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چکيده
نهضت حسینی و قیام عاشورا از زوایای گوناگون درخور بررسی است و از سدة نخست 
از  یکی  پرداخته اند.  زوایا  این  به  بسیاری  تاریخ نگاران  و  دانشمندان  تاکنون،  هجری 
از  بازگشت اهل بیت آن حضرت  امام حسین7،   مهم ترین موضوعات در خصوص قیام 
شام به کربال در اربعین شهیدان کربالست که هر سال در ایام ماه صفر و زنده شدن یاد 

سیدالشهدا7 در روز اربعین، بحث آن تازه می شود.
نویسنده در کتاب »اربعین حسینی« پژوهشی دربارة بازگشت کاروان اسیران از شام به 
کربال در شش بخش و 124 صفحه تألیف کرده و در آن معتقد است با توجه به قراین، 
به نظر مي رسد جابربن عبداهلل انصاري دست کم دو بار به زیارت قبر ساالر شهیدان7 
رفته و در زیارت دوم که پس از اربعین سال 61 هجری بوده، با اهل بیت امام حسین7 
در کربال مالقات کرده است. این نوشتار، ضمن معرفی این کتاب، نام بخش های گوناگون 

آن را ذکر کرده است.

انصاري،  جابربن عبداهلل  حسینی،  اربعین  عاشورا،  حسین7،  امام  کليدی:  واژگان 
محمدامین پورامینی.

معرفی کتاب
اربعين حسينی
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کتاب »اربعین حسینی« نوشته حجت االسالم محمدامین پورامینی، پژوهشی پیرامون بازگشت 
اهل  بیت: از ش��ام به کربالست  که در سال 1382 خورشیدي توسط »انتشارات حسنین« در 
قم به چاپ رس��یده اس��ت. این کتاب با مقدم��ه مرحوم آیت  اهلل محمده��ادی معرفت  آغاز 

می  شود و در شش بخش و124 صفحه تدوین یافته است. 
کتاب داراي 5 بخش اس��ت: بخش اول کتاب به اهمیت و اس��تحباب زیارت امام حسین7 

اختصاص دارد و با روایاتی چند از امامان معصوم: این موضوع بررسي شده است.
در بخش دوم با عنوان »نخستین زائر«، به بررسی شخصیت جابر بن عبداهلل انصاری پرداخته 
ش��ده و در بخش سوم و چهارم با عنوان  های »بازگشت اهل بیت به کربال« و »کدامین اربعین« 

آراي مورخان و دانشمندان درباره اصل وقوع این امر و زمان وقوع آن بررسي شده است.
بخ��ش پنجم، با عن��وان »ترازوی نقد« به دو دیدگاه عمده درب��اره اربعین نظر دارد: دیدگاه 
نخس��ت متعلق به مرحوم  میرزا حس��ین نوری=، معروف به »محدث نوری« اس��ت که اعتقاد 
دارد بازگشت اهل بیت به کربال در اربعین اول نبوده و دالیل ایشان مطرح شده است. دیدگاه 
دوم، نظریه آیت  اهلل شهید قاضی طباطبایی است که به امکان بازگشت در اولین اربعین تمایل 

دارد و دالیل و شواهد و قرائن ایشان نیز آورده شده است.
در بخش شش��م و پایاني با عنوان »دیدگاه دیگر« مؤلف  کتاب در ش��ش صفحه به دیدگاه 
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پی نوشت ها:
1. طبری، بشارة المصطفي ، ص 74.

2. سید ابن طاووس، مصباح الزائر، ص 286. 

3. خوارزمی، مقتل الحسین7، ج 2، ص 190.  

خ��ود در ای��ن زمینه پرداخته و کتاب را به پایان برده اس��ت. ایش��ان معتقد اس��ت با توجه به 
قراین، به نظر مي رس��د که جابر بن عبداهلل انصاري، به یک زیارت بس��نده نکرده و دست  کم 
دو بار به زیارت قبر س��االر ش��هیدان7 شتافته باش��د: زیارت اول، زیارتي است که طبري1 ، 
س��ید بن طاووس2 و خوارزمي3 آورده اند. زیارت دوم، زیارتي اس��ت که همراه با مالاقات با 
اهل بیت: اس��ت. در روایت طبري و س��یدبن  طاووس و خوارزمي، هیچ  اش��اره اي به مسئله 
مالقات نش��ده؛ بلکه قرینه بر عدم حصول مالقات نیز وجود دارد. طبري و خوارزمي تصریح 
مي کنن��د که پس از انجام زیارت، جابر از عطیه مي خواهد که او را به س��وی خانه هاي کوفه 
هدایت کند؛ آن گاه هر دو در این مسیر گام برداشتند. زیارت مقرون به مالقات با اهل بیت: 
وقتي بوده است که گروهي از بني هاشم نیز به زیارت قبر آن حضرت شتافته بودند و اهل بیت 
هنگامي که به کربال رس��یدند، جابر را با عده اي از بني هاش��م در آن ج��ا یافتند. همچنین در 
زیارت اول، نام و نقش عطیه برجسته است؛ در صورتي که در زیارت دوم، هیچ نام و اثري از 
عطیه وجود ندارد. بنابراین، روز اربعین روز زیارت جابر پس از گذشت چهل روز از شهادت 
س��االر شهیدان، حسین بن علي7 است و زیارت اهل بیت: و مالقات جابر با ایشان پس از 

اربعین بوده است.




