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چکيده
دین اس��الم بر زنده نگه داش��تن یاد و خاطرة بزرگان دینی تأکید دارد و این س��ّنت در 
س��فارش پیش��وایان دینی به زیارت ب��ارگاه پیامبر اکرم9 ، امام��ان معصوم: و دیگر 
بزرگان دینی جلوه گر ش��ده است. در فرهنگ تشیع، زیارت مرقد امام حسین7 اهمیت 
ویژه ای دارد؛ به طوری که در روایات فراوانی از پیامبر9 و دیگر معصومان: واجبی اخالقی 
شمرده شده است. بیشتر این روایات از امام جعفر صادق7 نقل شده که این امر به سبب 

فراغت و گشایشی بود که در آغاز حکومت عباسیان برای ایشان پدید آمد.
این مقاله پس از بیان اهمیت و فلسفة زیارت مرقد بزرگان دینی به ویژه امام حسین7 نزد 
مسلمانان، روایاتی را در این باب بیان کرده، سپس با اشاره به نمونه هایی از سفارش های 
پیش��وایان دینی دربارة زیارت مرقد حس��ینی و دیدگاه علمای شیعه دراین باره، برخی از 
مش��هورترین زائران بارگاه سیدالشهدا7 را نام برده و موضع حاکمان ستمگر را در برابر 

زیارت مرقد امام حسین7 بیان کرده است.

واژگان کليدی: زیارت، امام حسین7، مرقد حسینی بزرگان دین، زائر.

جعفر الهادی

اهميت و فلسفه زيارت 
مرقد حسينی
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درآمد
احترام و بزرگداش��ت ش��خصیت های ملّی و بزرگ، سنّت همیش��گی جوامع گوناگون بوده 
است؛ زیرا زنده نگه داشتن یاد و نام این شخصیّت   ها، در حقیقت حیات بخشیدن به ارزش هایی 
اس��ت که برای تحقق آنها زحمت های فراوانی متحّمل شده اند. هر ملّتی و اُمّتی به ارزش ها و 
فرهنگش و ش��خصیّت هایی که در این راه قربانی شده اند، افتخار می کند و این امری عاقالنه 

و مطابق با فطرت سلیم است.
اسالم نیز هیچ گاه مخالف چنین سنّتی نبوده و اصوالً این روش اسالم است که با سنت های 

موافق فطرت و عقالنیت، مخالفت نمی کند.
آن گاه که اس��الم به مناطق فلسطین و س��وریه و عراق و دیگر سرزمین هایی که مراقد انبیاء 
و صالحین در آن جا وجود داش��ت، وارد ش��د، متعّرض آنها نشد و حتی کسانی که به عنوان 
خلیفه پس از پیامبر آمدند نیز قصد سوئی به این مراقد نداشتند؛ بلکه چه  بسا بر حمایت از این 
مراق��د و محافظ��ت از آنها تأکید می کردند و افراد متدیّن و متعّه��د را به عنوان متولّی بر این 

حرم ها می گماشتند. در دائرة المعارف اسالمی آمده است:
هنگامی که مسلمانان فلسطین را فتح کردند، طایفه ای از مسیحیان به نام »لَْخم« را یافتند که 
در کن��ار مرقد ابراهیم خلیل7 در »حبرون« زندگی می کردند؛ امّا با کمال ُصلح و س��المت 
با ایش��ان رفتار نمودند و مس��لمانان نیز به حرم حضرت ابراهیم7 احترام فراوان گذاش��تند، 
تا جایی بس��یاری از آن قوم مس��لمان شدند؛ زیرا دریافتند که با اس��الم نیز می توانند در کنار 
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مرق��د ابراهیم خلیل الّرحمان بمانن��د و آن را زیارت کنند. بر 
فراز مرقد ابراهیم7 گنبدی اس��ت که در اوایل دوره اسالمی 
ساخته ش��ده است. مرقد اس��حاق و یعقوب نبی8 نیز چنین 
است. حاکمان مسلمان هدایای گران قدری به این مراقد مطهر 
پیش  ک��ش می نمودند.1 جهانگردان غرب��ی توصیفات خود از 
این حرم ها و س��اختمان  ها را در سفرنامه های ش��ان نوشته اند. 
در همین راستاس��ت که قران کریم قصص پیشینیان را بازگو 
می کند و در این داستان ها رّد پایی از ساختن مراقدی بر روی 
قبور بزرگان یافت می ش��ود. مثل داس��تان اصحاب کهف که 
پس از اّطالع مردم از ماجرای عجیب آنان و آگاهی از منزلت 
ایش��ان، پس از فوت آن بزرگواران تصمیم گرفتند تا َحَرمی 
برای آنان بس��ازند و از باب تبّرک در آن َحَرم ها به عبادت و 

سجود و رکوع بپردازند.2
ق��رآن کریم حتی دس��توراتی را نیز در همی��ن زمینه صادر 
می کن��د و به مس��لمانان می گوید مق��ام ابراهی��م را به عنوان 
جایگاه نماز انتخاب کنند و به سعی بین صفا و مروه بپردازند؛ 
آن هم به یاد س��عی و تالش حضرت هاجر، همسر ابراهیم7 

در پی یافتن آب برای فرزند اسماعیل.
اس��الم برای ِحجر اسماعیل که نشانه دیگری است، حرمت 
قائل شده و آن را در محدوده طواف قرار داده و ورود به آن 
را مُبطل طواف بیان کرده اس��ت؛ چرا که قبور انبیای الهی در 
آن واقع ش��ده اس��ت. همچنین َرمی جمرات سه  گانه و قُربانی 
کردن در مِنی را نیز جزئی از مناسک حّج ابراهیمی قرار داده 

است.
این دستورات با هدف جاودان نمودن یاد و خاطره بزرگان 

اولی��ن و مهم تری��ن مرقد مورد 
توّجه در اس��الم، مرقد رس��ول 
اکرم9 بود که مس��لمانان در 
زی��ارت آن مرقد ش��ریف، رمز 
عظمت خویش و سّر مجدشان و 
منشأ شوکتشان و منبع عزتشان 

را جست وجو می کنند. 
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دین و تالش های آنان در راه اعتالی انس��انیت و اجرای دستورات خداوند صادر شده است. 
ابن  قیّم جوزی، شاگرد ابن  تیمیّه حّرانی می گوید:

نتیجه و عاقبت صبر هاَجر و فرزندش در دوری و غربت از وطن و تسلیم در برابر 
پروردگار نس��بت به ذبح فرزندش، این بود که آثار ایش��ان و محّل قدم های شان 
جزئی از مناس��ک مؤمنین و صدقه جاریه ای برای ایشان تا قیامت قرار داده شود 
و این س��نّت پروردگار است نس��بت به کسی که می خواهد از میان خلقش او را 

باال ببرد.3
خداوند متعال تمام این ها را تذّکری برای بشریّت در طول تاریخ قرار داده است تا فداکاری 
و تالش انسان در جهت کمال و پیشرفت معنوی را فرا بگیرد. از علی بن جعفر نقل شده است 
که از برادر بزرگوارش امام موس��ی بن جعفر7 پرسید: چرا رمی جمرات جزء مناسک حج 
قرار داده شده؟ امام فرمودند: »ابلیس که برای ابراهیم7 تمثّل پیدا کرد، حضرت به طرف او 

سنگ پرتاب کرد و این سنّتی دائمی در حّج شد«.4
از امام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: »ابراهیم7 زمانی که اس��ماعیل را در مّکه گذاشت، 
پس از مّدتی تش��نه ش��د؛ مادرش به دنبال آب فاصله بین صفا و م��روه را هفت مرتبه رفت و 

برگشت و خداوند آن را به شکل سنّتی در حّج قرار داد«.5

مسلمانان و جاودانگی شخصیّت های اسالمی
مس��لمانان در طول تاریخ اسالم، به زنده نگه داش��تن یاد و خاطره شخصیّت های دینی شان 
اصرار داش��تند؛ گاهی با نوش��تن و جمع آوری سیره ایش��ان، گاهی با زنده نگه داشتن موالید 
و وفای��ت ایش��ان و گاه با تبدیل خانه های شخصی ش��ان به موزه و گاهی با س��اخت و ترمیم 

قبورشان و ساختن بنا بر روی آن و زیارت آنها. 
اولین و مهم ترین مرقد مورد توّجه در اس��الم، مرقد رس��ول اکرم9 بود که مس��لمانان در 
زیارت آن مرقد شریف، رمز عظمت خویش و سّر مجدشان و منشأ شوکتشان و منبع عزتشان 
را جس��ت وجو می کنند. حتی آنان خانه ای را که پیامبر اکرم9 در ش��هر مّکه در آن به دنیا 
آمده بود را مقدس ش��مرده و به آن توجه ویژه دارند. همین طور محلّی که برای اّولین بار بر 
پیامبر اکرم9 وحی فرس��تاده شد و ایشان به رسالت برگزیده ش��د، یعنی غار حرا را گرامی 
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می دارند. مسلمانان از کوه باال رفته و در غار حرا نماز می خوانند و به آن تبرک می جویند.
بعد از آثار نبی اکرم9  مس��لمانان به مراقد و آث��ار ائمه معصومین: و خوبان از اصحاب 
ایشان متوجه شدند و حتّی خانه های ایشان زیارتگاه مردم گردید؛ چرا که خداوند می فرماید: 

)فی بُیوٍت اَِذَن اهللُ اَْن ُتْرَفَع و یُْذَکَر فیها اسمه(.6
جالل  الدین س��یوطی از انس بن مال��ک و بریده نقل می کند که وقتي رس��ول خدا9 این 
آی��ه را تالوت فرمود، مردی برخاس��ت و گفت: آنها کدام خانه ها هس��تند؟ حضرت فرمود: 
»خانه ه��ای انبیاس��ت«. پس ابوبکر برخاس��ت و در حالی که به خانه علی و فاطمه 7 اش��اره 
می کرد گفت: ای رس��ول خدا! این خانه از جمله  آنهاس��ت؟ پیامبر اکرم9 فرمود: »بلکه از 

برتریِن آنهاست«.7
پس چه فرقی اس��ت میان خانه ای که این بزرگواران در آن زندگی می کردند، با خانه هایی 
که پیکر مطهرش��ان در آن آرام گرفته اس��ت؟ در سیره مس��لمانان چنین فرقی وجود نداشته 
اس��ت. چرا این گونه نباشد، در حالی که مس��لمین معتقدند پیامبر اکرم9 و اهل  بیت پاک و 
راس��تگویش: زنده اند و نزد پروردگار روزی داده می شوند، همان طور که شهیدان روزی 

داده می شوند و آنان در رتبه سوم پس از انبیا و صدیقین هستند.8
به درستی که تکریم و احترام مراقد ائمه اطهار و اهل  بیت پیامبر9 واجبی اخالقی است که 
به نّص قرآن کریم موّدت ایش��ان واجب شده است، آن  جا که می فرماید: )ُقْل ال اَْسئلُکم َعَلیه 

اجراً ااّل الموّدة فی الُْقربی(.9
مراق��د این بزرگان، چراغ های هدایت زندگی اس��ت. این مراقد، قلب تپنده امت اس��الم و 
راهنماي آنان به س��وي رس��تگاري است و آن گاه که انس��ان در مقابل این مراقد و حرم  هاي 

مقدس می ایستد، آن را کاماًل حس مي کند.

زیارت امام حسین7
رسول خدا9  بارها به زیارت مرقد خود و ائمه اطهار: به ویژه حسین7 اشاره فرموده است.10 
آیا حسین7 شهید راه عقیده نبود؟ آیااو در راه شریعت قرباني نشد؟ آیا رمز زیر بار ظلم و جور 
نرفتن و آموزگار ایثار و فداکاری نبود؟ کوچک ترین کاری که هر مسلمانی می تواند انجام دهد، 

این است که به زیارت مراقد این بزرگواران برود و از فضای معنوی این حرم ها فیض ببرد.
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روایات
1. ام  س��لمه روایت کرده که رس��ول خدا9 ش��بی به ناگاه با 
حالت اضطراب از خواب بیدار ش��دند و دوباره خوابیدند؛ اما 
پ��س از لحظاتی دوب��اره با اضطراب بیدار ش��دند و دیدم در 
دست مبارکشان خاک س��رخ  رنگی بود که آن را می بویید و 
می بوسید. به ایشان عرض کردم: این تربت چیست؟ حضرت 
فرمود: »جبرئیل به من خبر داد که حس��ین7 در زمین عراق 
کش��ته می ش��ود و این خاک زمینی اس��ت که حسین در آن 

کشته می شود.11
2. ام   س��لمه روایت کرده اس��ت: پیامب��ر9 روزی در خانه 
من نشس��ته بودند که فرمود: کس��ی بر من وارد نشود! پس از 
لحظاتی حس��ین7 داخل ش��د و در آغوش رسول خدا جای 
گرفت و پیامبر اکرم9 دس��ت بر س��رش می کش��ید و گریه 
می کرد. به ایشان عرض کردم: به خدا وقتی داخل شد، متوّجه 
نش��دم! حضرت فرمود: »جبرئیل در خانه بود؛ از من پرس��ید: 
آیا حس��ین7 را دوس��ت داری؟ گفتم: آری. جبرئیل گفت: 
امّت تو او را در س��رزمینی به نام کربال می ُکشند. پس جبرئیل 

مقداری از خاک این زمین را برایم آورد و نشانم داد«.12
3. عایش��ه روای��ت می کند که حس��ین بن علی بر رس��ول 
خدا9 در حالی که پیامبر در حال دریافت وحی بودند، وارد 
ش��د. جبرئیل عرض کرد: ای محمد! آیا او را دوست داری؟ 
فرمود: چرا پس��رم را دوس��ت نداشته باش��م؟! جبرئیل عرض 
کرد: به درس��تی که امّت تو، او را می کشند. و در این هنگام 
جبرئیل مقداری خاک در دس��ت داشت. پس گفت: در این 
زمین پسرت کشته می ش��ود و اسم آن سرزمین »طّف« است. 

رس��ول خدا9  بارها به زیارت 
مرق��د خ��ود و ائم��ه اطهار: 
به ویژه حسین7 اشاره فرموده 
ش��هید  حس��ین7  اس��ت.آیا 
راه عقی��ده نبود؟ آی��ااو در راه 
ش��ریعت قربان��ي نش��د؟ آی��ا 
رم��ز زیر بار ظل��م و جور نرفتن 
 و آم��وزگار ایث��ار و ف��داکاری

 نبود؟ 
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وقتی جبرئیل رفت، تربت در دست رسول خدا9 بود و می گریست. پیامبر9 به من فرمود:
»جبرئیل به من گفت: پس��رم حسین7  در زمین طّف کشته می شود و امتم پس از من دچار 
امتحان س��ختی می شوند«. پس حضرت به س��وی اصحابش رفت که علی7 هم میان ایشان 
بود و ابوبکر و عمر و حذیفه و عّمار و ابوذر، گریه می کردند. اصحاب پیش آمدند و عرض 
کردند: چه چیزی شما را به گریه انداخته ای رسول خدا! حضرت فرمود: »جبرئیل به من گفته 
که پسرم حسین کشته می شود و خاک زمین طّف را برایم آورده و به من خبر داده که قبرش 

هم در آن سرزمین است«.13
4. انس بن حارث از نبّی مکّرم9 روایت می کند که فرمود: »پس��رم حس��ین در زمینی که 
به آن کربال می گویند، کش��ته می شود. پس هر یک از شما آن روز را درک کرد، باید او را 

یاری کند.14
عالّمه ش��یخ محمد صبّان شافعی در کتابش به نام »اس��عاف الراغبین« به حاشیه کتاب »نور 

االبصار« نوشته شبلنجی شافعی می نویسد:
از راه ها و اس��انید متعّدد این خبر به ما رس��یده که جبرئی��ل امین وحی به پیامبر 
اک��رم9 خبر داده که حس��ین کش��ته می ش��ود و زمینی را که حس��ین در آن 
کش��ته می ش��ود را نیز به پیامبر نش��ان داده و مقداری از خ��اک آن زمین را به 
پیامبر داده اس��ت. در برخی روایات تصریح ش��ده که نام آن زمین کربالس��ت 
و در برخ��ی دیگ��ر از آن به طّف یاد ش��ده اس��ت و در برخی روای��ات نیز از 
این منطقه به س��احل فرات یاد ش��ده اس��ت. باید توجه داش��ت ای��ن روایات با 
 یکدیگ��ر تع��ارض ندارند؛ چون فرات به س��رزمین طف که یکی از ش��هرهای 

کربالست می رسد.15
پیامبر اکرم9 با بیان این روایات می خواس��ت که مردم به سرزمین کربال رفت  وآمد داشته 
باشند و همان طور که به زیارت او می روند، به زیارت حسین7 نیز بروند. چون هدف از هر 
دو زیارت، یک چیز اس��ت و آن یادآوری تقوا و اخالق و جهاد در راه خدا و فداکاری در 
راه دین خدا و توجه به عالم ملکوت و فاصله گرفتن از دنیاست. این زیارت ها تجدید پیمانی 
با رس��ول خدا9 و اهل  بیت ایشان: و تذّکری است نسبت به فداکاری های این بزرگواران 

در شرایط سخت.
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روایاتی در باب زیارت حضرت حسین7 
1. از امام صادق7 نقل ش��ده اس��ت که فرمود: »کسی که 
دوس��ت دارد در روز قیام��ت در پرتوی رحم��ت پروردگار 

باشد، باید از جمله زّوار حسین گردد«.16
2. امام صادق7 فرمود: »در روز قیامت کس��ی نیست مگر 
این که دوست دارد از زّوار حسین بن علی باشد؛ چون می بیند 
ک��ه خداوند چگونه از روی کرامت و احترام با زّوار حس��ین 

رفتار می نماید«.17
3. از حنّان بن س��دیر نقل شده که می گوید: امام صادق7 
به من فرمود: »به زیارت حسین بروید و به او جفا نکنید؛ چون 

او سید شهدا و سرور جوانان بهشت است«.18
4. از ام��ام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: »زائر حس��ین بن 

علی7، زائر رسول خداست«.19
5. همچنین از ایشان نقل شده است  که حضرت فرمود: »هر 
کسی دوس��ت دارد که سکرات مرگ بر او آسان شود، زیاد 

به زیارت حسین7 برود«.20
6. از امام صادق7 نقل شده که فرمود: »کسی که خداوند 
خی��رش را بخواه��د، محبّت حس��ین و زیارت��ش را در دلش 
می افکند و هر کس��ی خدا ش��رش را بخواهد، کینه حسین و 

زیارتش را در دلش می اندازد«.21
7. امام صادق7 می فرماید: »کسی که حسین را با شناخت 
به حّقش زیارت کن��د، خداوند نامش را در اعلی علیین ثبت 

می کند«.22
8. عب��داهلل بن بُکیر از امام صادق7 نقل می کند که فرمود: 
»ای عبداهلل! خداوند ش��ش منطقه را در زمین برگزید: بیت   اهلل 

انس بن حارث از نبّی مکّرم9 
روایت می کند که فرمود: »پسرم 
حسین در زمینی که به آن کربال 
می گویند، کش��ته می شود. پس 
هر یک از شما آن روز را درک 

کرد، باید او را یاری کند.
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الحرام، مقابر انبیاء، مقابر اوصیاء، محّل ش��هادت ش��هدا و مس��اجدی که نام خدا در آن برده 
می ش��ود. ای عبداهلل! آیا می دانی برای کسی که به زیارت قبر حسین7 برود، چه ثوابی کنار 
گذاش��ته ش��ده؟! هیچ ُصبحی نیس��ت مگر هاتفی از میان فرشتگان  بر س��ر قبر زائر حسین ندا 
می دهد: ای جوینده خیر! به س��وی ذات پروردگار با کرامت پیش بیا و این ندا را اهل مشرق 
و مغرب می ش��نوند و باقی نمی ماند روی زمین فرش��ته ای از فرشتگان مقّرب خدا مگر این که 
به این زائر حس��ین مهربان می شوند و خداوند را باالی س��ر او تسبیح و تقدیس می کنند و از 

خداوند رضایت از او را طلب می کنند و حتی پیامبران برای زائر حسین7 دعا می کنند.23
9. از امام صادق7 نقل ش��ده است که فرمود: »کس��ی که می خواهد در همسایگی رسول 

خدا9 و در همسایگی علی و فاطمه8 باشد زیارت حسین7 را ترک نکند«.24
10. از معاویة بن وهب نقل ش��ده که امام صادق7 فرمود: »زیارت حس��ین را رها مکن؛ آیا 

دوست نداری از کسانی باشی که مالئکه برایش دعا می کنند؟!«.25
11. امام صادق7 فرمود: »فاطمه3 در میان زّوار فرزندش حس��ین حاضر ش��ده و برایشان 

استغفار می کند«.26
12. ام��ام ص��ادق7 فرمود: »قبر حس��ین7 را زیارت کنید که س��رور جوانان ش��هید راه 

خداست«.27
13. امام صادق7 فرمود: »حسین7 را زیارت کنید، ولو هر سال یک مرتبه باشد. پس هر 
کس به زیارت او بیاید، آن هم در حالی که حق او را می شناسد و حق اهل بیت را نفی نکند، 
پاداش��ی جز بهشت نخواهد داشت و رزقی وس��یع به او داده خواهد شد و خداوند به سرعت 
گره از کارش باز می کند؛ چون خداوند چهارهزار فرش��ته را وکیل نموده که صبح و ش��ب 
همگی بر حسین7 گریه کنند و زائرین را همراهی نمایند تا به خانه های شان بازگردند و اگر 
مریض ش��وند، به عیادتشان بروند و اگر مردند، پیکرش��ان را تشییع کنند و برای شان استغفار 

نمایند«.28
14. از امام صادق7 نقل ش��ده که فرمود: مرقد حس��ین7 باغی از باغ های بهشت است و 
فرش��ته ای مقّرب و پیامبری فرستاده شده نیس��ت، مگر این که از خداوند می خواهد به زیارت 

حسین برود. پس گروهی پایین می روند و گروهی باال می آیند.29
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مالحظ��ه می کنید که بیش��تر ای��ن روایات، از ام��ام جعفر 
صادق7 نقل ش��ده، و این به س��بب فراغت و گشایشی بود 
که در ابتدای روی کار آمدن عباس��ی ها برای ایش��ان حاصل 
ش��د. از طرفی اموی ها تمام تالش خ��ود را برای از بین بردن 
یاد و خاط��ره کربال و امام حس��ین7 انجام دادن��د. بنابراین 
امام7 برای جبران این نقص، پیوسته فضایل زیارت حضرت 
حس��ین7 و برکاتی که در آن هس��ت را گوشزد می نمودند. 
از س��وی دیگر حضرت به تبیین ش��رایط محیط��ی پرداخته و 
می فرمودند: هر قدر انس��ان در راه زیارت حس��ین7 سختی 

ببیند و رنج بکشد، مقّرب تر خواهد بود.

نمونه های�ی از توصیه ه�ای ام�ام ص�ادق7 ب�ه زی�ارت 
سیدالشهدا7

1. محم��د بن مس��لم نقل می کند که امام ص��ادق7 به من 
فرمود: آیا به زیارت قبر حس��ین7 م��ی روی؟ عرض کردم: 
آری، امّ��ا با ترس و لرز. حضرت فرمود: »هر قدر این زیارت 
سخت تر باشد، ثواب آن بیش��تر است و میزان ثواب به اندازه 
میزان ترس است. هر کس با ترس به زیارت حسین7 بیاید، 
خداون��د ترس روز قیامت را از او برمی دارد و از او می گذرد 
و مالئک��ه بر او درود می فرس��تند و پیامبر اکرم9 به دیدنش 
می آی��د و برایش دعا می کن��د و به گونه ای در نعمت و فضل 
خدا غوطه ور می گردد که گزندی به او نمی رس��د و مشمول 

رضوان خدا می شود«.30
2. زراره نق��ل می کند: به امام باق��ر7  عرض کردم: درباره 
کس��ی که با ترس به زیارت جدتان حس��ین برود، چه نظری 
داری��د؟ حض��رت فرم��ود: »خداون��د او را در روز فزع اکبر 

هیچ ُصبحی نیس��ت مگر هاتفی 
از میان فرشتگان  بر سر قبر زائر 
حس��ین ندا می دهد: ای جوینده 
خیر! به س��وی ذات پروردگار با 
کرامت پیش بیا و این ندا را اهل 
مشرق و مغرب می شنوند و باقی 
فرش��ته ای  زمین  نمی ماند روی 
از فرش��تگان مق��ّرب خدا مگر 
این ک��ه ب��ه ای��ن زائر حس��ین 

مهربان می شوند.
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)قیامت( ایمن می دارد و مالئکه با بش��ارت با وی مالقات می کنند و به او می گویند: نترس و 
ناراحت نباش امروز روز راحتی توست«.31

3. معاویة بن وهب نقل می کند که امام صادق7 فرمود: »ای معاویه! زیارت قبر حسین7 را 
به خاطر ترس رها مکن؛ زیرا کسی که آن را ترک کند، بعد از مرگ حسرت خواهد خورد 
که ای کاش می توانس��ت به اختیار خویش از قبر بیرون آمده و به زیارت حسین7 برود. آیا 
دوس��ت نداری که خدا تو را ببیند و از جمله افرادی باش��ی که پیامبر برای شان دعا می کند و 

همین طور فاطمه و علی:؟!«.32
4� عبداهلل بن بُکیر می گوید: به امام صادق7 عرض کردم: من در درون خودم در کشاکش 
و درگیری هس��تم؛ قلبم مشتاق زیارت امام حسین7 اس��ت، امّا از مأمورین حکومتی هراس 
دارم! امام صادق7فرمود: »ای عبداهلل! آیا نمی دانی کس��ی که بترس��د و ترس��ش به خاطر ما 
باش��د، خداوند او را در قیامت در س��ایه عرش خویش قرار می دهد و با حس��ین7 هم  کالم 
می گردد و از هول قیامت ایمن می ش��ود؟ آن زمانی که مردم در جزع و فزع هس��تند، مالئکه 

او را در بر می گیرند و آرامش و بشارت می دهند«.33
مسلمانان این رسالت را از پیامبر اسالم9 و ائمه اطهار7 به خوبی دریافت کردند و بر زیارت 

حسین7 مداومت کردند تا هم یاد حسین زنده بماند و هم خود اصالح و تربیت شوند.

دیدگاه
1. ابن  بطوطه جهانگرد تونسی می نویسد:

از ش��هر حلّه به سوی ش��هر کربال حرکت کردیم. مشهد حس��ین بن علی شهر 
کوچکی اس��ت ک��ه اطرافش را باغ ه��ای نخل در بر گرفته و از فرات س��یراب 
می ش��وند. در شهر حرم و مدرسه ای بزرگ است. در گوشه حرم به زائرین غذا 

می دهند.34
2. ابن صباغ مالکی می نویسد:

پیکر حسین در خاک کربالی عراق به خاک سپرده شد و مشهدش در این شهر 
معروف است و از همه جا به زیارتش می آیند.35

3. عقبة بن عمر سهمی، شاعر معروف عرب  زبان در اواخر قرن اول هجری برای زیارت وارد 
کربال می ش��ود و وقتی به مرقد مطهر سیدالش��هدا7 می رس��د، مقابل قبر می ایستد و شروع به 
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مرثیه سرایی می کند که در بخشی از این مرثیه چنین آمده:
»مرور کردم به قبر حس��ین7 در کربال؛ سیالب اشک از 
دیدگانم بر آن فرو ریخت. س��الم خ��دا بر اهل قبور خفته 

در کربال!«.36
4. اسماعیل بن محمد حمیری )مت 178ق( شاعر عرب  زبان 

دیگری در بخشی از قصیده اش چنین گفته است:
از کنار مرقد حسین عبور کن و بگو: ای زندگی! بعد 
از پایمان ش��دن بدن حسین7 در زیر سم اسب ها، تو 
دیگر برایم ش��یرین نیستی. ای مرقدی که پاکیزه ای را 
در خود جای دادی که خودش و پدرش بهترین خلق 
خ��دا بودند؛ خلیفه به حق رس��ول خ��دا و اهل خیر و 
راضی به رضای پروردگار بودند. پس وقتی به قبرش 
رس��یدی، بیشتر درنگ کن و با اشک پاک بر شخص 

پاک نوحه کن.37
5. حاج هاشم کعبی )م 1231ق( می گوید:

تو را به خدا س��وگند می دهم اگر به کربال رفتی، سالم مرا 
برس��ان؛ تربت پاک حسین را ببوس و بس��یار گریه کن و 

دردهای روحت را درمان کن.
6. ابوالحس��ن علی ب��ن حماد بصری )م اواخ��ر قرن چهارم 

هجری( می گوید:
به سوی مرقد کسی برو که گنجینه علم و تقواست. به اشک 
چمانت التماس کن تا س��رازیر شود. صورت بر تربت پاک 
حس��ین بگذار و خطاب به قبر شریفش بگو: به شایستگی به 
چنین مقامی نائل ش��دی! در تو ریحان��ه پیامبر قرار گرفته و 
کس��ی که نزد پیامبر جایگاه عظیمی داش��ت. ای قبر! در تو 
مقام حلم و علم جای گرفته و همین برای تو فخر است. در 
تو کسی آرمیده که کشته شدنش ستون خیمه دین را لرزاند 

در حالی که بیش از آن به واسطه هدایتش محکم بود.38

»ای  صادق7فرم��ود:  ام��ام 
عبداهلل! آیا نمی دانی کس��ی که 
بترس��د و ترس��ش ب��ه خاطر ما 
باشد، خداوند او را در قیامت در 
سایه عرش خویش قرار می دهد 
و با حسین7 هم  کالم می گردد 

و از هول قیامت ایمن می شود؟
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مشهورترین زائرین مرقد حسین7
1� صحاب��ی جلیل  القدر جابر بن عبداهلل انصاری که مرقد امام حس��ین7 را در اّولین اربعین، 

یعنی چهل روز پس از شهادت حضرت در سال 61 هجری زیارت کرد.39
2. امام زین العابدین علی بن الحس��ین به همراه خانواده امام7 هنگام بازگش��ت از دمشق و 

رفتن به سوی مدینه منوره، کربال را زیارت فرمود.40
3. سلیمان بن صرد خزاعی، صحابی گران قدر رسول خدا که سابقه درخشانی در خدمت به 

اسالم داشت و قیام توابین را رهبری کرد.41
4. عالم بزرگ شیعی، جناب شریف رضی= )م 406 ق( که در رثای امام حسین7 قصیده ای 

زیبا نیز سروده است که در ابتدای آن چنین آمده:
کربال ال ِزلَت کربًا و باَل

ما لقی عندک آل المصطفی
کم علی ُتربک لّما ُصّرعوا

من دم سال و من دمع َحری
یعنی: کربال همچنان در بال و گرفتاری هستی. چه ها دید در تو اهل بیت پیامبر؟! زمانی که 

جنگ شروع شد، چقدر بر خاک تو خون جاری شد و اشک سرازیر.42
5. س��لطان عثمانی »س��لیمان قانونی« که مرقد امام حسین7 را در سال 941 هجری زیارت 
کرد و نهری را جاری کرد که به نهر س��لیمانی شهره گشت و بعدها به »نهر حسینی« تغییر نام 

داد و تأثیر بسیاری بر فراوانی باغ ها و مزارع این شهر نهاد.43

موضع گیری حاکمان ظالم در قبال مرقد حسینی
1. حاکم��ان ظالمی هم بودند ک��ه کربال و مرقد حضرت حس��ین7 را خطری برای خود 
می دانس��تند و عالقه مندان اهل بیت: را از زیارت کربال منع کرده و مشکالت بسیاری برای 
آن��ان ایجاد می کردند. بنی  امیه پس از واقعه کربال متعّرض قبر امام حس��ین7 نش��دند؛ زیرا 
از عواق��ب جنایتی که کرده بودند همواره در هراس به س��ر می بردند. بنی  امیه س��خت گیری 
می کردند، امّا نمی توانستند مانع زیارت کربال شوند. آنان می خواستند یاد و خاطره حسین7 

از ذهن مردم فراموش شود.
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2. حکوم��ت بنی  امی��ه پ��س از مدتی منقرض ش��د و پس 
از آن دوران فترت��ی پی��ش آمد که دوس��تداران اهل  بیت: 
اندکی آس��وده ش��دند و فرصتی برای زیارت مرقد ش��ریف 
امام حس��ین7 برای آنان فراهم آمد. ای��ن دوران فترت میان 
س��ال های 114 تا 148 هجری بود؛ امّا پس از گذشت این سه 
ده��ه، بنی  عباس با مرقد حس��ین7 کاری کردند که اموی ها 
نکرده بودند.44 آنان در قتل امام حس��ین7 شرکت نداشتند، 
امّا از اهانت به مرقد شریف چیزی کم نگذاشتند. اولین خلیفه 
عباسی ای که در این راه گام برداشت، منصور عباسی بود که 
کینه عجیبی نسبت به فرزندان امیرالمؤمنین7 داشت و دستور 

تخریب قبر مطهر را اّولین بار او صادر کرد.45
3. پس از او هارون الرش��ید در س��ال 193 هجری دس��تور 
انهدام س��اختمان ح��رم مطهر را داد و درخت س��دری را که 

نشانه قبر منّور حضرت بود، قطع کرد.46
4. نزدیک به چهل سال بعد، متوّکل عباسی که نوه دختری 
هارون الرش��ید بود، بر مسند خالفت نشس��ت و سیاست بسیار 
سخت گیرانه ای را نسبت به شیعیان در پیش گرفت. نقل است 
او چهار بار مرقد مطهر امام حسین7 را ویران کرد و زمینش 
را به آب بست و در آن زراعت کرد تا اثری از آن حرم شریف 
باقی نماند و م��ردم آن را فراموش کنند؛ اما هرگز در این امر 

موفق نشد.47 جالل  الدین سیوطی در این باره می نویسد:
متوکل در سال 236 هجری دستور تخریب قبر حسین7 
و بناهای اطرافش را صادر کرد و دس��تور داد تا همه 
زمین را ش��خم بزنند و بذر بکارند. متوکل به ضدیّت 
ش��دید ب��ا اهل  بیت رس��ول خ��دا9 مع��روف بود و 
مس��لمانان از این بابت رنج می بردند ... حتی اهل بغداد 

ام��ام زین العابدی��ن عل��ی ب��ن 
الحس��ین ب��ه هم��راه خان��واده 
از  بازگش��ت  ام��ام7 هن��گام 
دمش��ق و رفتن به س��وی مدینه 

منوره، کربال را زیارت فرمود.



ویژه نامه اربعین حسینی
32

روی دیوارهای ش��هر به متوکل دش��نام می نوش��تند و برخی ش��عرا در هجو او 
می س��رودند. برای نمونه چنین می گفتن��د: متوکل تأسف می خورد که چرا با 
بنی  امیه در کشتن حسین7 ش��رکت نداشته؛ به همین دلیل قبر حسین7 

را تخریب می کند!48
ابن اثیر در »کامل فی التاریخ« می نویسد:

متوکل مردم را از زیارت حسین7 محروم نمود و اطالعیه داد که هر کسی 
را نزد قبر حس��ین بیابیم، س��ه روز حبس کرده و س��پس او را می کش��یم. 
بدین وس��یله بس��یاری را از اطراف مرقد شریف دور کردند. متوّکل بغض 
زیادی نس��بت به علی بن ابی طالب7 داش��ت و دس��تور می داد تا اموال 
دوستان آن بزرگوار را ضبط و خودشان را سر به نیست کنند ... نقل است 
که مرقد حس��ین7 تا هفت مرتبه تخریب و بازس��ازی شد؛ البته تخریب 

توسط دشمنان و بازسازی توّسط دوستان.49
5. در س��ال 512 هجری خلیفه وقت عباسی »مسترش��د« و فرزندش »راشد« به خزانه حرم حسینی 

دستبرد زدند و اموال و اشیای گران  قیمتی را که شامل موقوفات و غیر موقوفات بود، غارت کردند.50
6. در سال 1226 ق نیز وّهابی ها به سرکردگی »سعود بن عبدالعزیز« با لشکری دوازده هزار 
نفری به کربال حمله کردند؛ در حالی که مردم به مناس��بت عید غدیر به نجف اش��رف رفته 
بودند و تقریباً کسی جز کودکان و زنان و پیران در شهر حضور نداشت. وّهابی ها صدها تن را 
به خاک و خون کشیدند و اهانت ها نسبت به مرقد مطهر حسین7 مرتکب شدند. چوب های 
ضریح مطهر را شکسته و از آن در پخت غذا و قهوه به عنوان هیزم آتش استفاده کردند. این 

واقعه آن قدر جان سوز بود که به »طف ثانی« یعنی کربالی دوم شهره گشت.51
متفکر مسلمان استاد عباس محمود عقاد می نویسد:

مراقد امام حسین7 و شهدای کربال امروز مزاریست که مسلمانان از هر مذهبی 
به س��وی آن می شتابند. این آسمان بر شهیدان ش��ریف تر از اینان سایه نیافکنده 

است.52
دکتر دوایت دونالدسون در کتابی که درباره عقاید شیعه و تاریخش نوشته می گوید:

از فاجعه کربال بیش از هزار سال می گذرد، امّا زائران همچنان به سوی آن 
سفر می کنند و تعدادشان روزافزون است.53
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و این همان اس��ت که امیرمؤمنان علی7 در روایت شیخ صدوق= آن را پیش  بینی فرموده 
اس��ت. حضرت می فرماید: »گویا می بینم بناهایی روی قبر حس��ین س��اخته شده و می بینم که 
محمل هایی به س��وی قبر حسین7 می رود و شبی و روزی نمی گذرد، مگر این که از سراسر 

آفاق به سوی آن می آیند.54
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