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ص8 :
مقدمه

در اين زمان که دشیمنان ما از همه طرف و با همۀ توان ،به غرافیا و دين و کیان نیام های اسی/می حمیه ور
شیده اند ،حضیور میییونی در اربعین حسییني ،بهترين فرصیت برای رسییدن به وحدت هان اسی/م و بهترين
موقعیت برای نمايش قدرت مسیمانان است.
ً
اگر چه مم ن است برخي از ما ،آن را امری صرفا دينی و معنوی بپنداريم ،وسی دشمنان ما ،آن را يک نمايش
بزرگ قدرت مي داننید؛ نمیايشییی که نه ارتییاط به يک مییت خاص دارد و نه وابسییته به يک دوست خاص مي
باشد؛ بی ه به رخ کشیدن قدرت بزرگ امت اس/می است.
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م  ،به اين درك مشییترك رسیییده اند که بايد اهل بیت
قاطیۀ مسیییمانان به عنوان محیان اهل بیت عیی ِه
َ
َ
ََ
َ َ ْ َ َّ َ
اسیه َعی ْی َها امامت اهل بیت َعی ْی ِهم
م
/
س
ا
ر
زه
حضرت
که
گونه
همان
دهند؛
ار
ر
ق
اتحاد
محور
ا
ر
م
/
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ِ
َ
َ ً ْ َّ
َ ْ َ ْ َ َْ ً ْ
َ َّ َ
وبَ ،و ط َاع َت َنا ِنیاما ِسی ِمی ِة،
ی
ق
ی
س
یقا
س
ن
ت
ل
د
ع
اس
«و
فرمايد:
مي
و
کند
مي
بیان
ايي
ر
گ
فرقه
و
رقه
ت
مانع
ا
ر
م
/
اسس
ِ ِ
ِ
َ
ً
ْ َ
َو ِإ َم َام َت َنا أ َمانا ِم َن اس ْرق ِة؛ )(1خداوند ،عداست را مايه ماهنگی و پیوند قیب ها ،اطاعت ما را باعث نیام میت
اس/م ،و امامت ما را امان از ت رقه و پراکندگی قرار داد».
از همین رو ،گروه های ت یری که دست پروردۀ قدرت هاي است یاري
ص9 :
1- .من ر يحضره اس قیه ،ج  ،3ص .568

هستند ،اين همگرايي امت اس/مي را برنمي تابند و ت/ش دارند که براي یوگیري از آن ،امنیت و کیان امت
اس/مي را بر هم زنند.
با تو ه به اهمیت بسییار باري پیاده روي اربعین و حضیور مییغان ديني و عناصیر فرهنگي در اين مراسیم با
شی وه ،بر آن شیديم که به منیور آشینايي مردم با پیام اربعین و حماسیۀ عاشیورا ،اط/عات مختصیر و مسیتندي
را در خصییوص آداب و مسییائل مربوط به آن ،تقديم خوانندگان نمايیم .امید اسییت که مورد اقیال و اسییت ادۀ
همۀ مییغان و رهپويان اين مسییر معنوي قرار گیرد و با ارائۀ نیرات و نقدهاي سیازندۀ خود ،ما را در اصی/ح و
بهسازي آن ،ياري نمايند.
عید قربان 1436س دوم مهر 1394
سید محمود هاشمی دهسرخی

ص10 :
«الف»
آداب و رسوم عزاداري اربعین

در شییهر کرب /مرسییوم اسییت که عزاداری اربعین را در حسییینیه ها و هتل ها و منازل برگزار مي کنند .گاهي
اوقیات نیز در هیتیت هیاي برپیا شیییده در کوچیه و خییابیان ،بیه عزاداري مي پردازنید .برخی هم تمیايیل دارنید کیه
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م
اسسی/م و بین اسحرمین و حرم حضیرت عیی ِه
هیتت عزاداری خود را از مسییر حرم امام حسیین عیی ِه
عیور دهند.
َ
َ
طیق قوانین عتیۀ امام حسیین و حضیرت اباس ضیل َعی ْی ِهما اس َّسی/م  ،هیتت هاي مذهیی ابتدا بايد شیناسینامه ای
را دريافت کنند و سیپس در موعد مقرر ،از م ان مشیخ

شیده حرکت نمايند و به عزاداری بپردازند .تیمین

امنیت هیتت ها ،بر عهدۀ مسییتوسین هیتت ها مي باشیید و آن ها وظی ه دارند با ايجاد حصییارهايي ،مانع از
ورود افراد غريیه به هیتت ها شوند.
از آنجايي که افراد شییرکت کننده در هیتت هاي عزاداری ،بي شییمار اسییت و ت تیش و بازرسییی آن ها زمان
زيادي مي برد ،و از طرف ديگر ،بازرسیی هیتت ها مي تواند نیم دسیته هاي عزاداري را بر هم بزند ،اين گونه
هیتت ها بدون
ص11 :
َ
َ
ت تیش و بازرسیی ،وارد صیحن مطهر امام حسیین و حضیرت اباس ضیل َعی ْی ِهما اس َّسی/م می شیوند .برخی از آن

ها ا ازۀ توقف در صحن را دارند و برخی نیز به صورت گذری ،از داخل حرم عیور می کنند.
اربعین اول و اربعین دوم

َ
َ
بنا بر مسیتندات تاريخي ،شی ي نیسیت که اهل بیت َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،در روز اربعین به کرب /رسییده اند؛ اما در
َ
َ
گ ته ها و نوشته هاي نیريه پردازان ،دربارۀ بازگشت اهل بیت َعی ْی ِهم اس َّس/م به کرب /و م/قات آن ها با ابر

بن عیداسیه انصیاري ، Eاصیط/ح «اربعین اول» و «اربعین دوم» به چشیم مي خورد .برخي مي گويند که اهل
َ
َّ َ
اسس/م در اربعین اول به کرب /رسیدند ،و برخي مي گويند که در اربعین دوم وارد کرب /شدند.
بیت َعی ْی ِهم
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م ؛ يعني همان  20صی ر
اربعین اول ،اصیط/حي اسیت براي چهیمین روز شیهادت امام حسیین عیی ِه
سال  61ه.ق .اما دربارۀ اربعین دوم ،دو ديدگاه و ود دارد:
َ َ ْ َّ َ
اسس/م ؛ يعني  10ربیع ارول  61ه.ق؛
1.هشتادمین روز شهادت امام حسین عیی ِه
1. 20ص ر سال  62ه.ق؛ يعني سال دوم شهادت.
َ
َّ َ
اسس ی/م را در کرب/
برخي از مقتل نگاران  -همانند سهوف و مثیر ارحزان  -م/قات ابر با اهل بیت َعی ْی ِهم
َ
َّ َ
اسسیی/م  ،در اربعین اول و در همان
مطرح کرده اند .با تو ه به نقل آنان ،برخي گ ته اند که اهل بیت َعی ْی ِهم
سیال نخسیت شیهادت ،به کرب /رسییدند .برخي نی ز گ ته اند که چون فاصییۀ بین شیام و کرب /زياد بود و بنا بر
َ
َّ َ
اسسی/م چندين روز از ماه صی ر را در شیام بودند ،نمي توانسیتند در اربعین
شیواهد تاريخي ،اهل بیت َعی ْی ِهم
اول همان سال ،به کرب /بروند .بنا بر اين ،مم ن است
ص12 :
م/قات آن ها با ابر ،بعد از اربعین ا ول آن سال ،يا در اربعین سال بعد ات اق افتاده باشد .هر يک از طرفین
نیز ،شواهدي را براي سخنان خود ارائه کرده اند.
که در مدخل موافقان و مخاس ان اربعین اول و دوم به آن اشاره شده است.
َّ َ
ََ
السالم
اربعین ،جايگاهي ويژه براي امام حسین عل ْی ِه

َ
َ
َ
َ
حضیرت امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م در بین اهل بیت عصیمت و طهارت َعی ْی ِهم اس َّسی/م  ،وي گي هاي منحصیر

بیه فردي دارد؛ بیه طور مثیال :خیدا در تربیت او ،شیی یا قرار داده اسیییت؛ در زير قییۀ او ،دعیا مسییتجیاب مي

شیود؛ )(1حرم او ،تنها حرمي اسیت که مسیافر مي تواند نمازش را تمام يا شی سیته بخواند )(2و بسییاری از
خصوصیات ديگر که بسیاری از آن در کتاب

َ
خصیائ اسحسیینیۀ شییخ ع ر شیوشیتری گرد آمده اسیت .ي ي ديگر از موارد اختصیاصیي امام حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م  ،اربعین آن بزرگوار است که از دو هت ،حائز اهمیت مي باشد:
اسف .عزاداری روز اربعین
شییعیان هان ،هر ساسه در روز اربعین آن بزرگوار ،به سوگواري و عزادي مي پردازند .اگر چه در ايران مرسوم
اسییت که در اوسین چهیم ،براي هر تازه گذشییته اي مجیس ختم بر پا کنند ،اما اين کار در سییال هاي بعد،
َ
َ
ت رار نمي شیود .در حاسي که اربعین و چهیم سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،هر سیاسه ت رار مي شیود؛ گو اين که
عاشوراي هر سال ،نخستین روز شهادت آن حضرت است و اربعین هر سال،
ص13 :
َّ َ ْ ْ
ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ف َ
َ
1-أر و ِإن ا ِْل ابة تحت قی ِت ِه و اسشی اَ ِفي ترب ِت ِه و اأ ِئمة عی ِیهم اسسی/م ِمن وس ِد ِه .ک اية ارثر فی اسن

عیی

ارئمة ارثني عشر ص 17
َْ َ
َ َ ْ َّ َ َ
«تت ام َا َّ
سصی َ/ه فی َا ْس َم ْسیجد َا ْس َح َرام َو َم ْسیجد َا َّ
ول َو َم ْسی ِج ِد اس وف ِه َو َح َ ِرم
سی
سر
ِ ِ
ِ ِ
2عن اسصیادق عیی ِه اسسی/مِ :ِ
ِ
ِ
َ
َا ْسییح َسیییی ْییین َعیی َییی ْیییه َّ
اسسیییی/م» اسیی ییافییی ط داراسییحییديییث ج 9ص 342مسییییاسییه .1292
ِ
ِ
َ
َ ْ َّ َ
مسیافر می تواند در حرم  ،مسیجد متصیل به حرم و رواق حضیرت سییداسشیهدا عیی ِه اسسی/م نماز خود را تمام
بخواند .توضیح اسمسائل امام خمینی ص .296

نخسییتین اربعین فقدان آن امام همام مي باشیید و بايد گرامي داشییته شییود .از اين رو ،ي ي از رموز حیات و
اودانگي قیام حسیني ،همین اربعین است.
َ
َّ َ
اسس/م  ،فقط ساسگرد شهادت مي گیرند و فقط در
اين در حاسي اسیت که شیعیان براي ديگر اهل بیت َعی ْی ِهم
َ
َّ َ
اسسی/م  ،اربعین برپا
روز شیهادت آن حضیرات ،به عزاداري مي پردازند .براي هیک کدام از اهل بیت َعی ْی ِهم
نمي شییود؛ حتي در تیاريخ و روايیات ،مطییي دربیارۀ گرفتن اربعین و برپیايي بزرگیداشیییت در چهیمین روز
َ
َ
شیهادت اهل بیت َعی ْی ِهم اس َّسی/م  ،در نخسیتین سیال شیهادت آن ها به چشیم نمي خورد .سیوگواري در اربعین

و گرامي داشیت چهیمین روز شیهادت ،هم در سیال اول و هم در سیال هاي ديگر ،اختصیاص به حضیرت
َ َ ْ َّ َ
اسس/م دارد.
سیداسشهدا عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م  ،از برپايي
برخي از نويسییندگان ،با بیان ادسه اي میني بر اختصییاص اربعین به سیییداسشییهدا عیی ِه
یسیات ختم در روز چهیم اموات ،به شیدت انقاد کرده اند .سیید محمد محسین حسییني طهراني ،در کتاب
«اربعین در فرهنیگ شیییعیه» ،گرفتن اربعین براي اموات را بیه شییدت مح وم مي نمیايید و آن را منحصییر بیه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م مي داند و به رواياتي تمسی مي ويد که بیش از سیه روز عزاداري را ايز نمي
سییداسشیهدا عیی ِه
دانند .او مي نويسید« :مسییسۀ اربعین ،قطعا از گرفتن ه تم و سیاسگرد براي میت ،شینیع تر و قییح تر اسیت؛
َ
َّ َ
اسس/م وارد نشده است ».ع/وه بر
چون در مورد اقامۀ اربعین براي مردگان ،خیر و اثري از سیوي ائمه َعی ْی ِهم
َ
اين ،اربعین از شیعارها و اختصیاصیات شییعه مي باشید که فقط و فقط به حضیرت اباعیداسیه اسحسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسسیی/م تعیق دارد .اگر قرار باشیید اقامۀ مجاسس اربعین براي مردگان ،به صییورت يک آداب و سیینت م کد
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م
درآيد ،ديگر چگونه مي توان آن را به عنوان يک شییعار و ع/مت و امتیاز براي سیییداسشییهدا عیی ِه
دانست؟)!(1
ص14 :
1- .برگرفته از اربعین در فرهنگ شیعه ،ص .102
ب .زيارت اربعین
َ
َ
اسیتحیاب زيارت اربعین ،تنها دربارۀ امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م وارد شیده اسیت و چنین سی ارشیی ،دربارۀ هیک
َ
َ
َّ َ
َّ َ
اسس/م خواسته اند اربعین
اسس/م و ود ندارد .گو اين که اهل بیت َعی ْی ِهم
يک از حضرات معصومین َعی ْی ِهم
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،يگانه باشید و نمونه هاي مشیابه ،آن را تحت اسشیعاع خود قرار ندهد .بنا بر اين از
امام حسیین عیی ِه
َ
َّ َ
اسسی/م و اعمال
نیر تاريخی و حديثي ،هیک پیشیینه ای را براي سیوگواري در اربعین ديگر معصیومین َعی ْی ِهم
َ َ ْ َّ َ
اسس/م است.
مربوط به اين روز نمي توان يافت و اين وي گي و امتیاز ،تنها برای امام حسین عیی ِه
اربعین در سال های اخیر

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م مي شید  -نخسیتین بار در
پس از سیقوط نیام بعث در عراق  -که مانع از عزاداری سییداسشیهدا عیی ِه

سیال  1382ه.شس  2003می/دي بود که شییعیان توانسیتند در اربعین حسییني ،به سیوی کرب /حرکت کنند.
در آغاز اين حرکت ،تنها دو  -سه میییون ن ر حضور داشتند .در سال های بعد ،تعداد زائران شرکت کننده در
اين راهپیمايی عییم ،به بیش از ده میییون ن ر رسیید ).(1در سیال  1392ه.ش که مصیادف با اربعین 1435
ه.ق بود ،برخی گزارش ها ،از حضور پانزده میییون زائر در کرب /خیر مي داد).(2
ً
اخیرا تعداد زائران اربعین ،از بیست میییون نیز گذشته است.
اربعین در فرهنگ اسالمي

عدد چهل يا عدد اربعین ،ايگاه وي ه ای در فرهنگ اسی/می دارد و در آيات قرآن و روايات اسی/مي ،تو ه
و عنايت خاصي به عدد چهل شده است.
ص15 :
1- www.tasnimnews.com
2عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريف www.ardanews.comاسف .اربعین در قرآن
واژه اربعین ،چهار مرتیه در قرآن به کار رفته است.
َ
َ
قرآن کريم ،مدت خیوت حضیرت موسیي َعی ْی ِه اس َّسی/م در کوه طور و هم صیحیتی او با خدا را چهل روز رکر
َ
َ
َ ًَ
ْ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً َْ
وسیی ثِ /ث َین س ْییة َو أت َم ْم َن َاها ِب َعشی فر ف َت َّم ِمیقات َر فب ِه أ ْر َب ِع َین س ْییة؛ )(1با موسیي ،سیي شیب
مي کند« :و واعدنا م
وعده گذاشیتیم و آن را با ده شیب ديگر تمام کرديم تا آن که وقت معین پروردگارش ،در چهل شیب به پايان
رسید».

َّ َ ْ َ ْ
َْ َ َ َ َ
َ
َ ْ َ ْ
َْ
ین سی ْییی ًه ثی َّم ِاتیخیذتیم اسی ِعی ْجیل ِمی ْن َبی ْعی ِد ِه َو أنیتی ْم
واعیدنیا میوسیییی أربی ِعیی
1.در آيیۀ ديیگیر میی یرمیايید :و ِإر
ٰ
َ
ظ ِاسمون؛ )(2هنگامی که با موسییی چهل شییب وعده گذاشییتیم ،شییما پس از رفتن او ،به پرسییتش گوسییاسه
پرداختید؛ در حاسی که ستم ار بوديد.
 2.در مورد قوم بني اسیرائیل که به دسیل ک ران نعمت و پرسیتش گوسیاسه ،مح وم به سیرگرداني چهل سیاسه
َْ
ع َ َ
ً
َ َّ
َ
شییدند،مي فرمايد« :ف ِننها م َح َّر َمة َعی ْی ِه ْم أ ْر َب ِع َین َسیی َنة َي ِتیهون ِفي اأ ْرض؛ )(3ورود به سییرزمین موعود ،تا
چهل سال بر آنان حرام گشت و آنان در بیايان ،سرگردان شدند».
ْ ْ َ
َ
فرمايد«:و َو َّصی ْی َنا ِاْلنسیان
3.همچنین سین چهل سیاسگی را سین بیو ع عق/نی انسیان معرفی می ند و می
َ َ َ َّ َ َ َ
ً َ
َ َ َ ً
ً َ
ً
َ
واسد ْي ِه ِإ ْحسیانا َح َمی ْته أ امه ک ْرها َو َوضی َع ْته ک ْرها َو َح ْمیه َو ِفصیاسه ث/ثون شی ْهرا َح ِتی ِإرا َبیغ أشیده َو َبیغ أ ْر َب ِع َین
ِب ِ
ًََ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ًَ
قال َر فب َأ ْوز ْعني َأ ْن َأ ْش َر ن ْع َم َت َ َّاستي َأ ْن َع ْم َت َع َی َّي َو َ
صاسحا ت ْرضاه
ل
م
ع
أ
ن
أ
و
ي
د
واس
یی
ع
سنة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص16 :
1- .سوره اعراف ،آيه .142
2سوره بقره آيه .513- .سوره مائده ،آيه .26
َ
ْ
َ َ ف
ف
َو أ ْصیی ِی ْح ِسي ِفي ر فر َّي ِتي ِإني ت ْیت ِإس ْی َو ِإني ِم َن اسم ْسیی ِی ِم َین؛ )(1ما به انسییان سیی ارش نموديم که به پدر و
میادرش نی ی کنید .میادرش او را بیا نیاراحتی حمیل می نید و بیا نیاراحتی بر زمین میگیذارد و دوران حمیل و از
شییر گرفتنش ،سیی ماه طول می شید؛ تا زمانی که به کمال رشید و قدرت برسید و چهل سیاسه گردد و بگويد:
پروردگارا! مرا توفیق ده تا شی ر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادهای ،بهجا آورم و کار شیايسیتهای انجام
دهم تا از آن خشیینود گردی .فرزندان مرا نیز صییاسح گردان .من به سییوی تو بازمیگردم و توبه می کنم و از
مسیمانان هستم».
ب .اربعین در روايات

در احاديث و روايات اسی/می نیز تو ه خاصیی به عدد چهل يا عدد اربعین شیده اسیت که به برخی از آنها
اشاره می نیم:
1.عقل انسیان  -متناسیب با اسیتعداد هر فرد  -در چهل سیاسگي اسیت که به بارترين در ۀ کمال خود مي
رسد).(2
2.در چهل ساسگي ،رشد انسان کامل مي شود).(3
َّ
َّ َ َّ َ
3.پیامیر گرامي اس/م َصیی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه َو َسی ْم  ،در سن چهل ساسگي به رساست میعوث شد).(4
َ َ َ
4.همه پیامیران َعی ْی ِهم ا َّسس/م  ،در چهل ساسگي میعوث شدند).(5

َ َ َ
5.حضرت آدم َعی ْی ِه ا َّسس/م در فراق بهشت ،چهل روز گريست).(6
ص17 :
1سوره احقاف آيه 152- .آمال اسواعیین ،ج  ،2ص .138
3- .غواسي استاسي ،ص .431
4- .آمال اسواعیین ،ج  ،2ص .328
5- .عیون ارخیار ،ج  ،2ص .36
6- .بحار ارنوار ،ج  ،11ص .162
َ َ َ
6.حضرت آدم َعی ْی ِه ا َّسس/م در مرگ هابیل ،چهل شب گريه کرد).(1
َ َ َ
7.در طوفان نوح َعی ْی ِه ا َّسس/م  ،چهل روز باران باريد).(2
8.خدا چهل روز به فرعون مهیت داد).(3
9.تعطییي مسا د به مدت چهل شب ،از نشانه هاي ظهور است).(4

10.زمین ،چهل روز در مرگ م من مي گريد).(5
 11.دعاي چهل م من براي فردي که از دنیا رفته ،مو ب بخشش او مي گردد).(6
 12.هر کس چهل حديث ح ظ کند ،خدا او را در قیامت ،فقیه و دانشمند محشور مي کند).(7
 13.هر کس خود را چهیل روز براي خیدا خیاس

و پیاك گردانید ،خیدا چشییمیه هیاي ح میت را از قییب او بر

زبانش اري مي سازد). (8
 14.هر کس چهل روز ،ايمان و اعمال خود را براي خدا خاس

گرداند ،خدا زهد و بي ع/قگي به دنیا را در

قیب او قرار مي دهد).(9
 15.هر کس چهل روز خود را براي خدا خاس
ص18 :
1- .بحار ارنوار ،ج  ،11ص .44
2- .بحار ارنوار ،ج  ،11ص .162
3- .اتحاف اسساده ،ج  ،1ص .75
4- .صحی ه اسرضا ،ص .14
5- .ت سیر عیاشي ،ج .154 ،2
6- .خصال صدوق ،ج  ،2ص .316
7- .میزان اسح مه ج  ،4ص .1931
8- .عیون اخیار اسرضا ،ج  ،2ص .85
9کافی ج ، 2ص .1610-همان

گرداند ،ايمان در قییش تثییت مي شود).(10

 16.هر کس چهل روز خود را براي خدا خاس

گرداند ،به دردهاي سیمي و روحي شیناخت پیدا مي کند

و با درمان آن ها آشنا مي گردد).(1
17.اگر کسی مشروب بنوشد ،نمازش تا چهل روز پذيرفته نمیشود).(2
18.خوردن انار ،شیطان را تا چهل شیانه روز ،از انسان دور می کند).(3
ج .اربعین در عرفان
اربعین گرفتن يا چیهنشینی ،در سیر و سیوک و عرفان نیز موضوعیت دارد.
چیه نشیینی بدين معنا اسیت که فرد برای انجام رياضیت و عیادت شیرعی ،به مدت چهل روز ،انزوا اختیار
کند و در گوشییه ای خیوت ،به رکر و عیادت بپردازد و مشییغول رياضییت گردد و سذتهای دنیوی را ترك کند و
مراسییم وآداب چییه را بیه یا آورد .انسیییان وقتی میتوانید بیه مراحیل عرفیانی پیای گیذارد کیه يیک اربعین بیه خود
بپردازد و در مدت چهیل روز ،با رکر گ تن و دعا خواندن و مواظییت و مراقییت ،به مطیوب خود دسییت يابد.
به قول حافظ:
سحرگه رهروی در سرزمینی *** همی گ ت اين معما با قرينی
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف *** که در شیشه بماند اربعینی
خاقانی شروانی در اين زمینه میگويد:
بگو با مغان کاب کاری شما راست *** که در کار آب شما میگريزم
مرا ز اربعین مغان چون نپرسی *** که چل صیح در مغسرا میگريزم
ص19 :
1-همان

2تحف اسعقول ص .122َ َ َ
3-صحی ة ارمام اسرضا َعی ْی ِه ا َّسس/م ص .53

َّ َ
ََ
السالم
اربعین و امام حسین عل ْی ِه

در بسییاري از آيات و روايات مي بینیم که عدد چهل ،براي موضیوعات گوناگون مطرح شیده اسیت .دسیته اي
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مي باشند.
از اين روايات ،در رابطه با امام حسین عیی ِه
مرحوم شیییخ احمد موريي ،در کتاب «ارربعینیات» ،روايات مربوط به عدد چهل را گرد آورده و بخشییي از
َ
َ
کتاب را با عنوان «باب في ما يتعیق باسحسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م » ،به روايات حاوي عدد چهل دربارۀ امام حسیین
َ
َ
َعی ْی ِه اس َّسی/م اختصیاص داده اسیت ).(1مواردي که وي در اين بخش ،از کتاب هاي مختیف گرد آورده ،بدين
شرح است:
َّ
َّ َ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،تا چهل روز از انگشیت و دهان رسیول خدا َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه َو َسیی ْم ارتزاق
1.امام حسیین عیی ِه
َ َّ ْ
َ
َ َ
مي کرد و گوشیت و خونش ،از رسیول خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم روئید« .کان َرسیول اسی ِه يد ِخل ِس َسیانه
ً ََ َ َ َ َ
ً َ ًَ َ َ َ
َ َّ َ
َ َ
َ َّ َ َ َ
َ
َ
ِفي ِفی ِیه ف َیغ اره ک َمیا َيغ ار اسط ْیر ف ْرخیه ف َی ْج َعیل اسیه سیه ِفي ر ِسی ِر ْزقیا ف َعیل ر ِسی أ ْر َب ِع َین َي ْومیا َو س ْییة ف َن َیت س ْحمیه ِم ْن
َ َّ
َس ْحم َ
ول اسی ِه)».(2
س
ر
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َّ َ
«قال َابوم َ
خنف َبقي
بسیتند.
همت
کمر
،
م
/
2.چهل ن ر براي کشیتن و دا کردن سیر امام حسیین عیی ِه اسسی
ِ
َ َ َ
َ َّ ً
َ ً َ َ
َ
/ث سیاعات م َن َّ
خا ب َدمه رام ًقا بطرفه ا َسي اس َّسیماَ َ
یائک َو
ض
ق
یي
ع
ا
ر
ی
ی
ص
سهي
ا
يا
نادي
ي
و
ط
ی
م
هار
اسن
اسحسیین ث
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ف ِ
َ
َّ
ً
َ
َ
َ ََ َ َ َ َ
یاث اسمس َ
ر َم ع
عیود سی َ
ريدون َح َّز َ
ريف اسم َّرمَ ،و َيقول ع َمر
اسش
ه
اس
ر
ي
سا
فار
عون
رب
ا
یه
س
ا
ر
یاد
ف
غیثین.
یت
غ
يا
واک
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
عد َو يی م َع فجیوا ِبق ِتی ِه)».(3
بن س ف
َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م
اسس/م  ،چهل زخم بود« .أ ِصیب اسحسین عیی ِه
3.تعداد زخم هاي عمیق امام حسین عیی ِه
ص20 :
1- .احمد موريي ،اربعینیات ،ص .156

2- .به نقل از مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،4ص .50
3- .به نقل از ينابیع اسموده ،ص .348
َ َ َ َ ْ َّ َ ٍّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َي ْو َم أ ِصیب و عیی ِه یة خز فحسینا ِفیها أرب ِعین ِ راحة ما بین طعن فة و حربة)».(1
َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،چهل ن ر را در روز عاشیورا به درک واصیل کرد«َ .ر َوی أبو
4.رو اسجناح ،اسیب امام حسیین عیی ِه
َ
َ َ ََْ
ْ
ً
ِمخ َن فف ق َتل اس َرس أ ْر َب ِع َین َر ».(2)/
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م گريسیتند.
5.آسیمان و زمین و کوه ها و خورشیید و درياها و م/ئ ه ،چهل روز بر امام حسیین عیی ِه
َ
َّ ْ َ َ ْ َ
َ
َ ْ َ ْ
َ َ َ َ ْ َّ
ً َّ
اسیه ع َيا ز َر َارة إ َّن َّ
اسسیی َم َاَ َب ت َعیی اسح َسیی ْین أ ْر َب ِع َین َصیی َیاحا ِباسد ِم َو ِإن اأ ْرض َب ت أ ْر َب ِع َین
«قال أبو عی ِد ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ ً َّ َ َ َّ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً ْ
َّ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َّ
وف َو اسح ْم َر ِة َو ِإن اس ِج َیال تقط َعت َو ان َتث َرت َو ِإن
سی
اس
صییاحا ِباسسیو ِاد و ِإن اسشیمس ب ت أرب ِعین صییاحا ِب
ِ
ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ ْ
َ
ْ
اس ِیحار ت جرت و ِإن اسمِ /ئ ة ب ت أرب ِعین صیاحا عیی اسحسین ع)».(3
ِ
َ
َ
َ َ ْ َّ َ
«ت َو َّ َه ع َمر بنَ َ
عد ِاسي اس وف ِة
ی
س
کرد.
یوار
س
یتر
ش
چهل
بر
ا
ر
م
/
6.عمر سیعد ،اهل بیت اباعیداسیه عیی ِه اسسی
ف
ِ
َّ َ َ
َ
عین َ َم ً /ب َغیر َو َطاَ َ
حو َا َرب َ
َ
طاَ)».(4
غ
ر
و
ن
مال
سج
ا
ي
ی
ِباسسیايا ع
ِ ف
ِ ِ ِ
ِ ِ
7.سیر بريدۀ امام حسیین َع َی ْیه َّ
اسسی َ/م  ،چهل روز بر دروازۀ شیام بودَِّ « .ان َر َأس اسح َسیین صیی َب َعیي م َ
نار ِة
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ ً
عین َيوما)».(5
ِامع َد ِمشق ارب
ِ
اسسی َ/م  ،بعد از چهل روز دفن شید .از اين رو ،روز اربعین را َ
8.سیر امام حسیین َع َی ْیه َّ
«م َر اد َّ
اسرأس» گويند.
ِ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ
َ
َ
َ َّ
«ر َه َ
مام َیة ِاسي انه اعید ِاسي اسجن ِة و د ِفن ِب رب /بعد اربعین يوما ِمن اسقتل)».(6
ار
ت
ی
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َّ َ
ََ
َّ
اسسی/م بسیتند ،بعد از چهل روز فروکش کرد« .رک َر ِهشیام بن اس ییيِ :ان
9.آبي که بر قیر سییداسشیهدا عیی ِه
ََ َ َ
َ
َ
َ
اسماَ ا ِري َعیي ق ِیر اسح َسین ِسیمحي اث َره نض َب اسماَ َبعد
ِ
ص21 :
1- .به نقل از دعائم اْلس/م ،ج  ،2ص .154
2- .به نقل از مناقب شهر آشوب ،ج  ،4ص .58

3- .به نقل از کامل اسزيارات ،ص.81
4- .به نقل از ينابیع اسموده ،ص .350
5- .به نقل از کامل بهائي.
6- .به نقل از نور اربصار شیینجي.
َ َ َ ً
عین َيوما)».(1
ارب
َّ َ َ َ ْ
َ
َ َ ْ َّ َ
یادقِ :إن َح ْول ق ْی ِر اسح َسی ْین
ص
اس
«قال
یت.
س
ا
کرده
احاطه
یته
ش
فر
ار
ز
ه
چهل
ا
ر
م
/
10.قیر امام حسیین عیی ِه اسسی
ِ
ِ
َْ
َ َ َ
َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ً ً
عین أسف َمی ف ش ْعثا غ ْیرا َي ْی ون َعی ْی ِه ِإسی َي ْوِم اس ِق َی َام ِة)».(2
عیی ِه اسس/م ارب
َ
َ
َ
َ
11.رکر گ تن با تسیییح تربت سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،ثوابي چهل برابر دارد« .قال مو َسیی ْبن َ ْع فر :سی ْی َح فة
َ َّ َ ً َّ َ َ َّ َ ِ
َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ َ َ ع َ َ َ َ َ َّ ً
ف َ َّ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِم ْن ِطین قی ِر أ ِبي عیی ِد اسیی ِه ع ِفیهیا ث/ث و ث/ثون حییة متی قییهیا ر ِاکرا ِسیی ِه کتیب اسییه سیه ِب یل حیی فة أربعون
ً ِ
َح َس َنة)».(3
َ
َ َ ْ َّ َ
یادق:
ص
اس
«قال
یتند.
س
ر
ب
ییوات
ص
او
بر
تا
گمارد
مي
یته
ش
فر
چهل
،
م
/
12.خدا براي زائر امام حسیین عیی ِه اسسی
ِ
َ
َ َ َ َ ْ َ َْ َ ً َ
ً َ َّ َ َ َّ
ْ َ َ َ َ َ ً َ َْ َ َ َ َ ا َ
َ
ْ
ون َع َی ْیه َح َّتی ي َواف َي َق ْیرَ
اب من ِز ِسی ِه ر ِاکییا أو می ِاشییییا وکیل اسیه ِبی ِه أربعین می یا ِمن اسمِ /ئ ی ِة يصییی
ِ
ِ
ِإ ْرا خرج ِمن بی ِ
َ
اسح َس ْین)».(4
ِ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م ) مسیتحب اسیت و از نشیانه هاي
13.زيارت اربعین (در چهیمین روز شیهادت امام حسیین عیی ِه
م من مي باشد).(5
اربعین و پیاده روي از ديدگاه علما
حضرت آيت الله العظمی ملکی تبريزی (ره)

میرزا واد آقیای می ی تیريزی (ره) ي ی از مرا ع عیاسیقیدر هیان تشیییع بود کیه بیارهیا بیا پیای پییاده ،از نجف
اشرف به کرب/ی مع /مشرف شد .او دربارۀ مراقیه و
ص22 :

1- .به نقل از اسیدايه و اسنهايه ،ج .8
2- .به نقل از مناقب ابن مغازسي ،ص .397
3- .به نقل از رياض اسمصائب.
4- .به نقل از کامل اسزيارات ،ص .225
5- .به نقل از اماسی شیخ صدوق ،ص .251
بزرگداشیت اربعین حسیینی می گويد« :بر مراقیه کننده رزم اسیت که بیسیتم صی ر اربعین) را روز حزن و ماتم
قرار دهید و ت/ش نمیايید کیه امیام شییهیید میا را در مزار حضییرتش زيیارت کنید؛ هر چنید تنهیا يیک بیار در تمیام
عمرش باشیید؛ همان گونه که حديث شییريف ،ع/مت های م من را پنر امر رکر کرده اسییت :پنجاه و ي
رکعت نماز در شییانه روز ،زيارت اربعین ،انگشیتر در دسیت راسیت کردن ،پیشیانی بر خاک گذاشیتن ،و بیند
ْ َّ
اسیه َّ
اسر ْحمن َا ْس َر ْ
حیم در نمازها)».(1
گ تن ِبس ِم ِ
ِ
حضرت آيت الله العظمی خامنه ای دامت ظله

حضیرت آيت اسیه خامنه ای ،رهیر معیم انق/ب ،درباره اهمیت بزرگداشیت روز اربعین حسیینی می فرمايد:
«شیروع اربه مغناطیسیی حسیینی ،در روز اربعین اسیت .ابر بن عیداسیه را از مدينه بیند می ند و به کرب/
می شد .اين همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی ،در دل من و شما هست.
اين سینت حسینه ،توانسیته اسیت در طول سیاسیان گذشیته ،ضیمن ايجاد نوعی نشیاط و پويايی در فقه و مذهب
ع ری ،و ضییمن نشییان دادن ارادت به اهل بیت اسمال  ،عامل اتحاد شیییعیان هان باشیید و بتواند عامیی
ناگسیسیتنی برای پیوند و نزدي ی قیوب شییعیان گردد و تحورتی را در تاريخ تشییع و کشیورهای منطقه ،و به
وي ه عراق ،ايجاد کند.
َ
َ َ
فقط يک میه در باب اربعین عرض کنم :آمدن اهل بیت حسیین بن عیی َعی ْی ِه َما ا َّسسی/م به سیرزمین کرب/

 که اصیل اين آمدن ،مورد قیول هسیت؛ اما سیال اول يا دوم بودن آن معیوم نیسیت  -فقط برای اين نیود کهدسی خاسی کنند

ص23 :
1تر مه اسمراقیات ،کريم فیضی ،ص .85يا تجديد عهدی ب نند؛ آن چنان که گاهی بر زبانها اری می شییود .مسیییسه ،بسیییار بارتر از اين بود .نمی
َ
َ َ
َ َ ْ َّ َ
اسیه َعی ْی َها را بر همین مسیائل
م
/
ی
س
کیری
زينب
مثل
يا
م
/
شیود کارهای شیخصییتی مثل امام سیجاد عیی ِه اسسی
ِ
عادی راير ظاهری حمل کرد .بايد در کارها و تصیمیمات شیخصییت هايی به اين عیمت ،در سیت و وی
رازهای بزرگ تر بود.
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م  ،در حقیقت ،امتداد حرکت عاشییورا بود .با اين کار،
مسیییسه آمدن بر سییر مزار سیییداسشییهدا عیی ِه
َّ
َّ َ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م و دوسییتان خاندان پیغمیر َص ییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه َو َس یی ْم و
خواسییتند به پیروان حسییین بن عیی عیی ِه
مسییمانانی که تحت تیثیر اين حادثه قرار گرفته بودند ،ت هیم کنند که اين حادثه تمام نشید؛ مسییسه با کشیته
شدن ،دفن کردن و اسارت گرفتن و بعد رها کردن اسیران ،خاتمه پیدا ن رد؛ مسیسه ادامه دارد.
به شییعیان ياد دادند اينجا محل ا تماع شیما اسیت؛ اينجا میعاد بزرگی اسیت که با مع شیدن در اين میعاد،
هدف امعۀ شییعی و هدف بزرگ اسی/می امعۀ مسییمین را بايد به ياد هم بیاوريد؛ تشی یل نیام اسی/می و
ت/ش در راه آن ،حتی در حد شهادت ،آن هم با آن وضع! اين چیزی است که بايد از ياد مسیمانان نمی رفت
َ
َّ َ
اسسیی/م به
و خاطره آن برای همیشییه زنده می ماند .آمدن خاندان پیغمیر ،امام سییجاد و زينب کیری َعی ْی ِهم
کرب /در اربعین ،به اين مقصود بود)».(1
حضرت آيت الله العظمی بهجت (ره)

آيت اسیه اسعیمی محمدتقی بهجت فومنی (ره) درباره نقش پیاده روی روز اربعین فرموده اسییت :وقتی امام
َ
َ َ َّ َ
َ َّ ْ
زمان َع َّجل اسیه ت َع ِاس َي ف َر َ ه اسش ِريف ظهور می فرمايد ،پنر ندا خطاب به
ص24 :
1-پايگاه اط/ع رسانی دفتر مقام معیم رهیری ،سخنرانی 1385س1س1

َ ْ َ
ْ َ
َ
عاسم أنا َّ
اسصی ْم َصیام اسم ْن َتق ِم؛ أر يا أهل
اهل عاسم می ند« :ار يا اهل اسعاسم انا اسمهدی اسمنتیر؛ أر يا أهل اس
ِ
َ ْ َ
َ ْ َ َّ ِ ْ
ْ َ َّ ِ ْ
ً
ْ ً
َ
اسعاس ِم إن َ ِدی اسح َسی َین ق َتیوه َعطشیانا؛ أر يا أهل اسعاس ِم إن َ ِدی اسح َسی َین َسیحقوه عدوانا؛ أر يا أهل اسعاس ِم
ً
َّإن َ ِدی ْاسح َس َین َ
طرحوه عريانا)»(1
ِ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،به همه عاسم معرفی می ند  .بنابراين ،در آن زمان
امام زمان خودش را به واسییطه امام حسییین عیی ِه
َ
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م را شییناخته باشییند؛ اما ارن هنوز همه مردم عاسم ،حسییین َعی ْی ِه
بايد همه مردم عاسم ،حسییین عیی ِه
َ
َ
َ
اس َّسی/م را نمی شیناسیند و اين تقصییر ما اسیت؛ چون ما برای سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م طوری فرياد نزديم که
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م به عاسم
همه عاسم ،صیدای ما را بشینود .پیاده روی اربعین ،بهترين فرصیت برای معرفی حسیین عیی ِه
است.
َ
َ
با اين ه زيارت سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م در اکثر برهه های تاريخ ی ،به سیختی انجام می شید و ان زائران در

خطر بود ،با اين و ود ،عاشییقانه خطرات را به ان می خريدند و در روز اربعین ،به پابوسییی امام حسییین
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نائل می شدند).(2
عیی ِه
حضرت آيت الله العظمی سیستانی دامت ظله

ايشیان در توصییه به شیرکت کنندگان در پیاده روی اربعین می فرمايد« :شیايسیته اسیت م منانی که خداوند
توفیق شییرکت در اين زيارت شییريف را به ايشییان عنايت فرموده  ،تو ه نمايند که خدای تیارک و تعاسی ،از
میان بندگان خويش ،پیامیران و اوصییايی را برگزيده تا پیشیوا و حجت مردمان باشیند و مردم از رهگذر تعاسیم
ايشیان ،هدايت يابند و از اعماسشیان تیعیت کنند .خداوند ،م منان را از آن رو به زيارت مشیاهد متیرکه ايشیان
تشويق نموده است که يادشان اودانه
ص25 :
1إسزام اسناصب في إثیات اسحجة اسغائب ،ج  ،2ص .2332- .www.mashreghnews

بماند و ايگاهشیان اعت /يابد ،و چون آن بزرگواران ،نمونه اع/ی بندگی خدای سییحان و هاد در راه او و
فداکاری برای دين اسییتوارش بوده اند ،اين امر ،سیییب به ياد آوردن خدای متعال و آموزه ها و اح ام او برای
مردم باشد.
َ
َ
بنابراين ،از سوازم اين زيارت آن اسیت که زائر ع/وه بر يادآوری ان فشیانی های امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م در

راه خداوند متعیال ،تعیاسیم دين حنیف  -از مییه نمیاز ،حجیاب ،اصیی/ح ،گذشییت ،بردباری ،ادب ،قوانین

آمدوشید و ديگر م اهیم پسینديده  -را رعايت نمايد تا زيارتش گامی در مسییر تربیت ن س برای پذيرش اين
امور و تثییت آثار آن تا زيارت های بعدی باشد.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م خواهد
چنین اسیت که شیرکت در اين مراسیم ،به منزسه حضیور در مجاسس تعییم و تربیت امام عیی ِه
َ
َّ َ
اسس ی/م را درک ن رده ايم تا آموزه های ايشییان را از حضییور خودشییان فرا
شیید .ما محضییر اهل بیت َعی ْی ِهم
بگیريم و به دسیت آن بزرگواران تربیت شیويم ،وسی خداوند متعال ،تعاسیم و رفتار آنها را برايمان ح ظ کرده و
ما را به زيارت استان ايشان ترغیب فرموده تا آنان ،نمونه هايی ممتاز برای ما شوند .و همان گونه که معاصران
ايشیان را که با آن بزرگواران زيسیته اند ،به محک امتحان کشییده  ،خواسیته اسیت تا میزان صیداقت ما را در
آرزوی زيستن در کنار آنان و پاسخگويی به آموزه ها و اندرزهايشان بیازمايد .پس بايد مراقب باشیم که میادا
آرزوی ما در زمینه درک محضیر آن بزرگان ،صیادقانه نیاشید .بايد بدانیم که اگر مطابق خواسیته ايشیان رفتار
َ
َ
کنیم ،امید می رود که با يارانشیان محشیور شیويم؛ زيرا از امیرم منان َعی ْی ِه اس َّسی/م روايت اسیت که در نگ
مل فرمود« :امروز کسانی با ما همراه شده اند که هنوز در صیب پدران و رحم های مادرانشان هستند)»(1
ص26 :
 1و سقد شیاهدنا اقوام في اصی/ب اسر ال و ارحام اسنسیاَ سییرعف بهم اسزمان و يقوی بهم اريمان  .نهراسی/غه ،خطیه .22
آنگونه که در حديث شیريف آمده ،نماز ،سیتون دين و معراج م منان اسیت و اگر پذيرفته شیود ،سیاير اعمال
پذيرفته اسیت و اگر مقیول نی تد ،ديگر اعمال مردود خواهد شید .سیزاوار اسیت که م من به ادای نماز در اول
وقت پايیند باشید؛ چرا که محیوب ترين بندگان در نزد خدا ،کسیی اسیت که به فراخوان نماز ،پاسیخی سیريع

تر دهد .شییايسییته نیسییت که م من در اول وقت نماز ،به عیادت ديگری بپردازد؛ زيرا نماز ،برترين طاعتها
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م روايت اسیت که «شی اعت ما به کسیی که نماز را سییک شیمارد ،نخواهد
اسیت .از اهل بیت عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به نماز در روز عاشورا ،نقل شده است که آن حضرت،
رسید» .پیرامون تو ه خاص امام حسین عیی ِه
به کسی که زمان فرارسیدن وقت نماز را يادآور شد ،فرمود« :نماز را به ياد آوردی؛ خداوند تو را از نمازگزاران
راکر قرار دهد» .و پس از اين س خن ،زير بارانی از تیر ،به نماز ايستاد.
ارزش و برکت عمل انسیان ،به میزان اخ/ص او برای خداوند متعال اسیت؛ زيرا خداوند ،ز آن عمیی را که
َّ
َّ َ َّ َ
خاس برای او و پاک از نیت غیر باشید ،نمی پذيرد .از پیامیر اکرم َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه َو َسیی ْم روايت اسیت
که هنگام مها رت مسییمانان از م ه به مدينه فرمود« :هر که برای خدا و رسیوسش هجرت کند ،هجرتش به
سییوی او خواهید بود ،و هر کیه برای بهره منیدی از دنییا هجرت نمیايید ،بیه سییوی دنییا مهیا رت کرده اسییت.
خداوند به میزان اخ/ص در عمل ،پا داش آن را چندان فزونی دهد که تا ه تصیید برابر شییود» .پس بر زائران
اسییت که در مسیییر خويش ،رکر خدای متعال را بسیییار بگويند و در هر گام و هر عمل خود ،اخ/ص را در
نیر داشییته باشییند و بدانند که خداوند متعال ،نعمتی همتای اخ/ص در عقیده و گ تار و رفتار را به کسییی
عنايت ن رموده است .عمل تهی از اخ/ص ،با
ص27 :
پايان زندگی دنیوی تمام می شییود ،درحاسی که عمل مخیصییانه ،هم در اين دنیا و هم پس از آن ،اودان و
میارک خواهد ماند.
َ َ
َ
رعايت پوشییش و حجاب ،از مهم ترين چیزهايی اسییت که اهل بیت َعی ْی ِهم ا َّسس ی/م حتی در سییخت ترين

شییرايط کرب ،/بی ه آن تو یه داشییتیه و خود ،وارترين اسگوی آن بوده انید .ايشیییان بیه انیدازه آزاری کیه از هتیک

حرمت خود ديدند ،از هیک رفتار دشیمن آزرده نشیدند .سذا بر همه زائران و به وي ه بر بانوان زائر ،فرض اسیت
که شیرايط ع اف را در رفتار و نوع پوشیش و ظاهر خود ،ح ظ نموده و از هر چه اين امر را خدشیه دار می ند
(مانند پوشییدن سیاس های تنگ و اخت/طهای زشیت و اسیت اده از زيورآرت ناروا) بپرهیزند؛ بی ه سیزاوار
اسیت که به منیور منه نگه داشیتن اين مراسیم مقدس از شیائیه های ناپسیند ،تا حد ام ان ،بارترين مراتب
ع اف را رعايت نمايند)...».(1

ايشیان همچنین در پیامی به مناسییت اربعین سیال  1392ه.ق ،از میییونها عزاداری که با پای پیاده ،به زيارت
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م رفته بودند ،تشی ر و قدردانی کردند و فرمودند« :از بزرگ ترين
حرم مطهر اباعیداسیه اسحسییین عیی ِه
منت هايی که خداوند برما داشیته اسیت  ،توفیق میییون ها ن ر از مومنان در انجام آسیان زيارت اربعین بود.
َ
َ
اين زيارت ،نمونه ای زيیا از وريتمداری و يادبود امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م و فداکاری هايشیان در راه اعت/ی
َ
َ
ً
َّ َ
اسسی/م موکدا وصییت شیده اسیت که زيارت امام حسیین َعی ْی ِه
دين اسیت .به امام باقر و امام صیادق َعی ْی ِهما
َّ َ
اسسی/م را به ا بیاورند و به عنوان اسگويی ،آن را آمیزۀ ان مشیتاقان آن حضیرت کنند .از آن زمان تا کنون،
اين زيارت به فضل خ داوند ،پابر ا مانده و از بهترين تجمعات مومنان گرديده
ص28 :
1- .www.sistani.org
اسییت؛ طوری که آنها به وسییییه اين زيارت ،ايمان خود را قوی و همت خود را بیند میگردانند .اين زيارت،
بسییار گوارا باشید بر کسیی که موفق به انجام آن شیده اسیت .بسییار سیپاسیگزارم از تمام کسیانی که مو یات
موفقییت اين زيارت بزرگ را فراهم کردند؛ از پییس و نهیادهای دوستی گرفتیه تا عتیات مقدسییه و کاروان های
حسینی که هزاران داوطیب از زن و مرد را به کرب /آورده و خدمتگزار آنان بوده اند)»(1
استحباب زيارت اربعین
اشاره

برای اين یه فقییه بتوانید بیه مسییتحیب بودن يی عمیل ح م کنید ،نییاز بیه «قول» يیا «فعیل» يیا «تقرير» معصییوم
َ َ ْ َّ َ
اسس/م ،می توان به هر سه مورد استناد کرد.
دارد .نسیت به مستحب بودن زيارت اربعین سیداسشهدا عیی ِه
الف .قول معصوم درباره زيارت اربعین

َ
شیییخ طوسییی ره در کتاب تهذيب ارح ام ،به روايت ص ی وان مال ،اسییتحیاب زيارت امام حسییین َعی ْی ِه
َ َ ْ َّ َ
َّ َ
اسس ی/م نقل کرده و متن زيارت نامه را نیز آورده اسییت ).(2همچنین ايشییان
اسس ی/م را از امام صییادق عیی ِه

َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در روز اربعین را از
اسسی/م زيارت سییداسشیهدا عیی ِه
حديثی را آورده که امام حسین عسی ری عیی ِه
نشانه های م من برمی شمارد ).(3بنابراين ،استناد به قول معصوم دراين باره ،محقق است.
اسیته مم ن است گ ته شود که سند اين روايات ،معتیر نیست .در پاسخ
ص29 :
1- www.atabe.ir
2تهذيب اأح ام  ،تحقیق خرسان ،ج  ،6ص .1133تهذيب اأح ام ،تحقیق خرسان ،ج  ،6ص .52بايد گ ت که درباره مسییتحیات  -يعنی اح ام شییرعی غیر اسزامی  -و ود سییند معتیر قوی ،چندان شییرط
نیسیت .همین که قراين و نشیانه هايی بر درسیتی مطیب و ود داشیته باشید و دسییی بر رد و ت ذيب و تخطته
آن نیاشد ،برای استحیاب ،ک ايت می ند.
ب .فعل معصوم دربارۀ زيارت اربعین

ازنیر فعل معصیوم نیز ،شیواهد و نمونه های مح می بر اعتیار زيارت اربعین و ود دارد .نقل شیده اسیت که
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،در اوايل دهه
اسسی/م  ،به عنوان باقی مانده خاندان حضیرت اباعیداسیه عیی ِه
امام زين اسعابدين عیی ِه
دوم ماه صی ر ،از شیام به سیوی کرب /حرکت فرمود .گ ته می شیود که يزيد نیز در اين زمان ،نسییت به قتل
َ
َ
سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م ،تیاهر به پشییمانی و ندامت می رد و می خواسیت به روشیهای مختیف ،وانمود کند
که نسیییت به واقعه ای که رخ داده ،نادم و پشیییمان اسییت .از میه ظاهرنمايی های او اين بود که اهل بیت
َ
َ
َعی ْی ِهم اس َّسی/م را نه به صیورت اسییر ،بی ه به صیورت محترمانه ،به موطن خودشیان مدينه برگرداند .او سییصید
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م قرار داد تا حضییرت را به مدينه
سییرباز را به همراه نعمان بن بشیییر انصییاری ،در اختیار امام عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در میانه راه  ،تصمیم گرفت که به کرب /برود.
برسانند؛ وسی امام عیی ِه

َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م را
برخی از منابع کهن تاريخی ،از میه آثار اسیاقیه ابوريحان بیرونی ،روز اربعین امام حسییین عیی ِه
َ
َّ َ
اسسی/م  ،حامل سیرهای
«روز بازگشیت سیرها» خوانده اند؛ چون گ ته می شیود که کاروان اهل بیت َعی ْی ِهم

شیهدا بود .اين موضیوع را ابوريحان بیرونی ،در اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم هجری نوشیته اسیت .با
اين ه می دانیم ابوريحان شیییعه نیوده ،اما اين موضییوع به قدری معروف و مشییهور بوده که آن را از شیییعیان
شنیده و در کتابش آورده است.
ص30 :
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،می خواسیت سیر میارك امام
اين مسیاسه ،می تواند م يد اين ن ته باشید که کاروان امام سیجاد عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م را به کرب - /يعنی محل دفن بدن مطهر آن حضییرت  -برگرداند .اسیته از نیر فقهی،
حسییین عیی ِه
سزومی ندارد که عضیو دا شیده  ،حتما به بدن بپیوندد و در همان قیری قرار گیرد که سید را دفن کرده اند؛
بی ه می توان در هر ای ديگر که منع خاصییی نداشییته باشیید ،با رعايت آداب شییرعی دفن کرد؛ وسی بهتر
َ
َ
اسیت عضیو دا شیده ،در کنار سید دفن شیود .بر همین اسیاس ،امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م تصیمیم گرفت به
کرب /برود و اين کار را به انجام رساند.
بنا بر آنچه که نقل شیده اسیت ،ايشیان در روز بیسیتم صی ر که روز اربعین بود ،به کرب /رسیید و به زيارت قیر
َ
َ
َ
َ
پدر بزرگوارش امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م شیتافت .اين عمیی بود که از امام معصیوم َعی ْی ِه اس َّسی/م سیرزد .از اين
َ َ ْ َّ َ
اسس/م استناد داد.
رو ،می توان زيارت اربعین را به فعل معصوم عیی ِه
رسییدن کاروان به کرب ،/حتی اگر به طور تصیادفی در روز اربعین صیورت گرفته باشید ،باز هم اين عمل ،از
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م سیرزده اسیت و دسیل شیرعی دارد و می توان از آن پیروی کرد و به عنوان ي عمل
يک معصیوم عیی ِه
مستحب شرعی به حساب آورد.
ج .تقرير معصوم درباره زيارت اربعین

در مورد زيارت اربعین« ،تقرير» نیز و ود دارد .بنا بر نقل معتیر ،ابر انصیاری پس از شیهادت امام حسیین
َ
َ
َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،خواسیت از مدينه به کوفه برود .چون نابینا شیده بود ،به دنیال کسیی می گشیت که در اين سی ر،
او را راهنمايی و همراهی
ص31 :

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م رسیاند.
کند .او سیرانجام ،عطیه عوفی را يافت .وی دسیت ابر را گرفت و به قیر امام حسیین عیی ِه
َ
ابر ،آن حضییرت را در روز اربعین زيارت کرد و زيارت وی ،مورد تیيیید و «تقرير» امام زين اسعیابدين َعی ْی ِه
َ َ ْ َّ َ
َّ َ
اسس ی/م در روز اربعین ،می
اسس ی/م قرار گرفت .بنابراين ،در زمینه مسییتحب بودن زيارت امام حسییین عیی ِه
توان به قول و فعل و تقرير معصوم استناد کرد).(1
ب راي اين که فقیه بتواند به مسییتحب بودن ي عمل ح م کند ،نیاز به «قول» يا «فعل» يا «تقرير» معصییوم
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،مي توان به هر سه مورد استناد کرد.
دارد .نسیت به مستحب بودن زيارت اربعین سیداسشهدا عیی ِه
انفجارها و شهداي اربعین

اين بخش ،برگی از مییومیت شیییعیان و نابخردي و قسییاوت دشییمنان شیییعه اسییت؛ گزارشییي مختصییر از
حم/ت خونین به عزاداران اربعین در سییال هاي اخیر که به شییهادت تعداد قابل تو هي از زائران حسیییني
انجامید.
در اربعین سییال  86ه.ش ،ان جاري در نوب غربي بغداد روي داد و ي زائر به شییهادت رسییید و  15تن
َ
ديگر زخمي شیدند .ان جار در مسییر اصییي منطقه اسدوره ،هنگامي رخ داد که کاروان زائران امام حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م با پاي پیاده ،راهي کرب /بودند .در اين ان جار ،دو تن از افراد پییس نیز زخمي شدند).(2
در اربعین سییال  87ه.ش ،تروريسییت های ت یری ،کاروان زوار حسییینی را در نقاط مختیف عراق ،مورد
حمییه قرار دادنید و مع زيیادی را بیه شییهیادت رسیییانیدنید .در ي ی از اين حوادث تروريسییتی کیه در شییهر
ارس ندريه در نوب بغداد ات اق افتاد ،يک زن ت یری ،کمربند ان جاري خود را در میان
ص32 :
 1برگرفته از گ ت وگوی حجت ارسیی/م محمد هادی يوسیی ی غروی  ،پايگاه اط/ع رسییانی پنر شیینیه1388س11س ، 15شماره انتشار.17481 :
2- www.عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريفarsnews.comws.com

کیاروان زائران حسییینی کیه بیا پیای پییاده عیازم کرب /بودنید ،من جر کرد و منجر بیه شییهیادت حیداقیل  50تن و
زخمی شدن بیش از  80تن شد.
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م به وقوع
در ان جار ديگری که در شییهر کرب /و در نزدي ی حرم حضییرت اباعیداسیه اسحسییین عیی ِه

پیوست 12 ،تن شهید و  30ن ر زخمی شدند).(1
به هنگام بازگشت کاروان ها نیز

ان جاري در منطقه اس ماسیه در نوب شرق بغداد رخ داد و  4تن شهید و  13تن زخمی شدند).(2
·در اربعین سیال  88ه.ش ،زائراني که با پای پیاده عازم کرب /بودند ،در شیمال شیرق بغداد ،هدف عمییات
انتحاری قرار گرفتند .اين ان جار 45 ،کشته و  106زخمی بر ای گذاشت).(3
·در اربعین سیال  89ه.ش ،دو خودروي بمب گذاري شیده در شیرق کرب /من جر شید که  6تن کشیته و 34
تن زخمي شدند).(4
·در اربعین سیال  90ه.ش ،در حومۀ شیهر بصیره ،ان جار مهییي رخ داد و از شییعیاني که مشیغول عزاداري
اربعین بودند 52 ،ن ر کشیته و بیش از  100تن زخمي شیدند .زائران حسییني در حال عیور از ايسیت بازرسیي
بودند که اين ان جار تروريستي ،آنان را به خاك و خون کشید).(5
در ان جار بغداد نیز 70 ،تن از عزاداران کشته شدند).(6
ص33 :
1- www.hawzah.net
2- www.taghribnews.com
3- www.deabel.org
4- www.mehrnews.com
5- www.khorasannews.com

avapress.comسس6- http:
·در اربعین سیال  91ه.ش ،ان جار خودروی بمب گذاری شیده در مسییر بازگشیت زائران کرب ،/بیش از 10
کشییته و  20مجروح بر اي گذاشییت .اين ان جار ،در شییمال شییهر حیه ،از تواقع اسییتان بابل عراق روي
داد).(1
·در اربعین سییال  92ه.ش ،در پي ان جار تعدادی بمب و خودروی بمب گذاری شییده در مسیییر حرکت
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  50 ،ن ر شهید و بیش از  150ن ر زخمی شدند).(2
زائران امام حسین عیی ِه
·در اربعین سال  93ه.ش ،در پي اصابت چند خمپاره ،تعدادي از زائران در کرب ،/دچار آسیب شدند).(3
اولین حاضران در اربعین

اوسین حاضران در اربعین
در اين که روز اربعین سیال  61ه.ق ،چه کسیاني در کرب /حضیور داشیتند و براي نخسیتین بار در تاريخ ،به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و اقامۀ عزا در روز اربعین پرداختند ،اقوال مختی ي و ود دارد.
زيارت امام حسین عیی ِه
ْ
َ
َ
«ق َال َّ
اسر ِاوي َو س َّما َر َ َع ِن َسیاَ اسح َسی ْین ع َو ِع َیاسه ِم َن
سیید بن طاووس رحمه اسیه در کتاب سهوف مي نويسید:
َ ِ
ْ
َ
َ َ
َّ
َ َ َ
َ ْ َ َ
َّ
اسشی ِام َو َبیغوا اس ِع َراق قاسوا ِسید ِسیل م َّر ِب َنا َعیی ط ِر ِيق ک ْر َب ََ /ف َو َصییوا ِإسی َم ْو ِضیع اس َم ْصی َرع ف َو َ دوا َ ِاب َر ْب َن َع ْی ِد
َّ ِ َ ْ ِ
َ َ َْ ْ
َ َ ً
َّ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ِ َ ً
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ول اسی ِه ص قد وردوا ِس ِزيار ِة قی ِر اسحسیین
اسی ِه اأنصی ِاري ر ِحمه اسیه و ماعة ِمن ب ِني ها ِشی فم و ِر ار ِمن ِآل رسی
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ ْ َ َ
ْ
َ َ
ََ َ ْ َ
ْ ْ َ َْْ
ع ف َواف ْوا ِفي َوق فت َو ِاح فد َو ت/ق ْوا ِباسی ِاَ َو اسح ْز ِن َو اسیط ِم َو أقاموا اس َم ِآت َم اسمق ِر َحة ِسْل ک َی ِاد َو ا ْ َت َم َع
ص34 :
1- www.عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريفarsnews.com
2- www.mehrnews.com
3- asredena.com.www

َ َ َ َ
َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
اسس َو ِاد فیقاموا َعیی ر ِس أ َّياما)»(1
ِإسی ِهم ِنساَ ر ِس

َ
َ
بنا بر آنچه که از روايت سیید بن طاووس برمي آيد ،در نخسیتین اربعین امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،چند گروه
در کرب /حضور داشتند:

 1.ابر بن عیداسیه انصیاري و عطیه عوفي (که با تو ه به سی ونت عطیه در کوفه ،به نیر مي رسید که ابر از
مدينه به کوفه رفته و از آنجا ،همراه با عطیه عوفي ،رهسپار کرب /شده است).
 2.گروهي از قیییه بني هاشم که خود را از مدينه به کرب /رسانده بودند.
 3.مرداني از خاندان اهل بیت عییهم اسس/م که از مدينه آمده بودند.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و ديگر اسراي کرب /که از شام بر مي گشتند.
4.امام سجاد عیی ِه
5.زنان روستاهاي اطراف کرب /که براي اقامۀ عزا حاضر شده بودند.
 6.ساربان ها و نعمان بن بشیر (که گماشتۀ يزيد بود تا کاروان اهل بیت عییهم اسس/م را به مدينه برساند).
اولین زائر اربعین

در منابع تاريخي ،چندان اخت/في در مورد ورود ابر بن عیداسیه انصییاري در روز اربعین سییال  61ه.ق به
کرب /و ود ندارد .شیییخ طوسییي رحمه اسیه مي نويسیید« :روز اربعین ،روزي اسییت که ابر بن عیداسیه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،از
انصیاري ،صیحابي رسیول خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم  ،براي زيارت قیر امام حسیین عیی ِه
مدينه به کرب /رفت .او اوسین زائري بود که قیر شريف آن حضرت را زيارت کرد)».(2
ص35 :
1- .اسیهوف عیي قتیي اسط وف ،ص .196
2- .مصیاح اسمتهجد ،ص.231-230

مرحوم آيتي مي نويسیید« :ظاهر عیارت شیییخ طوسییي ،چنین مي نمايد که ابر به منیور زيارت ،از مدينه
حرکت کرد و در روز بیسیتم ماه صی ر ،وارد کرب /شید؛ نه آن که رسییدن او به کرب ،/به طور تصیادفي ،چهل
َ
َ
روز بعد از شیهادت امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م روي داده باشید .بعید هم نیسیت که اين گونه باشید؛ چرا که بعد
از رسییدن اهل بیت عییهم اسسی/م به کوفه ،ابن زياد دسیتور داد که عیداسمیک بن اسحارث اسسییمی ،از عراق
بیه حجیاز برود و عمرو بن سییعیید بن عیاص اموی ،واسی میدينیه را از شییهیادت امیام و يیاران وی آ گیاه سیییازد.
عیداسمیک ،بیدرنگ به مدينه رفت و خیر شییهادت امام را رسییما به واسی مدينه اب/ع کرد .در اين صییورت
مم ن است ابر بن عیداسیه انصاری ،با خیر يافتن از فا عۀ شهادت امام حسین و
بنی هاشم ،از مدينه حرکت کرده باشد .ابر در بیستم ماه ص ر ،درست چهل روز بعد از شهادت امام ،وارد
کرب /شد و سنت زيارت امام در اربعین ،به دست او تاسیس گرديد).»(1
َ
َّ َ
اسس/م
ام کیثوم بنت عیی َعی ْیهما
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م  ،چهارمین فرزند امیرم منان و فاطمه زهرا اسییت که پس از امام حسیین ،امام
ام کیثوم کیری عییها
حسییین و زينیب کیری :بیه دنییا آمید .در تیاريخ وردت ام ِ کیثوم ،مییان مورخیان اخت/ف و ود دارد؛ امیا مورد
ات اق شییعه و سینی اسیت که عیی و فاطمه فرزندی به نام ام کیثوم داشیتند ).(2تاريخ وردت او را سیال  6ه.ق
نوشته اند ).(3برخي نیز وردت او را در عصر پیامیر اکرم صیی اسیه عییه و آسه وسیم يا قیل
ص36 :
1محمد ابراهیم آيتی ،بررسی تار يخ عاشورا ض .232 _2312م ید ،اررشیاد ،ج 1،ص 354؛ ابن سیعد ،اسطیقات اس یری ،ج 8،ص 463؛ تار يخ يعقوبی ،ج 2،ص213؛ تاريخ طیری ،ج 4،ص 1.
3رهیی ،سیر اعیم اسنیلَ ،ج 3،ص 500؛ دخیل ،اعیم اسنساَ ،ص 23.از وفات آن حضرت دانسته اند).(1

در هر صیورت ،برخي مقتل نويسیان دربارۀ حضیور ام کیثوم در کرب ،/سیخن گ ته اند و در بسییاري از موارد،
از او در کنار حضیرت زينب سی/م اسیه عییها نام برده اند و مصیییت هاي او را نقل کرده اند .ع/مه مجیسیي
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و هنگام آتش زدن خیمه ها ،گوشیواره را از
رحمه اسیه مي نويسید« :پس از شیهادت امام حسیین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م کشیدند)».(2
گوش ام کیثوم ،خواهر امام حسین عیی ِه
وي ،ي ي از راويا ن واقعۀ عاشییورا بود و در کوفه و مجیس ابن زياد ،خطیه خواند .ابن طی ور در کتاب خود،
خطیه اي را از ام کیثوم نقل کرده که به گ تۀ وي ،در کوفه و در ريان اسییارت اهل بیت عییهم اسسیی/م بیان
شد ) .(3ع/مه مجیسي رحمه اسیه نیز سخنان و اشعار ام کیثوم در مجیس ابن زياد را رکر کرده است ).(4او
مي نويسیید« :در ريان اسییارت ،هنگامي که کوفیان براي اط ال غذا آوردند ،ام کیثوم فرياد زد و گ ت :اي
اهل کوفه! صدقه بر ما حرام است)».(5
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م وداع نمود ،ام کیثوم ندا سیر داد و
ابن طاووس رحمه اسیه مي نويسید« :هنگامي که امام حسیین عیی ِه
گ ت :يا اباعیداسیه! بعد از مصیییت از دسیت دادن شیما ،واي بر ما! امام نیز ام کیثوم و زينب و رباب را تسییي

داد« ) ».(6هنگام ورود کاروان اسیرا به شیام نیز ام کیثوم از شیمر خواسیت که سیرهاي شیهدا را از میان اسیرا
خارج سیازد و به سیمت ديگر بیرد تا نگاه ها به آن سیو بی تد و خاندان پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم را
کمتر نیاره کنند)».(7
ص37 :
1- .ابن حجر ،ارصابه ،ج  ،8ص 464؛ ابن عیداسیر ،ارستیعاب ،ج  ،4ص .1954
2- .مجیسي ،بحار ارنوار ،ج  ،45ص .60
3- .ابن طی ور ،ب/غات اسنساَ ،ص .23
4- .مجیسي ،بحار ارنوار ،ج  ،45ص .115 – 112
5- .مجیسي ،بحار ارنوار ،ج  ،45ص .114
6- .ابن طاووس ،سهوف ،ص .82
7- .ابن طاووس ،سهوف ،ص.174

ام کلثوم سالم الله علیها در اربعین

ع س

در برخي منابع ،گزارش هايي دربارۀ سییوگواري ام کیثوم سیی/م اسیه عییها در روز اربعین ديده مي شییود .در
َ
ََ َ
ع
َ
اسخ َّدين تنادي ب َرفیع اس َّ
کتاب اسدمعة اسسیاکیة آمده اسیت«َ :و َخ َر َ
وت ا َسیوم مات م َح َّمد
ی
ص
ة
م
رط
یثوم
ک
م
أ
ت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ع
ع
ع
َ
ماتت فاط َمة َّ
اسزهراََ .
مات َعی اي اسم َرتضییيَ ،ا َ
اسمصی َیط يَ ،ا َ
نائحات
یات
ناع
مات
رط
یاَ
ی
س
اسن
ي
باق
و
وم
سی
وم
سی
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ع
/ت :وا م َ
صیییتاه! وا َح َسیناه! وا ح َسییناه»؛ )(1يعني :در روز اربعین ،حضیرت ام کیثوم سی/م اسیه عییها ،
قائ
ِ
خواهر
َ
َ
کوچک امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،در حاسي که بر صیورت خود سیییي مي زد ،با صیداي بیند ،ناسه سیر داد که

«امروز روزي اسیت که دم محمد رسیول خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم از دنیا رفت؛ امروز روزي اسیت
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م از دنییا رفیت؛ امروز روز از دنییا رفتن میادرم فیاطمیه زهرا سیی/م اسییه عییهیا
کیه پیدرم امیر م منیان عیی ِه
اسیت» .بقیۀ زنان نیز از ناسۀ ام کیثوم سی/م اسیه عییها به شییون آمدند و بر صیورت خود سیییي زدند و مرثیه
سراي ي کردند و گ تند« :واي از اين مصییت! واي حسن! واي حسین!».
ص38 :

1- .اسیهیهیاني ،اسدمعة اسسییاکیة ،ص 163؛ اسمازندراني ،معاسي اسسیییطین ،ص 197؛ اسزنجاني ،وسییییة
اسدارين ،ص .405
َّ َ
ََ
السالم
امام حسن عسکري عل ْی ِه
َّ َ
ََ
امام حسن عسکری عل ْی ِه السالم

َ َ ْ َّ َ
اسس/م است.
تنها روايتي که دربارۀ اهمیت زيارت اربعین نقل گرديده ،از حضرت امام حسن عس ري عیی ِه

َ
َ
ابومحمد حسین بن عیي اسعسی ري ،معروف به حسین عسی ري َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،معصیوم سییزدهم و امام يازدهم
َ
َ
شییعیان مي باشید .شییعیان او را با عنوان امام حسین عسی ري َعی ْی ِه اس َّسی/م مي شیناسیند؛ زيرا در عسی ر و شیهر
نیامي سیامرا ،زير نیر خی اي عیاسیي مي زيسیت .از میه اسقاب آن حضیرت ،مي توان به صیامت ،زکي،
خاس  ،نقي ،هادي و رفیق اشاره کرد .او در بین شیعیان ،به ابن اسرضا نیز معروف بود.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را در ربیع ارول  230ه.ق نوشیته اند؛ اما کییني
بیشیتر منابع شییعي ،توسد امام حسین عسی ري عیی ِه

در کتاب اصیول کافي ،رمضیان  232ه.ق را زمان توسد ايشیان دانسیته اسیت .آن حضیرت ،در مدينه به دنیا آمد
َ
و میادرش ،حیديیث نیام داشیییت و ام وسید بود .برخي منیابع نیز نیام میادرش را سییوسیین و سیییییل رکر کرده
َ
َ
اند ).(1امام حسین عسی ري َعی ْی ِه اس َّسی/م در سیال  233ه.ق و در سین يک سیاسگي ،به همراه پدرش به سیامرا
برده شد و تا پايان عمر ،در همان شهر زندگي کرد).(2
دوران امامت

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،از سیال  254ه.ق آغاز شید و تا سیال  260ه.ق ادامه يافت و به
امامت امام حسین عسی ري عیی ِه
مدت شش سال امامت کرد ).(3دورۀ امامت امام حسن

ص39 :
1- .مهدي پیشوايي ،سیره پیشوايان ،ص .616
2- .ابن شهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .455

3- .ابن شهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .455
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،همزمان با خ/فت سه خیی ۀ عیاسي بود:
عس ري عیی ِه
معتز عیاسي ،از سال  252تا  255ه.ق؛
مهتدي عیاسي ،از سال  255تا  256ه.ق؛
معتمد عیاسي از سال  256تا  279ه.ق).(1
خی اي عیاسیي ،همواره امامان شییعه را تحت فشیار و محدوديت قرار مي دادند .اين فشیارها در دوران امام
واد ،امام هادي و امام عسی ري عییهم اسسی/م  ،به اوج خود رسیید؛ به طوري که اين سیه امام بزرگوار ،عمر
بسییار کوتاهي داشیتند .تعقیب و مراقیت از امام هادي و امام عسی ري عییهما اسسی/م  ،چنان شیديد بود که
آنان را در میان سپاهیان اي دادند و به همین دسیل ،اين دو امام همام« ،عس ريین» سقب گرفتند).(2
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،به قدرتي عییم در عراق تیديل شیده
با تو ه به اين که شییعیان در دوران امام حسین عسی ري عیی ِه

بودند و حاکمیت ،نسیییت به آنان احسییاس خطر مي کرد ،فشییارها و محدوديت ها نسیییت به امام حسیین
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م  ،بیش از ديگر امامان بود .همچنین دودمان عیاسییي ،از احاديث و روايات متواتر،
عسیی ري عیی ِه
دريیافتیه بودنید کیه حضییرت مهیدي عجیل اسییه تعیاسی فر یه اسشییريف کیه از بین برنیدۀ ح ومیت هیاي بیاطیل و
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مي باشد.
برپاکنندۀ ح ومت حق است ،فرزند امام حسن عس ري عیی ِه
اين موضیوع باعث شید که ح ومت عیاسیي ،امام را به شیدت تحت کنترل قرار دهد و ايشیان را مجیور سیازد
که هر دوشینیه و پنجشینیه ،در دربار عیاسییان حضیور يابد ).(3معتز عیاسیي به اين مقدار هم ک ايت ن رد و
آن حضرت را
ص40 :
1- .مهدي پیشوايي ،سیره پیشوايان ،ص .627
2- .مجیسي ،بحار ارنوار ،ج  ،5ص .113

3- .ابن شهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص .434
زنداني نمود و حتي نقشۀ قتل ايشان را در سر داشت که مرگ زود هنگام ،مهیت اين کار را به او نداد).(1
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،شییعیان براي ديدن امام ،مشی /ت بسییاري داشیتند .در
در دوران امامت حضیرت عسی ري عیی ِه

ن قیي آمده اسیت :قرار بود امام به دار اسخ/فه برود .ما شییعیان ،به انتیار ديدار وي مع شیده بوديم .از طرف
آن حضییرت ،نوشییته اي بدين مضییمون به ما رسییید« :کسییي به من سیی/م و حتي اشییاره ن ند؛ زيرا در امان
نیسیتید ) ».(2اسیته در فرصیت هاي گوناگون ،م/قات هايي بین امام و شییعیان صیورت مي گرفت و سیرپوش
هايي نیز براي اين تماس ها و ود داشیت .ي ي از بهترين راه هاي ارتیاطي امام با شییعیان ،م اتیه بود که در
منابع حديني نیز ،فراوان به چشم مي خورد).(3
آماده سازي شیعیان براي دوران غیبت

ي ي از فعاسیت هاي عقیدتي  -سییاسیي امام ،صیدور روايات براي ح ظ و اشیاعۀ فرهنگ شییعي بود؛ اما به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م داشت ،يک سیسیه فعاسیت هاي مخ ي براي
خاطر محدوديت هايي که امام حسن عس ري عیی ِه
راهیرد اهداف خود ،پیش گرفته بود؛ از میه اين که هت ارتیاط با شیییعیان ،از نمايندگان و وک /اسییت اده
مي کرد.
در شمار اين افراد ،بايد از عقیدۀ خادم خاص ايشان ياد کرد).(4
همچنین عثمان
ص41 :
1- .مجیسي ،بحار ارنوار ،ج  ،50ص .251
2- .راوندي ،اسخرائر و اسجرائح ،ج  ،1ص .439
3- .ابن شهرآشوب ،مناقب ،ج  ،4ص 425؛ شیخ طوسي ،اسغییه ،ص .214
4- .شیخ طوسي ،اسغییة ،ص.272

بن سیعید  Eکه به عنوان «روغن فروش» فعاسیت مي کرد و سی ارت و و وهات شییعیان را در داخل ظرف ها
َ
َ
و مشیک هاي روغن قرار مي داد و به امام مي رسیاند ).(1او حتي پس از شیهادت امام عسی ري َعی ْی ِه اس َّسی/م و
با ورود به عصییر غییت صییغري ،همچنان به عنوان نخسییتین نايب خاص امام زمان عجل اسیه تعاسی فر ه
اسشريف  ،اي اي نقش مي کرد.
از آنجايي که غايب شدن ام ام و رهیري ي گروه ،حادثه اي تیخ و نامینوس بود و باور و تحمل آن براي مردم
دشیوار مي نمود ،پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم و امامان پیشیین عییهم اسسی/م  ،مردم را به تدرير ،براي
اين موضیوع آماده کرده بودند؛ به وي ه امام هادي و امام حسین عسی ري عییهما اسسی/م که به زمان غییت،
نزديیک تر بودنید و در اين زمینیه ،وظی یۀ خطیري بر عهیده داشییتنید ،ت/ش نمودنید ارتییاط شیییعییان بیا ائمیۀ
معصیومین عییهم اسسی/م را از طريق زيارت قیور آن حضیرات ،به وي ه در عصیر غییت ،تقويت نمايند .از اين
رو ،زيارت غديريه و امعه کییره ،توسط امام
َ
َ
َ
َ
هادي َعی ْی ِه اس َّسی/م بیان شید و امام حسین عسی ري َعی ْی ِه اس َّسی/م با بیان فضیییت زيارت اربعین ،باعث گرديد
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،براي همیشیه  -به خصیوص در عصیر غییت
که حضیور در کرب ،/در روز اربعین سییداسشیهدا عیی ِه
امام مهدي عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريف  -میعادگاه شیعیان باشد و امروزه ،به بزرگترين گردهمايي شیعیان
بدل گردد و همانند قییي تپنده ،خون را در رگ شیعیان به ريان در آورد.
تشويق به زيارت اربعین در اوج اختناق

تشويق به زيارت اربعین در اوج اختناق
روايت فضیییت زيارت اربعین ،در فضیايي صیادر شید که شییعیان از سیوي هیتت حاکمه ،به شیدت در فشیار
بودند و شناخته شدن آنان و افشاي ماهیتشان ،انشان را به خطر مي انداخت .با اين حال ،مي بینیم که امام
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،بدون تو ه به و حاکم ،نشانه هاي پنر گانۀ شیعه را بر شمرد و
حسن عس ري عیی ِه
ص42 :
1- .ابن شهرآشوب ،مناقب آل أبي طاسب ،ج  ،4ص .427

از پیروانش خواسیت که اين نشیانه ها را در خود آشی ار سیازند و خود را از ديگر گروه هاي اسی/مي ،متمايز
نمايند.
َ
َ
از میه نشیانه هاي شییعه که امام از آن ياد مي کند ،تشیرف به زيارت امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م در روز اربعین
حسیني است؛ نشانه اي که بیش از ديگر نشانه ها ،هويت شیعیان را در آن روزگار ،افشا

مي سییاخت و مم ن بود تحت شیی نجه و آزار و اريت قرار گیرند .با و ود اين ،امام رزم دانسییت که اين
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در روز اربعین ،تشیويق نمايد.
حديث شیريف را بیان سیازد و شییعیان را به زيارت امام حسیین عیی ِه
عیمت و اهمیت زيارت اربعین ،از صدور آن در چنین فضاي آ کنده از خ قان ،معیوم مي شود.

َّ َ
ََ
السالم
شهادت امام عسکري عل ْی ِه

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،در نخسیتین روز ربیع ارول سیال  260ه.ق ،در شیهر سیامرا مسیموم شید و در
امام عسی ری عیی ِه
هشیتم همان ماه ،در سین  28سیاسگي به شیهادت رسیید و در همان خانه اي که پدر بزرگوارش در آن دفن شیده
بود ،به خاك سپرده شد).(1
َّ َ
ََ
السالم
تخريب حرم امام عسکري عل ْی ِه

حرم امام هادي و امام حسین عسی ري عییهما اسسی/م  ،دو بار توسیط وهابي ها تخريب شید .نخسیتین بار ،در
سییوم اسیی ند  1384ه.ش بود که بمب گذاران با کار گذاشییتن بیش از دويسییت کییوگرم تي ان تي ،گنید و
بخشییي از گیدسییته هاي ط/يي حرم را ويران کردند .دومین حمیه نیز پس از گذشییت شییانزده ماه ،در 23
خرداد  1386ه.ش رخ داد و گیدسته ها به طور کامل تخريب شد.
ص43 :
1- .مهدي پیشوايي ،سیره پیشوايان ،ص حه .627
به کوري چشیم دشیمنان اهل بیت عییهم اسسی/م و به سطف خدا و با همت صینعت گران و هنرمندان ايراني،
بازسازي ضريح و گنید اين حرم مطهر ،در تابستان سال  1394ه.ش ،به پايان رسید.

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف و اربعین

ع س

امام زمان عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريف و اربعین:
ً
زيارت اربعین ،ي ي از نشیانه هاي م من اسیت و مسییما امام زمان عجل اسیه تعاسی فر ه اسشیريف به عنوان
سییرآمد م منان ،براي زيارت اربعین ،به کرب /مي رود .ي ي از کسییاني که امام زمان عجل اسیه تعاسی فر ه
اسشريف را به هنگام زيارت اربعین م/قات کرده ،شیخ احمد اردبییي رحمه اسیه  ،معروف به مقدس اردبییي
است که تشرف خود را اين گونه نقل مي کند:
براي زيارت اربعین ،به کرب /رفته بودم .زائران بسیییاري آمده بودند و حرم شیییوع بود .با خود گ تم« :داخل
حرم نروم و با اين طییه هايي که همراهم
ص44 :
هسیتند ،مزاحم زائراني که از راه دور آمده اند ،نشیوم .همین گوشیۀ صیحن مي ايسیتم و زيارت مي کنم» .طییه
ها را دور خودم مع کردم و به آن ها گ تم« :اين طییه اي که در راه براي ما روضیه مي خواند ،کجاسیت؟».
گ تنید« :نمي دانیم در بین معییت ،کجیا رفیت» .در اين هنگیام ،يی مرد عرب ،معییت را شیی یافیت و بیه
طرف من آمید و گ یت« :م /احمید! مي خواهي چیه کني؟» .گ تم« :مي خواهم زيیارت اربعین بخوانم».
گ یت« :بینیدتر بخوان تیا من هم گوش ک نم» .زيیارت را بیا صیییداي بینید خوانیدم .ي ي دو یاي زيیارت ،مرا
متو ه ن ات ادبي کرد .وقتي زيارت تمام شیید ،به طییه ها گ تم« :اين آقاي طییه ،پیدايش نشیید؟» .گ تند:
«نمي دانیم کجا رفته اسیت» .مرد عرب به من گ ت« :مقدس اردبییي! چه مي خواهي؟» .گ تم« :در راه که
مي آمديم ،ي ي از اين طییه ها براي ما روضیه مي خواند .مي خواسیتم بیايد براي ما روضیه بخواند .اما نمي
دانم کجیا رفتیه اسیییت» .مرد عرب گ یت« :مي خواهي من برايیت روضیییه بخوانم؟» .گ تم« :مگر مي تواني
روضه بخواني؟» .گ ت« :آري» .ديدم رو به
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م کرد و بیا طرز نگیاهش ،میا را منقییب نمود .صیییدا زد« :يیا
طرف ضییريح ابیاعییداسییه اسحسییین عیی ِه
ابیاعییداسییه! نیه من و نیه اين مقیدس اردبییي و نیه اين طیییه هیا ،هیک کیدام يیادمیان نمي رود آن سییاعتي را کیه مي

خواسیتي از خواهرت زينب دا شوي» .ناگهان ديدم کسي نیست .فهمیدم اين مرد عرب ،همان مهدي زهرا
عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريف بوده است .واقعا ساعت عجییي بود).(1

ص45 :
1- .موسي رمضاني پور ،کرامات حسینیه و عیاسیه ،ص .28 - 26
َّ َ
ََ
السالم
امام صادق عل ْی ِه

َ
َ
ابوعیداسیه ع ر بن محمد بن عیي بن اسحسیین ،میقب به صیادق َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،امام شیشیم شییعیان اسیت که

در سیال  83ه.ق ،در مدينه به دنیا آمد و  34سیال امامت کرد .ايشیان در سیال  148ه.ق ،در سین  65سیاسگي
درگذشییت و در قیرسییتان بقیع  -در کنار پدرش امام باقر و دو امام ديگر عییهم اسسیی/م  -به خاك سییپرده
شد).(1
گشیايش سییاسیي که در سیال هاي آغازين امامت حضیرت پديد آمد ،مو ب گرديد که مردم بتوانند آزادانه ،به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م روي بیاوردند و گشودن مش /ت فقهي و غیر فقهي را از ايشان
امام صادق عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در مسیائل مختیف فقهي و ک/مي ،مجموعه اي بسییار
بخواهند .روايات رسییده از امام صیادق عیی ِه
گسترده و متنوع است و از اين رو ،مذهب شیعه را مذهب ع ري مي نامند).(2
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م  ،نحوۀ زيارت قیور ائمه عییهم اسسیی/م و
از میه احاديث و روايات نقل شییده از امام صییادق عیی ِه

آداب مربوط به آن ها اسیت و ده ها زيارت نامه ،همچون زيارت وارث و زيارت عاشیورا ،توسیط آن حضیرت
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م ايراد گرديده
بیان شییده اسییت .تنها زيارت نامۀ میثوره براي روز اربعین نیز توسییط امام صییادق عیی ِه
است .اين زيارت نامه را شیخ طوسي رحمه اسیه با سند خود در کتاب تهذيب ارح ام )(3نقل کرده است.

ص46 :
1- .شیخ م ید ،اررشاد ،ص .527 - 526
2- .سید ع ر شهیدي ،زندگاني امام صادق  ،ص.61
3- .تهذيب اأح ام ،تحقیق خرسان ،ج  ،6ص.113

«ب»
بزرگ ترين گردهمايي بشري

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م بیش از مناسییت هاي ديگر ،شیاهد حضیور فعال مسییمانان عراق و
امروزه اربعین امام حسیین عیی ِه
ديگر کشورهاي اس/مي است .ع/وه بر مسیمانان ،خیل عییمي از پیروان ديگر اديان ،از میه

مسییحیان نیز براي شیرکت در مراسیم اربعین ،وارد کرب /مي شیوند .آمار مراکز مختیف ،گوياي آن اسیت که
در مراسییم اربعین سییال  1434ه.ق ( 2013می/دي) حدود  20میییون ن ر شییرکت داشییتند و بزرگ ترين
تجمع بشري در هان محسوب مي شد).(1
فهرست بزرگ ترين گردهمايي هاي هان ،بدين شرح است:
1.ا تماع  20میییون ن ري شیعیان در کرب ،/در اربعین ( 2013اربعین  1435ه.ق).
2.ا تماع  15تا  18میییون ن ري شیعیان در کرب ،/در ژانويه ( 2013اربعین  1434ه.ق).
ص47 :
1- .رهیاب نیوز 26 ،آرر .1392
3.ا تماع  15تا  18میییون ن ري کرب ،/در اربعین سال .2012
4.ا تماع  15میییون ن ري کرب ،/در اربعین سال .2011
5.ا تماع  14میییون ن ري هندي ها در تامیل نادوي هند ،براي تشییع نازۀ آنا در سال .1969
6.ا تماع  10تا  14میییون ن ري کرب ،/در اربعین سال .2010
7.ا تماع  10تا  14میییون ن ري کرب ،/در اربعین سال .2009

1.ا تماع  5تا  9میییون ن ري ايرانیان در تشییع امام خمیني ،در سال .1989
بزرگ ترين همايش انسییاني دنیا ،اکنون در اختیار شیییعیان اسییت و از نیر معیت شییرکت کننده ،از کنگره
عییم حر  -که با حضیور حداکثر چهار میییون مسییمان برگزار مي شیود  -پیشیي گرفته اسیت .در حاسي که
حا یان حداکثر  20کییومتر پیاده روي دارند ،شیرکت کنندگان در مراسیم اربعین ،از شیهرها و مناطق مرزي
عراق  -مانند منذريه بصیره ،ناصیريه و نعمانیه  -گاه تا حدود  400کییومتر را پیاده طي مي کنند تا به نجف
اشیرف برسیند  .همچنین میییون ها عزادار ديگر نیز ،با هواپیما و ديگر وسیايل نقییه ،خود را از سیراسیر هان،
به نجف و بغداد مي رسییانند و کییومترها راه را با پاي پیاده طي مي کنند تا در روز اربعین ،به کرب/ي معیي
برسیند .کمترين مسییري که با پاي پیاده طي مي شیود ،از شیهر نجف اشیرف اسیت که تا کرب ،/حدود 80
کییومتر فاصیه دارد.
بیستم صفر

بیشتر عیماي اس/م ،روز بیستم ص ر را اربعین حسینی مي دانند .در روايت
ص48 :
َّ
ْ ْ
عطیه آمده است« :ک ْنت َم َع َ ِاب ِر ْبن َع ْی ِد اسی ِه َي ْو َم اس ِعش ِر َين
ِ
َ
ِم ْن َص ر؛ ) (1در روز بیستم ص ر بود که به همراه ابر ،وارد کرب /شديم».
به نیر مي رسید نخسیتین کسیي که در اين باره تشی ی نموده ،سیید بن طاووس ،از عیماي قرن ه تم هجري
اسییت که مي نويسیید« :چگونه مم ن اسییت روز بیسییتم صیی ر ،روز اربعین باشیید؛ در حاسي که روز قتل
(عاشیورا) ،زو چهل روز به حسیاب مي آيد!» .طیق اين سیخن ،اربعین حسییني ،در روز نوزدهم صی ر واقع
مي شیود .در ادامه ،ايشیان به شییهۀ مذکور ،اين گونه پاسیخ مي دهد« :شیايد ِ
محرم آن سیال ،ناق و  29روز
َ
بوده اسیت که اربعین آن سیال ،در روز بیستم ص ر واقع شده است؛ يا آن که به دسیل شهادت امام حسین َعی ْی ِه
َّ َ
اسسی/م در پايان روز عاشیورا ،آن روز را به حسیاب نیاورده اند و چهل روز را از يازدهم محرم حسیاب کرده
اند)».(2

در اين میان ،نیر شییخ بهايي ،ي تا و اسیتثنايي اسیت .او نوزدهم صی ر را روز اربعین حسییني دانسیته و تمام
مسیائل مربوط به اربعین  -خواه مسیائل ديني ،مانند زيارت وارده براي آن روز ،و خواه مسیائل تاريخي ،مانند
ِ
حضور ابر بن عیداسیه انصاري در کرب - /را در
َ
روز نوزدهم صی ر رکر کرده اسیت .او در کتاب توضییح اسمقاصید مي نويسیدِ :
«استاسی َع َع َشی َ
فیه (شیهر اس َّصی ر)
ر
ِ
ِ
ِ
ع
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ِ
َ
َ
َ
اأر َب َ
عین أبي َع ْیداسییه ْاسح َسییین َو هي م ْرو ية عن اسصییادق ،و وقتهیا عنید ْ
يارة ْ
ز َ
یار؛ )(3در نوزدهم
ه
اسن
یاع
ت
ار
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
صی ر ،وقتي روز بار آمد ،زيارت اربعین سییداسشیهدا عیی ِه اسسی/م که از حضیرت صیادق عیی ِه اسسی/م روايت
شده است ،خوانده مي شود».
ِ
مرحوم محدث قمي در وقايع اريام مي نويسد« :شیخ بهايي در توضیح
ص49 :
1- .بحار اأنوار ،ج  ،98ص .329
2- .إقیال اأعمال ،ص .66
3- .توضیح اسمقاصد ،ص .6
َ
َ
اسمقاصید ،روز نوزدهم صی ر را روز اربعین امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م قرار داده اسیت؛ در حاسي که همۀ عیما،

ات اق نیر دارند که اربعین ،بیسیتم صی ر اسیت .شیايد نیر شییخ بهايي ،به اين مطیب باشید که اگر از روز قتل
َ
َ
امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م حسیاب کنیم ،تا نوزدهم صی ر ،چهل روز مي شیود .سیید بن طاووس نیز اين مطیب
را ايراد فرموده است)».(1
اين اخت/ف ،از آنجا ناشي مي شود که شیخ بهايي ،روز عاشورا را زو چهل روز به حساب آورده استِ .اما
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،پیش از ظهر عاشیورا به شیهادت
اين محاسییه ،در صیورتي قابل تو یه اسیت که امام حسیین عیی ِه
ِ
رسییده باشیدِ .
اسیته شییخ طوسیي و ع/مه حیي ،تیيید کرده اند که واقعۀ کرب ،/پیش از ظهر عاشیورا خاتمه
يافت و امام به

شییهادت رسییید ) .(2اما شیییخ م ید و طیرسییي ،بر اين عقیده اند که نیرد ،تا زوال ظهر ادامه داشییت و امام
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م و باقي ماندۀ اصییحاب ،پس از ظهر ،نماز خوف خواندند و زيد بن قیس و سییعید بن
حسییین عیی ِه
عیداسیه حن ي ،یوي امام ايسییتادند تا در برابر تیرهاي دشییمن ،از حضییرت محافیت کنند ).(3سییید بن
طاووس نیز همین نیر را ابراز کرده است).(4
َ
ِ
َ
ابن نماي حیي معتقد اسیت که امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م هنگام زوال ظهر ،مشیغول نگ بود و نمي توانسیت
َ
یدت خوف) را به طور فرادي و با اشیاره به اي آورد ).(5با اين بیان،
نماز بخواند .بنا بر اين ،نماز مطارده (ش ِ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،بعد از ظهر عاشورا روي داده است.
معیوم مي شود که به احتمال زياد ،شهادت امام حسین عیی ِه
ص50 :
1- .وقايع اريام ،ص .194
2- .شیخ طوسي ،تهذيب ارح ام ،ج  ،6ص 42؛ ع/مه حیي ،تحريرارح ام.131 ،
3- .شیخ م ید ،ارشاد ،ص 252؛ طیرسي ،اع/م اسوري ،ص.241
4- .سهوف ،ص .164
5- .مثیرارحزان.34 ،
طیق آنچه که در روايات به آن تصیريح شیده ،تا چهل صییح بعد از عاشیورا ،آسیمان و زمین و خشی ي و دريا و
َ
َ
م/ئ ه و ديگر مو ودات ،بر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م مي گريسیتند که مسییما عاشیورا و چهل روز بعد از آن
َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َّ َ َّ
را نیز شیامل مي شیود« :قال أبو عی ِد اسی ِه ع يا زرارة ِإن اسسیماَ ب ت عیی اسحسیین أرب ِعین صییاحا ِباسد ِم و ِإن
ِ
ْ َْ َ َ َ ْ
اأرض ب ت
ْ
َ ْ َ َ َ َ ً َّ َ َ َّ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً ْ
َّ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ ْ
وف َو اسح ْم َر ِة َو ِإن اس ِج َیال تقط َعت َو ان َتث َرت
ی
س
اس
أرب ِعین صییاحا ِباسسیو ِاد و ِإن اسشیمس ب ت أرب ِعین صییاحا ِب
ِ
َ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
ً َ ْ
َّ ْ
َو ِإن اس ِی َح َار ت َّج َرت َو ِإن اس َمِ /ئ ة َب ت أ ْر َب ِع َین َص َیاحا َعیی اسح َس ْین ع)».(1
ِ

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م
پس اگر عاشیورا زو چهل روز به حسیاب نیايد ،بیسیتم صی ر در صیورتي اربعین سییداسشیهدا عیی ِه

اسیت که ماه محرم 30 ،روزه باشید؛ اما اگر ماه محرم 29 ،روزه باشید ،چهل روز بعد از شیهادت امام حسیین
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،روز  21ص ر مي شود.
عیی ِه
ص51 :
1- .کامل اسزيارات ،ص.81
ص52 :
«پ»
پیاده روي اربعین در دوران معاصر
پیاده روي اربعین پیش از حکومت بعث

از گذشیته هاي دور ،رسیم بر اين بود که در روز اربعین ،صیدها هزار تن از زائران ،از شیهرهاي مختیف عراق،
َ
َ
راهي حرم امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م مي شیدند .عزاداران با حاستي از حزن و اندوه و با سیر و پاي برهنه ،بر سیر
و صیورت خود مي زدند و اين روز را گرامي مي داشیتند .عزاداري برخي هیتت ها ،شی ل وي ه اي داشیت؛ به
طور
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م
مثال :هیتت «طويرير» عراق که هیتتي بسییاري قديمي اسیت ،هروسه کنان به حرم امام حسیین عیی ِه

مشیرف مي شیدند؛ يعني هنگام عزاداري ،ن ه مي دويدند و نه به صیورت عادي راه مي رفتند؛ بی ه حاستي بین
اين دو داشییتند و به صییورت س یراسیییمه حرکت مي کردند که تداعي کنندۀ حاست اس یراي کرب /بود .ع/مه
بحراسعیوم نیز در اين هیتت شییرکت مي کرد و معروف اسییت که ي بار به هنگام عزاداري ،عمامه اش را بر

زمین انیداخیت و ه روسیه کنیان بیه مییان معییت رفیت و اع/م نمود کیه امیام زمیان عجیل اسییه تعیاسی فر یه
اسشريف را ديدم که ايشان هم در اين هیتت بود و چنین مي کرد.

همچنین پیشیاپیش برخي دسیته ها ،شیییه برخي از شیهداي کرب /و سشی ريان يزيد را درسیت مي کردند و
هودج هايي را آرين مي بسیتند و زنان و کودکان را بر آن ها سیوار مي کردند که يادآور اسییراني بود که از شیام،
به مدينه بازمي گشیتند .وقتي معیت حاضیر ،اين صیحنه هاي غم انگیز را مي ديدند ،متیثر مي شیدند و به
سر و سینه مي زدند.
اين دسیته ها و عزاداري ها ،اختصیاص به شییعیان نداشیت و بسییار ديده مي شید که اهل سینت نیز در دسیته
هاي عزاداري و مجاسس حسیني شرکت
ص53 :
مي کردند و برخي از آنان ،دسته هاي مخصوص به خود داشتند).(1
پیاده روي اربعین در آغاز حکومت بعث

از ابتداي تسیییط بعثي ها در زمان احمد حسیین اسی ر ،روند سییرکوب و خشییونت عییه شیییعیان آغاز شیید و
عزاداري و پیاده روي اربعین ،مورد حمیه قرار گرفت .اين حرکت مقدس ،به وي ه در مسیر نجف به کرب /که
اغیب با شیرکت عیماي ديني انجام مي گرفت ،در سیال هاي  1395 ،1390و  1396ه.ق ،به خاک و خون
کشیده شد.
در سییال  1397ه.ق ( 1355ه.ش) ،خیل عییمي از مردم عراق بسیییر شییدند و از کنار مرقد امیراسم منین
َ
َ
َعی ْی ِه اس َّسی/م به راه افتادند و پس از چهار روز پیاده روي ،به کرب /رسییدند .موج گسیتردۀ مردم ،با شیعار «ابد
واسیه ما ننسیي حسیینا» (به خدا قسیم ،هرگز حسیین را فراموش نخواهیم کرد) به راه افتاد و شیعارها و سیخنراني
ها در طول مسییر ،نوعي معارضیۀ تیییغاتي عییه ح ومت بعث بود .نیروهاي بعثي براي یوگیري از رسییدن
زائران به کرب ،/حم/ت خونیار ي را سیامان دادند و درگیري سیختي پیش آمد و شیهداي بسییاري به خاك و
خون کشییده شیدند .وقتي کاروان بزرگ نجف به کرب /رسیید ،حوادثي شیديدتر پیش آمد و افراد بیشیتري به
قتل رسییدند و عدۀ بسییاري از عزاداران ،دسیتگیر شیدند .از تعداد شیهداي حادثۀ آن سیال ،اط/ع دقیقي در
دست نیس ت؛ اما بنا بر گ ته ها ،هزاران تن از شیعیان ،به خاک و خون کشیده شدند.

مشروح اين حادثه ،در کتاب «انت اضه ص ر ارس/میه» به قیم رعد اسموسوی
ص54 :
 1- .ر.ك :اربعین شناسنامۀ تاريخی شیعیان ،سید صمصام اسدين قوامی.
که خود از شییاهدان حادثه بوده ،نقل گرديده اسییت .در مجیۀ پیام انق/ب ،شییماره های  156تا  163که در
سال  64و  65منتشر شد ،گزارش م صل اين واقعۀ خونین آمده است.
پیاده روی اربعین در زمان صدام

از سیال  1400ه.ق ( 1358ه.ش) که صیدام حسیین به رياسیت عراق رسیید ،تا سیال  1424ه.ق (1381
ه.ش) که ح ومتش سییقوط کرد ،پیاده ر وی های دسییته معی در اربعین و به طور کیي ،هر گونه مراسییم
عزاداری براي اهل بیت عییهم اسسی/م تعطیل شید .اسیته برخي از مردم ،به صیورت مخ یانه و ان رادي ،پیاده
روی اربعین را انجام مي دادند که گاه منجر به شهادت آنان توسط نیرو های بعث مي شد.
با سییقوط صییدام ،بار ديگر ا ين حرکت عییم ادامه يافت و مردم عراق ،عشییق و ع/قۀ وصییف ناپذير خود به
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را به هانیان ثابت کردند و در کنار ديگر محیان و شییعیان اهل بیت عییهم اسسی/م
امام حسیین عیی ِه
از کشیورهای ايران ،سینان ،پاکسیتان ،هند ،قطر ،امارات ،کويت ،بحرين و غیره ،مراسیم اربعین حسیینی را با
ش وه تر از سال هاي قیل ،به ا را درآوردند).(1
پیاده روي و زيارت

ي ی از آداب زيارت معصیومین عییهم اسسی/م  ،پیاده روي اسیت که در سییرۀ قوسي و عمیی آن حضیرات ،بر
آن تاکید شیده است .از آنجايي که برخی عیادات ،مانند حر يا زيارت ،به دو صورت سواره و پیاده انجام می
شود ،در برخی روايات،
ص55 :

1- www.عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريفarsnews.com
َ َ َّ َ
«ما ع ِید اسیه ِبشی ْي فَ
پیاه روی را با فضیییت ترين عیادت دانسیته اند؛ به عنوان نمونه ،امام صیادق می فرمايد:
َْ َ َ َ ْ َ ْ
أفضل ِمن اسمشي؛)(1
ِ
خدا به چیزی با فضیییت تر از پیاده روی ،عیادت نشیده اسیت» .از اين رو ،زيارت اربعین معمور به صیورت
پیاده صورت مي گیرد.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و ود دارد که به چند نمونه از آن ها اشاره مي
روايات فراواني دربارۀ فضییت زيارت امام حسین عیی ِه

گردد:

َ ََ َ ْ
َّ َ ف
ً َ
«م ْن أتی ق ْی َر اسح َسی ْین ع َما ِشییا ک َت َب اسیه سه ِب ل
1.ابي سیعید قاضیي از امام صیادق نقل کرده اسیت که فرمود:
ِ
ْ
َ
َ
َ
ف ََ َ
ْ
خط َو فة َو ِب ل قد فم َي ْرفع َها َو َيضیع َها ِع ْت َق َرق َی فة ِم ْن وس ِد ِإ ْسی َم ِاعیل؛ )(2هر کس پیاده به زيارت امام حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسسیی/م برود ،در برابر هر قیدمي کیه برمي دارد و بر زمین مي نهید ،خیدا ثواب آزاد کردن برده اي از فرزنیدان
َ َ ْ َّ َ
اسس/م را به او مي دهد».
اسماعیل عیی ِه
َ ََ َ ْ
َ
َّ َ ف
َ
ً َ
«م ْن أتی ق ْی َر اسح َسی ْین ع َما ِشییا ک َت َب اسیه سه ِب ل
2.طیق روايت ابو صیامت ،امام صیادق َعی ْی ِه اس َّسی/م فرمود:
ِ
َ َ َْ َ
َْ َ
ْ َْ َ
خط َو فة أسف َح َسی َن فة َو َم َحا َع ْنه أسف َسی فی َت فة َو َرف َع سه أسف َد َر َ ة؛ )(3هر کس با پاي پیاده به زيارت امام حسیین
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م برود ،در برابر هر قدمي که برمي دارد ،خدا برايش هزار حسینه مي نويسید و هزار بدي محو مي
عیی ِه
کند و هزار در ه بر در اتش مي افزايد».

ْ
اسر َل م ْن ْم َس َی ْغ َتسیل َع َیی َشیاط ْاس َ
امام صیادق َع َی ْیه اس َّسی َ/م به بشییر دهان فرمود«َ :يا َبشییر إ َّن َّ
ات ث َّم َيی ِتي
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ
َّ ف َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ً َ ف َْ
ق ْی َر اسح َسی ْین ع ع ِارفا ِبحق ِه فیع ِط ِیه اسیه ِب ل قد فم يرفعها و يضیعها ِمائة ِحج فة مقیوس فة و ِمائة عمر فة میرور فة و ِمائة
َ ْ َ َ َ َ ٍّ ِ ْ َ َ
غزو فة مع ن ِیي مرسل ِإسی
ف
ص56 :
1- .تهذيب اأح ام ،ج  ،5ص .12

2- .کامل اسزيارات ،ص.134
3- .همان.
َ ْ َ َّ
اسیه َو َأ ْع َداَ َرسیوسه؛ اي بشییر! اگر ي ي از شیما در نهر فرات غسیل کند و به زيارت قیر امام حسیین َع َییهْ
ِ
ِ
ِ
أعد ِاَ ِ
َّ َ
اسسی/م برود و حق او را بشیناسید ،خدا در ازاي هر قدمي که برمي دارد و مي گذارد ،ثواب صید حر و صید
عمرۀ قیول شده و ثواب صد نگ در رکاب پیامیري از پیامیران اسهي را به او عطا مي کند)».(1
َ
َ َ ْ َّ َ
«ف َی َ ب فل َق َدم َر َف ْع َت َها َو َو َضیی ْع َت َها َک َث َ
اب
و
فرمود:
ي
ع
عمر
بن
ضییل
م
به
م
/
2.امام صییادق عیی ِه اسسیی
ف
ِ
ِ
َّ
ْ َ
َ
اسم َتش فح ِط ِبد ِم ِه ِفي َس ِییل اسیه؛)(2
ِ
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م برمي داري ،ثواب کسییي را داري که در راه خدا ،به
در ازاي هر قدمي که در راه زيارت حسییین عیی ِه
خون خود آغشته شده است».
پیاده روي در روز اربعین

دربارۀ فضیییت و اهمیت پیاده روي براي ز يارت اربعین ،دسیل خاصیي در دسیت نیسیت ،مي توان گ ت که
دسیل اين موضیوع ،بیشیتر به سیرۀ شیعیان برمي گردد که از نسیي به نسل ديگر منتقل شده است .شهید قاضي
طیاطیايي مي نويسیید« :حرکت به سییوي کرب /در روز اربعین ،از زمان ائمه اطهار عییهم اسسیی/م  ،در بین
شیعیان راير بوده است و
ص57 :
1- .کامل اسزيارات ،ص 206
2- .همان.
حتي در زمان بني امیه و بني عیاس نیز به انجام اين حرکت ،مقید بوده اند)».(1
رسیم شییعیان ،به وي ه شییعیان عراق ،اين اسیت که هر سیاسه در ايام اربعین ،از شیهر و ديار خود خارج مي
شیوند و با پاي پیاده ،رهسیپار کرب/ي معیي مي گردند .معمور اين پیاده روي ها ،از ابتداي ماه صی ر شیروع

مي شیود و گاه  15تا  20روز طول مي کشید .در مسییرهاي پیاده روي نیز موکب هايي براي تغذيه و اسیتراحت
زائران ،بر پا مي گردد .پر معیت ترين مسیر ،مسیر نجف اشرف تا کرب/ي معیي است.
پیاده روي زيارت اربعین ،غیر از نیۀ عیادي و مذهیي آن ،يک میتینگ سییاسیي از سیوي شییعیان هان به
حسیاب مي آيد و بزرگ ترين گردهمايي هان محسیوب مي شیود .برخي گزارش هاي مربوط به اربعین سیال
1435ه.قس 1392ه.ش ،از حضیور پانزده میییون شییعه در کرب /خیر مي دهد ).(2اين معیت در اربعین
1436ه.قس1393ه.ش ،بیسیت میییون گزارش شیده اسیت ) (3که چهار و نیم میییون ،از ديگر کشیورها بوده
اند ) (4و از اهل تسنن و اقییت هاي مذهیي نیز در اين گردهمايي عییم ،شرکت داشته اند.
پیاده روي علماي بزرگ شیعه

کهن ترين و طورني ترين پیاده روي که از عیماي بزرگ شییعه نقل شیده اسیت ،مربوط به عاسم فاضیل و اديب
بزرگ ،زيد اسمجنون مصري است که در
ص58 :
1- .تحقیق دربارۀ اربعین اول سید اسشهدا ،ص .2
2- .سايت خیري فردا.
3خیرگزاري ابنا.4- .خیرگزاري فارس.
سال  237ه.ق روي داد .او در زمان ح ومت متوکل عیاسي ،با پاي پیاده ،از مصر به کرب /رفت.
از عیماي اخیر نیز ،پیاده روي سیید محمد مهدي بحراسعیوم ،شییخ مرتضیي انصیاري ،محدث نوري ،آخوند
خراساني ،میرزاي نائیني،
آيت اسیه کمپاني ،سیید محمد امین ،شییخ ع ر کاشیف اسغطاَ ،آيت اسیه سیید محمود شیاهرودي ،ع/مه
امیني ،میرزا واد می ي تیريزي ،آيت اسیه ح یم ،آيت اسیه خويي ،آيت اسیه مرعشیي نج ي ،آيت اسیه سیید

احم د مستنیط ،آيت اسیه شیخ عیاس قوچاني ،آيت اسیه شیخ حسن نجابت شیرازي ،آيت اسیه دستغیب ،آيت
اسیه صدر ،ع/مه حسیني تهراني و شیخ ع ر مجتهدي نقل شده است.
امام خمینی  vنیز در سال های اقامت در نجف ،هر ساسه در ايام اربعین ،به کرب /مشرف می شد و به زيارت
َ
َ
سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م اهتمامي وي ه داشیت .آيت اسیه سیید مصیط ی خمینی هم پنر بار در سیال ،به همراه
اعضییاي دفتر امام ،پیاده به کرب /مشییرف مي شیید که مهم ترين آن ها ،در ايام اربعین حسییینی بود .پس از
شهادت ايشان ،اين برنامه توسط مرحوم سید احمد خمینی ادامه يافت).(1
ص59 :
1برگرفته ازwww.aelaa.netص60 :
«ت»
تحلیل سیاسی اربعین

با شروع اس/م در م ه و گسترش آن به زيرة اسعرب ،پیامیر اکرم صیی اسیه عییه و آسه وسیم با نامه هايی که
به مناطق ديگر  -از میه روم  -فرسیتاد ،دين خود را اب/ع کرد .منطقۀ شیامات که تحت سییطرۀ روم بود  -و
شیامل ترکیه ،سیوريه ،فیسیطین و سینان فعیي مي شید  -زمیني حاصیل خیز داشیت و مناطق غربي آن ،داراي
آب و هوای مديترانه ای معتدل با ام انات فراوان بود.
در آخرين روزهاي حیات رسول م رم اس/م صیی اسیه عییه و آسه وسیم قرار بود سش ري به فرماندهی اسامه
بن زيد ،به اين منطقه گسییل شیود؛ وسي اين کار انجام نگرفت .در سیال  17ه.ق و در زمان ح ومت خیی ۀ
دوم ،اين منطقه فتح شیید و يزي د بن ابي س ی یان ،واسی آنجا گرديد .او بعد از دو سییال ،مري

شیید و از دنیا

رفت و ح ومت شیامات ،در سیال  19ه.ق ،به معاويه بن ابی سی یان رسیید .معاويه که دشیمنی سیرسیختی با

اهل بیت عییهم اسسی/م داشیت ،از ام انات اين منطقۀ زرخیز ،براي تیییغ بر ضید اهل بیت عییهم اسسی/م
است اده کرد.
ص61 :
َ
َ
در زمان خ/فت امیر اسم منین عیی َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،با اين که نگ های مهمی روي داد ،وسی با دسییسیه های
معاويه ،پیروزی میسر نشد .در

َ َ ْ َّ َ
اسس/م نیز ،نیرنگ های معاويه کارساز شد و فتحي صورت نگرفت.
زمان امام حسن مجتیی عیی ِه

َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،در سال
معاويه پس از چهل سال ح ومت بر شام و شوراندن مردم اين منطقه بر ضد اهل بیت عیی ِه
َ
َ
 60ه.ق  -زمان امامت امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م  -به درک واصیل شید و ح ومت را به فرزند شیوم تر از خود
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م وارد نگ
سیپرد .يزيد ،در ادامۀ همین کشیم ش تاريخي و تضیاد مذهیي بود که با اباعیداسیه عیی ِه
َ
َ
شید و در 10س1س 61ه.ق ،امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م و يارانش را به شیهادت رسیاند و خانوادۀ ايشیان را به اسیارت
گرفت و روانۀ شیام کرد .هر چند اين کاروان ،به عنوان اسییر ،وارد شیام شید و سطمات و اهانت های بسییاری را
َ
َ
تحمل کرد ،اما عیي رغم انتیاري که يزيد داشیت ،خود اين حرکت ،عامل پیروزی اهل بیت َعی ْی ِه اس َّسی/م در
آن منطقه ،و فتح معنوي شامات گرديد.
به گ تۀ ي ی از روحانیون مسیتقر در کشیور سیوريه ،حدود دو سیاعت طول مي کشید تا با پاي پیاده ،فاصییۀ
«دروازه سیاعات» تا «مسیجد اموی» را طي کرد؛ وسی کاروان اسیرا که بامدادان از دروازه سیاعات ،وارد شیام
شیدند ،عصیر به مسجد اموي رسیدند؛ يعنی حدود ده ساعت در کوچه و بازار ،مورد آزار و اريت شامیان قرار
گرفتند.
َ
َ
وقتي کاروان اسیرا وارد مسیجد شید ،با سیخنرانی های حضیرت زين اسعابدين َعی ْی ِه اس َّسی/م و روشین گری های

حضییرت زينیب سیی/م اسییه عییهیا  ،و ديگري حیاکم شییید .مردم ،گروه گروه بیه خیدمیت اين بزرگوران مي
َ َ ْ َّ َ
اسس/م
رسیدند و اظهار پشیمانی مي کردند؛ به طوري که منزسي برای مردان آماده شد و حضرت سجاد عیی ِه
در

ص62 :
آنجا ،مصیییت پدر بزرگوارش را بیان کرد و يک منزل نیز به بانوان اختصیاص يافت و حضیرت زينب سی/م
اسیه عییها در آنجا ،به اي اي وظی ه پرداخت.
کاروان اهل بیت عییهم اسسی/م با اين که به اسیارت ،وارد شیام شید و ز ر و آزار و اريت بسیاري را تحمل کرد
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  -به نام رقیه بنت اسحسیین سی/م اسیه عییها  -به شیهادت
و ي ی از فرزندان اباعیداسیه اسحسیین عیی ِه
رسییید ،اما فتح معنوي بزرگي را به دسییت آورد و نه بر خاك خاکیان ،که بر دل هاي شییامیان تسیییط يافت و
نیرنگ ها و تیییغات چهل سیاسۀ معاويه را نقش بر آب کرد؛ به طوری که يزيد عییه اسیعنه ،مجیور شید دسیتور
بدهد کاروان اهل بیت عییهم اسسی/م را روانۀ مدينه کنند و حتي سیاس هايي را که از ايشیان غارت کرده اند،
به آنان برگردانند.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م را زيارت
اين که بگويیم در روز اربعین« ،کاروان اسرا» به صحرای کرب /بازگشت و امام حسین عیی ِه
کرد ،چندان صحیح نیست؛ بی ه بايد بگويیم «کاروان پیروز» در روز اربعین ،به کرب /رسید.

توصیفي از اربعین

َ
َ
اربعین ،يعنی زنده نگه داشیتن ياد اباعیداسیه َعی ْی ِه اس َّسی/م و ايثارگری های اهل بیت عییهم اسسی/م و اصیحاب

آن بزرگوار.

اربعین ،يعنی تاثیرگذاری دائمی نهضت عاشورا بر انديشۀ همۀ مسیمانان و آزادگان دنیا در هر عصر و دوران.
اربعین ،يعنی برپیايی يیک ک/س بزرگ و اسگوسیییازی گسییترده برای همیۀ م منیان و کسیییانی کیه بیه تعهیدات
خويش ،پای بند هستند.
ص63 :
اربعین ،يعنی روز به اهتزاز درآمدن پرچم عاشورا و ادامۀ راه عاشورائیان توسط بازماندگان و شیعیان.

اربعین ،يعنی احسیاس وظی ه در برابر خون شیهیدان و اقدام عمیی برای ح اظت و حراسیت از دسیتاوردهای
شهدا.
اربعین ،يعنی انتقال تجربیات شهیدان و ايثارگران نسل اول به نسل های بعدی.
اربعین ،يعنی افشاگری حضرت زينب س/م اسیه عییها.
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م برای تییین فیسیی ۀ عاشییورا و آموزش آن به ديگر
اربعین ،يعنی فعاسیت های عقییۀ بنی هاشییم عیی ِه

اقشار امعه.

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در هت خنثی سیازی تیییغات
اربعین ،يعنی فعاسیت های پیگیر و مداوم فرهنگی امام سیجاد عیی ِه
دشمنان دين و بی اثر نمودن رفتار شیطانی آنان.

اربعین ،يعني زنده نگه داشتن ياد حقیقت و خاطرۀ شهادت در مقابل طوفان تیییغاتي دشمن.
اربعین ،يعنی زنده نگه داشتن ياد و خاطرۀ شهدا.
اربعین ،يعنی هوشیاری در برابر موج تیییغاتي دشمن.
اربعین ،يعنی بیان حقايق توسط خواص امعه و درک وظی ه و انجام آن.
اربعین ،يعنی بیمه کنندۀ شیعیان در برابر انواع خطرات ف ری و فرهنگی.
اربعین يعنی ارسال ي پیام« :هیک کس نمی تواند نور خدا را خاموش گرداند)».(1
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توصیف ادبی زيارت

زيارت ،امضای مجددي است بر سند شیعه گری.
زيارت ،مشتی است کوبنده بر دهان مخاس ین دين.
زيارت ،یوه ای است از تعییم شعائر تشیع.
زيارت ،نمايشی است بزگ و خاسصانه از اقتدار شیعه.
زيارت ،برافراشتن پرچم حیات دين است.
زيارت ،نمادی است از حیات و ت اپوی اهل وريت.
زيارت ،تجديد بیعتی است برای اع/م وفاداری و پايداری بر عقايد و انديشه های تشیع.
زيارت ،راهی است معنوی در پشتییانی از پیشوايان دينی.
توصیه هاي مربوط به پیاده روي اربعین
توصیه هاي مربوط به پیش از سفر

توصیه هاي مربوط به پیاده روي اربعین
توصیه هاي مربوط به پیش از س ر
1.چون اين پیاده روی زيارتي ،نیاز به يک اراده قوي و اعتقاد راسیخ دارد ،رزم اسیت در طول سیال ،با رفتن به
هیتات و اماکن مقدس ،آمادگی روحی در خودمان ايجاد کنیم و از خداوند ،توفیق اين سیی ر را درخواسییت
نمايیم.
 1.همان طور که برادران ما در کشور عراق ،از مدت ها قیل ،خود را براي پذيرايي از ما آماده مي کنند ،ما هم
براي کسیب آما دگي بیشیتر ،بايد حداقل چهل روز قیل از عزيمت به کرب ،/خودمان را برای اين سی ر ،آماده
کنیم.

 2.معنو يیت خود را تقو يیت کنیم و ارتییاط بیا موريمیان را افزايش دهیم؛ طوری کیه گو يیا هر سحییه ،آمیادۀ رفتن
به اين س ر هستیم.
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3.قیل از س ر ،خود را با خواندن نماز شب آماده سازيم.
4.از خود حضرت بخواهیم که اين توفیق را به ما عطا فرمايد.
5.خواندن زيارت عاشورا ،با صد سعن و صد س/م  -مخصوصا در روز عاشورا  -يادمان نرود.
 6.قیل از سی ر ،خودمان را به رکر گ تن عادت دهیم تا بتوانیم در مسییر نجف تا کرب ،/اين توفیق را بیابیم که
اهل رکر باشیم.
 7.يک تسیییح (تر یحا ديجیتاسي) به همراه داشیته باشییم تا در مواقع نیاز  -در طول مسییر يا کنار مرقد مطهر
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  -رکر بگويیم.
امیراسمومنین عیی ِه
با کاراونی همراه شیويم که داراي روحیات معنوی باشیند و ي روحانی ،به همراه داشیته باشیند .در غیر اين
صورت ،مداح و راکري همراه کاروان باشد تا يادی از اهل بیت عییهم اسس/م نمايد.
توصیه هاي مربوط به مسیر پیاده روي

َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م ارتیاط برقرار کنیم .ما می خواهیم به حرم
1.سییعی کنیم در ابتدای پیاده روی ،با امام حسییین عیی ِه

محیوب و معشیوق خود برويم .هر سحیه ،شیوق خو د را بیشیتر کنیم تا سحیۀ ورود به زير قیه و ديدن ضیريح،
احساسات ما فوران کند .با اين کار ،نه به ف ر خستگي خواهیم بود و نه به ف ر پا و درد آن.
َ
َ
2.گويا زيارت امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م با خسیتگي پیاده روي ،مزه اي دو چندان مي يابد و دل ها و قدم ها،

با هم ارتیاط پیدا مي کنند .در طول مسییر ،هنگامي که پاهاي مان خسیته يا مجروح شید ،دل آماده اتصیال مي
شود .اين سحیات را قدر بدانیم.

 3.در طول مسیر ،زياد ف ر کنیم .يک ساعت ف ر کردن ،بهتر از يک سال عیادت است.
ص66 :
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م شیهید شی د؟ چرا بايد به زيارت ايشیان برويم؟ اگر ما در کرب/
4.ف ر کنیم که چرا امام حسیین عیی ِه

بوديم ،چه رتیه ای داشتیم؟ ارن وظی ۀ ما چیست؟ تا کنون چه کرده ايم؟

 1.به اين ف ر کنیم که چندين برابر اين فاصییه را اهل بیت امام حسیین عییهم اسسی/م با پاي برهنه و پیاده و در
حاست اسییری و گرسینگي و تشینگي ،تا شیام طی کردند .آنچه که قیب انسیان را به درد می آورد ،بی احترامی
هايي است که به اين خاندان شد .به اين ف ر کنیم که ارن زائران حضرتش چه احترامی دارند!
 2.اگر مرع دل را پرواز دهیم ،به وضیوح خواهیم ديد که کارواني از کرب /به سیوي شیام ،به اسییري مي رود.
امیا وقتي نگیاهمیا ن را بیه اطراف مي چرخیانیم و مي بینیم اين چنین بیا عزت در حیال راه رفتن هسییتیم و اين
چنین از ما پذيرايي مي شییود ،با خود خواهیم گ ت :اين کجا و آن کجا؟ اينجا اسییت که آدم ناخودآگاه مي
گويد« :ر َي َوم َک َیوم َ يا َا َ
باع ِیداسیه)».(1
ِ
 3.اين سی ر می تواند سی ر همراهی با امام زمان عجل اسیه تعاسی فر ه اسشیريف باشید .خوب اسیت حضیرت
را در کنار خود فرض کنیم و بدانیم که او حاضر و ناظر و صاحب عزاي حقیقي است.
اگر در طول مسیییر ،بیا هم کیارواني هیاي خود بیه صییورت گروهي اتراق کرديم ،بهتر اسیییت برنیامیه اي مثیل
مداحي و رکر مصیییت داشیته باشییم .بعضیي از موکب ها ،سییسیتم صیوتي دارند و در اختیار کاروان ها مي
گذارند.
2.از آنجايي که اين سی ر ،تیثیر فراواني بر روح انسیان م ي گذارد ،شییطان در ت/ش اسیت که اين تیثیر را به
حداقل برساند .سذا در اين س ر ديده مي شود
ص67 :
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کیه برخي بیه بیذسیه گويی و مسییخره کردن ديگران مشییغوسنید .اگر برنیامیه ريزی دقیقي برای رکر گ تن در طول
مسییر سیه روزه داشیته باشییم و کمتر به حرف زدن بپردازيم ،به راحتي مي توانیم حال و هوا را عوض کنیم و از
چنین حرکاتي دور بمانیم.
َّ
َ َ
َ
3.در زمیان پییاده روي ،ارکیار «سیییحیان اسییه»« ،اسحمیدسییه»« ،ر ِاس َیه ِار اسییه» و «اسییه ا َکیر» را بیه طور مرتیب
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در آخرين
ت رار کنیم که اين ها بهترين ارکار هسیتند .اسیته اگر ک/می را بگويیم که امام حسیین عیی ِه
ً
«إسهي ِرضي
سحیات ،بر روی َخاک گرم کرب /فرمود ،بهترَ است و مو ب انس بیشتر با حضرتش مي شودِ :
َ
واك يا غیاث اسم َ
ب َقضائ َ َتسی ًیما ر ْمر َك ر َم َ
ست َ
غیثین)».(1
س
عیود
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م  ،براي رکر گ تن در مسیییر ،برنیامیه ريزي کنیم تیا بتوانیم
1.در کنیار مرقید مطهر امیراسم منین عیی ِه
حداقل پنر هزار مرتیه يا اگر می توانیم ،چهارده هزار مرتیه صیوات ب رستیم.
 2.در طول مسیر ،از خواندن زيارت عاشورا ،با صد سعن و صد س/م ،غ یت نورزيم.
 3.در خوردن و نوشیییدن ،افراط و ت ريط ن نیم .به قدری بخوريم که توان عیادت و راه رفتن داشییته باشیییم.
زياد خوردن ،باعث کدورت قیب و دور شدن از معنويت می شود.
 4.پییاده روی برای زيیارت را عییادت بیدانیم و بیا انگیزه و حیاسیت معنوی ،پییاده روی کنیم؛ نیه اين کیه خیدا خیدا
کنیم که اين س ر ،کی تمام می شود.
 5.اگر می توانیم ،سعي کنیم چند کییومتر مانده به کرب /را با پای برهنه طي کنیم.
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توصیه هاي مربوط به زمان حضور در کربال

َ
َ
َ
َ
1.مردم ،ابتدا به حرم حضیرت عیاس َعی ْی ِه اس َّسی/م می روند؛ وسی نقل اسیت که امام صیادق َعی ْی ِه اس َّسی/م ابتدا
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م مي
اسسی/م مشیرف مي شید و بعد به زيارت عمويش عیاس عیی ِه
به زيارت دش امام حسیین عیی ِه
رفت.
ً
1.خوب اسیت قیل از ورود به حرم ،با خود بینديشییم و حتما با قییي شی سیته و چشیمي اشی یار ،وارد حرم
شويم.
2.اگر توانستیم ،با پای برهنه به حرم مشرف شويم.
 3.فضای غم و اندوه اربعین را با خنده ها و شوخی های نابه ا خراب ن نیم.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م صیرفا برای دسیت
4.به ياد داشیته باشییم که زيارت و ت/ش ما براي توسیل به درگاه امام حسیین عیی ِه

يابي به تقرب اسهي است.

 5.نمیازهیای يومییه را سییر وقیت بخوانیم و آن را نسییییت بیه ديگر کیارهیا ،در اوسو يیت قرار دهیم؛ چون وظی یۀ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م برای برپايي نماز شهید شد.
اصیی ما است و امام حسین عیی ِه
 6.در کرب ،/به نیابت از امام زمان عجل اسیه تعاسی فر ه اسشیريف زيارت نمايیم و برای سی/متي و تعجیل
در فرج ايشان ،بسیار دعا کنیم.
7.هر روز ،بیا خوانیدن دو رکعیت نمیاز  -بعید از نمیاز صیییح  -بیه حضییرت بقییه اسییه عجیل اسییه تعیاسی فر یه
اسشريف متوسل شويم.
 8.آداب زيارت را که در کتب ادعیه رکر شده است ،تا ايی که به مرز اکراه نرسیده ،انجام دهیم.
 1.افرادی که به هر میزان و هر ش ی یی به گردنمان حق دارند  -از ائمه عییهم اسسیی/م خصییوصییا امام زمان
عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريف تا خانواده و دوستان  -را زير قیۀ میارکه ،فراموش ن نیم.
 2.به نیابت از مقام معیم رهیری ح یه اسیه که به خاطر شرايط فعیی،
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ام ان تشرف ندارند ،زيارت نمايیم.
3.سعي کنیم شب معه و هنگام سحر ،در حرم باشیم.
 4.زير قیه ،هر دعايی ام ان استجابت دارد .پس با حاست يقین به استجابت ،دعا کنیم.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م کسیی دسیت خاسی برنمی گردد .نه اين که احتمال دسیت خاسی برگشیتن
5.از حرم امام حسیین عیی ِه

ضیعیف باشید ،بی ه به صیورت عقیی و منطقی ،محال اسیت و تا به حال ،سیابقه نداشیته کسیی دسیت خاسی
برگردد .ما که از ساربان حضرت ،بدتر نیستیم .پس امیدوارانه به محضرش شرفیاب شويم.
توصیه هاي اخالقي

 1.در سی رهای گروهی ،داشیتن صییر ،حوصییه ،گذشیت ،ايثار ،خوش رويی ،همیسیتگی ،اتحاد و هماهنگی
با مستول گروه ،از عوامل موفقیت است.
 2.سعی کنیم حتی ارم ان ،کمتر غذاهای گوشتی بخوريم تا سنگین نشويم و پا بر امیال خود بگذاريم .در
آنجیا ،غیذاهیای خوب و متنوعی و ود دارد و اگر بخوريم ،کوچیک ترين ايرادي نیدارد .فقط بیايید حواسییمیان
َ
َ
باشید که زياد به ف ر غذا نیاشییم که امام صیادق َعی ْی ِه اس َّسی/م مسیافران اين سی ر را از خوردن شییريني ات و
غذاهای متنوع ،برحذر داشته است.
3.در طول سیی ر  ،بحیث و یدل ن نیم؛ مگر در موارد نیادر کیه پیای دفیاع از اعتقیادات بیه مییان بییايید؛ آن هم
براي امر به معروف و نهی از من ر و اص/ح
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ف ر و انديشۀ فرد ،نه براي رو کم کردن و چیره شدن بر طرف مقابل.

 4.بگو و بخنید را حتی ارم یان بیه صیی ر برسیییانیم تیا بیا قییي آرام و آمیاده و بیا معنو يیت کیامیل ،بیه خیدمیت
حضرت برسیم .اسیته طیق احاديث ،بايد چهره اي گشاده داشته باشیم ،نه عیوس.
 1.وظی ه داريم براي زوار و خدام حضیرت ،احترام بسییار باريي قائل شیويم و فارع از سین و شی ل و شیمايل
افراد ،همه را محترم بشماريم .چه بسا کسی که ف رش را هم نمي کنیم ،ي ي از اوسیاي اسهی باشد.
 2.کم حال خادمان حرم باشیییم و خود را براي کم به ديگران ،آماده کنیم و اگر نیاز به کاري بود ،انجام
دهیم و اگر زباسه ای بر روی زمین بود ،مع کنیم.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م به حسیاب
3.با میموران امنیتی عراق ،هم اری داشیته باشییم .آنان نیز ،از خادمان امام حسیین عیی ِه

مي آيند.

 4.در مورد گوشی و دوربین ،با میموران حرم ،هم اری کنیم و «زرنگ بازی» را کنار بگذاريم که حق اسناس
در پی دارد.
5.حال کودکان و افراد کهن سال را مراعات کنیم.
توصیه هاي تبلیغاتي

 1.پیاده روی اربعین ،مي تواند تیییغ خوبی برای تشیییع باشیید .ضییمن زيارت ،می توانیم مییغ خوبی هم
باشیم.
 1.اين س ر ،يک س ر مت اوت است و از کشورهاي مختیف حضور دارند .مي توانیم از اين فرصت ،است اده
کنیم و فرهنگ اصیل تشیع را با گذشت و مهربانی ،به نمايش بگذاريم.
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2.کاری کنیم که گرايش مردم عراق و اتیاع کشیورهای ديگر به شییعه افزايش يابد ،يا مو ب اسیتمرار محیت
آنان به شیییعیان گردد و ع/قۀ ايشییان به کشییور ايران و رهیری نیام ،بار رود و با مهوری اسیی/می ايران،
آشناتر شوند.

 3.می توانیم با آماده کردن بسییته هاي فرهنگي ،به زبان هاي فارسییی و عربي و ديگر زبان های مورد نیاز ،و
توزيع آن در بین زائراني که پیاده روي مي کنند ،تاثیرگذار باشیم.
 4.گاه ي پوسییتر يا ي ع س کوچ مذهیي يا ي

میۀ کوتاه و عمیق ،تاثیر شییگرفي بر رهن مخاطب

مي گذارد .براي تاثیرگذاري متقابل بر موکب داران و زائران ديگر کشورها ،برنامه ريزي کنیم.
5.پرچم حاوی شیمايل و ع س های منسیوب به بزرگان دين ،کمترين تیثیر را دارد و چه بسیا شییهۀ حرمت
هم داشته باشد.
َ
1.خوب اسییت بر روی پرچمي که به عنوان ع/مت ،به همراه داريم ،ي ی از شییعارهای امام حسییین َعی ْی ِه
عاد عة َو کر َامتنا َش َ
اسس َ/م را بنويسیم؛ مث«َ :/ا َسقتل َسنا َ
َّ
هاد عة)»(1
ِ

ف َّ
يا َ
«هیهات ِم ِنا اسذسة)».(2

 2.در مسییر پیاده روي ،برادران اهل سینت نیز حضیور دارند .مسیائل مربوط به اعتقادات آنها را رعايت کنیم و
َ َ ْ َّ َ
اسس/م محترم شماريم.
ايشان را به عنوان مهمان اباعیداسیه اسحسین عیی ِه
توصیه هاي امنیتي

توصیه های «کمیتۀ امنیت ستاد اربعین» ،برای کساني که در ايام اربعین
ص72 :
1- .بحار ارنوار ،ج  ،45ص .118
2- .احتجاج طیرسي ،ج  ،2ص.300
حسیني ،راهی کرب /مي شوند ،بدين شرح است:
ً
1.هنگام خروج از ايران و ورود به عراق ،حواستان باشد که حتما در گذرنامه شما ،مهر مربوطه زده شود.

 2.در طول مسیافرت ،از گذرنامۀ خود ح اظت نمايید .م قود شیدن آن ،شیما و مسیتوسین ارگان های ايرانی در
عراق را با مش /ت عمده ای موا ه می نمايد.
 3.در مسیر ،مراقب باشید که چیزي در ساک شما قرار ندهند.
1.هنگام عیور از سیطره ها (ايست بازرسی) و مراکز نیامی ،از گرفتن ع س و فییم ،خودداری کنید.
2.در کنار مقرها و مراکز نیامی ،توفق ننمايید.
 3.از ابتدای مسیر ،شماره تی ن عراقی دوستان خود را به همراه داشته باشید.
ً
ً
4.در صییورت بروز ان جیار ،سییريعیا محیل را ترک نمیايیید .معمور يیک ان جیار هیت مع کردن مردم ،و
ان جار ديگر برای وارد کردن حداکثر خسارت انجام می گیرد.
 5.در حین راهپیمايی ،به صییورت تجمعی حرکت ننمايید؛ بی ه به گروههای  6 - 5ن ره تقسیییم شییويد.
همچنین به صورت ان رادی و تنها حرکت ن نید.
6.با ديگر زائران ،وارد مناقشات سیاسی نشويد.
 7.در طول مسافرت و در داخل حرم های مطهر ،به تذکر میمورين انتیامی و خادمین حرم ها تو ه کنید.
8.اط/عات خصوصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
 1.در صورت بروز هر گونه حادثه يا مشاهدۀ حرکات مش وک ،موضوع را به
ص73 :
مستوسین انتیامی ايرانی اط/ع دهید.
 2.هر نوع خوراکی و نوشیییدنی را فقط از مراکز و مواکب ثابت و دارای اسییم و عنوان مشییخ  ،دريافت
نمايید.

 3.در طول مسیییر ،برای اسییتراحت در موکب ها ،موکیی را انتخاب کنید که دارای اسییم و عنوان باشیید و
مشخصات و نشانی آن را يادداشت کنید و به بستگان خود اط/ع دهید.
 4.در طول مسافرت ،از گذرنامه ،و وه نقدي ،اشیاَ قیمتی و ديگر وسايل خود ،محافیت کنید.
 5.در صیورت م قود شیدن يا به سیرقت رفتن اشییاَ قیمتی و و وه نقدي ،موضیوع را به مسیتول موکب و به
اوسین موکب ايرانیان اط/ع دهید.
6.با تو ه به امن نیودن مسیر ش هرهای کاظمین و سامرا ،از رفتن به اين شهرها خودداری کنید.
 7.از استعمال سیگار و روشن کردن آتش در داخل چادرهای مواکب ،خودداری نمايید.
توصیه هايي برای بعد از سفر

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م يک توفیق اسهی اسیت و کمترين اثر آن ،آمرزش گناهان اسیت .اين
زيارت اباعیداسیه اسحسیین عیی ِه
َّ
آثار ،برای کسیی اسیت که حسیینی بماند و معنويت سی ر را ح ظ کند .قرآن کريم مي فرمايد« :إ َّن اس َ
ذين قاسوا
ِ
َ َ ع َ
َّ
َ
َر اب َنا اسیه ث َّم ْاس َتقاموا ف /خ ْوف َعی ْی ِه ْم َو ر ه ْم َي ْح َزنون)».(1
کسیانی که ايمان مي آورند و مي گويند پروردگار ما خداوند ي تا اسیت ،سیپس بر سیر ک/م و ايمان خود باقي
مي مانند و پايداري
ص74 :
1- .سوره احقاف ،آيه .13
مي کنند ،اينان کساني هس تند که از آثار مادي و معنوي ايمان ،بهره مي برند؛ چون ايمانشان دائمی و ماندگار
است.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م شییاهت زيادی به حر دارد .در مورد حر ،روايت اسیت که حا ي را نوري
زيارت امام حسیین عیی ِه
َ
احاطه می کند و تا زمانی که گناهي از او سییر نزده ،به همراه او مي ماند .در مورد زيارت امام حسییین َعی ْی ِه

َّ َ
اسسیی/م نیز اين گونه اسییت .ما که اربعینی شییده ايم ،بايد ت/ش کنیم با تقوا و پرهیزکاري و انسییانیت ،نور
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را براي همیشیه در خود نگه داريم .پس برای بعد از سی ر هم برنامه
معرفت اباعیداسیه اسحسیین عیی ِه
ريزی داشته باشیم تا ان شاَاسیه معنويات اين س ر ،در ما ماندگار شود.
ص75 :
ص76 :
«ج»
جابر بن عبدالله انصاری
جابر بن عبدالله انصاری

ابوعییداسییه یابر بن عییداسییه بن َعمرو بن حرام بن کعیب بن َغ ْنم بن سیییمیه ،از قییییۀ َخ ْز َ
یدرش
پ
.
(
1
)
بود
ج
ر
ِ
ِِ
ََ
پیش از هجرت پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم مسییمان شید و در بیعت عقیة دوم  -که در سیال سییزدهم
بعثت روي داد  -با رسییول خدا صیییی اسیه عییه و آسه وسیییم پیمان بسییت و زو دوازده نقییی بود که پیامیر
صیی اسیه عییه و آسه وسیم آنان را به نمايندگی از خود ،در قیايیشان منصوب کرد).(2
ناظر بیعت اوس و خزرج ،در عقیۀ دوم شیرکت
ابر که در آن زمان  16سیال داشیت ،به عنوان کم سین ترين ِ

ست).(3

او در بسیاري از غزوه ها و َس ِريه ها)(4
حضیور داشیت و دسیت کم در  19غزوه مي توان نام او را مشیاهده کرد ).(5غزوه َحمراَاأ َسید که پس از غزوۀ
احد و در سال
ص77 :
1- .ابن سعد ،طیقات اس یری ،ج  ،3ص104؛ ابن عساکر ،تاريخ مدينه دمشق ،ج  ،11ص .208

2- .ب/رری ،انساب ارشراف ،ج ، 1ص286؛ ابن عساکر ،تاريخ مدينه دمشق ،ج  ،11ص .208
3- .ابن ق َت َییه ،اسمعارف ،ص 307؛ رهیی ،سیر اع/م اسنی ،َ/ج  ،3ص .192
 4- .غزوه ،به نگي گ ته مي شیود که پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم در آن حضیور داشیت و شیخصیا
نگ را رهیري مي کرد .و سیريه به نگي گ ته مي شیود که پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم در آن حضیور
نداشت و ي ي از اصحاب را به فرماندهي نگ ،منصوب مي نمود.
5- .ابن عساکر ،تاريخ مدينه دمشق ،ج  ،11ص .217-214
چهارم هجرت روي داد ،نخسییتین تجربۀ نگی ابر بود .با اين که به فرمودۀ پیامیر صیییی اسیه عییه و آسه
وسیم  ،فقط شرکت کنندگان
در غزوۀ احد مي توانسیتند در اين میموريت نیامی شیرکت داشیته باشیند ،اما ابر تنها کسیی بود که به رغم
َ َ ْ َّ َ
اسس/م عذر وی را پذيرفت).(1
غايب بودن در غزوۀ احد ،در اين نگ شرکت کرد و رسول اکرم عیی ِه
عیذر یابر اين بود کیه پیدرش در نیگ احید شییرکیت کرد و یابر را بیه سییرپرسییتي خیانوادۀ پر معییت خود
گماشت).(2
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و ابر ،بسیییار دوسییتانه و محیت آمیز بود .يک بار که ابر در بسییتر بیماری
پیوند میان پیامیر عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م به عیادت او رفت .ابر که امیدی به بهیودي نداشییت ،دربارۀ نحوۀ تقسیییم
افتاده بود ،پیامیر عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م او را امیدوار نمود و عمري طورنی را به او بشارت داد
اموال در میان بازماندگانش پرسید .پیامیر عیی ِه
َ َ
و در پاسخ س ال ابر ،آيۀ ک/سه (سوره نساَ ،آيۀ  )176نازل شد).(3
جابر ،پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

َ
َ
گر چه ابر در ما رای سیقی ه ،از ياران حضیرت عیی َعی ْی ِه اس َّسی/م نیود ،اما پس از چندی به ايشیان پیوسیت
و از ياران مخی

و وفادار اهل

بیت عییهم اسسی/م گرديد و به عضیويت «شیرطة اسخمیس» درآمد که گروهي از فدائیان و گوش به فرمانان
َ َ ْ َّ َ
اسس/م بودند).(4
حضرت عیي عیی ِه

َ َ ْ َّ َ
اسس/م از چنان مقامی برخوردار بود که در زمان پیامیر صیی اسیه عییه و آسه وسیم ،
در نگاه ابر ،عیی عیی ِه
ص78 :
1- .ابن سعد ،اسطیقات اس یری ،ج  ،2ص 34؛ ب/رری ،انساب ارشراف ،ج  ، 1ص .402
2- .رهیی ،سیر اع/م اسنی ،َ/ج  ،3ص .191
3- .طوسي ،استییان فی است سیر اسقرآن ،ريل آيۀ  176سوره نساَ.
4- .کشی ،اختیار معرفة اسر ال ،ص  5و .38
َ
َ
به عنوان میزان حق ،تیقی می شید و محیت و دشیمني نسییت به عیي َعی ْی ِه اس َّسی/م را وسیییه اي براي شیناخت

م منان و منافقان مي دانستند).(1

َ
َ
ابر به انصیار سی ارش مي کرد که «فرزندان خود را با محیت عیي َعی ْی ِه اس َّسی/م پرورش دهید .هر کس عیی
َ َ ْ َّ َ
اسس/م را بهترين خیق خدا نداند ،ناسپاسی کرده است)».(2
عیی ِه
َ
َ
َ ع َ
َ
یی خیر َاسیشیر»؛ يعني :عیی بهترين َِ انسیان
سیخن ابر دربارۀ عیی َعی ْی ِه اس َّسی/م معروف اسیت که گ ت« :ع
ِ
ها اسییت .اين مییه ،اسهیام بخش ع ر بن احمید قمی شیید تا کتیاب «نوادر ارثر فی عیی خیر اسیشییر» را
بنويسد که يک سوم روايات آن ،از ابر نقل شده است).(3
َ
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م بود ).(4در اواخر خ/فت حضییرت عیی َعی ْی ِه
ابر در نگ ص ی ین ،از سش ی ريان امام عیی عیی ِه
َّ َ
اسس ی/م که سییپاهیان معاويه ،به غارت شییهرها پرداختند ،مدينه نیز از اين غارت ها در امان نماند .بسییر بن
َ
ا ْرطاة در
سییال  40ه.ق ،به مدينه يورش برد و از مردم ،براي معاويه بیعت گرفت .ابر به خانۀ ام سیییمه  -همسییر
پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم  -پناه برد و سیرانجام به توصییۀ ام سییمه و برای پرهیز از خونريزی ،بیعت
کرد ) .(5پس از آن که معاويه به ح ومت رسیید و تصیمیم گرفت منیر رسیول خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم
را از مدينه به دمشق بیرد ،ابر نزد معاويه رفت و او را از اين کار منصرف ساخت).(6

َ
او به هنگام وقوع حادثۀ کرب ،/پیرمردی سیال خورده و نابینا بود و در مدينه اقامت داشیت .امام حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م ضمن سخنانش با سش ريان عییداسیه بن زياد،
ص79 :
1- .کشی ،اختیار معرفة اسر ال ،ص 40؛ ابن عساکر ،تاريخ مدينه دمشق ،ج  ،42ص .284
2- .ابن عساکر ،تاريخ مدينه دمشق ،ج ، 42ص .44
3- .تستری ،قاموس اسر ال ،ج  ،2ص .525
4- .ارمین ،اعیان اسشیعة ،ج  ،4ص 46؛ ابن بابويه ،من ريحضره اس قیه ،ج  ،1ص .232
5- .ابراهیم ثق ی ،اسغارات ،ج  ،2ص 602؛ ابن عساکر ،تاريخ مدينه دمشق ،ج  ،11ص .235
6- .طیری ،تاريخ طیری ،ج  ،5ص .239
ابر را از میه شاهدان سخن خود معرفی فرمود).(1
َ َ ْ َّ َ
اسس/م را در اربعین شهادتش ،زيارت کرد).(2
ابر ،نخستین زائري بود که امام حسین عیی ِه

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م که ياران آن حضیرت ،انگشیت شیمار بودند ،ابر از ياران آن
در آغاز امامت حضیرت سیجاد عیی ِه
حضیرت گرديد و به حمايت از ايشیان پرداخت؛ اما به سییب سیال خوردگی ،از تعقیب َح ِجاج بن يوسیف در
امان ماند).(3
اسیته در سال  74ه.ق که َح ِجاج به مدينه رفت
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م از مییه یابر را
و بیه میدت دو میاه ،بیه تحقیر مردم میدينیه پرداخیت ،برخي از اصییحیاب پییامیر عیی ِه
همچون بردگان ،داع زد).(4

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م داشیت .او از پیامیر صییی اسیه عییه و آسه
ابر در واپسیین روزهاي زندگي ،ديداري با امام باقر عیی ِه

وسییم شینیده بود که «عمر تو چنان طورني مي شیود که ي ي از نوادگان مرا که همنام من اسیت ،م/قات می
کنی .او باقر اسعیوم و شی افندۀ عیم اسیت .هر گاه او را ديدي ،سی/م مرا به او برسیان ) ».(5ابر پیوسیته در پی

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را
يافتن آن حضیرت بود و گاه در مسیجد مدينه صیدا می زد« :يا باقر اسعیم» .سیرانجام امام باقر عیی ِه
که در سی نین نو وانی بود ،م/قات کرد و ايشیان را بوسیید و سی/م پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم را به آن

حضرت اب/ع کرد).(6
ص80 :
1- .م ید ،اررشاد ،ج  ،2ص 97؛ ابن اثیر ،اس امل فی استاريخ ،ج  ،4ص .62
2- .طوسی ،مصیاح اسمتهجد ،ص 787؛ طیری ،بشارة اسمصط ی سشیعة اسمرتضی ،ص .74
3- .کشی ،اختیار معرفة اسر ال ،ص .123
4- .ب/رری ،انساب ارشراف ،ج  ،1ص 288؛ تاريخ طیری ،ج  ،6ص .195
5- .کیینی ،ارصول من اس افی ،ج  ،1ص 304و 450؛ م ید ،اررشاد ،ج  ،2ص .159
6- .کشیی ،اختیار معرفة اسر ال ،ص 41؛ کیینی ،ارصیول من اس افی ،ج  ،1ص 469؛ ابن عسیاکر ،تاريخ
مدينه دمشق ،ج  ،54ص .275
ابر در حاسي که  94سال سن داشت ،در سال  78ه.ق و در شهر مدينه درگذشت ).(1از ابر ،پنر پسر بر
اي ماند که نسل او را گسترش دادند و اکنون افرادي در تونس و بخارا و ايران ،به او
منسیوب هسیتند .مشیهورترين آنان ،شییخ مرتضیی انصیاری ،فقیه و اصیوسی بزرگ شییعه در دوران معاصیر
بود).(2
مقام علمي جابر

ْ
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م نقل کرده اسییت .از اين رو ،او را حافظ سی ِینت نیوی و م ِثر در
ابر ،احاديث فراوانی از پیامیر عیی ِه

حديث خوانده اند و در منابع روايی و سیره و تاريخ ،به روايات او استناد کرده اند).(3

او در حوزۀ اح ام فقهی ،صاحب نیر بود و فتوا می داد و برخي وي را مجتهد و فقیه خوانده اند).(4
در ت سیر قرآن نیز ،روايات بسیاری از او نقل گرديده که در منابع ت سیری ،به آن ها استناد شده است).(5

آرای ت سیری ابر دربارۀ برخی آيات ،همسو با ديدگاه ت سیری شیعه است).(6
ابر افزون بر رواياتي که به طور مسیتقیم و بدون واسیطه از پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم نقل کرده ،از
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،طیحه بن عییداسیه ،عمار ياسیر ،معار
طريق صیحابه و تابعین نیز روايت کرده اسیت .امام عیی عیی ِه
بن یل و ابو سعید خدری ،از میه صحابه ای هستند که ابر از آن ها روايت
کرده است ).(7او چنان ويای يافتن معارف دينی
ص81 :
1- .ابن قتییه ،اسمعارف ،ص .307
2- .ر.ك :ابن حزم ،مهره انسیییاب اسعرب ،ص 359؛ ابن اثیر ،اس یامیل فی استیاريخ ،ج  ،10ص 545؛
ِ
عیاس قمی ،تح ة ارحیاب ،ص40؛ حسین واثقی ،ابر بن عیداسیه ارنصاری ،ص.34-31
ِ
عیداسیر ،ارستیعاب ،ج  ،1ص .220
3- .ابن سعد ،اسطیقات اس یری ،ج  ،2ص127؛ ابن
4- .ابن قیم وزيه ،اع/م اسموقعین ،ج  ،1ص 12؛ رهیی ،سیر اع/م اسنی ،َ/ج  ،3ص .189
5- .ر.ك :ت سییر صینعانی ،ج  ،1ص  131 ،129 ،89و ج  ،2ص 232 -231 ،211؛ ت سییر قرطیی ،ج ،2
ص  302 ،112و ج  ،4ص .166 ،155
6- .ر.ك :ت سیر طیرسي ،ريل آيۀ  33سوره احزاب و آيۀ  24سوره نساَ.
7- .ابن عساکر ،تاريخ مدينه دمشق ،ج  ،11ص 208؛ ِمزی ،تهذيب اس مال ،ج  ،4ص .444
َ َ ْ َّ َ
اسس/م را بدون واسطه ،از زبان ي ی از صحابه بشنود).(1
بود که به شام س ر کرد تا حديث پیامیر عیی ِه
او نسییت به حديث ،نقاد و بصییر ب ود و در نقل اخیار و روايات ،از رقابت ها و تعصییات قیییه ای پرهیز می
َ
کرد؛ به طور مثال :با اين که خودش خزر ی بود ،اما اعتراف داشیت که راويان خزر ی ،سیتايش پیامیر َعی ْی ِه
َ
اس َّسی/م از سیعد بن معار و داوري اش دربارۀ بنی قريیه را  -به دسیل آن که سیعد ،رئیس اوسییان بود  -تحريف
کرده اند).(2

ابر در مسیجد نیوی ،حیقه درس داشیت و احاديث را بیان مي کرد و شیماری از تابعین ،احاديث و مطاسب
او را می نوشتند).(3
افراد فراوانی از او حديث نقل کرده اند که مشیهورترين آن ها عیارتند از :سیعید بن مسییب ،حسین بن محمد
بن حن یه ،عطاَ بن أبی رباح ،مجاهد بن َ یر ،عمرو بن دينارم ی ،عامر بن شراحیل شعیی ،و
حسیین بصییری ).(4امام باقر ،امام صییادق و امام کاظم عییهم اسسیی/م نیز چند حديث نیوی را از ابر نقل
کرده اند).(5
نام ابر در نقل احاديث مشییهور شیییعه آمده اسییت؛ از میه در نقل حديث غدير ،حديث ثقیین ،حديث
شهر عیم ،حديث منزست ،حديث رد اسشمس،
ص82 :
ِ
1- .خطیب بغدادیِ ،
عیداسیر ،امع بیان اسعیم ،ص .151
اسرحیة فی طیب اسحديث ،ص109؛ ابن
2- .ابن اثیر ،اسداسغابة فی معرفة اسصحابة ،ج  ،1ص .378
3- .ابن عسیاکر ،تاريخ مدينه دمشیق ،ج  ،11ص 233؛ خطیب بغدادی ،تقیید اسعیم ،ص104؛ ابن حجر
عسق/نی ،ارصابة فی تمییز اسصحابة ،ج  ،1ص .435
ِ
4- .ر.كِ :مزی ،تهذيب اس مال فی اسیماَاسر ال ،ج  ،4ص448 -444؛ حسیین واثقی ،ابر بن عیداسیه
ارنصاری ،ص .118 -108
 5- .ر.ک :ابن اشیعث کوفی ،ارشیعثیات (اسجع ريات) ،ص47 ،44 ،22؛ کیینی ،ارصیول من اس افی ،ج
 ،1ص  532و ج  ،2ص  373و ج  ،3ص 234-233و ج  ،5ص  529 - 528و ج  ،8ص -168 ،144
169؛ ابن بابويه ،عیون اخیار اسرضا ،ج  ،1ص  47و ج  ،2ص.74
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م امامان پس از خود را نام مي برد و حديثي که
حديث سید اربواب ،حديث سوح که رسیول خدا عیی ِه
وي گی های حضرت مهدی عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريف را برمي شمارد).(1

مهمترين اثر او ،صییحی ۀ ابر اسییت که نمونه ای از کهن ترين آثار حديثي مي باشیید و سییییمان بن قیس
يش ری آن را گرد آورده است).(2
نسخه ای از آن ،در کتابخانۀ سییمانیۀ استانیول ،نگهداري مي شود.
جامعه شناسی اربعین

بیشیترين شیرکت کنندگان در مراسیم اربعین را شییعیان عراق تشی یل می دهند .اسیته از دير باز ،شییعیان ديگر
کشیورها نیز در اين مراسیم شیرکت می کردند .نويسینده «ادب اسطف» که در سیال  1388ه.ق آن را منتشیر
کرده اسیت ،در گزارش خود از برگزاري مراسیم اربعین حسیین ی در کرب ،/آن را به ا تماع مسییمانان در م ۀ
م رمه تشیییه مي کند و با اشیاره به حضیور هییت های مختیف عزاداری در کرب /مي نويسید« :برخی به زبان
ترکی و برخی به عربی و گروهی به فارسی و دسته ای به زبان اردو شعر می خوانند)».(3
آمار وزارت کشور عراق ،حاکی از آن است که در سال  1392ه.ش ،دست کم
ص83 :
1- .ر.ک :امینی ،اسغدير ،ج  ،1ص 57؛ صی ار قمی ،بصیائر اسدر ات ،ص 414؛ ابن شیهر آشیوب ،مناقب
آل ابی طاسب ،ج  ،1ص  282و ج  ،2ص  34و 189؛ ابن بابويه ،معانی ارخیار ،ص 74؛ م ید ،اررشیاد،
ج  ،1ص 345؛ ابن شییهر آشییوب ،منیاقیب آل ابی طیاسیب ،ج  ،2ص 189؛ ابن بیابو يیه ،کمیال اسیدين و تمیام
اسنعمه ،ج  ،1ص  253و .258
2- .خطیب بغدادی ،اس اية فی عیم اسرواية ،ص.392
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،ج  ،1ص .41
3- .سید واد شیر ،ادب اسطف و شعراَ اسحسین عیی ِه
يک میییون و سییصید هزار زائر خار ی ،وارد عراق شیدند و در راهپیمايی اربعین حسییني شیرکت کردند و به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مشرف شدند .بر
کرب /و حرم امام حسین عیی ِه

اسییاس سیییاسییت ضیید ت یری و رهنمودهای مقام معیم رهیری در سییال  1393ه.ش و با هم اری دوست
عراق ،خیل عییمی از زائران ايرانی ،بدون ويزا و حتی بدون گذرنامه ،در مراسییم اربعین حسییینی شییرکت
کردند و اين اربعین در
طول تاريخ ماندگار شد.
ص84 :
« د»
ديدگاهي متفاوت دربارۀ زيارت جابر

َ َ ْ َّ َ
اسس/م
به نیر برخي از انديشمندان ،ابر بن عیداسیه انصاري ،دو بار يا بیشتر به زيارت قیر امام حسین عیی ِه
مشرف شده است .زيارت نخست وی ،همان زيارتي است که طیق نقل عماداسدين طیری و ِ
سید بن طاووس
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م روي داد و عطیه نیز وي را همراهي
و خوارزمی ،در روز بیسیتم صی ر و در اربعین امام حسیین عیی ِه
کرد .زيارت ديگر ابر ،زيارتي اسیت که همزمان با ورود کاروان اسیرا به کرب /رخ داد .اين ديدگاه ،بر چند
دسیل استوار است:
1.در نقل طیري و خوارزمي ،خیري از ديدار ابر با اهل بیت عییهم اسسی/م نیسیت و بی ه به عدم ديدار نیز
َ
َ
تصیريح شیده اسیت؛ زيرا در اين نقل آمده اسیت که ابر بعد از زيارت قیر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،از عطیه
خواسیت که او را به سیوی خانه های کوفه بیرد .بسییار بعید اسیت که ديداری صیورت گرفته باشید و با و ود
ِ
اهمیت فراوانی که اين ديدار دارد ،عطیه آن را رکر ن رده باشد.
1.در نقل طیری و ِ
سید بن طاووس و خوارزمی ،از حضور فردي ديگر ز ابر
ص85 :
و عطیه ،گزارش نشده است؛ اما در نقل هاي

َ
َ
ديگر که گزارش ديدار ابر با اهل بیت َعی ْی ِه اس َّسی/م را نوشیته اند ،آمده اسیت که گروهی از بنی هاشیم نیز در
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م به کرب/
آنجا حضییور داشییتند .ابن نماي حیي مي نويسیید« :وقتي اهل و عیال امام حسییین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م
رسیدند ،ديدند ابر بن عیداسیه انصاری و گروهی از بنی هاشم ،مشغول زيارت قیر امام حسین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
هسیتند»ِ .
اسسی/م به قتیگاه رسییدند ،ابر و گروهی از
سیید نیز در سهوف نقل کرده که وقتي اهل بیت عیی ِه
َ
بنی هاشییم و مردانی از خاندان پیامیر صیییی اسیه عییه و آسه وسیییم را ديدند که برای زيارت قیر حسییین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م آمده اند.
در اين دو روايت ،نامی از عطیه نیامده اسییت و اگر در آنجا حضییور داشییت ،ديدار با اين گروه را روايت می
کرد .پس نتیجه می گیريم که اين زيارت ،غیر از زيارت نخست است.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م بود .اين سیخن ،ثابت
2.بسییاری از عیما تصیريح کرده اند که ابر ،نخسیتین زائر امام حسیین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را زيارت کرده اسیت .اگر چنین نیود ،و هی
مي کند که او پیش از بني هاشیم ،قیر امام حسیین عیی ِه
نداشت که چنین عنوانی به وی داده شود.
پس زيارتی که طیری و س ِیید و خوارزمی نقل کرده اند و در آن ،از عطیه ياد شیده اسیت و از ورود بنی هاشیم و
ديدار با اهل بیت َع َی ْیه َّ
اسس َ/م خیري نیست ،با آنچه که ِ
سید در سهوف و ابن نماي
ِ
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م و حضییور بني
حیي رکر کرده اند و در آن ،از عطیه خیري نیسییت و ما راي ديدار با اهل بیت عیی ِه
هاشم نقل شده است ،با هم فرق دارند.
َ
َ
پس روز اربعین ،روزی اسیت که ابر به همراه عطیه ،به زيارت قیر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م رفت؛ اما آمدن
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به کرب /و ديدار
گروهی از بنی هاشم و اهل بیت عیی ِه
ص86 :
ابر با آن ها ،در زيارتی ديگر رخ داد .اسیته اين ديدار را به طور دقیق نمی توان تعیین کرد؛ همان طور که ابن
نماي حیي و ِ
سید بن طاووس آن را تعیین ن رده اند.

َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م به کرب /و ود دارد ،و اين که آيا
به اين ترتیب ،اشیی ال هايي که در مورد بازگشییت اهل بیت عیی ِه

رسییییدن آنان به کرب /در روز اربعین ،ام یان داشییت يا خیر ،همیه از بین می رود .آنچه که شییهید قاضییی

طیاطیايی نوشییته اسییت ،ناشییی از ثیوت م/زمه میان زيارت ابر در اربعین اول و انجام ديدار با اهل بیت
عییهم اسسی/م در کرب /اسیت که خود مینی بر رسییدنشیان در اربعین نخسیت اسیت .اين م/زمه ،ثابت شیده
نیسیت و سیخن ايشیان نمي تواند درسیت باشید .آنچه ايشیان نوشیته اسیت ،ز برای اثیات ام ان بازگشیت اهل
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و رفع امتناع و استیعاد نیست؛ اما در اين مقام ،نمی توان به آن استناد کرد.
بیت عیی ِه
اسیته اگر دربارۀ بازگشییت اهل بیت عییهم اسسیی/م در اربعین ِاول ،روايات معتیری داشییتیم ،رزم بود به آنها
پیايینید بیاشیییم ،وسی چنین چیزی و ود نیدارد .آنچیه کیه بیرونی و بهیايی در اين بیاره نقیل کرده انید ،اسزام آور
نیسیت؛ چرا که تخصی اصییی آن ها تاريخ نیوده اسیت .ع/وه بر اين ،آنچه که قاضیی نعمان  -متوفای سیال
ِ
 363ه.ق که از نیر زمانی و خیرويت در روايت ،مقدم بر آنها مي باشد  -نقل کرده است ،با گ ته های آنان
تعارض دارد .او در کتاب شییرح ارخیار تصییريح کرده اسییت که اهل بیت رسییول خدا صیییی اسیه عییه و آسه
وسییم  ،يک و نیم ماه در شیام ماندند .با در نیر گرفتن مدت زمان اقامت اهل بیت عییهم اسسی/م در شیام و
در نیر گرفتن حاست کاروان در رفت و آمد ،بازگشت اين کاروان در اربعین ِاول ،بسیار بعید است.
بنا بر اين ،به نیر مي رسد که بازگشت کاروان حسینی به کرب ،/نه در اربعین
ص87 :
ِاول و نه در اربعین ِدوم ،بی ه در فاصییۀ میان اين دو بوده اسیت که با تو ه به شیواهد و قرائن ،می توان حدس
زد که زمان رسیدن به کرب ،/اواخر ماه ص ر يا اوائل ماه ربیع ارول بوده است).(1
ص88 :
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در شییام و حرکت به سییوی مدينه منوره ،ص-270
1- .محمد امین پور ،کاروان امام حسییین عیی ِه

.292
«ر»

روضه اربعین

باز آمدم ای همس ر  ،ای تشنه کامم***من زينیم پیروز بر گشته ز شامم
با کودکان خسته ات باز آمدم من***با يک دل پر غصه و زار آمدم من
خواهم عزای روز عاشورا بگیرم***شايد خدا سط ی کند اينجا بمیرم
اينجا تنت را استخوان بش سته ديدم***بر سینه ات شمر سعین بنشسته ديدم
ديدم نهاده خنجرش زير گیويت***آن سحیه ديدی من آمدم روبرويت
روز اربعین اهل بیت وارد کرب /شییدند  ،مثل برگ خزان زده  ،از باری شییترها روی زمین افتادند  ،ي ی می
گويد :حسینم ،ي ی می گويد :برادرم  ،ي ی می گويد  :پسرم  ،عمه سادات زينب روضه می خواند گ ت:
اسحسین ب َسیف شمر***هنا َقد َت َّربوا منه َ
َ
هنا ر ب َ
اسجیینا
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
گ ت  :اينجا همان ائی اسیت که شیمر سیر حسیینم را دا کرد  ،اينجا همان ايی بود که پیشیانی او را بر
خاک زمین نهادند.
َ َ
َ
اسعیاس فی يوم َ
هنا َ
اسماَ قد امسی َر ِهیناً
ع
***حیال ِ
یوس ِ
ف
ف
ص89 :
اينجا همان ايی است که روز عاشورا عیاس را کنار فرات نگه داشته شد نگذاشتند به خیمه بیايد.
َ
هنا َر َبحوا َّسرض َیع ب َسهم حقد َفما َرحموا ِ
اسص َ
غار اسمرض ِعینا
ِ ِ ف ِ ِ
ِ
همین ا بود با تیر کینه  ،سر عیی اصغر شیر خوار را بريدند  ،حتی به کودکان شیر خوار رحم ن ردند.
ف َ َ
هنا َم َزقوا اسخ َ
یام و َح ف
اسخائ ِنینا
ی
ف
نا
یث
ف
م
س
ق
َ
وها***و
ق
ر
ِ
ِ
ِ

همین ا بود که خیمه ها را آتش زدند ،اموال ما را به غارت بردند)(1
رفع شبهه دربارۀ زيارت اربعین

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،ي ي از ع/ئم پنر گانۀ شییعه ،زيارت اربعین اسیت؛ يعني
طیق حديث امام حسین عسی ري عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م در روز اربعین کیه چهیل روز بعید از عیاشییورا و شییهیادت حضییرت
زيیارت قیر امیام حسییین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م انجام مي گیرد .برخي خواسته اند در درست اين روايت ،خدشه وارد کنند و بگويند
سییداسشهدا عیی ِه
که منیور از «زيارة ارربعین» ،زيارت و ديدار چهل فرد م من اسیت؛ در حاسي که اين برداشیت ،به دو دسیل
نمي تواند درست باشد:
1.اهیل فن مي داننید کیه اگر منیور حیديیث ،زيیارت و ديیدار چهیل م من بود ،نییايید در ابتیداي کیمیۀ اربعین،
اسف و رم قرار مي گرفت؛ بی ه بايد گ ته مي شیید« :زيارة اربعین» .حال که در ابتداي کیمۀ اربعین ،اسف و
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مد نیر مي باشد؛ يعني
رم عهد آمده است ،معیوم مي شود که همان زيارت اربعین امام حسین عیی ِه
همان زيارتي که در میان شیعیان ،معروف است و به عنوان
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ي ي از نشانه هاي ايمان و محیت به ائمه عییهم اسس/م شناخته مي شود.
1.زيارت و ديدار چهیل برادر م من ،نمي تواند نشییانه اي خاص براي شیییعیان باشیید؛ چرا که غیر از اهل
تشییع ،ديگران نیز مي توانند موفق به انجام چنین عمیي گردند .بنا بر اين ،زيارت اربعین بايد عمیي باشید که
اختصییاص به شیییعیان دارد و ديگر مذاهب و فرقه هاي اسیی/مي ،بدان ِ
مقید نیاشییند؛ همانند چهار ع/مت
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م مطرح شیده اسیت و اختصیاص به شییعیان دارد؛ يعني:
ديگر که در روايت امام حسین عسی ري عیی ِه
بیند گ تن بسیم اسیه و سیجده بر خاک و انگشتر بر دست راست کردن و اقامۀ  51رکعت نماز در شیانه روز که
 34رکعت به عنوان نافیه و  17رکعت به عنوان نماز وا ب ،خوانده مي شود.

رقیه بنت الحسین علیهما السالم

َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،دختري خردسال به نام رقیه س/م اسیه عییها
ي ي از فرزندان امام حسین عیی ِه
بود که در واقعه عاشیورا حضیور داشیت و همراه کاروان اسیرا ،به شیام برده شید .طیق اين نقل ،رقیه سی/م اسیه
عییها در همان دوران اسارت ،به شهادت رسید .امروزه در دمشق ،آرامگاهي به نام او و ود دارد.
به نیر مي رسید که در بین کاروان اسییران ،او تنها کسیي بود که همراه قافیه ،به کرب /بازنگشیت .از اين رو،
فقدان ايشان در بین کاروان اسرا ،موضوعي براي روضه ها و مرثیه ها در اربعین حسیني گرديده است.
تا آنجا که بررسییي ها نشی ان مي دهد ،نخسییتین کتابي که ما راي شییهادت ي کودک خردسییال را در شییام
مطرح کرده اسیت ،کتاب کامل بهايي اسیت .کامل بهايي ،کتابي فارسیي اسیت که توسیط عماداسدين طیري
(حسن بن عیي ،درگذشتۀ 701
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ِ
حال مردان
ه.ق) به نگارش در آمده است .او در اين باره مي نويسد« :زنان خاندان نیوت ،در حاست اسیريِ ،

که در کرب /شیهید شیده بودند ،بر پسیران و دختران ايشیان ،پوشییده مي داشیتند و هر کودکي را وعده ها مي

دادند که «پدر تو به ف/ن سی ر رفته اسیت ،باز مي آيد» .تا ايشیان را به خانۀ يزيد آوردند .دخترکي بود چهار
سیاسه .شییي از خواب بیدار شید و گ ت « :پدر من حسیین کجاسیت؟ اين سیاعت ،او را به خواب ديدم سیخت
پريشیان!» .زنان و کودکان ،میه در گريه افتادند و فغان از ايشیان برخاسیت .يزيد ،خ ته بود .از خواب بیدار
شید و حال ،ت ِح کرد .خیر بردند که حال ،چنین اسیت .آن سعین ،در حال گ ت که بروند و سیر پدر او را

بیاورند و در کنار او نهندَ .م/عین ،سیر بیاورد و در کنار آن دختر چهار سیاسه نهاد .پرسیید« :اين چیسیت؟».
َ
«سیر پدر تو اسیت» .آن دختر بترسیید و فرياد برآورد و رنجور شید و در آن چند روز ،ان به
ت:
گ
/عین
م
ِ
حق ،تسییم کرد).(1

روايت تشرف جابر

َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،به
چگونگي تشرف ابر بن عیداسیه انصاري در اربعین سیداسشهدا عیی ِه
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عنوان صیحابي ییل اسقدر رسیول خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم  ،از اهمیت خاصیي برخوردار اسیت و
واعییان در ايیام اربعین ،بیه بییان ن تیه هیا و پییام هیاي آن مي پردازنید .همچنین نحوۀ تشییرف یابر و حیارت و
گ تار او به هنگام زيارت و م اسمۀ او با عطی ه ،موضوعي براي مرثیه سرايان قرار گرفته است تا در ايام اربعین،
به رکر مصییت بپردازند.
مرحوم طیري در کتاب بشیارة اسمصیط ي ،گزارش م صیل اين تشیرف را از زبان عطیه عوفي  -که با ابر بن
عید اسیه انصاري همراه بوده  -نقل کرده است .سند و متن و تر مۀ اين گزارش ،بدين شرح است:
َ ْ َ َّ ْ َ َ
َ َ َ ْ
َ
َّ
ْ
َ
ْ َ
أخ َی َرنا اسش ْیخ اأ ِمین أبو َع ْی ِد اسی ِه م َح َّمد ْبن ش ْه ِر َي َار اسخ ِازن ِب ِق َر َاَ ِتي َعی ْی ِه ِفي َمش َه ِد َم ْورنا أ ِم ِیر اسم ْ ِم ِن َین َع ِی في
َ َ َ ََ َ َ
ْ
َ َ
َّ
ْ
َ
َ ْ
َ
ْبن أ ِبي ط ِاس فب ع ِفي شی َّو فال َسی َنة اث َن َت ْي َعشی َر َة َو خ ْم ِسی ِم َائ فة قال أ ْمْل َعی ْی َنا أبو َع ْی ِد اسی ِه م َح َّمد ْبن م َح َّم فد اسی ْر ِسی اي
َ َِ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ ْ ْ َ ْ ْ َ ا ْ َ ف َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َْ َ
ْ
قال :أخیر ِني أبو ط ِاه فر محمد بن اسحسیین اسقر ِشیي اسمعدل قال :حدثنا أبو عی ِد اسی ِه أحمد بن أحمد بن حمران
ِ
ِ

َّ
َّ َ َ َّ َ
ْ ْ َ َ َّ َ
ْ َ َ ا َ َ َ َّ َ َ َ َ
:حدث َنا أبو أ ْح َمد ِإ ْسیی َحاق ْبن م َح َّم ِد ْبن َع ِی ٍّي اسمق ِري قالَ :حدث َنا َع ْید اسی ِه قالَ :حدث َنا ع َی ْید اسی ِه
اأسیی ِدي قال
ِ
َْ
ْ َ َ َّ َ
َ َ َّ َ
ْ َ َ َ َْ َ
ْبن م َح َّمی ِد ْبن اأ َيی ِادي قیالَ :حیدث َنیا ع َمر ْبن مید ِر فك قیالَ :حیدث َنیا َي ْح َیی ْبن ِز َيیا فد اس َمی ِ اي قیال :أخ َی َرنیا َ ِرير ْبن َع ْی ِد
َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ف َ َ
ْاس َ
ش عن ع ِطیة اسعو ِفي قال:
م
ع
اأ
ن
ع
ید
م
ح
ِ
ِ ِ ِ
َ َ
َ ْ
ََ
َ
َ َ َ َ
َّ ْ َ ْ
خ َر ْ ت َم َع َ ِاب ِر ْبن َع ْی ِد اسی ِه اأن َص ی ِار في َز ِائ َر ْين ق ْی َر اسح َس ی ْین ْبن َع ِی في ْبن أ ِبي ط ِاس فب ع فی َّما َو َر ْدنا ک ْر َبَ ََ /دنا
ِ
َ ِ ِ
َ ع ْ َ
ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ِ َ ْ َ َ
آخ َر ث َّم َف َت َح صی َّر ًة ف َیها سی ْع عد َف َن َث َر َها َع َیی َب َدنه ث َّم َسمْ
ب
ی
د
ت
ار
و
ار
ز
ن
ب
ر
ز
ات
م
ث
ل
ی
س
ت
اغ
ف
ات
ر
اس
اط
ی
ش
ِ
ِابر ِمن ِ
ِ
ِِ
ِ
ف
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َْ َ َ َْ
ْ َّ َ َ َّ َ َ
ً َ
ْ
َ َ َ َْ ْ
َ َ
َيخط خط َو ًة ِإر رک َر اس ی َه ت َعیاسی َح َّتی ِإرا َدنیا ِم َن اسق ْی ِر قیال أس ِم ْسیی ِنی ِیه فییس َم ْسییتیه فخ َّر َعیی اسق ْی ِر َمغ ِشیی ِیا َعی ْی ِه
ْ ََ
َ َ ْ
َ َ ً
ف َرششت َعی ْی ِه ش ْیتا ِم َن اس َم ِاَ فی َّما
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً َّ َ َ َ ع َ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ
یب ر ي ِجیب ح ِیییه ثم قال و أنی س
أفاق قال يا حسین ث/ثا ثم قال ح ِی
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َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ ْ َْ َ َ َ َْ َ
َ
َ
َْ
ب ْاس َج َ
َعیی أث َیا ِ َو ف فرق َب ْی َن َبد ِن َو َرأ ِسی فیشی َهد أن ْابن خ ِات ِم َّاسن ِی فی َین َو ْابن
اب َو قد شی ِحطت أودا
و
ِْ
ِ
َ
َّ ْ
ْ َ َ ْ َ ف اَ َ َ ْ َ َ َ
ْ َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ف
َ
اب اس ِ سی ِاَ و ابن سیی ِد اسنقی ِاَ و ابن ف ِاطمة
یف استقوی و سی ِییل اسهدی و خ ِامس أصیح
سیی ِد اسم ِم ِنین و ابن ح ِی ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ا
َس فید ِة فاسن َس ِاَ َو َما س ر ت ون َه ذا َو قد غذت کف َس فی ِد اسم ْر َس ِی َین َو ر فبیت ِفي َح ْج ِر اسم َّت ِق َین َو َرض ْعت ِم ْن
َ ْ ْ َ َ ْ َ ف َ َ َ َ َ َ َّ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِ ً َ ْ َ َ ف ً َ ْ َ َ َّ
ثدي ِاْليم ِان و ف ِطمت ِب ِاْلسییِ /م ف ِطیت حیا و ِطیت میتا غیر أن قیوب اسم ِم ِنین غیر طیی فة ِس ِ ر ِاق و ر شییاک فة
ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
وك َي ْح َیی ْبن َز َکر َّيا ثمَّ
ِفي اس ِخیر ِة س فعیی سی/م اسی ِه و ِرضیوانه و أشیهد أن مضییت عیی ما مضیی عیی ِه أخ
َ ِْ
َ َ َ َ َ َ َْ
ْ
َّ
َ َْ
َ
ََ َ ْ
َّ ْ
َ ال َب َصی َره َح ْول اسق ْی ِر َو قال ا َّسسی/م َعی ْی ْم أ َّيت َها اأ ْر َواح اس ِتي َحیت ِب ِ َن ِاَ اسح َسی ْین َو أناخت ِب َر ْح ِی ِه َو أشی َهد
ِ
َأ َّن ْم َأ َق ْمتم َّ
اسصیی ََ /ة َو َآت ْیتم َّ
اسز َکی َاة َو َأ َم ْرت ْم بی ْاس َم ْعروف َو َن َه ْیت ْم َعن ْاسم ْن َ ر َو َیا َهی ْدتم ْاسم ْیحید َين َو َع َی ْدتم اس َّیهَ
ِ ِ
ِ
ً ْ ِ َ ً َ َِ ْ َ ْ ِ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َح َّتی أتاکم اس َی ِقین َو اس ِذي َب َعیث م َح َّمیدا ِباس َح فق ن ِی ِیا سقید شیی َارک َنیاک ْم ِفی َمیا َدخیت ْم ِفی ِیه قیال َع ِط َّیة فقیت سه َيا َ ِابر
َ َ
ْ
َک ْی َف َو َس ْم َن ْهی ْط َواد ًيا َو َس ْم َن ْعل َ َی ًَ /و َس ْم َن ْضییر ْب ب َسیی ْیف َو ْاس َق ْوم َق ْد ف فر َق َب ْی َ
وسیی ِه ْم َو أ ْبد ِان ِه ْم َو أ ِوت َمت
َ
ر
ن
ِ ِ
ِ
ف
ِ ِ
َ
َ َ ْ َ
َ َ
َّ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
أ ْورده ْم َو أ ْر َمیت أ ْز َوا ه ْم؟ فقال َيا َع ِط َّیة َسی ِم ْعت َح ِی ِییي َرسیول اسی ِه ص َيقول َم ْن أ َح َّب ق ْوما ح ِشی َر َم َعه ْم َو
َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ ً ْ َ ف َ ِ ً
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ
من أحب عمل قوفم أش ِرك ِفي عم ِی ِهم و اس ِذي بعث محمدا ِباسحق ن ِییا
َ َ ََ
َ
َأ َّن ن َّیتي َو ن َّی َة َأ ْصی َحابي َع َیی َما َم َضیی َع َی ْیه ْاسح َسی ْین ع َو َأ ْصی َحابه خ ْذني َن ْح َو إسی َأ ْب َ
ات کوفان فی َّما ِصی ْرنا ِفي
ی
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َب ْ
اسطريق قال َيا َعط َّیة َهل أوصی َو َما أظ ان أنني َب ْعد َهذه َّ
اسس َر ِة مِ /قی أ ْح ِی ْب م ِح َّب ِآل م َح َّم فد ص َما
ع
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ

َ َ َ
ً َ ً
َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ ْ َ
َ َّ ْ
ْ َ َ
ِآل م َح َّم فد َما أ ْبغضیه ْم َو ِإن کان َصی َّواما ق َّواما َو ْارف ْق ِبم ِح فب م َح َّم فد َو ِآل م َح َّم فد ف ِننه ِإن
أحیهم و أب ِغ می ِغ
َ
َ ْ
َ
َ ْ َ ْ
َ َّ
َتز َّل َسه َق َد عم ب َ ْث َ
وب ِه ث َی َتت سه أخ َری ِب َم َح َّی ِت ِه ْم ف ِنن م ِح َّیه ْم َيعود ِإسی اس َج َّن ِة َو م ْی ِغضه ْم َيعود ِإسی َّاسنار).(1
ن
ر
ة
ر
ِ ِ ِ
ِ
تر مه:
َ
ِ
عطیه عوفی مي گويد :همراه ابر بن عیداسیه انصیاری ،برای زيارت قیر حسیین بن عیی بن ابی طاسب َعی ْی ِه
َّ َ
اسسی/م حرکت کرديم .هنگامی که به کرب /رسییديم ،ابر به کرانۀ فرات نزدي شید و غسیل کرد .پیراهن و
ردايی پوشید و کیسۀ
ص94 :
1- .بشارة اسمصط ي سشیعة اسمرتضي ،چاپ قديم ،ج  ،2ص .74
عطری را گشییود و بر بیدن میاسیید .هر گیامي کیه برمي داشیییت ،رکر خیدا را مي گ یت .وقتي نزديی قیر مطهر
رسیید ،گ ت« :دسیت مرا بر روي قیر بگذار» .همین که دسیت او را بر روي قیر گذاشیتم ،بیهوش شید و بر
روی قیر افتاد .کمي آب بر صورت او پاشیدم .هنگامی که به هوش آمد ،سه بار گ ت« :ای
حسین!» سپس گ ت« :دوست ،پاسخ دوست را نمی دهد؟» .و ادامه داد« :چگونه پاسخ دهی ،در حاسی که
خون رگ هايت را بر میان شیانه ها و پشیتت ريختند و میان سیر و پی رت ،دايی انداختند! گواهی می دهم
که تو ،فرزند خاتم پییامیران و فرزند سییرور م منیان و فرزند هم پیمیان تقوا و چ ییدۀ هدايت و پنجمین فرد از
اصیحاب کسیا و فرزند سیارر مهتران و فرزند فاطمه سی/م اسیه عییها َسیرور زنان هسیتي .چگونه چنین نیاشیی،
در حاسی که از دسییت سییرور پیامیران ،غذا خورده ای و در دامان تقواپیشییگان ،پرورش يافته ای و از سییینۀ
ايمان ،شییر نوشییده ای و با اسی/م ،تو را از شییر گرفته اند .پاك زيسیتی و پاك رفتیِ ،اما دل های م منان ،در
فراق تو خوش نیسیت .ترديدی نیسیت که همۀ اين ها براي تو خیر بود .سی/م و رضیوان خدا بر تو باد! گواهی
َ َ ْ َّ َ
اسس/م رفت».
می دهم که تو بر همان روشی رفتی که برادرت يحیی بن زکريا عیی ِه

سیپس رو به سیوي قیر ديگر شیهیدان کرب /نمود و گ ت« :سی/م بر شیما ای روح هايی که گرداگرد حسیین
َ
َ
َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،فرود آمده ايد و همراهش شیده ايد! گواهی می دهم که نماز به پا داشیتید و زکات پرداختید و به
نی ی فرمان داديد و از زشتی بازداشتید و با میحدان نگیديد و
خدا را پرسییتیديد تا به شییهادت رسیییديد .سییوگند به آن که ِ
محمد صیییی اسیه عییه و آسه وسیییم را به حق
برانگیخت ،در آنچه که وارد شديد ،ما نیز با شما شري هستیم».
ص95 :
به ابر گ تم« :ای ابر! چگونه با آنان شیري هسیتیم ،در حاسي که ما نه به ِدره ای فرود آمديم و نه از کوهی
بار رفتیم و نه شیمشییری کشییديم؛ اما اينان ،سیر از پی رشیان دا شید و فرزندانشیان يتیم و زنانشیان بیوه
گشیت!» .ابر گ ت« :ای عطیه! از حیییم پیامیر خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم شینیدم که می فرمود :هر
کس گروهی را دوسیت داشیته باشید ،با آنان محشیور می شیود ،و هر کس کار گروهي را دوسیت داشیته باشید،
در کارشیان شیري می گردد .سیوگند به آن که ِ
محمد صییی اسیه عییه و آسه وسییم را به حق برانگیخت ،نیت
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و يارانش بر آن را رفتند».
من و همراهانم ،همان است که حسین عیی ِه
سییپس ابر گ ت« :اي عطیه! مرا به سییوی خانه های کوفه بیر» .بخشییی از راه را رفته بوديم که گ ت« :ای
عطیه! آيا سی ارشیی به تو ب نم؟ ديگر گمان نمي کنم که پس از اين سی ر ،تو را بیینم .دوسیتدار خاندان ِ
محمد

عییهم اسسی/م را  -تا زمانی که آنان را دوسیت دارد  -دوسیت بدار .دشیمن خاندان ِ
محمد عییهم اسسی/م را -
تا زمانی که با آنان دشمن است
 دشیمن بدار؛ هر چند روزه بگیرد و شیب زنده دار باشید .با دوسیتدار ِمحمد صییی اسیه عییه و آسه وسییم و
خاندان ِ
محمد عییهم اسس/م  ،رفاقت کن که اگر ي گامش از گناه بیغزد ،گام ديگرش به ِ
محیت آنان استوار
می ماند؛ چرا که دوستدار آنان ،به بهشت بازمی گردد و دشمن آنان ،راهي آتش دوزخ می گردد».
رويداد هاي اربعین سال  61ه.ق

دربارۀ رخدادهاي روز اربعین سال  61ه.ق ،پنر گزارش و ود دارد):(1

َ َ ْ َّ َ
اسس/م و اسراي کرب ،/از شام به مدينه
1.در اين روز ،امام زين اسعابدين عیی ِه
ص96 :
 1- .ر.ک :تحیق دربارۀ اول اربعین سید اسشهدا ،ص  229و .230
بازگشتند). (1
 2.در اين روز ،ابر بن عیداسیه انصیاري و عطیه عوفي و معي از بني هاشیم و خاندان رسیاست ،از مدينه به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مشرف شدند). (2
زيارت قیر امام حسین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م با ابر بن عیداسیه انصاري ،ديدار و گ تگو کرد). (3
3.در اين روز ،امام زين اسعابدين عیی ِه
1.در اين روز ،اهل بیت عییهم اسس/م وارد کرب /شدند.
َ
2.در اين روز ،سیر میارك سییداسشیهدا عییهم اسسی/م و ديگر شیهداي کرب ،/توسیط امام زين اسعابدين َعی ْی ِه
َ
َّ َ
اسسی/م  ،در کرب /به خاك سیپرده شید .ابوريحان بیروني مي نويسید« :در روز بیسیتم صی ر ،سیر حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م را به بدنش میحق کردند و در همان ا دفن نمودند و زيارت اربعین را ع به اين روز است)».(4
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و سییاير اهل بیت
در تاريخ حییب اسسیییر آمده اسییت« :يزيد ،اسیییاب سی ر امام زين اسعابدين عیی ِه

عییهم اسسی/م را تهیه کرد و سیرهاي شیهدا را به ايشیان سیپرد و نعمان بن بشییر را با سیي سیوار ،به همراهي آن
طیاي یۀ وا یب استعییم ،مییمور گردانیید .امیام چهیارم بیا خواهران و عمیه هیا و ديگر اقربیا ،متو یه میدينیۀ طییییه
َ
َ
گشیت و در بیسیتم ماه صی ر ،سیر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م و ديگر شیهداي کرب /را به بدن هاي ايشیان میحق
ساخت و از آنجا ،به تربت مقدس د بزرگوار خود شتافته ،رحل اقامت انداخت)».(5
ص97 :
1- .شیخ م ید ،مسار اسشیعه ،ص .26
2- .سید بن طاووس ،اسیهوف عیي قتیي اسط وف ،ص.197

3- .زنجاني ،وسییة اسدارين ،ص .403
4- .آثار اسیاقیه ،ص .28
5- .حییب اسسیر ،ج  ،2ص .60
ص98 :
«ز»
زيارت

زيیارت در سغیت ،بیه معنیاي روي گردانیدن و عیدول کردن از چیزي اسیییت .بیه همین دسییل ،بیه «دروع» نیز کیه
مايل و منحرف از حقیقت اسیت« ،زور» گ ته مي شیود .فرد زيارت کننده را از آن هت زائر مي گويند که به
هنگام زيارت ي شییخ  ،از غیر او روي برمي گرداند ).(1اما معناي عرفي زيارت ،آن اسییت که انسییان با
انگیزۀ انس گرفتن و بزرگداشت ،به کسي روي آورد؛)(2
يعني ديداري که همراه با اکرام و تعییم قییي و انس روحي باشیید ).(3برخي گ ته اند :عیت اين که رفتن به
ديدار اوسیا و بزرگان را زيارت گ ته اند ،از آن هت اسیت که اين کار ،عدول از عاسم طییعت و تو ه به عاسم
روحانیت مي باشد.
در هر صورت ،زيارت ،عمیي عیادي است و به معناي حضور در پیشگاه
ص99 :
1- .مقايیس اسیغه ،ج  ،3ص.36
2- .اسمصیاح اسمنیر ،مادۀ زور.
3- .مجمع اسیحرين ج  ،1ص  ،305مادۀ زور؛ م ارم شیرازي ،م اتیح نوين ،ص.203
پیشیوايان مذ هیي يا در نزد قیور آنان مي باشید که براي اظهار ارادت و احترام و کسیب فی
مي گیرد .زيارت

معنوي صیورت

بزرگان ديني و قیور آنان ،همواره از اعمال پسینديدۀ اسی/مي بوده و در طول تاريخ ،مسییمانان به آن عنايت و
اهتمام داشیته اند؛ اما زيارت پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم و ائمه اطهار عییهم اسسی/م  ،در نزد شییعیان
یايگیاهي وي ه دارد و اثرات معنوي و ثواب بسییییاري براي آن رکر کرده انید .بیه دسییل یايگیاه مهم زيیارت در
فرهنگ شیعه ،اين عمل ،از وي گي ها و نمادهاي شیعیان به شمار مي رود.
با و ود باور عموم مسییمانان به اسیتحیاب و روا بودن زيارت ،فرقۀ وهابیت با ت سییر هايي خاص از برخي
آيات ،شییهه هايي را در اين باره مطرح کرده اند و مدعي هسیتند که زيارت مشیاهد مشیرفه ،با سینت پیامیر
صییی اسیه عییه و آسه وسییم سیازگار نیسیت .اين شییهات ،باعث شیده اسیت که عیماي شییعه و اهل سینت ،به
پاسخگويي و دفاع از مشروعیت زيارت بپردازند.
زيارت در فرهنگ شیعي
اشاره

در فرهنگ اسیی/مي و سیییرۀ تمامي مسیییمانان ،زيارت ايگاه مهمي دارد که اين مطیب را از احاديث وارد
شیده در فضیییت زيارت ،مي توان دريافت .احاديث در باب مسیتحب بودن زيارت پیامیر صییی اسیه عییه و
آسه وسیم  ،فراوان است و به حد تواتر مي رسد و مورد توافق شیعه و سني
اسیت ) .(1به همین دسیل ،مسییمانان از دوران قديم ،همواره به زيارت قیر پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم
مي رفتند و اکنون نیز مي روند.
اگر چه زيارت قیور صاسحان و به وي ه زيارت قیر پیامیر صیی اسیه عییه و آسه وسیم  ،مورد قیول همۀ
ص100 :
1- .ر.ك :شی اَ اسسیقام في زيارة خیر ارنام ،ص48؛ اسغدير في اس تاب و اسسینة و اردب ،ج  ،5ص-112
113؛ اس قه عیي اسمذهب ارربعة ،ج  ،1ص .594

مسییمانان اسیت ،اما م هوم زيارت در فرهنگ شییعي ،پررنگ تر و با اهمیت تر اسیت .ع/وه بر زيارت پیامیر
صیییی اسیه عییه و آسه وسیییم  ،زيارت امامان عییهم اسسیی/م نیز زئي از آيین هاي مهم شیییعه مي باشیید و
َ َ ْ َّ َ
اسس/م که از اهمیت خاصي برخوردار است.
اهمیت فراوان دارد؛ به وي ه زيارت امام حسین عیی ِه
زيارت در فرهنگ شییعي ،يعني ارتیاط با امامان معصیوم عییهم اسسی/م و اعتراف به وريت ايشیان .از اين رو،
زيارت ،ارتیاطي تنگاتنگ با
مسییسۀ حب اهل بیت عییهم اسس/م و توسي و تیري دارد و از نشانه ها و سوازم وفاداري به ايشان و به ا آوردن
حق وريت آنان اسیت؛ چرا که از ديدگاه شییعه ،پیامیر صییی اسیه عییه و آسه وسییم و امامان عییهم اسسی/م ،
داراي مقا م وريت هستند و حتي پس از مرگ نیز ،مقام و ايگاه آنان مح وظ است.
ي ي از نتاير وريت امام ،تسییط بر دل ها اسیت؛ به اين معنا که امام بر روح و قیب ديگران ،احاطه و تسییط
دارد ) .(1در اغییب متون زيیارت نیامیه هیا ،بیه چنین وريیت و امیامتي ،اقرار و اعتراف مي شییود؛ بیه عنوان مثیال:
َ
َ
َ
َ َّ َ َ
َ
در زيارت نامه هاي امامان آمده اسیت« :اش َیهد انک تش َیهد َمقامي َو تس َیمع ک/مي َو تر اد َسی/مي؛ )(2گواهي
مي دهم که تو ايگاه مرا مي بیني و سخنم را مي شنوي و س/مم را پاسخ مي دهي».
از ديدگاه شیعه ،روح امام  -با ارن و ا ازۀ خداوند  -به زائر خود ،عیم و احاطه دارد و اين ادراك ،امر زيارت
را براي شیییعیان ،به ديداري عاشییقانه و معنوي تیديل مي کند و تاثیر آن را مي توان به روشییني ،در ادبیات و
نیم و نثر شییعي مشیاهده کرد .زيارت و رفتن به حرم اهل بی ت عییهم اسسی/م  ،نقش پررنگي در تاريخ شییعه
داشته و تو ه به آن ،از نشانه هاي بارز فرهنگي شیعیان محسوب مي شود.
ص101 :
1- .مرتضي مطهري ،خاتمیت ،فصل دوم.
2- .ر.ك :زيارت امام رضا در م اتیح اسجنان.
کارکرد تربیتي زيارت

ع/وه بر ثواب هايي که در احاديث ،براي زيارت ائمه عییهم اسسی/م بیان شیده اسیت ،فرهنگ زيارت ،آثار و
کارکردهاي تربیتي فراواني به همراه دارد .از میه فوائد تربیتي زيارت ،مي توان به اين مسائل اشاره کرد:
1.افزايش معرفت زائر و آموختن معارف ديني از زيارت نامه ها.
2.آشنايي با مقام امامان عییهم اسس/م و تح یم رابطۀ وريي با آنان.
3.ارائۀ اسگوي مناسب براي امعه.
 4.ايجاد انگیزه براي ترك گناهان و کسیب فضايل معنوي ،در پرتو بهره مندي از فضاي معنوي حرم اهل بیت
عییهم اسس/م.
کارکرد اجتماعي و سیاسي زيارت

شیییعه از ابتداي پیدايش و در اغیب دوران ها ،اقییتي مخاسف ح ومت ها بود و مورد خشییم و سییتم قدرت
هاي سییاسیي قرار مي گرفت .به همی ن دسیل ،مسیائل سییاسیي و ا تماعي ،با روح و اعتقادات اين گروه ،در
هم آمیخت.
در طول تاريخ شییعه ،حرم شیريف امامان معصیوم عییهم اسسی/م  ،مراکز عیم ،تیییغ و تروير دين ،میدأ قیام
ها و نهضت ها ،محل پیمان بستن و
هم قسیم شیدن براي انق/ب ها و نیش هاي ا تماعي و غیره بود .بزرگترين حوزه هاي عیمي شییعي نیز ،در
کنار اين مشیاهد مشیرفه  -يعني نجف و قم و مشیهد  -شی ل گرفت .در ريان انق/ب مشیروطه نیز ،معي
َ َ ْ َّ َ
اسس/م تحصن کردند.
از روحانیون شیعه ،در حرم عیداسعییم حسني عیی ِه
به طور خ/صه ،با تو ه به مسائل سیاسي و ا تماعي ،مي توان چند نقش
ص102 :
عمده براي زيارت و انس با اهل بیت عییهم اسس/م برشمرد:

 1.زنده نگه داشیتن و تقويت روح معي و هويت شییعي و اسیتمرار میارزات ائمه اطهار عییهم اسسی/م در
میان امت اس/مي.
 2.زنده نگه داشتن روحیۀ شیعیان و بار بردن امید و امیدواري ،در شرايط طاقت فرسا و بحراني.
 3.زنده نگه داشتن روحیۀ حماسي و بار بردن روحیۀ شجاعت و دروري در افراد.
 4.احیاي روحیۀ انتقام از سییتم اران ،با تییین ظیم هايي که در طول تاريخ ،بر ائمۀ اطهار عییهم اسسیی/م و
پیروان آن ها رفته است.
 5.تو ه به امعیه و ح ومت آرماني که پس از ظهور امام زمیان عجیل اسییه تعیاسی فر ه اسشییريف تشیی ییل
خواهد شد.
 1.تروير روحییۀ حق طییي و عیداسیت خواهي و تییکیید بر احقیاق حق و ا راي عیداسیت ،بیه عنوان مهم ترين
آرمان شیعه .اين کارکرد را به روشني مي توان از مضمون زيارت نامه ها دريافت.
زيارت نامه

متني که حاوي فراز هايي از زيارت باشید ،به آن زيات نامه گ ته مي شیود .زيارت نامه ،انواع مختی ي دارد و
از هت سند و زمان ،به چند نوع تقسیم مي شود.
زيارت نامه از هت سندي ،بر دو نوع است :ماثوره و غیر ماثوره.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م صیادر شیده اسیت؛ همانند
1.زيارت نامۀ ماثوره ،به زيارتي گ ته مي شیود که از ناحیۀ معصیوم عیی ِه

زيارت عاشورا و زيارت اربعین.
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َ
َ
2.زيارت نامۀ غیر ماثوره ،به زيارتي مي گويند که ِاسیناد آن به معصیوم َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،معیوم و روشین نیاشید؛

همانند زيارت م جعه حضرت زينب س/م اسیه عییها.

از هت زماني نیز ،دو نوع زيارت نامه داريم :مخصوصه و مطیقه.
 1.زيارت مخصیوصیه يا مقیده ،زيارت نامه اي اسیت که اختصیاص به زماني خاص دارد؛ همانند زيارت امام
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در شب نیمۀ شعیان.
حسین عیی ِه
 2.زيیارت مطیقیه ،زيیارت نیامیه اي اسیییت کیه اختصیییاص بیه زمیان خیاص نیدارد؛ همیاننید زيیارت نیامیۀ وارث
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و زيارت امعۀ کییره.
حضرت سیداسشهدا عیی ِه
زيارت اربعین ،زيارت مخصیوصیه به حسیاب مي آيد؛ چرا که مخصیوص روز اربعین (بیسیتم صی ر) اسیت؛
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در روز اربعین صیادر شیده اسیت .زيارت نامه
يعني اين زيارت نامه ،براي زيارت امام حسیین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م در شیییب هیاي قیدر و عیید فطر و عیید قربیان ،از ديگر نمونیه هیاي زيیارت
هیاي امیام حسییین عیی ِه
مخصوصه مي باشند.
زيارت نامۀ اربعین

دربارۀ زيارت روز اربعین ،دو زيارت نامه نقل شده است:
 1.زيارت نامه اي که از زبان ابر بن عید اسیه انصیاري نقل گرديده و روايتگر آن ،عطیه عوفي اسیت و سیید
بن طاووس ،اين زيارت نامه را در مصیاح اسزائر آورده است.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م روايت کرده و شیییخ طوسییي ،آن را در
1.زيارت نامه اي که صی وان بن مهران ،از امام صییادق عیی ِه

کتاب تهذيب ارح ام نقل کرده است.
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زيیارت نیامیۀ یابر ،ت یاوت هیايي بیا زيیارت نیامیۀ صیی وان دارد .زيیارت نیامیۀ صیی وان ،تنهیا حیاوي زيیارت امیام
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،حاوي زيارت
اسسی/م اسیت؛ اما زيارت نامۀ ابر ،ع/وه بر زيارت امام حسیین عیی ِه
حسیین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و ديگر شهداي کرب /مي باشد.
اسس/م  ،حضرت اباس ضل اسعیاس عیی ِه
نامۀ عیي بن اسحسین عیی ِه
زيارت نامۀ جابر

به گزارش عطیه عوفي  -که سییید بن طاووس در کتاب مصیییاح اسزائر نقل کرده اسییت  -ابر بن عید اسیه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م را با زيارت نامه اي مخصوص زيارت کرد.
انصاري در روز اربعین ،امام حسین عیی ِه
عطیه مي گويد :همراه ابر بودم که در روز بیسیتم ماه صی ر ،به غاضیريه (کرب )/رسییديم .او در نهر غسیل
کرد و سیاس پاکیزه اي را که همراه داشیت ،پوشیید .به من گ ت« :عطیه! خوشییو کننده اي به همراه داري؟».
گ تم« :مقداري سیعد (ماده اي خوشییو) به همراه دارم» .به او دادم .ابر آن را بر سیر و بدن خود ماسید و پا
برهنه به
َ
َ
راه افتاد .وقتي به قیر مطهر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م رسیید ،سیه مرتیه اسیه اکیر گ ت و از هوش رفت .وقتي به

هوش آمد ،شنیدم که مي گويد:
َ َّ
َ َ َ
«ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا آل اسی ِه
س/م بر شما اي خاندان خدا!
ْ َّ
َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا َص َو َة اسی ِه

س/م بر شما اي برگزيدگان خدا!
َْ
َّ
َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا ِخ َی َر َة اسی ِه ِم ْن خی ِق ِه
س/م بر شما اي انتخاب گشته هاي خدا از میان خیق!
اسس َ
َا َّسس َ/م َع َی ْی ْم َيا َس َادات َّ
ات
اد
ِ
ِ
س/م بر شما اي سروران سروران!
َ
وث ْاس َغ َ
َا َّسس َ/م َع َی ْی ْم َ
ات
اب
ی
س
ا
ي
ِ
س/م بر شما اي شیران بیشه!

َ َ َ
َ
ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا َس ِ َینة َّاسن َج ِاة
س/م بر شما اي کشتي هاي نجات!
َّ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َو َر ْح َمة اسی ِه َو
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َ
َب َرکاته
س/م و رحمت و برکات خدا بر تو باد!
َ َ َ َ
َ ْ ْ َْ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َو ِارث ِعی ِم اأن ِی َی ِاَ
س/م بر تو اي وارث دانش پیامیران!
َ
ْ َّ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َو ِارث َآد َم َص َو ِة اسی ِه
س/م بر تو اي وارث آدم برگزيده خدا!
َ
َّ
َ َ َ َ
َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َو ِارث نوح ن ِی في اسی ِه
ف
س/م بر تو اي وارث نوح پیامیر خدا!
َ
َّ
َ َ َ َ
َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َو ِارث ِإ ْب َر ِاه َیم خ ِییل اسی ِه
ِ
س/م بر تو اي وارث ابراهیم دوست خدا!
َ
َّ
َ َ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َو ِارث ِإ ْس َم ِاعیل ر ِبیح اسی ِه
ِ
س/م بر تو اي وارث اسماعیل قرباني خدا!

َّ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
وسی ک ِی ِیم اسی ِه
اسس/م عیی يا و ِارث م
س/م بر تو اي وارث موسي هم /م خدا!
َ
َّ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َو ِارث ِع َیسی روح اسی ِه
ِ
س/م بر تو اي وارث عیسي روح خدا!
ْ ََ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا ْاب َن م َح َّم فد اسم ْصط ی
س/م بر تو اي فرزند ِ
محمد مصط ي!
ْ َ َ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا ْاب َن َع ِی ٍّي اسم ْرتضی
س/م بر تو اي فرزند عیي مرتضي!
َا َّسس َ/م َع َی ْی َ َيا ْاب َن َفاط َم َة َّ
اسز ْه َر ِاَ
ِ
س/م بر تو اي فرزند فاطمه زهرا!
َّ
َ َ َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا ش ِهید ْب َن اسش ِه ِید
س/م بر تو اي شهید فرزند شهید!
َْ
َ َ َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا ق ِتیل ْب َن اسق ِتیل
ِ
س/م بر تو اي کشته فرزند کشته!
َّ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َو ِس َّي اسی ِه َو ْاب َن َو ِس فی ِه
س/م بر تو اي وسي خدا و فرزند وسي خدا!

َ َْ
َ َّ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا ح َّجة اسی ِه َو ْاب َن ح َّج ِت ِه َعیی خی ِق ِه
حجت خدا و فرزند ِ
س/م بر تو اي ِ
حجت خدا بر خیقش!
َ َ َ
ْ َ
ْ َ
َ َ
َأ ْش َهد َأ َّن َ َق ْد َأ َق ْم َت َّ
اسص ََ /ة َو َآت ْی َت َّ
اسز َک َاة َو َأ َم ْر َت ب ْاس َم ْ
وف َو ن َه ْیت َعن اسم ْن ِر َو َب َر ْرت َو ِاسد ْي َو َ َاهدت
ر
ع
ِ
ِ
ِ
َ
َعد َّوك
گواهي مي دهم کیه تو نمیاز بیه پیا داشییتي و زکیات پرداختي و بیه نی ي فرمیان دادي و از زشییتي بیازداشییتي و
مصییت زدۀ پدر و مادر شدي و با دشمنت نگیدي.
َأ ْش َهد َأ َّن َ َت ْس َمع ْاس َ ََ /م َو َتر اد ْاس َج َوابَ
گواهي مي دهم که تو سخن را مي شنوي و پاسخ مي دهي.
َ َّ َ
َّ َ
َ
َو أن َح ِییب اسی ِه َو خ ِیییه َو ن ِجییه َو َص ِ ایه َو ْابن َص ِ فی ِه
تو حییب و دوست و بندۀ نجیب و برگزيده و فرزند برگزيدۀ خدا هستي.
َ ً َ َّ
َ ْ ًَ
ز ْرت مش َتاقا ف ْن ِسي ش ِ یعا ِإسی اسی ِه َيا َس فی ِدي
مشتاقانه تو را زيارت نمودم .ش یع من در درگاه خدا باش اي آقاي من!
َ ْ َ ْ َ َّ
اسیه ب َج فد َك َس فید َّاسنی فی َین َو ب َیبی َ َس فید ْاس َوص فی َین َو بی فم َ َس فی َدة ن َساَ ْاس َع َاسمینَ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
أستش ِ ع ِإسی ِ ِ
ِ
به وسیییۀ دت سیرور پیامیران و پدرت سیرور انشیینان و مادرت فاطمه سیرور بانوان هانیان ،به درگاه خدا
طیب ش اعت مي کنم.
َّ َ َ َ
َ
س َع َن اسیه ق ِات ِیی َو ظ ِاس ِمی
َ
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َ َ َْ
اأ َّوس َین َو اْلْخرينَ.
َو َشانتی َ َو م ْ
ن
م
ی
ض
غ
ی
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ

خداوند ،قاتل و ستمگر و غارت گر و دشمنت ،از گذشتگان و آيندگان را سعنت کند».
پس از آن ،ابر خود را بر روي قیر انداخت و صییورتش را بر قیر ماسید و چهار رکعت نماز خواند .سییپس به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م رفت و خطاب به ايشان گ ت:
طرف قیر عیي بن اسحسین (عیي اکیر) عیی ِه
َ
َ
َ َ َ َ
«ا َّسس/م َعی ْی َيا َم ْور َي َو ْاب َن َم ْور َي
س/م بر تو اي موري من و فرزند موري من!
َ َ َ َّ َ َ َ
سعن اسیه ق ِاتی
کشندۀ تو را خدا سعنت کند.
َ َ َ َّ َ َ َ
سعن اسیه ظ ِاسم
ستم کننده بر تو را خدا سعنت کند.
َ َّ
َََ
أتق َّرب ِإسی اسی ِه ِب َم َح َّی ِت ْم
به واسطۀ دوستي و محیت شما ،به خدا تقرب مي ويم.
َ َ َّ
َو أ ْب َرأ ِإسی اسی ِه ِم ْن َعد فوک ْم
و در پیشگاه خدا ،از دشمنانتان اع/م بیزاري مي کنم».
سپس قیر او را بوسید و دو رکعت نماز خواند .پس از آن ،رو به قیر شهدا کرد و گ ت:
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ
«اسس/م عیی اأرواح اسم ِنیخ ِة ِبقی ِر أ ِبي عی ِد اسی ِه
ِ
ِ
س/م بر ارواح خ ته در کنار قیر ابا عیداسیه اسحسین!
َ َََ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ َّ
َ َ َ
َ
َ
ْ
ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا ِش َیعة اسی ِه َو ِش َیعة َرس ِوس ِه و ِشیعة أ ِم ِیر اسم ِم ِنین و اسحسن و اسحسین
ِ
ِ

س/م بر شما اي پیروان خدا و پیروان رسول خدا و پیروان امیراسم منین و حسن و حسین عییهم اسس/م!
َ
َ َ َ
َ
ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا ط ِاهرون
س/م بر شما اي پاکان از آسودگي!
َ َ َ
َ
ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا َم ْه ِد ايون
س/م بر شما اي هدايت شدگان!
َ
َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی ْم َيا أ ْب َرار
س/م بر شما اي نی ان!
َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
اسیه ْاس َح فاف َ
ورک ْم
ی
ق
ب
ین
اسس/م عیی م و عیی مِ /ئ ِة ِ
ِ ِ
س/م بر شما و بر همۀ فرشتگاني که گرداگرد قیرتان هستند.
َ
َّ
َ َ
َ َم َع ِن َي اسیه َو ِإ َّياک ْم ِفي م ْس َتق فر َر ْح َم ِت ِه ت ْحت َع ْر ِش ِه
خداوند ،ما و شما را در ايگاه رحمتش و زير عرشش گرد آورد».
َ َ ْ َّ َ
اسس/م ايستاد و گ ت:
سپس در کنار قیر عیاس بن عیي عیی ِه

َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
«اسس/م عیی يا أبا اسق ِاس ِم
س/م برتو اي ابوسقاسم!

َا َّسس َ/م َع َی ْی َ َيا َع َّی َ
اس ْب َن َع ِی ٍّي
س/م بر تو اي عیاس پسر عیي!

َ ْ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا ْاب َن أ ِم ِیر اسم ْ ِم ِن َین
س/م بر تو اي پسر امیر اسم منین!
َّ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
یح ِة َو أ َّد ْيت اأ َمانة
أش َهد أن قد َباسغت ِفي اسن ِص
شهادت مي دهم که خیرخواهي را به انجام رساندي و امانتي را که به تو واگذار شده بود ،ادا نمودي.
َو
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َ
َ
ْ َ
َ َاهدت َعد َّوك َو َعد َّو أ ِخی
َ

و با دشمن خود و دشمن برادرت نگیدي.
َّ َ َ
َ َّ
َف َص َی َ
وح اسط فی َی ِة
ر
ی
ی
ع
ه
اسی
ات
و
ِ
ِ
صیوات خدا بر روح پاک تو باد!
َ َّ
َ َ ً
َو َ َزاك اسیه ِم ْن أخ خ ْیرا
ف
خدا از انب برادرت ،به تو زاي خیر دهد».
سپس دو رکعت نماز خواند و دعا کرد و بازگشت).(1
زيارت نامۀ صفوان

تنها زيارت نامۀ ماثوره و صادر شده از اهل بیت عییهم اسس/م در مورد روز اربعین ،زيارت نامه اي است که
َ
َ
صی وان بن مهران ،از امام صیادق َعی ْی ِه اس َّسی/م روايت نموده و شییخ طوسیي در کتاب تهذيب ارح ام و کتاب
مصیاح اسمتهجد ،آن را به سند خود نقل کرده است .سند و متن آن ،بدين شرح است:

َ
ع َ
َ َ َّ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ ْ
َْ َ
َ
استیع َی ِر في قال َحدث َنا م َح َّمد ْبن َع ِی في
أخ َی َرنا َ َم َاعة ِم ْن أ ْصی َح ِاب َنا َع ْن أ ِبي م َح َّم فد َهارون ْبن موسیی بن أحمد
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ا ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ف ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
ْ
بن معم فر قال حدث ِني أبو اسحسن ع ِیي بن محم ِد بن مسعدة و اسحسن بن ع ِیي بن فض فال عن سعدان بن مس ِی فم
َّ َ ِ
َ ِ
َ َ
َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َّ ِ َ َ َ َ
َ َ ْ َْ َ َ َ ِ ْ َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
عن صیی وان بن ِمهران اسجم ِال قال :قال ِسي موري اسصیی ِادق صیییوات اسی ِه عیی ِه ِفي ِزيار ِة اأرب ِعین تزور ِعند
ْ َ َّ َ َ ِ َ
ار ِت اع اسنه ِار و تقول:
ِ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،دربارۀ زيارت اربعین به من فرمود:
صی وان ِمال روايت کرده اسییت که موريم امام صییادق عیی ِه
هنگامي که روز بار آمد ،چنین بگو:
َ َ ِ َِ
اسیه َو َ
َا َّ
ییی ِه
ح
ی
س
و
یی
ع
/م
سس
ِ
ِ ِ
ِ
س/م بر وسي خدا و دوست او!
َ َ
َِ َ َ
َا َّ
جیی ِه
ن
و
ه
اسی
ییل
خ
یی
ع
/م
سس
ِ
ِ
ِ
س/م بر خییل خدا و بنده نجیب او!
َ
ا َّسس/م َعیی
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َِ
َص ِ ِ ِی اسی ِه َو ْابن َص ِ ِِی ِه
ِ
س/م بر بندۀ برگزيدۀ خدا و فرزند برگزيده اش!
َّ
ََ ْ َْ َْْ
َا َّ
هید
اسش
وم
ی
ی
م
اس
ن
ی
س
ح
اس
ی
ی
ع
/م
سس
ِ
ِ
ِ
س/م بر حسین مییوم و شهید!
َا َّسس/م َعیی َاسیر ْاس ربات َو َقتیل ْاس َع َ
ات
ر
ی
ِ
ِ
ِ
ِ

اشک روان!
س/م بر اسیر گرفتاری ها و کشتۀ ِ

َ ْ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ ِ ِ َ ْ َ َّ
اسیه َّم ِانی اش َهد انه َو ِس ای َو ْابن َو ِس فی َو َص ِ ای َو ْابن َص ِ فی اس ِائز ِب رام ِت

وسي (نمیاينیده) تو و فرزند ِ
خدايا! گواهي مي دهم که اوِ ،
وسي تو بود و برگزيده ات و فرزند برگزيده ات بود که
به بزرگداشت تو کامیاب شد.
َ ْ َ ْ َ َّ
عادة َو ا ْ َت َی ْی َته بطیب ْاسو َ
اسس َ
اسش َ
هادة َو َح َی ْو َته ب َّ
ردة
اکرمته ِب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
تو او را به وسییۀ شهادت ،گرامی داشتي و به سعادت ،مخصوصش گرداندي و او را به پاکزادي برگزيدي.
ً
ً
َ َ َ ْ َ َ َّ ً
دا م َن َ
دا م َن ْاس َ
قادة َ
اسس َادة َ
دا م َن ِ
اسذاد ِة
رائ
و
قائ
و
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
و عیته سی ِ
او را آقايي از آقايان و پیشوايي از پیشوايان و مدافعي از مدافعان حق قرار دادي.
َ
ْ
َْ َ
ً
َ َْ
َ َْ َ َْ َ
یاَ َو َ َعی َته ح َّجة َعیی خی ِق ِم َن ار ْو ِصیاَ
و اعطیته مواريث ارن ِی ِ
میراث انییا را به او عطا فرمودي و از میان اوصیا ،او را ِ
حجت بر بندگانت قرار دادي.
ََْ َ
َّ َ
ْ َ
ا َ َ َ َ ا ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ
َ
یادك ِم َن اس َجهاس ِة َو َح ْی َر ِة اسض/س ِة
عاَ و منح اسنصح و بذل مهجته فی ِسیستن ِقذ ِع
اسد
فی
ر
ذ
فاع
ِ
ِ
در دعوتش ،یاي عیذري بیاقي نگیذاشیییت و از خیرخواهي دريغ نورزيید و یانش را در راه تو بخشیییید تیا
بندگانت را از هاست و سرگرداني گمراهي برهاند.
َ َ َ
َ َ
َ َْ َ َ َ
َ ْ ِْ
واز َر َعی ْی ِه َم ْن غ َّرته اسدنیا َو باع َحظ ََ َِه ِبار ْرر ِل ار ْدنی
و قد ت
کساني که دنیا فريیشان داده بود ،بر ضد او هم دست شدند و بهرۀ خود را به بهايي ناچیز فروختند.
َ َ
ََْ
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ
س َو تغط َر َس َو ت َر ِدی فی َهواه
ک
و
ار
ن
م
اسث
ب
ه
ت
ر
آخ
ری
ش
و
ِ
ِ ِ ِ
و آخرتشیییان را در مقیابیل بهیايي انیدک معیامییه کردنید و کیر ورزيیدنید و خود را در چیاه هوا و هوس ،سییرنگون
ساختند.

َ ِ َ َ َََ َ
َ َْ َ ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َ َ َ َ
ار ْوزار ْاسم ْس َت ْو َ
طاع م ْ
یین ِاسن َار
ة
ی
م
ح
و
اق
اسن
و
قاق
اسش
ل
ه
ا
ك
یاد
ع
ن
ِ
ِ
و اسخط و اسخط ن ِیی و ا ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
تو و پیامیرت را به خشیم آوردند و از میان بندگانت ،آناني را پیروي کردند که اهل دو دسیتگي و ن اق بودند و
بارهاي سنگین گناه بر دوش مي کشیدند و استحقاق آتش داشتند.
جاه َده ْم فی َ صابرًا م ْح َتس ًیا َح ِتی س َ فی َ
َف َ
طاعت َ َدمه َو ْاست َ
ییح َحريمه
ِ
ِ
ِ
ِ
او با شی ییايي و پاداش ويي ،با آنها هاد کرد تا در راه پیروي تو ،خونش ريخت و حريم مقدسیش شی سیته
شد.
َ ِ َّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ً َ َ ف ْ ْ َ ً َ ً
اسیهم فاسعنهم سعنا و بی /و عذبهم عذابا اسیما
خدايا! آنان را به سعنتي وبال انگیز سعن کن و با عذابي دردناک ،عذاب ده.
َ َ
َِ َ
َا َّسس/م َع َی ْی َ َي ْاب َن َ
ول اسی ِه؛ ا َّسس/م َعی ْی َي ْاب َن
س
ر
ِ
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َف َ
ار ْ
یاَ
ص
و
سی ِد
ِ ِ
س/م بر تو اي فرزند رسول خدا و اي فرزند سرور اوصیاَ!
َ ْ َ
َ ْ َ َ َّ َ َ
مین ِه
ا
ن
اب
و
اسیه
مین
ا
اشهد ان
ِ
ِ
گواهي مي دهم که تو امانت دار خدا و فرزند امانت دار او هستي.
ً َّ َ ً ْ ً َ ً
ً َ َ
ْ َ
ِعشت َسعیدا َو َمض ْیت َحمیدا َو مت فقیدا َمییوما شهیدا
سعادتمند زيستي ،ستوده رفتي ،و گم گشته و ستمديده و شهید درگذشتي.
َ َ ْ َ َ َِ َ َِ َ ْ ع َ َ َ َ َ ْ ع َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ع َ ْ َ َ َ َ
و اشهد انَ اسیه من ِجز ما وعدك و مه ِی من خذس و مع ِذب من قتی

گواهي مي دهم که خدا به وعده اي که به تو داده ،وفا مي کنید و هر که را که دسییت از ياری ات برداشییت،
ه/ک مي نمايد و کسي که تو را کشت ،عذاب خواهد کرد.
َ َ ْ
َو َا ْش َهد َا َّن َ َو َف ْی َت ب َع ْهداسیه َو َاه ْد َت فی َ
ییی ِه َح ِتی اتاك اس َیقین
س
ِ
ِ ِ ِ
گواهی مي دهم که تو به عهد خدا وفا کردي و در راه او هاد نمودي تا مرگت فرا رسید.
َ َ
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ً َ َ ْ
َف َی َع َن اسیه َم ْن َق َت َی َ َو َس َع َ
ذس ف َر ِض َیت ِب ِه
ب
ت
ع
م
س
ة
م
ا
ه
اسی
ن
ع
س
و
م
ی
ظ
ن
م
اسیه
ن
ِ ِ
ِ
خدا سعنت کند کسیي را که تو را کشیت و خدا سعنت کند کسیي را که به تو سیتم کرد و خدا سعنت کند مردمي
را که شنیدند و به آن راضي شدند.
َ ِ ِ ْ
َِ
اسیه َّم ِانی اش ِهد َک انی َو ِس ای ِس َم ْن واره َو َعد او ِس َم ْن عاداه
خدايا! تو را گواه مي گیرم که من ،دوسیت دارم هر که او را دوسیت دارد و دشیمن هسیتم با هر که او را دشیمن
مي دارد.
َِ
ب َابی َا ْن َت َو ا ِمی َي ْاب َن َ
ول اسی ِه
س
ر
ِ
ِ
پدرم و مادرم به فدايت اي فرزند رسول خدا!
ِ َ َ َ
َ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً
ْ َ
ار ْ
ار ْ
حام اسمط َّه َر ِة
ر
و
ة
خ
ام
اسش
/ب
ص
فی
ا
ِ ِ
ِ
ِ
اشهد ان کنت نور ِ
گواهي مي دهم که تو نوري در پشت پدران بیند مرتیه و رحم هاي پاکیزه بودي.
َس ْم ت َن ِج ْس َ ْاسجاهی َّیة ب َا ْنجاسها َو َس ْم ت ْیی ْس َ ْاسم ْد َسه ِمات م ْ
یابها
ث
ن
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اوضاع زمان اهییت ،تو را به آسودگی هايش نیاسود و از سیاس هاي چرکینش بر تنت ن رد.
ِ
َو َا ْش َهد َا َّن َ م ْن َ
مین َو َم ْعقل ْاسم ْ م َ
اسدين َو َا ْرکان ْاسم ْسی َ
نین
م
عائ
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
گواهي مي دهم که تو از پايه هاي دين و ستون هاي مح م مسیمین و پناهگاه م منین هستی.

ْ
ْ َ ا َّ ا َّ ا َّ ا ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ
هادی اس َم ْه ِد ای
اس
ارمام اسیر است ِقی اسر ِضی اسز ِکی ِ
و اشهد ان ِ
گواهي مي دهم که تو پیشواي نی وکار با تقوا و پسنديده و پاکیزه و راهنماي راه يافته اي.
ْ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ
َ
ْ ْ
َ
ِْ
ارئ َّم َة م ْن و ْسد َك َکی َمة َّ
استقوی َو ا ْع/م اسهدی َو اسع ْر َوة اسوثقی َواسح َّجة َعیی ا ْهل اسدنیا
ِ ِ
و اشهد ان ِ ِ
ِ
گواهي مي دهم که امامان از فرزندانت ،حقیقت تقوا و نشیانۀ هدايت و رشیته هاي مح م فضیییت و حجت
بر مردم دنیا هستند.
ْ ع َ
َ َ
َو َا ْش َهد َا ِنی ب ْم م ْ م عن َ
واتیم َع َمیی
خ
و
دينی
ع
اي
ر
ش
ب
ن
وق
م
م
ياب
ا
ب
و
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
گواهي مي دهم که به شما ايمان دارم و به بازگشتتان يقین دارم؛ با قوانین دينم و عواقب کارم
َ
َْ َ ْ
ْ َ
َو قییی ِسقی ِی ْم ِسی عم َو ا ْمری ر ْم ِرک ْم م َّت ِی عع َو
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ْ َ َ َِ َ
َ
َّ
ن ْص َرتی س ْم م َعد عة َح ِتی َيارن اسیه س ْم
قییم ،تسیییم قیب شیما اسیت و کارم پیرو کار شیما اسیت و آمادۀ ياری تان هسیتم تا خدا به شیما ا ازۀ ظهور
دهد.
َ
ف َم َع ْم َم َع ْم ر َم َع َعد َّوک ْم
پس من با شما هستم ،نه با دشمنان شما.
ْ َ
َص َیوات اسیه َع َی ْی ْم َو عیی َا ْرواح ْم َو َا ْ سادک ْم َو شاهدک ْم َو غائی ْم َ
باط ِن ْم
و
ِ ِ
ظاه ِرکم و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
درود خدا بر شما و بر روانتان و پی رهايتان و حاضرتان و غائیتان و آش ارتان و نهانتان!
َ َ َّ ْ َ
عاس َ
مین
آمین رب اس

اي پروردگار هانیان! دعاهايمان را مستجاب گردان.
سپس دو رکعت ن ماز مي خواني و براي خواسته هايت دعا مي کني و برمي گردي). (1
زيارت وداع اربعین

وداع ،ي ی از آداب و مسییتحیات زيارت اسییت که به هنگام بازگشییت زائر از زيارت انجام مي گیرد .زائر به
هنگام وداع ،از خدا
مي خواهد که آن زيارت ،آخرين زيارت او نیاشید و بار ديگر نیز ،خدا توفیق زيارت آن معصیوم را نصییب وي
گرداند.
در برخی موارد ،زيارت نامۀ مخصیوصیي براي وداع معصیومین عییهم اسسی/م بیان شیده اسیت و در بسییاری از
موارد ،بايد به وداع هاي عمومي مرا عه کرد .زيارت اربعین ،از آن دسیته زيارت هايي اسیت که زيارت نامۀ
مخصوصي براي وداع دارد.
سیییید بن طیاووس در کتیاب اقییال ارعمیال (2) ،دربیارۀ زيیارت نیامیۀ وداع اربعین مي نويسییید :برای زيیارت
اربعین ،وداعی يافته ام که مخصوص اين زيارت است.
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براي خواندن اين وداع ،بايد مقابل ضريح بايستي و بگويی:
َّ
َا َّسس َ/م َع َی ْی َ َيا ْاب َن َ
ول اسی ِه
س
ر
ِ
س/م بر تو ای پسر رسول خدا!

َّ
َا َّسس َ/م َع َی ْی َ َيا ْاب َن َعی ٍّي ْاسم ْر َت َضی َوص في َ
ول اسی ِه
س
ر
ِ
ِ
ِ
س/م بر تو ای پسر عیی مرتضی ،انشین رسول خدا!
ْ َ
َ
َا َّسس َ/م َع َی ْی َ َيا ْاب َن َفاط َم َة َّ
اسز ْه َر ِاَ َس فید ِة ِن َس ِاَ اس َعاس ِم َین
ِ
س/م بر تو ای پسر فاطمۀ زهرا ،سرور زنان هان!
َا َّسس َ/م َع َی ْی َ َيا َوار َث ْاس َح َسن َّ
اسز ِک في
ِ
ِ
س/م بر تو ای وارث امام حسن پاك!
َ
َ َ َ َْ
َ َّ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا ح َّجة اسی ِه ِفي أ ْر ِض ِه َو ش ِاهده َعیی خی ِق ِه
س/م بر تو ای حجت خدا در زمین و گواه او بر آفريده ها!
َ َ َ َ َ
َّ َّ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا أ َبا َع ْی ِد اسی ِه اسش ِهید

ِ
س/م بر تو ای ابا عیداسیه شهید!

َ
َ
َ َ َ َ
ا َّسس/م َعی ْی َيا َم ْور َي َو ْاب َن َم ْور َي
س/م بر تو ای موری من و پسر موری من!
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ ََْ َ َ ْ ْ َ
ْ
َ
وف و نهیت عن اسمن ِر
أشهد أن أقمت اسص/ة و آتیت اسزکاة و أمرت ِباسمعر ِ
ِ
گواهی می دهم که تو نماز را به پا داشتی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از من ر نمودي.
ََ َ ْ
َّ
ْ َ
َو َ َاهدت ِفي َس ِییل اسی ِه َح َّتی أتاك اس َی ِقین
ِ
و در راه خدا هاد نمودی تا اين که يقین تو را فرارسید.

َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ف َ ْ َ ف َ
و أشهد أن عیی بین فة ِمن رب
گواهی می دهم که تو دسییي روشن از سوی پروردگارت داشتی.
ََْ َ َ َ َْ َ َ ً َ ً َ ً ًِ َ َ ا
َْ
َْ َف َ
ً َ َ
ْ َ َ
وب َه ِاربا ِإس ْی ِم َن اسخط َايا ِس َتش َع ِسي ِعند رب
ن
اسذ
أتیت يا موري ز ِائرا و ِافدا ر ِاغیا م ِقرا س ِب
ِ
ای موری من! من اکنون به عنوان زائري از راه رسییده و مشیتاق و معترف به گناه و گريزان از خطا ،به درگاه تو
آمده ام تا نزد پروردگارت ،از من ش اعت کنی.
ً
َّ َّ َّ َ َ ً
َ َْ َ
ول اسی ِه َصیی اسیه َعی ْی َح ِیا َو َم فیتا
يا ابن رس ِ
ای پسر رسول خدا! در زندگي و مرگ ،درود خدا بر تو باد!
ً ََ ً ْ ًَ
َ َّ َ َ َ َّ َ ً
ف ِنن س ِع ْند اسی ِه َمقاما َم ْعیوما َو ش َاعة َمقیوسة
در نزد خدا ،از مقام معیوم و ش اعت مقیول برخورداری.
َ َ َ َ
َ
َّ
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
س َع َن اسیه َم ْن ظی َم َ ،و س َع َن اسیه َم ْن هت حرم و غصب حق
خدا سعنت کند کسیانی را که بر تو سیتم کردند .خدا سعنت کند کسیانی را که تو را محروم سیاختند و حقت را
غصب نمودند.
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
و سعن اسیه من قتی و سعن اسیه من خذس
خدا سعنت کند کساني را که تو را کشتند و خدا سعنت کند کساني که تو را تنها گذاشتند.
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ
و سعن اسیه من دعوته فیم ي ِجی و سم ي ِعن
خدا سعنت کند کساني را که تو را دعوت کردند و به تو پاسخ مثیت ندادند و ياري ات ن ردند.
َ
َّ
َّ
َ
َو س َع َن اسیه َم ْن َم َن َع ِم ْن َح َ ِرم اسی ِه َو َح َ ِرم َرس ِوس ِه َو

ص112 :
ََ َ َ َ َ
ح ِرم أ ِبی و أ ِخی
َ

خدا سعنت کند کسیانی را که از رفتن تو به سیوی حرم خدا و حرم رسیول خدا و حرم پدر و برادرت یوگیری
کردند.
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ً َ ً
ً
ات س ْعنا ک ِثیرا َي ْت َیع َب ْعض َها َب ْعضا
و سعن اسیه من منع ِمن شر ِب م ِاَ اس ر ِ
خداوند ،بسیار و پي در پي سعنت کند کسانی را که تو را از نوشیدن آب فرات منع کردند.
َّ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َّ
َْ
اأ ْ
ض َع ِاس َم اسغ ْی ِب َو اسش َه َاد ِة
ر
ات و
اسیهم ف ِاطر اسسماو ِ
ِ
خدايا! ای پديد آورندۀ آسمان ها و زمین! اي دانای پنهان و آش ار!
َأ ْن َت َت ْح م َب ْی َن ع َیاد َك ف َیما َکانوا فیه َي ْختیَ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ

َ
ون

تويي که بین بندگانت  -در آنچه که اخت/ف دارند  -ح م می نمايي.
َ َّ
َ َ َ ََ
َ َ
َو َس َی ْعیم اس ِذ َين ظیموا أ َّي م ْنقی فب َي ْنق ِییون
آنان که ستم کردند ،به زودي خواهند دانست که به چه ايگاهي بازمي گردند.
ْ
َّ َّ َ َ ْ َ ْ
آخ َر اس َع ْه ِد ِم ْن ِز َي َار ِت ِه
ه
ی
اسیهم ر تجع ِ
خدايا! اين زيارت را آخرين زيارتم قرار نده.
ْ َ ً
َو ْارزق ِن ِیه أ َبدا َما َب ِقیت َو َح ِییت َيا َر فب
تا وقتی که باقی و زنده هستم ،زيارتش را روزی ام کن ای پروردگار!.
َو إ ْن م ات َف ْ
اسراحمینَ
احش ْرني في ز ْم َرته َيا َأ ْر َح َم َّ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ

اگر از دنیا رفتم ،مرا در زمرۀ آنان محشور فرما ای مهربان ترين مهربانان!
زينب بنت علي علیهما السالم

َ
َ
زينب کیري سی/م اسیه عییها  ،سیومین فرزند امام عیي َعی ْی ِه اس َّسی/م و حضیرت فاطمۀ زهرا سی/م اسیه عییها و

همسییر عیداسیه بن ع ر بود .او در پنجم مادي اروسي ،سییال پنجم يا شییشییم هجرت ،در مدينه به دنیا
آمد).(1
پیامیر اسی/م صییی اسیه عییه و آسه وسییم  ،او را در قنداق ،به آغوش گرفت و بوسیید و فرمود« :به حاضیران و
غايیان ِامتم وصیت مي کنم که حرمت اين دختر را پاس بدارند .او مانند خديجه کیري است)».(2
نام گذاري او ،توسیط پیامیر اسی/م صییی اسیه عییه و آسه وسییم صیورت گرفت و یريیل از سیوي خدا ،نام
«زينب» را به پیامیر اسهام
فرمود ).(3زينیب در سغیت ،بیه معنیاي «درخیت نی و منیر »آمیده و معنیاي ديگر آن« ،زين اب »يعني
«زينت پدر »مي باشد). (4
ص113 :
1- .ربیح اسیه مح/تی ،رياحین اسشريعه ،ج  ،3ص .33
2- .ابواسقاسم اسديیا ي ،زينب اس یري بطیة ِ
اسحرية ،ص .15
3- .باقر شريف اسقرشي ،اسسیده زينب ،ص .39
 4- .یران مسعودِ ،
اسرائد ،تر مه رضا انزابي ،ج  ،1ص .924
َِ
ِ
او اسقاب فراواني دارد :همانند عقییه بني هاشییم ،عاسمه غیر معیمه ،عارفه ،موثقه ،فاضیییه ،کامیه ،عابده آل
ِ
عیي ،معصومه صغري ،امینة اسیه ،نائیة اسزهرا ،نائیة اسحسین ،عقییة اسنساَ ،شري ة اسشهداَ ،بییغه ،فصیحه،
و شیري ة اسحسیین ) .(1همچنین به سییب سیختي هاي بسییاري که در طول عمرش تحمل کرد ،به او سقب «ام
اسمصائب» نیز داده اند).(2

حضرت زينب س/م اسیه عییها به همراه دو فرزندش ،در کرب /حضور داشت
و هر دو فرزندنش به شیهادت رسییدند .با پايان يافتن نگ ،وي و ديگر بازماندگان کاروان امام ،اسییر گشیتند
و به کوفه و شیام برده شیدند .خطیه هاي او در کوفه و شیام و مجیس يز يد ،معروف اسیت .وي در سیال 62
ه.ق درگذشت .مرقد مطهر وي ،در دمشق سوريه مي باشد.

ص114 :
1- .نوراسدين زائري ،اسخصائصة اسزينییة ،ص .52
2- .ارمین ،اعیان اسشیعة ،ج  ،7ص .137
زينب سالم الله علیها در اربعین

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را از چند منیر مي توان به تماشیا
نقش حضیرت زينب سی/م اسیه عییها در اربعین سییداسشیهدا عیی ِه

نشیسیت :عزاداري حضیرت زينب سی/م اسیه عییها براي کشیته شیدگان کرب/؛ تسییي دادن حضیرت زينب سی/م
َ
َ
اسیه عییها به ديگر اسیرا؛ صییر و اسیتقامت او در مقابل مصیائب و مشی /ت؛ معرفي امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به آيندگان و...
و شناساندن راه و اهداف او؛ رساندن پیام حسین عیی ِه

عزاداري :ي ي از مصیاديق عزاداري ،گريیان چاک کردن اسیت .آنچه از مقاتل برداشیت مي شیود ،اين اسیت
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،سه بار گريیان خود را چاک کرد:
که زينب کیري س/م اسیه عییها در مصییت امام حسین عیی ِه
َ
َ
نخسیتین بار ،در شیب عاشیورا بود .وقتي امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م با خواندن اشیعاري ،خیر از مرگ و شیهادت
خود داد ،زينب س/م اسیه عییها به صورت خود سییي زد و گريیانش را چاک کرد
َ ْ َ
َ ْ ْ ً َ
َ َ َّ
ََ ْ َ
1.و از هوش رفت« .ث َّم سط َمت َعیی َو ْ ِه َها َو أ ْه َوت ِإسی َ ْی ِی َها فشق ْته َو خ َّرت َمغ ِش َّیة َعی ْی َها)».(1
َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را ديد ،گريیان چاک کرد«َ .و أ َّما
2.بار دوم ،در مجیس يزيد بود .وقتي سیر بريدۀ امام حسیین عیی ِه
َ ْ َ
َ َّ َ َ ْ ْ ْ
َ َ َّ
َز ْي َنب ف ِنن َها س َّما َرأت َرأ َس اسح َس ْین ع أ ْه َوت ِإسی َ ْی ِی َها فشق ْته)».(2
ِ
 3.مرتیه سیوم ،در روز اربعین بود .در برخي مقاتل آمده اسیت :هنگامي که زينب سی/م اسیه عییها به کرب/
رسیید ،ناگهان از مع زنان ،دور شید و گريیان خود را چاک کرد و با صیداي سیوزناک ،ناسه زد« :واي برادرم!
واي حسینم! واي محیوب رسول خدا! واي فرزند م ه و مني! واي پسر فاطمه زهرا! واي
ص115 :
1- .إع/م اسوري بیع/م اسهدي ،چاپ قديم ،ص .239
2- .مثیر اأحزان ،ص .100
پسر عیي مرتضي! آه! و باز هم آه!» .سپس بر زمین افتاد و از هوش رفت.
« َف َخ َر َیت َزي َنیب في َ
أهو َت اسي َ ییهیا َف َشیی َّقتیه َو ن َ
یادت ب َصییوت َحزين َي َقرح اسق َ
اسجمع َو َ
یوب :وا أخیاه! وا
ِ
ف
ِ
ِ
ِ
ف
ِ
ح َسیناه! وا َح َ
ییب
َ
َرسول اسیه! وا ا َبن َم َّ َة َو مني! وا ا َبن فاط َم َة َّ
اسزهراَ! وا ِا َبن َع ٍّ
یي اسمرتضي! آه ،ث َّم آه)».(1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
غم زدايي :همۀ افرادي که در کاروان اسیراي اهل بیت عییهم اسسی/م حضیور داشیتند ،ي ي دو تن از عزيزان
خود را از دسیت داده بودند؛ وسي حضیرت زينب سی/م اسیه عییها فرزندان و برادران و برادرزادگان خود را از

دسیت داده بود و مصیائب او ،بیش از ديگران بود .با اين حال ،او بود که اسییران را براي زيارت شیهداي کرب/
آماده کرد و تس/يي بر دل داع ديدۀ آنان بود.
شیی ییايي و روشیین گري :اربعین ،ثمرۀ اسییارت و اسییتقامت چهل روزۀ زينب سیی/م اسیه عییها بود که راز
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م
اسس/م را براي مردم آن زمان ،روشن کرد؛ براي مردمي که هنوز حسین عیی ِه
شهادت امام حسین عیی ِه
َ
َ
ً
را نشیناخته بودند و اصی /نمي دانسیتند که حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م مسییمان بود يا ي شیورشیي بیرون آمده از دين!
َ
درخت صیییر و بردباري زينب سیی/م اسیه عییها در روز اربعین به ثمر نشییسییت و حرکت امام حسییین َعی ْی ِه
َّ َ
اسسی/م را ت میل کرد .بنا بر اين ،مي توان گ ت که شیییعه ،ايمان میخور از اربعین را مديون حضییرت زينب
س/م اسیه عییها است.
ص116 :
1- .اسمازندراني ،معاسي اسسیطین ،ج  ،2ص .198
«س»
سکینه بنت الحسین علیهما السالم

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م بود و مادرش« ،رباب» نام داشییت .نام
سی ینه سیی/م اسیه عییها  ،ي ي از دختران امام حسییین عیی ِه

س ی ینه ،آمنه يا امینه يا امیمه بود و مادرش به سیییب س ی ون و آرامش و وقاري که در دخترش مي ديد ،او را

س ینه سقب داد).(1
س ی ینه ،مورد ع/قه و محیت پدر بزرگوارش بود؛ به گونه اي که در برخي از منابع نقل شییده اسییت که امام
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در توصیف ع/قۀ خود به او و مادرش رباب ،چنین سرود:
حسین عیی ِه
َس َعمر َک ا َّنني َرح اب دارًا َت ون بها س َینة َو َّ
اسرباب
ِ
ِ
ِ
اح ِیهما َو َا ْبذل َِل ََ ماسی َو َس ْی َس سعاتبَ عندی ع ع
تاب
ِ
ِ ِ ف ف ِ
ِ

يعني« :به انت سیوگند! خانه اي را که سی ینه و رباب در آن باشیند ،دوسیت دارم .آن دو را دوسیت دارم و
همه ثروتم را در اين راه مي بخشم و سرزنش
ص117 :
1- .ابن خی ان ،وفیات ارعیان و أنیاَ أبناَ اسزمان ،ج  ،2ص .397
م/مت گران دربارۀ من ،شايسته نیست)».(1
سی ینه سیی/م اسیه عییها و مادرش در حادثه کرب /حضییور داشییتند .پس از واقعه عاشییورا ،به همراه خاندان
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،به اسیارت دشیمن درآمد .او با کاروان اسیرا ،به
رسیاست و ديگر بانوان حرم اباعیداسیه اسحسیین عیی ِه
کوفه و شام برده شد و در روز اربعین ،به کرب /بازگشت.
وداع و مرثیه سییرايي ايشییان در طول ما راي کرب ،/معروف اسییت و حاکي از شییدت ع/قۀ او نسیییت به
َ
َ
حضیرت سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م مي باشید .از نوشیته هاي مقتل نويسیان برمي آيد که حضیرت سی ینه سی/م
َ َ ْ َّ َ
اسس/م داشته است:
اسیه عییها  ،سه وداع با سیداسشهدا عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در قید حیات بود و مي
نخسیتین وداع ،در عصیر روز عاشیورا رخ داد؛ هنگامي که سییداسشیهدا عیی ِه
خواسیت به میدان برود .امام با ت ت زنان اهل بیت وداع کرد و سیپس نزد دخترش سی ینه سی/م اسیه عییها
رفت که در گوشۀ خیمه نشسته بود و مي گريست .امام او را به صیوري دعوت کرد و در آغوش کشید و اشک
از چشمان او پاک کرد و فرمود:
َ َ
ْ
َ َ ْ
َْ َ
ََ
اسح َمام َد َه ِاني
ا
ر
سیطول بع ِدي يا س ِ ینة فاع ِی ِمي ِمن ِ اسی اَ ِإ ِ
ْ
ر ت ْحرقي َق ْییي ب َد ْمع َح ْس َر ًة َما َد َام م فني ا
اسروح ِفي ث َم ِاني
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ َْ َْ َ
َ
اسذي تی َینه َيا ِخ َیر َة فاسن ْس َو ِان
ب
ی
س
ف ِنرا ق ِتیت فین ِت أو ِ ِ

يعني :سیی ینیه یان! بیدان کیه پس از من ،گريیۀ تو طورني خواهید بود .پس تیا زمیاني کیه یان در بیدن دارم ،بیا
اشییک حسییرت بار خود ،مرا مسییوزان .اي بهترين زنان! آنگاه که من کشییته شییدم ،تو براي گريه سییزاوارتر
هستي)».(2
ص118 :
1- .ابواس رج اص هاني ،مقاتل اسطاسییین ،ج  ،16ص.94
2- .قندوزي ،ينابیع اسموده سذوي اسقربي ،ج  ،3ص .79
َ
َ
دومین وداع ،در عصیر روز يازدهم محرم و با بدن ت ه ت ه و بي سیر سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م صیورت گرفت.

وقتي اهیل بییت را از قتیگیاه عیور دادنید و چشییم آنیان بیه شییهیدا افتیاد ،تیاب نییاوردنید و خود را از مرکیب هیا بر

زمین انداختند .ناسه زنان و شییون کنان ،به سیر و صیورت خود زدند و هر کدام ،بر باري سیر شیهیدي رفتند.
َ
َ
زينب ،ام کیثوم ،سی ینه و فاطمه عییهم اسسی/م در کنار بدن ت ه ت ۀ امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م مع شیدند و
ناسه سیر دادند .سی ینه سی/م اسیه عییها  ،پی ر خونین پدر را در آغوش گرفت و گريه کرد؛ تا عده اي از عرب
ها مع شدند و او را از سد پاك پدرش دا کردند).(1
َ
در مصییاح ک عمي ،از قول حضیرت سی ینه سی/م اسیه عییها آمده اسیت :هنگامي که پدرم امام حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م شهید شد ،او را بغل کردم و بیهوش شدم .در آن حال شنیدم پدرم مي گويد:
َ
شیعتي ما ان َشربتم َر َّي َ
َ
ذب فارکروني
ع
ِ
ف
ِ
َ َ
َ
َ
َاو َ
هید فاندبوني
ش
و
ا
ريب
غ
ب
م
عت
م
س
ف
ِ ِ ف

يعني« :اي شییعۀ من! هر گاه آبي گوارا نوشیدي ،مرا ياد کن .هر گاه داستان غريب يا شهیدي را شنیدي ،براي
من گريه کن» .وقتي به هوش آمدم ،بي تاب شدم و به صورت خود زدم .ناگهان شنیدم هات ي مي گويد:
َ
ََ
َ
َ َ
اأرض َو َّ
َ
ماَ
د
و
ة
زير
غ
موع
د
ب
یه
ی
ع
ماَ
اسس
ت
ف ِ ِ
ِ
ب ِ
ِ ف

َ َ
َ
َ َ/ب َین َغوغاَ ا َّ
قتول في َک َرب َ
یاَ
ة
م
اسم
یان
ی
ت
أدع ِ
ِ
ف ِ
ِ ِ

َ َ
َ
اسماَ و ه َو َعنه َق ع
من َع َ
اسماَ
ريب َعین ِاب ِ ي
اسممنوع شرب ِ
ِ
ص119 :
1- .مجیسي ،بحار ارنوار ،ج  ،45ص .59
يعني« :زمین و آسیمان ،با اشی و خون بر او گريسیتند؛ بر کسیي گريه کردند که در کرب /و در میان امتي که
او را دعوت کرده بودند ،به شیهادت رسیید .او را از نوشییدن آب منع کردند ،در حاسي که در کنار آب بود .اي
چشم! براي کسي که از نوشیدن آب منع شد ،اش بريز)!».(1
در روايت ديگر آمده اسیت :حضیرت سی ینه سی/م اسیه عییها خود را بر روي سید میارك پدر انداخت و چند
بار فرياد زد تا بیهوش شد .وقتي به هوش آمد ،گ ت :از پدرم شنیدم که مي فرمود:
َ
شیعتي َم ْهما ش ِر ْبتم

َْ
ماَ عذ فب فارکروني
ِ

َْ َ
َْ َ ْ َ
َ ْ
هید فاندبوني
ش
و
ا
ريب
غ
ف
او س ِمعتم ِب ف

َّ
َ
ََ
َ
فانا اس فس ْیط اسذي ِم ْن غ ْی ِر ْ فرم ق ِتیوني
َ
ً
َ
َو ِب َجرد اسخ ْیل َب ْعد اسق ْتل َع ْمدا َس ِحقوني
ِ
ِ
َ
ََ
س ْی َت م في َي ْوِم عاشورا میعا ت ْنیروني
ْ ََ َ
َ َ
ک ْیف ِا ْس َت ْسقي ِس ِط یي فابوا ان ِي ْر َحموني

َ
اسماَ َ
َو َس َقوه َس َ
اسمعین
هم َب
غي ِع َوض ِ
ف
َ َّ َ َ
رکان َ
يا سرزَ َ
اسحجون
صاب هد ا
م
و
ِ ف
ف

َّ َ َ
َو َيیهم َقد َ َرحوا َق َ
یب َ
سول اسثقیین
ر
ِ

ف
اسعنوهم َما َ
است َطعتم َ
َف َ
شیعتي في کل حین

« اي پیروان من! هر گاه آب گورا نوشییديد ،مرا ياد کنید و هر گاه داسیتان غربت غريیي يا شیهادت شیهیدي را
شینیديد ،بر من بگريید .من نوادۀ رسیول خ دا صییی اسیه عییه و آسه وسییم هسیتم .مرا بي گناه کشیتند و با تاختن
اسب ،بدنم را خرد کردند .اي کاش همۀ شما در روز عاشورا بوديد و
مي ديديد که چگونه براي ط ل خردسیاسم آب خواسیتم و آنان بر من رحم ن ردند .به اي آب گوارا ،تیر سیتم
به کودك خردسیاسم چشیاندند .واي از اين مصیییت بزرگ و دردناك که پايه هاي کوه بیند حجون )(2را به سرزه
درمي آورد! واي بر آنان که قیب رسول ن و انس را ريحه دار کردند!
ص120 :
1- .ابواسحسن شعراني ،دمع اسسجوم في تر مة ن س اسمهموم ،ص .204
2- .نام کوهي است در م ه.
اي شیعیان من! تا مي توانید ،در همه حال آنان را سعنت کنید)».(1
َ
َ
سیومین وداع ،با قیر مطهر سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م بود که در روز اربعین رخ داد .در برخي منابع آمده اسیت:
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م به کاورانیان فرمود وسیايل سی ر را مهیا سیازند و از کرب /به سیوي مدينه
هنگامي که امام سیجاد عیی ِه
حرکت نمايند ،شییترها و محمیها آماده شیید .در اين هنگام ،س ی ینه سیی/م اسیه عییها گريه کرد و بانوان را به
وداع با قیر شیريف پدر طییید .بانوان در ا طراف قیر ،حیقه زدند و سی ینه سی/م اسیه عییها قیر پدر را در آغوش
گرفت و به شدت گريه کرد و شیون و ناسه سر داد و گ ت:
ً ََ
َ
ً
َ
َ
ودعک ِ ْسما ِب /ک ن َو ر غ ْسل َدفینا
ار يا ک َرب /ن
ِ
ف
ف
َْ
ْ
ً َ
ِ َ
َار يا َک َ
ودعک روحا ِر ْح َم ِد َو اس َو ِص ِي َم َع ارمینا
ن
/
رب
ِ
ِ

ي عني :هان اي کرب !/پی ري را به تو مي سپاريم که بدون غسل و ک ن ،در اين م ان دفن شده است .هان اي
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م ) کسیي را به تو مي سیپاريم که روح پیامیر صییی اسیه
کرب !/ما به همراه امین مان (امام سیجاد عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م بود).(2
عییه و آسه وسیم و روح وصي پیامیر عیی ِه
مرحوم فاضل دربندي ،اين ما را را با ت صیل بیشتري از زبان ابي مخنف نقل کرده است :خاندان رساست تا
سیه ر وز پس از اربعین ،در کرب /ماندند و در روز چهارم که نداي اسرحیل بیند شید و دسیتور حرکت صیادر
گرديد ،سی ینه سی/م اسیه عییها صییحه اي زد و به بانوان حرم گ ت که به کنار قیر پدرم برگرديد تا با او وداع
کنم .بانوان رفتند و اطراف او را گرفتند .او قیر را در بغل گرفت و به شدت گريه کرد و از هوش رفت .هنگامي
که به هوش آمد ،شروع به مرثیه سرايي کرد:
ص121 :
1- .فاصل دربندي ،اسرار اسشهادة ،ص .462
2- .معاسي اسسیطین ،ج  ،2ص.198
َّ
َ
َرح ْینا يا أبي ب َِ َّ
غم ِم ِنا أر فانیر إسي ما َحل فینا
اسر
ِ
ِ
ِ

ََ
ً
َ َ
أودعت ِ سما ِب /غسل فَ َو ر ک ن فَ َدفینا
أر يا کرب/
ف
ف
ً
َ
َ َ ً
یق َِ طرا أ َمعینا
اسخ
َ
یار
س
ا
أر يا کرب /أودعت نور ِ ِ ِ
ِ
َ َ
خر اسقاص َ
عت َکنزًا َو ر َ
دين اسز ِائرينا
أر يا کرب /أود
ِ
يعني« :بابا! دسمان نمي خواهد برويم ،وسي به زور ما را مي برند .بیین چه ب/يي به سییرمان آمده اسییت؟ اي
کرب !/سیمي را در خود اي داده اي که غسیل و ک ن ندارد .اي کرب !/تو نوري را در خود اي داده اي که
از نور خاسق خیق اسییت .اي کرب !/تو گنر و پس اندازي را براي مسییافران و زيارت کنندگان ،در خود اي
داده اي)».(1
سید بن طاووس

ِ
ابواسقاسیم عیی بن موسیی بن ع ر بن محمد بن طاووس حیی ،میقب به رضیی اسدين و مشیهور به سیید بن
ِ
طاووس ،در نیمۀ محرم سیال  589ه.ق ،در شیهر حیۀ عراق متوسد شید ).(2نسیب او با  13واسیطه ،به امام
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م به حسیاب مي
اسسی/م می رسید .از طرف مادري نیز ،از نوادگان امام سیجاد عیی ِه
حسین مجتیی عیی ِه
آيد .از اين رو ،به وي «رو اسحسیین» مي گويند).(3
عییت شییهرت او بیه ابن طیاووس ،اين بود کیه یدش ابوعییداسییه احمید بن محمید ،چهره ای زيییا داشییت ،امیا
همانند طاووس ،تناسیي
بین پاها و چهرۀ زيیايش نیود .از اين رو ،به طاووس شهرت داشت و به فرزندان و نوادگانش،
ص122 :
1- .أسرار اسشهادة ،ص .526
2- .أکمونه ،موارد اْلتحاف ،ج  ،1ص.107
3- .سید بن طاووس ،کشف اسمحجه ،ص.294
ابن طاووس گ ته مي شد).(1
سیید بن طاووس ،تحصیی/ت خود را در شیهر حیه آغاز کرد و عیوم مقدماتي را از پدر و دش ورام بن ابی
فراس آموخت .سییپس به کاظمین و بغداد رفت و به مدت  15سییال ،سییاکن بغداد شیید و به تدريس عیوم
مختیف پرداخت و شییاگرداني همچون ع/مه حیی و شیییخ يوسییف سییديداسدين  -پدر ع/مه حیی  -را
پرورش داد.
او که برای پذيرش پسیت ه ای ح ومتی ،تحت فشیار دوست عیاسیی قرار گرفته بود ،از بغداد به حیه بازگشیت.
پس از حمیۀ مغول و برچیده شدن عیاسیان ،دوباره به بغداد رفت و نقابت شیعیان را پذيرفت).(2
وي در پنجم ری اسقعدۀ  664ه.ق ،در سین  75سیاسگی درگذشیت و طیق وصییتش ،او را به نجف اشیرف
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به خاك سپردند.
منتقل نمودند و در حرم امیراسم منین عیی ِه

او نزدي به  50تیسیف دارد که بسیییاری از آن ها ،در موضییوعات دعا و زيارت اسییت؛ از میه کتاب هاي
اسمهمات و استتمات ،کشف اسمحجه سثمره اسمهجه ،مصیاح اسزائر و ناح اسمسافر ،مهر اسدعوات
و منهر اسعیادات ،و اسمیهوف عیی قتیی اسط وف که به سهوف مشیهور است .زيارت نامۀ ابر در روز اربعین
را او برای نخستین بار ،در کتاب مصیاح اسزائر نقل کرده است.
ص123 :
1- .قمی ،اس نی و اأسقاب ،ج  ،1ص .341
2- .ابن عنیه ،اس صول اس خريه ،ص.131
ص124 :
«ش»
شرح زيارت اربعین
فراز اول :سالم های توصیفی

َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را بیان می نمايد و
اسسی/م اصیاست خانوادگی امام حسیین عیی ِه
در ابتدای زيارت  ،امام صیادق عیی ِه

می فرمايد« :سی/م بر وسی خدا و دوسیت او! سی/م بر خییل خدا و بنده نجیب او! سی/م بر بنده برگزيدۀ خدا

و فرزند برگزيده اش! س/م بر حسین مییوم و شهید ! س/م بر اسیر گرفتاری ها و کشتۀ اشک روان»!
برای س/م ،معانی مختی ی رکر شده است:
1.س/م ،ي ی از نام های خدا است؛ يعنی خداحافظ تو باشد.
2.س/م ،به معنای تسییم است.
3.س/م ،به معنای س/متی است.

پس سی/م به معنای آسیايش ،امنیت و سی/متی اسیت .وقتی شیخ

زائر ،در حضیور امام می ايسیتد يا از دور،

ايشان را در رهن خود مجسم می ند و س/م
ص125 :
میدهد ،يعنی اين ه با تمام و ود ،به امام عرضییه می دارد که من تسییییم مح

شییما هسییتم و هیک آزار و

آسییی از طرف من به شما نخواهد رسید.
آزار رسیاندن به امام ،تنها منحصیر به بعد مادی نمی شیود ،بی ه بعد معنوی و غیرمادی را نیز شیامل میگردد.
وقتی هدف امام ،چیزی ز هدايت و اصیی/ح مردم و اعت/ی کیمه توحید و تروير طاعت و بندگی خداوند
ً
نیسییت ،مسیییما معصیییت و تخیف از اوامر و نواهی اسهی و ارت اب به اخ/ق ناپسییند از قییل کیر ،حرص،
ريا ،بخل ،حب قدرت ،غییت و آزار رسییاندن به مخیوقات خدا ،مو ب آزار و اريت امام خواهد شیید .پس
زائر بی ايد به گونه ای باشیید که مورد رضییايت امام قرار گیرد ،نه مايۀ اريت و آزار آن حضییرت گردد .در اين
صورت است که س/م او ،صادقانه خواهد بود .از اين رو ،بايد دل را با توبه شست وشو داد و اشک پشیمانی
از ديده فروريخت و سپس به امام ،س/م داد.
وقتی زائر بیه امیام سیی/م می کنی د ،خود را بیه او نزديیک می نمیايید و بیا ت رار اين واژه ،روح و روان خود را از
ررايل و پسیتیها و آسودگی ها پاک می سیازد .وقتی سی/م را با ادب و خیوص و اشیک و آه  ،بردل اسقا می کند،
س/متی کامل درونی حاصل می شود و سزاوار آن می گردد که واب س/می از طرف امام ،دريافت نمايد.
زائر با عرض سی/م بر امام و يارانش ،چهرۀ ا تماعی  -سییاسیی خود را نمايان می سیازد و اع/ن میدارد که نه
تنهیا با بت درون مییارزه می کنید ،بی یه همیاننید خود آن بزرگوار ،به مییارزه با طاغوتییان و ظاسمان و مسییتیدان و
خائنان به مردم
ص126 :
برمی خیزد و با اين س/م ،خود را در زمره ياران و پیروان آن حضرت قرار میدهد.
َّ َ
ََ
السالم
فراز دوم :گواهی بر عظمت و برتری امام حسین عل ْی ِه

«خیدايیا! گواهی مییدهم کیه اوِ ،
وسی (نمیاينیده تو و فرزنید وسی تو بود و برگزيیده ات و فرزنید برگزيیده ات بود کیه
به بزرگداشت تو کامیاب شد .تو او را به وسییۀ شهادت ،گرامی داشت و به سعادت ،مخصوصش گرداندی و
او را به پاکزادی برگزيدی .او را آقايی از آقايان و پیشییوايی از پیشییوايان و مدافعی از مدافعان حق قراردادی.
میراث انییا را به او عطا فرمودی و از میان اوصیا ،او را حجت بر بندگانت قراردادی».
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در اين فراز از زيارت،
هر کس در اين دنیا ،توسیط چیزی و يا عمیی به عزت میرسید .امام صادق عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م وسی خدا و فرزند وسی خدا بود ،برگزيده و پسییر برگزيده خدا بود،
بیان می دارد که امام حسییین عیی ِه
همه آثار و ع/ئم بزرگی در ايشیان و ود داشیت ،اما خدا به وسیییۀ شیهادت ،به او عزت بخشیید و وی را به
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و اهل بیتش ،کرامت و شیرافت داد که در فجیع
سیعادت رسیاند .خدا در حاسی به امام حسیین عیی ِه
ترين وقیايع و نیايیات قرار گرفتنید .اگرچیه میدت زمیان نیگ ،بسییییار کم بود ،امیا در اين میدت کم ،انواع و
ً
اقسییام نايات و پسییتیها را ديدند .شییهید مطهری می نويسیید« :يک وقت حسییاب کردم و ظاهرا در حدود
بیسییت و يک نوع پسییتی و ستامت در اين نايت ديدم .خیال نمی نم در دنیا ،چنین نايتی پیدا بشییود که تا
اين اندازه ،تنوع داشته باشد)».(1
ص127 :
1حماسه حسینی ،ج  ،3ص .121َّ َ
ََ
السالم
فراز سوم :اهداف قیام امام حسین عل ْی ِه

«او در دعوتش ،ای عذری باقی نگیذاشییت و از خیرخواهی دريغ نورزيد و انش را در راه تو بخشیییید تا
بندگانت را از هاست و سرگردانی گمراهی برهاند».
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م پیش از اين که از م ه خارج شییود ،وصیییت نامه ای را به برادرش محمد حن یه
امام حسییین عیی ِه
َّ
ِ
نوشیت و در آن ،اهداف خود را از قیام ،اين گونه اع/م فرمود« :من برای اصی/ح دين دم رسیول اسیه َصییی
َ َّ َ
اسیه َعی ْی ِه َو آ ِسی ِه و امربیه معروف و نهی از من ر قییام می نمیايم» .بیا مطیاسعیۀ تیاريخ ،درمی يیابیم کیه در زمیان امیام
َّ َ َّ َ
َ
َ
حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م تغییرات بسییاری در دين پیامیر َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه ايجاد شیده بود و بدعت های فراوانی

َّ َ َّ َ
پديد آمده بود .امام برای اين که حقیقت دين رسییول اکرم َص ییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه ح ظ شییود و دينی سییاسم به
نسیل های بعدی انتقال يابد ،هیک راهی ز قیام نداشیت؛ تا اع/م نمايد که حقیقت دين اسی/م ،به يغما رفته
اسیت و دين کنونی ،دينی تحريف شیده می باشید که خی ا برای ح ومت نامشیروع خود ،بدان تمسی
َ َ ْ َّ َ
اسس/م قیام کرد تا پیام دين واقعی را به گوش حقیقت ويان برساند.
اند .پس امام حسین عیی ِه

سیته

َّ َ
ََ
فراز چهارم :قاتالن امام حسین عل ْی ِه السالم

«کسییانی که دنیا فريیشییان داده بو د ،بر ضیید او همدسییت شییدند و بهرۀ خود را به بهايی ناچیز فروختند.
آخرتشیییان را در مقیابیل بهیايی انیدک معیامییه کردنید و کیر ورزيیدنید و خود را در چیاه هوا و هوس ،سییرنگون
سیاختند .تو و پیامیرت را به خشیم آوردند و از میان بندگانت ،آنانی را پیروی کردند که اهل دودسیتگی و ن اق
بود ند و بارهای سینگین گناه را بر دوش می کشییدند و اسیتحقاق آتش داشیتند .او با شی ییايی و پاداش ويی،
با آنها هاد کرد تا در راه پیروی تو ،خونش ريخت و حريم مقدسیش شی سیته شید .خدايا! آنان را به سعنتی
وبال
ص128 :
انگیز سعن کن و با عذابی دردناک ،عذاب ده».
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را توصییف می نمايد .برای اين ه درك
اسسی/م در اين فراز ،قات/ن امام حسیین عیی ِه
امام صیادق عیی ِه
بهتری از ک/م امام داشته باشیم ،به معرفی دو تن از قات/ن می پردازيم:

َّ َ َّ َ
1.عمر بن سیعد بن ابی وقاص :پدرش در سیاسهای نخسیت بعثت رسیول اکرم َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه مسییمان

شید و در راه دين ،شی نجه و محرومیت ديد .فتح ايران و بنای کوفه ،به دسیت او انجام شد .همانند بسیاری از
َ
َّ َ َّ َ
ياران رسیول خدا َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه دنیاپرسیتی براو غاسب گشیت و در ما رای خ/فت حضیرت عیی َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م با آن حضرت بیعت ن رد .او در سال  55يا  58ه.ق از دنیا رفت.

خود عمر بن سیعد نیز به خاطر شیخصییت معروف پدرش ،نام درخشیانی داشیت؛ اما دنیاپرسیت و بزدل بود و
َ
َّ َ َّ َ
َ
رسیول اکرم َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه و امیرم منان َعی ْی ِه اس َّسی/م او را مذمت نمودند .به همین هت ،پدرش از او
راضی نیود و وی را از ارث محروم کرد).(1
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به سرزمین کرب ،/میموريت يافته بود که
عمر بن سعد ،پیش از واقعۀ عاشورا و ورود امام حسین عیی ِه

بیا چهیار هزار تن از مردم کوفیه ،بیه همیدان برود و ي ی از شییهرهیای اين سییرزمین را بیاز پس گیرد .فرمیان

ح ومت ری نیز به نام وی صیادر شیده بود .نقش او در ريان حادثه کرب ،/بسییار اسیاسیی بود و از سیوی ابن
زياد ،فرماندهی کل را برعهده داشت.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م زو شییعیان و طرفداران حضیرت به شیمار
2.شیمر بن ری اسجوشین :وی در زمان امیرم منان عیی ِه

می رفت .در نگ ص ین ،از افراد تحت
ص129 :

1سید هاشم مح/تی ،زندگانی امام حسین ع  ،ص .378َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م بود و در نگ با معاويه شییرکت داشییت و شییجاعت زيادی از خود نشییان
فرمان امیرم منان عیی ِه

داد ).(1با اين حال ،همانند تعدادی از دوسیت ان حضیرت ،عاقیت به خیر نشید و در اثر گرفتاری های ن سیانی،
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و طرفداران بنی امیه قرار گرفت .او ي ی از سیران و فرماندهان
در رديف دشیمنان حضیرت عیی عیی ِه
سش ر ابن زياد در حادثۀ کرب /بود.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م بودند که به سیب دنیاپرستی و مقام دوستی ،وسوسه شدند و
اينها دو نمونه از قات/ن امام حسین عیی ِه
َّ َ َّ َ
با فرزند پیامیر اکرم َصیییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه نگیدند و امام را به شییهادت رسییاندند .دريل نقیی و تاريخی،
متذکر اين ن ته است که عوامل دنیا پرستی و من عت طییی ،نقش اساسی در حادثه کرب /داشته اند.
فرزدق شیاعر م ی گويد :من در سیال شیصیت هجری که با مادرم ،از کوفه عازم م ه و انجام مراسیم حر بودم،
اسس َ/م م/قات کردم .او از من پرسید«:از کوفه چه خیرداری؟» .گ تم« :قیوب ِ
با حسین َع َی ْیه َّ
اس َم َعک َو
اسن
ِ
ِ
َ َ ْ َّ َ
سییوفهم َم َع َبني ا َم ِیة؛ دل های مردم با تو اسیت و شیمشییرهايشیان با بنی امیه اسیت )».(2حسیین عیی ِه اسسی/م

ْ َ َ َّ
اْ َ ف
َ
یی َا ْسسی َ
اسدين َس ْع عق َ
حوطونه ما َد َّر ْت َمعائشیه ْم َفارا مح ِ
هم َ
گ ت« :ا َّن ِاسن َ
ْ
َ
 َ/قل
ی
اس
ب
وا
صی
ي
ت
ن
ع
اس َعیید اسدنیا و
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ َ
اسید ِيیانون؛ بیه راسییتی کیه مردم ،بنیدگیان دنییا هسییتنید و دين ،سقیقیۀ زبیان آن هیا اسیییت .دين را فقط زمیانی می
خواهنید کیه وسیییییه ای برای تییمین دنییای آنیان بیاشییید؛ امیا وقتی کیه بیا گرفتیاری و ب ،/مورد آزمیايش قرار می
گیرند ،دينداران حقیقی ،بسیار اندک می شوند)».(3
ص130 :
1تاريخ طیری ،ج  ،6ص .162مقتل مقرم ،ص .2063کشف اسغمه ،ج  ،2ص .308َّ َ
ََ
السالم
فراز پنجم :عبرت آموزی از ساالر شهیدان عل ْی ِه

«سی/م بر تو ای فرزند رسیول خدا و ای فرزند سیرور اوصییاَ ! گواهی میدهم که تو امانت دار خدا و فرزند
امانت دار او هسیتی .سیعادتمند زيسیتی ،سیتوده رفتی ،و گم گشیته و سیتمديده و شیهید درگذشیتی .گواهی
میدهم که خدا به وعده ای که به تو داده ،وفا می کند و هر که را که دسییت از ياری ات برداشییت ،ه/ک می
نمیايید و کسییی کیه تو را کشیییت ،عیذاب خواهید کرد .گواهی مییدهم کیه تو بیه عهید خیدا وفیا کردی و در راه او
هاد نمودی تا مرگت فرارسید».
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م پیش آمد ،توانسییت درسییهای زيادی را به طور
به دسیل موقعیت خاصییی که برای امام حسییین عیی ِه
عمیی ،به انسان ها و وامع بشری بدهد .در اينجا ،برخی از آنها را به اختصار ،بیان می نیم:

اسف .فضايل شخصی و فردی:
1.توحید و عرفان
2.عیادت و بندگی
3.دور شدن از خودبیگانگی در برابر دنیا و خواسته های آن

4.تسییم در برابر رضای خداوند
5.شناخت و آگاهی نسیت به همۀ ارزشهای اسهی و انسانی
06شجاعت و ِ
مروت
7.استقامت و پايداری در برابر نام/يمات و سختیها
8.عزت ن س و مناعت طیع
9.ع و و بخشش
10.نترسیدن از مرگ و شهادت و استقیال نمودن از آن
ص131 :
ب .ا تماعی و سیاسی:
1.ايثار و از خودگذشتگی
2.وفاداری
3.برابری و ن ی تیعی

های ناروا

4.عزت سیاسی
5.امربه معروف و نهی از من ر
6.نیودن پیروزی حقیقی در اکثريت
7.قربانی کردن مصیحت در پای حقیقت

8.میارزه با زورگويی و استیداد و عدم بیعت با مستیدان
 9.دا نیودن سیاست از ديانت و ي ی بودن حماسه و عرفان
اين درسیها و پیام ها ،قطره ای از دريای بی ران از عاسی ترين نمونۀ انس ِ
یانیت اسیت .حال چگونه مم ن اسیت
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م هماهنگ سییازد و در نزد خدا ،و یه و آبرومند نگردد و عاقیت به
کسییی خود را با آن امام همام عیی ِه
خیر نیاشیید! چگونه مم ن اسییت انسییانی در بعد فردی و ا تماعی و سیییاسییی ،همگون و هم عقیده و هم
ً
هت با آن حضییرت باشیید و در آخرت ،از مقام قرب و رحمت و مغ رت ،به دور باشیید! اصییور تضییمین
آخرت و سییعادت اخروی ،بسییتگی به سییعادت در دنیا دارد .وقتی دانسییتیم چه ارزشییی در همراهی با امام
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م نه ته اسیت ،با تمام خضیوع و خشیوع ،از خدا می خواهیم که به واسیطۀ همراهی با امام
حسیین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م ،به و اهت و مقیوسیت در بارگاه ربوبی برسیم.
حسین عیی ِه
َّ َ
ََ
السالم
فراز ششم :تجديد بیعت با ساالر شهیدان عل ْی ِه

خدا سعنت کند کسی را که تو را کشت .خدا سعنت کند کسی را که به تو
ص132 :
سیتم کرد .خدا سعنت کند مردمی را که شینیدند و به آن راضیی شیدند .خدايا! تو را گواه می گیرم که با هر که
َ
َ
َ
َ
حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م را دوسیت دارد ،دوسیت هسیتم و با هر که حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م را دشیمن می دارد ،دشیمن
هستم .پدرم و مادرم به فدايت ای فرزند رسول خدا»!
َ
َ
طیق اين فراز ،پیروی ما از حضیرات معصیومین َعی ْی ِه اس َّسی/م بايد به گونه ای باشید که با دوسیتان آنان ،دوسیت

باشییم و با دشیمنان آنان ،دشیمنی کنیم و در همۀ شیادی ها و خوشیی ها و در همۀ گرفتاری ها و سیختی ها،
َ
َ
همانند خود آنان باشییم .مگر مم ن اسیت پیرو حقیقی ،در صییح و آرامش ،با اهل بیت َعی ْی ِه اس َّسی/م باشید و
در نیگ و محیاربیه ،بی ت یاوت گردد يیا رو در روی آنهیا قرار گیرد؟ معنیای حقیقی شیییعیه  ،پیروی در همیۀ
حارت و سحیه ها است و روحش با امام ،متحد و يگانه می باشد.

َّ َ َّ َ
پییامیر َصیییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه پس از آن که اهل کسییاَ را در زير عییای خود گردآورد ،رو به آسییمیان گرفت و
َ
َ َّ َ
عرضیییه داشیییتَ « :ا َّسیه َّم ا َّن ه رَ َا ْهیل َب ْیتي َوخ َّ
یآمتي ،س ْحمه ْم س ْحميَ ،و َدمه ْم َدمي ،ي ْ ِسمني میا
یآصییتي وح
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ي ْ سمه ْمَ ،و َي ْحزنني ما َي ْحزنه ْم ،ا َنا َح ْر عب س َم ْن َ
حار َبه ْمَ ،و ِسیی عم ِس َم ْن سیاس َمه ْم َو َعد او ِس َم ْن عاداه ْمَ ،وم ِح اب ِس َم ْن
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
ا َح َّیه ْمِ ،انه ْم ِم ِني َوا نا ِم ْنه ْم؛ پروردگارا! اينها خاندان و خاصان و ياوران من هستند .گوشت آنان ،گوشت من
و خون آنان ،خون من اسیت .آنچه که ايشیان را بیازارد ،مرا آزرده اسیت و آنچه که آنان را به زحمت اف ند ،مرا
به زحمت اف نده اسیت .هرکه با آنان بجنگد ،با من نگیده اسیت و هر که با آنان در صییح باشید ،با من در
صیییح اسییت .هر که با آنان دشییمنی ورزد ،با من دشییمنی ورزيده اسییت و هر که آنان را دوسییت بدارد ،مرا
دوست داشته است .من از آنانم و آنان از من هستند)».(1
ص133 :
1عواسم اسعیوم واسمعارف ،ج  ،11ص 640َ َ ْ َّ َ
َ َْ َ
اسس/م و در ادامۀ زيارت نامه می فرمايد«ِ :بابی أنت َو ا ِمی»؛ يعنی :پدر و مادرم به فدای تو
امام صادق عیی ِه

باد! حرف باَ در اين ا ،برای ت ديه (فدا و قربانی شدن) است .يعنی اگر ب/يا آفتی خواست بر تو وارد شود،
خداوند ،ان پدر و مادر مرا فديه و قربانی تو کند و بدين وسیییه ،ب /را دور سیازد و تو را نگه دارد .اسیته اين
دعا در واقع برای احترام و نشیان دادن /ست و بزرگی طرف مقابل اسیت؛ همانند اس اظی چون فدايت شیوم
و قربانت گردم که در زبان و زمان ما ،برای احترام بیان می شود.

َ
َ
اسیته اين س ظ ،در مورد مخاطب زنده به کار می رود؛ وسی ما امام َعی ْی ِه اس َّسی/م را زنده به حیات ابدی میدانیم

و با اين س ظ ،او را مخاطب قرار می دهیم .همچنین می تواند به اين معنا باشید که ما نهايت اتصیال و اتحاد
َ َ ْ َّ َ
اسس/م داريم؛ به طوری که کشته شدن او ،همانند مردن ما و پدر و مادر ما می باشد و وقتی آن
را با امام عیی ِه
َ
َ
بزرگوار کشیته شید ،ما و پدر و مادر ما ،هزاران بار مرديم و زنده شیديم .خود اباعیداسیه َعی ْی ِه اس َّسی/م نیز در روز
َْ
َّ َ َّ َ
َ ِ
عاشورا فرمود« :اس َیوم مات َ دي َرسول اهّٰلل؛ امروز ،دم رسول خدا َصیی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه کشته شد».

َّ َ
ََ
السالم
فراز هفتم :اصالت خاندان امام حسین عل ْی ِه

« گواهی میدهم که تو نوری در پشیت پدران بیندمرتیه و رحم های پاکیزه بودی .اوضیاع زمان اهییت ،تو را
بیه آسودگی هیايش نییاسود و از سییاس هیای چرکینش بر تنیت ن رد .گواهی مییدهم کیه تو از پیايیه هیای دين و
سیتونهای مح م مسییمین و پناهگاه م منین هسیتی .گواهی میدهم که تو پیشیوای نی وکار و باتقوا و پسینديده
و پاکیزه و راهنمای راه يافته ای».
ص134 :
َّ َ
ََ
فراز هشتم :توصیف فرزندان امام حسین عل ْی ِه السالم

« گواهی میدهم امامانی که از اورد و رريۀ تو می باشییند ،حقیقت تقوا و نشییانۀ هدايت و رشییته های مح م
فضییت و حجت بر مردم دنیا هستند».
فراز نهم :اعتقادات شیعی
گواهی میدهم که به شما ايمان دارم و به بازگشت شما يقین دارم و در انجام کارهايم ،بر طیق دستورهای دين
عمل می نمايم .قییم ،تسیییم قیب شیما اسیت و کارم پیرو کار شیما اسیت و آمادۀ ياريتان هسیتم تا خدا به شیما
ا ازۀ ظهور دهد .من با شما هستم ،نه با دشمنان شما».
َ َ ْ َّ َ
اسس/م
فراز دهم :صیوات بر اهل بیت عیی ِه
«درود خیدا برشییمیا و بر روانتیا ن و پی رهیايتیان و حیاضییرتیان و غیائیتیان و آشیی یارتیان و نهیانتیان ! ای پروردگیار
هانیان! دعاهايمان را مستجاب گردان)».(1
فراز نهم :اعتقادات شیعي

« گواهي مي دهم که به شیما ايمان دارم و به بازگشیت شیما يقین دارم و در انجام کارهايم ،بر طیق دسیتورهاي
دين عمل مي کنم .قییم ،تسیییم قیب شیما اسیت و کارم پیرو کار شیما اسیت و آمادۀ ياری تان هسیتم تا خدا به
شما ا ازۀ ظهور دهد .من با شما هستم ،نه با دشمنان شما».
َّ َ
ََ
السالم
فراز دهم :صلوات بر اهل بیت عل ْی ِه

« درود خیدا بر شییمیا و بر روانتیان و پی رهیايتیان و حیاضییرتیان و غیائیتیان و آشیی یارتیان و نهیانتیان! اي پروردگیار
هانیان! دعاهايمان را مستجاب گردان)».(2
شعر اربعین
اشاره

شعر اربعین
در ارتیاط با اربعین ،اشیعار فراواني سیروده شیده اسیت که در کتاب ها و پايگاه هاي اينترني ،اشیعار بسییاري را
مي توان از شعراي مختیف به دست آورد .در اينجا ،چند نمونه از آن ها را رکر می کنیم.
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اربعین است و دل از سوگ شهیدان خون است *** هر که را می نگرم غمزده و محزون است
زينب از شام ب /آمده يا آن که رباب *** کز غم اصغر بی شیر ،دسش پرخون است
يا که سییی به سر قیر پسر آمده است *** اش ش از ديده روان همچو شط یحون است
مادر قاسم ناکام که می ناسد زار *** بهر آن طیعت زيیا و قد موزون است
در ره کوفه و در شام و سرا ظیم يزيد *** کس نپرسید ز ِ
سجاد که حاست چون است
دختر شیر خدا ناطقة آل رسول *** کز نهیب سخنش ک ر و ستم موهون است

کرد ايراد چنان خطیه و ثابت بنمود *** که يزيد شقی از دين خدا بیرون است
زنده دين مانده ز تصمیم و ز ايثار حسین *** حق و ِ
حريت و اس/م به او مديون است
هان بیايید و بیینید که در راه خدا *** صحنة رزم ز خون شهدا گیگون است
آه و افسوس که کشتند سب تشنه امام *** زخم بر پی ر پاکش ز عدد افزون است
قصة کرب و ب /قصة صیر است و قیام *** به فداکاری و انیازی و دين مشحون است
تا ابد نام حسین بن عیی در تاريخ *** با ثیات قدم و نصرت حق ،مقرون است
اودان عزت حزب اسیه و انصار خدا است *** خیمة باطل و احزاب دگر وارون است
هر که در حصن وريت رود از روی خیوص *** ز آتش دوزخ و آن هول و خطر ،میمون است
« سط ی» از عاقیت کار م ن قطع امید *** که به اسطاف حسین بن عیی میمون است
غالمرضا سازگار(میثم)

ای ساربان! ای ساربان!محمل نگهدار *** آمد به منزل کاروان ،منزل نگهدار
محمل مران ،محمل مران ،شهر دل اينجاست *** اين کاروان خسته دل را منزل اينجاست
اينجا بهار بی خز ِان من خزان شد *** از برگ برگ رسه هايم خون روان شد
اينجا همه دار و ندارم را گرفتند *** باع و گل و عشق و بهارم را گرفتند
ص136 :
اينجا به خاک افتاده بود و هست عیاس *** هم مشک خاسی ،هم عیم ،هم دست عیاس
اينجا ز هم پیشانی اکیر دا شد *** بابا تماشا کرد و فرزندش فدا شد

اينجا ز آل اسیه منع آب کردند *** با تیر ،ط ل شیر را سیراب کردند
اينجا صدای اسعطش بیداد می کرد *** بر تشنه کامان ،آب هم فرياد می کرد
اينجا همه از آل پیغمیر بريدند *** ريحانۀ خیر اسیشر را سر بريدند
اينجا ستم بر عترت و بر آل گرديد *** قرآن به زير دست و پا پامال گرديد
اينجا به خون غیطید يک گردون ستاره *** اينجا کشید از گوش ،دشمنﹾ گوشواره
اينجا زدند آل عیی را ظاسمانه *** شد ياس ها نییوفری از تازيانه
اينجا عدو بر زخم پیغمیر نمک زد *** هر برگ گل را مهری از غصب فدک زد
اينجا ز گريه ناقه ها در ِگل نشستند *** دردانه های وحی در محمل نشستند
ای کرب !/گل های سرخ ياس من کو؟ *** ای وادی خون! اکیر و عیاس من کو؟
با غنچۀ نش ۀ پرپر چه کردی؟ *** با حنجر خشک عیی اصغر چه کردی؟
خون گر از ديده ام بر چهره اريست *** پیراهن آوردم به همره ،يوس م نیست
خاموش و در دل گ تگو با يار دارم *** در سینه داع هیجده دسدار دارم
بعد از حسین از عمر خود آزرده بودم *** ای کاش من با آن سه ساسه مرده بودم
اش م به رخ ،آهم به دل ،سوزم به سینه *** بی تو چگونه من روم سوی مدينه
ای کاش چون تو پی رم صد چاک می شد *** ای کاش سمم در کنارت خاک می شد
گیرم که زنده راه يثرب را بپويم *** زهرا اگر پرسد حسینم کو ،چه گويم؟
محمد جواد غفور زاده

ما را که غیر داع غمت بر یین نیود *** نگذشت سحیه ای که دل ما غمین نیود
هر چند آسمان به صیوری چو ما نديدم *** ما را غمی نیود که اندر کمین نیود
ص137 :
راهی ا گر نداشت به آزادی و امید *** رنر اسارت اين همه شورآفرين نیود
ای آفتاب محمل زينب کسی چو من *** از خرمن زيارت تو خوشه چین نیود
ِ
تقدير با سر تو مرا همس ر نمود *** در اين س ر ،مقدر من غیر از اين نیود
گر از نگاه گرم تو آتش نمیگرفت *** در شام و کوفه ،خطیۀ من آتشین نیود
در حیرتم که بی تو چرا زنده مانده ام *** عهدی که با تو بستم از اول ،چنین نیود
ده روزه فراق تو عمری به ما گذشت *** يک عمر بود هجر تو ،يک اربعین نیود
سید حسن رستگار

يک اربعین برای غمت گريه کرده ام *** بی وق ه پای هر عیمت گريه کرده ام
در آرزوی آن حرمت گريه کرده ام *** با شعرهای محتشمت گريه کرده ام
من گريه کرده ام که تو را سر بريده اند *** ققنوس شهر عشق مرا پر بريده اند
وقتی سهوف پیش رخم مات میشود *** اين بندها مقطع اربیات میشود
اين بیتهای خستۀ افتاده از فرس *** اين ناسه های سا کت محیوس در ن س
بر نیزه رفته اند در اين قوم بواسهوس *** در کاروان بی کس افتاده در ق س
در کاروان درد که سارر زينب است *** آری از اين به بعد عیمدار زينب است

يک اربعین حديث تو را گ ت خواهرت *** در زير سايیان سرت خ ت خواهرت
در باع های يخزده نش ت خواهرت *** تا خیزران رسید برآش ت خواهرت
من گريه می نم که غمت را کرانه نیست *** اين واژه های غرق به خون شاعرانه نیست
اين شاعرانه گی است ه سر روی نی نشست؟ *** اين شاعرانه گی است سر پای نی ش ست؟
اين شاعرانه گی است که بند دسی گسست؟ *** اين شاعرانه گی است که گهواره خاسی است؟
اين شاعرانه نیست که در شهر کافران *** زينب رسیده خسته ن س بی برادران
حال خرابه منزل و ماوای عشق شد *** زنجیر غم به گردن و در پای عشق شد
ص138 :
هر چند خشت کهنه مت ای عشق شد *** دنیای هل محو ر زهای عشق شد
نقاش کرب /قیم داع میزند *** نقش بهار بر ورق باع میزند
غالمرضا سازگار (میثم)

دوستان با من و دل ،ناسه و فرياد کنید *** آه را با ن س از حیس دل آزاد کنید
اربعین آمده تا از شهدا ياد کنید *** گريه بر زخم تن حضرت سجاد کنید
مرع دل زد به سوی شهر شهیدان پر و بال *** پیش تا از حرم اسیه کنیم استقیال
ابر اينجا حرم محترم خون خداست *** هر طرف سیر کنی یوۀ مصیاح هداست
غسل از خون گر کن که مزار شهداست *** سر و دست است که از پی ر صد پاره داست
پیرهن پاره کن و امۀ احرام بپوش *** اشک ريزان به طواف حرم اسیه ب وش

گوش کن بانگ رس از دل صحرا آيد *** ناسه ای سخت گرسوز و غم افزا آيد
پیشواز اسرا دختر زهرا آيد *** به گمانم ز س ر زينب کیرا آيد
حرمی روی به بین اسحرمین آوردند *** از س ر ناسۀ ای وای حسین آوردند
بیی/ن آمده گل ها همه پرپر گشتند *** حرم اسیه دوباره به حرم برگشتند
زائر پی ر صد پارۀ بی سر گشتند *** همگی دور مزار عیی اکیر گشتند
گودی قتیگه و عیقمه را میديدند *** هر طرف اش شان فاطمه را می ديدند
ن س دخت عیی شعیۀ ماتم میشد *** قامت خم شده اش بار دگر خم می شد
تاب میداد ز کف ،طاقت او کم میشد *** پیش چشمش تن صدپاره مجسم می شد
حنجر غرقه به خون در نیرش می آمد *** يادش از بوسۀ د و پدرش می آمد
باز هم داع روی داع م رر میديد *** باع آتش زده و رسۀ پرپر می ديد
سحیه سحیه تن صد چاک برادر می ديد *** فرق بش ستۀ عیاس درور می ديد
رژه میرفت مصائب همه پیش نیرش *** داغها بود که شد تازه درون گرش
ص139 :
گريه آزاد شده ،بغ

فرياد درون حنجره ها را خسته
گیو را بسته *** کرده ِ

داغداران همه فرياد زنند آهسته *** رکرشان يا ابتا يا ابتا پیوسته
اشک اط ال ،دل فاطمه را آتش زد *** گريۀ زينب کیری همه را آتش زد

گ ت ای همدمم از سحیۀ می/د ،حسین! *** ای س/مم به راحات تنت باد ،حسین!
از همان روز که چشمم به تو افتاد ،حسین! *** آتش عشق تو زد بر گرم باد ،حسین!
من و تو در بغل فاطمه با هم بوديم *** همدم و يار به هر شادی و هر غم بوديم
حال برگو چه شد از خويش دايم کردی *** در بیابان ب /برده رهايم کردی
گاه در گوشۀ گودال دعايم کردی *** گاه بر نوک سنان گريه برايم کردی
چشمم افتاد سر نیزه به اشک بصرت *** گرم پاره شد از خواندن قرآن سرت
َ
َ
روزها هر چه زمان می گذرد روز تواند *** ظاسمان تا ابد اسدهر سیه روز تواند
َ
َ
اهل بیت تو همه سش ر پیروز تواند *** که پیام آور فرياد ستم سوز تواند
سرکشان ي سره گشتند حقیر تو حسین *** شام شد پايگه ط ل صغیر تو حسین
دشمنان از سر کويت به شتابم بردند *** بعد کوفه به سوی شام خرابم بردند
به اسارت نه که با رنر و عذابم بردند *** با سر پا ک تو در بزم شرابم بردند
شام را سخت تر از کربی /می ديدم *** سر خونین تو در طشت ط /می ديدم
شامیان روز ورودم همگی خنديدند *** سر هر کوچه به دور سر تو رقصیدند
عید بگرفته همه امۀ نو پوشیدند *** سیک با زسزسۀ خطیۀ من سرزيدند
گر چه باران ب /ريخت به انم در شام *** کار شمشیر عیی کرد زبانم در شام
گرچه اين بار به دوش همگان سنگین بود *** آنچه گ تیم و شنیديم برای دين بود

وآنچه پنداشت عدو تیخ ،به ما شیرين بود *** ارث ما بود شهادت ،شرف ما اين بود
«میثم» ابیات تو چون شعیۀ ظاسم سوزند *** تا خدايی خدا ،حزب خدا پیروزند
ص140 :
شیخ طوسي

محمد بن حسین بن عیی بن حسین ،مشیهور به شییخ طوسیی و شییخ اسطائ ه ،از بزرگترين محدثان و فقیهان
شییعه بود .او م سف دو کتاب استهذيب و ارسیتیصیار اسیت که از کتب اربعۀ شییعه به حسیاب مي آيند .او
َ
َ
نخسیتین کسیي اسیت که زيارت نامۀ صیادر شیده از اهل بیت َعی ْی ِه اس َّسی/م براي روز اربعین را  -که صی وان بن
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م روايت نموده  -در کتاب تهذيب ارح ام و کتاب مصییاح اسمتهجد آورده
مهران از امام صیادق عیی ِه
است.
او در سیال  385ه.ق به دنیا آمد و در  23سیاسگی ،از خراسیان به عراق رفت و از محضیر شییخ م ید ،سیید
مرتضیی ،ابن غضیائري و ديگران بهره برد ).(1خیی ه عیاسی ی ،کرسیی ک/م بغداد را به او سیپرد و وي توانسیت
 300تن از عیماي بزرگ شیعه و سني را پرورش دهد).(2
پس از اين که بغداد به دسیت سییجوقیان سیقوط کرد و کتابخانۀ شیاپور به آتش کشییده شید ،شییخ طوسیي در
سییال  449ه.ق ،بیه نجف رفیت و حوزۀ نجف را بنیا نهیاد .او  12سییال در نجف زنیدگی کرد و در  22محرم
 460ه.ق درگذشت و در خانۀ خود
مدفون گرديد).(3
بنا بر وصییت شییخ ،خانه اش تیديل به مسیجد شید و محل تدريس عیوم ديني گرديد .امروزه مسیجد شییخ
طوسیی يا امع اسشییخ اسطوسیی که در محیۀ مشیراق قرار دارد ،از مشیهورترين مسیا د نجف اسیت و تا کنون،
چندين بار مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است).(4
ص141 :

1- .آقابزرگ ،طیقات اع/م اسشیعة ،ص .161
2- .آقا بزرگ ،مقدمۀ نهايۀ شیخ طوسي ،ص.39-36
3- .آقا بزرگ ،طیقات اع/م اسشیعة ،ص .162
4- .عیوی ،راهنمای مصور س ر زيارتی عراق ،ص.150
شییخ طوسیي پس از وفات سیید مرتضیی ،زعامت مذهب ع ری را عهده دار شید و تحوسي بزرگ در ا تهاد
شییعی به و ود آورد و فروع آن را گسیترش داد و در برابر ا تهاد اهل س ِینت ،به فقه شییعي اسیتق/ل بخشیید .او
در ديگر عیوم اس/می  -همانند ت سیر و ر ال
و ک/م و اصیول فقه  -نیز صیاحب نیر بود و روش ا تهاد مطیق در فقه و اصیول را بنا نهاد ).(1پس از شییخ،
کسیی سیارت و رأت مخاس ت با نیريات وی را نداشیت؛ تا اين که ابن ادريس که از نوادگان شییخ طوسیي
بود ،باب اعتراض بر وی را گشود و نیراتش را مورد نقد قرار داد).(2
شییخ طوسیی ،آثار پرشیماری در زمینه هاي مختیف عیوم دينی  -همانند فقه ،اصیول ،ک/م ،ت سییر و ر ال
داشیت که برخي از آثار وی ،از بین رفته اسیت .با اين حال ،شییخ آقا بزرگ تهرانی 47 ،اثر از آثار او را نام مي
برد).(3
کتاب های او در زمینه هاي مختیف ،زو کتاب های مر ع عیوم دينی محسیوب می شیوند و کتاب استییان،
ي ي از کتاب هاي مهم ت سییری اسیت .او در همه ابواب فقهی ،تیسی اتی دارد و نیريات و تاسی ات فقهی او
 مثل نهايه و اسخ/ف و میسیوط  -مورد تو ه فقهاي شییعه اسیت و بی ه مر عي براي متیخرين به حسیابمي آيد؛ چرا که بسیاری از منابع فقهي و حديثي که پیش از
وی و ود داشیت ،در آتش سیوزی کتابخانۀ شیاپور سیوخت و عیما ،چاره اي ز مرا عه به کتاب هاي شییخ
ندارند).(4
ص142 :

1- .آقا بزرگ ،طیقات اع/م اسشیعة ،ص .162
2- .ر.ك :ابواسقاسییم گر ي ،تاريخ فقه و فقهاَ ،ص 222 – 113؛ دائرةاسمعارف بزرگ اسیی/می ،ج  ،2ص
.719
3- .آقابزرگ ،مقدمۀ نهايۀ شیخ طوسي ،ص .31-17
4- .آقابزرگ ،طیقات اع/م اسشیعة ،ص.162
شیخ مفید

محمد بن محمد بن نعمان ،ابن معیم ع یرايي بغدادي ،میقب به شیییخ م ید ،فقیه و مت یم و محدث بزرگ
شییعه و از م اخر قرن چهارم هجري اسیت .او نخسیتین کسیي اسیت که روايت فضیییت زيارت اربعین را به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،در کتاب مزار خود روايت کرده است.
نقل از امام حسن عس ري عیی ِه
وي در سیال  336هجری ،در حواسی بغداد به دنیا آمد و در ي ي از خانواده هاي اصییل شییعي پرورش يافت
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م داشیتند .او عیوم ابتدايی را در نزد خانواده
که از سی/سۀ نی ان و پاکان بودند و عشیق به اهل بیت عیی ِه
اش آموخت و سیپس راهي بغداد شید و از محضیر اسیاتید و دانشیمندان ،کسیب عیم نمود و در ک/م و فقه و

اصول ،سرآمد دانشمندان گرديد.
از میه اسییاتید وي مي توان به ابن قوسويه قمی ،شیییخ صییدوق ،ابن وسید قمی ،ابو غاسب زراری ،ابن نید
اسی افی ،ابو عیی صیوسی بصیری و ابوعیداسیه صی وانی اشیاره کرد .سیید مرتضیی عیم اسهدی ،سید رضی ،شیخ
طوسی ،نجاشی ،ابو اس تح کرا ی و ابو ي عیی ع ر بن سارر ،از میه شاگردان شیخ م ید بودند.
بنا بر نقل شییخ طوسیی ،وی باسغ بر  200عنوان کتاب از خود بر اي گذاشیت؛ از میه :اسمقنعه ،اس رائ
اسشییرعیه ،أح ام اسنسییاَ ،اس /م في درئل اسقرآن ،و وه إعجاز اسقرآن ،اسنصییره في فضییل اسقرآن ،أوائل
اسمقارت ،نق

فضییه اسمعتزسه ،اْلفصاح ،و اْليضاح.

شیخ م ید پس از سال ها ت/ش و خدمات ارزنده ،در سال  413ه.ق و در سن  77ساسگي درگذشت و مورد
تجییل و تشییع باش وهي از سوي عیما و

ص143 :
مردم بغداد قرار گرفت .شییخ طوسیی که خود در تشیییع نازۀ او حضیور داشیته ،مي نويسید :روز وفات او ،از
کثرت معیتي که برای ادای نماز و گريستن بر او حاضر شده بودند ،همانند و نییر نداشت .هشتاد هزار تن
َ
از شیییعیان ،او را تشییییع کردند و سییید مرتضییی عیم اسهدی بر او نماز گزارد .در حرم مطهر امام واد َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م  ،پايین پای آن حضرت ،نزدي قیر استادش ابن قوسو يه ،مدفون گرديد).(1
ص144 :
1- .نرم افزار امع ارحاديث.
«ص»
صفوان بن مهران

َ
َ
ابومحمد َصی وان بن مهران بن مغیره اسیدي کاهیي ،از اصیحاب امام صیادق و امام کاظم َعی ْی ِه اس َّسی/م در قرن

دوم هجري اسیت .با تو ه به اين که از صی وان ،با عنوان «کوفي» ياد کرده اند ،مم ن اسیت در کوفه متوسد

شیده باشید .نام او در سییسییه سیند  71روايت آمده اسیت و معي از راويان بزرگ و ر ال نامدار حديث،
همچون احمد بن محمد بن ابي نصر و محمد بن مسیم ،از او روايت کرده اند).(1
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م مي
شیییخ م یید ،او را از بزرگیان و خواص و يیاران نزديی و مورد اطمینیان امیام صیییادق عییی ِه

داند ).(2نجاشیي وي را کوفي و ثقه معرفي کرده اسیت ) .(3ع/مه حیي دربارۀ او مي نويسید :او کوفي و ثقه
است و کنیه اش ابومحمد مال مي باشد).(4
از آنجايي که او شتر داشت و آن ها را ا اره مي داد ،به او ِمال (ساربان) مي گ تند.

ص145 :
1- .ر ال اسطوسي ،ص220؛ ر ال نجاشي ،ص140؛ ر ال کشي ،ص.373

2- .م ید ،اررشاد ،ج  ،2ص .216
3- .ر ال اسنجاشي ،ص  ،198ح .525
4- .خ/صة اأقوال ،ص .171
َ
َ َ ْ َّ َ
َ
اسس/م آن را براي ص وان مشخ
زماني که قیر امیراسم منین َعی ْی ِه اس َّسی/م مخ ي بود ،امام صادق عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م را از مدينه به کوفه برد و به همراه آن حضرت ،به زيارت تربت امیراسم منین
و او بارها امام صادق عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م مي رفت و
اسسی/م مشیرف شیدند ).(1او به مدت بیسیت سیال ،به زيارت آرامگاه امام عیي عیی ِه
عیی ِه
نماز خود را در وار آن حضرت اقامه مي کرد).(2

نمود

از تاريخ وفات و محل دفن او ،اط/عي در دسیت نیسیت .او د عاسم بزرگ شییعه ،ابوعیداسیه صی واني اسیت
که در محضییر سیییف اسدوسه حمداني ،دربارۀ بحث امامت ،با قاضییي موصییل میاهیه کرد .پس از میاهیه،
قاضي تب ک رد و دستش سیاه شد و روز ديگر به ه/کت رسید).(3
صی وان در نقل فضیائل و ادعیه و زيارت نامه ها ،نقش به سیزايي داشیت .زيارت نامه ها و دعاهايي همچون
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م
زيارت وارث و دعاي عیقمه ،در اين شیمارند .زيارت نامۀ اربعین نیز توسیط او ،از امام صیادق عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،دربارۀ
روايت شیده اسیت .به عیارت ديگر ،او ناقل تنها زيارت نامه اي اسیت که از معصیومین عیی ِه
اربعین صادر شده است.
ص146 :
1- .عیداس ريم بن طاووس ،فرحة اسغري ،ص .85
2- .کامل ِ
اسزيارة ،ص .34
3- .ر ال کشي ،ص .393
«ع»
عطیه عوفي

عطیه عوفی

َ
نام عطیه ،همواره در کنار نام ابر بن عیداسیه انصیاری مطرح می شیود که پس از شیهادت امام حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م
 ،در اربعین سیال  61ه.ق ،به زيارت قیر آن حضیرت شیتافت .از آنجايی که ابر نابینا شیده بود ،عطیه او را در
اين زيارت همراهی کرد و چگونگی تشیرف و سیخنان و زيارت نامۀ ابر را برای ديگران نقل نمود .در واقع،
میراث گران بهای زيارت ابر و نحوۀ مقتل خوانی او ،از عطیه به يادگار مانده است.
تولد و خاندان

ابواسحسن عطیه بن سعد بن ناده عوفی کوفی ،از شیعیان امیرم منان با است و از راويان فضايل امیرم منان
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و از م سیران قرآن به شیمار می رود  .او بین سیال های  36تا  40ه.ق ،در شیهر کوفه و در طاي ۀ
عیی ِه
«ب اسی» چشم به هان گشود .ب اسی ،تیره ای از قیییۀ بنی عوف بن امرؤاسقیس بود و میان
ص147 :
قییايیل عرب ،شیییین و منزستی خیاص داشیییت .چون عطییه از قییییه بنی عوف بود ،بیه او عطیی عوفی
میگ تند ) .(1پدرش سعد و مادرش از اسرای آزادشده رومی بود).(2
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م رفت و عرض کرد« :يا امیرم منان! صیاحب نوزاد
وقتی عطیه به دنیا آمد ،پدرش نزد امیرم منان عیی ِه

پسییر شییده ام .نامی برای او برگزين» .حضییرت فرمود :اين عطیه خداوند اسییت»  .ازاين رو ،نام او را عطیه

گذاشتند؛ يعنی عطا و هديه ای که بزرگان می بخشند.
مقام علمی

َّ َ َّ
عطییه ،ازنیر طیقیات ر یاسی ،در گروه تیابعین یای دارد؛ يعنی از طیقیه ای اسییت کیه پییامیر اکرم َصیییی اسیه
َ
َعی ْی ِه َو ِآس ِه را نديده و بدون واسیطه ،سیخنی از وی نقل ن رده اسیت؛ بی ه صیحابه را ديده و از آنان نقل مطیب
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م بود )(3و از
نموده اسییت  .او زو ياران پنر امام معصییوم  -حضییرت عیی تا امام محمدباقر عیی ِه

دانشیمندان بزرگ و اسی/م شیناسیان عصیر خود به شیمار می آمد .از چنان مقام عیمی برخوردار بود که حتی
دانشمندان اهل سنت نیز او را مورد اعتماد میدانستند و دانش ت سیری و حديثی اش را تايید می کردند).(4
او اسییتیادانی بر سییتیه داشییت که در اسیی/م و تشیییع ،از ايگاهی وار برخوردار بودند .کتاب «تهذيب
استهذيب» ،نام هشت تن از استادان وی را رکر کرده
ص148 :
1س ینه اسیحار ،ج ،6ص 296؛ ريحانة اردب ،ج  ،4ص2طیقات اس یری ،ج  ،6ص 304؛ ابر بن عیداسیه انصاری ،ص208 .3ر ال شیخ طوسی ،ص51؛ تنقیح اسمقال ،ج  ،2ص 253؛ س ینه اسیحار ،ج  ،6ص296 .4تهذيب استهذيب ،ج  ،7ص 226؛ تاريخ استراث اسعربی ،ج  ،1ص 73؛ طیقات ،ج  ،6ص304 .اسییت .کتاب «طیقات اس یری» نیز شییش تن از آنها را نام برده اسییت .عیداسیه بن عیاس و ابر بن عیداسیه
انصاری ،از معروف ترين استادان او به شمار می آيند).(1
اين شیخصییت عیمی ،شیاگردان بسییاری تربیت کرد .کتاب «تهذيب استهذيب» ،نام شیانزده تن از آنها را ثیت
کرده اسییت .اعمش و پسییران عطیه (حسیین و عمر و عیی) ،در اين گروه ای دارند ).(2عیی بن عطیه ،از
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نیز به شمار می رود).(3
اصحاب امام صادق عیی ِه
آثار علمی

عطیه در ت سیییر قرآن ،دسییت پروردۀ اسییتاد بزرگی همچون ابن عیاس بود و توانسییت پنر ید ت سیییر قرآن
بنويسید ).(4او خود می گويد« :من سیه دوره ت سییر کامل قرآن را نزد ابن عیاس آموختم و قرآن را ه تاد بار
در کنیارش خوانیدم ) ».(5دانشییمنیدان اهیل سیینیت ،بهره هیای فراوان از ت سیییر او برده انید و آثیارش را معتیر
میدانند )(6و بزرگانی چون طیری و خطیب بغدادی ،از آثارش سود سته اند).(7

َ
َ
خطییۀ فیدک ،دومین اثر یاودان عطییه اسیییت .حضییرت فیاطمیه زهرا َسیی/م اسی ِیه َعی ْی َهیا ،اين خطییه را در

مسجداسنیی ايراد فرمود .عطیه آن را برای عیداسیه بن حسن مثنی
ص149 :

1تهذيب استهذيب ،ج  ،7ص 225؛ طیقات اس یری ،ج  ،6ص 246؛ س ینه اسیحار ،ج  ،6ص296 .2ريحانة اردب ،ج  ،4ص 218؛ تهذيب استهذيب ،ج  ،7ص 225؛ س ینه اسیحار ،ج  ،6ص295 .3س ینه اسیحار ،ج  ،6ص 294؛ تنقیح اسمقال ،ج  ،2ص299 .4ريحانة اردب ،ج  ،4ص 218؛ س ینه اسیحار ،ج  ،6ص 296؛ تنقیح اسمقال ،ج  ،2ص253 .5س ینه اسیحار ،ج  ،6ص 296؛ ريحانة اردب ،ج  ،4ص 218؛ تنقیح اسمقال ،ج  ،2ص253 .6تاريخ استراث اسعربی ،ج  ،1زَ اول ،ص73 .7همان.َ َ ْ َّ َ
اسس/م -نقل کرد و در تاريخ ،به يادگار ماند).(1
پسر امام حسن مجتیی عیی ِهسومین اثر ماندگار او ،زيارت نامۀ اربعین است که آن را از زبان ابر بن عیداسیه انصاری روايت کرده است.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م،
او در نخسیتین اربعین حسیینی ،به همراه ابر بن عیداسیه انصیاری ،صیحابی بزرگ پیامیر اکرم عیی ِه
َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م رسیاند و نامش را در شیمار نخسیتین زائران کوی حسیین َعی ْی ِه
خود را به تربت پاك امام حسیین عیی ِه
َّ َ
اسس/م اودانه ساخت).(2
از هجرت تا وفات

سییال  82ه .ق ،در ما رای شییورش عییداسرحمن بن محمید اشییعیث ،عطییه به ياری وی شییتیافت و پس از
شی سیت او ،به ايران گريخت و در فارس ماند .حجاج بن يوسیف ،به محمد بن قاسیم ثق ی  -حاکم فارس -
نوشیییت« :عطییه را نزد خود فراخوان و از او بخواه کیه عیی بن ابی طیاسیب را سعنیت کنید .اگر چنین ن رد،
چهارصید ضیربه شی /ق به او بزن و سیر و ريش او را بتراش» .حاکم فارس نیز نامه حجاج را برای عطیه خواند

َ
َ
و چون او حاضیر به ناسیزاگويی به امیرم منان َعی ْی ِه اس َّسی/م نشید ،چهارصید ضیربه شی/ق به او زدند و موهای
سروصورتش را تراشیدند.

وی در سیال  86ه.ق ،به خراسیان رفت .در سیال  95ه.ق که حجاج از دنیا رفت وعمر بن هییره حاکم عراق
شد ،عطیه نامه ای به او نوشت و در پی موافقت او ،بار ديگر به زادگاهش کوفه بازگشت .او در سال  111ه.ق،
دار فانی را وداع گ ت.
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ص151 :
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ص153 :
َّ َ
ََ
السالم
علي بن الحسین عل ْی ِه
اشاره

َ
َ
عیی بن اسحسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م معروف به سیجاد و زين اسعابدين ،چهارمین امام شییعیان اسیت که در سیال 38
ه .ق به دنیا آمد و  34سال امامت کرد.

َ َ ْ َّ َ
اسس/م در کرب/
امام سجادعیی ِه

َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م و يارانش به
اسس ی/م در واقعه کرب ،/حاضییر بود و در روزی که امام حسییین عیی ِه
امام سییجاد عیی ِه

شیهادت رسییدند ،به شیدت بیمار شید .در چند مورد که خواسیتند او را به قتل برسیانند ،عده ای مانع از کشیتن

وی شدند و گ تند :همین بیماری ،او را ک ايت می ند).(1
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م را به اسیییری گرفتند و روانه کوفه و شییام نمودند.
پس از فا عه کرب ،/اهل بیت امام حسییین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م غل و امعه )(2قرار دادند
هنگامی که اسیران را از کرب /به کوفه می بردند ،بر گردن امام سجاد عیی ِه
و چون بیمار بود و نمی توانسیت خود را بر پشیت شیتر نگه دارد ،هر دو پای او را بر شی م شیتر بسیتند (3).ابن
زياد ،امام سیجاد ماسی و ديگر اسییران کرب /را در زندان نگه داشیت و نامه ای به شیام فرسیتاد و از يزيد ،کسیب
ت ییف کرد .يزيد به ابن زياد دسیتور داد که اسیرا و سیرهای شیهدای کرب /را به شیام ب رسیتد .غل بر گردن امام
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نهادند و به همراه ديگر اسیران ،به دمشق فرستادند(4).
سجاد عیی ِه
آن حضرت با سخنرانی هايی که در دوران اسارت بیان فرمود ،باعث آگاهی
ص154 :
1م ید ،اررشاد ،ج  ،2ص 113؛ طیرسی ،اع/م اسوری ،ج  ،1ص 469 2امعه ،چیزی همانند طوق است که دست ها و گردن را با آن به هم می بندند.3-شهیدی ،زندگانی عیی بن اسحسین ،ص51

4شهیدی ،زندگانی عیی بن اسحسین ،ص 58َ
َ
مردم از ايگاه اهل بیت َعی ْی ِه اس َّسی/م گرديد .در مسیجد شیام ،سیخنرانی کرد و خود و پدر و دش را به مردم

شییناسییاند و به شییامیان گ ت که آنچه يزيد و کارگزاران او ،بر سییر زبان ها انداخته اند و آن ها را خار ی و
شیورشیی معرفی کرده اند ،درسیت نیسیت  .پدرش خار ی نیوده و نمی خواسیته معیت مسییمانان را بر هم
بزند و در ب/د اسیی/می ،فتنیه به پا کنید .او برای اقامه حق و به دعوت مسیییمیانان به پا خاسییت تا دين را از
َّ َ َّ َ
بدعت های به و ود آمده ،پاك سیازد و به همان دينی که در زمان پیامیر َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه ريان داشیت،
برگرداند).(1
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در اربعین
امام سجاد عیی ِه

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و نحوه سیوگواری ايشیان در روز اربعین،
برخی مقتل نويسیان ،درباره حضیور امام زين اسعابدين عیی ِه
مطاسیی را بیان کرده اند:

َ
َ
1.در روز اربعین سیال  61ه.ق ،امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م از سیويی امام زمان بود و از سیوی ديگر ،قافیه سیارر

کاروان حسیینی به حسیاب می آمد و تصیمیم گیری در امور کاروان را بر عهده داشیت .از اين رو ،سیه روز بعد
از اربعین ،دسیتور داد که کاروان ،از کرب /به طرف مدينه حرکت کند .همه کاروانیان ،راهی مدينه شیدند و با
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در کرب /ماند.
ا ازه ايشان ،فقط «رباب» همسر امام حسین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و ابر بن عیداسیه انصیاری روی داد
2.در روز اربعین سیال  61ه .ق  ،م/قاتی بین امام سیجاد عیی ِه
که برخی آن م/قات را اين گونه گزارش کرده اند:
َ َ َّ
َ
اسس یواد َوآتنا ب َخ َیرهَ ،فنن کانوا م ْن ْ
أص یحاب ع َمر ْبن َ
َف ٰق َال ابر :س َع ْیده إ ْن َطیق إسی ٰهذا َّ
عد ف ْار ِ ْع إسینا س َعینا
ی
س
ِ ِ ِِ
ف
ِ ِ ِِِ ِ
ِ
ِ َِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ٰ
َ
َ
َن ْی َجی إسی َم َ
یجیَ ،و إن ک َان َزين اسعابدين فینت ح ار س َو ْ ه اهّٰللِ ت ٰعاسی .ف َمضیی َ
اسعید فما اس َیرع أن َر َ َع َوه َو َيقول:
ف
ِ ِ
ِ
َ ْ َْ
يا ِابر قم واستق ِیل
ص155 :

1شهیدی ،زندگانی عیی بن اسحسین ،ص75 .دين َق ْد َاَ ب َع ِمیاته و َأخواتهَ .فق َ
َح َر َم َرسییول اهّٰللِ َصیی َّیی َاس َّیه َع َی ْیه َو آسهٰ ،هذا َزين ْاس ٰعیاب ْ
یام ابر َي ْ
حافي
شییي
م
ِ
ِ ِِ ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ْ ِ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
اأقدام َم ْ شییوف َّ
إسی أن دنا م َن اْلمام زين اسعابدين ِان َب ع ٰ
اسرأس َ
أقدام ِه يق فییهما َو َيقولَ :سیی فیدي عی َم
یی
ِ
ِ
ِ
ِ َّ َ ِ
َ َ ِ
َّ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
اسیه س اأ َر ِبیبی اسح َسییین َسیی فیدي عی َم اسیه س اأ َر بعموم ِتی و ِإخو ِت  .فقیال اْلمام«:أنت ِابر»؟
َ َ
َ َ
َ
َ ْ
یالَ :ن َعم َي َ
ابن َ
سییول اسییه .فقیال:يا ِابرهاهنیا َواهّٰللِ ق ِتیت ِر اسنا َور ِب َحت أط اسنا َوسیی َییت ِنسییاؤنا َوح ِرقت
ر
فق
ِ
ِخیامنا(1).
یابر بیه غ/مش گ یت« :بیه طرف آن سییییاهی برو و خیرش را برای میا بییاور؛ تیا اگر يیاران عمر سییعید بودنید،
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م بود ،تو را در راه خدا آزاد می کنم» .غ/م ابر رفت و
مخ ی شیويم؛ اما اگر امام زين اسعابدين عیی ِه
َّ َ َّ َ
زود برگشیت و گ ت« :ای ابر! برخیز و به اسیتقیال خاندان رسیول خدا َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه بشیتاب  .اين
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م اسیت که همراه با خواهران و عمه هايش ،به کرب /بازگشیته اسیت» .ابر ،با
امام زين اسعابدين عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م شیتافت و بر پای حضیرت افتاد و پاهای میارک
سیر و پای برهنه ،به اسیتقیال امام زين اسعابدين عیی ِه
ايشیان را بوسیید و گ ت« :خدا ا ر شیما را در مصیییت پدر و عموها و برادرانت زياد کند» .حضیرت فرمود:
«تو ابر هسیتی؟» .عرض کرد« :بیه» .حضیرت فرمود« :ای ابر! به خدا قسیم همین ا بود که مردان ما را
کشتند و بچه های ما را سر بريدند و زن های ما را اسیر کردند و خیمه های ما را به آتش کشیدند».
َ
َ
َ
َ
3.برخی از عیما ،بر اين نیرند که امام زين اسعابدين َعی ْی ِه اس َّسی/م سیر میارك امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م را روز
ً
اربعین در کرب /به خاک سییپرد .احتمار قوی تري ن سییند بر اين مطیب ،گزارش فاطمه بنت عیی اسییت که
شیخ صدوق در کتاب اماسی
ص156 :
1-اسمازندرانی ،معاسی اسسیطین ،ص 193؛ اسزنجانی ،وسییة اسدارين ،ص 403

اسسی َ/م ب ف
نقل کرده اسیت « :إسی َأ ْن َخ َر َج َعی ای بن اسح َسی ْین َع َی ْیه َّ
اسن ْسی َوة َو َر َّد َر ْأ َس ْاسح َسیین َإسی َک ْر َب َ
(1)َ/؛
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
امام زين اسعابدين عیی ِه اسسی/م به همراه زنان ،از شیام خارج شید و سیر امام حسیین عیی ِه اسسی/م را به کرب/
بازگرداند».
َ َ ْ َّ َ
اسس/م از يزيد خواست که سر پدرش را يک
اسیته اين گزارش ،با روايتی که می گويد امام زين اسعابدين عیی ِه

بیار ديگر بیینید و يزيید گ یت کیه هرگز آن سییر را نخواهی ديید ،منیافیات دارد .سیییید بن طیاووس دراين بیاره می
ْ َ َ َ
َ ف ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ
َ َ
َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ َّ
اسسیی/م ارک ْر َحا َ ِاتک اسث/ث اسِ /تی َو َعدتک ِبقضیی ِائ ِه َّن فقال
نويسیید:و قال َي ِزيد ِسع ِیی بن اسحسییین عیی ِه
ِ
ِ
َ
َ َ
َ ََ َ
َ َ ْ َّ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َّ
َ
َ
ف
سه:اروسی أن ت ِر َينی َو َه َسیییدی وموری اسحسییین عیی ِه اسسیی/م،فیتزود ِمنه ...فقال:أما و ه أبیک فین تراه
ِ
ً
َأبدا(2).
َ
َ
همچنین با روايات متعددی که میگويد سیر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م در نجف اشیرف مدفون اسیت ،منافات

دارد .ع/وه بر اين ه اين گزارش ،از انب امام معصوم نیست(3).
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در مدينه
امام سجاد عیی ِه

َ
َ
امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م پس از آزادی از اسیارت ،تا پايان عمر در مدينه ماند و در طول  34سیال امامت خود،
همواره ت/ش کرد يیاد و خیاطرۀ شییهیدای کرب /را زنی ده نگیه دارد .هرگیاه آب می نوشیییید ،بیه يیاد پیدر بود و بر
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م آمده
اسس/م می گريست و اشک می ريخت .در روايتی از امام صادق عیی ِه
مصائب امام حسین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م چهل سال بر پدر بزرگوارش گريه کرد؛ درحاسی که روزها روزه
است :امام زين اسعابدين عیی ِه

ص157 :
1صدوق ،اأماسی ،ص.1672سید بن طاووس ،اسیهوف عیی قتیي اسط وف ،ص .195 3برای آگاهی بیشتر ،به مطاسب مندرج در «مرد اسراس» که در همین کتاب آمده است ،مرا عه فرمايید.بود و شیب ها به نماز می ايسیتاد و هنگام افطار که برايش آب و غذا می برند ،می فرمود« :فرزند رسیول خدا
َّ َ َّ َ
َ
َ
َعی ْی ِه اس َّسی/م گرسینه کشیته شید! فرزند رسیول خدا َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه تشینه کشیته شید!» .پیوسیته اين سیخن را

ت رار می رد و میگريسیت ،به گونه ای که اشیک های آن حضیرت ،با آب و غذايش مخیوط می شید .پیوسیته
در اين حال بود تا از دنیا رفت(1).
واقعه حره ،نهضیت توابین و قیام مختار ،در زمان امامت ايشیان روی داد ،اما گزارشیی مسیتند درباره اين سیه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نقل شده باشد ،در دست نیست.
واقعه که از زبان و ديدگاه امام سجاد عیی ِه
صیحی ه سیجاديه ،مجموعه دعاهای ايشیان اسیت که امعۀ آن روز را به تصیوير می کشید و راه درسیت در پرتو
دين و قرآن را نمايان می سییازد و نحوة پیوند انسییان با خدا و پاک سییازی ن س از آسودگی ها را آموزش می
دهد .رسیاسة اسحقوق ،اثر ديگر آن حضیرت می باشید که رسیاسة کوچ ی اسیت درباره مجموعه ت اسی ی که
برعهده انسان است.
َ
َ
امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م در سیال  95ه .ق ،به دسیتور وسید بن عید اسمیک مسیموم شید و به شیهادت رسیید و در
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به خاك سپرده شد.
قیرستان بقیع ،کنار قیر عمويش امام حسن مجتیی عیی ِه
ص158 :
1سید بن طاووس ،اسیهوف ،ص .290َ
َ
عیي بن اسحسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م معروف به سیجاد و زين اسعابدين ،چهارمین امام شییعیان اسیت که در سیال 38

ه.ق به دنیا آمد و  34سال امامت کرد.
َّ َ
ََ
السالم در کربال
امام سجاد عل ْی ِه

َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م و يارانش به
اسس ی/م در واقعه کرب ،/حاضییر بود و در روزي که امام حسییین عیی ِه
امام سییجاد عیی ِه

شیهادت رسییدند ،به شیدت بیمار شید .در چند مورد که خواسیتند او را به قتل برسیانند ،عده اي مانع از کشیتن

وي شدند و گ تند :همین بیماري ،او را ک ايت مي کند).(1
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م را به اسیییري گرفتند و روانه کوفه و شییام نمودند.
پس از فا عۀ کرب ،/اهل بیت امام حسییین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م غل و امعه)(2
هنگامي که اسیران را از کرب /به کوفه مي بردند ،بر گردن امام سجاد عیی ِه

قرار دادند و چون بیمار بود و نمي توانسییت خود را بر پشییت شییتر نگه دارد ،هر دو پاي او را بر ش ی م شییتر
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و ديگر اسییران کرب /را در زندان نگه داشیت و نامه اي به شیام
بسیتند ).(3ابن زياد ،امام سیجاد عیی ِه
فرستاد و از يزيد،
کسیب ت ییف کرد .يزيد به ابن زياد دسیتور داد که اسیرا و سیرهاي شیهداي کرب /را به شیام ب رسیتد .غل بر
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نهادند و به همراه ديگر اسیران ،به دمشق فرستادند).(4
گردن امام سجاد عیی ِه
آن حضرت با سخنراني هايي که در دوران اسارت بیان فرمود ،باعث آگاهي مردم از ايگاه اهل بیت عییهم
اسسی/م گرديد .در مسیجد شیام ،سیخنراني کرد و خود و پدر و دش را به مردم شیناسیاند و به شیامیان گ ت که
آنچه يزيد و کارگزاران او ،بر سیر زبان ها انداخته اند و آن ها را خار ي و شیورشیي معرفي کرده اند ،درسیت
نیسیت .پدرش خار ي نیوده و نمي خواسیته معیت مسییمانان را بر هم بزند و در ب/د اسی/مي ،فتنه به پا
کند .او براي اقامۀ حق و به دعوت مسییمانان به پا خاسیت تا دين را از بدعت هاي به و ود آمده ،پاك سیازد و
به همان ديني که در زمان پیامیر صیی اسیه عییه و آسه وسیم ريان داشت ،برگرداند).(5
َّ َ
ََ
السالم در اربعین
امام سجاد عل ْی ِه

َ
َ
برخي مقتل نويسیان ،دربارۀ حضیور امام زين اسعابدين َعی ْی ِه اس َّسی/م و نحوۀ سیوگواري ايشیان در روز اربعین،
مطاسیي را بیان کرده اند:

َ
َ
1.در روز اربعین سیال  61ه.ق ،امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م از سیويي امام زمان بود و از سیوي ديگر ،قافیه سیارر

کاروان حسییني به حسیاب مي آمد و تصیمیم گیري در امور کاروان را بر عهده داشیت .از اين رو ،سیه روز بعد
از اربعین ،دسیتور داد که کاروان ،از کرب /به طرف مدينه حرکت کند .همۀ کاروانیان ،راهي مدينه شیدند و با
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در کرب /ماند.
ا ازۀ ايشان ،فقط «رباب» همسر امام حسین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م و ابر بن عیداسیه انصاري روي داد که
2.در روز اربعین سال  61ه.ق ،م/قاتي بین امام سجاد عیی ِه
برخي آن م/قات را اين گونه گزارش کرده اند:

َ َ َّ
َ
َ َ
َ
ََ َ
َ
قال ابر س َ
َ
اسس یواد َ
إنطیق إسی هذا َّ
َ
عد فار ِ ع ِاسینا س َعینا
ی
ص
ا
ن
م
کانوا
نن
ف
،
ه
ر
ی
خ
ب
نا
آت
و
:
ه
ید
ع
ف
ِ
ِ
یحاب عمر ِبن س ی ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
َ َ َ ََ
َ
َ
سییرع أن َر َ َع َو ه َو
نی َجیی إسی َمی َجی فیَ ،و إن کیان َزين اسعیا ِبیدين فیینیت ح ار ِس َو ِیه اسی ِیه تعیاسی .ف َمضییی اسعیید فمیا ا
َّ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َََ َ
اسیه َصییی اسیه َعی ِیه َو ِآس ِه َو َسییم ،هذا َزين اسعابدين قد َاَ ِب َع ِم ِات ِه َو
سیول ِ
يقول :يا ابر قم و اسیت ِقیل حرم ر ِ
َ
اسرأس إسی أن َدنا م َن اْلمام َزين اسعابدين ان َ َب َ
َأخواتهَ .ف َ
قام ابر َيمشیي حاف َي اأقدام َ
شوف َّ
أقدام ِه
یي
ع
م
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ي َق فییهما َو َيقولَ :س فیدي َعی َم اسیه س اأ َر بیبی اسح َسین! َس فیدي َعی َم اسیه س اأ َر َ
عمومت َو
ب
ِ
ِ
َ
َ َ
ع َ َ
َ َ َ
َ
قال يا ابر هاهنا َ
قالَ :ن َعم َي َ
ابن َ
اسیه ق ِتیت ِر اسنا َو ر ِب َحت
و
ف
اسیه.
سییول
ر
ف
؟
ر
اب
أنت
:
اْلمام
قال
ف
ِاخو ِت .
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أط اسنا َو س َییت ِنساؤنا َو ح ِرقت ِخیامنا).(6
یابر بیه غ/مش گ یت« :بیه طرف آن سییییاهي برو و خیرش را براي میا بییاور؛ تیا اگر يیاران عمر سییعید بودنید،
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م بود ،تو را در راه خدا آزاد مي کنم» .غ/م ابر رفت و
مخ ي شیويم؛ اما اگر امام زين اسعابدين عیی ِه
زود برگشیت و گ ت« :اي ابر! برخیز و به اسیتقیال خاندان رسیول خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم بشیتاب.
َ
َ
اين امام زين اسعابدين َعی ْی ِه اس َّسی/م اسیت که همراه با خواهران و عمه هايش ،به کرب /بازگشیته اسیت» .ابر،
َ
َ
با سیر و پاي برهنه ،به اسیتقیال امام زين اسعابدين َعی ْی ِه اس َّسی/م شیتافت و بر پاي حضیرت افتاد و پاهاي میارک
ايشیان را بوسیید و گ ت« :خدا ا ر شیما را در مصیییت پدر و عموها و برادرانت زياد کند» .حضیرت فرمود:
«تو ابر هسیتي؟» .عرض کرد« :بیه» .حضیرت فرمود« :اي ابر! به خدا قسیم همین ا بود که مردان ما را
کشتند و بچه هاي ما را سر بريدند و زن هاي ما را اسیر کردند و خیمه هاي ما را به آتش کشیدند».
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م را روز
اسسی/م سیر میارك امام حسیین عیی ِه
 1.برخي از عیما ،بر اين نیرند که امام زين اسعابدين عیی ِه

اربعین ،در کرب /به خاک سییپرد .احتمار قوي ترين سییند بر اين مطیب ،گزارش فاطمه بنت عیي اسییت که
ْ ْ
شییخ صیدوق در کتاب اماسي نقل کرده اسیت« :إ َسی َأ ْن َخ َر َج َعی اي ْبن ْاسح َسی ْین ع ب ف
اسن ْسی َو ِة َو َر َّد َرأ َس اسح َسی ْین
ِ
ِ
ِ ِ
َِ
َ َ َ
َ َ ْ َّ َ
َ
اسس ی/م به همراه زنان ،از شییام خارج شیید و سییر امام حسییین عی ْی ِه
ِإسی ک ْر َبََ /؛ )(7امام زين اسعابدين عیی ِه
َّ َ
اسس/م را به کرب /بازگرداند».
َ َ ْ َّ َ
اسس/م از يزيد خواست که سر پدرش را يک
اسیته اين گزارش ،با روايتي که مي گويد امام زين اسعابدين عیی ِه

بار ديگر بیینید و يزيد گ یت که هرگز آن سییر را نخواهي ديد ،منیافات دارد .سیییید بن طاووس در اين باره مي

ْ
ْ َ َ َ
ْ
َ َّ َ َ َّ
َ َ
ََ َ َ ْ َ َ ْ
نويسییدَ :و قال يزيد ِس َع ِی في ْبن اسح َسی ْین ع ارک ْر َحا َ ِات اسث/ث اسِ /تي َو َعدت ِبقضی ِائ ِه َّن فقال سه اأوسی أن
َ ِ َ ْ ِ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
َ
ْ
ت ِر َي ِني َو ْ َه َس فی ِدي َو َم ْور َي َو أ ِب َي اسحسین ع فیتزود ِمنه ...فقال أما و ه أ ِبی فین تراه أبدا).(8
ِ
َ
َ
همچنین با روايات متعددي که مي گويد سیر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م در نجف اشیرف مدفون اسیت ،منافات
دارد .ع/وه بر اين که اين گزارش ،از انب امام معصوم نیست).(9
َّ َ
ََ
امام سجاد عل ْی ِه السالم در مدينه

َ
َ
امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م پس از آزادي از اسیارت ،تا پايان عمر در مدينه ماند و در طول  34سیال امامت خود،

همواره ت/ش کرد يیاد و خیاطرۀ شییهیداي کرب /را زنیده نگیه دارد .هر گیاه آب مي نوشیییید ،بیه يیاد پیدر بود و بر
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م آمده
اسس/م مي گريست و اشک مي ريخت .در روايتي از امام صادق عیی ِه
مصائب امام حسین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م چهل سیال بر پدر بزرگوارش گريه کرد؛ در حاسي که روزها روزه بود و
اسیت :امام زين اسعابدين عیی ِه
شییها به نماز مي ايسیتاد و هنگام افطار که برايش آب و غذا مي برند ،مي فرمود« :فرزند رسیول خدا صییی
اسیه عییه و آسه وسییم گرسینه کشیته شید! فرزند رسیول خدا صییی اسیه عییه و آسه وسییم تشینه کشته شد!» .پیوسته
اين سیخن را ت رار مي کرد و مي گ ريسیت ،به گونه اي که اشیک هاي آن حضیرت ،با آب و غذايش مخیوط
مي شد .پیوسته در اين حال بود تا از دنیا رفت).(10
واقعه حره ،نهضیت توابین و قیام مختار ،در زمان امامت ايشیان روي داد ،اما گزارشیي مسیتند دربارۀ اين سیه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نقل شده باشد ،در دست نیست.
واقعه که از زبان و ديدگاه امام سجاد عیی ِه
صیحی ه سیجاديه ،مجموعه دعاهاي ايشیان اسیت که امعۀ آن روز را به تصیوير مي کشید و راه درسیت در پرتو
دين و قرآن را نمايان مي سییازد و نحوة پیوند انسییان با خدا و پاک سییازي ن س از آسودگي ها را آموزش مي
دهد .رسیاسة اسحقوق ،اثر ديگر آن حضیرت مي باشید که رسیاسة کوچ ي اسیت دربارۀ مجموعه ت اسی ي که بر
عهده انسان است.
َ
َ
امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م در سیال  95ه.ق ،به دسیتور وسید بن عید اسمیک مسیموم شید و به شیهادت رسیید و در
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به خاك سپرده شد.
قیرستان بقیع ،کنار قیر عمويش امام حسن مجتیي عیی ِه

عماد الدين طبري

دو تن از عیماي امامی قرن شییشییم و ه تم هجري ،به عماداسدين طیری شییهرت دارند و هر کدام ،آثاری از
خود بر ای گذاشته اند:
 1.حسیین بن عیی طیری ،م سف تح ة اربرار ،کامل بهايی و مناقب اسطاهرين که تا سییال  701ه.ق در قید
حیات بود.
َ
1.ابو ع ر محمد بن عیي بن رسیتم طیري که تا سیال  553ه.ق مي زيسیت و کتاب بش َ
ییعة
ش
س
ي
یط
یارة اسمص
ِ ِ
ِ
َ
اسمرتضیي را به نگارش در آ ورد .او از محدثان بسییاري در شیهر ري ،آمل ،نیشیابور ،نجف و کوفه ،بهره برده و
نام و اسانیدشان ،در کتاب بشارة اسمصط ی رکر گرديده است.
عماد اسدين طیري که در اين بحث ،مد نیر ما اسیت ،همان نويسیندۀ کتاب بشیارة اسمصیط ی اسیت که براي
نخسیتین بار ،روايت تشیرف ابر در روز ار بعین را با سیند خود و به طور م صیل ،نقل کرده اسیت .سیند او در
نقل تشرف ابر در روز اربعین ،اين گونه مي باشد:
َ
َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َّ
اسی ِه م َح َّمد ْبن َش ْهر َي َار ْاس َخازن ب ِق َر َاَ ِتي َع َی ْی ِه ِفي َم ْش َه ِد َم ْوَر َنا أ ِمیر ْاسم ْ ِم ِن َین َع ِیيف
أخیرنا اسشیخ اأ ِمین أبو عی ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ َ َ
َ ْ َّ
َ َ َ َْ ََ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
ْ
ْ
اسی ِه م َح َّمد ْبن م َح َّم فد ْاسی ْر ِسیيا
بن أ ِبي ط ِاس فب ع ِفي شیو فال سینة اثنتي عشیرة و خم ِسی ِمائ فة قال أمْل عیینا أبو عی ِد
َ
َ
َ َِ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ ْ ْ َ ْ ْ َ ا ْ َ ف َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ َ
َْ َ
ْ
قال :أخیر ِني أبو ط ِاه فر محمد بن اسحسیین اسقر ِشیي اسمعدل قال :حدثنا أبو عی ِد اسی ِه أحمد بن أحمد بن حمران
ْ َ َ ا َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ َّ ْ َ ٍّ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ ِ َ ْ َّ
اأس ی ِدي قال :حدثنا أبو أحمد ِإس یحاق بن محم ِد بن ع ِیي اسمق ِري قال :حدثنا عید اسی ِه قال :حدثنا عیید اسی ِه
ْ َ َ ِ
َْ
َ َ َّ َ
ْبن م َح َّم ِد ْبن اأ َي ِادي قالَ :حدث َنا ع َمر ْبن مد ِر فك قال:
ِ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ا َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ف َ َ َ
َ
ْ
َ
ش عن ع ِطیة اسعو ِفي قیال :خر یت
حیدثنیا يحیی بن ِزيی فاد اسمی ِ ي قیال :أخیرنیا ِرير بن عی ِد اسح ِمی ِ
ید َ ع ِن َاأعم ِ
َ َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ف َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ف
مع ِاب ِر بن عی ِد اسی ِه اأنص ِاري ز ِائرين قیر اسحسین بن ع ِیي بن أ ِبي ط ِاس فب ع)... .(11
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص159 :
1- .م ید ،اررشاد ،ج  ،2ص 113؛ طیرسي ،اع/م اسوري ،ج  ،1ص .469

 2- .امعه ،چیزي همانند طوق است که دست ها و گردن را با آن به هم مي بندند.
3- .شهیدي ،زندگاني عیي بن اسحسین ،ص.51
4- .شهیدي ،زندگاني عیي بن اسحسین ،ص .58
5- .شهیدي ،زندگاني عیي بن اسحسین ،ص.75
6- .اسمازندراني ،معاسي اسسیطین ،ص 193؛ اسزنجاني ،وسییة اسدارين ،ص .403
7- .صدوق ،اأماسي ،ص.167
8- .سید بن طاووس ،اسیهوف عیی قتیی اسط وف ،ص .195
 9- .براي آگاهي بیشتر ،به مطاسب مندرج در «مرد اسراس» که در همین کتاب آمده است ،مرا عه فرمايید.
10- .سید بن طاووس ،اسیهوف ،ص .290
11- .بشارة اسمصط ي سشیعة اسمرتضي ،ج  ،2ص .74
عمود

عمود
در تمام طول مسیییر پیاده روی  -از نجف تا کرب - /تیرهای چراع برقی و ود دارد که از  1تا  1452شییماره
ً
گذاری شییده اند و در زبان عربی ،به آنهیا عمود گ تیه می شییود .هرکدام از اين تیرک ها ،دقیقیا  50متر باهم
فاصییه دارند و به نوعی ،کییومتر سینر به شیمار می روند .به وسیییه آنها می توان تشیخی

داد که چقدر از

مسیر طی شده است و چقدر باقی مانده است.
«ف»
َ َ
ََ
الله عل ْی َها
م
ال
فاطمه بنت الحسین س
ِ

َ
ََ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م بود )(1و مادرش ِام اسحاق نام داشت (2).
اسیه َعی ْی َها بزرگ ترين دختر امام حسین عیی ِه
م
/
فاطمه س
ِ

تاريخ دقیق توسد او مشییخ نیسییت ،ا ما از آنجايی که مادرش ،ابتدا همسییر امام حسیین ما بود و بعد از
َ
ً
شیهادت آن حضیرت ،به همسیری امام حسیین از درآمد ،مسییما توسد فاطمه ،بعد از شیهادت امام حسین َعی ْی ِه

َّ َ
اسس ی/م (سییال  49يا  50ه .ق) روی داده اسییت .بنابراين می توان احتمال داد که او در سییال  51ه.ق به دنیا
آمده باشد).(3
َ
ََ
اسیه َعی ْی َها شییه بود (4).پیش از
م
/
نوشته اند که سیمای او ،به ده اش فاطمۀ زهرا س
ِ
ص160 :
1تیاريخ اسطیری ،ج ،5ص 464؛ اس یامیل في استیاريخ ،ج  ،2ص 577؛ ابن سییعید ،ج  ،3ص 214؛ ابنحییب،ص 404
2اسطیقیات اس یری ،ج  ،8ص 473؛ تیاريخ دمشییق ،ج ،70ص 15؛ م یید ،اررشیییاد ،ج  ،2ص 491؛مجیسی ،بحار اأنوار ،ج  ،45ص .329
3محمدی ری شهری ،دانشنامه امام حسین ع  ،ص.3514م ید ،ارشاد ،ج  ،2ص 25َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  -ازدواج کرد (1).به همراه
واقعۀ کرب ،/با پسیرعمويش حسین مث ِنی -فرزند امام حسین مجتیی عیی ِه
همسیرش ،در واقعه عاشیورا حضیور داشیت و حسین مثنی در کرب /مجروح شید (2).بعدها که حسین مث َن ِی از
دنیا رفت ،فاطمه به مدت ي ک سیال ،بر سیر مزار او ،به سیوگ نشیسیت و روزها روزه گرفت و شییها به عیادت
پرداخت).(3
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م پیش از آن که به
اسسیی/م روايت شییده اسییت ،امام حسییین عیی ِه
بنا بر حديثی که از امام باقر عیی ِه

شیهادت برسید ،وصیايای م توب و امانت های مربوط به امامت را به فاطمه سیپرد و او آن ها را به امام سیجاد
َ َ ْ َّ َ
اسس/م تحويل داد(4).
عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م ،به اسییارت درآمد و به کوفه و شییام برده
فاطمه به همراه ديگر اعضییای خاندان امام حسییین عیی ِه
َّ َ َّ
شیید (5).برخی از ما راهای کرب ،/همانند هجوم به خیمه ها و دوران اسییارت اهل بیت پیامیر َص ییی اسیه
َ
َعی ْی ِه َو ِآس ِه از او نقل شیده اسیت (6).در دربار شیام ،میان او و يزيد ،سیخنانی ردوبدل گرديد (7).احمد بن
عیی طیرسی ،بحث های او با کوفیان و شامیان را آورده است(8).

برخی مقتل نويسان ،درباره حاست فاطمه در روز اربعین نوشته اند« :واکیت
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فضییت زيارت اربعین | «ف» [163
فاطمة بنت اسحسیین عیی قیر أبیها ،ثم ب ت ب اَ شیديد حتی ممشیی عییها؛ فاطمه دختر امام حسیین به در
روز اربعین ،خود را بر روی قیر پدرش انداخت و گريه شديدی کرد ،به طوری که از هوش رفت».
بنا بر نوشته سیط ابن وزی ،فاطمه در سال  117ه.ق ،در مدينه از دنیا رفت2.
:فضییت زيارت اربعین
درباره فضییییت زيارت اربعین ،تنها يک روايت و ود دارد که توسییط شیییخ م ید در کتاب اسمزار آمده و به
صیورت مرسیل ،از امام حسین عسی ری نقل شیده اسیت .شییخ طوسیی نیز اين روايت را در تهذيب ارح ام
آورده است .طیق اين روايت ،زيارت اربعین ،ي ی از نشانه های پنجگانه م من (شیعه) می باشد.
در اين روايت آمده اسیت« :ژوي عن أبي محمد اسحسین بن عیی اسعشیگری ع أنه قال ع/قات اسم مني من
ص/ة اسجدی و اسخمسیت و يا اربعین و اسم
في اسیمین وتغیر اسجیین و اسمهیسم اسیه اسرمین اسر یم) 2.
در اين روايت ،امام حسین عسی ری عیمی فرمايد :نشیانه های م من (شییعه) پنر چیز اسیت .1 :خواندن 51
رکعت نماز در طول شیانه روز؛  .2زيارت اربعین؛
 ،اسمازندرانی ،معاسی اسسییطین ،ص 198؛ اسزنجانی ،وسیییة اسدارين ،ص  .2 405سییط ابن وزی ،تذکرة
اسخواص ،ص  ،3 .280تهذيب اأح ام ،تحقیق خرسان ،ج  ،6ص 52؛ کتاب اسمزار ،ص .53
» | 164ف» | فضییت زيارت اربعین|
3.انگشتر در دست راست کردن؛  .4سجده کردن بر خاک؛|  .5بیند گ تن بسم اسیه در همه نمازها.

ن ته حائز اهمیت در اين روايت ،اين است که از بین تمامی زيارت های مخصوصه امام حسین ر  -همانند
زيارت ر ییه و شیعیانیه يا حتی زيارت عاشیورا  -تنها زيارتی که ع/مت و نشیانه شییعه معرفی شیده اسیت،
زيارت اربعین می باشد .اين مطیب ،گويای آن است که حیات تشیع ،درگرو زيارت اربعین سید اسشهدا بار
می باشد.
فاطمه بنت الحسین علیهما السالم

َ َ ْ َّ َ
اسس/م بود)(9
فاطمه س/م اسیه عییها  ،بزرگ ترين دختر امام حسین عیی ِه
و مادرش ِام اسحاق نام داشت).(10
َ
َ
تاريخ دقیق توسد او مشیخ نیسیت ،اما از آنجايي که مادرش ،ابتدا همسیر امام حسین َعی ْی ِه اس َّسی/م بود و بعد
َ
َ
از شیهادت آن حضیرت ،به همسیری امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م درآمد ،مسییما توسد فاطمه ،بعد از شیهادت امام
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م (سیال  49يا  50ه.ق) روي داده اسیت .بنا بر اين مي توان احتمال داد که او در سیال 51
حسین عیی ِه
ه.ق به دنیا آمده باشد).(11
نوشته اند که سیماي او ،به ده اش فاطمۀ زهرا س/م اسیه عییها شییه بود).(12
پیش از
ص161 :
1تاريخ دمشق ،ج ،70ص 17؛ اسمعارف ربن قتییه ،ص 213؛ ابن سعد ،ج  ،8ص .4732اس امل في استاريخ ،ج  ،2ص .5773تهیذيیب اس میال ،ج  ،6ص 95؛ بحیار ارنوار ،ج  ،44ص 167؛ تیاريخ دمشییق ،ج ،70ص 19؛ م یید،اررشاد،ج  ،2ص .26
4ص ار قمی ،ص 182؛ کیینی ،کافی ،ج  ،1ص .3035-اس امل في استاريخ ،ج  ،2ص 577؛ م ید ،ارشاد ،ج  ،2ص 121

6صدوق ،ارماسی ،ص 2287تاريخ طیری ،ج  ،5ص 464؛ قاضی نعمان ،ج  ،3ص 2688احمد بن عیی طیرسی ،ج  ،2ص .29.279- .تاريخ اسطیري ،ج ، 5ص 464؛ اس امل في استاريخ ،ج  ،2ص 577؛ ابن سییعد ،ج  ،3ص 214؛ ابن
حییب ،ص .404
10- .اسطیقات اس یري ،ج  ،8ص 473؛ تاريخ دمشییق ،ج  ،70ص 15؛ م ید ،اررشییاد ،ج  ،2ص 491؛
مجیسي ،بحار ارنوار ،ج  ،45ص .329

َ َ ْ َّ َ
اسس/م  ،ص.351
11- .محمدي ري شهري ،دانشنامه امام حسین عیی ِه
12- .م ید ،ارشاد ،ج  ،2ص .25

َ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م  -ازدواج کرد).(1
واقعۀ کرب ،/با پسر عمويش حسن مث ِني  -فرزند امام حسن مجتیي عیی ِه
به همراه همسیرش ،در واقعه عاشیورا حضیور داشیت و حسین مثني در کرب /مجروح شید ).(2بعدها که حسین
َ
مث ِني از دنیا رفت ،فاطمه به مدت يک سال ،بر سر مزار او ،به سوگ نشست و روزها روزه گرفت و شب ها به
عیادت پرداخت).(3
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م پیش از آن که به
اسسیی/م روايت شییده اسییت ،امام حسییین عیی ِه
بنا بر حديثی که از امام باقر عیی ِه

شیهادت برسید ،وصیايای م توب و امانت هاي مربوط به امامت را به فاطمه سیپرد و او آن ها را به امام سیجاد
َ َ ْ َّ َ
اسس/م تحويل داد).(4
عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م  ،به اسییارت در آمد و به کوفه و شییام برده
فاطمه به همراه ديگر اعضییای خاندان امام حسییین عیی ِه
شد).(5
َّ َ َّ َ
برخي از ما راهاي کرب ،/همانند هجوم به خیمه ها و دوران اسیارت اهل بیت پیامیر َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه از

او

نقل شده است).(6

در دربار شیام ،میان او و يزيد ،سیخنانی رد و بدل گرديد ).(7احمد بن عیي طیرسیي ،بحث هاي او با کوفیان
و شامیان را آورده است).(8
ْ
برخي مقتل نويسان ،دربارۀ حاست فاطمه در روز اربعین نوشته اند«َ :وان َِیت
ص162 :
1- .تاريخ دمشق ،ج  ،70ص 17؛ اسمعارف ربن قتییه ،ص 213؛ ابن سعد ،ج  ،8ص .473
2- .اس امل في استاريخ ،ج ،2ص.577
3- .تهذيب اس مال ،ج  ،6ص 95؛ بحار ارنوار ،ج  ،44ص 167؛ تاريخ دمشیق ،ج  ،70ص 19؛ م ید،
اررشاد ،ج  ،2ص .26
ِ
4- .ص ار قمي ،ص 182؛ کییني ،کافي ،ج  ،1ص .303
5- .اس امل في استاريخ ،ج  ،2ص 577؛ م ید ،ارشاد ،ج  ،2ص .121
6- .صدوق ،ارماسي ،ص .228
7- .تاريخ طیري ،ج  ،5ص 464؛ قاضی نعمان ،ج  ،3ص .268
8- .احمد بن عیي طیرسي ،ج  ،2ص .29-27
َ
َ
َ ً
َ َ
َ
فاطمة ِبنت اسح َسیین َعیي ق ِیر أبیها ،ث َّم َب ت ب ًاَ شیديدا َح َّتي غ ِشی َي َعییها؛ )(1فاطمه دختر امام حسیین َعی ْی ِه
ِ
َّ َ
اسس/م در روز اربعین ،خود را بر روي قیر پدرش انداخت و گريۀ شديدي کرد ،به طوري که از هوش رفت».
بنا بر نوشتۀ سیط ابن وزي ،فاطمه در سال  117ه.ق ،در مدينه از دنیا رفت).(2
فضیلت زيارت اربعین

فضییت زيارت اربعین

دربارۀ فضییییت زيارت اربعین ،تنها يک روايت و ود دارد که توسییط شیییخ م ید در کتاب اسمزار آمده و به
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نقل شده است .شیخ طوسي نیز اين روايت را در تهذيب
صیورت مرسیل ،از امام حسین عس ري عیی ِه
ارح ام آورده است .طیق اين روايت ،زيارت اربعین ،ي ي از نشانه هاي پنر گانۀ م من (شیعه) مي باشد.
َ
ْ
ْ
َ َّ َ َ َ
َ
ْ َ
در اين روايت آمده است« :ر ِو َي َع ْن أ ِبي م َح َّم فد اس َح َسن ْبن َع ِی ٍّي اس َع ْس ِر في ع أنه قال َعَ /مات اسم ْ ِمن خ ْم عس
َّ ِ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ا ِ ِ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
صی/ة ِاْلحدی و اسخم ِسیین و ِزيارة اأرب ِعین و استختم ِفي اسی ِمین و تع ِ یر اسج ِیین و اسجهر ِب ِیسی ِم اسی ِه اسرحمن
ِ
ِ
ِ
َّ
اسر ِحیم)».(3
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مي فرمايد :نشانه هاي م من (شیعه) پنر چیز است:
در اين روايت ،امام حسن عس ري عیی ِه
1.خواندن  51رکعت نماز در طول شیانه روز؛
2.زيارت اربعین؛
ص163 :
1- .اسمازندراني ،معاسي اسسیطین ،ص 198؛ اسزنجاني ،وسییة اسدارين ،ص .405
2- .سیط ابن وزي ،تذکره اسخواص ،ص .280
3- .تهذيب اأح ام ،تحقیق خرسان ،ج  ،6ص 52؛ کتاب اسمزار ،ص .53
3.انگشتر در دست راست کردن؛
4.سجده کردن بر خاک؛
5.بیند گ تن بسم اسیه در همۀ نمازها.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م
ن تۀ حائز اهمیت در اين روايت ،اين است که از بین تمامي زيارت هاي مخصوصۀ امام حسین عیی ِه

 -همانند زيارت ر ییه و شیعیانیه يا حتي زيارت عاشیورا  -تنها زيارتي که ع/مت و نشیانۀ شییعه معرفي شیده

اسیییت ،زيیارت اربعین مي بیاشییید .اين مطییب ،گو يیاي آن اسیییت کیه حییات تشیییع ،در گرو زيیارت اربعین
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مي باشد.
سیداسشهدا عیی ِه
ص164 :
«ك»
کتاب بشاره المصطفي

َ
َ
کتاب ب َ
شیییعة اسمرتضییي ،نوشییتۀ ابو ع ر محمد بن عیي بن رسییتم طیري ،معروف به
شییارة اسمصییط ي ِس
ِ
ِ

عماداسدين طیري اسیت که از عیماي قرن شیشیم هجري و متوفاي  553ه.ق مي باشید .اين کتاب ،در بیان
َ
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م و کرامات اوسیاي اسهي و پیروان ائمه اطهار َعی ْی ِه
منزست و در ات شیییعیان عیي بن ابي طاسب عیی ِه
َّ َ
اسس/م به نگارش در آمده است.
اين کتاب ،مورد اعتماد عیماي شییعه مي باشید و از منابع مهم ع/مه حیي ،ع/مه مجیسیي ،محقق بحراني،
شیخ حر عامیي و ديگر عیماي شیعه ،در تدوين و تیسیف کتاب هاي فقهي ،ک/مي ،حديثي و ادعیه به شمار
مي رود .همچنین به دسیل اين که اسییناد دسییت اول را در بر دارد و از عیماي شیییعي و ايراني مربوط به قرن
پنجم و شییشییم هجري نام مي برد ،اهمیت بسیییار باريي دارد و از اين نقطه نیر نیز ،همواره مورد عنايت و
تو ه عیما بوده است.
ص165 :
ب َ
شارة اسم ْصط ي ،کتابي روايي است که نويسنده ،همۀ روايات خود را با اسناد کامل ثیت کرده و هیک سندي
ِ
َ َّ
را حذف ننموده اسیت .ابواب اين کتاب ،بدون عنوان مي باشید ،اما همۀ احاديث مربوط به پیامیر اکرم صییی
َ َّ َ
َ
َ َ َ
َ ْ َّ ْ
اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه تا حضرت مهدي َع َّجل اهّٰلل ت ٰعاسي ف َر َ ه اسشريف را گرد آورده است.
اهمیت اين کتاب دربارۀ اربعین ،به اين دسیل اسیت که روايت تشیرف ابر بن عیداسیه انصیاري و عطیه عوفي
در روز اربعین را بیه طور یامع و م صیییل ،نقیل کرده اسیییت .تشییرف یابر بن عییداسییه ،در یید دوم اين

کتاب )(1و با عنوان «مجي َ ابر اأنصییاري سزيارة اسحسییین» ،يعني «آمدن ابر انصییاري براي زيارت
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » نقل گرديده است).(2
حسین عیی ِه
َّ َ
ََ
کتاب تحقیق دربارۀ اول اربعین سیدالشهدا عل ْی ِه السالم

َ َ ْ َّ َ
اسس/م
کتاب تحقیق دربارۀ اول اربعین سیداسشهدا عیی ِه

َ
َ
ي ي از کتاب هاي مهم دربارۀ اربعین ،کتاب ارزشیمند «تحقیق دربارۀ اول اربعین سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م »

اسیت .اين کتاب که افزون بر هشیتصید صی حه دارد و به بررسیی بیش از پانصید و ه تاد کتاب مي پردازد،
َ
َ
تحقیقي م صیل و دقیق دربارۀ نخسیتین اربعین امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م مي باشید و در صیدد اثیات اين ن ته
اسیت که کاروان عاشیورا ،به هنگام بازگشیت از سیرزمین شیام ،در تاريخ بیسیتم صی ر سیال  61ه.ق ،بر سیر
َ َ ْ َّ َ
تربت ِ
اسسی/م حاضیر شید .به نیر نويسیندۀ کتاب ،هیک مانعي ندارد که کاروان امام
مطهر امام حسیین عیی ِه
َ
َ
َعی ْی ِه اس َّسی/م توانسیته باشید اين مسییر را در مدت ياد شیده طي کند .او  16دسیل اقامه مي کند تا ثابت نمايد که
ورود اهل بیت به کرب /در روز اربعین ،مم ن بوده است.

ص166 :
1- .بشارة اسمصط ي سشیعة اسمرتضي ،ج  ،2ص .74
2- .شناخت سیرۀ معصومان ،مرکز تحقیقات کامپیوتري عیوم اس/مي نور.
نويسیندۀ کتاب ،ع/مه محقق سیید محمد عیی قاضیی طیاطیايی اسیت که در محراب مصی/ی معۀ تیريز به
شییهادت رسییید .وي به عیت حمايت از انق/ب ،به مدت سییه سییال ،از سییوي رژيم پهیوي ،به ي ي از
روسیتاهاي اطراف خیخال تیعید شیده بود و در اين مدت ،توانسیت چنین کتاب ارزشیمندي را به نگارش در
آورد .اين کتاب در سیال  1368ه.ش ،توسیط بنیاد عیمي و فرهنگي شیهید آيت اسیه قاضیی طیاطیايی تجديد
چاپ شد.
کتاب تهذيب االحکام

تهذيب ارح ام ،عنوان مجموعه اي حديثي اسییت که ابو ع ر محمد بن حسیین طوسییي ،معروف به شیییخ
اسطائ ه (درگذشیتۀ  460ه.ق) آن را نگاشیته اسیت .اين کتاب ،نخسیتین تیسیف شییخ طوسیي اسیت که قیل از
کتاب

ص167 :
ارسیتیصیار ،به نگارش درآمده و شیرح و توضیحي بر کتاب اسمقنعۀ شیخ م ید است .اين کتاب ،مجموعه اي
از روايات فقهي و اح ام شییرعي اسییت که از اهل بیت روايت شییده اسییت و شییامل  393باب و 13590
حديث مي باشد .تهذيب ارح ام ،سومین کتاب از کتب اربعۀ امامیه به حساب مي آيد و در مقايسه با ساير
کتب چهارگانه ،بیشیترين احاديث فقهي را در بر دارد .از مهم ترين منابع اسیتنیاطي فقهاي شییعه مي باشید و
مورد قیول همۀ عیما و فقهاي امامیه است .اهمیت اين کتاب دربارۀ اربعین ،از آن رو است که زيارت اربعین
َ َ ْ َّ َ
اسس/م نقل کرده  -نخستین بار در اين کتاب آمده است.
 که ص وان بن مهران از امام صادق عیی ِهکتاب المزار

َّ
َّ َ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م
اين کتاب که مجموعه اي روايي دربارۀ زيارت پیامیر َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه َو َسیی ْم و ائمۀ اطهار عیی ِه
مي باشید و نام ديگرش «اسمزار اسصیغیر» يا «مناسی اسمزار» مي باشید ،از نوشیته هاي شییخ م ید اسیت.

روايت فضییت زيارت اربعین ،براي نخستین بار ،در اين کتاب نقل شده است.
شیییخ م یید در آغیاز کتیاب ،دربیارۀ انگیزۀ خود از نگیارش آن مي نويسییید« :بیا تو یه بیه اين کیه عیمیا ،کتیابی
َ
َّ َ
اسسییْ /م ننگاشییته اند ،تصییمیم گرفتم کتابی در زمینۀ شیییوۀ زيارت دو امام
مسییتقل در زيارت ائمه َعی ْی ِهم
َ
َّ َ
اسسییْ /م به نگارش درآوردم» .اسیته شیییخ م ید در بخش دوم
بزرگوار ،حضییرت عیی و امام حسییین َعی ْی ِهما
َ
َّ
َّ َ َّ َ
َّ َ
اسسْ /م را نیز آورده است .او اين کتاب را
کتاب ،زيارت پیامیر َصییی اسیه َعی ْی ِه َو ِآس ِه َو َسیی ْم و ديگر ائمه َعی ْی ِهم
به سی کتاب های روايی تدوين نموده و قیل از هر روايت ،سند آن را آورده و سپس دعا
ص168 :

َ َ ْ َّ َ
اسس/م نقل کرده است.
و زيارت را از امام معصوم عیی ِه
اين کتاب ،از معتیرترين منابع در باب دعا و زيارت به شیمار می رود و عیما و دانشیمندان بزرگ شییعه نیز بر
آن اعتماد و استناد نموده اند؛ از میه:
1.شییخ اسطائ ه ،ابو ع ر محمد بن حسین طوسیی ،ي ی از شیاگردان بر سیتۀ شییخ م ید ،در کتاب «تهذيب
اأح ام» ،بخش گسترده ای از اين کتاب را نقل کرده است.
 2.سیییید غییاث اسیدين عیید اس ريم بن طیاووس ،در کتیاب ارزشییمنید «فرحیة اسغري» ،بیه نقیل از اين کتیاب،
مطاسب بسیاري را آورده است.
3.شییخ تقی اسدين ابراهیم بن عیی بن حسین عامیی ک عمی ،در کتاب های «اسیید اأمین» و «اسمصییاح»،
مطاسیي را با استناد به اين کتاب ،بیان کرده است).(1
کتاب مصباح الزائر

کتاب «مصیییاح اسزائر و ناح اسمسییافر» ،از نوشییته هاي سییید رضییی اسدين أبو اسقاسییم عیي بن موسییی بن
طاووس حسیني حیي است .اين کتاب ،از نخستین نوشته هاي سید بن طاووس است که  20فصل دارد و به
َ َ َ
مقدمات س ر زيارتي و آداب زيارت ائمه َعی ْی ِهم ا َّسس/م و امام زادگان و م منان مي پردازد).(2
اهمیت اين کتاب دربارۀ اربعین ،از آن رو اسیت که زيارت نامۀ ابر از زبان عطیۀ عوفي ،براي نخسیتین بار،
در اين کتاب آمده است.
ص169 :
1- .نرم افزر امع ارحاديث ،موسسه عیوم کامپیوتري نور.
2- .اسذريعه ،ید  ،21ص حه .107
کتاب هاي اربعین

بسییییاري از نويسیینیدگیان ،دربیارۀ زيیارت اربعین ،روز اربعین و رخیدادهیاي مربوط بیه اربعین ،کتیاب هیايي را
نوشته اند که در اين بخش ،به نام برخي از اين کتاب ها اشاره مي شود:
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م» ،سیعید مقدس ،تهران ،م یال،
» 1.آه از غروب فراق :نجواي خاموش ابر با موريش حسیین عیی ِه
 64 ،1381ص حه.

»  2.ارربعین اسحسیینیه» ،محمد اشیراقي معروف به ارباب ،تهران ،سیازمان اوقاف و امور خیريه ،انتشیارات
اسوه 350 ،1379 ،ص حه.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،حسن نمازي شاهرودي ،تهران ،دانشوران 16 ،1378 ،ص حه.
» 1.اربعین امام حسین عیی ِه

َ
َ
» 4.اربعین حسییني :پ وهشیي در بازگشیت اهل بیت َعی ْی ِه اس َّسی/م از شیام به کرب ،»/محمدامین پورامیني ،با
مقدمه معرفت ،قم ،حسین 124 ،1382 ،ص حه.

» 5.ا ربعین در فرهنیگ اسیی/مي» ،تهییه و تنطیم و تر میه رضیییا تقوي دامغیاني ،تهران ،سیییازمیان تیییغیات
اس/مي ،مرکز چاپ و نشر.1368 ،
»  6.اربعین در فرهنیگ شیییعیه» ،محمید محسیین حسیییني طهراني ،قم ،عرش انیديشیییه1426 ،ه.ق =
1384ه.ش،؛ قم ،م تب وحي1432 ،ه.ق = 1390ه.ش 117 ،ص حه.
»  7.اربعین سید شهیدان کرب ،»/اصغر محمدي همداني ،تهران ،گیزار کتاب 81 ،1386 ،ص حه.
»  8.ارربعین في استراث اسشییعي» ،محمد محسین حسییني طهراني ،بیروت ،دار اسمحجه اسییضیاَ؛ تهران،
م تب وحي1431 ،ق 151 ،ص حه.
ص170 :
»  9.اربعین و چهل درس از کاروان آزادي آفرين کرب ،»/مرتضییي مهدوي يگانه ،تهران ،مهوري،1387 ،
 123صی حه« . 10 .اربعین» ،رسیول ع ريان ،تهیه شیده در معاونت امور فرهنگي ،مديريت آموزش ،تهران،
نشر مشعر 33 ،1390 ،ص حه.

»  11.اربعینیان» ،سید محمود هاشمي دهسرخي ،قم ،انتشارات آشیانۀ برتر 96 ،1393 ،ص حه.
» 12.اربعینیه ارمام اسحسین في و دان ارس/م» ،عدنان عیداسنیي اسییداوي ،بغداد2009 ،م 23 ،ص حه.
»  13.از عاشورا تا اربعین» ،محمد سرخوش ،بوشهر ،انتشارات بوشهر 131 ،1388 ،ص حه.
»  14.از کرب /تیا میدينیه محرق اسقیوب» ،احمید بحريني دشییتي ،اقتییاس از کتیاب محرق اسقیوب مهیدي
نراقی ،قم ،موسسه انتشارات عصر ظهور 352 ،1384 ،ص حه.
»  15.با خاندان وحي :از عاشییورا تا اربعین» ،حشییمت اسیه قنیري همداني ،تهران ،امیر کییر173 ،1379 ،
ص حه.
َ
َ
» 16.تحقیق دربارۀ اول اربعین حضیرت سییداسشیهداَ َعی ْی ِه اس َّسی/م» .محمد عیي قاضیي طیاطیائي ،قم ،بنیاد

عیمي و فرهنگي شییهید آيت اسیه قاضییي طیاطیائي 963 ،1368 ،ص ی حه؛ تهران ،وزارت فرهنگ و ارشییاد

اس/مي ،سازمان چاپ و انتشارات 488 ،1383 ،ص حه.

َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م در رگ هاي اسیی/م» به ضییمیمه تحقیقي دربارۀ اربعین حسیییني،
» 17.ثار اسیه خون حسییین عیی ِه
حسین عندسیب همداني ،قم ،مسجد مقدس م ران 519 ،1392 ،ص حه.

ص171 :
» 18.چیۀ وصیل ،اسیرار اربعین» ،سیید عیي رضیا موسیوي ،اصی هان ،انتشیارات رکري اسقیوب 110 ،1393 ٬
ص حه.
»  19.چهل روز عاشییقانه» ،محمدرضییا سیینگري ،تهران ،کانون پرورش ف ري کودکان و نو وانان،1381 ،
 143ص حه.
» 20.اسخیر اسیقین في ر وع اسسیییايا سزياره ارربعین :تاريخیا و فقهیا» ،حسیین اسیدوي ،بیروت ،دار اسورَ،
 295ص حه.
»  21.خطوات اسمتقین في ثمیار زيیاره ارربعین» ،هیادي اسشیییخ طیه ،کرب ،/اسعتییه اسعییاسییییه اسمقیدسیییه،
1431ق 30 ،ص حه.
» 22.دانستني هاي اربعین حسیني» ،رضا اکرمي.
» 23.درسنامه اربعین» ،مجید ع ر پور ،قم ،بیت ارحزان 1390 ،ه.ش 256 ،ص حه.
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م ،
اسسی/م» ،ام سیرور ،قم ،انتشیارات حضیرت عیاس عیی ِه
» 24.ديوان اربعین ارمام اسحسیین عیی ِه

 1432ه.ق= 1390ه.ش 200 ،ص حه.

»  25.راز ب اَ :مصییائب حضییرت زينب از واقعه کرب /تا اربعین» ،مقصییود باقري ،تیريز ،سییارر،1379 ،
 224ص حه.
»  26.رسیم دسدادگي :روايتي ادبي از اربعین حسییني از نگاه ابر ابن عیداسیه انصیاري» ،عییرضیا مرتضیوي،
تهران ،ستاد عاسي هماهنگي و نیارت بر کانونهاي فرهنگي و هنري مسا د 40 ،1390 ،ص حه.

»  27.رياض اسعارفین في زياره ارربعین» ،عادل عیوي ،قم ،موسییسییه اسیی/مي تیییغ و ارشییاد1431 ،ق=
 150 ،1389ص حه.
»  28.زيارت اربعین :آينیه عرفان و آيت ايمیان» ،با تیییاني از محمید حسیین احمیدي فقییه ،قم ،دار است سیییر،
1423قس 1381؛ قم ،آيات
ص172 :
بینات1430 ،ق 48 ،ص حه.
»  29.زيارت اربعین» ،تر مۀ حسیین انصیاريان ،هاد دانشیگاهي واحد قزو ين ،چاپ  ،1سیال 24 ،1392
ص حه.
»  30.زيارت اربعین» ،کامران فتوحي قیام ،گرافیسییت :ناصییر گیسییتاني دارياني ،مجنون ،چاپ  ،1سییال
 80 ،1391ص حه.
»  31.زيارت در اربعین :فضیییت زيارت اربعین حسییني در کرب ،»/محمد عیي نوراني يگانه قمي ،قم ،اثر
قیم 87 ،1392 ،ص حه.
»  32.زيارت عشق» ،سید حشمت اسیه عیوي ،اقیانوس معرفت ،چاپ  ،1سال  124 ،1393ص حه.
»  33.زياره ارربعین :دراسییه موضییوعیه في اثیات مشییروعیتها» .کمال زهر ،بیروت ،امجاد1422 ،ق70 ،
ص حه.
»  34.زينب در حسییاس ترين و درخشییان ترين دوران زندگي خود يعني :از عاشییورا تا اربعین» ،بدراسدين
نصییري ،به کوشیش اسیداسیه مرادي برو ردي ،کاشیان ،حسیینیه آيت اسیه امامت کاشیاني ،مجمع متوسییین به
ََ َ َ
محمدعی ْی ِهم ا َّسس/م  349 ،1383 ،ص حه.
آل
»  35.سیرير اشیک :ماتم نامه حسییني از محرم تا اربعین» ،به کوشیش محمدعارف موسیوي ن اد ،با مقدمه اي
از صادق حسیني اش وري ،قم ،مجمع رخائر اس/مي 1430=1387 ،ھ.ق 182 ،ص حه.

»  36.سی ري از عاشیورا تا اربعین :به ضیمیمه شیرح زيارت هاي عاشیورا و اربعین» ،عیداسیه مسیتحسین ،سییط
اسنیي ،چاپ  ،1سال 1389ه.ش 392 ،ص حه.
»  37.شرح زيارت اربعین سارر شهیدان همراه با :زيارت عاشورا ،دعاي توسل،
ص173 :
دعاي عهد و دعاي فرج» ،يداسیه زماني گندماني ،قم ،چیچراع 128 ،1390 ،ص حه.
»  38.شرح زياره ارربعین س/مام اسحسین» ،اسسید حسون اسیطاط ،بیروت ،اس یحاَ2013 ،م.
»  39.شیعر اربعین» ،دفتر تحقیق و پ وهش بنیاد شیهید انق/ب اسی/مي ،زير نیر نصیراسیه مرداني ،تهران،
شاهد 164 ،1377 ،ص حه.
»  40.صیحی ه کرب ،»/سیید امیر معصیومي ،حديث مهر ،معارف معنوي ،ه ت ،اشی ذر ،چاپ  ،1سیال
 128 ،1390ص حه.
»  41.صی ريه از روز اربعین تا آخر ماه صی ر» ،عیي فیسی ي خراسیاني ،تصیحیح واد ارتشیداد ،مشیهد،
ع ري1406 ،ق =  3 ،1364ید.
» 42.غم نامه نینوا :سیروده عاشیو رايي و برگشیت اسیرا از شیام و اربعین حسییني» ،حسین م( /رهیر نوري)،
تیخی

و انتخاب اشعار از هادي طیییي (مرادعیي) ،کرمانشاه.

» 43.فا عه ارربعین» ،شیخ حسن ب/دی
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م» ،محمدعیي نوراني ،اثر قیم ،چاپ  1سییال
» 44.فضییل زياره ارمام اسحسییین يوم ارربعین عیی ِه

 1392،66ص حه.

» 45.فیس ه زياره ارربعین» ،عدنان ساعدي ،بزم قیم ،چاپ  1سال  48 ،1392ص حه.

»  46.اس اظمیه اسمقدسییه و احیاَ رکري اربعینیة ارمام اسحسییین سعامي  ،»1431 - 1430کاظمین ،اسعتیه
اس اظمیه اسمقدسه1431 ،ق 79 ،ص حه.
» 47.اسگوهاي آسیماني ،فاطمه و اربعین حسییني» ،مجموعه سیخنراني هاي خطیب توانا حجت ارسی/م و
اسمسیمین حاج سید محمدتقي
ص174 :
حشمت اسواعیین طیاطیائي قمي .عیي تقديري ،قطب اسدين محمد رستگار ،تهران 224 ،1389 ،ص حه.
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م» ،نوراسیه راکر قاضیي عسیگر ،اصی هان ،بینا،
» 48.مجاسس ارربعین في مصیییه راس اسحسیین عیی ِه

1383ق 139 ،ص حه.

»  49.مجیة صیدي ارربعین» ،مجموعة م س ین ،کرب ،/اسعتیه اسعیاسییه اسمقدسیه ،قسیم اسشی ون اس ريه و
اسثقافیه1434 ،ق.
»  50.مجموعه مقارت در زمینه عاشیورا ،اربعین و نوروز» ،محمد فاضیل اسیترآبادي ،قم ،انتشیارات شییعه
شناسي.1392 ،
» 51.مرثیه نامه :اربعین و ورود به مدينه محرم و صیی ر  ،»1388مجید عیوضییي ،تهران ،آرام دل ،صیییام،
 48 ،1388ص حه.
»  52.مسییر اسسییايا ويوم ارربعین ويییه اربعین اسحسیین في اردب اسقري

واسشیعیي» ،محمود اسشیري ي،

قم ،اسشريف اسرضي 64 ،1373 ،ص حه؛ قم ،باقیات ،م تیه فدک1428 ،ق 176 ،ص حه.
»  53.مسییرة ارربعین اسحسیینیه» ،عیي حسیین اسخیاز ،کرب َ/اسمقدسیه ،اسعتیه اسعیاسییه اسمقدسیه  -قسیم
اسش ون اس ريه2012 ،م.
»  54.اسمسییره اسمییونیه في زياره ارربعین» ،عید مناف عید محمود اسخ ا ي ،بابل ،دار اسصیادق2014 ،م،
 123ص حه.

َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م » ،محمود اسغري ي اسیحراني ،قم ،داراسصییديقه اسشییهیده،
» 55.اسمشییي اسي ارمام اسحسییین عیی ِه
سماحه اسمر ع آيه اسیه اسعیمي اسمیرزا واد استیريزي1425 ،ق 32 ،ص حه.

» 56.مصائب اسحسین يوم ارربعین» ،اسم/يه معصومه حییب اسجريدان.
» 57.مصائب حضرت زينب از واقعه کرب /تا اربعین» ،مقصود باقري ،تیريز،
ص175 :
سارر 170 ،1379 ،ص حه.
»  58.من آداب زياره ارربعین» ،اسشییخ مهدي تاج اسدين ،کرب َ/اسمقدسیه ،م تیه اسع/مه ابن فهد اسحیي،
2013م.
»  59.نخسییتین اربعین در کرب ،»/آيیه اسییه قیاضییي طییاطییايی ،مقیدمیه آيیه اسییه ع ر سیییحیانی ،تیخی

و

نگارش مهدي شمس اسدين ،تهران ،شوراي سیاسیتگذاري ائمه معه 71 ،1375 ،ص حه.
»  60.اسنور اسمیین في شرح زياره ارربعین» ،مهدي تاج اسدين ،قم ،دارارنصار1426 ،ق 248 ،ص حه.
» 61.هشتاد هزار متر عشق» ،مهدي نییي پور ،قم1393 ،ش.
» 62.همراه با آل عیي ،از عاشیورا تا اربعین« ،حشیمت اسیه قنیري همداني ،سیازمان تیییغات اسی/مي ،سیتاد
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م ،تهران ،امیرکییر،
برگزاري برنیامیه هیاي فرهنگي  -تیییغي سیییال حضییرت امیراسم منین عیي عیی ِه
 145 ،1379ص حه.
»  63.يا اهل اسعاسم :پیاده روي میییوني اربعین حسییني از دريچه دوربین» ،ع س سیید احسیان باقري ،عیي
حیاتي؛ گردآوري و بازنويسي متن محمد کرم زاده ،تهران ،بیان معنوي 108 ،1391 ،ص حه.
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م » ،عیداسرزاق اسموسییوي اسمقرم ،نجف ،مطیعة اسقضییاَ،
» 64.يوم ارربعین عنید اسحسییین عیی ِه

1377ق 40 ،ص حه.

ص176 :
«م »
مبدا پیدايش پیادی روی اربعین

َ َ َ
قاضیی طیاطیايی می نويسید« :حرکت به سیوی کرب /در روز اربعین ،از زمان ائمه اطهار َعی ْی ِهم ا َّسسی/م در

بین شییعیان راير بوده اسیت و شییعیان حتی در زمان بنی امیه و بنی عیاس نیز به اين حرکت ،مقید بوده اند».

او اين حرکت را سیرۀ مستمر شیعه در طول تاريخ می داند).(1
محسن امین عامیی
َ َ َ
شتر کرايه کرد نه روزه از شام آمد کرب ،/که ثابت کند اهیییت َعی ْی ِهم ا َّسس/م به کرب /آمده اند.
مخالفان اربعین

کسانی که با اصل اعتقادات شیعه مخاسف هستند ،دشمن همايش بزرگ
ص177 :
1- .تحقیقی درباره اربعین اول سید اسشهدا ،ص .2
شییعي و پیاده روي در اربعین حسییني می باشیند .اسیته منیور از دشیمنان ،اهل سینت نیسیتند؛ چرا که اين
برادران مان هم در اين همايش بزرگ ،حضیور دارند .دشیمن اصییی اين سی ر مقدس ،اسیت یار هانی اسیت.
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م عاسم گیر
چون حس مي کنند که اگر اين همايش ،هاني گردد و شییوق و محیت امام حسییین عیی ِه
شیود ،ديگر کسیی نمي تواند یوي آن را بگیرد .از اين رو ،از برادران اهل مان  -در میان شییعه و اهل سینت

 اسییت اده مي کند و به دنیال خاموش کردن اين چراع در حال روشیین شییدن و فراگیر شییدن برای عاسم میِ
باشیند .تنها وظی ۀ ما در مقابیه با آنان ،ايجاد محیت و دوسیتی اسیت .هر چند بر خ/ف ت/ش دشیمنان ،سیال
به سال بر معیت زائران اربعین افزوده می شود ،اما بايد هوشیار باشیم و هوشمندانه عمل کنیم.

ت/ش دشییمنیان براي مخیاس یت بیا حرکیت اربعین ،مربوط بیه امروز و ديروز نیسیییت .در زمیان خ/فیت بنی
َ
َ
اسعیاس ،هر کس به زيارت اباعیداسیه َعی ْی ِه اس َّسی/م مي رفت ،يک دسیتش را قطع می کردند؛ اما باز هم زائران
َ
َ
امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م راهي کرب /می شیدند .روز به روز ،شیرايط را سیخت تر کردند تا ايی که از هر دو
زائر ،يک ن ر را می کشییتند؛ اما باز هم زائران ،به زيارت حضییرت می رفتند ).(1در زمان صییدام و ح ومت
حزب بعیث نیز ،هر کس برای زيیارت اربعین ،پییاده بیه کرب /می رفیت ،ح مش اعیدام بود؛ وسی بیاز هم
حرکت زائرين ادامه داشت.
امروز هم عیی رغم اين که مراسیم اربعین حسییني در کرب ،/بزرگترين تجمع مسیاسمت آمیز تاريخ بشیر به
شییمار مي آيد ،اما مدام مورد شییديدترين حم/ت تروريسییتي ت یري ها قرار مي گیرد و با و ود اقدامات
پیش گیرانۀ امنیتي ،زائران را هر ساسه در اربعین حسیني ،به خاک و خون مي کشند.
ص178 :
1- .اخیار اسدول ،به نقل از مثیر ارحزان.
در ي ي از اين سیال ها ،ابوب ر اسیغدادي ،سیرکردۀ گروه ت یري عراق ،در ي فايل صیوتي ،زائران اربعین را
تهديد به قتل کرد و گ ت« :چند سیاسي اسیت که حضیور شییعیان در اربعین ،رشید کرده اسیت .ما امسیال با
تمام قوا ،وارد عمل خواهیم شید و در اربعین امسیال ،همانند عاشیوراي  61هجري ،تمامي شییعیان را به خاک
و خون مي کشییم!» وي در ادامه گ ت« :زيارت حسیین در اربعین ،به نماد اتحاد شییعیان معروف شیده اسیت
و ما بايد به اين اتحاد و همدسي ،ضربۀ اساسي وارد کنیم)».(1
آل سییعود نیز مي خواهید بیه هر نحوي کیه شیییده و بیا خرج میییون هیا درر ،کیاری کنید کیه زائران اربعین ،بیه
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م از همه اي دنیا ،به
اسس ی/م نروند؛ اما مي بینیم که عاشییقان اباعیداسیه عیی ِه
زيارت اباعیداسیه عیی ِه
زيارتش مي شتابند و سال به سال ،بر معیت زائران اربعین افزوده می شود.
مدت اقامت اهل بیت علیهم السالم در اربعین

َ َ ْ َّ َ
اسس/م در اربعین
مدت اقامت اهل بیت عیی ِه

َ
َ
از برخي روايات به دسیت مي آيد که اهل بیت امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،تا سیه روز بعد از اربعین ،در کرب/
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م
ماندند .مرحوم عیداسرزاق مقرم مي نويسیید« :پس از سییه روز اقامت در کرب ،/امام سییجاد عیی ِه
احسییاس کرد که چاره اي ز رفتن به سییوي مدينه نیسییت؛ زيرا ِ
عمهها و ديگر بانوان و کودکان را ميديد که
شییب و روز گريیه ميکننید و از قیري بیه سییوي قیر ديگر ميرونید و وضییعیتي بیه و ود آمیده کیه قیابیل تحمیل
نیست)».(2
ص179 :
1- .شیعه نیوز 25 ،دی .1390
2- .مقتل اسحسین مقرم ،ص.470
مرتضي مطهري

اسییتاد شییهید مرتضییي مطهري ،در  13بهمن  1298ه.ش در فريمان اسییتان خراسییان به دنیا آمد و در 11
ارديیهشیت  1358ه.ش در تهران به شیهادت رسیید ).(1او ي روحاني شییعه ،اسیتاد ک/م و فیسی ه و ت سییر
قرآن ،عضیو هیتت موتی ۀ اسی/مي و از نیريه پردازان نیام مهوري اسی/مي ايران بود .پیش از انق/ب ،57
در دانشیگاه تهران تدريس مي کرد و پس از انق/ب ،به رياسیت شیوراي انق/ب منصیوب شید .امام خمیني «ر
ه» ع/قۀ فراواني به او داشیت؛ به طوري که بعد از شیهادت اسیتاد مطهري فرمود« :مطهري ،پارۀ تن اسی/م و
حاصل عمر من بود» .در ادبیات مهوري اس/مي ايران ،از وي با عنوان «معیم شهید» ياد مي شود.
در میان انديشیمندان معاصیر ،ايشیان با تاثرپذيري از کتاب «س س و مر ان» نوشیتۀ محدث نوري ،ورود اهل
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به کرب /در اربعین اول و م/قات آنان با ابر را قیول نداشت).(2
بیت عیی ِه
مرد الرأس

اسسی َ/م به کربَ ،/
به روز بازگرداندن سیر امام حسیین َع َی ْیه َّ
«م َر اد َ
اسرأس» گ ته مي شیود .عده اي بر اين باورند
ِ
که در اربعین حسیني ،سرها از شام به کرب /بازگردانده شد و ي ي از رخداد هاي مهم در روز

َ
َ
َ
َ
اربعین ،اسحاق سیر مطهر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م به بدن آن حضیرت بود که توسیط امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م

صورت گرفت).(3
ص180 :

1- .عرفان مطهري ،روزنامۀ ايران 13 ،ارديیهشت  ،86ص حه آيینه.
2- .مطهري ،حق و باطل ،ص.89
3- .قاضي طیاطیايي ،تحقیقي دربارۀ اول اربعین ،ص .2
از نويسیندگان پیشیین ،تنها ابوريحان بیروني ،اشیارۀ کیي به اين ما را کرده و گ ته اسیت که در بیسیتم صی ر
َ
َ
سیال  61ه.ق ،خاندان امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م که از شیام به کرب /آمدند ،سیر آن حضیرت را بر تنش میحق
َ َ
َ َ َِ
َ َ َ َّ َ
َ
َ
َّ َ
زيارة ار َربعین )».(1او اشیاره
فیه
کردند« :و ِفي ِ
اسعشیرين رد رأس اسحسی ِین ِاسي مجث ِم ِه حتي د ِفن مع ث ِت ِه و ِ
اي به زئیات اين ما را ن رده است.
َ
به گ تۀ شییخ طوسیي ،اهمیت زيارت اربعین ،به اين دسیل اسیت که اربعین ،روز اسحاق سیر امام حسیین َعی ْی ِه
َ َّ ْ
ََ ْ َ َ
َّ َ
اسس ی/م به بدن ايشییان مي باشیید .ع/مه مجیسییي مي نويسیید« :رک َر اسم ْرتض یی ِفي َب ْع ِ َم َس ی ِائ ِی ِه أن َرأ َس
َْ
ْ
َ
َّ
َ َ َ َ
َ َ َ ا
َ
اسح َسی ْین َعی ْی ِه اس َّسی/م ر َّد ِإسی َبد ِن ِه ِب ْر َبِ ََ /م َن اسشی ِام َو ضی َّم ِإس ْی ِه َو قال اسطو ِسی اي َو ِم ْنه ِز َي َارة اأ ْر َب ِع َین؛ )(2سیید
ِ
َ َ ْ َّ َ
مرتضیي رکر کرده اسیت که سیر میارك امام حسیین عیی ِه اسسی/م  ،به کرب /بازگردانده شید و به بدن میارك آن
حضرت ،اسحاق گرديد .به گ تۀ شیخ طوسي ،زيارت اربعین از همین رو صورت مي گیرد».
َ َ
َ َّ َ َ
َ َ َّ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ
اسسیی/م فر ِو َي أنه أ ِعید فد ِف َن ِب ْر َبَ ََ /م َع َ َسیی ِد ِه
سییید بن طاووس مي نويسیید« :فیما رأس اسحسییین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
ْ
يف عیی ِه اسسی/م و کان عمل اسط ِائ ِة عیی هذا اسمعنی اسمشی ِار ِإسیه؛« )(3روايت شیده اسیت که سیر امام
ر
ی
ش
اس ِ ِ
َ
َ
حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م بازگردانده شید و به بدن شیري ش میحق گرديد و عمل شییعیان نیز ،بر همین عقیده اسیتوار
است».

َ
َ
اسیته دربارۀ سیر مطهر سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،رواياتي هسیت که اين سیخن را رد مي کند و تصیريح دارد که
َ
َ
َ
َ
سیر مطهر امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م به بدن بازگردانده نشید و باري سیر امیر م منان َعی ْی ِه اس َّسی/م دفن گرديد .از
اين رو ،مستحب است که سر
ص181 :
1- .ارثار اسیاقیه ،ص .331
2- .بحار اأنوار ،ج  ،44ص .199
3- .اسیهوف عیي قتیي اسط وف ،ص .195
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در اين م ان زيارت شود .مرحوم شیخ حر عامیي در کتاب وسائل اسشیعه و محدث
امام حسین عیی ِه
ْ
نوري در کتیاب مسییتیدرک ،بابي را به همین عنوان اختصییاص داده اند؛ يعني«َ :باب ْاسییت ْح َ
اب ِز َي َار ِة َرأ ِس
ی
ِ ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َّ َ
اسس/م ) ».(1روايات مذکور در اين باب ،چند دسته است:
اسحسین عیی ِه اسس/م ِعند قی ِر أ ِم ِیر اسم ِم ِنین عیی ِه
ِ
َ
1.در سه روايات  -به نقل از ابان بن تغیب و میارک خیاز و ابواس رج سندي  -آمده است که امام صادق َعی ْی ِه
َ
َ َ ْ َّ َ
َّ َ
اسس ی/م بود و باري سییر امیر م منان َعی ْی ِه
اسس ی/م در کنار قیري که محل دفن سییر بريدۀ امام حسییین عیی ِه
َّ َ
اسس/م قرار داشت ،دو رکعت نماز خواند.
َ
2.در دو روايت  -به نقل از طیحه نهدي و يزيد بن عمر بن طیحه  -آمده اسییت که حضییرت صییادق َعی ْی ِه
َّ َ
اسس ی/م به فرزندش اسییماعیل فرمود« :در نجف ،کنار قیر سییر بريده ،نماز بخوان» .اسییماعیل س ی ال کرد:
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م به شیام نرفت؟» .حضیرت فرمود« :بیه؛ اما ي ي از شییعیان ما ،آن
«مگر سیر بريدۀ امام حسیین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م دفن کرد».
سر را ربود و در باري سر امیر م منان عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به نجف رفتیم و امام
3.ص وان بن مهران ،به سیف بن عمیره عیدي گ ته است که با امام صادق عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م زيارت کرديم.
اسس/م را باري سر امیراسم مین عیی ِه
حسین عیی ِه

َّ
4.زيارت نامه اي از امام صادق َع َی ْیه َّ
اسس َ/م نقل شده است که با َ«ا َّسس َ/م َع َی ْی َ َيا ْاب َن َ
ول اسیه» آغاز مي
س
ر
ِ
ِ
َ َ ْ َّ َ
گردد .اين زيارت نامه ،زيارت مخصییوص سییر بريدۀ امام حسییین عیی ِه اسس ی/م اسییت و در باري سییر امیر
َ َ ْ َّ َ
اسس/م خوانده مي شود).(2
م منان عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م در نجف اشرف،
5.در روايت يونس بن ظییان آمده است که امام صادق عیی ِه
ص182 :
1- .وسائل اسشیعه ،ج  ،14ص 398؛ مستدرك اسوسائل و مستنیط اسمسائل ،ج  ،10ص .225
2- .ابن اسمشهدي ،اسمزار اس ییر ،ص .517
َ
َ
در کنار قیري کوچک نماز خواند و تصیريح کرد که محل دفن سیر بريدۀ سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م اسیت .و در
َ َ َّ َ َّ
اسیه ع ْن َد َأمیر ْاسم ْ من َین َع َی ْیه َّ
اسس ی َ/م َفدف َن؛ با ارادۀ اسهي ،سییر بريدۀ امام حس یین َع َییهْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ادامه فرمود« :فص ییره ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
اس َّسی/م در نزد امیر م منان َعی ْی ِه اس َّسی/م دفن شید )».(1در اين روايت ،تصیريح شیده اسیت که سیر امام حسیین
َ َّ ْ
ْ
ْ
َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
اسرأس َم َع اس َج َسی ِد َو اس َج َسید َم َع
اسسی/م در کنار ي ديگر قرار دارند« :ف
اسسی/م و بدن امیر م منان عیی ِه
عیی ِه
َّ ْ
اسرأس)».(2
 6.در برخي روايات ،تصیريح شیده اسیت که محل دفن سیر بريده در نجف اشیرف ،همانند قیري کوچک،
َ ً َ ً
َ َ َ
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م به ي ي از اصیحاب خود فرمود«َ :رأ ْيت ق ْی َر ْين ق ْیرا ک ِییرا َو
قابل مشیاهده بوده اسیت .امام صیادق عیی ِه
ِ
َ ْ ْ
َق ْیرًا َصیغیرًا َف َی َّما ْاس َ ییر َف َق ْیر َأمیر ْاسم ْ من َین َو َأ َّما َّ
اسصی ِغیر ف َرأس اسح َسی ْین؛ )(3وقتي به نجف رفتي ،دو قیر در
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َّ َ
اسسیی/م و قیر کوچک ،محل دفن
آنجا مي بیني :قیري کوچک و قیري بزرگ .قیر بزرگ ،قیر امیر م منان عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م است».
سر بريدۀ امام حسین عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به بدن میارك آن حضرت میحق شده است ،بدون نقل
کساني که معتقدند سر بريدۀ امام حسین عیی ِه
َ
َ
هیک روايت مسیتندي ،آن را در روز اربعین و توسیط امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م مي دانند؛ در حاسي که از راويان
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م با تعابیر گوناگون ،تصیريح مي فرمايد که سیر مطهر امام
متعدد ،نقل شیده اسیت که امام صیادق عیی ِه

َ
َ
َ
حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م در نجف اشیرف مدفون اسیت .اسیته اقوال ضیعی ي نیز میني بر دفن سیر امام حسیین َعی ْی ِه
َّ َ
اسس/م در مصر و حیب و شام و مدينه و ود دارد که قابل اعتنا نیست.
ص183 :
1- .وسائل اسشیعه ،ج  ،14ص .403
2- .همان.
3- .وسائل اسشیعة ،ج  ،14ص .402
مسیر پیاده روي اربعین

در کشیور عراق ،مسیافران مي توانند از طريق همۀ مسییرها ،راهي کرب /شیوند؛ وسی در حال حاضیر ،دو راه
امن و بدون خطر ،براي رفتن به کرب /و ود دارد:
 1.از بغداد به کرب /که فع /به خاطر گروه ت یری ،از امنیت بسیار کمي برخوردار است.
2.از شیهر نجف به کرب /که دو مسییر دارد :ي ي راه مسیتقیم و اتوبانی که از خرو ي شیهر نجف تا ابتداي
شیهر کرب ،/حدود  80کییومتر اسیت؛ راه دوم ،راه قديمی اسیت که حدود بیسیت يا سیی کییومتر دورتر اسیت
و براي رسیدن به کرب ،/بايد مسافت بیشتري پیمود ،وسی مسیر خیوتي دارد.
مسییر نجف تا کرب /را مي توان در سیه روز طي کرد .در تمام اين مسییر ،تیرهاي چراع برقي و ود دارد که از
ً
 1تا  1452شییماره گذاري شییده اند و هر کدام از اين تیرك ها ،دقیقا  50متر با هم فاصیییه دارند و به نوعي،
کییومتر شیمار به حسیاب مي آيند .به وسیییۀ آنها مي توان تشیخی

داد که چقدر از مسییر طي شیده و چقدر

باقي مانده است.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م تا مقداري از مسیر ،تیرها از  1تا 200
از حرم امیراسمومنین عیی ِه
ص184 :

شیماره گذاري شیده اند و بعد از تیر برق شیمارۀ  ،200مجددا با تیر برق شیماره  1موا ه مي شیويم .تا اين
قسیمت از مسییر ،مربوط به شیهر نجف اسیت و از اينجا به بعد ،محدودۀ کرب /شیروع مي شیود و شیماره هاي
َ َ ْ َّ َ
اسس/م ادامه دارد.
ديد ،تا مرقد مطهر ابااس ضل اسعیاس عیی ِه
تا تیرک شیمارۀ  ، 1295تنها ي مسییر و ود دارد .از آنجا به بعد ،مسییر دو تا مي شیود :ي ي همان مسییر تیرك
ها اسیت که به صیورت شیماره گذاري شیده ،ادامه پیدا مي کند؛ و ديگري ،ادۀ کناري اسیت که تیرك ندارد،
اما به حرم نزديک تر است.
تیرك هاي شیماره گذاري شیده ،کمک بزرگی به زائران می کند .ع/وه بر اين که فاصییه را تا کرب /نشیان مي
دهید ،وعیده گیاه زائران نیز بیه حسییاب مي آيید و معمور وقتي مي خواهنید بیا هم وعیده بگیذارنید ،در کنیار تیرك
شمارۀ ف/ن ،قرار مي گذارند تا همديگر را گم ن نند.
مقاالت اربعین

بسییاري از نويسیندگان ،دربارۀ زيارت اربعین ،روز اربعین و رخدادهاي مربوط به اربعین ،مقارتي را نوشیته
اند که در اين بخش ،به برخي از اين مقارت ،اشاره مي شود:
» 1.اثر اربعین در فرهنگ شیعه» ،ع/مه /سي ،مجیۀ اس وثر ،ش 5 ،1394ص حه.
ِ
» 2.إحیاَ اْلسی/م بنحیاَ قضییه اسوحده» ،حسین يحیي ،صیدي ارربعین ،کرب ،/اسعتیه اسعیاسییه اسمقدسیه،
قسم اسش ون اس ريي واسثقافیه1434 ،ق ،ص حه .12-9
ص185 :
»  3.إحیاَ أمر أهل اسییت و تعییم اسشییعائر اسحسییینیه» ،اسسییید أحمد اسحسیییني ،صییدي ارربعین ،کرب،/
اسعتیه اسعیاسیه اسمقدسه ،قسم اسش ون اس رية واسثقافیه1434 ،ق ،ص حه .23-15

» 4.ارائۀ سیاختار مناسیب مسیتند ديني  -آيیني با مطاسعه موردي اربعین حسییني در عراق» ،حسین امامي،
پايان نامه کارشیناسیي ارشید ،به راهنمايي عیي اصیغر غ/مرضیايي و مشیاوره محمود اربابي ،دانشی ده صیدا و
سیماي مهوري اس/مي ايران.1392 ،
»  5.اربعین ابواسشییهداَ عییه آرف استحیه و اسثناَ» ،نصییرت اسیه نورياني ،آيین اسیی/م ،ش  18 ،251آرر
 ،1328ص حه .2-1
» 6.اربعین از ديدگاه رهیر» ،ماهنامه سرباز ،شماره  ،208دي  ،1392ص حه .24
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،حسن نمازي شاهرودي ،تهران ،دانشوران ،1378 ،ص حه .16
» 7.اربعین امام حسین عیی ِه

َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م  ،ي گزارش ا ماسي» ،رسییول ع ريان ،مقارت تاريخي ،ص ی حه
» 8.اربعین امام حسییین عیی ِه

.171-178

َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م » ،حسییین ظ ري ن اد ،ماهنامه پرسییمان ،شییماره  ،108دي ،1390
» 9.اربعین امام حسییین عیی ِه
ص حه .18-17

َ َ ْ َّ َ
اسسی/م  ،چهیمین روز پی ار سیپاه حق با سشیگر ک ر و ننگ» ،دانشیوران،
» 10.اربعین حسیین بن عیي عیی ِه

شماره  ،3تیر  ،1343ص حه .10-7

َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م » ،محمود سییوري ،گییرگ
» 11.اربعین حسیییني و روز زيارتي حضییرت اباعیداسیه اسحسییین عیی ِه
معرفت ،شماره  ،73فروردين 1385ه.ش ،ص حه .40-36

َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م » ،محمود سییوري ،گییرگ
» 12.اربعین حسیییني و روز زيارتي حضییرت اباعیداسیه اسحسییین عیی ِه
معرفت ،شماره  ،73فروردين  1385ه.ش ،ص حه .40-36

ص186 :
»  13.اربعین حسیني ،درس ها و پیام ها» ،پیام انق/ب ،شماره  ،31بهمن  ،1388ص حه .2

» 14.اربعین حسیني» ،سید رضا طاهري ،اشارات ،شماره  ،149زمستان  ،1391ص حه .66-49
» 15.اربعین حسیني» ،طه تهامي ،پیام زن ،شماره  ،238دي  1390ه.ش ،ص حه .35 -30
»  16.اربعین حسییني» ،محمد ابراهیم محمدي ،فرهنگ کوثر ،شیماره  ،64زمسیتان  ،1384صی حه -29
.35
َ
َ
» 17.اربعین سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م » ،نصیرت اسیه نورياني ،آيین اسی/م ،شیماره  ،271آرر  ،1328صی حه

.1-2

َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،خیمه ،شماره  40و  ،41خرداد و تیر  ،1387ص حه .37-36
» 18.اربعین سیداسشهدا عیی ِه
» 19.اربعین سید شهیدان کرب ،»/اصغر محمدي همداني ،تهران ،گیزارکتاب ،1384 ،ص حه .96
»  20.اربعین نور :اربعین حسییني» ،عیداسیطیف نیري ،گییرگ معرفت ،شیماره  ،61فرودين  ،1384صی حه
.49-50
» 21.اربعین نور :اربعین حسیني» ،گییرگ معرفت ،شماره  ،61فروردين  ،1384ص حه .53-49
» 22.اربعین و بازگشت کاروان کرب ،»/عطاَاسیه مها راني ،اط/عات 2 ،ارديیهشت  ،1382ص حه .7
»  23.اربعین و بازگشیت کاروان حسییني به کرب ،»/حسیین تربتي ،مییغان ،شیماره  ،172آرر و دي ،1392
ص حه .35-28
ص187 :
»  24.اربعین و چهل درس از کاروان آزادي آفرين کرب ،»/مرتضي مهدوي يگانه ،تهران ،مهوري،1387 ،
ص حه .123
»  25.اربعین ،بیوع عاشیورا» ،محمدرضیا سینگري ،رشید معیم ،شیماره  ،102تابسیتان  ،1373صی حه - 44
.45

» 26.اربعین ،تداوم عاشورا» ،واد محدثي ،پیام زن ،شماره  ،203بهمن  ،1387ص حه .15 -14
» 27.اربعین ،تداوم قیام حسیني» ،پیام انق/ب ،شماره  ،96آبان  ،62ص حه .7-4
»  28.اربعین ،روزي که سیرهاي مجیسییان درباري فرو افتاد» ،نشیريه صیف ،شیماره  ،25دي  ،1360صی حه
.10-11
َ
َ
» 29.اربعین ،نگاهي به نقش تاريخ سیاز امام سیجاد َعی ْی ِه اس َّسی/م بعد از فا عه کرب ،»/نشیريه هاد ،شیماره

 ،59آرر  ،1362ص حه .33-32

» 30.اربعین» ،دائرة اسمعارف تشیع ،ید  ،1ص حه .84
َ
َ
» 31.اربعینیه ارمام اسحسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م في و دان ارسی/م» ،عدنان عیداسنیي اسییداوي ،صیدي ارربعین،
کرب ،/اسعتیه اسعیاسیه اسمقدسه ،قسم اسش ون اس ريه واسثقافیه1434 ،ق ،ص حه .32-25

» 32.اسرار اربعین در تاريخ خیقت» ،ديدار آشنا ،شماره  ،135دي  ،1390ص حه .14-12
» 33.اسرار معنوي اربعین حسیني» ،عیداسیه وادي آمیي ،اط/عات 27 ،اس ند  ،1384ص حه .6
»  34.اگر اربعین نیود عاشیورا گم مي شید» ،حجت ارسی/م واسمسییمین ارفع ،پاسیدار اسی/م ،شیماره ،361
دي  ،1390ص حه .19-16
ص188 :
»  35.ارربعون في اسیحرين :شییعیائر بیدأهیا اسم منون منیذ واقعیه کرب ،»َ/شییعیائر ،شییمیاره  ،45صیی ر
1435ه.ق ،صی حه « . 36 .12-8اأربعون في اسمیثور اْلسی/مي» ،اسشییخ عید اسجیار اسسیاعدي ،ينابیع،
شماره  ،10محرم اسحرام  -ص ر  1427ه.ق ،ص حه .22-18
» 37.استیيید اْلسهي سزياره ا رربعین» ،اسشیخ م ي فاضل ،صدي ارربعین ،کرب ،/اسعتیه اسعیاسیه اسمقدسه،
قسم اسش ون اس ريه واسثقافیه1434 ،ق ،ص حه .42-33

» 38.با اربعین حسیني» ،دو ماهنامه نیم رخ ،ش  ،26فروردين و ارديیهشت  ،1385ص حه .39-38
» 39.با کاروان اربعین» ،پگاه حوزه ،شماره  ،318دي  ،1390ص حه .37-36
َ
َ
» 40.پ وهش پیرامون اربعین امام حسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م » ،رسیول ع ريان ،قدس 22 ،فروردين 10 ،1383
ص حه.

»  41.پ وهشیي در اربعین حسییني» ،محسین رنجیر ،تاريخ در آيینة پ وهش ،شیمارة  ،5بهار  ،1384صی حه
.157-192
» 42.پ وهشیي در اربعین حسییني» ،محسین رنجیر ،تاريخ در آيینه پ وهش ،شیماره  ،5بهار  ،1384صی حه
.157-192
»  43.پیام آوران عاشیورا ،به مناسییت اربعین حسییني» ،نشیريه هاد ،شیماره  ،43آرر  ،1361صی حه -18
.22
»  44.پیام اربعین در زيارت اربعین» ،عیداس ريم پاک نیا تیريزي ،مییغان ،شیماره  ،124دي و بهمن ،1388
ص حه .25-14
» 45.تامیي پیرامون اربعین» ،احساني ،آفاق مهر ،شماره  ،48دي  -اس ند
ص189 :
1390ص حه .119-118
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،محمد واد شمس ،سروش،
» 46.تیمیي تاريخي  -تحقیقي در نخستین اربعین امام حسین عیی ِه

سال  ،19شمارة  ،841خرداد  ،1376ص حه .25 - 22

» 47.تجديد اسحزن في اربعین» ،رشیید اسسیراي ،نه اسحسیین ،شیماره  ،5محرم اسحرام 1435ق ،صی حه
.62-67

»  48.تجیي اربعین حسییني در ديوان برخي از شیعراي عاشیورايي اردبیل» ،ابر عناصیري ،آررمهر ،سیال ،4
شماره  ،45تیر  ،1374ص حه .3
»  49.تحقیق دربیارۀ اوسین اربعین» ،سیییید محمید عیي قیاضییي طییاطییائي ،موعود ،شییمیاره  ،8خرداد و تیر
 ،1377ص حه .27-24
»  50.تحقیقي دربارۀ اربعین حسییني» ،محمد تقي سییحاني نیا ،تاريخ در آيینه پ وهش ،شیماره  ،6تابسیتان
 ،1384ص حه .182-147
»  51.تحییل میناي تاريخي اربعین حسییني» ،محمد فاضیل ،رواق انديشیه ،شیماره  ،1خرداد و تیر ،1380
ص حه .32-5
»  52.ايگاه اربعین در فرهنگ شیعي و عاشورا» ،رسول ع ريان ،رساست 8 ،اس ند  ،1386ص حه .6
»  53.یوه هاي حماسیي سییاسیي در زيارت اربعین» ،عیي حائري مجد ،اشیارات ،شیماره  ،153زمسیتان
 ،1392ص حه .39-38
» 54.چگونگي پیدايش و برپايي مراسیم اربعین حسییني در زنگیار» ،ياسیر کنعاني ،اخیار شییعیان ،شیماره
 ،63بهمن  ،1389ص حه .36
» 55.چهل روز اشک و آه مهر و سپهر» ،رسول ع ريان ،رساست 23 ،ارديیهشت  ،1380ص حه .6
ص190 :
» 56.در اربعین چه گذشت» ،گیستان قرآن ،شماره  ،63ارديیهشت  ،1380ص حه .27
» 57.درس اربعین» ،معارف ،شماره  ،100آرر و دي  ،1392ص حه .22
» 58.دسیل بزرگداشت اربعین چیست؟» ،رسول ع ريان ،رساست 17 ،اس ند  ،1385ص حه .17
»  59.ديدگاه هاي مختیف دربارة اربعین» ،عیاسعیي کامرانیان ،کیهان 23 ،ارديیهشت  ،1380ص حه .6

» 60.زي-ارة اأربعین ه ذا تحدث عنها اسمعصییومون . ..و استزم اسحسییینیون» ،تحقیق احمد اسحسیییني،
شعائر ،شماره  ،9ص ر 1432ق ،ص حه .12-8
» 61.زياره اأربعین ،نی

وحده ِ
اأمه واسمسییتضییع ین» .حسییین کوراني ،شییعائر ،شییماره  ،46ربیع اسول

1435ق ،ص حه .7-6
»  62.زيارت :نهضیت پیاده روي اربعین» ،واد محدثي ،پیام انق/ب ،شیماره  ،158اسی ند  ،1364صی حه
.62-65
»  63.زياره اأربعین من ع/مات اسم من» ،کاظم اسیهادسي ،اس رات ،شماره  ،11ص ر 1423ق.
»  64.سیر قداسیت اربعین حسییني» ،محمد فاضیل اسیترآبادي ،اخیار شییعیان ،شیماره  ،17فروردين ،1386
ص حه .41-40
» 65.سی ر عشیق :روايتي از پیاده روي اربعین ،از نجف تا کرب ،»/سیید محمد ع ر محمودي ،آفاق مهر،
شماره  ،54آرر و دي  1392ص حه .13-6
»  66.س/م بر تو که وارث تمام انییايي :نگاهي به زيارت مهم اربعین که خواندنش ي ي از نشانه هاي ايمان
است» ،فاطمه مرشدي ،خیمه ،شماره
ص191 :
 ،83دي  1390ص حه .91-90
» 67.سیی/م بر کسییي که زخم هايش استیام يافت» ،رقیه نديري ،اشییارات ،شییماره  ،153زمسییتان ،1392
ص حه .32-24
» 68.شییعیان زنگیار و مراسیم اربعین» ،وقف میراث اويدان ،شیماره  ،40-39مهر  ،1381صی حه -91
.93

» 69.صدايي واحد از سینه هايي عاشق» ،همشهري 21 ،خرداد  ،1374ص حه .10
»  70.ظرافت روح ايراني در انطیاق مذهب و مییت :گ تاري در باب تقارن نوروز و اربعین» ،احمد /سي،
 27اس ند  ،1384ص حه .17
»  71.عاشورا در زيارت اربعین» ،نصراسیه شري ي ،مجموعه عاشورا ،ص حه .211-201
َ
َ
» 72.في اربعین ارمام اسحسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م » ،سییمان هادي آ ل طعمه ،اسمنیر اسحسییني ،شیماره ،22-21
ربیع ارول 1428ق ،ص حه .240-238

»  73.مسییتند مذهیي کم داريم :با نیم نگاهي به مسییتند اربعین ،»...مهدي نصیییري ،قدس 18 ،فروردين
 ،1384ص حه .4
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،مهدي پیشوايي ،درس هايي از م تب اس/م،
» 74.مطاف دل ها ،به مناسیت اربعین حسین عیی ِه

سال  ،49شماره  .91دي  ،1388ص .8-5

»  75.معراج انسییان ها در پیاده روي اربعین» ،عیداس ريم پاك نیا تیريزي ،مییغان ،شییماره  ،172آرر و دي
 ،1392ص حه .82-74
» 76.نخستین اربعین» ،رسول ع ريان ،رساست 24 ،خرداد  ،1377ص حه .11-5
» 77.نگاهي به آموزه هاي دعاي اربعین» ،سید رضا طاهري ،اشارات ،شماره 8
ص192 :
 ،زمستان  ،1391ص حه .62-51
»  78.نگاهي به زيارت اربعین سییارر شییهیدان ،میتني بر آثار و انديشییه هاي ح یم اسهي آيت اسیه وادي
آمیي» ،حسین محمودي ،اشارات ،شماره  ،4زمستان  ،1390ص حه .57-47

َ
َ
» 79.نگاهي به کتاب تحقیق دربارة روز اربعین حضیرت سییداسشیهدا َعی ْی ِه اس َّسی/م » ،کیهان فرهنگي ،شیماره

 ،8آبان  ،1363ص حه .48

»  80.نوح اسسییايا و اسصیحابه يوم ارربعین» ،اسسیید صیاسح اسشیهرسیتاني ،صیدي ارربعین ،کرب ،/اسعتیه
اسعیاسیه اسمقدسه ،قسم اسش ون اس ريه و اسثقافیه1434 ،ق ،ص حه .152-147
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در زيارت اربعین» ،عیداس ريم پاک نیا تیريزي ،مییغان ،شیماره
» 81.وي گي هاي امام حسیین عیی ِه

 ،148بهمن  ،1390ص حه .125-114
مقدس اردبیلي

احمید بن محمید اردبییي نج ي ،معروف بیه «مقیدس اردبییي» ،از عیمیا و فقهیاي شیییعیۀ امیامییه در قرن دهم
هجري اسیت که در روسیتاي نیار ،نزديک شیهر اردبیل به دنیا آمد .وي در زهد و تقوا ،به در ه اي رسیید که به
«مقدس اردبییي» شییهرت يافت و در تحقیق و ژرف نگري عیمي ،به اندازه اي تیحر داشییت که به «محقق
اردبییي» معروف شد.

ص193 :
وي از میه عاسماني اسیت که در پرتو ارتیاط با دربار صی وي ،نسییت به گسیترش تشییع و حل مشی /ت
شییعیان ،ت/ش هاي فراواني را به ثمر رسیاند .اگر چه او به درخواسیت شیاه عیاس صی وي براي ترک نجف و

مها رت به ايران ،پاسیخ من ي داد ،اما براي مصیاسح شییعیان ،همواره تذکرهايي را به دربار صی وي مي داد که
برخي از آن ها ،در تاريخ نقل شده است.
َ
او در ر یب سیییال  993ه.ق ،در نجف اشییرف از دنییا رفیت و در حرم حضییرت عیي بن ابي طیاسیب َعی ْی ِه
َ َ َّ َ
َّ َ َ َ ْ َّ َ
َ َ َّ ْ
اسسی/م به خاک سیپرده شید .تشیرف ايشیان به خدمت امام زمان َع َّجل اسیه ت َع ِاس َي ف َر َ ه اسشی ِريف
اسسی/معیی ِه
در روز اربعین حسیني ،زبان زد خاص و عام است).(1
مالقات اهل بیت علیهم السالم با جابر در اربعین

َ َ ْ َّ َ
اسس/م با ابر در اربعین
م/قات اهل بیت عیی ِه
در کتیاب هیاي مختیف ،نقیل قول هیاي فراوان و گونیاگوني دربیارۀ رخیدادهیاي روز اربعین و ود دارد .ي ي از
َ َ َ
اين رخدادها ،م/قات اسیراي اهل بیت َعی ْی ِهم ا َّسسی/م با ابر بن عید اسیه انصیاري اسیت .مرحوم سیید بن
َ َ ْ َّ َ
اسس ی/م  ،از شییام به طرف مدينه حرکت
طاووس مي نويسیید:وقتي کاروان زنان و فرزندان امام حسییین عیی ِه
کردنید و بیه عراق رسییییدنید ،بیه راهنمیاي خود گ تنید« :میا را از راه کرب /بیر» .وقتي بیه کرب /رفتنید و بیه قتیگیاه
شیهیدان رسییدند ،ابر بن عیداسیه انصیاري و گروهي از بني هاشیم و مرداني از خاندان رسیاست را ديدند که
َ َ ْ َّ َ
اسسیی/م آمده بودند .وقتي همديگر را ديدند ،به شییدت گريسییتند و زاري
براي زيارت قیر امام حسییین عیی ِه
کردند و بر سیر و صیورت خود زدند و ناسه هاي انسیوز سیر دادند .زنان روسیتاهاي مجاور نیز به آنان پیوسیتند
و چند روزي در آنجا ،به عزاداري پرداختند).(2
ص194 :
1- .گیشن ابرار ،ج  ،1بخش مربوط به مقدس اردبییي.
2- .اسیهوف عیي قتیي اسط وف ،تر مه فهري ،ص .196
موکب

موکب

موکب  -که مع آن ،مواکب اسییت  -در سغت ،به گروهي گ ته مي شییود که به صییورت پیاده يا سییواره ،به
سیويي روان باشیند .بر همین اسیاس ،به گروهي از سیواران يا پیادگان که در استزام رکاب پادشیاه هسیتند ،موکب
همايوني گ ته مي شود.
در اصیط/ح اعراب و به خصیوص اهل عراق ،به دسیته هاي عزاداري ،موکب گ ته مي شیود؛ يعني م/زمان
َ
َ َ َّ َ
َ َ ْ َّ َ
َ َّ ْ
اسس/م يا امام زمان َع َّجل اسیه ت َع ِاس َي ف َر َ ه اسش ِريف.
رکاب سیداسشهدا عیی ِه

بنیا بر اين« ،موکیب» در عربي ،معیادل «هیتیت» در زبیان فیارسییي اسیییت .بیه چیادرهیا يیا سیییازه هیايي کیه براي
َ َ َ
پذيرايي از هیتت ها فراهم مي شیود نیز موکب مي گويند؛ مانند :موکب انصیاراسحسیین َعی ْی ِه اس َّسی/م  ،موکب
َ ِ َ
َ َ َ
َ َ َ
شیمس استقي َعی ْی ِه ا َّسسی/م  ،موکب اسحسین اسمجتیي َعی ْی ِه ا َّسسی/م ،موکب برکات اسزهراَ َسی/م اسی ِه َعی ْی َها ،
َ َ َ
موکب اسثقیین ،موکب شیاب عیي َعی ْی ِه ا َّسسْ /م.
ً
تقريیا از ابتدا تا انتهاي مسیر ،از اين گونه چادرها
ص195 :
و سیازه ها و ود دارد و هیتت هايي از سیراسیر هان و با اديان و مذاهب مختیف ،مسیتوسیت اين چادرها را بر
عهده دارند و از زائران حسیني ،پذيرايي مي کنند.

اسیته بیشیتر اين موکب ها ،مربوط به مردم خود عراق اسیت و در مسییر هاي بین راهي کرب ،/ايگاهي دارند
کیه در وعیده هیاي صیییحیانیه و نیاهیار و شیییام ،از زائران پیذيرايي مي کننید .برخي از آن هیا نیز یايگیاهي براي
استراحت شیانه و روزانه دارند.

ي ي از بزرگ ترين و معروف ترين موکب ها« ،موکب بني عامر» اسییت که متعیق به زائران عشیییرۀ بني عامر
بصیره مي باشید .اعضیاي اين موکب ،به ه تاد هزار تن مي رسید که هر سیاسه در ايام اربعین ،با سیاس هاي
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مي پردازند.
س ید و با نیم و ش وه خاص ،به عزاداري در حرم مطهر سیداسشهدا عیی ِه
مقر آن ها در کرب ،/حسییینیۀ بني عامر اسییت که در سییال  1947می/دي ،توسییط فردي به نام سییید عیي
موسیوي ،از اهاسي عشییرۀ بني عامر اسیتان بصیره ،بنا نهاده شید؛ اما در انت اضیۀ شیعیانیۀ مردم عراق که در سیال
 1991می/دي
ص196 :
روي داد ،حزب بعث عراق آن را تخريب کرد .پس از سیرنگوني صیدام و حزب بعث ،عمییات بازسیازي آن
توسیط باني ،از سیر گرفته شید .اين پروژه سینگین ،هم اکنون نیز در حال انجام اسیت و هزينه هاي سیاخت و
بازسازي اين حسینیه ،از سوي عشیرۀ بني عامر تیمین مي شود.

اين حسییینیه بزرگ و دو طیقه که  7325متر مربع مسییاحت دارد و داراي مصیی/يي بسیییار بزرگ مي باشیید،
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م و در منطقه عیاسییۀ غربي واقع شیده
نزدي بیوار شیهید صیدر ،در امتداد شیارع قییه امام حسیین عیی ِه
است و در ايام اربعین ،معیتي باسغ بر ه تاد هزار تن از عزاداران حسیني ،در آنجا پذيرايي مي شوند).(1
موقعیت موکب هاي ايراني در مسیر پیاده روي اربعین

ص197 :
1- .سايت شیعه نیوز
ع س

مهمان نوازی مردم عراق در اربعین

مردم عراق ،چه در خانه هايشییان که در مسیییر پیاده روي اربعین قرار دارد و چه در مضیییف ها (مهمان خانه
ها) که بر سیر راه زائران قرار گرفته اسیت ،همۀ نیازهاي زائران را برآورده می سیازند و در نهايت مهمان نوازی،
خدماتی از قییل صیییحانه ،ناهار ،شییام ،پوشییاک ،ای اسییتراحت ،رختخواب و حتی خدمات درماني و
دارويی نیز ارائه مي دهند.
آيت اسیه ناصیر م ارم شییرازی ،در اين باره ،خاطره اي بسییار اسب و شینیدني دارد .او که در دوران طییگی -
از سیال  1369تا  1370ه.ق  -سیاکن نجف اشیرف بوده اسیت ،دو بار توفیق مي يابد که پیاده به کرب /برود.
وی با پای برهنه،
ص198 :

از مسییر رودخانه که  20کییومتر ،طورنی تر از مسییر کنونی نجف تا کرب /اسیت و حدود  3روز به طول می
َ َ ْ َّ َ
اسس/م مشرف مي شود.
انجامد ،به زيارت اباعیداسیه اسحسین عیی ِه
آيت اسیه م ارم شییرازی ،با اشیاره به خاطرۀ پیاده روی اش می گويد :وقتی به ي ی از مضییف ها رسییديم،
صیاحب مضییف ،دعوت کرد که مهمان او شیويم و آنجا اسیتراحت کنیم .به او توضییح داديم که چون امروز
کم راه رفته ايم و بايد مسیافت زيادي راه برويم ،فرصیتي براي ماندن نداريم .پس از اين که او اصیرار کرد و ما
امتنیاع کرديم ،نیاگهیان چیاقويش را درآورد و میا را تهیديید کرد و گ یت« :میدتی اسیییت کیه برايم مهمیان نییامیده و
َ َ ْ َّ َ
اسسی/م در نزد آن ها ،ارزش و
شیما بايد مهمان ما شیويد!» .معیوم شید که پذيرايي از زائر امام حسیین عیی ِه
اهمییت بسییییار باريي دارد و چون چنید وقتی اسییت که مهمان برايش نرسیییده ،از اين بابت خییی ناراحت
اسیت .بارخره بعد از اين که برايش بیشیتر توضییح داديم و قول داديم که از طرف او هم زيارت کنیم ،ا ازه
داد ما برويم).(1

میرزا حسین نوري

میرزا حسییین مازندراني طیرسییي ،معروف به محدث نوري ،از عیماي سییرشییناس شیییعه در قرن چهاردهم
هجري بود .در  18شیوال  1254ه.ق ،در روسیتاي يال رود ،از توابع نور مازندران به دنیا آمد .در  27مادي
 1320ه.ق در سامرا درگذشت و در نجف اشرف ،به

ص199 :
1- www.عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريفarsnews.com
خاك سپرده شد .عیت مرگ وي را مسمومیت نوشته اند.
او در فقه و حديث و ت سییر ،تیحر داشیت و شیعر نیز مي سیرود .از اسقاب وي مي توان به خاتم اسمحدثین،
ع/مه نوري ،میرزاي نوري ،محدث نوري و حا ي نوري اشیاره کرد .وي دايي و پدر همسیر شییخ فضیل اسیه
نوري بود).(1
به احتمال قوي ،مرحوم نوري نخسیتین کسیي بود که با آوردن دريل عقیي و نقیي ،مسییسۀ رسییدن اهل بیت
َ َ ْ َّ َ
اسس/م به کرب /در اربعین اول و م/قات آن ها با ابر را مورد ترديد قرار داد.
عیی ِه
میرزاي نوری ،احیاگر سنت پیاده روی کربال

میرزا نوری ،احیاگر سنت پیاده روی کرب/
بنا بر روايات تاريخی ،پیاده روي براي زيارت کرب ،/تا زمان شیییخ انصییاری  -متوفاي سییال  1281ه.ق -
رسیم بوده اسیت؛ اما در برهه ای از زمان که سیوار شیدن به اتومییل باب گرديد ،پیاده روي اربعین نیز به ورطۀ
فراموشی سپرده شد و بعدها ،توسط میرزا حسین نوری ،دوباره احیا گرديد.
اين عاسم بزرگوار ،نخسییتین بار در عید قربان ،نجف تا کرب /را با پاي پیاده و در مدت سییه روز ،طي کرد و
حدود  30ن ر از دوسییتان و شییاگردانش ،وی را همراهی کردند .محدث نوری از آن پس تصییمیم گرفت هر
َ َ ْ َّ َ
اسس/م
سال اين کار را ت رار کند .آخرين باري که ايشان با پای پیاده ،به زيارت حرم اباعیداسیه اسحسین عیی ِه
مشرف شد ،در سال  1319ه.ق بود).(2
ص200 :
 1- .رك :خاتم اسمحدثین حاج میرزا حسین نوري ،مجید نقدي.
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کتاب نامه
1.آيتي ،محمد ابراهیم« :بررسي تاريخ عاشورا» ،انتشارات صدوق1347 ،ش.
 2.ابن ابی يعقوب ،احمید« :تیاريخ يعقوبی» ،تر میه محمید ابراهیم آيتی ،بنگیاه تر میه و نشییر کتیاب ،تهران ،دوم،
1347ش.
3.ابن اثیر ،عیي« :اسد اسغابة فی معرفة اسصحابة» ،بیروت ،چاپ عادل احمد رفاعی1417 ،ق.
4.ابن اثیر ،عیي« :اس امل فی استاريخ» ،بیروت ،دار صادر1965 ،م.
 5.ابن اشعث کوفی ،محمد« :ارشعثیات» (اسجع ريات) ،تهران ،م تیة نینوی اسحديثه.
6.ابن حجر عسق/نی ،احمد« :ارصابة فی تمییز اسصحابة» ،بیروت ،چاپ عیی محمد بجاوی1412 ،ق.
 7.ابن حجر عسق/ني ،احمد« :تهذيب استهذيب» ،بیروت ،داراس ر سیطیاعة و اسنشر و استوزيع ،اول1984 ،م.
8.ابن حزم ،عیي « :مهرة انساب اسعرب» ،بیروت ،داراس تب اسعیمیه ،چاپ اول1983 ،م.
9.ابن حیون مغربي ،نعمان« :دعائم ارس/م» ،تحقیق آصف فیضی ،قاهره ،داراسمعارف1383 ،ق.
 10.ابن خی ان ،احمد« :وفیات ارعیان و أنیاَ أبناَ اسزمان» ،تحقیق احسان عیاس ،سینان ،داراسثقافه.
 11.ابن سعد ،محمد« :اسطیقات اس یری» ،تحقیق محمد عیداسقادر عطا ،بیروت ،داراس تب اسعیمیه ،چاپ اول1990 ،م.
12.ابن شهرآشوب ،محمد« :مناقب آل ابی طاسب» ،قم ،ع/مه1379 ،ق.
13.ابن طی ور ،احمد« :ب/غات اسنساَ» ،قم ،منشورات م تیة بصیرتی.
14.ابن عید ِ
اسیر ،يوسف « :امع بیان اسعیم» ،بیروت ،دار اس ر.
ص201 :

ِ
عیداسیر ،يوسف« :ارستیعاب فی معرفة ارصحاب» ،بیروت ،چاپ عیی محمد بجاوی1412 ،ق.
15.ابن
 16.ابن عساکر ،عیي« :اع/م اسنسا» ،تحقیق محمد عیداسرحیم ،بیروت ،دار اس ر1424 ،ق.
17.ابن عساکر ،عیي« :تاريخ مدينه دمشق» ،بیروت ،داراس ر1415 ،ق.
 18.ابن عنیه ،احمد« :اس صول اس خريه» ،به اهتمام سید /ل اسدين محدث ارموی ،نشر عیمی و فرهنگی1363 ،ش.
19.ابن قتییه ،عیداسیه« :اسمعارف» ،قاهره ،چاپ ثروت ع اشه1960 ،م.
 20.ابن قوسويه محمد« :کامل اسزيارات» ،تصحیح بهراد ع ری ،تهران ،نشر صدوق ،اول1375 ،ش.
21.ابن قیم وزيه ،محمد« :اع/م اسموقعین» ،رياض ،دار ابن اسجوزی1423 ،ق.
22.ابن کثیر ،اسماعیل« :اسیدايه و اسنهايه» ،بیروت ،داراس ر1986 ،م.
23.ابن مشهدی ،محمد« :اسمزار اس ییر» ،چاپ واد قیومی اص هانی ،قم1419 ،ق.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،بیروت ،دار ارضواَ1424 ،ق.
24.ابن مغازسي ،عیي« :مناقب اْلمام عیی بن أبی طاسب عیی ِه
25.اص هانی ،ابواس رج« :مقاتل اسطاسییین» ،تحقیق احمد صقر ،بیروت ،داراسمعرفه.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م « :صحی ه اسرضا» ،تصحیح واد قیومی اص هانی.
26.امام رضا عیی ِه
 27.امین ،محسن« :اعیان اسشیعه» ،تحقیق حسن ارمین ،بیروت ،داراستعارف.
28.امیني ،عیداسحسین« :اسغدير فی اس تاب و اسسنة و اردب» ،قم1422 ،ق.
29.ب/رری ،احمد« :انساب ارشراف» ،دمشق ،چاپ محمود فردوس اسعیم1996 ،م.
30.بهايي ،محمد« :توضیح اسمقاصد» ،مصر ،مطیعه عیاسیه1313 ،ق.
31.بهیهاني ،محمد باقر« :اسدمعة اسساکیة» ،تهران ،صیام1381 ،ش.
32.بیروني ،ابوريحان« :آثار اسیاقیه عن قرون اسخاسیه» ،فردوس ،اول1390 ،ش.

َ َ ْ َّ َ
اسس/م 1389 ،ش.
33.پیشوايي ،مهدي« :سیره پیشوايان» ،موسسه تعییماتی و تحقیقاتی امام صادق عیی ِه
ص202 :
34.تن ابني ،سییید محمد مهدي« :رياض اسمصییائب» ،تحقیق م سییسییة احیاَ اس تب ارسیی/میة ،قم ،افق فردا ،اول،
1423ق.
35.تهرانی ،آقا بزرگ« :اسذريعة اسی تصانیف اسشیعه» ،بیروت ،دار ارضواَ1403 ،ق.
ِ
36.تهراني ،آقابزرگ« :طیقات اع/م اسشیعه» ،بیروت1972 ،م.
 37.ثق ی ،ابراهیم« :اسغارات» ،تحقیق اسسید /ل اسدين اسحسینی اررموی ،تهران ،سیسیه انتشارات انجمن آثار میی.
 38.یران مسعودِ :
«اسرائد» ،تر مه رضا انزابی ،مشهد ،آستان قدس رضوی ،دوم1376 ،ش.
 39.زائری ،سید نوراسدين« :اسخصائصة اسزينییه» ،قم ،انتشارات اسم تیة اسحیدرية ،اول1383 ،ش.
 40.اسجزيري ،عیداسرحمن« :اس قه عیی اسمذاهب اأربعة» ،بیروت ،دار اس تب اسعیمیة ،دوم1424 ،ق.
 41.معی از پ وهشییگران حوزه عیمیه قم« :گیشیین ابرار» ،قم ،پ وهشیی ده باقراسعیوم ،سییازمان تیییغات اسیی/می،
1389ش.
42.حر عامیی ،محمد« :وسائل اسشیعة» ،تحقیق عیداسرحیم ربانی ،دار احیاَ استراث اسعربی ،پنجم1403 ،ق.
43.حسیني تهراني ،محمد محسن« :اربعین در فرهنگ شیعه» ،قم ،عرش انديشه1384 ،ش.
44.حسیني سی/بي ،ابراهیم« :آمال اسواعیین» ،قم ،نسیم کوثر.
45.حیي ،ابن نما« :مثیر ارحزان» ،قم ،انتشارات مدرسه امام مهدی عجل اسیه تعاسی فر ه اسشريف 1406 ،ق.
46.حیي ،حسن« :تحرير ارح ام» ،قم ،م سسه امام صادق عییه اسس/م1378 ،ش.
47.حیی ،حسن« :خ/صة ارقوال» ،م سسة نشر اس قاهة1417 ،ق.
48.خطیب بغدادی ،احمدِ :
«اسرحیة فی طیب اسحديث» ،بیروت ،چاپ نوراسدين عتر1395 ،ق.

49.خطیب بغدادي ،احمد« :اس اية فی عیم اسرواية» ،بیروت ،دار اس تب اسعیمیه1409 ،ق.
50.خطیب بغدادی ،احمد« :تقیید اسعیم» ،بیروت :چاپ يوسف عش1974 ،م.
ص203 :
51.خواندمیر ،غیاث اسدين« :حییب اسسیر فی اخیار افراد بشر» ،تهران ،نشر خیام1362 ،ش.
 52.دربندي ،م/آقا« :اسرار اسشهادة» ،طوباي محیت ،اول1392 ،ش.
53.ديیا ي ،ابواسقاسم « :زينب اس یری بطیة ِ
اسحرية» ،بیروت ،اسی/ع ،دوم1417 ،ق.
 54.رهیي ،محمد« :سیر اع/م اسنی ،»َ/بیروت ،موسسة اسرساسة ،اول1401 ،ق.
55.رمضاني پور ،موسي« :کرامات حسینیه و عیاسیه» ،قم ،صاسحان1388 ،ش.
56.روحاني ،محمد« :زندگاني حضرت زهرا س/م اسیه عییها » ،تهران ،مهام1377 ،ش.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،تر مۀ محمد مرادی ،قم ،داراسحديث1388 ،ش.
57.ري شهري ،محمد« :دانشنامه امام حسین عیی ِه
58.ري شهري ،محمد« :میزان اسح مة» ،قم ،داراسحديث ،اول1375 ،ش.
59.زبیدي ،مرتضي« :اتحاف اسساده اسمتقین بشرح احیاَ عیوم اسدين» ،بیروت ،دار اس تب اسعیمیه.
 60.سیط بن وزی ،يوسف« :تذکرة اسخواص» تحقیق حسین تقی زاده ،اسمجمع اسعاسمی رهل اسییت ،اول1426 ،ق.
61.سی ي ،تقی اسدين« :ش اَ اسسقام في زيارة خیر ارنام» ،تهران ،نشر مشعر.
 62.سزگین ،ف اد« :تاريخ استراث اسعربی» ،محمود فهمی حجازی ،رياض1403 ،ق.
 63.سید بن طاووس ،عیداس ريم« :فرحة اسغري» ،مرکز اسغدير سیدراسات اْلس/میة1419 ،ق.
64.سید بن طاووس ،عیي« :إقیال اأعمال» ،چاپ واد قیومی اص هانی ،قم .1414
65.سید بن طاووس ،عیي« :اسیهوف عیي قتیي اسط وف» ،تهران ،هان1348 ،ش.

66.سید بن طاووس ،عیي« :کشف اسمحجه» ،تر مه اسد اسیه میشری ،تهران ،نشر فرهنگ اس/می ،اول1368 ،ش.
 67.سید بن طاووس ،عیي« :مصیاح اسزائر» ،تحقیق م سسة آل اسییت رحیاَ استراث ،قم ،اول1416 ،ق.
ِ
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،بیروت ،داراسمرتضی1409 ،ق.
68.شیر ،واد« :أدب اسطف او شعراَ اسحسین عیی ِه
ص204 :
 69.شیینجي ،م من« :نور اربصار فی مناقب آل بیت اسنیی اسمختار» قم ،رضی.
 70.شريف اسقرشی ،باقر« :اسسیده زينب» ،بیروت ،داراسمحجة اسییضاَ اول1422 ،ق.
 71.شعراني ،ابواسحسن« :دمع اسسجوم في تر مة ن س اسمهموم» ،قم ،م سسه انتشارات هجرت1381 ،ش.
72.شوشتري ،محمد تقي« :قاموس اسر ال» ،م سسة اسنشر ارس/می ،سوم1431 ،ق.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اس/می1384 ،ش.
73.شهیدی ،سید ع ر« :زندگانی امام صادق عیی ِه
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اس/می1385 ،ش.
74.شهیدی ،سید ع ر« :زندگانی عیی بن اسحسین عیی ِه
 75.شییخ طیرسیی« :اع/م اسوری باع/م اسهدی» ،تحقیق موسیسیة آل اسییت رحیاَ استراث ،قم ،موسیسیة آل اسییت رحیاَ
استراث1417 ،ق.
76.صدوق ،محمد بن بابويه« :ارماسی» ،کتابخانه اس/میه1362 ،ش.
77.صدوق ،محمد بن بابويه« :خصال» ،تصحیح عیی اکیر غ اری ،دفتر انتشارات اس/می1362 ،ش.
78.صدوق ،محمد بن بابويه« :عیون اخیار اسرضا» ،بیروت ،چاپ حسین اعیمی1404 ،ق.
79.صدوق ،محمد بن بابويه« :کمال اسدين و تمام اسنعمة» ،قم ،چاپ عیی اکیر غ اری1363 ،ش.
80.صدوق ،محمد بن بابويه« :کمال اسدين و تمام اسنعمه» ،تهران ،داراس تب ارس/میه1359 ،ق.
81.صدوق ،محمد بن بابويه« :معانی ارخیار» ،قم ،چاپ عیی اکیر غ اری1361 ،ش.

82.صدوق ،محمد بن بابويه« :من ر يحضره اس قیه» ،قم :م سسة اسنشر اْلس/می1404 ،ق.
83.صی ار قمي ،محمد« :بصیائر اسدر ات فی فضیائل آل محمد عییهم اسسی/م » ،قم ،چاپ محسین کوچه باغی تیريزی،
1404ق.
ص205 :
84.صنعاني ،عیداسرزاق« :ت سیراسقرآن» ،رياض ،چاپ مصط ی مسیم محمد1410 ،ق.
 85.طیري ،عمیاداسدين حسیین« :کامل بهیائي» ،تصییحیح اکیر صیی یدری قزوينی ،تهران ،انتشییارات مرتضییوی ،دوم،
1386ش.
86.طیري ،عماداسدين محمد« :بشارة اسمصط ی سشیعة اسمرتضی» ،نجف1383 ،ق.
 87.طیری ،محمید بن رير« :تیاريخ اأمم و اسمیوک»،تحقیق محمید ابواس ضیییل ابراهیم ،بیروت ،داراستراث ،دوم،
1967م.
88.طريحی ،فخراسدين« :مجمع اسیحرين» ،تصحیح سید احمد حسینی ،تهران ،اسم تیة اسمرتضوية ،دوم1362 ،ش.
89.طوسي ،محمد« :استییان فی ت سیراسقرآن» ،بیروت ،چاپ احمد حییب قصیر عامیی.
90.طوسی ،محمد« :اسغییه» ،تهران ،م تیه نینوی.
91.طوسي ،محمد« :تهذيب ارح ام» ،تصحیح سید حسن خرسان ،بیروت ،دار ارضواَ ،دوم1406 ،ق.
92.طوسي ،محمد« :ر ال» ،قم ،چاپ واد قیومی اص هانی1415 ،ق.
93.طوسي ،محمد« :مصیاح اسمتهجد» ،بیروت ،موسسه فقه اسشیعه1411 ،ق.
94.عیوی ،سید احمد« :راهنمای مصور س ر زيارتی عراق» ،قم ،معروف1389 ،ش.
 95.عیاشي ،محمد« :ت سیر عیاشي» ،تحقیق سید هاشم رسول مح/تي ،تهران ،م تیة ارس/میة.

96.قاضیي طیاطیايي ،سیید محمد عیي« :تحقیق دربارۀ اربعین اول سیید اسشیهدا» ،قم ،بنیاد عیمي و فرهنگي شیهید آية
اسیه قاضي طیاطیايي1368 ،ش.
97.قاضی نعمان ،محمد« :شرح ارخیار» ،تحقیق سید محمد حسینی /سی ،قم ،امعه مدرسین ،دوم1414 ،ق.
98.قرطیي ،محمد« :اسجامع رح ام اسقرآن» ،بیروت1405 ،ق.
99.قطب راوندي ،سعید« :اسخرائر و اسجرائح» ،امعه مدرسین حوزه عیمیه قم ،دفتر انتشارات
ص206 :
اس/می1376 ،ش.
100.قمی ،عیاس« :اس نی و اأسقاب» ،نجف أشرف ،نشر حیدريه1389 ،ق.
101.قمي ،عیاس« :تح ة ارحیاب فی نوادر آثار ارصحاب» ،تهران1369 ،ق.
102.قمي ،عیاس« :س ینة اسیحار» ،دار ارسوة سیطیاعة و اسنشر ،اول1414 ،ق.
103.قمي ،عیاس« :وقايع اريام» ،قم ،نور مطاف1388 ،ش.
104.قندوزی ،سییمان« :ينابیع اسموده سذوی اسقربی» ،تحقیق سید عیی مال اشرف حسینی ،داراأسوه ،اول1416 ،ق.
105.کیینی ،محمد« :اصول کافی» ،تحقیق عیی اکیر غ اری ،تهران ،داراس نب ارس/میه1388 ،ق.
106.کمونه حسینی ،عیداسرزاق« :موارد اْلتحاف فی نقیاَ اأشراف» ،نجف اشرف ،نشر اْلداب1388 ،ق.
107.کشي ،محمد« :اختیار معرفة اسر ال» ،چاپ حسن مصط وی ،مشهد1348 ،ش.
108.گر ی ،ابواسقاسم« :تاريخ فقه و فقها» ،تهران ،سمت1385 ،ش.
109.مازندراني ،محمد مهدي« :معاسي اسسیطین» ،تیريز ،راه آسمان1381 ،ش.
110.مامقاني ،عیداسیه« :تنقیح اسمقال» ،م سسة آل اسییت ْلحیاَ استراث ،قم1423 ،ق.

111.مجیسی ،محمد باقر« :بحار ارنوار» ،تهران ،اس/میه.
 112.مح/تی ،ربیح اسیه« :رياحین اسشريعة» ،تهران ،دار اس تب ارس/میه.
113.مدرس ،محمد عیي« :ريحانه اردب» ،انتشارات خیام ،سوم1369 ،ش.
ِ 114.مزی ،يوسف« :تهذيب اس مال فی اسماَ اسر ال» ،بیروت ،چاپ بشار عواد معروف1422 ،ق.
115.م ید ،محمد« :اررشاد» ،قم ،کنگره شیخ م ید1413 ،ق.
116.م ید ،محمد« :مسار اسشیعه» ،تحقیق مهدی نجف ،بیروت ،دار اسم ید ،اول1414 ،ق.
َ َ ْ َّ َ
اسس/م » ،بیروت ،داراس تاب ارس/میه ،پنجم1979 ،م.
117.مقرم ،عید اسرزاق« :مقتل اسحسین عیی ِه
ص207 :
َ َ ْ َّ َ
اسس/م 1389 ،ش.
118.م ارم شیرازي ،ناصر« :م اتیح نوين» ،قم ،مدرسه امام عیي عیی ِه
119.می ي تیريزي ،واد« :اسمراقیات» ،تر مه کريم فیضي ،قائم آل محمد1392 ،ش.
 120.موسوي زنجاني ،ابراهیم« :وسییة اسدارين» ،بیروت ،م سسه ارعیمی سیمطیوعات1395 ،ق.
121.موريي ،احمد« :ارربعینیات» ،مشهد ،چاپ نهضت ،اول1369 ،ش.
122.نجاشی ،احمد« :ر ال» ،تصحیح سید موسی شییری زنجانی ،قم ،دفتر انتشارات اس/می1407 ،ق.
123.نوری ،حسین« :مستدرک اسوسائل» ،قم ،آل اسییت1407 ،ق.
ِ
124.واثقي ،حسین « :ابر بن عیداسیه ارنصاری :حیاته و مسنده» ،قم1378 ،ش.
 125.يزدي حائري ،عیي« :إسزام اسناصب في إثیات اسحجة اسغائب» ،بیروت ،م سسة اأعیمي ،اول1422 ،ق.

