
 آنچه باید در خصوص

ین ـاربع  
  سیدالشهدا علیه السالم بدانیم

 
 

مذهبی  هایمناسبتیکی از مهمترین 

هر سال که از اهمیت و جایگاه ویژه 

ای هم برخوردار است مراسم اربعین 

حضرت ابا عبداهلل الحسین است که 

شکوه بیشتری نسبت به  ساله با هر

میگردد و همگی ما ار زسال قبل برگ

تر  گسترش و با شکوهرموظـفیم د

اما الزم است روایات و گزارشات مستند و واقعی هیچ کوششی دریغ نکنیم برپا شدن آن از

دینی خود بهتر  ه یاین مراسم را نیز بدانیم  تا واقعیت را از تحریفات جدا ساخته و به وظیف

به کوفه و  ن نبوتاعمل کنیم. بعد از واقعه تلخ و غمبار شهادت سیدالشهدا و انتقال خاند

به یزید نوشت و هم ای  نامهملعون  ، آن ادیز ابنبرپایی مجالس مختلف در این شهر توسط 

 1.و اسارت اهل بیت از یزید کسب تکلیف کرد انو یارانش شهادت امام ضمن اعالم خبر 

 ار 2زیاد نوشت که سرهای شهدا بعد از کمی تأمّل برای ابن ،به یزید رسیدعبیداهلل وقتی نامه 

زیاد به شام  همراه قافله اسرا و اموالشان به نزد من در شام بفرست. در مدتی که پیك ابن

 ةنَوادر روایت دیگر از عَ 3.اهل بیت در زندان کوفه نگهداری شدند ،آورد ارفت و جواب یزید ر

برده و در کوفه بن زیاد اپیش  بهرا  اهل بیت و وقتى حسین کشته شد :م کلبى آمدهکَبْنِ حَ

در باره  یپیک»به این مضمون:  انداختنددر زندان ای  را به همراه نوشته، سنگى زندانی کردند

که  یقین کنید، ، اگر تکبیر شنیدیدگردد فالن روز سوى یزید روان شد و فالن روز باز مى درشما 

ز و چون دو روز یا سه روز پیش ا ؛«شاءاهلل. امان است ان، کشتن است و اگر تکبیرى نشنیدید

اى بدان بسته بود با یك تیغ و نوشته چنین  آمدن پیك شد، سنگى به زندان افتاد که نوشته

                                                 
نیامده است. ضمناً در بعضی از مقاتل به بودن اهل بیت در این مدّت در کوفه تصریح نشده؛ ولی ساختـار  سْمُجالِلْیَةُ اسْلِتَ. موضوع کسب تکلیف در لهوف و 1

 و معنـای  جمالت ذکر شده در این کتب، نشانـگر آن است که اهل بیت در مدّت رفت و برگشت پیک، در کوفه زندانی بودند.
آمده است: از عبارت نقل شده  نفس المهموم 282آمده است: پس از گرداندن سر مطهّر، سر امام و دیگر شهدا را به شام ارسال کردند. در صفحه  ارشاد. در 2

االمم والملوک ) زیاد، سرها را برای یزید فرستاد و در مورد خود اسرا از یزید کسب تکلیف کرد. از گزارش تاریخ  گردد؛ ابن و دیگر کتب معلوم می ارشاددر 
(  155) (، تاریخِِ حَلَبْ 252(، اعالم الوری )429(، کامل بهائی)11/141) التّاریخ الکامل فی (،8/141البِِِِدایَةوالنَّهایة )(، 2/915(، اَنْسابُ االَشْراف ) 5/954

رسیدن سر به شام، اهل بیت را روانه شام کردند. بعضی از شود سر امام و دیگر شهدا به شام ارسال شدند و پس از  نیز معلوم می( 22/229و تاریخ دمشق ) 
نیز دراین خصوص سکوت  الخُلَفاء تاریخو  الطبقات الکبری مَثالِب،لْمَناقِبُ وَالْ، فُصُولُ المُهِِمَّة، اتَظَمْمُنْوَصیَّة، اَلْباتُ الْاِثْ، ارخْبحُ األرْشَ ،االمم ، تجاربکتب همچون 

 اند.  کرده وگزارشی نداده
؛ ناسـخ  184منتخـب التّـواریخ    ؛ 219؛ نفـس المهمـوم  942اآلمالمنتهی ؛  422؛ جالءالعیون 95/129راألنوار حا؛ ب2/212 سْمُجالِلْیَةُ اسْلِتَ ؛ 194.  اللهوف2

ن سعد نیز گزارشی مبنـی بـر   . ) اب229؛ مقتل امام حسین 111؛ لؤلؤ ومرجان  2/14؛ مقتل جامع 442و 424؛ مهیج األحزان 255؛ مقتل مقرّم  599التّواریخ 
 12فصلنامه تراثنا شاینکه پیکی از جانب یزید به کوفه آمد که عبیداهلل را ملزم به فرستادن اهل بیت به شام می کرد در کتابش نوشته است ـ ترجمة الحسین ، 

 (. 2/242و مقتل جامع  142ص 

( 1)                                        بازشناسی مقتل سیدالشهدا برگرفته از کتاب پژوهشی نو در ؛بررسی روائی و تاریخی اربعین سیدالشهدا و تحریفات آن  

 



مد و آگوید: پیك « وصیت کنید و سفارش بگویید که فالن و فالن روز در انتظار پیکند.»بود: 

نویسد:  آیت اهلل شعرانی می .«4تکبیر شنیده نشد و نامه آمد که اسیران را پیش من فرست

اند، دیده  )هـ ق( فوت کرده و او قطعاً کسانی را که در کربال بوده 141حَکَم در سال  بْنِ عَوانَة

 5توان داشت. ها روایت کرده است، به همین دلیل هیچ تردیدی در صحّت روایتش نمی و از آن

 : توجّه شایستهنكته 

را  ( کیلومتر  84) فرسخ  8بطور طبیعی کاروان ها در روزکه شیخ حر عاملی نقل کرده  همانطور 

برابر هم افرایش  دوگاهی مواقع به دلیل اضطرار یا عجله این سرعت تا اما 6طی کنندمیتوانند 

مدینه خارج شد سیدالشهدا به جهت تمکین نکردن ازبیعت یزید شبانه ازیافته است چنانچه 

 388 مسیر اما ؛فرسخ 16فرسخی مدینه تا مکه را در پنج روز طی نمود یعنی روزی  88و مسیر

و  ( مُحرّم 2 ، ورود به کربالذیحجّه  4خروج از مكّه  ) پیمودروز  24در اه تا کربال رمکّ کیلومتر( 0411) 1فرسخی

 حجّه()خروج سوّم ذیرا مبنای محاسبه قرار دهیم  سیّد بن طاوسیا گزارش دوّم  دینوریاگر گزارش 

به  کیلومتر(0101)فرسخ است  115 از کوفه تا شام به خط مستقیم فرسخ ( 01) روزی .روز پیمود 22در 

 115مسیر این  ها هم ترین پیك تند 8نوری  و محدّث شیخ عبّاس قمیسیّدبن طاوس، گفته 

که پیکی که همزمان خبر شهادت امام را به  کنند. همچنان طی میروز  28 در حدود ار فرسخی

) روزی ده  2فرسخی مدینه تا کوفه را طی کند 238روز  طول کشید تا مسیر  23مدینه برده بود 

روز طی  28سخی مکّه تا کوفه را درفر 388)مسلم بن عقیل( مسیر  و نیز  پیك امام  فرسخ(

 کیلومتر( 0211) فرسخی  288و یا مسیر فرسخ ( 00شوّال، یعنی روزی  0رمضان، ورود به کوفه  00) خروج از مكّه کرد 

) مرگ معاویه  18روز طی کرد 12شام تا مدینه را پیکی که خبر مرگ معاویه را به مدینه آورد، در 

ه مسیرطی شده پیك ک  درحالی فرسخ طی شده است ( 02جب پس روزی ر 22رجب، ورود پیک به مدینه  00

 و فرسخ برگشتن به کوفه( 020فرسخ رفتن به شام،  020فرسخ =   001)تر از مسیر مکّه تا کوفه است زیاد، بیش ابن

                                                 
 . 215؛نفس المهموم 224؛ مقتل مقرّم 942؛ منتهی اآلمال 181ؤ ومرجان ؛ لؤل11/141التّاریخ  ؛ الکامل فی5/942. تاریخ االمم والملوک 9
 .215. نفس المهموم  5
 .951ص  8. وسائل الشیعه شیخ حر عامل ج 4
به این میـزان  کیلومتر باشد زیرا ریز فواصل بین منازل به ترتیب  1822کیلو متر ( البته به نظر میرسد این مسیر کمتر از  4.) هر فرسخ 149. نفس المهموم 1

، تا ربذه 24، تا سلیله 55، تا عمق 52، تا معدن بنی سلیم 48، تا افیعیه 29، تا مسلح 95، تا غمره 99، تا ذات عرق 11، تنعیم تا صفاح 14است : مکه تاتنعیم 
، 95، تا شقوق 95، تا بطان 95، تا ثعلبیه 12، تازرود 98، تا خزیمیه 41، تا اجفر94، تا فید 22، تا توز 49، تا سمیرا 55، تا حاجر44، تا نقره 98، تا مغیثه 52

، تا قصر بنی 22، تا قطقطانیه 92، تا رهیمیه 95، تا عذیب هجانات 95، تا بیضه 25، تا ذوحسم 4، تا شراف 58، تا واقصه 98، تا عقیبه 28، تا قاع 92تا زبالة 
 کیلومتر میشود. 1952مجموعا  کیلومتر است که 22، و از قصر بنی مقتل تا کربال نیز 95مقاتل 

 22. ) در قمقام فقط تعیین مسافت آمده ( البته به نظر میرسد طـی ایـن مسـیر در     584؛ قمقام 119؛ لؤلؤ ومرجان  584؛ اقبال االعمال 529 اآلمال منتهی. 8
 .رین پیک در اینجا کاربرد نداردلذا کلمه تندت فرسخ که طبیعی هم می باشد 4روز حالت عادی است نه تندترین پیک ها، یعنی روزی 

 . 2/248؛ کشف النعمه  8/222البِِِِدایَة والنَّهایة  .4
لؤلؤ  182هیچ استنادی آمده که نامه توسط کبوتر نامه بر ارسال شده است که محدّث نوری در صفحه  بی تحقیق در باره اوّل اربعینکتاب  24. در صفحه 12

 شمرد.  ردود میاین احتمال را به طور مستند، م ومرجان

( 2)                                        بازشناسی مقتل سیدالشهدا برگرفته از کتاب پژوهشی نو در ،بررسی روائی و تاریخی اربعین سیدالشهدا و تحریفات آن  

 



 

 هیك روز هم در شام بود احتماالً

، استراحت و تجدید قوا ضمنکه 

 زیاد ابنجواب نامه  دریافت منتظر

خروج  وانگهی یزید شده است.از

این پیك از کوفه چند روز بعد از 

اهلل  به گفته آیت و عاشورا بوده

این پیك هر چقدر هم  11شعرانی

 د،که سریع رفته و برگشته باش

نزدیك به چهل روز  ااین مسیر ر

پیموده است و اگر این پیك دو 

برابر سرعت پیك یزید به والی 

عنی ) ی 12مدینه، حرکت کرده باشد؛

 28سه برابر سرعت معمولی که می شود روزی 

باز هم حداقل زمان ممکن،  ( فرسخ

روز نخواهد بود. و اگر  16کمتر از 

 است. زمان بردهروز  22برابر آن پیك رفته باشد که دو برابر سرعت معمول است ؛ 

 یاربعین حسین ةحرکت به سوی شام درآستانخروج اهل بیت از کوفه وگیریم،  نتیجه می پس

اضی در ـعالم بزرگوار مرحوم آیت اهلل قهر چند  13است؛ بودهو یا حداقل در دهه اوّل صفر 

کند  مُحرّم اعالم می 15تحقیق در باره اوّل اربعین، خروج اهل بیت از کوفه را در  43 ةصفح

اخبار ) بر اساس گزارش مُحرّم وارد کوفه شدند  12اما این موضوع غیر ممکن است زیرا اهل بیت در 

مُحرّم مجلس  13در روز  مُحرّم وارد کوفه شدند (، 00( در 008) تاریخ حلب( و 00/090) التّاریخ الكامل فی( 010) الطوال

مُحرّم، مجلس مسجد کوفه و شهادت  14در شهر بوده، در روز  امامعام و چرخاندن سر مطهّر 

عَفیف و سپس نامه برای یزید نوشته شده؛ پس نتیجه آنکه حتّی کبوتر نامه بر هم  بْنِ عَبْدُاللَّه

بْنِ  ةنَواعَامه به شام برده و جواب آن را بیاورد ضمن اینکه در گزارش تواند در یك روز؛ ن نمی

در چند کتاب دسته اوّل تاریخی آمده است، راویان کربال را شخصاً دیده و گزارشش که  مکَحَ
                                                 

 . که این معقول تر است منتخب التّواریخ یکماه اعالم کرده است 214؛  محمد علی خراسانی  در صفحه 215.  آیت اهلل شعرانی در نفس المهموم صفحه 11
سریعترازامام بیعت بگیرند لذا بیش  ترین زمان وقبل از پخش شدن خبر مرگ معاویه، خبر را به حاکم مدینه برساند تا هرچه .این پیک دستور داشت درکوتاه12

 فرسخ راه شام تا مدینه را پیمود.  11از دو برابر سرعت معمول یعنی روزی 
توان  نویسد: تاریخ دقیق آن در کتب تاریخی نیامده امّا بطور تقریبی می میکتاب بررسی تاریخ عاشورا  194. حجه السالم و المسلمین دکتر آیتی در صفحه 12

 ر بوده است.صف 18گفت در 

( 3)                                    بازشناسی مقتل سیدالشهدا گرفته از کتاب پژوهشی نو در بر، بررسی روائی و تاریخی اربعین سیدالشهدا و تحریفات آن  

 



تأکید و تصریح بر گذشت مدّت زمان حداقل چندین روزه بر رفت و برگشت پیك دارد؛ پس 

در خصوص  کامل بهاییدر کتاب  اعالم شدهروایت  صفر بوده و خروج اهل بیت از کوفه در ماه

 و و تردید ناپذیر استصحیح گزارشی کامالً االوّل  ربیع شانزدهم ام در شد اهل بیت به وور

د. ضمن اینکه هیچ ان هم تأییدکرده 14بعضی از محققین، علما و بزرگان دین ااین مطلب ر

  15در اسناد و کتب تاریخی نیامده است.تاریخ دیگری برای ورود اهل بیت به شام 

 گزارش کتب معتبر در خصوص روز اول صفر چیست؟
مصباح شیخ کفعمی، تقویم المحسنین فیض کاشانی، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی، در کتب 

شَهر صَفَر، فِی الْیَومِِ األوَّ ل اُدْخِلَ » آمده است:  کامل بهایی طبریو مقتل الحسین خوارزمی 

دمشق شهر را وارد  یعنی درروز اوّل صفر؛ سر مقدّس حسین  رَأسَ الْحُسَین مَدینَةَ دَمِشق.

آمده احتماالً این بزرگواران هم معتقد  نفس المهموم  382همان گونه که در صفحه  16«.کردند

بودند که سر مطهّر سیّدالشهداء به همراه پیکی که برای کسب تکلیف راهی شام شد به این 

شهر آورده شد و سر دیگر شهدا به همراه اهل بیت به شام فرستاده شدند. عقالنی هم همین 

 زیاد سر مطهّر امـام  کسب تکلیف در مورد سر مطهّر، معنایی نداشته و ابن است، چراکه

را طبق روال معمول  به شام فرستاد و برای نوع رفتار با اهل بیت و احتماالً درباره سرِ دیگر 

عقیل را همراه نامه به شام  مسلم بنملعون کسب تکلیف کرده است. چنانچه سرِ شهدا از یزید

بنِ سَعد هم در عصر عاشورا ابتدا سر مطهّر را به کوفه فرستاد و سپس سرهای فرستاد. عُمَرِ

 اهل بیت را به کوفه برد.دیگر شهدا و 

همراه  تاکید کرده که سر امام نفس المهموم  322حضرت آیت اهلل شعرانی هم در صفحه  

شهدا را همراه پیك، سریعاً به شام ارسال شده و در اوّل صفر به شام رسیده و بعد سر دیگر 

اهل بیت به شام فرستادند. در موقع ورود اهل بیت به شام نیز همچون شهر کوفه سرِ نورانی 

را به بیرون شهر برده و دوباره همراه کاروان اسرا وارد شهر کردند که این گزارش با  امام 

اشتباه با استناد به گزارش شیخ کفعمی،   ای به عدّه متأسّفانه دارد. همخوانیمحاسبه روزها نیز 

ابوریحان بیرونی، محدّث کاشانی و خوارزمی، ورود اهل بیت را به شهر شام در اوّل صفر اعالم 

کنند که غلط است، زیرا همان گونه که گذشت، گـزارش این بـزرگواران فقـط اشـاره به  می

 هم ذکر نشده است.  دارد و حتّی سر دیگر شهدا ورود سر امام 
                                                 

 . 194؛  بررسی تاریخ عاشورا 282؛ فیض العالم 214؛ منتخب التّواریخ  521؛ منتهی اآلمال241؛ نفس المهموم 121/225؛ بحاراألنوار 424.  کامل بهایی 19
غیر مستقیم بررسـی نمـودیم  امّـا تـاریخ      مقتل معتبر دیگر را بطور مستقیم و  82؛) ما نیز به غیر از کتب مآخذ این کتاب؛ بیش از  214. منتخب التّواریخ 15

 دیگری برای ورود اهل بیت نیافتیم. (
 . 541؛ قمقام 521؛ منتهی اآلمال214؛ منتخب التّواریخ 241؛ نفس المهموم 2/98؛ مقتل خوارزمی 521؛ آثارالبـاقیه 414. مصبـاح 14

( 4)                                       بازشناسی مقتل سیدالشهدا برگرفته از کتاب پژوهشی نو در ،بررسی روائی و تاریخی اربعین سیدالشهدا و تحریفات آن  

 



 واقعیت اربعین و انحرافات آن
زان و لهوف حْمُثیرُاألآری درباره اربعین، انحـرافی کوچك یا بهتر بگویم ابهـامی در دو کتاب  

شود و  بر و مجالس روضه  ذکر میـرافات فـراوانی در کتب غیر معتـرخ داده و متأسّفانه انح
هجری  61سال بیت درکربال در روز اربعین  اهلحضور به قطع و یقین،  هیچ سندی هم ندارد.

است. این  ممکن نبودهی و روایتی ـلی، نقلـبه دالیل متقن عقدر راه برگشت از شام  ری،قم
 دالیل عبارتند از:

زیاد به  رفت و برگشت پیك ابن آن نیز وجود دارد،  و مستندات ذکرشدکه  گونه همان  .0
اند و این  دانی بودهـه زنـتردید اهل بیت در این مدّت در کوف بوده و بی حدود یك ماهشام 

از  پس هم به شکل ضمنی آمده است.زان حْوف و مُثیرُاألـلهموضوع حتّی در دو کتاب 
ن هم نه از راه مستقیم و بیابانی که آ ؛به سوی شام حرکت دادند ااهل بیت ر برگشت پیك، 

ها به استراحت  شب بوده و تبلیغی، بلکه شهر به شهر و به صورت شودفرسخ  115
که شرح این مسیر و کردند حتّی در بعضی روزها هم جشن و پایکوبی می 11؛ختندپردا می

کنیم که: مرحوم  و در اینجا به این نکته بسنده می کتب مقاتل آمده درمنازل و شهرها 
پس از پنجاه کتاب  61دکتـر شهیدی در صفحه  و مرجان لؤلؤ و 181محدّث نـوری در صفحه 

ای که در کتب تاریخی انجام  با تحقیقات گستردهسال، پژوهشی تازه در قیام امام حسین  
ترین مسیر  صحیحنصیبین، حلب، بعلبک و شام ( کوفه، تكریت، موصل، سنجار،  )اند، این مسیر را  داده

در طول یك ماه  این راه تقریباً 18 کیلومتر است. 1588اند که مسافت آن حداقل  خوانده
اهل بیت  ،وقتی به شام رسیدندبه گزارشی  .دان هاالوّل به شام رسید ربیع 16 در شده و پیموده

 پس از ورود به شام، آنان 12.بندی کنند آذین اداشتند تا شهر ر نگهسه روز در دروازه شام را 
روز آن  1از این مدّتکه  28دان هشهر نگه داشت این درروز  45و به روایتی یك ماه  به روایتی ار

اهل  21پرداختند. به عزاداری برای امام  شام و پشیمانی ظاهری یزید()بعد ازمجالس مختلف در شهررا 
                                                 

ه خطاب به یزید . یکی از دالیلی که می توان اطمینان حاصل کرد که اهل بیت را از راه بیابانی نبرده اند متن خطبه حضرت زینب در کاخ یزید است؛ آنجا ک11
معتقد هستند انتخاب ایـن  ضمناً بعضی از مورّخان «. آیا این از عدل توست که دختران رسول خدا را به اسیری از شهری به شهری بکشانی و...» می فرمایند 

 مسیر به دلیل آن است که راه مستقیم، بیابانِِ صعب العبور و خشک و سوزان بوده است و امکان عبور کاروان از آن وجود نداشته است. 
، 82، تا سنجر 42تا تل اغفر  ،222، تا موصل 222، تا تکریت 22، تا ساباط 25، تا حصاصه 95ریز مسافت بین منازل به این قرار است: از کوفه تا بابل . 18

، 22، تا حماة 29، تا شیزر 29، تا کفر طاب 98، تا معرة النعمان 29، تا قنسیرین 85، تا حلب 125، تا دعوات 48، تا حزان 125، تا عین الورد 122تا نصیبین 
 کیلو متر میشود. 1595موعا کیلومتر است که مج 21و از دیر راهب تا شام نیز  22، تا دیر راهب 88، تا بعلبک 94تا حمص 

 .245؛ نفس المهموم  522؛ منتهی اآلمال 2/242 کامل بهایی. 14
مـاه ذکـر شـده و     2منتخب التّواریخ  218شَرحُ األخبار یک ماه و نیم،  2/244در صفحات   .119؛  لؤلؤ ومرجان 529؛ منتهی اآلمال 584. اقبال االعمال 22

که در آن اعـالم   ای به مدّت حضور اهل بیت در شهر شام نشده است، اما گزارشی اگر چه در بعضی از کتب، اشاره قمقام شش ماه ذکر شده است. نکته: 584
ها پوست انداخته و .... که در بیشتر کتـب نیـز آمـده، نشـانگر اقامـت       شود در مدّت حضور اهل بیت در شهر شام بر اثر مناسب نبودن مکانشان، صورت می

  م است.طوالنی مدّت در شهر شا
؛ منتخـب   581؛         ناسخ التّـواریخ  514؛ قمقام 522؛ منتهی اآلمال 245نفس المهموم ؛ 251؛ مقتل امام حسین 95/144؛ بحاراألنوار 421. جالءالعیون 21

آمده بعد از رسوائی یزیـد، فقـط ده    لؤلؤ ومرجان به نقل از تاریخ االمم والملوک 182. ضمناً در صفحه 182؛ لؤلؤومرجان 152؛ مهیج األحزان 211التّواریخ 
 روز در خانه یزید اسکان داده شدند.

( 5)                                          بازشناسی مقتل سیدالشهدا برگرفته از کتاب پژوهشی نو در ،بررسی روائی و تاریخی اربعین سیدالشهدا و تحریفات آن  

 



ربال برگشته ـاگر از شام به کیك ماه اقامت در شهر، از شام خارج شدند؛ حد اقل بیت بعد از 
 (انساب األشراف )بالذری  هایگزارش. و اگر دان هروز طی نکرد 28 کمتر از، هم اباشند، این راه ر

 ) مثیر األحزان(ابن نما  ) اعالم الوری(طبرسی  ) الطبقات الكبری(ابن سعد (شرح األخبار )قاضی نعمان 
 ) البدایة و النهایة(ابن کثیر و  ) المنتظم(ابن جوزی  ) تذکرة الخواص(سبط ) مقتل الحسین( خوارزمی 

مبنی بر فرستادن سر مطهر امام به مدینه و برگشت مجدد آن به شام را محاسبه کنیم 
جمع  ااین روزها ر شماراگر  اینكیك ماه دیگر هم به این مدّت اضافه خواهد شد.  حداقل

پس اهل بیت در اربعین اوّل ؛ ماه و چند روز پنجیعنی ؛ دوش روز می 168ـ  158 ،کنید
سه یا حتی اگر سرعت پیك ها را  و چنین امکانی نبوده است. برسندتوانستند به کربال  نمی
برابر سرعت معمول کنیم که سابقه چنین چیزی در کل تاریخ حتی برای پیك ها هم به  پنج

تا چه رسد برای کاروانی که در  ؛و امری محال است 22دست نمی رسد؛یك تعداد انگشتان 
 اسارت بوده اند و ...  باز هم نتیجه جدول زیر خواهد شد.
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در سه ردیف زیر ابتدا با سرعت 

معمولی یعنی روزی هشت فرسخ 

در ردیف دوم با سه برابر سرعت 

فرسخ  28معمول یعنی روزی 

پنج برابر سرعت معمول  سپس با

شده محاسبه فرسخ  81روزی  عنیی

 اما باز هم ناممكن است است

روز021 روز 20  روز  01  روز 01  روز  02  روز  80  رفتنکیلومتر  84روزی    

روز  29 روز 2  روز 02  روز 01  روز  00  روز  08  کیلومتر رفتن 088روزی    

روز  09 روز  8  روز  01  روز 01  روز  1  روز  9  کیلومتر رفتن 281روزی    

تـرین   که به دنبال اثبات رسیدن اهل بیت در اربعین به کربال هستند، مهـم  بعضی از کتبی. 2

کنند. در ایـن   استدالل برای حضور اهل بیت در اربعین اوّل را حدیثی از شیخ صدوق نقل می

است بعد از تشریح مکان استقرار اهل بیت در  روایت که از زبان فاطمه دختر امام حسین 

بْـنُ   عَلِـی  حِفُ الْمُعَصْـفَرَةُ ِِِلَـى أَنْ خَـرَجَ    اسُ الشَّمْسَ عَلَى الْحِیطَانِِ حَمْرَاءَ کَأَنَّهُ الْمَالَأَبْصَرَ النَّ وَشام آمده: 

جُز آنکه خون  ،نداشتند س سنگى بردر بیت المقدّ ؛الْحُسَیْنِِ بِِالنِّسْوَةِِ وَ رَدَّ رَأْسَ الْحُسَیْنِِ ِِِلَى کَرْبَالء

تا على بـن  ،  مانند پتوهاى رنگین ؛دنخورشید را بر دیوارها سرخ دید، تازه زیرش بود و مردم

حال شما خـود داوری کنیـد در   23.کربال برگردانده حسین را ب حسین با زنان بیرون شد و سر

این حدیث از اربعین یا خروج از شام به کربال سخنی آمده است!؟ بحث اصلی، سرخی آفتـاب  

مـاه   21روز تا  48که در روایات مختلف این مدّت بین  ت؛تا زمان پیوستن سر مطهّر به بدن اس

 اعالم شده است. 
                                                 

 . تمدافعین اربعین اول معتقدند در تاریخ موارد بوده که که مسیر کوفه تا شام طی ده روز پیموده شده که موارد آن در تاریخ انگشت شمار اس. 22
 .422؛ جالءالعیون95/192؛ بحاراألنوار 21/148أمالی صدوق  . 22



     ابـو ریحـان بیرونـی   کتـابش مستند بـه گـزارش    23مرحوم آیت اهلل قـاضی نیز در صفحه  

آمده  آثارالباقیهاند  امّا آنچه در  هجری به کربال آمده 61نویسدکه اهل بیت در اربعین سال  می

مَدینَةَ دَمِشْق ........ وَ فی الْعِشْـرینَ رَدّ رَأسَ   الْحُسَیْنشَهْرُ صَفَرْ، فی الْیَوم األَوَّلْ: اُدْخِلَ رَأسَ  این است:

،  اِلی مجثمة حَتَّی دَفَنَ مَعَ جـثته، و فِیهِ زِِیارَةَ األَربَعین، وَ هُم حَرَمه بَعدَ اِنصِرافِهم مِنَ الشَّـام ...  الْحُسَیْنِِ

در روز اوّل صفر، سر حسین را وارد دمشق کردند و یزید سر را پیش روی خـود گذاشـت ....    

یز در همین روز کشته شد ....  و در شانزدهم، مریضی پیغمبر شروع شد .... و علی ن بْنِ زَیْدِامّا 

در روز بیستم آن، سر حسین را به بدنش ملحق کردند و در همان جا دفن شد و بدین سـبب  

این زیارت را اربعین گویند که چهل تن از اهل بیت او پس از مراجعت از شام، قبرش را زیارت 

هجـری   61ستحضر شدید در این گزارش به هیچ وجه وقایع سـال  همان گونه که م 24کردند.

که در وسط این جمله، دو واقعه دیگر مربوط به سالهای قبـل و بعـد از    مطرح نیست همچنان

شـود کـه    گونه اسـتنباط مـی   هجری ذکر شده است و از عبارت آخر این گزارش این 61سال 

بود دیگر نیـازی   61بیستم صفر سال  هجری قمری باشد زیرا اگر 62منظور؛ بیستم صفر سال 

دانند چهل روز بعد از شهادت؛ اربعـین   به توضیح دادن اربعین وجود نداشت زیرا همگـان می

زخّار با استبعاد و مردود شـمردن   قمقام 586در صفحه  فرهاد میرزاکه مرحوم  است! همچنان

در ثـانی اگـر برداشـت     «هجری باشد  12قطعاً اربعین سال دیگر است که سنه » نویسد هجری می 61سال 

هجری است بـاز بایـد    61بیستم صفر سال  ابوریحانغلطی داشته باشیم و بگوئیم که منظور 

گفت در روایات وارده از ائمّه این موضوع تأئید نشده بلکه روایات ائمّه اشـاره بـه دفـن سـر     

با دست کم  هفتـاد و   . ثالثاً این در حالی است که شش گزارش مغایر آن25مطهر در نجف دارد

سند آن جُزء منابع  28کند که از این تعداد  نه سند معتبر وجود داردکه این امر را ناممکن می

در  آیت اهلل شـعرانی که بعضی از علما همچون  نکته مهمّ بعدی آن 26دسته اوّل تاریخی است.

ابوریحـان   گزارش منتهی اآلمال 521در صفحه  شیخ عبّاس قمی و نفس المهموم 434صفحه 

 دانند و معتقدند سر مطهّر به امام سجّاد داده نشد بلکه توسط فردی   را بسیار بعید می بیرونی

                                                 
هـا و   .توضیح ضروری: آثارالباقیه کتاب تاریخی یا مقتل نیست؛ بلکه موضوع آن در خصوص محاسبات ریاضی و نجوم در شناخت مـاه  528. آثارالباقیه 29

مناً ابـو ریحـان   ای شده است. ض های آن در اقوام و ملل مختلف است و گاهی نیز به تناسب به بعضی از وقایع مهمّ آن ماه، طی سالهای مختلف اشاره ویژگی
 صفر اعالم نموده است. 29« کد » تاریخ برگرداندن سر مطهر امام با حرف ابجد  242ص  1بیرونی در کتاب دیگر خود بنام قانون مسعودی ج

 . ) به نقل از امام صادق( 95/118؛ بحاراألنوار81 مَوالِیدلْتاجُ ا ؛9/11؛ مَناقِبِِ آلِِ ابیطالب48و  41. رک: کامل الزیارات  25
بیت به شام درشانزدهم ربیع االوّل؛ هفت سند  ج . اقامت طوالنی  زیاد از یزید و رفت و برگشت پیک به شام؛ بیست سند ب . ورود اهل . الف . استعالم ابن 24

خروج اهل بیت از شام در بیستم  سند  هـ . 11مدّت در شهر شام) یک تا شش ماه(؛ شش سند  د . سخن یزید مبنی برپس ندادن سر سیّدالشهداء به امام سجاد؛ 
 سند.  25صفر؛ ده سند. و. ارسال سر امام به مدینه یا نجف 

( 7)                                          بازشناسی مقتل سیدالشهدا برگرفته از کتاب پژوهشی نو در آن،روائی و تاریخی اربعین سیدالشهدا و تحریفات بررسی   

 



 ةالبته سبط ابن جـوزی در تـذکر   21دفن شد. دزدیده شد و در باالی سر امیرمؤمنان علی
( و عالمه امـین عـاملی در اعیـان    434) نفس المهموم(، شیخ عباس قمی در  354الخواص )

به مدینه بردند و بعـداً   ( می نویسندکه سرِمطهّر سیّدالشهداء را امام سجّاد1/62الشیعه )

 .28دانند ترین گزارش در دفن سر سیّدالشهداء  می به کربال منتقل شد و این گزارش را صحیح

ید سر امام را به مدینه فرسـتاد  ( می نویسد یز3/418ضمن اینکه بالذری در انساب األشراف )

( 3/152و سپس آن را به دمشق بازگرداندند و با همین مضمون قاضی نعمان در شرح األخبار )

( طبرسـی در اعـالم الـوری    5/114ذکر کرده است. همچنین ابن سعد در الطبقـات الکبـری)  

 ةدر تـذکر  ( سـبط 2/83( خوارزمی در مقتل الحسین )358( ابن نما در مثیر األحزان) 351)

( همگـی  8/284)یةو النها یة( ابن کثیر در البدا5/344( ابن جوزی در المنتظم )354الخواص) 

اشاره به فرستادن سر مطهر به مدینه کرده اند و به هیچ عنوان عقالنی نیست که ایـن همـه   

اسناد معتبر دسته اول تاریخی را نادیده گرفت و به هیچ وجه نمی شود در این مـدت کوتـاه   

ر مطهر به مدینه رفته و دوباره به شام و سپس به کربال بازگشته باشد. نکته آخر اینکـه در  س

آن در ذکـر  در کتب مقاتل و بین علما اختالف نظر زیاد است کـه   باره محل دفن سر امام 

را چهل روز  هایی، نقل شده که یزید؛ سر مطهّر امام . همچنین در گزارشمقاله نمی گنجد 

که این گزارش نیز ناقض برگشت سر مطهّر در اربعـین   22سجد شام نصب کرده بود!بر مناره م

 اوّل به کربالست.

انسـاب االشـراف، اخبـارالطِوال، الفتـوح،     در کتب قرن دوّم تا قرن هفتم هجری همچون . 0
دُ الفَرید، مقاتـل الطـالبیین، تـاریخ    قْارشاد، مُروُجُ الذَّهَب، طبقات ابن سعد، أمالی صدوق، اَلعِ

طبری، تاریخ یعقوبی، أمالی طوسـی، مصـباح کفعمـی، مصـباح المتهجـد طوسـی، الکامـل        

تـرین   و.... کوچكوَالتّاریخ، مقتل خوارزمی  ءُدْ، اَلبِیةو النها ایةالواعظین، البد ةوضرالتّاریخ،  فی

اسـتناد بـه    اند و برای نخستین بار در قرن هفتم،آن هم بـی  ای به سفر به عراق نداشته اشاره

 و  آمده دبن طاووس سیّ لهوفابن نما حلّی و  31زانحْمُثیرُاألکتاب  دو قبل، در 38های کتب سده
                                                 

تر باشد زیرا همان گونه که حاج شیخ عباس قمی هم به استناد کتب دسته اوّل تاریخی تصریح کرده است یزید ملعون در پاسخ سه  . به نظر این روایت صحیح21
؛ بحار األنـوار  255زان حْ؛ مُثیرُاأل114دهم و هرگز نخواهی دید و سر مطهّر را به امام سجاد نداد. ) اللهوف  ا به تو نمیخواسته امام سجاد؛ گفت: سر پدرت ر

 و .. (.  921؛ نفس المهموم 95/199
 هم اینگونه برداشت می شود که موسوی حائری هم به این اصل معتقد بوده اند.  سْمُجالِلْیَةُ اسْلِتَ( 2/942. از گزارش صفحه )28
 . 211؛ منتخب التّواریخ 921و922نفس المهموم ؛ 491کامل بهائی . 24
لم بزرگوار در شود سیّد بن طاوس به دلیل اختصار کتاب لهوف؛ سندی ارائه نداده است در صورتیکه چنین چیزی صحیح نیست زیرا این عا . گاهی گفته می22

  ... و   وَ رَوَیْتُ مِنْ کِتَابِِ أَصْلِِ الْأَحْمَدِ بْنِِ الْحُسَیْنِِ بْنِِ عُمَرَ  -1بسیاری از موارد در کتاب لهوف همچون :
و یا وفات سـیّد بـن    لهوفسال بعد از   29یا به روایتی  22 زانحْمُثیرُاأل منتخب التّواریخ آمده 218کبریت احمر و  244لؤلؤ ومرجان؛  112. در صفحات 21

 هم آمده است. زانحْمُثیرُاألدر  لهوفطاوس تألیف شده، پس احتماالً این موضوع نیز به استناد ذکر در 

( 8)                                          بازشناسی مقتل سیدالشهدا برگرفته از کتاب پژوهشی نو در آن،بررسی روائی و تاریخی اربعین سیدالشهدا و تحریفات   

 



هم نـامی   این دو کتابدر  اینکه ضمن ؛دان هنقل کرد های پسین هم مطلب این دو را سدهکتب 

وَ لَمَّا رَجَعَ نِسَاءُ الْحُسَیْنِِ وَ عِیَالُهُ مِنَ الشَّامِِ وَ بَلَغُوا الْعِرَاقَ قَـالُوا  : آمده استبلکه  هشدناز اربعین برده 

بَالءَ فَوَصَلُوا ِِِلَى مَوْضِعِِ الْمَصْرَعِِ فَوَجَدُوا جَابِِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِِیَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلدَّلِیلِِ مُرَّ بِِنَا عَلَى طَرِِیقِِ کَرْ

وَاحِـدٍ  قَدْ وَرَدُوا لِزِِیَارَةِِ قَبْرِِ الْحُسَیْنِِ فَوَافَوْا فِی وَقْتٍ   مِنْ آلِِ رَسُولِِ اللَّهِ  وَ جَمَاعَةً مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ رِِجَاالً

از شام بازگشتند   حسین خاندانچون زنان و ؛  وَ تَلَاقَوْا بِِالْبُکَاءِ وَ الْحُزْنِِ وَ اللَّطْمِِ وَ أَقَامُوا الْمَآتِم

ـ     ،راهنماى قافله گفتند ما را از راه کربال ببـر ه ب ،کشور عراق رسیدنده و ب ه پـس آمدنـد تـا ب
 هاشم و اهل بیت پیـامبر  ای از بنی با عدّهدیدند جابر بن عبد اللّه انصارى و قتلگاه رسیدند 

و با گریـه و   رسیدنددر آن سرزمین  همزمانپس همگى  اند، آمده  براى زیارت قبر حسین
هـا،    ه عزاداری پرداختند. این درحالی است که در صفحه قبل ایـن کتـاب  اندوه و سینه زنى ب

 32داد اهل بیت را به مدینه برگردانند. نوشته شده که یزید دستور

در هیچ یك از این دو کتاب، اشاره به روز اربعین نشده اسـت و مقصـود    الف. سه نكته مهمّ: 

هـر دو   ب .  تواند اربعین باشد که در این خصوص توضیح خواهیم داد این دو بزرگوار هم نمی

هر  ج .اند.  کتاب به حضور اهل بیت در کوفه، در مدّت رفت و برگشت پیك به شام اشاره کرده
اند؛ و ایـن سـه نکتـه مغـایر      ز شام به سمت مدینه تصریح کردهدو کتاب به خروج اهل بیت ا

تر، در خود این دو کتاب  هـم موضـوع     برگشت به کربال در روز اربعین است. به سخن صحیح
 برگشت به کربال؛ غیر مستقیم نفی شده است.  

ن درکتب تاریخی ما، دو کتاب بسیار معتبر و ارزشمند ویژه وقـایع و مباحـث روز  اربعـی     .8

ق(   553) متوفای ابو القاسم طبری  عماد الدین محمد بننوشته   بشارة المصطفی. الف است: 

در این دو کتـاب نیز به حضور اهل بیت در کـربال   33سیّد بن طاوس.نـوشته  مصباح الزائر ب.

اند جابر به همراه عطیّه برای زیـارت آمـده    ای نشده است و فقط نوشته در این روز هیچ اشاره

بودند. در صورتی که اگر چنین اتّفاق مهمّی صورت گرفته بود، بطور حتم در این دو کتاب ذکر 

ـ و مُثیرُاأل لهوفدر  ابن نماو  بن طاوسسیّد شد. با توجّه به آنچه گذشت،گزارش  می بـا  زان حْ

به دالیل زیـر، دو گـزارش    مصباح الزائرو  بشارة المصطفیدر  سیّد بن طاوسو  طبریگزارش 

 متفاوت برای دو زمان متفاوت است:

 ای به روز اربعین نشده است. هیچ اشارهزان حْمُثیرُاألو  لهوفدر گزارش  الف .

آمده، وقتی اهل بیت به کربال رسیدند، جـابر بـه همـراه    زان حْرُاأللهوف و مُثیدرگزارش   ب.

                                                 
 .251و  254؛ مُثیرُاالَحزان صفحات 118و 111. اللهوف صفحات  22
 .15و  19؛ بشارة المصطفی 284. مصباح الزائر   22
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هاشم به کربال آمده بودند! در صور تیکه در زیارت اربعین، جابر به همراه عطیّـه   ای از بنی عدّه

 هاشم  نیست. به کربال آمده و هیچ سخنی از افراد بنی

ای به رسیدن اهل بیت نشده و اگر چنین اتّفـاقی رخ داده   در گزارش زیارت اربعین، اشاره ج .

 تر از زیارت جابر است. شد که این مهم بود قطعاً باید اشاره می

در زیارت اربعین، نوشته شده که جابر بعد از چند سـاعت بـه همـراه عطیّـه بـه سـمت         د .

های کوفه رفتند و حال اگر در این روز، اهل بیت هم به کربال رسیده بودنـد، هـیچ گـاه     خانه

 رفت. کرد و به همراه عطیّه به کوفه نمی ای همچون جابر اهل بیت را رها نمی دلداه

رود ـ چندین بار به زیـارت    ات جابر، اصالً بعید نیست ـ که انتظار می از فردی با خصوصیّ هـ .

 قبر سیّدالشهداء رفته باشد و در دفعات بعدی زیارتش، با اهل بیت روبرو شده باشد.

سـیّد  و بعضی از علما معتقدند  محدّث نوری، دکتر آیتی، شهید مطهّری، شیخ عبّاس قمی . 0
 کتـاب  درها بعد که تبحّرش بیشـتر شـده،    را در سنین جوانی نوشته و مدّت لهوف بن طاوس

بعیـد  ا حضور اهل بیت در اربعـین ر ضمن اعالم حضور یکماه اهل بیت در شام،  األعمال اقبال

هـر چنـد بـه      34کند. را جبران می لهوفسان اشتباهش در  شمرد و بدین می مردود و نستهاد

در  سـیّد بـن طـاوس   تر آن است که منظور  نظر حقیر به دالیلی که ذکر شد، برداشت صحیح

ای هم  به اربعـین نکـرده اسـت و بـا      که هیچ اشاره به هیچ وجه اربعین نبوده؛ همچنان لهوف

 و اعـالم  اقبال األعمالمبنی بر رسیدن اهل بیت به کربال در  سیّد بن طاوستوجّه به استبعاد 

 کند. حضور یك ماهه در شام؛ این برداشت؛ قوّت بیشتری پیدا می

( 582بسیاری از محققین و بزرگان دین نیز همچون سید بن طاووس در اقبال األعمـال )  . 1 

) لؤلـؤ ومرجـان  در  محدّث نوری(، 612) جالءالعیون( و 181/334) بحاراألنوار در مجلسی عالّمه

قاموس در  عالّمه محمّد تقی شوشتری( ، 525) ی اآلمالمنتهدر  حاج شیخ عبّاس قمی(، 181
نفـس  در ترجمـه   آیـت اهلل شـعرانی  (، 44) عبقـات األنـوار  در  عادل العلوی(، 1/211)الرجال

منتخـب  در  محمّـد خراسـانی  (، 6/181) ناسخ التّواریخدر  محمّد تقی سپهر(، 315) المهموم
در  عالّمه شهید مطهّـری (، 368) الحسینعبد الرزاق موسوی مقرّم در مقتل (، 318) التواریخ

بررسـی  در  محمّد ابراهیم آیتـی (، دکتر 586) قمقامدر  فرهاد میرزا(، 1/38) حماسه حسینی
تحریـف  در  سـردرودی (، 153) مهـیج األحـزان  در  میرزاحسین یزدی(، 148) تاریخ عاشورا

و  خـوانی صـدق در مقتـل   در  حسـین نـوری  (، 226) شناسی عاشورا و تاریخ امام حسـین 

با جمع بندی روایات موجود، حضور اهل بیت در روز  تبیین یك تحریفدر  عبدالرحیم قنوات

                                                 
 . 114؛ لؤلؤ ومرجان 152؛ بررسی تاریخ عاشورا 218؛ منتخب التّواریخ 525؛ منتهی اآلمال 584. اقبال اعمال 29
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 دانند.   اربعین و در برگشت از شام را ناممکن اعالم کرده و این گزارش را نادرست می

نویسند: تمامی کتب مقاتل معتبر خـروج   می محدّث نوری، محدّث قمی و مرحوم خراسانی .2

و اجالّء فـن و  ن معتبر اخی یك نفر از مورّحتّ اهل بیت از شام را به سوی مدینه اعالم کردند و

شاید  35.همه گفتند به سوی مدینه رفتند، عکسه سفر به عراق نداشتند و بکری از حدیث، ذ

نـوری در لؤلـؤ و    میـرزا حسـین   هللا آیتحضرت بعضی همچون به همین دلیل هم هست که 
منکر شده و جزء تحریفات  از ریشه اموضوع حضور اهل بیت در کربال در روز اربعین ر مرجان

روزی آمده که درست است که خروج به سمت مدینـه  خواند. در بعضی از کتب ام عاشورا می

بوده؛  امّا در بین راه؛ تصمیم عوض شده است!  این موضوع بـه چنـد دلیـل  بعیـد بـه نظـر       

را میان دو چیز مخیّر گذاشت )ماندن در شام و برگشت به  رسد: الف. یزید، امام سجّاد می

بَشیر و  بْنِد. ب . دستور یزید به نُعمان ( یعنی با این سخن، اجازه رفتن به کربال را ندا36مدینه

توانست از این  بَشیر نیز نمی بْنِهمراهانش این بود که اهل بیت را به مدینه برگردانند و نُعمان 

 38فرمان یزید سرپیچی کند، هرچند به درخواست اهل بیت. ج. یزید، اهـل بیـت را همـراه    

سرباز و دستور حرکت  38همراهی  31دهند.سرباز فرستاد و دستور داد آنان را شبانه حرکت ب

شبانه، نشانگر آن است که یزید از تحریك احساسات مردم با دیدن اهل بیـت، در نتیجـه از   

قیام مردم واهمه داشت، به همین دلیل چنین دستوری صادر کرد و قطعاً از برگشت اهل بیت 

ه اهل بیت از شام به سـمت  اندک کرد. د. بسیاری از کتب تاریخی نوشته به کربال جلوگیری می

اند که آمدند تا به مدینـه رسیدند و گـزارشی از رفتن به  مدینه حرکت کرده و تـصریح کرده

بینـیم   هـ . بعضی از بزرگان و محققین معتقدند با مراجعه به کتب تاریخی، می اند. کربال نداده

مخالف راه شام به کوفه اسـت. دو راه  راه شام به مدینه از کنار دریای سرخ و مدیترانه و کامالً 

امّـا   38مجزّا از شمال و جنوب شهر شام است؛ حتّی چند کیلومتر مسیر مشترک هم نداشتند.

با پذیرش احتمال ضعیف این تغییر مسیر، باز هم بـه دالیـل ذکـر شـده در صـفحات قبـل       

 است.         بوده  61اربعین سال  ابن نما و سیدبن طاوستوانیم  بگوئیم که منظور  نمی

، مصباح المتهجـد در  شیخ طوسی، مسار الشیعهدر  شیخ مفیدبسیاری از بزرگان همچون  .4

هم غیر مستقیم، حضور اهـل بیـت در     مصباح در شیخ کفعمیو  العُدَدِ القَویّه شیخ رضی در 

                                                 
 اند از شام به مدینه رفتند.( . ) تمام مآخذ ما نیز نوشته218یخ ؛ منتخب التّوار115؛ لؤلؤ ومرجان 525. منتهی اآلمال 25
؛ قمقام   581؛ ناسخ التّواریخ 211؛ منتخب التّواریخ 251؛ مقتل امام حسین  522؛ منتهی اآلمال918؛ نفس المهموم 95/144؛ بحاراألنوار  421. جالءالعیون 24

 .282؛ مقتل مقرّم 114؛ مهیج األحزان  514
؛ 258و 251؛     مقتل امام حسین 522؛ منتهی اآلمال 421؛ جالءالعیون 95/144؛ بحاراألنوار254الم الوَری عْ؛ 214ِ؛ روضة الواعظین 2/182. االرشاد 21

 .582و 514؛ قمقام  581؛ ناسخ التّواریخ 211؛ منتخب التّواریخ 922و918نفس المهموم 
 .189ومرجان ؛  لؤلؤ 152؛ مهیج األحزان 1/22. حماسه حسینی 28
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در اند، چراکه خروج اهل بیت از شـام را   راه برگشت از شام و در روز اربعین را مردود دانسته

. مگـر     48اند از شام بـه سـمت مدینـه حرکـت کردنـد      و همگی تصریح کرده32صفر اعالم 28

صفر از شام خارج شده باشند و در همان روز هم به کربال برسند! البته  28اهل بیت درشود  می

با توجّه به آنچه گذشت، خروج اهل بیت در این تاریخ هم از نظر محاسبه روزها شدنی نبـوده  

 بحـاراألنوار در  عالّمـه مجلسـی  ( 582) اقبال االعمـال در  سیّد بن طاوسو بزرگانی همچون 

( و 586در قمقـام   فرهاد میـرزا ( 434) نفس المهمومدر حاشیه  هلل شعرانیآیت ا( 181/334)

اند؛ ولیکن  ( این نقل را صحیح و امکان پذیر ندانسته158)بررسی تاریخ عاشورادر  دکتر آیتی

گزارش نیـز، حضـور اهـل    ترین تاریخ در خروج اهل بیت از شام است که حتّی با این  این زود

اینکه موضوع حضـور   . باز اربعین صحیح نبـوده و همخوانی نداردبیت در راه برگشت و در رو

و بعضی از بزرگان نیز بـر ایـن معتقـد     شده  رد41ّلؤلؤ و مرجاناهل بیت در اربعین به کلی در 

روز اربعـین و   حضـور در  ـ التواریخ ناسخ احتمال ذکر شده در  42هستند، بعضی دیگر از علما

هـم بـا آنچـه درکتـب     از نظر محاسبات روزها اند که  ردهـ را محتمل شمراه رفتن به شام  در 

منتهی اآلمال و  525در صفحه  شیخ عبّاس قمید. امّا حاج مطابقت داردیگرگفته شده است، 

دانـد و   این احتمال را نیـز بعیـد مـی    تحقیق دربارة اوّل اربعین  32آیت اهلل قاضی در صفحه 

تـوان   نویسد اگر سندی وجود داشت، مـی  (  می142) بررسی تاریخ عاشورانیز در  دکتر آیتی

حضور اهل بیت در راه رفتن به شام را صحیح دانست امّا سندی ندارد. محدّث نوری هم ایـن  

بشارة المصـطفی و  نویسد اگر چنین بود، حتماً باید در دوکتاب  داند و می احتمال را مردود می

شـد و ایـن سـخن، اسـتدالل      ع آورده مـی که ویژه روز اربعین است این موضو مصباح الزائر

                                                 
؛ مقتـل  929؛ نفـس المهمـوم   585؛ قمقام 214؛ منتخب التّواریخ 584؛ اقبال االعمال 512؛  مصباح214؛ العُدَدِ القَویّه122؛ مصباح المتهجد 94. مسارالشیعه24

 به مدینه رسیدند. . توضیحات: در مصباح المتهجد شیخ طوسی آمده در بیستم صفر2/155؛ مقتل جامع 525؛ منتهی اآلمال 241و284مقرّم 
هـ اشاره نشده است به عنوان مثال شیخ مفید در مسارالشیعه پنج واقعه رخ داده در ماه صفر را  اعالم کرده است  41. البته در بعضی از این کتب هم به سال 92
همانگونه « هـ شهادت امام حسن 52ر سال هـ  رحلت پیامبر، بیست و هشت صف 11هـ شهادت زید بن علی بن الحسین؛ سوم صفر سال  121اول صفر سال » 

وقـوع آن   که مستحضر شدید شیخ مفید برای چهار مناسبت دیگر ذکر شده در کتابش سال را هم تعیین کرده است اما در این خصوص اصالً اشاره ای به سال
 الم نکرده و این موضوع جای تأمل دارد.نکرده است و استنباط بنده این است که شیخ مفید تعمداً در این مورد خاص سال وقوع آن را اع

در جـواب محـدّث نـوری     تحقیق در باره اوّل اربعـین . مرحوم آیت اهلل قاضی طباطبایی حدود سی سال پس از وفات آیت اهلل محدّث نوری کتابی به اسم 91
مرحوم قاضی کوشیده  . جزء کتب تحریفی استو...  لساکبهمنتخب طریحی، نورالعین، تظلم الزهرا، دمعة انوشته است.که بعضی از استنادات و مآخذ او چون 

تنها یک مورد در روز طی کرد، که بیشترین سرعتی که ایشان  12توان در کمتر از  است تا با ذکر مثال های تاریخی ثابت کند که مسیر کوفه تا شام را می
با پذیرش این سرعت باور نکردنی که پنج برابر سرعت معمولی است ) یعنی  فرسخ در هر روز است که حتی 28شاهد مثال آورده اند طی مسافتی کل تاریخ 

روز هـم   22روز رفت و برگشت پیک بوده است، حـداقل   12غیر ممکن است چراکه  41کیلومتر( نیز، باز هم حضور اهل بیت در اربعین سال  228روزی 
حضور اهل بیت در شهر شام بوده هرچند گزارش سید بن طاوس یک ماه و گزارش  روز نیز مدّت 12رفت و برگشت اهل بیت و به اقرار خود مرحوم قاضی 

روز، یعنی اوایل ماه ربیع األول پس می بینیم  52شود  روز نیز نیاز بوده سر مطهر به مدینه برود و برگردد؛ که مجموع آن می 12روز است،  95قاضی نعمان 
های مرحوم قاضی به کتاب لؤلؤ و مرجان، بحثی است مفصّل و خود بـه   بوده است. بررسی و نقد پاسخحتی با سرعت های فوق العاده هم چنین چیزی ممکن ن

 کنیم. رو ما به جهت اختصار از طرح مباحث آن بیش از این خوداری می تنهایی کتابی خواهد شد از این
 التّواریخ.  منتخب 214نفس المهموم؛ مرحوم خراسانی در صفحه  215.  آیت اهلل شعرانی در صفحه 92
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صحیحی است و باید آن را بپذیریم و همانگونه که گذشت، جمالت دو روایت حضـور جـابر و   

حضور اهل بیت نیز،  با هم همخوانی ندارند. در ثانی این احتمـال مغـایر گـزارش سـید بـن      

کرده اند در بازگشت  طاوس، ابن نما حلّی و ابو ریحان بیرونی است زیرا این بزرگواران تصریح

کند در راه رفتن به شام به کربال  از شام به کربال آمدند .شاید یکی دیگر از دالیلی که ثابت می

هایشان بر روی خاک صـحرا   هم اکنون بدن» گوید  اند، گزارش شمر به یزید است که می نرفته

مطهّر شـهدا هـم دفـن     های دانستند که بدن شك اگر از کربال عبور کرده بودند، می بی« 43 ...

 شده است.

دو راهـی از   سـر  شـود،  که در آن گفته میای  روضه گیریم با توجّه به آنچه گذشت، نتیجه می

یـا   ...وام بپرسـید   و ایشان فرمودند از عمّـه یم وال کردند به کدام طرف برؤس امام سجّاد 

کتـب  هـیچ یـك از   در  تـر،  از آن مهم و دصحّت ندار سخنان جابر و عطیّه با امام سجّاد  هیچ

پس  و عین عبارت، همان چیزی است که پیشتر ذکرشد. نیامدهچنین چیزی هم معتبر مقاتل 

هجـری قمـری )    61هیچ گزارش مستندی برای حضور اهل بیت  در روز بیستم صـفر سـال   

 اربعین ( وجود ندارد و سه احتمال وارد است: 

؛ بـه کـربال   زیـاد بودنـد   اسارت و همراه لشکریان ابـن  که هنوز در مسیر رفتن به شامدر  .0

 یر گزارش های تاریخی است.اند که این احتمال نیز ضعیف است و مخالفانی دارد و مغا آمده

در راه برگشت از شهر شام، قبل از آنکه به مدینه بروند در تاریخی نـا معلـوم؛ بـه کـربال      .2

 های نقل شده ضعیف است. اند که این نیز با توجّه به استدالل آمده

هجـری ( بـه    62صفر سـال   28پس از بازگشت به مدینه، در اوّلین فرصت ممکن ) شاید  . 0

اند و احتماالً جابر نیز در این تاریخ مجدداً برای زیارت مرقد سیّدالشهداء به کـربال   آمدهکربال 

 ترین احتمال است. ترین و منطقی آمده بوده، که این گزارش قوی

پیش بیاید: پس جایگاه و قداسـت اربعـین چـه     ها این سؤال یا ابهام ممکن است برای بعضی

شود؟ که در پاسخ باید گفت: قداست و جایگـاه اربعـین در جـای خـویش بـاقی اسـت و       می

، زیارت اربعین « 44زیارت اربعین یكی از صفات شیعه است» همانگونه که امام عسکری فرمودند 

در این روز اهـل بیـت بـه    نه از آن جهت به عنوان یکی از صفات شیعه معرّفی شده است که 

تعبیر مقام  لذاکربال آمدند، نه، بلکه از آن جهت است که روز زنده نگه داشتن یاد شهداست. 

                                                 
؛ مقتـل امـام حسـین     599قمقام  ؛ 512؛ ناسخ التّواریخ 525؛ منتهی اآلمال 282؛  نفس المهموم 95/124؛ بحاراألنوار225زان حْ؛ مُثیرُاأل2/111. االرشاد 92
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 خصوصیتش به خاطر این است که در اربعین یاد شهادت حسین  اربعینمیفرمایند: معظم رهبری، 

زنده شد و این چیز بسیار مهمی است. اربعین آن روزی است که بر افراشته شدن پرچم پیام کربال 

امام حسـین بـه   در آن روز آغاز شد، روز بازماندگان شهداست. حاال چه در اربعین اوّل خانواده 

ای اسـت و   اصالً عدد چهل در دین دارای جایگـاه ویـژه   45کربال آمده باشند، چه نیامده باشند.
آیات و احادیث فراوانی در این خصوص وجود دارد که از آن جملـه مـی تـوان بـه مـواردی      

» آثـار چهـل روز گنـاه     ب.« 1/131بحـار األنـوار   » کمال عقل در چهل سالگی الف. همچون 

شهادت چهـل مـؤمن در    د.« 541الخصال »آثار حفظ چهل حدیث  ج.«  1/38لشهاب مسندا

المزار الکبیر » آثار و برکات قرائت دعای عهد در چهل صبح  هـ .«  538الخصال » حق میّت 

ز. گریه چهـل روز  « 161کامل الزیارات » و. عدم پذیرش نماز شراب خوار تا چهل روز «  534
اشاره کرد؛ که جهت اختصار از طـرح  « 161کامل الزیارات » حسین زمین و آسمان برای امام 

 .  46 بیشتر آن خوداری می کنیم

چگونگی رسـیدن اهـل بیـت درکـربال     هیچ چیز در خصوص معتبر کتب مقاتل  متأسّفانه در

حضور اهل بیت در راه رفتن به شام بـوده کـه    ده که احتماالًآم خالتواری ناسختنها در  نیست.

کنـیم کـه ایـن     اند؛ البته باز هم تأکید می محتمل دانستههم دیگر 41بعضی کتب رااین مطلب 

اگـر   48موضوع روایت یا گزارش تاریخی نیست؛ بلکه یك احتمال است و سند تاریخی ندارد.

چه در زمان رفتن به شام و چه در برگشـت   - ترسیم کنیم در ذهنمان ابخواهیم این حضور ر

تـا بـه ایـن    ـ   بوده چنین نه حتماً ـ  نیم بگوییماشاید بتو ه باشیم،حالی داشت و زبان  -از مدینه 

ـ   اختیار از محمل بی اخود ر زنان و کودکانتمام  ،سرزمین رسیدند و هـر   هها به زمـین انداخت

هـر   اینکه بدانند قبر متعلق به کدام عزیز اسـت!  بی ،اند هکدام دوان دوان به سمت قبری رفت

ی کـه هـر روز آن بـه    سخت و دردناک هایگذشته، روزان فرسا جاز این فراق  روزها دچه باش

ـ    بـدن ، دیدنـد  اآخرین باری که این سرزمین رقدر سالهاست!  عزیزتـرین   ةهـای قطعـه قطع

اند که هـر کلمـه    هایی با عزیزانشان داشته سخنان و درد دل !ن روی خاک افتاده بوداکسانش

اند، عرش الهی را به لـرزه در آورده و   آن تیری است بر دل داغدار شیعه و هر آهی که کشیده

                                                 
 .28به نقل از کتاب  اشک باید راز دار باشد ص 22/8/1242های شهدای تهران .. بیانات معظم له دردیدار با جمع کثیری از خانواده 95
عین در فرهنگ اسالمی نوشته رضا تقوی دامغانی و اربعین در فرهنگ اهل بیت . جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص مراجعه فرمائید به کتب ارب  94

 نوشته عبدالکریم پاک نیا. 
 .214؛ منتخب التّواریخ 215نفس المهموم  . 91
گوینـد و...   ز علما مـی . در بعضی از کتب امروزی بی استناد یا با استناد به کتب امروزی دیگر و آنان نیز با عباراتی همچون در بعضی کتب آمده، بعضی ا98

ای فاقد اعتبار است همچنانکـه محـدّث    گونه اند که با توجّه به عدم ارائه سند معتبر مطالب این مطالبی را از زبان حضرت زینب و دیگر اهل بیت مطرح کرده
اند. از  استنادهائی را فاقد اعتبار و ارزش دانسته تحقیق درباره اوّل اربعین  چنین 41لؤلؤ ومرجان و آیت اهلل قاضی طباطبائی در صفحه 184نوری در صفحه 

 ایم. را رعایت کرده متن باال این نکتهکه ما در  حال باشد؛ همچنان کنیم که اگر هم خواستید مطلبی بیان کنید حتماً در قالب زبان رو توصیه می این
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 قرار و گریان کرده است! مالئك را بی

ـ    42زان حْمُثیرُاألو  لهوفدر  بْـنِ   رِابِآمده حضور اهل بیت در کربال مصادف بوده بـا حضـور جَ

آمـده  دالشهداء به کربال هاشم در کربال که برای زیارت قبر سیّ ای از بنی هاری و عدّنصَاَ هللابدُعَ

ابو جعفر محمّدبن ابی القاسـم   المصطفی ةاح الزائر سیدبن طاووس و بشاربدر کتب مص .بودند

حضور جـابر   ،ست و مختص روز اربعیناکه هر دو کتاب از کتب معتبر  (طبری) علی بن محمّد

ای بـه   ؛ امّا در هـیچ کـدام اشـاره   شده اعالم هجری 61سال  به قطع در روز اربعین، در کربال

 اهل بیت نشده است.حضور 

رشـی سـاکـرد غـم ریخته بر چـادر خـگ       وای سفـرش             ـد از حال و هـدردهـا می چـک  

ط دور و بـرشـقـاده فـودک بی پدر افتـک         ا چـشم کبـود و چند تا            ـها و دو تـتـک و تن  

رشـهمید چه آمد به سـفـاز نـچ کس بـهی                    امّاـاتـم ، ــده از شـدّت مــم شـخ ظـاهـراً  

ر بـال و پـرشـی مانـده سـتـگـوخـاثـر س      وچـه آتــش رفـتــه               ـروزهــا از گـــذر کـ  

ذرش ـد گُـتـفـاش نیـه ای کـمـقـرف علـط                    50یـاس نیـلی شدة فـاطمه با آن همه زخـم  

 51رببـال گـریـه شد از چشم تـرشـک ـةمـه                   ی شد خـالـیــه دمـض ایّـام اسـارت بـبـغُ

 زیارت جابر بن عبداهلل انصاری در اربعین

 ر به کنار فرات رفـت ـوقتی به کربال رسیدیم جاب وید:گ می بودههمراه جابر که عد بْنِ سَ  هیّطِعَ

و قدم به قدم و خوشبو کرد و آرام آرام  اخودش ر ونو پوشید ی ها لباس و غسل زیارت کرد و

ایشان حرکت کرد تا به کنار قبر   گفت به سمت قبر سیدالشهداء در حالی که ذکر خدا می

تـا روی قبـر    و گرفتم ادست جابر ر ؛روی قبر حسین بگذار اجابر به من گفت دستم ر .رسید

سـه   و تا به هوش آمد زدمبه صورتش و آب آوردم  !از هوش رفت، گذاشتم سیدالشهداء 

ـ جِا یُلَ یبٌبِحَ! ینسَا حُیَ: مرتبه صدا زد ـ بِحَ بُی  اآیـا دوسـت جـواب دوسـت ر     ،حسـین  !هیبَ

ـ اتو چطور می ،داد و گفت: جابر اش ریخودش جواب خو سپس ؟دهد نمی در  ،جـواب دهـد   دن

شروع کرد به خواندن ه قبر اصحاب رو ب آن گاه است؛ حالی که بین بدن و سر او جدایی افتاده

 اَ دُاشـهَ  هلِحْرَبِِ تْاخَنَاَ وَ ین سَالحُبرُقَ کَائِنَفِت بِِلَّی حَتِالَّ احُوَرْاَا الْهَتُـیَّاَ مْکُیْلَعَ المُالسََّ  :52این زیارت
                                                 

جابر آورده شده که در متن عربی آن نیست. هر چند مترجم محترم با گنجانـدن  زان، جمالتی از زبان امام سجاد خطاب به حْترجمه مُثیرُاأل 242. در صفحه 94
گرفتـه   این سخنان در ] [ مشخّص نموده که سخنان مذکور در متن عربی نیست؛ ولیکن سندی هم ارائه نکرده است تا مشخّص شود این مطلب از چه کتـابی 

 جم باشد. شده  است. به احتمالً قوی سندی نیز ندارد و سخنان خود متر
 ( که به هیچ وجه در شأن اهل بیت نیست .با چنین موی پریشان و بدون معجر . متأسّفانه در نسخه اصلی این مصرع اینگونه آمده بود )52
 .اینگونه آمده است : همه بغض چهل روزه او خالی شد ( اول بیت آخر  در نسخه اصلی این مصرععلیرضا لک . )  . 51
 األحزان نیامده است.یرثمُو  سایر شهدا در مقتل مقرّم، مهیج األحزان، منتخب التّواریخ. متن زیارت نامه 52
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ـ  مْهُیتُْهَنَ وَ وفِعرُالمَم بِِهُرتَمَاَ وَ ةَوکَالزَّ مُتُیْآتَ وَ ةَوالَالصَّ مُتُمْقَم اَکُنَّ ـ نْمُالْ نِِعَ ـ جَ وَ رِِکَ ـ لْم المُهُتُدْاهَ  وَ دینَحِ

   !53ینَقِالیَ مُیکُی اتَتَّحَ هللِِا مُتُدْبَعَ

 ت ـر اســبـمــیـات پـدازِ وفـگــانــا روز جــی         ت         ـر اسـشـحـح مـبـا صـو یـن تـعیـام اربـّای

 فــزا تـر اسـتبیش از هـزار سـال گذشته است و اربـعیـن                   از اربــعــیــن اوّل تــو غــم  

 دوران هـر حمـاسـه ، دو روز است و دور تو                  از ابـتــدای خـلـقت ، تـا صـبـح محـشر است 

 هرجا عزای توست، همان جا حـریم توست                  هر پیـرِ دلِ شکسته در آن بـزم ، جابـر است

 اشک مصیبت تو ، فرات است و کـوثـر است                 احــرام مـا لـبـاس سـیـه ، کـعـبـه کــربــال   

 جـابـر بـپـوش جـامـة احـرام  و غـسل کـن                   کاین سـرزمین مـزار بـدن های بی سر است

 این جا نه کعبه، کعبه در این جا کند  طواف                   این جـا نه خـانـه ، خـون خداونـد اکبـر است 

 بـر در این زمـیـن مـقـدّس، وقـوف کن                   کاین جا نکوتر از عرفات است و مشعر استجـا

 بـاالی سـر میـا، کـه سـری نیـست در بـدن                  پـایـیـن پـا بــیـا کـه تـن پـاک اکـبــر اسـت 

 دور از تـمــامی شــهـدا  قــبـر دیـگـر اسـت  جـابـر بـه دور قـبــر بـگـرد و نـظـاره کـن                  

 بـوی حـبـیـب مـی وزد از خــاک آن  مـزار                  آری ، حبیب ، نـورِ دو چـشـم مـظـاهـر است

 جـابــر بـیـا بـه جـانـب گـودالِ  قـتــلـگـاه                   کـان جـا به گوش ، نـالة زهـرای اطـهـر است 

 جـابـر ز قـتـلـگـاه بـیــا ســوی عـلــقـمــه                  کــان جـا حسیـن را ، سرِ سـردارِ لشکر است 

 از جـان ، مـزار حـضـرت عـبـّاس را  ببوس                  چون با سـرشـک فاطمه ، خاکش مخمّر است

 گـاهی حسیـن ، گـاه حسن، گـاه حیـدر است                  کیست؟ آن که به رزم و به حلم و صبر عبّاس

 عـبـّاس کـیـست ؟ سـروِ روان دو فــاطـمـه                  عبّـاس کیست؟ چـشم و چراغ دو مـادر است

 54جـابـر کـه بـر لـبـش                  در روضــة حـسیــن ، ســالمِ مـکــرر اسـت مـیـثـم سـالم بـاد بـه

 

                                                 
؛ مهـیج  289؛ مقتـل مقـرّم   218؛ منتخب التّواریخ 254؛ مقتل امام حسین  524اآلمال منتهی  ؛ 95/194؛ بحاراألنوار 242األحزانیرثمُ؛ 284. مصباح الزائر 52
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هیز کرده و تذکر مهم : مطالب این جزوه جهت آگاهی مداحان و منبریان محترم است تا از بازگو کردن آنچه واقعیت ندارد پر

با عنایت به اینكه در وسط مجلس روضه جای بحث و خدایی ناکرده مرتكب گناه تدلیس و یا تحریف حدیث نشوند؛ لذا تقاضا داریم؛ 

 یا جا انداختن موضوع بطور کامل نیست؛ از طرح آن در هنگام روضه خوانی که موجب تشویش اذهان میشود خوداری فرمائید.


