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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 اند؟ به زیارت کربال آمده شهادت امام حسینآیا کاروان اسرا در همان نخستین اربعین 

شام، مسیر حرکت، سرعت سیر، ، کاروان اسرا، ، زیارت کربالاربعین امام حسینکلمات کلیدی: 

  .مدینه، نجف، ر شهدان رؤوس مطهّبازگرداندیزید، معاویه، اسالم اموی، اسالم حقیقی، 

خیان و علایا   نویسیان و مورّ  بیین سییر    ،رسیید  باشید  ی اسرا به کربال  در مورد اینکه روز اربعین قافله

و از هایان   این کاروان هیچ وقت بیه کیربال نیامید    معتقدند اصالً . بعضیاختالف نظرهای زیادی هست

 یشیان و ابرگردانید وطن خودشان  وسات مدینه رفت. یزید دستور داد  بود که اینها را به شهر  شام به

ن احتایال را هیم   البتّیه هایی  های بعد بود  که  سال ،آمد  باشند اگر هم احتااالً .اصالً به کربال نیامدند

هم معتقدنید روز اربعیین روز خیروس اسیرای      اند. بعضی هگفت طور بعضی این دهند؛ مورد تردید قرار می

ی ث قاّی مرحوم محدّکه ید ا  دید حتااًدر مفاتیح از شهر شام است؛ نه ورود اسرا به دشت کربال. کربال 

؛ ولیی  اسیت  سات مدینیه  بهشهر شام ی اسرا از  روز خروس قافله ،روز اربعینگوید  میو هاین را نوشته 

اسیت کیه   تش هم این ند؛ علّا  ن هم روز خروس را روز نهم صفر ثبت کردنویسان و مورّخا برخی از سیر 

ن هیم از آن معجیزات   شام ملتهب شد. ای ،ای که اسرای کربال در شام بودند حال در این یک هفتههر به

از آغیاز،  ه وارد شیام شید و   امیّی  اسالم با بنیی  اصالً بود. عجیب است. شام بویی از اسالم استشاام نکرد 

حکومت و والیت شیام بیه بیرادر     ،ف شدوقتی که شامات تصرّ. سفیان بر شام حکومت کردندخاندان ابو

بیسیت سیال   سال در شام حکومت کیرد.   چهلو  ه سپرد  شد و بعد از مرگ او معاویه حاکم شدمعاوی

مسیلاین بیر    ی عنیوان خلیفیه   بیست سال هم بهو  لی حکومت مرکزی در شام حکومت کردعنوان وا به
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سیال دوران امیام    د  شیام قیرار داد و حکومیت کیرد؛     پایتخت خودش را ،های اسالمی سرزمین ی هاه

ی از اسالم حقیقی استشیاام  بویشام مردم این ؛ بنابرالحسین اهللعبدد  سال دوران اباو  مجتبی

ایین   ؟!ای کردنید  ی اسرا؟! چه معجیز   دانند. چه کردند این قافله اسالم می ی اهمجسّرا معاویه  نکردند؛

هیا را   ]آن جسیارت  ،شام شد ل ما  صفر، وارد شهردر اوّقافله،  هایی بودند که روزی که این مردم هاان

به اسرای کربال کردند و  شادی می ؛جشن گرفتندو ین بستند کردند.[ دیدید چگونه آذ بیت به اهل

ل اوّ چه کردنید! ااگیر   بیت نُه روز اهلاکثر حدّ وظرف یک هفته شاید کردند.  توهین و جسارت می

ه روز چیه  ظرف نُی  تواریخ از شام بیرون رفته باشند( نهم صفر هم بنا به برخی از ،صفر وارد شد  باشند

ن یزید بیه او توصییه   مشاورا ! شرایط بسیار بحرانی شد وانفجار قرار گرفت؟ ی هکردند که شام در آستان

 خود شام علیه تو برخواهد آشفت! هست خودت را از دست اسرای کربال رها کن؛ واالّ طورکردند که هر

 .  برگردانید این بود که یزید دستور داد اینها را به مدینه

 ادبه یک دو راهیی رسیید و از حضیرت سیجّ    قافله های کربال  هم که نقل شد  نزدیکی موضوع این

، نیه  آن دو راهی نزدیک شام است سات کربال، سات مدینه یا به به ،که به کدام سات برویمسؤال شد 

است؛ هیچ دو راهیی در  دو را  متفاوت و مجزّ تش هم این است که را  مدینه با را  کربال اصالًعلّ کربال.

ی که در اصیل  است؛ لذا کسانها مجزّ را  شود؛ کامالًمدینه نیست که به دیگری ختم  را  کربال یا در را 

گوینید آخیر را  مدینیه     میکه  استلشان هاین اند، یکی از دالی  ورود اسرا به کربال تردید کرد ی واقعه

 ،کیربال بیرود  دو راهی نداریم که یکی بیه  هیچ ؛ از هم جداستاین دو تا را  کجا به کربال ارتباط دارد؟ 

؛ یعنی وقتی قافله از شام بود های شهر شام  دو راهی وجود داشته در نزدیکیاگر  یکی به مدینه. ظاهراً

آنجیا   سات کربال و ی به، دیگررفت میسات مدینه  بهیکی  که جاد  دو را  وجود داشت در ،آمدبیرون 

و ل کیرد  باشیند   محیوّ  کبریسؤال شد  باشد و حضرت هم امر را به زینب  اداز امام سجّباید 

کیه  نگذاشیتند  سیعد  ما نتوانستیم و سپاهیان عار بال؛کرهم فرمود  باشند که برویم  حضرت زینب
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بر آنها عزاداری کنییم.  و بگرییم  ؛ر شهدایاان وداع کنیماجساد مطهّ ؛ باتربت شهدایاان را زیارت کنیم

 ما را ببرید به کربال. 

نهم صفر از شیام خیارس    مثالً ایشانداد   ند که این مسافت اجاز  نایا هگفت ،تردید دیگری هم که شد 

دوازد  روز وارد کربال شد  باشند؛ این مسافت بیش از آن است که  ،شد  باشند و بیستم صفر بعد از د 

موجیود   هیایم  در یادداشیت محاسباتش هیم   ؛ت طی کرد. این را هم من محاسبه کردمبشود در این مدّ

 اهللحضیرت اباعبید  م. ا  حسینی را بررسیی کیرد   ی به شش ماههیر این سفرِ نزدیک است. تاام مس

ه شدند. بعد از آن فشاری که حکومیت  مکّز مدینه خارس شدند و پنج روز بعد وارد اوهشت رجب  بیست

افت را بیر تعیداد   مسی  اگیر . خارس شدند هسات مکّ بهایشان از مدینه  ،آورد که حضرت باید بیعت کنند

روییه کیه روز هشیتم میا      التّ ییوم  ،روز ترویه حضرتشود.  سرعت حرکت معلوم می د،کنیتقسیم روزها 

را کیه  م وارد کربال شدند. این روزها و مسیافتی  ه خارس شدند و روز دوم ما  محرّاز مکّ ،ه استالحجّ ذی

بعید عصیر    .دآوری به دست میهم اینجا  درسرعت سیر را  ،در نظر بگیریدبین این دو نقطه وجود دارد، 

در ؛ اسیرا  نگیه داشیتند  در کربال  شب یازدهمدانید اسرا را  چون میاز کربال حرکت کردند؛ روز یازدهم 

خیواهیم   میا میی   ،سیعد گفیت  تش هم این بود که عار؛ علّدر کربال ماندند سوخته های نیم هاان خیاه

جنایتکیاران کیربال را کیه     پلیدروز یازدهم اجساد و ماندند  دفن کنیم.را که کشته شدند، سربازهایاان 

نید؛ در حیالی کیه پیکیر     نشان به درک واصل شد  بودند، دفین کرد و یارا الحسین دست اباعبداهلل به

تقدیر مسافت بین کربال و کوفیه  هر . بهبر روی خاک افتاد  بودو سایر شهدا  الحسین ر اباعبداهللمطهّ

تقسییم   بیر زمیان  ازدهم وارد شهر کوفه شدند، باز روز دو را که بعد از ظهر روز یازدهم حرکت کردند و

که  ه شهر شام را هم باز محاسبه کنیدخروس از شهر کوفه و ورود ب آید. ، سرعت سیر به دست میکنید

ی اسیرا از کوفیه    قافلیه  ،ویک الحرام سال شصت مچند روز نقل شد ؛ یا روز پانزدهم ما  محرّ ی با فاصله

ظر بگیرید ی بین کوفه و شام را هم در ن . فاصلهروز هجدهم، نوزدهم سات شام حرکت داد  شد ، یا به
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آید. حاال بیا ایین منطی      کنید، سرعت سیر به دست می هاچند کیلومتر است، تقسیم بر تعداد این روز

هفتیاد تیا   روزی بیین   سرعت تقریباً ،تاام این مسیردر شود میانگین سرعت سیر را به دست آورد.  می

کیلیومتر در روز   هشیتاد اکثر بیه  ضی جاها که خیلی سریع رفتند، حیدّ کیلومتر بود ؛ بع هشتاداکثر حدّ

دانیید کیه اگیر د      . میاست کیلومتر در روز طی شد  هفتادرسید  و بعضی روزها این مسیر با سرعت 

رسد بیه  شود رفت، چه  با پای پیاد  هم می راکیلومتر  هفتساعتی  ،ندساعت در روز حرکت کرد  باش

بیین شیام و کیربال را هیم در نظیر       ی فاصیله  ،سرعت که به دست آمد این .باشندکه سوار بر مرکب این

اسیرا از شیهر شیام در روز نهیم میا  صیفر تیا ورودشیان بیه           ی که بین خروس قافلیه را بگیرید و زمانی 

 بینید با هاین سرعت قابل طی شدن است.   می ، دقیقاًستکربال

 درآن روز  ی هداد  با وسایل نقلیّی  بین شام و کربال اجاز  نای ی فاصلهاین آن تردیدی که شد  که بنابر

منتفی اسیت؛   ،اسرا باشد ی روز ورود قافلهتواند  نایل این روز اربعین سال اوّت طی شود و بنابراین مدّ

ه، حرکیت  از مدینیه بیه مکّی    اهللبه هاین دلیل که مسیر حرکیت اباعبید  یعنی امکانش وجود دارد؛ 

به شام با هاین حدود سیرعت  اسرا از کربال به کوفه، و از کوفه  ی ه به کربال، حرکت قافلهمکّاز حضرت 

 امکانپیذیر اسیت   کامالً ،و اگر هاین سرعت را در نظر بگیرید تردید نیست.اینها که دیگر در  طی شد ؛

پی    .رد شد  باشنداسرا روز نهم ما  صفر از شام خارس شد  باشند و روز اربعین به کربال وا ی که قافله

شیود بایید   چون هر چییزی بخواهید واقیع    شود.  برطرف میامکان ندارد،  گویند اصالً این تردید که می

دیگر  ،برند زیر سؤال می آن وقت شواهدی برای وقوعش بیاوریم. وقتی امکان را کالً امکان داشته باشد؛

ای کیه بنید  عیرر کیردم کیه       محاسیبه  گیرد؛ ولی با این تاام روایات تاریخی هم مورد تردید قرار می

اینجیا وارد آن  م خیواه  منتها نای؛ ما  یادداشت کرد تک را تکهای طی شد   و زمانمسافت تاام مسیر 

بعضیی جاهیا بشینوید ییا     چون ماکن اسیت   ؛ولی خواستم خدمتتان عرر کنمبحث خیلی ریز بشوم؛ 

وقوعش را هیم بزرگیانی    نه امکانش هست. ن نداشته و چنین چیزی نبود ؛مطالعه کنید و بگویند امکا
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سیات   ی اسرا از شام به ند روز اربعین روز خروس قافلها هانی گفتکسعنی درست است که اند. ی ثبت کرد 

اسرا به کیربال روز اربعیین    ی ورود قافله ،ند که خیرا  متونشان نقل کرد درا بزرگانی هم مدینه است؛ امّ

دومین میاجرایی کیه روز    ترتیب . بدیند و اسنادی بر وقوعش هستبود ؛ پ  هم امکان دارد هم شواه

ی  اسییرا بییه دشییت کییربال و آن صییحنه ی ه، ورود قافلییهداد ، بعیید از زیییارت جییابر و عطیّییاربعییین ر  

 که هنگام ورود این قافله ر  داد. است ای  دهند  تکان

کردیید، ]اینجیا را     زییارت  کیه حیال  آمدند و از جابر خواستند که  ادامام سجّ ،که نقل شد طور  آن

يا  فرمودند:  سپ  ؛بغل کردندپیرمردی بود که جابر را و  آمدندجلو خلوت کنید تا بانوان بیایند.[ ابتدا 

جیا بیود کیه میردان میا را بیه        جابر! به خدا سوگند هاین :نا ف ل  ط  ا    ح ت  ذ ب   ج ل ن  و  ر    ق ت ل ت   الل   يه ن  و  ه   !ر  ج ب  

  ح رِّق ات   سا ُ ن  و  ن   ت  ي  س ا    و  د؛ ذبیح کردنید.   را سر بریدنو شیرخوار ما های خردسال  هو بچّرساندند  شهادت

های ما را به آتیش کشییدند.    های ما را به اسارت گرفتند و خیاه جایی است که زن اینجا هاان 1:نا ي م  خ  

بیه آتیش    زنیان میا و محیلّ   ن به اسارت گیرفت  محلّ ،قربانی شدن اطفال ما این قتلگا  مردان ما، محلّ

املی نقیل کیرد  و مقیرّم هیم در     مرحیوم عی   ی یعهالشّی  های ماست. این عبارات را اعییان  کشیدن خیاه

هم امکانپذیر است، هیم شیواهد و   این ؛ بنابرندا  ؛ دیگرانی هم نقل کردآورد خودش  الحسین مقتل

 .است  ر  داد هایی وجود دارد که این واقعه در روز اربعین حسینی گزارش

ر شیهدا بیه کیربال و دفین     ن رؤوس مطهّی بازگرداندنقل شد  ای هم که برای روز اربعین  سومین حادثه

ترمیم کند. یادتیان  شام را علیه خودش دید، خواست به نوعی . وقتی که یزید اعتراضات داخل ستآنها

! او ایین  بکشید من نگفته بودم حسین را : خدا لعنت کند پسر زیاد را، در هاان مجل  گفتکه هست 

ی و اینکه ییک نیوع تسیلّ    برایجا خواست حساب خودش را جدا کند و بعد  کار را کرد ! یعنی از هاین
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امیام  از ، برگردانید بیه مدینیه   اسیرا را   ی ترمیای باشد که اعتراضات مردمی بخوابد، قبل از اینکه قافله

 ، برگردانید.ما به غارت بردیدکه از را آن چیزهایی  :فرمودند حضرت ؟خواهید پرسید چه می ادسجّ

آنها که چیزی  :گفتو ب کرد یزید تعجّ .به ما برگردانید بود، الحسین ای را که بر تن اباعبداهلل جامه

ای  جامیه  !دانی تو نایه، ن :د. فرمودنهای طالی فراوانی به شاا خواهم داد ! ارزشی ندارد! من سکّهنیست

را  ی آن با دست خود رشته بود؛ پارچه زهرا ی ما فاطاه ی  را جدّ ، نخ آنبود که بر تن حسین

هرحال برگردانید  شید.    به 2 !جامه دوخته بود حسین یبرای روز عاشوراخودش فراهم کرد  بود و 

هیا   در اینجا هم نقل البتّه 3است؛ ر شهدا بود رؤوس مطهّ برگرداندنکه نقل شد  هم یکی از چیزهایی 

م و اگیر ایین را مسیلّ    برگرداند  شد الحسین عبداهللمطهّر اباسر  ،است مآنچه که مسلّ .متفاوت است

معنیی   چیون ؛ سات سرزمین عراق آمدند به اسرا ی قافله اینکه قطعاً است بربگیریم، خودش یک قرینه 

 ببرَند. سات مدینه  بهنداشت که سر را 

و آنچه جیای اخیتالف نظیر     4تقدیم شد  الحسین سر حضرت اباعبداهلل ،م استحال آنچه مسلّهر به

 ی هرؤوس بقیّی یا نه؛ بعضی قائلند کیه   برگرداند  شدهست این است که رؤوس سایر شهدا هم به کربال 

مشیرّف   بیه شیام   هو رقیّی  . عزیزانی که برای زیارت حضرت زینیب کبیری  برگرداند  نشدشهدا 

هداء؛ نیام رؤوس الشّی   قسیاتی اسیت بیه    ،کنار قبرستان بزرگ شیهر شیام   که، خاطرشان هست اند شد 

 اکبیر  ، سر علیّالفضلسر حضرت ابا اند؛  درست کرداز سر شهدا هم ناادهایی و ضریحی هست 

 ی هآنجا ناادی ندارد. در واقع با این باور است که سر بقیّی  الحسین و سایر شهدا؛ فقط سر اباعبداهلل

                                            

 .   11، ص 7، ج 7الحسین االمام و موسوعۀ101نماحلّی، مثیراالحزان، ص  ؛ ابن191طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن2

 .218ص  ،المهموم نفسقمّی،  ، به نقل از محدّث812. مقرّم، مقتل، ص 8

 .  112، ص 17العلوم، ج  اصفهانی، عوالم و بحرانی 191طاووس، لهوف، ص . سیّدبن1
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رؤوس که هم معتقدند  برگرداند  شد؛ ولی بعضی عبداهللحضرت اباشهدا آنجا دفن شد  و فقط سر 

 ی شهدا برگرداند  شد.   هاه

یک قول این  .هم دو قول وجود دارد الحسین ر حضرت اباعبداهللس مطهّدفن رأ در مورد محلّ حال

ط امام به کربال برگرداند  شد و توسّ الحسین ر حضرت اباعبداهللاست که هاین روز اربعین سر مطهّ

بیرونیی هایین    ریحیان ؛ ابوکینم  میی را عیرر   هایی از اسناد دفن شد. ناونه کنار پیکر مطهّردر  ادسجّ

ملحی  شید.   هایشیان   بیه بیدن  ر شیهدا  م روزی بود کیه سیرهای مطهّی   که روز چهلّروایت را نقل کرد  

مسیتوفی هیروی ترجایه کیرد  و      نیام  فیرد فاضیل و دانشیاندی بیه    حسین کیوفی را    البلدان ابین  فتوح

ر د  کییه سییر مطهّییکییرنقییل  را هاییین هییا اش و در اییین حاشیییه ؛ در کنییار ترجاییهزد هییایی  حاشیییه

نقیل دیگیری هیم     5.ملح  شید  رشانهای مطهّ و شهدای دیگر روز اربعین به بدن الحسین اباعبداهلل

به حیرم حضیرت   در نجف دفن است؛ لذا  الاؤمنینباالی سر امیر عبداهللر اباسر مطهّ کههست 

قسییات سییالم دادن بییه   ، در زیییارت حضییرت یییک   شییوید مییی شییرّفکییه م الاییؤمنینامیر

این احتاال هم ماکن اسیت وجیود    ،این زیارت ی است. به قرینهایشان و زیارت  الحسین اباعبداهلل

   .دفن شد  باشد در کنار مرقد پدر بزرگوارشان امیرالاؤمنین حضرتر داشته باشد که سر مطهّ

 6ي  ا ب ع   د الل    ع ل ي ك    الل    ي  ا ب ع   د الل  و  ص لَّى  ع ل ي ك    الل    ا ب ع   د الل  و  ص لَّىي    ع ل ي ك    الل    ص لَّى

                                            

و  881، ص 1بیرونی، آثارالباقیه، ج  و ابوریحان 200ص ، 2ج  ،مناقب ،شوبآشهر ابن، به نقل از 818 مقتل، ص. مقرّم، 1

  .110الخواص، ص  جوزی، تذکرۀ ابن

 .801، ص 11و مجلسی، بحاراالنوار، ج  198، ص 11، ج هالشّیعحرّعاملی، وسائل ؛171، ص 1. کلینی، کافی، ج 1


