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درآمد
مراســم با شــکوه اربعیــن حســینی در کربــای 
ــه  ــه ائم ــری داهیان ــمندی و رهب ــا هوش ــی ب معل
اطهــار بــه یــک ســنت جاویــد و تــراث مانــدگار در 
ــورا  ــزرگ عاش ــت ب ــام نهض ــال پی ــت و انتق صیان

ــدل شــده اســت.  ب
ایــن تــراث ارزشــمند بــا مجاهــدت علمــای بزرگــی 
چــون فقیــه بــزرگ و نواندیــش آیــت اللــه العظمــی 
بزرگــوار  عالــم  مرحــوم  و   wانصــاری شــیخ 
و  فقاهــت  بزرگ اندیشــان  و   wنــوری محــدث 
ــرمایه  ــک س ــوان ی ــه عن ــتb ب ــل بی ــارف اه مع
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و  هویت بخشــی  عامــل  و  اجتماعــی  ارزشــمند 
انســجام و اقتــدار پیــروان اهــل بیــتb بــه ودیعت 
بــه مــا رســیده اســت کــه بــه ُیمــن انفــاس قدســی 
پیچیــده  اوضــاع  در   سیدالشــهدا حضــرت 
و فتنه آلــود جهــان اســام بــه عنــوان کانــون 

ــید. ــاب درخش ــام ن ــی اس تجل
ــت ها  ــا برداش ــال ب ــده ای از جّه ــه ع ــی ک در زمان
ــز را  ــام عزی ــره اس ــه، چه ــای نابخردان و رفتاره
غبارآلــود و مشــوش نموده انــد و اســام را سراســر 
دیــن ســتیز و جنــگ و خشــونت معرفــی کردنــد، 
اربعیــن حســینی، مدنیــت جدیــدی را بــر اســاس 
ــار در  ــت و ایث ــح، معرف ــتی، صل ــاون، نوع دوس تع
ــه رخ  ــود و ب ــیم نم ــی ترس ــمان جهان ــر چش براب

کشــید.
فلســفه قیــام حضــرت در بیــان رســا و نورانــی 
ــیره  ــای س ــا احی ــه همان ــده ک ــح ش ــان تصری ایش
بــا  مبــارزه  و  دیــن  از  دفــاع  و   nرســول الله
بدعت هــای دینــی بــوده اســت؛ آن انــوار قدســی 
و جرعه هــای چشــمه همیشــه جوشــان نهضــت 
عاشــورا بــار دیگــر بــه رســالت تاریخــی خــود 
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ــن رحمــت، محبــت، صــاح،  ــد و دی عمــل کردن
ــرد. ــی ک ــان معرف ــه جهانی ــت را ب ــداد و هدای س

مرکــزی  ســتاد  آموزشــی  و  فرهنگــی  کمیتــه 
اربعیــن حســینی جهــت پاسداشــت، ترویــج 
و تبییــن ایــن آییــن پرشــکوه و حرکت آفریــن، 
از  را  آن  تاریخــی  و  فکــری  عقبه هــای  تبییــن 
اقــدام  دانســته،  خــود  خطیــر  مســئولیت های 
بــه تولیــد و تدویــن محتواهایــی در قالب هــای 
ــه  ــت. از جمل ــوده اس ــتا نم ــن راس ــف در ای مختل
ــرادر  ــه ب ــت ک ــر اس ــن حاض ــا، مت ــن محتواه ای
ــن و  ــی، تدوی ــوب توکل ــر یعق ــاب دکت ــد جن ارجمن
ــا اصاحاتــی در قالــب ایــن کتاب چــه تنظیــم و  ب

ــت.  ــده اس ــر ش منتش
ــد در جهــت انجــام رســالت  ــدان امیــد کــه بتوان ب
خــود، گامــی هرچنــد کوتــاه برداشــته باشــیم. 
ــل  ــد اه ــی و نق ــنهادهای اصاح ــرات و پیش نظ

ــود. ــد ب ــان خواه ــب امتن ــم موج ــر و قل نظ
کمیته فرهنگی و آموزشی   ستاد مرکزی اربعین حسینی   1438 / 1395
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اربعیــن یــا چهــل، به صورت هــای مختلــف در 
ــه   ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــامی م ــگ اس فرهن
ــدا  ــای عظــام، ابت ــن واژه در ســنت انبی اســت. ای
ــه صــورت نشــانه کمــال شــناخته شــده اســت؛  ب
چــه ایــن کــه اکثــر انبیــا در ســن چهــل ســالگی 

ــوت مبعــوث شــدند. ــه نب ب
چله نشــینی  بــه  اربعیــن  واژه  یهــود،  دیــن  در 
ــد.  ــاق ش ــور اط ــوه ط ــی در ک ــرت موس حض
ــور  ــوه ط ــه ک ــب ب ــی ش ــده س ــا وع ــش ب حضرت
ــا ده شــب دیگــر تکمیــل  ــد آن را ب رفــت و خداون
ــن واژه در  ــد. ای ــب ش ــل ش ــرد و چه ــم ک و تتمی
ــرت  ــه حض ــی ب ــدۀ اله ــت وع ــم، روای ــرآن کری ق
ــد.  ــادآوری می فرمای ــن وی را ی ــی و اربعی موس
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تَْمْمَناَهــا ِبَعْشــٍر 
َ
»َو َواَعْدنـَـا ُموَســى ثاَلِثیــَن لَْیلـَـةً َو أ
ــةً« َ ــَن لَْیل ْرَبِعی

َ
ــِه أ ــاُت َربِّ ــمَّ ِمیَق فََت

ــراوان  ــوارد ف ــل در م ــدد چه ــن، ع ــر ای ــاوه ب ع
ــا  دیگــر، نظیــر روایــت اخــاص در چهــل روز »َم
ْرَبِعیــَن َصَباحــاً ِإلَّ 

َ
ــزَّ َو َجــلَّ أ َّــِه َع ــٌد ِلل َــَص َعْب ْخل

َ
أ

ــاِنِه«  َــى ِلَس ــِه َعل ــْن قَلِْب ــِة ِم ــُع الِْحْكَم ــَرْت َيَناِبی َج
آمــده اســت.

در روایت دیگری آمده است: 
 و ائمــه  iاگــر کســی چهــل حدیــث از پیامبــر
را حفــظ نمایــد، در روز قیامــت فقیــه مبعــوث 

ــد.  ــد ش خواه
بــر همیــن اســاس، بســیاری از فقهــا کتاب هایــی 
ــر  ــته و منتش ــث« نوش ــن حدی ــوان »اربعی ــا عن ب
ــا شــاید مشــمول رحمــت الهــی شــده  ــد ت کرده ان

ــه مبعــوث شــوند. و در قیامــت فقی
امــا اربعیــن در ایــام پــس از مــرگ نیــز از مــواردی 
توجــه  آن  بــه  مســلمانان  بیــن  در  کــه  اســت 
ــوی  ــوع روح به س ــوارد رج ــی از م ــه یک ــد ک می ش
ــت.  ــرگ اس ــس از م ــت آن پ ــس از مفارق ــدن پ ب
از ایــن رو بــرای امــوات پــس از مــرگ مراســم 
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اربعیــن برگــزار می نماینــد یــا ایثــار خیــرات و 
می نماینــد. مبــرات 

اعطــای  و  احتــرام  اســامی  ســنت  اینکــه 
ــا  ــن ی ــای اربعی ــت در روزه ــا پاس داش ــات ی صدق
چهلــم متوفــی از کجــا آغــاز شــده، جــای بحــث 
ــن  ــی از اصلی تری ــًا یک ــی قطع ــق دارد، ول و تحقی
نقــاط مــورد توجــه در ایجــاد ایــن ســنت اســامی 
در   سیدالشــهدا اربعیــن  در  زیــارت  وقــوع 
را  صــادق،آن  امــام  حضــرت  و  کرباســت 
ــن  ــان مؤم ــم انس ــیار مه ــانۀ بس ــوان نش ــه عن ب
 ــکری ــن عس ــام حس ــرت ام ــمرده و حض برش

ــت. ــته اس ــام داش ــز آن را اع نی

اربعیــن برگــزار می نماینــد یــا ایثــار خیــرات و 
می نماینــد. مبــرات 

اعطــای  و  احتــرام  اســامی  ســنت  اینکــه 
ــا  ــن ی ــای اربعی ــت در روزه ــا پاس داش ــات ی صدق
چهلــم متوفــی از کجــا آغــاز شــده، جــای بحــث 
ــن  ــی از اصلی تری ــًا یک ــی قطع ــق دارد، ول و تحقی
نقــاط مــورد توجــه در ایجــاد ایــن ســنت اســامی 
در   سیدالشــهدا اربعیــن  در  زیــارت  وقــوع 
را  صــادق،آن  امــام  حضــرت  و  کرباســت 
ــن  ــان مؤم ــم انس ــیار مه ــانۀ بس ــوان نش ــه عن ب
 ــکری ــن عس ــام حس ــرت ام ــمرده و حض برش

ــت. ــته اس ــام داش ــز آن را اع نی
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زنانــی اســت  از  ام ســلمه یکــی  المؤمنیــن  ام 
ــوده  ــتb ب ــل بی ــوی اه ــرار معن ــرم اس ــه مح ک
و روایــات اخاقــی و عرفانــی و پیشــگویی های 
و  عاشــورا  دربــاره  را   iنبی اکــرم حضــرت 
ماجــرای شــهادت حضــرت سیدالشــهدا بیــان 

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــرi  ب ــط پیامب ــار توس ــن اخب ــان ای ــرای بی ماج
ام المومنیــن ام ســلمه در میــان صحابــۀ خــاص و 
 معتقــدان بــه والیــت امــام علــی بــن ابیطالــب
ــن کــه در  ــا ای ــود. ت در آن زمــان شــناخته شــده ب
ــری،  ــری قم ــال 61 هج ــورای س ــر روز عاش عص
ام المومنیــن ام ســلمه در پــی مشــاهده واقعــه ای 
متوجــه شــهادت امــام حســین بــر اســاس 



15 ننمز ر گن ع ر  رنیننرا

و  شــیون  شــد.صدای   iپیامبــر غیبــی  اخبــار 
ــه اش  ــرد خان ــه گ ــده ای ب ــت و ع ــه او برخاس نال
جمــع شــدند و از اخبــار غیبــی پیامبــرi کــه 
امــام حســین بــن علــی در کربــا بــه شــهادت 

می رســد پــرده برداشــت.
ــاب  ــی از اصح ــاری یک ــه انص ــن عبدالل جابــر ب
برجســته پیامبــرi ،شــخصیتی موجــه، معتبــر و از 
کســانی بــود کــه بــه اهــل بیــتb عاقمنــد بــود، 
امــام تحــت تأثیــر فشــار خانــدان امــوی )معاویــه و 
یزیــد( کــه در آن تاریــخ بیســت ســالی بــود کــه بــر 
سرنوشــت مســلمانان حاکــم بودنــد، قــرار نگرفــت 
و از راویــان احادیــث فضیلــت و منزلــت امــام 

علــی بــن ابیطالــب بــود. 
وی کــه هنــگام شــهادت امــام حســین ســنی 
از او گذشــته بــود و از بــزرگان صحابــه بــه شــمار 
می رفــت کــه در پنجــاه ســال بعــد از پیامبــرi در 

ــد.  ــات بوده ان ــد حی قی
ســن او را قریــب نــود ســال دانســته اند و چشــمان 

او را نابینــا یــا کم ســو گــزارش کردنــد.
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بــه   iپیامبــر از  فراوانــی  روایــات  جابــر چــون 
ــود و  ــی ب ــؤاالت فراوان ــع س ــت، مرج ــر داش خاط
شــاگردانی در نقــل روایــت و حدیــث داشــت.

در زمــان امــام علــی بــن ابیطالــب روزی پــدر و 
مــادری، فرزنــد تــازه بــه دنیــا آمــده  را روی دســت 
گرفتنــد و بــه ســرعت ســمت امــام علــی آمدنــد 
نامــی  فرزندشــان  بــرای  خواســتند  امــام  از  و 

بگــذارد.
حضــرت فرمــود: ایــن عطیــه و هدیــه الهــی 

اســت. 
بدیــن ترتیــب عطیــه نــام گرفــت. عطیــۀ کوفــی از 
بــزرگان تابعیــن، زبردســت در علــم تفســیر قــرآن 
و از کســانی اســت کــه در محضــر جابــر بــن 
ــود،  ــردازد و خ ــذ می پ ــه تلم ــاری ب ــه انص عبدالل
مــورد  و  شــده  شــناخته  اســت  جوان مــردی 

اعتمــاد و احتــرام مــردم.
در عصــر عاشــورای ســال 61 هجــری، آن هــا 
 ــی ــن عل ــین ب ــی حس ــروج ناگهان ــر خ ــه خب ک
ــه ســمت مکــه و ســپس حرکــت او از  ــه ب از مدین
مکــه بــه ســمت کوفــه را شــنیده بودنــد، ناگهــان 
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از اخبــار غیبــی پیامبــرi  بــه ام ســلمه، خبــر 
شــهادت امــام حســین را در کربــا شــنیدند و 
گــرد خانــه ام ســلمه جمــع شــدند. در ایــن میــان، 
جابــر بــه تــب و تــاب افتــاد کــه بــه زیــارت مشــهد 

ــرود. و مقتــل ســید شــباب اهــل بهشــت ب



جابر بن عبداهلل و 
اربعین حسینی
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زمــان حرکــت جابــر دقیقــًا مشــخص نیســت، امــا 
ــی  ــود نابینای ــا وج ــر ب ــت، جاب ــهور اس ــه مش آن چ
ــی 1200  ــیر طوالن ــی مس ــه کوف ــراه عطی ــه هم ب
کیلومتــری مدینــه تــا کربــا را طــی کــرد و پــس از 
رســیدن بــه کربــا در فــرات غســل کــرد و در برابــر 
قبــر امــام حســین بــه زیــارت ایســتاد و در رثــای 
او اشــک ریخــت، نالــه کــرد و یــاد امــام را گرامــی 
داشــت. هنگامــی کــه امــام را مخاطــب قــرار داد و 
از او صدایــی نشــنید، بــه خــود گفــت: »چگونــه تــو 
را جــواب دهــد کــه در حالــی کــه بیــن ســر و بــدن 

ــد؟« ــه انداخته ان ــخ فاصل ــا فرس ــن او صده نازنی
ــاری  ــه انص ــن عبدالل ــر ب ــهور، جاب ــاف مش برخ
ــرم  ــارت ح ــافران زی ــن مس ــی، اولی ــه کوف و عطی
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مثنــی  حســن  او،  از  پیــش  نبودنــد،  حســینی 
ــرادرزاده ارشــد امــام حســین و فاطمــه بنــت  ب
الحســین زائــران مرقــد سیدالشــهدا بودنــد.
حرکــت  جریــان  الحســیندر  بنــت  فاطمــه 
کاروان حســینی بــه ســمت کوفــه، توســط پــدرش 

ــد.  ــی درآم ــن مثن ــد حس ــه عق ب
حســن مثنــی نیــز مانند دیگــر جوانــان بنی هاشــم، 
در جنــگ شــرکت داشــت و ضربتــی هولنــاک 
ــه شــهادت رســیده  خــورد و تصــور می رفــت کــه ب
باشــد. ولــی زمانــی کــه اشــقیای دشــت کربــا بــه 
قصــد جنایتــی افــزون، بــرای ســر بریــدن فرزنــدان 
علــی و فاطمــهh مشــغول شــدند،دیدند کــه 
حســن مثنــی زنــده اســت. از آنجــا کــه اســماء 
خارجــه )از فرماندهــان ســپاه دشــمن( در صحنــه 
حاضــر بــود، بــه دلیــل نســب فامیلــی کــه از ناحیــه 
مادرحســن مثنــی بــا قبیلــه وی داشــت، بــا بریــدن 
ســر حســن مخالفــت کــرد. کار بــه درگیــری کشــید 
ــا داوری عمربــن ســعد، بــه نفــع اســماء  و نهایتــًا ب
خارجــه کــه چــون جنــگ تمــام شــده و اســماء نیــز 
خدمــات زیــادی بــرای مــا کــرده اســت،آن مجروح 
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را بــه او بخشیدند.اســماء خارجــه، حســن مثنــی را 
بــر شــتر ســوار کــرد، بــه کوفــه آورد و بــه مــداوای 
ــوذ  ــال نف ــت ِاعم ــن توانس ــت. همچنی وی پرداخ
دیگــری انجــام دهــد و فاطمــه بنت الحســین را 
از جمــع اســرا خــارج نمایــد و بــه بهانــه پرســتاری از 
حســن از ادامــه اســارت نجــات دهــد تــا بــه درمــان 

حســن کمــک نمایــد.
حســن مثنــی از معــدود فرزنــدان بازمانــده امــام 
 و بــه شــدت مــورد عاقــه امام حســین حســن
ــه همــراه فاطمــه بنــت الحســین، جــزو  ــود کــه ب ب
اولیــن کســانی بودنــد کــه پــس از مــداوا بــه کربــا 

آمدنــد و بــه زیــارت قبــر امــام پرداختنــد.
بی شــک در ایــن میــان، عــاوه بــر اهالــی قبیلــه 
بنی اســد، قبیلــه حبیــب بــن مظاهــر نیــز زودتــر از 

جابــر و حســن مثنــی بــه زیــارت قبــر آمدنــد.
بــه  کمــک  بــرای  وی  توســط  حبیــب،  قبیلــه 
امــام دعــوت شــده بودنــد، ولــی بــه دلیــل 
ــد،  ــان، در راه ماندن ــه آن ــه دشــمن ب ــه جداگان حمل
بــه کربــا نرســیدند و شــهدایی هــم تقدیــم کردنــد. 
ــارت  ــی زی ــی و تاریخ ــت روای ــورت، ثب ــر ص در ه
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ــفر او و  ــت س ــاری و اهمی ــه انص ــن عبدالل جابرب
نــام آوری اش باعــث شــده کــه اولیــن زیــارت کــه 
در اربعیــن شــهادت امــام حســین واقــع شــد، 

ــخ ثبــت شــود. ــر در تاری ــام جاب ــه ن ب
در ایــن میــان، مناقشــه پــر دامنــه دیگــری جریان 
ــته اند،  ــام برگش ــتb از ش ــل بی ــا اه ــه آی دارد ک
ــر ســر قبــر  ــر ب ــا جاب در اربعیــن اول و همزمــان ب
سیدالشــهدا بــه کربــا رســیده اند؟ یــا آن کــه 
ــده و در  ــع نش ــت واق ــن بازگش ــن اول، ای در اربعی
اربعیــن ســال بعــد ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ هــر 
یــک از نقل هــای تاریخــی را اســناد، شــواهد، 
ــدد  ــن، در ص ــن مت ــه ای ــی دارد ک ــن و مدارک قرائ
اثبــات زمــان زیــارت و حضــور هــر یــک از زائــران 
اباعبداللــه نیســت؛ امــا حقیقتــی کــه وجــود دارد، 
ــا  ــارت ب هم نفســی و هم ذات پنــداری در زمــان زی
بازگشــت اهــل بیــتb بــه کربــا اســت، مهم تــر 
ــرت  ــر حض ــا از منظ ــوادث کرب ــدن ح از آن، دی
زینــب کبــری عقیلــه  بنی هاشــمh بزرگ اســطوره 
صبــر و اســتقامت و امــام ســجاد و اسراســت.
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زیارت اربعین در 
فرهنگ اهل بیت



ــک  ــا ی ــورد ب ــروض برخ ــۀ مف ــن نقط ــا آخری کرب
حاکمیــت جائــر اســت. کربــا صحنــه بیشــترین 
ظلــم قابــل تصــور در عقــل شــیطانی، در برخــورد 
بــا یــک جریــان اعتراضــی علیــه حاکمیــت جائــر 
ــا  ــاع گروه ه ــه اجتم ــه نقط ــا همیش ــت. کرب اس
و مجموعه هــای سیاســی معتــرض و انقابــی 
و هم قســم شــدن آنهــا بــوده اســت، از قیــام 
ــد بــن علــی و ده هــا  ــار و زی ــا قیــام مخت توابیــن ت
 ــین ــام حس ــود را راه ام ــه راه خ ــر ک ــام دیگ قی

ــد. ــام کردن اع
قبــر  ســر  بــر  اجتمــاع  اســاس،  همیــن  بــر 
سیدالشــهدا و زیــارت آن امــام ممنــوع و بــا 

می شــد.  برخــورد  آن 
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ــی  ــف ثقف ــن یوس ــاج ب ــروان، حج ــک م عبدالمل
عباســی  متــوکل  دوانقــی،  منصــور  امــوی، 
مســئله  بــا  کــه  بوده انــد  حاکمانــی  جملــه  از 
عــزاداری سیدالشــهدا و زیــارت مرقــد ایشــان، 
ــز در  ــیاری را نی ــراد بس ــتند و اف ــتیز برخاس ــه س ب

ایــن راه بــه شــهادت رســاندند. 
ــرای  ــزادارای ب ــه ع ــان علی ــخت گیری حاکم س
حضــرت حســین تبدیــل بــه نقطــه تقابــل 
عمومــی  وجــدان  و  بــود  شــده  تشــیع  علیــه 
اراده  ایــن  برابــر  در  ایســتادن  بــه  شــیعی 
خطرنــاک ضــد عاشــورایی شــکل گرفــت، در 
ــی  ــت عموم ــن حرک ــارت اربعی ــه، زی ــن میان ای
آن  قبــر  ســر  بــر  اجتمــاع  بــرای  شــیعیان 
ــل  ــرد و تبدی ــدا ک ــه پی گان ــی جدا ــرت معنای حض

بــه نشــانه ویــژه جامعــه شــیعیان شــد.
ــمندی  ــا هوش ــیعه ب ــان ش ــر، امام ــویی دیگ از س
ایــن  نگذاشــتند  هرگــز  داهیانــه  رهبــری  و 
نــور پرفــروغ بــه خاموشــی و ســردی بگرایــد. 
از  آن  نگه داشــتن  زنــده  و  پاس داشــت  بــرای 
توجــه  و  تبییــن  مختلف،جهــت  فرصت هــای 



اربعین در گذر زمان26

ــان و  ــون جوش ــن کان ــه ای ــه ها ب ــا و اندیش دل ه
ــا  ــه انش ــه ب ــد؛ از آن جمل ــتفاده کردن ــده اس بالن
و آمــوزش زیــارت کــه در فرهنــگ شــیعه بــه 
ــت  ــزور اس ــا م ــان ب ــد و پیم ــد عه ــه تجدی منزل

مبــادرت ورزیدنــد. 
امــام  راســتا  همیــن  در  و  رویکــرد  همیــن  بــا 
صــادق بــه عنــوان احیاگــر اســام نــاب و 
در  شــیعی،  هویــت  و  فرهنــگ  هویت بخــش 
ــینی،  ــن حس ــت اربعی ــا و بزرگ داش ــتای احی راس
ــجاد و  ــام س ــوی ام ــه از س ــدی ک ــراث جاوی ت
زینــب کبــریh و اصحــاب بزرگــواری چــون جابــر 
بــا هوشــمندی بنــا گذاشــته شــد،با انشــا و ترویــج 
زیــارت اربعیــن، در نیمــه اول قــرن دوم،ایــن 
کانــون فیــاض اســامی و حماســه جاویــد الهــی 
را بــرای همیشــه روشــن نگهداشــت و در اســتمرار 
حــدود  هجــری،  ســوم  قــرن  اواســط  در  آن 
 دویســت ســال بعــد از شــهادت امــام حســین

ــود. ــاش نم ت
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زیــارت اربعیــن جــزو خصوصیــات ویــژه شــیعیان 
ــارت  اعــام شــده و امــام حســن عســگری زی
ــن  ــای مؤم ــات و ویژگی ه ــن را از خصوصی اربعی

ــد. ــام می کن ــیعه( اع )ش
ایــن جهــاد فرهنگــی از ســوی امامــان شــیعه 
کــه از نیمــه اول قــرن دوم هجــری توســط امــام 
ــی  ــا شــده بود،عامــل اصل ــر صــادق احی جعف
در ایجــاد ایــن جریــان و فرهنگ ســازی بــرای 
اســتمرار نهضــت عاشــورا گردیــد.از ایــن رو زیــارت 

ــی شــیعیان شــد. ــن جــزو ســنتهای آیین اربعی



 زیارت اربعین 
در گذر تاریخ
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در عصــر عباســیان کــه بــا ســیطره اصحــاب 
ــدان  ــه چن ــی ک ــت اقوام ــراه حاکمی ــه هم ــر ب جب
بــا گذشــته اســامی آشــنا نبودنــد، ســخت گیری 
ــه صــورت ســازمان یافته و  ــر اعمــال شــیعیان ب ب
حکومتــی ادامــه یافــت تــا اینکــه آل بویــه بــه ســال 

ــر بغــداد مســلط شــدند.  355 ب
احمــد معز الدولــه دیلمــی دســتور داد تــا ابتــدا 
مراســم روز غدیــر را بــه جشــن بنشــینند و ســپس 
در محــرم آن ســال فرمــان داد تــا اهالــی بغــداد از 
ــای  ــد و ظرف ه ــل کنن ــهر را تعطی ــرم ش اول مح
بــزرگ غــذا فراهــم ســازند، لبــاس ســیاه بپوشــند 
ــا  ــرت اب ــم حض ــهیدان عال ــید ش ــوگ س و در س

ــد. ــه عــزاداری بپردازن ــه ب عبدالل
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عصــر آل بویــه عصــر تنفــس بــرای شــیعیان 
در احیــای عــزاداری بــرای امــام حســین و 

اســتمرار جریــان آیینــی عاشــورا بــود.
سیاســت  دوبــاره  ســلجوقیان،  حاکمیــت  بــا 
ســرکوب ضدشــیعی حاکــم شــد و تــا روی کار 
ــن دوره  ــرد. در ای ــدا ک ــداد پی ــوالن امت ــدن مغ آم
ــت  ــن در دس ــم اربعی ــزاری مراس ــری از برگ تصوی
نیســت، ولــی اساســًا ایــن جریــان برچیــده نشــد و 
همچنــان بــه عنــوان یــک آییــن صحیــح شــیعی 

ــد. ــظ ش حف
در دوره عثمانــی، اگرچــه شــیعیان در آســایش 
مســئله  بــا  شــدیدی  مخالفــت  امــا  نبودنــد، 
ــم  ــران ه ــت ای ــه دول ــه اینک ــود، چ ــا نب عزاداری ه
در شــرایط مختلــف بــه نفــع شــیعیان ورود می کــرد 
ــه  ــرزی ک ــی و م ــده قراردادارض ــوع هج و در مجم
ــد،  ــد ش ــی منعق ــران و عثمان ــای ای ــن دولت ه بی
یکــی از موضوعاتــی کــه در همــه قراردادهــا مــورد 
اشــاره بــوده، مســئله آزادی و آســایش عــزاداران و 

ــت. ــوده اس ــات ب ــات عالی ــران عتب زائ
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 سنت 
پیاده روی اربعین



اگرچــه زیــارت قبــر امــام حســین در روز اربعین 
ــه انصــاری مرســوم شــد،  ــن عبدالل توســط جابرب
امــا بنیانگــذار پیــاده روی دســته جمعی در اربعیــن 
ــال  ــی س ــاری متوف ــیخ انص ــوم ش ــینی، مرح حس
1281 هـــ.ق بــود کــه چنیــن حرکتــی را بــه عنوان 

رســم و نمــادی بــرای شــیعیان معرفــی کــرد.
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــی ب ــد از مدت ــم بع ــن رس ای
ــا  ــوری احی شــد، ولــی مجــددًا توســط محــدث ن
گردیــد و بــه عنــوان رســم و ســنتی نیکــو در 
ــوار  ــم بزرگ ــن عال ــت ای ــیعیان رواج یاف ــان ش می
اولیــن بــار در عیــد قربــان بــه پیــاده روی از نجــف 
ــود و  ــا اقــدام کــرد کــه ســه روز در راه ب ــا کرب ت
ــش وی  ــتان و اطرافیان ــر از دوس ــی نف ــدود س ح
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را همراهــی می کردنــد. از آن زمــان، محــدث 
نــوری تصمیــم گرفــت هــر ســال ایــن کار را 
ــال 1319  ــار در س ــن ب ــان آخری ــرار کند.ایش تک
هجــری، بــا پــای پیــاده بــه حــرم اباعبداللــه 

ــد. ــرف ش ــین مش حس
ایــن اقــدام، زمینه ســاز پیــاده روی بســیاری از 
راســتای  در  و  بیــتb گردیــد  اهــل  عاشــقان 
انجــام ایــن مراســم معنــوی، برخــی از علمــا 
ــا  ــه کرب ــاده ب ــای پی ــا پ ــز ب ــد نی ــع تقلی و مراج
رفتنــد. از جملــه ایــن افــراد میــرزا جوادآقــا ملکــی 
تبریــزی، یکــی از مراجــع عالیقــدر جهــان تشــیع 
بــود کــه چندیــن بــار بــا پــای پیــاده از عتبــه علوی 

ــد. ــینی ش ــه حس ــپار عتب رهس
ــن  ــت روز اربعی ــه و بزرگداش ــاره مراقب ــان درب ایش
ــت  ــده الزم اس ــر مراقبه کنن ــد: ب ــینی میگوی حس
ــود،  ــرای خ ــن( را ب ــر )روز اربعی ــتم صف ــه بیس ک
ــام  ــه ام ــد ک ــرار داده، بکوش ــم ق ــزن و مات روز ح
شــهید را در مــزار حضرتــش زیــارت کنــد؛ هــر 

ــد. ــرش باش ــام عم ــار در تم ــا یک ب ــد تنه چن
بــا ظهــور جریــان وهابیــت در نجــد و حجــاز، 



اربعین در گذر زمان34

ــه  ــف علی ــا حمــات مختل ــا ب ــت وهابی ه مزاحم
شــیعیان و حملــه بــه کربــا در ســال 1250 هـ.ق 
اتفــاق افتــاد و جمعــی از زائــران در نجــف و کربا 
بــه شــهادت رســیدند. یــک ســال بعــد، چــون بــا 
ــی  ــر نجف ــیخ جعف ــری ش ــه رهب ــاب ب ــع ط جم
آدم کشــان  برابــر  در  مقاومــت  و  کاشــف العظاء 
در  آنهــا  ســرکوب  بــا  شــدند،  مواجــه  وهابــی 
نجــف، بــه جمعــی از زائــران ایرانــی حملــه کردنــد 

ــاندند. ــهادت رس ــه ش ــا را ب ــر از آن ه و 82 نف
ظهــور  بــه  منتهــی  عثمانــی،  دولــت  ســقوط 
شــد.  خاورمیانــه  در  جدیــدی  دولت هــای 
مذهبــی  ســلوک  لحــاظ  بــه  کــه  دولت هایــی 
دچــار آشــفتگی های فکــری مختلــف بودنــد. 
دوم  جهانــی  جنــگ  از  و  آنگلوفیــل  طیفــی 
اســام  معــارض  افراطــی  ناسیونالیســت های 
در  لــذا  رســیدند،  قــدرت  بــه  اســام گرایی  و 
پاشــا  ســعید  نــوری  و  فیصــل  ملــک  عــراق، 
ــر، از  ــراق( در ظاه ــر ع ــم ب ــای حاک )آنگلوفیل ه
نداشــتند. مخالــف  دینــی  حوزه هــای  طــرف 
پــس از کودتــای عبدالکریــم قاســم، وی هــم 
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فرصــت زیــادی بــرای ایجــاد محدودیت هــای 
دینــی نیافــت.او در مخالفــت بــا امــام علــی در 
نجــف ســخنرانی کــرد و بعــد از آن ســخنرانی، در 
جریــان یــک پــرواز هوایــی ســقوط کــرد و در آتــش 
هواپیمــا ســوخت. بــه همیــن خاطــر مــردم نجــف 
از خوشــحالی کــف می زدنــد کــه »صعدلحــم 
ــه  ــی ب ــرد و ذغال ــرواز ک ــتی پ ــم؛ گوش ــزل فح و ن

ــاد.« ــن افت زمی



 ممنوعیت 
 برگزاری اربعین 
در حکومت بعث



37  بع ی  ر مرددننا ننمز ر گن   یبر مزم

بــا کودتــای بعثی هــا در عــراق و ضدیــت آنهــا 
ــی  ــه العظم ــت الل ــوای آی ــام فت ــام و اع ــا اس ب
حکیــم مبنــی بــر خــروج بعثی هــا از اســام، 
ــیعیان  ــر ش ــث ب ــت بع ــخت گیری های حکوم س

ــد. ــدید ش تش
سیاســت ســرکوب و آدم کشــی حکومــت بعثــی بــا 
گرایش هــای تنــد ناسیونالیســم عربــی بــه همــراه 
ــی،  ــترش ارض ــرزمینی و گس ــاوز س ــت تج سیاس
عــراق را بــه ســمت یــک فضــای شــدیدًا امنیتــی 

ســوق داد.
صــدام حســین، بــه بهانه هــای مختلــف کســانی 
را کــه تصــور می کــرد بــا او هماهنــگ نیســتند یــا 
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ــود و از  ــت می نم ــه نیس ــر ب ــتند، س ــف هس مخال
ــرای ســرکوب اســتفاده می کــرد. ــه ای ب هــر روی

ــه  ــز ب ــراق نی ــی در ع ــادی ایران ــع زی ــود جم وج
وخامــت وضعیــت امنیتــی شــیعیان بیشــتر دامــن 
ــر  ــنت ب ــرف و س ــب ع ــراق حس ــت ع ــی زد. دول م
مناطــق  در  عثمانــی  ســاطین  مانــده  جــای 
مــرزی ایــران کــه سیاســت مــداوم تجــاوز ارضی را 
در پیــش داشــتند، همــان سیاســت را پــی گرفتند؛ 
لــذا ایرانی هــا و بــه تبــع آن شــیعیان در ایــن 

ــدند. ــخت تری ش ــار شــرایط س میانــه، گرفت
ایــران،  علیــه  عــراق  تحمیلــی  جنــگ  آغــاز 
ایرانی هــای  و  کــرد  ســخت تر  را  شــرایط  ایــن 
ــف  ــم عــراق اخــراج شــدند. الگوهــای مختل مقی
عــزاداری جامعــه شــیعیان نیــز هــدف دولــت 
ــه در  ــن ک ــم اربعی ــذا مراس ــت، ل ــرار گرف ــی ق بعث
ایــن دوره بــه صــورت کم رمــق و در حاشــیه ها 
برگــزار می شــد و تجمــع شــیعیان در کربــا در 
اتفــاق می افتــاد، این بــار توســط  هــر اربعیــن 
صــدام حســین بــه شــدت مــورد منــع و مخالفــت 
قــرار گرفــت و ارتــش حــزب بعــث و ســازمان 
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مســیر  ایــن  در  را  شــیعیان  آن،  اطاعاتــی 
می کردنــد. ســرکوب  و  شناســایی 

تقریبــًا طــی ســی ســال حکومــت صــدام؛ مراســم 
ــراق  ــمی در ع ــور رس ــه ط ــن ب ــی اربعی راهپیمای
برگــزار نشــدو اگــر شــیعیانی اقــدام کردنــد، از 
راه هــای مخفــی و خــارج از دیــد مأمــوران و از 
طریــق روســتاها و نخلســتان ها بــه ســمت کربــا 
ــری در  ــه تظاه ــدون آن ک ــد، ب ــت می کردن حرک

ــن جهــت داشــته باشــند. ای
صــدام،  توســط  شــیعیان  عام هــای  قتــل 
بیــش  را  اعمــال  ایــن  بــودن  مخاطره آمیــز 
در  را  اربعیــن  اعمــال  انجــام  و  کــرد  ازپیــش 
ــل  ــری تحمی ــی و خشــونت حداکث ظهــور حداقل
کــرد و تقریبــًا برگــزاری هرگونــه مراســم اربعیــن 

تعطیــل شــد.



 سقوط 
حکومت بعث
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جنایــات صــدام در منطقــه خاورمیانــه بــه انــدازه ای 
شــد کــه امریــکا وغرب هــم نتوانســتند حضــور او را 
در منطقــه تحمــل کننــد. بــه همیــن دلیــل، صــدام 
حســین را در جنــگ دوم خلیــج فــارس، ســرنگون 
و زندانــی کــرد.او نهایتــًا توســط دادگاه عراقــی 
از میــان هــزاران هــزار جنایــات وی و ارتــش و 
حــزب بعــث، تنهــا بــه خاطــر جنایــت کشــتار مــردم 

روســتای دجیلــه عــراق بــه اعــدام محکــوم شــد.
بــا اعــدام صــدام و آرام تــر شــدن اوضــاع عــراق، 
بــروز  و  فرصــت ظهــور  جریان هــای مختلــف 
هم زمــان  عــراق،  چنــد  هــر  یافتنــد.  مجــدد 
خطــر  و  خارجی هــا  حضــور  مشــکل  بــه 
حضورالقاعــده، القاعــده فــی بــاد الرافدیــن، 



اربعین در گذر زمان42

ــی و  ــران داخل ــا بح ــت و ده ه ــای تروریس بعثی ه
خارجــی مبتــا شــد.

بــا ایــن وجــود، حرکــت عمومــی شــیعیان عــراق، 
ایــران، لبنــان، قطیــف و احصــاء )در عربســتان(، 
ــرای  ــکا و... ب ــا، امری پاکســتان، افغانســتان، اروپ
زیــارت حضــرت سیدالشــهدا مــوج جدیــدی را 

در جهــان اســام بــه دنبــال آورد.
از ســوی دیگــر، ظهــور مســلحانه پدیده هــای 
وهابیــت،  ظهــور  زمــان  هماننــد  کــه  وهابــی 
امامیــن  حــرم  و  حملــه ور  شــیعی  مراکــز  بــه 
عســگریین را در ســامرا منفجــر کردنــد و عتبات 

عالیــات را مکــرر مــورد هجــوم قــرار دادنــد. 
را  پیش،یکدیگــر  از  بیــش  شــیعیان  بــار  ایــن 
 ــهدا ــرت سیدالش ــود حض ــول وج ــد و ح یافتن

و عاشــورا متحــد شــدند.
ــا اعــدام صــدام  اکنــون چنــد ســالی اســت کــه ب
حســین، زیــارت اربعیــن آشــکار شــده اســت. 
را  شــیعه  جدیــد  هویــت  آرام  آرام  کــه  زیارتــی 
در عــراق و خاورمیانــه و ســپس جهــان رقــم 
می زنــد. هویتــی کــه روح شــیعه در آن تجلــی 
پیــدا می کنــد. ایــن هویــِت در حــاِل شــکل گیری، 
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بــدون دخالــت دولت هــا و دســت پنهــان و پیــدای 
آن هــا، بــدون حضــور شــرکت های فراملیتــی 
از  بــه دور  و  امنیتــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
اقتصــادی  و  سیاســی  منفعت گرایــی  هرگونــه 
ــم  ــیار مه ــی بس ــت هویت ــن رو، حرک ــت. از ای اس
ــه آن را  ــخ، نمون ــًا تاری ــه قطع ــت ک ــی اس و تاریخ
ندیــده اســت و هیــچ بدیــل و عدیلــی هــم نــدارد. 
عظیم تریــن  کــه  بــزرگ  بســیار  اتفــاق  ایــن 
و  بــوده  تاریــخ  طــول  در  بشــری  اجتمــاع 
طــول  در  اجتماعــی  چنیــن  زیــرا  هســت، 
ــابقه  ــا س ــای دنی ــچ ج ــریت و در هی ــخ بش تاری

نــدارد. و  نداشــته 
ایــن اجتمــاع عظیــم در حــال شــکل دادن بــه 
هویتــی جدیــد و متفــاوت اســت کــه در میــان 
امنیتــی،  و  سیاســی  شــرایط  ســخت ترین 
را  انســانی  تجمــع  فشــرده ترین  و  بزرگ تریــن 
ــن  ــه بی رحم تری ــی ک ــی آورد؛ در حال ــم م ــرد ه گ
ــات  ــاده عملی ــلح، آم ــمن مس ــن دش و بی عقل تری
انتحــاری در تمــام اطــراف آن حضــور دارنــد و 
ــرای  ــر دوره از اج ــاری در ه ــات انتح ــا عملی ده ه
ــت. ــده اس ــی ش ــف و خنث ــن کش ــم اربعی مراس



عظمت بازیافته
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هیاهــوی عظیمــی در گرفتــه اســت، غوغایــی در 
جــان شــیعیان بــه راه افتــاده، بــاز نبــض زمــان بــا 

ــد.  عاشــورای ســال 61 هجــری می زن
زمــان بــه لحظاتــی بازگشــته اســت کــه در آن 
از داغ شــهادت امــام حســین، غــم  بیــش 

را می نــوازد. زینــبh ضربــان شــیعه  فــراق 
از قضــا، سراســیمگی زینــب و 62 اســیر زن و 
کــودک، همــه شــیعه را در ایــن روزهــا سراســیمه 
کــرده اســت. ایــن دل آشــوبی در قلــوب شــیعیان، 
ــده ای  ــه، ع ــن میان ــد. از ای ــا می َکَن ــه را از ج هم
ــه راه  ــد، ب ــه راه می افتن ــخت ب ــس اراده ای س از پ
افتادنــی کــه بــرای هم نفســی و هم راهــی بــا 

زینــب اســت. 
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ــامi را  ــر اس ــداوم راه پیامب ــه ت ــر چ ــورا اگ عاش
بــا خــون امــام حســین قطعیــت بخشــید ، امــا    
ــت  ــوق طاق ــج و زحمــت ف ــا تحمــل رن زینــبh ب
ــگان  ــر هم ــش را ب ــاِم امام ــِت قی ــری، حقیق بش

ــرد. ــکار ک آش
اگــر حرکــت امــام حســین از مدینــه بــه مکــه و 
 ســپس از مکــه بــه کربــا را قیــاس یحیی گونــه
و بــا حداکثــر فــداکاری کــه در عقــل بشــری 
نخواهــد گنجیــد، بدانیــم، قیــام زینــبh از عصــر 
عاشــورا بــا ایجــاد حرکتــی اعتراضــی بــه جنایــت 
ــا  ــا ت ــزرگ بشــری در سراســر راه کرب ــم و ب عظی
کوفــه و از کوفــه تــا شــام و از شــام تــا مدینــه و از 

مدینــه تــا شــام تــداوم پیــدا کــرد.
 و ایــن گونــه عاشــورا و قیــام امــام حســین
فراموشــی  بــه  کربــا  در  و  نمانــد  کربــا  در 
ــوی  ــف ام ــاول تحری ــت تط ــد و دس ــپرده نش س
ــپرد  ــی س ــه فراموش ــت آن را ب ــی نتوانس و عباس
و آنچــه مورخــان اموی گــرای دوره هــای بعــد 
تــاش کردنــد تــا عاشــورا را یــک مخاصمــه 
قومــی و حکومتــی و نکاحــی و عشــقی بنامنــد، 
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بــن محمــد  عبداللــه  و  بــن حنبــل  احمــد   از 
ــة،  ــة و االمام ــه در السیاس ــا ابن قتیب ــی ت عکبرای
گرفتــه تــا غزالــی در احیاء العلــوم و ابن تیمیــه 
عبدالوهــاب  بــن  محمــد  و  منهاج الســنة  در 
گوینــدگان  و  نویســندگان  دیگــر  و  آلوســی  و 
ــم  ــده و َعَل ــمنی در آم ــت، از در دش ــز و درش ری
کتاب هــا  و  برداشــتند  عاشــورا  بــا  مخالفــت 
ــا،  ــد و دولت ه ــن ها گرفتن ــوام، جش ــتند وع نوش
و   امــام حســین یــاد  تــا  کردنــد  جنایت هــا 

ــود. ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــبh ب زین
در عصــر جدیدتــر هــم، ترجمــان ادبیــات وهابــی 
ــور  ــرد و مح ــدا ک ــن فکران راه پی ــون روش در مت
اصلــی تحلیــل روشــن فکران در نقــد اســام 
ــای  ــا و ایراده ــان نقده ــین، هم ــام حس و ام
وهابیــت بــوده و ایــن واقعیتــی اســت کــه کمتــر 
بــه آن پرداختــه شــده و ســخن کمتــر گفتــه 

شــده اســت.
ــت و  ــید گش ــه دور خورش ــن ب ــه زمی ــا هرچ ام
 hــادآور زخم هــای پــای زینــب دور خــودش، ی
ــا  ــه دولت ه ــر چ ــد، ه ــر ش ــر و دقیق ت عمیق ت
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ــورا را  ــل عاش ــق و باط ــگ ح ــا جن ــد ت جنگیدن
فیصله یافتــه اعــام کننــد، امــا ایــن مقابلــه 
بــا عاشــورا هــر روز دشــمنانش را مغلوب تــر 

کــرده اســت.
اربعیــن اگرچــه در تاریــخ تشــیع در عــراق و ایــران 
ریشــه ای عمیــق داشــته و دارد، پــس از ســال ها 
ســرکوب شــدید در عصــر حکومــت بعــث کــه 
اجــازه برگــزاری اربعیــن را نمــی داد و عملیــات 
انجــام  شــکل  بی رحمانه تریــن  بــه  ســرکوبی 
می گرفت،اکنــون و پــس از ســقوط آن حکومــت 
ســفاک کــه بیش تریــن صدمــه را بــه پیــروان امــام 
حســین در ایــران و عــراق زد، دوبــاره عــزاداری 
اربعیــن، بــا حرکــت مــردم از اطــراف و اکنــاف بــه 
 hــب ــرت زین ــا حض ــی ب ــی و هم دل ــد هم راه امی

ــد. ــه راه می افتن ــهدا ب ــزای سیدالش در ع


