پرداخت. او بسیار 
خوش  مش��رب و خوش  مس��افرت بود و در سفرها با همراهان دوست و رفیق بود 
و همواره س��عی می کرد به کسی سخت نگذرد و مواظب بود کسی عقب نیافتد 
و جا نماند. در جلس��ات گفت  وشنودی که اغلب شب ها رفقای همسفر دور هم 
جمع می ش��دند، از هر دری س��خنی به میان می آمد و حاج آقا مصطفی، پیوسته 
متذک��ر بود و زیر ل��ب اذکاری را زمزمه می کرد. در تابس��تان ها به علت گرمی 
طاقت فرسای هوا، بعد از اذان صبح حرکت می کردیم و تا دو سه ساعت بعد از 
طلوع آفتاب، راه می رفتیم؛ س��پس در محلی توقف می کردیم و صبحانه و نهار 
در همان جا صرف می شد و عصر که مقداری از گرمای هوا کاسته می شد، باز 

حرکت از سر گرفته می شد.18 
 مرحوم حجت  االسالم والمسلمین سید تقی درچه ای نیز می گوید: 

چندی��ن بار هم��راه آیت اهلل حاج آقا مصطف��ی خمینی از نجف پیاده به س��وی 
کربال رفتیم و گاهی س��ه تا چهار روز، حدود 20 فرس��خ در راه بودیم. ما مسیر 
را از خیاب��ان ب��ا وجود کوتاهی راه، ب��ه دلیل آفتابی بودن، تغیی��ر داده، از کنار 
دجله و فرات و داخل نخلس��تان ها که واقعاً باصفا بود، می رفتیم. در این س��فرها 
دوس��تانی چون آقایان اسالمی، علیان، احس��انی، کیانی، حلیمی کاشانی، آقای 
مجتب��ی قائمی، آقای حاج آقا نصراهلل ش��اه آبادی و آق��ای رضوانی که در حال 
حاضر امام جماعت مس��جد حاج س��ید عزیزاهلل هس��تند، همراه بودند. حاج آقا 
مصطف��ی با پ��ای برهنه و حتی بدون ج��وراب، حرکت می ک��رد و از هر کس 
مختصر صدایی داشت، می خواست اشعاری را در مقام و عظمت امام حسین7 
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بخواند و با ش��نیدن این اشعار، خودش طوری منقلب می شد که از شدت گریه، 
ش��انه هایش باال و پایین می رفت. حاج آقا مصطفی خمینی همیش��ه دیوان شیخ 
محمدحس��ین غروی اصفهانی را همراه داش��ت و وقتی کن��ار دجله و فرات که 
دیگر نزدیک کربال بود می رسیدیم، او به اسم کوچک مرا صدا می زد تا قسمتی 
از آن را بخوانم و به محض شروع، مثل کسی که بغضش بترکد، شروع به گریه 
می ک��رد. در طی چند کیلومتر من زمزمه می کردم و جمع دوس��تان به  خصوص 
ح��اج آقا مصطفی گریه می کردند. ناگهان یکی از دوس��تان چش��مش به گنبد 
مطهر حضرت امام حسین7 می افتاد و به دنبال آن، موج شوق و گریه در میان 

جمع بلند می شد.
حالت عجیبی داش��تیم. پاهای برهنه و تاول  زده و خون  آلود، خس��ته و تشنه، زیر 
برق آفتاب س��وزان و پرچمی س��رخ به رنگ خون، ما را به حال و هوای کربال 
و ظهر عاش��ورا می برد. ش��دت گریه ها به حدی باال می رفت که همگی نشس��ته 
و دیگر نمی توانس��تیم به راه خ��ود ادامه دهیم. جالب بود که مردم روس��تاها و 
شهرهای مس��یر، به  ویژه روستای چفل، همه حاج آقا مصطفی خمینی را شناخته 
بودن��د که فرزند آقای خمینی= اس��ت. یک بار قب��ل از ورود به چفل، متوجه 
ش��دیم که حدود 20 نفر به س��مت ما در حرکتند. کمی که نزدیک تر ش��دیم، 
فهمیدی��م که آنها برای اس��تقبال از حاج آقا مصطفی آمده اند. اس��تقبال عده ای 
از ش��یوخ و بزرگان آن ش��هر برای من جالب بود. استقبال کنندگان همه دست 
حاج آقا مصطفی را بوس��یده، با بقیه هم احوال پرس��ی کردند و پش��ت سر حاج 
آق��ا مصطف��ی راه افتادند. او در جلو و ما هم به دنبال او با اس��تقبال خاصی وارد 
حس��ینیه چفل ش��دیم و از ما پذیرایی کردند. با وجود این  که حاج آقا مصطفی 
گفت قصد نداریم ش��ب را در چفل بمانیم، ولی آنها با اصرار گفتند: باید شب 
را در چفل بمانید تا ما اجر خدمت کردن به زائرین مرقد امام حسین7 را ببریم 
و در مقابل اصرار صمیمانه و عاشقانه سالکان آن حرم باصفا، کوتاه آمده، شب 

را در چفل ماندیم.
در همان حس��ینیه جمعیت زیادی از اهالی به زیارت حاج آقا مصطفی آمدند و 
در بی��ن آنان یکی از منبری های معروف عراق که آن ش��ب در چفل بود، یک 
منب��ر بس��یار عالی رفت و بعد از او هم س��یدی یک منبر عرب��ی رفت و خالصه 
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ش��وری به پا ش��د. فردای آن روز صبحانه خورده، خیل��ی زود حرکت کردیم. 
مشایعت اهالی چفل، دیدنی تر از استقبالشان بود و از چفل به دنبال ما راه افتادند 

و مقدار زیادی از راه، ما را همراهی کردند.19 
 4. حضور عالمه امینی=

یکی دیگر از ش��خصیت های برجس��ته حوزه علمیه نجف که به طور مرتب، در این مراسم 
ش��رکت می کرد، عالمه امینی مؤلف کتاب ارزشمند »الغدیر« بود که در این سفرها، همواره 
تع��دادی از مؤمنی��ن او را همراهی می کردند. عالمه امینی وقتی به نزدیکی کربال می رس��ید، 

حالش منقلب می شد و قطرات اشک از چشمانش جاری می شد.20
5. حضور امام موسی صدر 

امام موس��ی صدر، رهبر ش��یعیان لبنان که در شهریور 1357 توس��ط عوامل صهیونیست ها 
ربوده و ناپدید شد، یکی از شیفتگان مراسم پیاده روی از نجف به کربال بود. مرحوم آیت اهلل 
سید محمدعلی موحد ابطحی، یکی از عالمان بزرگ اصفهان که در نجف با امام موسی صدر 

هم بحث بود، می گوید: 
وقتی که امام موس��ی صدر  همراه ما با پای پیاده از نجف به کربال می رفت، در 
این س��فر، حضوری عاش��قانه داش��ت و در وقت دعا و زیارت عاشورا، از همه 
باحال تر بود و هنگام گریه، چشمانش از شدت گریه سرخ می شد و وقتی نوبت 
ذکر مصیبت و خواندن اش��عار و نوحه  س��رایی به او می رسید، با حال جان کاهی 
در مصیبت اهل بیت: اش��عار فارس��ی و عربی فصیحی می خواند و هنگام کار 
و حم��ل اثاثیه س��فر، وی بیش از هم��ه کار می کرد و هنگام ش��وخی و مزاح، 

مزاح هایی بیان می کرد که بعد علمی و اخالقی جالبی داشت.21

استقبال و پذیرایی عشایر از علما
در مراس��م پیاده روی اربعین، صحنه های دیگری نیز ش��کل می گرفت که چش��م و دل هر 
بیننده ای را به حیرت و ش��گفتی وامی دارد. در این مسیر روستاهای بسیاری به چشم می خورد 
که بیش��تر س��اکنان آنها را عش��ایر و پیروان مذهب شیعه تش��کیل می دهند و آنان با شوق و 
عالقه و اخالص، از زائران امام حس��ین7 استقبال و از آنان پذیرایی می کنند. این عشایر در 
کنار رود فرات، به کاش��ت و برداش��ت برنج و دامداری مشغولند و معموالً از همین دسترنج 
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خود، زائران حس��ینی را اطعام می دهند. آنان اعتقاد عجیبی به 
میهمانان دارند و گاهی دیده شده که گرد خاک پای زائران 
را به تبّرک می برند. عش��ایر حاشیه نش��ین رود فرات، در ایام 
مراس��م پیاده  روی، چادره��ای بزرگی که ب��ه آنها »مضیف« 
می گویند، ب��ا فاصله های معیّنی در این مس��یر برپا می کنند و 

زائران را برای پذیرایی و استراحت، در آنها جای می دهند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی که در یکی از ای��ن  پیاده  روی  ها 
حضور داش��ته، با اشاره به خاطره پیاده روی از نجف به سوی 

کربال، در مورد پذیرایی مردم از زوار چنین نقل می  کنند:
وقتی به یکی از این مُضیف ها رس��یدیم، صاحب مضیف 
دعوت و اصرار کرد که مهمان او بشویم و آن جا استراحت 
کنیم. ب��ه او توضیح دادیم که چون امروز کم راه رفته ایم 
و باید مسافت بیشتری را طی کنیم، فرصت ماندن نداریم. 
پس از کمی اصرار او و امتناع ما، ناگهان صاحب مضیف 
ک��ه معلوم بود چند وقتی اس��ت مهمان برایش نرس��یده و 
از ای��ن بابت خیلی ناراحت اس��ت، ناگه��ان چاقویش را 
درآورد و تهدی��د ک��رد که من مدتی اس��ت مهمان برایم 
نیامده و ش��ما حتماً باید مهمان ما بش��وید! این  قدر مهمانی 
کردن زائر امام حس��ین7 در نزد اینه��ا اهمیت و ارزش 
داشت ... البته باالخره بعد از این که توضیح بیشتری برایش 
دادیم و قول دادیم که از طرف او زیارت کنیم، اجازه داد 

که برویم.22 
  مرحوم آیت  اهلل ملکوت��ی که خود بارها در این پیاده روی 

حضور داشته، در این باره می گوید: 
این عش��ایر از نظر اقتصادی چندان وضع مطلوبی نداشتند و 
کنار فرات، هر کدام مقدار اندکی برنج کاری می کردند و 
غذاهاي شان هم اغلب برنج و ماست بود و خورش دیگری 

وقتی که امام موسی صدر  همراه 
م��ا با پای پیاده از نجف به کربال 
می رفت، در این س��فر، حضوری 
عاش��قانه داشت و در وقت دعا و 
زیارت عاش��ورا، از همه باحال تر 
بود و هنگام گریه، چش��مانش از 

شدت گریه سرخ می شد.
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نداش��تند و با این همه، نسبت به زائران حسینی و طالب، بسیار سخاوتمندانه رفتار 
می کردند و از هیچ چیز مضایقه نمی کردند.23

حجت  االس��الم والمسلمین محمدحسن رحیمیان از اعضای بیت حضرت امام که سال ها در 
نجف ساکن بود و در این مراسم شرکت می کرده، می گوید: 

به هنگام ظهر و مغرب، به هر نقطه که می رس��یدی، حق عبور از آن  جا را نداشتی؛ 
چون مالک و س��اکن نخلستان بر سر راه ایستاده بود و زائران را به ضیافت خویش 
فرا می خواند؛ گویی جاده خاکی کربال را بخش��ی از حریم خانه خود می دانس��ت 
و خارج ش��دن میهمانان را در هنگام ظهر و شب، بدون صرف ناهار یا شام، ننگی 
بزرگ می پنداش��ت و گاهی که قصد داش��تیم تا پاس��ی از ش��ب به راه خود ادامه 
دهیم، عربی روستایی جلو می آمد و اصرار می کرد و اگر نتیجه نمی گرفت، تهدید 
می کرد و با شدت و غضب، تفنگ خود را آماده شلیک می کرد؛ اما نه برای کشتن 
میهمانان، بلکه آن را به حاج آقا مصطفی می داد و می گفت: »اگر می خواهید بروید؛ 
بروید اما از روی نعش من!« نشانه بزرگی و بزرگواری این عرب ها، بزرگ تر بودن 
سالن پذیرایی شان بود. سالن پذیرایی یا »مضیف« از نِی و شاخه های خرما به صورت 
کانالی با س��قف مدّور ساخته می شد و دو سوی آن باز بود و در برابر سرما و گرما 
کاماًل عایق بود و در تابستان با پاشیدن آب روی آن، هوای درون آن خنک می شد. 
معموالً بزرگ خانواده یا عشیره با مهمانان می نشست و جوان ها پذیرایی می کردند 
و برای پذیرایی، بهترین چیزهای خود را در طبق اخالص می گذاش��تند؛ گوسفند 
می کش��تند و سرش��یر گاومیش و ماست بر سر سفره می گذاش��تند و برای هر نفر 
کاس��ه ای روغن حیوانی می آوردند و خالصه، گویی همه زندگی و امکانات آنان 

وقف امام حسین7 و زوار آن حضرت بود.24
حجت االس��الم سید علی  اکبر محتش��می، یکی دیگر از شاهدان این صحنه های تاریخی در 

این باره می گوید: 
در طول مسیر، روستاهای کوچک و بزرگی بود که مردمش به زراعت، باغداری، 
پرورش نخل خرما و دامداری اش��تغال داش��تند. نخلس��تان ها، باغ ها و مزارع آنها 
به وس��یله نهر فرات، مش��روب می ش��د و بهره برداری از آب نهر فرات به وس��یله 
»ناعور«25، انجام می گرفت. هر روس��تا یک مضیف )میهمان سرا( داشت ک�ه در 
طول س��ال، به  خصوص موس��م زیارتی، هر کس از آن  جا عب��ور می کرد، در آن 
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مضیف از او پذیرایی می ش��د. مضیف ها محوطه بزرگی به صورت مربع مستطیل 
هستند که دیواره و سقف آنها کاماًل از حصیر نخل خرما ساخته شده و وسط آن 
محوطه، یک اجاق هست که در زمستان ها با هیزم می سوزد و چای و قهوه را نیز 
در کنار آن اجاق تهیه می کنند. اط��راف این مضیف، فرش ها و مخّده های عربی 
پهن شده است. روستاییان عراقی بسیار میهمان  دوست هستند. آنان از زائرین امام 
حس��ین7 در میان روز، با چای، قهوه، شیر و دوغ پذیرایی می کردند و به هنگام 
ظهر و شام نیز با ذبح گوسفند و طبخ غذا، از آنان به گرمی استقبال می کردند. آقای 
حلیمی سعی می کرد در وسط راه، خود خیمه برپا کند و به َسبک ایرانی، غذا تهیه 
کند؛ ولی در طول مسیر، باالخره مواردی اتفاق می افتاد که بر اثر اصرار فوق  العاده 
روستاییان، مجبور به پذیرش دعوت و اقامت در آن میهمان سرا می شدیم. قافله ها 
معموالً این مس��یر را طی پنج تا شش روز می پیمودند؛ ولی افرادی که به صورت 

انفرادی حرکت می کردند، در مدتی کمتر از سه روز به کربال می رسیدند.26
مرحوم حجت االسالم  والمسلمین سید تقی درچه ای در این باره می گوید:

ارادت عراقی ه��ا به زائ��ران امام حس��ین7، قابل توجه و تقدیر اس��ت. آنان به 
تمام زائران اباعبداهلل7 ع��رض ادب می کردند؛ تا جایی که بعضی ها مثاًل برای 
کاروانی از زائرین، گوس��فند قربانی کرده، آبگوش��ت می پزند. من در این نوع 
س��فرها، صحنه های زیبایی از خلوص این مردم را دیدم. گاهی روس��تای آنها با 
ج��اده چند کیلومتر فاصله دارد، اما با این حال، به کنار جاده می آیند و یک منبع 
ی�ا یک مش��ک دوغ آن  جا می گذارند و کنارش با نان و پنیر، از زائران پذیرایی 
می کنند. یا در مسیر راه، اسپند دود می کنند. گاهی هم زن های روستایی با وجود 
دوری راه، شیرینی نذری تهیه کرده، در میان کاروانیان توزیع و تقسیم می کنند؛ 
به  ویژه قربانی کردن گوسفند در مقابل کاروانیان، بسیار مرسوم است. در یکی از 
این س��فرها، یک خانم و آقایی که با االغ از مزرعه به کنار جاده آمده بودند، با 
اصرار زیاد ما را به منزل خود بردند که زندگی فقیرانه ای  داشتند و با این  که هوا 
س��رد بود، اتاق خود را در اختیار ما گذاش��تند. ما هم بدون این  که متوجه شویم، 
ش��ب را خوابیدیم و فردا صبح که بلند ش��دیم و هوا روش��ن شد، متوجه شدیم 
که آن پیرزن و پیرمرد در گوش��ه ای از حیاط در س��رما و س��وز، شب را به صبح 

رسانده اند و معلوم شد که آنها تنها اتاق خود را در اختیار ما گذاشتند.27



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
167

سخن پایانی 
با همه  فشارها و قتل  عام هایی که در زمان رژیم بعثی عراق 
نسبت به زائران  اربعین حسینی انجام گرفت، هرگز نتوانست 
مانع این مراسم پیاده روی شود و هر سال که گذشت، بر شعاع 
و عمق این مراسم افزوده شد. امروز که شاهد سرنگونی رژیم 
صدام هس��تیم و مردم عراق دوران استقالل و آزادی خود را 
تجربه می کند، روزبه  روز ش��اهد رشد، شکوفایی و بالندگی 
هر چه بیشتر مراسم پیاده روی اربعین به سوی کربال  هستیم.

  به گزارش دفتر رس��انه  ای حرم مقدس کربال، در اربعین 
س��ال گذش��ته )دی ماه 1392( زائران حسینی که اغلب آنان 
با پای پیاده به کربال آمده بودند، نزدیک به بیس��ت  میلیون و 
هفتصد هزار نفر بودند و شمار زیادی از مردم بصره، مسافت 
ششصد کیلومتری این شهر با کربال را پیاده طی کرده بودند.  
البته حضور  پرش��ور و میلیونی مردم ایران نیز س��تودنی بود.  
جالب این  که پذیرایی این جمعیت، توس��ط مردم عراق و به 
صورت س��نتی و در همان چادره��ای محلی )مضیف( انجام 
گرفت. این در حالی اس��ت که مراسم س��االنه حج تمتع در 

مکه، حداکثر با حضور سه میلیون نفر برگزار می شود.
به گزارش دفتر رس��انه  ای حرم 
مق��دس کربال، در اربعین س��ال 
گذشته )دی ماه 1392( زائران 
حس��ینی که اغلب آن��ان با پای 
پی��اده ب��ه کرب��ال آم��ده بودند، 
نزدیک به بیست  میلیون و هفتصد 
ه��زار نفر بودند و ش��مار زیادی 
از مردم بصره، مس��افت ششصد 
کیلومتری این ش��هر با کربال را 

پیاده طی کرده بودند.

زائ��ران  ب��ه  عراقی ه��ا  ارادت 
ام��ام حس��ین7، قاب��ل توج��ه 
و تقدی��ر اس��ت. آنان ب��ه تمام 
زائ��ران اباعبداهلل7 عرض ادب 
می کردند؛ تا جایی که بعضی ها 
مثالً ب��رای کاروان��ی از زائرین، 
گوسفند قربانی کرده، آبگوشت 

می پزند.

پی نوشت ها
 1. می��رزا ج��واد ملکی تبری��زی، المراقب��ات، ترجمه کری��م فیضی، 

صفحه 85.
2. سایت تابناک، 29 آذر 1392.

3. سایت شفقنا.
4. سایت آیت  اهلل سیستانی، قسمت پرسش و پاسخ.

5.  سایت شفقنا. 
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6. سایت شیعه  نیوز.
7.جواد محدثی ،فرهنگ زیارت، ص 250.

8. آقابزرگ تهرانی، نقباء البشر، ج1، ص349؛ رضا مختاری، سیمای فرزانگان، ص193.
9. سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، ج10، ص359.

10. خاطرات آیت اهلل ملکوتی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص174.
 11. »چف��ل« ی��ا همان ذوالکفل، نام یکی از پیامبران اس��ت که در این مکان دفن ش��ده و مردم منطقه به آن 

چفل می گویند.
12. خاطرات سید علی اکبر محتشمی، ص 122 و 123.

13. همان، ص175.
14. بقره، آیه 158.

15. مصاحبه با حجت  االس��الم والمسلمین شیخ عبدالخالق دش��تی، یکی از روحانیون سرشناس و از بزرگان 
شهر گناوه. 

16. محمدحسن رحیمیان، حدیث رویش، ص 149.
17.پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت.

18. خاطرات سیدعلی اکبر محتشمی، ص123 و183.
19. در وادی عش��ق، خاط��رات حجت  االس��الم س��یدتقی درچه ای، تهران، مرکز اس��ناد انقالب اس��المی، 

ص185.
 20. عالمه امینی، جرعه نوش غدیر، ص 40.

21. عبدالرحیم اباذری، امام موسی صدر امید محرمان، ص178�176.
22. سایت شیعه نیوز، کد خبر49979.

23. خاطرات آیت اهلل مسلم ملکوتی، ص 175. 
24. حدیث رویش، ص149. 

25. »ناعور« یک دس��تگاه آب کش��ی است که به صورت چرخ و فلک داخل آب قرار می گیرد و به اطراف 
آن سطل های متحرکی متصل است.

26.خاطرات سید علی اکبر محتشمی، ص 124.
27. در وادی عشق، همان.
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چکيده
پس از واقعة عاش��ورا و شهادت امام حسین7 و یاران فداکارش، مبارزه، فریاد و اعتراض 
در برابر س��تمکاران، مسیر تازه ای یافت و این قیام خونین به بزرگ ترین و درخشان ترین 
نماد مقاومت در برابر تیرگی های ناش��ی از فس��اد و س��تم در جهان اس��الم تبدیل ش��د. 
ش��ناخته ش��دن قیام سیدالشهدا7 در میان مس��لمانان به برکت بازگشت اهل بیت امام 
حس��ین7 در اربعین واقعة عاشورا، پس از آن بود که زمین و آ سمان چهل روز برای آن 

امام می گریست.
در بیس��تم صفر س��ال 61 هجری، کاروان اسیران به کربال بازگش��تند و در همین روز، 
جابربن عبداهلل انصاری نیز از مدینه به کربال رس��ید و زیارت معروف خود را در کنار مرقد 

موالی خویش خواند.
علمای اس��المی، دیدگاه های گوناگونی دربارة اربعین حس��ینی و اتفاقات این روز و نیز 
حضور کاروان اسیران و جابر دارند که این نوشتار، برخی از دیدگاه ها و آثار علما دراین باره 

را بیان کرده است.

واژگان کليدی: امام حسین7، عاشورا، اربعین حسینی، زیارت اربعین، علمای اسالمی.

اربعين حسيني 
در آثار و انظار علما

غالمرضا گلی زواره
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یادمان حماسه ای ماندگار
ه��ر نهضتی که در چارچ��وب معیارهای الهی و با توجه به درک ش��رایط و مقتضیات زمان، 
ش��کل  گیرد، نه تنها به نتایج مطلوب و اهداف خود خواهد رس��ید، بلکه در اعصار بعدی نیز 
چون مش��علی فروزان، در مسیر حرکت ها و جنبش های آینده قرار می گیرد. قیام کربال که با 
هدف نفی س��تم و مبارزه با منکرات امویان و احیای سنت محمدی و سیره  علوی پایه  گذاري 
شد، به سرعت توانست زمینه ها و شرایط مناسب را برای حرکت ها و خیزش های خودجوش 
علی��ه زمامداران خودس��ر و ناروایی ها فراهم آورد. پس از ش��هادت امام حس��ین7 و یاران 
ف��داکارش، برخالف تصور حاکمان جور، کار مبارزه، فری��اد و اعتراض در برابر جفاکاران 
خاموش نگردید و اگرچه ش��یوه  نبرد با پلیدی ها تغییر کرد، ولی خط سرخ شهادت و ایثار به 
برکت نهضت حضرت اباعبداهلل الحسین7 استمرار یافت. اربعین حسینی از پیامدهای حماسه 
باش��کوه کربالس��ت که خود به جاودانگی این حرکت مقدس کمک کرد و ثابت نمود اگر 
آن  گونه که شایسته  مقام رهبر این قیام است، به تحلیل و تکریم آن پرداخته شود، این انقالب 
به عنوان بزرگ ترین نماد و درخش��ان ترین مقاومت، علیه تیرگی های ناشی از فساد و ظلم، نه 

تنها در جهان اسالم، بلکه در سراسر گیتی همواره مطرح خواهد بود.

حکمت تکریم اربعین
از نش��انه های زنده نگاه داشتن اربعین حس��ینی که باعث شده تا از سال 61 هجری تاکنون، 
ش��یعیان بر تجلیل این روز اهتمام ورزند، این است که زمین و آ سمان تا چهل روز برای سید 
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ش��هیدان گریست و این نکته از حدیثی به دست می آید که یکی از محدثان بزرگ و فقهای 
ش��یعه، زراره بن اعین، از امام صادق7 روایت کرده و در کتابی معتبر و مس��تند درج ش��ده 
است.1 حضرت امام حسن عسکری7 نیز زیارت اربعین را از نشانه های ایمان دانسته اند2  و از 
امام صادق7 برای آن حضرت، زیارت مخصوص و مأثور روز اربعین نقل ش��ده اس��ت که 
شیخ طوس��ی آن را با س��ندی معتبر در کتاب »مصباح  المتهجد«، از صفوان بن مهران روایت 
کرده اس��ت3.  امام صادق7 در این زیارت به حکمت ش��هادت سیدالشهدا و نتیجه  ایثار آن 
حضرت اش��اره کرده و فرموده اند: این فداکاری، مردم را از جهالتی که بر اثر تبلیغات س��وِء 
بنی امیه به وجود آمده و آنان را از موازین قرآنی و س��نت محمدی دور کرده بود، نجات داد 
و اساس حرکت های تبلیغی بنی امیه را که خودشان را وارثان پیامبر قلمداد نموده، ولی جامعه 
را در ضاللت و حیرت قرار داده بودند، افشا ساخت و تعلیمات مذموم یزیدیان را رو به زوال 

بُرده و اسالم راستین را احیا و استوار ساخته است.
زی��ارت اربعین آثار اخروی و برکت های دنیوی بس��یاری دارد و معموالً ش��یعیان مؤمن و 
خالص در برگزاری این آیین باشکوه اصرار می ورزند و استحباب این سنّت در این روز جای 
هیچ   گونه تردید و شبهه ای را بر جای نمی گذارد؛ چرا که ائمه هدی و بزرگان علمای شیعه بر 
اقامه مراس��م و زیارت اربعین تصریح فرموده اند. ابوریحان بیرونی می نویسد: بدین سبب این 
زیارت را اربعین نامیده  اند که گویند چهل نفر از اهل بیت امام حس��ین7 پس از بازگشت از 

شام، قبر آن حضرت را زیارت کرده اند.4
جاب��ر بن عبداهلل انصاری، صحابی رس��ول اکرم9 و از پی��روان اهل بیت آن وجود مقدس 
، نخس��تین کس��ی بود ک��ه در 20 صفر س��ال 61 هج��ری مرقد ام��ام حس��ین7 را زیارت 
ک��رد. از س��وی دیگر همان  گونه که س��ید بن طاووس گ��زارش کرده: چ��ون اهل  بیت امام 
حس��ین7 از ش��ام بازگش��تند و به س��رزمین عراق رس��یدند، ب��ه راهنم��ای کاروان گفتند: 
م��ا را از راه کرب��ال عب��ور ده. پس مس��یر را ادامه دادند تا ب��ه کربال رس��یدند و دیدند  جابر 
و جمع��ی از بنی هاش��م و افرادی از نس��ل پیامبر اک��رم9 برای زیارت مرقد امام حس��ین7 
 در آن   ج��ا اجتم��اع کرده ان��د. پس ب��ا یکدیگر به س��وگواری پرداختن��د.6  ابن نم��ا حلّی نیز 

به این ماجرا اشاره  کرده است.7
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دیدگاه هایی درباره اولین اربعین
منابع تاریخی تصریح دارند که اهل  بیت: سه روز در کربال برای عزاداری توقف کرده اند، 
اما مالباقر بهبهانی ورود آنان را به نینوا مقداری با اضافات و توضیحات آورده است8.در منابع 
دیگر اگرچه وضع قافله حس��ینی در هنگامی که عازم ش��ام بود، به لحاظ تنگناهایی که برای 
اسرا به وجود آورده  بودند، بسیار سخت ارزیابی شده، اما در هنگام بازگشت، از این سختی ها 
کاسته شد؛ زیرا سرپرست کاروان، نعمان بن بشیر اگرچه از امویان بود، ولی به دلیل شرایطی 
که به وجود آمده بود آش��کار ش��دن حقایق درباره دستگاه س��تم بنی امیه، کوشید تا کاروان 
بازماندگان عاش��ورا را با تجلیل و شکوه فراوان به مقصد برساند و از برخی سخت گیری ها و 
فشارها درباره  آنان پرهیز کرد. این قافله ارجمند به رغم سفر از کوفه به شام که از روی عمد 
و به اجبار از ش��هرهای متعددی عبور داده می شدند، هنگام بازگشت، هم از مسیر کوتاه تری 
عبور کردند و هم با س��رعت بیش��تری راه را پیمودند تا کاروان کرب��ال هر چه زودتر به نینوا 
برس��د؛ زیرا اهل بیت امام حس��ین7 برای بازگشتن به آن دشت خون و حماسه لحظه شماری 
می کردند و برای رس��یدن به این مقصود، همه مشکالت مسیر را بر خود هموار نموده بودند؛ 
تا این که اربعین فرا رس��ید و آنان پس از گذش��ت چهل روز از واقعه کربال، در بیس��تم صفر 

قدم بر سرزمین طف نهادند.9
تعیین روز اربعین س��ال 61 هجری به عنوان زمانی که کاروان اس��را به کربال بازگشتند، از 
بحث های مهم در تاریخ عاش��ورا می باش��د که فقها، محدثان، موّرخان و س��ایر مشاهیر شیعه 
در ای��ن باره دیدگاه های گوناگ��ون و احتماالت متعددی را مط��رح کرده اند. عده ای از این 
بزرگان، این رویداد را در همان سال اول و برخی زمان دیگری را برای اربعین ذکر کرده اند. 

عالمه مجلسی می نویسد:
بین اصحاب چنین ش��هرت یافته اس��ت که علت اس��تحباب زی��ارت حضرت 
سیدالش��هدا7  در روز اربعی��ن این اس��ت ک��ه در چنی��ن روزی اهل بیت امام 
حس��ین7 هنگامی که از ش��ام بازمی گش��تند، به کربال آمدند و امام سجاد7 

رأس های مقدس شهیدان را به بدن های ایشان ملحق ساخت.10
اما ش��یخ بهایی که روز عاش��ورا را هم محاس��به کرده، اربعین را نوزدهم ماه صفر سال 61 

هجری می داند:
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زی��ارت اربعین در نوزدهم صفر ص��ورت می گیرد. در این 
روز که مصادف اربعین حس��ینی اس��ت، جاب��ر بن عبداهلل 
انص��اری به زیارت قبر آن حضرت اقدام کرد و این زمان با 
ورود اهل  بیت حسینی از شام به کربال یکی گردید؛ در حالی 

که ایشان قصد عزیمت به سوی مدینه النبی را داشتند.11
قرطبی، دانش��مند و سیاح مسلمان این اعتقاد علمای شیعه را 

تأیید کرده و می گوید:
امامیه می گویند س��ر مقدس )امام حسین7( پس از چهل 
روز به کربال بازگردانده شد و به بدن ایشان ملحق گردید 
و ای��ن روز نزد آنان معروف اس��ت و از آن به زیارت یاد 

می کنند و مقصودشان زیارت اربعین می باشد.12
برخی معاریف شیعه اگرچه سخنی از کربال نیاورده اند، ولی 
بازگش��ت اهل بیت به مدینه را در بیس��تم صفر همان سال 61 

هجری ذکر کرده اند؛ چنان که شیخ مفید نوشته است:
بیستم صفر روز بازگشت اهل  بیت آقا و موالی ما حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین7 از ش��ام به جانب مدینه الرسول بوده 

است.13
شیخ طوسی در »مصباح المتهجد«14، کفعمی در »مصباح«15 
و ش��یخ رضی  الدی��ن علی حلی16 نی��ز این  گونه نوش��ته اند. از 
معاصرین، س��ید عبدالحسین شرف  الدین موس��وی، دانشمند 

برجسته جهان تشیع و عالم لبنانی گفته است:
زمانی که خاندان حسینی از شام بازمی گشتند و به سرزمین 
ع�راق رسیدند، ب��ه راهنما گفتند م�ا را از طریق کربال ببر. 
در آن  جا جابر بن عبداهلل انصاری و جماعتی از بنی هاش��م 
و دیگر مردانی از آل رس��ول را دیدند و پس از این دیدار 
گریه و اندوه و بر س��ر و سینه زدن شروع شد و عزایی برپا 
کردند که دل ها را کباب می کرد و به حدی که زنان قبایل  

اطراف کربال به آن ها پیوستند.17

تعیین روز اربعین سال 61 هجری 
به عنوان زمانی که کاروان اس��را 
به کربال بازگشتند، از بحث های 
مهم در تاریخ عاش��ورا می باشد 
که فقه��ا، محدث��ان، موّرخان و 
سایر مش��اهیر شیعه در این باره 
دیدگاه های گوناگون و احتماالت 

متعددی را مطرح کرده اند.
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این گزارش را سید محسن امین نیز آورده است18 و در جای دیگر می نویسد:
یزید ناگزیر چاره را در آن دید که هر چه زودتر پیام آوران عاش��ورا را از مرکز 
فرمانروای��ی خود دور کند؛ چرا که در دمش��ق ارتباط با نمایندگان و س��فرای 
کش��ورهای دیگ��ر، بازرگانان داخلی و خارجی و مردمی که از س��ایر ش��هرها 
می آمدند، امکان بیش��تری داش��ت و این وضع به نفع دس��تگاه ام��وی نبود؛ لذا 
دس��تور داد تا این چهره های رنج  کش��یده و مقاوم را با احترام و شکوه به مدینه 
بازگردانن��د. نعمان فرزند بش��یر انصاری با چند نفر دیگ��ر کاروان را هدایت و 
همراه��ی می کردن��د. برخی نوش��ته اند کاروانی��ان از وی خواس��تند که در راه 

بازگشت، از کنار مزار شهیدان بگذرند تا با این عزیزان تجدید پیمان کنند.19

آن عال��م اهل تش��یع و برخ��وردار از آگاهی های وس��یع رجالی و تاریخ��ی، در اثر دیگر 
خ��ود ک��ه در زمره منابع معتبر اس��ت، ماجرای آم��دن جابر بن عبداهلل انص��اری را به کربال، 
از کت��اب »بش��ارة المصطف��ی« تألیف محم��د بن ابی  القاس��م طب��ری که فقیهی ثقه اس��ت، 
نق��ل ک��رده و ورود اس��یران اهل بیت به کرب��ال را در موقع حضور جاب��ر در آن  جا، از عطیه 
 کوف��ی نق��ل می کند و با ای��ن وصف، آمدن اس��رای عاش��ورا را به کرب��ال در اولین اربعین

 نفی نکرده است.20
مرح��وم مالّ مهدی مازندرانی در مجل��س چهارم کتاب معروف خود، »معالی الس��بطین«، 
ورود اهل بیت امام حس��ین7 در اربعین اول، به کربال و دیدار آنان با جابر را گزارش کرده 
اس��ت.21 هاشم معروف حسینی، محقق لبنانی و از علمای معاصر شیعه به نقل از راویان سلف 

نقل می کند:
یزید، امام سّجاد7 را مخیّر کرد که یا در شام بماند یا به مدینه بازگردد که امام 
چهارم بازگش��ت به مدینه را برگزید. فرزند معاویه آنان را مُهیّا ساخت و کسی 
را برای مدیریت کاروان، همراهشان کرد. آنان در ط�ول مسیر از راهنمای قافله 
خواس��تند که از راه کربال بگذرند و او پذیرفت. قباًل جابر بن عبداهلل انصاری و 
گروهی از بنی هاش��م بار سفر به کربال را بسته بودند و یک روز قبل از رسی��دن 
اس��یران به نینوا وارد ش��دند و در همان حال که جاب��ر و همراهان در میان قبور 
شهیدان در رفت و آمد ب�ودند، کاروان ام�ام بر ایشان هوی�دا گ�ردید. راهنمای
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 جاب��ر به وی گفت: من یک س��یاهی می بینم که از جانب 
شام به س��وی ما می آید و نگران شد که مبادا آنان حامیان 
ام��وی هس��تند و می خواهد ب��ار دیگر ش��رارتی مرتکب 
گردند. جابر به وی گفت به سویش��ان شتاب کن و از آن 
قافله خبر بیاور. اگر از پیروان زیاد بن امیه بودند، به جایی 
پناه می بری��م و اگر کاروان علی بن حس��ین7 و  عمه ها 
و خواهرانش تعلق داش��ت، تو در راه خ��دا آزادی. او نیز 
رفت و به س��رعت بازگش��ت و گف��ت: ای جابر! از جای 
خود برخیز و به استقبال از بانوان حریم اهل بیت برو. جابر 
ب��ا پای برهنه جلو رفت و خود را به امام س��ّجاد رس��اند و 
ضمن این   که حضرت را غرق در بوسه می ساخت به شدت 

گریست؛  چنان   که زمین به لرزه درآمد.22
مرح��وم حاج میرزا محمد ارباب قمی )اش��راقی( یاد آوری 

می کند:
به حسب عادت، بعید می نماید که آن قافله دل  شکسته که با 
اکراه و اضطرار از کربال کوچ کردند و از گریه و سوگواری 
ممنوع شدند و اجساد شریفه  شهیدان خود را مقابل آفتاب 
دیدند، بدون آگاهی بر حال مقابر مقدسه و اطالع بر حال، 
 ب��ه مدینه رج��وع کنند و به زیارت آن تربت مقدس��ه فائز 

نشده برگردند.23

الحاق رأس مقدس به بدن مطهر
از اموری که ثابت می کند اربعین حس��ینی در 20 صفر 61 
هج��ری با حضور اهل بیت آن حضرت برگزار گردید، ملحق 
گردیدن رأس مقدس به پیکر پاک امام حسین7 توسط امام 
س��جاد7 در همین تاریخ اس��ت. ابوریحان بیرونی، حکیم و 
مورخ، ریاضی دان و منجم مشهور قرن چهارم و پنجم هجری 

تصریح کرده است:

حاج می��رزا محم��د ارباب قمی 
)اش��راقی( ی��اد آوری می کند: به 
حسب عادت، بعید می نماید که 
آن قافله دل  شکسته که با اکراه 
و اضطرار از کربال کوچ کردند و 
از گریه و سوگواری ممنوع شدند 
و اجساد شریفه  شهیدان خود را 
مقابل آفتاب دیدند، بدون آگاهی 
بر حال مقابر مقدس��ه و اطالع بر 
حال، ب��ه مدینه رجوع کنند و به 
 زی��ارت آن تربت مقدس��ه فائز 

نشده برگردند.
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در روز اّول صفر سر امام حسین7 را به شهر شام وارد کردند... و در روز بیستم 
این ماه آن س��ر را به بدنش ملحق کردند و در هم��ان جا دفن نمودند و زیارت 

اربعین راجع به این روز است.24
زکریای قزوینی هم تأیید می کند در روز اول صفر که سر مبارک امام حسین7 
به دمش��ق رس��ید، بنی امیه این روز را عید اعالم کردند و در روز بیستم صفر سر 

مبارک را به بدن ملحق کردند.25 
اصوالً حکمت بازگشتن اهل  بیت: به کربال این بود که امام سجاد7 از یزید خواست تا 
ش��رایطی فراهم آورد که س��ر مطهر پدر بزرگوارش را به کربال ببرد و به بدن پاک او ملحق 

سازد. عالمه مجلسی می نویسد:
هنگامی که اهل بیت از ش��ام به سوی کربال بازگشتند، حضرت علی بن الحسین 
س��رهای مقدس را به اجساد آنان ملحق ساخت و زیارت اربعین در سالگرد این 

روز استحباب دارد.26
عبدالروؤف مناوی )م1031 ق( از معاصرین عالمه مجلس��ی، اقوال متعددی را درباره محل 

دفن رأس مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین7 مورد بررسی قرار داده و می گوید:
چهل روز پس از ش��هادت حسین بن علی7 سر او به بدنش بازگشت داده شد 

و در کربال، مجاور پیکرش دفن گردید.27
مولف نوراالبصار هم نوشته است:

دیدگاه شیعیان این است که رأس امام حسین7 به بدنشان بازگردانده شد و در 
اربعین شهادت آن حضرت، در کربالی معلی به خاک سپرده شد.28

ابن اعثم کوفی )م 314 ق( محدث، ادیب و مورخ شیعی می نویسد:
آن گاه ]یزید[ اس��باب س��فر علی بن حس��ین7 و س��ایر اهل بی��ت را تدارک 
دیده، س��رهای ش��هدا را بدیش��ان س��پرد و عمان بن بش��یر انصاری را با س��ی 
س��وار به همرای آن طایفه واج��ب التعظیم مأمور گردانید. علی بن الحس��ین با 
خواهران و عّمات و س��ایر اقربا متوجه مدینه طیبه گش��ته، در بیس��تم شهر صفر 
س��ر مبارک امیرالمومنین ُحس��ین و سایر ش��هدا را به ابدان ایشان ملحق ساخته، 
از آن  ج��ا به س��ر ترب��ت مقدس جّد بزرگوار خویش��تن ش��تافته، رح��ل اقامت 

 

انداخت.29
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مرحوم س��ید محس��ن امین جبل عاملی خاطرنشان می کند 
درباره  این  که س��ر مطهر را کجا به خاک س��پرده اند، نظرات 
گوناگونی ابراز ش��ده است؛ اما بنابر آنچه در کتاب گران قدر 
بحاراالنوار آمده، س��ر ام��ام در کنار پیک��ر پاکش به خاک 
س��پرده شده اس��ت. این نظر را غالب علمای شیعه پذیرفته اند 
و معتقدند امام س��جاد7 س��ر را به کربال بازگرداند. سید بن 
طاووس به این نکته اشاره دارد و طایفه  شیعه این نظر را تأیید 
می کنند. وی عالوه بر کتاب »اللهوف« در کتاب دیگر خود، 
»اقبال  االعم��ال« متمایل ب��ه چنین دیدگاهی می باش��د. ابن  نما 
حلّی که عالمی مورد اعتماد و دانش��مندی اهل تشیع به شمار 
می رود، می گوید: سر امام را در شهرهای گوناگون گرداندند، 
ولی س��رانجام به کربال عودت داده ش��د و همراه جسد مطهر 
دفن گردید. مرحوم س��ید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی 
نیز با این نظر موافقند، امام س��بط بن جوزی در کتاب »تذکرة 
الخواص« معتقد اس��ت، راس مطهر امام همراه کاروان اسیران 
از شام به مدینه آورده شد و سپس آن را به کربال انتقال دادند 

و در کنار جسد مقدس حضرت به خاک سپردند.30
ش��هید آیت  اهلل س��ید محمدعلی قاضی طباطبائی که درباره  
اربعین حس��ینی پژوهش های گس��ترده و پرمایه ای انجام داده 

است، می گوید:
از شواهد آمدن اس��رای خاندان نبوت در بیستم صفر سال 
61 هج��ری، هج��رت در اربعین اول به کرب��ال، عبارت از 
ملحق ساختن س��ر مبارک سیدالشهدا7 به جسد اطیب و 
انورش در کربالس��ت و این موضوع مش��هور میان علمای 
امامیه اس��ت؛ اما س��ایر اقوال راجع به مدف��ن رأس مطهر 

اعتماد را نشاید.31

عالمه مجلسی می نویسد:
هنگامی که اهل بیت از ش��ام به 
س��وی کربال بازگشتند، حضرت 
علی بن الحسین سرهای مقدس 
را به اجس��اد آنان ملحق ساخت 
و زیارت اربعین در سالگرد این 

روز استحباب دارد.
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فتال نیش��ابوری، شیخ عبداهلل بحرانی و شیخ طبرس��ی، پس از بررسی اقوال مخالفین درباره  
رأس مطهر، یادآور شده اند که مشهور میان علمای امامیه آن است که رأس مطهر توسط امام 

سجاد7 به کربال بازگردانده شد و همراه جسد پاک امام حسین7 دفن گردید.32
عالمه ش��یخ عبداهلل ش��یروانی تصریح می کند که در اربعین شهادت امام حسین7 رأس به 
پیکرش پیوس��ت.33 سید اسداهلل حس��ینی تنکابنی پس از ارزیابی اقوالی که درباره  محل دفن 

رأس مطهر مطرح است، می گوید:
انتقال س��ر مقدس توس��ط امام س��جاد7 به کربال و به خاک  سپاری آن توسط 

ایشان مؤید به عقل و نقل بوده و نسبت به دیگر اظهارات صحیح تر است.34
البته برخی منابع هم نوشته اند که آن سر مقدس را در نجف اشرف، در کنار مرقد امیرمؤمنان7 
به خاک س��پرده اند. این ادعا ضمن آن  که با اقوال مش��هور مطابقت ندارد، این اش��کال را نیز به 
وجود می آورد که در آن ایّام هنوز مرقد حضرت علی7 مشخص نگردیده بود تا چنین اقدامی 
در جوار آن صورت گیرد. ش��یخ ُحر عاملی پ��س از نقل گفته های گوناگون در این باره کالم 
س��ید بن طاووس را درباره  بازگرداندن سر مطهر به کربال و الحاق آن بر جسم مقدس امام نقل 
می کند و می گوید که در میان روایات مذکور، منافاتی وجود ندارد و شاید احتمال داده است 
که رأس مطهر را در موقع بُردن به شام، نزد قبر امام علی7 گذاشته باشند، یا در بازگشت، مدتی 
آن  جا نهاده و سپس در کربال همراه جسد مطهر دفن کرده اند.35 شیخ محمدحسن نجفی صاحب 

»جواهر الکالم« روایات مزبور و گفتار سید بن طاووس را آورده و گفته است:
شاید منافاتی میان آن اقوال و فرموده  سید دیده نشود و احتمال دارد رأس پاک 
را در نجف به خاک س��پرده و بعد در کربال به بدن مطهر ملحق کرده  باش��ند؛ 
اما همه این ها حدس هایی اس��ت که فقها برای رفع تض��اد میان روایات و عمل 

اصحاب ذکر کرده اند.36
عالّمه عبدالرزاق مقرم می نویسد:

هنگامی که امام س��جاد7 مش��اهده کرد یزید ملعون اندکی روی موافق نشان 
می دهد، پیش��نهاد کرد سرهای ش��هیدان را در اختیار آن بزرگوار قرار دهند تا 
در محل مناسبی دفن کنند. یزید پذیرفت و حضرت سجاد7 سرهای مطهر را 
تحوی��ل گرفت و به بدن های آنان ملحق ک�رد. این مطلب را از »حبیب الس��یر« 
نق��ل کرده و »نفس المهموم« و »ریاض االخوان« از آن کتاب نقل کرده اند. در 
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روض��ة الواعظین، مثیر االح��زان، لهوف، اع��الم الوری، 
مقت��ل عوالم، ریاض المصائب، بحاراالن��وار و مناقب ابن 
شهرآش��وب به نقل از س��ید مرتضی و ش��یخ طوس��ی در 
زیارت اربعین و در بحاراالنوار به نقل از کتاب العدد القویّه 
)نوش��ته برادر عالمه حلّی( نقل کرده اند که سر مبارک به 
بدن امام حس��ین7 ملحق گردید. ابن  حجر عسقالنی در 
شرح قصیده همزیه بوصیری گفته است: سر امام را پس از 
چهل روز به بدن رساندند و آن  جا دفن کردند. ابن  جوزی 
نی��ز همین نظر را دارد. من��اوی در کتاب الکواکب الّدریه 
می گوی��د: امامیه در این باره اتفاق نظر دارند و قرطبی هم 
این قول را ترجیح داده و نوشته است: اهل کشف و شهود 
هم عقیده دارند که سر مقدس در کربال دفن شد. بنابراین، 
گفته ه��ای دیگ��ران در این باره موردی ن��دارد و در یک 
حدیث رسیده است که سر مبارک در کنار قبر امیرمؤمنان 
دفن ش��ده است، لکن این اعالم و رجال حدیث و تاریخ، 
خود چنین روایت��ی را دیده اند، ولی به دلیل عدم وثوق به 

رجال این روایت، از آن اعراض کرده اند.37
برخ��ی مخالفین بیس��تم صفر س��ال 61 به عن��وان اربعین 
حس��ینی، به مقتل اس��فراینی درباره  بعید ب��ودن این اتفاق و 
دوری راه  اعتم��اد کرده اند، اما مرحوم اس��فراینی در همین 

اثرش نوشته است:
یزی��د قائدی از قواد خود را فراخواند و هزار نیرو برایش 
تعیی��ن کرد که ب��ه وی بپیوندند و فرمان داد اس��را را به 
مدینه یا هر مکانی که خودش��ان متقاضی آن باشند، ببرد 
و تمامی آنچه را اس��یران کرب��ال الزم دارند فراهم آورد 
و برآورده نماید؛ از جمل��ه  آن که راس مطهر را به آنان 
تحویل داد. اس��راء آن را ت��ا کربال حمل کردند و همراه 

جسد مقدس به خاک سپردند.38

ش��یخ ُحر عامل��ی پ��س از نقل 
گفته های گوناگ��ون در این باره 
کالم س��ید بن طاووس را درباره  
بازگرداندن س��ر مطهر به کربال 
و الح��اق آن ب��ر جس��م مقدس 
امام نق��ل می کند و می گوید که 
در میان روایات مذکور، منافاتی 
وج��ود ن��دارد و ش��اید احتمال 
داده اس��ت ک��ه رأس مطه��ر را 
در موقع بُردن به ش��ام، نزد قبر 
امام علی7 گذاش��ته باشند، یا 
در بازگش��ت، مدتی آن  جا نهاده 
و س��پس در کربال همراه جس��د 

مطهر دفن کرده اند.

فت��ال نیش��ابوری، ش��یخ عبداهلل 
بحرانی و ش��یخ طبرسی، پس از 
بررس��ی اقوال مخالفی��ن درباره  
رأس مطهر، یادآور ش��ده اند که 
مش��هور میان علم��ای امامیه آن 
است که رأس مطهر توسط امام 
س��جاد7 به کربال بازگردانده 
ش��د و همراه جس��د پ��اک امام 

حسین7 دفن گردید.
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ش��یخ فضلعلی قزوین��ی )م 1367ق( که درباره  تاریخ کربال و حماس��ه  نینوا پژوهش های با 
ارزش��ی انجام داده، اختالف درباره  مدفن رأس امام حس��ین7 را به لحاظ دیدگاه هایی که 
درگذر اعصار مطرح بوده، به چهار دسته تقسیم کرده است: آنچه مختص علمای شیعه است؛ 
عقاید اهل س��نت؛ دیدگاه های مشترک بین امامیه و عامه و نیز نظرات مشرک بین طرفداران 
فرقه اسماعیلیه و عامه. مرحوم قزوینی ذیل دیدگاه های مشترک بین امامیه و عامه خاطرنشان 
می نماید که رأس مبارک از ش��ام به کربال بازگردانده شد و همراه جسد مطهر دفن گردید و 
این نظر همواره مش��هور بین ش��یعیان بوده و در عصر ما نیز بر این موضوع اجماع وجود دارد. 
وی س��پس در ادامه، اقوال محدثان و فقهای ش��یعه را که در این باره اتفاق نظر دارند بازگو 
می کند. قزوین��ی از این امر تعجب می کند که چرا برخی مؤلفان درباره  محل دفن رأس امام 
اظهار تردید کرده اند و نتوانسته اند درباره  این  که سر مقدس در نجف یا کربال دفن شده، نظر 
قاطعی ابراز دارند. او از ارزیابی روایات، متون تاریخی و اقوال علما این  گونه برداشت می کند 
که رأس مبارک در کربال به پیکر پاک امام ملحق گردیده و این قول عالمه مجلس��ی را که 

در بحاراالنوار نقل شده، می آورد: »و الرأس مع الجسد و الجسد مع الرأس«.39

تأمالتی در بعید بودن اربعین اول
ب��ا وجود این هم��ه مدارک معتبر درباره  این   که ورود کاروان اس��رای کربال در اولین اربعین 
حس��ینی )بیستم صفر سال 61 هجری( واقع شده و امام سجاد7 رؤوس شهدا را به بدن آن ها 
ملحق س��اخته و برای این روز مقدس اعمال و آدابی در نظر گرفته ش��ده، اما عده ای مخالف 
آن در تاریخ مذکور می باش��ند و آن را بعید و حتی محال تلقی کرده اند. س��ید بن طاووس با 
اس��تنباطی که از بیان شیخ طوسی دارد و نیز بر اس��اس برخی قراین و مستندات تاریخی، این 
امر را بعید دانس��ته؛ در حالی که ش��یخ طوس��ی تصریحی در این باره ندارد و از اقوال وی در 
»مصباح المتهجد« بر  نمی آید که اهل بیت: در مس��یر حرکت از ش��ام به سوی مدینه توقفی 
در کربال نداش��ته اند. وی در این باره دالیلی هم ارائ��ه می دهد؛ از جمله این که حاکم کوفه، 
عبیداهلل بن زیاد، در نامه ای خطاب به یزید گزارش وقایع کربال را نوش��ت و درباره  اس��یران 
 کس��ب تکلیف کرد و این مکاتبات بین امیر کوفه و حاکم ش��ام به بیس��ت روز و حتی بیشتر

 از آن نیاز دارد.
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همچنی��ن اگر این روای��ت را بپذیریم که اهل  بیت را در ش��ام به مدت ی��ک ماه در جایی 
نگه داری کردند که ایش��ان را از گزند س��رما و گرما حفظ نمی کرد و اگر بعد از این ایام به 
سوی مدینه یا عراق حرکت کرده اند، در بیستم صفر همان سال به کربال نرسیده اند. به عالوه، 
جابر بن عبداهلل انصاری نیز نمی تواند در اربعین حس��ینی خود را به نینوا رسانده باشد؛ چرا که 
انتش��ار وقایع سوزناک کربال در حجاز و باخبر شدن جابر از این ماجرا و حرکت او به سوی 
کربال به بیش از چهل روز زمان نیاز دارد و با این وصف، اهل بیت در غیر اربعین اول با جابر 
مالقات کرده اند؛40 در صورتی که کارگزاران حکومتی بعد از فجایع نینوا توس��ط پیک هایی 
این رخداد را در س��رزمین های تحت امر خود از جمله مدینه منتش��ر کردند و جابر با دریافت 
این خبر در بیس��تم صفر به کربال رس��یده اس��ت، این  که عده ای اربعین را ب��ا توجه به دوری 
راه، توقف در بین راه ها و اقامت در کوفه و ش��ام، در همان س��ال 61 هجری بعید دانسته اند و 
یادآور ش��ده اند که اهل  بیت از ش��ام عازم مدینه شده اند و در بیس��تم صفر سال 62 هجری به 
زیارت ش��هیدان کربال آمده اند، قابل تأمل می باش��د؛ زیرا امام سجاد7 و حضرت زینب3 
و س��ایر اهل بیت برای رفتن به مزار ش��هیدان لحظه  ش��ماری می کردند و مشتاق بودند هرچه 
س��ریع تر این مهم صورت گیرد. پس به تعویق انداختن این زیارت، دور از واقعیت اس��ت. بنا 
بر برخی نقل ها حضرت زینب کبری3 در محرم س��ال 62 هجری و برابر اقوال دیگر در 14 
یا 15 رجب سال بعد از واقعه  کربال رحلت نموده است. اگر خبر اول را بپذیریم و درگذشت 
ای��ن بانو را در محرم بدانیم، در این صورت حض��ورش در اربعین منتفی می گردد؛ در حالی 
که حضور ایش��ان در اربعین مورد تأیید تمام مورخان و محدثان است و در این باره تردیدی 
وجود ندارد و اگر رحلت زینب3 را در رجب بدانیم، آن هم نمی تواند حضور ایشان را در 
اربعین س��ال 62 هجری را به اثبات برس��اند؛ زیرا آن بانوی ش��جاع و قهرمان در ماه های آخر 
عمر در مدینه اقامت نداشته تا از آن  جا عازم کربال گردد. از سوی دیگر یزید و کارگزارانش 
به دلیل فشارهای تبلیغاتی و شرایطی که حقایق کربال را فاش ساخته بود، قادر نبودند اسیران 
اهل بی��ت را در کوفه و ش��ام نگه  دارند و نه تنها موافقت کردند که آنان هرچه س��ریع تر این 
قلم��رو را ترک کنند، بلکه امکان��ات الزم را برای رفتن آنان به ه��ر مکانی که می خواهند، 

فراهم ساخت.
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در »روضة الواعظین« می خوانیم که یزید، نعمان بن بش��یر را 
فراخواند و گفت: آماده ش��و تا همراه اسیران، به جانب مورد 
نظرشان بروی. نعمان پذیرفت و متعهد شد درباره  آنان نهایت 
لط��ف را اعمال کن��د و از هرگونه س��خت گیری در این باره 
پرهیز کند و لحظه ای در خص��وص این قافله غفلت نورزد تا 

هر چه سریع تر به مقصد مطلوب خویش برسند.41
این قول محمد حس��ن  خان اعتمادالسلطنه که می گوید اسرا 
را در 16 ربیع االول وارد دمشق کردند، ضعیف است و کتب 
معبت��ر تصریح کرده اند که آنان در اول ماه صفر به این ش��هر 
وارد ش��دند و این در حالی اس��ت که مؤلف »جنات الخلود« 
می گوی��د اهل  بیت: در بیس��تم صفر 61 هج��ری به کربال 

آمده اند.42 عالمه مجلسی می نویسد:
روز بیستم صفر مشهور است به روز اربعین، یعنی چهلمین 
روز شهادت حضرت امام حسین7 ... سبب تأکید زیارت 
آن حضرت در این زمان آن است که امام زین  العابدی�ن7 
هم��راه اسی��ران اهل  بیت در چنین روزی بعد از مراجعت 
از شام به کربالی معلی وارد شده اند و سرهای مقدس را به 
بدن مطهر ضمیمه کرده اند و این اتفاق بسیار بعید است که 

ذکر جهات آن، موجب طوالنی شدن مبحث می گردد.43
  از صراح��ت کالم مرح��وم مجلس��ی چنی��ن برمی آید که 
آم��دن اهل بیت به کربال در همان س��ال مش��هور میان علمای 
ش��یعه است و بر قول مشهور خط بطالن نمی  کشد، ولی صرفاً 
مس��ئله اس��تبعاد را مطرح می کند. مرحوم محدث نوری پس 
از آن  ک��ه عبارت له���وف را درباره  رفت��ن اهل بیت به کربال 
م��ی آورد، می گوید: اگرچه س��ایر آثار و تألیفات این س��ید 
جلیل  القدر مورد توجه اهل فن می باش��د، اما کتاب لهوف را 

محمد حس��ن  خان  ق��ول  ای��ن 
اعتمادالسلطنه که می گوید اسرا 
را در 16 ربیع االول وارد دمشق 
کردن��د، ضعی��ف اس��ت و کتب 
معبتر تصری��ح کرده اند که آنان 
در اول ماه صفر به این شهر وارد 
ش��دند و این در حالی است که 
مؤلف »جنات الخلود« می گوید 
اهل  بیت: در بیس��تم صفر 61 

هجری به کربال آمده اند.
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چون در س��نین جوانی نگاشته اس��ت، آن اتقان و جامعیت آثاری را که در اواخر عمر تألیف 
کرده،  ندارد. به عالوه وی در این کتاب برخالف دیگر نوش��ته هایش که اصرار بر نقل س��ند 
و مأخ��ذ دارد، به ذکر مس��تندات نپرداخته و اگ��ر در نقل مطالب له��وف و کتاب دیگرش 
ک��ه »مصب��اح الزائر« نام دارد، ای��رادی وارد گردد، منافاتی با مقام علمی مؤلف ندارد. س��ید 
ب��ن طاووس خ��ود تصریح می نماید که مصباح الزائر را در اوایل تکلیف نوش��ته اس��ت و از 
مطل��ب او در اوایل کت��اب لهوف برمی آید که ای��ن اثر در واقع متمم کت��اب مصباح الزائر 
اس��ت و این س��خن، خود بر عدم اتقان و اس��تحکام دو اثر مزبور نس��بت به س��ایر مؤلفات 
س��ید داللت دارد. محدث نوری می افزاید: از مطالب ش��یخ مفید، ش��یخ طوسی، عالمه حلّی 
و کفعمی برمی آید که ا هل  بیت: در روز بیس��تم صفر س��ال 61 هجری از ش��ام به س��وی 
مدینه حرکت کرده اند و این روز زمانی اس��ت که جابر از مدینه به کربال آمد و این کلمات 
 روش��ن می کند ک��ه آنان به کرب��ال نیامده اند؛ وگرنه بی��ان آن در وقایع م��اه صفر از جهاتی

 اولویت داشت. 
کتاب ه��ای معتبری هم که ماج��رای ورود جابر ب��ه کربال را گ��زارش کرده اند، از ورود 
اهل  بیت: و مالقات آنان با جابر مطلبی نیاورده اند. میرزا حس��ین نوری با اس��تناد به مطالب 
مقت��ل ابی  مخنف، مناقب ابن شهرآش��وب و روضة االحباب س��ید جالل  الدین عطاء، محدث 
معروف درباره  مس��یرهایی که در آن روزگار بین س��رزمین عراق و ش��ام تردد می شده، این 
گونه نتیجه گیری می کند: مس��یر از کربال به کوفه و از آن  جا به شام با مالحظه اقل ایام توقف 
در آن دو بل��د و از ش��ام تا کربال در مدت چه��ل روز، از ممتنعات خواهد ب��ود. آمدن امام 
س��جاد7 و جماعتی از بنی هاش��م به زیارت مراق��د کربال و نیز آمدن جاب��ر در همان وقت 
 ب��ه این دی��ار، خالف این نکته اس��ت که جاب��ر را اول زائر قبر امام حس��ین7 ش��مرده اند.

 محدث نوری می گوید:
ب��ا آن خبث طینت یزید و پلیدی سرش��ت او، چگونه با ای��ن دنائت طبع اجازه 
می دهد اهل  بیت به کربال بروند و دس��تور دهد امکان��ات رفاهی را برای عملی 
کردن این منظور، متصدی این کاروان فراهم نماید و این اس��تبعاد اگر به آنچه 

آوردیم منظم گردد، اساس این احتمال از بین می رود.44
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عبور از تردید
شهید قاضی طباطبایی شبهات و اشکاالت محدث نوری را بررسی کرده  و به آن پاسخ هایی 

مستند و منطقی داده است که در ذیل اجمالی از آن نکات را بازگو می کنیم:
1. اگر کتاب لهوف، دارای اش��کال بود، سید بن طاووس در دوره های بعد حیات فکری و 
علمی خود، به اصالح اش��تباهات آن اقدام می کرد. از این گذشته، از عبارت سید برنمی آید 
که او این اثر را در اوایل زندگی تألیف کرده باش��د. آن بزرگوار در س��نین کهن  سالی کتاب 
دیگری نگاش��ت به نام »کش��ف المحجه«، ول��ی در این اثر بر اتقان و نفاس��ت کتاِب لهوف 
اش��اره کرده و توفیق نگارش آن را به برکت فضل الهی دانس��ته اس��ت.45 ایش��ان در کتاب 
اقبال االعم��ال نیز خوانن��ده را برای مطالعه کتاب لهوف ترغیب می کن��د و کتاب اقبال را در 
اواخر عمر نوشته است است. او در اجازه ای که در کتاب اجازات بحاراالنوار درج گردیده، 
تصریح می نماید کس��ی در تألیف اثری چون لهوف بر وی س��بقت نگرفته است و اهل خبره 
می دانند که اس��تواری مطالب این کتاب، از فضل الهی است. بنابراین اگر هم فرض را بر این 
بگذاریم که لهوف از نگاش��ته های او در س��نین جوانی است، او مکّرر آن را تصدیق کرده و 
بر اعتبار آن عقیده داش��ته اس��ت و اصوالً این منطقی نیست که هر کس کتابی در اوایل عمر 
نوشته آن ر سست و ضعیف بپنداریم؛ بلکه برعکس آثاری که در سنین فرسودگی و ضعف 
قوا به نگارش در می آید خلل پذیرتر می باش��د. این که سید بن طاووس سند مطالب لهوف را 
نیاورده، از آن جهت بوده که کتاب را نوشته تا زائرین مرقد امام حسین7 آن را همراه ببرند 
و در مجالس س��وگواری مطالبش را بخوانند. تمام مطالب لهوف از نظر علمای ش��یعه مورد 
اعتماد و دارای اعتبار اس��ت و حتی از تمام تواریخ و مقاتلی که علمای ش��یعه و سنی درباره  

کربال نوشته اند، معتبرتر است.46
2. خود س��ید بن طاووس در »اقبال االعمال« آمدن اهل   بیت به کربال را در بیس��ت صفر 61 
هجری بعید ش��مرده اس��ت. محدث نوری این نکته را برای اس��تبعاد آمدن اسرا به کربال در 
اربعین اول مطرح کرده؛ در حالی که آن سید محقق در ملحق کردن سر مطهر به بدن تردیدی 
ندارد، ولی در کیفیت آن و چگونگی حمل آن از ش��ام تا حائر ش��ریف و کیفیت الحاق به 
جسد مطهر، اظهار بی  اطالعی نموده است. این که میرزا حسین نوری ماجرای اربعین اول را به 
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سبب مسیرها و رفت  وآمدهای آن زمان بعید دانسته، شهید قاضی این  گونه جواب می دهد:
با مالحظه  تاریخ، ش��واهد زیادی پیدا می شود که در ظرف ده روز و هشت روز 
و بلکه یک هفته از عراق به شام و از شام به سرزمین عراق مراجعت می کرده اند 
و حتی در زمان حاضر ما نیز آثاری از آن سرعت مسیرها باقی است و بازگشت 
اسرای اهل  بیت در بیستم صفر سال 61 قوی و بسیار مورد اعتماد است؛ چون اسرا 
بیش از چند روز در دمش��ق نمانده اند و اوض��اع دولت بنی امیه ایجاب می کرده 
که یزی��د نتواند آنان را به مدت طوالنی در مرک��ز حکومت خود توقف دهد؛ 
زیرا ش��رایط سیاس��ی رو به وخامت می رفت و افکار عموم��ی علیه یزید متوجه 
می گش��ت. با این وضع یزید چگونه می توانس��ت مدت زیادی بازماندگان قیام 
کربال را با اس��ارت در غربت نگه دارد؟ خود محدث نوری از تاریخ طبری نقل 

کرده که آنان حداکثر ده روز در دمشق توقف داشته اند.47
3. بزرگان علمای ش��یعه که فقیه و محدث بوده اند، بنا به گفته میرزا حس��ین نوری، ضمن 
تش��ریح وقایع کربال، به حوادث پس از آن اشاره ای نکرده اند. در پاسخ به همین اشکال باید 
گفت که س��نت شیخ مفید، شیخ طوس��ی و عالمه حلّی بر این نهج است که در نقل تواریخ، 
وقتی س��ندی در اختیار نداشته باش��ند، از آوردن آن  امتناع می کنند و چون در قضایای کربال 
اس��تنادی از مش��ایخ خود نداشته اند، در این باره س��کوت نموده اند و اصوالً بسیاری از وقایع 
تاریخی دیگر وجود دارد که ش��یخ مفید و امثال او به آنها اشاره ای نکرده اند و نمی توان ادعا 

کرد چون این بزرگان مطلبی را مرقوم نفرموده اند، پس حقیقت ندارد.48
4. محدث نوری مّدعی است از خبر مندرج در »بشارة  المصطفی« به قلم عمادالدین ابوالقاسم 
طبری چنین برمی آید که جابر بن عبداهلل انصاری چند س��اعتی بیش در کربال توقف نکرده و 
بنابراین مالقاتی با اهل  بیت نداش��ته است. شهید قاضی طباطبائی عقیده دارد که مرحوم نوری 
به نس��خه های خطی ناقص این کتاب مراجعه کرده و آن را س��ند قرار داده اس��ت. ولی سید 
محس��ن امین که این کت��اب را در اثر نفیس خود، »لواعج االش��جان«، مأخذ خود قرار داده، 
ماجرای آمدن اس��یران به کربال را در هنگام اقامت جابر در این س��رزمین مقدس از آن نقل 
کرده اس��ت.49 پس دلیل چهارم آن محدث بزرگوار مبتنی بر نفی و اس��تبعاد آمدن اس��یران 

اهل  بیت: در اولین اربعین ناقص می باشد.
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5. میرزای نوری درصدد اس��ت تا ثابت کند اس��یران نینوا 
را هنگام��ی ک��ه از کوفه به ش��ام می برده ان��د، از راهی عبور 
داده ان��د که قریب چهل منزل اس��ت و در تأیید این ماجرا به 
مقتل ابی  مخنف اس��تناد می کند. کتاب��ی که اصل مطالب آن 
به دست نیامده است و به تصریح خود محدث نوری و دیگر 
بزرگان علمای شیعه، مطالبی مجهول را به آن نسبت داده اند. 
سبط ابن  جوزی و دیگران گفته اند که اهل بیت امام حسین7 
در پانزده��م محرم الحرام 61 هجری از کوفه به س��وی ش��ام 
حرکت داده ش��ده اند و اول صفر به ش��ام وارد شده  و قریب 
هش��ت روز در ش��ام توقف داشته اند و س��پس به سوی عراق 
حرکت کرده اند و دوازده روز در راه های میان عراق و ش��ام 
ترّدد داش��ته اند و امکان دارد آذوقه و لوازم مورد نیاز آنان را 
تدارک دیده اند، تا هر چه زودتر این مس��یر را طی کنند و در 
راه از راهنمای کاروان خواسته اند در کربال توقف کنند تا به 

زیارت قبور شهدا بروند. شهید قاضی طباطبائی می نویسد:
آن ها که رس��یدن اس��یران را به نین��وا از محاالت عادی 
ش��مرده اند، از احوال بریدها )نامه رس��ان ها( و س��رعت 
سیرش��ان و عمل کبوتران نامه بر در زم��ان بنی امیه مطلع 
نبوده ان��د و چون در این باره تتبع الزم را انجام نداده اند، 

به استعباد روی آورده اند.50
6. صاحب »مس��تدرک الوسایل« برای این  که آمدن اسیران 
ب��ه کربال را در اولی��ن اربعین بعید تلقی کن��د، می گوید: در 
صورت مالقات امام سجاد7 و اهل  بیت با جابر در این روز، 
دیگر مناسب نمی باشد جابر را اولین زائر سید شهیدان معرفی 
کنی��م. این دلیل نیز قانع کننده نیس��ت؛ زیرا جابر، غالمش و 
عطیه قبل از آن عزیزان، به کربال وارد شده اند و بعد از مدتی 

سبط ابن  جوزی و دیگران گفته اند 
که اهل بیت امام حس��ین7 در 
پانزدهم محرم الحرام 61 هجری 
از کوفه به سوی شام حرکت داده 
ش��ده اند و اول صفر به شام وارد 
شده  و قریب هشت روز در شام 
توقف داشته اند و سپس به سوی 
عراق حرکت کرده اند و دوازده 
روز در راه های میان عراق و شام 
ت��رّدد داش��ته اند و ام��کان دارد 
آذوقه و ل��وازم مورد نیاز آنان را 
تدارک دیده اند، تا هر چه زودتر 
این مس��یر را طی کنند و در راه 
از راهنمای کاروان خواسته اند در 
کربال توقف کنند ت��ا به زیارت 

قبور شهدا بروند.
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مالق��ات آنان با اهل بیت روی داده اس��ت و این نکته منافاتی با نوش��ته ش��یخ مفید ندارد که 
می گوید: جابر اولین فردی اس��ت که قبر امام حسین7 را زیارت کرد51 و چون تشرف جابر 
به کربال مس��نداً به شیخ مفید رس��یده، آن را مورد توجه قرار داده و در وقایع بعدی، از طریق 

مشایخ وی، روایت نشده  تا او به درج آن اقدام کند.
7. بنا به گفته محدث نوری، اس��رای خانواده امام حس��ین7 از ش��ام به قصد مدینه بیرون 
آمده ان��د و بدون اطالع یزید هرگز امکان نداش��ت آنان به عراق بیاین��د و با دنائت و پلیدی 
این حاکم س��تمگر، رئیس کاروان مجاز نبود هزینه س��فر را مضاعف سازد تا ایشان به کربال 
بروند و مزار ش��هیدان خود را زیارت کنند. این دلیل هم صرفاً احتمالی بیش��تر نیس��ت؛ زیرا 
منابع تاریخی و برخی ارباب مقاتل نوشته اند که یزید تحت فشارهای تبلیغاتی در جهان اسالم 
ناگزیر گردید رئیس کاروان اس��یران را مأمور کند که بازماندگان حماس��ه طف را با احترام 
تمام به مقصد خود برس��اند و تقاضاهای آن ها را به نحو مقتضی و مطلوب عملی س��ازد و در 
اطاعت از این عزیزان کوتاهی نکند و بعید نیست که امام سجاد7 به راهنمای قافله امر کرده 
باشد اهل  بیت امام را به عراق ببرد؛ چنان  که مورخان تصریح نموده اند وقتی این طایفه نورانی 
از شام بیرون آمدند، از نعمان خواهش کردند که ایشان را به دشت نینوا ببرد و او هم پذیرفت 
و اصوالً سیاس��ت حیله گرانه بنی امیه هم چنین اقتضا می کرده اس��ت برای حفظ قدرت خود 
هم که شده درباره این بازماندگان ارجمند مالیمت نشان دهد و برای فریب افکار عمومی و 
کاستن از خش��م و انزجار مسلمین، مخارجی را متحمل گردد تا اهل   بیت در مسیر خود عازم 
کربال گردند و در آنجا به س��وگواری بپردازند.52 بزرگان ش��یعه این نکته را مورد توجه قرار 
داده اند که خاندان رس��الت به مدت س��ه روز در کربال برای عزاداری و زیارت شهیدان خود 
توقف داش��ته اند و حتی برخی مقتل  نویسان این رویداد را با تفصیل افزون تری در کتاب های 

خود درج کرده اند.53

از استبعاد تا تکذیب
محدث عالی  قدر و مورخ و رجالی وارس��ته، مرحوم محدث قمی از علمای متقدم ماجرا را 
چنین گزارش می دهد که وقتی اهل بیت سیدالشهدا7  از شام به مدینه بازمی گشتند، به عراق 
که رسیدند به دلیل راه فرمودند ما را به کربال ببر. پس ایشان را از آن مسیر عبور دادند و چون 
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به تربت امام حسین7 رسیدند، با جابر و افرادی از هاشمیان مدینه که به زیارت آن حضرت 
آمده بودند مالقات کردند. وی در ادامه می نویسد:

با مالحظه برخی مطالب خیلی مس��تبعد اس��ت که اهل بیت بعد از آن همه قضایا 
از ش��ام برگردند و روز بیس��تم صفر که هنگام اربعین و وقت ورود جابر به نینوا 
است، وارد کربال شوند و می افزاید: شیخ ما عالمه نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان 
در رّد این نقل بس��یط تمام داده  و از نقل س��ید بن طاووس آن را در کتاب خود 

لهوف عذری بیان نموده ولکن این مقام را گنجایش بسط نیست.54
این دیدگاه آن رجالی پرهیزگار، برگرفته ای از نظر اس��تادش محدث نوری می باش��د و در 

مباحث کالم، استبعاد به عنوان دلیل، پذیرفته نیست و این موضوع امر روشنی است.
از مواردی که ثابت می کند رس��یدن اس��یران به کربال در اولین اربعین بعید نمی باشد، نکته 
جالبی اس��ت که عبیدلی نسابه آورده است؛ سیدی جلیل  القدر که عالم، فاضل و راست گو و 
از اصحاب امام رضا7 می باش��د و از او احادیثی نقل گردیده و نجاش��ی معروف درباره اش 
فرموده اس��ت که عالمی فاضل و صدوق بوده اس��ت؛ بنابراین آنچه نقل کرده، مورد اعتماد 
اس��ت. وی در »اخبار الزینبیات« می گوید: حضرت زینب3 چند روز پس از ماه رجب سال 
61 هج��ری وارد مص��ر گردید و بعد از یازده ماه و پانزده روز اقامت در این س��رزمین در 15 

رجب سال 62 هجری رحلت کرده است.
از آنچه نقل شد، می توان به این نتیجه رسید که کاروان اسیران کربال در مسیر کوفه به شام 
و از ش��ام به کربال توقفی قابل توجه نداش��ته اند و چون حضرت زینب3 همراه این کاروان 
ب��وده و بلک��ه در میان بانوان نقش مهمی را ایفا می کرده، نمی توان ادعا کرد اس��یران نینوا در 
اولین اربعین وارد کربال نش��ده اند و ش��اهدی بر این مدعا نداریم که آنان در سال های بعد به 
دیدار شهیدان خود آمده باشند و کتاب اخبار زینبات عبیدلی قدیمی ترین مصدر و مدرک و 

مورد اعتمادترین منبعدر این باره است.55
عالمه جلیل  القدر حاج مال علی واعظ خیابانی، صاحب »وقایع االیام« در درباره تعیین زمان 

رحلت زینب کبری3 می نویسد:
عبیدلی در زینبیات و حافظ ابن عساکر در تاریخ کبیر خود، همچنین ابن  طولون 
دمشقی در رساله  زینبیه گفته اند عمروبن سعید )والی مدینه( در نامه ای خطاب به 
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یزید از اقامت حضرت زینب3 در مدینه شکایت و سعایت کرد و اعالم نمود 
آن بانوی گرامی با فصاحت بیان و افش��ای برخی مسائل، در قلوب افراد هیجان 
به وجود می آورد و درصدد است به خون خواهی برادرش امام حسین7 قیامی 
به راه ا ندازد. چون این خبر به آن امیر جفاگس��تر رس��ید، امر کرد تا ایشان را به 
نقاط دیگر تبعید کنند. آن عقیله بنی هاش��م اقام��ت در مصر را برگزید و برخی 
از اهل بیت: هجرت به ش��ام را اختی��ار کردند. پس زینب کبری3 با عده ای 
از مخّدرات، س��کینه و فاطمه، دختران امام حس��ین7 از مدینه بیرون آمدند و 
وقتی خبر هجرت آنان به مس��لمة بن مخلد انصاری، حاکم وقت مصر رسید، با 
جماعتی از اعیان و کارگزاران خود به ا س��تقبال اهل  بیت امام حسین7 شتافتند 
و در آبادی بین طریق مصر و شام با ایشان مالقات کردند. سپس آن عزیزان در 
اول شعبان المعظم سال 61 هجری وارد مصر شدند و مدت یازده  ماه و چند روز 
در این دیار اقامت داشتند تا آن  که در آخر روز شنبه چهاردهم رجب همان سال 
خاتون معظم یاد شده به رحمت حق پیوست و بعد از ارتحال او، سکینه و فاطمه 

و برخی اقارب آن مخدره، به مدینه بازگشتند.
مال عل��ی واعظ خیابانی برای تکمیل ای��ن بحث و حصول اطمینان درب��اره چنین وقایعی، 
موضوع را از عالمه کبیر، آقا میرزا محمدعلی اردوبادی نجفی= جویا می ش��ود و ایش��ان هم 

آن مطالب را تأیید می کند.56
مرح��وم دکتر محمدابراهیم آیتی بازگش��ت در اربعی��ن اول را نمی پذیرد و آن را افس��انه 

می شمارد!57
در می��ان معاصرین، ماجرای آمدن اس��یران به کربال و مالقات آن��ان در این دیار مقدس با 
جابر و عطیه کوفی، از حالت اس��تبعاد فراتر رفته و آن را در ردیف تحریفات لفظی دانسته اند 
و خاطرنش��ان کرده اند که ریش��ه این داستان های غیرواقعی و افس��انه پردازی ها این است که 
ش��خصیت های بزرگ از س��وی عوام موضوع قصه های موهوم ق��رار می گیرند و برای آنان 
ماجراه��ای خیالی ترس��یم می کنند. اربعین که فرا می رس��د، تمام م��ردم این روضه را گوش 
می کنند که اس��را از سرزمین شام آمدند و امام سجاد7 با جابر که صحابی رسول خدا بود و 
ت��ا زمان امام باقر7 را درک ک��رد، مالقات فرمود؛ در صورتی که این مطالب جز در کتاب 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
191

لهوف که آن را هم مؤلفش، سید بن طاووس در آثار دیگر تأیید نکرده، در هیچ کتابی نیست 
و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی کند.58

اما آیت  اهلل میرزا محمد ارباب اش��راقی قمی )متولد 1341ق( پس از آن  که زیارت جابر بن 
عبداهلل انصاری را به نقل از کتاب »بش��ارۀ المصطفی« )از محمد بن ابی  القاس��م محمد بن علی 

طبری( آورده، این  گونه نظر خود را اعالم می کند:
در این خبر معتبر، مذکور نیس��ت که زیارت جاب��ر، در روز اربعین بوده یا روز 
دیگر و نیز ذکر نش��ده که زیارت جابر در س��ال اول ش��هادت امام حس��ین7 
ب��ود یا بعد از آن. لیکن مذکور در س��ایر کتب ش��یعه تحقق دو امر اس��ت. در 
هر ح��ال ورود اهل بیت را به کربال، در روز اربعین اول بس��یاری ذکر کرده اند 
از عام��ه و خاص��ه )اهل س��نّت و ش��یعیان( مانن��د ابن  نما حلی، اب��ن طاووس، 
ابومخنف و صاحب کتاب نورالعین فی مش��هد الحسین)ابواس��حاق اس��فراینی( 
و از عب��ارت امالی ش��یخ صدوق نیز ظاهر می ش��ود که گوی��د: »خرج علی بن 
الحس��ین بالنس��وة و رّد الرأس الی کربال« و در س��یره و تاریخ محفوظ اس��ت 
 که بعد از س��ال ش��هادت )یعنی از س��ال 62 هجری به بعد( اهل  بیت مسافرتی به 

عراق ننموده اند. 
آن عالم نامدار در ادامه، دیدگاه میرزا حسین نوری را که در کتاب »لؤلؤ و مرجان« مندرج 

است، به گونه ای اجمالی می آورد و درباره آن چنین نظر خود را اعالم می کند:
حاصل او )محدث نوری( زیاده بر اس��تبعاد چیزی نیست و امور منقوله را نتوان 
به اس��تغراب، تکذیب کرد. اگرچه س��ید بن طاووس با آن  که خود او در کتاب 
الله��وف فی قتلی الطف��وف ورود اهل بیت را در اربعین ذک��ر کرده، در کتاب 
اقبال االعمال استبعاد نموده است. و هر گاه کسی تأمل و تتبع در وضع مسافرت 
اعراب و خصوصاً در ازمنه  س��ابق نموده باشد، می داند که این  گونه طی مسافت 
خالف عادت نیس��ت؛ خصوصاً هر گاه قافله ای شتاب داشته باشد و از این قبیل 
سرعت مس��یر در مسافرت بس معهود اس��ت. در هر حال وجهی برای تکذیب 

ورود اهل بیت به کربال نیست.59
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چکيده
آس��مان بر حسین بن علی7 خون گریس��ت؛ بدین صورت که مردم چهل روز دیدند که 
طلوع و غروب خورش��ید، سرخ و خون رنگ است. در اس��تحباب زیارت اربعین که با ذکر 
سالم ها آغاز می شود و با شهادت به مجد و عظمت امام حسین7 ادامه می یابد، روایاتی 
وارد ش��ده است؛ همین طور دربارة ملحق شدن سر سیدالشهدا7 به پیکر ایشان در این 

روز، زیارت مرقد امام از سوی جابر در این روز، کیفیت این زیارت و ...
 در ایام اربعین در عراق، میلیون ها نفر با مواکب حس��ینی برای زیارت سیدالش��هدا7 
وارد کربال می شوند و در بزرگ ترین اجتماع شیعیان، این شهر، یکپارچه غرق عزا و نوحه 

بر سید مظلومان می شود.
این نوش��تار، ضمن بیان مطالب فوق، دربردارندة مطالبی درب��ارة کتاب های »االربعون 
حدیثاً«، چهل راهب شهید، سّنت اربعین، چهل روز گریة حضرت آدم7 بر کشتة هابیل، 

چله  نشینی و نیز اربعین های به هم پیوستة تاریخ انقالب اسالمی ایران است.

واژگان کليدی: اربعین ، حسین بن علی7، زیارت اربعین، کربال، عزا.

اربعينيات
ج.ابویاسر
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استحباب اربعین
عالمه مجلسي مي  نویسد:

در اخبار، علت اس��تحباب زیارت اربعین بیان نشده است؛ اما قول مشهور در بین 
اصحاب علم این اس��ت که علت این استحباب، بازگشت اهل  بیت حسین7 در 
آن روز )بیس��تم صفر( به کربال در زمان برگشتش��ان از ش��ام، و همچنین ملحق 
کردن س��رهای ش��هدا به اجس��اد مطهرشان به دس��ت علی بن الحسین7 است 
... ش��اید هم علت اس��تحباب زیارت در این روز، آن باش��د که جابر بن عبداهلل 
انص��اری در چنی��ن روزی از مدین��ه به کربال آمده و به زیارت قبر ش��ریف آن 

حضرت نائل شد. از این رو مستحب است به او تأّسی کرد.1

دیدار در اربعین
به نقل سید بن طاووس:

چون اهل  بیت حس��ین7 از شام به عراق رسیدند، به راهنمای کاروان گفتند: ما 
را از کربال عبور دهید. هنگامی که اهل  بیت به قتلگاه رس��یدند، جابر بن عبداهلل 
انصاری و جمعی از بنی  هاش��م و مردان خاندان رسول خدا9 را مالقات کردند 
که برای زیارت قبر حس��ین7 آمده بودند. همه ش��روع به گریه و ناله کردند و 
بر صورت های ش��ان می زدند و به گونه ای عزاداری و نوحه سرایی می کردند که 
جگره��ا را آتش می زد. زنان منطقه عراق نیز نزد اهل  بیت آمدند و آنان نیز چند 

روزی عزاداری کردند.2
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محتوای زیارت اربعین
زیارت اربعین، حاوی نکات ارزنده  ای اس��ت که با ذکر سالم ها آغاز می شود و با شهادت 
به مجد و عظمت امام حسین7 ادامه می یابد. دعوت امام و روشنگری های حضرت با بیان و 
بن��ان، دالیل امتناع از بیعت ب��ا یزید، نصیحت و خیرخواهی او، تالش حضرت در صحنه های 
عاش��ورا و تحمل نامالیمات، همت گم��اردن بر رهایی بندگان از جهال��ت و... فرازهایی از 
این زیارت ش��ریف اس��ت که از امام صادق7 نقل شده اس��ت. واقعه عاشورا نتیجه جهالت 
مس��لمین آن زمان بود؛ جهالتی که به معنای نادانی نیس��ت؛ زیرا آنان حسین7 و هدف او را 

می شناختند؛ بلکه جهل آنان از جنس نابخردی و عدم تعقل است.3

سیره سید محسن أمین=
مرحوم سید محسن امین عاملی= نقل می کند:

در طول 10 سال و نیم که در نجف بودم، زیارت های مخصوصه عاشورا و عیدین 
و عرفه و اربعین از من فوت نش��د، مگر اندکی. قبل از س��فر، پیش طلبکاران در 
ب��ازار می رفتم و حلیت می طلبیدم و عالقه داش��تم به پیاده زیارت کردن. گرچه 
ابتدا دشوار می پنداشتم، ولی در اثر تجربه، دریافتم که آسان است. جماعتی هم 
از اهل »جبل عامل« و نجف و دیگران به دنبال من می آمدند و پیروی می کردند. 

چندین بار پیاده به زیارت کربال رفتم.4

زیارت میلیونی
در ایام اربعین در عراق، میلیون ها نفر، با مواکب حسینی برای زیارت قبر مطهر وارد کربال 
می شوند و اجتماع عظیم محبت آمیز، مشتمل بر تعارفات مهرانگیز و اتحادآور و موّدت خیز، 
فراه��م می آید و آن شهرس��تان مقدس، یکپارچه ع��زا و ناله و ضّجه و نوحه و ندبه بر س��ید 
مظلومان می گردد و مواکب، از حرم حضرت سید الش��هدا7 خارج ش��ده، به حرم حضرت 
ابوالفضل قمر بنی  هاش��م7 هجوم می آورند و در آن روز، اثرات نهضت حس��ینی در جلوی 

چشم انسان مجسم می شود.5
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اربعین حدیث
شیخ آقابزرگ تهرانی می نویسد:

س��نت مؤکد و حدی��ث قطعی و متوات��ر از پیامبر خدا9 
اس��ت که: »َمْن حفظ علی اُمّتی أربعین حدیثاً...« و علمای 
شیعه در کتب خود، متن این حدیث را با سندهای مختلف 
نقل کرده اند. از این رو س��یره عالمان بر این جاری ش��ده 
اس��ت که کتاب هایی با عنوان »االربع��ون حدیثاً« تدوین 
کنند. در فارس��ی هم کتاب هایی با عنوان »چهل حدیث« 

تألیف شده است.6
سپس حدود 80 کتاب را که همه عنوان »االربعون حدیثاً« دارند، 
معرفی می کند. این چهل  حدیث ها اغلب در موضوعات اخالقی، 
فضایل، مناق��ب امیرمؤمنان7، بحث ه��ای تاریخی و اعتقادی 
اس��ت. برخی تنها متن چهل حدیث اس��ت، ولی اغلب همراه با 
شرح و تفسیر است. یکی از آنها »االربعون حدیثاً من االربعین عن 
االربعین« در فضایل امیرمؤمنان7 است که چهل حدیث از چهل 
ش��یخ، از چهل صحابی، از چهل کتاب نق��ل کرده که همه در 

مناقب حضرت علی7 است؛ تألیف شیخ امام منتجب  الدین.7

بزرگداشت عاشورا و اربعین
امام خمینی= می فرمایند:

ای��ن روزهای بزرگ را ب��زرگ ش��مارید و اربعین ها را، 
عاش��وراها را و امثال این ها را بزرگ بشمارید. اسالم این 
قدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه تبلیغ کرده است و 
هم عمل کرده اس��ت. یعنی روزهایی را پیش آورده است 
ک��ه با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت 

می شود؛ مثل عاشورا و اربعین.8

امام خمین��ی= می فرمایند: این 
روزهای بزرگ را بزرگ شمارید 
و اربعین ه��ا را، عاش��وراها را و 
امثال این ها را بزرگ بشمارید. 
اس��الم این قدر ب��رای اجتماع و 
برای وح��دت کلمه تبلیغ کرده 

است و هم عمل کرده است.

تهران��ی  آقاب��زرگ  ش��یخ 
می نویسد: سنت مؤکد و حدیث 
قطعی و متواتر از پیامبر خدا9  
اس��ت که: »َمْن حفظ علی اُّمتی 
أربعین حدیثًا...« و علمای شیعه 
در کتب خود، متن این حدیث 
را ب��ا س��ندهای مختل��ف نق��ل 
کرده اند. از این رو سیره عالمان 
بر این جاری ش��ده اس��ت که 
کتاب های��ی با عن��وان »اربعون 

حدیثًا« تدوین کنند.
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زیارت جابر
گزارش های بسیاری حاکی از حضور جابر بن عبداهلل انصاری در کربال در نخستین اربعین 
ش��هدا در سال 61 هجری وارد شده است. برخی در این گزارش ها تردید کرده و گفته اند: با 
توجه به امکانات آن دوران، سفر از مدینه تا کربال، پس از دریافت خبر واقعه کربال، بیش از 
چهل روز طول می کشیده است. از این رو جابر نمی توانسته در اولین اربعین، خود را به کربال 

رسانده باشد.
در پاسخ به این تردید می توان گفت: اوالً از کجا ثابت شده که جابر، هنگام واقعه عاشورا 
در مدینه بوده اس��ت؟ ش��اید وی آن هنگام، مدینه را به س��وی کوفه ترک کرده بوده است. 
ثانیاً می توان گفت که امکان دریافت خبر ش��هادت امام حسین7 و یارانش تا ده روز پس از 
واقعه عاش��ورا وجود دارد و جابر می توانس��ته در مدت باقی مانده تا اربعین، خود را به کربال 

برساند.9

الحاق سر مطّهر
ابوریحان بیرونی )م 440 ق( می نویسد:

روز بیستم ماه صفر )اربعین( سر حسین بن علی7 به بدنش ملحق شد و در همان 
مکان دفن گردید. زیارت اربعین نیز در این روز بوده اس��ت و آنان چهل نفر از 

اهل  بیت او بودند که پس از بازگشت از شام، قبر امام را زیارت کردند.10

چهل راهب شهید
در لغتنامه دهخدا درباره واژه »اربعین« آمده است:

اربعی��ن، کوهی اس��ت در جنوب »اِدلب« از اعمال حل��ب، دارای هوای نیک و 
آب های عذب و متنزهات خرم و چهل ِدیر در آن اس��ت و موقع آن در »وادی 
الّلجاة« اس��ت و وجه تس��میه آن به اربعین از این جهت است که چهل راهب را 
که آن جا بودند بکشتند و گویند به مناسبت آن که چهل ناسک را در ناحیه جبل 

سینا در اواخر قرن چهارم میالدی بکشتند، آن جا را اربعین خواندند.11

سنت اربعین
شهید قاضی طباطبائی در کتاب خود می نویسد:
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بکاء آسمان و زمین و مالئکه و آفتاب بر سیدالشهدا7 
ت��ا چهل روز؛ طریق و عادت��ی را که در میان مردم یک 
حال اس��تمراری پیدا کرده و بر س��ید مظلومان »اربعین« 
ن��گاه می دارند، نش��ان می دهد. حتی در می��ان مردم در 
زمان فوت کس��ان خودش��ان نیز این رویّه معمول ش��ده 
و این س��یره مس��تمره را انجام می دهند و احترام آنها را 
که از دنی��ا رفته اند، نگاه می دارند و ش��یعه تا اربعین آن 
حضرت از ش��ادی و خشنودی خودداری می کنند. حتی 
در غیرمسلمانان نیز این عادت در مرده های شان مراعات 
می ش��ود؛ خصوصاً که از بزرگان آن قوم باش��د و کسی 
باش��د که آثار علمی و نتایج قدم��ی را که در راه رفاه و 
آس��ایش دینی و دنیوی آنان برداشته باشد و در اصالح 

جامعه، از جان  گذشتگی نشان داده باشد.12

کیفیت زیارت جابر 
عطا )عطیه عوفی( که همسفر جابر بن عبداهلل در روز بیستم 
ماه صفر بوده است، می گوید: چون به غاضریّه رسیدیم، جابر 
در آب فرات غس��ل کرد و پیراهن طاهری که با خود داشت 
پوش��ید. پس گفت: آیا با تو چیزی از بوی خوش هس��ت ای 
عطا؟ گفتم: با من سعد هست. پس مدتی از آن سعد گرفت و 
بر س��ر و بدن پاشید و با پای برهنه روانه شد. تا ایستاد نزد سر 
مبارک حضرت امام حس��ین7 و سه مرتبه »اهلل اکبر« گفت؛ 
پس افتاده، بیهوش شد و چون به هوش آمد، شنیدم که گفت: 

»السالم علیک یا آل اهلل...« تا آخر.
پ��س خم ش��د و دو ط��رف روی خ��ود را بر قب��ر مقدس 
مالی��د و چهار رکعت نماز کرد؛ پ��س آمد به نزد قبر علی بن 
الحس��ین7 و گفت: »الس��الم علیک یا موالی و ابن موالی...«؛ 

اربعین، کوهی اس��ت در جنوب 
»اِدلب« از اعم��ال حلب، دارای 
ه��وای نیک و آب ه��ای عذب و 
متنزه��ات خرم و چه��ل ِدیر در 
آن اس��ت و موقع آن در »وادی 
اللّجاة« اس��ت و وجه تسمیه آن 
به اربعین از این جهت است که 
چهل راه��ب را که آن جا بودند 

بکشتند .
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پس قبر را بوس��ید و دو رکعت نماز کرد و رو به جانب قبر ش��هدا کرد و گفت: »الس��الم علی 
االرواح المنیخة بقبر ابی  عبداهلل...« تا آخر. پس آمد نزد قبر حضرت عباس7 و ایستاد نزد قبر و 
گفت: »السالم علیک یا ابالقاسم...«؛ پس دو رکعت نماز کرد و خدا را خواند برای حاجت های 

خود و بازگشت.13

یک اربعین گریه آسمان
امام صادق7 می فرماید: آسمان بر حسین بن علی7 و بر حضرت یحیی بن زکریا گریست 
و بر احدی جز این دو نگریسته است. راوی )عبداهلل بن هالل(  از امام پرسید: گریه آسمان بر 
این دو ش��هید چگونه بود؟ امام فرمود: مردم چهل روز دیدند که طلوع و غروب خورش��ید، 

سرخ و خون رنگ است. پرسید: آیا گریه آسمان همین است؟ فرمود: آری.
در حدیث دیگری امام باقر7 فرمود: پس از یحیی بن زکریا آسمان بر کسی جز حسین بن 

علی7 نگریسته است. آسمان چهل روز بر آن حضرت گریست.14

چهل روز گریه آدم7
وقت��ی هابیل و قابیل به قربانگاه رفتند و قابیل، هابیل را کش��ت، نزد پدر آمد. حضرت آدم 
پرسید: هابیل کو؟ گفت: مگر او را به من سپرده بودی؟ آدم گفت: مرا به محل قربانی ببر، و 
حس کرد که قابیل او را کشته باشد. وقتی به آن  جا رسیدند، دریافت که هابیل به دست قابیل 

کشته شده؛ پس آدم از آن  جا بزگشت و چهل شبانه  روز بر هابیل گریه کرد.15

چلّه  نشینی
اربعین، عبادت اس��ت از چله  نشینی، اعتکاف و انزوای چهل روزه، که از رسم های سلوک 
صوفیانه اس��ت. شمس  الدین آملی می نویسد: »متصوفه سالک را در مبدأ به خلوت فرموده اند، 
تا در کوره خلوت، نفس او به آتش ریاضت گداخته شود، از آالیش طبیعت صافی گردد«.

و تعیین  آن به اربعین، مس��تفاد است از آنچه رس��ول9 فرمود: »من أخلص هلل اربعین صباحاً 
ظهرْت له ینابیع الحکمة من قلبه علی لس��انه«؛ کس��ی که چه��ل روز خالصانه عبادت و اعتکاف 
کند، چش��مه های حکمت از دلش بر زبانش جاری می گردد. از کالم الهی در بیان میقات و 
تبتُّل و انقطاع موسی7 با حق سبحانه و تعالی، آن جا که فرمودند: )َوَواَعْدنَا ُموَسی َثاَلِثیَن لَیَلًة 
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َوَأْتَمْمَناَها بَِعْشٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت َربِِّه َأْربَِعیَن لَیَلًة(؛ و وعده گذاردیم با موسی به سی شب، و سپس ده 
شب دیگر بر آن افزودیم، تا میقات او با خدا چهل شب کامل شد. )اعراف، آیه 142(.

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف          که در شیشه بماند اربعینی16

اربعین و انقالب
در تاریخ انقالب اس��المی، س��نت احیای اربعین، تأثیر شگرفی در گس��ترش شور انقالبی 
در ش��هرها داشت. در چهلم ش��هدای حادثه قم )قیام مردم در تاریخ 19 دی 1356 ش( مردم 
مسلمان تبریز قیام کردند و شهید دادند. در اربعین شهدای تبریز، مردم شهرهای دیگر مجلس 
یادب��ود گرفت��ه، تظاهرات کردند و همین گونه اربعین ها به هم وصل ش��د و سراس��ر ایران به 
نهضت پیوس��ت؛ تا آن که انقالب اسالمی در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. این به برکت 
الهام  گرفتن از فرهنگ ش��هادت و ایثار خون بود که ملت قهرمان ایران، از عاشورا فرا گرفته 

بود. »اربعین« تداوم »عاشورا« بود و »ِذکر«، رسالِت بازماندگان پس از خون و شهادت.17



ویژه نامه اربعین حسینی
204

پی نوشت ها:
. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج 98، ص 334.  1

. سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 225.  2
. ره توشه راهیان نور، 1380 ش.  3

. سیدمحسن أمین، اعیان الشیعه، ج 10، ص 359.  4
. سیدجواد شبّر، ادب الّطف، ج 1، ص 41.  5

. شیخ آقابزرگ تهرانی، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج 1، ص 409.  6
. همان، ص 433.  7

. صحیفه نور، ج 15، ص 266 و 262.  8
. محمد محمدی ری  شهری، شهادت نامه، ص 839.  9

. ابوریحان بیرونی، اآلثار الباقیه، ص 331 )به نقل از مقتل جامع سیدالشهدا7(.  10
. لغت نامه دهخدا، واژه »اربعین«.  11

. سید محمدعلی قاضی طباطبایی، تحقیق درباره اولین اربعین سیدالشهدا7 ، ص 256.  12
. محمدباقر مجلسی، تحفة الزائر، مؤسسه الهادی، ص 458.  13

. بحار االنوار، ج 45، ص 210 و 211.  14
. همان، ج 11، ص 230.  15

. بهاءالدین خّرمشاهی، حافظ نامه، ج 2، ص 1226.  16
. جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص 46.  17



فقه زیارت
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چکيده 
پیاده روی زیارت اربعین که همه س��اله ب��ا حضور میلیونی زائران سیدالش��هدا7 برگزار 
می ش��ود ریشه در زیارت پیادة جابربن عبداهلل انصاری= صحابی گران قدر پیامبر9 دارد 
که نخس��تین بار پیاده از مدینه رهس��پار کربال ش��د و در اربعین شهیدان کربال به تربت 
پاک حس��ینی رسید. این مراسم باش��کوه که نماد عشق ش��یعیان به امامان معصوم: 
اس��ت، همواره موجب شور و افتخار دوس��تداران اهل بیت: و دشمنی و کینة مخالفان 

بوده است.
    یکی از ابعاد بیشمار این سّنت معنوی، بعد فقهی آن است که این مقاله در سه بخش 
به آن پرداخته اس��ت. در بخش نخس��ت، با نقل روایاتی دربارة زیارت پیادة معصومان: 
به ویژه امام حس��ین7، ویژگی های س��ّنت پیاده  روی در اربعین و پنج دلیل برای آن را 
بی��ان کرده، در بخش دوم پس از بیان اش��کاالت و ش��بهات مخالفان تش��یع دربارة این 
س��ّنت مقدس، به آنها پاسخ گفته و در بخش پایانی، آداب و اخالق شایستة زیارت پیادة 

سیدالشهدا7 و پاداش آن را بر اساس روایات اهل بیت: بیان کرده است.

  واژگان کلي�دی: پیاده روی، زیارت اربعین، امام حس��ین7، جابربن عبداهلل انصاری=، 
بعد فقهی.

فـقه پياده روی
حبیب   اهلل عبدالواحد الساعدی1

ترجمه: محمود مهدی  پور
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بخش اول: روایات زیارت پیاده
پیاده روِي زیارت اربعین در هر س��ال با حضور میلیون��ي زائران از اقصي نقاط عالم، یکي 
از ش��اخص ترین نمادهای عش��ق و پیوند قلبی مردم با اهل بیت نبوی9 است. این راه پیماهی 
باشکوه، نمایش دهنده پیروزی حق بر باطل در طول تاریخ و تا قیامت است. این سنت معنوي 
باش��کوه که هر سال تکرار مي ش��ود، مخالفان را متحیر کرده، در دل طرفداران آن حضرت 

شعف و افتخار فراوان می آفریند.
برخ��ی مخالف��ان از راه ه��ای گوناگون مي کوش��ند تا مراس��م عظیم پی��اده روِي زیارت 
اربعی��ن را ک��ه چ��ون خاری در چش��م ظالمان اس��ت، با تبلیغ��ات منفي و اوهام و ش��بهات 
مغرضان��ه  کم رنگ جلوه دهند. هر س��ال بهانه جویان و تردید افکنان، ب��ا نیرنگ های نوین و 
اش��کاالت بی اس��اس ش��بهاتی که جز گمراه  کردن ع��ده اي اندک نتیجه ای ن��دارد، پخش 
می کنند. اما به هر حال، پاس��خ  گویی به ش��بهه  افکنان ضرورت دارد. این مقاله برای استحباب 
و عظم��ت ث��واب حاض��ران در پیاده روی، ب��ا دلیل قاطع س��نّت نبوی گردآوری ش��ده و به 
پاس��خ گویی به ش��بهات مغرضان و رّد و نقد آن پرداخته اس��ت. در پایان نیز برخی از آداب 
 زی��ارت امام را که شایس��ته اس��ت زائران خود را ب��دان بیارایند و برخ��ی ثواب های زیارت 

را برشمرده است. 
پیش از ورد به بحث اصلی، شایسته است به چند نکته مهّم توجه کنیم:

1. زی��ارت با پای پیاده، از دیدگاه تاریخی، ریش��ه در زی��ارت جابر بن عبداهلل انصاری= 
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صحابی جلیل القدر رس��ول اعظم دارد. او ب��رای اولین بار با 
پ��ای پیاده از مدینه به کربال آمد و به زیارت امام حس��ین7 
توفیق یافت.2 پس این س��نت مق��ّدس پیاده روی برای زیارت 
امام حس��ین7 از روزگار امامان: وجود داش��ته اس��ت و 
ائمه: می فرمودند: هر کس پیاده به زیارت امام حس��ین7 
برود، پاداش��ی چنین، و هر کس س��واره برود، پاداشی چنان 

خواهد داشت.
مردم ع��راق از گذش��ته های دور، پیاده ب��ه زیارت حرم 
ائمه7 می رفتند و این س��نت تا امروز ادامه داشته و بارزترین 
پیاده روی ها، پیاده روی اربعین حسینی است. نظام بعثی عراق 
در دوره حکومتش مانع پیاده روی اربعین شد؛ ولی مردم این 

سنت را مخفیانه ادامه دادند.  

ویژگی های سنت پیاده  روی در اربعین
گرچه زیارت پیاده حضرت سیدالش��هدا7 اختصاص به 
اربعین ندارد و همیش��ه مستحب است، اما سنّت پیاده روی در 
زیارت اربعین ویژگی هایی دارد؛ که دو مورد مهم آن از این 

قرار است:
1. اولین زائ��ر زیارت امام، با پای پی��اده به زیارت موفق 
ش��د. مردم به صحاب��ی جلیل القدر جابر بن عب��داهلل انصاری 
اقتدا می کنند و از س��وی دیگر در حدیث شریف امام حسن 
عس��کری7 زیارت اربعین از نشانه های مؤمن شمرده است.  

امام می فرماید:
ْربَِعیَن  »َعاَلَم��اُت الُْمْؤِم��ِن َخْمٌس َص��اَلُة الَْخْمِس��یَن َو ِزَی��اَرُة اأْلَ
ْحَمِن  َو التََّختُّ��مُ ِف��ي الَْیِمیِن َو َتْعِفی��ُر الَْجِبیِن َو الَْجْهُر بِِبْس��ِم اهلِل الرَّ
ِحیم«؛3 عالمت مؤمن پنج چیز اس��ت: 51 رکعت نماز واجب و  الرَّ

راه ه��ای  از  مخالف��ان  برخ��ی 
گوناگون مي کوش��ند تا مراسم 
اربعین  زیارت  پیاده روِي  عظیم 
را ک��ه چ��ون خاری در چش��م 
ظالمان اس��ت، با تبلیغات منفي 
و اوه��ام و ش��بهات مغرضان��ه  

کم رنگ جلوه دهند.
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 مس��تحب؛ زیارت اربعین؛ انگشتر به دست راس��ت کردن؛ پیشانی بر خاک سودن )مهر( و بلند گفتن 
بسم اهلل الرحمن الرحیم.

2. در اربعی��ن، اهل  بی��ت امام: پ��س از تحمل رنج ه��ا و آزار فراوان از ش��ام به کربال 
بازگش��تند. شیعیان در تأس��ی به اهل بیت: در این روز پیاده به زیارت مشرف می شوند. در 
ش��ریعت اسالمی، مس��تحب بودن پیاده روی با پای برهنه یا بدون آن در چند مورد وارد شده 

است.
1. استحباب پیاده  روی به سوی مساجد؛4
2. استحباب پیاده روی در تشییع جنازه؛5

3. استحباب پیاده روی امام هنگام رفتن به مصال در نماز عید؛6
4. استحباب پیاده روی برای حج و عمره؛7

5. استحباب پیاده  رفتن به رمی جمرات؛8
6. استحباب پیاده  رفتن به زیارت مؤمن.9

بنابرای��ن، پیاده روی در فرهنگ فقه نیز ناش��ناخته نیس��ت و نظایری دارد ک��ه یکی از آنها 
پیاده روی برای زیارت قبور ائمه: اس��ت و ما در ادامه، ادله اس��تحباب آن را در زیارت امام 
حسین و دیگر ائمه: بیان می کنیم و یادآور می شویم که ثواب آن، از زیارت در حال سواره 
بیشتر است؛ بلکه خواهیم دید برخی روایات تصریح می کنند که با پای برهنه استحباب دارد و 

استحباب پیاده روی، ویژه روز اربعین نیست و در بقیه مناسبت ها و ایام سال نیز جریان دارد.

دلیل اّول: روایات ثواب زیارت با پای پیاده
ابتدا احادیث استحباب پیاده روی برای زیارت امام حسین7 را مرور می کنیم و سپس به 

روایات استحباب زیارت پیاده دیگر امامان: می پردازیم.
روایات استحباب پیاده روی در زیارت امام حسین7

1. محمد بن الحسن باسناده )وسائل الشیعه، ج 14، ص 439(؛
2. و عن ابیه عن سعد )همان، ص 440(؛

3. و عن علی بن الحسین بن بابویه )همان(؛
4. و عن ابیه، عن الحسین بن الحسن بن ابان )همان، ص 441(؛
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5. و فی رواية اخری )کامل الزیارات، ص 256(؛
6. )وسائل الشیعه، ج 14، ص 441(؛

7. و عن محمد بن جعفر الزرار )کامل الزیارات، ص 257(؛
8. عن جعفر بن محمد، انه س��ئل عن الزائر لقبر الحس��ین7 

)وسائل، ج 14، ص 485(.
فراوانی این احادیث و راویان متعدد آنها ما را از بحث در 
مورد س��ند آنها بی نیاز می کند؛ زیرا س��بب اطمینان به صدور 
روایات می شود و پاداش های زیر را برای زائر پیاده برشمرده 

است:
1. در هر گام، برای او حسنه ای مکتوب می شود و سیئه ای 

از او محو می گردد و درجه ای به او داده می شود.
2. در هر گام، هزار حس��نه دارد. هزار سیئه از او برطرف 

می گردد و هزار درجه به او می بخشند.
3. در هر قدمش ثواب حج مقبول با آداب آن دارد.

4. در ه��ر گام، از ثواب آزاد کردن یک بنده از فرزندان 
اسماعیل7  بهره مند می شود.

سنت ارزشمندی که این اندازه ثواب دارد، بدون شک از 
مستحبات مؤّکد است.

روایات استحباب زیارت دیگر معصومین: با پای پیاده
1. روایتی از امام صادق7 درباره زیارت امیرالمؤمنین7 
وارد شده است که می فرماید: »َمْن زار أمیرالمؤمنین7 ماشیًا 
ًة و ُعْمرًة َفِأْن َرَجَع ماِش��یًا َکَتَب اهلل له  َکَتَب اهلل لَُه بُکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ

َتْیِن و ُعْمِرَتْیِن«.10 بُکلِّ ُخْطَوٍة َحجَّ

مفهوم حدیث ش��ریف »أفضل 
االعمال أحمزها«این اس��ت که 
وقت��ی کاری عبادت باش��د، هر 
چ��ه س��خت تر و با رنج بیش��تر 
انج��ام ش��ود، ارزش و فضیلت 

بیشتری خواهد داشت. 
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2. حدیث دیگر در این موضوع، سخنی است که مرحوم شیخ صدوق= در کتاب شریف 
»ثواب االعمال« و مش��هدی آن را در کتاب »المزار« آورده و سند آن در هر دو مورد صحیح 

است. متن حدیث چنین است:
»قل��ُت للّرضا: ما لَِمن أتی قبر اَحٍد من األئمِة، ق��ال: لَه مثل ما لَِمن أتی قبر أبی  عبداهلل. قلُت: ما لَِمن 

أتی قبر أبی  الحسن؟ قال: مثل ما لَِمن أتی قبر أبی   عبداهلل«.11
ای��ن دو حدیث، دیگر ائمه را به طور عموم ش��امل می ش��ود و پاداش ه��ای موعود برای 
زی��ارت اباعبداهلل7 را برای زائ��ران دیگر امامان تأیید می کند. ثواب ه��ای موعود چه برای 

سوارگان و چه پیادگان برای زائران معصومین: تضمین شده است.

دلیل دّوم: روایات استحباب پیاده روی
روایتی از نبّی اکرم9 رسیده که می فرماید: »أفضل االعمال أحمزها«.12

این روایت، صحیح بلکه از احادیث مس��تفیضه اس��ت؛ به طوری که شهید ثانی در شرح 
رس��اله نفلیّه بر آن تصریح کرده13 و عالمه مجلس��ی آن را معروف بین عامه و خاصه دانس��ته 
اس��ت.14 مفهوم حدیث شریف »أفضل االعمال أحمزها«این است که وقتی کاری عبادت باشد، 
هر چه س��خت تر و با رنج بیشتر انجام ش��ود، ارزش و فضیلت بیشتری خواهد داشت. زیارت 
امام حس��ین7 اگر واجب نباشد، مستحب اس��ت. بنابراین هر چه با رنج و مشقت بیشتر توأم 
باش��د و مسافت بیشتری طی ش��ود و اوضاع امنیتی خطرناک تر باش��د، اجر و پاداش بیشتری 

خواهد داشت.

دلیل سّوم: حدیث شریف نبوی
پیامبر اکرم9 درباره استحباب پیاده به زیارت رفتن فرموده اند: »َمْن ِاْغبّرت قدماه فی سبیل اهلل 

َمها َعَلی الّنار«.15 َحرَّ
محقق اردبیلی فرموده است:

بدی��ن حدی��ث ش��ریف نب��وی می ت��وان ب��رای چن��د نمون��ه پیاده رفت��ن و 
پی��اده روی اس��تدالل ک��رد؛ از جمل��ه پی��اده روی در ح��رم، پی��اده ب��ودن در 
 نم��از میت؛ بلک��ه در عموم عب��ادات و پی��اده روی در زیارت امام حس��ین7 

و غیر آن.16
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دلیل چهارم: اظهار بندگی و تعظیم شعائر
چهارمی��ن دلیل مس��تحب بودن پیاده روی این اس��ت که 
نوعی اظهار خضوع و بندگی و تعظیم شعائر است. پیاده  رفتن 
به زیارت امامان دو بُعد دارد: هم زیارت امام شهیدان است و 
هم فروتنی و اظهار تذلّل برای خداس��ت؛ به ویژه اگر پابرهنه 
انجام ش��ود. در برخی احکام نیز ش��واهدی از این امر وجود 

دارد؛ از جمله:
1. نم��از با کفش جایز نیس��ت؛ زیرا با خض��وع و احترام 

منافات دارد.
ِس ُطًوی(  2. آیه ش��ریفه: ) َفاْخَلْع نَْعَلیَک ِإنَّ��َک بِالَْواِد الُْمَقدَّ
گواه اس��ت که پابرهنه رفتن به عبادتگاه و مکان های مقدس، 

خاکساری و خضوع بیشتری را می رساند.
3. اس��تحباب پی��اده  رفتن ب��رای نماز عید، پی��اده رفتن به 
مسجد و استحباب پیاده طواف کردن، با اعالم بندگی مناسبت 

بیشتری دارد.
4. تعظی��م و تکری��م ش��عائر اله��ی، همان ط��ور ک��ه در 
ح��ج و عم��ره در س��عی صف��ا و م��روه، در رم��ی جمرات 
و در زی��ارت مؤم��ن تکری��م و بزرگداش��ت ش��عائر اله��ی 
مالئک��ه و  می��ت  تکری��م  گف��ت  بت��وان  ش��اید  و   اس��ت 

 همراه اوست.
بنابراین، پیاده روی در زیارت امامان: در حقیقت انجام 
س��ه عبادت است: 1. خضوع و تذلل برای خداوند؛ 2. زیارت 
پیشوایان؛ 3. بزرگداشت شعائر الهی. بنابراین پیاده روی اجری 

مضاعف برای زائران دارد.

پیاده رفتن ب��رای دیدار مؤمن، 
مس��تحب اس��ت و کس��ی ک��ه 
چنین کن��د، در هر گام رفت و 
برگش��ت، اجر آزادس��ازی صد 

بنده را خواهد داشت.

پی��اده  رفتن به زی��ارت امامان 
دو بُع��د دارد: ه��م زیارت امام 
ش��هیدان اس��ت و هم فروتنی و 
اظهار تذلّل برای خداس��ت؛ به 

ویژه اگر پابرهنه انجام شود. 



ویژه نامه اربعین حسینی
214

دلیل پنجم: پیاده روی در زیارت مؤمن
پیاده رفتن برای دیدار مؤمن، مس��تحب است و کس��ی که چنین کند، در هر گام رفت و 
برگشت، اجر آزادسازی صد بنده را خواهد داشت. روایات در این زمینه بسیار است؛ از جمله 

رسول اعظم9 فرموده اند:
»َمْن َمَش��ی َزائِراً أَلِخیِه َفَلُه بُِکلِّ ُخْطَوٍة َحتَّی َیْرِجَع ِإلَی َأْهِلِه ِعْتُق ِمائَِة َألِْف َرَقَبٍة َو یُْرَفُع لَُه ِمائَُة 

َألِْف َدَرَجٍة َو یُْمَحی َعْنُه ِمائَُة َألِْف َسیَِّئٍة«.17
وقت��ی پیاده  ب��ه زیارت مؤمن رفت��ن، چنین ثواب��ی دارد، پیاده روی برای زی��ارت امامان 
معصوم: که در صدر مؤمنان و حجج الهی در زمین هستند، به طریق اول مستحب و مندوب 

است.
البته ممکن اس��ت برخی خیال کنند که این پاداش فقط به زمان حیات ائمه: اختصاص 
دارد و ش��امل زیارت ایشان پس از مرگ نمی شود. پاس��خ این است که ائمه: مشمول آیه 
ش��ریفه: )َو ال َتحس��بّن الّذین ُقِتلوا فی س��بیِل اهلل( هس��تند18 و در زیارت  اربعین نیز می خوانیم: 

»أشهد أنّک َتسمع الکالم و َترّد الجواب«.

بخش دّوم: اشکاالت بر پیاده روی و پاسخ آن

برخی عوام و مخالفان تشیع، اشکاالت و شبهاتی را درباره این سنّت مقدس مطرح کرده  اند 
و گاهی این سخنان باطل و امواج تبلیغاتی بر برخی مردم اثر می گذارد. در این  جا به برخی از 

این شبهات با دلیل روشن پاسخ می گوییم.

اشکال اول: اضرار به خود
می گویند فرضاً پیاده روی مس��تحب و مأجور باش��د؛ در صورتی که ضرر و زیان نداشته 
باش��د و هنگامی که س��بب ضرر و زیان ش��ود، نه تنها واجب نیس��ت، بلکه حرام است. مثاًل 
زیارت امام حس��ین7 امروز چه بسا سبب ورم پاها و بیماری های درازمدت می شود و اضرار 

به خود و بیمار کردن خود جایز نیست.
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پاسخ
ض��رر بر دو گونه اس��ت: 1. ض��رری که موجب مرگ و قطع عضو و امثال آن ش��ود؛ 2. 

ضرری که تا این حّد نیست، گرچه اندکی سختی و رنج داشته باشد.
پیاده روی زیارت حضرت بر فرض که با ضرر اندکی همراه باش��د، منافع فراوان به همراه 
دارد و عامل نش��اط و تحرک و طراوت انسان می ش��ود؛ به  ویژه که امروزه به علت عادت به 
اس��تفاده از وس��ایل حمل و نقل، انسان بیش��تر نیاز به این  گونه فعالیت ها دارد. در استفتائی از 

آیات عظام خوئی و تبریزی همین موضوع پرسیده شده که چنین پاسخ داده اند:
امور مس��تحبی اگر مس��تلزم ضرر باش��د، آیا جائز اس��ت؟ مثاًل پیاده رفتن برای زیارت امام 

حسین7 سبب تورم پاها یا بیماری طوالنی مثاًل یک ماهه شود. آیا در این حالت جایز است؟
� آیت اهلل خوئی: مادام که ضرر در حدی نیست که احتمال هالک جان باشد، اشکال ندارد.

� آیت اهلل ش��یخ ج��واد تبریزی: تا وقتی ضرر این کار در ح��ّد هالکت یا جنایت بر نفس 
نباشد، اشکال ندارد.19

اشکال دّوم: آزردن خود
گفته اند پیاده روی نوعی خودآزاری و به رنج افکندن خود است؛ بنابراین عقاًل قبیح است 

و از آن جا که حکم عقل و شرع یکی است، پیاده روی مشروع شمرده نمی شود.

پاسخ
حکم عقل در مواردی است که منجر به ایذای نفس باشد و غرض عقالیی در کار نباشد؛ 
مث��اًل وارد آوردن جراحتی در بدن، بدون دلیل. ولی اگر هدف عقالیی مهمی در کار باش��د، 
عقل، حکم به قبح کار به طور مطلق ندارد. عقال نیز رنج ها و مشقات را برای دستیابی به اهداف 
خود تحمل می کنند. پیاده روی زیارت حسینی گرچه با قدری سختی و رنج همراه است، ولی 

خیر دنیا و آخرت در آن نهفته است و رنجی اندک در برابر پاداشی بزرگ است.

اشکال سّوم: اختالط زن و مرد
برخی با تکیه بر مسئله اختالط زن و مرد گفته اند: چون زیارت امام حسین7 و مخصوصاً 
پیاده روی، توأم با اختالط زن و مرد اس��ت، کاری حرام می باشد و حداقل، ترک پیاده روی، 

اولی و زیارت سواره، افضل است.
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پاسخ
اوال: این  گونه اختالط حرام نیست و کسی از فقها، فتوا به 
حرمت این  گونه اختالط نداده است. اختالطی که از ازدحام 
ناش��ی می شود، مثل اختالط در حج، نماز جمعه، نماز عیدین 
و پیاده  روی برای زیارت امام حسین7 و ازدحام داخل حرم 
ش��ریف، خودبه  خود حرام نیس��ت؛ بلکه فقها به طور عام فتوا 
ب��ه کراهت داده اند. نوعی از اختالط هم به معنای معاش��رت 
و ارتباط نزدی��ک زنان با مردان بیگانه اس��ت که معموالً در 
مدارس و ادارات دولتی و بیمارس��تان ها و امثال آن فراوان و 
مدام اتفاق می افتد. بنابراین اگر در زیارت پیادگان اختالطی 

باشد، از نوع اّول است که حرام نیست.
ثانیاً: بر ف��رض که اختالط از نوع دوم، از برخی اش��خاص 
کم  اراده و ضعیف النفس پدید آید؛ این سبب ترک سنت دینی 
نمی شود؛ وگرنه اکثر واجبات عبادت که در آن نوعی آمیختگی 
دو جنس وجود دارد، مثل حج و نماز جمعه و نماز عیدین و نماز 

میت و غیر آن باید تعطیل شود. از زراره نقل شده است:
امام باقر7 در تشییع جنازه مردی از قریش حضور داشتند 
و من و عطا هم بودیم. زنی فریادی زد، عطا گفت: یا ساکت 
ش��و یا من برمی گردم. زن س��کوت نکرد و عطا بازگش��ت. 
من ب��ه امام عرض کردم که عطا بازگش��ت. حضرت فرمود: 
چرا؟ سخن او را یادآور ش��دم. حضرت فرمود: »به راه ادامه 
ب��ده. ما اگر همراه ب��ا حق، منکری دیدی��م، نباید حق را رها 
کنیم؛ وگرنه حق مس��لمانی را ادا نخواهی��م کرد.« وقتی امام 
بر جنازه نماز خواند، خویشان میت گفتند: شما توان ندارید؛ 
بازگردید؛ خداوند ش��ما را اجر دهد. ام��ا حضرت از ناتمام 

گذاشتن مراسم تشییع خودداری کرد و بازنگشت.20

پی��اده روی زی��ارت حضرت بر 
فرض که با ضرر اندکی همراه 
باش��د، منافع ف��راوان به همراه 
دارد و عامل نش��اط و تحرک و 
طراوت انس��ان می شود؛ به  ویژه 
که ام��روزه به عل��ت عادت به 
اس��تفاده از وسایل حمل و نقل، 
انس��ان بیش��تر نیاز به این  گونه 

فعالیت ها دارد. 
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اشکال چهارم: هزینه های مالی زیاد پیاده روی و نیاز فقرا
روش��ن اس��ت که برای پش��تیبانی از انبوه زائران پیاده، خدمات و امکانات بسیاری مثل: 
آب و غذا و امکانات رفاهی در مس��یر و لوازم پزش��کی برای درمان الزم دارند. لذا عاشقان 
اهل بیت: در مس��یر از زائران اس��تقبال می کنند و به نصب چادر و خدمت رس��انی به آنان 
می پردازند. آمارها حاکی اس��ت که در سال 1434 قمری، شش  هزار موکب برای پذیرایی از 
زائران برپا شد. اگر مبلغ هزینه هر موکب را حدود 8 میلیون دینار در طول زیارت اربعین در 
نظر بگیریم، مبلغی در حدود 48 میلیارد دینار هزینه ش��ده اس��ت. این اموال فراوان در حالی 
هزینه می شود که برخی مردم به نام شب محتاجند و برخی نیاز به دارو و دکتر دارند. حال اگر 
زائران پیاده  حرکت نکنند، خودشان امکان تأمین لوازم خویش را دارند و زیارت به صورت 

سواره، مانع از اسراف و تبذیر نیز هست!

پاسخ
پرداخت هزینه ها دو نوع اس��ت: گاه واجب اس��ت و گاهی مس��تحب. انفاق واجب، مثل 
پرداخ��ت هزین��ه افراد تحت تکفل و زکات و خمس و کّفارات و آنچه به دلیل نذر در مورد 
خاص داده می ش��ود. اما انفاق مس��تحبی، مثل صدقه و تبرّعات و اوقاف و آنچه فی سبیل اهلل 

هزینه می گردد.
در م��ورد انفاق ه��ای واجب که برای تأمین نی��از فقرا و ایتام س��ادات و غیر آنان واجب 
اس��ت، مؤسس��ات دینی، دولتی و مردمی باید به گردآوری و هزینه کردن زکات و خمس و 
کفارات مالی در جای آن اقدام کنند و حق ندارند آن را در غیر از موارد تعیین ش��ده، حتی 
در شعائر حسینی هزینه کنند. امّا نذورات و انفاق های مستحب با انواع گوناگون آن، تابع نیت 
نذرکنندگان و هزینه  کنندگان اس��ت. به هر نیتی که نذر کرده اند، باید طبق آن هزینه ش��ود و 
انفاق های داوطلبانه هم به اختیار خود اش��خاص اس��ت که صرف چه کاری کنند. اموالی که 
در مس��یر اربعین و زیارت امام حس��ین7 هزینه می شود، مانند نذورات برای شعائر حسینی و 
انفاقات داوطلبانه و صدقات و تبّرعات و اوقاف خاص این مراس��م اس��ت و کسی حق ندارد 
ن��ذورات این راه را صرف کار دیگری کند یا م��ردم را به هزینه کردن اموال خود در کاری 

دیگر مجبور نماید.
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بخش سوم: آداب پیاده روی زیارت

در ای��ن بخ��ش، آداب و اخالق شایس��ته پی��اده روی در 
زیارت سیدالشهدا7 را بر اساس آنچه از روایات اهل بیت: 

رسیده، بیان می  کنیم.
1. شایس��ته اس��ت که زائر، امام را به خوبی بشناسد؛ زیرا 
میزان پاداش به میزان معرفت بس��تگی دارد، و ش��اید تفاوت 
پاداش زائ��ران که در روایات گاهی در هر گام یک حس��نه 
و گاهی هزار حس��نه بیان ش��ده، به همین میزان شناخت امام 
و درجات معرفت زائران بس��تگی دارد. پس شایسته است که 
زائر در طول پیاده روی، به ش��ناخت بهتر شخصیت و اخالق 
حس��ینی بپردازد و تالش کند تا سبک زندگی حضرت را در 

زندگی خویش پیاده کند.
2. زائر غس��ل کند و جامه های پاکیزه بپوش��د و با وقار و 
آرامش حرکت کند و اقدامی ناهماهنگ با آن نداشته باشد. 
در طول راه، نظافت را رعایت کند؛ زیرا )إّن اهلل یُحّب الّتّوابین 
هرین(21و زائ��ر امام باید الگوی نظم و پاکیزگی  و یُحّب الُمتطَّ

باشد.
3. اقدامات تخریبی و منافی آبرو و عّزت پیروان اهل  بیت 
انجام ندهد؛ مثاًل سبک شمردن نماز و رعایت نکردن حجاب، 
در ش��أن زائر نیس��ت و الزم است دل و زبان و چشم و گوش 
را از حرام بازدارد؛ زیرا خداوند عزوجل فرموده اس��ت: )إنَّ 

ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُکلُّ ُأولَِئَک َکاَن َعْنُه َمْسُئوال(.22  السَّ
در حدیث صحیح از هش��ام بن حکم آمده است: از امام 

صادق7 شنیدم که  فرمود:
ِء یَُعیَُّر َوالُِدُه  ��وْ »ِإیَّاُک��ْم َأْن َتْعَمُلوا َعَماًل یَُعیُِّرونَّا بِِه َفِإنَّ َولََد السَّ

عاش��قان اهل بیت: در مسیر 
از زائران استقبال می کنند و به 
نصب چادر و خدمت رسانی به 
آنان می پردازند. آمارها حاکی 
است که در سال 1434 قمری، 
شش  هزار موکب برای پذیرایی 

از زائران برپا شد.
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بَِعَمِل��ِه ُکونُوا لَِمِن اْنَقَطْعُتْم ِإلَْیِه َزْینًا َو اَل َتُکونُوا َعَلْیِه َش��ْینًا ... َو اَل َیْس��ِبُقونَُکْم ِإلَی َش��يْ ٍء ِمَن الَْخْیِر 
َفَأْنُتْم َأْولَی بِِه ِمْنُهم«؛23 مبادا کاری کنید که ننگن ما محسوب شود؛ فرزند بد، پدرش را بدنام 
می کند. به گونه ای باش��ید که زینت ما به ش��مار آیید و مایه عیب و عار ما نشود. دیگران در 

کاری از اعمال خیر سبقت نگیرند. شما شایسته است که در خیر پیشگام باشید.
4. شایس��ته اس��ت که زائر در حال پیاده روی، خدمت  رس��انی و کار نیک داشته باشد؛ با 
بزرگس��االن و کودکان مهربانی کند؛ به نیازمندان کمک نماید؛ غم زدگان را یاری کند و به 
اخالق نیکو متّصف باش��د و طبق آیه ش��ریفه )و قولوا للناس حس��نًا(24 با همه به خوبی سخن 
بگوی��د و اخالق اهل بی��ت: را در زندگی پیاده کند و مبلّغ آن باش��د؛ زیرا کارهای نیک، 

مذهب را بیشتر تبلیغ می کند؛ لذا از سلیمان بن مهران نقل شده است که می گوید:
ن��زد امام صادق7 رفتم و گروهی از ش��یعیان نزد آن حضرت بودند. ش��نیدم که فرمود: 
یَعِة ُکونُوا لََنا َزْینًا َو اَل َتُکونُوا َعَلْیَنا َشْینًا، ُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َو اْحَفُظوا َألِْسَنَتُکْم َو ُکفُّوَها  »َمَعاِش��َر الشِّ
َعِن الُْفُضوِل َو َقِبیِح الَْقْوِل«؛25 ای گروه شیعه! زیور ما باشید و نه مایه عیب ما؛ با مردم به خوبی 

سخن بگویید و زبانتان را از گفتار زائد و زشت نگه دارید.
5. در حال حرکت از خوردن و آش��امیدن بپرهیزد و مناس��ب است که اندکی استراحت 
کند و بنشیند و غذا بخورد؛ مگر در حال ناچاری. در پیاده روی با سرعت حرکت نکند؛ زیرا 

وقار و آرامش را می برد و دویدن، نور مؤمن را خاموش می کند.
امام صادق7 فرمود: »در حال پیاده  رفتن غذا نخور، مگر آن که مجبور شوی«.26

و از امام کاظم7 نقل ش��ده اس��ت: »با ش��تاب راه رفتن، فروغ مؤمن را می برد و شتابزده 
حرکت کردن، عامل از بین رفتن نور مؤمن است«.27

6. از برخی آیات قرآن، مانند آیات 18 و 19 لقمان، 63 فرقان و 22 ملک، نکاتی در زمینه 
روش پیاده روی و حرکت استفاده می شود که عمده آن، میانه روی در حرکت و متواضعانه و 

همراه با سکینه و فروتنی و حرکت با هوشیاری و به راه مستقیم است.

پاداش زائران پیاده امام7
پاداش زیارت پیاده امام ش��هیدان بسیار فراوان است و ما به بهترین آنها، از آغاز آمادگی 

برای سفر تا بازگشت به خانه می پردازیم.
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1. نوید آسمانیان هنگام آمادگی برای زیارت
امام صادق7 فرمود: »وقتی یکی از ش��ما لوازم س��فر را 
آماده می کند و برای زیارت آماده می ش��ود،  آسمانیان به هم 

نوید رسیدن زائر را می دهند«.28

2. درود مالئکه و بدرقه و همراهی فرشتگان
امام صادق7 فرمودند: »وقتی زائر از منزل بیرون می آید، 
خداوند چهارهزار فرشته را مأمور سالم و درود بر او می کند 

تا به دیدار قبر امام حسین7 شرفیاب شود«.29
و در حدی��ث دیگر فرموده اس��ت: »وقت��ی از خانه به قصد 
زیارت امام حسین7 بیرون می آید، هفتصد فرشته از باالی سر و 
زیر پا و سمت راست و چپ و پیش رو و پشت سر )شش جهت( 

او را همراهی می کنند، تا به جایگاه امن خویش بازگردد«.30

3. هر گام پیاده  روی، یک حسنه
حس��ین ب��ن علی بن ثوی��ر ب��ن ابی  فاضه می گوی��د: امام 
ص��ادق7 به من فرمود: »ای حس��ین! هر کس از خانه خارج 
ش��ود و آهنگ زیارت امام حسین7  داش��ته باشد، اگر پیاده 
باش��د، هر گامش یک کار نیک شمرده می شود و یک گناه 

از او بخشیده می شود«.

4. پیاده روی در آفتاب و محو گناهان
امام صادق7 فرموده اس��ت: »وقتی زائر امام حسین7 زیر 
تابش خورشید قرار می گیرد، گناهانش محو می گردد؛ همان طور 
که آتش همه را  تباه می سازد. تابش آفتاب گناهی برایش باقی 
نمی گذارد و وقتی بازمی گردد، از گناهان پاک است و به مقامی 

می رسد که در خون تپیدگان در راه خدا نمی رسند«.31

شایس��ته اس��ت ک��ه زائ��ر در 
حال پیاده روی، خدمت  رس��انی 
و کار نی��ک داش��ته باش��د؛ با 
و کودکان مهربانی  بزرگساالن 
کند؛ به نیازمندان کمک نماید؛ 
غ��م زدگان را یاری کن��د و به 
اخ��الق نیک��و متّصف باش��د و 
طبق آیه شریفه )و قولوا للناس 
حس��نًا( با همه به خوبی سخن 

بگوید.
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5. هفتاد ملک در حال رنج و عرق برایش تسبیح می گویند
در روایت آمده اس��ت: »خدای متعال از هر ذرۀ عرق زائران قبر امام حسین7 هفتادهزار 
فرش��ته می آفریند که برای ایشان تسبیح می گویند و استغفار می کنند و تا روز قیامت این کار 

ایشان ادامه دارد«.32

6. استقبال مالئکه در کربال و قرار گرفتن در شمار صالحان
از ام��ام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: »به راس��تی که چهارهزار مل��ک در نزد قبر امام 
حس��ین7 پریش��ان و غبارآلود مش��غول گریه بر امام هستند و بزرگ ایش��ان فرشته ای به نام 
منصور اس��ت که هر زائری برس��د، به اس��تقبال او می روند«.33 و در روایت��ی دیگر آمده که 
وقتی به حائر حس��ینی رسید، نامش در ش��مار صالحان ثبت می گردد34 و وارد شده که وقتی 
زیارت خود را انجام دهد، خداوند او را در شمار رستگاران فائزان ثبت نام می کند35 و در راه 

بازگشت، تمام گناهانش آمرزیده می شود.
حسین بن علی بن ثویر می گوید: امام صادق7 فرمودند: »وقتی زائر قصد بازگشت کند، 
فرش��ته ای نزد او می رس��د و به او می گوید: من پیام  آور خدایم. خداوند سالمت می رساند و 

می گوید: کار را از سر گیر، زیرا گذشته ها بخشوده شد«.36

9. مدت زیارت، جزو عمر زائر محسوب نمی شود.
محمد بن مسلم از امام باقر و صادق8 نقل می کند که فرمودند:

َعاِء ِعْنَد  اَء ِفي ُتْربَِتِه َو ِإَجابََة الدُّ ��فَ یَِّتِه َو الشِّ َماَمَة ِمْن ُذرِّ َن ع ِمْن َقْتِلِه َأنَّ اْلِ َض الُْحَس��یْ »ِإنَّ اهلَل َعوَّ
َقْبِرِه َو اَل ُتَعدُّ َأیَّاُم َزائِِریِه َجائِیًا َو َراِجعًا ِمْن ُعُمِرِه«؛37 خداوند در برابر ش��هادت، به امام حسین7 
امامت را در نسل او، شفا را در تربت او و اجابت دعا را در نزد قبر او قرار داد؛ و این که مدت 

زمان رفت و برگشت زائرانش، جزو عمرشان محاسبه نمی شود.
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پی نوشت ها:
. فصلنام��ه ارزش��مند »االصالح الحس��ینی« از   1
منش��ورات آس��تان مقدس امام حسین7 که 
توس��ط مرکز پژوهش ه��ای نهضت حس��ینی 
پش��تیبانی علمی می ش��ود و با همکاری عالمان 
نجف و قم انتش��ار می یابد، در ششمین شماره، 
مقال��ه ای با عنوان »المش��ی لزیارة الحس��ین و 
باقی األئمة، دراسة فی ضوء الموازین الفقهیه« 
منتشر کرده است. متن حاضر، ترجمه ای از این 
مقال��ه مفید فقهی، حدیثی اس��ت که به محضر 
خوانن��دگان وی��ژه نامه اربعین حس��ینی تقدیم 

می شود.
. محمدباق��ر مجلس��ی، بحاراالنوار، ج 98، ص   2

.334
. ش��یخ حّر عامل��ی، وسائل الش��یعه، ج14، ص   3

.478
. همان، ج 5، ص 201.  4
. همان، ج 7، ص 455.  5

. همان، ج 16، ص 152.  6
. همان، ج 11، ص 79.  7
. همان، ج 14، ص 59.  8

. شیخ صدوق، ثواب االعمال، ص 293.  9
. وسائل الشیعه، ج 14، ص 480.  10

. ثواب االعمال، ص 98؛ المزار، ص 32.  11
. شمس الدین سرخسی، المبسوط، ج 1، ص 25؛   12

مجدالدین ابن االثیر، النفاية، ج 1، ص 440.
. شهید ثانی، الفواعد الملیه لشرح الرسالة النفلیه،   13

ص 15.
. بحاراالنوار، ج 79، ص 229.  14

. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده   15
و البرهان فی ش��رح ارش��اد االذهان، ج 2، ص 

.408
. همان.  16

. وسائل الشیعه، ج 14، ص 590.  17
. آل عمران، آیه 59.  18

. آیت اهلل ش��یخ جواد تبریزی، صراط النجاۀ، ج   19
2، ص 418.

. وسائل الشیعه، ج 3، ص 140.  20
. بقره، آیه 222.  21
. اسراء، آیه 36.  22

. محمد بن یعقوب کلین��ی، الکافی، ج 2، ص   23
.219

. بقره، آیه 83.  24
. امالی صدوق، ص 482.  25

. وسائل الشیعه، ج 24، ص 261.  26
. همان، ج 11، ص 456.  27

. ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، ص 375.  28
. همان.  29

. همان، ص 351.  30

. همان، ص 496.  31
. محمد بن جعفر مش��هدی، المزار الکبیر، ص   32

.417
. الکافی، ج 4، ص 581.  33

. وسائل الشیعه، ج 14، ص 439.  34
. کامل الزیارات، ص 253.  35

. وسائل الشیعه، ج 14، ص 439.  36
. همان، ج 14، ص 423.  37
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چکيده 
پژوهش دربارة اربعین حسیني و پاسخ به این پرسش که آیا کاروان حسیني پس از واقعة 
عاش��ورای سال 61 هجری به کربال بازگشتند یا نه، باب مهمی را در تاریخ تشیع گشوده 
است. در این میان گروهی از دانشمندان مسلمان این موضوع را تأیید کرده و گروه دیگر، 

چنین احتمالی را بعید و حتی ناممکن دانسته اند.
مقالة حاضر برای رس��یدن به نتیجة مطلوب، دالیل منطقی و تاریخی دو س��وی دعوا را 
نقل کرده و در پایان، بازگش��ت اهل بیت امام حسین7 در اربعین اول شهیدان کربال را 

به این سرزمین، ممکن می داند.
 ای��ن مقاله در بررس��ی این احتمال، ب��ه موضوعاتی چون: زیارت جاب��ر و عطیه، عبور 
اهل بیت از کربال، زمان ورود اهل بیت به کربال، امکان بازگشت اهل بیت به کربال در اربعین 

اول و زمان بازگشت کاروان حسینی به کربال اشاره کرده است.

واژگان کليدی: امام حسین7، اربعین اول، کاروان حسیني، کربال، زیارت جابر.

زمان ورود کاروان حسينی
به کربـال

محمدامین پورامینی
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کنکاش و پژوهش در موضوع اربعین حس��یني بحث تاریخی مهمي اس��ت. بحث از این که 
آیا کاروان حس��یني پس از ماجرای حرکت دادنش��ان به کوفه و ش��ام، آیا دیگربار به کربال 
آمدند؟ اگر چنین است، در چه زمانی آمدند؟ آیا در اربعین اول می توانستند به کربال برسند؟ 
یا امکان نداش��ته و در اربعین دوم بازگش��تند یا در تاریخ دیگری بوده اس��ت؟ اینها برخي از 

احتماالت و مسائل مطرح در این زمینه است.
 در بح��ث تاریخ��ی، براي رس��یدن ب��ه نتیجه درس��ت باید ادل��ه دو طرف را بی��ان کنیم و

 پاسخ دهیم.1  

زیارت جابر و عطیه
درباره زیارت جابر در روز اربعین، ش��یخ مفید در کتاب »مس��ار الش��یعه« تصریح مي  کند که 

جابر به زیارت حضرت شتافته است. ایشان مي   نویسد:
ی��وم العش��رین منه )صفر( هو الی��وم الذی ورد فیه جابر ب��ن عبداهلل االنصاری 
صاحب رس��ول اهلل7 و رضی اهلل تعالی عنه من المدینة إلی کربالء لزیارة قبر 

سیدنا أبی  عبداهلل، فکان اول من زاره من الناس؛2
روز بیستم صفر، روزی است که جابر یار پیغمبر، خود را از مدینه به کربال رساند و 

موفق به زیارت قبر حضرت ابی  عبداهلل7 شد و او اولین زائر سیدالشهداست. 
شیخ مفید، شیخ طوسی،3 عالمه حلی،4 ش��یخ رضی  الدین علی بن یوسف حلی،5 کفعمی،6 
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عالمه مجلسی7 و محدث نوری این واقعه را نقل کرده اند که 
در روز 20 صف��ر جناب جابر برای زیارت سیدالش��هدا7 به 

کربال آمد.
جابر از ب��زرگان و صحابه جلیل القدر پیغمبر اس��ت که در 
حدود نود س��الگی از دنیا رفت.8 جناب جابر از شاهدان شب 
دوم عقبه در قضیه منی و از حاضران در جنگ خندق و بیعت 
شجره اس��ت.9 او 18 جنگ را در رکاب پیغمبر جنگید و در 
جن��گ صفین از یاران امیرالمؤمنین7 بود.10 به هر حال جزو 
س��ابقون به تمام معناست. ایش��ان از توفیق درک و همراهي 
امام حس��ن، امام حس��ین، امام زین  العابدین و امام باقر: را 
نیز داش��ته است. این روایت را ش��یخ کلینی با سند صحیح از 
امام باقر7 نقل می کند که جابر هیچ  گاه دروغ نگفته است.11 
وی از راویان حدیث اس��ت که 1540 حدیث از او نقل شده 
اس��ت.12 برجس��تگی علمی جناب جابر به اندازه اي است که 
ذهبی با این که اختالف مش��رب با ش��یعه دارد، از او به عنوان 
فقیه و مفتی مدینه در زمان خود نام برده است.13 مرحوم سید 
محس��ن امین از او به عنوان یکی از اجالی مفسران قرآن نقل 

می کند.14 
عطیه بن سعد عوفی که همراه جابر در زیارت اربعین بوده و 
برخی به غلط او را غالم جابر معرفی می کنند نیز از دانشمندان 
و مفسران اس��ت. او که توفیق حضور در کربال را در رکاب 
جابر یافته، از مردان علم و حدیث اس��ت و روایات بس��یاري 
در فضیلت امیرالمؤمنین7 از او نقل ش��ده است.15 وي مفسر 
قرآن بود و مي گفت: من قرآن را سه بار با دید تفسیری و 70 

بار با نگاه قرائتی بر ابن  عباس خواندم.16

ش��یخ مفید، شیخ طوسی، عالمه 
حلی، شیخ رضی  الدین علی بن 
یوس��ف حلی، کفعم��ی،  عالمه 
مجلس��ی و محدث ن��وری این 
واقع��ه را نق��ل کرده اند که در 
روز 20 صفر جناب جابر برای 
زیارت سیدالشهدا7 به کربال 

آمد.
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ش��یخ ابوجعفر محمد بن ابی  القاس��م محمد بن علی طبرِی امامی در کتاب »بشارۀ المصطفی« 
نق��ل می کند ک��ه عطیه می گوید: به همراه جاب��ر به قصد زیارت سیدالش��هدا آمدم. جابر در 
کنار فرات غس��ل کرد و با آن کیفیت خاص ذکر می گفت و بعد به من گفت که دس��تم را 
روی قبر بگذار و از حال رفت و س��ه بار یا حس��ین گفت و »حبیب ال یجیب حبیبه ...« تا آخر 
و بعد آن زیارت را خواند که زیارت بس��یار عجیبي اس��ت. بعد ک��ه زیارت را تمام می کند، 
به عطیه می گوید برخیز و مرا به س��مت خانه   های کوفه بب��ر.17 این ماجرا را طبری )از علمای 
ش��یعه( در »بش��ارۀ المصطفی« نقل مي کند و خوارزمی )از علمای اهل س��نت( با اندک تفاوتي 
در کتاب ارزش��مند »مقتل الحسین7« آورده اس��ت.18 این که جابر گفت: دستم را روی قبر 
بگذار، قرینه اس��ت بر این ک��ه نابینا بوده و همین عذر و دلیل ع��دم حضور او در رکاب امام 
حس��ین7 در واقعه عاشوراس��ت. ابن قتیبه نیز در کتاب »االمامة والسیاسة« تصریح می  کند که 
 جابر بن عبداهلل در واقعه حّره )که حدود یک س��ال پ��س از واقعه کربال در مدینه روي داد( 

نابینا بود.19
در روای��ت دیگری که س��ید ابن طاووس نقل می کند و با نق��ل طبری تفاوت دارد، باز هم 
بیس��تم صفر را ذکر کرده که با جابر آمدم و همین ماجراي غسل را بیان می کند، ولی باز هم 
نش��ان دهنده عمق معرفت اوس��ت و بعد زیارت حضرت علی اکبر7، زیارت ش��هدا و قمر 
بنی  هاش��م7 را نقل مي کند و این همان زیارتی است که جناب جابر همراه با عطیه به کربال 

آمده است.20
مش��خص نیست که عطیه چگونه به جابر ملحق ش��د؟ دو احتمال در این باره داده مي شود: 
یک��ی این که عطیه در آن س��ال به حج رفته و س��پس همراه جابر از مدینه به س��مت عراق و 
کرب��ال حرکت کرده اس��ت. احتمال دیگر این اس��ت که جابر از مدینه به کوفه رفته باش��د، 
و در واقع عطیه از کوفه به جابر ملحق می ش��ود و به س��وي کربال می آید. هم روایت طبری 
و هم روایت س��ید بن طاووس در این جا مقیّد اس��ت به این که زیارت هر دوي آنها در روز 
بیس��تم صفر بوده اس��ت. البته در این دو روایت، خب��ری از مالقات با ام��ام زین  العابدین7 
 نیس��ت. آیا اهل بیت به کربال آمدند؟ آیا جابر هم موفق به زیارت امام زین  العابدین7 ش��د؟ 

این جاي بحث دارد.
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بازگشت اهل بیت به کربال
اما درباره بازگشتت اهل بیت: به کربال، ابن  نما حلي )م 645ق( 

از بزرگان شیعه و صاحب کتاب »مثیر االحزان«می  نویسد:
ولم��ا مّر عیال الحس��ین بکربالء وج��دوا جابر بن عبداهلل 
انص��اری رحم��ة اهلل علیه و جماعًة من بنی هاش��م قدموا 
لزیارته فی وقٍت واحد، فتالقوا بالحزن واالکتئاب والنوح 

علی هذا المصاب المقرح الکباد االحباب؛21

وقت��ی ک��ه اهل بی��ت ابی  عب��داهلل7 ب��ه کرب��ال آمدند، 
جماعت��ی از بنی  هاش��م را یافتندکه با جابر ب��رای زیارت 
امام حس��ین7 آمده  اند و اینه��ا همدیگر را در یک زمان 
 دیدند و مش��غول نوحه وس��وگواری بر این مصیت جگر

سوز شدند.

حال این پرس��ش مطرح می  ش��ود که اهل بی��ت چه زمانی 
آمدند؟ بی ش��ک وقتی آمدند که جابر پیش از آنها به کربال 
رس��یده بود و جماعتي بنی هاش��م نیز همراه او بودند. سید بن 

طاووس در لهوف می  گوید:
فوصل��وا إلی موضع المص��رع فوجدوا جاب��ر بن عبداهلل 
االنصاری رحمه اهلل و جماعًة من بنی هاش��م و رجااًل من 
آل الرس��ول قد وردوا لزیارة قبر الحس��ین7 فوافوا فی 

وقٍت واحد، وتالقوا بالبکاء والحزن واللطم؛22

 اهل بی��ت به کربال آمدن��د و جابر بن عب��داهلل انصاری و 
جماعت��ی از بنی  هاش��م را دیدند که آنج��ا بودند. مردانی 
از اهل بی��ت پیغمبر نیز بودند که همگ��ی برای زیارت قبر 
امام حس��ین7 آمده بودند. همه با هم یک جا و یک  زمان 
مش��غول گریه و ان��دوه و لطم )به صورت و س��ینه زدن( 

شدند.

مشخص نیست که عطیه چگونه 
به جابر ملحق شد؟ دو احتمال 
در این باره داده مي شود: یکی 
این که عطیه در آن سال به حج 
رفت��ه و س��پس هم��راه جابر از 
مدینه به س��مت عراق و کربال 
حرکت ک��رده اس��ت. احتمال 
دیگ��ر این اس��ت ک��ه جابر از 
مدینه ب��ه کوفه رفته باش��د، و 
در واق��ع عطیه از کوفه به جابر 

ملحق می شود.
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یعن��ی وقت��ی اهل  بیت به کربال آمدن��د، جابر را با عده  ای از بنی   هاش��م و مردانی از خاندان 
رس��الت دیدند. اینها بنی  هاشمی بودند که در رکاب حضرت در کربال حاضر نبودند. گرچه 
آنان را نمی  شناسیم و تاریخ آنها را معرفی نکرده، ولی مسلما جزو اسیران کربال نبودند؛ چون 

بنابر نقل ابن  طاووس پیش از ایشان به کربال رسیده بودند.
از این باالتر، روایتی است که  شیخ صدوق در امالی از فاطمه بنت علی7 آورده است که 
می گوید: »إلی أن خرج علی بن الحس��ین بالنس��وة و رّد رأس الحسین7 إلی کربالء«؛23 حضرت 
علی بن الحس��ین7 اهل بیت را آورد و س��ر مطهر ابی  عبداهلل7 را به کربال بازگرداند. این را 

شیخ صدوق به نقل از فاطمه بنت علی آورده است.
جریان واقعه کربال از چند راه به دس��ت ما رسیده است: 1. توسط خاندان رسالت، از جمله 
 حضرت امام زین  العابدین، حضرت زینب، ام  کلثوم  و فاطمه بنت علی:  نقل ش��ده اس��ت؛

2. دشمنان اهل بیت آن را نقل کرده اند. بنابراین، روایت شیخ صدوق نیز بر بازگشت اهل  بیت 
به کربال تصریح می  کند و کسی نمی تواند منکر بازگشت اهل بیت به کربال شود. 

زمان ورود اهل بیت به کربال
بحث فقط درباره زمان ورود اهل بیت: است. در این باره سه قول مطرح است:

یک قول این اس��ت که اهل بیت: در بیس��تم صفر به کربال بازگشتند. این قول عده  قابل 
توجهي اس��ت. اینان از یک طرف زیارت جابر را نقل می کنند و از سوي دیگر مالقات او با 
اهل بیت را نیز بیان کرده اند و می گویند: جابر روز بیستم صفر به کربال آمده است و مالقات با 
اهل  بیت نیز در جریان همین زیارت بوده است؛ پس اهل بیت نیز در همان بیستم صفر به کربال 
آمدند. مرحوم قاضی طباطبائی= بر این مطلب تأکید فراوان دارد. ایشان � که امام جمعه شهید 
تبریز است � کتاب مفصلی در زمینه اثبات اربعین اول دارد. در بررسي ریشه هاي بحث اربعین 
باید دانست که شاید اولین کسی که زیارت بازگشت کاروان حسیني در اربعین را نقل کرده، 
ابوریحان بیرونی )م340ق( در کتاب »اآلثار الباقية« است. وي در این کتاب مي گوید که روز 
اول صفر، س��ر مطهر سیدالش��هدا7 وارد مدینه می ش��ود و در روز 20 صفر سر مطهر به بدن 

ملحق می گردد و در آن روز زیارت اربعین است:
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و فی العش��رین رد رأس الحسین7 إلی مجثمه حّتی دفن 
مع جثته و فیه زیارت االربعین و هم حرمه بعد انصرافهم 

من الشام؛24
در بیس��تم صفر سر حسین 7 به بدن بازگردانده شد تا به 
همراه بدن دفن گردد، ودر آن روز زیارت اربعین اس��ت، 
که اهل بیت او پس از خروجش��ان از ش��ام ب��ه زیارت او 

شتافتند.
قرطبی )م 678ق( در کتاب تذک��ره نقل می کند که امامیه 
می  گویند س��ر مطه��ر پ��س از 40 روز از ش��هادت به کربال 
بازگش��ت: »و هو یوم معروف عندهم یس��ّمون الزیارة فیه زیارة 
االربعین«؛ وآن روز معروفی است که نزد شیعه است که به آن  

زیارت اربعین می گویند.25
زکریا بن محمد بن محمود قزوینی )م 682ق( همین مطلب 
را نقل کرده که روز اول صفر روز عید بنی  امیه اس��ت که سر 
مطهر ابی  عبداهلل را به ش��ام وارد کردند: »و العشرون منه رّدت 
رأس الحس��ین7 إلی جثته«؛ روز بیستم صفر سر مطهر به بدن 

بازگردانده شد.26
شیخ بهائی )م 1030ق( در کتاب »توضیح المقاصد« درباره 

می گوید:
و ف��ي هذا الی��وم وهو یوم االربعین من ش��هادته7 کان 
ق��دوم جابر انص��اری لزیارته7 واتفق ف��ی ذلک الیوم 
ورود حرمه من الش��ام إلی کربالء، قاصدین المدینة علی 

ساکنه السالم و التحیة؛27
روز اربعین، روز آمدن جابر است برای زیارت سیدالشهدا، 
و آن روز ورود اهل بیت از شام به کربالست، که از این جا 

به مدینه روند.

زکری��ا ب��ن محمد ب��ن محمود 
قزوینی )م 6۸2ق( همین مطلب 
را نقل ک��رده که روز اول صفر 
روز عید بنی  امیه اس��ت که سر 
مطهر ابی  عبداهلل را به شام وارد 
کردند: »و العش��رون منه رّدت 
رأس الحس��ین7 إل��ی جثته«؛ 
روز بیس��تم صفر س��ر مطهر به 

بدن بازگردانده شد.

وقت��ی اهل  بیت به کربال آمدند، 
جابر را با عده  ای از بنی   هاش��م 
و مردان��ی از خاندان رس��الت 
دیدند. اینها بنی  هاش��می بودند 
که در رکاب حضرت در کربال 
حاض��ر نبودند. گرچ��ه آنان را 
نمی  شناس��یم و تاری��خ آنه��ا را 
معرفی نکرده، ولی مس��لما جزو 
اسیران کربال نبودند؛ چون بنابر 
نقل ابن  طاووس پیش از ایش��ان 

به کربال رسیده بودند.
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مناوی )م 1031ق( در »فیض القدیر« آورده اس��ت: »و االمامیة یقولون: الرأس أعید إلی الجثة 
و دفن بکربالء بعد اربعین یومًا من القتل«؛28 ش��یعه می گویند: سر مطهر به کربال بازگردانده شد 

و همراه بدن، بعد از چهل روز از شهادت دفن گردید.
عالمه مجلسی )م 1110ق( درباره علّت استحباب زیارت سیدالشهدا7 در روز اربعین می فرماید:

و المش��هور بین االصحاب أن العلة فی ذلک رجوع حرم الحس��ین صلوات اهلل 
علیه فی مثل ذلک الیوم إلی کربالء عند رجوعهم من الش��ام، و الحاق علی بن 

الحسین صلوات اهلل علیه الرؤوس باالجساد.29
مش��هور بین اصحاب این است که علت آن، بازگشت خاندان امام حسین7 در 
آن روز به کربالست، به هنگام بازگشت از شام، و ملحق ساختن سرها به بدن ها 

توسط علی بن الحسین7 است.
شبراوی در »االتحاف بحب االشراف« می   نویسد: »و قيل أعيد إلی الجثة بکربالء بعد اربعين 

يومًا من مقتله«؛30 گفته شده که پس از چهل روز سر به بدن بازگردانده شد.
شبلنجی )متوفای 1322ق( می  گوید: »و ذهبت االمامیه إلی أنه أعید إلی الجثة و دفن بکربالء 
بعد أربعین یوماً من المقتل«؛31 امامیه می  گویند: سر به بدن بازگردانده شد، و پس از چهل روز 

از شهادت در کربال دفن گردید.
آیت  اهلل میرزا محمد اشراقی، معروف به »ارباب« کتابی به نام »االربعین الحسینیه« دارد. وی 
عالم متتبعی بودند و به نظر می رس��د کتاب »تحقیق درباره اربعین اول« مرحوم آیت  اهلل شهید 
قاضی طباطبائی از همین دو س��ه صفحه مرحوم اش��راقی الهام گرفته باشد؛ چون ایشان همین 
سخنان را در قالب صدها صفحه پرورانده است و البته تتبع بسیار نموده است؛ ولی جان سخن 
را مرحوم اشراقی پیش از ایشان بیان کرده است، و آن این است که بازگشت در اربعین اول 
اس��تبعادی ندارد و کسی نمی  تواند با دلیل اس��تبعادی رجوع اهل بیت: را به کربال رد کند. 

مرحوم قاضی طباطبائی هم تتبع گسترده اي در همین محور دارد. اینها کالم موافقین است.
این نظر، مخالفیني نیز دارد؛ از جمله س��ید ابن طاووس که در »اقبال االعمال«32 در این باره 
نظري دارد. عالمه مجلسی،33 محدث نوری،34 محدث قمی،35 مرحوم آیتی36 و شهید مطهری37 
در این گروهند. برخی هم نتوانس��تند هیچ نظري ارائه دهند و سکوت کرده اند؛ مانند مرحوم 

آیت  اهلل طبسی نجفی.38
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مقام تل الزینبیة في کربالء



ویژه نامه اربعین حسینی
236

در این جا برای روشن شدن دورنمای بحث بر چند مطلب تأکید می  کنیم:
1. در نسبت اصل اربعین و ارتباط آن با زیارت سیدالشهدا7 در آن روز خاص و استحباب 

زیارت امام در روز اربعین جای شک و تردید نیست.
2. نسبت به زیارت جناب جابر در روز اربعین هم جای شک نیست.

3. در مالقات جابر با اهل بیت: هم جای شک نیست.
ح��اال اگر بگویی��م این زیارت و این مالق��ات نیز در همان اربعین بوده اس��ت، پس معلوم 

می شود که بازگشت اهل بیت هم در روز اربعین است. 

آیا بازگشت اهل بیت به کربال در اربعین اول ممکن است؟
در این جا این س��ؤال مطرح می  شود که آیا بازگشت ایشان در اربعین اول ممکن است یا نه؟ 
اصل امکان این امر را مرحوم قاضی طباطبائی به خوبي اثبات کرده است؛ یعنی فرض مسئله را از 
صورت امتناع که برخی آن را مطرح کرده اند خارج کرده و با شواهد متقن تاریخی ثابت کرده 
اس��ت که این کار شدنی است؛ منتها با این فرض که اهل بیت: تا 15 محرم در کوفه بوده اند 
و سپس به سمت شام حرکت کرده اند و اول صفر به شام رسیده اند. در شام نیز بیش از هفت یا 
هش��ت روز نمانده اند و به سوي کربال بازگشته اند؛ منتها از راه بادية الشام به عراق رفته اند. باید 
توجه داش��ت که دو راه از عراق به سوي ش��ام بوده است: یکی راهی است که از سمت شمال 
می آید که به آن »راه س��لطانی« می گفتند؛ راه دیگر از جنوب به س��وي بُصرا بوده که در مسیر 
حرکت از دمش��ق به س��وي اردن و حجاز اس��ت و از نزدیکی بُصرا راهی به سمت عراق است 
که میان  بر اس��ت و به آن »بّر الشام« یا »بادية الش��ام« می  گویند و این همان راهی است که با راه 
حجاز حدود 120 کیلومتر مشترک است و بعد راه عراق از راه اردن و حجاز جدا می شود، اما 
راه ش��مال دمشق حّد مشترکی با راه مدینه نمی  تواند داشته باشد؛ برخالف راه جنوب که وقتی 
از جنوب دمش��ق خارج مي   شوید، پس از پیمودن حدود 120 کیلومتر، منطقه ای به نام »بصری 
الش��ام« قرار دارد که ش��هری قدیمی و دارای آثار باستانی اس��ت و نزدیک مرز اردن است. در 
آن جا راه جدا می شود: یک راه به سمت عراق می رود و راه دیگر به مدینه می رسد. این قسمت 

120 کیلومتری راه مشترکی است که هم می تواند برای مدینه استفاده شود و هم برای عراق.
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بنا بر نقل ابوریحان بیرونی که س��ر مطهر را اول وارد ش��ام کردند و بنابراین که اهل  بیت: 
هم همزمان با آن وارد شام شده باشند، اگر آنان از راه بادیة الشام )راه میانبر( وارد شده باشند 
و از همان راه هم به کربال بازگش��ته باشند، امکان رسیدن اهل  بیت در روز اربعین وجود دارد 
و جای انکار نیس��ت و اگر کسی بخواهد انکار کند و بگوید مستبعد است، این حرف علمی 
نیس��ت! مگر این که کس��ی بگوید اینها از راه شمال وارد دمشق ش��دند؛ چون آثاری هم در 
مس��یر از اهل  بیت: وجود دارد؛ مثل مشهد النقطه و مزار محسن در حلب، یا در بعلبک. در 
این فرض احتمال ورود اهل  بیت در اول صفر به مش��کل برمی  خورد؛ گرچه امکان ورود سر 
مطهر در آن تاریخ وجود دارد، که بنابر قرائنی در کتاب »االیام الشامیة« این احتمال را تقویت 
کردیم که ابتدا سر مطهر )پیش از ورود کاروان حسیني( به دمشق رسید، و بار دیگر به همراه 

اهل  بیت وارد دمشق کردند.
همچنین باید دید مدت اقامت اهل بیت در شام چقدر بوده است؟ برخی مانند مرحوم قاضی 
طباطبائی حضور اهل بیت را در ش��ام بیش از هش��ت تا ده روز ندانسته اند؛39 چون انگیزه نگاه 
داشتن آنان بیش از این مقدار نبوده است. سید ابن طاووس تا یک ماه را گفته است؛40 قاضی 
نعمان ابوحنیفه )از علمای اس��ماعیلیه( در کتاب »ش��رح االخبار« یک ماه و نیم گفته است.41 
بنابرای��ن اگر اهل بیت: یک ماه یا یک ماه و نیم در ش��ام مانده باش��ند، معنا ندارد که روز 

بیستم صفر به کربال برسند.
دو نقل نیز از شیخ مفید و شیخ طوسی وارد شده است که می گویند: »وفي العشرین منه کان 
یوم رجوع حرم سیدنا وموالنا ابي  عبداهلل الحسین7 من الشام الی مدینة الرسول«؛42 روز بیستم صفر 
روز بازگش��ت اهل بیت از شام به مدینه است. بعضی خواسته اند از همین عبارت استفاده کنند 
که روز بیستم صفر به مدینه رسیدند، اما یقیناً این سخن نادرست است؛ پس این »یوم رجوع« 
چه می ش��ود؟ این روز بازگشت از ش��ام و خروج از آن است، نه روز رسیدن به مدینه؛ یعنی 
اگر ما این نقل را بپذیریم که روز 20 صفر روز بازگشت است، یعنی روز حرکت کردن آنها 
از شام به سمت مدینه است و ناگزیر با این قول مرحوم مفید و مرحوم طوسی، دیگر نمی توان 

گفت که در روز 20 صفر اهل بیت: در کربال بوده باشند.
پس با این تشتت نقل چه باید کرد؟  یک راه این است که کسی دو نقل اخیر را نپذیرد؛ زیرا 
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روایت نیس��ت، بلکه دو نقل تاریخی است که ش��یخ مفید و شیخ طوسی نقل کرده اند و یک 
نقل تاریخی صرف است که مجبور به پذیرش آن نیستیم و در این صورت اگر نپذیریم، پس 
چنانچه اهل  بیت: در حدود 13 صفر از شام خارج شده باشند و از مسیر بادية الشام حرکت 
کرده باش��ند، می توانند در اربعین اول برس��ند. ولی اگر کس��ی بگوید روز 20 صفر اهل بیت 
از ش��ام خارج ش��دند، در این صورت چطور می ش��ود که در این روز جابر در کربال باشد و 

اهل بیت را هم دیده باشد!
در این جا احتمال دیگری مطرح می ش��ود که به ذهن نویس��نده رسید و به عنوان احتمال و 
حل قضیه مطرح کردم.43 خالصه این نظر آن است که یک راه دیگری برای حل این مشکل 
وجود دارد که از دقت در روایات، کیفیت زیارت جابر به دست مي  آید، و آن این است که 

روایات بیانگر زیارت جابر دو گونه است:
یکی زیارتی است که از طبري امامي در »بشارة المصطفی«44 و سید بن طاووس در »مصباح 
الزائر«45 و خوارزمی در »مقتل الحسین«46 نقل کرده  اند، و این همان زیارت جابر است به همراه 

عطیه که در روز 20 صفر انجام شد، و در آن خبری از دیدار با اهل بیت نیست.
زیارت دیگر جابر همان است که سید ابن طاووس در »ملهوف«47 و ابن  نما در »مثیراالحزان«48 
نقل می کنند که آن جا جابر به کربال آمده اس��ت و اهل بیت را هم دیده است، ولی تاریخ آن 

معلوم نیست و نامی از عطیه برده نشده است.
اگر همین دو گونه روایت را کنار هم بگذاریم، یک مطلب به ذهن می رسد که چه لزومی 
دارد بگوییم جابر که به کربال آمده، تنها به یک زیارت بس��نده کرده باش��د؟ در حد احتمال 
می ت��وان گفت که با توجه به وجود خبر معتبر در مورد این که جابر بن عبداهلل روز اربعین در 
کربال بوده و موفق به زیارت ش��ده و از آن به عنوان زیارت اّول وی یاد مي  کنیم، وي س��پس 
به کوفه بازمی گردد و در این زیارت هیچ گزارشي از دیدار او با حضرت سید الساجدین7 
و کاروان حس��یني نیس��ت؛ بلکه در پایان زیارت به عطیه می گوید مرا سمت کوفه ببر. بسیار 
بعید اس��ت که در آن زیارت، اهل بیت: به کربال رس��یده باش��ند و عطیه هیچ اش��اره  ای به 
آن نکن��د؛ نه در نقل بش��ارة المصطفی و نه در نقل خوارزمی و نه در نقل س��ید ابن طاووس 
در »مصباح الزائر« هیچ اش��اره  ای به حضور اهل  بیت نیس��ت، اما در نقل دیگری که س��ید ابن 
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طاووس در »ملهوف« وابن نما در »مثیر االحزان« دارد، دیدار 
جابر ب��ا اهل بیت: را آوده   اند و این ک��ه جابر و جماعتی از 
بنی هاشم پیش از اهل  بیت: در کربال حاضر بودند؛ ولی در 
آن زیارت، نامی از عطیه نیست! ما این زیارت را زیارت دوم 

جابر مي  دانیم.
بنابرای��ن، جابر پس از انجام زیارت اول ب��ه همراه عطیه به 
کوفه بازگش��ته و یک بار دیگر هم به زیارت سیدالش��هدا7 
موفق گردیده اس��ت ک��ه از آن به زی��ارت دوم جابر یاد می 
کنی��م، و ای��ن همان زیارتی اس��ت که موفق به زی��ارت امام 

الساجدین7 و اهل بیت شده است.

کاروان حسینی چه زمانی به کربال آمدند؟
در اینجا این س��ؤال مطرح مي شود که بنابراین اهل بیت: 
چه زمانی به کربال رس��یدند؟ اگر ملتزم ش��ویم به قول ش��یخ 
مفید و ش��یخ طوس��ی که روز 20 صفر اهل بیت از شام خارج 
ش��ده باش��ند، ناگزیر باید از راه »بّر الش��ام« آمده باشند نه راه 
سلطانی؛ چون در مسیر رفت، برای یزید و نظام خون ریز اموي 
مهم بود که کاروان حس��یني را از راه سلطانی حرکت دهند، 
چون در آن مسیر، شهرها و مراکز عمده چون تکریت، حلب 
و بعلبک و … بود که مي  توانس��تند از کاروان اس��را استفاده 
تبلیغاتی کنند؛ ولی پس از حضور اهل بیت در ش��ام ورق علیه 
یزید برمی گردد و  دیگر وجود اهل بیت در شام به نفع یزید و 
دستگاه اموی نبود؛ بلکه ضررشان بود؛ چون در زمان حضور 
اهل بی��ت در ش��ام، با ایراد آن س��خنان آتش��ین و خطبه هاي 
روشنگرانه حضرت امام سجاد7 و حضرت زینب3 معادله 

بنابرای��ن، جاب��ر پ��س از انجام 
زی��ارت اول به هم��راه عطیه به 
کوفه بازگش��ته و یک بار دیگر 
هم ب��ه زیارت سیدالش��هدا7 
موف��ق گردیده اس��ت ک��ه از 
آن ب��ه زی��ارت دوم جاب��ر یاد 
می کنیم، و ای��ن همان زیارتی 
اس��ت که موفق به زیارت امام 
الس��اجدین7 و اهل بیت شده 

است.
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دگرگون شد و یزید دستور داد تا خاندان امام حسین7 را از شام به سمت مدینه بیرون ببرند. 
کاروان اسرا از جنوب شام به سمت حجاز حرکت داده شدند. وقتي که به سه راهي رسیدند 
گفتن��د ما را به کربال ببری��د تا تجدید عهد کنیم. باتوجه به دس��تور یزید در خوش رفتاری با 
اس��را، دیگر مخالفتي با این خواس��ته نکردند و آنان را به کربال بردند. بنابراین بین هفت تا ده 
روز از راه بادیة الش��ام طول می کشیده تا به کربال برسند و می توانستند در آخر صفر یا ابتدای 

ربیع االول در کربال باشند، که این مصادف با  زیارت دوم جابر است.
با این بیان، هم مسئله زیارت جابر در روز اربعین و هم کیفیت مالقاتش با اهل بیت: حل 
می شود و مشکل تاریخي مرتفع می  گردد. مگر آن که کسي به نقل تاریخي شیخ مفید و شیخ 
طوس��ی ملتزم نش��ود و بگوید که نقل ایشان صرف نقل تاریخی است و الزامی به پذیرش آن 
نیس��ت. اگر کس��ی به کالم آنها ملتزم نشود در این صورت الزم نیس��ت بگوییم جابر دو بار 

زیارت کرده و با همان یک زیارت در روز اربعین، مسئله حل می شود.

پی نوشت ها:
. این جانب درباره اربعین در سه مرحله کار کردم: یکی در ابتداي آغاز تألیف کتاب »مع الرکب الحسینی   1
من المدینة إلی المدینة« بود که چندین بار در ایران و لبنان چاپ شده است. این مجموعه در شش جلد 
تألیف شده و هر مجلد را یک نفر نگاشته است. نگارش جلد ششم بر عهده این جانب بود که به بررسی 
مقطع نهضت امام حسین7 از زمان ورود کاروان حسیني از شام  تا مدینه است و ازاین رو بحث اربعین 
نیز مطرح ش��د. این مجموعه به زبان فارس��ی با عنوان »با کاروان حس��یني از مدینه تا مدینه« توسط آقای 
عبدالحس��ین بینش نیز ترجمه شده اس��ت. در مرحله بعد، براي دانش نامه امام حسین7 اقدام به نگارش 
نوش��ته  اي به زبان فارس��ی با عنوان »اربعین حسینی« نمودم که پس از بازنگري، به طور مستقل، در کتابی 
در حدود 120 صفحه به چاپ رس��ید.در مرحله س��وم، پس از بازنگري دوباره و با دقت بیشتر در کتاب 
»االيام الشامّيه من عمر الهضة الحسينية« درج گردید که با انجام اصالحات و اضافات در لبنان چاپ شد. 
از این رو کتاب »االیام الش��امیه« از جهت اتقان مطلب و بازنگری مطالب، دقیق تر اس��ت و مطالبي افزون 

بر »الرکب الحسیني« دارد.
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. شیخ مفید، مسار الشیعه )چاپ شده در المجموعة النفيسة( ص46.  2
. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص730.  3

. عالمه حلّی، منهاج الصالح )بنا بر نقل لؤلؤ و مرجان(، ص147.  4
. عالمه حلی، العدد القوية، ص219؛ محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج 98، ص195.  5

. المصباح، ص498.  6
. بحار االنوار، ج 101، ص334.  7

. شمس الدین ذهبی، سیر اعالم النبالء، ج4، ص337.  8
. همان، 336.  9

. سیدابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج4، ص330، ش2026.  10
. همان.  11

. سیر اعالم النبالء، ج4، ص339 )چنانچه روایات او در جوامع روایي شیعه نیز شمارش شود، بر این آمار   12
ذهبي افزوده مي گردد(.

. سیر اعالم النبالء، ج4، ص336.  13
. سید محسن امین عاملی، اعیان الشيعة، ج4، ص46.  14

. ر.ک: شیخ عباس قمی سفينة البحار، ج2، ص205 »واژه عطا«.  15
. همان.  16

. ر.ک: عمادالدین طبری، بشارة المصطفی،74.  17
. موفق بن احمد خوارزمی، مقتل الحسین7، ج2، ص190.  18

. ابن قتیبه دینوری، االمامة والسياسة، ج1، ص214.  19
. ر.ک: مصباح الزائر،286.  20

. ابن نما حلی، مثیر االحزان، ص107.  21
. سید بن طاووس، اللهوف، ص225.  22

. شیخ صدوق، امالي، ص232، ح243.  23
. ابوریحان بیرونی، اآلثار الباقية، ص 422.  24

. ابن  عبدالبر قرطبی، التذکرۀ الخواص، ج2، ص668.  25
. زکریا بن محمد قزوینی، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص45.  26

. شیخ بهائی، توضیح المقاصد، ص6.  27
. محمد بن علی مناوی، فیض القدیر، ج 1، ص 205.  28

. بحار االنوار، ج 101، ص334.  29
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. عبداهلل بن محمد شبراوی، االتحاف بحب االشراف، ص70.  30
. سید مؤمن بن حسن شبلنجی، نور االبصار، ص121.  31

. سید بن طاووس، اقبال االعمال، ص589.  32
. بحار االنوار، ج 101، ص334.  33

. محدث نوری، لؤلؤ و مرجان، ص144 به بعد.  34
. شیخ عباس قمی، منتهی اآلمال، ص524.  35

. محمدابراهیم آیتی، بررسي تاریخي عاشورا، ص148.  36
. مرتضی مطهری، حماسه حسیني، ج1، ص30.  37

. محمدرضا طبسی نجفی، مقتل االمام الحسین7، ص285 )نسخه خطي(.  38
. سید محمدعلی قاضی طباطبائی، تحقیق درباره اربعین اول، ص29.  39

. اقبال االعمال، ص589.  40
. قاضی نعمان مغربی، شرح االخبار، ج3، ص269.  41

. مسار الشيعة،  ص46؛ مصباح المتهجد، ص730.  42
. متأس��فانه پس از چاپ کتاب اربعین حس��ینی، عده ای برخی مطالبش را حذف کردند و مقداری بر آن   43
افزودند و به عنوان تحقیق پیرامون اربعین در برخی از مجالت منتسب به حوزه چاپ کردند، که خالف 

امانتداری است. 
. بشارة المصطفی، ص74.  44

. مصباح الزائر، ص286.  45
. مقتل الحسین7، ج2، ص190.  46

. اللهوف، ص225.  47
. مثیر االحزان،  ص107.  48
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چکيده 
جابربن عب��داهلل انص��اری به همراه ش��اگردش عطیه عوفی نخس��تین زائ��ران حرم امام 
حسین7 بودند که پس از واقعة عاشورای سال 61 هجری از مدینه رهسپار عراق شدند 

و روز بیستم صفر به کربال رسیدند. زیارت اربعین سیدالشهدا7 یادگار اوست.
جابر صحابی رسول خدا9 و پنج امام معصوم: پیش از هجرت پیامبر9 به مدینه، 
در من��ی با آن حضرت بیعت کرد. او در جنگ های بس��یاری در رکاب رس��ول خدا9 و 
امیرمؤمنان7 ش��رکت کرد و همواره مداف��ع پیامبر9 و اهل بیت: بود. گزارش جابر 
از حجةالوداع و حضور او در ش��مار راویان حدیث غدیر، نش��ان از شخصیت آگاه و شجاع 
او  دارد. ای��ن صحابی جلیل القدر هیچ گاه در برابر س��تم خلفای ام��وی خاموش نماند در 
رخدادهای صدر اس��الم، حضوری پرنگ داشت. این نوشتار، ضمن معرفی جابربن عبداهلل 
انصاری به عنوان نخستین زائر اربعین حسینی، ابعاد گوناگون این شخصیت منحصربه فرد 

را بیان می کند.

واژگان کلي�دی: جابربن عب��داهلل انصاری، صحابی رس��ول خدا9، امام حس��ین7، 
نخستین زائر، زیارت اربعین. 

جابربن عبداهلل انصاری
اولين زائر اربعين حسينی

حسین واثقی
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پدر جابر
عب��داهلل، پ��در جابر یکی از نقب��ای دوازده گانه و جزو هفتاد نفری اس��ت که پیش از هجرت 
پیامب��ر ب��ه مدینه، به مکه رفتند و در منی با حضرت بیعت کردند و چون به مدینه بازگش��تند، 
زمین��ه هجرت حضرت را در مدینه فراهم آوردند و پ��س از ورود پیامبر9 به مدینه، در راه 
تبلیغ اس��الم کوشش کردند. ابن  کثیر دمشقی از عبداهلل، پدر جابر حکایت می کند که رسول 
اهلل9 درباره ایشان فرمود: خداوند به شما انصار پاداش خیر دهد؛ به ویژه آل عمرو بن حرام 

)خاندان جابر( و سعد بن عباده.1
عبداهلل در غزوه بدر حضوری پرش��ور داش��ت و هنگامی که لشکرگاه اسالم را دید، نزد 

پیامبر9 آمد و انتخاب این محل را به فال نیک و نشانه پیروزی اسالم گرفت.2
واقدی و ابن ابی  الحدید درباره حضور عبداهلل در جنگ اُحد می نویس��ند: چند روز پیش 
از غزوه  اُحد، عبداهلل پدر جابر یکی از ش��هدای غزوه بدر به نام »مبش��ر بن عبدالمنذر« را در 
عالَم رؤیا دید که به او گفت: چند روز بعد به س��وی ما خواهی آمد. عبداهلل پرس��ید: جایگاه 
تو کجاس��ت؟ گفت: هر جای بهشت بخواهیم، منزل می کنیم. عبداهلل پرسید: مگر تو در بدر 

شهید نشدی؟ گفت: آری، سپس زنده شدم.
وقتی عبداهلل این رؤیا را برای پیامبر9 نقل کرد، حضرت فرمود: این مژده ش��هادت برای 
توس��ت. ش��اید همین رؤیا سبب آمادگِی بیشتر عبداهلل ش��ده بود؛ زیرا در شبی که فردای آن 
جنگ اُحد رخ داد، به فرزندش جابر وصیت کرد: »امیدوارم فردا در زمره  اولین گروه ش��هدا 
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باش��م. تو را درباره نیکی به خواهرانت سفارش می کنم.« هم چنین از جابر روایت شده است: 
وقتی غزوه اُحد پیش آمد، پدرم مرا فراخواند و گفت: من خودم را جزو اولین شهدای لشکر 
پیامب��ر9 می بینم. من پس از پیامبر کس��ی را گرامی تر از تو باق��ی نمی گذارم. بدهکاری مرا 

بپرداز و خیرخواه خواهرانت باش.
در جریان تخلف گروهی از لش��کر اس��الم که پیامبر آنان را مأمور حفاظت از جبل الرماة 
کرده بود، فقط دوازده نفر باقی ماندند که یکی از آنان عبداهلل پدر جابر است. از سوی دیگر، 
گروهی دویس��ت نفری از لش��کر قریش از پشت سر به مسلمانان هجوم آوردند و آن دوازده 

نفر را که با شهامت می جنگیدند، به شهادت رساندند. 
جابر می گوید: وقتی پدرم به ش��هادت رس��ید، روپوش را از چه��ره اش کنار زدم و او را 
بوس��یدم. پیامبر9 مرا می دید، اما مرا از آن کار بازنداش��ت. وقتی پدرم در اُحد به ش��هادت 
رس��ید، عّمه ام فاطمه برای او می گریست؛ پیامبر فرمود: برای او گریه کنی یا نکنی، فرشتگان 

با بال های خود بر او سایه افکنده اند تا او را بردارید و دفن کنید.
به سفارش پیامبر، عبداهلل پدر جابر و عمروبن الجموح، شوهرعمه  جابر را در یک قبر نهادند. 
چهل  وش��ش سال بعد، در دوران حکومت معاویه، کانال آبی را برای مدینه حفر می کردند که 
مسیر آن از قبر عبداهلل و عمرو بن الجموع می گذشت. جنازه آن دو شهید واالمقام را برداشتند تا 
در جایی دیگر دفن کنند؛ دیدند جنازه ها تازه مانده و هیچ تغییری نکرده اند و حتی دست عبداهلل 
روی زخمی که در چهره اش بود قرار داش��ت. وقتی دس��ت او را از روی جراحتش برداشتند، 

خون از آن جاری شد و تا دستش را دوباره روی جراحتش قرار ندادند، خون قطع نشد.3

فرزندان و نوادگان جابر
برای جابر، سه فرزند بدون واسطه نام برده شده است. در کتاب »قاموس الرجال« گوید: جابر 
انصاری دو پسر داشت: عبدالرحمن و محمد.4 در کتاب تهذیب التهذیب آمده است: فرزندان 

جابر عبارتند از: عبدالرحمن، عقیل و محمد.5
اما از نوادگان و منسوبین او، افرادی را که آگاهی یافتیم ذکر می کنیم:

1. ابن  اثیر گوید: در ش��عبان سال 512 هجری، ابوالفضل بکر بن محمد بن علی بن الفضل 
األنصاری، از نوادگان جابر بن عبداهلل انصاری که از شهر بخاراست، وفات یافت.6
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2. در پاورقی »نقباء البش��ر« در ش��رح حال عالم کامل و صاحب کرامات و نفس قدس��ی 
آیت اهلل معّظم مولی حس��ینقلی همدانی= )1239 � 1311( آمده اس��ت که او از ذریه جابر بن 

عبداهلل انصاری است.7
3. یکی دیگر نوادگان ایش��ان، فقیه بلندآوازه و اصولِی عمیق، آیت اهلل العظمی حاج ش��یخ 
مرتضی انصاری دزفولی )1214 � 1281( است.8 در کتاب »زندگی و شخصیت شیخ انصاری« 
شجره نامه ای برای شیخ انصاری درج شده که با 16 واسطه به جابر می رسد.9 البته به نظر ما این 

شجره نامه کامل نیست و نیمی از آن افتاده است. 
4. یکی دیگر از منسوبین جابر بن عبداهلل، شیخ جابر کاظمی است که صاحب دیوان شعر است.10

5. دیگر منس��وبین به جابر بن عبداهلل، خاندان مشهور و بزرگی در اصفهان است که به »جابری  
انصاری« معروفند. بزرگ این خاندان به نام »جالل الدین« هفتصد سال پیش به ایران هجرت کرد.

6. خان��دان بزرگ و مش��هور »مش��ایخ انصاری« نیز منس��وب به ایش��انند که در روس��تای 
»نودای  جان« از قصبه  »س��رکوه« در هش��ت فرسخی داراب در اس��تان فارس زندگی می کنند 
. جمع��ی از فضالی معاصر نیز از این خاندان بزرگ برخاس��ته اند که نامدارترین آنان عالمه 
مجاهد زاهد حاج شیخ یحیی انصاری دارابی شیرازی است که اکنون مدرس فلسفه و حکمت 

اسالمی در حوزه مبارک قم است. وی از نوادگان شیخ زکریا و شیخ عبدالرحمن است.
درباره  انگیزه مهاجرت فرزندان جابر از مدینه منوره به استان فارس و زمان آغاز آن، احتمال 
می رود در زمانی که فرزندان امام موس��ی کاظم7 برای زیارت امام رضا7 از مدینه به سوی 
مرو حرکت کرده اند، از فرزندان جابر هم در کاروان آنان حضور داشته است. این کاروان وقتی 
به ش��یراز می رسد، حاکم فارس از طرف مأمون مأموریت می یابد تا از حرکت آنان جلوگیری 
کند و نبردي بین دو طرف درمی گیرد و حضرت احمد بن موسی شاه چراغ و برادرش به شهادت 
می رسند. نوادگان جابر که در آن کاروان حضور داشته اند، پراکنده می شوند و در قریه  »نودای 

جان« سکونت می گزینند و از نسل آنان تاکنون در همان  جا اقامت دارند.

اولین دیدار جابر با رسول خدا9
یک س��ال پیش از هجرت پیامبر به یثرب، هفتاد نفر از مردم یثرب به حج آمدند و در منی با 
پیامبر9  مالقات و گفت و گو کردند. از آن هفتاد نفر یکی »عبداهلل« پدر جابر، و دیگری خود 
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جابر بود که کم س��ال ترین آنان بود. او هنوز به پانزده سالگی 
نرسیده بود که با پیامبر9 بیعت کرد.

اسوه اخالص
اولین جنگی که جابر در آن حضور داش��ت، »حمراء األسد«  
اس��ت. کفار قریش در اُحد به لشکر اس��الم ضربه سهمگینی 
زدن��د و هفتاد نف��ر از رزمندگان اس��الم و س��ردارانی چون 
»حمزه« و »مصعب« را به ش��هادت رس��اندند و به س��وی مکه 
عقب نشینی کردند. اما در بین راه به فکر افتادند که بازگردند 
و کار مس��لمین را یکسره کنند و برای همیشه از دست رقیب 
آسوده ش��وند. چون این خبر به پیامبر رسید، حضرت دستور 
داد ت��ا آن��ان که در اُحد ش��رکت داش��ته اند، آم��اده تعقیب 

 

دشمن شوند.
رزمن��دگان و مجروحان اُحد حرکت می کنند و کس��انی 
که در اُحد پیامبر را یاری نکردند اجازه مش��ارکت نمی یابند. 
در این میان جابر به حضور پیامبر9 ش��رفیاب می ش��ود و با 
آن ک��ه روز قب��ل پدرش در اُحد به ش��هادت رس��یده بود و 
فرمان جنگ ش��امل او نمي  ش��د، با خواهش و التماس از آن 
حض��رت تقاضا می کند تا به او اجازه  جهاد بدهند و پیامبر نیز 
مي پذیرند. جابر مي گوید: از غایبان در اُحد، به جز من کسی 

در »حمراء األسد« حاضر نشد.11
جابر در جنگ ه��ا و رخدادهای مهم زم��ان پیامبر مانند: 
غزوۀ المریسیع، غزوه احزاب، غزوه بنی  قریظه، صلح حدیبیه، 
غزوه خیبر، س��ریه خب��ط، فتح مکه، محاص��ره طائف، غزوه 

تبوک حضور داشت.12

جاب��ر در جنگ ها و رخدادهای 
مه��م زمان پیامب��ر مانند: غزوة 
المریس��یع، غزوه احزاب، غزوه 
بنی  قریظ��ه، صلح حدیبیه، غزوه 
خیبر، س��ریه خبط، فت��ح مکه، 
محاص��ره طائف، غ��زوه تبوک 

حضور داشت.
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جابر در حجة الوداع
امام باقر7 می فرماید: ما به حضور جابر بن عبداهلل رسیدیم؛ از یکایک افراد احوال پرسی 
ک��رد تا نوبت به من رس��ید. خ��ود را معرفی ک��ردم ، او رو به من کرد و دکم��ه باال و پایین 
لباس��م را ب��از ک��رد و کف دس��ت خود را روی س��ینه ام نه��اد و گفت: خوش آمدی پس��ر 
ب��رادر! هر چه خواه��ی بپرس. گفتم: از حجة ال��وداع برایم بگو. جابر گفت: رس��ول  اهلل9 نُه 
س��ال در مدینه ماند و حج نگزارد تا در س��ال دهم هجری اعالم ش��د که رسول اهلل9 به حج 
 م��ی رود. انبوه��ی از مردم به مدینه آمدند ت��ا اعمال حج را از آن حض��رت بیاموزند و چون

 او عمل کنند. 
جابر س��پس گزارش��ی از احرام رس��ول اهلل9 در مس��جد ش��جره، ورود آن حضرت به 
مسجدالحرام، طواف، نماز و سعی آن حضرت بیان داشت. آن  گاه از آمدن حضرت علی7 

از یمن برای حج و ملحق شدن به حضرت پیامبر در مکه شرحی ارائه کرد.13
این گزارش جابر از حجة الوداع، از س��یمای علمی وی پرده برمی دارد که چگونه با دقت 
الزم به جزئیات سفر پیامبر توجه داشته و آنها را ثبت و ضبط کرده و به روشنی برای مردم و 

اندیشمندان بازگو نموده است.

حدیث غدیر خم به روایت جابر
عالم��ه امینی= ب��ه تفصیل از 110 نفر نام می ب��رد که از اصحاب پیامب��ر بودند و حدیث 
غدی��ر را روای��ت کرده ان��د.14 یک��ی از آنان که به نش��ر فضای��ل علی7 و س��یره پیامبر9 
ش��جاعانه همت گماش��ت، جابر ب��ود. او و دیگر زب��دگان از اصحاب پیامبر9 س��خنان آن 
روز حض��رت را برای م��ردم بازگو می کردند و نمی گذاش��تند غدیر خ��م از خاطره ها محو 
ش��ود. یک ب��ار که امام س��جاد7 محم��د حنفیه فرزند حض��رت علی7 و ام��ام باقر7 و 
جمعی دیگر در جلس��ه اش حضور داش��تند، مردی عراقی وارد ش��د و او را به خدا س��وگند 
داد ت��ا آنچ��ه از پیامبر9 دیده و ش��نیده بازگوید. جاب��ر گفت: ما در نزدیک��ی »ُجْحفه« در 
غدی��ر خم بودی��م و در آن جا مردمانی بس��یار از طوایف ُجَهینه و مَُزین��ه و غفار )و دیگران( 
 گ��رد آم��ده بودند. رس��ول اهلل9 از خیمه  خ��ود بیرون آمد و دس��ت عل��ی7 را گرفت و

 فرمود: »َمْن ُکْنُت َموالُه َفَعِلیٌّ َمْوالهُ«.15
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جابر و درک پنج امام معصوم7

1. جابر همراه امام علی7 
مورخان و محدثان، جابر بن عبداهلل انصاری را در فهرست 
کسانی نام برده اند که علی7 را اولین ایمان آورنده به پیامبر 
اس��الم مي دانند.16 ش��یخ مفید، جابر را در فهرست صحابه اي 
آورده که علی7 را جانش��ین بالفصل پیامبر9 می دانستند و 

سپس دالیل این گروه بر برتري علی7 را برشمرده است.17
ش��یخ صدوق ب��ه س��ند متص��ل از ابوالزبیر مّک��ی که از 
ش��اگردان جابر است، روایت می کند: جابر را دیدم در حالی 
که عصا به دست در محلّه های انصار در مدینه و محافل آنان 
گ��ردش می کرد و می گفت: ای گروه انصار! فرزندانتان را با 
عش��ق علی ادب بیاموزید، و هر کس س��رباز زند، بنگرید در 

احوال مادرش.18
شیخ مفید به سند متصل از »سالم بن أبی الجعد« نقل می کند 
که از جابر بن عبداهلل انصاری در حالی که پیر و فرتوت ش��ده 
و ابروانش روی چش��مانش را گرفته ب��ود، درباره امام علی7 
پرسیدند. جابر با دس��ت ابروانش را باال زد و گفت: او بهترین 
انسان هاست؛ او را دشمن نمی دارد، مگر کسی که منافق باشد، 

و در او شک نمی کند، مگر کسی که کافر باشد.19
ش��یخ صدوق به سند متصل از »س��الم بن ابی   الجعد« نقل 
می کن��د: از جابر ب��ن عبداهلل درب��اره علی ب��ن ابی طالب7 
پرسیدند؛ جابر گفت: »او پس از پیامبران، بهترین آفریده خدا 
از اول آفرینش تا پایان خلقت اس��ت. خداوند بزرگ پس از 
پیامب��ران مخلوقی گرامی تر از علی ب��ن ابی طالب و امامان از 

نسل او نیافریده است«.

ش��یخ مفی��د به س��ند متصل از 
»س��الم بن أب��ی الجع��د« نقل 
می کند ک��ه از جابر بن عبداهلل 
انص��اری در حال��ی ک��ه پیر و 
فرت��وت ش��ده و ابروانش روی 
چشمانش را گرفته بود، درباره 
امام عل��ی7 پرس��یدند. جابر 
با دس��ت ابروان��ش را باال زد و 
گفت: او بهترین انسان هاس��ت؛ 
او را دش��من نم��ی دارد، مگ��ر 
کس��ی که منافق باشد، و در او 
ش��ک نمی کند، مگر کس��ی که 

کافر باشد.

یکی از آنان که به نشر فضایل 
پیامب��ر9  س��یره  و  عل��ی7 
ش��جاعانه همت گماشت، جابر 
از  زب��دگان  و دیگ��ر  او  ب��ود. 
اصحاب پیامبر9 س��خنان آن 
روز حضرت را برای مردم بازگو 
می کردند و نمی گذاشتند غدیر 

خم از خاطره ها محو شود.
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س��الم از جابر مي پرسد: درباره کس��ی که با علی دشمنی کند و او را کوچک شمارد چه 
می گویی؟ گفت: »به جز کافر، شخص دیگری با او دشمنی نکند و به جز منافق او را کوچک 
نش��مارد.« سالم پرسید: چه گویی درباره کسی که او و امامان از فرزندان او را دوست بدارد؟ 
گفت: »پیروان علی7 و امامان از نس��ل او رس��تگارند و در قیامت در امانند.« س��پس جابر از 
حاضران پرس��ید: اگر کس��ی برخاس��ت و مردم را به گمراهی دعوت کرد، چه کسانی به او 
نزدیک ترند؟ در پاس��خ گفتند: پیروان و یارانش. جابر پرس��ید: اگر کس��ی برخاست و مردم 
را به هدایت فراخواند، چه کس��انی به او نزدیک ترند؟ در پاس��خ گفتن��د: پیروان و یارانش. 
جاب��ر گفت: »و ای��ن چنین علی بن ابی طالب در روز قیامت لواء الحمد به دس��ت اوس��ت و 

نزدیک ترین مردم به او پیروان و یارانش می باشند«.20
این س��خن نیز از جابر اس��ت: »در جنگ اح��زاب که علی7 دش��من را درهم کوبید و 
متالش��ی کرد، مالئکه خوشحال شدند؛ پس هر کس از دیدن علی شادمان نشود، لعنت خدا 

بر او باد«.21
روزي حضرت باقر7 از جابر درباره عایش��ه و نبرد او با علی7 پرسید. جابر گفت: یک 
روز بر عایش��ه وارد ش��دم و پرس��یدم درباره علی بن ابی طالب چه می گویی؟ سرش را پایین 
انداخت و پس از لختی درنگ، س��رش را باال آورد و دو بیت ش��عر ب��ه این مضمون خواند: 
»وقتی طال را بر محک زنند، ناخالصی آن پدیدار ش��ود. ما انس��ان ها نی��ز خالص و ناخالص 

داریم؛ علی در میان ما به سان محک است که سره را از ناسره جدا می کند«.22

2. جابر در جنگ های دوران زمامداری امام علی7
جنگ های��ي که در دوران زمام��داری امام علی7 رخ داد، ویژگی هایي داش��ت که در 
جنگ های زمان پیامبر خدا9 نبود. مهم ترین آنها این بود  که طرف مقابل علی7 در ظاهر، 
اهل اس��الم و ق��رآن و نماز بود، اما طرف مقابل در جنگ های زمان رس��ول  اهلل9 مس��لمان 
نبود. همین ویژگی، س��نگینی کار را بر امام عل��ی7 دوچندان می نمود. چه قدر باید زحمت 
می کش��ید تا اصحاب و لشکریان خود را توجیه کند که دشمن گرچه به ظاهر مسلمان است، 

اما نبرد با او واجب است؛ چرا که اساس و کیان اسالم را به خطر افکنده است.
همین امر باعث شد که جنگ صفین با پیروزی امام پایان نیابد و اصحاب بی خرد در برابر 
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امام7 جبهه جدیدی گش��ودند و جنگ نهروان را ب��ه راه انداختند. این وضع پیچیده، حتی 
باعث ش��د که برخی از امام7 تقاضا کنند آنان را برای جهاد به مرزها بفرستد تا در صورت 

بروز جنگ، طرف مقابل آنان کفار باشند نه مسلمان نماها!
با توجه به این وضعیت بود که جابر می گفت: »الش��اکُّ فی َحْرِب َعِلیٍّ کالّش��اکِّ فی َحْرِب 
رسول اهلل9«؛23 کس��ی که در حقانیت جنگ های امام علی7 تردید کند، مانند کسی است 
که در حقانیت جنگ های پیامبر تردید کرده  اس��ت. این س��خن جابر، نشان از بینش عمیق و 

درک درست او از اسالم دارد.
الف( جنگ جمل

مرک��ز خالف��ت امیرالمؤمنین علی7 ابت��دا در مدینه منوره بود، اما زمانی نگذش��ت که 
پیمان   ش��کنان در بصره گرد آمدند و با تجهیز نفرات و نیرو و امکانات، بصره را به مرکز فتنه 
و آش��وب و هرج و مرج تبدیل کردند. امام به ناچار از مدینه به س��وی عراق هجرت کرد و 
در کوفه رحل اقامت افکند و از آن  جا لشکری آراست و به سوی بصره بیرون شد و در یک 
روز، آن فتنه را س��رکوب و اجتماع فتنه انگیزان را متالش��ی کرد. در این نبرد که اولین نبرد 

دوران زمامداری امیرالمؤمنین7 بود، جابر در رکاب حضرت بود.
جاب��ر می گوید: م��ا با امیرالمؤمنین7 در بصره بودیم؛ جنگ تمام ش��ده بود و با جمعی از 
اصحاب ش��ب  هنگام دور یکدیگر نشس��ته و در گفت وگو بودیم. حضرت به س��وی ما آمد و 
پرس��ید: چه می گویید؟ عرض کردیم: درباره بدی دنیا صحبت می کنیم. فرمود: جابر! برای چه 
دنیا را مذمّت می کنی؟! س��پس حمد و ثنای الهی را به جا آورد و س��خنانی در فواید دنیا بیان 

داشت و سپس دست مرا گرفت و مرا با خود به قبرستان برد و با مردگان سخنانی بیان فرمود.24
ب( جنگ صفین

دومی��ن و مهم ترین جنگ دوران زمامداری امام علی7، جنگ صفین اس��ت که در آن 
ب��ا معاویه و یارانش جنگید. این نبرد هجده ماه به طول انجامید و به س��بب جهل و س��ادگی 
یاران امام و حیله دش��من کار به حکمیّت کش��ید. در کتاب های »اس��تیعاب« و »أس��دالغابه«، 
از نویس��ندگان اهل س��نت آمده اس��ت: جابر در خدمت علی بن ابی  طالب در صفین حضور 

داشت.25
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ج( جنگ نهروان
ساده اندیش��ان لش��کر امام7 که در صفی��ن، حضرت را 
مجبور به پذیرش حکمیّت کردند، نگذاش��تند دست کم امام 
نماینده خود را برای مذاکره با دش��من برگزیند و ابوموس��ی 
اشعری ساده  لوح را به عنوان نماینده حضرت در مذاکرات به 
وی تحمیل کردند. اما آنان که بعدها ثمره تلخ نادانی خود را 
دیدند، به جای اصالِح روش خود، در گمراهی بیشتر غوطه ور 
شدند و به امام گفتند: با پذیرش َحَکمین، تو کافر شدی؛ توبه 
کن تا ما پیروت باشیم! امام که آنان را به خوبی می شناخت و 

می دانست مردمی پیمان شکن و نادانند، نپذیرفت.
آن جماعت نیز لشکری را برای نبرد با امام7 سامان دادند. 
حضرت به ناچار برای جنگ با آنان بیرون ش��د و کار آنان را 
یکسره کرد. در این جنگ، جابر در خدمت امیرالمؤمنین7 
بود و داس��تانی را که هنگام بازگش��ت از این سفر پیش آمده 

را نقل کرده است.26

موضع جابر در برابر معاویه
در کتاب »وقعة صفین« که از کتاب های کهن اس��ت، از 
جابر بن عبداهلل نقل شده که پیامبر خدا9 فرمود: »معاویه در 

حالی می میرد که از امت من نیست«.27
جاب��ر که ای��ن حدیث را مس��تقیماً و بی واس��طه از پیامبر 
خدا9 ش��نیده اس��ت، معلوم اس��ت که در براب��ر معاویه چه 
موضعی خواهد داش��ت و ش��رکت او در جن��گ صفین در 
رکاب ام��ام علی7 گویای موضع او در برابر معاویه اس��ت. 
همچنی��ن دو ماجرای زیر، موضع جاب��ر را در برابر معاویه به 

خوبی روشن می کند:

و  »اس��تیعاب«  کتاب ه��ای  در 
نویس��ندگان  از  »أس��دالغابه«، 
اهل سنت آمده است: جابر در 
خدمت علی بن ابی  طالب7 در 

صفین حضور داشت.



ویژه نامه اربعین حسینی
254

در آخرین س��ال خالفت امام علی7، معاویه سه  هزار نفر را به فرماندهی »بُسر بن أرطاة« 
به س��وی مدینه فرس��تاد و به بُسر گفت: به س��وی مدینه حرکت کن و ساکنان آن را پراکنده 
س��از. به هر جا گذر کردی، مردمانش را بترسان و هر کس که اطاعت ما را نپذیرفت، مالش 
را غ��ارت کن و به اهالی مدینه این طور وانمود کن که آنان را می کش��ی و آنان چاره ای جز 
بیعت ندارند. لشکر معاویه وقتی به مدینه رسید، در پی اجرای دستورات او برآمد. مردم مدینه 
که با کمبود امکانات و نفرات لشکر دشمن روبه رو شدند، چاره ای جز کنار آمدن ندیدند و 
دسته دس��ته برای بیعت با فرمانده لشکر می آمدند. طایفه  بنی  سلمه که از بستگان جابر بود نیز 
برای بیعت با او آمدند. فرمانده لش��کر از آنان پرسید: آیا جابر همراه آنان است یا نه؟ گفتند: 

نه. گفت: تا جابر همراهشان  نباشد، با آنان بیعت نمی کنم.
جابر می گوید: من بیمناک و متواری ش��دم. اما بُس��ر به بنی  سلمه گفت: تا زمانی که جابر 
حاضر نش��ود، شما امنیّت ندارید. بستگانم به س��راغ من آمدند و گفتند: تو را به خدا سوگند 
می دهیم با ما بیا و با بُسر بیعت کن و خون خود و بستگانت را حفظ کن؛ زیرا اگر چنین نکنی، 

مردان ما کشته و خانواده ما اسیر می شوند.
جابر از آنان یک ش��ب مهلت خواس��ت تا بیندیش��د و تصمیم بگی��رد. در آن زمان امام 
علی7 در کوفه بود. جابر به جز »امّ  س��لمه«، گرامی ترین همسر رسول خدا9 بعد از خدیجه 
کبری، کس دیگری برای مشورت نیافت؛ پس به سراغ ایشان رفت و او در پاسخ جابر گفت: 
بیع��ت کن و خون خود و خویش��اوندانت را حف��ظ کن؛ گرچه می دانم چنی��ن بیعتی، بیعت 
ضاللت اس��ت. همین تقیّه بود که اصحاب که��ف را وادار کرد هماهنگ با مردم، صلیب به 

گردن آویزند و در مراسم آنان شرکت جویند.28
از این ماجرا موقعیت و شخصیت معروف جابر و نفرت او از معاویه آشکار می گردد.

داس��تان دوم، واقعه ای است که بین جابر و ش��خص معاویه در دوره حکومت او به وقوع 
پیوست. مشکالت و حوادث روزگار جابر را مجبور کرد تا به شام، پایتخت معاویه سفر کند 

و چاره کار را از او بخواهد. مسعودی می نویسد:
جابر به دمش��ق آمد، اما معاویه تا چند روز ب��ه او اجازه حضور نداد. پس از آن که 
اج��ازه یاف��ت و با معاویه مالقات کرد، به او گفت: ای معاویه! آیا س��خن پیامبر را 
نشنیده ای که فرمود: هر کس حاجتمند و گرفتاری را راه ندهد و به حضور نپذیرد، 
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خداوند متعال در روز قیامت که روز حاجت و نیاز است او را نپذیرد و راه ندهد؟!
معاویه از این سخن برآشفت و گفت: از پیامبر شنیدم که فرمود: شما پس از من 
به نامالیمات دچار می ش��وید. صبر و بردب��اری کنید تا در کنار حوض کوثر بر 
من وارد ش��وید. ای جابر! تو چرا بر مشکالت شکیبایی نورزیدی؟ جابر گفت: 

آنچه فراموش کرده بودم را به خاطرم آوردی.
جابر این س��خن را گفت و بیرون رفت و بر مرکبش س��وار شد و به سوی مدینه 
حرکت کرد. معاویه برای او ششصد دینار فرستاد، اما جابر آن را نپذیرفت و سه 

بیت شعر برای او نوشت که مضمونش این است:
»من قناعت را بر ثروت ترجیح می دهم؛ مشکالت را به جان می خرم؛ لباس حیا 

به تن می کنم و به جای ثروت، آبرویم را حفظ می کنم«.
و به فرس��تاده معاویه گفت: به او بگو، ای پس��ِر هنِد جگرخواره! در نامه عملت 

هرگز حسنه ای نخواهی یافت که من سبب آن باشم.29
از این داستان نیز آزادگی و وارستگی جابر و کینه معاویه به او دانسته می شود.

3. جابر در محضر امام حسن مجتبی7
ش��یخ طوس��ی و ابن ش��هر آش��وب، جابر را از اصحاب و یاران امام مجتبی7 شمرده اند.30 
ابوجعفر طبری ش��یعی در »دالئل االمامه« از جابر نقل کرده اس��ت: روزی با امام حسن7 در 
مسجدالنبی نشسته بودیم؛ به حضرت عرض کردم: دوست دارم معجزه ای از تو ببینم که آن را 
از تو برای دیگران حکایت کنم. حضرت پایش��ان را به زمین زد، دریاها نمایان شد، در حالی 
که کش��تی ها در آنها در حرکت بودند؛ از دریا ماهی گرفت و به من داد. من به پس��رم محمد 

گفتم: آن را به خانه ببر. به خانه برد و ما سه روز از آن می خوردیم.31
شیخ طوسی روایتی را نقل می کند که از آن، عمق ایمان و عشق پایدار جابر به امام حسن 
و امام حس��ین8 دانسته می شود. او به سندی که ذکر می کند، از امام سجاد7 نقل می کند: 
همان س��الی که امام حسن7 از دنیا رفت، من پشت س��ر عمویم حسن7 و پدرم حسین7 
در کوچه های مدینه می رفتم، در حالی که هنوز به س��ّن بلوغ نرس��یده بودم. در بین راه جابر 
ب��ن عبداهلل انصاری و ان��س بن مالک همراه با جمعی از قریش و انصار، با امام حس��ن و امام 
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حس��ین8 دیدار نمودند. جابر بی اختیار خود را به دس��ت  وپای آن دو بزرگوار انداخت و بر 
آن بوس��ه زد. مردی از بنی امیه که در میان جمع بود، به جابر اعتراض کرد و گفت: تو با این 
کهنس��الی و منزلتی که در اثر همراهی با رسول خدا9 داری، چنین می کنی؟! جابر در پاسخ 

او گفت:
»از من دور شو! اگر تو فضیلت و موقعیت آن دو را چون من می دانستی، بر خاک قدمشان 

بوسه می زدی«.
س��پس جابر رو به انس بن مالک کرد و گفت: روزی رس��ول خدا9 در مس��جد بود و 
اصح��اب گردش حلقه زده بودند. حضرت به من فرمود: ای جابر! حس��ن و حس��ین را نزدم 
بیاور. من رفتم و آن دو را فراخواندم. در بین راه گاهی این و گاهی آن را به دوش می گرفتم 
تا به حضور پیامبر رس��یدیم. پیامبر که احترام و محبت مرا نس��بت به آن دو دید از من پرسید: 
ای جابر! آیا آن دو را دوس��ت می داری؟ عرض کردم: پ��در و مادرم به فدایت! چرا آنان را 

دوست نداشته باشم، در حالی که مقام آنان را نزد شما می دانم؟!
س��پس پیامبر9 سخنانی در فضیلت امام حسن و امام حسین8 بیان داشت و در پایان به 

حضرت مهدی)عج( که از نسل امام حسین7 است، اشاره فرمود.32

جابر در حضور امام حسین7
ش��یخ طوس��ی جابر را در ش��مار یاران و اصحاب امام حس��ین7 نیز آورده اس��ت.33 چون 
غی��ر از ام��ام هیچ کس از س��رانجام س��فر از مک��ه به کربال که همانا ش��هادت ب��ود، اطالع 
نداش��ت، جابر و برخي دیگر از دوس��تداران امام، با ایش��ان همراه نبودند. از س��خنان جابر با 
 ش��اگردش عطیه اس��تفاده می شود که اگر جابر پایان پرافتخار آن س��فر را می دانست، امام را 

همراهی می کرد. 
در روز عاش��ورا امام خطاب به دش��من مي فرمود: آیا من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا 
من پسر وصّی و پسرعموی پیامبر شما نیستم؟ همو که پیش از همه به پیامبر9 ایمان آورد ... 
آی��ا پیامبر درباره من و برادرم نفرمود: این دو آقای جوانان اهل بهش��تند؟ اگر گمان می برید 
که چنین نیست، کسانی هستند که اگر از آنان بپرسید، از حقیقت به شما خبر دهند. از کسانی 

چون جابر بن عبداهلل انصاری و ابوسعید خدری و ... بپرسید.34
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جابر، اولین زائر امام حسین7 در کربال
چند روز پس از رس��یدن خبر ش��هادت ام��ام، جابر انصاری 
باِر س��فر به س��وی کربال بس��ت. پیري و دوري راه و سبعیت 
س��ّفاکانی چون یزی��د و ابن  زیاد، مانع او از این س��فر نش��د. 

 

»عطیه عوفی« ش��اگردش او را در این سفر همراهی مي کرد. 
شیخ طوس��ی جابر را اولین زائر امام حسین 7 دانسته و روز 

ورود او را به کربال، بیستم صفر همان سال دانسته است.35
س��ید بن طاووس، داس��تان زیارت جابر و عطیه از کربال 
را نق��ل ک��رده و زیارتنامه ای را که جابر با آن، امام و ش��هدا 
را زیارت کرده، آورده اس��ت. جابر پس از زیارت، روی قبر 
خم ش��د و صورت خود را به قبر مالی��د و چهار رکعت نماز 
خواند و آن گاه به زیارت قبر علی اکبر رفت و آن حضرت را 
نیز زیارت کرد و بر قبر او بوس��ه زد و دو رکعت نماز گزارد. 
سپس به زیارت بقیّه شهدا رفت و با کلماتی عمیق زیارت نامه 
خوان��د. در پایان به زیارت حض��رت ابوالفضل7  رفت و با 
جمالت��ی زیبا آن حضرت را زیارت ک��رد و دو رکعت نماز 

گزارد.36

موضع جابر در واقعه حّره
پس از آن که سیدالشهدا7 در کربال به دست لشکر یزید 
به ش��هادت رسید، مردم مدینه برآشفتند و والی مدینه را که از 
سوی یزید گماش��ته ش��ده بود، از مدینه بیرون کردند و یزید 
را شایس��ته خالفت ندانس��تند. یزید از شامیان لشکری آراست 
و فرماندهی آن را به ش��خصی س��ّفاک و خونریز به نام »مسلم 
بن عقبه« س��پرد. این لشکر ش��هر پیامبر را محاصره کرد و خدا 
می داند چه فجایعی به وقوع پیوست. هر که را خواستند کشتند 

چن��د روز پس از رس��یدن خبر 
ش��هادت امام، جابر انصاری باِر 
سفر به سوی کربال بست. پیري 
و دوري راه و سبعیت سّفاکانی 
چون یزید و ابن  زیاد، مانع او از 

این سفر نشد.
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و بی پ��روا به ناموس مردم تجاوز کردند. اموال م��ردم را آزادانه غارت کردند و ذره ای حرمت 
حرم رسول اهلل9 را پاس نداشتند.

در آن زمان جابر کهن سال شده و نوِر دیده اش به خاموشی گراییده بود. او در کوچه های 
مدینه می گش��ت و می گفت: »نابود باد هر کس خدا و رسول خدا را بترساند.« مردی پرسید: 
چه کس��ی خدا و رسول خدا را می ترس��اند؟ جابر گفت: از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: »هر 

کس مردم مدینه را بترساند، مرا ترسانده است«.
یکی از لش��کریان مس��لم بن عقبه به جابر حمله کرد و خواس��ت او را بکشد، اما »مروان 

اموی« جابر را پناه داد و او را واداشت به خانه اش برود و در را به روی خود ببندد.37

جابر با امام سجاد7
پس از واقعه کربال و ش��هادت سیدالش��هدا7، بنی امی��ه دنیا را به کام خود دیدند و نس��بت 
به اهل بیت: و ش��یعیان آزار و اذیت و فش��ار را به نهایت رس��اندند؛ به گونه ای که بیش��تر 
مردم به س��بب ت��رس، از همراهي و اظهار محب��ت به اهل بیت دوري مي کردن��د و تنها افراد 
بس��یار اندکي در همراهي اهل بیت باقی ماندند؛ به گونه ای که امام س��جاد7 را کم  یاورترین 
امام دانس��ته اند.38 در چنین ش��رایطی، جابر بن عبداهلل یکی از آن افراد اندکي بود که نس��بت 
ب��ه امام س��جاد7 ثابت  قدم و وفادار ماند و بر این اعتقاد پای فش��رد.39 ش��یخ طوس��ی و ابن 
 شهرآش��وب نیز جابر بن عب��داهلل انصاری را از اصح��اب امام زین العابدین7 ش��مرده اند.40 

جابر گوید:
زمان��ی که مروان حک��م از طرف یزید فرمان��دار مدینه بود، در پایان م��اه رمضان اعالم 
ک��رد ک��ه نماز عید فطر را در بقی��ع خواهد خواند و فرمان داد تا همه در آن جا جمع ش��وند. 
صبحگاهان که هوا تاریک بود، از منزل بیرون آمدم تا به حضور امام س��جاد7 برسم. از هر 
کوچه ای که مي گذش��تم، دیدم مردم به س��وی بقیع برای نماز عید می روند و چون مسیر مرا 
برخالف مس��یر خود می دیدند، می پرس��یدند: تو به کجا می روی؟ پاس��خ می دادم: به مسجد 
رسول اهلل9 می روم. هنگامی که وارد مسجد پیامبر شدم، به جز امام زین العابدین7  کسی را 
در آن  جا ندیدم. حضرت در حال انجام فریضه  صبح بودند و من هم نماز صبحم را به ایش��ان 
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اقتدا کردم. امام7 پس از نماز، سجده شکر گزارد و دعا کرد و من آمین گفتم؛ تا وقتی که 
آفتاب طلوع کرد، حضرت رو به قبله ایس��تاد و دس��ت ها را تا مقابل صورت باال برد و دعای 

طوالنی اي خواند.41
در پای��ان این بخش، روایتی را می آوریم که حاکي از موقعیت و جایگاه جابر بن عبداهلل 

انصاري در میان اهل بیت: و رابطه او با امام سجاد7  است.
در حدیث آمده اس��ت: فاطمه دختر امیرالمؤمنین7 روزی به سراغ جابر بن عبداهلل رفت 
و به او گفت: ای صحابی پیامبر! ما بر ش��ما حقوقی داریم: یکی این اس��ت که هر گاه دیدید 
یک��ی از ما بر اثر مجاهده و عبادت، خود را به س��ختی و نابودی انداخته، به او تذکر دهید و 
او را به رعایت حال خود دعوت کنید. علی بن الحس��ین که تنها یادگار پدرش اس��ت، بر اثر 
س��جده بسیار، بینی اش زخم شده و پیشانی و کف دست ها و سر زانوهایش پینه بسته است. به 

او بگویید از عبادت خود بکاهد و مالحظه حال خود کند.
جابر به س��وی خانه حضرت زین العابدین حرکت ک��رد و جلوي خانه، امام باقر7 را در 
میان نوجوانان بنی هاشم دید. نگاه جابر که به او افتاد با خود گفت: این نوجوان همچون پیامبر 
راه می رود. از او پرس��ید: ای نوجوان! تو کیستی؟ پاسخ شنید: محمد، فرزند علی بن الحسین. 
جابر به گریه افتاد و گفت: به خدا قسم تو به حق، شکافنده علم هستی. پدرم به فدایت، به نزد 
من بیا. حضرت باقر نزد او آمد و جابر پیراهن حضرت را گشود و صورت خود را بر سینه اش 
نهاد و بر آن بوس��ه زد و گفت: جّدت پیامبر به من فرموده تا س��الم او را به تو برسانم، و نیز به 
م��ن فرمود: تو زندگی می کنی ت��ا آن زمان که از فرزندانم محمد بن علی باقرالعلوم را ببینی، 
و آن گاه تو نابینا ش��ده باشی و او تو را ش��فا دهد. سپس به امام باقر7 عرض کرد: از پدرت 

اجازه بگیر تا من به حضورش برسم.
امام باقر به خدمت پدر رس��ید و آنچه بین او و جابر گذش��ته بود، ب��رای پدر بازگفت. امام 
س��جاد7 فرم��ود: او جابر بن عبداهلل انصاری اس��ت و اج��ازه داد تا جابر به حضورش برس��د. 
وقت��ی جابر به نزد حضرت س��جاد7 آمد، دید که از ش��دت عبادت، الغر ش��ده اس��ت. امام 
س��جاد7 احترام کرد و برخاس��ت و با جابر احوال پرس��ی کرد و او را در جای مناس��ب نشاند. 
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جابر عرض کرد: این زحمت و فش��ار چیس��ت که بر اثر زیادی عبادت ب��ه خود می دهید؟! آیا 
 نمی دانی که خداوند بهش��ت را برای ش��ما و دوستان ش��ما آفریده و جهنم را برای دشمنان شما 

پدید آورده است؟!
امام در پاس��خ فرمودند: ای صحابی پیامبر! آیا نمی دانی که خداوند گذشته و آینده پیامبر 
را آمرزید؛ اما او دست از مجاهده و عبادت برنداشت؟ آن قدر عبادت کرد تا پاهایش متوّرم 
شد. به پیامبر گفتند: با آن  که خداوند گذشته و آینده تو را آمرزیده، باز هم این  گونه عبادت 

بسیار می کنی؟ پیامبر فرمود: آیا بنده اي شکرگزار نباشم؟!
جابر که این  پاس��خ امام سجاد7 را ش��نید، عرض کرد: ای پسر پیامبر! رعایت حال خود 
کنید تا زنده بمانید؛ چراکه شما خاندانی هستید که از برکتشان بالها رفع، و سختی ها برطرف 
ش��ود و باران ببارد. امام س��جاد7 فرمود: من به روش پدرانم عمل می کنم تا آنان را در عالم 

دیگر دیدار کنم.
جاب��ر رو به حّضار مجلس کرد و گفت: در میان اوالد پیامبران همچون علی بن الحس��ین 
دیده نش��ده، مگر حضرت یوسف. به خدا قس��م فرزندان علی بن الحسین از فرزندان یوسف 
برترند؛ چرا که در میان آنان حضرت مهدی)عج( اس��ت؛ همو که زمین را پس از پر شدن از 

ستم، از عدل و داد آکنده مي کند.42

جابر در محضر امام باقر7
رابط��ه جابر با امام باقر7، رابطه ای خاص و بی نظیر ب��ود. در دوران جوانی جابر، روزی 
رسول اهلل9 به او فرمود: ای جابر! تو مردی از فرزندان مرا خواهی دید که هم نام من و شبیه 

من است و دانش را می شکافد. هر گاه او را دیدی، سالم مرا به او برسان.
این فرموده پیامبر در ذهن جابر چنان نقش بس��ت که بعدها بس��یار آرزوی دیدار شخص 
موعود را می کرد و پیوسته می گفت: ای باقرالعلم! ای باقر العلم. اهل مدینه که از دل جابر خبر 
نداشتند، می پنداشتند که هذیان می گوید؛ اما جابر در پاسخ آنان می گفت: به خدا قسم هذیان 
نمی گویم؛ چراکه از پیامبر خدا9 شنیدم که فرمود: تو مردی از فرزندان مرا خواهی دید که 

نامش و چهره اش مانند من است. او علم را می شکافد. این است که من چنین  می گویم.43
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این خاطره  از پیامبر9 ب��رای جابر آن  قدر زیبا و ماندگار 
ب��ود که آن را در زمان ها و موقعیّت های گوناگون براي مردم 
بازگو مي کرد. جابر، صبح و عصر به خدمت حضرت باقر7 
می رس��ید تا بدان  جا که باعث شگفتي مردم مدینه شده بود؛ تا 
آن که امام س��جاد7 از دنیا رفت. از آن زمان به بعد به احترام 

سوابق جابر، امام باقر7 به سراغ جابر می رفت.44
فلیح بن ابی بکر شیبانی گوید: من در خدمت امام سجاد7 
ب��ودم و فرزندانش نیز حاضر بودند. ناگه��ان جابر بن عبداهلل 
انصاری وارد ش��د و بر حضرت سالم کرد. سپس دست امام 
باقر7 را گرفت و به کناری برد و به ایشان عرض کرد: پیامبر 
خدا9 ب��ه من خبر داد که »تو م��ردی از خاندان مرا می بینی 
که نامش محمد بن علی و کنیه اش ابوجعفر اس��ت؛ هر گاه به 
حضورش رس��یدی، سالم مرا به او برسان.« جابر این را گفت 

و رفت.
بع��د از نم��از مغرب، امام س��جاد7 از فرزن��دش محمد 
باقر7 درباره مالقات با جابر پرس��ید و ایش��ان گفته جابر را 
برای پدرش بازگفت. امام فرمود: »این ویژگی که خداوند از 
جانب پیامبرش به تو ارزانی داشت، گوارای تو باد. برادرانت 
را بر آن آگاه مکن. مبادا چنان  که برادران یوسف به وی مکر 

ورزیدند، برادرانت به تو مکر ورزند«.45
روزی جابر به حضور امام س��جاد7 رسید، در حالی که 
امام باقر7 در سنین نوجوانی و در خدمت امام سجاد7 بود. 
جاب��ر به وی گفت: ای نوجوان بی��ا؛ حضرت پیش آمد. جابر 
گف��ت: برو؛ حضرت رفت. جابر گفت: قس��م ب��ه پروردگار 

جابر رو ب��ه حّضار مجلس کرد 
و گفت: در میان اوالد پیامبران 
همچون علی بن الحس��ین دیده 
یوس��ف.  مگر حضرت  نش��ده، 
به خدا قس��م فرزندان علی بن 
الحس��ین از فرزن��دان یوس��ف 
برترند؛ چرا ک��ه در میان آنان 
حضرت مهدی)عج( است؛ همو 
که زمی��ن را پس از پر ش��دن 
از س��تم، از ع��دل و داد آکنده 

مي کند.
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کعبه، چهره اش همچون چهره  پیامبر اس��ت. آن گاه از حضرت س��جاد پرس��ید: این نوجوان 
کیست؟ حضرت پاسخ داد: پسر من محمِد باقر است. جابر برخاست و خود را روی قدم های 
حضرت باقر انداخت و گفت: جانم فدایت ای پسر پیامبر خدا! سالم پدرت را بپذیر؛ چرا که 

رسول اهلل9 بر تو سالم می رساند.
در این هنگام اش��ک در چش��مان امام باقر7 حلقه زد و فرمود: »ای جابر! بر پدرم پیامبر 
خدا درود باد تا آن زمان که آس��مان ها و زمین برپاس��ت و س��الم بر تو ای جابر که سالم آن 

حضرت را رساندی«.46
س��پس جاب��ر به جای خود بازگش��ت و به امام س��جاد7 ع��رض ک��رد: روزی پیامبر به 
م��ن گف��ت: ای جابر! ه��ر گاه فرزندم باقر را دیدی، س��الم مرا به او برس��ان. او هم  نام من و 
ش��بیه ترین مردم به من اس��ت. دانش او دانش م��ن، و حکم او حکم من اس��ت. هفت تن از 
فرزن��دان او، امین الهی و معصوم و پیش��وایان ابرارند. هفتمین آنان مهدی7 اس��ت که دنیا 
 را از داد و عدل پر کند، آن  چنان که از س��تم و جور پر ش��ده اس��ت. سپس رسول اهلل9 این

 آیه را خواندند:
َکاِة َوَکانُوا  اَلِة َوِإیَتاَء الزَّ ��ًة یْهُدوَن بَِأْمِرنَا َوَأْوَحیَنا ِإلَیِهْم ِفْعَل الَْخیَراِت َوِإَق��اَم الصَّ )َوَجَعْلَناُه��ْم َأئِمَّ
لََن��ا َعابِِدی��َن(؛47 ما آنان را امامانی ق��رار دادیم که به امر ما هدایت می کنن��د و به آنان وحی 
 کردی��م ک��ه کارهای نیک انجام دهن��د و نماز به پا دارند و زکات بپردازند و آنان پرس��تنده

  ما بودند.48
روزی جاب��ر به منزل امام س��جاد7 آمد و خواس��تار دیدار امام محمد باقر7 ش��د. امام 
پاس��خ داد: او در مکتب خان��ه اس��ت؛ کس��ی را می فرس��تم ک��ه او را بی��اورد. جابر گفت: 
م��ن به خدمتش می رس��م. جاب��ر به س��وی مکتب خانه رفت. وقت��ی به حضور ام��ام باقر7 
رس��ید، ایش��ان را در آغ��وش گرفت و پیش��انی مبارکش را بوس��ید و گف��ت: پیامبر خدا به 
من فرموده س��المش را به تو برس��انم. حضرت باقر فرمود: بر رس��ول اهلل و بر تو س��الم باد. 
 س��پس جابر گفت: پ��درم و مادرم به فدایت! پیمان ببند که روز قیامت از من ش��فاعت کنی. 

حضرت فرمود: چنین کنم.49
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محمد بن مسلم و زراره، که هر دو از اصحاب ممتاز و برجسته امام باقر و امام صادق8 
هس��تند، درباره  چند حدیث از امام باقر7 پرسیدند. حضرت آن احادیث را از جابر انصاری 
برای آنان حکایت کرد. آن دو به اعتراض گفتند: ما چه کار به جابر داریم؟! حضرت فرمود: 
»ایمان جابر بدان پایه اس��ت که از تأویل این آیه که مربوط به رجعت پس از مرگ اس��ت، 

َک ِإلَی َمَعاٍد(.50 آگاه است: )ِإنَّ الَِّذی َفَرَض َعَلیَک الُْقْرآَن لََرادُّ
ْن الْفؤاد« روایت می کند: روزی امام باقر7 به دیدار جابر بن  ش��هید ثانی در کتاب »مَُس��کِّ
عبداهلل انصاری رفت و حالش را جویا شد. جابر گفت: من در حالی هستم که پیری را بر جوانی، 
بیماری را بر سالمتی و مرگ را بر زندگی ترجیح می دهم. امام باقر7 فرمود: »ای جابر! امّا من، 
اگر خداوند مرا پیر قرار دهد، پیری را دوس��ت دارم؛ اگر مرا جوان قرار داد، جوانی را دوس��ت 
دارم؛ اگر مرا بیمار کند، بیماری را دوس��ت دارم؛ اگر ش��فایم دهد، شفا و تندرستی را دوست 

دارم؛ اگر مرا بمیراند، مرگ را دوست دارم و اگر مرا زنده بدارد، زندگی را دوست دارم«.
جاب��ر که این س��خنان را از حضرت باقر7 ش��نید، صورت حضرت را بوس��ید و گفت: 
رس��ول اهلل9 راست فرمود؛ چرا که به من فرمود: »تو فرزندی از نسل مرا دیدار خواهی کرد 
که هم  نام من اس��ت و علم را می ش��کافد و زیر و رو می کند، آن   چنان که گاو، زمین را شخم 

می کند و زیر و رو می کند و به همین سبب او شکافنده دانش اولین و آخرین نامیده شد«.51
از روایاتی که نقل کردیم، این نتایج به دست می آید:

1. جابر در انتظار دیدار امام باقر7 و ابالغ سالم رسول خدا9 به وی بوده است.
2. ارتباط تنگاتنگ بین جابر و رسول اهلل9 و امام سجاد و امام باقر8 دانسته می شود، و 

این  که جابر تا چه اندازه مورد احترام اهل بیت: بوده است.
3. ابالغ سالم نه یک مرتبه، بلکه در موارد مختلف انجام شده و این نشان می دهد که جابر 
با این  عمل چه اندازه عشق و ارادت به ائمه: داشته است. مگر نه این که یاد محبوب هر چه 

تکرار شود، شیرین است؛ وگرنه با یک بار ابالغ سالم، دستور پیامبر عملی شده بود.
4. تکرار این سالم رس��انی، از س��وی جابر، با انگیزه نشر و گسترش فضایل اهل بیت: و 

معرفی مقامات آن بزرگواران بوده است.
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5. اختالف در روایات ابالغ سالم، بدان سبب است که ابالغ سالم از سوی جابر در موارد 
گوناگون انجام شده، نه آن  که فقط یک بار انجام شده و روایاتش اختالف داشته باشد.

برخورد جابر با عبدالملک مروان و کارگزارانش
جاب��ر حکوم��ت عبدالملک م��روان را حکومتی ن��اروا و ناالیق و به دور از تعالیم اس��الم 
می دانس��ت که با دسیس��ه و نیرنگ به قدرت رس��یده، و مورد رضایت مس��لمانان نیست. شیوه 
حکومت��ی عبدالملک، ظالمانه و ب��ه دور از عدل و انصاف بود و کارگزارانش نیز ش��یوه او را 
سرمشق کار خود قرار داده بودند و با شکنجه و شالّق و کشتار، کار خود را پیش می بردند. به 
همین دلیل مسلمانان خردمند، به ویژه بازماندگان از یاران رسول اهلل9  همچون جابر در مواقع 
مناس��ب، از اعتراض و بیان حقایق کوتاهی نمی کردند. واقدی در »طبقات« از عوف بن حارث 

نقل می کند:
دی��دم روزی جابر به حضور عبدالملک رس��ید. خلیفه به او خوش��آمد گفت و 
او را در کن��ار خود نش��اند. در میان صحبت ها، جابر ب��ه او گفت: همان  طور که 
می دانی، مردم مدینه مش��کالتی دارند و پیامبر گرامی این شهر را طیّبه نام نهاد. 
اگر خلیفه اقدامی برای رفع مش��کالت آن و کمک به مردم کند، شایسته است. 
عبدالملک را این س��خن خوش نیامد و اعتنایی نکرد. جابر بر گفته خود اصرار 
ورزید تا آن   که قبیصه )از نزدیکان خلیفه( به فرزند جابر که همراه او بود اش��اره 
کرد تا جابر را ساکت کند. پسر، پدر را ساکت کرد. وقتی جابر از مجلس خلیفه 
بیرون آمد، قبیصه به جابر گفت: این گروه نه جانش��ین پیامبر بلکه پادش��اهند و 
شیوه  پادش��اهی در پیش گرفته اند. جابر گفت: خداوند امتحانی نیکو کند. اگر 
در گفت��ن حق کوتاهی کنی، ت��و در نزد خداوند عذری ن��داری، در حالی که 
خلیفه س��خن تو را می پذیرد. قبیصه گفت: س��خنم را گاهی می پذیرد و گاهی 

نمی پذیرد؛ هر گاه موافق میلش باشد می پذیرد.52
در کتاب »االمامة و السیاسة« آمده است:

»حبیش بن دلجه« از سوی عبدالملک مروان به مدینه آمد تا از مردم برای او بیعت بگیرد. 
جاب��ر بن عب��داهلل انصاری را احضار کرد و به او گفت: آیا با عبدالملک به عنوان خلیفه بیعت 
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می کن��ی با پیمانی الهی و عظیم که به آن وفادار بمانی، و اگر 
مخالفت کنی، به جهت گمراهی ریختن خونت جایز باش��د؟ 
جابر که خود را مجبور به بیعت می دید گفت: این  گونه بیعت، 
تو را سزد؛ اما من بیعت می کنم، همان گونه که با رسول اهلل9 

بیعت کردم که فرمانبر باشم.53
پ��س از آن که حکومت عبدالملک پا گرفت و اس��تقرار 
یافت، حّجاج خون  آش��اِم بی رحم را به عنوان فرماندار مدینه 
گمارد. حجاج برای آن  که بر مردم سلطه یابد، افراد باقی مانده 
از اصح��اب پیامبر9 مانند: جاب��ر بن عبداهلل، انس بن مالک، 
سهل س��اعدی و ... را برگردنشان پالک و مهر آویخت تا به 
خیال خود، آنان را تحقیر کند54 او با اصحاب پیامبر این  گونه 
عمل کرد تا دیگر مردمان حس��اب کار خود بکنند و در برابر 
او تسلیم باشند. طبری در تاریخش همین داستان را نقل کرده 
و گوید: »جابر را دیدند در حالی که به دست او مهر آ ویخته 

بودند«.55
ابن  عس��اکر در »تاریخ دمشق«، با سند مذکور از جابر نقل 
می کند که گفت: »من به حضور حجاج رس��یدم و به او سالم 

ندادم«.56
امامت در نماز میّت بر بزرگان و برجستگان، نشانه بزرگی 
و اهمیت است. جابر می دانست که چون سرشناس و محبوب 
است، احتماالً والی مدینه برای کسب وجاهت و موقعیت در 
میان مردم، به پیش نمازی در نماز میت بر او پیش  قدم می شود 
و جابر نمی خواست چنین ش��ود؛ به همین سبب وصیت کرد 

که حجاج بر او نماز نخواند.57

از حدیثی ک��ه کلینی در کافی 
ذکر کرده، استفاده می شود که 
جابر به هنگام ارتحال و شهادت 
امام زین العابدین7 زنده بوده 
و امام باقر7 در دوران امامت 
خود به خان��ه جابر رفت و آمد 

داشته است.
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جابر از چه کسانی روایت می  کند؟
جابر بن عبداهلل روایات بس��یاری از معصومین به  ویژه پیامبر اکرم9 دارد. بخش��ی از این 
روایات را بدون واس��طه از پیامبر گرامی روایت می کند و بخش دیگر را به واسطه دیگران و 
این نش��ان می دهد که ده س��ال هم  نشینی و همراهی با رسول اهلل9 موجب نشد که جابر خود 
را از احادیثی که دیگران از آن حضرت ش��نیده اند، بی نیاز بداند و به آن اهمیت ندهد؛ بلکه 

جابر تشنه دانش و حدیث معصوم است؛ بی  واسطه باشد یا با واسطه.
در کتاب »تهذیب التهذیب« آمده اس��ت که جابر از این افراد روایت کرده اس��ت: پیامبر 
اکرم9، امام علی7، ابوبکر،  عمر، ابوعبیده، طلحه، معاذ بن جبل، عمار یاسر، خالد بن ولید، 
ابی بردۀ بن نیار، ابوقتاده، ابوهریره، ابوس��عید، عبداهلل بن انیس، ابوجمیل ساعدی، ام شریک، 

ام مالک و ام کلثوم دختر ابی بکر.58

تاریخ وفات جابر
رجالیان و مورخان، س��ال وفات جابر را به تف��اوت نقل کرده اند؛ از جمله این تاریخ ها را 

ضبط کرده اند: سال 73 هجری59، 74 هجری60، 76 هجری61، 77 هجری62، 78 هجری63.
در برخی کتاب ها ماجرای وفات او را ذکر کرده  و نوشته اند: حجاج بن یوسف ثقفی در 
تش��ییع جنازه او حاضر بود و بر او نماز خواند.64 با توجه به این نکته که حجاج از س��ال 73 تا 
س��ال 74 به مدت یک س��ال والی مدینه بود و پس از آن تا آخر عمرش والی عراق شد، طبعاً 

باید وفات جابر بین  سال های 73 تا 74 واقع شده باشد.
در بعض��ی کتاب ها آمده اس��ت که در آن هنگام »ابان بن عثم��ان« والی مدینه بوده و در 
آن مراس��م حاضر شده و کفنی هم برای جابر آورده است.65 طبری امارت ابان بر مدینه را از 
س��ال 76 تا 83 دانسته اس��ت.66 پس وفات جابر طبق این تاریخ  باید بین 76 تا 83 هجری واقع 

شده باشد.
از حدیثی که کلینی در کافی ذکر کرده، اس��تفاده می ش��ود که جابر به هنگام ارتحال و 
شهادت امام زین العابدین7 زنده بوده و امام باقر7 در دوران امامت خود به خانه جابر رفت 
و آمد داش��ته اس��ت.67 با توجه به این نکته که دانشمندان شهادت امام چهارم را در سال 94 یا 
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95 هجری دانسته اند، به دست می آید که وفات جابر پس از این تاریخ بوده است.
مرحوم مامقانی )دانش��مند رجالی مش��هور( با اس��تدالل خود، وفات جابر را در سال 98 

هجری دانسته است68 و اربلی هم سال 98 را زمان وفات جابر می داند.69
مرحوم صدوق ماجرای احتضار و وفات امام محمدباقر7 را نقل می کند و می گوید: در 
آن هنگام زید بن علی گفت: برادر امام حس��ین7 پس از برادرش امام حس��ن7 به امامت 
رس��ید؛ چه مانعی دارد که پس از شما من امام باشم، نه فرزندتان امام صادق7. در این وقت 
حضرت باقر7 دستور داد تا جابر بن عبداهلل را فراخواندند. هنگامی که حاضر شد، حضرت 
به او فرمود: داستان لوح سبزرنگی را که نزد مادرم فاطمه زهرا3 دیدی حکایت کن. جابر، 
حدی��ث لوح را بیان کرد. زید وقتی فهمید امامت حضرت صادق7 پس از پدرش خواس��ته 

الهی است، بدان راضی شد.70 
با توجه به آنکه مورخان وفات حضرت باقر7 را در س��ال 114 هجری دانسته اند؛ مطابق 

این روایت، وفات جابر پس از این تاریخ رخ داده است.

قبر جابر در کجاست؟
در بعضی از کتاب ها نوشته اند جابر بن عبداهلل از صحابه ای است که در بقیع دفن شده اند. 
اما از بعضی احادیث تاریخی به دس��ت می آید که او در قبرس��تان طایفه  »بنی سلمه« در غرب 
مدینه دفن شده است؛ چرا که جابر هم از بنی  سلمه بوده است. ابن عساکر حدیثی آورده است 
که »ابان بن عثمان« والی مدینه به فرزندان جابر پیام داد: هر گاه پدرتان مرد، او را دفن نکنید 
تا من بر او نماز گزارم. وقتی جابر از دنیا رفت، ابان آمد و پرسید: کجا دفن می شود؟ گفتند: 

آن  جا که مردگان بنی   سلمه را دفن می کنیم.71
ابن  شبّه احادیثی را در فضیلِت قبرستاِن غرِب مدینه آورده است.72  از برخی احادیث نیز به 

دست می آید که قبرستان بنی سلمه در آن زمان محل دفن اموات بوده است.73
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چکيده
عطیه عوفی به همراه جابر، نخس��تین زائران امام حس��ین7 در بیس��تم صفر سال 61 
هجری، هم زمان با اربعین ش��هیدان کربال هس��تند و نام این دو هم��واره همراه با زیارت 
اربعین برده می ش��ود. عطیه از تابعان و ش��یعیان برجستة امیرمؤمنان7 و یکی از رجال 
علم و حدیث و تفسیر قرآن بود. او که شاگرد جابربن عبداهلل انصاری، صحابی بزرگ رسول 
خداست، عالوه بر حدیث غدیر، حدیث زیارت اربعین را نیز از استادش نقل کرده است.

عطیه فردی عالم، محدثي ژرف نگر، مفسری واال مقام و مسلمانی فعال در عرصة مسائل 
اجتماعی و سیاسی بود.

این مقاله پس از بیان شرح حال عطیه عوفی، معرفی خاندان و جایگاه علمی او به تبیین 
اندیش��ه ها و فعالیت های سیاس��ی او پرداخته و در پایان، حدی��ث غدیر و حدیث زیارت 

اربعین را از این نخستین زائر سیدالشهدا7 نقل کرده است.

واژگان کليدی: عطیه عوفی، جابر، امام حسین7، نخستین زائر، زیارت اربعین

عطيـه 
دومين زائر اربعين

محمود اقدم
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هر جا یادی از اربعین و زیارت اربعین به میان می آید، نام جابر و عطیه هم برده می ش��ود. 
هر دو از چهره های درخش��ان تاریخ اس��الم ش��ناخته می ش��وند. اما آنچه ایش��ان را از دیگر 
ش��خصیت ها متمایز می کند، این اس��ت که نخس��تین زائران امام حس��ین7 در اولین اربعین 

شهادت امام می باشند. 
جابر بن عبداهلل انصاری، از صحابه نزدیک رس��ول خداس��ت که از س��وی پیامبر گرامی 
اس��الم9 مأموریت یافت تا سالم ایشان را به امام باقر7 برساند؛ چون پیامبر اکرم به او مژده 

داده بود که زنده می ماند تا زمانی که امام پنجم را مالقات کند و چنین نیز شد.
ام��ا »عطیه عوفی« از تابعین و از ش��یعیان برجس��ته و واالی امام علی7 اس��ت که افتخار 
همراهی جابر را در زیارت قبر اباعبداهلل7 در اّولین اربعین شهدای کربال داشت. او همچنین 
یکی از رجال علم و حدیث و تفس��یر قرآن بود که س��زاوار است درباره شخصیت و زندگی 

او سخن گفته شود.

شرح حال و زندگی نامه
عطیه فرزند »سعد بن جناده عوفی« است که بین سال های 36 تا 40 هجری )بنابر اختالف نقل ها( 
در شهر کوفه دیده به جهان گشود. طبق بعضی نقل ها چون در کوفه بزرگ شد، او را »کوفی« 
نامیده اند؛ ولی تولد او در کوفه نبوده است؛ زیرا پدرش »سعد بن جناده« اهل کوفه نبود. سعد از 

قبیله »ابن جدیل« و از نخستین اهالی شهر ییالقی طائف در حجاز بود که اسالم آورد.
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جناده از راویان مشهوری اس��ت که روایات بسیاری نقل 
کرده است. وی پس از وفات پیامبر گرامی اسالم9 از یاران 
امام علی7 ش��د و در جنگ ها در رکاب آن حضرت بود و 

روایات بسیاری در این باره از او نقل شده است.

نام گذاری عطیه
محدث قمی می گوید:

طب��ری می گوید: عطیه فرزند س��عد بن جن��اده عوفی، از 
جدیله قیس است که کنیه او ابوالحسن می باشد. ابن سعد، 
مورخ معروف می گوید: سعد بن محمد بن الحسن، فرزند 
عطیه نقل می کند: سعد بن جناده خدمت امیرالمؤمنین7 
که در کوفه بود رس��ید و ب��ه آن حضرت عرض کرد: ای 
امیرمؤمنان! فرزند پس��ری برای من به دنیا آمده؛ شما نامی 
برای او انتخاب کنید. امام فرمود: این فرزند هدیه و عطای 
الهی است؛ پس او عطیه نامیده شد. عطا شده و هدیه الهی 

و مادر او از اهل روم بود.1

خاندان او
عطی��ه در یک��ی از خاندان های معروف ع��رب، از طایفه 
»بّکالی« به دنیا آم��د. بّکالی تیره ای از قبیله بنی  عوف بن امرؤ 
القیس ش��مرده می ش��د و در بین قبایل عرب ش��أن و منزلتی 
خاص داش��ت و چ��ون او از قبیله بنی  عوف ب��ود، به او »عطیه 

عوفی« می گفتند.

جایگاه علمی او
عطیه در طبقات رجالی، جزو اصحاب پیامبر9 به شمار نمی آید، 
بلکه جزو گروه تابعین است؛ چون پیامبر اکرم9  را ندیده است 
ت��ا از او حدیث نقل کند. او از اصحاب و یاران امیرمؤمنان7 و 

خدم��ت  جن��اده  ب��ن  س��عد 
امیرالمؤمنی��ن7 ک��ه در کوفه 
ب��ود رس��ید و ب��ه آن حضرت 
امیرمؤمنان!  ای  ک��رد:  ع��رض 
فرزند پس��ری برای من به دنیا 
آمده؛ شما نامی برای او انتخاب 
کنی��د. امام فرم��ود: این فرزند 
هدیه و عطای الهی اس��ت؛ پس 

او عطیه نامیده شد. 

عطی��ه فرزند »س��عد بن جناده 
عوفی« اس��ت که بین سال های 
36 تا 40 هجری )بنابر اختالف 
نقل ها( در ش��هر کوفه دیده به 
جهان گشود. طبق بعضی نقل ها 
چون در کوفه بزرگ شد، او را 
»کوفی« نامیده اند؛ ولی تولد او 

در کوفه نبوده است.
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امامان بعد از ایشان می باشد که عصر امام محمد باقر7 بلکه امام صادق7 را نیز درک کرده است. 
او از دانش��مندان بزرگ و اسالم  شناس عصر خود بود که راوی احادیث بسیاری نیز بوده است و 

مفسر قرآن نیز به شماره می رفته و پنج جزء قرآن را تفسیر کرده است.2

اساتید و شاگردان
عطیه اس��تادانی برجسته داشت که معروف ترین آنان جابر بن عبداهلل انصاری و عبداهلل بن 
عباس می باش��ند و در بعضی کتاب ها نام هش��ت تن از اساتید او بیان شده است. در نقلی از او 

آمده است: »من تفسیر قرآن را سه بار و قرائت آن را هفتاد بار بر ابن  عباس عرضه کردم«.3
او ش��اگردانی را تربیت کرد که نام برخی از آنان در کتاب »تهذیب التهذیب« ثبت شده 
اس��ت. از مهم ترین این ش��اگردان، »اعمش« راوی معروف و س��ه تن از فرزندان خودش به 

نام های حسن و عمرو و علی هستند.4
بنابراین، آنچه برخي گفته اند که ایشان غالم جابر بوده، سخن نادرستی است که در هیچ 
یک از منابع مورد اعتماد دیده نش��ده؛ بلکه او شاگرد شریف و نجیب و مورد اعتماد صحابی 
پیامبر اکرم9 بوده است که افتخار همراهي او را در زیارت سرور و ساالر شهیدان در اولین 
اربعین ش��هادتش داش��ت و جزء اولین زائران آن امام بزرگوار محس��وب شود. سنت حسنه 
زیارت اربعین که امروز از باش��کوه ترین و معنوي ترین مراس��م هاي مس��لمانان است، یادآور  
حض��ور این دو بزرگوار اس��ت و درک ابعاد عظمت این همایش فق��ط با رفتن و از نزدیک 

دیدن آن ممکن است.

اندیشه و فعالیت های سیاسی
عطیه گذش��ته از این که فردی عالم و محدثي ژرف نگر و مفس��ری عالی  مقام بود، فردی 
فعال در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز بوده است که قرائن و شواهد، این بُعد از زندگی 

او را روشن می کند:
1. عطیه احادیثی را نقل کرده که بُعد سیاس��ی آنها بس��یار قوی اس��ت؛ مانند حدیث ثقلین، 
حدیث ائمه اثناعش��ر، حدیث س��فینه نوح و تفس��یر آیه )انما یرد اهلل لیذه��ب عنکم الرجس(، 
حدی��ث غدیر، منزلت، و س��ّد ابواب مس��جد غیر از باب علی7 و حدی��ث اعطای فدک به 

فاطمه3 توسط پیامبر اکرم9 و احادیث بسیار دیگر.
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2. همراه جابر در آن موقعیت بسیار حّساس و خطرناک، برای 
زیارت امام حس��ین7 حرکت می کند؛ زیرا بعد از ش��هادت 
امام حس��ین7، یزید خود را پیروز میدان می دانست و کسی 
را مان��ع ظلم و جنایتش نمی دید و تالش می کرد تا با خاموش 
کردن صدای هر مخالفی، قیام عاش��ورا را موضوعی تحریف 
ش��ده و قیام علیه حکومت خود معرفی کند. لذا حرکت جابر 
و عطیه برای رفتن به زیارت امام حسین و یارانش: از مدینه 
به کوفه و برگ��زاری عزاداری در کن��ار آن قبر مقدس، مهر 

تأییدي بر پیروزي واقعي قیام آن حضرت بود.
3. تاری��خ هیچ  گاه جریان مب��ارزه سیاس��ی او را در ماجراي 
دس��تگیري اش به دستور حّجاج بن یوسف فراموش نمی کند. 

در منابع تاریخي چنین آمده است:
در کوفه قیام های متعددی شکل گرفت که یکی از آنها قیام 
عبدالرحمن بن محمد اش��عث بود. این نهضت از خراسان 
آغاز ش��د و عده ای از بزرگان و دانشمندان و قاریان عراق 
مانند س��عید بن جبیر و ابراهیم نخعی و عطیه عوفی هم در 
رکاب عبدالرحمن بودند. هنگامی که عبدالرحمن شکست 
خورد و دس��تگیر شد، عطیه به فارس گریخت و حجاج بن 
یوس��ف در نامه ای به محمد بن قاس��م ثقفی دستور داد تا 
عطی��ه را دعوت کند و به او بگوید ک��ه علی بن ابی  طالب 
را لعن��ت کند. پس اگر او را لعن کرد که هیچ و اگر چنین 
نکرد، چهارصد تازیانه به او بزند و موی س��ر و روی او را 
بتراش��د. او عطیه را فراخواند و نامه حجاج را بر او قرائت 
کرد، اما عطیه حاضر به انجام دس��تور او نش��د و او هم به 
دس��تور حجاج عمل کرد و چهارصد تازیانه به او زد و سر 
و محاسن او را تراشید. س��پس زمانی که قتیبة بن مسلم بر 

مسن�د استاندارای خ�راسان نشست عطی�ه نزد او رف�ت و 

عطیه احادیثی را نقل کرده که 
بُع��د سیاس��ی آنها بس��یار قوی 
ثقلین،  مانن��د حدی��ث  اس��ت؛ 
حدی��ث ائمه اثناعش��ر، حدیث 
س��فینه نوح و تفس��یر آیه )انما 
یرد اهلل لیذهب عنکم الرجس(، 
حدیث غدی��ر، منزلت، و س��ّد 
ابواب مسجد غیر از باب علی7 
و حدی��ث اعط��ای ف��دک ب��ه 
فاطمه3 توسط پیامبر اکرم9 

و احادیث بسیار دیگر.

عطیه اس��تادانی برجسته داشت 
ک��ه معروف ترین آنان جابر بن 
عب��داهلل انصاری و عب��داهلل بن 
عب��اس می باش��ند و در بعضی 
کتاب ها نام هشت تن از اساتید 

او بیان شده است.
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در خراسان ماند تا زماني که عمر بن هبیره حکومت عراق را به دست گرفت. در 
این زمان عطیه نامه ای به او نوشت و خواهان بازگشت به کوفه شد. هبیره هم به 
او اجازه بازگش��ت داد. عطیه به کوفه بازگشت و در کوفه بود تا این که در سال 

111 هجری قمری درگذشت.5

نمونه هایی از روایات عطیه
1. حدیث غدیر

ابن  مغازلی در کتابش با اسناد خود از عطیه عوفی روایت کرده که عطیه گفت:
من ابن ابی  أوفی را در دهلیز خانه اش دیدم و آن زمانی بود که بینایی چش��مش 
را از دس��ت داده بود. از او در مورد حدیث غدیر پرسیدم؛ گفت: همانا شما ای 
مردم کوفه، بدا به حال شما! گفتم: خداوند کار تو را بسازد و اصالح نماید؛ من 
اهل کوفه نیس��تم و بر تو عار نیست که نمی دانی من اهل کوفه نیستم. او گفت: 
منظور تو کدام حدیث است؟ گفتم منظور حدیث علی در روز غدیر خم است. 
گف��ت: در حجة الوداع پیامبر اک��رم9 در روز غدیر خم میان ما آمد، در حالی 
که دس��ت علی7 را گرفت��ه بود و خطاب به مردم چنین فرم��ود: ای مردم! آیا 
نمی دانید که من نس��بت ب��ه مؤمنان از خود آنان اولی هس��تم؟ همه گفتند بله یا 
رس��ول  اهلل. فرم��ود: پس هر کس که من موالی او هس��تم، پس این علی موالی 

اوست.6
مرحوم عالمه مجلسی می گوید:

 حاف��ظ ابونعی��م در کتاب »ما نزل م��ن القرآن فی علی« با س��ند خود از اعمش 
)ش��اگرد عطیه( و او از عطیه نقل کرد که عطیه گفت: آیه )یا ایّها الرس��ول بّلغ 
ما انزل الیک من ربّک(7 خطاب به رس��ول خدا در مورد علی بن ابی طالب7 

نازل شده است.8
2. حدیث زیارت اربعین

طب��ری با س��ند خود از عطیه عوفی نق��ل می کند که گفت: من با جابر ب��ن عبداهلل انصاری به 
قصد زیارت قبر حس��ین بن علی بن ابی  طالب بیرون آمدیم. زمانی که به کربال رسیدیم، جابر 
نزدیک س��احل فرات ش��د و غسل کرد و یک ردا و یک ازار پوش��ید )همانند افراد مُحرم(، 
سپس کیسه ای را باز کرد که در آن سعد )گیاه خوشبو( بود و آن را به بدن خود زد و خود را 
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با آن خوشبو کرد. هر قدم که برمی داشت، ذکر خدای متعال 
را می گفت؛ تا این که به قبر مطهر حضرت نزدیک شد. وقتی 
رس��ید گفت: دست مرا روی قبر بگذار. من این کار را انجام 
دادم؛ پ��س او خود را روی قبر انداخت و از هوش رفت. پس 
من به روي او آب ریختم تا به هوش آمد. س��ه مرتبه صدا زد 
یا حس��ین و گفت: آیا دوس��ت جواب دوست را نمی دهد؟! 
و خ��ودش پاس��خ داد: چگونه ج��واب بده��ی در حالی که 
رگ های خونین تو در باالی شانه ات نمایان شده و بین بدن و 
س��ر مقدس تو جدایی افتاده است؟! پس من شهادت می دهم 
ک��ه تو فرزند خات��م پیامبران و فرزند آق��ای مؤمنان و فرزند 
هم  قس��م تقوا و س��الله هدایت و خامس اصحاب کسا و پسر 
آقای پاکیزگان و فرزند س��رور زنان هس��تی، و چرا تو چنین 
نباشی، در حالی که دست آقا و سرور پیامبران به تو غذا داده 
و در دامن پرهیزکاران تربیت یافته ای و از دس��تان ایمان شیر 
خوردی و با اس��الم سیراب شدی. پس زندگی و مرگ پاک 
و زیبا داش��تی؛ ولی دل های مؤمنان از فراق تو ناخوش است. 
پس س��الم خدا و خشنودی او بر تو باد و شهادت می دهم که 
تو از دنیا درگذش��تی، همان گونه که ب��رادر یحیی بن زکریا 

درگذشت و به فیض شهادت رسید.
س��پس نگاهی به اط��راف قبر مطهر حضرت سیدالش��هدا7 
کرد و گفت: سالم بر ش��ما ای ارواحي که در راه حسین7 
فدا ش��دید و شهادت می دهم که ش��ما نماز را به پا داشتید و 
زکات را پرداختی��د و امر به معروف و نهی از منکر نمودید و 
ب��ا ملحدان جهاد کردید و خدا را آن قدر عبادت کردید تا به 
مرحله یقین رسیدید، و قسم به کسی که حضرت محمد9 را 

جاب��ر گفت: ای عطیه! از حبیب 
خود رس��ول خدا9 شنیدم که 
فرم��ود: اگر کس��ی گروهی را 
دوست داشته باشد، با آن گروه 

محشور خواهد شد.
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به نبّوت و حق مبعوث کرد، ما در آنچه شما وارد شدید و عمل کردید، شریک هستیم.
عطی��ه می گوی��د: به جابر گفتم: ما چگونه در ثواب آنها ش��ریک هس��تیم، در حالي که ما نه 
به وادی فرود آمدیم و نه از کوهی باال رفتیم و نه شمش��یر زدیم، ولی ا ین گروه میان س��ر و 

بدن های شان جدایی افتاده و فرزندانشان یتیم شده اند و همسرانشان بیوه گشته اند؟!
جابر گفت: ای عطیه! از حبیب خود رسول خدا9 شنیدم که فرمود: اگر کسی گروهی را دوست 
داش��ته باشد، با آن گروه محشور خواهد شد و کسی که کار گروهی را دوست بدارد، با آنان در 
کار آنان شریک خواهد شد، و قسم به آن کس که محمد9  را به پیامبری مبعوث کرد، نیّت من 

و نیّت یاران بر آن چیزی است که امام حسین7  و اصحاب او بر آن گذشته و رفته اند.
س��پس گفت: دست مرا بگیر و به طرف خانه های کوفه ببر. جابر در بین راه گفت: ای عطیه! 
آی��ا مي خواهي تو را وصیت کنم؟ زیرا گمان نمي کنم پس از این س��فر، دیگر تو را مالقات 
کنم. ای عطیه! دوست بدار دوستدار آل محمد را مادامی که او آنها را دوست دارد و دشمن 
بدار دش��من آل محمد را مادامی آنان را دش��من م��ی دارد؛ اگرچه روزها روزه   دار باش��د و 
شب ها را به زنده داری بگذراند، و با محّب آل محمد مدارا و نرمی داشته باش؛ زیرا اگر قدم 
آنها به س��بب زیادی گناه بلغزد، قدم دیگر آنان به س��بب محبّت آنها ثابت و اس��توار خواهد 
 ماند. همانا دوس��تداران آنان به س��وی بهش��ت بازمی گردند و دش��منان ایشان به طرف آتش 

خواهند رفت.9

پی نوشت ها:
1. شیخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 6، ص 296 )به نقل از تنقیح المقال(.

2. همان.

3. همان.

4. همان.

5. همان.
6. محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج 37، ص 185 )به نقل از الطرائف(.

7. مائده، آیه 67.
8. بحاراالنوار، ج 37، ص 190.

9. عمادالدین قاسم طبری آملي، بشارة المصطفی، ص 125، حدیث 72؛ بحاراالنوار، ج 68، ص 130، ح 62.
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چکيده
اربعین حس��ینی به عنوان یکی از ش��عائر مذهبی شیعه، همواره مورد توجه شیعیان بوده 
و زیارت امام حس��ین7 در این روز، از مستحبات به شمار می رود. به طوری که همه ساله 
با حضور انبوه عاش��قان سیدالشهدا7 در این روز، بزرگ ترین اجتماع انسانی در کربالی 

معال شکل می گیرد.
این مراس��م که هر س��ال باشکوه تر از سال پیش برگزار می شود، افزون بر نزدیک کردن 
قلوب شیعیان و جلب توجه جهانیان به مذهب تشیع، همواره با هجوم وحشیانة دشمنان 
متعصب فرهنگ شیعی روبه رو بوده است؛ به طوری که بارها در کربال و دیگر نقاط جهان، 
مراس��م اربعین ساالر ش��هیدان را به خاک و خون کشیده اند. حمالت نیروهای حکومتی 
در زمان حاکمیت حزب بعث و اقدامات تروریس��تی تکفیری ها پس از آن، که به شهادت 
زائران بس��یاری انجامید، از آن جمله اند. این نوشتار، پس از بیان اهمیت اربعین حسینی 
در فرهنگ ش��یعیان، به ش��ماری از اربعین های خونین در عراق، ایران، پاکستان و زنگبار 

اشاره کرده است.

واژگان کليدی: اربعین، امام حسین7، کربال، تشیع، خون.

اربعين های خونين
)نگاهی به برخی از حمالت خونين 
محمدرضا زارع خورمیزیبه مراسم اربعين حسينی در دورة معاصر(
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درآمد 
در فرهن��گ عاش��ورا، اربعین به چهلمین روز ش��هادت امام حس��ین7 گفته می  ش��ود که 
مصادف با روز بیس��تم ماه صفر اس��ت. اعتبار اربعین امام حس��ین7 از گذشته های دور میان 
ش��یعیان شناخته شده بوده است. در کتاب »مصباح المتهجد« شیخ طوسی که حاصل گزینش 
دقیق و انتخاب معقول شیخ طوسی از روایات فراوان درباره تقویم مورد نظر شیعه درباره ایام 

سوگ و شادی و دعا و روزه و عبادت است، آمده است:
روز 20 صفر )یعنی اربعین( زمانی اس��ت که حرم امام حس��ین علیه  السالم، یعنی 
کاروان اسرا، از شام به مدینه مراجعت کردند. و روزی است که جابر بن عبداهلل 
ب��ن حرام انصاری، صحابی رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آل��ه از مدینه به کربال 
رس��ید تا به زیارت قبر امام حسین علیه  السالم بشتابد و او نخستین کسی است از 

مردمان که قبر آن حضرت را زیارت کرد.1
زیارت امام حس��ین7 در این روز مس��تحب و یکي از نشانه  هاي ش��یعه است. این زیارت، 
همانا خواندن زیارت اربعین اس��ت که از امام عس��کری7 روایت ش��ده که فرمود: عالمات 
مؤمن پنج تاس��ت که یکی از آنها زیارت اربعین اس��ت. بر همین اساس در این روز، با تدبیر 
الهی خاندان پیامبر9 یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد.2 در روز اربعین شیعیان در 
حد توان س��عی می  کردند مانند جابر بر مزار امام حس��ین علیه السالم گرد آمده و آن امام را 
زیارت می  کردند3. این س��نت تا به امروز به قوت برپاس��ت و هر سال میلیون ها زائر در اربعین 

حسینی در کربال حضور می  یابند و آن را گرامی می دارند.
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با این که مراس��م اربعین، یک ش��عار مذهبی مسلمانان شیعه 
برای بزرگداشت شهادت ساالر جوانان اهل بهشت یعنی امام 
حسین7 ش��مرده می شود، با این حال به شیوه های گوناگون 
مورد هجوم متعصبان و دش��منان ش��یعه ق��رار گرفته که این 
حمالت برخی از مراس��م اربعین را در طول تاریخ به خاک و 
خون کش��یده است. نوشتار حاضر گزارش مختصری است از 
برخی حمالت خونین در اربعین حس��ینی در دورۀ معاصر که 
به شهادت تعداد قابل توجهی از مسلمانان شیعه انجامیده است 
و در حقیقت برگ دیگری اس��ت از مظلومیت  های شیعیان و 

نابخردی و قساوت دشمنان تشیع و اهل بیت:.

اربعین  های خونین در عراق معاصر
1. اربعین های خونین 1390 تا 1397 قمری

از گذش��ته  های دور در عراق، روز اربعین صدها هزار زائر 
به س��وی حرم امام حسین7 می  آمدند که امروزه تعداد آنها به 
میلیون  ها تن هم می  رس��د. عزاداران با حالتی از حزن و اندوه و 
با س��رها و پاهای برهنه و لباس س��یاه و عالمت مصیبت  زدگی 
گریه می  کنند، بر س��رو صورت می  زنند و به رس��ول اکرم9 
برای ش��هادت فرزندش امام حسین7 تسلیت می  گویند و در 
جلو هر دسته، پرچم  هایی سیاه در اهتزاز است.4 عزاداری برخی 
در این روزها شکل ویژه دارد. برای مثال هیئت »طویریج« عراق 
که هیئتی بسیاری قدیمی است، هنگام عزاداری هروله می  کنند؛ 
یعنی نه می  دوند و نه به ش��کل عادی راه می  روند؛ بلکه حالتی 
سراسیمه دارند که تداعی کننده شرایط اسرای کربالست. عالمه 
بحرالعل��وم نیز که در عزاداری این هیأت ش��رکت می کردند، 
ی��ک بار حین عزاداری عمامه ش��ان را انداخته و اعالم کردند: 

کاروان ه��ای عزاداری که پیاده 
)ب��ه وی��ژه از نجف( ب��ه کربال 
اغل��ب  و  می کردن��د  حرک��ت 
علمای دینی نیز در آنها حضور 
داش��تند، چندین نوبت از سوی 
رژیم بعثی ع��راق، جلوگیری یا 

به خاک و خون کشیده شد.
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امام زمان)عج( را دیدم که ایش��ان هم در این هیأت بودند و چنین کردند. در پیش��اپیش برخی 
دسته  ها، شبیه برخی شهیدان کربال و نیز لشکریان دشمن ستمکار حرکت می کنند و هودج  هایی 
از زنان در میان آنان است و مانند اسیرانی که از شام به سوی مدینه بازمی  گردند، ظاهر می  شوند 
و روز اربعین از کربال عبور می  کنند. جمعیت کثیری با دیدن این صحنه  های غم  انگیز متأثر شده 
و بر سر و سینه می  زنند. دکتر علی الوردی می  نویسد: همزیستی مسالمت  آمیز در منطقه دیاله بین 
شیعه و سنی مشاهده می شود و بسیار دیده می  شود که محله سنی  ها در برخی دسته  های عزاداری 
و مجالس حسینی ش��رکت می  کنند و برخی از آنان دسته  های مخصوص به خودشان را بیرون 

می آورند و این وضع در شهرهایی چون ناصریه دیده می شود.5
با تس��لط بعثی  ها در زمان احمد حسن البکر از همان ابتدا سیاست سرکوب و خشونت علیه 
اکثریت مردم عراق یعنی مس��لمانان ش��یعه ش��دت یافت. از جمله اقدامات خونبار بعثی  ها منع 
خشونت  آمیز مراس��م مذهبی عزاداری ش��یعیان بود. کاروان های عزاداری که پیاده )به ویژه از 
نجف( به کربال حرکت می کردند و اغلب علمای دینی نیز در آنها حضور داشتند، چندین نوبت 
از سوی رژیم بعثی عراق، جلوگیری یا به خاک و خون کشیده شد. از جمله در سال 1397 قمری 
زائران که برای بهره  برداری  های تبلیغی و سیاسی بر ضد طاغوت عراق، برنامه  ریزی  های مفصلی 
کرده بودند، حکومت عراق با ش��دت و خشونت، راهپیمایان را در طول راه، از آسمان و زمین 
به گلوله بس��ت. این حادثه، به صورت پیاپی در س��ال  های 1390، 1395، 1396 قمری بی سابقه 
بود و نجف آن سال بسیج کنندۀ این نیروی عظیم مردمی بود که از کنار مرقد امیرالمؤمنین7 
به راه افتاد و پس از چهار روز پیاده  روی به کربال رس��ید. حرکت موکب  های پیاده و شعارهای 
طول راه و سخنرانی  های متعدد، همه نوعی معارضه با حکومت بعث بود. امواج گستردۀ مردمی 
با ش��عار »ابد واهلل ما ننسی حسینا« )به خدا قسم، هرگز حس��ین را فراموش نخواهیم کرد( به راه 
افتاده بود. نیروهای دولتی برای جلوگیری از رسیدن زائران به کربال، برنامه  های مختلفی داشتند 
و درگیری  هایی نیز پیش آمد و به ش��هادت عده ای از عزاداران انجامید. وقتی هم که به کربال 
رس��یدند، حوادثی ش��دیدتر پیش آمد و عده دیگری شهید و جمع بس��یاری دستگیر شدند و 
نهضت شیعی اربعین آن سال، در خاطرۀ تاریخ ثبت شد و مبدأ الهام و شور و حال برای سال  های 

بعد گردید. این حادثه در سال 1356 شمسی واقع شد.6 
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2. اربعین های خونین 1388 � 1392 شمسی در عراق
 ص��دام در دوران حاکمی��ت بی��ش از س��ی س��الة خ��ود، هم��ه مراس��م های ع��زاداری 
اهل   بی��ت: را تعطی��ل ک��رد، اما پ��س از نابودی حکومت ص��دام، بغض  ه��ای فروخوردۀ 
چندین س��اله س��ر ب��از کرد و انفج��اری از حض��ور ش��یعیان در حرمین ش��ریفین رخ داد و 
 مراس��م پیاده  روی و زی��ارت اربعین ب��ه بزرگ ترین و باش��کوه   ترین تجمع جهانی ش��یعیان  

تبدیل گردید.7  
امروزه اربعین امام حس��ین7 بیش از مناس��بت  های دیگر ش��اهد حضور فعال مسلمانان از 
عراق و دیگر کش��ورهای اس��المی اس��ت و تعداد زائران بارگاه ملکوتی امام حس��ین7 در 
س��ال  های 2009 و 2010 بین 10 تا 14 میلیون نفر بوده است. آمارهای مراکز مختلف گویای 
آن است که مراسم زیارت اربعین سال 2013 که با حضور  حدود 20 میلیون نفر برگزار شد، 
بزرگ   ترین تجمع بشری در جهان بوده است.8 همچنین هر سال، خیل عظیمی از پیروان سایر 
ادیان از جمله مسیحیت نیز به همراه دسته جات و هیئت های عزاداری برای شرکت در مراسم 

اربعین سرور ساالر شهیدان وارد کربال می  شوند.9 
ب��ر ای��ن اس��اس، بزرگ  تری��ن همایش انس��انی دنی��ا در اختیار ش��یعیان اس��ت؛ در حالی 
که  کنگره  عظیم حج هر س��ال با حضور حداکثر 4 میلیون مس��لمان برگزار می ش��ود، چند 
 س��الی اس��ت که جمعیتی بس��یار بیش��تر، در زیارت اربعین امام حس��ین7 گرد هم می  آیند

دارن��د،  پی��اده  روی  کیلومت��ر   20 حداکث��ر  س��ال  ه��ر  حاجی��ان  ک��ه  حال��ی  در  و   
نعمانی��ه ناصری��ه و  مانن��د بص��ره،  ای��ن کش��ور  از ش��هر های مختل��ف   ش��یعیان ع��راق 
 گاهی حدود  400 کیلومتر را پیاده طی می کنند تا به نجف اش��رف برس��ند. میلیون ها عزادار 
دیگر هم از سراس��ر جهان خود را به نجف اش��رف می رس��انند و از آن جا تا کربالی معلی 
ح��دود 80 کیلومت��ر را پیاده ط��ی می کنند ت��ا در روز اربعین به کربال برس��ند. این در حالی 
 اس��ت که برخی زائران از بصره و برخی دیگر از ش��هرهای جنوبی و شمالی عراق پیاده  عازم

 کربال می شوند. 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
285

3. تش�دید حمالت انتحاری تکفیری  ها در عراق در اربعین 
حسینی در سال  های اخیر

در س��ال های اخیر دولت عراق تدابیر امنیتی شدیدی را برای 
حفظ امنیت مراسم عزاداری اربعین اتخاذ می  کند و ده هاهزار 
نیروی پلیس، ارتش و س��رویس های امنیتی عراق مس��ؤولیت 
حفظ امنی��ت زائران حس��ینی را برعهده گرفته ان��د. با وجود 
تدابیر شدید امنیتی، تروریس��ت های تکفیری هر سال اربعین 
حس��ینی را در عراق به خاک و خون می  کشند. برای مثال در 
س��ال 1392 »ابوبکر البغدادی« س��رکرده گروه  های تکفیری 
عراق زائران اربعین حسینی را تهدید به قتل کرد. وی در فایلی 
صوتی که منتش��ر ش��د، گفت: »چند س��الی است که حضور 
شیعیان در اربعین رش��د کرده. ما امسال با تمام قوا وارد عمل 
خواهیم شد و در اربعین امسال، همانند عاشورای 61 هجری، 
تمام��ی ش��یعیان را به خاک و خ��ون می  کش��یم! ... »زیارت 
حس��ین )حض��رت سیدالش��هداء7( در اربعین، نم��اد اتحاد 
 شیعیان ش��ده اس��ت و ما باید به این اتحاد و همدلی ضربه  ای

 اساسی وارد کنیم«.10 
بر اساس همین تهدیدات، اربعین 1392ش در شهر شیعه  نشین 
بصره یک تروریست القاعده که یونیفورم پلیس عراق را بر تن 
داش��ت، در انفجاری تروریستی بیس��ت تن از زائران حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین7 را  به خاک و خون کش��ید که در میان 
آنان زنان و کودکان نیز بودند. در این عملیات تروریستی ده ها 
تن نیز زخمی ش��دند. در اربعین همین س��ال در ادامه حمالت 
تروریس��تی علیه زائران حضرت سیدالش��هداء7، بر اثر وقوع 
سه حمله خونین 36 زائر در جنوب بغداد به شهادت رسیدند و 

ش��هر  در  1392ش  اربعی��ن 
شیعه  نشین بصره یک تروریست 
القاعده که یونیفورم پلیس عراق 
را بر ت��ن داش��ت، در انفجاری 
تروریستی بیس��ت تن از زائران 
حضرت اباعبداهلل الحسین7 را  
ب��ه خاک و خون کش��ید که در 
میان آنان زن��ان و کودکان نیز 
بودند. در این عملیات تروریستی 

ده ها تن نیز زخمی شدند. 
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حدود یکصد نفر نیز زخمی شدند. همچنین در جریان حمله مسلحانه در غرب بغداد، پنج نفر 
از اعضای یک خانواده کشته شدند. تعداد شهدای انفجار تروریستی نیز به 53 نفر رسید. عالوه 
بر آن، یک تروریست در عملیاتی نزدیک یکی از خیمه  های توزیع غذا و آب در میان زائران 
عازم کربال، کمربند انفجاری خود را منفجر کرد. وزارت کشور عراق در بیانیه  ای اعالم کرد 
بعدازظهر پنج شنبه بر اثر منفجر شدن کمربند انفجاری یک تروریست در میان زائران در منطقه 
الدوره در جنوب بغداد، 20 نفر به شهادت رسیدند و 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در جریان 
یک عملیات تروریس��تی دیگر در منطقه یوسفیه در 25 کیلومتری جنوب بغداد، هشت نفر از 
زائران ش��هید و 32 نفر زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی، حمله انتحاری سوم در شهر لطیفیه، 
در 40 کیلومتری جنوب بغداد، دست  کم 8 شهید و 18 مجروح بر جای گذاشت. بر اثر حمله 
تروریستی به زائران اربعین در نزدیکی بعقوبه )در 60 کیلومتری شمال شرق بغداد( نیز پنج نفر 
به شهادت رسیدند. روز سه  شنبه نیز به دنبال انفجار دو خودروی بمب  گذاری شده در نزدیکی 

محمودیه در جنوب بغداد 24 نفر دیگر شهید شدند. 
ش��بکه خبری المیادین از کشته و زخمی شدن 9 تن در حمله خمپاره  ای به عزاداران اربعین 
حس��ینی در جنوب بغداد خبر داد. به گز ارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین، در حمله 
خمپاره  ای که امروز )ش��نبه( به جمع زائران اربعین حس��ینی در منطقه اللطیفیه بغداد صورت 
گرفت، دو زائر کش��ته و هفت تن دیگر زخمی ش��دند.11 همچنین یک منبع در پلیس عراق 
اعالم کرد که س��ه گلوله خمپاره در اولین ساعات صبح امروز به منطقه اللطیفیه اصابت کرد. 
این حمله، زائرانی را که در حال رفتن به کربال بودند، هدف قرار داد. از س��وی دیگر ش��بکه 
المیادین اعالم کرد که نیروهای امنیتی عراق تعداد زیادی موش��ک از نوع گراد و س��کوی 
پرتاب آن را کش��ف کرده  اند که قرار بود از این موش��ک  ها برای حمله به شهر کربال در ایام 
عزاداری اربعین حسینی استفاده شود.12 به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از خبرگزاری 
الفرات نیوز، مقام  های امنیتی اعالم کردند: تروریس��ت  ها با استفاده از چند نارنجک دستی به 
زوار اربعین حسینی در منطقه بغداد الجدیده در شرق بغداد حمله کردند. بر اثر این حمله سه 
زائر ش��هید و هفت نفر دیگر زخمی شدند. الجزیره هم در گزارشی اعالم کرد: بیست نفر در 

یک انفجار انتحاری در شمال بغداد کشته شدند.13
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اربعین  حس��ینی س��ال گذش��ته در حال��ی به پایان رس��ید 
ک��ه در ش��هر کرب��ال نی��ز 41 تن کش��ته و 144 نف��ر زخمی 
ش��دند.14  اس��تاندار کربال نیز از س��قوط یک خمپاره به سه 
کیلومت��ری ورودی ش��رقی کربال خبر داد ک��ه این حمله نیز 
تعدادی کش��ته بر جای گذاش��ت. اس��تاندار کرب��ال  القاعده 
 و طرف��داران ح��زب منح��ل ش��ده بع��ث را مس��ؤول ای��ن 

حمالت دانست.
موص��ل نی��ز دیگ��ر ایس��تگاه تروریس��ت ها ب��رای ایجاد 
ناامن��ی در عراق ب��ود. در حمله مس��لحانه به ی��ک اتوبوس 
حامل زائران اربعین حس��ینی در ش��هر تلّعفر واقع در ش��مال 
 ع��راق، 12 نف��ر از جمله ش��ش زن کش��ته و 12 نف��ر دیگر

 زخمی شدند.15
نوری المالکی نخست  وزیر وقت عراق نیز در بیانیه ای تاکید 
کرد: حضور میلیونی زائران در مراس��م اربعین، طرح هایی را 
که با هدف ایجاد فتنه و آش��وب طایفه ای و برهم زدن امنیت 
و ثبات در عراق صورت گرفت، به شکس��ت کشاند. مالکی 
حضور گسترده زائران شیعه در این مراسم را ضربه ای محکم 
به تکفیری ها ، بعثی ها و حامیان طایفه  گرایی در عراق دانست 
و اف��زود: برگزاری این مراس��م با توجه به این ک��ه زائران از 
تم��ام اس��تان های عراق با پ��ای پیاده و پیمودن مس��افت های 
طوالن��ی خود را ب��ه کرب��ال رس��اندند، حی��رت جهانیان را 
برانگیخت. عراقی ه��ا در این حضور میلیون��ی پایبندی خود 
را به دس��تاوردهای دموکراتیک ش��ان از جمل��ه برخورداری 
 از آزادی، امنی��ت و ثب��ات جه��ت برگزاری مراس��می دینی

 اعالم کردند. 

علی��ه  بیوتروریس��تی  حم��الت 
اربعین حس��ینی در  ع��زاداران 
س��ال  های اخیر در دس��تور کار 
ق��رار  تروریس��تی  گروه  ه��ای 
گرف��ت؛ به طوری که »س��پهبد 
عثم��ان الغانمی« فرمانده فرات 
میانی ارتش عراق، با اعالم آغاز 
اجرای ط��رح گس��ترده امنیتی 
ب��رای زیارت اربعین حس��ینی، 
از تالش ها برای مسموم کردن 

آب و غذای زائران خبر داد.
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4. عزاداران اربعین حسینی، قربانی حمالت بیوتروریسم تکفیری ها
بیوتروریس��م عملی مجرمانه است که در آن تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی علیه شهروندان و 
غیرنظامیان استفاده می شود. عامالن این گونه اعمال مجرمانه عمدتا از میکروارگانیسم ها همچون 
باکتری، ویروس و قارچ یا از سموم ناشی از این میکروارگانیسم  ها در تسلیحات و بمب یا اعمال 
تروریستی خود اس��تفاده می  کنند.16 بیوتروریسم از این جهت بسیار خطرناک است که پس از 
انجام عمل تروریستی یا تماس با آن، نمی  توان به راحتی آن را حذف یا درمان کرد. در سال  های 
اخیر تعداد زیادی از عزاداران  شیعه قربانی سالح های بیولوژیک شده   اند. از جمله در 25 رجب 
1426 مصادف با ش��هادت امام موسی کاظم7 تکفیری  ها با پخش غذاهای مسموم در اطراف 
حرم آن حضرت و همزم��ان انجام انفجارهای متعدد در کاظمین بین صفوف عزاداران، 1500 
تن از ش��یعیان را به شهادت رس��اندند که در نوع خود بزرگ ترین عملیات بیوتروریستی از راه 

مسمومیت مواد خوراکی در تاریخ این عملیات  ها به شمار می  رود.17
حمالت بیوتروریستی علیه عزاداران اربعین حسینی در سال  های اخیر در دستور کار گروه  های 
تروریس��تی قرار گرفت؛ به طوری که »سپهبد عثمان الغانمی« فرمانده فرات میانی ارتش عراق، 
با اعالم آغاز اجرای طرح گسترده امنیتی برای زیارت اربعین حسینی، از تالش ها برای مسموم 
کردن آب و غذای زائران خبر داد. وی تأکید کرد: سازمان های تروریستی فهمیده اند که اجرای 
عملیات به وسیله ماشین های بمب گذاری شده، سخت شده است؛ لذا تصمیم گرفته اند با مسموم 
کردن آب و غذا به زوار حمله کنند.18 یک منبع امنیتی عراق هم اعالم کرد که نیروهای امنیتی 
عراق اندکی پس از توزیع غذاهای مسموم بین زائران در شهر المسیب واقع در شمال حله، سه 

زن تروریست توزیع کننده این غذاهای آلوده را شناسایی کردند.19

5. شهادت تعدادی از اهل تسنن مدافع عزاداران اربعین
در مراس��م اربعین هر س��ال اهل تس��نن نیز در قالب نیروهای بیداری20 اق��دام به تأمین امنیت 
عزاداران سیدالشهدا7 در مناطق تحت مأموریتشان می کنند؛21 ولی در یک اقدام تروریستی 
دیگر، افراد مسلح با پوشیدن لباس نظامی عراقی، به منزل یکی از عناصر نیروهای سنی مذهب 
بیداری در منطقه زیدان در شهرس��تان ابوغریب حمله کرده و وی را به همراه همس��ر و س��ه 

فرزندش کشتند.22 
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اربعین  های خونین در پاکستان

1. اربعین خونین الهور و کراچی

در 25 ژانویه 2011 )5 بهمن 1389( انفجار بمب در دسته 
عزاداران اربعین در الهور پاکس��تان ده ه��ا نفر را به خاک و 
خون کشید. این بمب که در منطقه »گوهاری چوک« الهور 
منفجر ش��د، منجر به ش��هادت س��یزده تن و زخمی شدن 52 
نفر دیگر از ش��یعیان ش��د. این بمب که در یک کیف دستی 
قرار داشت، توسط پس��ر نوجوانی که توسط تکفیری  ها اجیر 
ش��ده بود، به میان عزاداران برده ش��ده بود. طالبان پاکستان با 
صدور بیانیه  ای انفجار الهور و به خاک و خون کشیده شدن 

مسلمانان شیعه در این شهر را بر عهده گرفتند.23
همزم��ان با انفجار الهور، انفجار دوم نی��ز در منطقه »مالیر« 
ش��هر کراچی روی داد که در اثر آن س��ه تن کش��ته و ده تن 
دیگ��ر زخمی ش��دند. بمب گذار انتحاری ک��ه بمب خود را 
درون یک دستگاه موتورس��یکلت جاسازی کرده بود، قصد 
داشت تا با موتورسیکلت به میان دسته های عزاداری برود که 
با ممانعت پلیس مواجه ش��د و به همین علت بمب را همان جا 
منفج��ر می کند. این انفج��ار به دلیل دور ب��ودن عزاداران از 
محل بمب گذاری، تنها به کش��ته ش��دن س��ه نفر از نیروهای 
پلیس و زخمی ش��دن ده تن دیگر انجامید. ش��یعیان پاکستان 
اعالم کردند سه روز براي ش��هداي اربعین حسیني عزاداري 

مي کنند.24
در حمل��ة دیگ��ری که ب��ه عزاداران حس��ینی انجام ش��د، 
دست کم 25 عزادار حسیني در نتیجه حمله انتحاري به مراسم 

عزاي حسیني7 در کراچی به شهادت رسیدند.25

حمل��ه  اربعی��ن،  آس��تانه  در 
انتحاري به اتوبوس زائران شیعه 
پاکس��تان که در ج��اده کویته 
و در فاصل��ه 3 ه��زار و 200 
کیلومت��ري کرب��ال در حرکت 
بود، منجر به کش��ته شدن 19 
تن از مس��افران پاکستاني شد. 
ظاهراً حمالت به زائران اربعین، 
به ه��زاران کیلومت��ر دورتر از 
اط��راف  کش��ورهاي  و  کرب��ال 

رسیده است.
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2. کشتار زائران اربعین در کویته
در آس��تانه اربعین، حمله انتحاري به اتوبوس زائران شیعه پاکستان که در جاده کویته و در 
فاصله 3 هزار و 200 کیلومتري کربال در حرکت بود، منجر به کشته شدن 19 تن از مسافران 
پاکستاني شد. ظاهراً حمالت به زائران اربعین، به هزاران کیلومتر دورتر از کربال و کشورهاي 
اطراف رس��یده اس��ت.26 روز گذشته س��ه اتوبوس حامل زائران پاکس��تاني که از شهر کویته 
پاکس��تان به س��مت تفتان در حرکت بودند و قصد داش��تند ابتدا به مشهد و از آن جا به کربال 
بروند، در منطقه »مستونگ« مورد حمله انتحاري قرار گرفتند. آسوشیتدپرس نوشت: یک فرد 
موتورس��وار که حامل مقادیر زیادي مواد منفجره بود، خودش را به یکي از اتوبوس ها کوبید 
و منفجر ش��د که منجر به نابودي کامل آن اتوبوس ش��د. زائران پاکستاني داخل آن اتوبوس 
قصد فرار داش��تند، اما نتوانستند و در همان جا سوختند. سرنشینان این اتوبوس ها از شهرهاي 

پاراچنار، الهور، راولپندي و بوتان و تعدادي از آنان زنان و کودکان بودند.
منابع رس��مي تعداد کشته شدگان را 19 تن اعالم کردند، اما برخي منابع غیررسمي نوشتند 
که تقریباً همه 45سرنش��ین اتوبوس سوختند و فقط چند نفر از آنان توانستند جان سالم به در 
ببرند. در این میان اتوبوس دوم اندکی صدمه دید و به اتوبوس سوم صدمه ای وارد نشد. یکي 
از مقامات عالي رتبه دولتي در کویته نیز گفت: در این کاروان زیارتي، حدود 180 زائر شیعه 
بودند که در اثر این انفجار یکي از اتوبوس ها با حدود 45 سرنش��ین، به ش��دت خسارت دید. 
این رویداد در ناحیه مس��تونگ در اس��تان ناآرام بلوچستان پاکستان رخ داده است. مستونگ 
در 30 کیلومتري ش��هر کویته قرار دارد. شیعیان در این استان در اقلیت هستند و هر از گاهي 
ه��دف حمالت مرگبار قرار مي گیرند. مقامات امنیتي پاکس��تان مته��م ردیف اول این حمله 
وحشیانه را »لشکر جهنگوي« که ضدشیعه  ترین گروه تروریستي پاکستان است، مي دانند. این 
حمله انتحاري در حالي رخ داد که یک روز پیش از آن طالبان 21 پلیس پاکس��تاني را شبانه 

ربوده و قتل عام کرده بود.27

سرکوبی خونین اربعین شهدا در دوران پهلوی در ایران
یکی از اموری که نش��ان دهنده خلوص انقالب اس��المی ایران در آموزه های اسالم است، 
به کار رفتن نمادها و آیین هایی اس��ت که ریشه در فرهنگ دینی اسالم دارد. رهبران سیاسی 
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و فکری انقالب اس��المی با اس��تفاده از این نمادها، از سویی 
نش��ان دادند که آموزه های دین تا چه می��زان در مردم ایران 
اثرگذار است و از سوی دیگر، ظرفیت های ناشناخته و پنهان 
فرهنگ دینی را فعال ساختند. از جمله ی این نمادها و آیین ها 
که بر روند پیروزی نهضت انقالب اس��المی تأثیری شگرف 
داشت، نهضت »اربعینیه« یا »چهلم«های سیاسی بود. اربعین یا 
چهلمین روز درگذش��ت هر فرد مسلمان، با تمامی سادگی و 
عب��ادی بودن خود، در جریان مبارزات مردم ایران علیه رژیم 
پهل��وی، رنگ وبویی تازه به خود گرفت و به محفل سیاس��ی 
تمام عی��اری بدل ش��د.28 آنچ��ه در ایران س��ال های منتهی به 
پیروزی انقالب اسالمی، به نهضت »اربعینیه« معروف شد، از 
شهادت آیت اهلل مصطفی خمینی= آغاز شد و با قیام مردم قم 
در 19 دی ماه 1356 و چهلم شهدای قیام مردم قم در تبریز در 
تاریخ 29 بهمن 1356 و چهلم شهدای قیام مردم تبریز در یزد 
در تاریخ 10 فروردین 1357 و ادامة قیام ها در س��ایر ش��هرها 

گره خورد.
تبدیل اربعین شهدا به مراسمی سیاسی در نهضت مردم ایران 
علیه خاندان پهلوی، به اول آبان 1356 بازمی گردد. ش��هادت 
مرموز آیت اهلل مصطفی خمینی= که با هدف تضعیف روحیه 
رهبر انقالب ایران تدارک دیده شد، کاماًل تأثیر عکس داشت 
و ضمن دمیدن روحی تازه به جریان مبارزات، نفوذ فوق العاده 
امام خمینی= در میان اقشار مردم را نشان داد. فردای شهادت 
آیت اهلل مصطفی خمینی، حوزه ه��ای علمیه در نجف و قم و 
تهران تعطیل شد و علمای تراز اول ایران با برگزاری مجالس 
ختم، ی��اد و نام این روحانی مبارز را گرامی داش��تند. با نگاه 

نهض��ت »اربعینیه« ی��ا »چهلم 
سیاس��ی« ش��هدای قم و تبریز 
و ی��زد روح��ی تازه ب��ه نهضت 
بخشید؛  ایران  اس��المی  انقالب 
به طوری که در مدت یک سال، 
به سرنگونی کامل رژیم پهلوی 
انجامی��د. ای��ن نهض��ت، که با 
بهره گیری از آیین مذهبی تشیع 
آغ��از ش��د، پیش از هم��ه، چیز 
محبوبیت  شناس��اندن  موجبات 
و نف��وذ رهبر ای��ران را در میان 

مردم نمایان ساخت.



ویژه نامه اربعین حسینی
292

به اس��ناد بر جای مانده از س��اواک، روشن می ش��ود که مسئولین این س��ازمان امنیتی، به هیچ  
وجه برپایی مجالس ختم و بزرگداش��ت این ش��هید را، آن هم به این گستردگی که در اسناد 
این س��ازمان آمده، پیش بینی نمی کردند. به همین سبب، مدیر اداره کل سوم )پرویز ثابتی( با 
صدور دستور العملی برای مراکز ساواک در شهر های مختلف، از آنان می خواهد که مراقب 
برپایی مجالس ختم آیت اهلل س��ید مصطفی خمینی باشند و اگر تمجیدی از آیت اهلل خمینی= 
شد، از برگزاری مجالس جلوگیری کنند. گستره این مجالس در سراسر کشور به گونه ای بود 
که می توان گفت فضای سیاسی کشور در این برهه از زمان، تحت تأثیر مستقیم این حادثه و 

بیشترین دل مشغولی نیرو های امنیتی و انتظامی رژیم شاه متوجه این امر بوده است.29 
نهضت »اربعینیه« یا »چهلم سیاس��ی« شهدای قم و تبریز و یزد روحی تازه به نهضت انقالب 
اس��المی ایران بخش��ید؛ به طوری که در مدت یک س��ال، به س��رنگونی کامل رژیم پهلوی 
انجامی��د. این نهضت، که با بهره گیری از آیین مذهبی تش��یع آغاز ش��د، پی��ش از همه چیز، 
موجبات شناس��اندن محبوبیت و نفوذ رهبر ایران را در میان مردم نمایان س��اخت و از س��وی 
دیگر، آزادس��ازی پتانسیل عظیم نیروهای مردمی را به همراه داشت. نیروهای انقالبی از پس 
چهلم های سیاس��ی، بیش از پیش با یکدیگر متحد ش��دند و همین اتحاد و یک دستی بود که 

قطار انقالب اسالمی را تا ایستگاه پیروزی به جلو راند.30

اربعین خونین 1964 زنگبار  
بدون ش��ک اربعین خونین زنگبار در ردیف چهارمین مراس��م مش��هور اربعین در جهان به 
شمار می  رود که در نوع خود منحصر به فرد و نمادین است. کاربرد اصطالح فارسی »چهلم« 
نش��ان می  دهد که بانیان این مراس��م در ق��اره آفریقا و منطقه زنگب��ار، ایرانیانی بوده  اند که به 
مناطق ش��رق آفریقا مهاجرت کرده  اند و با برپایی مراس��م عزاداری در اربعین ساالر شهیدان، 

اقدام ب�ه ت�روی�ج م�ذه�ب ح�قه تشیع در این بالد اسالمی نموده  اند.31
ام�روزه شیعیان منطقه شرق آفریقا با برگزاری منسجم مراسم عاشورا در دارالسالم )تانزانیا(، 
خود را آماده برگزاری مراس��م چهلم )اربعین( در زنگبار می  نمایند و این مراس��م هر ساله در 
اربعین حسینی، با شکوه خاصی به مدت سه روز در زنگبار برگزار می  شود. تحقیقات میدانی 
انجام ش��ده نش��ان می  دهد که در دو س��ده اخیر، ایرانیان و علمای ایرانی مقیم بالد »زنج« که 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
293

بیشترین جمعیت شیعه و قدرتمندترین تشکیالت مالی شیعیان 
در آفریقا هس��تند، با برگزاری مراسم عزاداری و سینه  زنی در 
کشور زنگبار، نقش مهمی در ترویج فرهنگ تشیع و دعوت 
مردم بومی به این مذهب داش��ته  اند و وجود اماکنی همچون: 
تعزیه  خانه حس��ینی، چایخانه و اش��عار فارس��ی در نوحه   های 
عزاداری و س��بک سینه  زنی بوشهری در میان عزاداران، نشان 
از تأثیر گس��ترده شیوه عزاداری ایرانیان در این خطه از جهان 
دارد. مراس��م اربعین زنگبار تا س��ه روز ادام��ه دارد و در این 
روزها آحاد ش��یعیان و س��الخوردگان به صورت گسترده در 

آن شرکت می  کنند. 
در س��ال 1964 »عبید کرومه« در زنگبار به قدرت رس��ید 
و یک رژیم مارکسیس��تی � لنینیستی را برقرار کرد و از همان 
ابتدا و حتی پس از اتحاد با تانزانیا حکومت رعب و وحش��ت 
را در زنگب��ار برقرار کرد. در ابت��دای حکومت او، به اخراج 
ایرانیان و ش��یعیان و مصادره اموال و حسینیه  های آنها به بهانه 
عموم��ی کردن دارایی  ها پرداختند و اموال اعراب و ش��یعیان 
را ب��ه تاراج بردند. هزاران عرب و هن��دی که از قرن  ها پیش 
در این جزیره اقامت داش��تند، اموالش��ان توسط رژیم کرومه 
مصادره شد و آنها ناگزیر به ترک زنگبار شدند. او در دوران 
حکومتش اعراب، هندی  ها و دیگر اقوام غیرسیاهپوس��ت که 
هنوز در زنگبار سکونت داشتند را لحظه  ای آسوده نگذاشت 
و با دس��تورات غیرانسانی و تبعیض  آمیز، زندگی را برای آنها 
به کابوس تبدیل کرده بود و حتی آنها را مجبور کرده بود تا 
دختران نوجوانشان را به ازدواج سیاهپوستان سالمند درآورند. 
برخی از مدارس و اماکن شیعی را مصادره و به بهانه آموزش 

فجیع ترین جنایت کمونیست  های 
زنگبار کشتار شیعیان »خوجه« 
در مراسم اربعین 1964 میالدی 
ب��ود که باع��ث ش��د رفته  رفته 
ش��یعیان هن��دی و ایرانیان که 
جمعیتش��ان بیش از ده  هزار نفر 
ب��ود، از این جزی��ره کوچ کرده 
و به دارالس��الم و دیگر کشورها 

مهاجرت کنند.
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در اختیار مدارس بومیان این کشور قرار دادند. مسجد قدیمی شیعیان و مقبره برخی از مبلغین و 
علمای ایرانی توسط کمونیست  ها ویران شد. فجیع ترین جنایت کمونیست  های زنگبار کشتار 
ش��یعیان »خوجه« در مراس��م اربعین 1964 میالدی بود که باعث شد رفته  رفته شیعیان هندی و 
ایرانیان که جمعیتشان بیش از ده  هزار نفر بود، از این جزیره کوچ کرده و به دارالسالم و دیگر 

کشورها مهاجرت کنند.32
س��رانجام در روز هفتم آوریل س��ال 1972 میالدی عبید کرومه در یک سوءقصد کشته 
شد و اقلیت های قومی زنگبار تا اندازه  ای از فشار حکومت سیاهپوستان رها شدند. با این حال 
ش��یعیان برای آن  که اماکن موجود فعلی را از دس��ت ندهند، هر ساله با برپایی مراسم چهلم، 
اقدام به بازگش��ایی این حس��ینیه  ها می کنند تا بهانه دولت الئیک برای مصادره احتمالی آنها 
را بگیرند. از این جهت، ش��یعیان در این ایام با حضور در تعزیه  خانه حسینی و محفل حضرت 
ابالفضل العباس7 محفل شاه  خراس��ان، محفل بی  بی فاطمه و مسجد حجت و ثقةاالسالم، به 
نوحه  خوانی و س��ینه  زنی می  پردازند و با پذیرایی و دادن نذر به ش��یعیان و مردم محلی، یاد و 
خاطره اربعین باشکوه زنگبار را در اذهان زنده می  کنند.33 شیعیان هندی  تباری که در سال  های 
1940 میالدی در زنگبار به دنیا آمدند و بسیاری از آنها در سال   های منتهی به دهه 70 میالدی 
مجبور به ترک این کش��ور ب�ه دل�ی�ل تغییر حکومت و فش��ار سیاسی بر شیعیان و مهاجرت به 
کش��ورهای اطراف شدند، هر س��اله در سنتی قدیمی با شرکت در مراس��م چهلم، یاد اجداد 
خود را زنده نگه داشته و با انتقال این سنت به فرزندان خود، در صدد حفظ هویت مذهبی و 

فرهنگی خود برآمده  اند.
ام��روزه ش��یعیان در روزهای منتهی ب��ه 20 صفر، از طری��ق دریا و هوا خ��ود را به زنگبار 
رس��انده و برای مراس��م اربعین آم�اده می  شوند و هت�ل ها و مس��افرخانه  های متعلق به شیعیان، 
به ص��ورت رای��گان در اختیار آنها قرار می  گیرد. ب�دون ش��ک، مراس��م اربعی��ن زنگبار از 
قدیمی   تری��ن مناس��بت  های مذهبی در قاره آفریقا ش��مرده می ش��ود و چ��ون دولت الئیک 
زنگبار احس��اس وظیف��ه  ای برای حفظ این نماد اس��المی  ش��یعی ندارد، ب��رای ثبت آن در 
 یونس��کو فعالیت��ی نکرده اس��ت و ثبت این واقع��ه به عنوان می��راث معنوی جهان تش��یع، از

 ضروریات است.
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نتیجه  گیری 
بزرگداشت نهضت عاشورا در چهلمین روز پس از آن، یعنی 
روز اربعین همواره مورد توجه ویژه اهل بیت: بوده اس��ت. 
با توج��ه به آموزه های مکتب اهل بیت: از دیرباز ش��یعیان 
عزاداری روز اربعین را باشکوه بس��یار برگزار می کنند. طبعاً 
برگزاری این ش��عائر موجب جلب توجه قلوب مس��لمانان به 
مکتب اهل بیت در طول تاریخ ش��ده اس��ت. ب��ه همین دلیل 
دشمنان مکتب تش��یع همواره به ش��یوه های مختلف، مراسم 
اربعین را م��ورد حمله قرار داده اند؛ ب��ه گونه ای که در طول 
تاری��خ، اربعین  های خونین متعددی ش��کل گرفته اس��ت. با 
پیروزی انقالب اس��المی ایران و رشد گرایش به مکتب اهل 
بی��ت: در جهان، حمالت خونین به ش��عائر ش��یعه از جمله 
مراسم اربعین با هدایت استکبار فزونی گرفت و در سال های 
اخیر ش��اهد حمالت خونبار بس��یاری علیه مراسم اربعین در 
کشورهای مختلف اسالمی بوده ایم که گزارش برخی از آنها 

در این نوشتار ارائه گردید. 
اما ای��ن حمالت خونین نه تنها ش��عائر مذهبی ش��یعه در 
اربعین حسینی را متوقف نکرد، بلکه امروزه اربعین حسینی به 
روز جهانی وحدت مسلمین در مقابل جریان  های استکباری و 
تکفیری تبدیل شده است. اگرچه رسانه  ها و تبلیغات دشمنان 
شیعه می کوشند تا حرکت میلیونی و بی   نظیر اربعین را اقدامی 
صرفاً مذهبی و به دور از گرایش های اجتماعی و سیاسی نشان 
دهند، ولی اگر نفس این حماس��ة بزرگ سیاسی و اجتماعی 
نبود، این  گونه مورد حمالت خونبار دشمنان قرار نمی گرفت. 
از س��وی دیگر با هیچ عقلی نمی توان وجوه سیاسی را از این 

ام��روزه ش��یعیان در روزه��ای 
منتهی ب��ه 20 صف��ر، از طریق 
دری��ا و ه��وا خود را ب��ه زنگبار 
رس��انده و برای مراسم اربعین 
هت�ل ه��ا  و  می  ش��وند  آم���اده 
و مس��افرخانه  های متعل��ق ب��ه 
ش��یعیان، به صورت رایگان در 

اختیار آنها قرار می  گیرد. 
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حماس��ه بزرگ تفکیک کرد. بر همین اساس نمی توان از کنار آتش زدن تصاویر آل  خلیفه و 
آل س��عود تا شعارهایی که علیه آنان در مسیر راهپیمایی سر داده می شود، به سادگی گذشت. 
ش��عار »الموت الس��رائیل« همانند »لبیک یا حس��ین« به گوش می رس��ید که این حاصل رشد 
بصیرت ش��یعه به واس��طة شعائر حسینی نظیر اربعین اس��ت. همچنین هزاران دانشجوی ایرانی 
و دیگر مس��لمانان شیعه، با شعار »لبیک یا حس��ین«، »لبیک یا خامنه ای«، »الموت المریکا« و 
»الموت السرائیل« پیام بیداری همه زائران امام حسین7 را که از سراسر جهان عازم کربالی 

معلی شده  بودند را به جهانیان ابالغ کردند.
به هر تقدیر اربعین حسینی به رغم اقدامات خشونت  بار دولت های سرکوب گر و گروه های 
تکفیری تروریستی هر ساله باشکوه تر می  شود و راهپیمایی پیاده به سوی کربال در ایام اربعین 
که به گواه آمارهای رسمی رسانه های غیراسالمی بزرگ ترین راهپیمایی کمی و کیفی جهان 
اس��ت، عمال به نماد قدرت شیعه تبدیل شده است و می  تواند به تزلزل و نابودی سیاست  های 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و دست نشاندگان آنها در منطقه بیانجامد. همان گونه که مقام معظم 
رهبری فرمودند، شروع مغناطیس حسینی در روز اربعین است و این حماسه، با تنها با شور و 

شعور حسینی رقم می خورد.

پی نوشت ها
1. بنابراین  نقل ها، در همان اربعین اول، کاروان اس��رای اهل بیت: در راه بازگش��ت از ش��ام و بر سر راه 
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چکيده
در پی اختالف میان عزاداران دو ش��هر نجف و کاظمین و س��پس نجف و کربال در س��ال  
1348 قم��ري، دس��ته های عزاداری نج��ف از حضور در کربال خ��ودداری کردند و فاصلة 
بس��یاری میان ش��یعیان این سه شهر زیارتی ایجاد ش��د؛ به طوری که فقط برخی علمای 
بزرگ ش��یعه برای زیارت از یکی از این ش��هرها به ش��هر دیگر می رفتند. در همین سال 
که عالمه محمدحس��ین  آل کاشف الغطا= برای زیارت اربعین از نجف به کربال رفته بود، 
پس از اصرار و پافشاری مردم، به منبر رفت و بدون آمادگی قبلی، خطبه ای ایراد کرد که 

ترجمة خطبه در این مقاله آمده است.
او خطبه را با نام خدا آغاز کرد و پس از بیان ضرورت وجود »مصلح« در جامعه، اسالم 
را بر دو پایة »کلمة توحید« و »توحید کلمه« استوار دانست. سپس با اشاره به پشت پردة 
اختالف میان ش��یعیان، آنان را از پیروی از ش��یطان و سهل انگاری بازداشت و به نشاط و 

سرزندگی در امور سفارش کرد.

واژگان کليدی: اربعین، کربال، نجف، کاشف الغطا، اختالف.

آسيب شناسی وقايع 
اربعين 1348 قمری

شیخ محمدحسین کاشف الغطاء

ترجمه: محمدمهدی کرمانی
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مقدمه
در س��ال 1348قم��ري در اث��ر اخت��الف و ش��قاقی ک��ه در مس��ئله زی��ارت و ع��زاداری 
روز اربعی��ن ام��ام حس��ین7 میان اهالی دو ش��هر نج��ف و کاظمین و س��پس می��ان مردم 
نج��ف و کربال پیش آمد، دس��ته های ع��زاداری نجف از حض��ور در کربال امتن��اع کردند 
و فاصله ای بزرگ میان ش��یعیان این س��ه ش��هر زیارتی ایجاد ش��د. البته در این میان علما و 
 روحانی��ون ک��ه جایگاهی باالتر از این حوادث ناپس��ند و درگیری های ش��رم آور داش��تند، 
در همان س��ال در کربال حاضر ش��دند و مراس��م ع��زاداری روز اربعین را ب��ه جای آوردند. 
در آن س��ال، پیش��اپیش حضرات روحانیین و علما، مصلح بزرگ، عالمه محمدحس��ین  آل 
کاش��ف الغط��اء  = وارد کربال ش��د؛ یعن��ی دو روز مانده به اربعین، ایش��ان ب��ه خانه یکی از 
ب��زرگان و س��ران قبایل که طبق معمول هر س��ال، مجلس عزاداری خانگ��ی برگزار می کرد 
وارد ش��د. مجل��س آکنده از جمعیت بود. یکی از ش��خصیت های مع��روف کربال از جناب 
 کاش��ف الغط��اء درخواس��ت ک��رد که ایش��ان ب��ر منبر برون��د و با پن��د و نصیح��ت خود،
 گروه های دیگر را به هم نزدیک س��ازند و میان آنها را آش��تی دهند. ایش��ان پس از اصرار و 
پافش��اری مردم، درخواست  ایشان را پذیرفت و بر منبر رفت و بدون هیچ آمادگی قبلی، این 
خطب��ه را ایراد نم��ود و پس از حمد و ثنای پروردگار و صلوات ب��ر محمد آل محمد، چنین 

فرمود:
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کلمه توحید و توحید کلمه
بهترین س��رآغاز سخن، کالم خداوند اس��ت و خداوند در قرآن می فرماید: »چنین نیست که 
پروردگارت  آبادی ها و س��رزمین هایی را که اهلش مصلح و نیکوکارند، به ظلم و ستم ویران 

نماید«.1 )هود، آیه 117(
از آن جا که همه ما مسلمانیم، معتقدیم که این، کالم خدا و وحی روشنگر اوست. ما عرب 
نیز هس��تیم و دس��ت  کم، ظواهر سخن قرآن را می فهمیم. بنابراین باید گفت که این آیه قرآن 
به صراحت می فرماید اگر س��رزمینی مردمش مصلح باش��ند، یا مصلحانی در میان آنها باشد، 
هالک و نابود نمی گردد و س��رزمین های خالی از مصلح، سرانجامش��ان بی تردید به ویرانی و 
نابودی می انجامد. پناه بر خدا و چنین مباد که این آیه بر ما منطبق گردد و از آن جا که وجود 
مصل��ح، نجات  آفرین اس��ت و نبودش هالکت آور، باید دید آیا در می��ان ما چنین مصلحانی 
وجود دارند، تا امید نجاتمان باش��ند، یا این که س��رزمین ها و ش��هرها خالی از مصلح است و 
مس��تحق هالکت؟ بی ش��ک عذاب و هالکت اینک دامن گیر ما ش��ده اس��ت. حال و روزی 
ک��ه ما داریم، چیزی جز بیچارگی و نگون  بختی نیس��ت. هالکت، همان مرگ نیس��ت؛ بلکه 
چه  بس��ا زندگی و حیاتی که مرگ، در مقابل آن س��هل و  آسان است. مگر نه این که مردن از 
زندگی ای که ما در آن به س��ر می بریم، بهتر و با ارزش تر است؟! ما انسان هایی دربند، خوار، 
بیچاره و پراکنده هس��تیم که هیچ عملی از ما ساخته نیس��ت و نه می توانیم منفعتی برای خود 
کس��ب نماییم و نه ضرر و  آس��یبی را دور س��ازیم و این همان فقر و ن��داری فراگیر، ذلت و 

خواری نابود کننده، ناتوانی و درماندگی بیش از اندازه و شقاوت و تیره روزی است.
به خدا س��وگند، این هالکت و مرگ ذلیالنه اس��ت. علت همه این مشکالت و گرفتاری ها 
یک چیز بیش��تر نیس��ت و آن تفرقه و اختالف آرا و دشمنی و از هم گسستگی در میان ماست 
و این یعنی که مصلح و س��امان دهنده ای وجود ندارد. آری، در میان ما انسان های صالح کم 
نیس��تند؛ اما صالح چه می تواند بکند؟ صالح هوای خود را دارد. این مصلح اس��ت که نفعش 
به دیگران می رس��د و مردم و س��رزمین خ��ود را اصالح می کند. ازای��ن  رو، احادیث فراونی 
بدین مضمون وارد ش��ده اس��ت که برتری عال��م بر عابد، همچون برتری خورش��ید و ماه بر 
دیگر س��تارگان است، و پیامبر9 پیوس��ته فرموده اند: »فضیلت عالم بر عابد، همچون فضیلت 



ویژه نامه اربعین حسینی
302

من بر کم ترین شماس��ت.«2 بی ش��ک منظور از این عالم، مصلح است. و دانستی که حیات و 
رس��تگاری امت مس��لمان به دست انسان مصلح اس��ت و عابد، همان بنده صالح خداست که 
زندگی افراد به او بستگی دارد. عالم شایسته، سخنان را در یک جهت قرار می دهد؛ اختالف 
و پراکندگی امت را س��امان می بخش��د و با این کار او، قوانین اسالم و پایه های حق محفوظ 
می مان��د. بنده، اس��الم را به دو کلم��ه تعریف و مرزبندی کرده ام و کس��ی پیش از من چنین 
تعریف و تعبیری نداش��ته است. بنده معتقدم که اسالم بر دو پایه که هر کدام بر دیگری تکیه 
دارد، اس��توار ش��ده اس��ت: »کلمه توحید« و »وحدت کلمه«. اگر در آغاز اسالم، وحدت در 
کلمه با وجود خاتم األنبیا9 حاصل نمی شد، »کلمه توحید« انتشار نمی یافت. پیامبر9 سخن 
و کلمه عرب را یکی ساخت تا توانستند به کلمه توحید تمسک بجویند و آن را ترویج دهند 
و بر س��رزمین »کس��را« و »قیصر« مسلط گردند و ش��رق و غرب عالم را در اختیار گیرند. اما 
امروز، س��خن عرب از هم گسس��ته و حتی یک سرزمین و شهر را نمی توان یافت که سخن و 
کلمه اهلش همسو و در یک راستا باشد، چه رسد که بخواهند با دیگر شهرها یکصدا شوند. 
دور نیست که با وجود این تشتت و تفرقه، خدای ناکرده، کلمه توحید به یک باره از صفحه 

روزگار محو شود و چیزی از آن باقی نماند. 
آیا با این حال و روزی که ما داریم و هر روز در جایی و ش��هری خرابی و درگیری و فتنه 
میان برادران واقع می شود، یک روز در کاظمین، روز دیگر در نجف و دیگر روز در کربال، 
می توان امید رس��تگاری و پیروزی و نجات و زندگی شایس��ته داش��ت؟! آیا اگر در این بالد 

مردان مصلحی وجود داشت، چنین رخدادهای وخیمی صورت می گرفت؟!
اما اکنون که خرابی ها و نابس��امانی ها رخ داده، آیا باید آن را به حال خود رها کرد تا آثار 

سوء آن دامن گیر شود و نتایج ناگوارش چهره امت اسالمی را کریه و زشت نماید؟!

پشت پرده اختالف
مراس��م زیارت روز اربعین که از بزرگ ترین تجمعات مردم عراق در یک مکان اس��ت و 
بیش از صدها هزار نفر را گردهم می آورد، در این سال با شکل ناپسند و باطن معیوب و ناقص 
خود، چیزی نمانده که یکسره از میان برود و تعطیل شود. می بینید که اهالی نجف و نواحی و 
مناطق پیرامون آن، به کربال نیامده اند. آیا پس از این، چه خواهند کرد نس��بت به زیارت های 
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دیگر؟! آیا باز هم به زیارت نخواهند آمد؟! پس وای بر تو که 
پدر و برادر و همسایه ات از تو بریده اند! حال چگونه دیگران 

به تو می پیوندند و در حقت نکویی می کنند؟!
اما اگر اهالی نجف ب��ه کربال بیایند و اهالی کربال به نجف 
مشرف شوند، باز هم بی نتیجه است؛ با وجود دل های ناصاف 
و عقل های نارس و انسان های نادانی که در هر دو سو فراوانند! 

و این آتشی است که خشک و تر را می سوزاند.
مسئله امروز ما، دیروز شعله کوچکي بود که می توانستیم به 
آساني آن را خاموش س��ازیم و از فراگیر شدنش جلوگیری 
کنیم. اما از امروز به بعد، ش��عله های آن س��رکش و غیرقابل 
کنترل خواهد ش��د و فاجعه هایی که به بار می آورد، س��خت 
و س��همگین تر خواهد بود. آری، کس��ی که چشمی دورنگر 
و فک��ری عمیق و متدبر در علل و اس��باب دارد، می فهمد که 
در این می��ان، عاملی نقش ایفا می کند ک��ه به نجف و کربال 
و کاظمین هیچ ارتباطی ندارد. م��ردم به حرکت درمی آیند، 
اما از کس��ی که آنها را تحریک کرده، بی خبرند و نمی دانند 
چرا و برای چه با یکدیگر درگیر می ش��وند و به چه حس��ابی 
ب��ه جان ه��م می افتند. دی��وار به میخ گفت: چرا مرا س��وراخ 
می کن��ی؟ میخ گفت: ب��ه آن که مرا می کوب��د، بنگر و از او 
بپ��رس؛ »و این مثال ها را برای مردم می زنیم و جز دانایان فهم 

آن نمی کنند«.3
مردی از راهی می گذش��ت. دید عده ای پیرامون ش��خصی 
گرد  آمده اند و او را می زنند و بر س��رش می کوبند و هرکس 
از آن جا عبور می کند، در زدن با دیگران شریک می شود. از 
این ماجرا ش��گفت  زده شد و از هر کس درباره علت آن کار 

مراس��م زیارت روز اربعین که 
از بزرگ تری��ن تجمعات مردم 
ع��راق در ی��ک مکان اس��ت و 
بی��ش از صده��ا ه��زار نف��ر را 
گردهم می آورد، در این س��ال 
با ش��کل ناپسند و باطن معیوب 
و ناق��ص خ��ود، چی��زی نمانده 
 ک��ه یکس��ره از می��ان ب��رود و 

تعطیل شود.
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پرسید؛ همه گفتند نمی دانیم. تعجب وی بیشتر شد. در این بین مرد بیچاره و کتک  خورده، او 
را ص��دا کرد و گفت: از آنها نپرس؛ زیرا چنان  که می گویند، علت کار خود را نمی دانند. اما 
من می دانم. به این ریسمان که از پشت بام آویزان شده، بنگر. آن جا ساحری است که هرگاه 
بخواهد مردم را دست بیاندازد و به عقل آنها بخندد، ریسمان خود را می اندازد. ریسمان بر سر 
هر که بیافتد، مبتال به ضرب و ش��تم می ش��ود و رهگذران بر سرش می کوبند. اگر می خواهی 

مرا نجات دهی، این ریسمان را از سرم بردار.
ای برادران! مس��ئله ما، مس��ئله همان طناب و ریسمان اس��ت. آیا می توانید آن را بردارید؟ 
آری، می توانید؛ اما ش��ما س��احر را در س��حر او کمک می کنید. در این باره، ماجرای واقعی 

دیگری نیز وجود دارد:
در روزگاری نه چندان دور، حدود سی � چهل سال پیش از این، در شهر »حله« دو شخصیت 
بزرگ و معروف به نام »نورالدین« و »محمد شبیب«، در دوره حکومت ترک ها، بر شهر حلّه 
مس��لط بودند و حکومت مرکزی از آنها حساب می برد و هواداری می کرد. در آن روزگار، 
ش��خصی به نام »بیک باش��ی« که کارمندی نظامی در حله بود و غ��رور و حمایت حکومت 
مرکزی را با هم داش��ت، در برخورد و تعامل با »نورالدین« و »محمد ش��بیب« چندان حرمت 
آن دو را نگاه نمی داشت و بنا را بر تحقیر ایشان گذارده بود. یک روز، آن دو حاکم ظالم و 
زورگو در بازار، باالی دکانی بر صندلی نشس��ته بودند. آن نظامی مغرور و احمق نیز در بازار 
دوست خیاطی داشت. اتفاقا همان روز وی به بازار رفت و از دوست خیاط خود خواست که 
برایش صندلی بگذارد و برای تحقیر به گونه ای نشس��ت که پش��تش به »نورالدین« و »شبیب« 
ق��رار گرفت. یک��ی از آن دو به دیگری گفت: تا کی باید این ن��ادان احمق را تحمل کنیم؟ 
چاره چیس��ت؟ محمد شبیب گفت: به نظر من باید کاری کنیم که وی بیش از امروز در حله 
نماند. در این هنگام، سید فقیری که فقر و بیچارگی، عقلش را ربوده بود و از زندگی به تنگ 
آمده بود، از آنجا می گذش��ت. محمد ش��بیب حالش را جویا ش��د؛ فقیر پاسخ داد: چنانم که 
اگر کسی پیدا شود زندگی ام را به یک مجیدی4 بخرد، خواهم فروخت. شبیب گفت: من به 
بیش از آن می خرم. این یک لیره را بگیر و نزد »بیک باشی« برو و از پشت سیلی محکمی به 
گردنش بزن. سید رفت و غافلگیرانه ضربه محکمی بر گردن بیک  باشی وارد کرد که نزدیک 
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بود بر اثر آن، خون از رگ هایش بیرون بزند. بیک  باش��ی برخاست و سید را گرفت و تا آمد 
ضربه او را تالفی کند، س��ید به دکان دار خیاط متوس��ل شد و به دست و پای مرد نظامی افتاد 
و پاهایش را بوس��ید و التماس کرد که آزادش کند. التماس و درخواس��ت س��ید مفلس کار 
خود را کرد و بیک  باشی رهایش ساخت. سید فقیر نزد شبیب بازگشت و شبیب دو لیره دیگر 
به او داد و گفت: باز هم یک پس  گردنی محکم نثار بیک  باش��ی کن. س��ید رفت و نخس��ت 
دکان دارها را صدا کرد و از آنها خواست تا این بار آنها او را از دست بیک  باشی نجات دهند. 
آنها نیز پذیرفتند. پس نزدیک بیک  باش��ی رف��ت و محکم تر از دفعه پیش، پس گردن وی را 
به س��یلی نواخت؛ چندان  که کاله نظامی  از س��رش افتاد. بیک  باشی سید را محکم گرفت، اما 
ناگاه اهل بازار به س��ویش هجوم آوردند و س��ید را نجات دادند. سید نزد شبیب رفت. شبیب 
به او گفت: این هم لیره دیگر. ضربه س��وم را نیز بزن. س��ید سه لیره را گرفت و همه لیره ها را 
نزد دکان داری که نورالدین و شبیب نزد او نشسته بودند، گذاشت و گفت: اگر این بار کشته 
ش��دم یا زندانی ام کردند، درهم ها را به خانواده ام برسان و اگر به سالمت بازگشتم، خود آن 
را تحویل می گیرم. س��ید بیچاره تصمیم گرفت که پس از وارد کردن ضربه سوم، فرار کند؛ 
چون اگر به دام بیک  باش��ی می افتاد، عاقبتش مرگ بود. چون ضربه س��وم را زد و خواس��ت 
بگریزد، مرد نظامی که خداوند او را به چنین عذابی دچار کرده بود، او را صدا کرد و گفت: 
ای س��ید! به حق جّدت، بایست و نترس. تو در امانی. س��ید ایستاد. بیک  باشی گفت: تو را به 
رسول خدا، اگر سیدی، این کارها برای چیست؟ چرا چنین می کنی؟ می دانم که مسئله، فقط 
مشکل فقر و بیچارگی تو نیست. باید علت پنهانی دیگری هم وجود داشته باشد. سید گفت: 
من اصل قضیه را برایت می گویم. تا وقتی که کیسه محمد شبیب پر از لیره باشد و آن را برای 
من باز بگذارد، چنین برنامه ای خواهد بود و همیش��ه باید  آماده غافلگیر ش��دن و پس  گردنی 
باش��ی. بیک باش��ی که علت را دریافته بود، به خانه بازگشت و اسباب و اثاثیه اش را برداشت 

و از حلّه بیرون رفت.
برادران من! بیم آن دارم که قضیه ما، قضیه پس گردنی و لیره های محمد ش��بیب باش��د، نه 
قضی��ه کربال و نجف و کاظمیه. این گرفتاری ریش��ه هایی دارد و پ��س از این، هر روز و هر 
س��ال، حادثه ای شگفت و ماجرایی نو پدید می آید و طناب ساحر بر سرها به بازی درخواهد 
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آمد. اگر ما به آداب الهی متخلق شویم، بی  شک سحر در ما 
اثر نخواهد کرد. خداوند و اس��الم ما را به نیکوترین آداب و 
روش ها مؤدب ساخته اند، اما ما آنها را ضایع و تباه کرده ایم و 
از آن هم��ه جز رنگی بر کاغذ و واژه هایی بر زبان باقی نمانده 

است.
خدای س��بحان می فرماید �  و چه بزرگ و ارزشمند سخنی 
اس��ت که فرموده  � : »همیش��ه به نیکوترین شکل پاسخ ده، تا 
کسی که میان تو و او دشمنی است، همچون دوست صمیمی 
شود، و جز کس��انی که صبوری پیشه کنند و جز کسانی که 

بهره ای بزرگ از ایمان دارند، از آن برخوردار نمی شوند«.5
اگر با هم تفاهم نمایید و به ش��هرهای یکدیگر رفت و آمد 
کنید، چه آس��یبی متوجه ش��ما خواهد شد؟ برادری که تو را 
می زند، از دشمنی که به خانه ای هجوم می آورد، بهتر است؛ 
چرا در این مصائب و گرفتاری های کش��نده نمی اندیش��ید؟! 
مردان و مصلحان کجایند؟ دیگران، همچون شما انسانند، اما 
چه ش��ده اس��ت که نیرو و توان و مال و ثروت و پیشرفت و 
عزت از آنهاس��ت و چیزی از آن همه نصیب ما نشده است؟! 
آری، به جای آن، دش��منی و زد و خورد و س��تیز با یکدیگر 
داریم؟ کسانی شده ایم که آنچه را خداوند امر به پیوستن آن 
کرده، از هم می گس��لیم و آنچه را به بریدن و قطع آن فرمان 

داده، به هم  پیوند می دهیم.
م��ا جماعت، ب��ه برکه آب��ی می مانیم که چ��ون از آب ها و 
سرچشمه ها ببرد و منقطع گردد، می خشکد و بوی تعفن می گیرد 
و هرگاه به آنها وصل شود، آبش پاکیزه و گوارا می گردد و در 

مقابل عوامل تغییر و دگرگونی مقاومت می کند.

اگ��ر با ه��م تفاه��م نمایید و به 
و آمد  یکدیگر رفت  ش��هرهای 
کنید، چه آس��یبی متوجه ش��ما 
خواهد ش��د؟ برادری که تو را 
می زند، از دشمنی که به خانه ای 
هجوم می آورد، بهتر است؛ چرا 
در این مصائب و گرفتاری های 

کشنده نمی اندیشید؟! 
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ریسمان شیطان
م��ن یک مرد دینی و روحانی محض هس��تم و عمرم که از ش��صت گذش��ته، در خدمت 
شریعت محمدی بوده است. من از سیاست چیزی نمی دانم. از این رو فقط آن را حس می کنم 
و ارتب��اط مس��تقیم با آن ندارم؛ ام��ا از آن جا که روحانی هس��تم و مصاحب قرآن و حدیث، 
در قرآن خداوند و حدیث پیامبر9 بس��یار دیده ام که از ش��یطان رانده شده و مکر و نیرنگ 
و س��حر و دام ها و فریب او، بندگان خدا بر حذر داش��ته ش��ده اند. پس من،  ش��ما را از این 
همه هش��دار می دهم و همان را می گویم که خداوند فرموده اس��ت: »بی تردید شیطان دشمن 
شماست؛ شما نیز او را دشمن بدارید. او پیروانش را به راهی می خواند که سرانجام اهل دوزخ 
ش��وند.«6 و می فرماید: »آیا ش��یطان و فرزندانش را به جای من به دوستی می گیرید، در حالی 
که دش��من شمایند؟ س��تمکاران چه جایگزین بدی را انتخاب کردند.«7 و فرمود: »به بندگانم 
بگو: به نیکوترین وجه س��خن بگویند؛ زیرا شیطان میان آنها فتنه می کند. به راستی که شیطان 

دشمن آشکار انسان است«.8
برادران من! آیا این آیات روش��ن در دل شما تأثیر می گذارد یا بر دل ها مهر خورده است؟ 
پیش از این، اگر ما ستیز و دشمنی می کردیم، چندان مهم نبود؛ اما امروز شیطان ریسمان سحر 
خود را به حرکت درآورده و ما بر س��ر و روی یکدیگر می کوبیم و ش��یطان شادی می کند و 

ما را بدین عمل زشت برمی انگیزد. حکایت دیگری را برای شما نقل کنم:
ش��خصی امام جماعت بود؛ اما فراوان دچار فراموشی می ش��د و زود هم به اشتباه خود پی 
می برد. فرزندی داش��ت بافهم و ش��عور. روزی امام جماعت، سر نخی را به دست خود بست 
و طرف دیگر را به دس��ت فرزندش داد و او را پش��ت محراب مخفی کرد و گفت: به قرائت 
من گوش بسپار و هر جا دچار اشتباه شدم و چیزی را فراموش کردم، نخ را حرکت بده تا به 
ی��اد آورم. در یکی از این موقعیت ها ش��یطانی از آن جا عبور می کرد و نگاهش به این حالت 
عجیب و ش��گفت افتاد: نخی به دس��ت یک طفل است و سر دیگر نخ به دست امام جماعت 
بس��ته شده است! از پسر علت را پرسید و او ماجرا را برای وی بازگو کرد و گفت که غرض 
کار چیس��ت. ش��یطان تصمیم گرفت که از این موضوع، مضحکه و اس��باب خنده ای فراهم 
نماید. پس به بهانه کمک، نخ را از دس��ت پسر گرفت. امام  جماعت آیه )اِنّا اَْرَسْلنا نُوحًا إلی 
َقْوِمِه( را خواند. شیطان نخ را به حرکت درآورد. امام جماعت، به جای »أرسلنا« گفت: »بََعْثنا 
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نوحًا إلی قومه« بار دیگر ش��یطان نخ را حرکت داد. امام، واژه 
معادل دیگری به جای »ارس��لنا« گذاش��ت و خواند: »انّا سیّرنا 
نوحاً إلی قَْومِِه« و به همین ترتیب شیطان نخ را تکان می داد و 
امام جماعت کلمات مترادف »أرس��لنا« را جایگزین می کرد؛ 
تا این که خس��ته و ناتوان گردید. امام جماعت بی آن که بداند 
قضیه از چه قرار است، پشت سرش را نگاه کرد و به جماعت 
نمازگزار گفت: »ای مردم! امروز نخ به دست یک حرام زاده 

افتاده است و ما نمی توانیم به این شکل نماز را ادامه دهیم«.
حال باید گفت که امروز، س��ر نخ در دس��ت حرام زاده ای 
اس��ت که ما را مس��خره خود س��اخته و به ما می خندد و البته 
اهداف دیگری نیز دارد. من همه ش��ما را از ش��یطان و سحر 
و مک��ر او بر حذر م��ی دارم که هر روز ن��خ را برای ما تکان 
می دهد و ما به حرکت آن نخ، می رقصیم و بی آن که از پشت 

پرده خبر داشته باشیم، با یکدیگر زد و خورد می کنیم. 
خدا می داند که من چه اندزه از خبر قطع ارتباط اهل نجف 
با کربال و فتنه ای که به راه افتاده اس��ت دچار تأسف و اندوه 
ش��دم. پس از ش��نیدن این خبر، هیچ ش��بی خواب به چشمم 
نیامد و یکس��ر در طریق اصالح این مفسده اندیشه می کردم. 
م��ن خود نجف��ی ام و نجف وطن من اس��ت و نس��بت به آن 
غی��رت و تعصب دارم.؛ اما حق برتر و باالتر از عاطفه اس��ت. 
من نمی گویم اهل کرب��ال مقصرند یا نجفی ها یا کاظمینی  ها؛ 
اما یقین دارم که ش��یطان دشمن آشکاری است و اوست که 
ما را به حالتی که می بینید رس��انده اس��ت؛ حالت و وضعیتی 
دردناک و آینده ای تاریک. آیا پیش از آن که این فتنه به حد 
بحران و غیرقابل عالج برس��د، نمی خواهید برای آن چاره ای 

بیندیشید؟!

خدا می داند ک��ه من چه اندزه 
از خب��ر قطع ارتب��اط اهل نجف 
ب��ا کرب��ال و فتنه ای ک��ه به راه 
افت��اده اس��ت دچار تأس��ف و 
اندوه شدم. پس از شنیدن این 
خبر، هیچ شبی خواب به چشمم 
نیامد و یکس��ر در طریق اصالح 
اندیش��ه می کردم.  این مفسده 
من خود نجف��ی ام و نجف وطن 
من است و نسبت به آن غیرت 
و تعصب دارم.؛ ام��ا حق برتر و 

باالتر از عاطفه است.
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سخنرانی من در میان شما و سخن من در اصالح اختالفات و کشمکش ها، باارزش تر و سزاوارتر 
از اقامه عزاداری اس��ت و این برنامه در نگاه حسین و اصحاب شهیدش )سالم اهلل علیهم(، از این 
نوحه گری ها و ماتم سرایی ها محبوب تر و شایسته تر است. اگرچه برنامه های سوگواری نیز حرمت 
و جایگاه خود را دارد. اما منظور و هدف ما از این گردهمایی آغازی است بر حفظ و مراقبت از 

همه قوانین و اصول اسالمی. آیا مغز و اساس سخن مرا درمی یابید، ای قوم؟!
ما به سهل انگاری و سست بودن و آسان گیری در هر کاری عادت کرده ایم و چون به خود 
آمده ایم، کار از کار گذش��ته است. و هرگاه واقعه ای پیش آمد، چشم خود را بر آن بسته ایم 
و به همین ترتیب در هر موردی بنا را بر تس��امح نهاده ایم تا این که زمام امور از دستمان به در 
آمده و در دس��ت افراد و دولت های وحش��ی و بی رحمی قرار گرفته که جز دریدن و از بین 

بردن ما خواسته دیگری ندارند و چنین نیز کرده و می کنند.
دزدی ش��ب  هنگام وارد خانه ای ش��د. صاحب خانه بیدار گشت و دزد را دید که اسباب خانه را 
یکی پس از دیگری برمی دارد و می برد. صاحب خانه همچنان می نگریست و حرکتی از خود نشان 
نمی داد و هر بار که دزد چیزی می دزدید، پیش خود می گفت: بگذار ببینم دیگر چه می کند! و در 
نظر داشت که چون دزد از کار خود فارغ شد، برخیزد و او را دستگیر کند. در اثنای این افکار و 
خیاالت، خواب بر او غلبه کرد و چون بیدار شد، دید خانه  از هر چیزی تهی و پاکیزه شده است.

به تجربه برای من ثابت ش��ده که در عراق � چه برس��د به دیگر سرزمین  ها و ممالک اسالمی 
� افکار بلند و اندیش��ه های متعالی و همت های بزرگ و بینش های محکم و اس��توار وجود دارد 
و من خود آنها را مش��اهده کرده ام؛ اما ما نیازمند نش��اط و س��رزندگی ای هس��تیم که به کار و 
عم��ل وادارمان نماید. م��ا مردمی خیال  پردازیم. می خواهیم کاری بکنی��م اما نمی کنیم؛ درد را 
می شناسیم، اما عالج نمی کنیم. ما همچنان که می بینید، مردان حرف و سخنیم، نه مردان عمل. 
ما تفاهم و س��ازگاری با غیر خود ر درک نکرده ایم. مس��ئله، مس��ئله تفاهم و از میان برداشتن 
توهمات و خیاالت است. اینک وقت آن است که بنده دست به کار شوم تا دیگربار ایام اربعین 
به این صورت برگزار نش��ود. گرفتاری اگرچه بزرگ و عظیم اس��ت و به نهایت خود رسیده، 
اما رفع آن غیرممکن نیس��ت. ما که نس��بت به هر چیزی بی خیال و بی توجهیم، بر س��ر چه چیز 
مشاجره می کنیم؟! ما به حساب دیگران، یکدیگر را ضرب و شتم می کنیم که غرامت و تاوانش 
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دامن گی��ر خودمان می ش��ود و غنیمت و به��ره آن به دیگران 
می رسد! در همس��ایگی ما مردمانی عاقل � که متفق شدند و به 
مقصود رسیدند و پیروز شدند � بر ما دست یافتند و ما را تقسیم 
کردند. نیمی برای خودشان و نیمی برای شیطان. این زندگی و 
دنیای ماست و بی شک آخرت ما از این بدتر و ناگوارتر است. 
آیا این دشمنی بین ما، آتش افروخته خداوند نیست که بر دل ها 
س��ر می زند و آنها را دربرمی گیرد؟ و آیا محبت و دوس��تی و 

صفا، خوشی و شادمانی و بهشت نعمت خداوند نیست؟
مگر دین اس��الم، دین آشتی و برادری نیست؟ آری، چنین 
اس��ت و همه اینها به یاری شیطان دگرگون شده است. آری، 
شیطان شما را وعده فقر و بیچارگی می دهد و به بدی و فحشا 
امر می کند. آری، ش��یطان وعده فقر و تهی  دستی می دهد و به 
آن عمل می کند. اینک به جو و گندم و خرمای خود بنگرید. 
ش��یطان پیش از تس��لط بر ش��ما، وعده داده بود که هرگاه به 
سرزمین های شما دس��ت یابد، آنها را به بهشتی از بهشت های 

فردوس تبدیل نماید، ولی... .
در اس��طوره های قدیم درباره آدم نخستین )آدمی که پیش 
از آدم ما وجود داش��ته، در روای��ات از قول امام باقر7 آمده 
ک��ه پیش از آدم ش��ما، ه��زار ه��زار آدم بوده اس��ت( چنین 
می خوانیم که شیطان بر او و فرزندانش مسلط بود. این ابلیس 
پس��رعمویی داشت با س��رزمین شیطانی که س��عی می کرد بر 
آدم و فرزندانش اس��تیال یابد و ابلیس آنان را از میان ایش��ان 
بیرون براند و خود حاکم گردد. از این رو، دعوت کنندگانش 
را به میان ایش��ان فرس��تاد تا آنها را از ابلیسشان متنفر سازند و 
مبغوضش قرار دهند و محبت س��لطة پسرعموی آن ابلیس را 

به تجربه برای من ثابت ش��ده 
که در عراق � چه برسد به دیگر 
س��رزمین  ها و ممالک اسالمی � 
افکار بلند و اندیشه های متعالی 
و همت های بزرگ و بینش های 
محک��م و اس��توار وج��ود دارد 
و م��ن خ��ود آنه��ا را مش��اهده 
کرده ام؛ اما ما نیازمند نش��اط و 
سرزندگی ای هستیم که به کار 

و عمل وادارمان نماید. 
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که نامش »عزرائیل« بود، در دل های آنان تثبیت نمایند و دولت او را »دولت دادگر« نام نهند. 
دعوت گران در کار تبلیغ خود موفق ش��دند و افکار و اندیشه های آدم و فرزندانش را از این 
امر که اگر عزرائیل بر آنها حاکم ش��ود، سرزمینش��ان را بهش��ت جاودان می سازد و آن را از 
عدل و قسط می آکند، اشباع کنند. با توجه به این آرزوهای شیرین و افکار شادی آور، آدم و 
فرزندانش »عزرائیل« را در جنگ با پسرعمویش »ابلیس اول« و طرد نمودن او، یاری کردند. 
عزرائیل پس از حاکم شدن بر ایشان و از میان برداشتن حاکمیت ابلیس نخستین، زمین هاشان 
را به بیابان تبدیل کرد و خانه هاش��ان را ویران ساخت و به این هم بسنده نکرد؛ بلکه خونشان 
را می آش��امید و گوشتش��ان را می برید و چربی هاش��ان را آب می کرد و چیزی جز پوست بر 
اس��تخوان آنها باقی نماند و چیزی نمانده بود که پوس��ت ها را هم برکند و استخوان ها را خرد 

و متالشی سازد.
اینک باید دامن سخن را برچینم. مواضع بیماری نشان داده شد و اسباب و عوامل آن معلوم 
گردید. راه عالج و درمان قطعی و دوای سودمند آن را نیز مشخص نمودیم. من همچنان که 
سخنم را با آیه ای  از قرآن کریم آغاز کردم، با آیه ای دیگر از کتاب خدا به پایان می برم: »من 
تا آن جا که توانس��تم، جز اصالح نخواستم و جز از خدا توفیق نمی طلبم. بر او توکل می کنم 

و به سوی او بازمی گردم«.9 

پی نوشت ها:
1. هود، آیه 117.

2. محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج 61، ص 244.
3. عنکبوت، آیه 43.

4. سکه نقره ای معادل پنج قِران عثمانی و منسوب به سلطان عبدالمجید.
5. فصلت، آیه 34.

6. فاطر، آیه 6.
7. کهف، آیه 50.
8. اسراء، آیه 53.
9. هود، آیه 88.
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چکيده
برخورد خش��ونت بار مأموران بعثی با زائران حس��ینی در عاش��ورا و اربعین س��ال 1396 
قمري، زمینه س��از حرکتی از س��وی مردم نجف در سال بعد ش��د که »انتفاضة اربعین« 
نامیده ش��د. در اربعین س��ال 1397 ش��یعیان نجف، نهضتی عظیم بر پا کردند و پس از 
تظاهرات گسترده، مسیر نجف تا کربال را طی چهار روز، پیاده پیمودند که بیشتر حوادث 
این روزها، در بیابان های مس��یر بین این دو ش��هر رخ داد و نظام بعثي از وحدت و تجمع 
و خروش و نهضت انقالبیون، به شدت در هراس افتاد؛ به طوری که با تمام نیروهای نظامی 
و امنیتی خود به مقابله با آن برخاس��ت. نقش علما و وعاظ آگاه و ش��جاع در این حرکت 

انقالبی، بسیار برجسته بود.
نویس��ندة این مقاله پ��س از بیان علت و زمینة پیدایش ای��ن حرکت انقالبی، حوادث 
پیش آم��ده در ط��ول این پیاده روی معنوی را از آغاز تا پایان، در ش��ش محور بیان کرده 

است.

واژگان کليدی: انتفاضة اربعین، نجف، کربال، حرکت انقالبی، پیاده روی.

انتفاضه اربعيـن
 1397 قمری

رعد الموسوی

ترجمه ج.سنابرق
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تاریخ معاصر عراق مظلوم، سراس��ر با جنایات حکام بعثی و دش��منی آنان با دین و حوزه ها 
و ش��عائر حس��ینی و احکام قرآن آمیخته ش��ده اس��ت. آنان از هنگامی که بر ملت مس��لمان 
عراق تس��لط یافتند، در اجرای مأموریت های محوله به آنان، نس��بت به زائران قبر حس��ین7 
محدودیت ها، سخت گیری ها و مراقبت و کنترل شدیدی به کار بسته و با زوار و عزاداران، با 
غیرانسانی ترین شیوه ها رفتار کردند. دانشجویان، کارمندان و نظامیان را از رفتن به زیارت قبر 
سیدالشهدا7 منع کردند و از سوی دیگر، مأموران خود را بین مردم پخش کردند تا از آنان 
جاسوس��ی کنند. اما مردم به هر قیمتی که بود، در حفظ شعائر عاشورا، به ویژه مراسم زیارت 
پیاده امام حس��ین7 کوش��یدند و س��رانجام کار به جایی رس��ید که به دنبال بخشنامه رسمی 
رژیم بعث، مبنی بر ممنوعیت زیارت پیاده کربال در س��ال 1397 قمری مردم با زمینه س��ازی 
ب��رای مقابله با رژیم، حرکت عظیم��ی را پی ریزی کردند و نیروهای دولتی نیز با به کارگیری 
تانک ها، زره پو ش ها و هواپیماها، راه پیمایی زائران پیاده حسین7 را در مسیر )نجف �  کربال( 

در هم کوبیدند و هزاران نفر را بازداشت کردند.1
ای��ن حرکت عظیم � که به آن خواهیم پرداخت � گرچه در س��ال 1397 هجری روی داد، 
لکن ریشه ها و سوابقی در سال های گذشته داشت که خوب است بحث را از اندکی پیش  از 

این تاریخ آغاز کنیم.
چون شکل گیری این گونه جنبش ها، بیشتر از »نجف« آغاز می شد، برخورد سرکوب  گرانه 
بعثی ه��ا نیز بیش��تر متوجه مرک��ز ثقل این حرکت و خاس��تگاه این نهضت بود. از ش��ب نهم 
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محرم س��ال 1390 هجری قمری، رژیم عراق با اعمال فشار، 
محدودیت هایی را در اجرای برنامه های س��نتی شیعه و شعائر 
دینی به وجود آورد؛ از جمله دس��ته های عزاداری ماه محرم 
را به ش��دت تحت کنترل قرار داد و به همین منظور، درهای 
اصلي صحن مطهر حرم امیرالمؤمنین7 را بست )درب  مسلم 

بن عقیل و شیخ طوسی(.
مردم در آن شب تظاهرات کردند؛ در حالی که عکس  العمل 
اعتراض  آمیز خود را بر ضد این مقررات نشان می دادند. سپس 
با چوب و کفش و... به مأموران حمله کردند و به طرف یکی 
از غرفه های صحن که محل مأمورین بود و قائم مقام استاندار 
نج��ف و یکی از مس��ئولین حزب بعث نجف ه��م در آن جا 

بودند، هجوم آوردند.
معجزه بی س��ابقه ای که آن ش��ب به وقوع پیوست، گشوده 
ش��دن درب صح��ن مطهر بود )درب ش��یخ طوس��ی( و این 
کرام��ت موال7، ش��ور و حماس��ه م��ردم را افزون تر کرد و 
ش��عارهایی براي این پیروزی تازه س��ر می دادند. پس از آن، 
به محل مخابرات پلیس حمله کرده، آن جا را ویران ساختند. 
نیروهای امدادی رژیم آمدند و به روی مردم آتش گشودند. 
اما مردم به قرارگاه پلیس هجوم بردند. درگیری های پراکنده 
تا نیمه   ش��ب ادامه داشت و در این تظاهرات، یک نفر کشته و 
عده ای هم مجروح شدند. به دنبال این حادثه، نیروهای رژیم، 
برای کنترل اوضاع که مي رفت به انقالبي بزرگ تبدیل شود، 

دست به اقدامات پیش گیرانه زد.2
آن س��ال به بعد عشق حس��ینی، بیش از پیش در دل ها شعله 
می کش��ید و تالش های عمال بعثی هم نمی توانس��ت با زور و 

چ��ون ش��کل گیری ای��ن گونه 
جنبش ها، بیشتر از »نجف« آغاز 
سرکوب  گرانه  برخورد  می شد، 
بعثی ها نیز بیش��تر متوجه مرکز 
ثقل این حرکت و خاستگاه این 
نهضت بود. از ش��ب نهم محرم 
س��ال 1390 هج��ری قم��ری، 
رژیم ع��راق ب��ا اعمال فش��ار، 
محدودیت های��ی را در اج��رای 
برنامه های سنتی شیعه و شعائر 

دینی به وجود آورد.
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فش��ار و تهدید، آن را خاموش کند. تا این که شب عاشوراي 1395 هجری، بار دیگر، نجف 
اشرف صحنه تظاهرات زائران شد. این بار مردم همراه خود، سالح سرد حمل می کردند. در 
بازار و خیابان های نجف مي گشتند تا این که وارد صحن امیرالمؤمنین7 وارد شدند. یکی از 

خطیبان، در سخنان حماسی و پرشوری که ایراد کرد، رژیم بعث را رسوا ساخت.3
در ایام اربعین همان س��ال نیروه��ای فریبکار بعثی، که برای بهره برداری تبلیغی از مراس��م 
زیارت دس��ت به کار ش��ده و تصاویری از حس��ن البکر )رئیس جمهور وقت( و صدام را به 
صحنه آورده بودند، با عکس  العمل ش��دید مردم روبه رو شدند. جمعیت زواری که از نجف 
ع��ازم زیارت کربال بودند، آن تصاویر را پاره کردن��د و عزاداری به تظاهراتی بزرگ تبدیل 
گشت و شعارهایی بر ضد حزب بعث و حسن البکر و صدام داده شد و مردم پیوند خود را با 

اولیای دین، و دشمني خویش را با رژیم حاکم اظهار می کردند.

نهضت پیاده روی اربعین
س��ال 1396 قمري هم با فوران ش��ور حس��ینی مردم نجف در عاش��ورا و اربعین، برخورد 
خشونت بار مأموران بعثی با زائران حسین7، بر کینه آنان نسبت به سلطه حکام جور افزود و 
برای س��ال بعد، با آمادگی بیشتر و تمهیدات گسترده تری قدم به میدان نهادند و عشق سوزان 

خویش را نسبت به سیدالشهدا7 نشان دادند.
ش��ب عاش��ورای 1397 هجری یک گروه پیشمرگ امام حسین7 که با هم پیمان شهادت 
بسته بودند، خروج کردند. آن گروه انقالبی، پرچمی خون آلود را به نشانه فداکاری و سمبل 
قیام و ش��هادت برافراش��ته بودند. افراد گروه به س��الح سرد مجهز و مس��لح بودند و کارشان 
ب��ه درگیری با مأم��وران بعثی انجامید. تعدادی از مأموران زخمی ش��دند و بقیه، هراس��ان و 
وحشت زده از مقابل این گروه فدایی گریختند. به دنبال این حرکت مسلحانه انقالبي، عده ای 

از آن قهرمانان دستگیر شدند و زیر شکنجه سخت جالدان قرار گرفتند.
مردم تصمیم داشتند که در روز وفات امام زین  العابدین7 در 25 محرم همان سال، تظاهراتی 
برپا کرده و از رژیم حاکم، آزادی زندانیان را بخواهند. ولی بنا به دالیلي، این حرکت به اربعین 
موکول شد تا در آن مراسم، اقدامی جدی تر به عمل آید و در همان مناسبت بود که مردم خواستار 

نابودی رژیم بعث شدند و فریاد برآوردند و با مشت، به پیکار سرنیزه های حکام بعثي برخاستند.
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نجف، شهر امام علی7 شهر دلیرمردان شیعه امیرالمؤمنین، 
ب��ه پاخاس��ت و در ایام اربعی��ن 1397 قم��ری، نهضتی عظیم 
را پ��ی  ریخت. تظاهرات عظیم و گس��ترده ای که با ش��رکت 
اقشار وس��یع مردم برپا ش��د، چهار روز طول کشید و زائران 
پیاده، مس��یر طوالن��ی نجف � کرب��ال« را در مدت چهار روز 
ط��ی کردند؛ چهار روزی که همراه با برخوردهای ش��دید و 
حماسه های ماندگار و شور علوی و حسینی بود؛ چهار روزی 
که عمق عشق به حسین بن علی7 و کینه از یزیدیان زمان و 

بعثیان حاکم بر عراق را نشان داد.
بیش��تر حوادث این روزها، در بیابان های مس��یر بین این دو 
شهر اتفاق افتاد و نظام بعثي از آن وحدت و تجمع و خروش 
و نهض��ت انقالبیون، به ش��دت به هراس افت��اد. گرچه نفس 
آن پی��اده روی و حرک��ت موکب های زیارتی در آن مس��یر 
و ب��ا آن ش��رایط، نوعی اعتراض و مبارزه با س��لطه حکومت 
قلمداد مي شد، لکن شعارها و روحیات خروشان مردم بر ضد 
مأموران، حساس��یت آن را افزایش داده بود و این بار، زیارت 

پیاده اربعین، حال و هوای دیگری داشت.
در این راه پیمایی، هرکس در حد توان خود سهمی داشت. 
در زمینه س��ازی ای��ن حرکت عظیم و انقالب��ی، نباید از نقش 
علما و وعاظ آگاه و ش��جاع غافل بود. آنان از مدت ها پیش، 
با استفاده از س��نگر منبر و مجالس اباعبداهلل الحسین7 مردم 
را به مبارزه با رژیم بعث، دعوت و تشویق می کردند و روحیه 
شهادت طلبی و فداکاری را زنده می ساختند. موجی غیرقابل 
کنترل، در درون مردم پدید آمد که از وجودشان لبریز شد و 
همه تدابیر حاکمان بعثي را نقش بر آب کرد. آش��کارا و در 

نجف، ش��هر امام علی7 ش��هر 
دلیرمردان ش��یعه امیرالمؤمنین، 
به پاخاس��ت و در ای��ام اربعین 
1397 قم��ری، نهضتی عظیم را 
پی  ریخ��ت. تظاه��رات عظیم و 
گسترده ای که با شرکت اقشار 
وس��یع مردم برپا شد، چهار روز 
طول کشید و زائران پیاده، مسیر 
طوالن��ی نج��ف � کرب��ال« را در 

مدت چهار روز طی کردند.
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پیش چش��م دوست و دشمن اعالم ش��د که لحظه آغاز حرکت، ساعت 11 صبح روز 15 ماه 
صفر خواهد بود. این اعالم عمومي تأثیر حماس��ی عمیقي در روحیه مردم داش��ت و نیروهای 

امنیتی رژیم بعث را بیشتر به وحشت انداخت.
کار گروهی از جوانان نیز تهیه پالکاردهای فراوان و نصب آنها بر در و دیوار و معابر و مجامع 
عمومی بود که مردم را به ش��رکت در راه پیمایی اربعین دعوت مي کرد. در یکی از این تابلوها 

نوشته شده بود: »اهالی محترم نجف! برای زیارت پیاده قبر اباعبداهلل الحسین7 آماده شوید«.
گروهی که مس��ئولیت نصب تابلوها و پالکاردها را در نقاط مختلف شهر بر عهده داشتند، 
برای مخفی  کاری و فریب مأمورین، لباس های نظامی پوش��یدند تا کمتر مورد س��وء ظن قرار 
گیرند. از این پالکاردها، در بین دس��ته ها، حسینیه ها، هیأت های عزاداری، خانه ها و محله های 
نجف و کوفه پخش ش��د و به دیوار برخ��ی از ادارات دولتی نصب گردید. در بعضی از این 
اعالمیه ها هم از بعثی ها درخواس��ت ش��ده بود که از »حزب بعث کافر« بیرون آمده و پا به  پای 
مردم، در راه پیمایی اربعین شرکت کنند و به حسین7 و یارانش اقتدا نمایند. نجف، لحظات 
پیش از به راه افتادن س��یل خروش��ان م��ردم را می گذراند و جاده »نج��ف � کربال« در انتظار 

گام  های استوار این کربالییان میثاق بسته با نجف بود.

آغاز حرکت
مردم به راه افتادند. هنگام حرکت زائران اربعین، پرچم های سبزرنگی در میان کاروان دیده 
مي شد که بر آنها آیه )نصر من اهلل و فتح قریب( نقش بسته بود. این شعار، معنا و مفهوم سیاسی 
داشت و رمز مبارزه توده مردم با رژیم حاکم بود. پرچم سبز بزرگ دیگری نیز برافراشته شده 
بود که بر روی آن،  این جمالت می درخشید: »بسم اهلل الرحمن الرحیم، یداهلل فوق أیدیهم، صدق 

اهلل العلی العظیم، نجف اشرف«.
یک بار مأموران در منطقه »خان النص«4 حمله ناموفقی به پرچم بزرگ ترتیب دادند. مردم هم 
با دیدن حمله مأموران، بیش��تر پیرامون علم بزرگ را گرفتند. پرچم سفید دیگری در مراسم به 
چش��م می خورد که چشم ها و دل ها را به سوی خود جلب می کرد. با رنگ سرخ، بر آن نوشته 
ش��ده بود: »ش��عارنا حب الحسین نفدیک بدمائنا یا أبا الش��هداء«؛ یعنی شعار ما عشق حسین7 

است؛ خون رگ های ما فدای تو باد ای پدر شهیدان.
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س��رانجام لحظه فراموش نش��دنی و تاریخی فرا رس��ید. 15 
صفر س��ال 1397 قمری ساعت 11 صبح )مطابق با سال 1356 
شمسی( س��یل پرخروش مردم به راه افتاد. گروه های فراوانی 
از طبقات گوناگ��ون، همه میدان ها و خیابان ها را پر کردند و 
به راه پیمایان پیوس��تند. نیروهای امنیتی که ش��هر را در کنترل 
داش��تند، تصمیم به مقابله گرفتند. درگیری هایی در چند نقطه 
شهر بین مردم و کماندوهای دولتی پدید آمد. تظاهرکنندگان، 
پرچم های سبزرنگ کوچکی را که با جمله »نصر من اهلل وفتح 
قریب« مزین بود، برافرش��تند. پیشاپیش پرچم ها و پرچمداران 
نیز پرچم بزرگ سبز رنگی با شعار »یداهلل فوق أیدیهم« به چشم 
می خورد. موج گس��ترده مردم در ش��هر گشت و هنگام عبور 
از مقابل اس��تانداری، عده ای به ساختمان اس��تانداری هجوم 
بردند، در حالی که ش��عار می دادند: »ابد واهلل ما نَْنسی حسینًا«؛ 
یعنی به خدا قس��م هرگز حسین7 را فراموش نخواهیم کرد. این 
شعار هشداری به مزدوران بعثی بود که با ترفندهای گوناگون 
می خواس��تند مردم را از »کربالی حس��ین« بازدارند و ش��ور 

حسینی را از دل های مردم بیرون کنند.

پیش به سوی حرم حسینی
جمعیت زوار با شور بیش��تری راه کربال را در پیش گرفت 
و در راه چنین می خواندند: »ای حس��ین! حتی اگر دست ها و 
پاهای ما را قطع کنند، باز هم به س��وی تو، ش��تابان و متشکل 

خواهیم آمد«.5
بی��رون از ش��هر، تعدادی دیگر ب��ه آنان پیوس��تند و امواج 
خروش��ان مردم، با شعارهای اسالمی � حماسی به »خان الربع« 
که ده کیلومتر با نجف فاصله داشت، رسیدند. زنان متعهد در 

یک بار مأموران در منطقه »خان 
النص«حمل��ه ناموفقی به پرچم 
ب��زرگ ترتیب دادند. مردم هم 
با دیدن حمله مأموران، بیش��تر 
پیرامون علم بزرگ را گرفتند. 
پرچم سفید دیگری در مراسم 
به چش��م می خورد که چشم ها 
و دل ها را به س��وی خود جلب 
می ک��رد. با رنگ س��رخ، بر آن 
نوشته ش��ده بود: »شعارنا حب 
الحس��ین نفدی��ک بدمائنا یا أبا 

الشهداء«.
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این حرکت، نقش مهمی داش��تند. جمعیت بزرگی از زنان، در مدخل ش��هر نجف، با سخنان 
و شعارهای حماس��ی و انقالبی از تظاهرکنندگان اس��تقبال می کردند. شب هنگام  تصمیم بر 
آن گرفتن��د که آن ش��ب را در آن محل بمانند تا فردا همزمان با طلوع خورش��ید، راه کربال 
را پیش گیرند. از نخس��تین س��اعاتی که به »خان الربع« رس��یدند، زائران در یک برنامه کامال 
مردم��ی، تدابیری برای حفظ امنیت مردم از هجوم نیروه��ای بعثی به کار گرفتند. عده ای نیز 
مقدار زیادی سنگ جمع  کردند که اگر با هجوم نیروهای محاصره کننده بعثی روبه رو شدند، 
بتوانند به مقابله برخیزند. از طرف گردانندگان راهپیمایی، برنامه ریزی دقیقی برای مقابله با هر 
حادثه ای شده بود. آنان راه های ورودی به منطقه را در کنترل خود داشتند و مزدوران بعثی، از 
هر جا که می خواستند به درون جمعیت نفوذ کنند و عناصر فعال را شناسایی و دستگیر کنند، 

با سنگباران مجاهدانی که در کمین بودند، روبه رو می شدند و ناچار عقب نشینی می کردند.
در فجر صادق، نماز صبح را بر پا داش��تند و آماده ادامه راه پیمایی به سوی کربال بودند. در 
این هنگام مردم باخبر شدند که تعدادی از خودروهایی که برای زائران مواد غذایی می آورده، 
از س��وی مأموران توقیف شده و از رسیدن آنها به کاروانیان کربال جلوگیری کرده اند. مردم 
خش��مگین، ماشین ها را از محاصره مأموران آزاد ساخته و راهی به سوی کاروانسرا گشودند. 
در ای��ن برخ��ورد که میان تظاهرکنن��دگان و مأموران پیش آمد، مأمورین از وخیم تر ش��دن 

اوضاع ترسیده و گریختند.
بدی��ن ترتیب بار دیگر حرک��ت راه پیمایان ادامه یافت. راه اصلی »نج��ف � کربال« در اختیار 
م��ردم بود و تظاهرکنندگان اتومبیل های پلیس را کنت��رل و تعقیب و گاهی توقیف می کردند. 
مقامامت امنیتی، برای اعزام افرادشان به منطقه، از اتوبوس های مسافربری و وسایل نقلیه عمومی 
اس��تفاده می کردند تا شناخته نش��وند؛ ولی مردم متوجه این توطئه شدند و ماشین های عمومی 
را هم تفتیش و بازرس��ی می کردند و اگ��ر مأموران بعثی را شناس��ایی می کردند، آنان را تنبیه 
می کردند. راه پیمایان زائر حرم امام حس��ین7، در هر اتوبوس��ی که عکس های صدام و حسن 
البکر را می دیدند، تصاویر را پاره می کردند و با خش��م و نفرت، ش��عارهایی بر ضد حکومت 
و علیه نیروهای پلیس تکرار می کردند و با بیان جنایت های حکومت و افش��ای س��تمگری های 

بعثی ها برای مسافران، روشنگری نموده و اهداف خود را تبلیغ می کردند و شعار می دادند:
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»تاریخ نجف، نهضت حس��ینی را ثبت خواهد کرد؛ پلیس نجف، ترسوست؛ هیچ توطئه ای 
بر حس��ین7 موفق نمی شود؛ ای صدام! دستت شکسته باد، نه ارتش و نه مردم، هیچ کس تو 

را نمی خواهد؛ ای اباالفضل! به نفع ما برخیز، که »عفلق« بر ضد ما توطئه کرده است...«.
صبح روز 17 صفر، یکی از مأموران بعثی با لباس  ش��خصی، تالش  کرد تا وارد کاروانس��را 
ش��ود. نگهبانان انقالبی و هش��یار، او را شناسایی و بازداش��ت کرده، تفتیش نمودند. همراه او 
لیستی یافتند که در آن، نام بسیاری از شرکت کنندگان در راه پیمایی، و نیز شماره اتومبیل های 
امدادگر نوش��ته شده بود. او را به »حسینیه« منتقل کردند و دیگربار حرکتشان را آغاز کرده، 

به سوی کربال به راه افتادند.
وقتی گزارش به مأموران دیگر رس��ید، برای مقابله با شور حسینی زائران، مأموران دیگری 
را به محل فرستادند؛ اما وقتی رسیدند که »کاروان کربال« حرکت کرده بود. به ناچار عده ای 
از افراد باقی مانده در کاروانس��را را بازداش��ت کردند. وقتی خبر دستگیری آنان به راه پیمایان 
رس��ید، با این ک��ه چند کیلومتر از آن جا دور ش��ده بودند، با این حال، ع��ده ای از راه پیمایان 
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بازگش��تند و با مأم��وران به زد و خورد پرداختند. صدای »یاحس��ین« زائ��ران، با صفیر گلوله 
مزدوران بعثی درهم آمیخت و در این برخورد، یک زن و یک نوجوان به ش��هادت رس��یدند 
و عده ای نیز مجروح شدند. سرانجام مردم توانستند برادران بازداشت شده خود را از اسارت 
بعثیان نجات دهند و با حمله به اداره بعثی ها در آن محل، اشیای موجود در آن  را از بین بردند 

دوباره راه کربال  را در پیش گرفتند.

شهادت طلبان
حرک��ت پرش��ور زائران، فضایی از حماس��ه و ایث��ار و معنویت پدی��د آورده بود و روحیه 
ش��هادت طلبانه آنان را بیشتر کرده بود. حتی جمعی از قبایل مسلمان میان راه، به دنبال شنیدن 
خبر خش��ونت های رژیم بعث با زائران، ب��ه راه پیمایان پیاده کربال پیوس��تند و آمادگی خود 
را ب��رای حمایت از آنان ابراز کردند؛ گرچه این موضع گیری و عمل انقالبی، به دس��تگیری 

عده ای از جوانانشان انجامید.
نقش زن مس��لمان و انقالبی عراقی در این تظاهرات، قابل توجه است. زنان در یک دست، 
مش��عل دعوت و هدایت داش��تند و در دست دیگر، پرچم جهاد بر ضد حکومت بعثی. سالح 
و لوازم ضروری دیگر را پنهان می کردند و مخفیانه به دس��ت مجاهدان می رساندند و مردان 
را تش��جیع و تحریک به مبارزه می کردند. در جری��ان این راه پیمایی عظیم نیز، نقش آنان در 
صحنه چشم گیر بود. گاهی حتی رو در روی مأموران رژیم بعثی می ایستادند و شعار می دادند 
و گاه با پرتاب س��نگ، مجاهدان را یاری می کردند. در میان دس��تگیر ش��دگان این ماجرا و 
تظاهرات نیز، زنانی نیز بودندو این نشان دهنده فعالیت سیاسی آنان در این پیاده روی انقالبی 

به سوی کربالی حسین7 بود. 
با رس��یدن اخبار حوادث روز 17 صفر به ش��هرهای دیگر، مردم از هر س��و برای ش��رکت 
در تظاه��رات، در راه هایی که به کربال منتهی می ش��د، تجمع کردن��د. به  ویژه راه »طویریج � 
کربال« ش��اهد ازدحام ش��دیدی بود. رژیم بعثی اعالم کرد که حرکت پیاده به س��وی کربال 
آزاد اس��ت و با این کار می خواس��ت خش��م توده های انقالبی مردم را فرونش��اند. ولی مردم 
هش��یارتر ش��دند و برای مقابله با هر توطئه ای آماده تر شدند. آن ش��ب، کلمه رمز »اربعین« را 
به عنوان اس��م ش��ب میان خود برگزیدند و شعارهای انقالبی بیش��تر شد. تابلوی سیاه بزرگی 
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را برافراش��تند که با رنگ س��فید بر آن نوشته بود: »این جا قبر 
شهیدان است«. از سوی دیگر، مزدوران رژیم بعثی با استفاده 
از تاریکی شب، در گوشه و کنار اقدام به ربودن و دستگیری 
برخی اف��راد می کردند و از اتوبوس ه��ا و اتومبیل های عادی 
برای کنترل اوضاع و دس��تگیری عناصر فع��ال در راه پیمایی 

استفاده می کردند.

رویارویی »تن« و »تانک«
وقت��ی خورش��ید روز هجدهم صفر طلوع ک��رد، زائران به 
س��وی کعبه شوق و منای عش��ق »کربال« به راه افتادند. رژیم 
بعث��ی عراق، برای ارع��اب زائران پیاده قبر سیدالش��هدا7 و 
مقابله با این س��یِل خروش��ان معنویت، س��الح ها و تجهیزات 
نظامی خ��ود را به کار گرف��ت. دو فرون��د هواپیمای میگ، 
در ارتفاع بس��یار پایین از باالی سر زائران عبور کرد. سرعت 
پ��رواز چنان زیاد بود که دیوار صوتی را شکس��ت و ارتعاش 
ش��دید حاصل از صدای غرش میگ ها، سبب شکستن شیشه 
اتومبیل ها شد. سپس تعداد زیادی تانک و نفربرهای زرهی و 
ادوات دیگر را همراه با مأموران بسیاری با تجهیزات کامل به 
منطقه فرستادند. مأموران چشم   و گوش بسته، ابتدا به محاصره 
راه پیمایان پرداختند. ع��ده ای از مأموران نظامی که به عنوان 
مقابله با اخاللگران شورش��ی فرستاده ش��ده بودند، همین که 
خود را در مقابل راه پیمایی عزاداران حسینی دیدند که عالئم 
س��وگواری و پرچم و علم در دسته هاش��ان حمل می کردند، 
از فرمان مافوق س��رپیچی کرده و به مردم پیوس��تند؛ چرا که 
وجدان بیدار آنان، به زشتی ایستادن در مقابل جمعیت زائران 

کربال شهادت می داد.

روز  آن  در  خداون��د  نص��رت 
آش��کار ش��د و ام��داد الهی به 
یاری زائ��ران آمد. دو فروند از 
هواپیماها آتش گرفت که یکی 
در دریاچه »رزازه« در نزدیکی 
کرب��ال و دیگ��ری در نزدیک��ی 
س��قوط  مس��یّب  فرمان��داری 
ک��رد و خلبان��ان آنه��ا ه��الک 
ش��دند. جالب این جاس��ت که 
کارشناسان فنی پس از بررسی 
علت سقوط هواپیما، هیچ عامل 
مش��خصی نیافتند و ناچار اعالم 
کردند که سقوط، به علت نقص 

فنی بوده است.
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نصرت خداوند در آن روز آش��کار ش��د و ام��داد الهی به یاری زائران آم��د. دو فروند از 
هواپیماه��ا آت��ش گرفت ک��ه یک��ی در دریاچ��ه »رزازه« در نزدیکی کرب��ال و دیگری در 
نزدیک��ی فرمانداری مس��یّب س��قوط کرد و خلبانان آنها هالک ش��دند. جالب این جاس��ت 
که کارشناس��ان فنی پس از بررس��ی علت س��قوط هواپیم��ا، هیچ عامل مش��خصی نیافتند و 
ناچ��ار اع��الم کردند که س��قوط، به علت نقص فنی بوده اس��ت. از آن پس زائ��ران به طعنه 
 و کنای��ه می گفتند: س��قوط به س��بب اختالل فن��ی نبوده، بلکه ناش��ی از »اختالل حس��ینی«

 بوده است.
پیوستن برخی از نظامیان به دسته های زوار عزادار، یکی دیگر از مظاهر لطف الهی و امدادهای 
معنوی او بود که روحیه انقالبیون را باال می برد و ضربه روحی سنگینی به نیروهای دولتی وارد 
می س��اخت. تانک ها برای ایجاد رعب و وحش��ت، به میان آمده بودن��د. در حالی که تانک ها 
حرکت می کردند، بعضی از تظاهرکنندگان، روی تانک ها رفته و به نفع اسالم و امام حسین7 
و برضد حکومت بعث کافر شعار می دادند. یکی تظاهرکنندگان خود را جلوی تانکی  انداخت 
تا از پیش روی آن جلوگیری کند، اما خدمه تانک  بیرون آمد و او را از جلوی تانک کنار کشید 

و  گفت: ما هم مثل شما مظلوم هستیم!

رسیدن به کربال
س��رانجام موجی که از نجف برخاس��ت، به کربال رس��ید و مقاومت، رش��ادت، حماسه و 
هش��یاری زائران اربعین به ثمر رس��ید و زائران امام حسین7 علی  رغم همه فشارها، تهدیدها، 
ممانعت ها و سرکوب  ها به »کربال« رسیدند. دیدار مرقد امام حسین7 مرهمی بر زخم دل ها و 
تسکینی بر گام های خسته و پای پر آبله و پیکر کتک خورده آنان بود و رنج سفر، با زیارت 

کربال آسایش یافت.
آن��ان ابتدا به حرم حضرت ابوالفضل7 رفتند تا مراتب وفاداری خویش را به آن  آموزگار 
وفا و رادمردی ابراز کنند و سپس به حرم سیدالشهدا مشرف شدند؛ در حالی که لباس خونین 
یک ش��هید را نیز، همراه پالکاردهایی که بر آنها، جمله »نجف، چهار ش��هید تقدیم کرد« به 

چشم می خورد، حمل می کردند.
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در مدخ��ل صحن ح��رم ابوالفضل و امام حس��ین8 نیز با 
مأموران برخورد و درگیری صورت گرفت. وقتی زائران وارد 
حرم حسینی ش��دند، مأموران همه درها را بستند و فقط یک 
در باز بود که مأموران برای بس��تن آن هم تالش می کردند تا 
زائران را در محاصره قرار داده و افراد مورد نظر را دس��تگیر 
کنند. زائرین علی  رغم شدت عمل مأموران، از همان درب باز 
مانده بیرون آمدند و زد و خورد به مناطق اطراف حرم کشیده 
ش��د و زائران در حالی که صدای »یا حس��ین، یا حسین« شان 
در خیابان ه��ا و میدان ها طنین  افکن بود، از سیدالش��هدا یاری 

می طلبیدند تا از ظلم یزیدیان مهاجم خالص شوند.
در ای��ن وقایع هزاران نفر دس��تگیر ش��دند و عناصر اصلی 
و محرکی��ن عمده این تظاهرات حماس��ی را مورد ش��کنجه 
ق��رار دادند. هفت نف��ر از این چهره های مبارز، زیر ش��کنجه 
به ش��هادت رسیدند که اغلب این ش��هدا از کسانی بودند که 
همواره در مراس��م عزاداری سیدالشهدا7 و برپایی مجالس 
مذهبی و سوگواری برای خاندان عصمت و طهارت، فعاالنه 
ش��رکت و حضور و نقش داش��تند. 16 نفر دیگر نیز به حبس 

ابد محکوم شدند.
ه��ر حرکتی دیر ی��ا زود، تأثیر خود را بر اف��کار و اراده ها 
و آگاه��ی  مردم بر جای می گ��ذارد. وقتی اخبار این وقایع به 
درون زندان های عراق رسید، زندانیان نیز همصدا با انقالبیون 
به س��ر دادن ش��عار و موضع گیری  بر ضد دولت پرداختند و 
حتی در مواردی، زندانیان با هرچه که در اختیار داش��تند، به 

مأموران حمله کردند.

در مدخل صحن حرم ابوالفضل 
و امام حسین8 نیز با مأموران 
برخ��ورد و درگی��ری ص��ورت 
گرف��ت. وقتی زائران وارد حرم 
حس��ینی ش��دند، مأموران همه 
درها را بستند و فقط یک در باز 
بود که مأموران برای بستن آن 
هم تالش می کردند تا زائران را 
در محاصره ق��رار داده و افراد 

مورد نظر را دستگیر کنند.
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پی نوشت ها:
1. رعد الموسوی، انتفاضة صفر، ص 25.

2. همان، ص 5 � 53.
3. همان، ص 54.

4. »خان« به معنای کاروانسراس��ت. در حد فاصل نجف تا کربال، چند کاروانس��را برای اس��تراحت و اطراق 
مسافران بود که به نام های خان الربع، خان  النصف و خان النخیله معروف است. خان النص، کاروانسرای 

نیمه راه است.
نأتیک زخفاً سیدی یا حسین. 5. لوقطعوا ارْجلنا والیََدیْن 

6. عمده وقایع مربوط به حادثه اربعین، از کتاب »انتفاضه صفر«، رعد الموسوی نقل شده است.

گرچه مراس��م زیارت پیاده کربال و حرکت پرش��ور و پرشکوه زائران در آن سال از طرف 
حکومت بعث عراق، به شدت سرکوب شد، ولی تأثیر خود را در بیداری مردم و بسیج تشکل 
آنان برضد رژیم و افش��ای ماهیت خبیث حاکمان بغداد نش��ان داد و نقطه عطفی در مبارزات 

مردم مسلمان عراق گردید.6
در س��ال های اخیر، از جمله در س��ال 1370 نیز حکومت بعث عراق ب��رای درهم کوبیدن 
حرکت انقالبی ش��یعیان با انواع س��الح ها مردم را در نجف و کربال به خاک و خون کش��ید 
و با توپخانه، گنبد و بارگاه حس��ینی را هدف قرارداد. این جنایت های بی نظیر، س��بب شد که 
رهبر معظم انق��الب، حضرت آیت  اهلل خامنه ای اعالم عزای عموم��ی کنند و در اطالعیه ای، 
حمله وحش��یانه به عتبات را محکوم کردند و آن را بازآفرینی مصائب و اندوه های عاش��ورا 

خواندند.



اماکن و آثار
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چکيده
در گذش��ته های دور، منزل هایی در مس��یر بین ش��هرها وجود داشت که کاروانیان  برای 
اس��تراحت، گذراندن ش��ب و تهیة آب و غذا مدت کوتاهی در آنجا می ماندند. در س��فر 
اجباری اهل  بیت سیدالش��هدا7 از کربال به سوی شام نیز این کاروان معنوی در شصت 
من��زل توقف کردند ک��ه از نظر پراکندگی جفرافیایی، این منازل اکنون در چهار کش��ور 

عراق، سوریه، لبنان و ترکیه قرار دارند.
عمر س��عد می کوش��ید دورترین مسیر را بپیماید و از ش��هرهای بیشتری عبور کند تا 
ضمن آزار و اذیت بیش��تر اهل بیت امام حس��ین7، پیروزی خود را به مردمان بیشتری 
بنمایاند. او در این منازل، گاه با بی اعتنایی یا اعتراض برخی دوس��تداران اهل بیت: و 

گاهی نیز با حرمت شکنی و شادمانی گروهی از مردم روبه رو می شد.
در این مقاله، ضمن برشمردن شصت منزل از کربال تا شام و بیان موقعیت کنونی این 
منازل در نقشه های امروزین، آن منطقه را بر اساس منابع تاریخی معرفی کرده و به بیان 

آنچه در هر منزل بر اهل بیت امام حسین7 گذشته می پردازد.

واژگان کليدی: کربال، شام، اهل بیت امام حسین7، مسافرت، منزل.

کربـال تا شـام 
محمدحسین خوشنویس1
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درآمد
»َمنْزل« در قاموس سفر و مس��افرت، توقف گاه های بین راه است که در گذشته های نه  چندان 
دور مس��افران را برای اس��تراحت و گذران ش��ب و تهیه آب و غذا به س��وی خویش جلب 

می کرد.2 اما در این نوشته معنایی فراتر از این دارد.
ما در این مقاله، همراه با کاروان اهل  بیت سیدالش��هدا7 از کربال به س��وی شام می رویم و 
هر جا که این کاروان  آس��مانی فرود آمده و توقفی داش��ته  را یک منزل نامیده ایم. این منازل 
می تواند یک ش��هر یا روستا یا حتی یک مسجد یا کلیس��ا و کنیسه باشد. در برخی منازل نیز 

وارد شهر نشده اند و بیرون آن منزل کرده اند.
آشنایی اجمالی با تک  تک این منازل و موقعیت جغرافیایی آنها و برخی از ویژگی های شان 
و آگاهي از اتفاقاتی که در طول این س��فر نورانی به وقوع پیوس��ته، هم جالب توجه است و 
هم به درک بهتر مصائب اهل بیت: � که مصیبت اسارت اوج آن است � کمک می کند. ما 
ضمن نام بردن از منازِل این مس��یر که تعدادشان به شصت مي رسد، به معرفی مختصر و بعضاً 

مفصل هر یک می پردازیم.
از روی نقشه و مسیر حرکت این قافله پیداست که تمام سعی عمر سعد بر این بوده تا دورترین 
مسیر ممکن را برای حرکت برگزیند و از مسیر اصلی و کوتاه تر استفاده نکند، تا آن جا که در 
چند مورد، راه طوالنی تر را پیموده اند و منطقه ای را دور زده و بازگشته اند تا هم اذیت و سختي 

بیشتری به اهل   بیت: رسانده باشد و هم پیروزی ظاهری اش را مردمان بیشتری دیده باشند.
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مأمورین عمر س��عد و ابن  زیاد ناآش��نا به راه نبودند تا کس��ی احتمال ده��د آنان راه را گم 
کرده ان��د و چنی��ن راه پر پیچ و تابي را پیموده اند. حتي اگر ب��ر فرض راه را ُگم کرده بودند، 
می بایست به مانند عرف همه قافله ها پیکی را مي فرستادند تا از صحت و سقم راه خبر بیاورد، 
ن��ه این که همه با هم مس��یری را بپیماین��د، به این امید که راه درس��ت را می روند، اما پس از 
مسافتي طوالني بفهمند که اشتباه کرده اند و بازگردند و این رفت وبرگشت را از مبدأ تا مقصد 
چند بار در جاهای گوناگون تکرار کنند؛ تا جایی که مطابق نقش��ه های امروزی، از سرزمین 
چهار دولت »عراق، س��وریه، لبنان و ترکیه« عبور کرده اند و این مس��یر طوالنی را هم مستقیم 
طي نکرده اند؛ بلکه با حرکتی مارپیچ، رنج این سفر اجباری را بر اهل  بیت رسول اهلل9 بیشتر 

نموده اند؛ به گونه اي که بارها به خاک ترکیه امروزین وارد و از آن خارج شدند.
عمر سعد با این کار، امید حمایت و تشویق از سوی مردم را داشت؛ اما برخالف تصورش 
گاهی با بی اعتنایی برخی ی��ا اعتراض و اظهار نارضایتی محبین اهل بیت: در بعضی منازل 
مواجه ش��د، تا جایی که جرأت نکرد نزدیک تر ش��ود و بیرون ش��هر یا منطقه مورد نظر اردو 
زده و صبح زود به حرکت ادامه مي داد. البته بودند ش��هرها و روستاهایی که آزین بستند و به 
جشن و پایکوبی پرداختند و حرمت حرم اهل  بیت: را شکستند و دل یتیمان حسین7 را به 

درد آوردند. این جاست که سره از ناسره شناخته می شود.
در این مقاله، منازل شماره گذاری شده و در هر شماره، بعد از نام منزل مورد نظر، نام استان 
و کش��ور بنابر تقس��یم بندی های جدید مرزی بیان شده تا خوانندگان گرامی تصویر بهتری از 

مسیر حرکت کاروان به دست آورند.

منازل

1. نَُخیْله �  استان کربال �  عراق
اولین منزل اسرای کربال، نُخیله بود؛ منطقه ای که امیرمؤمنان علی7 بارها در آن جا بودند؛ 

از جمله هنگام حرکت به سوی صفین و نهروان که در آن فرود  آمده و نماز گزاردند.3 

2. َحنّانه � استان نجف � کشور عراق
پ��س از حرکت از نُخیله، کاروان به اجبار عمر س��عد در یک منزلی کوفه اردو زد و ورود 
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ب��ه کوفه را به صبح روز بع��د موکول کرد. این تالش بی ثمر در جهت قدرتمند نش��ان دادن 
خویش و صد البته بررس��ی اوضاع و شرایط بود. بنابر برخی روایات تاریخی، این منزل حنانه 
بوده اس��ت. »حنّانه« مؤنث »حنّان« است و »حنّان« اسم مبالغه بوده و به کسی گفته می شود که 

رقّت قلب زیادی دارد و بسیار ناله می کند.4
نقل ش��ده که وقتی پیکر مطهر امیرمؤمنان علی7 را برای تدفین به پش��ت کوفه می بردند، 
وقتی به این محل رسیدند، از خانه ها صدای ناله برخاست و دیوارها اندکی خم شد. به همین 
مناس��بت مس��جدی در این مکان ساخته ش��د که »حنّانه« نام گرفت5 و شرافتش پیوسته افزون 
گش��ت. دو دهه پس از انتقال اس��را به کوفه و پیش از ورود به شهر، سر مطهر امام حسین7 
را روی سنگی در این مسجد قرار دادند که بعد از گذشت پاسی از شب، صدای ناله از در و 
دیوار مسجد ش��نیده می شد. امروزه آن سنگ را در وسط مسجد و درون اتاقی کوچک قرار 
داده اند که به مقام »رأس الحس��ین« مش��هور است. این مقام در ش��مال شهر نجف واقع شده 

است.
مازندرانی می نویسد:

»علت نام گذاری به »حنّانه« این اس��ت که بعد از قرار دادن س��ر مطهر امام حسین7 در این 
مکان، از آن رأس شریف، شب تا صبح ناله و َحنین به گوش می رسید«.6

حنّانه و حومه آن در منطقه ای بیابانی به نام »ثویّه« واقع ش��ده اس��ت و »ثویّه« در یک منزلی 
کوفه قرار دارد.7 ثویّه مؤنث »ثوی« به معنای اقامت کردن و مس��تقر ش��دن است. ازاین  رو به 

اقامتگاه »مثوی« می گویند.8
ثویّه زندان پادشاهان حیره، از جمله نعمان بن منذر بوده که معترضین و مخالفینش را در آن 
حبس می کرده اس��ت.9 در ثویه بیش از شش  هزار تن از مسلمانان به خاک سپرده شده اند که 
نام و نشانی از ایشان در دست نیست، مگر انگشت  شماری که از بزرگان بوده اند؛ مانند کمیل 

بن زیاد نخعی یار و یاور امیرمؤمنان7. استاد حسن حکیم می نویسد:
برخی مورخان ثویّه و غری را یکی دانسته اند، ولی این طور نیست. ثویه در شرق 
غری واقع شده اس��ت. »َجبّانه« در لغت به معنای بیابان است و در نگارش بدون 
نقطه، مثل »حنّانه« نوش��ته می ش��ود. خلط میان »َجبّانه« و »حنّانه« و محدوده های 

جغرافیایی شان ممکن است ناشی از تشابه این دو کلمه باشد.10
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صاحب جواهر به نقل از شهید اول می گوید:
امروزه »ثویّه« در س��مت چپ کس��ی اس��ت که از کوفه به سمت نجف اشرف 
می رود. هر گاه به »ثویه« رس��یدی، دو رکعت نماز بخوان؛ چراکه در این ناحیه 
چند تن از اصحاب خاص امیر مؤمن��ان علی7)ع( آرمیده اند. حتی دعایی که 

خواندش هنگام دیدن گنبد مطهر حرم علوی وارد شده را نیز بخوان و بگو:
ْخَلَصنی  اِکرامًا بِِه ِمْن ُمواالِة  نی  بِِه ِمنْ  طیِب الَْمْولِِد، َواْس��تَ اَلَْحْمُد هللَِّ ِ َعلی  َما اْخَتصَّ
عی  بَینَ   َرِة اأْلَْطهاِر َوالِْخیَرِة اأْلَْعالِم، اَلّلُهمَّ َفَتَقبَّْل َسْعیی  اِلَیک، َوَتَضرُّ ��فَ اأْلَْبراِر، السَّ
نُوَب الَّتی  ال َتْخفی  َعَلی��ک، اِنَّک اَْنَت اهللُ الَْمِلک الَْغّفاُر11؛  یَدی��ک، َواْغِفْر لَِی الذُّ
س��پاس خدای را سزاس��ت بر آنچه مرا ب��دان از پاک��ی والدت برگزید و مرا به 
گرامی داشتن از دوستی نیکان و سفیران پاک و برگزیدگان که نشانه اند، خالص 
گردانید. خدایا! پس سعی مرا به درگاهت بپذیر و زاری مرا در برابرت و گناهانی 

را که بر تو پوشیده نیست بیامرز؛ زیرا که تویی خداوند و پادشاه بر آمرزش.
و وقتی به »حنّانه« رس��یدی، دو رکعت نماز نی��ز در آن جا به جای آور؛ چراکه 
محمد بن ابی  عمیر از مفّضل بن عمر نقل می کند که امام صادق7 به هنگام طی 
مس��یر به سوی منطقه غری برای زیارت مرقد أمیرمؤمنان7 در مسجد حنّانه دو 
رکعت نماز خواندند. به ایشان عرض شد: این نماز برا ی چیست؟ امام فرمودند: 
این جا محل قرار گرفتن س��ر جدم حس��ین7 اس��ت. زمانی که کاروان اسرا به 
این جا رسید، سر مطهر را این جا گذاشتند و سپس از این جا آن را به نزد عبیداهلل 

بن زیاد بردند.12 امام در ادامه فرمودند این دعا را بخوان:
الَلُّهَمّ ِإنََّک َتَری َمَکاِني َو َتْس��َمُع َکالِمي َو ال َیْخَفی َعَلْیَک َش��يْ ٌء ِمْن َأْمِري َو 
نُُه َو بَاِرئُُه َو َقْد ِجْئُتَک ُمْسَتْش��ِفعا بَِنِبِیَّک نَِبِيّ  َکْی��َف َیْخَفی َعَلْیَک َما َأْن��َت ُمَکِوّ
��ال بَِوِصِيّ َرُسولَِک َفَأْسَألَُک بِِهَما َثَباَت الَْقَدِم َو الُْهَدی َو الَْمْغِفَرَة  ْحَمِة َو ُمَتَوِسّ الَرّ
ْنَی��ا َو اْلِخَرِة ِ؛13 خدایا به درس��تی که تو جای مرا می بینی و س��خن مرا  ِف��ي الُدّ
می ش��نوی و بر تو چیزی از کار من پوشیده نیس��ت و چگونه بر تو مخفی باشد 
آنچه تو آفریننده و هس��تی  بخش آنی و به تحقیق من به سوی تو آمدم در حالی 
که پیامبر تو که پیامبر رحمت است را به شفاعت می گیرم و به وصّی فرستاده تو 
توسل می  جویم؛ پس از تو به واسطه مقام آن دو )بزرگوار( ثبات قدم و هدایت 

و آمرزش در دنیا و آخرت را درخواست می کنم.14 
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3. کوفه � استان نجف � کشور عراق
»کوفه« در لغت به معنای ش��ن قرمز اس��ت15  و نام قدیم این ش��هر »کوفاه« یا »کوفان« بوده 

است. کوفان نیز معانی مختلفی دارد؛ مثل شن های دایره شکل.16 طبری می نویسد:
به کوفه، کوفه می گویند، چون نقش��ه ابتدایی آن مدّور بوده است. شهر کوفه از 
شهرهای قدیمی اس��المی است که پیش از اسالم به »سورستان« معروف بوده و 

پس از سکونت عرب ها آن را کوفه نام  نهادند.17
از جمله آثار تاریخی شهر کوفه عبارتند از:

1. مسجد کوفه: خانه حضرت نوح7 و مسجد هفتاد پیامبر بوده است؛
2. مسجد سهله: مقام صاحب  الزمان)عج( و... در این جا واقع شده است؛

3. خانه امیرمؤمنان7: روی زمین مرتفعی اس��ت و چس��بیده به دیوار داراالماره می باش��د. 
کوفه مرکز خالفت أمیرمؤمنان و امام مجتبی8نیز بوده است؛

4. مسجد زید بن صرحان و برادرش صعصعه بن صوحان که در سمت جنوبی مسجد سهله 
قرار گرفته است؛

5. مراقد مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و مختار ابوعبیده ثقفی و میثم تمار.
کوف��ه را »کوف��ة الجند« ب��ه معنای کان��ون رزمندگان نی��ز گفته اند.18 این ش��هر نزدیک به 
چهل  هزار س��رباز نظامی را در خود جای می داده اس��ت.19 در فضیلت ش��هر کوفه همین بس 
که أمیرمؤمنان7 فرمود: »کوفه حرم من است.«20 و امام صادق7 فرمود: »یک درهم صدقه 
در کوف��ه، برابری می کن��د با صد درهم در نقاط دیگر و یک رکعت نماز در آن، معادل صد 

رکعت نماز است«.21
در عین حال در کوفه مس��اجدی وجود دارد که به »مس��اجد ملعونه« معروفند و باید از آنها 
و سازندگانش بیزاری جست؛ مثل »ثقیف« که »مغیرۀ بن شعبه ثقفی« ساخت و مسجد »اشعث« 
که »اشعث بن قیس ِکنْدی« آن را به نشانه دشمنی با أمیرمؤمنان7 ساخت و مسجد »شبث بن 

ربعی« که آن را به نشانه خرسندی از کشته شدن امام حسین7 بنا کرد.22
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4. روستای شاهی � استان نجف � کشور عراق
روستایی که امروزه به آن »شوشی« گفته می شود و در فاصله 23 کیلومتری کوفه قرار دارد. 
مرقد قاسم بن عباس بن موسی بن جعفر7 در این روستا واقع شده است.23 شاهی یک فرسخ 

تا روستای ذی الکفل فاصله دارد.24

5. قناطر بنی  دارا � استان بابل � کشور عراق
فاصله قناطر تا روستای شاهی حدود شانزده کیلومتر است.25

6. یعقوبیّه � استان بابل � کشور عراق
یعقوبیّه منطقه ای در جنوب شهر حلّه است.26

7. سوق اسد � استان بابل � کشور عراق
این روس��تا منس��وب به أس��د بن عبداهلل قس��ی، برادر خالد بن عبداهلل، امی��ر کوفه و بصره 

است.27
8. ِذماِر � استان بابل � کشور عراق28

ذمار در لغت به معنای حمایت و پشتیبانی نمودن است. 

9. قصر »ابن هبیره«  � استان بابل � کشور عراق
این ش��هر در 62 کیلومتری جنوب بغداد و منس��وب به س��ازنده آن یزید بن عمر بن هبیره 
است. او ابتدا می خواست در کوفه ساکن شود، اما به دلیلی منصرف شد و خود در فاصله ای 
دور از کوفه و در کنار فرات قصری ساخت که مبدأ پیدایش شهری وسیع شد،29 تا جایی که 

بین بغداد و کوفه شهری بزرگ تر از شهر قصر ابن هبیره وجود ندارد.30
10. روستای بزیقیا � استان بابل � کشور عراق31

روستایی نزدیک حلّه است. »بزیقیا« کلمه ای آرامی به معنای گسترده و باز است.32

11. نهر کوثی � استان بغداد � کشور عراق
نهر کوثی یکی از شهرهای تاریخی است که امروزه حومه آن به نام »تّل ابراهیم« شناخته می شود 

و در پنجاه کیلومتری شمال شرق حلّه و 82 کیلومتری جنوب شهر بغداد واقع شده است.



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
337

نام کوثی گذشته ای بسیار دور دارد و حتی دو بار در تورات نامش آمده است. شهر کوشی در 
قدیم مرکزی برای عبادت الهه ای به نام »نرجال« بوده که به اعتقاد ایشان خدای جهان ُسْفلی بوده 

است! کوثی با قدمتی پنج  هزار ساله از بارزترین شهرهای بابل شمالی به حساب می آید.33

12. نهر ملک � استان بغداد � کشور عراق
سومین شعبه مهم از فرات که نام قدیمی و اصلی اش »نهر ملخا« بوده است. این منطقه دارای 
سیصدوشصت روستاست و بنای اولیه آن به نقلی به دست حضرت سلیمان7 پی   ریزی شده 

است.34

13. شهر صرصر � استان بغداد � کشور عراق
ش��هری بسیار آباد بوده و پل معروفی داش��ته که مسافران کوفه برای گذشتن از این شهر از 
آن عبور می کردند. حتی گاهی از ش��هر صرصر به »ِجْسر صرصر« نیز یاد می شود. صرصر در 
دو فرس��خی »َکْرخ«، شهر شیعه نش��ین بغداد واقع شده است.35 »جسر صرصر« امروزه دقیقاً در 

ابتدای مسیر در غرب بغداد و در مرز شهر کاظمین قرار گرفته است.36

14. تّل کوش � استان بغداد � کشور عراق
تّل کوش روستایی کوچک و مستطیل شکل در چهار فرسخی بغداد است که در اصل »تّل 

کوشک« نام داشته است.37

15. نهر حسینی � استان بغداد � کشور عراق
این نهر ش��عبه ای از فرات اس��ت که به دلیل گذشتن از کربال به »نهر حسینی« معروف شده 

است.38

16. روستای حمارات � استان صالح الدین � کشور عراق
حمارات یکی از روستاهای تابعه ُدجیل و دارای منطقه ای وسیع بوده و در حاشیه نهر دجله 

قرار دارد. مسافت بین حمارات و نهر حسینی حدود چهار فرسخ است.39

17. َفرحاتیه � استان صالح الدین � کشور عراق
میان فرحاتیه و حمارات حدود ده کیلومتر فاصله است.40
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18. َمحادر � استان صالح الدین � کشور عراق
به مناس��بت انحدار و پایین بودن زمین، به آن »محادر« می گویند. روستایی که مسافت میان 

آن و فرحاتیه حدود ده کیلومتر است.41

19. ُمَهیْجر � استان صالح الدین � کشور عراق
مَُهیْج��ر تّل کوچکی نزدیک دجله اس��ت و ام��روزه نیز بقایای قصر عباس��ی در آن یافت 

می شود.42

20. تکریت � استان صالح الدین � کشور عراق
تکریت شهری در 165 کیلومتری بغداد است. قلعه ای محکم در قسمت باالی شهر تکریت 
و مسلط بر ناحیه غربی دجله واقع شده است. اولین کسی که قلعه را ساخت »سابور بن اردشیر 
بن بابک« بود که آن را برای جلوگیری از آس��یب در مقابل ش��ورش احتمالی مردم ساخت. 
گفته می ش��ود که این ش��هر نام��ش را از »تکریت« دختر وائل و خواهر بک��ر بن وائل گرفته 
است. برخی نیز می گویند که مرزبانی در این قلعه بوده که پس از خواستگاری از یک دختر 
مس��یحی بادیه نش��ین به نام تکریت، شرط او را پذیرفته و به دین مسیحیت گرویده است و نام 

این منطقه از نام آن دختر گرفته شده است.43 مهدی حائری مازندرانی می نویسد:
زمانی که قافله اس��رای اهل  بیت: نزدیک تکریت رس��ید، سربازان عمر سعد 
به والی تکریت نوش��تند که به پش��تیبانی ما بیایید و برای مان غذا بیاورید که سر 
حسین7 با ماس��ت. والی تکریت بعد از خواندن نامه دستور داد تا در شیپورها 
بدمند و پرچم های رنگارنگ را برافراشتند و شهر را آذین بستند و مردم را از هر 
س��و فراخواندند. عده ای همراه والی از شهر خارج شدند و به استقبال عمر سعد 
و سربازانش رفتند. هر که از ایشان می پرسید چه شده و این سر کیست، به آنان 
پاس��خ می دادند: این سر یک خارجی  اس��ت که در خاک عراق و در سرزمینی 
که به آن کربال می گویند، سر به شورش برداشته و بر یزید خروج کرده بود؛ در 

نتیجه ابن  زیاد او را کشته و سرش به شام فرستاده شده است.44 
در این بین یک مسیحی فریاد کشید: ای مردم! من در کوفه بودم که این سر وارد 
شد، این سر، س��ِر یک خارجی نیست؛ بلکه سر حسین بن علی بن ابی   طالب7 
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اس��ت و مادرش فاطمه زهرا3 و جدش محمد مصطفی9 اس��ت. مس��یحیان 
چون این خبر را ش��نیدند، ناقوس کلیس��ا را از حرکت انداختن��د و راهب ها را 
جم��ع کرده و کلیس��ا را ب��ه احترام ورود رأس ش��ریف بس��تند و به س��ربازان 
عمر س��عد چنی��ن خطاب کردن��د: ای ظالمین! ما از آنچه ش��ما انجام می دهید، 
 بیزاریم. ش��ما پس��ر دختر پیامبرتان را می کش��ید و اهل  بیت و خان��واده اش را به

 اسیری می برید؟!45
پس همه مس��یحیان دست به آسمان گرفته و گفتند: ای خدای ما و ای سرور ما! 
ما از کس��انی که پسر دختر پیامبرشان را می کشند، بری هستیم. وقتی این خبر به 
گوش عمر سعد و دیگران رسید، وارد تکریت نشدند و راه خود را کج کرده و 

از راه دیگری به مسیر خود ادامه دادند.46

21. وادی نخله � استان صالح الدین � کشور عراق
فاصله تکریت تا این منطقه شش فرسخ است.47

22. روستای بارّما � استان صالح الدین � کشور عراق
ن��ام دیگ��ر ای��ن منطق��ه »جب��ل حمری��ن« اس��ت. برخ��ی می گوین��د: اص��ل آن »بِِرمّ��ا« 

 

بوده است.48

23. روستای باللیج � استان نینوا � کشور عراق
نام اصلی این روستا »باللیق« بوده است.49

24. ُکَحیْل � استان نینوا � کشور عراق
ُکَحیل روس��تایی در جنوب موصل و در ساحل غربی دجله است. امروزه اثری از این شهر 

نیست.50

25. ُجَهیْنه � استان نینوا � کشور عراق
جهینه، روس��تایی بزرگ از نواحی موصل اس��ت. جهینه اولین منزل برای کسی است که از 

بغداد به موصل می رود.51
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26. شهر موصل � کشور عراق
کمتر کس��ی اس��ت که نام موصل را تاکنون نش��نیده باش��د. موصل به معنای وصل کننده 
است؛ چون در حقیقت »باب العراق« و »مفتاح الخراسان« )ایران( نامیده شده و از این شهر به 
سوی ایران و آذربایجان می روند.52 برخی نیز می گویند: پادشاهی به نام »موصل« این شهر را 
تأسیس کرده اس��ت. موصل، شهری در شمال عراق و در ضلع غربی دجله با قدمتی تاریخی 
اس��ت. موصل تح��ت تصرف بنی  َحْمدان بوده و آنان س��پس به حلب منتقل ش��دند و دولت 

َحْمدانیه را تأسیس کردند.53
زمانی که قافله اس��را نزدیک موصل شد، عمر سعد )یا شمر( نامه ای به والی موصل نوشت 
که به اس��تقبال ما بیایید و برای ما و مرکب های مان غذا و علوفه آماده کنید. زمانی که نامه به 
والی موصل رس��ید، او همه بزرگان شهر را جمع کرد و نامه را به آنان نشان داد و به مشورت 
گذاش��ت. آنان گفتند: حاشا این که خیال کنند به ایشان اجازه دهیم سر حسین7 را برای مان 
بیاورند. والی در نامه ای به شمر نوشت: اهل این شهر از دوستان علی بن ابی طالب7 هستند و 
اگر وارد شهر شوید، می ترسم فتنه ای علیه شما شعله ور شود. پس بهتر است که در بیرون شهر 

منزل کنید و وارد شهر نشوید. ما برای تان آب و غذا می فرستیم. شمر نیز پذیرفت.
س��ربازان عمر سعد نزدیک کوهی در یک فرس��خی موصل از اسب ها پایین آمدند و زنان 
و ک��ودکان را نیز از مرکب ها پیاده کردند. س��ر مقدس حس��ین7 را از نی��زه پایین آورده و 
روی صخره ای نزدیکش��ان گذاش��تند که یک قطره از خون رأس شریف بر آن سنگ چکید 
و شروع به جوشیدن نمود. این اتفاق هر سال در روز عاشورا تکرار می شد و مردم نیز به دور 
آن سنگ گرد آمده و مراسم عزای سیدالشهدا7 را برگزار می کردند، تا این که در روزگار 
حکومت عبدالملک مروان، او دس��تور داد تا س��نگ را به ج��ای نامعلومی منتقل کردند. در 

روایت تاریخی دیگری آمده است:
والی موصل دس��تور داد تا ش��هر را زینت کنند و خود به همراه چند همراه تا ده کیلومتری 
به اس��تقبال عمر سعد رفت. اما وقتی مردم فهمیدند که سر حسین بن علی7 در میان کاروان 
اس��ت، در گروهی چهل  ه��زار نفری به اتفاق چهارهزار س��واره  نظام دور ه��م گرد آمدند و 
هم پیمان ش��دند تا س��ربازان عمر سعد را بکشند و سر حس��ین7 را از ایشان پس بگیرند و با 
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احترام در منطقه خود به خاک بس��پارند و بدین وس��یله به افتخاری ابدی نایل آیند؛ اما چون 
شمر این خبر را شنید، داخل شهر نشد.54

27. تّل اعفر � استان نینوا � کشور عراق
»تّل اعفر« در اصل نام قلعه ای میان موصل و سنجار بوده و بعدها به شهری مبدل گشته است. 
در »معجم البلدان« آمده اس��ت: »تل اعفر به »اعفر« نامیده ش��د، چون خاکی قرمز رنگ دارد. 

شهریست بسیار پرآب، در دامنه کوهی محکم و منحصر به فرد و دارای خرمای فراوان«.55
در کتاب »موجز تاریخ ش��هرهای عراق« نوشته عبدالرزاق حسینی آمده است: »امروزه تمام 

سکنه »تّل اعفر« تُرک و از بقایای مغول هستند که در اواخر قرن هشتم به موصل آمدند«.

28. شهر سنجار � استان نینوا � کشور عراق
س��ه شهر »س��نجار« و »آمِد« و »هیت« به نام بانی آنها نام گذاری شده که سه برادر بودند از 
پسران »بلندی بن مالک بن ذعر« که ذعر همان ابومالک است که نقل است یوسف را از چاه 
نجات داد. این ش��هر در ناحیه جنوبی کوه سنجار واقع ش��ده است.56 در کتاب »اشارات الی 
معرفة الزيارات« نوشته هروی )م 611 ق آمده است: »در این شهر مشهد علی بن ابی طالب7 

در دامنه کوهی به نام جبل سنجار قرار گرفته است«.57
می توان گفت که علت نام گذاری به مش��هد علی بن ابی طالب7 وجود تعدادی از مراقد یا 
مقام های منس��وب به ایشان و اهل  بیت گرامی رس��ول خدا9 است مثل مرقدی که منسوب به 
حضرت زینب کبری3 دختر امیر مؤمنان7 اس��ت. این مزار در اتاقی کوچک بر روی یک 
بلندی وسط شهر و در میان ضریحی قرار گرفته است. این قبر از سنگ و گچ ساخته شده و از 
الواح نوشته بر روی رواق مشخص می شود که بنای آن توسط »بدرالدین لؤلؤ« پادشاه سنجار که 

به شیعه تمایل داشته ساخته شده است، تا جایی که دولتش به دولت آل محمد شهره گشت.58
این ش��هر اغلب زیر سلطه دولت های منسوب به شیعه مثل فاطمی ها و بویه ای ها و َحْمدانیان 
بوده است. تاتار در سال 660 قمری این مرقد را تخریب کرد و سپس توسط قوام  الدین محمد 
یزدی تجدید بنا شد. ابن شّداد )م 684 ق( همان گفته هروی را می گوید که در سنجار مزاری 
چس��بیده به دیوار شهر به مشهد علی7 شناخته می ش��ود.59 امروز غالب سکنه سنجار یزیدی 

هستند. البته کرد شیعه و عرب سنی و مسیحی هم در آن دیده می شود.
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29. شهر لین � مرز عراق و ترکیه
بزرگ ترین شهر در میان موصل و نصیبین است.60

30. شهر نصیبین � استان ماردین � کشور ترکیه
ش��هری که قدمتش به دوهزار س��ال پیش از میالد بازمی گردد و نام قدیم آن »مکدونیوس« 
است. امروزه موزه ای در این شهر از آثار تاریخی آن تأسیس شده است. نصیبین شهر آبادی 
اس��ت و این آبادانی به س��بب عبور قافله هایی است که از موصل به س��وی شام می روند. در 
روس��تاهایش چهل  هزار بوستان واقع شده است. بین نصیبین و س��نجار 9 فرسخ فاصله است. 
این شهر از آب فراوانی بهره می برد و رودخانه ای از میان آن می گذرد. نصیبین خاکی سفید 
رنگ دارد و در شمال شهر کوه جودی61 است که کشتی نوح روی آن بعد از طوفان استقرار 

یافت.62 لبیب بیضون می نویسد:
منصور بن الیاس، والی نصیبین با ش��نیدن نزدیک ش��دن کاروان حسینی دستور 
داد تا ش��هر را آراس��تند و بیش از هزار قطعه آیینه و شعمدان به کار گرفته شد. 
زمانی که کاروان وارد ش��هر شد، شخصی که رأس شریف امام حسین7 با او 
بود، می خواس��ت وارد شهر شود، اما اس��بش از او اطاعت نکرد. پس اسبش را 
عوض کرد، اما آن نیز وارد شهر نشد. اسب دیگری سوار شد، اما آن نیز حرکت 
نکرد ... ناگهان س��ر مقدس روی زمین افتاد. ش��خص به نام ابراهیم موصلی آن 
را گرفت و به آن نگریس��ت و فهمید رأس ش��ریف حس��ین بن علی7  است؛ 
پس رو به س��ربازان عمر س��عد کرد و ایش��ان را مالمت نمود. اما ش��امیان او را 
گرفتند و کشتند و سر مطهر را به بیرون شهر بردند. شاید محل افتادن سر مقدس 

حسین7 مزاری شده باشد.63
در شهر نصیبین زیارتگاهی به نام »مشهد نقطه« وجود دارد که گفته می شود این مزار مکان 
افتادن قطره ای از آن س��ر مقدس است. در بازار این شهر نیز »مشهد رأس« وجود دارد؛ جایی 
که رأس شریف را آن هنگام که کاروانیان به طرف شام به راه افتادند، به دروازه شهر آویزان 

نمودند.64

31. شهر دارا � کشور سوریه
این ش��هر دارای باغات فراوان و آب سرشاری است. اسکندر مقدونی شخصی به نام »دارا« 
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را که بر این منطقه مسلط بود را از میان برداشت و با دخترش ازدواج کرد و در این سرزمین 
شهری بنا کرد و نام آن را دارا نامید.65

32. قلعه َکَفرتوثا � شهر رأس العین � کشور سوریه
بی��ن َکَفرتوثا و دارا پنج فرس��خ فاصله اس��ت. جمعی از اهل علم و فضیل��ت به این منطقه 

منسوبند.66

33. منطقه عین الورد � کشور سوریه
یاقوت حموی می نویس��د: »عین الورد شهریس��ت بسیار مش��هور که مرکز شهر رأس العین 
است. امروزه منطقه عین الورد به نام رأس العین شناخته می شود. نام دیگر عین الورد، »جزیره« 

است«.67

34. شهر حّران � استان اورفه � کشور ترکیه
نام قدیمی آن »بهاران« بوده اس��ت. بهاران برادر ابراهیم خلیل7 اس��ت و او بود که اولین 
بار این ش��هر را س��اخت. »حّران« معرب بهاران اس��ت. با ورود به حّران این قافله برای دومین 
بار وارد خاک ترکیه ش��د. می گویند: این اولین شهری بود که بعد از طوفان نوح ساخته شده 
است. صابئی ها در این شهر زندگی می کردند و به آنها »حّرانیون« می گفتند.68 کامل غری در 
کتاب »نهر الذهب فی تاریخ حلب« می گوید: »حّران اقلیم چهارم در عراق است«.69 مسعودی 
می گوید: »دیدم بر درب خانه صابئی ها در ش��هر حّران چیزی نوش��ته که معنایش این است: 
َّه«؛ کسی که خودش را بشناسد، خداشناس می شود. آنان منسوب به صابئی  »َمْن َعَرَف ذاته تَأل
بن ادریس هس��تند. امروزه حّران روستایی کوچک است که غالب سکنه آن مسلمان و عرب 

هستند و یک صابئی هم در میانشان نیست.

35. شهر ُرها � استان اورفه � کشور ترکیه
کاروان اس��را برای س��ومین بار در این نقطه به خاک ترکیه وارد ش��دند. »ُرها« شهری بین 
موصل و ش��ام است. نام این شهر از نام مؤس��س آن گرفته شده؛ »ُرها بن بُلندی بن مالک بن 

70
ذعر« یا »رها بن روم« نوه سام بن نوح7. 
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36. شهر َرّقه � کشور سوریه
»رقّه« در لغت هر زمینی اس��ت که آب بر روی آن گس��ترده می ش��ود. گفته شده است که 
رقّه زمینی نرم و خاکی اس��ت بدون ریگ. رقّه امروزه شهری است مشهور در ضلع چپ نهر 
فرات و به آن »رقّة البیضاء« گفته می شود؛ چون خاکی سفیدرنگ دارد و در ضلع غربی فرات 
ش��هری دیگر است که »رقّه واس��ط« نامیده می شود و در آن، دو قصر از هشام بن عبدالملک 
وجود دارد.71 هروی می نویسد: »در رقّه مشهد علی بن ابی طالب7 است.«72 منظور او مزاری 
منسوب به فرزندان حضرت است. لبیب بیضون می گوید: »قطعاً کاروان حسینی از منطقه رقّه 
عبور کرده اس��ت.« در جنوب رقّه کوه و منطقه صفین واقع ش��ده که محل درگیری معروف 

صفین در سال 37 قمری بود.73
از مهم ترین آثار تاریخی  این ش��هر »قصر عذاری« و »جامع کبیر« اس��ت که در قرن هش��تم 
میالدی ساخته شده است. منطقه قدیمی رقّه، مراقد بزرگانی مانند عمار یاسر و اویس قرنی را 
در خود جای داده است. این شهر در سال 244 پیش از میالد ساخته شده است. هارون الرشید 

رقّه را دوازده سال پایتخت حکومت خویش قرار داد.

37. شهر دوِسر � کشور سوریه
دوِسر در حقیقت نام منطقه ای است که قلعه دوِسر در آن ساخته شده است. »دوِسر« در لغت 

به معنای شتر نر قوی است. روستایی نزدیک صفین در حاشیه فرات است.74

38. شهر بالِس � کشور سوریه
بالِس ش��هری است که مطابق نقشه های جغرافیایی امروز نزدیک حلب می باشد. نام »بالِس« 
به مناس��بت نام »بالِْس بن روم« نوه س��ام بن نوح7 بر این ش��هر نهاده شده است. رود فرات 
به مرور زمان از این ش��هر فاصله گرفت تا این که در روزگار ما فاصله ش��ان به هفت کیلومتر 
رس��یده است.75 بالِس دارای مش��هد امام علی بن ابی طالب7 و مش��هد حجر است که گفته 

می شود سر امام حسین7 هنگام عبور کاروان اسرا در آن جا گذاشته شده است.76

39. شهر حلب � استان حلب � کشور سوریه
حلب بزرگ ترین ش��هر سوریه اس��ت. در دوره عثمانی و یکی از س��ه شهر مهم حکومت 
آن ش��مرده می ش��د و پس از انقراض عثمانی اهمیت دوچندان یافت؛ چون شاهراه اقتصادی 
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ب��ود. آب وهوای بس��یار مطلوب و بارندگی نس��بتاً خوب��ی دارد به همین دلیل اهل این ش��هر 
مش��کل آب ندارند و چاه خانه ها همیشه پر است. زّجاج گفته است: حلب، حلب نامیده شد، 
چون ابراهیم7 گوسفندانش را می دوش��ید و روزهای جمعه آن را صدقه می داد. فقرا فریاد 
می کش��یدند حلیب حلیب و این منطقه به نام حلب معروف شد. گفته می شود: قلعه حلب در 

این منطقه مقام ابراهیم7 بوده است.
حلب ش��هری دیوار کش��یده شده با سنگ سفید اس��ت که ش��ش دروازه دارد و در کنار 
دیوار ش��هر نیز یک مسجد و دو کنیس��ه قرار گرفته که یکی از این دو کنیسه َمْدبح حضرت 
اس��ماعیل7 است. در شهر حلب یک مسجد و ش��ش بازارچه و یک بیمارستان ساخته شده 
اس��ت. »ابن  بطالن متطبّب« در نامه ای به هالل بن محس��ن بن ابراهیم صابی در س��ال 440 ق 
می نویسد: »فقها در این شهر بر مذهب امامیه فتوا می دهند.« زمانی که کاروان حسینی به حلب 
رس��ید، محل گذاشتن سرها روی تپّه ای در غرب حلب بود که به آن کوه جوشن می گویند. 
علت این نام گذاری بنابر قولی نس��بت به شمر بن ذی  الجوش��ن است. اما خود اسرا در فاصله 
حدود دویست متری پایین سرهای شهدا از مرکب ها فرود آمده و منزل کردند. در اینجا پیش 
از حرکت قافله در دامنه کوه جوش��ن دو اثر مهم باقی ماند که یکی »مشهد نقطه خون« است 
که از رأس شریف حسین7 بر روی سنگی که بر روی آن قرار داشت چکیده و دوم »مشهد 
ن« است که یکی از همسران  س��قط« است که قبر شریف فرزند سقط ش��ده امام حسین »مَُحسَّ
امام در اثنای بیتوته کاروان سقط نموده و مشهد سقط نیز در آن جا ساخته شد. این دو مقام در 
دوره س��یف  الدوله َحْمدانی در س��ال 351 ق بنا نهاده ساخته شد.77 فاصله مشهد نقطه و مشهد 
ن حدود 200 متر است. فاصله این دو مقام تا جامع اموی در حلب چهار کیلومتر است.  مَُحسَّ
بنابر نقل منابع تاریخی خون از س��ر ش��ریف حضرت در چند نقطه دیگ��ر از این ناحیه نیز بر 
زمین ریخته اس��ت. در کتاب »تاریخ مشهد امام حسین7 در حلب« نوشته عالمه سید حسین 

یوسف مکی آمده است:
��ن دارای درب  یحیی بن ابی  طی در تاریخش می نویس��د: مش��هد س��قط مَُحسَّ
کوچکی است و روی قبر سنگ سیاهی است که روی آن به حفظ کوفی نوشته 
ش��ده: س��اخت این مکان مبارک را برای رضایت خدا و تقرب به او به نام نامی 
ن بن حسین بن علی بن ابی طالب7 توسط امیر سیف  الدوله ابوالحسن علی  مَُحسَّ
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بن عبداهلل بن حمدان انجام ش��د و تاریخ س��اختش را 351 ق ذکر می کند و در 
حقیقت س��یف  الدوله حمدانی اولین تعمیرکننده این مزار است. کامل غزی در 
ن، مشهد دّکه و مشهد  کتاب »نهر الذهب« می نویس��د: نام های دیگر مشهد مَُحسَّ
طرح اس��ت. نام مشهد دّکه به این دلیل است که سیف  الدوله حمدانی تا پیش از 
آن بر کوه مش��رف بر مشهد سقط، دّکه و اتاقکی داشت که در آن می نشست و 
مسابقات را مشاهده می کرد؛ اما پس از جریان آمدن اسرا و دیدن آن وضعیت، 

دیگر او در آن دکه ننشست و مسابقه ای نیز برگزار نشد.78

40. شهر ِقنَّسرین � استان حلب � کشور سوریه
ش��هری در چهل کیلومتری مرکز حلب که نام آن از سریانی آمده: »تُْن نسرین« یعنی »شاد 
زندگی کن« و اموی ها و عباسی ها آن را به عنوان مرکزی برای سپاهیان خود در مرز شمالی 
با ش��ام به کار گرفتند و ش��هرهای مرتبط با آن را »جند قنسرین« نامیدند.79 در »معجم البلدان« 

آمده است:
قِنس��رین تا س��ال 351 ق آباد بود، تا زمانی که رم بر حلب س��یطره پیدا کرد و 
اهالی قنسرین فرار کردند و در سال 355 ق پیش از وفات سیف  الدوله حمدانی 
در طول چند ماه تخریب شد و اسم قنسرین به فراموشی گرایید. امروزه یکی از 
دروازه های حلب که تا سال ها پیش قاصدها و نامه برها از آن رفت  وآمد داشتند 

به باب قنسرین نامیده شده است.80
در قنسرین کوهی است که برخی می گویند قبر صالح نبی7 آن جاست. در این مقام آثار و 
جای پای ناقه صالح هم وجود دارد. قنسرین از نظر تاریخی به دلیل وجود کنسیه »ارتدوکس« 

اهمیت داشت. لبیب بیضون از قول ابی  مخنف می نویسد:
قافله اس��رای کربال وارد قنس��رین شد. ش��هری آباد با جمعیتی بسیار. وقتی خبر 
ورود کاروان به مردم رس��ید و فهمیدند اینان اهل بیت رس��ول خدا7 هستند، 
درهای خانه های خود را بستند و سربازان عمر سعد و خود او را نفرین کرده و به 

سوی شان سنگ پرتاب می کردند و بدین وسیله سربازان از شهر بیرون رفتند.81
در قنس��رین بود که حادثه معروف کشیش مس��یحی به وقوع پیوست. می گویند او بود که 

رأس شریف امام حسین7 یک شب مهمانش شده است.82
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41. شهر معّرة نعمان � استان ادلب � کشور سوریه
این شهر 85 کیلومتر با حلب فاصله دارد. آب و هوایی لطیف و معتدل و البته موقعیت جغرافیایی 
مهم دارد. این شهر از نظر تاریخی قدمتی کهن دارد. علت نام گذاری به »معّره نعمان« این است که 
نعمان بن بشیر فرزندی داشت که در این شهر از دنیا رفت و او را همان جا به خاک سپرد. معّره به 
معنای شّدت و سختی است.83 بنا بر به نقلی مرقد یوشع بن نون نیز در حاشیه این شهر قرار گرفته 
است. از محصوالت باغی معروف این شهر می توان انجیر و زیتون و بادام را نام برد. لبیب بیضون 
می نویس��د: »وقتی کاروان حسین)ع( به ش��هر معّره نعمان رسید اهل شهر به استقبال ایشان رفته و 

درب های خانه هایشان را برای ایشان باز کرده و آب و غذا به ایشان تقدیم کردند«.84

42. شهر َکَفرطاب � استان ادلب � کشور سوریه
در َکَفرطاب آب آشامیدنی مستقیما از آب باران تأمین می شود؛ زیرا سطح آب بسیار پایین است. 
حتی نقل است که با حفر 300 ذراع )صد متر( هم به آب نمی رسند. َکَفرطاب در صد کیلومتری 
حلب و هفتاد کیلومتری ادلب واقع اس��ت. نام امروزی آن »خان ش��یخون« می باشد. در این شهر 
آثاری تاریخی با قدمت سه  هزار ساله یافت شده است. لبیب بیضون از ابومخنف نقل می کند که 
کاروان حسین7 زمانی به َکَفرطاب رسید که شهر کوچکی بود. مردم شهر درب های خانه ها را 
به روی آنان بستند. خولی گفت: مگر شما در اطاعت و بیعت خلیفه وقت که ما مأمورینش هستیم، 
نیستید؟! به ما آب بدهید! مردم گفتند: نه، به خدا قسم حتی یک قطره هم به شما نمی دهیم؛ چون 

شما حسین7 و اصحابش را از آب محروم کردید. سربازان چون این پاسخ را شنیدند، رفتند.85

43. شهر شیزر � استان حماة � کشور سوریه
نام اصلی آن »س��یزار«بوده اس��ت. این شهر نیز در س��ال 17 قمری به دست سپاه اسالم فتح 
ش��د. قلعه ای در این ش��هر وجود دارد که تاریخ س��اختش به چهارهزار س��ال پیش از میالد 

بازمی گردد.86 لبیب بیضون می نویسد:
وقتی قافله حس��ین7 به شیزر رس��ید، پیرمردی آمد و گفت: ای مردم! این سر 
حسین7 اس��ت؛ با هم پیمان بسته و اجازه ندهید از شهر شما عبور کنند. وقتی 
س��ربازان عمر سعد پیام پیرمرد را شنیدند، از ورود به شهر منصرف شده و همان 

نزدیکی ها چادر زدند.87
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44. شهر طيبة اإلمام � استان حماة � کشور سوریه
یکی از ش��هرهایی که مانع ورود عمر س��عد ش��د، »طيبة االمام« بود؛ ش��هری در فاصله ده 
کیلومتری حماة. به همین دلیل عمرس��عد تصمیم گرفت که به م��کان بلندی برود تا از حمله 
احتمالی مردم در امان باش��د. امام زین  العابدین7 در این محل نماز خواندند و به همین دلیل 

در این منطقه، مسجد و مقامی به نام »زین العابدین« وجود دارد.88

45. شهر حماة � استان حماة � کشور سوریه
این ش��هر رتبه چهارم پس از دمش��ق )ش��ام( و حلب و حمص را از نظر جمعیت دارد و از 
آب   وهوایی معتدل و نیمه  مرطوب بهره می برد. نام قدیم آن »ابی الفداء« بوه اس��ت و تاریخی 
بس��یار کهن دارد. درخت زیتون فراوان در آن یافت می شود. حماه در سال 18 قمری توسط 
سپاه اسالم فتح شد. این شهر شاهد حوادث و درگیری های بسیاری بوده است. یاقوت حموی 
می نویس��د: »شهری که در ارزانی قیمت ها مشهور اس��ت و بازارچه های متعدد دارد.«89 لبیب 

بیضون می نویسد:
هنگام��ی که قافله کربال به حماه رس��ید، مردم درب خانه ها را بس��ته و به باالی 
ب��ام خانه ها رفتند و یکصدا فریاد می کش��یدند: به خدا قس��م نمی گذاریم به این 
ش��هر وارد ش��وید، مگر آن که تا آخرین نفر ما را بکش��ید. سربازان عمر سعد با 
ش��نیدن این صداها در بیرون شهر اندکی توقف کرده و سپس به راه خود ادامه 

دادند.90

46. شهر رستن � استان حماة � کشور سوریه
رستن شهری در میانه راه حماه و حمص است که آثارش تاکنون باقی است.91 لبیب بیضون 
می نویسد: »اهل این ش��هر از دوستداران اهل  بیت: بودند و مانع ورود سربازان عمر سعد به 

شهرستان شدند«.92

47. شهر ُحمْص � استان حمص � کشور سوریه
ُحمص س��ومین ش��هر س��وریه از جهت تعداد س��کنه، پس از حلب و دمش��ق اس��ت و در 
فاصل��ه 162 کیلومتری دمش��ق واقع ش��ده. حمص و حوم��ه آن از مراکز مهم گردش��گری 
س��وریه ب��وده و آثار تاریخ��ی متعددی در خود جای داده اس��ت. آب وه��وای معتدل امتیاز 
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دیگر این ش��هر اس��ت. »س��لوقیون« در ق��رن چهارم پی��ش از میالد، این ش��هر را تأس��یس 
کردن��د. در ق��رن بیس��تم نیز از نظر سیاس��ی اهمی��ت زیادی یافت. ش��هری نس��بتاً بزرگ و 
 قدیمی که می گویند ش��خصی به نام »حمص بن مهر بن جان« آن را تأس��یس کرده اس��ت.93

 لبیب بیضون می نویسد:
کاروان پیش از رس��یدن به حمص، نامه ای به والی این ش��هر فرس��تاد که س��ر 
حس��ین7 با ماس��ت. والی حمص که »خالد بن نش��یط« بود، بعد از قرائت  نامه 
دستور دارد تا پرچم ها باال رفته و شهر را غرق در زینت نمایند و از مردم دعوت 
کرد تا به تماش��ا بیایند. خالد خود به همراه چند تن تا پنج کیلومتر بیرون ش��هر 
آمد و س��ر امام را باالتر گرفت��ه، آمدند تا به دروازه حمص رس��یدند. اما مردم 
که در کنار دروازه ش��هر ازدحام کرده بودند، ش��روع به پرتاب سنگ به سوی 
س��ربازان کردند، تا جایی که بیست  وش��ش اسب  س��وار را کش��تند. آنان فریاد 
می کش��یدند: ای مردم! آیا بعد از ایمان، کافر می ش��وید و بعد از هدایت یافتن 
گمراه می گردید! اجازه ندهید س��ر پس��ر دختر پیامبرتان در شهر شما به گردش 
درآورده شود. لش��کریان عمر سعد از این معرکه دور شده و در کنار کنسیه ای 
مس��تقر ش��دند. مردم هم  قسم ش��ده بودند که رأس ش��ریف را از عمرسعد پس 
 بگیرند و نزد خود نگه دارند. این خبر که به عمر س��عد رس��ید، با حال ترس از

 منطقه دور شد.94
فاضل دربندی می گوید:

زمان��ی که اس��رای اهل  بیت: ب��ه حمص رس��یدند و مردم مانع ورودش��ان و 
گرداندن رأس شریف در شهر شدند، سر مبارک را به کنسیه »جرجیس راهب« 
منتقل نمودند. این کنس��یه امروزه بین اس��تان حم��ص و منطقه قصیر قرار گرفته 
اس��ت. کاروانیان ش��ب را در کنار کنسیه بیتوته کرده و فردای آن روز به سمت 

جوسیه در مرز لبنان حرکت کردند.95

48. شهر قصیر � استان حمص � کشور سوریه
فصی��ر 35 کیلومتر ب��ا مرکز حمص فاصله دارد. کاروان حس��ینی در این منطقه منزل کرده 
و س��پس به طرف جوس��یه حرکت کردند. ش��هر قصیر اولین منزل از حمص به طرف ش��ام 

است.96
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49. روستای جوسیه � استان حمص � مرز سوریه و لبنان
روستایی در شش فرسخی دمشق بین جبل لبنان و جبل سیر که چشمه های آب فراوان دارد. 

لبیب بیضون می گوید:
ب��ا نزدیک ش��دن کاروان حس��ینی، حاکم منطقه جوس��یه بی��ش از چهارهزار 
شمش��یرزن را آماده کرد. آنان قس��م خورده بودند تا خولی را بکش��ند و رأس 

شریف را پس بگیرند و در جوسیه به خاک بسپارند.97
کاروان حس��ین7 قطعاً به خاک لبنان وارد ش��ده اس��ت. روایتی می گوید آنان به س��وی 
منطقه »هرمل« رفته و از هرمل به »لبوه« رفته اند و س��پس به بعلبک و بعد شام. روایت دیگری 
می گوید: بعد از ترک منطقه جوس��یه، به سمت لبوه لبنان رفته و سپس بعلبک و بعد شام، که 

نظر دوم بهتر است.

50. شهر بقاع � استان بقاع � کشور لبنان
بقاع یکی از استان های لبنان، با دشتی وسیع میان سلسله  کوه های لبنان شرقی و غربی است. 
زمین حاصلخیز و آب فراوان دارد. بقاع ش��مالی و میانی و غربی س��ه بخش اصلی استان بقاع 

است.98

51. روستای ِهْرِمل � استان بقاع � کشور لبنان
هرم��ل یکی از مناطق بزرگ بقاع اس��ت که تاریخ که��ن دارد و در فاصله 143 کیلومتری 

بیروت واقع شده است. آثار تاریخی متعددی در این روستا واقع شده است.99

52. روستای لبوه � استان بقاع � کشور لبنان
این ش��هر در فاصله 114 کیلومتری بیروت قرار گرفته اس��ت. »لبوه« کلمه ای آرامی است. 
رشته کوه هایی در شرق و غرب، این روستا را احاطه کرده است. این شهر چشمه هایی با آب 

فراوان دارد.100

53. شهر بعلبک � استان بقاع � کشور لبنان
وقتی کاروان حس��ینی به بعلبک رس��ید، مردم با دیدن رأس ش��ریف امام حسین7 مشغول 
خوش��حالی و پایکوبی شدند و س��ر مبارک را با زعفران رنگین کردند. بیشتر مردم شهر برای 
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 اس��تقبال از سربازان عمرس��عد تا ده کیلومتری بیرون ش��هر آمدند و میان خود مشروب پخش 
کردند. ام کلثوم یا حضرت زینب3 پرس��یدند: نام این شهر چیست؟ گفتند: بعلبک. حضرت 
فرمود: خدا نسلش��ان را قطع کند و کسی را بر آنان مسلط کند که ایشان را بکشد. با این نفریِن 
حضرت، امام س��جاد7 به گریه افتادند. کاروان که به بعلبک رسید، سربازان برای مرکب های 
خود علوفه خواس��تند و به مردم می گفتند: سرهای خوارج همراه ماست و ما نزد امیر می رویم. 
با شنیدن این جمله، خوشحالی مردم به اوج رسید، اما وقتی برخی از آنان فهمیدند این سر، سر 
امام حس��ین7 است، تمام نشانه های شادی را یک جا جمع کرده و آتش زدند و حاملین رأس 
شریف از آن منطقه فرار کردند. در بعلبک مقام »سیده خوله« دختر امام حسین7 وجود دارد. 
آثار تاریخی عجیبی در سرتاسر این شهر پراکنده شده است؛ از جمله مشهد »رأس الحسین«.101

54. َمَعْربون � استان بقاع � کشور لبنان
ش��هری است در 22 کیلومتری جنوب ش��رقی بعلبک، بین دو کوه و بر روی تلّی با ارتفاع 
متوس��ط که چش��مه ای به نام َمَعْربون در آن جریان دارد. در زمستان سرد و در تابستان معتدل 
است و کار اصلی سکنه آن زراعت می باشد. بیشتر ساکنین این منطقه مهاجرند که برای کار 

به این شهر آمده اند.102

55. شهر سرغایا � استان ریف � کشور سوریه
»س��رغایا« بنا به نقلی کلمه ای فارس��ی است. این ش��هر در مرز با لبنان قرار گرفته و هوایی 

معتدل دارد.103

56. دیر راهب � استان ریف � کشور سوریه
بنابر نقلی کاروان حسینی، شبی را در این ِدیر بین راهی توقف کردند. این ِدیر از قدیمی ترین 

ِدیرهای این منطقه بوده  است.104

57. شهر زبدانی � استان ریف � کشور سوریه
این ش��هر در فاصله 45 کیلومتری دمشق واقع است و آب  وهوایی نیمه مربوط دارد. در این 
ش��هر آثار تاریخی مختلفی هس��ت؛ مثل »دیر یوحنا« که در مرکز شهر بوده و سپس به مسجد 

تبدیل شده است.105
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58. شهر عین فیجه � استان ریف � کشور سوریه
دارای هوایی معتدل و نسبتاً خنک و با جمعیتی کمتر از پنج  هزار نفر.106

59. شهر ُدمَّر � کشور سوریه.
شهری در ضلع شمالی شهر شام.107

60 شام � کشور سوریه
 می گویند مؤس��س شام، سام فرزند نوح7 بوده و س��ام به مرور به شام بدل گشته و برخی 
می گویند عده ای از ش��هر کنعان آمده و در این منطقه ساکن شدند.108 شام بزرگ ترین شهر 
س��وریه اس��ت که هم اکنون به آن دمش��ق می گویند. کاروان حسینی از مس��یر »شتوره« وارد 
محدوده دمش��ق قدیم شدند؛ منطقه ای دیوارکشی ش��ده که امروزه به نام »مقبره باب صغیر« 
ش��ناخته می شود. کاروان اسرا را سه روز در این منطقه نگه داشتند تا شهر برای جشن مفصل 

آماده گردد؛ در زمینی پر از سنگ و ریگ که قبرستان شهر به حساب می آمد.
آنان برای اهانت به اهل  بیت امام حس��ین7، ایش��ان را میان م��ردگان جای دادند. مقامات 
شش گانه ای که امروزه به مقامات اهل  بیت: در این محل شناخته می شود، در حقیقت محل 
ش��ب  زنده داری و قیام و قعود این بزرگواران بوده اس��ت. آنان را پس از س��ه روز وارد شهر 
کردند. کاروان از دروازه س��اعت عبور کرد تا جمعیت بیشتری نظاره گر ایشان باشند و مسیر 
نیم  دایره ای را پیمودند تا همه اهالی شهر آنان را رؤیت نمایند و از طرفی موجبات خستگی و 

درماندگی بیشتر ایشان ظاهر شود.
کاروان اس��را در اول م��اه صفر س��ال 61 قمری به ش��ام رس��ید،109 اما چگونگ��ی و تاریخ 
بازگشتشان به کربال محل بحث است که آیا اربعین اول به کربال رسیدند یا در وقت دیگری 

این واقعه رقم خورده است.
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پی نوشت ها:
. این مقاله با محوریت دو کتاب »رحلة سبایا آل بیت المصطفی من کربال الی دمشق 61 ق« نوشته محمد   1
عبدالغنی ادریس سعیدی و »الخبر الیقین فی رجوع السبایا لزيارة االربعین تاریخیاً و فقیهاً« نوشته سخنور 

توانا حسن بدوی ،  ترجمه و تنطیم ؛ همراه با اضافاتی تدوین گردید.
. مجله فرهنگ زیارت، ش 7، ص 113.  2

. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج 5، ص 278، )چاپ بیروت(.  3
. فیروزآبادی، قاموس المحیط، ماده »حنین«.  4

. براتی، تاریخ کوفه، ص 90؛ شیخ عباس قمی، منتهی اآلمال، ج 1، ص 183..  5
. مهدی حائری مازندرانی، معالی السبطین، ج 2، ص 96.  6

. معجم البلدان، ج 2، ص 87.  7
. ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 125.  8

. معجم البلدان، ج 2، ص 87..  9
. مجله فرهنگ زیارت، ش 5،  ص 132.  10

. کلیات مفاتیح الجنان، کیفیت زیارت حضرت امیر.  11
. محمدحسن نجفی، جواهر الکالم، ج 20، ص 92.  12

. کلیات مفاتیح الجنان، زیارت سر امام حسین7 در مسجد حنّانه.  13
. جواهر الکالم، ج 20، ص 92.  14

. جوهری، صحاح اللغة، واژه »کوفه«.  15
. قاموس المحیط، واژه »کوفان«.  16

. طبری، تاریخ ُرُسل و ملوک، ج 4، ص 41.  17
. محمدتقی مدرسی، امامان شیعه و جنبش های مکتبی، ترجمه حمیدرضا آژیر، ص 39.  18

. معجم البلدان، ج 4، ص 41.  19
. کلینی، کافی،  ج 4، ص 491.  20

. تاریخ ابن عساکر، ج 1، ص 45.  21
. براقی، تاریخ کوفه، ص 67.  22

. عباس ربیعی، اطلس حسین7، ص 333.  23
. محمد حرزالدین، مراقد المعارف، ج 2، ص 182.  24

. معجم البدان، ج 4، ص 400.  25
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. سایت مرکز مطالعات خلیج فارس.  26
. معجم البلدان، ج 3، ص 283.  27

. همان، ص 7.  28
. تاریخ کوفه، ص 204.  29

. ابن حوقل، صورة االرض، ص 218.  30
. معجم البلدان، ج 1، ص 412.  31

. کوفه کوچی در تاریخچه اسم، شماره یک، ص 49.  32
. کوثی، ماضیها و حاضرها، ص 45.  33

. بلدان الخالفة الشرقية. ص 93؛ معجم البلدان، ج 5، ص 334..  34
. بلدان الخالفة الشرقیة، ص 92.  35

. اطلس حسین7، ص 333.  36
. سایت ویکی پدیا، واژه »تل کوش«.  37

. جعفر خلیلی، موسوعه عتبات مقدسه، ج 8، ص 32.  38
. بغدادی، النفحة المسّکه، ص 114.  39

. همان.  40

. همان.  41
. همان، ص 116.  42

. معالی السبطین، ج 2، ص 38.  43
. همان، ص 73.  44

. سلیمان بن ابراهیم قندوزی، ینابیع الموّدة، ج 2، ص 177.  45
. لبیب بیضون، موسوعه کربال، ج 2، ص 368.  46

. النفحة المسکية، ص 119.  47
. معجم البلدان، ج 1، ص 320.  48

. بغدادی، مراصد االطالع، ج 1، ص 216.  49
. موسوعه کربال، ج 2، ص 369؛ معجم البلدان، ج 4، ص 439.  50

. معجم البلدان، ج 2، ص 194.  51
. همان، ج 5، ص 223.  52

. امین واصف بیگ، معجم الخريطة التاريخية للممالک االسالمية، ص 104.  53
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. موسوعه کربال، ج 2، ص 372.  54
. معجم البلدان، ج 2، ص 39.  55

. همان، ج 3، ص 262.  56
. هروی، اشارات إلی معرفة الزیارات، ص 66.  57

. مجله موسم، شماره 4، ص 924.  58
. ابن شّداد، اعالق الخطيرة، ج 3، ص 155.  59

. معجم البلدان، ج 5، ص 29.  60
. )َواْستََوْت َعلَی الُْجودی(، هود، آیه 44.  61

. یوسف بن احمد فرمانی،  اخبار الدول، ص 465.  62
. موسوعه کربال، ج 2، ص 273.  63

. اشارات الی معرفة الزیارات، ص 66.  64
. معجم البلدان، ج 2، ص 418.  65

. همان، ج 4، ص 468.  66
. همان، ص 180.  67

. همان، ج 2، ص 235.  68
. کامل بن حسین غزی، نهر الذهب فی تاریخ حلب، ج 1، ص 555.  69

. معجم البلدان، ج 3، ص 106.  70
. همان، ص 58.  71

. اشارات الی معرفة الزیارات، ص 63.  72
. موسوعه کربال، ج 2، ص 378.  73

. قاموس المنجد لألعالم، واژه »دوِسر«.  74
. معجم البلدان، ج 1، ص 328.  75

. اشارات الی معرفة الزیارات، ص 61.  76
. موسوعه کربال، ج 2، ص 379.  77

. تاریخ مشهد امام حسین7 در حلب، ج 2، ص 278.  78
. اولیا ُجلبی، جولة اثریه فی بعض البالد الشامی..  79

. معجم البلدان، ج 4، ص 403.  80
. موسوعه کربال، ج 2، ص 380.  81
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. همان؛ بحار االنوار، ج 45، ص 172 � 303؛ مقتل خوارزمی، ج 2، ص 102.  82
. معجم البلدان، ج 5، ص 156.  83

. موسوعه کربال، ج 2، ص 382.  84
. همان، ص 383.  85

. معجم البلدان، ج 3، ص 383.  86
. موسوعه کربال، ج 2، ص 356.  87

. همان، ص 384.  88
. معجم البلدان، ج 2، ص 300.  89

. موسوعه کربال، ج 2، ص 383.  90
. معجم البلدان، ج 3، ص 43.  91

. موسوعه کربال، ج 2، ص 385.  92
. معجم البلدان، ج 2، ص 302.  93

. موسوعه کربال، ج 2، ص 385.  94
. مال آقا دربندی، اسرار الشهادة، ص 492؛ موسوعه کربال، ج 2، ص 386.  95

. معجم البلدان، ج 4، ص 367.  96
. موسوعه کربال، ج 3، ص 386.  97

. معجم البلدان، ج 1، ص 470؛ قبر حضرت الیاس7 در »بقاع« واقع شده است.  98
. سایت ویکی  پدیا، واژه » هرمل«.  99

100. همان، واژه »لبوه«.
101. کامل بهائی، ترجمه محمد شعاع فاخر، ص 360؛ معج البلدان، ج 1، ص 454.

102. با استفاده از سایت َمَعْربون.
103. موسوعه عربیه، واژه »سرغایا«.

104. سایت ویکی پدیا، واژه »ریف«.
105. معجم البلدان، ج 3، ص 130؛ زبدانی، بین الماضی و الحاضر.

106. سایت ویکی پدیا، واژه »عین الفيجة«.
107. معجم البلدان، ج 2، ص 463.

108. همان، ج 3، ص 311.
109. لبیب بیضون، دمشق قدیم، ص 91.
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سفرنامه
 اربعيـن

محمود شریفی

چکيده
س��فرنامه گزارشی است که نویسنده در آن، مشاهدات خود را از اوضاع سرزمین هایی که 
به آنها مس��افرت کرده شرح می دهد. نویسندة سفرنامه، اطالعاتی از موقعیت جغرافیایی، 
جمعیت، آب و هوا، بناهای تاریخی، مس��اجد، بازارها، آداب و رسوم ملی و مذهبی مردم 
و هرآنچه در طول س��فر دیده یا شنیده در اختیار خواننده می گذارد؛ ازاین رو سفرنامه ها 
دربردارن��دة اطالعات��ی دربارة وضع اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی س��رزمینی که به آن 

مسافرت شده هستند.
در ای��ن میان س��فرنامه های مذهبی به س��بب بعد معنویش��ان از اهمی��ت دوچندان 
برخوردارند. یکی از مهم ترین س��فرهای معنوی در فرهنگ تشیع، سفر پیاده به کربال در 
اربعین حسینی است که همه ساله با حضور میلیونی زائران سیدالشهدا7 برگزار می شود. 
این نوش��تار، گزارش پیاده  روی زیارت اربعین است که نویس��نده در آن، مشاهدات خود 
را از این س��فر معنوی که از نجف آغاز می ش��ود و تا کربال ادامه می یابد با جزئیات تمام 

شرح داده است.

واژگان کليدی: سفرنامه، اربعین حسینی، پیاده  روی، زیارت اربعین، امام حسین7.
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مقدمه
ای عزیزان سفر کرب و بال در نظر است
ما خبر کرده و رفتیم، سفر بی  خطر است

س��ال ها ب��ود که درباره مراس��م باصفاي پیاده  روی زی��ارت اربعین چیزهایی از دوس��تان 
و بزرگان و توفیق یافتگان آن می ش��نیدم و همیش��ه ش��وق داش��تم که این توفیق شامل حال 
من نیز بش��ود، تا این که در س��فر حج س��ال 1392 هجری شمس��ی با یکی از بستگان تصمیم 
گرفتی��م ک��ه به زی��ارت اربعین سیدالش��هدا7 نی��ز برویم و ایش��ان نیز اس��تقبال کرد. پس 
از بازگش��ت از ح��ج تمتع، برنام��ه را با یکی از دوس��تان اهل نجف ک��ه در رفتن به زیارت 
عتبات عالیات توفیق بیش��تری دارد، در میان گذاش��تیم و ایشان نیز استقبال کردند. البته من از 
جهت پادردی که دارم، نگران بودم که موفق به این س��فر نش��وم، یا این  که خود و دوس��تانم 
را به زحمت بیاندازم. از این رو متوس��ل به اس��تخاره با قرآن ش��دم ک��ه در نتیجه، آیه هفتاد 
 س��وره توبه آمد که بس��یار نیکو بود. لذا تصمیمم برای س��فر قطعي ش��د و این را به دوستان

 اطالع دادم.
در تاریخ سه ش��نبه 26 آذرماه 1392 )14 صف��ر( همراه آقایان قدیاني و علوی و دو نفر از 
بس��تگان ایش��ان که زحمت تهیه روادید و بلیط هواپیما را کشیده بودند، ساعت 8/5 صبح از 

فرودگاه بین المللی امام خمینی= به طرف نجف اشرف پرواز کردیم.



ورود به نجف اشرف
زیارت امام علی7

امام ششم7 به یکي از اصحابشان فرمودند: »هر کس جّدم را در حالی که عارف به حق 
اوس��ت، زیارت کند، خداوند برای هر قدمش یک حج مقبول یا عمره  نیکو می نویس��د و به 
خدا قس��م! قدمی که در زیارت حضرت امیر7 غبارآلوده ش��ود، سواره باشد یا پیاده، آتش 

جهنم را نصیب آن قدم نمی کنم«. سپس به او فرمود: »این حدیث را با آب طال بنویسید«.1
پس از یک س��اعت وربع به فرودگاه نجف رس��یدیم و پس از انجام کارهای گذرنامه در 
فرودگاه، با یک اتوموبیل عازم نجف شدیم و نزدیک اذان ظهر، در شارع »ثورۀ العشرین« در 
حدود دو کیلومتری حرم پیاده کرد که هنوز مقدار زیادی با حرم فاصله داشت و مأمورین از 

عبور وسایل نقلیه به دلیل تأمین امنیت مراسم اربعین جلوگیری می کردند.
صدای اذان را که ش��نیدیم، به مسجد ش��اکری که در همان نزدیکی بود رفتیم و تا وارد 
ش��دیم، چون امام جماعت نیامده بود، زائران اصفهانی به این جانب پیش��نهاد کردند که نماز 
را با جماعت بخوانیم و نماز ظهر و عصر را با زائران خواندیم و س��پس به طرف حرف مطهر 
م��والی متقیان حرکت کردی��م. در بین راه به یکی از موکب ها2 رس��یدیم که پیرمردی به ما 
اشاره کرد ناهار حاضر است. ما هم هر کدام غذایی گرفتیم و مانند دیگر زائران کنار خیابان 
و چادرها غذای نذری ای که به عش��ق امام حسین7 تهیه شده و بسیار ساده و خوشمزه بود، 

میل کردیم و به حرکت ادامه دادیم تا به نزدیک حرم رسیدیم.
پس از عرض ارادت و س��الم از بین صحن به طرف مکانی که آقای علوی پیشنهاد کرده 
بود، روانه ش��دیم و از شارع  الرس��ول مقابل باب القبله صحن مطهر حرکت کردیم و پس از 
رس��یدن به شارع بنات الحسن، به مکتبة االمام الحسن المجتبی7 وارد شدیم که توسط مرحوم 
عالمه حاج شیخ باقر شریف قرشی تأسیس شده است. پس از ورود، از طرف فرزند برومند و 
مخلص ایشان، جناب حجت  االسالم والمسلین آقای حاج شیخ مهدی قرشی استقبال شدیم و 
پس از پذیرایی، به اطاق بزرگی که در طبقه سوم مکتبه بود و برای پذیرایی از میهمانان زائر 

آماده شده بود، راهنمایی شدیم.
پس از مقداری اس��تراحت چون شب چهارش��نبه بود و رفتن به مسجد سهله مورد عنایت 
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زّوار و به آن س��فارش شده اس��ت، با اصرار حاج آقای علوی که مدیریت گروه را بر عهده 
داش��ت، عازم مسجد سهله ش��دیم و موقع نماز مغرب و عشاء به سبب کثرت جمعیت، موفق 
به ش��رکت در نماز جماعت عمومی مس��جد نش��دیم؛ بلکه این جانب نماز مغرب و عشاء را 
ب��ه امام��ت اقای علوی خواندم و پس از انجام اعمال مس��جد س��هله و نماز مخصوص ش��ب 
چهارش��نبه، برای زیارت به حرم مطهر مشرف شدیم که ازدحام جمعیت بسیار چشم   گیر بود. 
در ورودی حرم حضرت امیر7 زائران که اکثراً جوان بودند، دسته   جمعی می آمدند و با شور 
و شوقی عجیب و با شعار »لبیک یا علی« و »حیدر حیدر« وارد حرم می شدند که بسیار صحنه 

زیبا و جالبی بود و حال معنوی به انسان می داد و اشک ها جاری می شد.
روز بعد یعنی چهارش��نبه س��اعت ده صبح به مس��جد کوفه رفتیم و س��اعت حدود چهار 
بعدازظهر به نجف برگشتیم و نزدیک بازار روبه روی میدان امام صادق7 در رستورانی، نهار 
و ش��اممان را یکی کردیم و سپس برای نماز مغرب و عش��اء به مسجد شیخ انصاری رفتیم و 
ش��ب هم به حرم مشرف شدیم. روز پنجشنبه را در نجف اشرف ماندیم و روز جمعه 29 آذر  

صبح ساعت هفت صبح به طرف کربال حرکت کردیم.
چند روزی که در نجف بودیم، همه جا ناهار و ش��ام و صبحانه صلواتی برقرار بود و نیاز 
به تهیه مواد غذایی و رفتن به رس��توران نبود و  غذاها هم بس��یار متنوع و خوشمزه بود. مردم 
فوق العاده به زائران احترام می کردند. باید اشاره کنم که فاصله حرم حضرت امیرالمؤمنین7 
تا بیرون ش��هر که حدود شش یا هفت کیلومتر است، س��تون های برق در مسیر حرکت زّوار 
را ش��ماره  گزاری کرده اند که در این فاصله 183 س��تون بود و از آن جا تا حرم امام حسین7 
 1430 عمود می باش��د. یکی از فواید این شماره گذاری ستون ها، آدرس  دهی آسان بود؛ یعنی 
زائران با یکدیگر قرار می گذاشتند که اگر از هم جدا شدند یا یکدیگر را گم کردند در کنار 
ستون شماره چند، همدیگر را ببینند، یا اگر کسی خسته شد و سوار ماشین شد، در کنار ستون 

شماره فالن بایستد یا حسینیه فالن گروه و فالن عالم نزدیک ستون شماره چند است.
غیر از چای شیرین و ترش3 و قهوه و نهار و شام و صبحانه های متنوع، انواع خوردنی های 
دیگر مانند ش��لغم، فرنی، میوه های مختلف، لوازم بهداش��تی و داروهای مورد نیاز زائران در 
نقاط مختلف در کنار جاده و دّکه ها توزیع می شد و درمانگاه های سیار، این وسایل را رایگان 

در اختیار زائران اباعبداهلل الحسین7 قرار می دادند.
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برای پیاده روی از نجف تا کربال دو مسیر وجود دارد که یکی معروف به »طریق جدول« 
اس��ت و حدود س��ی کیلومتر دورتر از راه معمولی است و معموالً علما از قدیم تاکنون از آن 
مس��یر می روند؛ ولی ما از راه معروف که همان جاده اصلی ماش��ین  رو نجف تا کربالس��ت، 
رفتیم که حدود 85 کیلومتر اس��ت. این جاده دارای چهار مسیر است که یک راه مخصوص 
پیاده روه��ای نجف به کربال و یک جاده هم مخصوص پیاده روهای از کربال به نجف اس��ت 
که بیشتر در ایام شهادت پیامبر اکرم9 و امام حسن مجتبی و امام رضا8 از کربال به نجف 
می روند و دو جاده هم در وس��ط آن دو واقع شده که مسیر رفت  وبرگشت ماشین ها می باشد. 
در ایام پیاده روی اربعین، مس��یر پیاده روها و ماش��ین های نجف به کربال هر دو به زائران پیاده 
اختصاص یافته بود و ماشین ها از جاده ماشین رو از کربال به طرف نجف می رفتند و ماشین های 

راهی نجف از پیاده روی کربال به نجف استفاده می کردند.
در بین راه نجف و کربال در بعضی از منزل ها و موکب ها زائران ایرانی بسیاری را می دیدیم 
که از ش��هرها و روس��تاهای مختلف آمده بودند؛ از جمله به گروهی 45 نفره رسیدیم که از 
یکی روستاهای استان لرستان آمده بودند. سه نفرشان سال گذشته از همان روستا تا کربال که 

بیش از 1100 کیلومتر است را پیاده آمده بودند.
زائران از کش��ورهای مختلف دنیا و با فرهنگ ها و زبان های متفاوت و از طفل شیرخواره 
گرفته تا پیرمرد هش��تاد س��اله، از عالم و دکتر و مهندس و مجتهد و مرجع تقلید و جوان ها و 
زن  ه��ا و معلول و نابینا و ... در بین زوار بودند ک��ه بعضی با ویلچر حرکت می کردند. بعضی 
از زائران گوس��فند قربانی همراه داشتند که آن را با طناب بسته و برای قربانی کردن به کربال 
می بردند و در کنار موکب ها هم تعداد زیادی گوس��فند و ش��تر و گاو به چشم می خورد که 

هم برای قربانی بود. 
صحنه های عجیبی در بین راه می دیدیم که به هیچ عنوان نمی ش��ود آن همه ایثار و صفا و 
صمیمیت ها و صحنه های دیدنی را با نوش��ته و فیل��م و عکس و غیره منعکس کرد. فقط باید 
رفت و عشق مردم به ساحت مقدس اهل بیت: را دید؛ به  ویژه عشق به سرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحس��ین7 را لمس کرد و آن جاست که انسان با دیدن آن صحنه ها به یاد 
صفا و صمیمیت و ایثار و گذش��ت در دوران انقالب اس��المی ایران می افتد که چقدر مردم 
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ایران همدل و باصفا و صمیمی در کنار همدیگر بودند و چقدر به یکدیگر عشق می ورزیدند 
و به هم کمک می کردند و چگونه به نیازمندان رسیدگی می کردند و دیگران را از خود برتر 

می دانستند و ادب اسالمی را نسبت به هم رعایت می کردند.
هنگام اذان ظهر به حس��ینیه الزهرا34 رسیدیم و پس از برگزاری نماز جماعت به امامت 
س��ید عادل حکیم، سفره نهار در همان حسینیه گس��ترده شد. خود امام جماعت پس از نماز، 
س��ریع برخاس��ت و عبا را کناری گذاشت و تقسیم غذا را بر عهده گرفت. پس از صرف غذا 
راه را ادامه دادیم و حدود ده کیلومتر که از نجف دور ش��دیم، به حسینه آل ابراهیم رسیدیم 
که مربوط به نوادگان مالک اش��تر بود. در آن جا با راهنمایی دست اندرکاران حسینه، حدود 
یک ساعت استراحت کردیم و دوباره به حرکت ادامه دادیم. در بین راه، بعضی از دوستانی 
را که در نجف و در مکتبه امام حس��ن7 با آنها آش��نا شده بودیم، دیدیم. جالب بود که در 
بین راه، عالوه بر موکب ها که پذیرایی صلواتی می کردند، مکان هایی هم برای فروش میوه و 

حتی کتاب فروشی هم مستقر بود و کتاب های متنوعی را در معرض فروش گذاشته بودند.
بعضی از خادمان زوار حسینی، سینی بزرگ پُر از خرما را روی سر گذاشته و وسط جاده 
روی صندلی نشسته بودند و مردم از خرماهای روی سینی میل می کردند. در کنار موکب ها و 
در کنار جاده، صندلی های پالس��تیکی و مبل های نسبتاً خوب و تمیزی بسیاری گذاشته بودند 

تا زائران خسته روی آنها استراحت کنند.
وقتی به س��تون 225 رس��یدیم که دیگر آفتاب نزدیک به غروب کردن بود. پیرمردی از 
کنار حس��ینیه ای که ایس��تگاه صلواتی آنها بود، ما را صدا زد و اص��رار کرد که برای صرف 
عصران��ه یا ش��ام به آن جا بروی��م. ما هم دعوتش��ان را پذیرفتیم و پس از ص��رف غذا دوباره 
حرک��ت کردیم. مقداری که راه رفتیم، به س��اختمانی که به نام حضرت امیر7  مزین ش��ده 
بود، رس��یدیم. می خواستیم وارد آن جا شویم تا نماز مغرب و عشاء را بخوانیم که شخصی به 
نام ابوظافر جلو آمد و با اصرار تمام از ما خواس��ت که ش��ب را مهمان او ش��ویم و گفت که 
ماش��ین هم آماده اس��ت و سوار شویم. دوس��تان پذیرفتند و حرکت کردیم. وقتی به اتومبیل 
ایشان نزدیک شدیم، دیدیم چند نفر مهمان دیگر را هم یافته که سوار ماشین شده اند. ما  هم 
گفتیم اگر راه نزدیک اس��ت، پیاده  می آییم. ایشان قبول کرد و سریع آن مهمان ها را برد و ما 

هم همراه باجناق ایشان که آن جا بود، پیاده به راه افتادیم.
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در مسیر ساختمان بسیار بزرگی را دیدیم و پرسیدیم این ساختمان چیست؟ گفتند این جا 
مخزن و انبار عتبه مقدس امیرالمؤمنین7 اس��ت. از کنار آن ساختمان گذشتیم و به مزرعه ای 
رس��یدیم که منزل و مهمانخانه ابوظافر بود و در وسط مزرعه واقع شده بود. سپس وارد اطاق 
بس��یار بزرگی ش��دیم و نماز مغرب و عش��اء را به امامت جناب علوی به جا آوردیم. پس از 
نماز، با چلوماهی و مرغ، همراه با س��بزی مزرعه صاحبخانه پذیرایی ش��دیم. پس از ش��ام با 
بعض��ی از زائ��ران دیگر که چهار نفر آنها ایرانی و اهل قم و عده ای هم از نجف آمده بودند، 
مش��غول صحبت و مباحثه ش��دیم و من که قصد نوشتن سفرنامه را داش��تم، به دوستانم یعنی 
آقایان قدیانی و محمودی فر گفتم: ش��ما با زائران فارسی زبان صحبت کنید و اطالعات را به 
من بدهید. به حاج آقای علوی هم گفتم شما با عرب زبان ها که معموالً به زبان عربی شکسته 
)عامیانه( صحبت می کردند و ما خوب س��خنان آن ها را نمی فهمیدیم، صحبت کنید و بعد به 

من منتقل نمایید.
بدین ترتیب با اکثر آنها صحبت کردیم و معلوم شد که یکی از زائران هم روحانی تقریبا 
ش��صت ساله ای بود که لباس عربی پوش��یده بود و به آقای علوی گفت: من شما را در نجف 
زیاد دیده ام. نامش ش��یخ طالب س��هالنی و از روحانیون نجف بود و فارسی را می فهمید و به 
فارس��ی صحبت می کرد. می گفت از اساتید مدرس��ه غروی که داخل ساختمان عتبه مقدسه 
حضرت امیر7 است می باشد و حدود هشت سال، یعنی بعد از سقوط صدام، هر سال اربعین 

با پای پیاده به کربال می آید. 
یکی دیگ��ر از همراهان گفت که از دیاله آمده ایم که در س��یصد کیلومتری نجف واقع 
اس��ت و چند روز پیش مهندسین و کارگران ایرانی در آن جا مورد حمله وهابیون سلفی قرار 

گرفتند و عده ای به شهادت رسیدند.
دیگ��ری که در ای��ن راه باتجربه تر بود می گفت: من از س��ماوه که صد کیلومتری نجف 
اس��ت، آمده ام و فرزند هشت  ساله ام را هم آورده ام که او هم از نوجوانی این راه را یاد بگیرد 
و راه مرا ادامه دهد. چهار نفر ایرانی که جوان بودند، همه از شهر مقدس قم آمده بودند. یکی 
از آنها می  گفت من سال گذشته هم پیاده آمده بودم و امسال با دوستان از راه چّذابه به نجف 

آمدیم و از آن جا عازم کربال هستیم.
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پس از این گفت وگوها و صرف چای، داش��تیم آماده استراحت می شدیم که دیدیم یک 
گروه 25 نفری از زائران ایرانی وارد اطاق شدند، ولی صاحبخانه وقتی دید جا تنگ است، فوراً 

اطاق دیگری که داخل حیاط بود را آماده کرد و آنها را به آن اطاق برد تا استراحت کنند.
زائران یک س��اعت، بلکه بعضی دو س��اعت پیش از اذان صبح بیدار شده و به نافله شب 
و مناج��ات با پروردگار خویش پرداختند و یکی از زیبایی های این س��فر هم همین بود. همه 
زائران شب زود می خوابیدند و قبل از اذان صبح بیدار می شدند.  آماده نماز صبح شده بودیم 
ک��ه باز هم به خاطر احترام فوق العاده مردم عراق به س��ادات، نماز را به امامت جناب علوی 
برگزار کردیم و ایش��ان پس از نماز، دعای عه��د را از حفظ خواند و چند دقیقه بعد صبحانه 

صرف شد. 
حدود ساعت هفت صبح به راه افتادیم و به خیل پیاده روها در جاده پیوستیم. الزم به ذکر 
اس��ت که تمام فرزندان صاحبخانه و باجناقش ش��ب تا صبح با جان و دل در خدمت زائران 
بودند و صاحبخانه انگار از خوش��حالی این که آن ش��ب میهمانان زی��ادی را پذیرایی کرده، 
در پوس��ت خود نمی گنجید. خداوند توفیق این س��فر معنوی و زیارت اربعین را نصیب همه 
آرزومندان و عاش��قان اهل  بیت: کند که این س��فر، حداقل یک بار همانند سفر حج بر هر 

شیعه ای الزم است.
بیش��تر موکب ها دارای ساختمان محکم و به نام حسینیه برپا شده بودند و تعدادی از آنها 
هم چادرهای محکمی بودند که با ش��یوه ای خاص برپا ش��ده بود و زائران را در مقابل س��رما 
حف��ظ می ک��رد. فاصله 85 کیلومتری بین نجف و کربال پر از این حس��ینیه ها و چادرها بود و 

زمین خالی در مسیر جاده، بسیار کم به چشم می خورد.
صبح روز ش��نبه از مزرعه آقای ابوظافر پس از گرفتن چند عکس یادگاری، خداحافظی 
کرده و ساعت هفت صبح حرکت کردیم. هوا بسیار سرد بود؛ به طوری که همه زائران لباس  
گرم پوش��یده بودند. صاحبان خیلی از موکب ها برای گرم ش��دن خود و زائران آتش روشن 
کرده و از زائران با گرمی آتش پذیرایی می کردند. بعضی هم پتوی مسافرتی به خود پیچیده 
بودند و به راه خود ادامه می دادند. در مس��یر چندین جا دیدیم که غرفه هایی بر پا ش��ده بود و 

در آنها روحانیون آماده پاسخ گویی به مسائل شرعی زائران بودند.
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در تمام طول مس��یر شعارهای زیبای بسیاری به چشم و گوش می خورد که نظر زائران را 
جلب می کرد. این شعارها را روی پرچم ها و چادر موکب ها و روی کوله پشتی ها و ... نوشته  
بودند؛ مانند: »لبیک یا حسین«، »امیری حسین و نعم االمیر«، »نحن أبناء الخمینی«، »ارادوا قتلنا بقتل 
الحس��ین فقتلناهم بحّب الحسین7«؛ یعنی دشمنان با شهید کردن امام حسین7 تصمیم داشتند 
ما را ریش��ه کن کنند، ولی ما با عش��ق به حس��ین و اظهار ارادت به او، آنان را نابود می کنیم. 
»الحسین سّر بقائنا«؛5  »نحن حسینیون ما بقینا«؛6 »ادعو للعراق فانّه بلد الحسین7«؛ »الحسین7 عبرۀ و 

عبره...«؛ یعنی امام حسین7 و حیات و شهادت او مایه عبرت و یاد حسین اشک آور است.
مس��یر را با ش��مردن س��تون ها ادامه دادیم تا این که به عمود 299 رسیدیم. در این جا حاج 
آقای علوی س��اختمانی را نش��ان داد و گفت این جا مربوط به مرح��وم آیت  اهلل العظمی حاج 
شیخ جواد تبریزی است. مقابل حسینه که رسیدیم، عکس ایشان در حال پیاده روی و با شعار 
»لبیک یا حسین« نظرها را جلب می کرد. چند دقیقه کنار این ساختمان توقف کردیم و دیدیم 

روی دیوار آن نوشته شده: »دارالصدیقه3«.
جلوتر که رفتیم دیدیم عده ی زیادی از زائران، ش��ب را در بیرون س��اختمان پشت دیوار 
با پتوهای صخیم به س��ر برده اند. آن جا یکی از اس��اتید حوزه علمیه قم را مالقات کردیم که 
می گفت من س��ال های قبل هم آمده بودم و دیشب به خاطر کمبود جا دوستان مرا در ماشین 

جا دادند و تا صبح داخل ماشین سواری خوابیدم.
از آن جا که حرکت کردیم، دیدیم موتور س��ه  چرخه ها و تریلی ها بعضی از زائران را که 
خس��ته شده  بودند و پیرمردها را سوار کرده و جلوتر می برند و هر جا که با کسی قرار دارند، 
پیاده می ش��وند. تنورهای س��نتی بسیاری در کنار جاده درس��ت کرده اند یا تنورهای برقی ای 
ک��ه در کانتینرهای متحرک ج��ا داده اند، نان ت��ازه می پزند و به زائ��ران می دهند. بلندگوها 
در موکب ه��ا و روی س��ه چرخه های در ح��ال حرکت، با پخش س��ینه زنی و روضه و مناقب 

اهل بیت: گوش را نوازش می دادند.
نزدیک اذان ظهر به حس��ینیه ای بزرگ رس��یدیم که مربوط به یک��ی از قبایل عراق بود. 
صحن بس��یار باصفایی داشت که دارای سرویش بهداش��تی های تمیز و حمام های متعدد بود. 
پ��س از نماز ظهر و عصر آماده حرک��ت بودیم که دیدیم غذا برای زائران آوردند و میزبانان 
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جوان مش��غول کش��یدن و پخش غذا ش��دند. ما نیز نهار را همان جا صرف کردیم و سپس به 
راه افتادیم. حدود س��اعت دو و نیم عصر بود که به ش��هرک حیدریه رس��یدیم. این شهر که 
تقریباً میان راه نجف و کربال در حدود 40 کیلومتری کربال قرار دارد. دوستان مایل بودند در 
صورت امکان، حمام عمومی در این شهر پیدا کنند و خود را شست وشو بدهند و گرد و غبار 
راه را که باعث خارش پوست شده بود را از تن بزدایند؛ ولی پس از پی گیری معلوم شد که 

در آن شهرک حمام عمومی وجود ندارد.
در کن��ار دّکه و موکبی ک��ه دو جوان در آن جا میزبانی می کردن��د، چای خوردیم. آنها 
تعارف کردند که ش��ب را همین  جا بمانید و در منزل ما مهمان ش��وید؛ اما دوستان با توجه به 
این که هنوز بیش از دو ساعت به غروب آفتاب مانده بود، موافقت نکردند و به حرکت خود 
ادامه دادیم. این جا بود که پاهای جناب علوی درد گرفت. ایشان کفش ها را از پا درآورد و با 
پای برهنه و بدون جوراب به راه افتاد. غیر از صبح های زود که زمین بسیار سرد بود، بسیاری 

افراد دیگر هم با پای برهنه راه می رفتند.
نزدی��ک مغرب بود که پیرمردی با لباس عربی و چفیه و عبا جلوی ما را گرفت و دعوت 
کرد که ش��ب را میهمان ایش��ان بش��ویم. من اش��اره کردم که با آقای علوی صحبت کنید و 
ایش��ان رو به س��ید کرد و بر دعوتش اصرار کرد. ما هم چون بنا داش��تیم هر کس اّول ما را 
دعوت کرد، دعوت او را بپذیریم، پذیرفتیم. با او به طرف روستای »جمیل« که حدود پانصد 
متر بیش��تر با جاده فاصله نداش��ت، رس��یدیم. در راه منزل آن بزرگوار که ابوعلی نام داشت، 
دیدیم ماش��ین های سواری و غیر س��واری مرتب زائران را به روستا می آورند و در منزل ها و 
مضیف  خانه ه��ا پذیرایی می کنند. وقتی نزدیک منزل ابوعلی رس��یدیم، او ما را به مهمانخانه 
بس��یار بزرگ خود که مقابل خانه اش بود، راهنمایی کرد. دیدیم حدود بیس��ت نفر از زائران 
امام حسین7 که قبل از ما رسیده بودند، آن جا مستقر شده اند. ما هم کنار آنها نشستیم و پس 
از تجدی��د وضو، نماز مغرب و عش��اء را با آقای علوی که قرائت عرب��ی زیبایی دارند، به جا 
آوردیم. یکی از دوس��تان از میزبان پرسید که آیا حمام هم دارید؟ آنها جواب مثبت دادند و 
ایشان قبل از نماز مغرب و عشاء استحمام کرد و ما 3 نفر هم پس از نماز یکی پس از دیگری 
به حمام رفته و خس��تگی راه تا اندازه ای از تنمان بیرون رفت و احساس نشاط کردیم. پس از 
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کمی گفت وگو با بعضی از میهمانان، حدود س��اعت هشت  ونیم برای استراحت آماده شدیم. 
در ضمن صحبت ها میزبان ما جناب ابوعلی می گفت این کار میهمان نوازی ما از اول محرم تا 
آخر ماه صفر ادامه دارد. واقعاً پذیرایی مردم در این ایام ستودنی و از روی اخالص و ارادت 
کامل به امام حس��ین7 بود و من احتمال می دهم این از فرمایش خود امام حس��ین7 نشأت 
گرفته باش��د که وقتی به سرزمین کربال رس��یدند، طبق روایتی که مرحوم طریحی نقل کرده 
اس��ت، زمینی را که قبر مقدس ایشان در آن واقع شده، از مردم نینوا و غاضریه به شصت  هزار 
درهم خریداری کرد و آن را به ایش��ان صدقه داد و ش��رط فرمود تا )عاش��قانش را( به قبرش 

راهنمایی کنند و زائران او را تا سه روز پذیرایی نمایند.7
در این منزل هم بیش از 20 نفر زائر عراقی و غیر عراقی از شهرهای مختلف بودند. صبح 
دیدیم یک جوان ایرانی هم در میان میهمان ها هس��ت که می گفت از ایران همراه مادرش به 

این سفر آمده است. 

زیارت امام حسین7
صبح روز یکش��نبه هجدهم ماه صفر، پس از صرف صبحانه، اکثر زائران حرکت کردند؛ 
ولی گروه چهار نفری ما چند دقیقه دیگر توقف کردیم؛ چون هوا بس��یار س��رد بود. س��اعت 
حدود هفت  ونیم صبح از منزل ابوعلی حرکت کردیم. البته قبل از حرکت، به ایش��ان شماره 
تلفن و آدرس دادیم تا وقتی به ش��هر مقدس قم آمد، میهمان ما بش��ود که ایشان هم استقبال 

کرد.
در بین راه کاروانی را دیدیم با تجهیزات بس��یار دیدنی، همراه با ش��تران آذین بندی شده 
و انواع پارچه ها و کجاوه های مزین که به صورت نمادین س��رهای ش��هدا را که باالی نی ها 
بود، به نمایش درآورده و مرثیه خوانان حال معنوی خوش��ی به زائران می دادند و اشکشان را 

جاری می کردند.
در جایی دیگر دیدیم عده ای از عاشقان امام حسین7 در یک چادر، ماشین های لباسشویی 
برقی گذاشته و لباس زائران را می شویند و در کنار آن هم اطوهای بخار مستقر کرده و لباس ها 
را اطو می کنند و تحویل صاحبان آنها می دهند. در جای دیگر عده ای تنورهای دست س��از و 

برقی درست کرده  بودند و با نان گرم و تازه از زائران پذیرایی می کردند.
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در برخی چادرها، عّده ای از جوانان و افراد مس��ن با  تجربه، زائران خس��ته را دعوت کرده 
و آنها را مشت و مال داده یا به پاها و بدن آنها روغن های مخصوص مالیده و ماساژ می دادند 
تا خس��تگی راه از تنش��ان بی��رون برود. خالصه هر کس به هر ش��کل ک��ه می تواند، در کار 
خدمت گزاری به زّوار اس��ت و به این خدمتگزاری افتخار می کند و از خدا می خواهد زائری 

به او مراجعه کند یا این که دعوتش را برای پذیرایی و مهمانی بپذیرد.
در راه که می رفتیم، دیدیم عده ای از زائران امام حسین7 پیاده از طرف مقابل، از زیارت 
ام��ام برمی گردند و به طرف نجف در حرکتند. گفتند: اینه��ا زیارت را انجام داده و در حال 
بازگشت هستند؛ چون حضرت آیت  اهلل العظمی سیستانی )دامت برکاته( فرموده اند کسی که 
از روز ش��انزدهم به بعد وارد کربال ش��ود، می تواند زیارت اربعین را انجام دهد و بازگردد و 

الزم نیست تا روز اربعین در کربال بماند.
پس از پیمودن چند کیلومتر، به دعوت روحانی  س��یدی برای صرف نهار به موکب ایشان 
رفته و با برنج و خورش��ت ساده ای پذیرایی شدیم و س��پس به راه ادامه دادیم تا این که وقت 
اذان ظهر ش��د. به یکی از حس��ینه های واقع در مس��یر وارد ش��دیم و نماز را به جماعت اقامه 
کردی��م. پس از نماز، گرفتیم مقداری جّدی تر و س��ریع تر حرک��ت کنیم تا برای نماز مغرب 
و عش��اء به شهرک امام حس��ین7 که در پانزده کیلومتری کربالست برسیم. نزدیک غروب 
گلدس��ته های مس��جد و ساختمان بسیار باش��کوه و زیبای این ش��هرک از دور نمایان شد. به 
محض رس��یدن به ش��هرک، دیدم این همان ساختمانی است که حدود دو سال پیش با برخی 
دوس��تان از آن بازدید کرده بودیم و بحمداهلل اکن��ون تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته 

است. نماز مغرب و عشاء را در همین حسینیه به جماعت خواندیم.
س��پس برای گرفتن جایی برای اس��تراحت، به مس��ؤول مربوطه مراجعه کردیم. ایشان با 
احترام و تواضع به ما گفت که گنجایش این جا پنج  هزار نفر اس��ت که پر ش��ده و هیچ جای 
خالی نیس��ت؛ ولی نماز که تمام ش��د در مسجد جا هست؛ تش��ریف ببرید و در مسجد مستقر 
ش��وید. دوباره به طرف مس��جد حرکت کردیم و دیدیم مس��جد تقریباً پر شده و هر کدام از 
زائران س��اک و وسایل مختصر سفرش را کنارش گذاش��ته و جا گرفته است. ما هم به ناچار 
وارد شدیم و هر یک از دوستان جایی پیدا کردند و مستقر شدند. من هر جا نگاه کردم، جای 
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خالی که مزاحم دیگران نباش��م نیافتم؛ اما ناگهان جای خالی محراب مس��جد نظرم را جلب 
کرد. دیدم کسی مستقر نیست و امام جماعت پشت محراب جا گرفته است؛ لذا به سرعت به 
طرف محراب رفتم و با انداختن عبای خود در محراب مسجد که بسیار بزرگ و بدون فرش 
بود ، در آن جا مستقر شدم. پس از چند دقیقه خادمان مسجد پتوهایی را آوردند و میان زوار 

تقسیم کردند.
وقتی آماده اس��تراحت ش��دم، جوانی از اهالی نجف وقتی دید من یک پتو بیشتر ندارم و 
زمین زیر من هم س��نگفرش و س��رد اس��ت، فوراً یک پتوی دیگر برای من آورد و من هم با 

خیال راحت و در جای وسیع محراب مسجد استراحت کردم.
مثل روزهای دیگر و مانند دیگران، یک س��اعت پیش از اذان صبح بیدار ش��دم و پس از 
نماز جماعت صبح و خواندن قرآن و دعا و رفتن اکثر زائران، دیدم باز دوستان همراهم عجله 
ندارند؛ لذا با خلوت ش��دن مس��جد، در کنار تعداد زیادی از پتوها که روی هم انباش��ته شده 
بود، ورزش و نرمش صبحگاهی را انجام دادم و دوستان هم پس از انجام کارهای شخصی و 

تجدید وضو، عازم شدند و حرکت کردیم.
پس از طی مس��افتی کوتاه و گرم ش��دن در کنار آتش های برافروخته شده کنار جاده و 
صرف صبحانه در یکی از موکب های کوچک، نزدیک ظهر به ساختمان بزرگ مدینة العباس 
که مربوط به عتبه مقدس��ه حضرت ابالفضل العباس7 اس��ت، رسیدیم.8 حدود یک ساعت 
ب��ه اذان ظهر باقی مانده بود، ولی دوس��تان همگی متحدالقول ش��دند ک��ه همین جا مقداری 

استراحت کنیم و نماز را بخوانیم و بعد به حرکت ادامه دهیم.
وقتی وارد حیات بس��یار بزرگ این مکان مقدس ش��دیم، دیدیم ک��ه در محوطه بزرگ 
بیرون مس��جد صندلی ها و میزهای پذیرایی زیادی آماده ش��ده و عده زیادی از زائران از راه 
رس��یده، روی آنها مستقر شده و مش��غول خوردن نهار بودند. کنار آن میز و صندلی ها را هم 
موکت  کرده بودند تا بقیه زوار روی آنها پذیرایی ش��وند. ما هم در کنار زائران دیگر مس��تقر 
شدیم. آقای قدیانی گفت: تا غذا را بیاورند، من می روم ببنیم آیا لباس شویی و حمام مناسب 
وج��ود دارد یا نه؟ ایش��ان رفت و پس از چن��د دقیقه غذای نذری حض��رت ابوالفضل7 را 

آوردن.
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نزدیک اذان که ش��د، سریع به طرف مس��جد رفتیم و نماز را با جماعت خواندیم. پس از 
نماز، جناب قدیانی را دیدم که کنار مس��جد ایس��تاده و عمامه خود را که شسته بود، خشک 

می کرد. می گفت: ماشین لباس شویی شلوغ بود و من عمامه و پیراهنم را با دست شستم.
پس از استراحتی مختصر، آماده حرکت شدیم. حاج آقا علوی گفت: اگر زود راه بیفتیم، 
عصر به کربال می رسیم و معلوم نیست در کربال شب جای مناسب گیرمان بیاید؛ چون کربال 
بس��یار ش��لوغ اس��ت و قطعاً جا پیدا نخواهیم کرد. لذا مرّدد بودیم و بعضی دوس��تان پیشنهاد 
می کردند که ش��ب را در همین جا بمانیم. آقای محمودی فر گفت: من باید فردا، روز اربعین 
قب��ل از ظه��ر و پس از زیارت اربعین به ایران بروم، چ��ون کار دارم و آقای قدیانی هم چون 
بلیط هواپیما برای روز چهارش��نبه )روز بعد از اربعین( داشت، مرّدد بود که اگر شب بماند و 
بعد برود، آیا به هواپیما می رس��د یا نه؟ لذا ایش��ان و آقای محمودی فر درباره رفتن به کربال 
اس��تخاره کردند و قرار بر این ش��د که این دو بزرگوار حرکت کنند و شب به کربال برسند و 
من و آقای علوی در همین ش��هرک بمانیم و استراحت کنیم تا شاید دو نفر از بستگان ایشان 

که در راه از ما جدا شده بودند، برسند.
به طرف س��اختمان های شهرک حرکت کردیم و از مسئولین مربوطه درباره محل اقامت 
در ش��ب پرسیدیم. گفتند: چهار یا پنج س��اختمان که دارای اتاق و سرویس های دستشویی و 
حمام و غیره بوده پر شده و برای شب جا نداریم، ولی سه چادر بزرگ هست که جا دارند و 
می توانید از آنها استفاده کنید. وارد یکی از چادرهای بزرگ شدیم و دیدیم عده ای در حال 
اس��تراحتند. ما هم حدود یک ساعت استراحت کردیم و پس از استراحت، با مشورت به این 
نتیجه رسیدیم که به طرف کربال حرکت کنیم. لذا حدود چهارونیم بعدازظهر به سوی کربال 
به راه افتادیم و پس از حدود یک س��اعت پیاده روی به س��ه  راهی کربال رس��یدیم و با توصیه 
جناب علوی که جاده سمت راست نزدیک تر است، از سمت راست جاده به راه ادامه دادیم. 
پس از دقایقی اذان مغرب گفته شد و نماز جماعت در کنار یکی از موکب ها برپا شد و پس 

از نماز مغرب و عشاء دوباره حرکت کردیم.
پس از حدود یک ربع پیاده روی احس��اس کردم که جناب آقای علوی خس��ته است. به 
ایشان پیشنهاد اس��تراحت و نوشیدن چای عراقی کردم که پذیرفت و روی صندلی های کنار 
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جاده نشستیم. فوراً یکی از خادمان موکب ها چای آورد و نوشیدیم و در حالت رفع خستگی 
بودیم که دیدیم جاده خلوت شده و بیشتًر زائران در چادرها یا ساختمان  هاي حسینیه ها مستقر 
ش��ده اند. لذا به آقای میان س��الی که جلوی یک موکب راه می رفت، گفتم: آیا در چادر شما 
جا برای اس��تراحت هس��ت؟ ایشان با استقبال از ما گفت: ش��ما چند دقیقه تأمل کنید تا برای 

استراحت به منزل من برویم و ما هم دعوت او را پذیرفتیم.
به طرف س��ه  راهی کربال برگش��تیم و با هماهنگی تلفنی، ایشان با ماشین وانت بزرگی سر 
رسید و زائران را سوار پشت وانت کرد و خودش هم همان جا سوار شد و به رسم احترام، ما 
را کنار راننده نشاند و به طرف منزل ایشان حرکت کردیم. می گفت: منزلش در غرب کربال 
و نزدیک منطقه حّر ریاحی اس��ت. جلوی منزل او که در منطقه ای تقریباً مستضعف  نشین بود 
پیاده شدیم و ایشان ما را به اطاق کوچکی که با پرچم های سالم بر حسین7 مزین شده بود، 
راهنمایی کرد. وقتی از ایش��ان پرسیدیم که خانواده و فرزندانش کجا هستند، گفت: همه در 
چادر و موکب هس��تند و ش��ب را در آن جا خواهند ماند و به منزل نمی آیند و در خانه کسی 

نیست. همه مردم کربال، این شبها مهمان زائر دارند.
صبح پس از صرف صبحانه ای مفّصل آماده حرکت شدیم.  صاحبخانه یعنی ابوحسین به 
راننده ای که دیش��ب ما را رس��اند، سفارش کرده بود که صبح بیاید و ما را تا نزدیک آخرین 
پس��ت ایست وبازرسی که از طرف حرم وجود دارد و ماش��ین ها از آن جا به بعد دیگر اجازه 
عبور ندارند و مردم در آن جا بازرس��ی می ش��وند، برساند. حدود ساعت هشت صبح در خانه 
ابوحسین با ایشان و فرزندش حسن آقا و آقا سید چند عکس یادگاری گرفتیم و از پدر و پسر 

خداحافظی کرده و با راننده حرکت کردیم.
در مقصد از ماش��ین پیاده ش��دیم و از رانن��ده خداحافظی کرده و پیاده از بازرس��ی اّول 
گذش��تیم و همانند زائران کربالیی و غیرکربالیی دیگر که روانه حرم بودند، با شوق و ذوق 
به س��وی حرم حرکت کردیم. آقای علوی می گفت: رسم همه مردم کربال هم این است که 

روز اربعین همه برای زیارت پیاده به حرم مشرف می شوند.
مقداری که رفتیم، از ایست وبازرسی دوم هم گذشتیم و پس از حدود نیم ساعت نزدیک 
حرم رسیدیم و در اواسط خیابان شهدا یکی از دوستانی که در مکتبه امام حسن7 در نجف 
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هم  اطاق ما بود را مالقات کردیم. پس از س��الم و احوال پرس��ی گف��ت جا گرفته اید؟ گفتیم 
ن��ه، ما تازه وارد کربال ش��ده ایم و فعاًل قص��د داریم برای زیارت به ح��رم حضرت اباعبداهلل 
الحسین7 مشرف بش��ویم. ایشان گفت: ما در همین خیابان شهدا با دوستانی که در نجف با 
هم بودیم، در یک حسینیه مستقر شده ایم که هنوز جا دارد. لذا شما هم بیایید به همین حسینیه 

تا کمی استراحت کنید و وسایلتان را بگذارید و بعد برای زیارت بروید.
با توجه به اصرار ایشان، به طرف حسینه مورد نظر حرکت کردیم و پس از ده دقیقه به آن  جا 
رس��یدیم. ساختمانش جدیداالحداث و نیمه  کاره بود و حتی سرویش بهداشتی هم نداشت؛ لذا 
پس از اس��تقرار و گذاشتن وسایل، برای تجدید وضو به حسینیه نجفی ها که در چند قدمی آن 
بود رفتیم که بسیار بزرگ بود و امکانات خوبی داشت. سپس به سوی حرم مطهر ساالر شهیدان 
حرکت کردیم و به لطف خدا با س��المتی و راحتی وارد صحن سرپوش��یده ش��دیم و زیارت 
اربعی��ن و باقی اعمال را در همان صحن مطه��ر به جا آوردیم. در قم که بودیم، یکی از بزرگان 
به من گفت بعید اس��ت بتوانید به داخل صحن و حرم بروید؛ لذا از راه دور زیارتنامه بخوانید و 
برگردی��د. صحن پر از جمعیت بود، ولی پس از خواندن زیارتنامه برای اظهار ارادت بیش��تر و 
متبرک شدن، به طرف رواق  ها و ضریح مطهر حرکت کردیم و تا ضریح مطهر حبیب بن مظاهر 
رفتیم، ولی از آن جا به طرف ضریح مطهر حضرت، بسیار شلوغ و فشار جمعیت فوق العاده بود. 

لذا به صحن سرپوشیده برگشتیم و مقداری دعا و قرآن خوانده و نزدیک ظهر بیرون آمدیم.
به س��بب کثرت جمعیت، جا برای نماز خواندن پیدا نکردی��م و به طرف بعثه مقام معظم 
رهبری )دامت برکاته( حرکت کردیم. بعضی از دوس��تان بعثه و دوس��تان قمی و حاج آقای 
اس��کندری مس��ئول بعثه را در آن جا مالقات کردیم و نماز جماعت ظهر و عصر را در سالن 
نس��بتاً بزرگ بعثه، به امامت جناب آقای اس��کندری خواندیم. پس از نماز به اصرار ایش��ان 
ناهار را در بعثه خوردیم و سپس برای زیارت حرم مطهر حضرت ابالفضل العباس7 مشرف 
ش��دیم که آن جا هم بسیار شلوغ بود و نتوانستیم زیر گنبد آن حضرت برویم. پس به حسینیه 
برگش��تیم و پ��س از کمی اس��تراحت و خواندن نماز مغرب و عش��اء به ط��رف حرف مطهر 
اباعبداهلل الحس��ین7 حرکت کردیم. در بین راه از یکی از ایستگاه های صلواتی غذا گرفتیم 

و شام مختصری خوردیم و به حرم مشرف شدیم.
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پس از زیارت، به حسینیه برگشتیم و استراحت کردیم و ساعت سه نیمه شب بیدار شدیم 
و به حرم حضرت ابالفضل العباس7 و س��پس به حرم امام حس��ین7 رفته و پس از زیارت 
و وداع با آن حضرت، به حس��ینیه بازگش��تیم. در کنار حس��ینیه یک چادر بزرگ و ایستگاه 
صلواتی مستقر بود که ناهار و شام و صبحانه می داد و ما هم با استقبال خدمت گزاران روبه رو 
شدیم و سپس عازم کاظمین شدیم تا به زیارت قبر مطهر امام موسی بن جعفر و امام جواد8 

مشرف شویم.

حرکت به سوی کاظمین
پس از حدود یک س��اعت پیاده روی و خروج از شهر کربال، سوار اتوبوسی شدیم که ما 
را به نزدیک قبر عون بن عبداهلل پرس��اند. بعد از صرف نهار در یک ایس��تگاه صلواتی، نماز 
ظه��ر و عصر را به جماعت خواندیم و پس از نماز دوباره مقداری پیاده روی کردیم و دیدیم 
مردم به هر وس��یله ای که گیرش��ان می آید، اعم از ماش��ین س��واری، وانت بار، تریلی و حتی 
ماشین های بزرگ ارتش، سوار می ش��وند تا آنها را به ایستگاه قطاری که به کاظمین می رود 
یا ماشین های دیگر برس��انند. حتی بعضی از سربازان جلوی ماشین های خالی را می گرفتند و 
مردم را س��وار می کردند. من هم نزد یکی از س��ربازان رفتم و گفتم که به ما هم کمک کند 
تا ماش��ین پیدا کنیم. اتفاقا ماش��ینی آمد و ایش��ان با او صحبت کرد که ما را هم همراه زائران 
دیگر به کاظمین برس��اند و نفری ده  هزار دینار عراقی )حدود بیست  وپنج هزار تومان( بگیرد. 
راننده ون می گفت: از این جا حدود صدوبیست کیلومتر تا کاظمین است. ما هم سوار شدیم 

و حرکت کردیم.
حدود س��اعت 4/5 عصر به بغداد رس��یدیم و راننده که هنگام س��وار شدن قرار بود ما را 
در بغ��داد پیاده کند، در نزدیک ترین چهارراه به کاظمین ما را پیاده کرد و ما هم به س��رعت 
تاکس��ی گرفتیم و نزدی��ک مغرب به نزدیک حرم مطهر دو امام بزرگوار رس��یدیم و پس از 
گذشتن از ایست وبازرس��ی به مسجدی که نزدیک حرم بود،  رفتیم و همان جا نماز جماعت 
را خواندی��م و بعد به طرف حرم مطهر حرکت کردیم و پس از تحویل س��اک و کفش ها و 
موبایل ها از باب المراد وارد حرم مطهر ش��دیم. پس از زیارت، به مهمان خانه جوادین8 که 
زیرزمینی بس��یار بزرگ در کنار حرم مطهر بود، وارد شدیم تا برای استراحت جا بگیریم. به 
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محض ورود، دیدیم همه جای زیرزمین مملو از جمعیت اس��ت. در کنار یکی از فرش ها که 
پیرمردی ایرانی در حال اس��تراحت بود، نشستیم و آقای علوی رفت تا بستگان خود را که در 

صحن مطهر با آنها قرار گذاشته بود، پیدا کند.
صبح حدود س��اعت چهار بیدار ش��دیم و پس از تجدید وضو در وضوخانه بسیار بزرگ 
و تمیز حرم مطهر، عازم زیارت ش��دیم، اما دیدیم درب زیرزمین قفل است و نگهبان جوانی 
که آن جا بود، معلوم نیس��ت کجاست. پس از چند دقیقه معطلی که عده زیادی جلوی درب 
برای خروج صف کش��یده بودند، بعضی از زوار درب های خروجی را که به شکل نرده های 
س��اده ای بود، با باز کردن کشوهای وسط آنها باز کردند و به طرف حرم مطهر رفتیم. پس از 
زیارت و توفیق بوسیدن ضریح و خواندن نماز جماعت صبح در صحن مطهر، حدود ساعت 
6/5 به طرف گاراژ معروف به گاراژ س��ید محمد حرکت کردیم و به محض ورود به گاراژ، 
با یک ماشین ون قرار گذاشتیم تا ما و دوستان دیگر ایرانی را در ازای نفری پانزده  هزار دینار 

به مرز مهران ببرد.
حدود س��اعت 7/5 از گاراژ خارج شدیم و به سمت مرز مهران حرکت کردیم و حدود 
ساعت ده و نیم به مرز رسیدیم و آن جا هم در ایستگاه صلواتی که توسط شهرداری مهران برپا 
شده بود، پذیرایی شدیم. همان جا بستگان آقای علوی که عازم تهران بودند، از ما خداحافظی 
ک��رده و رفتند تا با اتوبوس به تهران بروند. ما هم به محوطه بیرون س��اختمان بزرگ مرزبانی 

مهران آمدیم تا وسیله ای برای رفتن به قم پیدا کنیم. 
ما هم س��رانجام س��اعت 12/5 ظهر به وس��یله اتوموبیل کرایه ای از مرز حرکت کردیم. 
نماز جماعت را در مس��جدی بیرون ش��هر مهران خواندیم و حدود س��اعت 10/5 شب به قم 

رسیدیم.
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پی نوشت ها:
. بحاراالنوار، ج 100، ح 10.  1

. »موکب« به ایس��تگاه های صلواتی گفته می ش��ود که در اکثر س��اعات ش��بانه  روز از م��ردم، به  ویژه در   2
مناس��بت های خاص با غذاو چای و ... پذیرایی می کنند و ب��ا این که هنوز یک هفته به اربعین مانده بود، 

ولی ایستگاه ها فّعال و آماده خدمت گزاری شده بودند.
. چای ترش، از لیموی عمانی سیاه تهیه می شود و به آن »حامض« می گویند. آنها پس از خرد کردن لیمو   3
و کندن پوس��ت و درآوردن هس��ته، آن را در کتری های بزرگ دم کرده و با ش��کر شیرین می کنند که 

بسیار گواراست.
. این حسینیه بزرگ متعلق به آیت  اهلل سید محمدسعید حکیم بود.  4

. این شعارها در تابلوهای بسیار بزرگ و زیبایی مثل هم در بسیاری جاها به چشم می خورد.  5
. این شعار همراه عکس شهید آیت اهلل سید محمدباقر حکیم و حجةاالسالم سید عزیز حکیم بود.  6

. فرهنگ جامع سخنان امام حسین7، ص 424، ح 339.  7
. این ساختمان در مقابل ستون 1240 و حدود شش کیلومتری کربال واقع بود.  8



در ادب فارسی
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اربعین آمد
اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید
گوئیا زینب محزون ز سفر می آید

باز در کرب  وبال شیون و غوغا برپاست
کز اسیران ز ره شام خبر می آید

جرس از سوز جگر نالد و گوید به مأل
که سکینه به سر قبر پدر می آید

گرچه پایش بود از خار مغیالن مجروح
بر سر قبر پدر باز به سر می آید

ای صبا گوی به عباس که از جا برخیز
ام کلثوم تو خم  گشته کمر می آید

»صامتا« از چه نگفتی که سر قبر پدر
با سرشک مُژه امروز پسر می آید

صامت بروجردی
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اربعین تا اربعین
اربعین تا اربعین، صد قافله مهمان توست
معرفت  جوی حریم عشق بی پایان توست

اربعین تا اربعین، صد پیر با جابر قرین
با تو می گیرد به یاد اربعینت، اربعین

با تو می گیرد عزا همراه فرزندان، خلیل
با تو می گیرد عزا، همراه خاتم، جبرئیل

با تو می گیرد عزا، معصومة خلقت، بتول
با تو می گیرد عزا، هم عترت آل   رسول
با تو می گیرد، عزا، در اربعینت مرتضی

با تو می گیرد عزا، تا جلوه روز جزا
خیمه برپا کرده با یادت، غمین بانو رباب
می کند همراه زینب، هم دِل عالم، کباب
در شهودی آشکارا، جلوه گر از مشرقین

آسمان پر می شود از بانگ ذکر یا حسین
یا حسین و یا حسین، آهنگ دل ها می شود

سینه سینه این نواها تا کجا می رود
ای مسیر کاروانت تا ابد، آیینه  پوش

نغمه تنهایی ات می آید از میدان به گوش
آن که در شط فرات از دست، خالی کرد آب

مهر تو در سینه اش بود از ازل، با بوتراب
شوق و ذوق اکبر و قاسم، از انفاس تو بود

جلوه آیینه هاشان، عشق و احساس تو بود
جرعه ای از جام صبرت حضرت زینب چشید

لحظه ای حتی از او درماندگی دشمن ندید
غیرت مردان حق، از حق آیین تو بود

سیدعلی اصغر موسوی هرچه بود آن جا، فقط آیینه دین تو بود   



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
385

گواه عشق
به کربالی تو یک کاروان دل آوردم

امانتی که تو دادی، به منزل آوردم
هزار بار به دریای غم فرو رفتم

که چند ُدّر یتیمت به ساحل آوردم
کبوتران حرم را ز چنگ صیادان

نجات داده و چون مرغ بِسمل آوردم
به جز رقیه که از پا فتاد پیش سرت

تمام اهل حرم را به منزل آوردم
شبی به محفل ویران ما سرت شد شمع

حدیث ها من از آن شمع و محفل آوردم
گزارش سفرم از دل شکسته بپرس

کزین سفر خبر فتح کامل آوردم
اگر به سلسله بستند بازوی ما را

حیات خصم تو را در سالسل آوردم
نظر به جسم کبودم نما که دریایی
تنی رها شده از چنگ قاتل آوردم

سیدرضا مؤیّد
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گزارش سفر اسارت
ز کویت با دلی پرغصه زاری کردم و رفتم

به کوه و دشت و صحرا، بی قراری کردم و رفتم
چو دشمن در برت ما را نداد اذن عزاداری

به هر منزل رسیدم، سوگواری کردم و رفتم
ز بس در راه شام و کوفه خون از دیده باریدم
چو گلشن طول ره را الله کاری کردم و رفتم
مبین اکنون که من محمل  نشین آیم گِه رفتن

مکان بر اشتراِن بی عماری کردم و رفتم
به هر جا محمل افکندم ز طفالن حال پرسیدم
به وقت کوچ از آنان سرشماری کردم و رفتم

به میدان شهادت گر که نتوانستمی جهدی
به پیکار اسارت، جان  نثاری کردم و رفتم

به پیش دیده نامحرمان ای محرم زینب
ز آل اهلل به غیرت پرده داری کردم و رفتم

تو مقتول از جفا گشتی که ظالم ریشه  کن گردد
همی من از اسارت بر تو یاری کردم و رفتم

به پیش ظالمان با تیغ نطق و قدرت تقوا
به میدان شهامت پافشاری کردم و رفتم
ز بُن ویرانه کردم پایگاه ظلم دشمن را
بنای عدل را بنیان گذاری کردم و رفتم

سیدرضا مؤیّد
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اربعین گل سرخ
اربعین چو گذشت از گل سرخ

سر برآورد ز گل، سنبل سرخ
سبز شد ِکشتة برزیگر عشق

ثبت شد نام پیام آور عشق
کمر دیو ستم  پیشه شکست

کاخ بیدادگر از ریشه شکست
دفتر عشق، ز خون امضا شد

قاتل خون خدا رسوا شد
بلبالن از قفس آزاد شدند

خارج از مجلس بیداد شدند
جوش زد خون شقایق در خاک

غنچه الله گریبان زد چاک
سند عشق، ز خون کامل شد 

کربال کعبه اهل دل شد
»جابر« آن حق  نگر روشندل

عاشق عارف و پیر کامل
تا کند طوف مزار گل سرخ

گشت عازم به کنار گل سرخ
با سر و پای برهنه برخاست

قامت از بهر زیارت آراست
با تحیّات و سالم و صلوات
زد قدم بر شط خونین فرات
جامه ای پاک و معطر پوشید

کفی از آن شط جوشان نوشید

چون تن و جامه خود خوش بو کرد
به سوی کعبه دل ها رو کرد

آمد و آمد و آرام آرام
کرد در پایگه عشق، مقام

خم شد و تربت گل را بوسید
از جگر نعره یا دوست کشید

گفت ای دوست، حبیب دل من
پیر عشاق، طبیب دل من

جابرم، جابر دلداده تو
عاشق خسته آزاده تو

از چه ای دوست جوابم ندهی 
پاسخ قلب کبابم ندهی

برکشید  آهی و از پا افتاد
چهره بر تربت محبوب نهاد

گفت: ای سید پاکیزه سرشت
سرور خیل جوانان بهشت

ای جگرگوشه زهرای بتول
پاسخی ده به من زار ملول

چون جوابی نشنید آن دلریش
زد ز غم دست عزا بر سر خویش

گفت: هرگز نشنیدم به جهان
تن بی  سر سخن آرد به میان
وای بر من چه تقاضا دارم؟

از چه رو خواهش بی جا دارم؟
احد ده بزرگی
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اربعین، خّط خون
بسوز ای دل که امروز اربعین است

عزای پور ختم المرسلین است
مرام شیعه در خون ریشه دارد

نگهبانی ز خط خون چنین است
به یاد کربال دل ها غمین است

دال خون گریه کن، چون اربعین است
حسین بن علی ساالر دین است

امام و رهبر اهل یقین است
حسین است آن  که با حق همنشین است

خدا را محب و دین را امین است
حسین است آن  که در خّط شهادت

امام اولین و آخرین است
اگر در کربال غم بی شمار است
اگر دل های شیعه داغدار است

اگر چشمان مهدی اشکبار است
ز داغ آن وداع آخرین است

پیام خون خطاب آتشین است
بقای دین، رهیِن اربعین است

که تاریخ پر از خون و شهادت
سراسر اربعین در اربعین است

دیار شام با غم ها قرین است
قلوب شیعیان زان غم حزین است

مزار زینب و قبر رقیه

تجلی گاه عشق عارفین است
به یاد کربال دل ها غمین است

دال خون گریه کن چون اربعین است
شهادت چون حیات جاودانی است

میان مرگ ها، زیباترین است
جهاد حضرت سجاد و زینب

بیان خطبه های آتشین است
اگر جمع شهیدان حلقه باشند

حسین بن علی آن را نگین است
جواد محدثی
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کاروان اربعین
بنازم آن  که دائم گفت وگوی کربال دارد 

دلی چون جابر، اندر جست وجوی کربال دارد
دلش چون کربال کوی حسین است و نمی داند

که همچون دوردستان آرزوی کربال دارد
به یاد کاروان اربعین، با گریه می گوید

به هر جا هست زینب، رو به سوی کربال دارد
اگرچه برده از این سرزمین آخر دلی پرخون

ولی دلبستگی از جان به کوی کربال دارد
به یاد آن لب تشنه، هنوز این عاشق خسته
به کف جامی لبالب از سبوی کربال دارد

اگر دست قضا مانع شد از رفتن به پابوسش
همی بوسیم خاکی را که بوی کربال دارد

اگر خاک رهش بنشست بر روی گنه کاری
گرامی می شود، چون آبروی کربال دارد

عبدالعلی نگارنده
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ارمغان کاروان
آنچه از من خواستی، با کاروان آورده ام
یک گلستان گل به رسم ارمغان آورده ام

از در و دیوار عالم فتنه می بارید و من
بی پناهان را بدین داراألمان آورده ام

اندرین ره از جرس هم بانگ یاری برنخاست
کاروان را تا بدین جا با فغان آورده ام

تا نگویی زین سفر با دست خالی آمدم
یک جهان درد و غم و سوز نهان آورده ام

قصه ویرانه شام ار نپرسی خوش تر است
چون از آن گلزار، پیغام خزان آورده ام

تا به دست نینوا بهرت عزاداری کنم
یک نیستان ناله و آه و فغان آورده ام
تا نثارت سازم و گردم بالگردان تو

در کف خود از برایت نقد جان آورده ام
تا دل مهرآفرینت را نرنجانم ز درد

گوشه ای از درد دل را بر زبان آورده ام
محمدعلی مجاهدی
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بازگشت کاروان
قافله از سفری پرهیجان برمی گشت

مرد با کوله ای از بار گردان برمی گشت
نه فقط با غل و زنجیر و نه تنها با بغض
با دلی سوخته از زخم زبان برمی گشت

راه را با نفس همسفران آمده بود
در هوایی خفه، بی همسفران برمی گشت

چشم در چشم یتیمان و برای آنها
بیشتر از دگران، دل نگران برمی گشت
قسمت این بود بماند، و همه می دیدند

مرد،  از دشت بال، زخم  نشان برمی گشت
جمع اضداد شده، آتش و خاکستر بود

در همین حالت هم، از همه عالم سر بود
مرد سجاده نشین، شاهد کوچ گل ها

که دلش از سفری سخت جراحت دارد
او که در دست و سر و بازو و پاها و کمر

چند روزی است نشان های اسارت دارد
او که بر چهره نورانی و بی همتایش

ارث ها از رخ پیغمبر رحمت دارد
هرکجا رفت پس از واقعه، محشر برپاست

او سفیر است و پر از واقعه عاشوراست
جای شالق به روی بدنش می سوزد

ولی او باز صدا، باز صدا، باز صداست
شیوه تربیتش شیوه اشک و صبر است

محمدحسین انصاری  نژاد این چنین مردم دنیا زده را راهنماست   





معرفی کتاب
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چکيده:
یکی از ش��بهات موجود در حوزة تاریخ تش��یع، این اس��ت که آیا کاروان اسیران کربال و 
اهل بیت امام حسین7  در بازگشت از شام، در نخستین اربعین شهیدان کربال به زیارت 
مرقد سیدالشهدا7 آمده ند یا نه؟ اهمیت این بحث چنان است که علمای بزرگ گذشته 
همچون ابن طاووس، شیخ بهایی، عالمه مجلسی، محدث نوری و ... همچنین دانشمندان 

معاصر مانند استاد مطهری، دکتر شهیدی و ... در تأیید یا رد آن مطالبی نوشته اند.
شهید محراب، مرحوم آیت  اهلل قاضی طباطبایی= در کتابی به نام »تحقیق دربارة اولین 
اربعین حضرت سیدالشهدا7« با هفده دلیل به اشکاالت هفت گانه محدث نوری در لؤلؤ 
و مرجان پاسخ داده و حضور کاروان اسیران کربال و اهل بیت امام حسین7 در نخستین 

اربعین حضرت در کربال را اثبات کرده است.
این نوش��تار پس از نقل پرس��ش های مطرح در این زمینه و اشکاالتی که محدث نوری 
وارد کرده، سلس��له مباحث حاش��یه ای و اس��تطردادی موجود در کتاب را نیز بیان کرده 

است.

واژگان کليدی: نخستین اربعین، امام حسین7، کاروان اسیران کربال، آیت  اهلل قاضی 
طباطبایی= .

تحقيق قاضی طباطبايي
 درباره اولين 
ج.ذوالجاللیاربعين حضرت سيدالشهدا 

7
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درباره »اولین اربعین« پس از ش��هادت امام حسین7 بحث ها و پرسش  های بسیاری تاکنون 
مطرح شده است؛ مانند این که:

1. آی��ا اهل  بیت امام حس��ین7 در هم��ان اولین اربعین در س��ال 61 هجری بر س��ر تربت 
سیدالشهدا حاضر شده اند؟ یا نه در اربعین دیگری بوده است؟

2. آیا اساساً اسرای اهل  بیت: در راه بازگشت از شام به مدینه، از کربال هم گذشته اند یا نه؟
3. آیا جابر بن عبداهلل انصاری و عطیه، در همان اربعین نخست، قبر امام حسین7 را زیارت 

کرده اند؟ و آیا از نظر مسافت و فاصله زمانی چنین چیزی امکان دارد؟
4. آیا از نظر تاریخی، برخورد اهل  بیت: با جابر بن عبداهلل در کربال صورت گرفته است؟ 

و اولین زائر قبر امام حسین7 در اربعین، جابر بوده است یا اهل  بیت7؟
5. مناب��ع تاریخ��ی در ای��ن مورد چه نگاش��ته اند و ک��دام نظر صحیح اس��ت؟ چرا حضور 

اهل  بیت7 در کربال، در بسیاری از منابع ذکر نشده است؟
6. آیا از نظر امکان وقوع، ممکن اس��ت که در فاصله زمانی چهل روز، کاروان اهل بیت با 
آن همه زن و کودک، که به صورت اسیر برده می شدند، از کربال به کوفه و پس از چند روز 
از کوفه به شام بروند و پس از مدتی که در دمشق اقامت داشتند، دوباره این مسیر طوالنی را 

به کربال بازگردند؟
این پرس��ش ها سبب شده تا محققان درباره این موضوع، پژوهش های تاریخی انجام دهند. 
برخ��ی معتقدند که اهل  بیت7 در همان اربعین به کربال بازگش��تند و برخی نیز آن را عملی 
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نمی دانند. در این باره کتاب ها و مقاله های بس��یاری نوش��ته شده است. یکی از آثار مفصل در 
این زمینه، کتاب »تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سیدالش��هدا7 « نوشته شهید محراب، 
مرحوم آیت  اهلل قاضی طباطبایی= است که در 900 صفحه به این موضوع پرداخته و بحث های 
جانبی دیگری نیز در این اثر وجود دارد. ایشان کوشیده تا اثبات کند بازگشت اهل  بیت: به 
کربال در اولین اربعین، از نظر عقلی و تاریخی و بر اس��اس منابع و به لحاظ بعد مسافت و ایام 

الزم برای این سفر، ممکن است و هیچ بعدی ندارد.
گرچه کس��ان دیگری در نقد نظریه او مقاله ها نوشته اند و ادله او را رد کرده اند، اما وی در 
اثبات نظر خویش، تالش بسیار کرده و به همه پرسش  ها، شبهه ها و استبعادها پاسخ داده است. 
وی برای دفع ش��بهات مخالفان نظریه اش، بررسی های گس��ترده ای بر اساس شرایط، وسایل 

سفر و امکانات آن روزگار ارائه کرده و تکیه اش بر منابع متقن شیعه و سنی بوده است.
محدث نوری از جمله کس��انی اس��ت که بازگش��ت اهل بیت: را در همان اربعین بعید 
ش��مرده است. شهید قاضی طباطبایی= به اشکاالت هفت گانه مرحوم نوری پاسخ داده است. 

اشکاالت از این قرار است:
اشکال اول: عدم تناسب زمان چهل روز، با حادثه رفتن به شام و برگشت به کربال؛

اشکال دوم: سکوت منابع کهن تاریخی درباره بازگشت آنان به کربال؛
اش��کال س��وم: حرکت اهل  بیت از ش��ام به س��وی مدینه و رس��یدن آنان به مدینه در بیستم 

صفر؛
اشکال چهارم: سکوت برخی منابع تاریخی کهن از دیدار اهل  بیت با جابر در کربال؛

اشکال پنجم: مسافت طوالنی بین شام و کربال و منازل متعدد و حوادث میان راه؛
اش��کال شش��م: این  که در منابع مختل��ف، جابر بن عبداهلل انص��اری را اولی��ن زائر اربعین 

شمرده اند، نه اهل  بیت پیامبر را؛
اشکال هفتم: این  که کربال در مسیر شام به مدینه نیست و قدر مشترکی هم بین این دو مسیر 

)کربال به مدینه( وجود ندارد.
ش��هید قاضی طباطبایی، همه این اش��کال ها را در حد »اس��تبعاد« می داند که دلیلی بر محال 
بودن این زیارت در اربعین نمی ش��ود و با 17 دلیل به همه آنها پاسخ داده است )که پرداختن 
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به آن ها در این خالصه نمی گنجد(.
در این کتاب، سلسله مباحث حاشیه ای و استطردادی هم وجود دارد، مانند:

� س��یری در حوادث کربال و سفر امام حسین7 به این سرزمین و سفر اهل  :بیت به کوفه 
و شام؛

� بحث در مورد مدفن حضرت زینب3 در شام؛
� شرح حال عطیه کوفی و جابر بن عبداهلل انصاری؛

� برخی مطالب مجعول یا نقل های ضعیف در منابع ضعیف؛
� رد برخی شبهات تاریخی؛

� نمونه هایی از شیوه های عزاداری برای سیدالشهدا7 در مناطق و دوره های مختلف.
البته کتاب، فصل  بندی منظم و مطلوبی ندارد. این کتاب، بار اول در سال 1352 شمسی در 
681 صفحه با نام »تحقیق درباره روز اربعین سیدالش��هدا7« چاپ ش��د و سپس با نام »تحقیق 
درباره اولین اربعین سیدالش��هدا7« در حدود 900 صفحه به چاپ رس��ید. چاپ سوم آن در 
963 صفحه در س��ال 68 از سوی بنیاد علمی و فرهنگی ش��هید قاضی طباطبایی و یک نوبت 
هم در س��ال 83 در قطع وزیری و 448 صفحه چاپ جدید از سوی کنگره بزرگداشت شهید 

قاضی به چاپ رسیده است.
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چکيده
آیت اهلل محمدحسن اصطهباناتی از علمای تحصیل کرده در نجف و صاحب کتاب ارزشمند 
نورالعین فی مش��ی الی زیارة القبر الحس��ین7 است. ایشان از علمای معاصر است که از 

سال ها پیش در مدرسة مروی صاحب کرسی فقه است.
اثر گرانسنگ او در 256 باب با موضوعاتی چون: کیفیت و آداب زیارت امام حسین7، 
ثواب زیارت امام حس��ین7 و مقایس��ة آن با عبادت های دیگر، معادل  س��ازی برای این 
زیارت و نکاتی در باب هزینة س��فر زیارت سیدالشهدا7 به زبان عربی تألیف شده است. 
نویسندة کتاب، افزون بر بحاراالنوار عالمه مجلسی، از دیگر منابع شیعه و اهل سّنت بهره 

جسته است. چندین ترجمه از این کتاب به فارسی موجود است.
ای��ن مقال��ه پس از معرفی اجمالی کتاب، 23 روایت از روایات آن را آورده و س��پس به 
ش��ش پرسش از پرس��ش هایی که در این کتاب پاسخ داده شده همراه با پاسخ آنها اشاره 

کرده است.

واژگان کلي�دی: محمدحس��ن اصطهبانات��ی، نورالعی��ن فی مش��ی الی زی��ارة القبر 
الحسین7، امام حسین7، علمای شیعه.

معرفی مضمونی کتاب »نورالعين 
في الَمشی الی زيارة الحسين7«

حسین ریحانی
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مقدمه
این کتاب در 256 باب تنظیم ش��ده است. ابواب کتاب به طور کلی شامل موضوعات ذیل 

است:
1. کیفیت زیارت امام حسین7؛

الف( پیاده یا سواره
ب( در حال ترس، فقر و حبس
2. آداب زیارت امام حسین7؛

3. ثواب زیارت امام حسین7 از لحظه نیّت سفر تا لحظه بازگشت به خانه
4. مقایسه زیارت امام حسین7 با عبادات دیگر؛

5. معادل  سازی برای زیارت امام حسین7
الف( با اشخاص دیگر، مثل زیارت رسول خدا9

ب( با اعمال دیگر، مثل حّج و عمره
6. مواهب دنیوی و اخروی زیارت حسین7؛

7. نکاتی در باب هزینه سفر برای زیارت حسین7؛
این کتاب نوشته شیخ محمد اصطهباناتی است که در 568 صفحه توّسط انتشارات دارالمیزان 
در بیروت، در س��ال 1416 قمری به چاپ اّول رس��یده است. چند نکته درباره این اثر الزم به 

یادآوری است:
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1. ب��رای توضیح روایات، به بیانات مرحوم مجلس��ی در بحاراالنوار اکتفا نش��ده و از منابع 
دیگر نیز بهره گرفته شده است.

2. در برخی موارد، به منابع اهل سنّت نیز استشهاد شده است.
3. بخش اول مقاله بیان چند نمونه از روایات کتاب، همراه با احتماالت معنایی آنهاس��ت و 
بخش دوم به پاسخ چند پرسش می پردازد که البته به طور پراکنده نیز در کتاب طرح و پاسخ 

داده شده است.

بخش اّول: روایات
روایت اّول 

از معاوية بن وهب نقل ش��ده که حضرت صادق7 فرمود: »ال َتَدْعُه لَِخْوٍف من اََحٍد َرأی ِمن 
الَحس��رِة ما َیَتَمّنی َأنَّ َقْبَرُه کاِن بَِیده«؛1 زیارت حس��ین7 را ب��ه خاطر ترس از هیچ کس ترک 

مکن؛ زیرا هر کس به خاطر ترس او را ترک کند، حسرت خواهد خورد که:
تعبیر »ما َیَتمّنی َأنَّ َقْبَره کاِن بَیده« یکی از این چند معنا را دارد:

1. آرزو می کند که حس��ین7 را زیارت کند، در حالی که یقین دارد در حال مُردن است 
و قبرش را نیز با دست خود کنده است؛ یعنی با این که می داند در حال مرگ است، آرزوی 

زیارت حسین7 را دارد.
2. یا به این معناس��ت که با خروج از منزل برای زیارت حسین7، جانش را به خطر اندازد 

و خود سبب قتل خود را فراهم کند. 
3. یا به این معناس��ت که پس از مرگ آرزو می کند که به اختیار خود از قبر بیرون بیاید و 

به زیارت حسین7 مشّرف شود.
4. یا به این معناس��ت که آرزو دارد ای کاش قبرش نزد قبر حسین7 باشد؛ یعنی ضمیر در 

»بیده« راجع به حسین7 و ضمیر در قبرُه راجع به زائر است.
5. یا به این معناست که آرزو دارد قبر حسین7 نزد او باشد تا هر لحظه که اراده کرد، به زیارت 

ایشان نائل شود؛ یعنی ضمیر در »قبره« به حسین7 و ضمیر در »بیده« به زائر بازمي گردد.2
6. یا به این معناست که ای کاش نزد قبر حسین7 سکونت گزیده بودم و زندگی می کردم 

و به زیارت او می رفتم و قبرم نزدیک قبر حسین7 باشد.3
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روایت دوم 
حسین بن ابی  حمزه می گوید:

در اواخر دوره بنی  امیه از خانه بیرون آمدم و به س��وی قبر حس��ین7 حرکت کردم و به 
غاضریه رس��یدم. وقتی مردم خوابیدند، ش��بانه غسل کردم و به س��وي قبر مطهر حرکت 
کردم. ناگهان با مردی زیباچهره و خوش بو روبه رو شدم. مرد گفت: برگرد؛ تو به هدفت 
نمی رس��ی. پس به طرف س��احل فُرات بازگشتم و همان جا چادر زدم. نصف شب دوباره 
غس��ل کردم و به س��وي قبر شریف حس��ین7 حرکت کردم. وقتی به قبر مطهر نزدیک 
ش��دم، آن مرد دوباره ظاهر ش��د و گفت: ای مرد! تو نمی رسی. گفتم: چرا به پسر رسول 
خدا9 و سرور جوانان اهل بهشت نرسم؟! در حالی که پیاده از کوفه آمدم و امشب شب 
جمعه اس��ت و می ترس��م صبح ش��ود و مأمورین بنی امیه مرا بگیرند و بکشند. مرد باز هم 
گفت: برگرد، تو نمی رسی! گفتم: چرا نرسم؟! گفت: امشب موسی بن عمران از خدایش 
خواس��ته تا به زیارت قبر حس��ین7 بیاید و خداوند درخواستش را اجابت کرده و اکنون 
همراه هفتاد فرش��ته مشغول زیارت هستند. پس برو و آن گاه که به آسمان برگشتند و باال 
رفتند، بیا. من نیز بازگشتم و هنگام طلوع فجر غسل کردم و به کنار مرقد حسین7 رفتم 

و کسی را آن جا ندیدم. من نیز نماز صبح را خواندم و به کوفه بازگشتم.4
بس��یاري از فقها معتقدند که س��فر براي زیارت امام حس��ین7 حتی با وجود ترس و ضرر 
جایز است. حتی از روایت استفاده می شود که این سفر با وجود ترس بر جان هم جایز است، 
چه رس��د به ضرر مال��ی یا جراحت. چون در روایت فوق نیز وقت��ی راوی می گوید: بر جانم 

می ترسم، آن شخص در مقابل این اظهار ترس چیزی نمی گوید.
س��یره اصحاب در عه��د ائمه نیز به ضمیمه تقری��ر ائمه، مؤید همین امراس��ت. نّص برخی 

روایات نیز همین مطلب را تأیید می کند.5
روایت سوم

از ام��ام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: »هرگاه خواس��تی به زیارت حس��ین7 برو و او را 
زیارت کن، در حالی که غمگین و غبارآلود و گرسنه و تشنه هستی؛ چون حسین7  در حالی 
که غمگین و غبارآلود و گرس��نه و تشنه بود، ُکشته شد؛ پس خواسته ات را بخواه و بازگرد.« 
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سپس حضرت در ادامه می فرماید: »َوال تَتَِّخُذُه َوطناً«.6
عبارت »َو ال تَتَِّخْذُه َوَطنَاً« یکی از این چند معنا را دارد:

1. زیارتت را طول مده تا نسبت به امام قلبت قسی نشود و شأن امام در نظرت پایین نیاید و 
شوق زیارت در درونت زنده بماند.

2. رعای��ت ش��رایط تقیه را بنما و آن جا نم��ان و بازگرد)همان طور که در  بیش��تر دوران ها 
شرایط تقیه حاکم بوده است(.

3. برای رعایت احترام و ادب، کمتر در س��احت امام7 توقّف کن. شخص مقیم چه   بسا 
غالباً در رعایت آداب مس��امحه می کند و شوق و اشتیاقش به واسطه مکث طوالنی پیش 

امام کم می شود.
4. شاید مراد از »اتّخاذ وطن«، توقّف نزد قبر شریف باشد، نه حوالی و اطراف آن.7
این روایت و امثال آن، منافاتی با استحباب اسکان یافتن در سرزمین کربال ندارد.8

روایت چهارم
ام��ام ص��ادق7 می فرماید: یکی از محبوب تری��ن عبادات نزد خدا زیارت قبر حس��ین7 

است.9
وقتی انفاس و ارواح قدس��ی انبیاء و ائمه: از بدن های شریفش��ان جدا شده و به عالم باال 
می رود، در نهایت س��یطره و تسلّط بر این عالم قرار می گیرد و امور این عالم نزد ایشان کاماًل 
روش��ن و هویداست و هیچ چیز بر ایشان مخفی نیست و می توانند بر این عالم تأثیر و تصرف 
داش��ته باش��ند. آنان به احوال هر کس که در مقابر ایشان حاضر می شود، آگاهند و گاهی در 
مراقد خویش حاضر می ش��وند. آن��ان زنده اند و نزد پ��روردگار روزی می خورند و به آنچه 
خداوند به ایش��ان تفّضل فرموده، راضی اند. برکات تضّرع و توّس��ل ایشان نزد پروردگار، بر 
زائرینشان باریدن می گیرد. آنان برای زائرین قبورشان طلب مغفرت می کنند و برآورده شدن 

حاجاتشان را از خداوند درخواست می کنند.
سّر زیارت پیامبر9 و ائمه: همین است و این جدا از فوایدی است که بر خود زیارت 
ای��ن بزرگان مترتب اس��ت. زیارت این معصومین7 به منزله احس��ان به ایش��ان و لبیک 
گفتن به دعوت آنان اس��ت. همچنین موجب س��رور و شادی آنها  ش��ده و در ضمن، به 
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منزله تجدید پیمان و زنده نگه داشتن یاد این بزرگواران است. ثواب چنین کاری را فقط 
خدا می داند و کمتر عبادتی اس��ت که این قدر فضیلت و ثواب داش��ته و موجب نزدیکی 
به خداوند ش��ود. زیارت مؤمن، به سبب ایمانش و بدون در نظر گرفتن شؤون دیگر مثل 
ش��هید، عالم، امام و نبی، ثواب بس��یار دارد. پس این ارزش نسبت به مؤمنانی که عصمت 
دارند، چگونه می تواند باش��د؟! کس��انی که خداوند اراده فرموده تا آنان را پاک گرداند 
و حّجت و امام بر همه خلق قرار داده و به یُمن وجود مبارکش��ان آس��مان و زمین آفریده 

شده است.10
می گویند ش��اگردان ارس��طو )معلّ��م اّول( که هم موّحد بود و ه��م حکیم، پس از مرگش 
هرگاه که مشکلی علمی پیدا می کردند، نزد قبر او آمده و درباره آن مسئله مباحثه می کردند 

و آن مشکل و گره علمی باز می شد.11
شافعی می گوید: »قبر ]امام[ موسی کاظم مکانی مجّرب برای اجابت دعاست«.12

امام محمد غزالی می نویس��د: »کسی که در زمان حیاتش از او استمداد بشود، بعد از فوتش 
هم می توان از او امداد خواست«.13

روایت پنجم
از زید ش��ّحام نقل ش��ده که امام صادق7 فرمود: »کسی که حسین را در عاشورا زیارت 

کند، مثل این است که خدا را در باالی عرش زیارت کرده است«.14
زی��ارت خ��دا در عرش، به معنای دیدن ذات پروردگار نیس��ت و معان��ی دیگری دارد؛ از 

جمله:
1. به این معناست که در عرش به عبادت خدا مشغول است.

2. یا به این معناست که در عرش با انبیاء و اولیاء  و اوصیاء دیدار داشته؛ چون زیارت اینان 
همانند زیارت خداست.

3. یا به این معناست که به این درجه از تقّرب پروردگار رسیده است.15
4. شیخ صدوق در امالی می نویسد:

تعبیر »کاَن َکَمن زاَر اهلَل« تش��بیه نیس��ت؛ چون مالئکه می توانند به عرش رفته و 
اطراف آن بچرخند و تعبیر زیارت خدا در عرش، تعبیر حقیقی و درستی است؛ 

همان طور که مردم می گویند: به زیارت خانه خدا می رویم.16
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5. عرش عبارت است از گروهی از مخلوقات که رتبه بندی 
ایش��ان را خداوند انجام داده و آن را برتر از س��ایر مخلوقات 
ق��رار داده اس��ت؛ پس گوی��ا زیارت این مخلوق��ات خاّص، 

زیارت خداست و این موقعیّت به حسب قهر و غلبه است.17
6. روش��ن اس��ت که مراد از زیارت خ��دا در باالی عرش، 

کنایه از رسیدن به نهایت درجه کمال است.18
7. در پایان راه س��یر و س��لوک، نزد اه��ل معرفت، آخرین 
مرحله، فنای در ذات خداس��ت که نش��ان دهنده کمال مقام 
عبد در عبودیتش اس��ت؛ به طوری که با چش��م خدا می بیند 
و ب��ا گ��وش خ��دا می ش��نود و اراده اش اراده خداس��ت و 
اکرام او اکرام خداس��ت و زیارت او زیارت خداس��ت. مثل 
خطابی که خداوند به یکی از پیامبرانش داش��ت که »مریض 
ش��دم، به عیادتم نیامدی.« وقتی آن پیامبر توضیح خواس��ت، 
خداون��د فرمود: »بنده مؤمن من مری��ض بود و تو به عیادتش 
نرفت��ی.« یعن��ی خداون��د مرض مؤم��ن را به خودش نس��بت 
 می دهد؛ ی��ا درباره پیامبر9 می فرماید: )َو َم��ا َرَمیَْت اِْذ َرَمیَْت

 ولکّن اهللَ َرمی(.19
با این توضیح روش��ن می شود که منظور از زیارت خدا در 

عرش چیست؛ چون حسین7 فانی در خدا شد.20
8. تعبیر »َکَمن زار اهللَ فی َعرِشه« کنایه و مجاز است از کثرت 

ثواب در احترام به حضرت.21
9. حسین7 از ابتدا می دانست که چه باید انجام دهد و چه 
اتفاقی می افتد و چقدر مصیب��ت باید تحّمل کند؛ پس قلبش 
از غی��ر اهلل خالی گش��ت و ش��د خانه خ��دا؛ بنابراین، زیارت 

حسین7 زیارت خداست.22

تعبیر »کاَن َکَمن زاَر اهللَ« تشبیه 
نیس��ت؛ چون مالئکه می توانند 
به ع��رش رفت��ه و اط��راف آن 
بچرخند و تعبیر زیارت خدا در 
عرش، تعبیر حقیقی و درس��تی 
اس��ت؛ همان ط��ور ک��ه م��ردم 
می گوین��د: به زیارت خانه خدا 

می رویم.



ویژه نامه اربعین حسینی
406

روایت ششم
امام صادق7 به نقل جویریة بن عالء می فرماید: »هر کسی که دوست دارد خداوند در روز 

قیامت به وی نگاه کند، بسیار به زیارت حسین7 برود«.23
نظر پروردگار عبارت اس��ت از نهایت آنچه درباره مخلوق نس��بت ب��ه ترقّی درجه و رتبه 

تصّور می شود.24
روایت هفتم

امام صادق7 می فرماید: »هر کس به زیارت حس��ین7 بیای��د، در حالی که معرفتش را 
دارد، خداوند نامش را در اعلی علّیین ثبت می کند«.25

در معنای ثبت شدن نام زائر در اعلی علیین، چند احتمال است:
1. از کسانی خواهد بود که در باالترین غرفه های بهشت اسکان داده می شود.

2. نامش در اعلی علّیین نوشته می شود که او از اهل بهشت است.26
روایت هشتم

امام صادق7 می فرماید: جّدم حسین7 فرمود: هر کسی بعد از وفاتم به زیارتم بیایید، من 
در قیامت به دیدارش می روم. سپس فرمود: »َو لَو لَم یکن ااّل فی الّنار أَلْخَرجُتُه«.27

1. در تعبیر امام از »لو« ش��رطیّه استفاده ش��ده که همان »لو« امتناعیّه است و داللت بر امتناع 
شرط دارد؛28 یعنی محال است که زائرش داخل آتش شود.29

2( دیدار حضرت حس��ین7 از زائرش ممکن اس��ت بالفاصله پس از مرگ زائر باش��د و 
ممکن است پس از گذاشتن پیکرش در قبر باشد.30

روایت نهم
ام��ام ص��ادق7 می فرماید: »هر کس حس��ین7 را در روز عرفه زیارت کن��د، نزد خدا به 

صّدیق و نزد مالئکه به عنوان کّروبیّین شناخته می شود.31
)کّروبیین به بزرگان و سروران فرشتگان گفته می شود(.32

روایت دهم
داود ِرقّی از امام صادق و موس��ی بن جعف��ر و امام رضا: نقل می کند که فرموده اند: »َمن 

اَتی قبر الُحسین بن علی7 بَعَرفة َقَلَبه اهلل تعالی َثِلَج الّصدر«.33
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در تعبیر »َقَلبه اهللُ تعالی َثِلج الصدر« چند احتمال است:
1. به این معناس��ت که قلبش مطمئن می شود و شک در آن 

راه نمي یابد.
2. ب��ه این معناس��ت که خدا غم و غص��ه را از قلبش خارج 

می کند و دلش ُخنک می شود.
3. به این معناس��ت که پس از این  که هول قیامت از او دور 

شد، از محشر به بهشت می رود.
4. در برخی نس��خه ها به جای »ثِلج الص��در«، »اَبْلج الوجه« 

آمده است یعنی چهره های شان باز و خندان است.34
روایت یازدهم

ابان بن تغل��ب از امام صادق7 نق��ل می کند که فرمود: 
»ه��ر ک��س به زی��ارت قب��ر حس��ین7 بیاید، نس��بت به 
 هر آنچه پش��ت س��رش گذاش��ته و پی��ش رو دارد حفظ 

می شود«.35
خداون��د واجبات و مس��تحبّات را به منزل��ه خوراکی مفید 
و مکروه��ات و محّرم��ات را ب��ه منزله خوراک��ی مضّر قرار 
داده اس��ت. پ��س هر کاری که انس��ان انج��ام می دهد، اثری 
ب��ر آن مترتب اس��ت؛ مث��ل این که انس��ان نوش��یدنی خنک 
 می خورد تا خنک ش��ود، مشروط به این  که همزمان نوشیدنی

 داغ ننوشد.
زیارت حضرت حس��ین7 اج��ل را به تأخی��ر می اندازد 
و رزق را زیاد می کند، امّا مش��روط ب��ه ترک کاری که 

موجب نقصان عمر یا محرومیّت از رزق باشد.
ای��ن امر درباره ادعیه و اعمال خاّصی که اثراتی برای ش��ان 

گفته شده نیز مطرح می شود.36

زیارت حضرت حسین7 اجل 
را ب��ه تأخیر می ان��دازد و رزق 
را زیاد می کند، اّما مش��روط به 
ت��رک کاری که موجب نقصان 
رزق  از  محرومیّ��ت  ی��ا  عم��ر 

باشد.
این امر درب��اره ادعیه و اعمال 
خاّص��ی ک��ه اثراتی برای ش��ان 

گفته شده نیز مطرح می شود.
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روایت دوازدهم
صفوان جّمال می گوید: از امام صادق7  پرس��یدم: آیا ش��ما به زیارت حسین7 می روید؟ 
فرم��ود: »آري، چگونه او را زیارت نکنم، در حالی که خداوند هر ش��ب جمعه به زیارت او 
می آی��د، آن ه��م به همراه مالئکه و انبی��اء و اوصیاء و محمد9 که افضل انبیاس��ت.« صفوان 
می گوی��د: به حضرت عرض کردم: پس هر ش��ب جمعه به زیارت حس��ین7 می روید تا به 

زیارت پروردگار نائل آیید! فرمود: آري ای صفوان!37
زیارت خدا از حس��ین7 کنایه از فرو فرستادن رحمت خاّص خدا بر حسین7 و زائرانش 

است.38
روایت سیزدهم

از امام صادق7 نقل شده که فرمود: »مّدتی که زائر در زیارت حسین7 است، از عمرش 
به حساب نمی آید«.39

در معنای »جزو عمر محسوب نشدن«، چند احتمال وجود دارد:
1. احتمال دارد مخصوص به اجل هایی باشد که به اذن خدا کمی و زیادي در آن راه دارد، 
نه اجلی که حتمی ش��ده؛ چون چه بس��ا زائری بمیرد، پیش از آن که از زیارت برگردد و این 

همان اجل محتوم است.40
2. ی��ا به این معناس��ت که نعمت هایی که در مدت زیارت، زائ��ر از آن بهره  بُرده، به پایش 
نوشته نمی شود و گناهانی که در این مّدت مرتکب شده، در نامه اعمالش ثبت نمی شود. پس 
وقتی از نعمتی حس��اب کشیده نشود و بر گناهی عقابی نباش��د، مثل این است که آن مدت، 

بخشی از عمر انسان نبوده و حساب نشدن از عمر، یک تعبیر کنایی است.
3. یا به این معناست که به هر مقداری که زائر برای زیارت حسین7 وقت گذاشته، خداوند 
بر عمرش می افزاید تا حسین7 مدیون عمر از دست رفته او نباشد و به تعداد روزهایی که از 

خانواده و کسب و کار دور بوده، از عمرش کم نشده باشد.
روایات بس��یاري موافق این احتمال  وجود دارد؛ مثل روایتی که در تهذیب از امام باقر7 
نقل ش��ده که فرمود: »ای ش��یعیان ما! به زیارت حس��ین7 بروید که زیارتش روزی را زیاد 

می کند و بر عمر می افزاید و اتفاقات بد را دور می کند«.
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4. یا به این معناس��ت که از روزها در قیامت سؤال نمی شود 
و چگونگی مصرفش مورد محاسبه قرار نمی گیرد.41

روایت چهاردهم
محم��د ب��ن ابی  نص��ر بزنط��ی می گوی��د: از ام��ام علی بن 
موس��ی  الرضا7 درباره فضیلت نیمه رجب و شعبان پرسیدم. 

حضرت فرمود: »ثواب و اجر آن نهایت و حّد ندارد«.42
1. ش��یخ مفی��د می گوی��د: از زیارت های مخص��وص امام 
حس��ین7 زیارت نیم��ه رج��ب اس��ت ک��ه »ُغَفیل��ه« نامیده 
ش��ده اس��ت.43 مجلس��ی می نویس��د: به آن ُغفلیه می گویند، 
 چ��ون عم��وم م��ردم از آن غافلن��د و از ب��رکات آن محروم 

می شوند.44
2. در اقبال آمده اس��ت: از این که در روایت، زیارت رجب 
به زیارت ش��عبان اضافه شده، می توان غفلت از زیارت رجب 

را در شعبان جبران کرد.45
روایت پانزدهم

ه��ارون بن خارجه از امام صادق7 نقل می کند که هر گاه 
نیمه ش��عبان فرا می رس��د، منادی از افق باال صدا می زند: »ای 
زائرین قبر حسین7 بازگردید، در حالی که بخشیده شدید و 

ثواب شما با خدا و محمد9 پیامبرتان است«.46
یعن��ی ث��واب را خداوند یا پیامبر9 تفّض��ل می کنند و این 
مه��م را ب��ه مالئکه واگ��ذار نمی کنند؛ چون ش��خص کریم 
اگ��ر کاری را به وکیلش بس��پارد، نگران اس��ت که ایش��ان 
در آن کار مس��امحه کنن��د؛ امّ��ا وقتی خودش انج��ام دهد، 
 با کرم��ش رفتار می کند و رس��ول خدا9 هم ک��ه بر امتش

 شفقت دارد.47

ث��واب را خداوند ی��ا پیامبر9 
تفّضل می کنند و این مهم را به 
مالئکه واگ��ذار نمی کنند؛ چون 
ش��خص کریم اگر کاری را به 
وکیلش بس��پارد، نگران اس��ت 
که ایش��ان در آن کار مسامحه 
کنن��د؛ اّما وقتی خ��ودش انجام 
دهد، با کرمش رفتار می کند و 
رسول خدا9 هم که بر امتش 

شفقت دارد.
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روایت شانزدهم
از یونس به یعقوب نقل ش��ده که امام ص��ادق7 فرمود: ای یونس! اگر به مردم بگویم چه 
اجر و ثوابی برای زیارت حس��ین7 در نیمه ش��عبان نهفته اس��ت، »لََقاَمت ذک��ور الّرجال َعلی 

الَخَشِب«.48
1. تعبیر »لَقامت ذکور الّرجال َعلی الَخَشب« شاید به این معنا باشد که اگر مردان هم پای آمدن 

نداشته باشند، با پای چوبین می آمدند.49
2. احتمال دیگر این اس��ت که می گویند: ای کاش بر چوب ها به صلیب کشیده می شدیم، 

آن هم به خاطر کار بزرگی که کرده اند.50
روایت هفدهم

از امام صادق7 نقل ش��ده اس��ت: »روز عرفه خداوند برای زوار حسین7 ظاهر شده و به 
ایش��ان می  فرماید: عمل را از س��ر بگیرید که بخشیده شدید و سپس به اهل و زائرین سرزمین 

عرفات مي نگرد«.51
مراد از »ظاهر ش��دن خ��دا«، تجلّی خدا با مظاهر جمال و جاللش اس��ت. همان طور که در 
جریان حضرت موس��ی7 و قومش، بر کوهی تجلّی کرد و آن کوه متالش��ی ش��د؛ امّا آن 
تجلّی، جلوه قهر و غلبه بود که کوه متالش��ی ش��د و حضرت موسی بیهوش گردید، ولی این 

تجلّی برای زّوار حسین7 تجلّی لطف و عطوفت است.52
روایت هجدهم

بش��یر می گوید: به امام صادق7 عرض کردم: من موفّق به حّج اِمسال نشدم؛ آیا روز عرفه 
به سوی قبر حسین7 بروم؟

حضرت فرمود: »احس��نت ای بشیر! هر کس روز عرفه در حالی که عارف به حق است، به 
زیارت حس��ین7 برود، خداوند برایش هزار حّج و هزار عمره مقبول می نویسد و هزار جهاد 

با رسول خدا9 و امام عادل برایش ثبت می شود.53
علّت فضیلت زیارت امام حسین7 بر حّج و عمره و جهاد با رسول خدا این است که زیارت 
ایش��ان در حقیت احسانی اس��ت از جانب زائر به خود امام حسین7 و جّدش رسول خدا9 
و پدرش امیر مؤمنان7 و مادرش حضرت فاطمه3 و برادرش امام حس��ن مجتبی7 و همه  
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فرزندان و شیعیانشان و دوست دارانشان و بلکه احسانی است 
به همه پیامبران و اوصیا و خش��نود کردن همه ایشان و اجابتی 

است به دعوتشان و تجدید پیمانی است با اولیای خدا.
از س��وی دیگر زیارت حسین7 س��بب زنده ماندن دین و 
سرخورده شدن دشمنان می ش��ود. همه این اسرار در زیارت 
امام  حس��ین7 وجود دارد و تک تک این اس��رار، عبادتی 

است مستقل و سبب خشنودی پروردگار.
امّ��ا در حج و عمره و جهاد، هرچن��د انفاق اموال و جان ها 
و بدن ها و چش��یدن طعم تلخ غربت و تحّمل مشّقت هاس��ت، 
امّا ثواب آن مانند زیارت حس��ین7 نیست؛ چراکه این امور 
صرفاً عبادت خداس��ت و هر کس که مّدعی اسالم است، آن 
را انجام می دهد؛ هرچند ناصبی باشد، امّا زیارت حسین7 را 

کسی انجام می دهد که قدر ائّمه را هر چند ناقص بشناسد.54
روایت نوزدهم

معاوی��ة بن عّمار نقل می کند که ام��ام صادق7 پارچه ای 
زرد رنگ داشت که در آن مقداری تربت حسین7 بود 
و هنگام نماز آن را بر روی سّجاده اش می ریخت و بر آن 
سجده می کرد و گاه می فرمود: سجده بر تربت حسین7 

حجاب های هفت گانه را برمی دارد.55
در معنای »برداش��تن حجاب های هفت گان��ه« چند احتمال 

است:
1. درب های آس��مان های هفت گانه باز می ش��ود و نماز و 

دعای زائر به آسانی باال می رود.
2. م��راد از حجاب ه��ای هفت  گانه، گناه��ان هفت گانه ای 

است که مانع قبولی اعمال می شود.56

مراد از حجاب ه��ای هفته گانه، 
رذای��ل هفت گانه ای  اس��ت که 
مانع خلوص نفس می ش��ود و با 
زی��ارت حضرت حس��ین7 به 
هف��ت فضیلت تبدیل می گردد؛ 
یعن��ی کینه و حس��د و حرص و 
خش��م و حماق��ت و نیرن��گ و 
حق��ارت، به حکم��ت و غبطه و 
بردباری و ش��فقت و کیاست و 

حیا و محبّت مبّدل می شود.
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3. مراد از حجاب های هفته گانه، رذایل هفت گانه ای  است که مانع خلوص نفس می شود 
و با زیارت حضرت حس��ین7 ب��ه هفت فضیلت تبدیل می گردد؛ یعنی کینه و حس��د و 
حرص و خش��م و حماقت و نیرنگ و حقارت، به حکمت و غبطه و بردباری و ش��فقت و 

کیاست و حیا و محبّت مبّدل می شود.
صاحب وسائل نقل می کند که امام صادق7 برای تذلّل و اظهار بندگی بیشتر در برابر خدا، 

فقط بر تربت حسین7 سجده می کرد.57
روایت بیستم

مس��یّب از امام موس��ی بن جعفر7  نقل می کند که فرمود: »زمانی ک��ه پیکرم را به مقابر 
قریش بردید )نام قدیم منطقه کاظمین( و مرا به خاک سپردید، از تربت قبرم برای تبّرک 
برندارید؛ چون تبّرک به هر تربتی ممنوع است، مگر تربت جّدم حسین7. به درستی که 

خداوند آن را مایه شفای شیعیان و دوستان ما قرار داده است.58
علمای امامیه بر ُحرمت خوردن خاکی غیر از خاک قبر حس��ین7 اجماع دارند، که البته 
آن هم آداب مخصوصی دارد و به مقدار معیّنی هم هست که کمتر از یک نخود است.59 
تربتی که گرفته می ش��ود، هر چه به قبر مطهر نزدیک تر باشد، بهتر است. هنگام برداشتن 
تربت از قبر مطهر، باید به حداقّل اکتفا کرد و خرید و فروش تربت حسین7 برای کسی 

که خاکی را حیازت کرده، جایز است.60
روایت بیست  ویکم

امام صادق7 می فرماید: »در چهار مکان قصر واجب نیس��ت: مسجدالحرام، مسجدالنبی، 
مسجد کوفه و حائر حسینی«.61

در باب قصر نماز در حّد حائر اختالف است:
1. آنچه دیوارهای صحن آن را در بر می گیرد، همه حجره ها و مسجد و شبستان؛

2. فقط زیر قبه منّوره حرم حسینی؛
3. عالوه بر حجره ها و شبستان، خزانه و اطراف حرم را هم در بر می گیرد.62

روایت بیست  ودوم
صفوان جّمال نقل می کند: امام صادق7 پیش از زیارت مرقد امام حس��ین7 غسل می کرد، 

ولی پس از زیارت، خیر.63
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دلیل این امر، باقی ماندن غبار ش��ریف مرقد ابا عبداهلل7 بر 
روی بدن و لباس بوده است.64

روایت بیست و سوم
امام صادق7 می فرماید: »هر کس پیش از روز جمعه، از مّکه 
یا مدینه یا مسجد کوفه یا حائر حسین7 بیرون برود، مالئکه 

ندا می دهند: کجا می روی؟! خدا تو را برنگرداند!65
احتماالً مراد از این تهدید، کراهت خروج نزدیک جمعه و 
صبر نکردن برای درک زیارت شب جمعه و روز جمعه است. 
و احتمال دارد که کراهت خروج پیش از نماز جمعه، منظور 

باشد؛ از این رو اگر هر دو را به جای آورد، بهتر است.66

بخش دوم: پرسش ها
پرسش اول

چطور زیارت حس��ین7 که عملی مستحبّی است، از همه 
عبادات واجب و مستحب برتر شمرده شده است؟67

پاس��خ: اش��کالی ندارد یک عمل مس��تحبّی، برتر از عمل 
واجب باش��د؛ مثل ابتدای به سالم که مستحب است و ثوابش 

چند برابر جواب سالم است که واجب می باشد.
پرسش دوم 

چرا ثواب های��ی که برای زیارت حضرت حس��ین7 نقل 
شده، متفاوت است؟

پاس��خ: این اختالف در میزان ثواب، به اختالف چند ش��رط 
بازمی گردد؛ مثل مقدار مس��افت، راحتی یا س��ختی مس��افت، 
سواره یا پیاده بودن، در حال ترس یا فقر بودن یا در حال فراغ یا 
غنا بودن، معرفت و شناخت زائر به امام حسین7 و حّقانیتش، 

میزان تقوای زائر، خلوص نیّت زائر و درجات آن و... .68

اخت��الف در می��زان ث��واب، به 
اختالف چند شرط بازمی گردد؛ 
مث��ل مقدار مس��افت، راحتی یا 
سختی مس��افت، سواره یا پیاده 
ب��ودن، در ح��ال ترس ی��ا فقر 
ب��ودن ی��ا در حال ف��راغ یا غنا 
ب��ودن، معرفت و ش��ناخت زائر 
به امام حس��ین7 و حّقانیتش، 
می��زان تقوای زائر، خلوص نیّت 

زائر و درجات آن و...
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پرسش سوم
چرا عزاداری برای امام حس��ین7 در دهه اول محرم گرفته می ش��ود، امّا از عاشورا به بعد 

کم  رنگ می شود؟ این عزاداری چرا هر سال تکرار می شود؟
پاس��خ: چون در دهه اول، حالت ترس از آنچه در عاش��ورا روی می دهد، وجود دارد؛ امّا 
با به ش��هادت رس��یدن حضرت و اصحابش عنوان آیه )فَِرحیَن بما آتاُهم اهللُ من فضله( صدق 
می کند و از غم و غصه ش��یعه اندکی کاس��ته می ش��ود. علت تکرار عزاداری در هر سال نیز 
ش��کوه بردن به پیشگاه حضرت احدیّت است تا انتقام خون حسین7 را بستاند. از طرفی امام 
حس��ین7 و اصحابش در دهه اول محرم سال 61 در اضطرار و سختی قرار گرفتند و شیعیان 

برای هم دردی و هم دلی با ایشان، هر سال چنین حالتی به خود می گیرند.69
پرسش چهارم

علت استحباب زیارت حضرت حسین7 در »اربعین« چیست؟
پاسخ: عالمه مجلسی= می نویسد:

مش��هور میان فقها و محدثین این اس��ت که علّت این استحباب، بازگشت حرم 
حس��ین7 در این روز به کربالس��ت. برخی نیز علّت استحباب را زیارت 
جابرب��ن عبداهلل انصاری در چنی��ن روزی می دانند. او اولی��ن زائر اربعین 

حسینی بود و لذا تأسی به ایشان مستحّب است.70
پرسش پنجم

علت التزام شیعه به تبّرک و استشفا و سجود با تربت حسینی چیست؟
پاس��خ: عالوه بر فضیلت هایی که در روایات مطرح شده، یادآوری فداکاری های حضرت 
حسین7 در راه خدا و قربانی شدنش در راه عقیده و مبارزه با ستم است. با گذاشتن پیشانی 
بر تربت حسینی، انسان به یاد لحظه گذاشتن صورت حسین7 روی خاک می افتد و احساس 

تقرب به خدا و ائمه: بیشتر می شود.71
اولین باری که از خاک قبر یک ش��هید به عنوان محل سجده و ساخت تسبیح استفاده شد، 
تبّرک به خاک قبر حمزه سیدالش��هداء7 بود و حضرت فاطم��ه3  اولین معصومی بود که 
چنین کرد. پس از ش��هادت حضرت حسین7، حضرت زین العابدین7 پیکر چاک چاک 
ایشان را دفن کردند، اما پیش از پوشاندن قبر، مشتی خاک از زیر بدن امام حسین7  برداشتند 
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و آن را در پارچه ای نهادند و از آن مهر و تس��بیحی ساختند. 
ایشان روایتی از رس��ول خدا9 نقل فرموده که پیامبر فرمود: 
هر کس تس��بیحی همراه داشته باش��د و دعای مخصوصی را 
بخواند، ث��واب »س��بحان اهلل« برایش ثبت می ش��ود، هرچند 

تسبیح نگوید.
امام س��جاد7 پس از بازگشت از ش��ام به مدینة  الرسول نیز 
ب��ه آن تربت تبّرک می جس��ت و ب��ر آن س��جده می کرد و 
بیم��اری اعضای خانواده را با آن م��داوا می فرمود. امام باقر و 
امام صادق8 نیز چنین سیره ای داش��تند. حمیری در نامه ای 
ب��ه حضرت مهدی7 نوش��ت که آیا بر خش��تی که از تربت 
حسین7  ساخته شده، س��جده صحیح است؟ حضرت پاسخ 
دادند: آری، فضیلت هم دارد. حمیری درباره تسبیح نیز همین 

سؤال را کردند و امام همین پاسخ را فرمودند.72
پرسش ششم

چرا در بیان ثواب زیارت حس��ین7 غالب��اً حج و عمره را 
ذک��ر کرده اند؛ از یک عمره ی��ا یک حج تا دو میلیون حج و 

عمره  مقبول؟!
پاسخ: چون میان حضرت حسین7 و حج و عمره رابطه ای 
خاّص وج��ود دارد و حضرت نوعی خ��اّص از حّج را انجام 
دادند که پیش از ایشان و بعد از ایشان هیچ کس چنین حّج و 
عمره ای را به   جا نیاورده است. از ویژگی های این حج می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
1. امام حسین7  25 مرتبه پیاده به حّج رفتند.73

2. حسین7 َحّجی انجام داد با 72 قربانی، و سر داد به جای 
تراشیدن س��ر، و میقاتی داشت به وسعت مقتلش، و نه تنها از 

حس��ین7 َحّجی انج��ام داد با 
72 قربانی، و س��ر داد به جای 
تراشیدن س��ر، و میقاتی داشت 
به وس��عت مقتلش، و نه تنها از 
همسر جدا شد و کناره گرفت، 
بلکه از همه خانواده جدا افتاد. 
وقوفی داشت در منای کربال به 
مدت س��ه ش��ب بر روی خاک 
و س��عی او ب��ا رأس مطهرش از 
کربال تا ش��ام و از شام به کربال 
ب��ود. در عصر عاش��ورا به جای 
بی��رون آم��دن از اح��رام، تمام 
لباس های��ش را از ت��ن ب��ه در 
آوردند و تلبیه ای داشت با این 
محت��وا: »رضا بقضائ��ک، صبراً 

علی باَلئک«.
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همسر جدا شد و کناره گرفت، بلکه از همه خانواده جدا افتاد. وقوفی داشت در منای کربال به 
مدت سه شب بر روی خاک و سعی او با رأس مطهرش از کربال تا شام و از شام به کربال بود. 
در عصر عاش��ورا به جای بیرون آمدن از احرام، لباس هایش را از تن به در آوردند و تلبیه ای 
داش��ت با این محتوا: »رضا بقضائک، صبراً علی باَلئک« و این پاسخ را شنید: ) یا َأیُتَها النَّْفُس 

الُْمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعی ِإلَی َربِِّک َراِضیًة َمْرِضیًة * َفاْدُخِلی ِفی ِعَباِدی * َواْدُخِلی َجنَِّتی(.74

پی نوشت ها
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17. فیض کاشانی، وافی، ج 8، ص 195. 

18. الخصائص الحسينية، ص 167. 
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19. انفال، آیه 17. 
20. عقائد امامیه، ج 1، ص 19. 

21. محمد بن مکی عاملی )شهید اول( الدروس الشرعیه فی الفقه االمامیه، ص 154. 
22. الخصائص الحسينية، ص 223. 

24. کامل الزیارات، ص 141. 
25. وسائل الشیعه، ج 10، ص 324. 

26. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج 5، ص 384. 
27. شیخ مهدی مازندرانی، معالی السبطین، ج 2، ص 78. 

28. ابن  هشام انصاری، مغنی االدیب، حرف »لو«.
29. معالی السبطین، ج 2، ص 78. 

30. الخصائص الحسینیة، ص 152. 
31. کامل الزیارات، ص 172. 

32. محمد بن یعقوب فیروز آبادی، قاموس المحیط، ج 1، ص 123، واژه »کرب«.
33. بحاراالنوار، ج 101، ص 86. 

34. روضة المتقین، ج 5، ص 381. 
35. وسائل الشیعه، ج 10، ص 375؛ کامل الزیارات، ص 127. 

36. شیخ طوسی، مصباح االنوار، ج 2، ص 424. 
37. بحاراالنوار، ج 101، ص 60. 

38. همان.
39. همان، ص 47. 

40. مال مهدی نراقی، مشکات العلوم، ص 254. 
41. همان، ص 154. 

42. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 210. 
43. شیخ مفید، المزار، ص 51. 

44. بحاراالنوار، ج 101، ص 346. 
45. سید بن طاووس، اقبال االعمال، ج 2، ص 657. 

46. بحاراالنوار، ج 101، ص 94. 
47. روضة المتقین، ج 5، ص 387. 

48. بحاراالنوار، ج 101، ص 95. 
49. سید نعمت اهلل جزائری، انوار نُعمانیه، ج 4، ص 29. 
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50. اقبال االعمال، ج 2، ص 711. 
51. بحاراالنوار، ج 101، ص 88. 

52. کامل الزیارات، ص 171. 
53. امالی شیخ صدوق، ص 143. 

54. الوافی، ج 8، ص 224. 
55. بحاراالنوار، ج 101، ص 135. 

56. الخصائص الحسينية، ص 66. 
57. محمدحسین آل کاشف الغطا، االرض و التربة الحسينية، ص 42. 

58. مستدرک الوسائل، ج 3، ص 79. 
59. االرض و التربة الحسينية، ص 41. 

60. روضة المتقین، ج 5، ص 372. 
61. مستدرک الوسائل، ج 1، ص 504. 

62. بحاراالنوار، ج 101، ص 117. 
63. همان، ص 143. 

64. عالمه امینی، ادب الزائر، ص 44. 
65. بحاراالنوار، ج 100، ص 132؛ وسائل الشیعه، ج 10، ص 426. 

66. ادب الزائر، ص 20. 
67. کامل الزیارات، ص 146. 

68. بحاراالنوار، ج 101، ص 44. 
69. اقبال االعمال، ج 2، ص 584. 

70. بحاراالنوار، ج 101، ص 334. 
71. االرض و التربة الحسينية، ص 45. 

72. قاضی نوراهلل شوشتری، احقاق الحق، ج 11، ص 395؛ مقتل خوارزمی، ج 1، ص 160. 
73. ابن شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 69. 

74. الخصائص الحسينية، ص 254. 
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چکيده
در فرهنگ اس��المی، عدد »چهل« یکی از اعدادی اس��ت که در آیین های مذهبی، بسیار 
بر آن تأکید ش��ده؛ ازجمله مراس��م چهلمین روز فوت درگذش��تگان که به آن »اربعین« 

می گویند.
یکی از مهم ترین مراس��م اربعین در فرهنگ ش��یعی، اربعین سیدالشهدا7 است که از 
دیرباز، بس��تر چالش های فراوان میان دانش��مندان و پژوهشگران شیعه قرار گرفته و آثار 

ارزشمندی دربارة نخستین اربعین امام حسین7 به رشتة تحریر درآمده است.
اکنون نیز مراس��م عزاداری اربعین حس��ینی در کربالی معال، هر سال باشکوه تر از سال 
پیش برگزار می ش��ود و همه ساله میلیون ها عاش��ق سیدالشهدا7 از سراسر جهان برای 

برگزاری این آیین مذهبی به کربال سفر می کنند.
این نوشتار، 111 اثر ارزشمند را که دربارة اربعین نگاشته شده در قالب 53 کتاب، 57 

مقاله و یک پایان نامه تقدیم پژوهشگران و عاشقان اهل بیت می کند.

واژگان کليدی: اربعین، امام حسین7، مأخذشناسي، کربال.

مأخذ شناسی اربعين
اباذر نصر*

* کارشناس پژوهشکده حج و زیارت.
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مقدمه
اربعی��ن امام حس��ین7 در فرهنگ ش��یعي جایگاهي بس��یار واال و ارزش��مندي دارد؛ چون 
ی��ک بار دیگر خاط��رات و حوادث روز عاش��ورا در این روز زنده ش��ده و نقطه عطفي در 
تاریخ اس��الم و تشیع گردیده اس��ت. واژه »اربعین« مبناي فرهنگي نیز دارد؛ یعني در فرهنگ 
اس��المي، در مناس��بت  هاي مختلف بر عدد 40 بس��یار تأکید و سفارش ش��ده است. یکي از 
این مناس��بت ها زیارت اربعین امام حس��ین7 اس��ت ک��ه اهمیت عدد چه��ل را در فرهنگ 
اس��المي و معارف ش��یعي نش��ان مي دهد. دو مناس��بت در این روز وجود دارد: یکي آمدن 
جاب��ر بن عب��داهلل انصاري ب��راي زیارت امام حس��ین7 از مدین��ه به کربال در بیس��تم صفر 
س��ال 61 هجري و بنابر قول مش��هور، رس��یدن اهل بیت: در این روز به کربال، و دیگري 
 تعلی��م حدیثي از امام ص��ادق7 به صفوان بن مهران جّمال، براي زیارت امام حس��ین7 در 

روز اربعین است.
موض��وع  ای��ن  درب��اره  ارجمن��د  پژوهش��گران  تألیف��ات  از  گزارش��ي  نوش��تار،  ای��ن 
اس��ت. در ای��ن مأخذشناس��ي کوش��یده ایم تا تم��ام آث��اري که درب��اره اربعی��ن و زیارت 
اربعی��ن ب��ه صورت کت��اب، مقال��ه و یا پایان  نامه منتش��ر ش��ده را معرف��ي کنی��م.  البته این 
گ��زارش، تنها ب��ه ذکر اطالع��ات مأخذشناس��ي آثار بس��نده ک��رده و پ��روژه اي در زمینه 
 کتاب شناس��ي توصیف��ي اربعی��ن در گ��روه تاری��خ پژوهش��کده ح��ج و زیارت در دس��ت

 اجراست.
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الف( کتاب ها
. س��عید مقدس، تهران،  آه از غ��روب فراق: نجواي خاموش جابر با موالیش حس��ین7. 1

مکیال، 1381، 64ص.
اربعین. رس��ول جعفریان، تهیه ش��ده در معاونت امور فرهنگي، مدیریت آموزش، تهران،  2 .

نشر مشعر ، 1390، 33ص.
. م ح م د اش راق ي  )م ع روف  ب ه  ارب اب( ، ت ه ران ، سازمان اوقاف و امور خیریه،  االرب ع ی ن  ال ح س ي ن ي ة . 3

انتشارات اسوه ، 1379، 350ص.
ص. ارب ع ی ن  ام ام  ح س ی ن7 . ح س ن  ن م ازي  ش اه رودي ، ت ه ران ، دان ش وران ، 1378، 16. 4

ارب ع ی ن  ح س�� ی ن ي : پ ژوه ش ي  در ب ازگ ش ت  اه ل  ب ی ت:. 5 از ش ام  ب ه  ک رب ال. م ح م دام ی ن  پ ورام ی ن ي ، 
ب ا م ق دم ه  آیت اهلل م ع رف ت ، ق م ، ح س ی نین )ع (، 1382، 124ص.

ارب ع ی ن  در ف ره ن گ  اس�� الم ي . ت ه ی ه  و ت ن طی م  و ت رج م ه  رض ا ت ق وي  دام غ ان ي ، ت ه ران ، س�� ازم ان   6 .
ت ب ل ی غ ات  اس الم ي ، م رک ز چ اپ  و ن ش ر ، 1368.

ق =  اربعین در فرهنگ ش��یعه. محمد محس��ن حس��یني طهراني، قم، عرش اندیشه ، 1426. 7
1384، 117ص؛ قم، مکتب وحي ، 1432ق = 1390، 117ص.

ص.   ارب ع ی ن  س ی د ش ه ی دان  ک رب ال. اص غ ر م ح م دي   ه م دان ي ، ت ه ران ، گلزار کتاب ، 1386، 81. 8
االربعین في التراث الش��یعي. محمدمحسن حس��یني طهراني، بیروت، دارالمحجة البیضاء؛  9 .

تهران، مکتب وحي، 1431ق، 151ص.
اربعی��ن و چه��ل درس از کاروان آزادي آفری��ن کربال. مرتضي مه��دوي  یگانه، تهران،  10 .

جمهوري ، 1387، 123ص.
اربعینیة االمام الحس��ین علیه  السالم في وجدان االس��الم. عدنان عبدالنبي البلداوي، بغداد،  11 .

2009م، 23ص.     
ص. از عاشورا تا اربعین. محمد سرخوش، بوشهر، انتشارات بوشهر  ، 1388، 131. 12

از کرب��ال تا مدینه محرق القلوب. احمد بحریني دش��تي، اقتباس از کتاب محرق القلوب  13 .
مهدي نراقی، قم، مؤسسه انتشارات عصر ظهور، 1384، 352ص.

 ، ب ا خ ان دان  وح ي : از ع اش�� ورا ت ا ارب ع ی ن . ح ش م ت ال ل ه  ق ن ب ري  ه م دان ي ، ت ه ران ، ام ی رک ب ی ر، 1379. 14
173ص.
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.  م ح م دع ل ي  ق اض ي  طب اطب ائ ي ، ق م ، ب ن ی اد  ت ح ق ی ق  درب اره  اول  ارب ع ی ن  ح ض رت  س ی دال ش�� ه داء7. 15
ع ل م ي  و ف ره ن گ ي  ش ه ی د آی ت ال ل ه  ق اض ي  طب اطب ائ ي ، 1368، 963ص؛ ت ه ران ، وزارت  ف ره ن گ  

و ارش اد اس الم ي ، س ازم ان  چ اپ  و ان ت ش ارات ، 1383، 488ص.
ثاراهلل خون حس��ین7. 16 در رگ هاي اس��الم )به ضمیمه تحقیقي درباره اربعین حس��یني(. 

حسین عندلیب  همداني، قم، مسجد مقدس جمکران ،  1392، 519ص.
 ، چله وصل ) اس��رار اربعین(. سیدعلیرضا موسوي، اصفهان، انتشارات ذکري القلوبة 1393. 17

110ص.
چ ه ل  روز ع اش ق ان ه . م ح م درض ا س ن گ ري ، ت ه ران ، ک ان ون  پ رورش  ف ک ري  ک ودک ان  و ن وج وان ان  ،  18 .

1381، 143ص.
الخبر الیقین في رجوع السبایا لزیارۀ االربعین: تاریخیا و فقهیا. حسن البدوي، بیروت، دار  19 .

الوالء، 295 ص.
خطوات المتقین في ثمار زیارۀ االربعین. هادي الشیخ طه، کربال، العتبة العباسیة المقدسة،  20 .

1431ق، 30ص.
ص. درسنامه اربعین. مجید جعفر پور، قم، بیت االحزان ، 1390، 256. 21

دیوان اربعین االمام الحس��ین7. ام س��رور، قم، انتش��ارات حضرت عباس7 ، 1432. 22 ق = 
1390، 200ص.

راز ب ک اء: م ص ائ ب  ح ض رت  زی ن ب3. 23 از واق ع ه  ک رب ال ت ا ارب ع ی ن . م ق ص ود ب اق ري ، ت ب ری ز، س االر، 
1379، 224ص.

رس��م دلدادگي: روایتي ادبي از اربعین حس��یني از نگاه جابر بن عبداهلل انصاري. علیرضا  24 .
مرتضوي، تهران، س��تاد عالي هماهنگي و نظارت بر کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد، 

 1390، 40ص.
ری��اض  العارفین في زیارۀ  االربعین. عادل علوي، قم، مؤسس��ه اس��المي تبلیغ و ارش��اد ،  25 .

1431ق = 1389، 150ص.
زی ��ارت  ارب ع ی ��ن : آی ن ه  ع رف ��ان  و آی ت  ای م ان . ب ا ت ب ی ان ي  از م ح م دح س�� ن  اح م ��دي  ف ق ی ه ، ق م ،  26 .

دارال ت ف س ی ر، 1423ق = 1381؛ قم، آیات بینات ، 1430ق، 48ص.
ق،  زيارة االربعين: دراس��ة موضوعية في اثبات مشروعیتها. کمال زهر، بیروت، امجاد، 71422 27

70ص.
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زیارت در اربعین: فضیلت زیارت اربعین حسیني در کربال. محمدعلي نوراني  یگانه  قمي،  28 .
قم، اثر قلم ، 1392، 87ص.

زی ن ��ب 3. 29 در ح س�� اس  ت ری ن  و درخ ش�� ان  ترین دوران  زن دگ ي  خ ود؛ از ع اش�� ورا ت ا ارب ع ی ن . 
ب درال دی ن  ن ص ی ري ، ب ه ک وش ش  اس�� دال ل ه  م رادي  ب روج ردي ، ک اش ان ، ح س ی ن ی ه  آی ت ال ل ه  ام ام ت  

ک اش ان ي ، م ج م ع  م ت وس ل ی ن  ب ه  آل  م ح م د9، 1383، 349ص.
سریر اشک: ماتم نامه حسیني از محرم تا اربعین. به کوشش محمد) عارف( موسوي نژاد، با  30 .
مقدمه اي از صادق حسیني  اشکوري، قم، مجمع ذخائر اسالمي ، 1387 =1430 ق، 182ص.

م. شرح زياة االربعین لالمام الحسین7. السید حسون البطاط، بیروت، الفیحاء، 2013. 31
ش��رح زیارت اربعین ساالر ش��هیدان همراه با زیارت عاشورا، دعاي توسل، دعاي عهد و  32 .

دعاي فرج. یداهلل زماني گندماني، قم، چلچراغ، 1390، 128ص.
ش��عر اربعین. دفتر تحقیق و پژوهش بنیاد ش��هید انقالب اسالمي، زیر نظر نصراهلل مرداني،   33 .

تهران،  شاهد، 1377، 164ص.
ص ف ری ه  از روز ارب ع ی ن  ت ا آخ ر م اه  ص ف ر. ع ل ي  ف ل س�� ف ي  خ راس�� ان ي، م ص ح ح  ج واد ارت ش�� داد،  34 .

م ش ه د، ج ع ف ري ، 1406ق  = 1364، 3 جلد.
الفلس��فة  زيارة  االربعين : يتناول هذا الکراس  العناوي��ن  التالية: البعد العقائدي والفکر لزيارة  35 7

العتبات  المقدسة7 عدنان ساعدي، قم، بزم قلم ، ۱۳۹۲، 48ص7
ق،  الكاظمية المقدس��ة و احي��اء ذكري اربعينية االمام الحس��ين7 لعام��ي 1430  � 71431 36

کاظمين، العتبة الكاظمية المقدسة، 1431ق، 79ص.
الگوهاي آس��ماني »فاطمه و اربعین حسیني«: مجموعه سخنراني هاي حاج سید محمدتقي  37 .
حشمت الواعظین  طباطبائي  قمي. علي تقدیري، قطب الدین  محمد رستگار، تهران، 1389، 

224ص.
. نوراهلل ذاکر قاضي عس��گر، اصفهان، بي نا،  مجالس االربعین في مصيبة راس الحس��ین7. 38

1383ق، 139ص.
مجلة صدي االربعين7 مجموعة مؤلفين، کربال، العتبة العباس��ية المقدس��ة، قس��م الش��ؤون  39 7

الفکرية والثقافية، 1434ق.
مجموعه مقاالت در زمینه عاشورا، اربعین و نوروز. محمدفاضل استرآبادي، قم، انتشارات  40 .

شیعه شناسي ، 1392.
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. مجید عیوضي، تهران، آرام دل،  مرثیه نام��ه: اربعین و ورود به مدینه مح��رم و صفر 1388. 41
صیام ، 1388، 48ص.

مس��یر الس��بایا ویوم االربعین ویلیه اربعین الحس��ین في االدب القریض والشعبي. م ح م ود  42 .
ال ش�� ری ف ي ، قم، ال ش�� ری ف  ال رض ��ي ، 1373، 64ص، ق��م، باقیات، مکتبه ف��دک ، 1428ق، 

176ص.
مسيرة االربعين الحس��ينية7 علي حسين الخباز، كربالء المقدس��ة، العتبة العباسية المقدسة،  43 7

قسم الشؤون الفكرية، 2012م.
المس��يرة المليونية في زيارة7 44 االربعین. عبد مناف عبد محمود الخفاجي، بابل، دارالصادق، 

2014م، 123ص.
دارال ص دي ق ة  ال ش ه ي ده ،  ال م ش ي  إل ي  االم ام  ال ح س ی ن  ع ل ی ه    ال س الم . م ح م ود ال غ ری ف ي  ال ب ح ران ي ، ق م ، . 45

س م احة  ال م رج ع  آي ة  ال ل ه  ال ع ظم ي  ال م ی رزا ج واد ال ت ب ری زي ، 1425ق ، 32ص.
مصائب الحسین7 یوم االربعین. المالية معصومة. 46 حبیب الجریدان.

 ، م ص ائ ب  ح ض رت  زی ن ب3، از واق ع ه  ک رب ال ت ا ارب ع ی ن . م ق ص ود ب اق ري ، ت ب ری ز، س�� االر، 1379. 47
170ص.

من آداب زيارة االربعين7 الشيخ مهدي تاج  الدين، كربالء المقدسة، مكتبة العالمة. 48 ابن فهد 
الحلي. 2013م.

نخستین اربعین در کربال، آیة اهلل قاضي طباطبایی. مقدمه آیة  اهلل جعفر سبحانی، تلخیص و  49 .
نگارش مهدي شمس  الدین، تهران، شوراي سیاست گذاري ائمه جمعه، 1375، 71ص.

ص. النور المبین في شرح زیارۀ االربعین. مهدي تاج الدین، قم، داراالنصار ، 1426ق، 248. 50
ه م راه  ب ا آل ع ل ي7. 51 )از ع اش�� ورا ت ا ارب ع ی ن (. ح ش�� م ت ال ل ه  ق ن ب ري  ه م دان ي، ]ب راي [ س�� ازم ان  
ت ب ل ی غ ات  اس�� الم ي ، س�� ت اد ب رگ زاري  ب رن ام ه ه اي  ف ره ن گ ي  � ت ب ل ی غ ي  س ال  ح ض رت  ام ی رال م ؤم ن ی ن  

ع ل ي7، ت ه ران ، ام ی رک ب ی ر، 1379، 145ص.
یا اهل  العالم: پیاده روي میلیوني اربعین حس��یني از دریچه دوربین. عکس س��ید احس��ان  52 .
باق��ري، علي حیاتي؛ گردآوري و بازنویس��ي متن محمد کرم زاده، ته��ران، بیان معنوي ، 

1391، 108ص.
ق،  یوم االربعین عند الحسین7. عبدالرزاق الموسوي المقرم، نجف، مطبعة القضاء، 1377. 53

40ص.
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ج( پایان  نامه
ارائه ساختار مناسب مستند دیني � آییني با مطالعه موردي اربعین حسیني در عراق. حسن  1 .
امامي، پایان  نامه کارشناسي ارش��د، به راهنمایي علي  اصغر غالمرضایي و مشاوره محمود 

اربابي، دانشکده صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران، 1392. 
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چکيده
نهضت حسینی و قیام عاشورا از زوایای گوناگون درخور بررسی است و از سدة نخست 
از  یکی  پرداخته اند.  زوایا  این  به  بسیاری  تاریخ نگاران  و  دانشمندان  تاکنون،  هجری 
از  بازگشت اهل بیت آن حضرت  امام حسین7،   مهم ترین موضوعات در خصوص قیام 
شام به کربال در اربعین شهیدان کربالست که هر سال در ایام ماه صفر و زنده شدن یاد 

سیدالشهدا7 در روز اربعین، بحث آن تازه می شود.
نویسنده در کتاب »اربعین حسینی« پژوهشی دربارة بازگشت کاروان اسیران از شام به 
کربال در شش بخش و 124 صفحه تألیف کرده و در آن معتقد است با توجه به قراین، 
به نظر مي رسد جابربن عبداهلل انصاري دست کم دو بار به زیارت قبر ساالر شهیدان7 
رفته و در زیارت دوم که پس از اربعین سال 61 هجری بوده، با اهل بیت امام حسین7 
در کربال مالقات کرده است. این نوشتار، ضمن معرفی این کتاب، نام بخش های گوناگون 

آن را ذکر کرده است.

انصاري،  جابربن عبداهلل  حسینی،  اربعین  عاشورا،  حسین7،  امام  کليدی:  واژگان 
محمدامین پورامینی.

معرفی کتاب
اربعين حسينی
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کتاب »اربعین حسینی« نوشته حجت االسالم محمدامین پورامینی، پژوهشی پیرامون بازگشت 
اهل  بیت: از ش��ام به کربالست  که در سال 1382 خورشیدي توسط »انتشارات حسنین« در 
قم به چاپ رس��یده اس��ت. این کتاب با مقدم��ه مرحوم آیت  اهلل محمده��ادی معرفت  آغاز 

می  شود و در شش بخش و124 صفحه تدوین یافته است. 
کتاب داراي 5 بخش اس��ت: بخش اول کتاب به اهمیت و اس��تحباب زیارت امام حسین7 

اختصاص دارد و با روایاتی چند از امامان معصوم: این موضوع بررسي شده است.
در بخش دوم با عنوان »نخستین زائر«، به بررسی شخصیت جابر بن عبداهلل انصاری پرداخته 
ش��ده و در بخش سوم و چهارم با عنوان  های »بازگشت اهل بیت به کربال« و »کدامین اربعین« 

آراي مورخان و دانشمندان درباره اصل وقوع این امر و زمان وقوع آن بررسي شده است.
بخ��ش پنجم، با عن��وان »ترازوی نقد« به دو دیدگاه عمده درب��اره اربعین نظر دارد: دیدگاه 
نخس��ت متعلق به مرحوم  میرزا حس��ین نوری=، معروف به »محدث نوری« اس��ت که اعتقاد 
دارد بازگشت اهل بیت به کربال در اربعین اول نبوده و دالیل ایشان مطرح شده است. دیدگاه 
دوم، نظریه آیت  اهلل شهید قاضی طباطبایی است که به امکان بازگشت در اولین اربعین تمایل 

دارد و دالیل و شواهد و قرائن ایشان نیز آورده شده است.
در بخش شش��م و پایاني با عنوان »دیدگاه دیگر« مؤلف  کتاب در ش��ش صفحه به دیدگاه 
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پی نوشت ها:
1. طبری، بشارة المصطفي ، ص 74.

2. سید ابن طاووس، مصباح الزائر، ص 286. 

3. خوارزمی، مقتل الحسین7، ج 2، ص 190.  

خ��ود در ای��ن زمینه پرداخته و کتاب را به پایان برده اس��ت. ایش��ان معتقد اس��ت با توجه به 
قراین، به نظر مي رس��د که جابر بن عبداهلل انصاري، به یک زیارت بس��نده نکرده و دست  کم 
دو بار به زیارت قبر س��االر ش��هیدان7 شتافته باش��د: زیارت اول، زیارتي است که طبري1 ، 
س��ید بن طاووس2 و خوارزمي3 آورده اند. زیارت دوم، زیارتي اس��ت که همراه با مالاقات با 
اهل بیت: اس��ت. در روایت طبري و س��یدبن  طاووس و خوارزمي، هیچ  اش��اره اي به مسئله 
مالقات نش��ده؛ بلکه قرینه بر عدم حصول مالقات نیز وجود دارد. طبري و خوارزمي تصریح 
مي کنن��د که پس از انجام زیارت، جابر از عطیه مي خواهد که او را به س��وی خانه هاي کوفه 
هدایت کند؛ آن گاه هر دو در این مسیر گام برداشتند. زیارت مقرون به مالقات با اهل بیت: 
وقتي بوده است که گروهي از بني هاشم نیز به زیارت قبر آن حضرت شتافته بودند و اهل بیت 
هنگامي که به کربال رس��یدند، جابر را با عده اي از بني هاش��م در آن ج��ا یافتند. همچنین در 
زیارت اول، نام و نقش عطیه برجسته است؛ در صورتي که در زیارت دوم، هیچ نام و اثري از 
عطیه وجود ندارد. بنابراین، روز اربعین روز زیارت جابر پس از گذشت چهل روز از شهادت 
س��االر شهیدان، حسین بن علي7 است و زیارت اهل بیت: و مالقات جابر با ایشان پس از 

اربعین بوده است.






