نگاهی به پیادهروی زائران حسینی
عبدالرحيم اباذرى
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برنام��ه كم نظير پياده روى از نجف به كربال ،زيارت امام حس��ين 7و يارانش ،س��ال
هاس��ت در كشور عراق ،هر سال درچند مرحله و به صورت باشكوه ،برگزار میشود.
ش��ركت كنندگان در اين مراسم ،اغلب توده مردم هستند .در اين ميان ،حضور پرشور
ط�لاب جوان ،روحانيون ،عالمان بزرگ و اس��تادان برجس��ته ح��وزه علميه نجف ،از
جايگاه خاصى ،برخوردار اس��ت .اين مراس��م معموالً به مناسبت ايام خاصى مانند اول
و نيمه رجب ،نيمه شعبان ،روز عرفه و اربعين حسينى ـ كه روز زيارت مخصوص امام
حس��ين 7است ـ انجام میش��ود .اين مراسم اختصاص به ش��هر نجف ندارد؛ بلكه از

ش��هرهاى ديگر ،مانند بصره ،ناصريه ،س��ماوه ،بغداد ،حله و جاهاى ديگر هم مردم به
كربال میآيند.
مراس��م پياده روى ،معم��والً به صورت ف��ردى ،خانوادگى ،گروه��ى و يا به صورت
هيئتهای عزادارى ،ش��كل میگيرد .مس��ير نجف به كربال ،دو راه اصلى دارد؛ يكى
مس��تقيم اس��ت كه از بيابانهای خش��ك اين منطقه عبور میكند و مسافت آن ،حدود
هفتاد كيلومتر اس��ت؛ راه ديگر ،از كنار رود فرات میگذرد و نزديك به صد كيلومتر
میباش��د و زائران حس��ينى ،معموالً اين مس��ير را انتخاب میكنند و در مدت سه روز،
آن را میپيمايند .بعضى نيز با س��رعت و توقف كمتر ،اين مس��ير را در مدت دو روز
میپيمايند و خود را به حرم حسينى میرسانند .برخى نيز با پا و سر برهنه ،اين مسير را
1
طى كرده و به عشق و ارادت خويش میافزايند.
اهتمام ائمه :

زيارت امام حس��ين 7با پاى پياده ،از گذشته ،مورد توجه ائمه معصوم :بوده است و به
همين سبب ،در طول تاريخ ،اين موضوع مورد استقبال شيعيان نيز قرار گرفت و سرانجام به
شكل باشكوه امروزى در آمد كه هم اكنون شاهد آن هستيم .امام صادق 7میفرمايد:
من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن على ،ان كان ماشي ًا كتب اهلل له
2
بكل خطوة حسنة و ّ
حط بها عنه سيئة؛

كسى كه به قصد زيارت امام حسين 7از منزلش خارج شود ،اگر با
پاى پياده باش��د ،خداى متعال ،براى هر قدم او ،يك ثواب مینويسد و
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يگ گناه و بدى را نيز از وى میزدايد.

تاریخ و رجال

ن 7از منزلش خارج شود،
كس�ى كه به قصد زيارت امام حس�ي 
اگر با پاى پياده باش�د ،خداى متعال ،براى هر قدم او ،يك ثواب
مینويسد و يگ گناه و بدى را نيز از وى میزدايد.
107

همچنين آن حضرت فرمود:

ان الرجل ليخرج الى قبر الحس��ين ،فله اذا خرج من اهله باول خطوة مغفرة
ذنوبه .ثم اليزال يقدس بكل خطوة حتى ياتيه فاذا اتاه ناجاه اهلل تعالى فقال:
عبدى سلنى اعطك ،ادعنى اجيك ،اطلب منى اعطك ،سلنى حاجة اقضها

لك .قال و قال ابوعبداهلل 7و حق على اهلل تعالى ان يعطى ما بذل؛

3

ب��ه تحقيق وقتى ف��ردى جهت زيارت امام حس��ين 7از منزل خارج

میشود ،با اولين قدمى كه بر میدارد ،گناهانش آمرزيده میشوند و
بعد با هر گامى كه بر میدارد ،پاكتر و منزّ هتر میشود؛ تا اين كه به

حرم برسد و چون به حرم امام 7رسيد ،خداى سبحان ،با او همراز

و همنوا میشود و خطاب به بندهاش میفرمايد :اى بنده من! سؤال كن
تا عطا كنم؛ مرا صدا كن تا جوابت دهم؛ از من بخواه تا بدهم؛ حاجتى

طلب كن تا روا نمايم.

بع��د امام صادق 7فرمود« :بر خداوند اس��ت هر آن چه را كه ب��ذل فرموده ،به انجام
برساند».
اشتياق پرشور عالمان
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به علّت همين تأكيدى كه امامان معصوم 7درباره اين عمل داش��تند ،عالقه واش��تياق
به اين مراس��م معنوى در ميان مراجع تقليد ،اس��تادان ،طالب و روحانيون حوزه علميه
نجف ،از شور و حال بيشترى برخوردار بوده است و اكثر استادان و حتى مراجع تقليد،
در مراس��م پياده روى و زيارت ،حضور پيدا میكردند .مرحوم محدث نورى ،مؤلف
كتاب مستدرك الوسايل(1320 - 1254ق ،).مرحوم سيد محسن امين عاملى(،متوفاى
1331ق ).مؤلف كتاب اعيان الش��يعه ،ش��يخ محمد حس��ين غروى اصفهانى (متوفاى
1321ق ).و مي��رزاى نائينى(متوف��اى 1315ق ).از عالمانى هس��تند كه در اين مراس��م
شركت كردند 4.مراس��م پياده روى در عصر مرجعيت شيخ مرتضى انصارى(-1214
1298ق ).نيز با شكوه تمام رواج داشت و بعد از وى ،كم كم به فراموشى سپرده شد و

عمل��ى كم ارزش تلقى گرديد؛ به طورى كه به طبقه فقرا و نيازمندان اختصاص يافت؛
بعد محدث نامدار ،ميرزاى نورى ،اين مراسم را در ميان مردم رونق بخشيد.
مرحوم شيخ آغا بزرگ تهرانى كه از نزديك شاهد تالش استادش بود ،مینويسد:
«اس��تاد ما ،چون وضع را بدين منوال ديد ،به اين شيوه خدا پسندانه
(پياده روى) همت گماشت و به آن ملتزم گشت و در عيد اضحى براى
حمل اثاث و بار سفر ،حيوان كرايه میكرد؛ ولى خود و يارانش پياده

راه میرفتند و او به دليل ضعف مزاج ،نمیتوانست مسافت بين نجف

 -كربال را با گذراندن يك ش��ب طى كند؛ همان طورى كه رسم چنين

بود .بنابراين ،س��ه شب در راه بودند؛ و بر اثر اين اقدام ،در سالهای
بعد ،رغبت مردم و صالحان به اين موضوع بيش��تر ش��د و ديگر عار

محسوب نمیش��د؛ به طورى كه در برخى س��الها ،تعداد چادرها و
خيمههای راهپيمايان ،به س��ى عدد میرسيد و هر چادر به بيست تا

سى نفر تعلق داشت و به اين ترتيب ،اين سنت حسنه ،دوباره مرسوم
5

شد و رونق گرفت».

صاحب اعيان الشيعه در اين باره مینويسد:

«ب��ه مدت ده س��ال و نيم كه در نجف ب��ودم ،زيارتهای مخصوص

عاشورا ،عيد قربان و غدير و عرفه و اربعين را همواره انجام میدادم؛
مگر اندكى .پيش از س��فر ،نزد طلبكاران در ب��ازار میرفتم و از آنها

حالليت میطلبيدم و به پياده روى در زيارت ،عالقه داش��تم .نخست
برايم سخت بود و بعد با تجربه دريافتم كه آسان است .در اين سفر،
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جمع��ى از طالب جبل عامل و نجف و ديگران به من ملحق میش��دند

و از م��ن پيروى میگردن��د .من بارها پياده به زي��ارت كربال و امام
6

در ميان مراجع تقليد هم حضور آیة اهلل العظمى سيد محمود شاهرودى ،زبانزد همگان
بود .معروف اس��ت كه وى در اين مراس��م ،نخست با پاى پياده از نجف خارج میشد
و به سوى كربال حركت میكرد و آن گاه ،ساير آقايان ،استادان و طالب هم به دنبال

تاریخ و رجال

حسين 7رفتم».
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وى به راه میافتادند و وقتى مراس��م زيارت تمام میش��د ،اكثر زائران از كربال س��وار
وس��يله نقليه میشدند و به نجف باز میگش��تند؛ اما آیة اهلل شاهرودى در بازگشت هم
پياده به نجف باز میگش��ت 7.معروف اس��ت كه اين مرجع بزرگ ،چهل س��فر با پاى
پياده به زيارت امام حسين7تشرف يافته است.
آیة اهلل ملكوتى يكى از استادان برجسته حوزه نجف میگويد:
«من نيز چند بار توفيق يافتم كه در اين مراسم بسيار معنوى ،شركت كنم
و اغلب به همراه شاگردان مشرف میشدم .مسير بين نجف و كربال كه
حدود دوازده فرسخ اس��ت ،معمو ً
ال در مدت دو يا سه روز طى میشد.
بعضىها مثل آقاى شيخ هادى زابلى كه پيش من درس میخواند ،سليقه
خاصى داش��ت و اين مس��افت را يك روز میرفت و يك روز هم برمى
گشت و بعضىها نيز پس از پايان مراسم ،از كربال به كاظمين و سامرا
8
مشرف میشدند و بعضى هم مستقيم به نجف باز میگشتند».

از نج�ف ،غي�ر از مردم ع�ادى و معمولى ،علم�ا ،فضال و طالب
و حت�ى برخى از مراج�ع مثل آيةاهلل ش�اهرودى و ديگران نيز
دس�ته دس�ته و گروه گروه ،عازم كربال میشدند .حوزه نجف
داراى چند قافله رس�مى معروف و ب�زرگ بود .در اين قافلهها،
حدود چهل تا پنجاه نفر عضو ثابت بودند و تعدادى هم در هر
مرتبه به آنان اضافه میشدند.
نگاهیبهپیادهرویزائرانحسینی
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حجة االسالم و المسلمين محتشمى در اين باره مینويسد:
«از نج��ف ،غي��ر از مردم ع��ادى و معمولى ،علما ،فض�لا و طالب و
حت��ى برخى از مراجع مثل آية اهلل ش��اهرودى و ديگ��ران (تا زمانى
كه توان پياده روى داش��تند) نيز دس��ته دس��ته و گروه گروه ،عازم
كربال میشدند .حوزه نجف داراى چند قافله رسمى معروف و بزرگ
ب��ود .در اين قافلهها ،ح��دود چهل تا پنجاه نفر عض��و ثابت بودند و
تعدادى هم در هر مرتبه به آنان اضافه میش��دند .برخى از كاروانها

تاریخ و رجال

بجنوردى و برخى از افراد مسن معمو ً
ال در چفل ملحق میشدند».

10
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مخص��وص و مربوط به بيوت مراج��ع و يا مدارس نجف بودند؛ مثل
كاروان بيت آية اهلل ش��اهرودى و يا كاروان مدرسه قزوينىها كه در
ال فرد غريبه وجود نداشت؛ ولى يكى دو قافله
چنين كاروانهایی معمو ً
معتبر بودند كه طالب عالقه مند ،اغلب با آنها سفر میكردند؛
 .1قافله منسوب به ش��هيد محراب ،حضرت آية اهلل مدنى(قدس سره)
كه با توجه به روحيات عارفانه و خصوصيات اخالقى وى ،بس��يارى
از طالب وارسته ،سعى میكردند در محضر او باشند.
 .2قافله آقاى شيخ محمدعلى حليمى كاشانى كه از مدرسه مرحوم آية
اهلل بروجردى(قدس سره) حركت میكرد و مرحوم آية اهلل شهيد حاج
آقا مصطفى خمينى با اين قافله به كربال مش��رف میشد .آقاى حليمى
از عالقه مندان فداييان اسالم ،شهيد نواب و حضرت امام بود .فاصله
بين نجف و كربال از راه اصلى و آس��فالت ،حدود هش��تاد كيلومتر و
از جاده فرعى و كنار ش��ط فرات و مسير نخلستان ،متجاوز از يكصد
كيلومتر اس��ت و معمو ً
ال كاروانهای نجف اشرف ،مسير فرعى و راه
كنار آب را انتخاب میكردند .من به جز دو س��ه مرتبه كه به صورت
ش��خصى س��فر كردم ،در بقيه اوقات ،همراه كاروان آقاى حليمى به
كربال میرفتم .حركت و س��ير انفرادى و يا همراه با كاروان ،هر يك،
ويژگى خاصى دارد .خوب��ى حركت با كاروان ،خدمات جنبى بود كه
از حيث آذوقه و خوراك و حمل بار ،انجام میش��د؛ ا ّما كسانى كه به
صورت فردى حركت میكردند ،مجبور بودند راحله و توش��ه س��فر
را همراه خود بردارند و در هواى گرم و س��وزان عراق ،راه رفتن با
كوله پش��تى و بار ،بسيار دش��وار بود؛ ولى كاروانها معمو ً
ال اسب،
گارى و يا وانت بار بزرگى اجاره میكردند و بار و اثاث كاروان را به
وس��يله آن منتقل میكردند و اگر هم كسى در وسط راه از راه رفتن
باز میماند ،با همين وس��يله نقليه ،به محل توقف بعدى برده میشد.
اين كاروانها به صورت دو مرحلهای حركت میكردند؛ 9مرحوم حاج
آقا مصطفى خمينى(قدس س��ره) با آقاى اشكورى و آقاى سيد محمد
111

آية اهلل مدنى و زيارت كربال

شهيد محراب ،آیة اهلل سيد اسداهلل مدنى ،يكى از استادان سرشناس حوزه نجف ،يكى
ديگر از عاش��قان پروپاقرص مراس��م پياده روى نجف ـ كربال و زيارت حرم اباعبداهلل
الحس��ين 7و يارانش بود .و عالمان و استادان حوزه علميه نجف ،خاطرات خوشى از
اين شهيد بزرگ ،در اين مراسم باشكوه معنوى دارند .حجت االسالم و المسلمين شيخ
عبدالخالق دشتى ،يكى از همراهان وى در يكى از اين سفرها ،میگويد:
در طول مس�ير ،هر كجا براى اس�تراحت توقف میكرديم ،آقاى
مدنى چند حديث میخواند و نكاتى اخالقى میگفت و گاهى يك
بح�ث علمى مطرح میكرد .در طويرج ،او وضع روحى عجيبى
داشت و شروع به صحبت كرد .نخست در فضيلت زيارت امام
حس�ين 7س�خنى گفت و حرم امام را به كعبه آمال و آرزوها
تش�بيه ك�رد و بعد فرم�ود :از اين جا تا حرم را خوب اس�ت به
ص�ورت پابرهنه و هروله كنان ادامه بدهي�م .با اين كه او درد
پا و كس�الت داش�ت ،اما خ�ودش جلو افتاد و آي�ه «ان الصفا و
المروة من ش�عائر اهلل»را كه در مراس�م حج ميان سعى و صفا
خوانده میشود ،هروله كنان ،میخواند.
يك سالى كه ماه ذيحجة مصادف با زمستان بسيار سردى بود ،همراه

نگاهیبهپیادهرویزائرانحسینی
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ش��هيد آیة اهلل مدنى از نجف عازم كربال ش��ديم؛ تا در روز عرفه ،به
زيارت امام حسين 7مشرف شويم .در اين سفر ،مرحوم شيخ على
حجتى كرمانى و مرحوم ش��يخ احمد كافى نيز آقاى مدنى را همراهى

میكردن��د .ما چند فرس��خى رفتيم؛ تا اين كه به يكى از روس��تاهاى

عشاير نشين رسيديم؛ سپس شخص عربى جلو آمد و از آیة اهلل مدنى
اس��تقبال كرد و به او احترام گذاشت و وى و همراهان را به مضيف
خود دعوت كرد؛ چون همه به ويژه س��ران و شيوخ عشاير ،او را به

خوب��ى میش��ناختند و احترام زيادى برايش قائل بودند .ما ش��ب را

همان جا اس��تراحت كرديم و فردا صبح ،ب��ه راه خود ادامه داديم؛ تا

اينكه به شهر طويرج در  20كيلومترى اطراف كربال رسيديم.

در طول مس��ير ،هر كجا براى استراحت توقف میكرديم ،آقاى مدنى

چن��د حديث میخواند و نكاتى اخالقى میگفت و گاهى يك بحث علمى

مطرح میكرد .در طويرج ،او وضع روحى عجيبى داش��ت و شروع به
صحبت كرد .نخس��ت در فضيلت زيارت امام حسين 7سخنى گفت

و ح��رم امام را به كعبه آمال و آرزوها تش��بيه كرد و بعد فرمود :از
اين جا تا حرم را خوب اس��ت به صورت پابرهنه و هروله كنان ادامه

بدهيم .با اين كه او درد پا و كس��الت داش��ت ،اما خودش جلو افتاد و
آيه «ان الصفا و المروة من شعائر اهلل» 11را كه در مراسم حج ميان سعى

و صفا خوانده میش��ود ،هروله كن��ان ،میخواند و جلو میرفت و ما

نيز به دنبالش جواب میداديم .وقتى وارد ش��هر كربال ش��ديم ،شهيد

مدنى فرمود :بايد با همين حال خسته و پاى آبله زده به حرم مشرف
ش��ويم و باز خودش جلو افتاد و با حالت گريه و فرياد «يا حس��ين»،

حركت كرد و ما نيز به دنبالش حركت میكرديم و با همين حال ،وارد
حرم حسينى ش��ديم .در اين حال ،مراسم زيارت را مرحوم كافى بر

عهده گرفت و با اش��عار و نوحه خوانى جان گ��ذار ،همه را به فيض
12

رساند.

پياده روى حاج آقا مصطفى خمينى(ره)

تاریخ و رجال
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آیة اهلل حاج آقا مصطفى خمينى نيز از عالمان و استادان نجف بود كه همواره در مراسم
پياده روى حضورى مس��تمر و جدى داش��ت .او مقيّد بود كه در تمام ايام زيارتهای
مخصوص امام حس��ين 7ـ اول و نيمه رجب ،نيمه ش��عبان ،عرف��ه و اربعين ـ پياده از
نج��ف به كربال ب��رود و در ميان راه ،گاهى كف پايش تاول میزد و زخمى میش��د؛
ولى او باز هم با شور و شوق تمام ،به راه خود ادامه میداد 13و اصرار دوستان را براى
سوار شدن به وسيله نقليه ،حتى در قسمتى از راه نمیپذيرفت و چون به نزديك كربال

113

ح�اج آق�ا مصطفى خمينى هميش�ه ديوان ش�يخ محمدحس�ين
غروى اصفهانى را همراه داشت و كنار دجله و فرات كه نزديك
كربلا ب�ود ،به اس�م كوچك مرا ص�دا زده ،تا قس�متى از آن را
بخوان�م و به محض ش�روع ،او مثل كس�ى ك�ه بغضش بتركد،
شروع به گريه میكرد.

میرسيد و نگاهش به گنبد و گل دستههای حرم امام حسين 7و پرچم سرخ رنگ آن
میافتاد ،بى اختيار اش��ك از چشمانش سرازير میشد و مصيبت اهل بيت :را زمزمه
14
میكرد و به سر و سينه میزد و عزادارى و نوحه سرايى میكرد.
وى در اين سفر ،بدون اين كه خودش را فرزند مرجع بزرگ تقليد ،امام خمينى(قدس
سره) تصور كند ،همانند يك طلبه ساده ،در خدمت همسفران بود و از كمك به آنان،
دريغ نمیكرد و در هنگام توقف و استراحت نيز به بحث علمى میپرداخت .مرحوم آیة اهلل
شيخ محمدحسن قديرى كه در يكى از سفرها همراه او بود ،میگويد:
«يك ب��ار در پياده روى از نجف به كرب�لا ،خدمت حاج آقا مصطفى

خمينى بودم و وقتى به باغهای نزديك كربال رس��يديم ،شب را آن جا
مانديم .دوس��تان همه دور حاج آقا مصطف��ى را گرفتند و او صحبت

را ش��روع كرد و بعد بنا ش��د هر كدام از رفقا در يك رشته از علوم
حوزوى ،س��ؤالى بپرسد و وى جواب بدهد .س��ؤاالت زيادى از فقه،

نگاهیبهپیادهرویزائرانحسینی
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اصول ،فلسفه ،تفس��ير ،عرفان و اخالق از وى پرسيده شد كه حدود
چهار ساعت به طول انجاميد و حاج آقا مصطفى بدون اين كه مطالعه

و مراجعه به كتابى كند ،همه را كامل جواب داد كه من بسيار متعجب
15

شدم كه او اين قدر با استعداد است».

آقاى محتشمى میگويد:

«در اوقات صبح ،ظهر و شام ،نماز به امامت آیة اهلل حاج آقا مصطفى
خمينى(ره) اقامه میش��د و ش��ب هنگام ،پس از نماز مغرب و عش��ا،
دعاى توس��ل و زيارت عاشورا خوانده میشد .اگر شب جمعه در راه
بوديم ،دعاى كميل و ذكر مصيبت توس��ط دوس��تان انجام میگرفت.

از خصوصيات مرح��وم حاج آقا مصطفى(ره) اين بود كه هر ش��ب

قبل از اذان صبح برمىخاس��ت و به نماز شب میپرداخت .او بسيار
خوش مشرب و خوش مسافرت بود و در سفرها با همراهان دوست
و رفيق بود و همواره س��عى میكرد به كسى سخت نگذرد و مواظب
بود كس��ى عقب نيفتد و جا نماند .در جلسات گفت و شنودى كه اغلب

ش��بها رفقاى همس��فر دور هم جمع میشدند ،از هر درى سخنى به
ميان میآمد و حاج آقا مصطفى ،پيوسته متذكر بود و زير لب اذكارى
را ترنّم میكرد .در تابستانها به علت گرمى طاقت فرساى هوا ،بعد از

اذان صبح حركت میكرديم و تا دو سه ساعت بعد از طلوع آفتاب ،راه

میرفتيم؛ سپس در محلى توقف میكرديم و صبحانه و نهار در همان
جا صرف میش��د و عصر كه مقدارى از گرماى هوا كاس��ته میشد،
16

باز حركت از سر گرفته میشد».

تاریخ و رجال
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حجة االسالم و المسلمين سيد تقى درچهای نيز میگويد:

چندين ب��ار همراه آیة اهلل حاج آقا مصطفى خمين��ى از نجف پياده به

س��وى كربال رفتيم و گاهى سه تا چهار روز ،حدود  20فرسخ در راه
بوديم .ما مس��ير را از جاده آس��فالته با وجود كوتاهى راه ،به دليل

آفتاب��ى بودن ،تغيير داده ،از كنار دجله و فرات و داخل نخلس��تانها
كه واقع ًا باصفا بود ،میرفتيم .در اين س��فرها دوستانى چون آقايان
اس�لامى ،عليان ،احسانى ،كيانى ،حليمى كاشانى ،آقاى مجتبى قائمى،
آقاى حاج آقا نصراهلل شاه آبادى و آقاى رضوانى كه در حال حاضر

امام جماعت مس��جد حاج سيد عزيز اهلل هستند ،همراه بودند .حاج آقا

مصطف��ى با پاى برهنه و حتى ب��دون جوراب ،حركت میكرد واز هر
كس مختصر صدايى داشت ،میخواست اشعارى را در مقام و عظمت
امام حسين 7بخواند و با شنيدن اين اشعار ،خود طورى منقلب میشد
كه از شدت گريه ،ش��انه هايش باال و پايين میرفت .حاج آقا مصطفى

خمينى هميشه ديوان شيخ محمدحس��ين غروى اصفهانى [کمپانی] را
همراه داش��ت و وقتى كنار دجله و ف��رات كه ديگر نزديك كربال بود،

میرس��يديم ،او به اس��م كوچك مرا صدا میزد ،تا قسمتى از آن را
بخوانم و به محض ش��روع ،او مثل كس��ى كه بغضش بتركد ،شروع

ب��ه گريه میكرد .در ط��ى چند كيلومتر من زمزم��ه میكردم و جمع
نگاهیبهپیادهرویزائرانحسینی
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دوس��تان به خصوص حاج آقا مصطفى ،گريه میكردند .ناگهان يكى

از دوس��تان چشمش به گنبد مطهر حضرت امام حسين 7میافتاد و
به دنبال آن ،موج شوق و گريه در ميان جمع بلند میشد.حالت عجيبى

داش��تيم .پاهاى برهنه و تاول زده و خون آلود ،خس��ته و تشنه ،زير
برق آفتاب سوزان و پرچمى سرخ به رنگ خون ،ما را به حال و هواى

كربال و ظهر عاش��ورا میبرد .گريه به حدى ب��اال میرفت كه همگى

نشس��ته و ديگر نمیتوانس��تيم به راه خود ادامه دهيم .جالب بود كه
مردم روستاها و شهرهاى مسير به ويژه روستاى چفل ،همه حاج آقا

مصطفى خمينى را شناخته بودند كه فرزند آقاى خمينى است .يك بار

قبل از ورود به چفل ،متوجه ش��ديم كه حدود  20نفر به سمت ما در
حركت هستند .كمى كه نزديكتر شديم ،فهميديم كه آنها براى استقبال

از حاج آقا مصطفى آمدهاند .اس��تقبال عدهای از شيوخ و بزرگان آن
شهر براى من جالب بود.

اس��تقبال كنندگان همه دست حاج آقا مصطفى را بوسيده ،با بقيه هم
احوال پرس��ى كردند و پشت سر حاج آقا مصطفى راه افتادند .او در

جلو و ما هم به دنبال او با اس��تقبال خاصى وارد حسينيه چفل شديم

واز ما پذيرايى كردند .با وجود اين كه حاج آقا مصطفى گفت كه قصد
نداريم ش��ب را در چفل بمانيم ،ولى آنها با اصرار گفتند :بايد شب را
در چفل بمانيد؛ تا ما اجر خدمت كردن به زائرين مرقد امام حسين7

را ببريم و در مقابل اصرار صميمانه و عاش��قانه سالكان آن حرم با
صفا ،كوتاه آمده ،شب را در چفل مانديم.

در همان حسينيه جمعيت زيادى از اهالى به زيارت حاج آقا مصطفى

آمدن��د و در بين آنان يكى از منبرىهای معروف عراق كه آن ش��ب

در چفل بود ،يك منبر بس��يار عالى رفت و بعد از او هم س��يدى يك
منبر عربى رفت و خالصه ش��ورى به پا شد .فرداى آن روز صبحانه
خ��ورده ،خيلى زود حركت كرديم .مش��ايعت اهالى چفل ،ديدنىتر از

استقبالش��ان بود و از چفل به دنب��ال ما راه افتادند و مقدار زيادى از
17

راه ،ما را همراهى كردند.

تاریخ و رجال

يكى ديگر از ش��خصيتهای برجس��ته حوزه علميه نجف كه به ط��ور مرتب ،در اين
مراس��م ش��ركت میكرد ،عالمه امينى ،مؤلف كتاب ارزش��مند الغدير بود كه در اين
س��فرها ،همواره تع��دادى از مؤمني��ن او را همراهى میكردند .عالم��ه امينى ،وقتى به
نزديكى كربال میرس��يد ،حالش منقلب میش��د و قطرات اش��ك از چشمانش جارى
18
میشد.
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عالمه امينى و زيارت كربال
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امام موسى صدر و زيارت كربال

امام موسى صدر ،رهبر شيعيان لبنان كه در شهريور  1357در لیبی ربوده و ناپديد شد،
يكى از ش��يفتگان مراس��م پياده روى از نجف به كربال بود .مرحوم آیةاهلل سید محمد
عل��ى موحد ابطحى ،يكى از عالمان بزرگ اصفهان كه در نجف با امام موس��ى صدر
هم بحث بود ،میگويد:
«وقتى كه ايش��ان همراه ما با پاى پياده از نجف به كربال میرفت ،در

اين سفر ،حضورى عاشقانه داشت و در وقت دعا و زيارت عاشورا،
از همه باحالتر بود و هنگام گريه ،چش��مانش از ش��دت گريه سرخ

میشدند و وقتى نوبت ذكر مصيبت و خواندن اشعار و نوحه سرايى
به او میرس��يد ،با ح��ال جانكاهى در مصيبت اهل بيت :اش��عار

فارس��ى و عربى فصيحى میخواند و هنگام كار و حمل اثاثيه س��فر،

وى بيش از همه كار میكرد و هنگام ش��وخى و مزاح ،مزاحهایی بيان
19

میكرد كه بعد علمى و اخالقى جالبى داشتند».

کربال  /باب قبله حرم حسینی
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استقبال عشاير از زائران

در اين مراس��م ،منظرههای ديگرى ،چش��م و دل هر بينندهای را به حيرت و ش��گفتى
وامیدارند .در اين مسير ،روستاهاى زيادى به چشم میخورند كه اكثر ساكنان آنها را
عشاير و پيروان مذهب شيعه تشكيل میدهند و آنان ،با شوق و عالقه و اخالص ویژه،
از زائران امام حسين 7استقبال و از آنان ،پذيرايى میكنند.
اين عش��اير در كنار رود فرات ،به كاشت و برداشت برنج و دامدارى مشغول هستند و
معموالً از همين دست رنج خود ،زائران حسينى را اطعام میکنند .آنان ،اعتقاد عجيبى
تبرك میبرند.
به ميهمانان دارند و گاهى مشاهده شده كه گرد خاك پاى زائران را به ّ
عش��اير حاشيه نشين رود فرات ،در ايام مراسم پياده روى ،چادرهاى بزرگى كه به آنها
«مضي��ف» میگويند ،با فاصلههای معيّنى در اين مس��ير برپا میكنند و زائران را جهت
پذيرايى و استراحت ،در آنها جاى میدهند.
يكى از استادان بزرگ نجف كه خود بارها در اين پياده روى حضور داشته ،میگويد:
«اين عش��اير از نظر اقتصادى چندان وضع مطلوبى نداش��تند و كنار
ف��رات ،هر كدام مقدار اندكى برنج كارى میكردند و غذاهايش��ان هم

اغلب برنج و ماس��ت ب��ود و خورش ديگرى نداش��تند و با اين همه،

نسبت به زائران حسينى و طالب ،بسيار سخاوتمندانه رفتار میكردند
20

و از هيچ چيز مضايقه نمیكردند».

حجة االسالم و المسلمين محمدحسن رحيميان از اعضاى بيت حضرت امام كه سالها
در نجف ساكن و در اين مراسم حاضر بود ،میگويد:
«ب��ه هنگام ظهر و مغرب ،به هر نقطه میرس��يدى ،حق عبور از آن جا

تاریخ و رجال

اين عشاير از نظر اقتصادى چندان وضع مطلوبى نداشتند و كنار
فرات ،هر كدام مقدار اندكى برنج كارى میكردند و غذاهايش�ان
هم اغلب برنج و ماست بود و خورش ديگرى نداشتند و با اين
همه ،نس�بت به زائران حس�ينى و طالب ،بس�يار سخاوتمندانه
رفتار میكردند و از هيچ چيز مضايقه نمیكردند.
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را نداش��تى؛ چون مالك و ساكن نخلستان بر س��ر راه ايستاده بود و
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ن ،7قاب�ل توجه و تقدير
ارادت عراقىه�ا به زائران امام حس�ي 
هلل 7عرض ادب میكردند؛
اس�ت .آنان به تمامى زائران اباعب�دا 
ت�ا جايى ك�ه بعضىها مث ً
ال ب�راى كاروانى از زائرين ،گوس�فند
قربانى كرده ،آبگوشت میپزند .من در اين نوع سفرها ،مصاديق
زيبايى از خلوص اين مردم را ديدم ،گاهى روستاى آنها با جاده
چند كيلومتر فاصله دارد؛ بااين حال ،به كنار جاده میآيند و يك
منبع يا يك مشك دوغ آن جا میگذارند و كنارش با نان و پنير،
از زائران پذيرايى میكنند.
زائ��ران را به ضيافت خويش فرا میخواند؛ گويى جاده خاكى كربال را

بخش��ى از حريم خانه خود میدانست و خارج ش��دن ميهمانان را در
هنگام ظهر و شب ،بدون صرف ناهار يا شام ،ننگى بزرگ میپنداشت
و گاهى كه قصد داشتيم تا پاسى از شب به راه خود ادامه دهيم ،عربى
روس��تايى جلو میآمد و اصرار میکرد و اگر نتيجه نمیگرفت ،تهديد

میك��رد و با ش��دت و غضب ،تفنگ خود را آماده ش��ليك میكرد؛ اما
نه براى كش��تن ميهمانان ،بلك��ه آن را به حاج آق��ا مصطفى میداد و

میگف��ت« :اگر میخواهيد برويد؛ برويد اما از روى نعش من»! نش��انه
بزرگى و بزرگوارى اين عربها ،بزرگتر بودن س��الن پذيرايى آنان
بود .س��الن پذيرايى يا «مضيف» از نِى و شاخههای خرما به صورت

نگاهیبهپیادهرویزائرانحسینی
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مدور ساخته میشد و دو سوى آن باز بود و داراى
كانالى با س��قف ّ
اي��ن ويژگى بود كه در برابر س��رما و گرما ،كام� ً
لا عايق بود و در
تابستان با پاشيدن آب روى آن ،هواى درون آن خنك میشد .معمو ً
ال
بزرگ خانواده يا عش��يره با مهمانان مینشس��ت و جوانها پذيرايى

میكردند و ب��راى پذيرايى ،بهترين چيزهاى خود را در طبق اخالص
میگذاشتند؛ گوس��فند میكشتند و سرشير گاوميش و ماست بر سر
سفره میگذاش��تند و براى هر نفر كاسهای روغن حيوانى میآوردند

و خالص��ه گويى همه زندگى و امكانات آنان وقف امام حس��ين 7و
21

زوار آن حضرت بود.

حجة االس�لام سيد على اكبر محتشمى ،يكى ديگر از شاهدان اين صحنههای تاريخى
در اين مورد میگويد:
«در طول مسير ،روستاهاى كوچك و بزرگى بود كه مردمش به زراعت،

باغدارى ،پرورش نخل خرما و دامدارى اشتغال داشتند .نخلستانها،

باغها و مزارع آنها به وس��يله نهر فرات ،مش��روب میگرديدند .بهره

بردارى از آب نهر فرات به وسيله «ناعور» ،22انجام میشد .هر روستا
يك مضيف (ميهمان سرا) داشت كه در طول سال ،به خصوص موسم
زيارتى ،هر كس از آن جا عبور میكرد ،در آن مضيف از او پذيرايى

میشد .مضيفها محوطه بزرگى به صورت مربع مستطيل هستند كه
ديواره و س��قف آنها كام ً
ال از حصير نخل خرما ساخته شده است و
وسط آن محوطه ،يك اجاق است كه در زمستانها با هيزم میسوزد
و چ��اى و قه��وه را نيز در كن��ار آن اجاق تهيه میكنن��د .اطراف اين

مضيف ،فرشها و مخ ّدههای عربى پهن شده است .روستاييان عراقى
بسيار ميهمان دوست هستند .آنان از زائرين امام حسين 7در ميان

روز ،با چاى ،قهوه ،ش��ير و دوغ پذيراي��ى میكردند و به هنگام ظهر
و ش��ام نيز با ذبح گوس��فند و طب��خ غذا ،از آنان به گرمى اس��تقبال

میكردند .آقاى حليمى س��عى میكرد در وس��ط راه ،خود خيمه برپا
كند و به َس��بك ايرانى ،غ��ذا تهيه كند؛ ولى در طول مس��ير ،باالخره
مواردى اتفاق میافتاد كه بر اثر اصرار فوقالعاده روستاييان ،مجبور
به پذيرش دعوت و اقامت در آن ميهمانسرا میشديم .قافلهها معمو ً
ال
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اين مس��ير را طى پنج تا ش��ش روز میپيمودند؛ ول��ى افرادى كه به

صورت انفرادى حركت میكردند ،در مدتى كمتر از سه روز به كربال
23

تاریخ و رجال

میرسيدند.

حجه االسالموالمسلمين سيدتقى درچهای در اين خصوص میگويد:

ارادت عراقىها به زائران امام حس��ين ،7قابل توجه و تقدير اس��ت.

آن��ان به تمامى زائ��ران اباعبداهلل 7ع��رض ادب میكردند؛ تا جايى
ك��ه بعضىها مث ً
ال ب��راى كاروانى از زائرين ،گوس��فند قربانى كرده،

121

آبگوشت میپزند .من در اين نوع سفرها ،مصاديق زيبايى از خلوص
اين مردم را ديدم ،گاهى روس��تاى آنه��ا با جاده چند كيلومتر فاصله

دارد؛ بااي��ن حال ،به كنار جاده میآيند و يك منبع يا يك مش��ك دوغ

آن جا میگذارن��د و كنارش با نان و پنير ،از زائران پذيرايى میكنند.
يا در مس��ير راه ،اس��فند دود میكنند .گاهى هم زنهای روستايى با

وجود دورى راه ،شيرينى نذرى تهيه كرده ،در ميان كاروانيان توزيع

و تقسيم میكنند؛ به ويژه قربانى كردن گوسفند در مقابل كاروانيان،
بس��يار مرسوم اس��ت .در يكى از اين سفرها ،يك خانم و آقايى كه با

االغ از مزرعه به كنار جاده آمده بودند ،با اصرار زياد ما را به منزل
خود بردند كه زندگى فقيرانهای داش��تند و با اين كه هوا س��رد بود،
اتاق خود را در اختيار ما گذاشتند .ما هم بدون اين كه متوجه شويم،

شب را خوابيديم و فردا صبح كه بلند شديم و هوا روشن شد ،متوجه

شديم كه آن پيرزن و پيرمرد در گوشهای از حياط در سرما و سوز،
ش��ب را به صبح رساندند و معلوم ش��د كه آنها تنها اتاق خود را در
24

اختيار ما گذاشتند.

قتل عام زائران كربال
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در طول تاريخ ،تالشهای زيادى از س��وى دشمنان اهل بيت :انجام گرفت؛ تا مانع
اين مراس��م ش��وند .و به ويژه در س��الهای اخير كه رژيم بعثى عراق در اين كش��ور
حاكميت داشت ،اين شيطنتها و دشمنىها عمق و شعاع بيشترى به خود گرفت؛ ولى
هرگز موفق به اين كار نشدند .در زمان رياست جمهورى احمد حسن البكر در اربعين
س��ال 1397ق .كه مصادف با سال 1355ش .بود ،جاسم الركابى استاندار وقت نجف،
تعدادى از بزرگان اين شهر را احضار و آنها را تهديد كرد كه مراسم پياده روى اربعين
نبايد برگزار ش��ود و از اين برخوردها معلوم بود كه رژيم بعث اين بار تصميم دارد كه
به طور جدى ،مانع اين مراسم شود؛ اما مردم اعتنايى به اين تهديدها نكردند و در وقت
مقرر ،پياده روى خود را از نجف به سمت كربال آغاز كردند.

نيروه��اى رژيم بعثى عراق ،چون به عجز و ناتوانى خويش در مقابل اراده آهنين مردم
پ��ى بردند ،بى درنگ به توپ ،تانك و هليكوپتر و كماندو متوس��ل ش��دند و از زمين
و هوا ،زائران حس��ينى را به گلوله و توپ بس��تند .در اين س��ال ،حدود  250هزار نفر
در مراس��م پياده روى حاضر ش��ده بودند كه ش��مار زيادى از آنها به شهادت رسيدند
و تعدادى دس��تگير و زندانى ش��دند و بعد نه نفر را هم به جرم اخالل در نظم و امنيت
كشور ،در مأل عام اعدام نمودند و بدين ترتيب ،ترس و وحشت را در فضاى شهرهاى
25
نجف و كربال حاكم كردند.
در س��الهای بعد ،اگرچه فضاى اختناق همچنان ادامه داش��ت ،ولى مراسم پياده روى
كم رنگ و پراكنده انجام میگرفت و هرگز به تعطيلى مطلق نگراييد؛ تا اين كه احمد
حس��ن البكر ،طى كودتايى سرنگون ش��د و رهبرى رژيم بعثى عراق را صدام بر عهده

تاریخ و رجال
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گرفت .در اين دوره نيز تالش بس��يارى شد تا مانع اين مراسم حماسى و معنوى شوند.
در ش��عبان س��ال 1411ق .كه مردم نجف تصميم گرفتند مراسم نيمه شعبان آن سال را
در حرم حس��ينى برگزار كنند ،به صورت ،فردى و جمعى ،با پاى پياده به سوى كربال
به راه افتادند.
از س��وى ديگر ،مأموران اطالعات و امنيت عراق ،تمام درهاى حرم را به روى زائران
بس��تند؛ تا آنها نتوانند در اين ش��ب عزيز ،كنار حرم باش��ند و موفق به زيارت ش��وند.
اين برخورد نادرس��ت ،اعتراض و خش��م مردم را برانگيخ��ت و موجى از جمعيت كه
در پيش��اپيش آنان جوانان مسلمان و خش��مگين در حركت بودند ،دست به تظاهرات
خيابانى زدند و بر ضد رژيم بعثى ،شعارهاى تندى سر دادند .اين حركت ،آغاز انتفاضه
معروف ماه شعبان سال 1411ق .در كربال و نجف و بعضى شهرهاى ديگر عراق ،مثل
بصره و ناصريه ش��د .قيام مردم و زائران حس��ينى ،كنترل را از دس��ت بعثىها گرفت و
چند روز ،شهرهاى نجف و كربال در تصرف مردم بودند و رژيم بعثى عراق كه كامال
خود راباخته و غافلگير شده بود ،با تمام قوا وارد عمل شد و همزمان به دو شهر نجف
و كربال حمله كرد و با توپ و تانك ،وارد صحن حرم حس��ينى شد و با كشتار هزاران
26
نفر ،دوباره كنترل اوضاع را به دست گرفت.
با همه اين فش��ارها و قتل عامها ،رژيم بعثى عراق ،هرگز نتوانس��ت مانع از مراسم پياده
روى ش��ود و هر س��ال كه گذشت ،بر شعاع و عمق اين مراس��م افزوده شد .امروز كه
ش��اهد سرنگونى رژيم صدام هس��تيم و مردم عراق دوران اس��تقالل و آزادى خود را
تجربه میكند ،ش��اهد رشد ،ش��كوفايى و بالندگى مراس��م پياده روى به سوى كربال
هس��تيم .همان طورى كه گفته ش��د اين مراسم ،اختصاص به ش��هر نجف ندارد؛ بلكه
زائران از اكثر شهرهاى عراق ،مثل بغداد ،بصره ،ناصريه و جاهاى ديگر ،پياده به سمت
كربال حركت میكنند؛ به طورى كه تعداد شركت كنندگان در اين مراسم ،امروزه به
چند ميليون نفر میرسد و اين رخداد در تاريخ اين سرزمين ،كم نظير میباشد.
در اربعين امسال ،يعنى 1430ق .كه مصادف با روز دوشنبه 1387/11/28ش .بود ،زائران
حسينى كه اغلب آنان با پاى پياده به كربال آمده بودند ،نزديك به ده ميليون نفر بودند و

شمار زيادى از مردم بصره ،مسافت ششصد كيلومترى اين شهر با كربال را پياده طى كرده
بودن��د .جالب اين كه پذيرايى اين جمعيت ده ميليونى ،توس��ط مردم عراق ،به صورت
سنتى و در همان چادرهاى محلى (مضيف) انجام گرفت؛ اين در حالى است كه مراسم
ساالنه حج تمتع در مكه ،حداكثر با حضور سه ميليون نفر برگزار میشود.
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