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چکيده
زيارت اربعين حضرت اباعبداهلل7، که در کالم امام حسن عسکری7 از نشانه های شيعه خوانده 
اين  از  به ما رسيده است. بررسی بخش هايی  امام صادق7  از  با سندی معتبر  و  شده، در کتابی معتبر 
زيارتنامه با نگاهی کالمی روشن می کند که موضوعات عقيدتی مطرح شده در آن را می توان در سه محور 
بيان کرد: محور نخست نشانه های امام7، شامل از خاندان امامت بودن، پاکزاد بودن، صاحب ميراث 
پيامبران: بودن و داشتن عصمت و برتری و علم و ايمان و شجاعت؛ محور دوم نقش امام7 شامل 
هدايت کردن مردم و حفظ دين الهی؛ محور سوم وظيفه مردم در برابر امام7 شامل تولی و تبری، اعتقاد 
با  البته  امامان:.  و رجعت  به غيبت  اعتقاد  امام7، همچنين  ياری  برای  الهی  بودن وعده  به حتمی 

کاوشی بيشتر می توان مفاهيم بيشتری را يافت که اميد است اين راه ادامه يابد. 

واژگان کليدي: زيارتنامه اربعين، نشانه امامت، نقش امام، وظايف امت نسبت به امام

٭. عضو گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زيارت.

واکاوي آموزه هاي کالمي در 
زيارتنامه اربعين امام حسين7

جواد جعفري٭
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مقدمه

روز بيستم ماه صفر هر سال مصادف است با اربعين شهادت سيد و ساالر شهيدان حضرت 

ابا عبداهلل الحســين7. اين روز نزد شيعيان اهميت بسزايي دارد. امام حسن عسکري7 در 

حديثي فرمودند: 

بنِِي  ْمِسنَي َو ِزَياَرُة اْلَْرَبِعنيَ  َو التََّختُُّم ِف اْلَيِمنِي َو َتْعِفرُي اْلَ َعَلَماُت اْلُْؤِمِن َخٌْس َصَلُة اْلَ

ِحيِم )طوسی، 1407ق، ج6، ص52(. ْحِن الرَّ ْهُر ِب بِْسِم اللَِّ الرَّ َو اْلَ

مؤمن پنج نشانه دارد: پنجاه رکعت نماز، زيارت اربعين، انگشتر به دست راست داشتن، 

سر بر مهر نهادن و بلند گفتن بِْسِم اللَِّ الرَّْحمِن الرَِّحيِم.

بنا به فرموده امام7، يکي از نشانه هاي انسان مؤمن زيارت اربعين است. در مورد اين که 

منظور از واژه »ِزَياَرُة اْلَْرَبِعيَن« چيست؟ حضرت آيت اهلل جوادي آملي مي آورد:

مراد از زيارت اربعين، زيارت چهل مؤمن نيســت؛ زيرا اين مسئله اختصاص به شيعه 

ندارد و نيز »الف و الم« در کلمه »االربعين«، نشان مي دهد که مقصود امام عسکري7، 

اربعين معروف و معهود نزد مردم است )جوادي آملي، 1395ش، ص227(.

يعني منظور از زيارت اربعين، زيارت کردن امام حســين7 در روز چهلم شهادت ايشان 

اســت. اهميت زيارت اربعين، تنها به اين نيست که از نشانه هاي ايمان است؛ بلکه طبق اين 

روايت، در رديف نمازهاي واجب و مستحب قرار گرفته است.

اربعين امام حسين7 از ديرباز ميان شيعيان معتبر بوده است. شيخ طوسي در کتاب مصباح 

المتهجد، که تقويم مورد نظر شــيعه درباره ايام سوگ و شادي و دعا و روزه و عبادت است، 

ذيل ماه »صفر« مي نويسد: 

در روز بيســتم ماه صفر، حرم امام حسين7 از شام به مدينه پيامبر9 بازگشتند و 

اين روز، روزي است که جابر بن عبدالل انصاري، صحابي رسول الل9، براي زيارت 
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قبر حضرت اباعبدالل7، از مدينه به کربال رسيد. ايشان نخستين کسي است که قبر 

آن حضرت را زيارت کرد. در اين روز، زيارت امام حسين7 مستحب است و آن، 

زيارت اربعين است. 

شيخ طوسي پس از اين سخن، حديثي را که در اول مقدمه بيان شد، آورده است و سپس 

متن زيارت اربعين را با سند خود از امام صادق7 نقل کرده است.

زمان دقيق مرسوم شدن پياده روي براي زيارت اربعين معلوم نيست. اما چنان که گفته شد، 

شــيخ طوسي، عالم بزرگ شــيعي قرن پنجم، يعني نزديک به هزار سال پيش، درباره زيارت 

اربعين، مطالب ياد شده را در کتاب خود آورده است. از اين رو مي توان گفت شيعيان از زماني 

بســيار دور به حرمت اين روز، زيارت نامه را مي خوانده اند و اگر مي توانستند، مانند جابر، بر 

مزار امام حسين7 گرد مي آمدند و آن امام را زيارت مي کردند. اين سنت تا امروز در عراق 

با قوت برپاست و ميليون ها شيعه عراقي و غير عراقي در اين روز بر سر مزار امام حسين7 

جمع مي شوند.

سند زيارتنامه اربعين

چنان که گذشت، شيخ طوسي در کتاب تهذيب االحکام، که از کتب اربعه و از معتبرترين 

کتاب هاي حديثي شيعه است، اين زيارتنامه را نقل کرده است. شيخ طوسي سند زيارتنامه را 

نيز چنين نقل مي کند:

َثنَا  يِّ َقاَل َحدَّ ُعْكَبِ َد التَّلَّ ٍد َهاُروَن ْبِن ُموَس ْبِن َأْحَ اَعٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأِب ُمَمَّ َنا َجَ َأْخَبَ

َسُن ْبُن َعِلِّ  ِد ْبِن َمْسَعَدَة َو اْلَ َســِن َعِلُّ ْبُن ُمَمَّ َثنِي َأُبو اْلَ ُد ْبُن َعِلِّ ْبِن َمْعَمٍر َقاَل َحدَّ ُمَمَّ

اِدُق  ِل َقاَل: َقاَل ِل َمْوَلَي الصَّ مَّ اٍل َعْن َسْعَداَن ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َصْفَواَن ْبِن ِمْهَراَن اْلَ ْبِن َفضَّ

َلُم َعَل َوِلِّ اللَِّ...  َصَلَواُت اللَِّ َعَلْيِه ِف ِزَياَرِة اْلَْرَبِعنيَ  َتُزوُر ِعنَْد اْرتَِفاِع النََّهاِر َو َتُقوُل السَّ

)طوسی، 1407ق، ج 6، ص113(.
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ايشان مي نويسد: »گروهي از ياران ما )شيعيان( اين زيارتنامه را از هارون بن موسي تلعکبري 

براي من نقل کرده اند«. طبق تحقيق مرحوم اردبيلي، بزرگاني مانند شيخ مفيد و ابن غضائري 

جزء اين »گروهي« هستند که براي شيخ طوسي حديث را نقل کرده اند )اردبيلي، 1403ق، ج 2، 

ص308(. ازاين رو گروه )جماعة( به لحاظ رجالي معتبر است. 

راوي بعدي، »هارون به موســي تلعکبري« است. نجاشي1 و شيخ طوسي2 ضمن توثيق او، 

به جاللت و عظمت ايشان نيز گواهي داده اند.

راوي بعدي »محمد بن علي بن َمْعَمر« اســت. شيخ طوسي در کتاب خود از وي نام برده 

و هر چند به توثيق ايشــان اشاره نکرده است، بيان مي دارد که وي شيخ اجازه جناب هارون 

بن موسي اســت.3 مرحوم مامقاني نيز مي گويد شيخ اجازه بودن، دست کم به »حسن« بودن 

شخص داللت دارد.4 ازاين رو مي توان وي را نيز راوي معتبري دانست.

راويان بعدي مشترکًا »علي بن محمد بن مسعده« و »حسن بن علي بن فضال« هستند؛ هر 

چند راوي اول مجهول است و سخني در مورد وي گفته نشده، اما حسن بن علي بن فضال، 

فرد ثقه اي است )طوسي، 1373ش، ص354(. ازاين رو مجهول بودن علي بن محمد بن مسعده 

ضرري به اعتبار سند نمي زند.

راوي بعد »سعدان بن مسلم« است. وي توثيق صريح ندارد؛ اما نجاشي گفته  است صاحب 

کتابي بوده که گروهي آن را نقل کرده اند )نجاشــي، 1362ش، ص193(. شيخ طوسي يکي از 

راويان اصلي وي را صفوان بن يحيي معرفي کرده است )طوسي، 1373، ص226(. در کتاب 

کافــي نيز محمد بن ابي عمير از وي روايت کرده اســت )کليني، 1362ش، ج1، ص178(. با 

1. کان وجها في أصحابنا، ثقة، معتمدا ال يطعن عليه )نجاشی، 1365ش، ص439(.
2. جليل القدر، عظيم المنزلة، واسع الرواية، عديم النظير، ثقة )طوسی، 1373ش، ص449(.

3. سمع منه التلعكبري سنة تسع و عشرين و ثالثمائة و له منه إجازة )طوسی، 1365ش، ص442(.
4. محّمد بن علّي بن معّمر الكوفي ... اقول ظاهره كونه اماميا و اقل مرتبة شيخوخة اإلجازة الحسن )مامقانی، بی تا، ج 3، 

ص160(.
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توجه به اينکه صفوان و ابن ابي عمير تنها از افراد ثقه نقل حديث مي کردند، معلوم مي شود که 

سعدان بن مسلم نيز ثقه است.

راوي آخر نيز »صفوان بن مهران« اســت که زيارت اربعين را از امام صادق7 نقل کرده 
است. نجاشي وي را توثيق کرده است )نجاشي، 1365ش، ص198(.

با توجه به امامي و معتبر بودن راويان سند، معلوم مي شود زيارتنامه اربعين امام حسين7 

از نظر علم رجال، داراي سند معتبر است.

آموزه های کالمی در فرازهای زيارتنامه

پس از بررســي و اثبات اعتبار ســند زيارتنامه، به واکاوي آموزه هاي کالمي در محتواي 
زياتنامه اربعين مي پردازيم و آنها را در سه محور ارائه مي کنيم. 

محور اول: نشانه های امامت

را ه ها و نشــانه هايي که براي شــناخت امام برحق از مدعيان دروغين اين منصب الهي در 
زيارتنامه اربعين آمده است، عبارت اند از:

1. تعلق به خاندان امامت

يکي از نشانه هاي امامت که در روايات آمده از خاندان نبي گرامي اسالم9 بودن امام7 

اســت. عالمه مجلسي مي نويسد: »از شــرايط امامت نزد اماميه، هاشمي بودن امام7 است « 

)مجلسي، بي تا، ج 1، ص41(.

در زيارتنامه اربعين نيز، به عنوان فرزند رســول خدا9 به ايشان سالم مي کنيم و گواهي 

مي دهيم که ايشان از نسل اين خاندان پاک هستند: 

ــَلُم َعَلْيَك َيا اْبَن  ُه َولِيَُّك َو اْبُن َولِيَِّك َو َصِفيَُّك َو اْبُن َصِفيَِّك... السَّ ُهمَّ إِنِّ َأْشــَهُد َأنَّ اللَّ

َلُم َعَلْيَك َيا اْبَن َسيِِّد اْلَْوِصَياِء. َرُسوِل اللِ السَّ
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خدايا من گواهي مي دهم حقيقتًا او )امام حسين7( ولّي تو و فرزند ولّي تو است و 

برگزيده تو و فرزند برگزيده تو است... . سالم بر تو اي فرزند رسول الل9، سالم بر 

تو اي فرزند سرور جانشينان )امام علي7(.

در ادامه، شــهادت مي دهيم که ديگر امامان: نيز از نسل امام حسين7 هستند: »َو َأْشَهُد 

َة ِمْن ُوْلِدَك«؛ »گواهي مي دهم امامان، از فرزندان شما هستند«. َأنَّ اْلَئِمَّ

به دليل روايت پيامبر9، که مورد پذيرش اهل تســنن نيز هســت، بســياري از مذاهب 

ُهْم ِمْن ُقَرْيٍش« )بخاري،  اسالمي، قريشي بودن امام7 را قبول دارند. پيامبر اسالم9 فرمود: »ُكلُّ

1422ق، ج9، ص81(.

2. طهارت مولد

نشانه ديگري که در روايات براي شناسايي امام7 بيان شده، اين است که امام7 بايد از 

نسلي طيب و پدر و مادري طاهر متولد شده باشد. معاوية بن وهب  مي گويد: به امام صادق7 

عرض کردم: »نشان امام چيست؟« ايشان چند نشانه فرمودند؛ از جمله فرمود: »طهارة الولدة« 

)کليني، 1362ش، ج 1، ص285(. امام باقر7 هم، ده نشانه براي امام7  شمردند و نشانه اول 

را چنين فرمودند: »يولد مطهرًا« )همان، 1362ش، ج 1، ص388(.

در زيارت اربعين در مورد اين نشانه چنين گواهي مي دهيم: 

اِهلِيَُّة  ْســَك اْلَ ــاِمَِة َو اْلَْرَحاِم الطَّاِهَرِة َلْ ُتنَجِّ َأْشــَهُد َأنََّك ُكنَْت ُنورًا ِف اْلَْصَلِب الشَّ

ا... َو اْجَتَبْيَتُه بِطِيِب اْلِوَلَدِة. ُت ِمْن ثَِياِبَ مَّ بَِأْنَجاِسَها َو َلْ ُتْلبِْسَك اْلُْدَلِ

گواهي مي دهم حقيقتًا شــما نوري در تيره هاي ســرفراز و زهدان هاي پاک بوديد. 

جاهليت با ناپاکي اش شــما را نيالود و ســياهي ها و تاريکي هاي سخت نتوانست از 

لباس هايش بر شما بپوشاند... ]خدايا،[ تو او را به پاکي تولد برگزيدي.
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3. صاحب ميراث پيامبران:

يکي از نشانه هاي شناخت امام7، وجود ميراث پيامبران: نزد امام بر حق است. پيامبر 
اسالم9 به امام علي7 فرمود: »َأْنَت ُمْسَتْوَدُع َمَواِريِث اْلَْنبَِياء«؛ )ابن بابويه، 1376ش، ص306( 
»تو وديعه دار ميراث پيامبراني«. امام باقر7 نيز، در ضمن بيان اوصاف امام7، فرمود: »َنْحُن 

ُمْســَتْوَدُع َمَواِريِث اْلَْنبَِياء«؛ )همو، 1395ق، ج 1، ص206(؛ »ما امامان کساني هستيم که ميراث 

پيامبران نزد ما به امانت نهاده شده است«.

نقل کرده اند امام حسن7 در لحظات آخر، مواريث پيامبران: را به امام حسين7 تسليم 
کرد )مسعودي، 1384ش، ص165(. وقتي هارون دستور داد تا امام موسي کاظم7 را از مدينه 
بياورند، امام فرزند خويش امام رضا7 را خواند و مواريث پيامبران: را به ايشان به امانت 

سپرد )همان، 1384ش، ص205(.

در زيارتنامه اربعين نيز به اين نشانه اشاره شده است، آنجا که امام صادق7 مي فرمايد: 

ًة َعَل َخْلِقَك  ُه َولِيُّك ... َو َأْعَطْيَتُه َمَواِريَث اْلَْنبَِياِء َو َجَعْلَتُه ُحجَّ ُهمَّ إِنِّ َأْشــَهُد َأنَّ اللَّ

ِمَن اْلَْوِصَياِء.

خدايا من شهادت مي دهم که تو ميراث پيامبران9 را به او دادي و ايشان را، در زمره 

اوصيا، حجت بر خلقت قرار دادي.

4. عصمت 

يکــي از مهم ترين ويژگي هاي امام7، که در روايات و علم کالم شــيعه بيان شــده، 

عصمت اســت )مجلســي، بي تا، ج 1، ص287(. امام7، از نظر متكلمان اماميه، همانند 

پيامبران و فرشتگان، بايد معصوم، و از هر گونه پليدي، پاك باشد. سرپيچي از فرمان الهي 

و ارتكاب معاصي )كوچك يا بزرگ، عمدي يا سهوي، و آشكار يا نهان( با تصدي منصب 

امامت، منافات دارد.
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متكلمان شــيعه، براي اثبات ضرورت معصوم بودن امام، ادله گوناگون عقلي و نقلي اقامه 

کرده اند که از ميان ادله عقلي، به ذكر دو دليل عمده و مهم، بسنده مي كنيم:

دليل اول: شــرط حفاظت از شرع، عصمت است و حفاظت از شريعت، تنها به وسيله امام 

صورت مي گيرد. از اين رو امام بايد معصوم باشد تا دين از خطر سقوط و انحراف، مصون بماند؛

دليل دوم: اگر امام، معصوم نباشــد، تسلسل الزم مي آيد؛ زيرا اگر امام خطا كند، براي رفع 

خطا بايد به امام ديگر مراجعه كرد و اگر او هم معصوم نباشد، رجوع به امام ديگر الزم مي آيد 

و هيچ وقت خطا و اشتباه رفع نمي شود. اما تسلسل، باطل است. بنابراين وجود امام معصوم، 

ضروري خواهد بود.

دو ادله نقلي نيز به آيه تطهير )احزاب، 33( و حديث ثقلين اســتناد مي شــود. در زيارتنامه 

اربعين، عصمت امام حســين7 با مورد اطمينان خدا بودن و امانت دار خدا بودن ايشان بيان 

شده است:

ادِي  كِيُّ اْلَ ِضُّ الزَّ َماُم اْلَبُّ التَِّقيُّ الرَّ َأْشــَهُد َأنََّك َأِمنُي اللِ َو اْبُن َأِمينِِه... َو َأْشــَهُد َأنََّك اْلِ

. اْلَْهِديُّ

گواهي مي دهم تو امانت دار الهي و فرزند امانت دار الهي هستي... و گواهي مي دهم که 

تو امام نيکوکار، باتقوا، خشنود، پاک از فساد، هدايت کننده و هدايت شده هستي.

5. افضليت 

ديگر ويژگي امام، برتر بودن او نســبت به ديگران اســت )مجلسي، بي تا، ج 1، ص284(. 

خداوند، كسي را به امامت منصوب مي كند كه از ساير مسلمانان، در علم و عمل، افضل باشد؛ 

زيرا عقل حکم مي کند تقديم مفضول بر فاضل و تقديم يکي از دو نفر مســاوي بر ديگري، 

قبيح است و صدور قبيح، از خداي تعالي ممتنع است . آيه 35 سوره يونس  نيز بر اين مطلب 

داللت دارد. برتر بودن امام از ديگران، در صفاتي همچون تقوا، سخاوت، حلم، رأفت و ساير 
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صفات نيكو و مكارم اخالق، امري مسّلم است .

در مورد افضليت امام در زيارتنامه اربعين مي گوييم: 

ــَلُم َعَل َصِفيِّ اللِ َو اْبِن َصِفيِِّه... َو َجَعْلَتُه َسيِّدًا ِمَن  ــَلُم َعَل َخلِيِل اللِ َو َنِجيبِِه السَّ السَّ

اَدِة. اَدةِ َو َقائِدًا ِمَن اْلَقاَدةِ َو َذائِدًا ِمَن الذَّ السَّ

ســالم بر دوست خدا و شــرافتمند درگاهش. ســالم بر برگزيده خداوند و فرزند 

برگزيــده اش... . خدايا، تو او را مهتري از مهتران، و پيشــوايي از پيشــوايان، و 

سوق دهنده اي از سوق دهندگان قرار دادي.

6. اعلميت

اعلم بودن امام، از صفات معتبر در افضليت است )مكارم شيرازي ، 1385ش، ص209(. اين 

اعلميت، به علوم شــرعي اختصاص ندارد؛ بلكه علوم غير شرعي را هم در بر مي گيرد؛ يعني 

امام بايد در امور غير شــرعي هم اعلم باشد؛ مثاًل بايد در سحر و شعبده نيز اعلم باشد تا در 

صورت مواجهه با ســاحران و شعبده بازان، سحر آنان را خنثا کند و حيله هاي آنان را به مردم 

بنماياند و از گمراه شدن مردم، جلوگيري كند.

اعتبار اعلميت، از ناحيه عقل هم تصديق مي شود؛ زيرا اختيار نكردن اعلم، به معناي تقديم 

مفضول اســت كه قبيح خواهد بود. آيه 9 سوره زمر نيز به همين مطلب اشاره دارد. امام بايد 

علم مناظره با ديگران را بداند تا در برخورد با آنان كه شبهه افکني مي كنند و مي خواهند عقايد 

مردم را سست نمايند، پيروز شود و دين را از زوال، حفظ کند.

هنگامي که امام داناترين مردم باشــد، ســخن و رفتارش براي همــه حجت خواهد بود. 

ُة َعَل  جَّ ًة َعَل َخْلِقَك ِمَن اْلَْوِصَياِء ... َو اْلُ ازاين رو در زيارتنامه اربعين مي خوانيم: »َو َجَعْلَتُه ُحجَّ

ْنَيا«؛ »خدايا تو او )امام حسين7( را که از جانشينان پيامبرت است، حجت بر خلقت  َأْهِل الدُّ

قرار دادي... و حجت بر اهل دنيا«.
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7. ايمان  )عبادت و زهد(

ايمان، مراتب مختلفي دارد كه هر يك از مؤمنان، به اندازه كوشش و زحمتي كه در اجراي 

اوامر الهي از خود نشــان مي دهند، آن مراتب را دارا مي شــوند. البته عمل و ايمان، ارتباطي 
طرفيني دارند؛ يعني هر چه ايمان قوي تر باشد، اعمال صالح بيشتري از مؤمن بروز مي كند و 

از طرف ديگر، اعمال صالح، بر مراتب ايمان مي افزايد.

امام بايد از حيث مراتب ايمان، واجد باالترين مرتبه باشــد تا قلوب مؤمنان، مجذوب او 
گردد و از ارشــاد و هدايت او سرپيچي نکنند و عظمت و شوكت او در دل ها مستقر گردد و 
كساني كه به مراتب باالي ايمان دست يافته اند نيز از فروتني در برابر او، كوتاهي نكنند )جمعي 

از نويسندگان ، 1381ش، ص169(.

در مورد عبادت نيز شخصي كه عبادت او بيشتر است، نزد خداوند، محبوب تر است. منظور 
ما از عبادت، هر عملي است که با در نظر گرفتن رضايت الهي انجام مي شود. حال اگر كسي 
كه عبادتش از ديگران بيشتر است امام نگردد، يا بايد شخصي كه با او مساوي است، امام گردد 

و يا كسي كه در مرتبه پايين تر است، متصدي اين امر شود.

در صــورت اول، ترجيح بال مرجح الزم مي آيــد و در صورت دوم، ترجيح مرجوح الزم 
مي آيد كه اولي، قبيح، و دومي، اقبح است. لذا عقل، حكم مي كند كه منصب امامت به دست 

كسي سپرده شود كه عابدترين انسان هاست.

بسياري از آيات قرآن، دل بستن به دنيا را تقبيح، و فريفته شدگان آن را سرزنش كرده است 
و به آنان هشدار داده كه در صورت اراده کردن دنيا، نصيبي از آخرت نخواهند داشت )ر.ک: 

حديد، 23( دلبستگي امام جامعه مسلمانان به دنيا باعث بروز مفاسد زيادي خواهد شد؛ زيرا 

اين كار، زمينه دلبســتگي مردم را به دنيا فراهم خواهد كرد و كل جامعه اسالمي در سراشيبي 

ســقوط، قرار مي گيرد. لذا امام جامعه بايد زاهد، بلكه ازهد باشد تا اهداف مقدس اسالم، در 

جامعه اسالمي تحقق يابد.
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شخص ازهد، کامل تر و بافضيلت تر از شخص زاهد است و به همين دليل، بايد مقدم گردد؛ 

وگرنه تقديم مفضول بر فاضل الزم مي آيد كه عقاًل قبيح است.

در زيارتنامه اربعين به عبادت و زهد امام حسين7 چنين گواهي مي دهيم: 

َدي  ... َكلَِمُة التَّْقَوي َو َأْعَلُم اْلُ ادِي اْلَْهِديُّ كِيُّ اْلَ ِضُّ الزَّ َماُم اْلَبُّ التَِّقيُّ الرَّ َو َأْشَهُد َأنََّك اْلِ

َو اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقي.

و گواهي مي دهم که تو امام نيکوکار، با تقوا، خشنود، پاک از فساد، هدايت کننده، 

هدايت شده هستي... حقيقِت بروزيافته تقوا و نشانه هاي هدايت و دستاويز محکم.

8. شجاعت 

امام بايد شجاع ترين )اشجع( مردم جامعه باشد )مكارم شيرازي ، 1385ش، ص210(. دفاع 

از كيان اســالم و حفظ حدود و ثغور آن، فداكاري و از خودگذشتگي مي خواهد. لذا در شرع 

انور، امر به جهاد شده است و قرآن، مجاهدان در راه حق را بر آنان كه از زير بار جهاد، شانه 

خالي مي كنند، برتري داده است .)نساء، 96(. جهاد و فداكاري، در سايه شجاعت و قوت قلب، 

حاصل مي گردد و اگر امام جامعه، خود ترسو باشد، مسلمًا امت هم ترسو خواهند شد و راه 

براي نفوذ عوامل بيگانه، باز مي شود و از اين رهگذر، آفات مختلفي دامن گير جامعه اسالمي 

خواهد شد.

بنابراين لزوم شــجاع بودن والي، امري بديهي است كه محتاج استدالل نيست. اما اشجع 

بودن، از آن جهت مطلوب اســت كه اگر در ميان جامعه اســالمي، كســاني باشند كه از امام 

جامعه، شجاع تر باشند، مسّلمًا دل هاي مردم، از روي اخالص، در پي امام جامعه نخواهد بود و 

هدف از امامت، كه پيشوايي جامعه اسالمي است، محقق نخواهد شد. عالوه بر اين، قبح تقديم 

مفضول، ايجاب مي كند كه امام، اشجع باشد. ازاين رو در ابتداي زيارتنامه اربعين به شجاعت 

و شهادت امام حسين7 توجه شده است:
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اِت... ِعْشَت  َلُم َعَل َأِسرِي اْلُكُرَباِت َو َقتِيِل اْلَعَبَ ِهيِد السَّ َسنْيِ اْلَْظُلوِم الشَّ َلُم َعَل اْلُ السَّ

َســِعيدًا َو َمَضْيَت َحِيدًا َو ِمتَّ َفِقيدًا َمْظُلوماً َشِهيدًا... َو َأْشــَهُد َأنََّك َوَفْيَت بَِعْهِد اللِ َو 
َجاَهْدَت ِف َسبِيلِِه َحتَّي َأَتاَك اْلَيِقنُي.

سالم بر حسين مظلوم شهيد. ســالم بر گرفتار غم هاي نفس گير و کشته اشک هاي 

جاري... خوشبخت زندگي کردي و ستوده از دنيا رفتي و مظلوم و شهيد و گم گشته 

درگذشتي... و گواهي مي دهم که به پيمان الهي وفا کردي و در راهش جهاد کردي 

تا مرگت فرا رسيد.

محور دوم: نقش امام 

محور دوم زيارتنامه اربعين، پس از معرفي امام و ويژگي هاي ايشان، بيان نقش امام در جامعه است.

1. هدايت مردم

عواطف و افكار بشــر ممكن اســت او را به غذا و مســكن و نكاح و لباس صالح براي 

زندگي اش و خالصه به جلب منافع و دفع مضار و مكاره، هدايت كند. فكر اجتماعي بيش از 

اين نيست كه انسان را به استخدام ابزاري وادار كند كه با آن، نيازمندي هاي زندگي مادي اش 

راـ  از قبيل خوراك، پوشاك، نكاح، لباس و شئون مربوط به آنهاـ  فراهم کند. اما اين عواطف 

و افکار، هرگز او را به معارف الهي و رســتگاري اخروي و رسيدن به رضاي الهي و بهشت 

جاويدان راهنمايي نمي کند. ازاين رو مهم ترين نقش امام، به عنوان رهبر و پيشوا، هدايت مردم 

به راه راســت و دين حق است. امام در راه هدايت مردم از هيچ کوششي فروگذار نمي شود. 

به همين دليل وقتي در زيارتنامه اربعين گواهي مي دهيم که خداوند امام حســين7 را رهبر 

ًة  اَدِة َو َقائِدًا ِمَن اْلَقاَدِة... َو َجَعْلَتُه ُحجَّ ُهمَّ إِنِّ َأْشــَهُد... َو َجَعْلَتُه َسيِّدًا ِمَن السَّ و حجت قرار داد: »اللَّ

َعَل َخْلِقَك ِمَن اْلَْوِصَياِء«، در پي آن گواهي مي دهيم که آن حضرت تمام تالش خويش را در 

اين راه صرف کرد: 
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ِة  َهاَلِة َو َحرْيَ َعاِء َو َمنََح النُّْصَح َو َبَذَل ُمْهَجَتُه فِيَك لَِيْســَتنِْقَذ ِعَباَدَك ِمَن اْلَ َفَأْعــَذَر ِف الدُّ

َلَلِة. الضَّ

در دعوت به حق، سعي بليغ کرد و عذري باقي نگذاشت و خالصانه ترين پند و اندرز 

را در اختيار نهاد و خون دلش را در راه تو بخشيد تا بندگانت را از ناداني و سرگرداني 

گمراهي نجات دهد.

2. حافظ دين

ديگر نقش مهم امام، نگهداري از دين راســتين پيامبر اسالم9 است. اسالم ناب در قلب 

امام7 موجود اســت تا هرگز کســي نتواند ادعا کند که دين و معارف ناب الهي مخدوش 

شــده و اصل آن ديگر وجود ندارد. مرحوم کليني در کتاب کافي، بخشي دارد با عنوان »َباُب 

ــَة: َوَرَثُة اْلِعْلِم َيِرُث َبْعُضُهْم َبْعضــًا اْلِعْلم« )کليني، 1362ش، ج 1، ص221(. يکي از  َأنَّ اْلَئِمَّ

روايات اين باب چنين است: امام صادق7 فرمودند:

امام علي7 داراي روش هزار پيامبر از پيامبران الهي9 است و علم که با حضرت 

آدم7 فــرود آمد، باال نرفت و عالمي از دنيا نمي رود که علمش از ميان برود. بلکه 

علم به ارث برده مي شود.

رواياتي از اين دســت نشــان مي دهد علم الهي که در قالب دين هاي مختلف به بندگان 

ارزاني شده است، همه به امام هر زمان به ارث مي رسد و قلب امام مخزن علوم الهي و ستون 

نگهدارنده دين الهي اســت. از اين رو در زيارتنامه اربعين چنين گواهي مي دهيم: »َو َأْشَهُد َأنََّك 

ين« ؛ »گواهي مي دهم که تو از پايه ها و ستون هاي دين هستي«. ِمْن َدَعائِِم الدِّ

محور سوم: وظايف امت نسبت به امام

محور ســومي که در زيارتنامه اربعين امام حســين7 بدان پرداخته شده، وظيفه مردم در 

برابر امام7 است.
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1. دوستی با دارندگان واليت امام و دشمنی با دشمنان اسالم

يکي از مهم ترين وظايف امت در برابر امام، قبول واليت و امامت امام هر زمان است. مؤمن 
بايد واليت و سرپرســتي امام را بر خود بپذيرد. همچنين از دشمنان او بيزاري بجويد. تولي 
و تبري دو فرع مهم در فروعات دين اســالم و از واجباتي در زمره نماز و روزه اســت. بلکه 
موضوع واليت، مهم ترين پايه در ميان پنج پايه اســالم است که بيشترين دعوت به سوي آن 
بوده است.1 اگر کسي واليت امام را نپذيرد، هرچه اعمال نيک هم که انجام داده باشد، ارزشي 

ندارد و مايه نجات او نمي شود.2 

ُهمَّ إِنِّ ُأْشِهُدَك َأنِّ  در زيارتنامه اربعين نيز به اين امر مهم شــهادت مي دهيم و مي گوييم: »اللَّ
َوِلٌّ لَِْن َوالُه َو َعُدوٌّ لَِْن َعاَداُه«؛ »خدايا من تو را گواه مي گيرم که حقيقتًا دوست کسي هستم که 

واليت امام حسين7 را پذيرفته است و دشمنم با کسي که با او دشمني مي کند«.

2. اعتقاد راسخ به حتمی بودن تحقق وعده الهی

خداوند در آيات متعدد وعده داده است که ياري کنندگان دينش را ياري کند )آل عمران، 
13 و 150؛ انعام، 34؛ انفال، 26 و 40 و 62؛ توبه، 14 و 25 و 60؛ و... (؛ مانند:

َقوِيٌّ َعزيٌز( )غافر، 40(
َ
َُّ َمْن َيْنُصُهُ إِنَّ اهلَل ل نَّ اهلل َْنُصَ ـ )َو لَ

و قطعًا خدا به كسي كه ]دين [ او را ياري مي كند، ياري مي دهد.

ْشهاد( )غافر، 51(
َ ْ
نْيا َو يَْوَم َيُقوُم ال َياةِ ادلُّ يَن آَمُنوا ِف الْ

َّ
نا َو ال

َ
َْنُصُ ُرُسل

َ
ـ )إِنَّا ل

ما به يقين، پيامبران خود و كساني را كه ايمان آورده اند، در زندگي دنيا و روزي كه 

گواهان به پا مي خيزند )آخرت(، ياري مي دهيم.

ْوِم َو اْلَحجِّ َو اْلَواَلَيِة َو َلْم ُيَناَد  َكاةِ َو الصَّ اَلةِ َو الزَّ 1.َعْن َأبِي َحْمَزَة َعْن َأبِي َجْعَفٍر7 َقاَل: ُبِنَي اإْلِْساَلُم َعَلي َخْمٍس َعَلي الصَّ
بَِشيْ ٍء َكَما ُنوِدَي بِاْلَواَلَيِة )کلينی، 1362ش، ج 2، ص18(.

َق بَِجِميِع َمالِِه َو َحجَّ َجِميَع َدْهِرهِ َو َلْم  2. َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َجْعَفٍر7 َقال : .... َلْو َأنَّ َرُجاًل َقاَم لَْيَلُه َو َصاَم َنَهاَرُه َو َتَصدَّ
ِ َجلَّ َو َعزَّ َحقٌّ ِفي َثَوابِِه َو اَل َكاَن ِمْن  ِ َفُيَوالَِيُه َو َيُكوَن َجِميُع َأْعَمالِِه بَِداَللَتِِه إِلَْيِه َما َكاَن َلُه َعَلي اللَّ َيْعِرْف َواَلَيَة َولِيِّ اللَّ

َأْهِل اإْلِيَمان  )همان، 1362ش، ج 2، ص19(.
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داَمُكم( )محمد، 7(
ْ
ق
َ
ُكْم َو يُثَبِّْت أ وا اهلَل َيْنُصْ يَن آَمُنوا إِْن َتْنُصُ

َّ
يَُّها ال

َ
ـ )يا أ

اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر ]آيين[ خدا را ياري كنيد، شما را ياري مي كند و 

گام هايتان را استوار مي دارد.

در اين بــاره عالوه بر آيات مزبور، روايات فراواني هم وجــود دارد که نيازي به ذکر آنها 

نيســت. با توجه به اين وعده محکم و مؤکد الهي، يکي از اعتقادات ما اين است که خداوند 

امام حسين7 را ياري مي کند؛ زيرا ايشان تمام هستي خود را براي دين الهي فدا کرد. به اين 

اعتقاد راسخ نيز در زيارتنامه اربعين چنين گواهي مي دهيم:

ٌب َمْن َقَتَلَك. َأْشَهُد َأنَّ اللََّ ُمنِْجٌز َما َوَعَدَك َو ُمْهلٌِك َمْن َخَذَلَك َو ُمَعذِّ

گواهي مي دهم خداوند وفا کننده به آن چيزي است که به تو وعده داده است و نابود 

کننده کسي است که تو را تنها گذاشت و عذاب کننده کسي است که تو را کشت.

3. اعتقاد به غيبت امام

 اعتقــاد بــه غيبت امام زمــان/ در عصر حاضــر، يکي از ارکان عقيدتــي در مذهب 

اهل  بيت: اســت. انديشمندان شيعه براي اثبات غيبت امام مهدي/ هم از داليل عقلي 

بهره گرفته اند و هم به آيات و روايات متواتري که در اين زمينه وجود دارد، اســتناد کرده اند. 

 اولين منبع اثبات  کننده غيبت، قرآن شــريف است که ماجراي غيبت پيامبران الهي: مانند 

 حضــرت ابراهيــم7 )مريم، 44 تــا 49(، حضرت موســي7 )قصــص، 20( و به  ويژه 

پيامبر اسالم9 )انفال، 30( را بيان  کرده است. امام علي7 فرمودند: 

ٍة للِ َعزَّ َو َجلَّ َو َلكِنَّ الل َسُيْعِمي َخْلَقُه َعنَْها بُِظْلِمِهْم  ُلو ِمْن ُحجَّ َو اْعَلُموا َأنَّ اْلَْرَض َل َتْ

افِِهْم َعَل َأْنُفِسِهْم )نعمانی، 1397ق، ص141(. َو َجْوِرِهْم َو إِْسَ

و بدانيــد كه زمين از حّجت خداي عز و جل خالي نمي ماند؛ وليکن خداوند به زودي 

خلقش را از او، به دليل ظلم و ستمشان و زياده روي آنان درباره خودشان، نابينا مي سازد.
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امــام باقر7 فرمود: »إِنَّ الل إَِذا َكِرَه َلنَا ِجَواَر َقْوٍم َنَزَعنَا ِمْن َبنْيِ َأْظُهِرِهْم«؛ )ابن بابويه، 1385ش، 

ج 1، ص244(. »هرگاه خداوند تبارک  و تعالي همســايگي قومي را بر ما نپسندد، ما را از ميان 

آنان بيرون مي برد«. امام صادق7 فرمود: 

تِِه َما َفَعَل بُِيوُسَف َأْن َيُكوَن َيِسرُي ِف  ُة َأْن َيُكوَن الل َعزَّ َو َجلَّ َيْفَعُل بُِحجَّ َفَم ُتنْكُِر َهِذِه اْلُمَّ

َأْسَواِقِهْم َو َيَطُأ ُبُسَطُهْم َو ُهْم َل َيْعِرُفوَنُه )ابن بابويه، کمال الدين و تمام النعمة، ج2، 

ص 341(.

پس چگونه اين اّمت انكار مي كنند كه خداي تعالي با حّجتش همان كند كه با يوسف 

كرد، او در بازارهايشان راه مي رود و بر بساط آنها پا مي نهد، اما آنها او را نمي شناسند.

امام کاظم7 فرمود: 

َم ِهَي  ــُه َل ُبدَّ لَِصاِحِب َهَذا اْلَْمِر ِمْن َغْيَبٍة َحتَّي َيْرِجَع َعْن َهَذا اْلَْمِر َمْن َكاَن َيُقوُل بِِه إِنَّ إِنَّ

ا َخْلَقه )كلينی، كافي، ج1، ص336(. ِمْنٌَة ِمَن اللَِّ َعزَّ َو َجلَّ اْمَتَحَن ِبَ

 ناچار صاحب اين امر، غيبتي كند كه حتي معتقدان به او هم از آن برگردند. همانا امر 

غيبت، آزمايشي است از جانب خداي عز و جل كه خلقش را با آن بيازمايد.

اَنا َعــنْ  ِجَواِرِهم« )كليني،  امام جواد7 فرمــود: »إَِذا َغِضَب الل َتَباَرَك َو َتَعــاَل َعَل َخْلِقِه َنحَّ

1362ش، ج1، ص343(؛ »هرگاه خداوند تبارک  و تعالي بر مردمش خشــم گيرد، ما را از کنار 

آنان دور مي کند« .

با توجه به آيات قرآن و روايات فراواني از اين دست، شيعه معتقد است همواره امامي بر 

زمين وجود دارد که گاهي آشــکارا و گاهي به صورت ناشناس و پنهاني، ميان مردم زندگي 

مي کند و بين آنها در رفت و آمد است.

در زيارتنامه اربعين نيز اين عقيده را در قالب درود فرستادن بر امامان ابراز کرده و مي گوييم: 

َصَلَواُت اللَِّ َعَلْيُكْم َو َعَل َأْرَواِحُكْم َو َأْجَساِدُكْم َو َشاِهِدُكْم َو َغائِبُِكْم َو َظاِهِرُكْم َو َباطِنُِكْم.
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درود خداوند بر شما و بر روح شما و بر جسم شما و بر شاهد شما و بر غايب شما و 

بر آشکار شما و بر پنهان شما.

4. اعتقاد به رجعت ائمه:

اعتقاد به رجعت نيز همانند اعتقاد به غيبت، از عقايد خاص شــيعه است. شيعيان معتقدند 

هر مؤمن خالص و هر مشرک خالص، پس از ظهور امام دوازدهم/ زنده مي شود و به دنيا 

برمي گردد )حلي، 1421ق، ص107(. روشن است که در صدر مؤمنان خالص، امامان: قرار 

دارند. ازاين رو رجعت امامان: مسّلم است. البته رجعت امامان: احاديث ويژه اي نيز دارد. 

)همان، 1421، ص107(. رجعت نيز مانند غيبت اســت؛ يعني هم برهان عقلي دارد )استحاله 

قسر دائم(. هم مستند قرآني دارد،1 هم دليل روايي که تنها عالمه مجلسي بيش از 160 حديث 

در مورد رجعت نقل کرده است )ر.ک: مجلسي، 1403ق، ج 53، ص 39 ـ 145(.

به اين اعتقاد روشــن نيز در زياتنامه اربعين گواهي مي دهيم و مي گوييم: »َو َأْشــَهُد َأنِّ بُِكْم 

ُمْؤِمٌن َو بِإَِيابُِكْم ُموِقٌن«؛ »و گواهي مي دهم که من به شما ايمان دارم و به بازگشت شما به دنيا 

يقين دارم«.

نتيجه

از آنچه گذشت روشن شد زيارت اربعين، که از نشان هاي شيعه دانسته شده، زيارتنامه اي 
مأثور اســت و با سندي معتبر از امام صادق7 به ما رســيده است. واکاوي قسمت هايي از 
زيارتنامه اربعين نشان داد که بسياري از آموزه هاي کالمي شيعه در اين زيارتنامه جلوه گر است. 
اين زيارتنامه ارزشــمند هم به بيان نشــانه هاي امام پرداخته و هم نقش امام را در جامعه بيان 
داشته و در قسمت هايي نيز وظيفه امت مؤمن را نسبت به امام بازگو کرده است. روشن است 

که آنچه در اين نوشــتار بيان شد، گوشه اي از معارف عقيدتي مندرج در اين زيارتنامه مأثور 

ُب بِآياتِنا َفُهْم ُيوَزُعون( )نمل، 83(. ٍة َفْوجًا ِمَّْن ُيَكذِّ 1. )َو َيْوَم َنْحُشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ
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است که استعجااًل مرقوم شد و اگر آيندگان دقت مضاعفي کنند، قطعًا حقايق بسياري از اين 

کالم گهربار امام صادق7 به دست خواهند آورد.

اميد است خداوند به همه شيعيان مشتاق زيارت حضرت اباعبداهلل الحسين7 در روز 

اربعين، اين سعادت بزرگ را نصيب کند و کسي از اين سفره کرامت محروم نماند. همچنين 

با خواندن زيارتنامه اربعين بر معرفت خود به امامان: بيفزايند و با وظايف خود بيشــتر 

آشنا شوند.
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