
در غروب عطش آلود، وقتی برق شقاوت خنجری آبگون بر حنجره آخرین 
شهید نشست، وقتی صدای شکستن استخوان در گوش سم های تازه عوض 
شده پیچید، و آن گاه که خیمه ها در رقص شعله ها گم شدند، جالدان همه 

چیز را تمام شده انگاشتند. 
دشمن به جشن و سرور ایستاد و نوازندگان، دست افشان و پای کوبان، در 
کوچه های آراسته، به انتظار کاروانی نشستند که با هفتاد و دو داغ، با هفتاد و 
دو پرچم، با شکسته ترین دل و تاول زده ترین پا، به ضیافت تمسخر و طعنه و 

خاکستر و خنده می آمد. 

ولی، چهل روز گذشت...
حقیقت، عریان تر و زالل تر از همیشه، از افق خون سر برآورد. کربال 
به بلوغ خویش رسید و جوشش خون شهیدان، خاشاک ستم را به 

بازی گرفت. 
خونی که آن روز در غریبانه ترین غروب، در گمنام ترین زمین و در 
عطشناک ترین لحظه بر خاک چکه کرد، در آوندهای زمین جاری 

شد و رگ های خاک را به جنبش و جوشش و رویش خواند. 
پتک  جز  و  ندیده اند  رسوایی  جز  یزیدیان،  که  است  روز  چهل 

استخوان کوب، فریادی نشنیده اند. 

اربعین است...
کاروان به مقصد می رسد. تیر عشق کارگر افتاده و قلب سیاهی 

چاک خورده است. 

اربعین است...
هنگامه کمال خون، باروری عشق و ایثار، فصل روییدن. هنگام 
میثاق است و دوباره پیمان بستن. به راستی کدامین سر، سودای 
همراهی این سر بریده را دارد و کدامین همت، ذوالجناح بی سوار را 

زین خواهد کرد. 

اربعین است...
عشق با تمام قامت بر قله گودال ایستاده و دو دستی که در ساحل 
علقمه کاشته شد، بلند و استوار، چونان نخل های بارور، سربرآورده 

است.
به راستی، کدامین یاور، به همنوایی و همراهی برمی خیزد؟

اربعین
در متون دینی یکی از تعبیرهای رایج عددی ، تعبیر اربعین است که 
در بسیاری از موارد به کار رفته است . گفته شده که عدد چهل در 

سن انسان ها، نشانه بلوغ و رشد فکری است .
در قرآن آمده که »میقات « موسی با پروردگارش در طی چهل روز 
حاصل شده است . روایت است که  حضرت آدم چهل شبانه روز بر 
روی کوه صفا درحال سجده بود.1 اخبار و روایات متعددی با این 
مضامین وارد شده است، اما تنها چیزی که درباره برخی از این 
اعداد می شود گفت آن است که آن اعداد معین نشانه کثرت است  
اما بیش از این هرچه گفته شود، نمی توان به عنوان یک استدالل 

به آن نظر کرد.
روز بیستم صفر )اربعین( زمانی است که حرم امام حسین)ع( یعنی 

کاروان اسرا، از شام به مدینه مراجعت کردند. روزی است که جابر بن 
عبداهلل انصاری ، صحابی رسول خدا)ص(، از مدینه به کربال رسید تا 
به زیارت  قبر امام حسین)ع( بشتابد. او نخستین کسی است که قبر 

آن حضرت را زیارت کرد.
زیارت امام حسین)ع( در این روز مستحب است. درباره استحباب 
زیارت  تعلیم  یکی  است:  دست  در  روایت  دو  اربعین،  زیارت 
اربعین به صفوان جّمال توسط امام صادق)ع( و دیگری روایت 
امام عسکری)ع( که زیارت اربعین را یکی از نشانه های مؤمن بیان 

می کند.
 شیعیان بر اساس اعتباری که این روز میان آنان داشته، زیارت اربعین 
می خوانده اند و اگر می توانسته اند مانند جابر بر مزار امام  حسین)ع( 
گرد آمده و آن امام را زیارت می کردند. این سنت تا امروز، با قوت 
برپاست  و میلیون ها شیعه از سراسر جهان در این روز بر مزار امام 

حسین)ع( جمع می شوند. 

دلیل برزگداشت اربعین
است :  عسکری)ع(  امام  روایت  اربعین ،  درباره  نکته  مهم ترین 

»نشانه های مؤمن پنج چیز است : 
1ـ خواندن 51 رکعت نماز )نمازهای واجب، نماز شب، نوافل (

2ـ زیارت اربعین
3ـ قراردادن انگشتری در دست راست
4ـ پیشانی را در سجده بر خاك نهادن

5ـ  بلند خواندن بسم اهلل الرحمن الرحیم در نماز.«
این حدیث، مدرك معتبری است که جدای از خود زیارت اربعین 
که در منابع دعایی آمده،  به اربعین امام حسین)ع( و بزرگداشت آن 

روز تصریح کرده  است .
در مصباح المتهجد نیز درباره خواندن زیارت اربعین ، آدابی ذکر 

شده است.

اربعین است...
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منشأ اربعین 
درمنابع،بهاینروزبهدواعتبارنگریستهشدهاست:

نخستروزیکهاسرایکربالازشامبهمدینهمراجعت
کردند.

دومروزیکهجابربنعبداهللانصاری،بهکربالواردشدتا
قبرحضرتاباعبداهللالحسین)ع(رازیارتکند.

شیخطوسیدرکتابمصباحالمتهّجدمینویسد:بیستمماه
صفرروزیاستکهحرمسیدمااباعبداهللالحسین)ع(ازشام
بهمدینهمراجعتکردونیزروزیاستکهجابربنعبداهلل
انصاری،صحابیرسولخدا)ص(ازمدینهواردکربالشدتاقبر

حضرترازیارتکند.2
مضموناینمطالبدرمنابعدیگریهمچوننزهةالزاهد3،
ترجمهفارسیفتوحابناعثم4ومصباحکفعمیکهازمتون
دعاییبسیارمهمقرننهمهجریمیباشد،نیزآمدهاست.
درهرصورت،زیارت اربعیناززیارتهایموردوثوقامام

حسین)ع(استکهازلحاظمعناومفهومقابلتوجهاست.

بازگشت اسیران به مدینه یا کربال
شیخطوسی،اربعینرازمانبازگشتاسرایکربالازشامبه
مدینهدانستهاست.نقلیدیگر،اربعینرابازگشتاسراازشامرا
به»کربال«تعیینکردهاست.ازلحاظمنابعکهن،اعتبارسخن

نخستبیشازسخندوماست.

در متونی مانند »لهوف« آمده که اربعین ، مربوط  به زمان بازگشت 
اسرا، از شام به کربالست . اسیران ، از راهنمایان خواستند تا آنها را از 

کربال عبور دهند.
آنچه مشخص است این است که نخستین زیارت امام حسین)ع( در 
نخستین اربعین توسط جابر بن عبداهلل انصاری صورت گرفته و از آن 
پس ائمه اطهار)ع( که از هر فرصتی برای رواج زیارت امام حسین)ع( 
بهره می گرفتند، آن روز را به عنوان روزی که زیارت امام حسین)ع( در 

آن مستحب است ، اعالم فرمودند.

زیارت اربعین
متن زیارت اربعین از سوی حضرت صادق)ع( انشاء شده و با داشتن 
مضامین عالی ، شیعیان را از زیارت آن حضرت در این روز برخوردار 

می کند.
اهمیت خواندن زیارت اربعین تا جایی است که از عالئم شیعه 
دانسته شده، این زیارت در مصباح المتهجد شیخ طوسی و تهذیب 

االحکام وی آمده است . 
زیارت  اربعین از جهاتی مشابه برخی دیگر از زیارات است ، اما از آن 
روی که مشتمل بر برخی از تعابیر جالب در زمینه هدف امام حسین)ع( 

از قیام است ، دارای اهمیت ویژه می باشد. در بخشی از این 
زیارت درباره هدف امام حسین )ع( از این نهضت آمده: »َو بََذَل 
اللَِة َو َقْد  ُمْهَجتَُه ِفيَك لِيَْستَنِْقَذ ِعبَاَدَك ِمَن الَْجَهالَِة َو َحيَْرِة الضَّ
ُه بِاْلَْرَذِل اْلَْدنَى«. خدایا،  نْيَا َو بَاَع َحظَّ تُْه الدُّ تََواَزَر َعلَيِْه َمْن َغرَّ
امام حسین)ع( همه چیزش را برای نجات بندگانت از نابخردی 
و سرگشتگی و ضاللت در راه تو داده در حالی که مشتی فریب 
خورده که انسانیت  خود را به دنیای پست فروخته اند بر ضد وی 

شوریده آن حضرت را به شهادت رساندند.
در برخی از روایاتی که در باب زیارت امام حسین)ع( در کتاب 
کامل الزیارات  ابن قولویه آمده ، گریه چهل روزه آسمان و زمین 

و خورشید و مالئکه را بر امام حسین )ع( یادآوری شده است .5

1. مستدرک وسائل ج 9، ص 329.
2. مصباح المتهجد، ص 787.

3. نزهة الزاهد، ص 241.
4. الفتوح ابن اعثم ، تصحیح مجد طباطبائی ، ص 916.

5. اربعین شهید قاضی ، ص 386.
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