
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزنیدربارهاییهاپرسشیدليلبزرگداشتاربعينوواکاو

 انیرسول جعفر

وفتاداران   ان شيعيان و در تقويم تاريخي از قديم االيام مي اربعين امام حسين اعتبار
كتاب مصباح المتهجد شيخ طوسي كه حاصل . شناخته شده بوده اس  به امام حسين

فراوان درباره تقتويم متورد نظتر     گزينش دقيق و انتخاب معقول شيخ طوسي از روايا 
« صتفر »، ذيتل متاه    شتادي و دعتا و روزه وعبتاد  است      وشيعه در بتاره ايتام ستوگ    

(، روز كشته شدن زيد بن علي بن الحسين 121ويسد: نخستين روز اين ماه )از سال ن مي
 .اس 
روزي اس  كه مسلم بن عقبه پرده كعبته را آتتش زد و    64سوم اين ماه از سال  روز

پرتاب نمود در حالي كه به نمايندگي از يزيد با عبداهلل بن زبير در  به ديوارهاي آن سنگ
 . نبرد بود

اسرا،  يعني كاروان  ت يعني اربعين ت زماني اس  كه حرم امام حسين صفر   20 روز
،  حترام انصتاري   و روزي اس  كه جابر بن عبداهلل بتن  . از شام به مدينه مراجع  كردند

بشتتابد   قبر امام حسين ، از مدينه به كربال رسيد تا به زيار  صحابي رسول خدا
 .  حرر  را زيار  كرد از مردمان كه قبر آن  س و او نخستين كسي ا

 نیامام حس نیروز اربع اعمال

، همانتا خوانتدن    مستتح  است  و ايتن زيتار      اين روز زيار  امام حستين  در
شده كه فرمود: عالمتا  متؤمن پتنج     رواي   زيار  اربعين اس  كه از امام عسكري

تت   ش  روز ت نمازهاي واج  و نافله و نماز و  ركع  نماز در شبانه 51خواندن  :تاس 
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 ، و بلنتد خوانتدن    پيشتاني از ستجده   رآمتدن ، ب به دس  كردن انگشتري دردس  راس 
 . در نماز «الرحيم بسم اهلل الرحمن »

آورده  طوسي سپس متن زيار  اربعين را با سند به نقل از حرتر  صتادق   شيخ
 :اس 

ي صتفي  هلل ل  ،  لسالم عل ،  لسالم علي خلي   هلل ل نجيبه  لسالم علي للي  هلل ل حبيبه
 ...   بن صفيه

پتنجم   ، عالم فرهيخته و معتبر و معقول شيعه در قرن  مطلبي اس  كه شيخ طوسي اين
،  شيعيان داشته است   طبعا بر اساس اعتباري كه اين روز ميان . درباره اربعين آورده اس 

، زيتار  اربعتين    آن ، شتيعيان بته حرمت      از همتان آغتاز كته تتاريخش معلتوم نيست       
گرد آمده و آن امتام   حسين مانند جابر بر مزار امام  اند ستهتوان  مي اند و اگر خوانده مي

كته   ميو شتاهد  اين سن  تا به امتروز درعتراق بتا قتو  برپاست       . كردند را زيار  مي
 .  شوند يجمع م نيروز بر مزار امام حس نيدر ا يعراق ريو غ يعراق عهيش ها ونيليم

 . ا اربعين چند نكته را بايد تو ي  داداينجا و در ارتبا  ب در

  عدد چهل. 1

در متتون   كند، تعبير اربعين  جل  توجه مي«  اربعين»اي كه در ارتبا  با  مسأله نخستين
 :اي را به عنوان مقدمه يادآور شويم ابتدا بايد نكته. ديني اس 
اظ عدد لح  ، اعداد نقش خاصي به بايد توجه داش  كه در نگرو صحي  ديني اصوال
 توانتد   كستي نمتي     ، در القاي معنا و منظوري خاص ندارند؛ بته ايتن صتور  كته     بودن

چهل يتا هفتتاد بته كتار      به صرف اين كه در فالن مورد يا موارد، عدد هف  يا دوازده يا
 ، از آن روست  كته برختي     ايتن يتادآوري  . باشتد  ه، استنبا  و استنتا  خاصي داشت رفته

گتاه   داشته يا دارند و گتاه و بتي  «  گري باطني«  وي ه آنها كه تمايال ، ب هاي مذهبي از فرقه
انتد، و نيتز برختي از شتبه فيلستوفان متتأثر از        كترده   متي  خود را به شيعه نيتز منستوب  

دربتاره اعتداد يتا نتوع      اي شه، مرو  چنين اندي و اسماعيلي هاي انحرافي و باطني  انديشه
 .حروف بوده و هستند

محاسبه  تواند بر اساس يك  مي ، ي ديني آمدهها از اعدادي كه در نقل ، بسياري واقع در
الهي باشد، اما اين كه اين عدد در موارد ديگري هم كتاربرد دارد و بتدون يتك مستتند     

، در  عنتوان نمونته   بته . توان از آن در ساير موارد استفاده كرد، قابل قبول نيست   ديني مي
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د بكار رفته كه فالن ذكر را صد مرتبه بگوييتد، امتا   دعا، عدد ص هاي ها مورد در كتاب ده
البتته  . همينطتور ستاير عتددها   . شتود  اين دليل بر تقدس عدد صد به عنتوان صتد نمتي   

، صور  تقدس بته ختود    روزگاران  ، برخي از اين اعداد طي ناخواسته براي مردم عادي
 .  شود ها مي هايي هم از آن گرفته و گاه سوء استفاده

 نيشود گف  آن اس  كته آن اعتداد معت    ه درباره برخي از اين اعداد ميچيزي ك تنها
بتيش از  . ، درباره هف  چنين اظهار نظري شتده است    به عنوان مثال. اس  نشانه كثر  

 . توان به عنوان يك استدالل به آن نظر كرد هر چه گفته شود، نمي  اين 

در برابر   غمهفیمعرفةاالئمةکشفال، در كتاب  ، از علماي بزرگ اماميه اربلي مرحوم
 ائمته اطهتار    گانه براي اثبا  امام  كساني كه به تقدس عدد دوازده و برو  دوازده 

تواند چيزي را ثابت  كنتد؛ چترا كته اگتر       دارد، اين مسأله نمي اند، اظهار مي استناد كرده
فت  آستمان ت    هتا شتاهد ت مثتل ه     توانند ده ها، مي يا هف  امامي عيليانچنين باشد، اسما

 .  اند ، كما اين كه اين كار را كرده ارائه دهند كه عدد هف  مقدس اس 

  در متون دینی«  اربعین» عدد

، تعبير اربعين اس  كه در بسياري از موارد به كار رفتته   از تعبيرهاي رايج عددي يكي
. ، چهتل بتوده است     در زمان مبعو  شدن ّ رسول خدا يك نمونه آن كه سن. اس 
گفتنتي است    . ، نشانه بلوغ و رشد فكري اس ها ه شده كه عدد چهل در سن انسانگفت

از ابتن عبتاس )گويتا بته نقتل از      . اند به نبوّ  رسيده كيكه برخي از انبياء در سنين كود
( نقل شده كه اگر كسي چهل ساله شد و خيرو بر شرو غلبه نكترد، آمتاده   پيامبر

. ، مردمان طال  دنيايند تا چهل سالشان شود كه  در نقلي آمده اس . رفتن به جهنم باشد
 1. پس از آن در پي آخر  خواهند رف 

شتده   موسي با پروردگارو در طتي چهتل روز حاصتل   «  ميقا »قرآن آمده اس   در
، حرر  آدم چهل شبانه روز بر روي كوه صفا در حتال ستجده    در نقل اس  كه. اس 
براي استجاب  دعاي خود چهل شبانه روز ناله و   در باره بني اسرائيل هم آمده كه 2. بود
در نقلي آمده اس  كه اگر كسي چهل روز خالص براي ختدا باشتد،    3. دندكر  مي  جّه
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را در  آمتوزد و حكمت      مي خداوند او را در دنيا زاهد كرده و راه و چاه زندگي را به او
نشتيني   چلته . داردبدين مرمون روايتا  فراوانتي وجتود    . كند قل  و زبانش جاري مي

عالمته مجلستي در كتتاب    . از همتين بابت  بتوده است      ، صوفيان هم درس  يتا غلتط  
، بته   بحاراالنوار در اين باره كه برگرفتن چهل نشيني از حتديث مزبتور نادرست  است     

 .  تفصيل سخن گفته اس 

، سب  تأليف صدها اثر بتا   فراوان ديگر آمده حفظ چهل حديث كه در روايا   اعتبار
 هتا  در ايتن نقتل  . حديث و شرح و بسط آنها شده است   وان اربعين در انتخاب چهل عن

، چهل حديث حفظ كند كته در امتر ديتنش از آنهتا      آمده اس  كه اگر كسي از امّ  من
در نقل ديگتري  . بهره برد، خداوند در روز قيام  او را فقيه و عالم محشور خواهد كرد

كردنتد، در برابتر    اگر چهل مرد با متن بيعت  متي   فرمودند:  اميرمؤمنان آمده اس  كه 
 1.ايستادم دشمنانم مي

، چهتار نفتر از اوتتاد و چهتل نفتر از       قط  زمين از يك  :كفعمي نوشته اس  مرحوم
 2.شود نمي ، هيچگاه خالي ابدال و هفتاد نفر نجي 

در همتين عتدد   . شود روز عَلَقه مي  نطفه هم تصور براين بوده كه بعد از چهل درباره
، گتويي كته عتدد     ي كهن بكار رفته اس ها تحوال  بعدي علقه به مُرْغه تا تولد درنقل

 .اس  چهل مبدأ يك تحول دانسته شده
و . شتود  نمي  رواي  اس  كه كسي كه شرابخواري كند، نمازو تا چهل روز قبول در

 نيتز در . شتود  تند مي نيز در رواي  اس  كه كسي كه چهل روز گوش  نخورد، خلقش 
رواي  اس  كه كسي كه چهتل روز طعتام حتالل بختورد، خداونتد قتبلش را نتوراني        

 فرمود: نيز رسول خدا. كند مي
 3.شود تا چهل روز دعايش مستجاب نمي بخورد، اميكسي كه لقمه حر

 .   يي بود كه عدد اربعين در آنها به كار رفته اس ها اي از نقل نمونه اينها

 اربعین امام حسین. 2

بته عبتار    . چگونه ياد شده اس «  اربعين»ترين متون مذهبي ما، از  د در كهندي بايد
ترين نكته دربتاره   ، مهم ؟ چنان كه در آغاز گذش  ديگر دليل برزگداش  اربعين چيس  
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مختلف از ايشان  حرر  در روايتي كه در منابع . اس  ، رواي  امام عسكري اربعين
خوانتدن پنجتاه و يتك ركعت       .1 :ن پنج چيز است  مؤم هاي شانهاند: ن نقل شده فرموده

انگشتري  .3زيار  اربعين  .2(  نوافل23نماز ش  +  11ركع  نماز واج  +  17نماز )
 . بلند خواندن بسم اهلل در نماز .5بر پيشاني  وجود آثار سجده  .4در دس  راس  

نتابع  حديث تنها مدر  معتبري اس  كه جداي از خود زيتار  اربعتين كته درم    اين
 .   اس  و بزرگداش  آن روز تصري  كرده  ، به اربعين امام حسين دعايي آمده

، در منابع به اين روز به دو اعتبار نگريسته  ، بايد گف  اين كه منشأ اربعين چيس  اما
 .   شده اس 

 .  روزي كه اسراي كربال از شام به مدينه مراجع  كردند نخس 

كتربال   از مدينته بته    ، صحابي پيامبر ختدا  اريروزي كه جابر بن عبداهلل انص دوم
( 413شتيخ مفيتد )م   . را زيتار  كنتد   وارد شد تا قبتر حرتر  اباعبتداهلل الحستين    

، اشتاره بته روز    است   كته در ايتام مواليتد و وفيتا  ائمته اطهتار      « مسار الشيعه»در
 :كرده و نوشته اس  اربعين

. مدينته مراجعت  كردنتد    ، از شام به سوياين روزي اس  كه حرم امام حسين
 . وارد كربال شد حسين نيز روزي اس  كه جابر بن عبداهلل براي زيار  امام 

شتيخ طوستي از   « مصتباح المتهجّتد  »كتاب دعايي مفصتل موجتود، كتتاب     ترين كهن
طوسي پس از  شيخ . شاگردان شيخ مفيد اس  كه ايشان هم همين مطل  را آورده اس 

و روز ستوم   الحسين ه صفر روز شهاد  زيد بن علي بنياد از اين كه روز نخس  ما
 نويسد: ، مي هجري اس  ماه صفر، روز آتش زدن كعبه توسط سپاه شام در سال

بيستم ماه صفر )چهل روز پس از حادثه كتربال( روزي است  كته حترم ستيد متا       
نيتز روزي است  كته جتابر بتن       اباعبداهلل الحسين از شام به مدينه مراجع  كرد و

ازمدينه وارد كربال شد تا قبر حرتر  را   ، صحابي رسول خدا هلل انصاريعبدا
در . را زيتار  كترد   كس از مردمان بود كه امام حستين  يناو نخست. زيار  كند

 1.مستح  اس  و آن زيار  اربعين اس  چنين روزي زيار  آن حرر 

وز بتاال  ، هنگتامي است  كته ر    در همانجا آمده اس  كه وق  خواندن زيار  اربعين
 . اس  آمده 
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 :، آمده هم كه در قرن ششم هجري تأليف شده« الزاهد هةنز»كتاب  در
 1.اين ماه بود كه حرم محترم حسين از شام به مدينه آمدند در بيستم 

 ونو كتاب مصتباح كفعمتي كته از متت     2همين طور در ترجمه فارسي فتوح ابن اعثم
انتد   برخي استتظهار كترده  . آمده اس  اين مطل  دعايي بسيار مهم قرن نهم هجري اس 

، روزي اس  كه استرا از   ، بر آن اس  كه روز اربعين طوسي كه عبار  شيخ مفيد و شيخ
،  بته هتر روي   3.خار  شدند نه آن كه در آن روز به مدينه رستيدند  شام به مقصد مدينه 

مفهتوم  اس  كه ازلحاظ معنتا و   هاي مورد وثوق امام حسين اربعين از زيار  يار ز
 .   قابل توجه اس 

 بازگشت اسیران به مدینه یا کربال. 3

كربال از  ، بيستم صفر يا اربعين را، زمان بازگش  اسراي  كرديم كه شيخ طوسي اشاره
بايد افزود كه نقلي ديگر، اربعين را بازگش  استرا از شتام را   . شام به مدينه دانسته اس 

، بايتد گفت  اعتبتار ستخن      ز لحتاظ منتابع كهتن   تا اينجا، ا. تعيين كرده اس « كربال»به 
هتا،   ، عالمه مجلسي پس از نقل هر دو ايتن  با اين حال. اس  ومنخس  بيش از سخن د

ايشان ايتن   4.نمايد ( بعيد مي دارد: احتمال صح  هر دوي اينها )به لحاظ زماني اظهار مي
، درمتتون   ا ايتن حتال  ب. هم عنوان كرده اس « زاد المعاد»ترديد را در كتاب دعايي خود  

بته زمتان    ، مربتو    آمده اس  كته اربعتين  « مثيراالحزان»و « لهوف»مانند  ، يميبالنسبه قد
، از راهنمايان خواستتند تتا آنهتا را از كتربال      اسيران. بازگش  اسرا، از شام به كربالس 

 . عبور دهند

،  د، ازجهتاتي ، در عين حال كه مطال  مفيدي دارنت  توجه داش  كه اين دو كتاب بايد
تر مقايسه شده  كهن اخبار  عيف و داستاني هم دارند كه براي شناخ  آنها بايد با متون 

، به نقل  منابعي كه پس از لهوف اين نكته را هم بايد افزود كه . و اخبار آنها ارزيابي شود
. اد شتوند ، ي عنوان يك منبع مستند و مستقل اند، نبايد به از آن كتاب اين خبر را نقل كرده
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نقل از آن منابع خبتر بازگشت  استرا را بته كتربال       كه به « حبي  السير»يي مانند ها كتاب
 .  توانند مورد استناد قرار گيرند نمي 1اند، آورده

نخست   . اينجا مناس  اس  دو نقل را در باره تاريخ ورود اسرا به دمشق ياد كنيم در
  :نقل ابوريحان بيروني اس  كه نوشته اس 

، فو تعه يزيتد لعنته     دمشق ینةمد خستين روز ماه صفر، أدخل رأس الحسينن در
 :و نقر ثناياه بقري  كان في يده و هو يقول  اهلل بين يديه

 من خندف ان لتم أنتتقم   لس 
 

 بني أحمتد، متا كتان فَعَتل     من 
 أشتتياخي ببتتدرٍ شتتهدوا  َ ليْتت  

 
 الخزر  من وقتع االستل   جَزَع 

 و استتتتهلّوا فرحتتتا  فتتتأهلّوا 
 

 قتتالوا: يتتا يزيتتد التشتتل   ثتتم 
 قتلنتا القترن متن أشتياخهم     قد 

 
 2عتتتدلناه ببتتتدر، فاعتتتتدل  و 

را وارد دمشق كترده و   نيداند كه سر امام حس يم يروز اول ماه صفر را روز يو 
هم بتر آن افتزوده بتود، بتا      يتيخواند و ب يرا م يكه اشعار ابن زبعر يهم در حال ديزي

 . زد يم نين امام حسكه در دس  داش  بر لبا يچوب

اس  كه رسيدن استرا  « كامل بهائي»( در 700 يسخن عماد الدين طبري )م حوال دوم
كته   دانتد  يروز پتس از عاشتورا ت مت     66ربيتع االول دانستته ت يعنتي      16به دمشق را در

 .  نمايد تر مي طبيعي

  میرزا حسین نوری و اربعین. 4

مستتدر   »، و صتاح  كتتاب    عهميرزا حسين نتوري از علمتاي برجستته شتي     عالمه
بته نقتد و ارزيتابي برختي از     « لؤلتؤ و مرجتان در آداب اهتل منبتر    »در كتاب « الوسائل
از  يي پرداخته كه به مرور در جامعه شتيعه روا  يافتته و بته نظتر وي     ها ها و نقل رو ه
 نيت اس  كه به نقد ا يكس نينخست رياخ رهدر دو يظاهرا و. ، نادرس  بوده اس  اساس
 .  آن اقامه كرده اس  يدر نادرست يمتعدد ليپرداخته و دال  يروا

اس  كه اسرا در بازگش  از  اين عبار  سيد بن طاوس در لهوف را نقل كرده ايشان
 1.، از راهنماي خود خواستند تا آنها را به كربال ببرد؛ و سپس به نقد آن پرداخته اس  شام
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خبتر بازگشت  استراء را    « لهتوف »از اين قرار اس  كه ستيد بتن طتاوس در     داستان
شتود كته    در آنجا منبع اين خبر نقل نشده و گفته مي. كربال در اربعين نقل كرده اس  به

، درآن مطترح   وي در اين كتاب مشهورا  ميان شيعه را كه در مجالس ستوگواري بتوده  
 .كرده اس 

ي در بتا اشتاره بته ايتن كته شتيخ طوست       « اقبال االعمال»سيد بن طاوس در  نيهم اما
گويد اسرا روز اربعين از شام به سوي مدينه حرك  كردند و خبر نقتل شتده     مي  مصباح

انتد، در هتر دو موردترديتد     در غير آن كه بازگش  آنان را در اربعين بته كتربال دانستته    
بتا  . نگته داشت    ترديد او از اين ناحيه اس  كه ابن زياد مدتي اسراء را در كوفه . كند مي

نگه داشته صرف شده و زماني كه در مسير رف   نيكه در ا يطل  و زمانم نيتوجه به ا
، بعيتد است  كته آنتان در      ماهه در آنجا و بازگش  مورد نياز اس  كيبه شام و اقام  

: اين كه اجتازه بازگشت  بته    گويد ابن طاوس مي. مدينه يا كربال رسيده باشند اربعين به 
در خبتر مربتو    . توانسته در اربعتين باشتد   ما نمي، ا كربال به آنها داده باشد، ممكن اس 

بازگش  آنان به كربال گفته شده اس  كه همزمان با ورود جابر به كربال بوده و بتا او   به
ابن طاوس در اين كه جابر هم روز اربعتين بته كتربال رستيده باشتد،      . اند  برخورد كرده
 2.كند ترديد مي

 يو اقبال را در دوران بلتوغ فكتر   يانممكن اس  كه ابن طاوس لهوف را در جو نيا
 يباشتد كته آن كتتاب را بترا     نيت آن ا ليحال ممكن اس  دل نيدر ع. كرده باشد فيتأل

ندارد كه ما  يليدل. نوشته باشد ياثر علم كياثر را به عنوان  نيو ا يمحافل رو ه خوان
 يرستد منطقت   يمبه نظر . ميريبپذ نيكربال در روز اربع هاو را در آمدن جابر ب يها ديترد
 نيجتابر در نخستت   ار يت ز نيدر دست  است  همت    نياعتبار اربعت  يكه برا يزيچ نيتر
 .  اس  ريزا نيبه عنوان اول نياربع

دارد   يت نكته هتم اهم  نيبه بازگش  اسرا به كربال توجه به ا نيدرباره اعتبار اربع اما
بته امتام   امامتان و در بختش ختاص     يكه شيخ مفيد در كتاب مهم خود در بتاب زنتدگ  

استرا بته    اي بته ايتن كته    در خبر بازگش  اسرا، اصال اشاره« ارشاد»از كتاب  نيحس
 اي در  اشتتاره راوي مهتتم شتتيعه هتتم ابومخنتتفهمتتين طتتور . عتتراق بازگشتتتند نتتدارد
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 در منتتابع كهتتن تتتاريخ كتتربالهم ماننتتد . مقتتتل الحستتين ختتود بتته ايتتن مطلتت  نتتدارد
 . شود الكبري اثري از اين خبرديده نمي ، و طبقا  ، اخبارالطوال انساب االشراف

، دليلي  حذف و تحريفي اس  كه حذف عمدي آن معنا ندارد؛ زيرا براي چنين روشن
 . وجود ندارد

، اما به مالقتا  وي بتا استرا اشتاره      زيار  جابر، دركتاب بشارۀ المصطفي آمده خبر
 .   نشده اس 

اسراي كربال  ، داستان آمدن وري، به تبع استاد خود ن حا  شيخ عباس قمي هم مرحوم
هتاي اخيتر مرحتوم محمتد      در دهه 1.را در اربعين از شام به كربال نادرس  دانسته اس 

كترده   اربررسي تاريخ عاشورا بازگش  اسرا را بته كتربال انكت    ابراهيم آيتي هم در كتاب
 كيت جماعت    نيت امتا ا . است   يتيكه متأثر از مرحوم آ يمطهر يطور آقا نيهم 2.اس 
 .  اس  يطباطبائ يقا  ديدارند كه شه يخالف جدم

  شهید قاضی طباطبائی و اربعین. 5

مفصتلي بتا نتام      ، كتابمحراب مرحوم حا  سيد محمدعلي قا ي طباطبائي شهيد
هم بته   رايكه اخ نوش  درباره اربعين « تحقيق درباره اولين اربعين حرر  سيد الشهداء»

 .چاپ شده اس  ييبايشكل تازه و ز
بته كتربال در    ايشان از نگارو اين اثر آن بود تا ثاب  كند، آمدن اسراي از شتام  فهد

، مشتتمل بتر    چتاپ شتده   اين كتاب كه  من نهصد صفحه. ، بعيد نيس  نخستين اربعين
امتا بته نظتر    . اي فراواني در باره كربالس  كه بسيارمفيد و جال  اس  تحقيقا  حاشيه

، چنتدان   دهيكته مؤلتف محتترم كشت     يهمته زحمتت   با ررسد در اثبا  نكته مورد نظ مي
 .نبوده اس  موفّق

، از  در باره اين اشكال كه امكان ندارد اسرا ظرف چهل روز از كربال بته كوفته   ايشان
 هتا و  آنجا به شام و سپس از شام به كتربال بازگشتته باشتند، هفتده نمونته از مستافر       

درايتن  . انتد  ه را به تفصيل نقتل كترده  يي كه براي اين راه در تاريخ آمدها مسيرها و زمان
روز طتي   ها آمده اس  كه مسير كوفه تا شام و به عكس از يك هفته تتا ده دوازده   نمونه
، ممكن اس  كه در يك چهل روز، چنين مسيررف  و برگشتي طتي   شده و بنابر اين مي
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 روز اول صتفر  اگر اين سخن بيروني هم درس  باشد كه سر امام حسين. شده باشد
توانستتند در كتربال    متي  راروز بعتد، است   توان اظهار كرد كه بيس   ، مي وارد دمشق شده

 .  باشند

، در چنتين زمتان    بر فرو كه طي اين مسير براي يتك كتاروان   :به اجمال گف  بايد
خبتر در   ، با آن همه زن و بچه ممكن باشد، بايد توجه داش  كه آيا اصتل ايتن    كوتاهي 

، نقتل ايتن خبتر در منتابع      دانتيم  تا آنجا كته متي  . آمده اس  يانه ي معتبر تاريخها كتاب
، ماننتد   ، علماي بزرگ شتيعه  به عالوه. كند ، از قرن هفتم به آن سوي تجاوز نمي تاريخي 

ِ آن تصتري  كترده    اند، بلكه به عكس ، نه تنها به آن اشاره نكرده شيخ مفيد و شيخ طوسي
وارد مدينه شده يتا از شتام    ه حرم امام حسيناند: روز اربعين روزي اس  ك و نوشته

 .   به سوي مدينه خار  شده اس 

اربعين، توستط   نيدر نخست ماند اين اس  كه نخستين زيار  امام حسين  مي آنچه
كته از هتر    جابر بن عبداهلل انصاري صور  گرفته است  و از آن پتس ائمته اطهتار    

روز را كه نخستين زيتار    فتند، آنگر بهره مي فرصتي براي روا  زيار  امام حسين
، اعتالم   در آن مستح  اس  حسين عنوان روزي كه زيار  امام ه، ب در آن انجام شده

 .  فرمودند

انشاء شده و با داشتن آن مرامين  زيار  اربعين هم از سوي حرر  صادق متن
 .  كند آن حرر  در اين روز برخوردار مي ، شيعيان را از زيار  عالي

،  خواندن زيار  اربعين تاجايي اس  كه از عالئم شتيعه دانستته شتده است      اهمي 
درس  آن گونه كه بلند خواندن بسم اهلل در نماز و خواندن پنجاه و يك ركع  نماز در 

 .   ، از عالئم شيعه بودن عنوان شده اس  شبانه روز درروايا  بيشماري

وي به نقتل  « تهذي  االحكام»و نيز  يشيخ طوس« مصباح المتهجد»اربعين در  زيار 
 ار يت فرمتود: ز  وي گف  كته متواليم صتادق   . ازصفوان بن مهران جمال آمده اس 

 1...اس  نيوق  برآمدن روز خوانده شود چن ديكه با نياربع

مشتتمل   ، اما از آن روي كته  ، به جهاتي مشابه برخي از زيارا  ديگر اس  زيار  اين
، داراي اهميت    دف امام حسين از ايتن قيتام است    بر برخي از تعابير جال  در زمينه ه

                                                      
،  ، متزار مشتهدي  101، ص3،   اقبال االعمتال  ؛113ص  ،6،     االحكامتهذي ؛788مصباح المتهجد، ص .1

 .186ت  185(، ص1410، قم  االمام المهدي مدرسۀ  (، مزار شهيد اول )تحقيق )تحقيق قيومي 514ص



 205 ◄ روز نیدرباره ا ییها پرسش یدليل بزرگداشت اربعين و واكاو

 از ايتن نهرت      در بخشي از اين زيار  در باره هتدف امتام حستين   . باشد وي ه مي
 :آمده اس 

ل قد تو فر عليته  ...  ل حيرة  لضاللة   من  لجهالة ل بذل مهجته فيك ليستنقذ عباد... 
 .من غرّته  لدنيا ل باع حظّه با رذل   دني

 همتته چيتتزو را بتتراي نجتتا  بنتتدگان  از نتتابخردي و امتتام حستتين ختتدايا،
سرگشتگي و  الل  در راه تو داده در حالي كه مشتي فري  خورده كه انستاني   

شتهاد    اند بر  د وي شوريده آن حرتر  را بته   خود را به دنياي پس  فروخته 
 . رساندند

 نکته کوتاه دو

در كتتاب كامتل      امتام حستين  آن كه برخي از رواياتي كه در باب زيار نخس 
، گريه چهل روزه آسمان و زمين و خورشتيد و مالئكته را بتر     ابن قولويه آمده الزيارا  

 1.يادآور شده اس  حسين امام

كه ابن طاوس يك اشكال تاريخي هم نسب  بته اربعتين بتودن روز بيستتم      نيا دوم
  بته شتهاد  رستيده   روز دهم محترم   صفر مطرح كرده و آن اين كه اگر امام حسين
است ، بته    در پاسخ گفته شده . شود نه بيستم باشد، اربعين آن حرر  نوزدهم صفر مي
، بيست  و نته روز    به شهاد  رستيده  يناحتمال ماه محرمي كه در دهم آن امام حس

 2.اند شمارو نياورده  ، بايد گف  كه روز شهاد  را به  اگر ماه كامل بوده. بوده اس 
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