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چکيده 

پژوهش دربارة اربعین حسینی و پاسخ به این پرسش که آیا کاروان حسینی پس از واقعۀ 
ــوراى سال 61 هجرى به کربال بازگشتند یا نه، باب مهمى را در تاریخ تشیع گشوده  عاش
است. در این میان گروهى از دانشمندان مسلمان این موضوع را تأیید کرده و گروه دیگر، 

چنین احتمالى را بعید و حتى ناممکن دانسته اند.
ــوى دعوا را  ــیدن به نتیجۀ مطلوب، دالیل منطقى و تاریخى دو س مقالۀ حاضر براى رس
ــت اهل بیت امام حسین7 در اربعین اول شهیدان کربال را  نقل کرده و در پایان، بازگش

به این سرزمین، ممکن مى داند.
ــر و عطیه، عبور  ــه موضوعاتى چون: زیارت جاب ــى این احتمال، ب ــن مقاله در بررس  ای
اهل بیت از کربال، زمان ورود اهل بیت به کربال، امکان بازگشت اهل بیت به کربال در اربعین 

اول و زمان بازگشت کاروان حسینى به کربال اشاره کرده است.

واژگان کليدی: امام حسین7، اربعین اول، کاروان حسینی، کربال، زیارت جابر.

زمان ورود کاروان حسينی

به کربـال
محمدامین پورامینى



ویژه نامه اربعین حسینى

٢٢٨

کنکاش و پژوهش در موضوع اربعین حســینی بحث تاریخى مهمی اســت. بحث از این که 
آیا کاروان حســینی پس از ماجراى حرکت دادنشــان به کوفه و شــام، آیا دیگربار به کربال 
آمدند؟ اگر چنین است، در چه زمانى آمدند؟ آیا در اربعین اول مى توانستند به کربال برسند؟ 
یا امکان نداشــته و در اربعین دوم بازگشــتند یا در تاریخ دیگرى بوده اســت؟ اینها برخی از 

احتماالت و مسائل مطرح در این زمینه است.
 در بحــث تاریخــى، براي رســیدن بــه نتیجه درســت باید ادلــه دو طرف را بیــان کنیم و

 پاسخ دهیم.1  

زیارت جابر و عطیه

درباره زیارت جابر در روز اربعین، شــیخ مفید در کتاب «مســار الشــیعه» تصریح می  کند که 
جابر به زیارت حضرت شتافته است. ایشان می   نویسد:

ــن عبداهللا االنصارى  ــوم الذى ورد فیه جابر ب ــرین منه (صفر) هو الی ــوم العش ی
ــول اهللا7 و رضى اهللا تعالى عنه من المدینۀ إلى کربالء لزیارة قبر  صاحب رس

سیدنا أبى  عبداهللا، فکان اول من زاره من الناس؛2
روز بیستم صفر، روزى است که جابر یار پیغمبر، خود را از مدینه به کربال رساند و 

موفق به زیارت قبر حضرت ابى  عبداهللا7 شد و او اولین زائر سیدالشهداست. 
شیخ مفید، شیخ طوسى،3 عالمه حلى،4 شــیخ رضى  الدین على بن یوسف حلى،5 کفعمى،6 
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عالمه مجلسى7 و محدث نورى این واقعه را نقل کرده اند که 
در روز 20 صفــر جناب جابر براى زیارت سیدالشــهدا7 به 

کربال آمد.
جابر از بــزرگان و صحابه جلیل القدر پیغمبر اســت که در 
حدود نود ســالگى از دنیا رفت.8 جناب جابر از شاهدان شب 
دوم عقبه در قضیه منى و از حاضران در جنگ خندق و بیعت 
شجره اســت.9 او 18 جنگ را در رکاب پیغمبر جنگید و در 
جنــگ صفین از یاران امیرالمؤمنین7 بود.10 به هر حال جزو 
ســابقون به تمام معناست. ایشــان از توفیق درك و همراهی 
امام حســن، امام حســین، امام زین  العابدین و امام باقر: را 
نیز داشــته است. این روایت را شــیخ کلینى با سند صحیح از 
امام باقر7 نقل مى کند که جابر هیچ  گاه دروغ نگفته است.11 
وى از راویان حدیث اســت که 1540 حدیث از او نقل شده 
اســت.12 برجســتگى علمى جناب جابر به اندازه اي است که 
ذهبى با این که اختالف مشــرب با شــیعه دارد، از او به عنوان 
فقیه و مفتى مدینه در زمان خود نام برده است.13 مرحوم سید 
محســن امین از او به عنوان یکى از اجالى مفسران قرآن نقل 

مى کند.14 
عطیه بن سعد عوفى که همراه جابر در زیارت اربعین بوده و 
برخى به غلط او را غالم جابر معرفى مى کنند نیز از دانشمندان 
و مفسران اســت. او که توفیق حضور در کربال را در رکاب 
جابر یافته، از مردان علم و حدیث اســت و روایات بســیاري 
در فضیلت امیرالمؤمنین7 از او نقل شــده است.15 وي مفسر 
قرآن بود و می گفت: من قرآن را سه بار با دید تفسیرى و 70 

بار با نگاه قرائتى بر ابن  عباس خواندم.16

ــیخ مفید، شیخ طوسى، عالمه  ش
حلى، شیخ رضى  الدین على بن 
ــى،  عالمه  ــف حلى، کفعم یوس
ــورى این  ــى و محدث ن مجلس
ــل کرده اند که در  ــه را نق واقع
روز 20 صفر جناب جابر براى 
زیارت سیدالشهدا7 به کربال 

آمد.
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شــیخ ابوجعفر محمد بن ابى  القاســم محمد بن على طبرِى امامى در کتاب «بشارة المصطفى» 
نقــل مى کند کــه عطیه مى گوید: به همراه جابــر به قصد زیارت سیدالشــهدا آمدم. جابر در 
کنار فرات غســل کرد و با آن کیفیت خاص ذکر مى گفت و بعد به من گفت که دســتم را 
روى قبر بگذار و از حال رفت و ســه بار یا حســین گفت و «حبیب ال یجیب حبیبه ...» تا آخر 
و بعد آن زیارت را خواند که زیارت بســیار عجیبی اســت. بعد کــه زیارت را تمام مى کند، 
به عطیه مى گوید برخیز و مرا به ســمت خانه   هاى کوفه ببــر.17 این ماجرا را طبرى (از علماى 
شــیعه) در «بشــارة المصطفى» نقل می کند و خوارزمى (از علماى اهل ســنت) با اندك تفاوتی 
در کتاب ارزشــمند «مقتل الحسین7» آورده اســت.18 این که جابر گفت: دستم را روى قبر 
بگذار، قرینه اســت بر این کــه نابینا بوده و همین عذر و دلیل عــدم حضور او در رکاب امام 
حســین7 در واقعه عاشوراســت. ابن قتیبه نیز در کتاب «االمامۀ والسیاسۀ» تصریح مى  کند که 
 جابر بن عبداهللا در واقعه حّره (که حدود یک ســال پــس از واقعه کربال در مدینه روي داد) 

نابینا بود.19
در روایــت دیگرى که ســید ابن طاووس نقل مى کند و با نقــل طبرى تفاوت دارد، باز هم 
بیســتم صفر را ذکر کرده که با جابر آمدم و همین ماجراي غسل را بیان مى کند، ولى باز هم 
نشــان دهنده عمق معرفت اوســت و بعد زیارت حضرت على اکبر7، زیارت شــهدا و قمر 
بنى  هاشــم7 را نقل می کند و این همان زیارتى است که جناب جابر همراه با عطیه به کربال 

آمده است.20
مشــخص نیست که عطیه چگونه به جابر ملحق شــد؟ دو احتمال در این باره داده می شود: 
یکــى این که عطیه در آن ســال به حج رفته و ســپس همراه جابر از مدینه به ســمت عراق و 
کربــال حرکت کرده اســت. احتمال دیگر این اســت که جابر از مدینه به کوفه رفته باشــد، 
و در واقع عطیه از کوفه به جابر ملحق مى شــود و به ســوي کربال مى آید. هم روایت طبرى 
و هم روایت ســید بن طاووس در این جا مقیّد اســت به این که زیارت هر دوي آنها در روز 
بیســتم صفر بوده اســت. البته در این دو روایت، خبــرى از مالقات با امــام زین  العابدین7 
 نیســت. آیا اهل بیت به کربال آمدند؟ آیا جابر هم موفق به زیارت امام زین  العابدین7 شــد؟ 

این جاي بحث دارد.
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بازگشت اهل بیت به کربال

اما درباره بازگشتت اهل بیت: به کربال، ابن  نما حلی (م 645ق) 
از بزرگان شیعه و صاحب کتاب «مثیر االحزان»مى  نویسد:

ــدوا جابر بن عبداهللا  ــین بکربالء وج ــا مّر عیال الحس ولم
ــم قدموا  ــۀ اهللا علیه و جماعًۀ من بنى هاش ــارى رحم انص
لزیارته فى وقٍت واحد، فتالقوا بالحزن واالکتئاب والنوح 

على هذا المصاب المقرح الکباد االحباب؛21
وقتــى کــه اهل بیــت ابى  عبــداهللا7 بــه کربــال آمدند، 
جماعتــى از بنى  هاشــم را یافتندکه با جابر بــراى زیارت 
امام حســین7 آمده  اند و اینهــا همدیگر را در یک زمان 
 دیدند و مشــغول نوحه وســوگوارى بر این مصیت جگر

سوز شدند.

حال این پرســش مطرح مى  شــود که اهل بیــت چه زمانى 
آمدند؟ بى شــک وقتى آمدند که جابر پیش از آنها به کربال 
رســیده بود و جماعتی بنى هاشــم نیز همراه او بودند. سید بن 

طاووس در لهوف مى  گوید:
ــر بن عبداهللا  ــرع فوجدوا جاب ــوا إلى موضع المص فوصل
ــم و رجاًال من  االنصارى رحمه اهللا و جماعًۀ من بنى هاش
ــین7 فوافوا فى  ــول قد وردوا لزیارة قبر الحس آل الرس

وقٍت واحد، وتالقوا بالبکاء والحزن واللطم؛22
 اهل بیــت به کربال آمدنــد و جابر بن عبــداهللا انصارى و 
جماعتــى از بنى  هاشــم را دیدند که آنجــا بودند. مردانى 
از اهل بیــت پیغمبر نیز بودند که همگــى براى زیارت قبر 
امام حســین7 آمده بودند. همه با هم یک جا و یک  زمان 
مشــغول گریه و انــدوه و لطم (به صورت و ســینه زدن) 

شدند.

مشخص نیست که عطیه چگونه 
به جابر ملحق شد؟ دو احتمال 
در این باره داده می شود: یکى 
این که عطیه در آن سال به حج 
ــراه جابر از  ــپس هم ــه و س رفت
ــمت عراق و کربال  مدینه به س
ــت. احتمال  ــرده اس حرکت ک
ــه جابر از  ــت ک ــر این اس دیگ
ــد، و  ــه کوفه رفته باش مدینه ب
ــع عطیه از کوفه به جابر  در واق

ملحق مى شود.
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یعنــى وقتــى اهل  بیت به کربال آمدنــد، جابر را با عده  اى از بنى   هاشــم و مردانى از خاندان 
رســالت دیدند. اینها بنى  هاشمى بودند که در رکاب حضرت در کربال حاضر نبودند. گرچه 
آنان را نمى  شناسیم و تاریخ آنها را معرفى نکرده، ولى مسلما جزو اسیران کربال نبودند؛ چون 

بنابر نقل ابن  طاووس پیش از ایشان به کربال رسیده بودند.
از این باالتر، روایتى است که  شیخ صدوق در امالى از فاطمه بنت على7 آورده است که 
ــوة و رّد رأس الحسین7 إلى کربالء»؛23 حضرت  ــین بالنس مى گوید: «إلى أن خرج على بن الحس
على بن الحســین7 اهل بیت را آورد و ســر مطهر ابى  عبداهللا7 را به کربال بازگرداند. این را 

شیخ صدوق به نقل از فاطمه بنت على آورده است.
جریان واقعه کربال از چند راه به دســت ما رسیده است: 1. توسط خاندان رسالت، از جمله 
 حضرت امام زین  العابدین، حضرت زینب، ام  کلثوم  و فاطمه بنت على:  نقل شــده اســت؛

2. دشمنان اهل بیت آن را نقل کرده اند. بنابراین، روایت شیخ صدوق نیز بر بازگشت اهل  بیت 
به کربال تصریح مى  کند و کسى نمى تواند منکر بازگشت اهل بیت به کربال شود. 

زمان ورود اهل بیت به کربال

بحث فقط درباره زمان ورود اهل بیت: است. در این باره سه قول مطرح است:
یک قول این اســت که اهل بیت: در بیســتم صفر به کربال بازگشتند. این قول عده  قابل 
توجهی اســت. اینان از یک طرف زیارت جابر را نقل مى کنند و از سوي دیگر مالقات او با 
اهل بیت را نیز بیان کرده اند و مى گویند: جابر روز بیستم صفر به کربال آمده است و مالقات با 
اهل  بیت نیز در جریان همین زیارت بوده است؛ پس اهل بیت نیز در همان بیستم صفر به کربال 
آمدند. مرحوم قاضى طباطبائى= بر این مطلب تأکید فراوان دارد. ایشانـ  که امام جمعه شهید 
تبریز است ـ کتاب مفصلى در زمینه اثبات اربعین اول دارد. در بررسی ریشه هاي بحث اربعین 
باید دانست که شاید اولین کسى که زیارت بازگشت کاروان حسینی در اربعین را نقل کرده، 
ابوریحان بیرونى (م340ق) در کتاب «اآلثار الباقية» است. وي در این کتاب می گوید که روز 
اول صفر، ســر مطهر سیدالشــهدا7 وارد مدینه مى شــود و در روز 20 صفر سر مطهر به بدن 

ملحق مى گردد و در آن روز زیارت اربعین است:
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ــرین رد رأس الحسین7 إلى مجثمه حّتى دفن  و فى العش
مع جثته و فیه زیارت االربعین و هم حرمه بعد انصرافهم 

من الشام؛24
در بیســتم صفر سر حسین 7 به بدن بازگردانده شد تا به 
همراه بدن دفن گردد، ودر آن روز زیارت اربعین اســت، 
که اهل بیت او پس از خروجشــان از شــام بــه زیارت او 

شتافتند.
قرطبى (م 678ق) در کتاب تذکــره نقل مى کند که امامیه 
مى  گویند ســر مطهــر پــس از 40 روز از شــهادت به کربال 
ــّمون الزیارة فیه زیارة  بازگشــت: «و هو یوم معروف عندهم یس
االربعین»؛ وآن روز معروفى است که نزد شیعه است که به آن  

زیارت اربعین مى گویند.25
زکریا بن محمد بن محمود قزوینى (م 682ق) همین مطلب 
را نقل کرده که روز اول صفر روز عید بنى  امیه اســت که سر 
مطهر ابى  عبداهللا را به شــام وارد کردند: «و العشرون منه رّدت 
ــین7 إلى جثته»؛ روز بیستم صفر سر مطهر به بدن  رأس الحس

بازگردانده شد.26
شیخ بهائى (م 1030ق) در کتاب «توضیح المقاصد» درباره 

مى گوید:
ــهادته7 کان  ــوم وهو یوم االربعین من ش ــی هذا الی و ف
ــى ذلک الیوم  ــارى لزیارته7 واتفق ف ــدوم جابر انص ق
ــام إلى کربالء، قاصدین المدینۀ على  ورود حرمه من الش

ساکنه السالم و التحیۀ؛27
روز اربعین، روز آمدن جابر است براى زیارت سیدالشهدا، 
و آن روز ورود اهل بیت از شام به کربالست، که از این جا 

به مدینه روند.

ــن محمود  ــن محمد ب ــا ب زکری
قزوینى (م 682ق) همین مطلب 
ــرده که روز اول صفر  را نقل ک
ــت که سر  روز عید بنى  امیه اس
مطهر ابى  عبداهللا را به شام وارد 
ــرون منه رّدت  کردند: «و العش
ــى جثته»؛  ــین7 إل رأس الحس
ــر مطهر به  ــتم صفر س روز بیس

بدن بازگردانده شد.

ــى اهل  بیت به کربال آمدند،  وقت
ــم  جابر را با عده  اى از بنى   هاش
ــالت  ــى از خاندان رس و مردان
ــمى بودند  دیدند. اینها بنى  هاش
که در رکاب حضرت در کربال 
ــه آنان را  ــر نبودند. گرچ حاض
ــا را  ــخ آنه ــیم و تاری نمى  شناس
ــلما جزو  معرفى نکرده، ولى مس
اسیران کربال نبودند؛ چون بنابر 
ــان  نقل ابن  طاووس پیش از ایش

به کربال رسیده بودند.
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مناوى (م 1031ق) در «فیض القدیر» آورده اســت: «و االمامیۀ یقولون: الرأس أعید إلى الجثۀ 
و دفن بکربالء بعد اربعین یومًا من القتل»؛28 شــیعه مى گویند: سر مطهر به کربال بازگردانده شد 

و همراه بدن، بعد از چهل روز از شهادت دفن گردید.
عالمه مجلسى (م 1110ق) درباره علّت استحباب زیارت سیدالشهدا7 در روز اربعین مى فرماید:

ــین صلوات اهللا  ــهور بین االصحاب أن العلۀ فى ذلک رجوع حرم الحس و المش
ــام، و الحاق على بن  علیه فى مثل ذلک الیوم إلى کربالء عند رجوعهم من الش

الحسین صلوات اهللا علیه الرؤوس باالجساد.29
مشــهور بین اصحاب این است که علت آن، بازگشت خاندان امام حسین7 در 
آن روز به کربالست، به هنگام بازگشت از شام، و ملحق ساختن سرها به بدن ها 

توسط على بن الحسین7 است.
شبراوى در «االتحاف بحب االشراف» مى   نویسد: «و قيل أعيد إلی الجثة بکربالء بعد اربعين 

يومًا من مقتله»؛30 گفته شده که پس از چهل روز سر به بدن بازگردانده شد.
شبلنجى (متوفاى 1322ق) مى  گوید: «و ذهبت االمامیه إلى أنه أعید إلى الجثۀ و دفن بکربالء 
بعد أربعین یوماً من المقتل»؛31 امامیه مى  گویند: سر به بدن بازگردانده شد، و پس از چهل روز 

از شهادت در کربال دفن گردید.
آیت  اهللا میرزا محمد اشراقى، معروف به «ارباب» کتابى به نام «االربعین الحسینیه» دارد. وى 
عالم متتبعى بودند و به نظر مى رســد کتاب «تحقیق درباره اربعین اول» مرحوم آیت  اهللا شهید 
قاضى طباطبائى از همین دو ســه صفحه مرحوم اشــراقى الهام گرفته باشد؛ چون ایشان همین 
سخنان را در قالب صدها صفحه پرورانده است و البته تتبع بسیار نموده است؛ ولى جان سخن 
را مرحوم اشراقى پیش از ایشان بیان کرده است، و آن این است که بازگشت در اربعین اول 
اســتبعادى ندارد و کسى نمى  تواند با دلیل اســتبعادى رجوع اهل بیت: را به کربال رد کند. 

مرحوم قاضى طباطبائى هم تتبع گسترده اي در همین محور دارد. اینها کالم موافقین است.
این نظر، مخالفینی نیز دارد؛ از جمله ســید ابن طاووس که در «اقبال االعمال»32 در این باره 
نظري دارد. عالمه مجلسى،33 محدث نورى،34 محدث قمى،35 مرحوم آیتى36 و شهید مطهرى37 
در این گروهند. برخى هم نتوانســتند هیچ نظري ارائه دهند و سکوت کرده اند؛ مانند مرحوم 

آیت  اهللا طبسى نجفى.38
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در این جا براى روشن شدن دورنماى بحث بر چند مطلب تأکید مى  کنیم:
1. در نسبت اصل اربعین و ارتباط آن با زیارت سیدالشهدا7 در آن روز خاص و استحباب 

زیارت امام در روز اربعین جاى شک و تردید نیست.
2. نسبت به زیارت جناب جابر در روز اربعین هم جاى شک نیست.

3. در مالقات جابر با اهل بیت: هم جاى شک نیست.
حــاال اگر بگوییــم این زیارت و این مالقــات نیز در همان اربعین بوده اســت، پس معلوم 

مى شود که بازگشت اهل بیت هم در روز اربعین است. 

آیا بازگشت اهل بیت به کربال در اربعین اول ممکن است؟

در این جا این ســؤال مطرح مى  شود که آیا بازگشت ایشان در اربعین اول ممکن است یا نه؟ 
اصل امکان این امر را مرحوم قاضى طباطبائى به خوبی اثبات کرده است؛ یعنى فرض مسئله را از 
صورت امتناع که برخى آن را مطرح کرده اند خارج کرده و با شواهد متقن تاریخى ثابت کرده 
اســت که این کار شدنى است؛ منتها با این فرض که اهل بیت: تا 15 محرم در کوفه بوده اند 
و سپس به سمت شام حرکت کرده اند و اول صفر به شام رسیده اند. در شام نیز بیش از هفت یا 
هشــت روز نمانده اند و به سوي کربال بازگشته اند؛ منتها از راه بادية الشام به عراق رفته اند. باید 
توجه داشــت که دو راه از عراق به سوي شــام بوده است: یکى راهى است که از سمت شمال 
مى آید که به آن «راه ســلطانى» مى گفتند؛ راه دیگر از جنوب به ســوي بُصرا بوده که در مسیر 
حرکت از دمشــق به ســوي اردن و حجاز اســت و از نزدیکى بُصرا راهى به سمت عراق است 
که میان  بر اســت و به آن «بّر الشام» یا «بادية الشــام» مى  گویند و این همان راهى است که با راه 
حجاز حدود 120 کیلومتر مشترك است و بعد راه عراق از راه اردن و حجاز جدا مى شود، اما 
راه شــمال دمشق حّد مشترکى با راه مدینه نمى  تواند داشته باشد؛ برخالف راه جنوب که وقتى 
از جنوب دمشــق خارج می   شوید، پس از پیمودن حدود 120 کیلومتر، منطقه اى به نام «بصرى 
الشــام» قرار دارد که شــهرى قدیمى و داراى آثار باستانى اســت و نزدیک مرز اردن است. در 
آن جا راه جدا مى شود: یک راه به سمت عراق مى رود و راه دیگر به مدینه مى رسد. این قسمت 

120 کیلومترى راه مشترکى است که هم مى تواند براى مدینه استفاده شود و هم براى عراق.
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بنا بر نقل ابوریحان بیرونى که ســر مطهر را اول وارد شــام کردند و بنابراین که اهل  بیت: 
هم همزمان با آن وارد شام شده باشند، اگر آنان از راه بادیۀ الشام (راه میانبر) وارد شده باشند 
و از همان راه هم به کربال بازگشــته باشند، امکان رسیدن اهل  بیت در روز اربعین وجود دارد 
و جاى انکار نیســت و اگر کسى بخواهد انکار کند و بگوید مستبعد است، این حرف علمى 
نیســت! مگر این که کســى بگوید اینها از راه شمال وارد دمشق شــدند؛ چون آثارى هم در 
مســیر از اهل  بیت: وجود دارد؛ مثل مشهد النقطه و مزار محسن در حلب، یا در بعلبک. در 
این فرض احتمال ورود اهل  بیت در اول صفر به مشــکل برمى  خورد؛ گرچه امکان ورود سر 
مطهر در آن تاریخ وجود دارد، که بنابر قرائنى در کتاب «االیام الشامیۀ» این احتمال را تقویت 
کردیم که ابتدا سر مطهر (پیش از ورود کاروان حسینی) به دمشق رسید، و بار دیگر به همراه 

اهل  بیت وارد دمشق کردند.
همچنین باید دید مدت اقامت اهل بیت در شام چقدر بوده است؟ برخى مانند مرحوم قاضى 
طباطبائى حضور اهل بیت را در شــام بیش از هشــت تا ده روز ندانسته اند؛39 چون انگیزه نگاه 
داشتن آنان بیش از این مقدار نبوده است. سید ابن طاووس تا یک ماه را گفته است؛40 قاضى 
نعمان ابوحنیفه (از علماى اســماعیلیه) در کتاب «شــرح االخبار» یک ماه و نیم گفته است.41 
بنابرایــن اگر اهل بیت: یک ماه یا یک ماه و نیم در شــام مانده باشــند، معنا ندارد که روز 

بیستم صفر به کربال برسند.
دو نقل نیز از شیخ مفید و شیخ طوسى وارد شده است که مى گویند: «وفی العشرین منه کان 
یوم رجوع حرم سیدنا وموالنا ابی  عبداهللا الحسین7 من الشام الى مدینۀ الرسول»؛42 روز بیستم صفر 
روز بازگشــت اهل بیت از شام به مدینه است. بعضى خواسته اند از همین عبارت استفاده کنند 
که روز بیستم صفر به مدینه رسیدند، اما یقیناً این سخن نادرست است؛ پس این «یوم رجوع» 
چه مى شــود؟ این روز بازگشت از شــام و خروج از آن است، نه روز رسیدن به مدینه؛ یعنى 
اگر ما این نقل را بپذیریم که روز 20 صفر روز بازگشت است، یعنى روز حرکت کردن آنها 
از شام به سمت مدینه است و ناگزیر با این قول مرحوم مفید و مرحوم طوسى، دیگر نمى توان 

گفت که در روز 20 صفر اهل بیت: در کربال بوده باشند.
پس با این تشتت نقل چه باید کرد؟  یک راه این است که کسى دو نقل اخیر را نپذیرد؛ زیرا 
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روایت نیســت، بلکه دو نقل تاریخى است که شــیخ مفید و شیخ طوسى نقل کرده اند و یک 
نقل تاریخى صرف است که مجبور به پذیرش آن نیستیم و در این صورت اگر نپذیریم، پس 
چنانچه اهل  بیت: در حدود 13 صفر از شام خارج شده باشند و از مسیر بادية الشام حرکت 
کرده باشــند، مى توانند در اربعین اول برســند. ولى اگر کســى بگوید روز 20 صفر اهل بیت 
از شــام خارج شــدند، در این صورت چطور مى شــود که در این روز جابر در کربال باشد و 

اهل بیت را هم دیده باشد!
در این جا احتمال دیگرى مطرح مى شــود که به ذهن نویســنده رسید و به عنوان احتمال و 
حل قضیه مطرح کردم.43 خالصه این نظر آن است که یک راه دیگرى براى حل این مشکل 
وجود دارد که از دقت در روایات، کیفیت زیارت جابر به دست می  آید، و آن این است که 

روایات بیانگر زیارت جابر دو گونه است:
یکى زیارتى است که از طبري امامی در «بشارة المصطفی»44 و سید بن طاووس در «مصباح 
الزائر»45 و خوارزمى در «مقتل الحسین»46 نقل کرده  اند، و این همان زیارت جابر است به همراه 

عطیه که در روز 20 صفر انجام شد، و در آن خبرى از دیدار با اهل بیت نیست.
زیارت دیگر جابر همان است که سید ابن طاووس در «ملهوف»47 و ابن  نما در «مثیراالحزان»48 
نقل مى کنند که آن جا جابر به کربال آمده اســت و اهل بیت را هم دیده است، ولى تاریخ آن 

معلوم نیست و نامى از عطیه برده نشده است.
اگر همین دو گونه روایت را کنار هم بگذاریم، یک مطلب به ذهن مى رسد که چه لزومى 
دارد بگوییم جابر که به کربال آمده، تنها به یک زیارت بســنده کرده باشــد؟ در حد احتمال 
مى تــوان گفت که با توجه به وجود خبر معتبر در مورد این که جابر بن عبداهللا روز اربعین در 
کربال بوده و موفق به زیارت شــده و از آن به عنوان زیارت اّول وى یاد می  کنیم، وي ســپس 
به کوفه بازمى گردد و در این زیارت هیچ گزارشی از دیدار او با حضرت سید الساجدین7 
و کاروان حســینی نیســت؛ بلکه در پایان زیارت به عطیه مى گوید مرا سمت کوفه ببر. بسیار 
بعید اســت که در آن زیارت، اهل بیت: به کربال رســیده باشــند و عطیه هیچ اشــاره  اى به 
آن نکنــد؛ نه در نقل بشــارة المصطفی و نه در نقل خوارزمى و نه در نقل ســید ابن طاووس 
در «مصباح الزائر» هیچ اشــاره  اى به حضور اهل  بیت نیســت، اما در نقل دیگرى که ســید ابن 
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طاووس در «ملهوف» وابن نما در «مثیر االحزان» دارد، دیدار 
جابر بــا اهل بیت: را آوده   اند و این کــه جابر و جماعتى از 
بنى هاشم پیش از اهل  بیت: در کربال حاضر بودند؛ ولى در 
آن زیارت، نامى از عطیه نیست! ما این زیارت را زیارت دوم 

جابر می  دانیم.
بنابرایــن، جابر پس از انجام زیارت اول بــه همراه عطیه به 
کوفه بازگشــته و یک بار دیگر هم به زیارت سیدالشــهدا7 
موفق گردیده اســت کــه از آن به زیــارت دوم جابر یاد مى 
کنیــم، و ایــن همان زیارتى اســت که موفق به زیــارت امام 

الساجدین7 و اهل بیت شده است.

کاروان حسینى چه زمانى به کربال آمدند؟

در اینجا این ســؤال مطرح می شود که بنابراین اهل بیت: 
چه زمانى به کربال رســیدند؟ اگر ملتزم شــویم به قول شــیخ 
مفید و شــیخ طوســى که روز 20 صفر اهل بیت از شام خارج 
شــده باشــند، ناگزیر باید از راه «بّر الشــام» آمده باشند نه راه 
سلطانى؛ چون در مسیر رفت، براى یزید و نظام خون ریز اموي 
مهم بود که کاروان حســینی را از راه سلطانى حرکت دهند، 
چون در آن مسیر، شهرها و مراکز عمده چون تکریت، حلب 
و بعلبک و … بود که می  توانســتند از کاروان اســرا استفاده 
تبلیغاتى کنند؛ ولى پس از حضور اهل بیت در شــام ورق علیه 
یزید برمى گردد و  دیگر وجود اهل بیت در شام به نفع یزید و 
دستگاه اموى نبود؛ بلکه ضررشان بود؛ چون در زمان حضور 
اهل بیــت در شــام، با ایراد آن ســخنان آتشــین و خطبه هاي 
روشنگرانه حضرت امام سجاد7 و حضرت زینب3 معادله 

ــس از انجام  ــر پ ــن، جاب بنابرای
ــراه عطیه به  ــارت اول به هم زی
ــته و یک بار دیگر  کوفه بازگش
ــهدا7  ــه زیارت سیدالش هم ب
ــه از  ــت ک ــق گردیده اس موف
ــر یاد  ــارت دوم جاب ــه زی آن ب
ــن همان زیارتى  مى کنیم، و ای
ــت که موفق به زیارت امام  اس
ــاجدین7 و اهل بیت شده  الس

است.
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دگرگون شد و یزید دستور داد تا خاندان امام حسین7 را از شام به سمت مدینه بیرون ببرند. 
کاروان اسرا از جنوب شام به سمت حجاز حرکت داده شدند. وقتی که به سه راهی رسیدند 
گفتنــد ما را به کربال ببریــد تا تجدید عهد کنیم. باتوجه به دســتور یزید در خوش رفتارى با 
اســرا، دیگر مخالفتی با این خواســته نکردند و آنان را به کربال بردند. بنابراین بین هفت تا ده 
روز از راه بادیۀ الشــام طول مى کشیده تا به کربال برسند و مى توانستند در آخر صفر یا ابتداى 

ربیع االول در کربال باشند، که این مصادف با  زیارت دوم جابر است.
با این بیان، هم مسئله زیارت جابر در روز اربعین و هم کیفیت مالقاتش با اهل بیت: حل 
مى شود و مشکل تاریخی مرتفع مى  گردد. مگر آن که کسی به نقل تاریخی شیخ مفید و شیخ 
طوســى ملتزم نشــود و بگوید که نقل ایشان صرف نقل تاریخى است و الزامى به پذیرش آن 
نیســت. اگر کســى به کالم آنها ملتزم نشود در این صورت الزم نیســت بگوییم جابر دو بار 

زیارت کرده و با همان یک زیارت در روز اربعین، مسئله حل مى شود.

پى نوشت ها:

. این جانب درباره اربعین در سه مرحله کار کردم: یکى در ابتداي آغاز تألیف کتاب «مع الرکب الحسینى   1
من المدینۀ إلى المدینۀ» بود که چندین بار در ایران و لبنان چاپ شده است. این مجموعه در شش جلد 

تألیف شده و هر مجلد را یک نفر نگاشته است. نگارش جلد ششم بر عهده این جانب بود که به بررسى 
مقطع نهضت امام حسین7 از زمان ورود کاروان حسینی از شام  تا مدینه است و ازاین رو بحث اربعین 
نیز مطرح شــد. این مجموعه به زبان فارســى با عنوان «با کاروان حســینی از مدینه تا مدینه» توسط آقاى 
عبدالحســین بینش نیز ترجمه شده اســت. در مرحله بعد، براي دانش نامه امام حسین7 اقدام به نگارش 
نوشــته  اي به زبان فارســى با عنوان «اربعین حسینى» نمودم که پس از بازنگري، به طور مستقل، در کتابى 
در حدود 120 صفحه به چاپ رســید.در مرحله ســوم، پس از بازنگري دوباره و با دقت بیشتر در کتاب 
«االيام الشامّيه من عمر الهضة الحسينية» درج گردید که با انجام اصالحات و اضافات در لبنان چاپ شد. 
از این رو کتاب «االیام الشــامیه» از جهت اتقان مطلب و بازنگرى مطالب، دقیق تر اســت و مطالبی افزون 

بر «الرکب الحسینی» دارد.
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