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چکيده:

هر سال با فرا رسیدن اربعین حسینى، مدینه فاضله اى در مسیر نجف تا کربال برپا مى شود 

ــر جهان با پاى پیاده این مسیر را مى پیمایند تا خود را  ــینى از سراس و میلیون ها زائر حس

ــانند و با یادآورى خاطرة اندهبار کاروان اسیران کربال و  ــمانى کربال برس ــرزمین آس به س

ــرور و ساالر شهیدان7، بزرگ ترین همایش معنوى  اعالم وفادارى به آرمان هاى الهى س

جهان را بیافرینند.

ــه این مقاله با توجه به درس هاى  ــن حرکت عظیم معنوى، زوایاى گوناگونى دارد ک  ای

ــند به بررسى آنها پرداخته است. مواردى چون: «عبادت» بودن راه  استاد شیخ محمد س

ــوه بودن  ــهدا7، اس ــن براى «عبادت»، دعاى امام صادق7 براى زائر مرقد سیداش رفت

امام حسین7 در طول تاریخ، تجسم جامعۀ آرمانى در زیارت اربعین، ناتوانى قدرت هاى 

مادى در مهار این راهپیمایى معنوى، سرچشمه گرفتن محبت مؤمنان به امام مهدى(عج) 

از محبت و دوستى آنان به امام حسین7 و موارد فراوان دیگر.

واژگان کليدی: امام حسین7، اربعین حسینى، کربال، راهپیمایى معنوى، همایش جهانى.
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محمد السند1
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مقّدمه

هر ســال با نزدیک شــدن ایّام اربعین حســینى، میلیون ها زائر ســوگوار، اعــم از مرد و زن، 
کوچک و بزرگ، شــیعه و غیر شیعه، عرب و غیر عرب، عراقى و غیر عراقى و حتّى مسلمان 
و غیر مســلمان از سراســر عــراق، به ویژه از مبدأِ نجف اشــرف حرکت مى  کننــد تا در روز 
اربعیــن، خود را به کربالى معالّ برســانند و در آن ســرزمین آســمانى، بزرگ ترین همایش 
معنوى جهان را در محضِر قدســِى سیّدالّشــهدا7 خلق کنند. آنها که بسیارى  شان از ملیت ها 
و کشــورهاى مختلفند و از چهار سوى جهان، خود را به آن جا رسانده  اند، این مسیر طوالنِى 
ده  ها کیلومترى را عاشــقانه و با پاى پیاده طى مى  کنند. این راه پیمایى که هر ســال بر گستره 
انســانى و عظمــت آن افزوده مى  شــود، گوهــرى دارد و صدفى. صدف آن، بزرگداشــت 
خاطره اندوه  بار بازگشــت کاروان اســیران اهل بیت: از سرزمین شام به سرزمین کربالست 
و گوهــر آن، اعالم وفــادارى به آرمان هاى الهــِى قیام آن امام مظلوم و پاسداشــت خون او 

و یاران باوفاى شان است.
حضــور صمیمانــه، رفتــار مهربانانه، حّس همــکارى و همبســتگى و نیز ظهــور عواطِف 
انســانى و معنوِى شــگفتى که در این چند روز از آن میلیون ها زائر نســبت به یکدیگر بروز 
 مى  کنــد، این اجتماع بشــرى چند روزه را به یــک مدینه فاضله و پدیــده  اى منحصر به فرد

تبدیل کرده است.
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راه رفتن به سوى عبادت نیز عبادت است

قاعده  اى فقهى مى  گوید: راه رفتن به سوى عبادت نیز خود، 
عبادت اســت. در این باره روایاتى ویژه نیــز دال بر آنند که 
طّى طریق به ســوى مرقد سید الّشــهدا7 نیز مانند طّى طریق 
به ســوى زیارت امیرالمؤمنین7 و دیگر امامان است و براى 
ان  زائر، در هر گامى، حج و عمره  اى خواهد بود. از بشــیر َدهَّ

روایت شده که امام صادق7 در حدیثى فرمود: 
«یا بشیر! إّن الّرجل منکم لیغتسل على شاطئ الفرات ثم یأتى قبر 
ــین7 عارفًا بحّقه فیعطیه اهللا بکلِّ قدم یرفعها أو یضعها مائۀ  الحس
حجۀ مقبولۀ و معها مائۀ عمرة مبرورة و مائۀ غزوة مع نبّى مرَسل 
إلى أعداء اهللا و أعداء الّرسول»؛2   اى بشیر! مطمئنّاً مردى از شما 
که بر ســاحل فرات غســل مى  کند و سپس نزد قبر حسین7 
مى  آید، در حالى که عارف به حّق اوســت و به همین ســبب 
خداونــد بــه او در مقابل هر گامى که برمــى دارد یا بر زمین 
مى  گــذارد، یکصد حــّج مقبول به او مى  دهــد، در حالى که 
یکصد عمره مبرور و یکصد جهاد در رکاب پیامبرى مرســل 

با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا همراه آن است.
نیز از امام صادق 7 روایت شده است که فرمود:

ــى و ال أفضل»؛3 خداوند به  ــّد من المش ــىء أش «ما عبد اهللا بش
هیچ عبادتى سخت  تر و پرفضیلت  تر از راه رفتن عبادت نشده 

است. 

دعاى امام صادق7 براى زائران قبر امام حسین7

معاويــة بن وهب مى  گوید: براى شــرفیابى بــه محضر امام 
صادق7 کســب اجازه کردم. گفتند: داخل شــو. من داخل 
شــدم و دیدم که حضرت در مَُصالّى خویش نشســته است. 

ــادت نیز  ــوى عب راه رفتن به س
ــت. در این باره  خود، عبادت اس
روایاتى ویژه نیز دال بر آنند که 
ــوى مرقد سید  طّى طریق به س
ــهدا7 نیز مانند طّى طریق  الّش
به سوى زیارت امیرالمؤمنین7 
و دیگر امامان است و براى زائر، 
ــج و عمره  اى  ــى، ح ــر گام در ه

خواهد بود.
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نشستم تا آن  که نمازش را به پایان رسانَد و آن  گاه شنیدم که در مناجات خود با پروردگارش 
چنین مى  گفت:

«اى کســى که تنها به ما کرامت بخشــید و به ما وعده شــفاعت داد و رسالت را بر دوش ما 
نهاد و ما را وارثان انبیا نمود و امّت هاى پیشــین را با ما ختم کرد و تنها ما را وصّى قرار داد و 
علم گذشــته و آینده را به ما عطا نمود و دل هایى از میان مردم را به ما معطوف ســاخت! مرا 
مــورد مغفرت خویش قرار ده و (نیز) برادرانم را و زائران قبر پدرم حســین صلوات  اهللا علیهم 
را؛ همان کســانى که از ســر نیکى به ما و به امید دســتیابى به ثوابى که براى پیوندشــان با ما، 
نزد خود قرار داده  اى و براى آن  که پیامبرت محّمد9 را مســرور کنند و براى این که امر ما 
را اطاعت  کنند و دشــمنان ما را خشــمگین نمایند، اموالشان را انفاق نمودند و پیکرهاى شان 
را گســیل (به سوى ما) داشــتند. آنها با این (اقدام)، در پى خشنود ســاختن تو بودند. پس با 
خوشــنودى خود، از جانب ما به آنها پاداش عطا کن و شــبانه  روز، آنها را محافظت نما و به 
نیکوترین وجهى، جانشــین آنها بر اهل و فرزندانشان ـ که بر جاى گذاشته   اند ـ باش و با آنها 
همراهى نما و از شــّر هر طغیانگِر حق   ستیز و (از شّر) هر ضعیف و نیرومندى از میان خالیقت 
و (از) شــّر شیاطین انس و جن، کفایتشان کن و بهترین چیزى را به آنها عطا کن که به خاطر 
غربتشــان از اوطان خود و به خاطر آنچه که ما را در آن بر فرزندان و اهل و بستگانشان مقّدم 

داشته  اند، بدان امید بسته  اند.
خدایا! دشــمناِن ما به ســبب خروج آنها (براى زیارت ما)، بر آنهــا عیب گرفتند، ولى این 
امــر، آنها را از حرکت به ســوى ما بازنداشــت تا خالف نظر آنها علم کرده باشــند. پس بر 
آن چهره  هایى که آفتاب دگرگونشــان کرده، رحم آور و بــر آن گونه  هایى که بر قبر پدرم 
اباعبداهللا الحســین 7، از این روى به آن روى مى  شــوند، رحم آور و بر آن چشم هایى که از 
ســر مهرورزى به ما اشک هاى شان جارى شد، رحم آور و بر آن دل هایى که براى ما بى  تابى 
نمــود و آتش گرفت، رحم آور و بر آن فریادى که بر مصیبت ما، برآورده شــد، رحم آور. 
خداونــدا! مــن آن بدن ها و جان ها را به تو مى  ســپارم تا زمانى که آنهــا را در روز عطش، بر 

(کرانه) حوِض (کوثر) سیراب کنى».
راوى مى  گوید: امام7 پیوســته این دعا را در ســجده  اش مى  خواند. آن  گاه که فارغ  شد، 
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عرض کردم: فدایت شوم! اگر آنچه که از شما شنیدم در حّق کسى باشد که خداى عّزوجّل 
را (هم) نشــناخته باشــد، به گمانم هرگز که آتش جهنّم چیزى از او را طعمه خویش کند! به 

خدا سوگند، آرزو کردم که او را زیارت کرده بودم و حج به   جا نیاورده بودم!
در ایــن لحظه حضرت به او فرمودند: تو چه  قدر به این (آرزو) نزدیکى! چه چیزى تو را از 

زیارت او بازمى  دارد؟! 
و ســپس فرمودند:   اى معاویه! چرا آن را رها کرده اى؟! معاویه عرض کرد: فدایت شــوم! 
نمى  دانســتم که این کار به این درجه از اهّمیّت باشــد! حضرت فرمود:   اى معاویه! کسانى که 
در آســمان براى زّوار او دعا مى  کنند، بیشــتر از آنهایى هســتند که در زمیــن براى آنها دعا 
مى  کنند. تو این کار را به ســبب ترس از احدى ترك مکن؛ زیرا کســى که این کار را ترك 
کنــد، چنان حســرت مى  خورد که آرزو مى  کند که مرگــش در اختیار خودش مى  بود (تا به 
دنیا بازمى  گشــت و به زیارت او مى  رفت).4 آیا دوست ندارى که خداوند جسم و سایه  ات را 
در میان کسانى ببیند که رسول خدا9 براى آنها دعا مى  کند؟! آیا دوست ندارى که فردا در 
میان کســانى باشى که فرشتگان با آنها مصافحه مى  کنند؟! آیا دوست ندارى که فردا در میان 
کســانى باشى که در حالى (به صحراى محشــر) مى  آیند که هیچ گناهى ندارند که به خاطر 
آن بازخواست شوند ؟! آیا دوست ندارى که فردا در میان کسانى باشى که با رسول خدا9 

مصافحه مى  کنند؟!5

حسین7 اسوه  اى دیرینه

امیرالمؤمنین على7 در حدیثى عظیم در وصف فرزندش حسین7 مى  فرماید:
ــوة أنت قدمًا»؛6 یا ابا  عبداهللا! تو اســوه  اى دیرینه  اى. یعنى تو از زمان گذشته،  «یا أباعبداهللا! أس
اُســوه و مقتدا بوده  اى، حتّى براى انبیا و رســوالن، و این براى سیّدالّشهدا، منقبت و معجزه  اى 
اســت. مقتدا بودن آن حضرت براى پسینیان برهانى امروزى دارد؛ چرا که ما اکنون شاهدیم 
که باب حسین7 و کشتى نجات او وسیع تر و فراخ  تر است؛ در زمانه  اى که جنگ و دشمنى 
جوامع بشرى را ملتهب کرده است؛ جوامعى که از ستم  اقتصادِى ناشى از بحران  هاى مالى و 
از ستم و تبعیض نژادِى غیر انسانى در فغانند و در شرایطى که هیچ یک از رژیم هاى گذشته 
و حال که بر بنیان سوســیالیزم، ســرمایه  دارى، کمونیزم و دموکراســى پدید آمدند، راه حلّى 
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براى این بحران ها ارائه نکرده  اند. درست در چنین عصر و شرایطى در سویى دیگر از جهان، 
هر سال اعالم بیعت و فرمان بردارِى داوطلبانه، مسالمت  آمیز و فروتنانه  اى را نسبت به مکتب و 
دولِت سیدالّشهدا7 مشاهده مى  کنیم؛ مکتب و دولت مقّدسى که انسان هاى  دور و نزدیک 
و عالــم و غیر عالــم از آن تأثیر پذیرفته  اند؛ دولتى که مرزهاي آن، نه جغرافیایى، بلکه نفوس 
آدمیان و بشــریّت است. دولتى که به دست سیدالّشــهدا7 استوار شده و با صالبت و شکوه 

تمام، جوامع را رهبرى مى  کند.
ســخن امیرالمؤمنین7 که مى  فرماید: «یا اباعبداهللا! تو اســوه  اى دیرینــه  اى»، به این معنا نیز 
هست که تأثیرگزارى حسین7 به دوران پس از واقعه عاشورا محدود نمى  شود؛ بلکه از پیش 
نیز چنین بوده است؛ چرا که انبیا و اوصیا نیز از جانب خداوند، از وجود او و حماسه  اش باخبر 

بوده  اند. راستى حسین7 چه کرد که براى ایشان نیز اسوه است؟!
پاســخ این اســت که خداوند عّزوجل آنچه در واقعه عاشــورا بر سیّدالّشهدا7 گذشت را 
براى انبیا وحى مى  نمود و بازمى  گفت، تا شــکیبایی و شــدت استقامت در عقیده را بیاموزند7 
و آن  گاه که واقعه عاشــورا را برایشان بیان مى فرمود، آنها مى  گریستند و این برنامه اي تربیتى 
از ناحیه خداوند عّزوجل براى انبیایش بود تا آنها را به ســوى درجات عالیه رهنمون شــود. 

بنابراین، زندگی سیّد الّشهدا7 و واقعه کربال نسبت به انبیا، دیرینه لحاظ مى  شود.

حسین7، قرآن مجّسم

ترسیم واقعه عاشورا ترسیم چشم  اندازى مرئى در مقابل آدمى است. چشم  اندازى که آدمى 
در آن، امتحانات و عبرت هاى بزرگ مى  بیند و نیز مى  بیند که چگونه انســان هایى با اســباب 
مختلف و به سبب فتنه  ها و نیروهاى نفسانى گوناگون، سقوط کردند و در نقطه مقابل، چگونه 

انسان هاى دیگر موفّق شدند و صعود کردند و تعالى یافتند.
این چشــم  انداز روحانى کــه در آن ده  ها و بلکــه صدها نمونه وجــود دارد، همان مکتب 
تربیتى  اى اســت که آدمى را به صورتى بســیار عمیق تربیت مى  کند و بــه همین دلیل آدمى 
پیوســته به این قرآن تجّســم یافته در حادثه کربال نیازمند اســت؛ چراکه در این قرآن تجّسم 
یافته، آیات بســیارى اســت. هر حادثه  اى که در کربال رخ داده، آیه  اى است و این ویژگى، 
تصادفى نیست؛ زیرا خداوند عّزوجل امام را قرآن ناطق و بلکه قرآن عینیّت یافته قرار داده و 
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در نتیجه، هر آنچه که حول او مى  گردد، آیات و ســوره  هاى آنند. پس هنگامى که بخواهیم 
آن آیات و آن ُســَوِر قرآنى و بندهایى که در آن اســت را به صورتى مرئى و ملموس درك 
کنیــم، باید بدانیم که آنها را در حوادث واقعه نینوا خواهیم یافت؛ حوادثى که از مدینه آغاز 
شد و پس از عبور از مّکه و کربال و شام و سپس بازگشت کربال، به مدینه منتهى شد. در این 
میان، راه پیمایى آرام و عمومى روز اربعین نیز مرور صفحاتى متعدد از آن آیات آن است که 
اگــر براى مّدتى طوالنى در آن تدبّر کنیم، گنج هایــی پایان ناپذیر در آن خواهیم یافت. البتّه 
بسیارى از ما این امر را تجربه کرده  ایم که هر قدر در واقعه عاشورا تدبّر کنیم، باز عبرت هاى 

جدیدي در آن کشف می کنیم؛ همان گونه که این ویژگى در قرآن نیز وجود دارد.
در اّولین اربعین حســینى، پس از ســقوط نظام بعثى عراق و آزادى مردم براى اقامه عزاى 
ســاالر شــهیدان اباعبداهللا الحسین7، نخســتین راهپیمایى میلیونى به ســوي کربالى معالّ و 
اجتماع در آن شهر مقّدس شکل گرفت. در آن زمان تمام شبکه  هاى ماهواره  اى جهان (براى 
انعــکاس این حادثه عظیم) گرد آمدند؛ لکن آنها مى  پنداشــتند که این تظاهرات آرام و این 
تجّمع چندمیلیونى، حادثه  اى سیاسى و صرفاً مرتبط با تشکیل رژیم جدید است و هیچ ارتباط 
وثیقى با مبانى اعتقادى این مردم ندارد؛ درســت مانند آنچه در میتینگ هاى سیاسى متعارف 
رخ مى  دهد. ولى آنچه آنها در خالل سه روز مراسم اربعین گزارش و ثبت کردند، شخصیّت 
امام حسین7 و واقعه عاشورا را در نگاه آنها به شخصیّت و واقعه  اى شگفت انگیز بدل کرد، 

تا جایى که به اعجاز و عظمت آن اعتراف نمودند.
ناظران بین  المللى که به منابع مختلفى وابســته  اند و ایــن گردهمایى عظیم را رصد مى  کنند 
نیــز معترفند که این زیارِت چندمیلیونى، بزرگ ترین نهاد و بزرگ ترین اردوگاه براى تمرین 
دادن نیروهایــی به منظور جانبازى و فداکارى اســت؛ چراکه هــر دولت بزرگى که بخواهد 
مردمــش را براى نبردي در مقابل دشــمنان آماده کند، جز گروه بســیار اندکى را نمى  تواند 
اســتخدام کند؛ آن هم با ابزار تشویق یا ارعاب؛ در حالى که در زیارت اربعین امام حسین7 
میلیون ها انســان از همه جهان خود را به هر وسیله اي به کربال می رسانند تا با سیدالشهدا7 و 
آرمان او تجدید عهد کنند. پس به جاست که از خود  بپرسیم: ماهیّت و منشأ این نیروى عظیم 

و شورانگیز چیست؟!
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زیارت اربعین، تجّسم یک مدینه فاضله

زیارت اربعین، تجّسم جامعه آرمانى و مدینه فاضله در برابر 
چشمان بشریت اســت. در یکى از تفسیرهاى «مدینه فاضله» 
که از ســوى ُحَکما و صاحب  نظران علوم اجتماعى ارائه شده 
مى  خوانیم: مدینه فاضله، آن جامعه انسانى است که به حاکم 
و مرشــد نیاز ندارد؛ چراکه گویا اعضاى آن مدینه فاضله، به 
درجه  اى از بلوغ عقلى و روحى و مدیریّتى و علمى رسیده  اند 
که بافت طبیعِى تک  تک آنها، خویش را مدیریّت مى  کند و 
این در حقیقت همان غلبه عقل و نور بر غرایز نفســانى است؛ 

زیرا قرآن کریم مى  فرماید:
ــَتَقرٌّ  ــا اْهِبُطوا بَْعُضُکْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُکْم ِفى اْألَْرِض ُمْس «... َوُقْلَن
ــاٌع ِإلَى ِحیٍن»؛8 و ما گفتیــم: [اى آدم و حوا و اى ابلیس!] در  َوَمَت
حالى که دشــمن یکدیگرید [و تا ابد، بین شــما آدمیان و ابلیسیان 
صلــح و صفایى نخواهد بــود، از این جایگاه] فــرود آیید و براى 
شــما در زمین، قرارگاهى [براى زندگى] و تا مدتى معین، وســیله 

بهره ورى اندکى خواهد بود.
منشــأ غرایز پســِت زمینى، همان حرص و طمع است و این 

همان است که قرآن کریم نیز آن را این   گونه بیان مى  کند:
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح  ــُد ِفیَها َویْسِفُک الدِّ «...َ الُوا َأَتْجَعُل ِفیَها َمْن یْفِس
ــى َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن»؛9  گفتند: آیا  ُس لََک َقاَل ِإنِّ ــِدَك َونَُقدِّ بَِحْم
کسى را در آن مى گمارى که در آن تباهى مى کند و خون ها 
مى ریزد، در حالى که ما تو را با ســپاس، به پاکى مى ســتاییم 
و تو را پاك مى شــمریم؟! فرمود: من چیزى مى دانم که شما 

نمى دانید.
پس هر زمــان در جایى، عقل و نور و قلب، ســر بردارند، 

در اّولین اربعین حسینى، پس از 
سقوط نظام بعثى عراق و آزادى 
ــاالر  ــراى اقامه عزاى س مردم ب
ــهیدان اباعبداهللا الحسین7،  ش
ــتین راهپیمایى میلیونى به  نخس
سوي کربالى معالّ و اجتماع در 

آن شهر مقّدس شکل گرفت.

ــون تکامل و  ــى چ ــر مفاهیم اگ
ــر تمام  ــوالً اگ ــتگى و اص همبس
مفاهیم اخالقى را، آن هم نه فقط 
ــردى و خانوادگى،  ــطح ف در س
بلکه در سطح اجتماعى مالحظه 
کنیم، خواهیم دید که همه آنها 
در مراسم زیارت امام حسین7 
در موسم اربعین عینیّت مى  یابد.
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آن  جا بهشت و امن و امان خواهد بود. درست به همین دلیل، بیشتر حاکمان جبّار و رژیم هایى 
که با مذهب اهل  بیت: دشمنى مى  کنند، از این گردهمایى حسینى در هراسند. این حقیقتى 
اســت که رسانه هاي بین  المللى که این حادثه را زیر نظر دارند، به آن اشاره مى  کنند. بنابراین 
امکان ندارد که به زیارت اربعین همچون مناســک عبادِى محض بنگریم. این سنت، به همان 
اندازه که عبادت است، جامعه  ساز نیز هست؛ بینش نافذ به بار مى  آورد و به مثابه آینه  اى پاك 

براى بشریّت است.
آرى، اگر مفاهیمى چون تکامل و همبســتگى و اصوالً اگر تمام مفاهیم اخالقى را، آن هم 
نه فقط در سطح فردى و خانوادگى، بلکه در سطح اجتماعى مالحظه کنیم، خواهیم دید که 
همه آنها در مراسم زیارت امام حسین7 در موسم اربعین عینیّت مى  یابد؛ فضایى که اگر در 
مقیاس جهانى تبلیغ شود و میان مردم جهان گسترش یابد، مى  تواند مشکالتى مانند بحران هاي 
اقتصادى و امنیتى و اجتماعی را که بشــریّت را دچار رنج و آشــفتگی کرده است، حل کند. 

آرى، راه حّل تمام این بحران ها در مکتب و منهاج حسین7 است.
البتّه تا زمانى که مؤمن در این اردوگاه که سرشــار از فضاى شعائر حسینى است، قرار دارد 
و در آن تنّفس مى  کند، حیاتى متناســب با این جامعه نورانِى فاضله خواهد داشــت و پس از 
بازگشــت به دیار خود، اگر یاد امام حسین7 به تدریج در ذهن او کمرنگ شود، باید بداند 
که هر چه از حسین7 دور مى  شود، از این نور و از این بهشت و کمال مطلوب دور مى  شود 
و از آن سو، به میزانى که بتواند ارمغان موسم اربعین، یعنى اقبال خویش به آن حضرت را در 
خود حفظ کند، به زندگى در این بهشت حسینى ادامه خواهد داد. در این باره از اهل  بیت: 

روایت شده است:
«من أقبل علینا أقبلنا علیه و من أدبر عنّا أدبرنا عنه»؛ کسى که به ما روى کند، به سویش روى 

مى  کنیم و کسى که به ما پشت کند، به او پشت مى  کنیم.
بنابرایــن به اندازه  اى که مؤمنــان به مکتب اهل  بیت: اقبال کننــد، در صفا و نور زندگى 
مى  کننــد و از ثمــرات آن منتفع مى  شــوند و توان آن را می یابند که جامعه انســانى بزرگ و 
متمّدنى بســازند که بشــریّت نظیر آن را ندیده باشــد. لذا میان رهبرى سیّدالّشهداء و تأثیر او 
و تربیتش نســبت به بشــر از یک ســو و میان تمام تمّدن ها و رژیم ها و مکاتب بشرى و تمام 
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مصلحان بشــرى از ســوى دیگر رقابتی در جریان است؛ البتّه 
رقابتى که نتیجه و سرانجام آن، از پیش معلوم است؛ زیرا هیچ 
مصلحى جز حســین7 نیست که براى او ممکن باشد نفوس 
را در مســیر تربیت قرار دهد؛ هرچند کــه آن مصلح، عالم و 

مؤمن باشد.

همایش عظیم اربعین در مهار کدام قدرت است؟

دســت  اندرکاران نظــام بین  الملل که ایــن همایِش عبادىـ  
روحانــى عظیم را زیر نظر دارند، از آن بیمناکند و منشــأ این 
هراس، آن اســت که احساس کرده   اند این پدیده در تصّرف 
هیــچ یک از منابع متعارف قدرت نیســت؛ به بیان دیگر: آنها 
ایــن حقیقــت را دریافته اند که هیــچ دولت بزرگــی، حتّى 
دولت هاى اســالمى، این همایش عظیم را در تصرف ندارند. 
آن که این قدرت را در مهار خود دارد، نه قدرت هاى شناخته 
شده جهانى، بلکه فقط ساالر شــهیدان، امام حسین7 است. 
به همین دلیل اســت که برخى از محافل غربى، مطالعه ویژه و 
پی گیري را درباره تأثیرى عظیمی که ُخَطبا و مرثیه  ســرایان بر 
جوانان مى  گذارند، در رادیوها و پایگاه  ها و از طریق اینترنت 

آغاز کرده اند.
در راه پیمایــى اربعین، مردم از همه اســتان هاى عراق به راه 
مى  افتند تا خود را به صحن و ســراى امام شــهیدان حسین بن 
على7 برســانند؛ به گونه  اى که اغلب این اســتان ها خالی از 
ســکنه مى  شود. راستى این جمعیّت بى  شمار را که در سرتاسر 
عراق پراکنده  اند، چه کسى و چه قدرتى سازماندهى مى  کند و 
نظم مى  بخشد و آن را در کنترل دارد و پیش مى  برد؟! حقیقت 
این اســت که امروزه براى برگزارى هر تجّمع بشــرى  که در 

ــن، مردم از  ــى اربعی در راه پیمای
ــه راه  ــتان هاى عراق ب ــه اس هم
ــود را به صحن و  ــد تا خ مى  افتن
ــهیدان حسین بن  سراى امام ش
گونه  اى  ــه  ب ــانند؛  برس على7 
ــتان ها خالی  ــب این اس که اغل
ــود. راستى این  ــکنه مى  ش از س
ــه در  را ک ــمار  بى  ش ــت  جمعیّ
ــر عراق پراکنده  اند، چه  سرتاس
ــى و چه قدرتى سازماندهى  کس
مى  کند و نظم مى  بخشد و آن را 
در کنترل دارد و پیش مى  برد؟!
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شــهرى برگزار مى  شود ـ حتّى اگر در کشــورهاى غربی که به لحاظ صنعتى و تکنولوژیکى 
پیشــرفته  اند، مســئوالن مربوطه، براي تأمین امنیت و پشــتیبانی، چه هزینه  هایی که نمى  کنند! 
آیا آنان توان بســیج چنین جمعیتی را دارند؟ حتی دســتگاه  هاى دولتى از طریق فّعال کردن 
نهادها و سازمان هاي حاکمیّتى نیز قادر بر این کار نیستند، چه رسد به آن  که این تجّمع عظیم 
براى چند روز یا چند هفته در همه راه  هاى شــهرهاى مختلف منتهى به شــهرى مانند کربالى 

حسینى7 پراکنده باشند.
در مراســم حجِّ بیت  اهللا گاه بــراى چند روز، آن هم در یک موقعیّــت جغرافیایى محدود، 
یعنى مّکه مکّرمه و مشــاعر، شمار حاجیان به سه  میلیون نفر مى  رسد. در این شرایط، على  رغم 
پیشــرفت هاى بســیار در ســاخت بناهاي مدرن و با وجود توســعه امکانات و اصالح معضل 
ترافیــک، کماکان مرگ و میرها و تلفاتی در این مراســم بر جاي می مانــد. با این اوصاف، 
تکلیف مهار و اســتیالى کامل بر راهپیمایى و همایشــى همچون اربعین که در آن میلیون ها 
انسان در مسیرهاى فراواِن میان شهرها و بیابان ها و فواصلى که صدها کیلومتر برآورد مى  شود، 
روشــن خواهد بود. واقعاً چگونه می توان نظم و انتظام و آرامش و شکوهی که در این واقعه 
پدیــد مى  آید را تماماً به دولت ها منتســب کرد؟! بلکه این نظم بــه صورت خودکار از ناحیه 

خود مؤمنان ایجاد مى  شود.
یکــى از مقامات بلندپایــه عراق اظهــار نموده که مســئول نیروهاى مســلّح آمریکاي در 
خاورمیانــه کــه از طریــق ماهواره به مــّدت دو هفته یا بیشــتر، به صورت زنــده، راهپیمایى 
حســینى را زیــر نظــر داشــته، با حیــرت گفته اســت: «اعتــراف مى  کنم که شــما شــیعیان  
 در مقایســه بــا رویدادهایــى کــه در نیویــورك یــا پاریــس رخ مى  دهــد، متمّدن  ترید!». 
ایــن در حالــی اســت کــه در حوادثــی ماننــد قطــع برق بــراى مدتــی انــدك در برخى 
کشــورهاي پیشــرفته غربــى، حمــالت و ســرقت هاي پی در پــی، امنیّــت را مختــل کرده 
اســت؛ ولى در زیــارت اربعیــن، این  گونه حــوادث هیچ گاه رخ نــداده و این امــر، اتّفاقى 
 نیســت؛ بلکــه اعجــاز تعالیــم قرآنــى اهل  بیــت: و نــور تربیــت آن بزرگواران اســت

 که اعجاز کرده است.
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زیارت اربعین و رژیم بعثى سابق

اخبار رســیده و منابع متعــدد، گویاى آن اســت که رژیم 
عفلقى ســابق، چند ما پیش از ســقوط، فیلمى مســتند از این 
مراســم حســینى را براى اعضاى رهبرى حزب پخش نموده 
و ســپس به پرس وجو از آنها پرداخته بود و آنها را اغوا کرده 
بود تا نظراتشــان را درباره چگونگى ســرکوب این آتشفشان 
حســینى به دســت آورد. در مقابل، تمام آن اعضا که نگران 
شــده بودند، از بیم خشــم او نه نفیاً و نه اثباتاً پاســخى نداده 
بودنــد. با این حــال، خود صدام به آنها این  گونه پاســخ داده 
بود که این زلزله حســینى ابدا آرام نخواهد شد؛ ولى من سال 
آینــده چنین و چنان خواهم کرد و ســپس شــروع به تهدید 
مى  کند و قول مى  دهد که دســت ها و پاها و گوش ها خواهد 

برید؛ لکن باید گفت:
ــوِرِه َو لَْو َکِرَه  ــْم َو اهللاُ ُمِتمُّ نُ ــوَر اِهللا بَِأْفواِهِه ــُدوَن لُِیْطِفُؤا نُ «یُری
الْکاِفُروَن»؛10 بر آنند تا نور خداوند را با دهان هاشــان خاموش 
کنند و خداوند کامل کننده نور خویش است، هرچند کافران 

نپسندند.
آنچــه که بعثى  هاى عفلقى و حاکم جبّار و فاسدشــان و در 
وراى این رژیــم، نهادهاى بین  المللى بســیارى که ّطراح این 
امورند را از خوف و هــراس فلج کرده بود، این بود که آنها 
على  رغم ایجاد ترس و وحشــت، نتوانســته بودند این نیروى 
شــورنده حســینى را مهار کنند و تمرین مردم بــراى ایثار و 

حماسه در اردوگاه حسینى را متوقّف کنند.
در ایــن میان، اگر فضا بــراى مردمان دیگــر و حتّى مردم 
کشــورهاي غربى نیــز باز مى  بود، بــا رهایى آنها از ســیطره 

مسئول نیروهاى مسلّح آمریکایى 
ــق  از طری ــه  ک ــه  در خاورمیان
ــه  ــّدت دو هفت ــه م ــواره ب ماه
ــورت زنده،  ــه ص ــتر، ب ــا بیش ی
ــینى را زیر نظر  ــى حس راهپیمای
ــت:  ــته، با حیرت گفته اس داش
«اعتراف مى  کنم که شما شیعیان  
در مقایسه با رویدادهایى که در 
نیویورك یا پاریس رخ مى  دهد، 

متمّدن  ترید!».
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رژیم هاى شــان، مى  دیدیم که چگونه آنها نیز به سوى حسین7 و آنچه ایشان فرموده است، 
جذب مى  شدند و در مقابلش فروتنى مى  کردند.

تنها بشــریّت نیســت که در مقابل او خضوع مى  کند؛ بلکه فرشــتگان نیز در برابر او خاضع 
و خاکســارند. از امام صادق7 روایت شــده است که فرمود: «فرشته  اى در آسمان ها و زمین 
نیست، جز این  که از خداى عّزوجّل درخواست مى  کنند که خداوند به آنها اجازه دهد تا قبر 

حسین7 را زیارت کنند و آن  گاه گروهى فرود مى  آیند و گروهى عروج مى  کنند».11

ناسازگارى الئیسم جدید با زیارت امام حسین7

یکى از مّدعیان الئیســم جدید، موضوع راه پیمایى به ســوى مرقد امام حسین7 در اربعین 
حســینى را محکوم کرده اســت؛ چراکه به اّدعاى وى، این کار سبب تعطیلى و توقّف روند 
زندگى بسیارى از مردم و شهروندان مى  شود. به نظر او تمّدن انسانى بر مطالبات جسم و ماّده 
استوار است، امّا آنچه که به روح مربوط مى  شود، سهمى در تمّدن و پیشرفت انسان ها ندارد. 
او دو هفتــه تعطیلــى را براى این همایش روحانى زیاد مى  داند؛ همایشــى که در آن، عادات 
اخالقــى و روحى، از حضیض خودخواهى، به اوج همیارى اجتماعى و ایثار برادران دینى بر 
خود و تعاون آرمانى تغییر مى  کند و این در حالى است که دولت هاى غربى، همه براى اعیاد 
مسیحى و عید تحویل سال میالدى، دو هفته یا بیشتر را تعطیل اعالم مى  کنند و در این مدت، 

غرق در فحشا و زشتی مى  شوند، ولى آن را زیاد نمى  شمارند.
مگر نه این که خداى تّعالى موســم حج بیّت  اهللا الحرام را براى ســه ماه از سال تشریع نموده، 
اما این مراســم براى غالب حج  گزاران مسلمان بیش از دو هفته طول نمى  کشد؟! باالتر این که، 
خداوند تعالى عمره مســتحب را در تمام ماه ها تشــریع فرمود تا مســلمانان پیوسته توفیق انجام 
مناســک آن را داشته باشــند تا بیت  اهللا الحرام یعنى کعبه  اش در طول سال، محّل اجتماع مردم 
باشــد، و این همه براى آن اســت که توازن میان ماّده و روح و بین دنیا و آخرت را حفظ کند؛ 
و باالتــر این  که آبادانى دنیا جز با آبادى آخرت هیچ قوام نمى  یابد؛ همانگونه  که راه آخرت نیز 
از دنیا مى  گذرد. بنابراین، نابودى روح، نابودى ماّده است؛ همان ماّده  اى که ماّدیون و الئیک ها 
بدان حرص مى  ورزند. فّعالیّت، کار و جّدیّت تنها محدود به برنامه  هاى دنیا و ماّده نیست؛ چرا که 
روح و روان نیز برنامه  اى و کارى و فّعالیّتى دارد. اگر چنین است، آیا توزیع  زمان براى هر یک 
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از این دو جنبه، باید ُکندى حرکت تّمدن و تعطیلى پیشرفت و 
خرابى تلّقى شــود؟! آیا او رشد و شکوفایِى فضایل روحى در 
خالل دو هفته از مراسم اربعین را اسباب نابودى می داند؟! آري، 
البته که این امر اسباب نابودى خشونت، آزمندِى غرایِز حیوانى 
و  اخالق ماّدى اســت. آیا امثال این فرد نمى  بینند که دولت ها 
چه حجمى از فرصت ها و منابع مالى را در بخش فرهنگ هزینه 

مى  کنند؟ آیا این امر نابود کننده جامعه است؟!
حقیقتاً کســى کــه در مجالس ســوگوارى اهل  بیت: که 
رهبران فضیلت و انسانیت اند شرکت مى  کند، آمادگى روحى 
و  حماســى ممتازى پیدا مى  کند و شــجاعت و اســتواري اش 
صدچندان می شــود. آیا مقاومت اسالمِى پیروان اهل  بیت: 
در جنوب لبنان در مقابل اسطوره اسرائیل که ارتش هاى تمام 
رژیم هاى عربى را در طول پنجاه سال به هزیمت کشانده بود، 
پیروز نشد؟! آیا آن پیروزى با شعار «یا حسین» و «یا أباالفضل 
العبّــاس» نبود؟! آیا نمى  بینند که نیروى روحى مردم عراق در 
مبارزه با تروریزم و تکفیریان نیز منحصراً به برکت شرکت در 
(اقامه) این شــعائر بوده اســت؟! پس براى چه مى  خواهند که 
ایــن مردم، تمام این نیــرو و عظمت را از کف بدهند؟! و چرا 

نیروى ایمانى این امّت این  گونه افراد را خشمگین مى  کند؟!

قیام مهدوى به برکت حماسه حسینى

قیام مهدوى، بدون حماســه حسینی نخواهد بود. به عبارت 
دیگر: محبّت مؤمنین به امــام مهدى(عج) از محبّت و موّدت 
آنها نســبت به جّدش امام حسین7 نشــأت گرفته و مجاهده 
آنهــا  در راه او و تا پاى جان اســت، نه برعکس. این حقیقت 
در زیارت عاشــورا نیز منعکس شده است؛ آنجا که در اشاره 

ــم جدید،  یکى از مّدعیان الئیس
موضوع راه پیمایى به سوى مرقد 
امام حسین7 در اربعین حسینى 
را محکوم کرده است؛ چراکه به 
اّدعاى وى، این کار سبب تعطیلى 
و توّقف روند زندگى بسیارى از 
ــود! به  ــهروندان مى  ش مردم و ش
نظر او تمّدن انسانى بر مطالبات 
ــت، اّما  ــم و ماّده استوار اس جس
آنچه که به روح مربوط مى  شود، 
ــرفت  ــّدن و پیش ــهمى در تم س

انسان ها ندارد. 
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به مراتب آن امامان بزرگوار می فرماید:
ــن اهللا أّمۀ دفعتکم عن مقامکم و أزالتکم عن مراتبکم الّتى رّتبکم اهللا فیها»؛ و خداوند امّتى  «و لع
را که شما را از جایگاهتان راند و از مراتبتان که خدا شما را در آن قرار داد از جایگاه  هاى شان 

دور نمود، لعنت کند.
بنابراین ابتدا، اعتقاد مؤمن به خدا و به پیامبر9 پدید مى  آید و در مرحله بعد، این اعتقاد، او 
را به یارى امام مهدى(عج) فرامى  خواند. به همین صورت، ابتدا اعتقاد مؤمن به امیرالمؤمنین7 
تحّقق مى  یابد و در مرحله بعد، این اعتقاد، او را به یارى امام مهدى7 مى  خواند. اعتقاد مؤمن 
به امام حســین7، محبّت به امام مهدى(عج) را براى او به ارمغان مى  آورد. پس باید بگوییم: 

قیام حضرت مهدي، به برکت حماسه حسینى برپا مى شود و به عبارت دیگر باید گفت:
اى مهدویّون و   اى عاشــقان ظهور! بهتر ین راه یارى امام مهدى(عج) داشتن روحیه حماسه 
حســینی و زنده نگه داشتن شعائر دینى اســت و به همین دلیل است که نفِس زیارت اربعین، 

اقدامى تربیتى در جهت آماده  سازى براى ظهور حضرت مهدي(عج) است.
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