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چکيده
آس��مان بر حسین بن علی7 خون گریس��ت؛ بدین صورت که مردم چهل روز دیدند که 
طلوع و غروب خورش��ید، سرخ و خون رنگ است. در اس��تحباب زیارت اربعین که با ذکر 
سالم ها آغاز می شود و با شهادت به مجد و عظمت امام حسین7 ادامه می یابد، روایاتی 
وارد ش��ده است؛ همین طور دربارة ملحق شدن سر سیدالشهدا7 به پیکر ایشان در این 

روز، زیارت مرقد امام از سوی جابر در این روز، کیفیت این زیارت و ...
 در ایام اربعین در عراق، میلیون ها نفر با مواکب حس��ینی برای زیارت سیدالش��هدا7 
وارد کربال می شوند و در بزرگ ترین اجتماع شیعیان، این شهر، یکپارچه غرق عزا و نوحه 

بر سید مظلومان می شود.
این نوش��تار، ضمن بیان مطالب فوق، دربردارندة مطالبی درب��ارة کتاب های »االربعون 
حدیثاً«، چهل راهب شهید، سّنت اربعین، چهل روز گریة حضرت آدم7 بر کشتة هابیل، 

چله  نشینی و نیز اربعین های به هم پیوستة تاریخ انقالب اسالمی ایران است.

واژگان کليدی: اربعین ، حسین بن علی7، زیارت اربعین، کربال، عزا.

اربعينيات
ج.ابویاسر
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استحباب اربعین
عالمه مجلسي مي  نویسد:

در اخبار، علت اس��تحباب زیارت اربعین بیان نشده است؛ اما قول مشهور در بین 
اصحاب علم این اس��ت که علت این استحباب، بازگشت اهل  بیت حسین7 در 
آن روز )بیس��تم صفر( به کربال در زمان برگشتش��ان از ش��ام، و همچنین ملحق 
کردن س��رهای ش��هدا به اجس��اد مطهرشان به دس��ت علی بن الحسین7 است 
... ش��اید هم علت اس��تحباب زیارت در این روز، آن باش��د که جابر بن عبداهلل 
انص��اری در چنی��ن روزی از مدین��ه به کربال آمده و به زیارت قبر ش��ریف آن 

حضرت نائل شد. از این رو مستحب است به او تأّسی کرد.1

دیدار در اربعین
به نقل سید بن طاووس:

چون اهل  بیت حس��ین7 از شام به عراق رسیدند، به راهنمای کاروان گفتند: ما 
را از کربال عبور دهید. هنگامی که اهل  بیت به قتلگاه رس��یدند، جابر بن عبداهلل 
انصاری و جمعی از بنی  هاش��م و مردان خاندان رسول خدا9 را مالقات کردند 
که برای زیارت قبر حس��ین7 آمده بودند. همه ش��روع به گریه و ناله کردند و 
بر صورت های ش��ان می زدند و به گونه ای عزاداری و نوحه سرایی می کردند که 
جگره��ا را آتش می زد. زنان منطقه عراق نیز نزد اهل  بیت آمدند و آنان نیز چند 

روزی عزاداری کردند.2
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محتوای زیارت اربعین
زیارت اربعین، حاوی نکات ارزنده  ای اس��ت که با ذکر سالم ها آغاز می شود و با شهادت 
به مجد و عظمت امام حسین7 ادامه می یابد. دعوت امام و روشنگری های حضرت با بیان و 
بن��ان، دالیل امتناع از بیعت ب��ا یزید، نصیحت و خیرخواهی او، تالش حضرت در صحنه های 
عاش��ورا و تحمل نامالیمات، همت گم��اردن بر رهایی بندگان از جهال��ت و... فرازهایی از 
این زیارت ش��ریف اس��ت که از امام صادق7 نقل شده اس��ت. واقعه عاشورا نتیجه جهالت 
مس��لمین آن زمان بود؛ جهالتی که به معنای نادانی نیس��ت؛ زیرا آنان حسین7 و هدف او را 

می شناختند؛ بلکه جهل آنان از جنس نابخردی و عدم تعقل است.3

سیره سید محسن أمین=
مرحوم سید محسن امین عاملی= نقل می کند:

در طول 10 سال و نیم که در نجف بودم، زیارت های مخصوصه عاشورا و عیدین 
و عرفه و اربعین از من فوت نش��د، مگر اندکی. قبل از س��فر، پیش طلبکاران در 
ب��ازار می رفتم و حلیت می طلبیدم و عالقه داش��تم به پیاده زیارت کردن. گرچه 
ابتدا دشوار می پنداشتم، ولی در اثر تجربه، دریافتم که آسان است. جماعتی هم 
از اهل »جبل عامل« و نجف و دیگران به دنبال من می آمدند و پیروی می کردند. 

چندین بار پیاده به زیارت کربال رفتم.4

زیارت میلیونی
در ایام اربعین در عراق، میلیون ها نفر، با مواکب حسینی برای زیارت قبر مطهر وارد کربال 
می شوند و اجتماع عظیم محبت آمیز، مشتمل بر تعارفات مهرانگیز و اتحادآور و موّدت خیز، 
فراه��م می آید و آن شهرس��تان مقدس، یکپارچه ع��زا و ناله و ضّجه و نوحه و ندبه بر س��ید 
مظلومان می گردد و مواکب، از حرم حضرت سید الش��هدا7 خارج ش��ده، به حرم حضرت 
ابوالفضل قمر بنی  هاش��م7 هجوم می آورند و در آن روز، اثرات نهضت حس��ینی در جلوی 

چشم انسان مجسم می شود.5
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اربعین حدیث
شیخ آقابزرگ تهرانی می نویسد:

س��نت مؤکد و حدی��ث قطعی و متوات��ر از پیامبر خدا9 
اس��ت که: »َمْن حفظ علی اُمّتی أربعین حدیثاً...« و علمای 
شیعه در کتب خود، متن این حدیث را با سندهای مختلف 
نقل کرده اند. از این رو س��یره عالمان بر این جاری ش��ده 
اس��ت که کتاب هایی با عنوان »االربع��ون حدیثاً« تدوین 
کنند. در فارس��ی هم کتاب هایی با عنوان »چهل حدیث« 

تألیف شده است.6
سپس حدود 80 کتاب را که همه عنوان »االربعون حدیثاً« دارند، 
معرفی می کند. این چهل  حدیث ها اغلب در موضوعات اخالقی، 
فضایل، مناق��ب امیرمؤمنان7، بحث ه��ای تاریخی و اعتقادی 
اس��ت. برخی تنها متن چهل حدیث اس��ت، ولی اغلب همراه با 
شرح و تفسیر است. یکی از آنها »االربعون حدیثاً من االربعین عن 
االربعین« در فضایل امیرمؤمنان7 است که چهل حدیث از چهل 
ش��یخ، از چهل صحابی، از چهل کتاب نق��ل کرده که همه در 

مناقب حضرت علی7 است؛ تألیف شیخ امام منتجب  الدین.7

بزرگداشت عاشورا و اربعین
امام خمینی= می فرمایند:

ای��ن روزهای بزرگ را ب��زرگ ش��مارید و اربعین ها را، 
عاش��وراها را و امثال این ها را بزرگ بشمارید. اسالم این 
قدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه تبلیغ کرده است و 
هم عمل کرده اس��ت. یعنی روزهایی را پیش آورده است 
ک��ه با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت 

می شود؛ مثل عاشورا و اربعین.8

امام خمین��ی= می فرمایند: این 
روزهای بزرگ را بزرگ شمارید 
و اربعین ه��ا را، عاش��وراها را و 
امثال این ها را بزرگ بشمارید. 
اس��الم این قدر ب��رای اجتماع و 
برای وح��دت کلمه تبلیغ کرده 

است و هم عمل کرده است.

تهران��ی  آقاب��زرگ  ش��یخ 
می نویسد: سنت مؤکد و حدیث 
قطعی و متواتر از پیامبر خدا9  
اس��ت که: »َمْن حفظ علی اُّمتی 
أربعین حدیثًا...« و علمای شیعه 
در کتب خود، متن این حدیث 
را ب��ا س��ندهای مختل��ف نق��ل 
کرده اند. از این رو سیره عالمان 
بر این جاری ش��ده اس��ت که 
کتاب های��ی با عن��وان »اربعون 

حدیثًا« تدوین کنند.
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زیارت جابر
گزارش های بسیاری حاکی از حضور جابر بن عبداهلل انصاری در کربال در نخستین اربعین 
ش��هدا در سال 61 هجری وارد شده است. برخی در این گزارش ها تردید کرده و گفته اند: با 
توجه به امکانات آن دوران، سفر از مدینه تا کربال، پس از دریافت خبر واقعه کربال، بیش از 
چهل روز طول می کشیده است. از این رو جابر نمی توانسته در اولین اربعین، خود را به کربال 

رسانده باشد.
در پاسخ به این تردید می توان گفت: اوالً از کجا ثابت شده که جابر، هنگام واقعه عاشورا 
در مدینه بوده اس��ت؟ ش��اید وی آن هنگام، مدینه را به س��وی کوفه ترک کرده بوده است. 
ثانیاً می توان گفت که امکان دریافت خبر ش��هادت امام حسین7 و یارانش تا ده روز پس از 
واقعه عاش��ورا وجود دارد و جابر می توانس��ته در مدت باقی مانده تا اربعین، خود را به کربال 

برساند.9

الحاق سر مطّهر
ابوریحان بیرونی )م 440 ق( می نویسد:

روز بیستم ماه صفر )اربعین( سر حسین بن علی7 به بدنش ملحق شد و در همان 
مکان دفن گردید. زیارت اربعین نیز در این روز بوده اس��ت و آنان چهل نفر از 

اهل  بیت او بودند که پس از بازگشت از شام، قبر امام را زیارت کردند.10

چهل راهب شهید
در لغتنامه دهخدا درباره واژه »اربعین« آمده است:

اربعی��ن، کوهی اس��ت در جنوب »اِدلب« از اعمال حل��ب، دارای هوای نیک و 
آب های عذب و متنزهات خرم و چهل ِدیر در آن اس��ت و موقع آن در »وادی 
الّلجاة« اس��ت و وجه تس��میه آن به اربعین از این جهت است که چهل راهب را 
که آن جا بودند بکشتند و گویند به مناسبت آن که چهل ناسک را در ناحیه جبل 

سینا در اواخر قرن چهارم میالدی بکشتند، آن جا را اربعین خواندند.11

سنت اربعین
شهید قاضی طباطبائی در کتاب خود می نویسد:
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بکاء آسمان و زمین و مالئکه و آفتاب بر سیدالشهدا7 
ت��ا چهل روز؛ طریق و عادت��ی را که در میان مردم یک 
حال اس��تمراری پیدا کرده و بر س��ید مظلومان »اربعین« 
ن��گاه می دارند، نش��ان می دهد. حتی در می��ان مردم در 
زمان فوت کس��ان خودش��ان نیز این رویّه معمول ش��ده 
و این س��یره مس��تمره را انجام می دهند و احترام آنها را 
که از دنی��ا رفته اند، نگاه می دارند و ش��یعه تا اربعین آن 
حضرت از ش��ادی و خشنودی خودداری می کنند. حتی 
در غیرمسلمانان نیز این عادت در مرده های شان مراعات 
می ش��ود؛ خصوصاً که از بزرگان آن قوم باش��د و کسی 
باش��د که آثار علمی و نتایج قدم��ی را که در راه رفاه و 
آس��ایش دینی و دنیوی آنان برداشته باشد و در اصالح 

جامعه، از جان  گذشتگی نشان داده باشد.12

کیفیت زیارت جابر 
عطا )عطیه عوفی( که همسفر جابر بن عبداهلل در روز بیستم 
ماه صفر بوده است، می گوید: چون به غاضریّه رسیدیم، جابر 
در آب فرات غس��ل کرد و پیراهن طاهری که با خود داشت 
پوش��ید. پس گفت: آیا با تو چیزی از بوی خوش هس��ت ای 
عطا؟ گفتم: با من سعد هست. پس مدتی از آن سعد گرفت و 
بر س��ر و بدن پاشید و با پای برهنه روانه شد. تا ایستاد نزد سر 
مبارک حضرت امام حس��ین7 و سه مرتبه »اهلل اکبر« گفت؛ 
پس افتاده، بیهوش شد و چون به هوش آمد، شنیدم که گفت: 

»السالم علیک یا آل اهلل...« تا آخر.
پ��س خم ش��د و دو ط��رف روی خ��ود را بر قب��ر مقدس 
مالی��د و چهار رکعت نماز کرد؛ پ��س آمد به نزد قبر علی بن 
الحس��ین7 و گفت: »الس��الم علیک یا موالی و ابن موالی...«؛ 

اربعین، کوهی اس��ت در جنوب 
»اِدلب« از اعم��ال حلب، دارای 
ه��وای نیک و آب ه��ای عذب و 
متنزه��ات خرم و چه��ل ِدیر در 
آن اس��ت و موقع آن در »وادی 
اللّجاة« اس��ت و وجه تسمیه آن 
به اربعین از این جهت است که 
چهل راه��ب را که آن جا بودند 

بکشتند .
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پس قبر را بوس��ید و دو رکعت نماز کرد و رو به جانب قبر ش��هدا کرد و گفت: »الس��الم علی 
االرواح المنیخة بقبر ابی  عبداهلل...« تا آخر. پس آمد نزد قبر حضرت عباس7 و ایستاد نزد قبر و 
گفت: »السالم علیک یا ابالقاسم...«؛ پس دو رکعت نماز کرد و خدا را خواند برای حاجت های 

خود و بازگشت.13

یک اربعین گریه آسمان
امام صادق7 می فرماید: آسمان بر حسین بن علی7 و بر حضرت یحیی بن زکریا گریست 
و بر احدی جز این دو نگریسته است. راوی )عبداهلل بن هالل(  از امام پرسید: گریه آسمان بر 
این دو ش��هید چگونه بود؟ امام فرمود: مردم چهل روز دیدند که طلوع و غروب خورش��ید، 

سرخ و خون رنگ است. پرسید: آیا گریه آسمان همین است؟ فرمود: آری.
در حدیث دیگری امام باقر7 فرمود: پس از یحیی بن زکریا آسمان بر کسی جز حسین بن 

علی7 نگریسته است. آسمان چهل روز بر آن حضرت گریست.14

چهل روز گریه آدم7
وقت��ی هابیل و قابیل به قربانگاه رفتند و قابیل، هابیل را کش��ت، نزد پدر آمد. حضرت آدم 
پرسید: هابیل کو؟ گفت: مگر او را به من سپرده بودی؟ آدم گفت: مرا به محل قربانی ببر، و 
حس کرد که قابیل او را کشته باشد. وقتی به آن  جا رسیدند، دریافت که هابیل به دست قابیل 

کشته شده؛ پس آدم از آن  جا بزگشت و چهل شبانه  روز بر هابیل گریه کرد.15

چلّه  نشینی
اربعین، عبادت اس��ت از چله  نشینی، اعتکاف و انزوای چهل روزه، که از رسم های سلوک 
صوفیانه اس��ت. شمس  الدین آملی می نویسد: »متصوفه سالک را در مبدأ به خلوت فرموده اند، 
تا در کوره خلوت، نفس او به آتش ریاضت گداخته شود، از آالیش طبیعت صافی گردد«.

و تعیین  آن به اربعین، مس��تفاد است از آنچه رس��ول9 فرمود: »من أخلص هلل اربعین صباحاً 
ظهرْت له ینابیع الحکمة من قلبه علی لس��انه«؛ کس��ی که چه��ل روز خالصانه عبادت و اعتکاف 
کند، چش��مه های حکمت از دلش بر زبانش جاری می گردد. از کالم الهی در بیان میقات و 
تبتُّل و انقطاع موسی7 با حق سبحانه و تعالی، آن جا که فرمودند: )َوَواَعْدنَا ُموَسی َثاَلِثیَن لَیَلًة 
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َوَأْتَمْمَناَها بَِعْشٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت َربِِّه َأْربَِعیَن لَیَلًة(؛ و وعده گذاردیم با موسی به سی شب، و سپس ده 
شب دیگر بر آن افزودیم، تا میقات او با خدا چهل شب کامل شد. )اعراف، آیه 142(.

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف          که در شیشه بماند اربعینی16

اربعین و انقالب
در تاریخ انقالب اس��المی، س��نت احیای اربعین، تأثیر شگرفی در گس��ترش شور انقالبی 
در ش��هرها داشت. در چهلم ش��هدای حادثه قم )قیام مردم در تاریخ 19 دی 1356 ش( مردم 
مسلمان تبریز قیام کردند و شهید دادند. در اربعین شهدای تبریز، مردم شهرهای دیگر مجلس 
یادب��ود گرفت��ه، تظاهرات کردند و همین گونه اربعین ها به هم وصل ش��د و سراس��ر ایران به 
نهضت پیوس��ت؛ تا آن که انقالب اسالمی در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. این به برکت 
الهام  گرفتن از فرهنگ ش��هادت و ایثار خون بود که ملت قهرمان ایران، از عاشورا فرا گرفته 

بود. »اربعین« تداوم »عاشورا« بود و »ِذکر«، رسالِت بازماندگان پس از خون و شهادت.17
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پی نوشت ها:
. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج 98، ص 334.  1

. سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 225.  2
. ره توشه راهیان نور، 1380 ش.  3

. سیدمحسن أمین، اعیان الشیعه، ج 10، ص 359.  4
. سیدجواد شبّر، ادب الّطف، ج 1، ص 41.  5

. شیخ آقابزرگ تهرانی، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج 1، ص 409.  6
. همان، ص 433.  7

. صحیفه نور، ج 15، ص 266 و 262.  8
. محمد محمدی ری  شهری، شهادت نامه، ص 839.  9

. ابوریحان بیرونی، اآلثار الباقیه، ص 331 )به نقل از مقتل جامع سیدالشهدا7(.  10
. لغت نامه دهخدا، واژه »اربعین«.  11

. سید محمدعلی قاضی طباطبایی، تحقیق درباره اولین اربعین سیدالشهدا7 ، ص 256.  12
. محمدباقر مجلسی، تحفة الزائر، مؤسسه الهادی، ص 458.  13

. بحار االنوار، ج 45، ص 210 و 211.  14
. همان، ج 11، ص 230.  15

. بهاءالدین خّرمشاهی، حافظ نامه، ج 2، ص 1226.  16
. جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص 46.  17




