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چکيده:
هر سال با فرا رسیدن اربعین حسینی، مدینه فاضله ای در مسیر نجف تا کربال برپا می شود 
و میلیون ها زائر حس��ینی از سراس��ر جهان با پای پیاده این مسیر را می پیمایند تا خود را 
به س��رزمین آس��مانی کربال برس��انند و با یادآوری خاطرة اندهبار کاروان اسیران کربال و 
اعالم وفاداری به آرمان های الهی س��رور و ساالر شهیدان7، بزرگ ترین همایش معنوی 

جهان را بیافرینند.
 ای��ن حرکت عظیم معنوی، زوایای گوناگونی دارد ک��ه این مقاله با توجه به درس های 
استاد شیخ محمد س��ند به بررسی آنها پرداخته است. مواردی چون: »عبادت« بودن راه 
رفت��ن برای »عبادت«، دعای امام صادق7 برای زائر مرقد سیداش��هدا7، اس��وه بودن 
امام حسین7 در طول تاریخ، تجسم جامعة آرمانی در زیارت اربعین، ناتوانی قدرت های 
مادی در مهار این راهپیمایی معنوی، سرچشمه گرفتن محبت مؤمنان به امام مهدی)عج( 

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

واژگان کليدی: امام حسین7، اربعین حسینی، کربال، راهپیمایی معنوی، همایش جهانی.

همايش جهانی اربعين
محمد السند1

ترجمه: محمدعلی خوشنویس
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مقّدمه
هر س��ال با نزدیک ش��دن ایّام اربعین حس��ینی، میلیون ها زائر س��وگوار، اع��م از مرد و زن، 
کوچک و بزرگ، ش��یعه و غیر شیعه، عرب و غیر عرب، عراقی و غیر عراقی و حتّی مسلمان 
و غیر مس��لمان از سراس��ر ع��راق، به ویژه از مبدأِ نجف اش��رف حرکت می  کنن��د تا در روز 
اربعی��ن، خود را به کربالی معالّ برس��انند و در آن س��رزمین آس��مانی، بزرگ ترین همایش 
معنوی جهان را در محضِر قدس��ِی سیّدالّش��هدا7 خلق کنند. آنها که بسیاری  شان از ملیت ها 
و کش��ورهای مختلفند و از چهار سوی جهان، خود را به آن جا رسانده  اند، این مسیر طوالنِی 
ده  ها کیلومتری را عاش��قانه و با پای پیاده طی می  کنند. این راه پیمایی که هر س��ال بر گستره 
انس��انی و عظم��ت آن افزوده می  ش��ود، گوه��ری دارد و صدفی. صدف آن، بزرگداش��ت 
خاطره اندوه  بار بازگش��ت کاروان اس��یران اهل بیت: از سرزمین شام به سرزمین کربالست 
و گوه��ر آن، اعالم وف��اداری به آرمان های اله��ِی قیام آن امام مظلوم و پاسداش��ت خون او 

 

و یاران باوفای شان است.
حض��ور صمیمان��ه، رفت��ار مهربانانه، حّس هم��کاری و همبس��تگی و نیز ظه��ور عواطِف 
انس��انی و معنوِی ش��گفتی که در این چند روز از آن میلیون ها زائر نس��بت به یکدیگر بروز 
 می  کن��د، این اجتماع بش��ری چند روزه را به ی��ک مدینه فاضله و پدی��ده  ای منحصر به فرد

تبدیل کرده است.
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راه رفتن به سوی عبادت نیز عبادت است
قاعده  ای فقهی می  گوید: راه رفتن به سوی عبادت نیز خود، 
عبادت اس��ت. در این باره روایاتی ویژه نی��ز دال بر آنند که 
طّی طریق به س��وی مرقد سید الّش��هدا7 نیز مانند طّی طریق 
به س��وی زیارت امیرالمؤمنین7 و دیگر امامان است و برای 
ان  زائر، در هر گامی، حج و عمره  ای خواهد بود. از بش��یر َدهَّ

روایت شده که امام صادق7 در حدیثی فرمود: 
»یا بشیر! إّن الّرجل منکم لیغتسل علی شاطئ الفرات ثم یأتی قبر 
الحس��ین7 عارفًا بحّقه فیعطیه اهلل بکلِّ قدم یرفعها أو یضعها مائة 
حجة مقبولة و معها مائة عمرة مبرورة و مائة غزوة مع نبّی مرَسل 
إلی أعداء اهلل و أعداء الّرسول«؛2   ای بشیر! مطمئنّاً مردی از شما 
که بر س��احل فرات غس��ل می  کند و سپس نزد قبر حسین7 
می  آید، در حالی که عارف به حّق اوس��ت و به همین س��بب 
خداون��د ب��ه او در مقابل هر گامی که برم��ی دارد یا بر زمین 
می  گ��ذارد، یکصد ح��ّج مقبول به او می  ده��د، در حالی که 
یکصد عمره مبرور و یکصد جهاد در رکاب پیامبری مرس��ل 

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

»ما عبد اهلل بش��یء أش��ّد من المش��ی و ال أفضل«؛3 خداوند به 
هیچ عبادتی سخت  تر و پرفضیلت  تر از راه رفتن عبادت نشده 

است. 

دعای امام صادق7 برای زائران قبر امام حسین7
معاوي��ة بن وهب می  گوید: برای ش��رفیابی ب��ه محضر امام 
صادق7 کس��ب اجازه کردم. گفتند: داخل ش��و. من داخل 
ش��دم و دیدم که حضرت در مَُصالّی خویش نشس��ته است. 

راه رفتن به س��وی عب��ادت نیز 
خود، عبادت اس��ت. در این باره 
روایاتی ویژه نیز دال بر آنند که 
طّی طریق به س��وی مرقد سید 
الّش��هدا7 نیز مانند طّی طریق 
به سوی زیارت امیرالمؤمنین7 
و دیگر امامان است و برای زائر، 
در ه��ر گام��ی، ح��ج و عمره  ای 

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 می  گفت:

»ای کس��ی که تنها به ما کرامت بخش��ید و به ما وعده ش��فاعت داد و رسالت را بر دوش ما 
نهاد و ما را وارثان انبیا نمود و امّت های پیش��ین را با ما ختم کرد و تنها ما را وصّی قرار داد و 
علم گذش��ته و آینده را به ما عطا نمود و دل هایی از میان مردم را به ما معطوف س��اخت! مرا 
م��ورد مغفرت خویش قرار ده و )نیز( برادرانم را و زائران قبر پدرم حس��ین صلوات  اهلل علیهم 
را؛ همان کس��انی که از س��ر نیکی به ما و به امید دس��تیابی به ثوابی که برای پیوندش��ان با ما، 
نزد خود قرار داده  ای و برای آن  که پیامبرت محّمد9 را مس��رور کنند و برای این که امر ما 
را اطاعت  کنند و دش��منان ما را خش��مگین نمایند، اموالشان را انفاق نمودند و پیکرهای شان 
را گس��یل )به سوی ما( داش��تند. آنها با این )اقدام(، در پی خشنود س��اختن تو بودند. پس با 
خوش��نودی خود، از جانب ما به آنها پاداش عطا کن و ش��بانه  روز، آنها را محافظت نما و به 
نیکوترین وجهی، جانش��ین آنها بر اهل و فرزندانشان � که بر جای گذاشته   اند � باش و با آنها 
همراهی نما و از ش��ّر هر طغیانگِر حق   ستیز و )از شّر( هر ضعیف و نیرومندی از میان خالیقت 
و )از( ش��ّر شیاطین انس و جن، کفایتشان کن و بهترین چیزی را به آنها عطا کن که به خاطر 
غربتش��ان 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! دش��مناِن ما به س��بب خروج آنها )برای زیارت ما(، بر آنه��ا عیب گرفتند، ولی این 
ام��ر، آنها را از حرکت به س��وی ما بازنداش��ت تا خالف نظر آنها علم کرده باش��ند. پس بر 
آن چهره  هایی که آفتاب دگرگونش��ان کرده، رحم آور و ب��ر آن گونه  هایی که بر قبر پدرم 
اباعبداهلل الحس��ین 7، از این روی به آن روی می  ش��وند، رحم آور و بر آن چشم هایی که از 
س��ر مهرورزی به ما اشک های شان جاری شد، رحم آور و بر آن دل هایی که برای ما بی  تابی 
نم��ود و آتش گرفت، رحم آور و بر آن فریادی که بر مصیبت ما، برآورده ش��د، رحم آور. 
خداون��دا! م��ن آن بدن ها و جان ها را به تو می  س��پارم تا زمانی که آنه��ا را در روز عطش، بر 

)کرانه( حوِض )کوثر( سیراب کنی«.
راوی می  گوید: امام7 پیوس��ته این دعا را در س��جده  اش می  خواند. آن  گاه که فارغ  شد، 
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عرض کردم: فدایت شوم! اگر آنچه که از شما شنیدم در حّق کسی باشد که خدای عّزوجّل 
را )هم( نش��ناخته باش��د، به گمانم هرگز که آتش جهنّم چیزی از او را طعمه خویش کند! به 

خدا سوگند، آرزو کردم که او را زیارت کرده بودم و حج به   جا نیاورده بودم!
در ای��ن لحظه حضرت به او فرمودند: تو چه  قدر به این )آرزو( نزدیکی! چه چیزی تو را از 

زیارت او بازمی  دارد؟! 
و س��پس فرمودند:   ای معاویه! چرا آن را رها کرده ای؟! معاویه عرض کرد: فدایت ش��وم! 
نمی  دانس��تم که این کار به این درجه از اهّمیّت باش��د! حضرت فرمود:   ای معاویه! کسانی که 
در آس��مان برای زّوار او دعا می  کنند، بیش��تر از آنهایی هس��تند که در زمی��ن برای آنها دعا 
می  کنند. تو این کار را به س��بب ترس از احدی ترک مکن؛ زیرا کس��ی که این کار را ترک 
کن��د، چنان حس��رت می  خورد که آرزو می  کند که مرگ��ش در اختیار خودش می  بود )تا به 
دنیا بازمی  گش��ت و به زیارت او می  رفت(.4 آیا دوست نداری که خداوند جسم و سایه  ات را 
در میان کسانی ببیند که رسول خدا9 برای آنها دعا می  کند؟! آیا دوست نداری که فردا در 
میان کس��انی باشی که فرشتگان با آنها مصافحه می  کنند؟! آیا دوست نداری که فردا در میان 
کس��انی باشی که در حالی )به صحرای محش��ر( می  آیند که هیچ گناهی ندارند که به خاطر 
آن بازخواست شوند ؟! آیا دوست نداری که فردا در میان کسانی باشی که با رسول خدا9 

مصافحه می  کنند؟!5

حسین7 اسوه  ای دیرینه
امیرالمؤمنین علی7 در حدیثی عظیم در وصف فرزندش حسین7 می  فرماید:

»یا أباعبداهلل! أس��وة أنت قدمًا«؛6 یا ابا  عبداهلل! تو اس��وه  ای دیرینه  ای. یعنی تو از زمان گذشته، 
اُس��وه و مقتدا بوده  ای، حتّی برای انبیا و رس��والن، و این برای سیّدالّشهدا، منقبت و معجزه  ای 
اس��ت. مقتدا بودن آن حضرت برای پسینیان برهانی امروزی دارد؛ چرا که ما اکنون شاهدیم 
که باب حسین7 و کشتی نجات او وسیع تر و فراخ  تر است؛ در زمانه  ای که جنگ و دشمنی 
جوامع بشری را ملتهب کرده است؛ جوامعی که از ستم  اقتصادِی ناشی از بحران  های مالی و 
از ستم و تبعیض نژادِی غیر انسانی در فغانند و در شرایطی که هیچ یک از رژیم های گذشته 
و حال که بر بنیان سوس��یالیزم، س��رمایه  داری، کمونیزم و دموکراس��ی پدید آمدند، راه حلّی 
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برای این بحران ها ارائه نکرده  اند. درست در چنین عصر و شرایطی در سویی دیگر از جهان، 
هر سال اعالم بیعت و فرمان بردارِی داوطلبانه، مسالمت  آمیز و فروتنانه  ای را نسبت به مکتب و 
دولِت سیدالّشهدا7 مشاهده می  کنیم؛ مکتب و دولت مقّدسی که انسان های  دور و نزدیک 
و عال��م و غیر عال��م از آن تأثیر پذیرفته  اند؛ دولتی که مرزهاي آن، نه جغرافیایی، بلکه نفوس 
آدمیان و بش��ریّت است. دولتی که به دست سیدالّش��هدا7 استوار شده و با صالبت و شکوه 

تمام، جوامع را رهبری می  کند.
س��خن امیرالمؤمنین7 که می  فرماید: »یا اباعبداهلل! تو اس��وه  ای دیرین��ه  ای«، به این معنا نیز 
هست که تأثیرگزاری حسین7 به دوران پس از واقعه عاشورا محدود نمی  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. راستی حسین7 چه کرد که برای ایشان نیز اسوه است؟!
پاس��خ این اس��ت که خداوند عّزوجل آنچه در واقعه عاش��ورا بر سیّدالّشهدا7 گذشت را 
برای انبیا وحی می  نمود و بازمی  گفت، تا ش��کیبایي و ش��دت استقامت در عقیده را بیاموزند7 
و آن  گاه که واقعه عاش��ورا را برایشان بیان می فرمود، آنها می  گریستند و این برنامه اي تربیتی 
از ناحیه خداوند عّزوجل برای انبیایش بود تا آنها را به س��وی درجات عالیه رهنمون ش��ود. 

بنابراین، زندگي سیّد الّشهدا7 و واقعه کربال نسبت به انبیا، دیرینه لحاظ می  شود.

حسین7، قرآن مجّسم
ترسیم واقعه عاشورا ترسیم چشم  اندازی مرئی در مقابل آدمی است. چشم  اندازی که آدمی 
در آن، امتحانات و عبرت های بزرگ می  بیند و نیز می  بیند که چگونه انس��ان هایی با اس��باب 
مختلف و به سبب فتنه  ها و نیروهای نفسانی گوناگون، سقوط کردند و در نقطه مقابل، چگونه 

انسان های دیگر موفّق شدند و صعود کردند و تعالی یافتند.
این چش��م  انداز روحانی ک��ه در آن ده  ها و بلک��ه صدها نمونه وج��ود دارد، همان مکتب 
تربیتی  ای اس��ت که آدمی را به صورتی بس��یار عمیق تربیت می  کند و ب��ه همین دلیل آدمی 
پیوس��ته به این قرآن تجّس��م یافته در حادثه کربال نیازمند اس��ت؛ چراکه در این قرآن تجّسم 
یافته، آیات بس��یاری اس��ت. هر حادثه  ای که در کربال رخ داده، آیه  ای است و این ویژگی، 
تصادفی 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 می  گردد، آیات و س��وره  های آنند. پس هنگامی که بخواهیم 
آن آیات و آن ُس��َوِر قرآنی و بندهایی که در آن اس��ت را به صورتی مرئی و ملموس درک 
کنی��م، باید بدانیم که آنها را در حوادث واقعه نینوا خواهیم یافت؛ حوادثی که از مدینه آغاز 
شد و پس از عبور از مّکه و کربال و شام و سپس بازگشت کربال، به مدینه منتهی شد. در این 
میان، راه پیمایی آرام و عمومی روز اربعین نیز مرور صفحاتی متعدد از آن آیات آن است که 
اگ��ر برای مّدتی طوالنی در آن تدبّر کنیم، گنج های��ي پایان ناپذیر در آن خواهیم یافت. البتّه 
بسیاری از ما این امر را تجربه کرده  ایم که هر قدر در واقعه عاشورا تدبّر کنیم، باز عبرت های 

جدیدي در آن کشف مي کنیم؛ همان گونه که این ویژگی در قرآن نیز وجود دارد.
در اّولین اربعین حس��ینی، پس از س��قوط نظام بعثی عراق و آزادی مردم برای اقامه عزای 
س��االر ش��هیدان اباعبداهلل الحسین7، نخس��تین راهپیمایی میلیونی به س��وي کربالی معالّ و 
اجتماع در آن شهر مقّدس شکل گرفت. در آن زمان تمام شبکه  های ماهواره  ای جهان )برای 
انع��کاس این حادثه عظیم( گرد آمدند؛ لکن آنها می  پنداش��تند که این تظاهرات آرام و این 
تجّمع چندمیلیونی، حادثه  ای سیاسی و صرفاً مرتبط با تشکیل رژیم جدید است و هیچ ارتباط 
وثیقی با مبانی اعتقادی این مردم ندارد؛ درس��ت مانند آنچه در میتینگ های سیاسی متعارف 
رخ می  دهد. ولی 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  ای شگفت انگیز بدل کرد، 

تا جایی که به اعجاز و عظمت آن اعتراف نمودند.
ناظران بین  المللی که به منابع مختلفی وابس��ته  اند و ای��ن گردهمایی عظیم را رصد می  کنند 
نی��ز معترفند که این زیارِت چندمیلیونی، بزرگ ترین نهاد و بزرگ ترین اردوگاه برای تمرین 
دادن نیروهای��ي به منظور جانبازی و فداکاری اس��ت؛ چراکه ه��ر دولت بزرگی که بخواهد 
مردم��ش را برای نبردي در مقابل دش��منان آماده کند، جز گروه بس��یار اندکی را نمی  تواند 
اس��تخدام کند؛ آن هم با ابزار تشویق یا ارعاب؛ در حالی که در زیارت اربعین امام حسین7 
میلیون ها انس��ان از همه جهان خود را به هر وسیله اي به کربال مي رسانند تا با سیدالشهدا7 و 
آرمان او تجدید عهد کنند. پس به جاست که از خود  بپرسیم: ماهیّت و منشأ این نیروی عظیم 

و شورانگیز چیست؟!
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زیارت اربعین، تجّسم یک مدینه فاضله
زیارت اربعین، تجّسم جامعه آرمانی و مدینه فاضله در برابر 
چشمان بشریت اس��ت. در یکی از تفسیرهای »مدینه فاضله« 
که از س��وی ُحَکما و صاحب  نظران علوم اجتماعی ارائه شده 
می  خوانیم: مدینه فاضله، آن جامعه انسانی است که به حاکم 
و مرش��د نیاز ندارد؛ چراکه گویا اعضای آن مدینه فاضله، به 
درجه  ای از بلوغ عقلی و روحی و مدیریّتی و علمی رسیده  اند 
که بافت طبیعِی تک  تک آنها، خویش را مدیریّت می  کند و 
این در حقیقت همان غلبه عقل و نور بر غرایز نفس��انی است؛ 

زیرا قرآن کریم می  فرماید:
»... َوُقْلَن��ا اْهِبُطوا بَْعُضُکْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُکْم ِفی اأْلَْرِض ُمْس��َتَقرٌّ 
َوَمَت��اٌع ِإلَی ِحیٍن«؛8 و ما گفتی��م: ]ای آدم و حوا و ای ابلیس![ در 
حالی که دش��من یکدیگرید ]و تا ابد، بین ش��ما آدمیان و ابلیسیان 
صل��ح و صفایی نخواهد ب��ود، از این جایگاه[ ف��رود آیید و برای 
ش��ما در زمین، قرارگاهی ]برای زندگی[ و تا مدتی معین، وس��یله 

بهره وری اندکی خواهد بود.
منش��أ غرایز پس��ِت زمینی، همان حرص و طمع است و این 

همان است که قرآن کریم نیز آن را این   گونه بیان می  کند:
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح  »...َ الُوا َأَتْجَعُل ِفیَها َمْن یْفِس��ُد ِفیَها َویْسِفُک الدِّ
ُس لََک َقاَل ِإنِّ��ی َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن«؛9  گفتند: آیا  بَِحْم��ِدَک َونَُقدِّ
کسی را در آن می گماری که در آن تباهی می کند و خون ها 
می ریزد، در حالی که ما تو را با س��پاس، به پاکی می س��تاییم 
و تو را پاک می ش��مریم؟! فرمود: من چیزی می دانم که شما 

نمی دانید.
پس هر زم��ان در جایی، عقل و نور و قلب، س��ر بردارند، 

در اّولین اربعین حسینی، پس از 
سقوط نظام بعثی عراق و آزادی 
مردم ب��رای اقامه عزای س��االر 
ش��هیدان اباعبداهلل الحسین7، 
نخس��تین راهپیمایی میلیونی به 
سوي کربالی معالّ و اجتماع در 

آن شهر مقّدس شکل گرفت.

اگ��ر مفاهیم��ی چ��ون تکامل و 
همبس��تگی و اص��والً اگ��ر تمام 
مفاهیم اخالقی را، آن هم نه فقط 
در س��طح ف��ردی و خانوادگی، 
بلکه در سطح اجتماعی مالحظه 
کنیم، خواهیم دید که همه آنها 
در مراسم زیارت امام حسین7 
در موسم اربعین عینیّت می  یابد.
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آن  جا بهشت و امن و امان خواهد بود. درست به همین دلیل، بیشتر حاکمان جبّار و رژیم هایی 
که با مذهب اهل  بیت: دشمنی می  کنند، از این گردهمایی حسینی در هراسند. این حقیقتی 
اس��ت که رسانه هاي بین  المللی که این حادثه را زیر نظر دارند، به آن اشاره می  کنند. بنابراین 
امکان ندارد که به زیارت اربعین همچون مناس��ک عبادِی محض بنگریم. این سنت، به همان 
اندازه که عبادت است، جامعه  ساز نیز هست؛ بینش نافذ به بار می  آورد و به مثابه آینه  ای پاک 

برای بشریّت است.
آری، اگر مفاهیمی چون تکامل و همبس��تگی و اصوالً اگر تمام مفاهیم اخالقی را، آن هم 
نه فقط در سطح فردی و خانوادگی، بلکه در سطح اجتماعی مالحظه کنیم، خواهیم دید که 
همه آنها در مراسم زیارت امام حسین7 در موسم اربعین عینیّت می  یابد؛ فضایی که اگر در 
مقیاس جهانی تبلیغ شود و میان مردم جهان گسترش یابد، می  تواند مشکالتی مانند بحران هاي 
اقتصادی و امنیتی و اجتماعي را که بش��ریّت را دچار رنج و آش��فتگي کرده است، حل کند. 

آری، راه حّل تمام این بحران ها در مکتب و منهاج حسین7 است.
البتّه تا زمانی که مؤمن در این اردوگاه که سرش��ار از فضای شعائر حسینی است، قرار دارد 
و در آن تنّفس می  کند، حیاتی متناس��ب با این جامعه نورانِی فاضله خواهد داش��ت و پس از 
بازگش��ت به دیار خود، اگر یاد امام حسین7 به تدریج در ذهن او کمرنگ شود، باید بداند 
که هر چه از حسین7 دور می  شود، از این نور و از این بهشت و کمال مطلوب دور می  شود 
و از آن سو، به میزانی که بتواند ارمغان موسم اربعین، یعنی اقبال خویش به آن حضرت را در 
خود حفظ کند، به زندگی در این بهشت حسینی ادامه خواهد داد. در این باره از اهل  بیت: 

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

می  کنیم و کسی که به ما پشت کند، به او پشت می  کنیم.
بنابرای��ن به اندازه  ای که مؤمن��ان به مکتب اهل  بیت: اقبال کنن��د، در صفا و نور زندگی 
می  کنن��د و از ثم��رات آن منتفع می  ش��وند و توان آن را مي یابند که جامعه انس��انی بزرگ و 
متمّدنی بس��ازند که بش��ریّت نظیر آن را ندیده باش��د. لذا میان رهبری سیّدالّشهداء و تأثیر او 
و تربیتش نس��بت به بش��ر از یک س��و و میان تمام تمّدن ها و رژیم ها و مکاتب بشری و تمام 
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مصلحان بش��ری از س��وی دیگر رقابتي در جریان است؛ البتّه 
رقابتی که نتیجه و سرانجام آن، از پیش معلوم است؛ زیرا هیچ 
مصلحی جز حس��ین7 نیست که برای او ممکن باشد نفوس 
را در مس��یر تربیت قرار دهد؛ هرچند ک��ه آن مصلح، عالم و 

مؤمن باشد.

همایش عظیم اربعین در مهار کدام قدرت است؟
دس��ت  اندرکاران نظ��ام بین  الملل که ای��ن همایِش عبادی � 
روحان��ی عظیم را زیر نظر دارند، از آن بیمناکند و منش��أ این 
هراس، آن اس��ت که احساس کرده   اند این پدیده در تصّرف 
هی��چ یک از منابع متعارف قدرت نیس��ت؛ به بیان دیگر: آنها 
ای��ن حقیق��ت را دریافته اند که هی��چ دولت بزرگ��ي، حتّی 
دولت های اس��المی، این همایش عظیم را در تصرف ندارند. 
آن که این قدرت را در مهار خود دارد، نه قدرت های شناخته 
شده جهانی، بلکه فقط ساالر ش��هیدان، امام حسین7 است. 
به همین دلیل اس��ت که برخی از محافل غربی، مطالعه ویژه و 
پي گیري را درباره تأثیری عظیمي که ُخَطبا و مرثیه  س��رایان بر 
جوانان می  گذارند، در رادیوها و پایگاه  ها و از طریق اینترنت 

آغاز کرده اند.
در راه پیمای��ی اربعین، مردم از همه اس��تان های عراق به راه 
می  افتند تا خود را به صحن و س��رای امام ش��هیدان حسین بن 
علی7 برس��انند؛ به گونه  ای که اغلب این اس��تان ها خالي از 
س��کنه می  شود. راستی این جمعیّت بی  شمار را که در سرتاسر 
عراق پراکنده  اند، چه کسی و چه قدرتی سازماندهی می  کند و 
نظم می  بخشد و آن را در کنترل دارد و پیش می  برد؟! حقیقت 
این اس��ت که امروزه برای برگزاری هر تجّمع بش��ری  که در 

در راه پیمای��ی اربعی��ن، مردم از 
هم��ه اس��تان های عراق ب��ه راه 
می  افتن��د تا خ��ود را به صحن و 
سرای امام ش��هیدان حسین بن 
گونه  ای  ب��ه  برس��انند؛  علی7 
که اغل��ب این اس��تان ها خالي 
از س��کنه می  ش��ود. راستی این 
را ک��ه در  بی  ش��مار  جمعیّ��ت 
سرتاس��ر عراق پراکنده  اند، چه 
کس��ی و چه قدرتی سازماندهی 
می  کند و نظم می  بخشد و آن را 
در کنترل دارد و پیش می  برد؟!
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ش��هری برگزار می  شود � حتّی اگر در کش��ورهای غربي که به لحاظ صنعتی و تکنولوژیکی 
پیش��رفته  اند، مس��ئوالن مربوطه، براي تأمین امنیت و پش��تیباني، چه هزینه  هایي که نمی  کنند! 
آیا آنان توان بس��یج چنین جمعیتي را دارند؟ حتي دس��تگاه  های دولتی از طریق فّعال کردن 
نهادها و سازمان هاي حاکمیّتی نیز قادر بر این کار نیستند، چه رسد به آن  که این تجّمع عظیم 
برای چند روز یا چند هفته در همه راه  های ش��هرهای مختلف منتهی به ش��هری مانند کربالی 

حسینی7 پراکنده باشند.
در مراس��م حجِّ بیت  اهلل گاه ب��رای چند روز، آن هم در یک موقعیّ��ت جغرافیایی محدود، 
یعنی مّکه مکّرمه و مش��اعر، شمار حاجیان به سه  میلیون نفر می  رسد. در این شرایط، علی  رغم 
پیش��رفت های بس��یار در س��اخت بناهاي مدرن و با وجود توس��عه امکانات و اصالح معضل 
ترافی��ک، کماکان مرگ و میرها و تلفاتي در این مراس��م بر جاي مي مان��د. با این اوصاف، 
تکلیف مهار و اس��تیالی کامل بر راهپیمایی و همایش��ی همچون اربعین که در آن میلیون ها 
انسان در مسیرهای فراواِن میان شهرها و بیابان ها و فواصلی که صدها کیلومتر برآورد می  شود، 
روش��ن خواهد بود. واقعاً چگونه مي توان نظم و انتظام و آرامش و شکوهي که در این واقعه 
پدی��د می  آید را تماماً به دولت ها منتس��ب کرد؟! بلکه این نظم ب��ه صورت خودکار از ناحیه 

خود مؤمنان ایجاد می  شود.
یک��ی از مقامات بلندپای��ه عراق اظه��ار نموده که مس��ئول نیروهای مس��لّح آمریکاي در 
خاورمیان��ه ک��ه از طری��ق ماهواره به م��ّدت دو هفته یا بیش��تر، به صورت زن��ده، راهپیمایی 
حس��ینی را زی��ر نظ��ر داش��ته، با حی��رت گفته اس��ت: »اعت��راف می  کنم که ش��ما ش��یعیان  
 در مقایس��ه ب��ا رویدادهای��ی ک��ه در نیوی��ورک ی��ا پاری��س رخ می  ده��د، متمّدن  ترید!«. 
ای��ن در حال��ي اس��ت ک��ه در حوادث��ي مانن��د قط��ع برق ب��رای مدت��ي ان��دک در برخی 
کش��ورهاي پیش��رفته غرب��ی، حم��الت و س��رقت هاي پي در پ��ي، امنیّ��ت را مخت��ل کرده 
اس��ت؛ ولی در زی��ارت اربعی��ن، این  گونه ح��وادث هیچ گاه رخ ن��داده و این ام��ر، اتّفاقی 
 نیس��ت؛ بلک��ه اعج��از تعالی��م قرآن��ی اهل  بی��ت: و ن��ور تربی��ت آن بزرگواران اس��ت

 که اعجاز کرده است.
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زیارت اربعین و رژیم بعثی سابق
اخبار رس��یده و منابع متع��دد، گویای آن اس��ت که رژیم 
عفلقی س��ابق، چند ما پیش از س��قوط، فیلمی مس��تند از این 
مراس��م حس��ینی را برای اعضای رهبری حزب پخش نموده 
و س��پس به پرس وجو از آنها پرداخته بود و آنها را اغوا کرده 
بود تا نظراتش��ان را درباره چگونگی س��رکوب این آتشفشان 
حس��ینی به دس��ت آورد. در مقابل، تمام آن اعضا که نگران 
ش��ده بودند، از بیم خش��م او نه نفیاً و نه اثباتاً پاس��خی نداده 
بودن��د. با این ح��ال، خود صدام به آنها این  گونه پاس��خ داده 
بود که این زلزله حس��ینی ابدا آرام نخواهد شد؛ ولی من سال 
آین��ده چنین و چنان خواهم کرد و س��پس ش��روع به تهدید 
می  کند و قول می  دهد که دس��ت ها و پاها و گوش ها خواهد 

برید؛ لکن باید گفت:
»یُری��ُدوَن لُِیْطِفُؤا نُ��وَر اهلِل بَِأْفواِهِه��ْم َو اهللُ ُمِتمُّ نُ��وِرِه َو لَْو َکِرَه 
الْکاِفُروَن«؛10 بر آنند تا نور خداوند را با دهان هاش��ان خاموش 
کنند و خداوند کامل کننده نور خویش است، هرچند کافران 

نپسندند.
آنچ��ه که بعثی  های عفلقی و حاکم جبّار و فاسدش��ان و در 
ورای این رژی��م، نهادهای بین  المللی بس��یاری که ّطراح این 
امورند را از خوف و ه��راس فلج کرده بود، این بود که آنها 
علی  رغم ایجاد ترس و وحش��ت، نتوانس��ته بودند این نیروی 
ش��ورنده حس��ینی را مهار کنند و تمرین مردم ب��رای ایثار و 

حماسه در اردوگاه حسینی را متوقّف کنند.
در ای��ن میان، اگر فضا ب��رای مردمان دیگ��ر و حتّی مردم 
کش��ورهاي غربی نی��ز باز می  بود، ب��ا رهایی آنها از س��یطره 

مسئول نیروهای مسلّح آمریکایی 
از طری��ق  ک��ه  در خاورمیان��ه 
ماه��واره ب��ه م��ّدت دو هفت��ه 
ی��ا بیش��تر، ب��ه ص��ورت زنده، 
راهپیمای��ی حس��ینی را زیر نظر 
داش��ته، با حیرت گفته اس��ت: 
»اعتراف می  کنم که شما شیعیان  
در مقایسه با رویدادهایی که در 
نیویورک یا پاریس رخ می  دهد، 

متمّدن  ترید!«.
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رژیم های ش��ان، می  دیدیم که چگونه آنها نیز به سوی حسین7 و آنچه ایشان فرموده است، 
جذب می  شدند و در مقابلش فروتنی می  کردند.

تنها بش��ریّت نیس��ت که در مقابل او خضوع می  کند؛ بلکه فرش��تگان نیز در برابر او خاضع 
و خاکس��ارند. از امام صادق7 روایت ش��ده است که فرمود: »فرشته  ای در آسمان ها و زمین 
نیست، جز این  که از خدای عّزوجّل درخواست می  کنند که خداوند به آنها اجازه دهد تا قبر 

حسین7 را زیارت کنند و آن  گاه گروهی فرود می  آیند و گروهی عروج می  کنند«.11

ناسازگاری الئیسم جدید با زیارت امام حسین7
یکی از مّدعیان الئیس��م جدید، موضوع راه پیمایی به س��وی مرقد امام حسین7 در اربعین 
حس��ینی را محکوم کرده اس��ت؛ چراکه به اّدعای وی، این کار سبب تعطیلی و توقّف روند 
زندگی بسیاری از مردم و شهروندان می  شود. به نظر او تمّدن انسانی بر مطالبات جسم و ماّده 
استوار است، امّا آنچه که به روح مربوط می  شود، سهمی در تمّدن و پیشرفت انسان ها ندارد. 
او دو هفت��ه تعطیل��ی را برای این همایش روحانی زیاد می  داند؛ همایش��ی که در آن، عادات 
اخالق��ی و روحی، از حضیض خودخواهی، به اوج همیاری اجتماعی و ایثار برادران دینی بر 
خود و تعاون آرمانی تغییر می  کند و این در حالی است که دولت های غربی، همه برای اعیاد 
مسیحی و عید تحویل سال میالدی، دو هفته یا بیشتر را تعطیل اعالم می  کنند و در این مدت، 

غرق در فحشا و زشتي می  شوند، ولی آن را زیاد نمی  شمارند.
مگر نه این که خدای تّعالی موس��م حج بیّت  اهلل الحرام را برای س��ه ماه از سال تشریع نموده، 
اما این مراس��م برای غالب حج  گزاران مسلمان بیش از دو هفته طول نمی  کشد؟! باالتر این که، 
خداوند تعالی عمره مس��تحب را در تمام ماه ها تش��ریع فرمود تا مس��لمانان پیوسته توفیق انجام 
مناس��ک آن را داشته باش��ند تا بیت  اهلل الحرام یعنی کعبه  اش در طول سال، محّل اجتماع مردم 
باش��د، و این همه برای آن اس��ت که توازن میان ماّده و روح و بین دنیا و آخرت را حفظ کند؛ 
و باالت��ر این  که آبادانی دنیا جز با آبادی آخرت هیچ قوام نمی  یابد؛ همانگونه  که راه آخرت نیز 
از دنیا می  گذرد. بنابراین، نابودی روح، نابودی ماّده است؛ همان ماّده  ای که ماّدیون و الئیک ها 
بدان حرص می  ورزند. فّعالیّت، کار و جّدیّت تنها محدود به برنامه  های دنیا و ماّده نیست؛ چرا که 
روح و روان نیز برنامه  ای و کاری و فّعالیّتی دارد. اگر چنین است، آیا توزیع  زمان برای هر یک 



شماره 19و20 تابستان وپاییز 1393
73

از این دو جنبه، باید ُکندی حرکت تّمدن و تعطیلی پیشرفت و 
خرابی تلّقی ش��ود؟! آیا او رشد و شکوفایِی فضایل روحی در 
خالل دو هفته از مراسم اربعین را اسباب نابودی مي داند؟! آري، 
البته که این امر اسباب نابودی خشونت، آزمندِی غرایِز حیوانی 
و  اخالق ماّدی اس��ت. آیا امثال این فرد نمی  بینند که دولت ها 
چه حجمی از فرصت ها و منابع مالی را در بخش فرهنگ هزینه 

می  کنند؟ آیا این امر نابود کننده جامعه است؟!
حقیقتاً کس��ی ک��ه در مجالس س��وگواری اهل  بیت: که 
رهبران فضیلت و انسانیت اند شرکت می  کند، آمادگی روحی 
و  حماس��ی ممتازی پیدا می  کند و ش��جاعت و اس��تواري اش 
صدچندان مي ش��ود. آیا مقاومت اسالمِی پیروان اهل  بیت: 
در جنوب لبنان در مقابل اسطوره اسرائیل که ارتش های تمام 
رژیم های عربی را در طول پنجاه سال به هزیمت کشانده بود، 
پیروز نشد؟! آیا آن پیروزی با شعار »یا حسین« و »یا أباالفضل 
العبّ��اس« نبود؟! آیا نمی  بینند که نیروی روحی مردم عراق در 
مبارزه با تروریزم و تکفیریان نیز منحصراً به برکت شرکت در 
)اقامه( این ش��عائر بوده اس��ت؟! پس برای چه می  خواهند که 
ای��ن مردم، تمام این نی��رو و عظمت را از کف بدهند؟! و چرا 

نیروی ایمانی این امّت این  گونه افراد را خشمگین می  کند؟!

قیام مهدوی به برکت حماسه حسینی
قیام مهدوی، بدون حماس��ه حسیني نخواهد بود. به عبارت 
دیگر: محبّت مؤمنین به ام��ام مهدی)عج( از محبّت و موّدت 
آنها نس��بت به جّدش امام حسین7 نش��أت گرفته و مجاهده 
آنه��ا  در راه او و تا پای جان اس��ت، نه برعکس. این حقیقت 
در زیارت عاش��ورا نیز منعکس شده است؛ آنجا که در اشاره 

یکی از مّدعیان الئیس��م جدید، 
موضوع راه پیمایی به سوی مرقد 
امام حسین7 در اربعین حسینی 
را محکوم کرده است؛ چراکه به 
اّدعای وی، این کار سبب تعطیلی 
و توّقف روند زندگی بسیاری از 
مردم و ش��هروندان می  ش��ود! به 
نظر او تمّدن انسانی بر مطالبات 
جس��م و ماّده استوار اس��ت، اّما 
آنچه که به روح مربوط می  شود، 
س��همی در تم��ّدن و پیش��رفت 

انسان ها ندارد. 
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به مراتب آن امامان بزرگوار مي فرماید:
»و لع��ن اهلل أّمة دفعتکم عن مقامکم و أزالتکم عن مراتبکم الّتی رّتبکم اهلل فیها«؛ و خداوند امّتی 
را که شما را از جایگاهتان راند و از مراتبتان که خدا شما را در آن قرار داد از جایگاه  های شان 

دور نمود، لعنت کند.
بنابراین ابتدا، اعتقاد مؤمن به خدا و به پیامبر9 پدید می  آید و در مرحله بعد، این اعتقاد، او 
را به یاری امام مهدی)عج( فرامی  خواند. به همین صورت، ابتدا اعتقاد مؤمن به امیرالمؤمنین7 
تحّقق می  یابد و در مرحله بعد، این اعتقاد، او را به یاری امام مهدی7 می  خواند. اعتقاد مؤمن 
به امام حس��ین7، محبّت به امام مهدی)عج( را برای او به ارمغان می  آورد. پس باید بگوییم: 

قیام حضرت مهدي، به برکت حماسه حسینی برپا می شود و به عبارت دیگر باید گفت:
ای مهدویّون و   ای عاش��قان ظهور! بهتر ین راه یاری امام مهدی)عج( داشتن روحیه حماسه 
حس��یني و زنده نگه داشتن شعائر دینی اس��ت و به همین دلیل است که نفِس زیارت اربعین، 

اقدامی تربیتی در جهت آماده  سازی برای ظهور حضرت مهدي)عج( است.

پی نوشت ها:
. شیخ محّمد السند، یکی از شخصیّت های علمی حوزه علمیه قم و نجف اشرف است که در جلسه درس   1
خویش، از زوایای مختلفی به تحلیل این رخداد معنوی عظیم پرداخته و بر زوایای مهّم و بدیعی انگش��ت 
نهاده است. این دروس به هّمت آقای ابراهیم حسین البغدادی به نگارش درآمده و در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است و ترجمه حاضر، نوعی تلخیص و بازنویسی از این اثر عاشورایی است. 
. ابن قولویه قمي، کامل الّزیارات، ص 185،   2

. شیخ حّر عاملي، وسائل الّشيعة، ج11، ص 78.  3
. فقره اخیر ترجمه عبارت »یتمنّی أن قبره کان بیده« است که به صورت های دیگری نیز ترجمه شده است.  4

. کامل الّزیارات، ص 228؛ ش��یخ صدوق، ثواب األعمال، ص 120، حدیث44؛ کلیني، الکافی، ج4، ص   5
582، حدیث11.

. محمدباقر مجلسي، بحار األنوار، ج44، ص 262، باب 31، حدیث 17.  6
. همان، ص 223، باب 30، حدیث1.  7

. بقره، آیه 36.  8

. بقره، آیه 30.  9

. صف، آیه 8.  10
. کامل الّزیارات، ص 223.  11




