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چکيده 
زی��ارت اربعی��ن که یکی از پنج عالمت مؤمن ش��مرده می ش��ود، تجدید میث��اق با امام 
حسین7 و اهل بیت: است. هدف این زیارت، نشان دادن دوستی و وفاداری به راه این 
بزرگواران و اعالم آمادگی برای جان فش��انی در این راه، ابراز دش��منی و برائت از قاتالن و 
دشمنان آنان، بیان مواضع و همبستگی با خط اهل  بیت:، ابراز ایمان و تبعیت و تسلیم 
در برابر آن حضرت، ش��ناخت چهره های حق و باطل و ترس��یم سیمای امام حسین7 و 

ویژگی های ایشان و فلسفة نهضت عاشوراست.
دق��ت و تدبر در مت��ن و محتوای زیارت اربعی��ن، زائران و محبان سیدالش��هدا7 را از 
معارف ناب و مفاهیم بلند آن بهره مند می کند. این مقاله مضامین و محورهای اصلی این 
زیارت را در چهارده بند ترس��یم کرده که با ترس��یم سیمای امام حسین7 آغاز می شود 
و با درخواس��ت صل��وات خدا و درودهای پروردگار به آن حض��رت و خاندان پاکش پایان 

می یابد.

واژگان کليدی: زیارت اربعین، امام حسین7، اهل بیت:، معارف ناب، مفاهیم بلند.

مضامين 
جواد محدثیزيارت اربعين
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در حدی��ث مع��روف امام حس��ن عس��کری7 »زی��ارت اربعی��ن«، یکی از پن��ج عالمت 
مؤمن ش��مرده ش��ده اس��ت؛ چه بر س��ر تربت و مزار سیدالش��هدا7 خوانده ش��ود و چه از 
راه دور؛ بناب��ر آنچه به دس��ت ما رس��یده اس��ت. مهم، توج��ه به مفاهیم مطرح ش��ده در این 
 زیارت اس��ت. پیش از پرداختن به مضامین بلند این زیارت ش��ریف، الزم اس��ت اش��اره  ای

 به سند آن کنیم.
مت��ن زیارت اربعین را حضرت صادق7 به صفوان بن مه��ران )معروف به صفوان جّمال( 
آموخته اس��ت و فرموده که این زیارتنامه را هنگامی که آفتاب روز اربعین برآمد و روز بلند 

شد، بخواند. این توصیه، اهمیّت این زیارت مأثور را می رساند.
حدیث را س��ید ب��ن طاووس با س��ند خوی��ش از صفوان روای��ت می کند. مت��ن زیارت، 
در »اقبال االعمال« س��ید بن طاووس، »الم��زار الکبیر« محمد بن جعفر مش��هدی، »المصباح« 
کفعم��ی و »مصباح المتهجد« ش��یخ طوس��ی آمده اس��ت. عالمه مجلس��ی ه��م در جلد 98 
بحاراالن��وار، ب��ه نق��ل از تهذیب ش��یخ طوس��ی آن را نقل کرده اس��ت. گرچ��ه در بعضی 
 کلم��ات، تفاوت ه��ای جزئی می��ان نقل ها دیده می ش��ود، ول��ی کلیت آن ثابت و یکس��ان 

و معتبر می باشد.1
بنابراین شایس��ته است که در متن و محتوای »زیارت اربعین«، دقت و تدبّر شود، تا زائران و 
محبان سیدالش��هدا7 از معارف ناب و مفاهیم بلند آن مستفیض شوند. محورهای عمده  این 

زیارتنامه را می توان چنین برشمرد:
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1. ترسیم سیمای امام حسین7
زی��ارت اربعین، همچون بس��یاری از زیارتنامه های دیگر با 
»سالم« آغاز می شود که نش��انه توالّی شیعی نسبت به اولیای 
دین است و مخاطب این سالم، با اوصاف و القابی یاد می شود 
که هر کدام، بُعدی از ابعاد ش��خصیت سیدالشهدا7 را نشان 
می دهد. از آن حضرت، با عناوینی همچون ولّی خدا، حبیب 
خدا، خلیل خدا، برگزیده  خدا، ش��هید مظلوم، گرفتار رنج ها 
و مصیبت ها و کشته  اشک ها یاد می شود: »... السالم علی اسیر 

الُکُربات و قتیل الَعَبرات ...«.
پس از بیان این اوصاف و مقامات، زائر در پیش��گاه خدا 
شهادت می دهد که آن امام شهید، ولّی خدا و فرزند ولّی خدا 
و صف��ّي پروردگار و فرزند صفّی خداس��ت، تا این گواهی، 
عم��ق ایمان و باور زائر را نش��ان دهد و ای��ن اعتقادات را در 

جان او بنشاند.

2. ویژگی های امام حسین7
در ف��راز بع��د، ب��ه برخ��ی از اوص��اف وی��ژه و کرامت ها و 
ارجمندی های آن امام شهید اشاره شده است. از جمله این که:
آن حضرت، به کرامت الهی در سایه  شهادت، نائل آمده است؛

آن حض��رت، از س��عادت وی��ژه ای که عنایت الهی اس��ت 
برخوردار است؛

طینت و سرش��ت او و والدتش، پ��اک و پاکیزه و دور از هر 
آلودگی است؛

او یکی از س��روران و یکی از رهبران و یکی از مدافعان حق 
و دین است؛

او، میراث  دار خط انبیا و حّجت الهی بر همه بندگان خداست.

همچ��ون  اربعی��ن،  زی��ارت 
بس��یاری از زیارتنامه های دیگر 
با »س��الم« آغ��از می ش��ود که 
نش��انه توالّی ش��یعی نس��بت به 
اولیای دین است و مخاطب این 
س��الم، ب��ا اوص��اف و القابی یاد 
می ش��ود که هر کدام، بُعدی از 
سیدالشهدا7 ش��خصیت   ابعاد 

 را نشان می دهد.

درباره نهضت عاشورا تحلیل های 
گوناگوني ارائه می شود و اهداف 
مختلفي برای آن قیام خونین بیان 
شده است. آنچه در این زیارتنامه 
مطرح اس��ت، »ه��دف هدایت و 
نجات و بیداری اّمت« است. آن 
حضرت در دع��وت مردم به راه 
خدا و س��نّت پیامبر9 و احکام 
قرآن چن��ان عمل ک��رد که راه 

عذر و بهانه را بر همه بست.
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3. فلسفه قیام عاشورا
درباره نهضت عاشورا تحلیل های گوناگوني ارائه می شود و اهداف مختلفي برای آن قیام 
خونین بیان شده است. آنچه در این زیارتنامه مطرح است، »هدف هدایت و نجات و بیداری 
امّت« اس��ت. آن حضرت در دعوت مردم به راه خدا و س��نّت پیامبر9 و احکام قرآن چنان 
عآِء، َوَمَنَح  عمل کرد که راه عذر و بهانه را بر همه بس��ت و اتمام حّج��ت نمود: »َفَاْعَذَر فِی الدُّ

النُّْصَح«.
گاهی بیداری جامعه و شکس��تن ج��ّو خفقان و مبارزه با بدعت ه��ا و انحراف ها، »خون« 
می طلب��د. امام، خون قلب خویش را در راه خ��دا نثار کرد: »َوبََذَل ُمْهَجَتُه فیک«، با این هدف 
که مردم را از جهالت و گمراهي درآورد و فضای حیرت و سرگش��تگی را بشکند و تکلیف 
اللَِة«. درباره عبرت های  بندگان خدا را روش��ن کند: »لِیْس��َتْنِقَذ ِعباَدک ِمَن الَْجهالَِة َوَحی��َرِة الضَّ
عاشورا و جهل و بی بصیرتی مردم بسیار سخن مي توان گفت. وضع جامعه به گونه اي شده بود 
که تنها خون مطّهر فرزند رس��ول خدا9 می توانست انقالبي ایجاد کند و زلزله   ای در ارکاِن 

حکومت اموی که بر پایه جهل مردم استوار بود، بیافکند.

4. شناخت چهره مخالفان
چه کس��انی، با چه ویژگی هایی و با چه اهدافي به جنگ با امام حسین7 آمدند و دست 
به آن جنایت عظیم زدند؟ هدفش��ان چه بود که جز با کش��تن ثاراهلل به آن نمی رس��یدند؟ در 
فراز بع��دی، ویژگی های گروه های ائتالفی بر ضّد ولّی خدا را � که در حقیقت بروز بغض و 

کینه هاي دیرین شان از صدر اسالم بود � ترسیم می کند:
ْنیا«؛ ْتُه الدُّ � فریب خوردگان دنیا: »َغرَّ

� فروختن آخرت به بهای ناچیز دنیا: »َوَشری  آِخَرَتُه«؛
� هواپرستی: »َوَتَرّدی  فی  َهواُه«؛

� به خشم آوردن خدا و پیامبر و امام؛
� پیروي از منافقان و تفرقه  افکنان و گنه کاران.
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5. جهاد تا شهادت
جه��اد در راه خ��دا، همراه با صبر ب��ر ادای تکلیف و اخالص در مب��ارزه و ادامه جهاد تا 
مرز ش��هادت و حتّی پس از شهادت، یعنی اسارِت آزادی  بخش آل اهلل، تضمین کننده حیات 
و بقای دین و خنثی کننده توطئه امویان ضد اس��الم بود: »َفجاَهَدُهْم فیک صابِراً ُمْحَتِس��بًا، َحّتی  

ُسِفک فی  طاَعِتک َدُمُه، َواْسُتبیَح َحریُمُه«.
احیای دین و مبارزه با بدعت های ضد اسالمي، قربانی و فدایی می خواهد. آن  که گام در 
این راه می  نهد، هم باید اهل جهاد باشد، هم صبر و مقاومت، هم اخالص، هم آمادگی برای 
فدا کردن خون و تحّمل هتک حرمت ها نس��بت به خ��ودش و خانواده اش. امام، عزیز خدا و 
رس��ول خدا9 بود، امّا در صحرایی سوزان به محاصره آن نامردان گرفتار شد. تشنگی خود 
و فرزندان و یارانش، عریان کردن پیکر پاکش، بریدن س��رش، بر نیزه کردن س��ر مطهرش، 
آتش زدن خیمه ها، اسب تاختن بر جسد مطّهرش، غارت خیام، به اسیری گرفتن اهل بیت: 
و ... همه در راه خدا بود و آن حضرت، با گفتن »الهی رضًی بقضائک« خود را براي همه  این 

مصائب آماده ساخته بود.

6. لعن و تبّری از دشمنان
در بس��یاری از زیارتنامه ها، در کنار سالم به عنوان مواالت و همسویی، »لعن« دشمنان هم 
دیده می ش��ود که نشانه تبّری از ظالمان و دشمنان اهل  بیت: است. هم لعن زائر بر قاتالن و 
کافران و هم درخواست لعن الهی بر آنان که نمونه اش در این زیارت وارد شده است: »اَلّلُهمَّ 

َفالَْعْنُهْم لَْعنًا َوبیاًل«.
درخواس��ت لعنت و عذاب خدا بر جنایتکاران عاشورا، روح معادات و تبّری را می رساند 

و زائر را در خّط دشمنی با دشمنان خدا و پیامبر9، ثابت  قدم  تر می سازد.

7. پیوند امام با خّط رسالت
وقت��ی در زیارت امام حس��ین7، پیامب��ر و امیرمؤمنان و خاندان نب��وت و عصمت: را 
مي خوانیم، تأکیدی بر ارتباط آن شهید با این خاندان رفیع و نورانی است. در زیارت دیگر نیز 
چنین است که بر امام حسین7 به عنوان فرزند پیامبر، فرزند فاطمه3، فرزند امیر مؤمنان7، 
وارث انبیا:، امین خدا، فرزند امین خدا، فرزند وصّی خدا، فرزند وصّی پیامبر سالم می دهیم 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
109

تا این پیوند را آشکار و علنی سازیم و این نکته، خنثی کننده 
توطئه دش��منان است که می کوش��ند شهدای کربال را جدا از 

دودمان نبوت و آل اهلل معّرفی کنند.

8.  حیات سعادتمندانه
از س��خنان امام حسین7 اس��ت که فرمود: »موٌت فی عزٍّ 
خی��راًً من حیاٍة فی ذّل«؛ مرگ عزتمندانه بهتر از زندگی ذلیالنه 

است.
در ف��راز دیگری از زی��ارت، از آن امام ش��هید به عنوان 
کس��ی یاد می شود که زندگی اش سعادتمندانه »ِعشَت َسعیدا« 
و مرگش س��توده و خدا پس��ند »َمضْیَت حمیداً« و ش��هادتش 

مظلومانه »مظلومًا شهیداً« بود.
خداون��د هم وع��ده نصرت و ع��زت و حی��ات ابدی به 
کش��تگان راه خدا و مجاه��دان راه حق و ه��م وعده  نابودی 
مس��تکبران و کیفر ظالمان را داده اس��ت؛ چه به سرعت و چه 
در زمان��ي طوالني؛ چ��ه در دنیا و چه در آخرت. این اس��ت 
که زائر، بر حتمی ب��ودن وعده های الهی در این موارد تأکید 

می کند: »َواَْشَهُد اَنَّ اهلَل ُمْنِجٌز ما َوَعَدک، َوُمْهِلک َمْن َخَذلَک«.

9. بیزاری از همفکران اهل ظلم
در فرهن��گ دین��ی، هم جنایت��کاران و ظالم��ان مطرود و 
ملعونند و هم کس��انی که هرچند در ظاهر ساکت بوده اند و با 
جنایتکاران همکاري نداشته اند، ولی در دل و باطن به کار آنان 
راضی بوده اند، ش��ریک جرم اند. این حقیقت، در زیارت های 
متعددی )از جمله زیارت عاش��ورا( آمده اس��ت. در این   جا هم 
لعنت خدا بر کسانی است که امام را کشتند و به او ظلم کردند 
و بر جماعتی است که این واقعه را شنیدند، ولی به آن راضی و 

جه��اد در راه خدا، همراه با صبر 
ب��ر ادای تکلی��ف و اخ��الص در 
مب��ارزه و ادام��ه جه��اد ت��ا مرز 
ش��هادت و حتّی پس از شهادت، 
یعن��ی اس��ارِت آزادی  بخش آل 
اهلل، تضمین کننده حیات و بقای 
دین و خنثی کننده توطئه امویان 
ضد اسالم بود: »َفجاَهَدُهْم فیک 
صابِراً ُمْحتَِس��باً، َحتّی  ُسِفک فی  

طاَعتِک َدُمُه، َواْستُبیَح َحریُمُه«.
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خشنود بودند. ساکتان در برابر فتنه و رضایت دهندگان قبلی به عمل دشمنان خدا و رسول9، با 
ًة َسِمَعْت بِذلِک َفَرِضیْت بِِه«. آنان همسو و هم  سرنوشت شمرده مي شوند: »َولََعَن اهللُ اُمَّ

از این رو، شیعه  زائر، موضع خود را شفاف و روشن بیان می کند و خود را در خّط اولیای 
خ��دا و در مقابل دش��منان خدا و اهل  بی��ت: اعالم می دارد و خدا را ه��م بر این مواالت و 

معادات، گواه می گیرد: »اَلّلُهمَّ اِنّی  اُْشِهُدک اَنّی  َولِیٌّ لَِمْن واالُه، َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداُه«.
و سرانجام این پیروي از خاندان عصمت و والیت پذیری از آنان، آمادگی برای بذل جان 

خود و پدر و مادر و عزیزانش در راه آنان است: »بَِابی  اَْنَت َواُّمی  یا ْبنَ  َرُسوِل اهلِل«.

10. باز هم تأکید بر دودمان پاک
اِمَخِة« »اَْشَهُد اَنَّک کْنَت نُوراً فیِ اأْلَْصالِب الشَّ

این فراز، گواهی بر دودمان پاک پیامبر9، طهارت و ش��رافت نسبت اهل  بیت:، دوری 
از آلودگی ه��ای اعتقادی و اخالقِی دوران جاهلیّت اس��ت. آیه  تطهیر در قرآن )احزاب/33( 
ب��ر طهارت کامل و عصمت اهل  بیت پیامبر9 گواهی می دهد. بحث از نیاکان پاک و موّحد 
ائّمه اطهار: و تبارشناسی توحیدی این خاندان، نکته دیگری است که در این زیارت بر آن 

تأکید شده است.

11. جایگاه واالی امامت و ائّمه:
نقش��ی که امامان شیعه، از جمله سیدالشهدا7 در جامعه  اسالمی داشته اند، نقش هدایت، 
رعایت، اعانت و حفاظت از آیین و اهل ایمان بوده است. این خاندان، هم تکیه  گاه مسلمانان، 
هم س��توِن اسالم و هم پناهگاه ش��یعه بودند. امام در این فقره از زیارت، یکی از دعائم دین، 
ارکان مسلمین و معِقل مؤمنین به شمار آمده و با اوصافی چون: بَّر،  تقّی، رضّی، زکّی، هادی 
و  مهدی معرفي  ش��ده است، که همه امامان چنین بوده اند؛ افزون بر این  که امام حسین7 پدر 
بقیه امامان بعدی است. این از ویژگی های آن حضرت در روایات بیان شده که ائمه، از نسل 
اویند. این ویژگی ها، به  خصوص حّجت بودنش��ان »والحّجة علی اهل الّدنیا« جایگاه رفیع آنان 
را در منظومه فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی امت پیامبر9 نشان می  دهد و تبعیت از این 

نشانه های هدایت را ضامن درستی راه و رسیدن به مقصد می داند.
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12. ایمان، تسلیم، تبعیّت
این س��ه عنصر، عوامل اصلی هدایت و س��عادت در خّط 
ائمه: است. ما ش��یعیان، به امامت آنان ایمان داریم »مؤمن 
بکم« و رجعت آنان در آخرالّزمان را باور کرده ایم »َوبِِایابِکْم 
ُموِقٌن« و با همه آیین ها و سنت های دینی آن را ابراز می کنیم 
و تس��لیم و محض و تبعیت کامل نسبت به آنان داریم؛ چه در 
مرحله  قبلی، چه در مرحله عملی: »َوَقْلبی  لَِقْلِبکْم ِس��ْلٌم، َواَْمری  
أِلَْمِرکْم ُمتَِّبٌع«. این ایمان و تس��لیم و تبعیّت، عنصر دیگری را 
می طلبد به نام »نصرت«. همان  گونه که یاران امام حس��ین7 
در کربال به او ایمان داشتند و تسلیم فرمان و تابع حرکت امام 
بودن��د و با همه توان از آن حضرت دف��اع کردند تا به فیض 
شهادت رس��یدند، زائر حس��ینی در اربعین هم، همین مراتب 
و مراح��ل را ابراز می دارد و همه ت��وان و امکانات خویش را 
در راه ائم��ه: ق��رار می دهد، تا خداون��د اذن دهد و دولت 
کریمه  اه��ل بیت،  با رهبری حضرت ولّی عصر)عج( ش��کل 

ٌة، َحّتی  یْاَذَن اهللُ لَکْم«. گیرد: »َونُْصَرتی  لَکْم ُمَعدَّ
این  که امروز یاری ما به این خاندان چگونه مي تواند باشد، 
جای تأمل و سخن بسیار دارد. کدام عمل، در راستای مواضع 
ائّمه به ش��مار می آید؟ امکانات قابل عرضه ما برای »نصرت« 
چیس��ت؟ زیرا فقط با ش��عار »گوش به فرمان توییم« مشکلی 

حّل نمی شود.

13. اعالم َمواضع
در زی��ارت جامعه کبیره، زیارت عاش��ورا و زیارت های 
دیگ��ر، از جمل��ه در همین زی��ارت اربعین، ای��ن تعبیر دیده 
کْم«؛ این یعنی داشتن موضع،  می شود: »َفَمَعکْم َمَعکْم الَمَع َعُدوِّ

در فرهنگ دینی، هم جنایتکاران 
و ظالم��ان مط��رود و ملعونند و 
هم کسانی که هرچند در ظاهر 
ساکت بوده اند و با جنایتکاران 
نداش��ته اند، ولی در  هم��کاري 
دل و باطن ب��ه کار آنان راضی 
بوده ان��د، ش��ریک جرم اند. این 
حقیقت، در زیارت های متعددی 
)از جمله زیارت عاشورا( آمده 

است.

خّط ائّم��ه، امروز ه��م جلوه ها و 
نمادهای��ی دارد؛ همچن��ان ک��ه 
خّط دشمنانش��ان نیز، در اشکال 

گوناگون ظهور و بروز دارد.
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اعالم موضع، پایداری بر سر موضع، همسو نشدن با دشمنان و حمایت از خّط ائّمه:.
این »معیّت« و همراهي با أئّمه چگونه اس��ت؟ اگر امامان در عصر ما حضور داش��تند، در 
جناح  بندی های سیاس��ی در کدام جهت بودند؟ در مس��ائل بین المللی چه موضعی داشتند؟ با 
اس��تکبار جهانی و صهیونیس��م بین  الملل و گروه های تکفیری  و حکومت های مزدور بیگانه 
و حاکمان وابس��ته به استکبار چه برخوردي داشتند و نس��بت به مسائلی همچون فلسطین چه 

موضعی می گرفتند؟ شناخت ما از ائّمه، موضع آنان را به ما نشان می دهد.
خ��ّط ائّم��ه، امروز ه��م جلوه ه��ا و نمادهای��ی دارد؛ همچنان ک��ه خّط دشمنانش��ان نیز، 
در اش��کال گوناگ��ون ظه��ور و ب��روز دارد. این ف��راز زیارت، ب��از هم تأکیدی ب��ر تولّی و 

 

تبّری است.

14. درود پایانی
پایان  بخش زیارت، این فراز است: »َصَلواُت اهلِل َعَلیکْم، َوعلی  اَْرواِحکمْ  َواَْجساِدکْم، َوشاِهِدکْم 

َوغآئِِبکْم، َوظاِهِرکْم َوباِطِنکْم، آمیَن َرَب الْعالَمیَن«.
در این فراز، اّوالً در احترام و بزرگداشت آنان، »صلوات خدا« را بر آنان خواستار شده ایم، 
که برتر از درودهای ما بندگان است. ثانیاً درودهای الهی را نسبت به همه  آنان و همه جوانب 
حیاتش��ان خواستار ش��ده ایم؛ چه بر روح و جانش��ان، چه بر پیکرهای مطهرشان، چه بر آنان 
که هس��تند یا نیس��تند، چه ظاهر و چه باطن، که شامل امامان معصوم شهید: نیز می شود که 
آمده  اند و رفته اند، هم بر امام عصر که هم »ظاهر« است )هرچند از دید ما غایب است( و هم 

»شاهد« است. )هرچند ما او را نمي بینیم(.

نتیجه  گیري
 زی��ارت اربعین، نوعی »تجدید میثاق« با امام حس��ین7 و اهل بی��ت و امامان معصوم: 
اس��ت. ابراز وفاداری نسبت به آنان و راه و مرامشان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتالن و 
دش��منان آنان، تولّی و تبّری، اعالم آمادگی برای جان فشانی در راه مقّدس آنان، بیان مواضع 
و همبستگی با خّط نورانی اهل  بیت پیامبر، تبعیّت و تسلیم و نصرت، شناخت چهره های حق و 
باطل و رهبران »نور« و »نار« و مسئله جهاد و شهادت و خّط ایثارگری در راه مکتب و عقیده، 

که دستاورد شناخت فلسفه عاشورا و قیام حسینی است. 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
113



ویژه نامه اربعین حسینی
114

این س��رفصل ها در زیارت اربعین بازگویی می ش��ود و زائر حسینی این باور ها را از دل بر 
زبان جاری می کند، تا زمینه  رسوخ قلبی و نمود اجتماعی آن فراهم آید.

توفیق الهی نصیبمان باد تا در اربعین حسینی، آن امام شهید را با این زیارتنامه  زیبا و پرمعنا 
که آموزه  حضرت صادق7 به ش��یعه اس��ت، در کنار حرم باصفایش زیارت و عرض ادب 

کنیم؛ آمین.
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