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چکيده

ــورا و شهادت امام حسین7 و یاران فداکارش، مبارزه، فریاد و اعتراض  پس از واقعۀ عاش

ــتمکاران، مسیر تازه اى یافت و این قیام خونین به بزرگ ترین و درخشان ترین  در برابر س

ــد.  ــالم تبدیل ش ــتم در جهان اس ــاد و س ــى از فس نماد مقاومت در برابر تیرگى هاى ناش

ــلمانان به برکت بازگشت اهل بیت امام  ــدن قیام سیدالشهدا7 در میان مس ــناخته ش ش

ــین7 در اربعین واقعۀ عاشورا، پس از آن بود که زمین و آ سمان چهل روز براى آن  حس

امام مى گریست.

ــتند و در همین روز،  ــال 61 هجرى، کاروان اسیران به کربال بازگش ــتم صفر س در بیس

ــید و زیارت معروف خود را در کنار مرقد  جابربن عبداهللا انصارى نیز از مدینه به کربال رس

موالى خویش خواند.

ــینى و اتفاقات این روز و نیز  ــالمى، دیدگاه هاى گوناگونى دربارة اربعین حس علماى اس

حضور کاروان اسیران و جابر دارند که این نوشتار، برخى از دیدگاه ها و آثار علما دراین باره 

را بیان کرده است.

واژگان کليدی: امام حسین7، عاشورا، اربعین حسینى، زیارت اربعین، علماى اسالمى.

اربعين حسيني 
در آثار و انظار علما

غالمرضا گلى زواره
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یادمان حماسه اى ماندگار

هــر نهضتى که در چارچــوب معیارهاى الهى و با توجه به درك شــرایط و مقتضیات زمان، 
شــکل  گیرد، نه تنها به نتایج مطلوب و اهداف خود خواهد رســید، بلکه در اعصار بعدى نیز 
چون مشــعلى فروزان، در مسیر حرکت ها و جنبش هاى آینده قرار مى گیرد. قیام کربال که با 
هدف نفى ســتم و مبارزه با منکرات امویان و احیاى سنت محمدى و سیره  علوى پایه  گذاري 
شد، به سرعت توانست زمینه ها و شرایط مناسب را براى حرکت ها و خیزش هاى خودجوش 
علیــه زمامداران خودســر و ناروایى ها فراهم آورد. پس از شــهادت امام حســین7 و یاران 
فــداکارش، برخالف تصور حاکمان جور، کار مبارزه، فریــاد و اعتراض در برابر جفاکاران 
خاموش نگردید و اگرچه شــیوه  نبرد با پلیدى ها تغییر کرد، ولى خط سرخ شهادت و ایثار به 
برکت نهضت حضرت اباعبداهللا الحسین7 استمرار یافت. اربعین حسینى از پیامدهاى حماسه 
باشــکوه کربالســت که خود به جاودانگى این حرکت مقدس کمک کرد و ثابت نمود اگر 
آن  گونه که شایسته  مقام رهبر این قیام است، به تحلیل و تکریم آن پرداخته شود، این انقالب 
به عنوان بزرگ ترین نماد و درخشــان ترین مقاومت، علیه تیرگى هاى ناشى از فساد و ظلم، نه 

تنها در جهان اسالم، بلکه در سراسر گیتى همواره مطرح خواهد بود.

حکمت تکریم اربعین

از نشــانه هاى زنده نگاه داشتن اربعین حســینى که باعث شده تا از سال 61 هجرى تاکنون، 
شــیعیان بر تجلیل این روز اهتمام ورزند، این است که زمین و آ سمان تا چهل روز براى سید 
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شــهیدان گریست و این نکته از حدیثى به دست مى آید که یکى از محدثان بزرگ و فقهاى 
شــیعه، زراره بن اعین، از امام صادق7 روایت کرده و در کتابى معتبر و مســتند درج شــده 
است.1 حضرت امام حسن عسکرى7 نیز زیارت اربعین را از نشانه هاى ایمان دانسته اند2  و از 
امام صادق7 براى آن حضرت، زیارت مخصوص و مأثور روز اربعین نقل شــده اســت که 
شیخ طوســى آن را با ســندى معتبر در کتاب «مصباح  المتهجد»، از صفوان بن مهران روایت 
کرده اســت3.  امام صادق7 در این زیارت به حکمت شــهادت سیدالشهدا و نتیجه  ایثار آن 
حضرت اشــاره کرده و فرموده اند: این فداکارى، مردم را از جهالتى که بر اثر تبلیغات ســوِء 
بنى امیه به وجود آمده و آنان را از موازین قرآنى و ســنت محمدى دور کرده بود، نجات داد 
و اساس حرکت هاى تبلیغى بنى امیه را که خودشان را وارثان پیامبر قلمداد نموده، ولى جامعه 
را در ضاللت و حیرت قرار داده بودند، افشا ساخت و تعلیمات مذموم یزیدیان را رو به زوال 

بُرده و اسالم راستین را احیا و استوار ساخته است.
زیــارت اربعین آثار اخروى و برکت هاى دنیوى بســیارى دارد و معموالً شــیعیان مؤمن و 
خالص در برگزارى این آیین باشکوه اصرار مى ورزند و استحباب این سنّت در این روز جاى 
هیچ   گونه تردید و شبهه اى را بر جاى نمى گذارد؛ چرا که ائمه هدى و بزرگان علماى شیعه بر 
اقامه مراســم و زیارت اربعین تصریح فرموده اند. ابوریحان بیرونى مى نویسد: بدین سبب این 
زیارت را اربعین نامیده  اند که گویند چهل نفر از اهل بیت امام حســین7 پس از بازگشت از 

شام، قبر آن حضرت را زیارت کرده اند.4
جابــر بن عبداهللا انصارى، صحابى رســول اکرم9 و از پیــروان اهل بیت آن وجود مقدس 
، نخســتین کســى بود کــه در 20 صفر ســال 61 هجــرى مرقد امــام حســین7 را زیارت 
کــرد. از ســوى دیگر همان  گونه که ســید بن طاووس گــزارش کرده: چــون اهل  بیت امام 
حســین7 از شــام بازگشــتند و به ســرزمین عراق رســیدند، بــه راهنمــاى کاروان گفتند: 
مــا را از راه کربــال عبــور ده. پس مســیر را ادامه دادند تا بــه کربال رســیدند و دیدند  جابر 
و جمعــى از بنى هاشــم و افرادى از نســل پیامبر اکــرم9 براى زیارت مرقد امام حســین7 
 در آن   جــا اجتمــاع کرده انــد. پس بــا یکدیگر به ســوگوارى پرداختنــد.6  ابن نمــا حلّى نیز 

به این ماجرا اشاره  کرده است.7
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دیدگاه هایى درباره اولین اربعین

منابع تاریخى تصریح دارند که اهل  بیت: سه روز در کربال براى عزادارى توقف کرده اند، 
اما مالباقر بهبهانى ورود آنان را به نینوا مقدارى با اضافات و توضیحات آورده است8.در منابع 
دیگر اگرچه وضع قافله حســینى در هنگامى که عازم شــام بود، به لحاظ تنگناهایى که براى 
اسرا به وجود آورده  بودند، بسیار سخت ارزیابى شده، اما در هنگام بازگشت، از این سختى ها 
کاسته شد؛ زیرا سرپرست کاروان، نعمان بن بشیر اگرچه از امویان بود، ولى به دلیل شرایطى 
که به وجود آمده بود آشــکار شــدن حقایق درباره دستگاه ســتم بنى امیه، کوشید تا کاروان 
بازماندگان عاشــورا را با تجلیل و شکوه فراوان به مقصد برساند و از برخى سخت گیرى ها و 
فشارها درباره  آنان پرهیز کرد. این قافله ارجمند به رغم سفر از کوفه به شام که از روى عمد 
و به اجبار از شــهرهاى متعددى عبور داده مى شدند، هنگام بازگشت، هم از مسیر کوتاه ترى 
عبور کردند و هم با ســرعت بیشــترى راه را پیمودند تا کاروان کربــال هر چه زودتر به نینوا 
برســد؛ زیرا اهل بیت امام حســین7 براى بازگشتن به آن دشت خون و حماسه لحظه شمارى 
مى کردند و براى رســیدن به این مقصود، همه مشکالت مسیر را بر خود هموار نموده بودند؛ 
تا این که اربعین فرا رســید و آنان پس از گذشــت چهل روز از واقعه کربال، در بیســتم صفر 

قدم بر سرزمین طف نهادند.9
تعیین روز اربعین ســال 61 هجرى به عنوان زمانى که کاروان اســرا به کربال بازگشتند، از 
بحث هاى مهم در تاریخ عاشــورا مى باشــد که فقها، محدثان، موّرخان و ســایر مشاهیر شیعه 
در ایــن باره دیدگاه هاى گوناگــون و احتماالت متعددى را مطــرح کرده اند. عده اى از این 
بزرگان، این رویداد را در همان سال اول و برخى زمان دیگرى را براى اربعین ذکر کرده اند. 

عالمه مجلسى مى نویسد:
بین اصحاب چنین شــهرت یافته اســت که علت اســتحباب زیــارت حضرت 
سیدالشــهدا7  در روز اربعیــن این اســت کــه در چنیــن روزى اهل بیت امام 
حســین7 هنگامى که از شــام بازمى گشــتند، به کربال آمدند و امام سجاد7 

رأس هاى مقدس شهیدان را به بدن هاى ایشان ملحق ساخت.10
اما شــیخ بهایى که روز عاشــورا را هم محاســبه کرده، اربعین را نوزدهم ماه صفر سال 61 

هجرى مى داند:
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زیــارت اربعین در نوزدهم صفر صــورت مى گیرد. در این 
روز که مصادف اربعین حســینى اســت، جابــر بن عبداهللا 
انصــارى به زیارت قبر آن حضرت اقدام کرد و این زمان با 
ورود اهل  بیت حسینى از شام به کربال یکى گردید؛ در حالى 

که ایشان قصد عزیمت به سوى مدینه النبى را داشتند.11
قرطبى، دانشــمند و سیاح مسلمان این اعتقاد علماى شیعه را 

تأیید کرده و مى گوید:
امامیه مى گویند ســر مقدس (امام حسین7) پس از چهل 
روز به کربال بازگردانده شد و به بدن ایشان ملحق گردید 
و ایــن روز نزد آنان معروف اســت و از آن به زیارت یاد 

مى کنند و مقصودشان زیارت اربعین مى باشد.12
برخى معاریف شیعه اگرچه سخنى از کربال نیاورده اند، ولى 
بازگشــت اهل بیت به مدینه را در بیســتم صفر همان سال 61 

هجرى ذکر کرده اند؛ چنان که شیخ مفید نوشته است:
بیستم صفر روز بازگشت اهل  بیت آقا و موالى ما حضرت 
اباعبداهللا الحســین7 از شــام به جانب مدینه الرسول بوده 

است.13
شیخ طوسى در «مصباح المتهجد»14، کفعمى در «مصباح»15 
و شــیخ رضى  الدیــن على حلى16 نیــز این  گونه نوشــته اند. از 
معاصرین، ســید عبدالحسین شرف  الدین موســوى، دانشمند 

برجسته جهان تشیع و عالم لبنانى گفته است:
زمانى که خاندان حسینى از شام بازمى گشتند و به سرزمین 
عـراق رسیدند، بــه راهنما گفتند مـا را از طریق کربال ببر. 
در آن  جا جابر بن عبداهللا انصارى و جماعتى از بنى هاشــم 
و دیگر مردانى از آل رســول را دیدند و پس از این دیدار 
گریه و اندوه و بر ســر و سینه زدن شروع شد و عزایى برپا 
کردند که دل ها را کباب مى کرد و به حدى که زنان قبایل  

اطراف کربال به آن ها پیوستند.17

تعیین روز اربعین سال 61 هجرى 
ــرا  به عنوان زمانى که کاروان اس
به کربال بازگشتند، از بحث هاى 
ــورا مى باشد  مهم در تاریخ عاش
ــان، موّرخان و  ــا، محدث که فقه
ــاهیر شیعه در این باره  سایر مش
دیدگاه هاى گوناگون و احتماالت 

متعددى را مطرح کرده اند.
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این گزارش را سید محسن امین نیز آورده است18 و در جاى دیگر مى نویسد:
یزید ناگزیر چاره را در آن دید که هر چه زودتر پیام آوران عاشــورا را از مرکز 
فرمانروایــى خود دور کند؛ چرا که در دمشــق ارتباط با نمایندگان و ســفراى 
کشــورهاى دیگــر، بازرگانان داخلى و خارجى و مردمى که از ســایر شــهرها 
مى آمدند، امکان بیشــترى داشــت و این وضع به نفع دســتگاه امــوى نبود؛ لذا 
دســتور داد تا این چهره هاى رنج  کشــیده و مقاوم را با احترام و شکوه به مدینه 
بازگرداننــد. نعمان فرزند بشــیر انصارى با چند نفر دیگــر کاروان را هدایت و 
همراهــى مى کردنــد. برخى نوشــته اند کاروانیــان از وى خواســتند که در راه 

بازگشت، از کنار مزار شهیدان بگذرند تا با این عزیزان تجدید پیمان کنند.19

آن عالــم اهل تشــیع و برخــوردار از آگاهى هاى وســیع رجالى و تاریخــى، در اثر دیگر 
خــود کــه در زمره منابع معتبر اســت، ماجراى آمــدن جابر بن عبداهللا انصــارى را به کربال، 
ــى» تألیف محمــد بن ابى  القاســم طبــرى که فقیهى ثقه اســت،  ــارة المصطف از کتــاب «بش
نقــل کــرده و ورود اســیران اهل بیت به کربــال را در موقع حضور جابــر در آن  جا، از عطیه 
 کوفــى نقــل مى کند و با ایــن وصف، آمدن اســراى عاشــورا را به کربــال در اولین اربعین

 نفى نکرده است.20
مرحــوم مالّ مهدى مازندرانى در مجلــس چهارم کتاب معروف خود، «معالى الســبطین»، 
ورود اهل بیت امام حســین7 در اربعین اول، به کربال و دیدار آنان با جابر را گزارش کرده 
اســت.21 هاشم معروف حسینى، محقق لبنانى و از علماى معاصر شیعه به نقل از راویان سلف 

نقل مى کند:
یزید، امام سّجاد7 را مخیّر کرد که یا در شام بماند یا به مدینه بازگردد که امام 
چهارم بازگشــت به مدینه را برگزید. فرزند معاویه آنان را مُهیّا ساخت و کسى 
را براى مدیریت کاروان، همراهشان کرد. آنان در طـول مسیر از راهنماى قافله 
خواســتند که از راه کربال بگذرند و او پذیرفت. قبًال جابر بن عبداهللا انصارى و 
گروهى از بنى هاشــم بار سفر به کربال را بسته بودند و یک روز قبل از رسیــدن 
اســیران به نینوا وارد شــدند و در همان حال که جابــر و همراهان در میان قبور 
شهیدان در رفت و آمد بـودند، کاروان امـام بر ایشان هویـدا گـردید. راهنماى
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 جابــر به وى گفت: من یک ســیاهى مى بینم که از جانب 
شام به ســوى ما مى آید و نگران شد که مبادا آنان حامیان 
امــوى هســتند و مى خواهد بــار دیگر شــرارتى مرتکب 
گردند. جابر به وى گفت به سویشــان شتاب کن و از آن 
قافله خبر بیاور. اگر از پیروان زیاد بن امیه بودند، به جایى 
پناه مى بریــم و اگر کاروان على بن حســین7 و  عمه ها 
و خواهرانش تعلق داشــت، تو در راه خــدا آزادى. او نیز 
رفت و به ســرعت بازگشــت و گفــت: اى جابر! از جاى 
خود برخیز و به استقبال از بانوان حریم اهل بیت برو. جابر 
بــا پاى برهنه جلو رفت و خود را به امام ســّجاد رســاند و 
ضمن این   که حضرت را غرق در بوسه مى ساخت به شدت 

گریست؛  چنان   که زمین به لرزه درآمد.22
مرحــوم حاج میرزا محمد ارباب قمى (اشــراقى) یاد آورى 

مى کند:
به حسب عادت، بعید مى نماید که آن قافله دل  شکسته که با 
اکراه و اضطرار از کربال کوچ کردند و از گریه و سوگوارى 
ممنوع شدند و اجساد شریفه  شهیدان خود را مقابل آفتاب 
دیدند، بدون آگاهى بر حال مقابر مقدسه و اطالع بر حال، 
 بــه مدینه رجــوع کنند و به زیارت آن تربت مقدســه فائز 

نشده برگردند.23

الحاق رأس مقدس به بدن مطهر

از امورى که ثابت مى کند اربعین حســینى در 20 صفر 61 
هجــرى با حضور اهل بیت آن حضرت برگزار گردید، ملحق 
گردیدن رأس مقدس به پیکر پاك امام حسین7 توسط امام 
ســجاد7 در همین تاریخ اســت. ابوریحان بیرونى، حکیم و 
مورخ، ریاضى دان و منجم مشهور قرن چهارم و پنجم هجرى 

تصریح کرده است:

ــد ارباب قمى  ــرزا محم حاج می
ــاد آورى مى کند: به  ــراقى) ی (اش
حسب عادت، بعید مى نماید که 
آن قافله دل  شکسته که با اکراه 
و اضطرار از کربال کوچ کردند و 
از گریه و سوگوارى ممنوع شدند 
و اجساد شریفه  شهیدان خود را 
مقابل آفتاب دیدند، بدون آگاهى 
ــه و اطالع بر  بر حال مقابر مقدس
ــه مدینه رجوع کنند و به  حال، ب
ــه فائز  ــارت آن تربت مقدس  زی

نشده برگردند.
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در روز اّول صفر سر امام حسین7 را به شهر شام وارد کردند... و در روز بیستم 
این ماه آن ســر را به بدنش ملحق کردند و در همــان جا دفن نمودند و زیارت 

اربعین راجع به این روز است.24
زکریاى قزوینى هم تأیید مى کند در روز اول صفر که سر مبارك امام حسین7 
به دمشــق رســید، بنى امیه این روز را عید اعالم کردند و در روز بیستم صفر سر 

مبارك را به بدن ملحق کردند.25 
اصوالً حکمت بازگشتن اهل  بیت: به کربال این بود که امام سجاد7 از یزید خواست تا 
شــرایطى فراهم آورد که ســر مطهر پدر بزرگوارش را به کربال ببرد و به بدن پاك او ملحق 

سازد. عالمه مجلسى مى نویسد:
هنگامى که اهل بیت از شــام به سوى کربال بازگشتند، حضرت على بن الحسین 
ســرهاى مقدس را به اجساد آنان ملحق ساخت و زیارت اربعین در سالگرد این 

روز استحباب دارد.26
عبدالروؤف مناوى (م1031 ق) از معاصرین عالمه مجلســى، اقوال متعددى را درباره محل 

دفن رأس مقدس حضرت اباعبداهللا الحسین7 مورد بررسى قرار داده و مى گوید:
چهل روز پس از شــهادت حسین بن على7 سر او به بدنش بازگشت داده شد 

و در کربال، مجاور پیکرش دفن گردید.27
مولف نوراالبصار هم نوشته است:

دیدگاه شیعیان این است که رأس امام حسین7 به بدنشان بازگردانده شد و در 
اربعین شهادت آن حضرت، در کربالى معلى به خاك سپرده شد.28

ابن اعثم کوفى (م 314 ق) محدث، ادیب و مورخ شیعى مى نویسد:
آن گاه [یزید] اســباب ســفر على بن حســین7 و ســایر اهل بیــت را تدارك 
دیده، ســرهاى شــهدا را بدیشــان ســپرد و عمان بن بشــیر انصارى را با ســى 
ســوار به همراى آن طایفه واجــب التعظیم مأمور گردانید. على بن الحســین با 
خواهران و عّمات و ســایر اقربا متوجه مدینه طیبه گشــته، در بیســتم شهر صفر 
ســر مبارك امیرالمومنین ُحســین و سایر شــهدا را به ابدان ایشان ملحق ساخته، 
از آن  جــا به ســر تربــت مقدس جّد بزرگوار خویشــتن شــتافته، رحــل اقامت 

انداخت.29
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مرحوم ســید محســن امین جبل عاملى خاطرنشان مى کند 
درباره  این  که ســر مطهر را کجا به خاك ســپرده اند، نظرات 
گوناگونى ابراز شــده است؛ اما بنابر آنچه در کتاب گران قدر 
بحاراالنوار آمده، ســر امــام در کنار پیکــر پاکش به خاك 
ســپرده شده اســت. این نظر را غالب علماى شیعه پذیرفته اند 
و معتقدند امام ســجاد7 ســر را به کربال بازگرداند. سید بن 
طاووس به این نکته اشاره دارد و طایفه  شیعه این نظر را تأیید 
مى کنند. وى عالوه بر کتاب «اللهوف» در کتاب دیگر خود، 
«اقبال  االعمــال» متمایل بــه چنین دیدگاهى مى باشــد. ابن  نما 
حلّى که عالمى مورد اعتماد و دانشــمندى اهل تشیع به شمار 
مى رود، مى گوید: سر امام را در شهرهاى گوناگون گرداندند، 
ولى ســرانجام به کربال عودت داده شــد و همراه جسد مطهر 
دفن گردید. مرحوم ســید مرتضى علم الهدى و شیخ طوسى 
نیز با این نظر موافقند، امام ســبط بن جوزى در کتاب «تذکرة 
الخواص» معتقد اســت، راس مطهر امام همراه کاروان اسیران 
از شام به مدینه آورده شد و سپس آن را به کربال انتقال دادند 

و در کنار جسد مقدس حضرت به خاك سپردند.30
شــهید آیت  اهللا ســید محمدعلى قاضى طباطبائى که درباره  
اربعین حســینى پژوهش هاى گســترده و پرمایه اى انجام داده 

است، مى گوید:
از شواهد آمدن اســراى خاندان نبوت در بیستم صفر سال 
61 هجــرى، هجــرت در اربعین اول به کربــال، عبارت از 
ملحق ساختن ســر مبارك سیدالشهدا7 به جسد اطیب و 
انورش در کربالســت و این موضوع مشــهور میان علماى 
امامیه اســت؛ اما ســایر اقوال راجع به مدفــن رأس مطهر 

اعتماد را نشاید.31

عالمه مجلسى مى نویسد:
ــام به  هنگامى که اهل بیت از ش
ــوى کربال بازگشتند، حضرت  س
على بن الحسین سرهاى مقدس 
ــاد آنان ملحق ساخت  را به اجس
و زیارت اربعین در سالگرد این 

روز استحباب دارد.
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فتال نیشــابورى، شیخ عبداهللا بحرانى و شیخ طبرســى، پس از بررسى اقوال مخالفین درباره  
رأس مطهر، یادآور شده اند که مشهور میان علماى امامیه آن است که رأس مطهر توسط امام 

سجاد7 به کربال بازگردانده شد و همراه جسد پاك امام حسین7 دفن گردید.32
عالمه شــیخ عبداهللا شــیروانى تصریح مى کند که در اربعین شهادت امام حسین7 رأس به 
پیکرش پیوســت.33 سید اسداهللا حســینى تنکابنى پس از ارزیابى اقوالى که درباره  محل دفن 

رأس مطهر مطرح است، مى گوید:
انتقال ســر مقدس توســط امام ســجاد7 به کربال و به خاك  سپارى آن توسط 

ایشان مؤید به عقل و نقل بوده و نسبت به دیگر اظهارات صحیح تر است.34
البته برخى منابع هم نوشته اند که آن سر مقدس را در نجف اشرف، در کنار مرقد امیرمؤمنان7 
به خاك ســپرده اند. این ادعا ضمن آن  که با اقوال مشــهور مطابقت ندارد، این اشــکال را نیز به 
وجود مى آورد که در آن ایّام هنوز مرقد حضرت على7 مشخص نگردیده بود تا چنین اقدامى 
در جوار آن صورت گیرد. شــیخ ُحر عاملى پــس از نقل گفته هاى گوناگون در این باره کالم 
ســید بن طاووس را درباره  بازگرداندن سر مطهر به کربال و الحاق آن بر جسم مقدس امام نقل 
مى کند و مى گوید که در میان روایات مذکور، منافاتى وجود ندارد و شاید احتمال داده است 
که رأس مطهر را در موقع بُردن به شام، نزد قبر امام على7 گذاشته باشند، یا در بازگشت، مدتى 
آن  جا نهاده و سپس در کربال همراه جسد مطهر دفن کرده اند.35 شیخ محمدحسن نجفى صاحب 

«جواهر الکالم» روایات مزبور و گفتار سید بن طاووس را آورده و گفته است:
شاید منافاتى میان آن اقوال و فرموده  سید دیده نشود و احتمال دارد رأس پاك 
را در نجف به خاك ســپرده و بعد در کربال به بدن مطهر ملحق کرده  باشــند؛ 
اما همه این ها حدس هایى اســت که فقها براى رفع تضــاد میان روایات و عمل 

اصحاب ذکر کرده اند.36
عالّمه عبدالرزاق مقرم مى نویسد:

هنگامى که امام ســجاد7 مشــاهده کرد یزید ملعون اندکى روى موافق نشان 
مى دهد، پیشــنهاد کرد سرهاى شــهیدان را در اختیار آن بزرگوار قرار دهند تا 
در محل مناسبى دفن کنند. یزید پذیرفت و حضرت سجاد7 سرهاى مطهر را 
تحویــل گرفت و به بدن هاى آنان ملحق کـرد. این مطلب را از «حبیب الســیر» 
نقــل کرده و «نفس المهموم» و «ریاض االخوان» از آن کتاب نقل کرده اند. در 
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روضــة الواعظین، مثیر االحــزان، لهوف، اعــالم الورى، 

مقتــل عوالم، ریاض المصائب، بحاراالنــوار و مناقب ابن 
شهرآشــوب به نقل از ســید مرتضى و شــیخ طوســى در 
زیارت اربعین و در بحاراالنوار به نقل از کتاب العدد القویّه 
(نوشــته برادر عالمه حلّى) نقل کرده اند که سر مبارك به 
بدن امام حســین7 ملحق گردید. ابن  حجر عسقالنى در 
شرح قصیده همزیه بوصیرى گفته است: سر امام را پس از 
چهل روز به بدن رساندند و آن  جا دفن کردند. ابن  جوزى 
نیــز همین نظر را دارد. منــاوى در کتاب الکواکب الّدریه 
مى گویــد: امامیه در این باره اتفاق نظر دارند و قرطبى هم 
این قول را ترجیح داده و نوشته است: اهل کشف و شهود 
هم عقیده دارند که سر مقدس در کربال دفن شد. بنابراین، 
گفته هــاى دیگــران در این باره موردى نــدارد و در یک 
حدیث رسیده است که سر مبارك در کنار قبر امیرمؤمنان 
دفن شــده است، لکن این اعالم و رجال حدیث و تاریخ، 
خود چنین روایتــى را دیده اند، ولى به دلیل عدم وثوق به 

رجال این روایت، از آن اعراض کرده اند.37
برخــى مخالفین بیســتم صفر ســال 61 به عنــوان اربعین 
حســینى، به مقتل اســفراینى درباره  بعید بــودن این اتفاق و 
دورى راه  اعتمــاد کرده اند، اما مرحوم اســفراینى در همین 

اثرش نوشته است:
یزیــد قائدى از قواد خود را فراخواند و هزار نیرو برایش 
تعییــن کرد که بــه وى بپیوندند و فرمان داد اســرا را به 
مدینه یا هر مکانى که خودشــان متقاضى آن باشند، ببرد 
و تمامى آنچه را اســیران کربــال الزم دارند فراهم آورد 
و برآورده نماید؛ از جملــه  آن که راس مطهر را به آنان 
تحویل داد. اســراء آن را تــا کربال حمل کردند و همراه 

جسد مقدس به خاك سپردند.38

ــس از نقل  ــى پ ــیخ ُحر عامل ش
ــون در این باره  گفته هاى گوناگ
ــید بن طاووس را درباره   کالم س
ــر مطهر به کربال  بازگرداندن س
ــم مقدس  ــر جس ــاق آن ب و الح
ــل مى کند و مى گوید که  امام نق
در میان روایات مذکور، منافاتى 
ــاید احتمال  ــدارد و ش ــود ن وج
ــر را  ــه رأس مطه ــت ک داده اس
ــام، نزد قبر  در موقع بُردن به ش
ــته باشند، یا  امام على7 گذاش
ــت، مدتى آن  جا نهاده  در بازگش
ــد  ــپس در کربال همراه جس و س

مطهر دفن کرده اند.

ــیخ عبداهللا  ــابورى، ش ــال نیش فت
ــیخ طبرسى، پس از  بحرانى و ش
ــن درباره   ــى اقوال مخالفی بررس
ــده اند که  رأس مطهر، یادآور ش
ــاى امامیه آن  ــهور میان علم مش
است که رأس مطهر توسط امام 
ــجاد7 به کربال بازگردانده  س
ــاك امام  ــد پ ــد و همراه جس ش

حسین7 دفن گردید.



ویژه نامه اربعین حسینى

١٨٠

شــیخ فضلعلى قزوینــى (م 1367ق) که درباره  تاریخ کربال و حماســه  نینوا پژوهش هاى با 
ارزشــى انجام داده، اختالف درباره  مدفن رأس امام حســین7 را به لحاظ دیدگاه هایى که 
درگذر اعصار مطرح بوده، به چهار دسته تقسیم کرده است: آنچه مختص علماى شیعه است؛ 
عقاید اهل ســنت؛ دیدگاه هاى مشترك بین امامیه و عامه و نیز نظرات مشرك بین طرفداران 
فرقه اسماعیلیه و عامه. مرحوم قزوینى ذیل دیدگاه هاى مشترك بین امامیه و عامه خاطرنشان 
مى نماید که رأس مبارك از شــام به کربال بازگردانده شد و همراه جسد مطهر دفن گردید و 
این نظر همواره مشــهور بین شــیعیان بوده و در عصر ما نیز بر این موضوع اجماع وجود دارد. 
وى ســپس در ادامه، اقوال محدثان و فقهاى شــیعه را که در این باره اتفاق نظر دارند بازگو 
مى کند. قزوینــى از این امر تعجب مى کند که چرا برخى مؤلفان درباره  محل دفن رأس امام 
اظهار تردید کرده اند و نتوانسته اند درباره  این  که سر مقدس در نجف یا کربال دفن شده، نظر 
قاطعى ابراز دارند. او از ارزیابى روایات، متون تاریخى و اقوال علما این  گونه برداشت مى کند 
که رأس مبارك در کربال به پیکر پاك امام ملحق گردیده و این قول عالمه مجلســى را که 

در بحاراالنوار نقل شده، مى آورد: «و الرأس مع الجسد و الجسد مع الرأس».39

تأمالتى در بعید بودن اربعین اول

بــا وجود این همــه مدارك معتبر درباره  این   که ورود کاروان اســراى کربال در اولین اربعین 
حســینى (بیستم صفر سال 61 هجرى) واقع شده و امام سجاد7 رؤوس شهدا را به بدن آن ها 
ملحق ســاخته و براى این روز مقدس اعمال و آدابى در نظر گرفته شــده، اما عده اى مخالف 
آن در تاریخ مذکور مى باشــند و آن را بعید و حتى محال تلقى کرده اند. ســید بن طاووس با 
اســتنباطى که از بیان شیخ طوسى دارد و نیز بر اســاس برخى قراین و مستندات تاریخى، این 
امر را بعید دانســته؛ در حالى که شــیخ طوســى تصریحى در این باره ندارد و از اقوال وى در 
«مصباح المتهجد» بر  نمى آید که اهل بیت: در مســیر حرکت از شــام به سوى مدینه توقفى 
در کربال نداشــته اند. وى در این باره دالیلى هم ارائــه مى دهد؛ از جمله این که حاکم کوفه، 
عبیداهللا بن زیاد، در نامه اى خطاب به یزید گزارش وقایع کربال را نوشــت و درباره  اســیران 
 کســب تکلیف کرد و این مکاتبات بین امیر کوفه و حاکم شــام به بیســت روز و حتى بیشتر

 از آن نیاز دارد.
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همچنیــن اگر این روایــت را بپذیریم که اهل  بیت را در شــام به مدت یــک ماه در جایى 
نگه دارى کردند که ایشــان را از گزند ســرما و گرما حفظ نمى کرد و اگر بعد از این ایام به 
سوى مدینه یا عراق حرکت کرده اند، در بیستم صفر همان سال به کربال نرسیده اند. به عالوه، 
جابر بن عبداهللا انصارى نیز نمى تواند در اربعین حســینى خود را به نینوا رسانده باشد؛ چرا که 
انتشــار وقایع سوزناك کربال در حجاز و باخبر شدن جابر از این ماجرا و حرکت او به سوى 
کربال به بیش از چهل روز زمان نیاز دارد و با این وصف، اهل بیت در غیر اربعین اول با جابر 
مالقات کرده اند؛40 در صورتى که کارگزاران حکومتى بعد از فجایع نینوا توســط پیک هایى 
این رخداد را در ســرزمین هاى تحت امر خود از جمله مدینه منتشــر کردند و جابر با دریافت 
این خبر در بیســتم صفر به کربال رســیده اســت، این  که عده اى اربعین را بــا توجه به دورى 
راه، توقف در بین راه ها و اقامت در کوفه و شــام، در همان ســال 61 هجرى بعید دانسته اند و 
یادآور شــده اند که اهل  بیت از شــام عازم مدینه شده اند و در بیســتم صفر سال 62 هجرى به 
زیارت شــهیدان کربال آمده اند، قابل تأمل مى باشــد؛ زیرا امام سجاد7 و حضرت زینب3 
و ســایر اهل بیت براى رفتن به مزار شــهیدان لحظه  شــمارى مى کردند و مشتاق بودند هرچه 
ســریع تر این مهم صورت گیرد. پس به تعویق انداختن این زیارت، دور از واقعیت اســت. بنا 
بر برخى نقل ها حضرت زینب کبرى3 در محرم ســال 62 هجرى و برابر اقوال دیگر در 14 
یا 15 رجب سال بعد از واقعه  کربال رحلت نموده است. اگر خبر اول را بپذیریم و درگذشت 
ایــن بانو را در محرم بدانیم، در این صورت حضــورش در اربعین منتفى مى گردد؛ در حالى 
که حضور ایشــان در اربعین مورد تأیید تمام مورخان و محدثان است و در این باره تردیدى 
وجود ندارد و اگر رحلت زینب3 را در رجب بدانیم، آن هم نمى تواند حضور ایشان را در 
اربعین ســال 62 هجرى را به اثبات برســاند؛ زیرا آن بانوى شــجاع و قهرمان در ماه هاى آخر 
عمر در مدینه اقامت نداشته تا از آن  جا عازم کربال گردد. از سوى دیگر یزید و کارگزارانش 
به دلیل فشارهاى تبلیغاتى و شرایطى که حقایق کربال را فاش ساخته بود، قادر نبودند اسیران 
اهل بیــت را در کوفه و شــام نگه  دارند و نه تنها موافقت کردند که آنان هرچه ســریع تر این 
قلمــرو را ترك کنند، بلکه امکانــات الزم را براى رفتن آنان به هــر مکانى که مى خواهند، 

فراهم ساخت.
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در «روضة الواعظین» مى خوانیم که یزید، نعمان بن بشــیر را 
فراخواند و گفت: آماده شــو تا همراه اسیران، به جانب مورد 
نظرشان بروى. نعمان پذیرفت و متعهد شد درباره  آنان نهایت 
لطــف را اعمال کنــد و از هرگونه ســخت گیرى در این باره 
پرهیز کند و لحظه اى در خصــوص این قافله غفلت نورزد تا 

هر چه سریع تر به مقصد مطلوب خویش برسند.41
این قول محمد حســن  خان اعتمادالسلطنه که مى گوید اسرا 
را در 16 ربیع االول وارد دمشق کردند، ضعیف است و کتب 
معبتــر تصریح کرده اند که آنان در اول ماه صفر به این شــهر 
وارد شــدند و این در حالى اســت که مؤلف «جنات الخلود» 
مى گویــد اهل  بیت: در بیســتم صفر 61 هجــرى به کربال 

آمده اند.42 عالمه مجلسى مى نویسد:
روز بیستم صفر مشهور است به روز اربعین، یعنى چهلمین 
روز شهادت حضرت امام حسین7 ... سبب تأکید زیارت 
آن حضرت در این زمان آن است که امام زین  العابدیـن7 
همــراه اسیــران اهل  بیت در چنین روزى بعد از مراجعت 
از شام به کربالى معلى وارد شده اند و سرهاى مقدس را به 
بدن مطهر ضمیمه کرده اند و این اتفاق بسیار بعید است که 

ذکر جهات آن، موجب طوالنى شدن مبحث مى گردد.43
  از صراحــت کالم مرحــوم مجلســى چنیــن برمى آید که 
آمــدن اهل بیت به کربال در همان ســال مشــهور میان علماى 
شــیعه است و بر قول مشهور خط بطالن نمى  کشد، ولى صرفاً 
مســئله اســتبعاد را مطرح مى کند. مرحوم محدث نورى پس 
از آن  کــه عبارت لهـــوف را درباره  رفتــن اهل بیت به کربال 
مــى آورد، مى گوید: اگرچه ســایر آثار و تألیفات این ســید 
جلیل  القدر مورد توجه اهل فن مى باشــد، اما کتاب لهوف را 

ــن  خان  محمد حس ــول  ق ــن  ای
اعتمادالسلطنه که مى گوید اسرا 
را در 16 ربیع االول وارد دمشق 
ــت و کتب  ــف اس ــد، ضعی کردن
ــح کرده اند که آنان  معبتر تصری
در اول ماه صفر به این شهر وارد 
ــدند و این در حالى است که  ش
مؤلف «جنات الخلود» مى گوید 
ــتم صفر 61  اهل  بیت: در بیس

هجرى به کربال آمده اند.



ویژه نامه اربعین حسینى

١٨٤

چون در ســنین جوانى نگاشته اســت، آن اتقان و جامعیت آثارى را که در اواخر عمر تألیف 
کرده،  ندارد. به عالوه وى در این کتاب برخالف دیگر نوشــته هایش که اصرار بر نقل ســند 
و مأخــذ دارد، به ذکر مســتندات نپرداخته و اگــر در نقل مطالب لهــوف و کتاب دیگرش 
کــه «مصبــاح الزائر» نام دارد، ایــرادى وارد گردد، منافاتى با مقام علمى مؤلف ندارد. ســید 
بــن طاووس خــود تصریح مى نماید که مصباح الزائر را در اوایل تکلیف نوشــته اســت و از 
مطلــب او در اوایل کتــاب لهوف برمى آید که ایــن اثر در واقع متمم کتــاب مصباح الزائر 
اســت و این ســخن، خود بر عدم اتقان و اســتحکام دو اثر مزبور نســبت به ســایر مؤلفات 
ســید داللت دارد. محدث نورى مى افزاید: از مطالب شــیخ مفید، شــیخ طوسى، عالمه حلّى 
و کفعمى برمى آید که ا هل  بیت: در روز بیســتم صفر ســال 61 هجرى از شــام به ســوى 
مدینه حرکت کرده اند و این روز زمانى اســت که جابر از مدینه به کربال آمد و این کلمات 
 روشــن مى کند کــه آنان به کربــال نیامده اند؛ وگرنه بیــان آن در وقایع مــاه صفر از جهاتى

 اولویت داشت. 
کتاب هــاى معتبرى هم که ماجــراى ورود جابر بــه کربال را گــزارش کرده اند، از ورود 
اهل  بیت: و مالقات آنان با جابر مطلبى نیاورده اند. میرزا حســین نورى با اســتناد به مطالب 
مقتــل ابى  مخنف، مناقب ابن شهرآشــوب و روضۀ االحباب ســید جالل  الدین عطاء، محدث 
معروف درباره  مســیرهایى که در آن روزگار بین ســرزمین عراق و شــام تردد مى شده، این 
گونه نتیجه گیرى مى کند: مســیر از کربال به کوفه و از آن  جا به شام با مالحظه اقل ایام توقف 
در آن دو بلــد و از شــام تا کربال در مدت چهــل روز، از ممتنعات خواهد بــود. آمدن امام 
ســجاد7 و جماعتى از بنى هاشــم به زیارت مراقــد کربال و نیز آمدن جابــر در همان وقت 
 بــه این دیــار، خالف این نکته اســت که جابــر را اول زائر قبر امام حســین7 شــمرده اند.

 محدث نورى مى گوید:
بــا آن خبث طینت یزید و پلیدى سرشــت او، چگونه با ایــن دنائت طبع اجازه 
مى دهد اهل  بیت به کربال بروند و دســتور دهد امکانــات رفاهى را براى عملى 
کردن این منظور، متصدى این کاروان فراهم نماید و این اســتبعاد اگر به آنچه 

آوردیم منظم گردد، اساس این احتمال از بین مى رود.44
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عبور از تردید

شهید قاضى طباطبایى شبهات و اشکاالت محدث نورى را بررسى کرده  و به آن پاسخ هایى 
مستند و منطقى داده است که در ذیل اجمالى از آن نکات را بازگو مى کنیم:

1. اگر کتاب لهوف، داراى اشــکال بود، سید بن طاووس در دوره هاى بعد حیات فکرى و 
علمى خود، به اصالح اشــتباهات آن اقدام مى کرد. از این گذشته، از عبارت سید برنمى آید 
که او این اثر را در اوایل زندگى تألیف کرده باشــد. آن بزرگوار در ســنین کهن  سالى کتاب 
دیگرى نگاشــت به نام «کشــف المحجه»، ولــى در این اثر بر اتقان و نفاســت کتاِب لهوف 
اشــاره کرده و توفیق نگارش آن را به برکت فضل الهى دانســته اســت.45 ایشــان در کتاب 
اقبال االعمــال نیز خواننــده را براى مطالعه کتاب لهوف ترغیب مى کنــد و کتاب اقبال را در 
اواخر عمر نوشته است است. او در اجازه اى که در کتاب اجازات بحاراالنوار درج گردیده، 
تصریح مى نماید کســى در تألیف اثرى چون لهوف بر وى ســبقت نگرفته است و اهل خبره 
مى دانند که اســتوارى مطالب این کتاب، از فضل الهى است. بنابراین اگر هم فرض را بر این 
بگذاریم که لهوف از نگاشــته هاى او در ســنین جوانى است، او مکّرر آن را تصدیق کرده و 
بر اعتبار آن عقیده داشــته اســت و اصوالً این منطقى نیست که هر کس کتابى در اوایل عمر 
نوشته آن ر سست و ضعیف بپنداریم؛ بلکه برعکس آثارى که در سنین فرسودگى و ضعف 
قوا به نگارش در مى آید خلل پذیرتر مى باشــد. این که سید بن طاووس سند مطالب لهوف را 
نیاورده، از آن جهت بوده که کتاب را نوشته تا زائرین مرقد امام حسین7 آن را همراه ببرند 
و در مجالس ســوگوارى مطالبش را بخوانند. تمام مطالب لهوف از نظر علماى شــیعه مورد 
اعتماد و داراى اعتبار اســت و حتى از تمام تواریخ و مقاتلى که علماى شــیعه و سنى درباره  

کربال نوشته اند، معتبرتر است.46
2. خود ســید بن طاووس در «اقبال االعمال» آمدن اهل   بیت به کربال را در بیســت صفر 61 
هجرى بعید شــمرده اســت. محدث نورى این نکته را براى اســتبعاد آمدن اسرا به کربال در 
اربعین اول مطرح کرده؛ در حالى که آن سید محقق در ملحق کردن سر مطهر به بدن تردیدى 
ندارد، ولى در کیفیت آن و چگونگى حمل آن از شــام تا حائر شــریف و کیفیت الحاق به 
جسد مطهر، اظهار بى  اطالعى نموده است. این که میرزا حسین نورى ماجراى اربعین اول را به 
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سبب مسیرها و رفت  وآمدهاى آن زمان بعید دانسته، شهید قاضى این  گونه جواب مى دهد:
با مالحظه  تاریخ، شــواهد زیادى پیدا مى شود که در ظرف ده روز و هشت روز 
و بلکه یک هفته از عراق به شام و از شام به سرزمین عراق مراجعت مى کرده اند 
و حتى در زمان حاضر ما نیز آثارى از آن سرعت مسیرها باقى است و بازگشت 
اسراى اهل  بیت در بیستم صفر سال 61 قوى و بسیار مورد اعتماد است؛ چون اسرا 
بیش از چند روز در دمشــق نمانده اند و اوضــاع دولت بنى امیه ایجاب مى کرده 
که یزیــد نتواند آنان را به مدت طوالنى در مرکــز حکومت خود توقف دهد؛ 
زیرا شــرایط سیاســى رو به وخامت مى رفت و افکار عمومــى علیه یزید متوجه 
مى گشــت. با این وضع یزید چگونه مى توانســت مدت زیادى بازماندگان قیام 
کربال را با اســارت در غربت نگه دارد؟ خود محدث نورى از تاریخ طبرى نقل 

کرده که آنان حداکثر ده روز در دمشق توقف داشته اند.47
3. بزرگان علماى شــیعه که فقیه و محدث بوده اند، بنا به گفته میرزا حســین نورى، ضمن 
تشــریح وقایع کربال، به حوادث پس از آن اشاره اى نکرده اند. در پاسخ به همین اشکال باید 
گفت که ســنت شیخ مفید، شیخ طوســى و عالمه حلّى بر این نهج است که در نقل تواریخ، 
وقتى ســندى در اختیار نداشته باشــند، از آوردن آن  امتناع مى کنند و چون در قضایاى کربال 
اســتنادى از مشــایخ خود نداشته اند، در این باره ســکوت نموده اند و اصوالً بسیارى از وقایع 
تاریخى دیگر وجود دارد که شــیخ مفید و امثال او به آنها اشاره اى نکرده اند و نمى توان ادعا 

کرد چون این بزرگان مطلبى را مرقوم نفرموده اند، پس حقیقت ندارد.48
4. محدث نورى مّدعى است از خبر مندرج در «بشارة  المصطفى» به قلم عمادالدین ابوالقاسم 
طبرى چنین برمى آید که جابر بن عبداهللا انصارى چند ســاعتى بیش در کربال توقف نکرده و 
بنابراین مالقاتى با اهل  بیت نداشــته است. شهید قاضى طباطبائى عقیده دارد که مرحوم نورى 
به نســخه هاى خطى ناقص این کتاب مراجعه کرده و آن را ســند قرار داده اســت. ولى سید 
محســن امین که این کتــاب را در اثر نفیس خود، «لواعج االشــجان»، مأخذ خود قرار داده، 
ماجراى آمدن اســیران به کربال را در هنگام اقامت جابر در این ســرزمین مقدس از آن نقل 
کرده اســت.49 پس دلیل چهارم آن محدث بزرگوار مبتنى بر نفى و اســتبعاد آمدن اســیران 

اهل  بیت: در اولین اربعین ناقص مى باشد.



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393

١٨٧

5. میرزاى نورى درصدد اســت تا ثابت کند اســیران نینوا 
را هنگامــى کــه از کوفه به شــام مى برده انــد، از راهى عبور 
داده انــد که قریب چهل منزل اســت و در تأیید این ماجرا به 
مقتل ابى  مخنف اســتناد مى کند. کتابــى که اصل مطالب آن 
به دست نیامده است و به تصریح خود محدث نورى و دیگر 
بزرگان علماى شیعه، مطالبى مجهول را به آن نسبت داده اند. 
سبط ابن  جوزى و دیگران گفته اند که اهل بیت امام حسین7 
در پانزدهــم محرم الحرام 61 هجرى از کوفه به ســوى شــام 
حرکت داده شــده اند و اول صفر به شــام وارد شده  و قریب 
هشــت روز در شــام توقف داشته اند و ســپس به سوى عراق 
حرکت کرده اند و دوازده روز در راه هاى میان عراق و شــام 
ترّدد داشــته اند و امکان دارد آذوقه و لوازم مورد نیاز آنان را 
تدارك دیده اند، تا هر چه زودتر این مســیر را طى کنند و در 
راه از راهنماى کاروان خواسته اند در کربال توقف کنند تا به 

زیارت قبور شهدا بروند. شهید قاضى طباطبائى مى نویسد:
آن ها که رســیدن اســیران را به نینــوا از محاالت عادى 
شــمرده اند، از احوال بریدها (نامه رســان ها) و ســرعت 
سیرشــان و عمل کبوتران نامه بر در زمــان بنى امیه مطلع 
نبوده انــد و چون در این باره تتبع الزم را انجام نداده اند، 

به استعباد روى آورده اند.50
6. صاحب «مســتدرك الوسایل» براى این  که آمدن اسیران 
بــه کربال را در اولیــن اربعین بعید تلقى کنــد، مى گوید: در 
صورت مالقات امام سجاد7 و اهل  بیت با جابر در این روز، 
دیگر مناسب نمى باشد جابر را اولین زائر سید شهیدان معرفى 
کنیــم. این دلیل نیز قانع کننده نیســت؛ زیرا جابر، غالمش و 
عطیه قبل از آن عزیزان، به کربال وارد شده اند و بعد از مدتى 

سبط ابن  جوزى و دیگران گفته اند 
ــین7 در  که اهل بیت امام حس
پانزدهم محرم الحرام 61 هجرى 
از کوفه به سوى شام حرکت داده 
ــده اند و اول صفر به شام وارد  ش
شده  و قریب هشت روز در شام 
توقف داشته اند و سپس به سوى 
عراق حرکت کرده اند و دوازده 
روز در راه هاى میان عراق و شام 
ــکان دارد  ــته اند و ام ــرّدد داش ت
ــوازم مورد نیاز آنان را  آذوقه و ل
تدارك دیده اند، تا هر چه زودتر 
ــیر را طى کنند و در راه  این مس
از راهنماى کاروان خواسته اند در 
ــا به زیارت  کربال توقف کنند ت

قبور شهدا بروند.
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مالقــات آنان با اهل بیت روى داده اســت و این نکته منافاتى با نوشــته شــیخ مفید ندارد که 
مى گوید: جابر اولین فردى اســت که قبر امام حسین7 را زیارت کرد51 و چون تشرف جابر 
به کربال مســنداً به شیخ مفید رســیده، آن را مورد توجه قرار داده و در وقایع بعدى، از طریق 

مشایخ وى، روایت نشده  تا او به درج آن اقدام کند.
7. بنا به گفته محدث نورى، اســراى خانواده امام حســین7 از شــام به قصد مدینه بیرون 
آمده انــد و بدون اطالع یزید هرگز امکان نداشــت آنان به عراق بیاینــد و با دنائت و پلیدى 
این حاکم ســتمگر، رئیس کاروان مجاز نبود هزینه ســفر را مضاعف سازد تا ایشان به کربال 
بروند و مزار شــهیدان خود را زیارت کنند. این دلیل هم صرفاً احتمالى بیشــتر نیســت؛ زیرا 
منابع تاریخى و برخى ارباب مقاتل نوشته اند که یزید تحت فشارهاى تبلیغاتى در جهان اسالم 
ناگزیر گردید رئیس کاروان اســیران را مأمور کند که بازماندگان حماســه طف را با احترام 
تمام به مقصد خود برســاند و تقاضاهاى آن ها را به نحو مقتضى و مطلوب عملى ســازد و در 
اطاعت از این عزیزان کوتاهى نکند و بعید نیست که امام سجاد7 به راهنماى قافله امر کرده 
باشد اهل  بیت امام را به عراق ببرد؛ چنان  که مورخان تصریح نموده اند وقتى این طایفه نورانى 
از شام بیرون آمدند، از نعمان خواهش کردند که ایشان را به دشت نینوا ببرد و او هم پذیرفت 
و اصوالً سیاســت حیله گرانه بنى امیه هم چنین اقتضا مى کرده اســت براى حفظ قدرت خود 
هم که شده درباره این بازماندگان ارجمند مالیمت نشان دهد و براى فریب افکار عمومى و 
کاستن از خشــم و انزجار مسلمین، مخارجى را متحمل گردد تا اهل   بیت در مسیر خود عازم 
کربال گردند و در آنجا به ســوگوارى بپردازند.52 بزرگان شــیعه این نکته را مورد توجه قرار 
داده اند که خاندان رســالت به مدت ســه روز در کربال براى عزادارى و زیارت شهیدان خود 
توقف داشــته اند و حتى برخى مقتل  نویسان این رویداد را با تفصیل افزون ترى در کتاب هاى 

خود درج کرده اند.53

از استبعاد تا تکذیب

محدث عالى  قدر و مورخ و رجالى وارســته، مرحوم محدث قمى از علماى متقدم ماجرا را 
چنین گزارش مى دهد که وقتى اهل بیت سیدالشهدا7  از شام به مدینه بازمى گشتند، به عراق 
که رسیدند به دلیل راه فرمودند ما را به کربال ببر. پس ایشان را از آن مسیر عبور دادند و چون 
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به تربت امام حسین7 رسیدند، با جابر و افرادى از هاشمیان مدینه که به زیارت آن حضرت 
آمده بودند مالقات کردند. وى در ادامه مى نویسد:

با مالحظه برخى مطالب خیلى مســتبعد اســت که اهل بیت بعد از آن همه قضایا 
از شــام برگردند و روز بیســتم صفر که هنگام اربعین و وقت ورود جابر به نینوا 
است، وارد کربال شوند و مى افزاید: شیخ ما عالمه نورى در کتاب لؤلؤ و مرجان 
در رّد این نقل بســیط تمام داده  و از نقل ســید بن طاووس آن را در کتاب خود 

لهوف عذرى بیان نموده ولکن این مقام را گنجایش بسط نیست.54
این دیدگاه آن رجالى پرهیزگار، برگرفته اى از نظر اســتادش محدث نورى مى باشــد و در 

مباحث کالم، استبعاد به عنوان دلیل، پذیرفته نیست و این موضوع امر روشنى است.
از مواردى که ثابت مى کند رســیدن اســیران به کربال در اولین اربعین بعید نمى باشد، نکته 
جالبى اســت که عبیدلى نسابه آورده است؛ سیدى جلیل  القدر که عالم، فاضل و راست گو و 
از اصحاب امام رضا7 مى باشــد و از او احادیثى نقل گردیده و نجاشــى معروف درباره اش 
فرموده اســت که عالمى فاضل و صدوق بوده اســت؛ بنابراین آنچه نقل کرده، مورد اعتماد 
اســت. وى در «اخبار الزینبیات» مى گوید: حضرت زینب3 چند روز پس از ماه رجب سال 
61 هجــرى وارد مصــر گردید و بعد از یازده ماه و پانزده روز اقامت در این ســرزمین در 15 

رجب سال 62 هجرى رحلت کرده است.
از آنچه نقل شد، مى توان به این نتیجه رسید که کاروان اسیران کربال در مسیر کوفه به شام 
و از شــام به کربال توقفى قابل توجه نداشــته اند و چون حضرت زینب3 همراه این کاروان 
بــوده و بلکــه در میان بانوان نقش مهمى را ایفا مى کرده، نمى توان ادعا کرد اســیران نینوا در 
اولین اربعین وارد کربال نشــده اند و شــاهدى بر این مدعا نداریم که آنان در سال هاى بعد به 
دیدار شهیدان خود آمده باشند و کتاب اخبار زینبات عبیدلى قدیمى ترین مصدر و مدرك و 

مورد اعتمادترین منبعدر این باره است.55
عالمه جلیل  القدر حاج مال على واعظ خیابانى، صاحب «وقایع االیام» در درباره تعیین زمان 

رحلت زینب کبرى3 مى نویسد:
عبیدلى در زینبیات و حافظ ابن عساکر در تاریخ کبیر خود، همچنین ابن  طولون 
دمشقى در رساله  زینبیه گفته اند عمروبن سعید (والى مدینه) در نامه اى خطاب به 
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یزید از اقامت حضرت زینب3 در مدینه شکایت و سعایت کرد و اعالم نمود 
آن بانوى گرامى با فصاحت بیان و افشــاى برخى مسائل، در قلوب افراد هیجان 
به وجود مى آورد و درصدد است به خون خواهى برادرش امام حسین7 قیامى 
به راه ا ندازد. چون این خبر به آن امیر جفاگســتر رســید، امر کرد تا ایشان را به 
نقاط دیگر تبعید کنند. آن عقیله بنى هاشــم اقامــت در مصر را برگزید و برخى 
از اهل بیت: هجرت به شــام را اختیــار کردند. پس زینب کبرى3 با عده اى 
از مخّدرات، ســکینه و فاطمه، دختران امام حســین7 از مدینه بیرون آمدند و 
ــلمۀ بن مخلد انصارى، حاکم وقت مصر رسید، با  وقتى خبر هجرت آنان به مس
جماعتى از اعیان و کارگزاران خود به ا ســتقبال اهل  بیت امام حسین7 شتافتند 
و در آبادى بین طریق مصر و شام با ایشان مالقات کردند. سپس آن عزیزان در 
اول شعبان المعظم سال 61 هجرى وارد مصر شدند و مدت یازده  ماه و چند روز 
در این دیار اقامت داشتند تا آن  که در آخر روز شنبه چهاردهم رجب همان سال 
خاتون معظم یاد شده به رحمت حق پیوست و بعد از ارتحال او، سکینه و فاطمه 

و برخى اقارب آن مخدره، به مدینه بازگشتند.
مال علــى واعظ خیابانى براى تکمیل ایــن بحث و حصول اطمینان دربــاره چنین وقایعى، 
موضوع را از عالمه کبیر، آقا میرزا محمدعلى اردوبادى نجفى= جویا مى شــود و ایشــان هم 

آن مطالب را تأیید مى کند.56
مرحــوم دکتر محمدابراهیم آیتى بازگشــت در اربعیــن اول را نمى پذیرد و آن را افســانه 

مى شمارد!57
در میــان معاصرین، ماجراى آمدن اســیران به کربال و مالقات آنــان در این دیار مقدس با 
جابر و عطیه کوفى، از حالت اســتبعاد فراتر رفته و آن را در ردیف تحریفات لفظى دانسته اند 
و خاطرنشــان کرده اند که ریشــه این داستان هاى غیرواقعى و افســانه پردازى ها این است که 
شــخصیت هاى بزرگ از ســوى عوام موضوع قصه هاى موهوم قــرار مى گیرند و براى آنان 
ماجراهــاى خیالى ترســیم مى کنند. اربعین که فرا مى رســد، تمام مــردم این روضه را گوش 
مى کنند که اســرا از سرزمین شام آمدند و امام سجاد7 با جابر که صحابى رسول خدا بود و 
تــا زمان امام باقر7 را درك کــرد، مالقات فرمود؛ در صورتى که این مطالب جز در کتاب 
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لهوف که آن را هم مؤلفش، سید بن طاووس در آثار دیگر تأیید نکرده، در هیچ کتابى نیست 
و هیچ دلیل عقلى هم قبول نمى کند.58

اما آیت  اهللا میرزا محمد ارباب اشــراقى قمى (متولد 1341ق) پس از آن  که زیارت جابر بن 
عبداهللا انصارى را به نقل از کتاب «بشــارة المصطفى» (از محمد بن ابى  القاســم محمد بن على 

طبرى) آورده، این  گونه نظر خود را اعالم مى کند:
در این خبر معتبر، مذکور نیســت که زیارت جابــر، در روز اربعین بوده یا روز 
دیگر و نیز ذکر نشــده که زیارت جابر در ســال اول شــهادت امام حســین7 
بــود یا بعد از آن. لیکن مذکور در ســایر کتب شــیعه تحقق دو امر اســت. در 
هر حــال ورود اهل بیت را به کربال، در روز اربعین اول بســیارى ذکر کرده اند 
از عامــه و خاصــه (اهل ســنّت و شــیعیان) ماننــد ابن  نما حلى، ابــن طاووس، 
ابومخنف و صاحب کتاب نورالعین فى مشــهد الحسین(ابواســحاق اســفراینى) 
و از عبــارت امالى شــیخ صدوق نیز ظاهر مى شــود که گویــد: «خرج على بن 
ــوة و رّد الرأس الى کربال» و در ســیره و تاریخ محفوظ اســت  ــین بالنس الحس

 که بعد از ســال شــهادت (یعنى از ســال 62 هجرى به بعد) اهل  بیت مسافرتى به 
عراق ننموده اند. 

آن عالم نامدار در ادامه، دیدگاه میرزا حسین نورى را که در کتاب «لؤلؤ و مرجان» مندرج 
است، به گونه اى اجمالى مى آورد و درباره آن چنین نظر خود را اعالم مى کند:

حاصل او (محدث نورى) زیاده بر اســتبعاد چیزى نیست و امور منقوله را نتوان 
به اســتغراب، تکذیب کرد. اگرچه ســید بن طاووس با آن  که خود او در کتاب 
اللهــوف فى قتلى الطفــوف ورود اهل بیت را در اربعین ذکــر کرده، در کتاب 
اقبال االعمال استبعاد نموده است. و هر گاه کسى تأمل و تتبع در وضع مسافرت 
اعراب و خصوصاً در ازمنه  ســابق نموده باشد، مى داند که این  گونه طى مسافت 
خالف عادت نیســت؛ خصوصاً هر گاه قافله اى شتاب داشته باشد و از این قبیل 
سرعت مســیر در مسافرت بس معهود اســت. در هر حال وجهى براى تکذیب 

ورود اهل بیت به کربال نیست.59
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