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درآمد
مراســم باشــکوه اربعیــن حســینی در کربــای
معلــی بــا هوشــمندی و رهبــری داهیانــه ائمــه
اطهــار بــه یــک ســنت جاویــد و تــراث مانــدگار در
صیانــت و انتقــال پیــام نهضــت بــزرگ عاشــورا
بــدل شــده اســت.
ایــن تــراث ارزشــمند بــا مجاهــدت علمــای بزرگــی
چــون فقیــه بــزرگ و نواندیــش آیــت اللــه العظمــی
شــیخ انصــاری wو مرحــوم عالــم بزرگــوار
محــدث نــوری wو بزرگاندیشــان فقاهــت و
معــارف اهــل بیــت bبــه عنــوان یــک ســرمایه
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ارزشــمند اجتماعــی و عامــل هویتبخشــی و
انســجام و اقتــدار پیــروان اهــل بیــت bبــه ودیعت
بــه مــا رســیده اســت کــه بــه ُیمــن انفــاس قدســی
حضــرت سیدالشــهدا در اوضــاع پیچیــده
و فتنهآلــود جهــان اســام بــه عنــوان کانــون
تجلــی اســام نــاب درخشــید.
در زمانــی کــه عــدهای از ّ
جهــال بــا برداش ـتها
و رفتارهــای نابخردانــه ،چهــره اســام عزیــز را
غبارآلــود و مشــوش نمودهانــد و اســام را سراســر
دیــن ســتیز و جنــگ و خشــونت معرفــی کردنــد،
اربعیــن حســینی ،مدنیــت جدیــدی را بــر اســاس
تعــاون ،نوعدوســتی ،صلــح ،معرفــت و ایثــار در
برابــر چشــمان جهانــی ترســیم نمــود و بــه رخ
کشــید.
فلســفه قیــام حضــرت در بیــان رســا و نورانــی
ایشــان تصریــح شــده کــه همانــا احیــای ســیره
رســولالله nو دفــاع از دیــن و مبــارزه بــا
بدعتهــای دینــی بــوده اســت؛ آن انــوار قدســی
و جرعههــای چشــمه همیشــه جوشــان نهضــت
عاشــورا بــار دیگــر بــه رســالت تاریخــی خــود

دمآرد

عمــل کردنــد و دیــن رحمــت ،محبــت ،صــاح،
ســداد و هدایــت را بــه جهانیــان معرفــی کــرد.
کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی
اربعیــن حســینی جهــت پاسداشــت ،ترویــج
و تبییــن ایــن آییــن پرشــکوه و حرکتآفریــن،
تبییــن عقبههــای فکــری و تاریخــی آن را از
مســئولیتهای خطیــر خــود دانســته ،اقــدام
بــه تولیــد و تدویــن محتواهایــی در قالبهــای
مختلــف در ایــن راســتا نمــوده اســت .از جملــه
ایــن محتواهــا ،متــن حاضــر اســت کــه بــرادر
ارجمنــد جنــاب دکتــر یعقــوب توکلــی ،تدویــن و
بــا اصالحاتــی در قالــب ایــن کتابچــه تنظیــم و
منتشــر شــده اســت.
بــدان امیــد کــه بتوانــد در جهــت انجــام رســالت
خــود ،گامــی هرچنــد کوتــاه برداشــته باشــیم.
نظــرات و پیشــنهادهای اصالحــی و نقــد اهــل
نظــر و قلــم موجــب امتنــان خواهــد بــود.
کمیته فرهنگی و آموزشی
ستاد مرکزی اربعین حسینی
1438 / 1395
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اربعیــن یــا چهــل ،بهصورتهــای مختلــف در
فرهنــگ اســامی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .ایــن واژه در ســنت انبیــای عظــام ،ابتــدا
بــه صــورت نشــانه کمــال شــناخته شــده اســت؛
چــه ایــن کــه اکثــر انبیــا در ســن چهــل ســالگی
بــه نبــوت مبعــوث شــدند.
در دیــن یهــود ،واژه اربعیــن بــه چلهنشــینی
حضــرت موســی در کــوه طــور اطــاق شــد.
حضرتــش بــا وعــده ســی شــب بــه کــوه طــور
رفــت و خداونــد آن را بــا ده شــب دیگــر تکمیــل
و تتمیــم کــرد و چهــل شــب شــد .ایــن واژه در
قــرآن کریــم ،روایــت وعــدۀ الهــی بــه حضــرت
موســی و اربعیــن وی را یــادآوری میفرمایــد.

امالسا گنهرف رد نیعبرا

َ ْ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ً َْ
ـن ل ْیلــة َو أت َم ْم َناهــا ِب َعشـ ٍـر
الثیـ
«و واعدنــا موســى ث ِ
َ َ َّ َ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ َ ً
فتــم ِمیقــات رب ِــه أرب ِعیــن لیلــة»
عــاوه بــر ایــن ،عــدد چهــل در مــوارد فــراوان
دیگــر ،نظیــر روایــت اخــاص در چهــل روز َ
«مــا
ً َّ
أ َ ْخلَـ َ
ـص َع ْبـ ٌـد للَّــه َعـ َّـز َو َجـ َّـل أ َ ْر َبعيـ َ
ـن َص َباحــا ِإل
ِ ِ
ْ َْ ِ ََ
َ َ ْ ََ ُ ْ ْ
َ
َ
جــرت ين ِابيــع ال ِحكمـ ِـة ِمــن قل ِبـ ِـه علــى ِلسـ ِـانهِ»
آمــده اســت.
در روایت دیگری آمده است:

i
اگــر کســی چهــل حدیــث از پیامبــر و ائمــه
را حفــظ نمایــد ،در روز قیامــت فقیــه مبعــوث
خواهــد شــد.
بــر همیــن اســاس ،بســیاری از فقهــا کتابهایــی
بــا عنــوان «اربعیــن حدیــث» نوشــته و منتشــر
کردهانــد تــا شــاید مشــمول رحمــت الهــی شــده
و در قیامــت فقیــه مبعــوث شــوند.
امــا اربعیــن در ایــام پــس از مــرگ نیــز از مــواردی
اســت کــه در بیــن مســلمانان بــه آن توجــه
میشــد کــه یکــی از مــوارد رجــوع روح بهســوی
بــدن پــس از مفارقــت آن پــس از مــرگ اســت.
از ایــنرو بــرای امــوات پــس از مــرگ مراســم
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اربعیــن برگــزار مینماینــد یــا ایثــار خیــرات و
نماینــد.
مبــرات ممیینماینــد.
اینکــه ســنت اســامی احتــرام و اعطــای
صدقــات یــا پاسداشــت در روزهــای اربعیــن یــا
چهلــم متوفــی از کجــا آغــاز شــده ،جــای بحــث
ً
و تحقیــق دارد ،ولــی قطعــا یکــی از اصلیتریــن
نقــاط مــورد توجــه در ایجــاد ایــن ســنت اســامی
وقــوع زیــارت در اربعیــن سیدالشــهدا در
کربالســت و حضــرت امــام صــادق،آن را
بــه عنــوان نشــانۀ بســیار مهــم انســان مؤمــن

برشــمرده و حضــرت امــام حســن عســکری
نیــز آن را اعــام داشــته اســت.

ییاروشاع تنس رد نیعبرا

اربعین
در سنت عاشورایی
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ام المؤمنیــن ام ســلمه یکــی از زنانــی اســت
کــه محــرم اســرار معنــوی اهــل بیــت bبــوده
و روایــات اخالقــی و عرفانــی و پیشــگوییهای
حضــرت نبیاکــرم iرا دربــاره عاشــورا و
ماجــرای شــهادت حضــرت سیدالشــهدا بیــان
کــرده اســت.
ماجــرای بیــان ایــن اخبــار توســط پیامبــر iبــه
امالمومنیــن ام ســلمه در میــان صحابــۀ خــاص و

معتقــدان بــه والیــت امــام علــی بــن ابیطالــب
در آن زمــان شــناخته شــده بــود .تــا ایــن کــه در
عصــر روز عاشــورای ســال  61هجــری قمــری،
امالمومنیــن ام ســلمه در پــی مشــاهده واقع ـهای
متوجــه شــهادت امــام حســین بــر اســاس

اییاروشاع تنس رد نیعبرا

اخبــار غیبــی پیامبــر iشــد.صدای شــیون و
نالــه او برخاســت و عــدهای بــه گــرد خانــهاش
جمــع شــدند و از اخبــار غیبــی پیامبــر iکــه
امــام حســین بــن علــی در کربــا بــه شــهادت
میرســد پــرده برداشــت.
جابــر بــن عبداللــه انصــاری یکــی از اصحــاب
برجســته پیامبــر، iشــخصیتی موجــه ،معتبــر و از
کســانی بــود کــه بــه اهــل بیــت bعالقمنــد بــود،
امــام تحــت تأثیــر فشــار خانــدان امــوی (معاویــه و
یزیــد) کــه در آن تاریــخ بیســت ســالی بــود کــه بــر
سرنوشــت مســلمانان حاکــم بودنــد ،قــرار نگرفــت
و از راویــان احادیــث فضیلــت و منزلــت امــام
علــی بــن ابیطالــب بــود.
وی کــه هنــگام شــهادت امــام حســین ســنی
از او گذشــته بــود و از بــزرگان صحابــه بــه شــمار
میرفــت کــه در پنجــاه ســال بعــد از پیامبــر iدر
قیــد حیــات بودهانــد.
ســن او را قریــب نــود ســال دانســتهاند و چشــمان
او را نابینــا یــا کمســو گــزارش کردنــد.
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جابــر چــون روایــات فراوانــی از پیامبــر iبــه
خاطــر داشــت ،مرجــع ســؤاالت فراوانــی بــود و
شــاگردانی در نقــل روایــت و حدیــث داشــت.
در زمــان امــام علــی بــن ابیطالــب روزی پــدر و
مــادری ،فرزنــد تــازه بــه دنیــا آمــد ه را روی دســت
گرفتنــد و بــه ســرعت ســمت امــام علــی آمدنــد
و از امــام خواســتند بــرای فرزندشــان نامــی
بگــذارد.
حضــرت فرمــود :ایــن عطیــه و هدیــه الهــی
اســت.
بدیــن ترتیــب عطیــه نــام گرفــت .عطیــۀ کوفــی از
بــزرگان تابعیــن ،زبردســت در علــم تفســیر قــرآن
و از کســانی اســت کــه در محضــر جابــر بــن
عبداللــه انصــاری بــه تلمــذ میپــردازد و خــود،
جوانمــردی اســت شــناخته شــده و مــورد
اعتمــاد و احتــرام مــردم.
در عصــر عاشــورای ســال  61هجــری ،آنهــا

کــه خبــر خــروج ناگهانــی حســین بــن علــی
از مدینــه بــه ســمت مکــه و ســپس حرکــت او از
مکــه بــه ســمت کوفــه را شــنیده بودنــد ،ناگهــان

اییاروشاع تنس رد نیعبرا

از اخبــار غیبــی پیامبــر iبــه امســلمه ،خبــر
شــهادت امــام حســین را در کربــا شــنیدند و
گــرد خانــه امســلمه جمــع شــدند .در ایــن میــان،
جابــر بــه تــب و تــاب افتــاد کــه بــه زیــارت مشــهد
و مقتــل ســید شــباب اهــل بهشــت بــرود.
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جابر بن عبداهلل و
اربعین حسینی
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ً
زمــان حرکــت جابــر دقیقــا مشــخص نیســت ،امــا
آنچــه مشــهور اســت ،جابــر بــا وجــود نابینایــی
بــه همــراه عطیــه کوفــی مســیر طوالنــی 1200
کیلومتــری مدینــه تــا کربــا را طــی کــرد و پــس از
رســیدن بــه کربــا در فــرات غســل کــرد و در برابــر
قبــر امــام حســین بــه زیــارت ایســتاد و در رثــای
او اشــک ریخــت ،نالــه کــرد و یــاد امــام را گرامــی
داشــت .هنگامــی کــه امــام را مخاطــب قــرار داد و
از او صدایــی نشــنید ،بــه خــود گفــت« :چگونــه تــو
را جــواب دهــد کــه در حالــی کــه بیــن ســر و بــدن
نازنیــن او صدهــا فرســخ فاصلــه انداختهانــد؟»
برخــاف مشــهور ،جابــر بــن عبداللــه انصــاری
و عطیــه کوفــی ،اولیــن مســافران زیــارت حــرم
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حســینی نبودنــد ،پیــش از او ،حســن مثنــی
بــرادرزاده ارشــد امــام حســین و فاطمــه بنــت
الحســین زائــران مرقــد سیدالشــهدا بودنــد.
فاطمــه بنــت الحســیندر جریــان حرکــت
کاروان حســینی بــه ســمت کوفــه ،توســط پــدرش
بــه عقــد حســن مثنــی درآمــد.
حســن مثنــی نیــز مانند دیگــر جوانــان بنیهاشــم،
در جنــگ شــرکت داشــت و ضربتــی هولنــاک
خــورد و تصــور میرفــت کــه بــه شــهادت رســیده
باشــد .ولــی زمانــی کــه اشــقیای دشــت کربــا بــه
قصــد جنایتــی افــزون ،بــرای ســر بریــدن فرزنــدان
علــی و فاطمــه hمشــغول شــدند،دیدند کــه
حســن مثنــی زنــده اســت .از آنجــا کــه اســماء
خارجــه (از فرماندهــان ســپاه دشــمن) در صحنــه
حاضــر بــود ،بــه دلیــل نســب فامیلــی کــه از ناحیــه
مادرحســن مثنــی بــا قبیلــه وی داشــت ،بــا بریــدن
ســر حســن مخالفــت کــرد .کار بــه درگیــری کشــید
ً
و نهایتــا بــا داوری عمربــن ســعد ،بــه نفــع اســماء
خارجــه کــه چــون جنــگ تمــام شــده و اســماء نیــز
خدمــات زیــادی بــرای مــا کــرده اســت،آن مجروح

ینیسح نیعبرا و هللادبع نب رباج

را بــه او بخشیدند.اســماء خارجــه ،حســن مثنــی را
بــر شــتر ســوار کــرد ،بــه کوفــه آورد و بــه مــداوای
وی پرداخــت .همچنیــن توانســت ِاعمــال نفــوذ
دیگــری انجــام دهــد و فاطمــه بنت الحســین را
از جمــع اســرا خــارج نمایــد و بــه بهانــه پرســتاری از
حســن از ادامــه اســارت نجــات دهــد تــا بــه درمــان
حســن کمــک نمایــد.
حســن مثنــی از معــدود فرزنــدان بازمانــده امــام

حســن و بــه شــدت مــورد عالقــه امام حســین
بــود کــه بــه هم ـراه فاطمــه بنــت الحســین ،جــزو
اولیــن کســانی بودنــد کــه پــس از مــداوا بــه کربــا
آمدنــد و بــه زیــارت قبــر امــام پرداختنــد.
بیشــک در ایــن میــان ،عــاوه بــر اهالــی قبیلــه
بنیاســد ،قبیلــه حبیــب بــن مظاهــر نیــز زودتــر از
جابــر و حســن مثنــی بــه زیــارت قبــر آمدنــد.
قبیلــه حبیــب ،توســط وی بــرای کمــک بــه
امــام دعــوت شــده بودنــد ،ولــی بــه دلیــل
حملــه جداگانــه دشــمن بــه آنــان ،در راه ماندنــد،
بــه کربــا نرســیدند و شــهدایی هــم تقدیــم کردنــد.
در هــر صــورت ،ثبــت روایــی و تاریخــی زیــارت

21

22

اربعین در گذر زمان

جابربــن عبداللــه انصــاری و اهمیــت ســفر او و
نــامآوریاش باعــث شــده کــه اولیــن زیــارت کــه
در اربعیــن شــهادت امــام حســین واقــع شــد،
بــه نــام جابــر در تاریــخ ثبــت شــود.
در ایــن میــان ،مناقشــه پــر دامنــه دیگــری جریان
دارد کــه آیــا اهــل بیــت bاز شــام برگشــتهاند،
در اربعیــن اول و همزمــان بــا جابــر بــر ســر قبــر
سیدالشــهدا بــه کربــا رســیدهاند؟ یــا آن کــه
در اربعیــن اول ،ایــن بازگشــت واقــع نشــده و در
اربعیــن ســال بعــد ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ هــر
یــک از نقلهــای تاریخــی را اســناد ،شــواهد،
قرائــن و مدارکــی دارد کــه ایــن متــن ،در صــدد
اثبــات زمــان زیــارت و حضــور هــر یــک از زائــران
اباعبداللــه نیســت؛ امــا حقیقتــی کــه وجــود دارد،
همنفســی و همذاتپنــداری در زمــان زیــارت بــا
بازگشــت اهــل بیــت bبــه کربــا اســت ،مهمتــر
از آن ،دیــدن حــوادث کربــا از منظــر حضــرت
زینــب کبــری عقیل ـ ه بنیهاشــم hبزرگاســطوره
صبــر و اســتقامت و امــام ســجاد و اسراســت.

تیب لها گنهرف رد نیعبرا ترایز

زیارت اربعین در
فرهنگ اهل بیت
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کربــا آخریــن نقطــۀ مفــروض برخــورد بــا یــک
حاکمیــت جائــر اســت .کربــا صحنــه بیشــترین
ظلــم قابــل تصــور در عقــل شــیطانی ،در برخــورد
بــا یــک جریــان اعتراضــی علیــه حاکمیــت جائــر
اســت .کربــا همیشــه نقطــه اجتمــاع گروههــا
و مجموعههــای سیاســی معتــرض و انقالبــی
و همقســم شــدن آنهــا بــوده اســت ،از قیــام
توابیــن تــا قیــام مختــار و زیــد بــن علــی و دههــا

قیــام دیگــر کــه راه خــود را راه امــام حســین
اعــام کردنــد.
بــر همیــن اســاس ،اجتمــاع بــر ســر قبــر
سیدالشــهدا و زیــارت آن امــام ممنــوع و بــا
آن برخــورد میشــد.

تیب لها گنهرف رد نیعبرا ترایز

عبدالملــک مــروان ،حجــاج بــن یوســف ثقفــی
امــوی ،منصــور دوانقــی ،متــوکل عباســی
از جملــه حاکمانــی بودهانــد کــه بــا مســئله
عــزاداری سیدالشــهدا و زیــارت مرقــد ایشــان،
بــه ســتیز برخاســتند و افــراد بســیاری را نیــز در
ایــن راه بــه شــهادت رســاندند.
ســختگیری حاکمــان علیــه عــزادارای بــرای
حضــرت حســین تبدیــل بــه نقطــه تقابــل
علیــه تشــیع شــده بــود و وجــدان عمومــی
شــیعی بــه ایســتادن در برابــر ایــن اراده
خطرنــاک ضــد عاشــورایی شــکل گرفــت ،در
ایــن میانــه ،زیــارت اربعیــن حرکــت عمومــی
شــیعیان بــرای اجتمــاع بــر ســر قبــر آن
حضــرت معنایــی جداگانــه پیــدا کــرد و تبدیــل
بــه نشــانه ویــژه جامعــه شــیعیان شــد.
از ســویی دیگــر ،امامــان شــیعه بــا هوشــمندی
و رهبــری داهیانــه هرگــز نگذاشــتند ایــن
نــور پرفــروغ بــه خاموشــی و ســردی بگرایــد.
بــرای پاسداشــت و زنــده نگهداشــتن آن از
فرصتهــای مختلف،جهــت تبییــن و توجــه

25

26

اربعین در گذر زمان

دلهــا و اندیشــهها بــه ایــن کانــون جوشــان و
بالنــده اســتفاده کردنــد؛ از آن جملــه بــه انشــا
و آمــوزش زیــارت کــه در فرهنــگ شــیعه بــه
منزلــه تجدیــد عهــد و پیمــان بــا مــزور اســت
مبــادرت ورزیدنــد.
بــا همیــن رویکــرد و در همیــن راســتا امــام
صــادق بــه عنــوان احیاگــر اســام نــاب و
هویتبخــش فرهنــگ و هویــت شــیعی ،در
راســتای احیــا و بزرگداشــت اربعیــن حســینی،
تــراث جاویــدی کــه از ســوی امــام ســجاد و
زینــب کبــری hو اصحــاب بزرگــواری چــون جابــر
بــا هوشــمندی بنــا گذاشــته شــد،با انشــا و ترویــج
زیــارت اربعیــن ،در نیمــه اول قــرن دوم،ایــن
کانــون فیــاض اســامی و حماســه جاویــد الهــی
را بــرای همیشــه روشــن نگهداشــت و در اســتمرار
آن در اواســط قــرن ســوم هجــری ،حــدود


دویســت ســال بعــد از شــهادت امــام حســین
تــاش نمــود.

تیب لها گنهرف رد نیعبرا ترایز

زیــارت اربعیــن جــزو خصوصیــات ویــژه شــیعیان
اعــام شــده و امــام حســن عســگری زیــارت
اربعیــن را از خصوصیــات و ویژگیهــای مؤمــن
(شــیعه) اعــام میکنــد.
ایــن جهــاد فرهنگــی از ســوی امامــان شــیعه
کــه از نیمــه اول قــرن دوم هجــری توســط امــام
جعفــر صــادق احیــا شــده بود،عامــل اصلــی
در ایجــاد ایــن جریــان و فرهنگســازی بــرای
اســتمرار نهضــت عاشــورا گردیــد.از ایــن رو زیــارت
اربعیــن جــزو ســنتهای آیینــی شــیعیان شــد.
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زخیرات رذگ رد نیعبرا ترایز

در عصــر عباســیان کــه بــا ســیطره اصحــاب
جبــر بــه همــراه حاکمیــت اقوامــی کــه چنــدان
بــا گذشــته اســامی آشــنا نبودنــد ،ســختگیری
بــر اعمــال شــیعیان بــه صــورت ســازمانیافته و
حکومتــی ادامــه یافــت تــا اینکــه آلبویــه بــه ســال
 355بــر بغــداد مســلط شــدند.
احمــد معزالدولــه دیلمــی دســتور داد تــا ابتــدا
مراســم روز غدیــر را بــه جشــن بنشــینند و ســپس
در محــرم آن ســال فرمــان داد تــا اهالــی بغــداد از
اول محــرم شــهر را تعطیــل کننــد و ظرفهــای
بــزرگ غــذا فراهــم ســازند ،لبــاس ســیاه بپوشــند
و در ســوگ ســید شــهیدان عالــم حضــرت ابــا
عبداللــه بــه عــزاداری بپردازنــد.
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عصــر آل بویــه عصــر تنفــس بــرای شــیعیان
در احیــای عــزاداری بــرای امــام حســین و
اســتمرار جریــان آیینــی عاشــورا بــود.
بــا حاکمیــت ســلجوقیان ،دوبــاره سیاســت
ســرکوب ضدشــیعی حاکــم شــد و تــا روی کار
آمــدن مغــوالن امتــداد پیــدا کــرد .در ایــن دوره
تصویــری از برگــزاری مراســم اربعیــن در دســت
ً
نیســت ،ولــی اساســا ایــن جریــان برچیــده نشــد و
همچنــان بــه عنــوان یــک آییــن صحیــح شــیعی
حفــظ شــد.
در دوره عثمانــی ،اگرچــه شــیعیان در آســایش
نبودنــد ،امــا مخالفــت شــدیدی بــا مســئله
عزاداریهــا نبــود ،چــه اینکــه دولــت ایــران هــم
در شــرایط مختلــف بــه نفــع شــیعیان ورود میکــرد
و در مجمــوع هجــده قراردادارضــی و مــرزی کــه
بیــن دولتهــای ایــران و عثمانــی منعقــد شــد،
یکــی از موضوعاتــی کــه در همــه قراردادهــا مــورد
اشــاره بــوده ،مســئله آزادی و آســایش عــزاداران و
زائــران عتبــات عالیــات بــوده اســت.
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اگرچــه زیــارت قبــر امــام حســین در روز اربعین
توســط جابربــن عبداللــه انصــاری مرســوم شــد،
امــا بنیانگــذار پیــادهروی دســتهجمعی در اربعیــن
حســینی ،مرحــوم شــیخ انصــاری متوفــی ســال
 1281هـــ.ق بــود کــه چنیــن حرکتــی را بــه عنوان
رســم و نمــادی بــرای شــیعیان معرفــی کــرد.
ایــن رســم بعــد از مدتــی بــه فراموشــی ســپرده
ً
شــد ،ولــی مجــددا توســط محــدث نــوری احیــا
گردیــد و بــه عنــوان رســم و ســنتی نیکــو در
میــان شــیعیان رواج یافــت ایــن عالــم بزرگــوار
اولیــن بــار در عیــد قربــان بــه پیــادهروی از نجــف
تــا کربــا اقــدام کــرد کــه ســه روز در راه بــود و
حــدود ســی نفــر از دوســتان و اطرافیانــش وی

سنیعبرا یور هدایپ تنس

را همراهــی میکردنــد .از آن زمــان ،محــدث
نــوری تصمیــم گرفــت هــر ســال ایــن کار را
تکــرار کند.ایشــان آخریــن بــار در ســال 1319
هجــری ،بــا پــای پیــاده بــه حــرم اباعبداللــه
حســین مشــرف شــد.
ایــن اقــدام ،زمینهســاز پیــادهروی بســیاری از
عاشــقان اهــل بیــت bگردیــد و در راســتای
انجــام ایــن مراســم معنــوی ،برخــی از علمــا
و مراجــع تقلیــد نیــز بــا پــای پیــاده بــه کربــا
رفتنــد .از جملــه ایــن افــراد میــرزا جوادآقــا ملکــی
تبریــزی ،یکــی از مراجــع عالیقــدر جهــان تشــیع
بــود کــه چندیــن بــار بــا پــای پیــاده از عتبــه علوی
رهســپار عتبــه حســینی شــد.
ایشــان دربــاره مراقبــه و بزرگداشــت روز اربعیــن
حســینی میگویــد :بــر مراقبهکننــده الزم اســت
کــه بیســتم صفــر (روز اربعیــن) را بــرای خــود،
روز حــزن و ماتــم قــرار داده ،بکوشــد کــه امــام
شــهید را در مــزار حضرتــش زیــارت کنــد؛ هــر
چنــد تنهــا یکبــار در تمــام عمــرش باشــد.
بــا ظهــور جریــان وهابیــت در نجــد و حجــاز،
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مزاحمــت وهابیهــا بــا حمــات مختلــف علیــه
شــیعیان و حملــه بــه کربــا در ســال  1250هـ.ق
اتفــاق افتــاد و جمعــی از زائــران در نجــف و کربال
بــه شــهادت رســیدند .یــک ســال بعــد ،چــون بــا
جمــع طــاب بــه رهبــری شــیخ جعفــر نجفــی
کاشــفالعظاء و مقاومــت در برابــر آدمکشــان
وهابــی مواجــه شــدند ،بــا ســرکوب آنهــا در
نجــف ،بــه جمعــی از زائــران ایرانــی حملــه کردنــد
و  82نفــر از آنهــا را بــه شــهادت رســاندند.
ســقوط دولــت عثمانــی ،منتهــی بــه ظهــور
دولتهــای جدیــدی در خاورمیانــه شــد.
دولتهایــی کــه بــه لحــاظ ســلوک مذهبــی
دچــار آشــفتگیهای فکــری مختلــف بودنــد.
طیفــی آنگلوفیــل و از جنــگ جهانــی دوم
ناسیونالیســتهای افراطــی معــارض اســام
و اســامگرایی بــه قــدرت رســیدند ،لــذا در
عــراق ،ملــک فیصــل و نــوری ســعید پاشــا
(آنگلوفیلهــای حاکــم بــر عــراق) در ظاهــر ،از
طــرف حوزههــای دینــی مخالــف نداشــتند.
پــس از کودتــای عبدالکریــم قاســم ،وی هــم
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فرصــت زیــادی بــرای ایجــاد محدودیتهــای
دینــی نیافــت.او در مخالفــت بــا امــام علــی در
نجــف ســخنرانی کــرد و بعــد از آن ســخنرانی ،در
جریــان یــک پــرواز هوایــی ســقوط کــرد و در آتــش
هواپیمــا ســوخت .بــه همیــن خاطــر مــردم نجــف
از خوشــحالی کــف میزدنــد کــه «صعدلحــم
و نــزل فحــم؛ گوشــتی پــرواز کــرد و ذغالــی بــه
زمیــن افتــاد».
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بــا کودتــای بعثیهــا در عــراق و ضدیــت آنهــا
بــا اســام و اعــام فتــوای آیــت اللــه العظمــی
حکیــم مبنــی بــر خــروج بعثیهــا از اســام،
ســختگیریهای حکومــت بعــث بــر شــیعیان
تشــدید شــد.
سیاســت ســرکوب و آدمکشــی حکومــت بعثــی بــا
گرایشهــای تنــد ناسیونالیســم عربــی بــه همــراه
سیاســت تجــاوز ســرزمینی و گســترش ارضــی،
ً
عــراق را بــه ســمت یــک فضــای شــدیدا امنیتــی
ســوق داد.
صــدام حســین ،بــه بهانههــای مختلــف کســانی
را کــه تصــور میکــرد بــا او هماهنــگ نیســتند یــا
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مخالــف هســتند ،ســر بــه نیســت مینمــود و از
هــر روی ـهای بــرای ســرکوب اســتفاده میکــرد.
وجــود جمــع زیــادی ایرانــی در عــراق نیــز بــه
وخامــت وضعیــت امنیتــی شــیعیان بیشــتر دامــن
م ـیزد .دولــت عــراق حســب عــرف و ســنت بــر
جــای مانــده ســاطین عثمانــی در مناطــق
مــرزی ایــران کــه سیاســت مــداوم تجــاوز ارضی را
در پیــش داشــتند ،همــان سیاســت را پــی گرفتند؛
لــذا ایرانیهــا و بــه تبــع آن شــیعیان در ایــن
میانــه ،گرفتــار شــرایط ســختتری شــدند.
آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران،
ایــن شــرایط را ســختتر کــرد و ایرانیهــای
مقیــم عــراق اخــراج شــدند .الگوهــای مختلــف
عــزاداری جامعــه شــیعیان نیــز هــدف دولــت
بعثــی قــرار گرفــت ،لــذا مراســم اربعیــن کــه در
ایــن دوره بــه صــورت کمرمــق و در حاشــیهها
برگــزار میشــد و تجمــع شــیعیان در کربــا در
هــر اربعیــن اتفــاق میافتــاد ،اینبــار توســط
صــدام حســین بــه شــدت مــورد منــع و مخالفــت
قــرار گرفــت و ارتــش حــزب بعــث و ســازمان
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اطالعاتــی آن ،شــیعیان را در ایــن مســیر
شناســایی و ســرکوب میکردنــد.
ً
تقریبــا طــی ســی ســال حکومــت صــدام؛ مراســم
راهپیمایــی اربعیــن بــه طــور رســمی در عــراق
برگــزار نشــدو اگــر شــیعیانی اقــدام کردنــد ،از
راههــای مخفــی و خــارج از دیــد مأمــوران و از
طریــق روســتاها و نخلســتانها بــه ســمت کربــا
حرکــت میکردنــد ،بــدون آن کــه تظاهــری در
ایــن جهــت داشــته باشــند.
قتــل عامهــای شــیعیان توســط صــدام،
مخاطرهآمیــز بــودن ایــن اعمــال را بیــش
ازپیــش کــرد و انجــام اعمــال اربعیــن را در
ظهــور حداقلــی و خشــونت حداکثــری تحمیــل
ً
کــرد و تقریبــا برگــزاری هرگونــه مراســم اربعیــن
تعطیــل شــد.
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سثعب تموکح طوقس

جنایــات صــدام در منطقــه خاورمیانــه بــه انــدازهای
شــد کــه امریــکا وغرب هــم نتوانســتند حضــور او را
در منطقــه تحمــل کننــد .بــه همیــن دلیــل ،صــدام
حســین را در جنــگ دوم خلیــج فــارس ،ســرنگون
ً
و زندانــی کــرد.او نهایتــا توســط دادگاه عراقــی
از میــان هــزاران هــزار جنایــات وی و ارتــش و
حــزب بعــث ،تنهــا بــه خاطــر جنایــت کشــتار مــردم
روســتای دجیلــه عــراق بــه اعــدام محکــوم شــد.
بــا اعــدام صــدام و آرامتــر شــدن اوضــاع عــراق،
جریانهــای مختلــف فرصــت ظهــور و بــروز
مجــدد یافتنــد .هــر چنــد عــراق ،همزمــان
بــه مشــکل حضــور خارجیهــا و خطــر
حضورالقاعــده ،القاعــده فــی بــاد الرافدیــن،
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بعثیهــای تروریســت و دههــا بحــران داخلــی و
خارجــی مبتــا شــد.
بــا ایــن وجــود ،حرکــت عمومــی شــیعیان عــراق،
ایــران ،لبنــان ،قطیــف و احصــاء (در عربســتان)،
پاکســتان ،افغانســتان ،اروپــا ،امریــکا و ...بــرای
زیــارت حضــرت سیدالشــهدا مــوج جدیــدی را
در جهــان اســام بــه دنبــال آورد.
از ســوی دیگــر ،ظهــور مســلحانه پدیدههــای
وهابــی کــه هماننــد زمــان ظهــور وهابیــت،
بــه مراکــز شــیعی حملــهور و حــرم امامیــن
عســگریین را در ســامرا منفجــر کردنــد و عتبات
عالیــات را مکــرر مــورد هجــوم قــرار دادنــد.
ایــن بــار شــیعیان بیــش از پیش،یکدیگــر را

یافتنــد و حــول وجــود حضــرت سیدالشــهدا
و عاشــورا متحــد شــدند.
اکنــون چنــد ســالی اســت کــه بــا اعــدام صــدام
حســین ،زیــارت اربعیــن آشــکار شــده اســت.
زیارتــی کــه آرام آرام هویــت جدیــد شــیعه را
در عــراق و خاورمیانــه و ســپس جهــان رقــم
میزنــد .هویتــی کــه روح شــیعه در آن تجلــی
ـال شــکلگیری،
پیــدا میکنــد .ایــن هویـ ِ
ـت در حـ ِ

سثعب تموکح طوقس

بــدون دخالــت دولتهــا و دســت پنهــان و پیــدای
آنهــا ،بــدون حضــور شــرکتهای فراملیتــی
اقتصــادی ،فرهنگــی و امنیتــی و بــهدور از
هرگونــه منفعتگرایــی سیاســی و اقتصــادی
اســت .از ایــنرو ،حرکــت هویتــی بســیار مهــم
ً
و تاریخــی اســت کــه قطعــا تاریــخ ،نمونــه آن را
ندیــده اســت و هیــچ بدیــل و عدیلــی هــم نــدارد.
ایــن اتفــاق بســیار بــزرگ کــه عظیمتریــن
اجتمــاع بشــری در طــول تاریــخ بــوده و
هســت ،زیــرا چنیــن اجتماعــی در طــول
تاریــخ بشــریت و در هیــچ جــای دنیــا ســابقه
نداشــته و نــدارد.
ایــن اجتمــاع عظیــم در حــال شــکلدادن بــه
هویتــی جدیــد و متفــاوت اســت کــه در میــان
ســختترین شــرایط سیاســی و امنیتــی،
بزرگتریــن و فشــردهترین تجمــع انســانی را
گــرد هــم مــیآورد؛ در حالــی کــه بیرحمتریــن
و بیعقلتریــن دشــمن مســلح ،آمــاده عملیــات
انتحــاری در تمــام اطــراف آن حضــور دارنــد و
دههــا عملیــات انتحــاری در هــر دوره از اجــرای
مراســم اربعیــن کشــف و خنثــی شــده اســت.
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هیاهــوی عظیمــی در گرفتــه اســت ،غوغایــی در
جــان شــیعیان بــه راه افتــاده ،بــاز نبــض زمــان بــا
عاشــورای ســال  61هجــری میزنــد.
زمــان بــه لحظاتــی بازگشــته اســت کــه در آن
بیــش از داغ شــهادت امــام حســین ،غــم
فــراق زینــب hضربــان شــیعه را مینــوازد.
از قضــا ،سراســیمگی زینــب و  62اســیر زن و
کــودک ،همــه شــیعه را در ایــن روزهــا سراســیمه
کــرده اســت .ایــن دلآشــوبی در قلــوب شــیعیان،
َ
همــه را از جــا میک َنــد .از ایــن میانــه ،عــدهای
از پــس ارادهای ســخت بــه راه میافتنــد ،بــهراه
افتادنــی کــه بــرای همنفســی و همراهــی بــا
زینــب اســت.
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عاشــورا اگــر چــه تــداوم راه پیامبــر اســام iرا
بــا خــون امــام حســین قطعیــت بخشــید  ،امــا
زینــب hبــا تحمــل رنــج و زحمــت فــوق طاقــت
قیــام امامــش را بــر همــگان
بشــری،
ِ
حقیقــت ِ
آشــکار کــرد.

اگــر حرکــت امــام حســین از مدینــه بــه مکــه و

ســپس از مکــه بــه کربــا را قیــاس یحییگونــه
و بــا حداکثــر فــداکاری کــه در عقــل بشــری
نخواهــد گنجیــد ،بدانیــم ،قیــام زینــب hاز عصــر
عاشــورا بــا ایجــاد حرکتــی اعتراضــی بــه جنایــت
عظیــم و بــزرگ بشــری در سراســر راه کربــا تــا
کوفــه و از کوفــه تــا شــام و از شــام تــا مدینــه و از
مدینــه تــا شــام تــداوم پیــدا کــرد.

و ایــن گونــه عاشــورا و قیــام امــام حســین
در کربــا نمانــد و در کربــا بــه فراموشــی
ســپرده نشــد و دســت تطــاول تحریــف امــوی
و عباســی نتوانســت آن را بــه فراموشــی ســپرد
و آنچــه مورخــان امویگــرای دورههــای بعــد
تــاش کردنــد تــا عاشــورا را یــک مخاصمــه
قومــی و حکومتــی و نکاحــی و عشــقی بنامنــد،

هتفایزاب تمظع

از احمــد بــن حنبــل و عبداللــه بــن محمــد
عکبرایــی تــا ابنقتیبــه در السیاســة و االمامــة،
گرفتــه تــا غزالــی در احیاءالعلــوم و ابنتیمیــه
در منهاجالســنة و محمــد بــن عبدالوهــاب
و آلوســی و دیگــر نویســندگان و گوینــدگان
َ
ریــز و درشــت ،از در دشــمنی در آمــده و َعلــم
مخالفــت بــا عاشــورا برداشــتند و کتابهــا
نوشــتند وعــوام ،جشــنها گرفتنــد و دولتهــا،
جنایتهــا کردنــد تــا یــاد امــام حســین و
زینــب hبــه فراموشــی ســپرده شــود.
در عصــر جدیدتــر هــم ،ترجمــان ادبیــات وهابــی
در متــون روشــنفکران راه پیــدا کــرد و محــور
اصلــی تحلیــل روشــنفکران در نقــد اســام
و امــام حســین ،همــان نقدهــا و ایرادهــای
وهابیــت بــوده و ایــن واقعیتــی اســت کــه کمتــر
بــه آن پرداختــه شــده و ســخن کمتــر گفتــه
شــده اســت.
امــا هرچــه زمیــن بــه دور خورشــید گشــت و
h
دور خــودش ،یــادآور زخمهــای پــای زینــب
عمیقتــر و دقیقتــر شــد ،هــر چــه دولتهــا
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جنگیدنــد تــا جنــگ حــق و باطــل عاشــورا را
فیصلهیافتــه اعــام کننــد ،امــا ایــن مقابلــه
بــا عاشــورا هــر روز دشــمنانش را مغلوبتــر
کــرده اســت.
اربعیــن اگرچــه در تاریــخ تشــیع در عــراق و ایــران
ریش ـهای عمیــق داشــته و دارد ،پــس از ســالها
ســرکوب شــدید در عصــر حکومــت بعــث کــه
اجــازه برگــزاری اربعیــن را نمــیداد و عملیــات
ســرکوبی بــه بیرحمانهتریــن شــکل انجــام
میگرفت،اکنــون و پــس از ســقوط آن حکومــت
ســفاک کــه بیشتریــن صدمــه را بــه پیــروان امــام
حســین در ایــران و عــراق زد ،دوبــاره عــزاداری
اربعیــن ،بــا حرکــت مــردم از اطــراف و اکنــاف بــه
h
امیــد همراهــی و همدلــی بــا حضــرت زینــب
در عــزای سیدالشــهدا بــه راه میافتنــد.

