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حسين ترکاشوند٭

اربعين و اختصاص آن به امام حسين7

چکيده
حضور اهل بيت امام حسين7 در چهلمين روز شهادت آن حضرت، در کربال محل اختالف است؛ اما 
در عين حال زيارت آن حضرت در اربعين مورد سفارش و تأکيد بوده و شيعيان، در طول تاريخ، به آن اهتمام 
فراوان داشته اند. البته در مورد اينکه برگزاري مراسم اربعين تنها مختص سيدالشهدا7 است يا اينکه 
مي توان براي ساير اهل بيت: يا افراد ديگر نيز چنين مراسمي را برگزار کرد نيز اختالف نظر وجود دارد 
که به نظر مي رسد برگزاري آن به عنوان مستحب شرعي، تنها به امام حسين7 اختصاص دارد و براي 
ديگران نيز امري جايز و مباح است. وجوهي را براي اختصاص اين مراسم به امام حسين7 مي توان 
برشمرد؛ از قبيل وجود قول، فعل و تقرير امام معصوم در مورد اين زيارت، تکريم ويژه از امام حسين7 و 
پاسداشت فداکاري ها و اقدامات بي نظير او در حفظ اسالم راستين و معنويت در جامعه، زنده نگه داشتن 
روحيه ظلم ستيزي و عدالت خواهي در افراد و حفظ برجستگي نهضت عاشورا و عادي نشدن آن در کنار 

ساير عزاداري ها.
واژگان کليدی: امام حسين7، اربعين، اختصاص، زيارت.

٭. دانش آموخته سطح 4 حوزه و استاد سطح عالي حوزه علميه قم و مدير گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه

اربعين در لغت به معناي چهلم است و در اصطالح، به بيستم صفر سال 61 هجري قمري، 

چهلمين روز شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسين7 گفته مي شود. يکي از مسائل اختالفي در 

تاريخ عاشــورا، تعيين زمان حضور اهل بيت امام حسين7 در کربال، بعد از شهادت ايشان 

اســت. برخي انديشمندان معتقدند )يا دست کم از ظاهر کالمشان چنين استفاده مي شود( که 

اهل بيت امام حسين7 در اربعين اول در کربال حاضر شده اند. )بيروني خوارزمي، 1390ش، 

ص231؛ بهايي عاملي، 1406ق، ص76؛ قاضي طباطبايي، 1368ش، کل کتاب، اشراقي، ميرزا 

محمد، االربعين الحســينية، ص205(. در مقابل، برخي ديگر از انديشمندان رسيدن اهل بيت 

را در روز بيســتم صفر ســال 61 به کربال نفي کرده و نپذيرفته اند. )مجلسي، 1403ق، ج98، 

ص334؛ قمي، شيخ عباس، منتهي اآلمال، ج2، ص1014(.

اربعين امام حسين7 در ميان شيعيان و در تقويم تاريخي وفاداران به آن حضرت شناخته 

شده است. شيخ طوسي در کتاب مصباح المتهجد که در واقع تقويمي است برگرفته از روايات 

درباره ايام شادي، سوگواري، عبادت و ...، در ذيل مطالب مربوط ماه صفر مي نويسد:

روز بيســتم صفر، يعني اربعين، روزي است که حرم امام حسين7، يعني کاروان 

اســرا، از شام به ســوي مدينه مراجعت کردند و نيز روزي است که جابر بن عبداهلل 

انصاري، صحابي بزرگ پيامبر خدا9، از مدينه به کربال رســيد تا به زيارت قبر امام 

حســين7 برود و او، نخستين کسي اســت که قبر آن حضرت را زيارت کرد. در 

اين روز زيارت امام حسين7 مستحب است و اين زيارت، همانا خواندن زيارت 

اربعين است ) طوسي، 1411ق، ص787(.

تا قبل از اربعين سيدالشهدا7، نه در تاريخ سابقه اي از رسمي به نام »اربعين« وجود دارد 

و نه در اديان، نشانه اي از چنين روزي ديده مي شود. بنابراين »اربعين«، با اربعين سيدالشهدا7 

شروع مي شود. اما پرســش اصلي در نوشتار حاضر اين است که آيا برگزاري مراسم اربعين 
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تنها به امام حسين7 اختصاص دارد يا اينکه مي توان براي ديگر ائمه و حتي ديگر اموات نيز 

چنين مراسمي را برگزار کرد؟ در اين باره دو ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه نخســت: اربعين امام حسين7 يکي از شعائر مختص به شيعه است که در هيچ 

مکتــب و ملتي نظير ندارد و مهم تر آنکه اين ســنت تنها به حضرت اباعبداهلل7 اختصاص 

دارد؛ به طوري که حتي براي هيچ يک از معصومين ديگر نيز اربعين وجود ندارد. بنابراين در 

فرهنگ اصيل شيعه اربعين فقط به امام حسين7، و سالگرد فقط به معصومين: اختصاص دارد 

و ما در هيچ اثري، چه تاريخي و چه روايي، ســراغ نداريم كه ائمه به تشكيل مجالس سنوي  

براي اصحاب خود دســتور داده باشند؛ بلکه تنها بر تشكيل مجالس تذكر و احياي ذكر اهل 

بيت: تأكيد شــده است )حسيني طهراني، 1426ق، ص84(؛ به عبارت ديگر اقامه مجالس 

اربعين براي مردگان با عالمت و نشانه و امتياز بودن اربعين امام حسين7 منافات دارد.

اگر اقامه اربعين براي ديگران رجحان و فضيلتي مي داشــت، حتمًا ائمه: بيان مي کردند 

يا دســت کم براي رسول خدا و ديگر ائمه، چنين مجلســي برگزار مي کردند. اما نه در قول 

معصومين:، در اين باره اثري به چشــم مي خورد و نه در فعل آنان، و همين مســئله نشان 

مي دهد كه اقامه اربعين قطعًا براي غير سيدالشهدا7 مورد رضايت آنان نبوده است. سنت و 

سيره پيامبر اکرم9 و ساير ائمه: در انعقاد مجالس ترحيم براي اموات، برپا کردن مجالس 

عزاداري به مدت سه روز بوده است و اساسًا در اسالم مسئله اي به نام برگزاري مجالس ترحيم 

»هفتم« و »چهلم« و »سالگرد« براي اموات نداريم؛ چراکه اگر چهلم گرفتن براي مردگان سّنت 

مي بود، ديگر چگونه مي توانستيم آن را شعار و عالمت و امتياز سيد الشهداء7 بدانيم؟

بنابراين اقامة اربعين قطعًا براي غير ســيد الشهدا7 مورد رضايت اهل بيت: نبوده است؛ 

زيرا با اينکه به احياي ذكر ائمه: و تشــكيل مجالس براي آنان امر کرده اند، درباره اربعين 

هيچ سخن نگفته اند )همانجا(.
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ديدگاه دوم: هدف از برگزاري مجلس عزا در ســوم، هفتم و چهلم درگذشــت هر 
مسلمان، تجليل از کساني است که روزي در ميان ما بوده و اکنون به سراي باقي شتافته اند. 

اقامه مجالس عزا و مراســم براي اموات، خود موجب گســترش مواعظ ديني و تشکيل 

حلقه هايي مي شود که آموزش مسائل ديني در آن صورت مي گيرد و فرصتي مناسب براي 

بيان معارف الهي و توحيدي اســت. قضاياي تاريخ اسالم گوشزد مي شود؛ پرهيز از گناه 

و رعايت تقوا ســفارش مي شــود؛ کتاب هايي در اين باب نشر مي يابد و فرهنگ ديني و 

عمومي مردم را اعتال مي بخشد. لذا اين مجالس برگزار مي شود تا ضمن ابراز همدردي با 

صاحب عزا و تســليت گفتن به آنان، با قرائت قرآن، بيان مصائب اهل بيت: و معارف 

و مســائل ديني از سوي ســخنرانان و مداحان، هم ثوابي به روح مردگان نثار شود و هم 

عبرتي براي ديگران باشــد که فراموش نکنند آنان نيز چنين سرنوشــتي خواهند داشت. 

از کالم برخي بزرگان اين گونه برمي آيد که برگزاري مراســم اربعين به امام حســين7 

اختصاص ندارد؛ بلکه گراميداشت ياد متوفا پس از مرگ او در همه ملل و اديان رسميت 

دارد و بعضي با گذشــت يک ماه و بسياري نيز پس از چهل روز، متوفاي خود را تجليل 

مي کنند. مسلمانان، به ويژه شيعيان، پس از شهادت امامان معصوم: در نخستين اربعين 

آنان مراسم گراميداشت برگزار مي کرده اند. ولي اربعين حسيني، اين ويژگي را دارد که هر 

ساله تا قيامت ادامه خواهد داشت.)ر.ک: جوادي آملي، 1395، ص231(.

ما در اين مقال به دنبال بررسي تفصيلي اين مسئله نيستيم. ولي شايد بتوان وجه جمعي اين 

گونه داشت که برگزاري اربعين براي امام حسين7 دليل شرعي دارد و مورد سفارش است؛ 

اما در مورد غير ايشــان سفارش و تأکيد نشده، بلکه براي تکريم و بزرگداشت مقام ائمه: 

و اولياي الهي يا براي تکريم و طلب مغفرت براي ديگر اموات، امري جايز و پسنديده است 

و دليلي بر حرمت و عدم جواز آن نيست. لذا بسياري از مراجع معظم تقليد برگزاري مراسم 

هفتم، چهلم و سال اموات را که داخل عنوان احسان، خيرات و مبّرات براي اموات است، جايز 
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مي دانند. )ر.ک: سايت دفتر آيت اهلل بهجت(. بنابراين مراسم اربعين به عنوان سنت شرعي تنها 

به سيدالشهدا7 اختصاص دارد.

 وجه اختصاص اربعين به امام حسين7

پس از اينکه روشــن شد برگزاري مراسم اربعين و زيارت در اين روز به عنوان يک عمل 

مستحب شرعي به امام حسين7 اختصاص دارد، اين سوال در ذهن متبادر مي شود که وجه 

اين اختصاص چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش وجوه و حکمت هايي را مي توان برشمرد: 

1. »قول«، »فعل« يا »تقرير« معصوم

در شريعت اســالم براي اين که عملي مستحب شرعي باشد وجود »قول«، »فعل« و »تقرير« 

معصوم درباره آن فعل الزم است. در مورد زيارت اربعين امام حسين7 هر سه مورد وجود دارد. 

 »قول« معصوم: امام صادق7 به صفوان جّمال سفارش کرد که در اربعين، امام حسين7 

را با خواندن زيارتنامه اي خاص زيارت کند:

َلُم َعَل َوِلِّ  اِدُق7 ِف ِزَياَرةِ اْلَْرَبِعنَي- َتُزوُر اْرتَِفاَع النََّهاِر َو َتُقوُل السَّ َقاَل ِل َمْوَلَي الصَّ

ُف.  َياَرَة إَِل َأْن َقاَل َو ُتَصلِّ َرْكَعَتنْيِ َو َتْدُعو بَِم َأْحَبْبَت َو َتنَْصِ اللَِّ َو َحبِيبِِه َو َذَكَر الزِّ

موالي من امام صادق7 درباره زيارت اربعين به من فرمودند: در روز اربعين هنگامي 

که روز بلند شــد زيارت مي کني و مي گويي: ســالم بر ولي خدا و حبيب او، سپس 

حضرت ادامه زيارت را بيان فرمود تا آنجا که فرمودند: و دو رکعت نماز بگزار ودعا 

کن هر گونه که دوست داري و برگرد. )طوسي، 1407 ق، ج 6، ص113؛ حر عاملي، 

140۹ ق، ج14، ص478؛ مجلسي، 1403 ق ، ج۹8، ص331( 

همچنين در روايتي ديگر امام حسن عسکري7، زيارت اربعين را يکي از نشانه  هاي انسان 

مؤمن معرفي مي کنند: 
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»عالمات المؤمن خمس، صالة الخمسين، و زيارت االربعين، والتخّتم في اليمين، و تعفير 

الجبين، و الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم« نشانه هاي مؤمن پنج چيز است، اّول: نماز پنجاه و 

يك ركعت )واجب و نافله در طول شبانه روز(. دّوم: زيارة اربعين )حضرت سّيد الّشهداء7(. 

 سّوم: انگشتر در دست راست نمودن. چهارم: پيشاني بر خاك گذاردن. پنجم: بلند گفتن 

بســم  اهلل  الّرحمن الّرحيم )در نمازهاي صبح، مغرب و عشــاء(. )حر عاملي، 1409 ق، 

ج14، ص478(

اين روايت مرســل اســت؛ ولي بنا بر تسامح در ادله ســنن و احاديث »َمن بلغ« در بحث 

مستحبات، مرسل بودن خبر، مشکلي ايجاد نمي  کند.

علماي بزرگ شيعه با استناد به همين روايات به استحباب زيارت اربعين فتوا داده اند. شيخ 

مفيد در کتاب مزار، عنوان »فضل زيارت االربعين« دارد؛ )مفيد، 1413ق، ص51(. شيخ طوسي 

نيز در مصباح المتهجد گفته: »و يستحب زيارته فيه و هي زيارة الربعني« )طوسي، 1411ق، ج2، 

ص788(. سپس به همين دو روايت تمسک کرده است. سيد ابن طاووس نيز در اقبال االعمال 

فضليت زيارت امام حسين7 در روز بيستم ماه صفر را بيان کرده و به همان حديث معروف 

امام حسن عسکري7 تمسک کرده است )سيد ابن طاووس، 1376ش، ج3، ص100(. عالمه 

حلي نيز در منتهي المطلب، )حّلي، 1412ق، ج13، ص295(، شهيد اول در کتاب مزار )شهيد 

اول، 1410ق، ص 185(، و کفعمــي در دو کتاب البلد االمين )کفعمي، 1418ق، ص274( و 

المصباح )همو، 1405ق، ص482(، همين مطلب را آورده اند.

»فعل« معصوم: بسياري از صاحب نظران شيعه و اهل سنت معتقدند که امام زين العابدين7 

همراه با اســراي کربال، در مسير بازگشت به مدينه، در روز بيستم صفر سال 61 قمري براي 

زيارت قبور شهداي کربال و ملحق کردن سر مطهر شهدا به پيکر آنان به کربال آمده اند )بيروني، 

1390ش، ج2، ص22؛ طوسي، 1411ق، ج2، ص788؛ خواندمير، 1380ق، ج2، ص60؛ سيد 

ابن طاووس، 1414ق، ص225؛ ابن نما حلي، 1369ق، ص 157؛ مستوفي هروي، 1372ش، 
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ص916؛ بهائي عاملي، 1406ق، ص6(. بنابراين امام معصوم که فعلش حجت اســت، چنين 

عملي را انجام داده است.

»تقرير« معصوم: بنابر نقل معتبر، جابر بن عبداهلل انصاري، که يکي از اصحاب پيامبر9 بوده 

اســت، پس از شهادت امام حسين7 خود را از مدينه به کوفه رساند و همراه با عطيه عوفي 

)کوفي( در روز اربعين به زيارت قبر سيدالشهدا7 رفتند )مفيد، 1414ق، ص46( و نام او به 

عنوان اولين زائر امام حســين7 در تاريخ ثبت شد )طوسي، 1411ق، ج2، ص788(. زيارت 

جابر مورد امضا و تقرير امام زين العابدين7 قرار گرفت؛ يعني امام7 اين عمل را تأييد کرد.

بنابراين در مورد اســتحباب زيارت امام حســين7 در روز اربعين، هم قول، هم فعل و 

 هــم تقرير معصوم وجود دارد و بــا توجه به اينکه چنين دليلي تنها دربــاره زيارت اربعين 

امام حســين7 وجود دارد، زيارت کردن و برگزاري مراســم اربعين به عنوان عمل شرعي 

مستحب، تنها به ايشان اختصاص پيدا کرده است. البته بايد به اين نکته توجه داشت که فعل 

و تقرير معصوم زمانی داللت بر اين مطلب دارد که ورود اهل بيت: در اربعين اول به کربال 

ثابت شود، ولی قول معصوم در هر صورتی بر اين مطلب داللت دارد.

2. تکريم ويژه امام حسين7

مصيبت امام حســين7 از همه مصيبت ها بزرگ تر و ســخت تر بود؛ چنان که حتي براي 

هيچ امام و پيامبري نيز چنين مصائبي پيش نيامد. اگر عامل ديگري هم در کار نمي بود، همين 

مطلب کافي بود تا نشــان دهد چرا براي امام حســين7 بيش از امامان ديگر و حتي بيش از 

پيامبر اســالم 9 عزاداري مي شود و مراسم متعددي برپا مي گردد. همچنين فداكاري هاي امام 

حســين7 و خون پاک آن حضرت، اســالم ناب را بيمه کرد. از اين رو ايشــان بزرگ ترين 

احياگر اســالم حقيقي است. نقش او در زنده نگه داشــتن دين اسالم، كاماًل ويژه و منحصر 

به فرد اســت. لذا تکريم ويژه سيدالشــهدا7 براي پاسداشت فداکاري ها و اقدامات بي نظير 
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آن حضرت در حفظ اســالم راستين و معنويت در جامعه است. از همين رو اربعين شهادت 

 آن بزرگوار نيز بيش از ســاير معصومين: مورد توجه قرار مي گيرد و اين مراسم، مختص 

امام حسين7 شده است.

3. زنده نگه داشتن شعار مبارزه با ظلم

در زمــان حادثه عاشــورا تعدادي از صحابه زنــده بودند و نزد مردم قداســت و احترام 

فوق العاده اي داشتند. اما بعد از حادثه عاشورا، چنان اختناقي پيش آمد که کسي نمي توانست از 

امام حسين7 به نيکي ياد کند و صحابه نيز عکس العملي نشان ندادند. در چنين فضايي، جابر 

ابن عبداهلل انصاري، که از اصحاب بزرگ پيامبر9 بود، از جايگاه و اعتبار خود هزينه کرد و 

براي دهن کجي به يزيد و ابراز پيوند محبت و وفاداري به اهل بيت: از مدينه به کربال رفت و 

در روز اربعين شهادت امام حسين7، ايشان را زيارت کرد.

از آنجا که يکي از اهداف قيام سيدالشــهدا7 مبارزه با ظلم و تباهي بني اميه بوده اســت، 

پاسداشــت قيام ايشان و بزرگداشت حرکت شجاعانه و بي نظير آن حضرت در هر سال و به 

مناسبت هاي مختلف، مي تواند روحيه ظلم ستيزي را در افراد زنده نگه دارد. بنابراين يادآوري 

اربعين و شــهادت امام حســين7، خوني تازه را در رگ هاي شيعيان به جريان مي اندازد و 

همگان را به قيام در راه خدا و عدالت خواهي و فرهنگ شــهادت در اين راه دعوت مي کند. 

ازاين رو مســئله اربعين و اقامه عزا براي امام حســين7 در اين روز، جايگاه ويژه اي دارد و 

موجب احياي خاطره غم بار عاشورا و تداوم شور عاشورايي در همه اعصار است.

4. استثنا بودن عاشورا

شــايد دليل اين همه تأکيد براي عزاي امام حسين7 و برپا نکردن مجلس عزا، در سيره 

ائمه، براي ديگر امامان و حتي شخص پيامبر اسالم9 و حضرت زهرا3، حفظ برجستگي 

نهضت عاشــورا و عادي نشدن آن در کنار ديگر عزاداري هاســت. به راستي، اگر قرار باشد 
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براي هر حادثه اندوهناک، و نيز هفتم و چهلم آن مجلس عزا و روضه برگزار شود و دهه هاي 

عزاداري به مناســبت هر شهادت -حتي شــهادت غير امام- ايجاد گردد، با توجه به تعدد و 

فراواني اين مناسبت ها، آيا استثنايي بودن عاشورا و دهة محرم کم رنگ نخواهد شد؟! بنابراين 

شايد سفارش به برگزاري ساالنه مراسم عزاداري امام حسين7 در عاشورا و اربعين شهادت 

آن حضرت، حفظ برجستگي عاشورا باشد تا آثار و برکات مترتب بر آن در جامعه اسالمي و 

انساني تداوم يابد..
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