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پياده  روي اربعين، تبلور 
ارزش هاي انساني و اسالمي

روح اهلل زينلي٭

چکيده
در روايات بسياري از شيعه و سني بر زيارت با پاي پياده تأکيد شده و نيز زيارت اربعين از نشانه هاي 
از  فراوان  روايات  در  که  مي شود  افزون تر  وقتي  اربعين  پيادة  زيارت  اهميت  است.  شده  دانسته  مؤمن 
معصومان به ارزش هاي انساني و اسالمي متبلور در اين همايش عظيم و باشکوه شيعي اشاره مي شود. 

انساني و  ابعاد  واکاوي  به  اين نوشتار  بررسي کرد که  ابعاد گوناگون مي توان  از  را  اربعين  پياده روي 
اسالمي نهفته در اين مراسم معنوي پرداخته است. هريک از ارزش هاي انساني و اسالمي به دو دستة 
فردي و اجتماعي تقسيم مي شوند. ارزش هاي فردي مواردي چون همراهي ايمان و عمل، صبر و تحمل، 
و  تواضع  افزايش  خيرخواهي،  و  احسان  خودباوري،  پشتکار،  تقويت  خودشناسي،  توکل،  اراده،  تقويت 
فروتني، تقويت روحية گذشت و بخشش، آخرت محوري و جهاد با نفس است که مسلمان و غيرمسلمان 
دربارة لزوم تقويت يا ايجاد آنها اتفاق نظر دارند. ارزش هاي اجتماعي نيز به آن دسته از باورها، نگرش ها، 
رفتارها، هنجارها، وضعيت ها و امور مطلوبي گفته مي شود که افزايش تعامالت سازنده ميان انسان ها در 

اجتماع را در پي دارد.
اين مقاله هريک از اين ارزش هاي انساني و اسالمي را در آينة روايات عامه و خاصه بررسي مي کند.

واژگان کليدي: زيارت اربعين، استحباب زيارت پياده، ارزش هاي فردي،  ارزش هاي اجتماعي.

٭. پژوهشگر بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي و استاد دانشگاه.
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طرح مسئله

راه پيمايي اربعين امام حس��ين7 يکي از پديده هاي ديني اس��ت  که در سال هاي پس از 

سقوط رژيم بعثي حاکم بر عراق  مورد توجه ويژه پيروان اهل بيت: قرار گرفت، به گونه اي 

که هر سال شاهد گسترش کّمي و کيفي اين حرکت عظيم  مردمي هستيم. اين حرکت بي مانند 

از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و تحقيق است. اما بايد توجه داشت که درباره اصل وجود 

اين حرکت و نيز کيفيت اجراي آن پرسش هايي وجود دارد که بايد با دقت پاسخ داده شوند؛ 

به ويژه اينکه اين پرسش ها گاه با هدف  ايجاد ترديد و شبهه درباره اين حرکت، در فضاهاي 

مختلف، به ويژه فضاي مجازي، منتشر مي گردد. به نظر مي رسد مي توان مهم ترين پرسش ها 

درباره زيارت اربعين را در اين دو عنوان خالصه کرد: 

1. آيا در منابع روايي دليلي بر استحباب راه پيمايي براي زيارت اربعين وجود دارد؟

2. چرا بايد با پاي پياده اين مس��ير را طي کرد؟ با توجه به ش��رايط امنيتي و اقتصادي اين 

کار چه فايده اي دارد؟

در پاس��خ به پرسش نخست الزم است دالئل و شواهد اثبات  کننده استحباب زيارت امام 

حسين7 ارائه گردد. اما پرسش دوم حوزه وسيعي از پاسخ ها را مي طلبد. يکي از اين حوزه ها، 

توجه به ارزش هايي است که در اين پياده روي جلوه گر مي شوند و بيشتر آنها ارزش هاي عام 

انساني اند که براي همگان قابل احترام و خواستني هستند. ازاين رو مطالب مقاله در دو بخش 

سامان يافته است: نخست استحباب پياده روي زيارت اربعين، و ديگر ارزش هاي جلوه کننده 

در زيارت اربعين.

استحباب پياده روي براي زيارت اربعين 

در س��نت معصومين: بر انجام برخي اعمال به صورت پياده تأکيد شده است؛ همچون 

پياده  رفتن به سوي مسجد )حرعاملي، 1409ق، ج11، ص79(، تشييع جنازه به صورت پياده 
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)همان، ج7، ص455(، پياده رفتن به حج و عمره )همان، ج11، ص79(، پياده رفتن به زيارت 

مؤمن )ابن بابويه، 1364ش، ص293(. همچنين روايات متعددي نيز بر اس��تحباب پياده رفتن 

به زيارت امامان، به ويژه امام حسين7 نقل شده است. برخي از اين روايات با صراحت بر 

اين مطلب داللت دارند و برخي نيز با ضميمه روايات ديگر اين حقيقت را بيان مي دارند.

الف( روايات صريح

شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه بابي را با عنوان »استحباب پياده روي براي زيارت امام 

حسين7« گشوده و چند روايت را در اين موضوع نقل کرده است. در روايت نخست، امام 

صادق7 مي فرمايد:

کس�ي که با هدف زيارت حس�ين بن علي7 از منزلش خارج شود،  اگر پياده باشد، 

خداوند متعال براي هر قدمش حسنه اي در نظر مي گيرد و سيئه و عمل زشتي را از او 

پاک مي کند )حرعاملي، 1409ق، ج11، ص439(.

اين روايت را ش��يخ صدوق در »ث��واب االعمال« و ابن قولويه در کت��اب »مزار« با اندک 

تفاوتي در اسناد نقل کرده اند.

در روايتي ديگر، امام صادق7 مي فرمايد:

م�ردي که براي زيارت اباعب�داهلل7 از منزلش بيرون م�ي رود، از زماني که بيرون 

مي رود، با نخستين قدم، گناهش بخشيده مي شود و تا به حرم برسد، با هر قدمي گويي 

پاک مي گردد و هنگامي که به حرم رسيد، خداوند به او مي گويد که بنده من، بخواه 

تا به تو بدهم و دعا کن تا اجابت کنم )همان، ص440(.

در روايتي ديگر نيز امام صادق7 مي فرمايد: »کسي که پياده به زيارت اباعبداهلل الحسين7 

برود، خداوند با هر قدمي که برمي دارد، هزار حسنه برايش مي نويسد و هزار سيئه و بدي را 

از او پاک مي کند )همان، ص441(.
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داللت اين روايات بر استحباب پياده روي آشکار است و از نظر سند، هر چند صحيح به 

شمار نمي روند، اما تکرار شدن اين مضمون، ضعف سند را جبران مي کند. البته در اين روايات 

زيارت امام حس��ين7 و پياده روي براي زيارت به صورت عام مطرح شده است و همه ايام 

از جمله اربعين را در بر مي گيرد. 

گذشته از اين استحباب زيارت اباعبداهلل7 در روز اربعين از حديث مشهوري که از امام 

حس��ن عسکري7 نقل شده است نيز به دست مي آيد. شيخ طوسي در تهذيب نقل مي کند 

که امام عس��کري7 فرمودند: »مؤمن داراي پنج عالمت است: يکي از اين عالمت ها زيارت 

اربعين اس��ت )طوس��ي، 1365ش، ج6، ص52(. همچنين در مناب��ع روايي از امام صادق7 

زيارتي نقل شده است که بايد در روز اربعين خوانده شود. اين زيارت با عنوان زيارت اربعين 

مشهور است و شيخ طوسي آن  را ذيل عنوان زيارت اربعين نقل کرده است)همان، ص113(. 

شيخ حر عاملي نيز بابي را با عنوان »تأکيد بر استحباب زيارت امام حسن7 در روز اربعين که 

همان بيستم صفر است« گشوده و اين زيارت را ذيل آن نقل کرده است )حر عاملي، 1409ق، 

ج14، ص478(. اي��ن روايات همچنين در کتاب  مزار ش��يخ مفيد)نعم��ان، 1434ق، ص53(، 

مصباح المتهجد ش��يخ طوسي )طوسي، 1411ق، ص787 �788(، اقبال سيد بن طاووس)ابن 

طاووس، 1367ش، ص589(، عوالي الآللي ابن ابي جمهور احسائي)احس��ائي، 1405ق، ج4، 

ص37(، بلد األمين و مصباح کفعمي )کفعمي، 1405ق، ص53 و 489( و مناقب ابن شهر 

آش��وب)ابن شهر آش��وب، 1379ق، ج4، ص76( نقل شده است. بنابراين با اطمينان مي توان 

اس��تحباب زيارت در روز اربعين و نيز اس��تحباب پياده روي براي زيارت در اربعين را ثابت 

دانست.

ب( روايات ضمني

1. روايتي که با فضيلت ترين اعمال را عملي معرفي مي کند که س��ختي بيش��تري داش��ته 
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باشد. از پيامبر اکرم9 نقل شده است که فرمودند: »افضل االعمال احمزها«؛  »برترين عمل ها 

دشوارترين آنهاست« )مجلسي، 1404ق، ج67، ص191(. عالمان شيعه و اهل سنت در مباحث 

مختلف به اين روايت مشهور استناد کرده اند )العيني، بي تا، ج5، ص69؛ ايجي، 1325ق، ج3، 

ص454؛ بحراني، 1362، ج5، ص364(. بر اين اس��اس بايد گفت که زيارت امام حس��ين7 

عملي مس��تحب است.  حال اگر اين عمل مستحب به صورت پياده انجام گيرد، چون سختي 

آن بيشتر است، ثوابش نيز بيشتر خواهد بود.

گفتني اس��ت حتي اگر اين روايت از نظر س��ند ضعيف به ش��مار رود،  اما از نظر عقلي و 

عرفي مي توان پذيرفت کاري که با دشواري بيشتري همراه است، ارزش بيشتري هم دارد.

2. رواياتي که بر ثواب بيش��تر و اس��تحباب زيارت ديگر امامان: داللت دارد؛ مانند اين 

روايت از امام صادق7:
ه�ر ک�س اميرالمؤمنين7 را پياده زي�ارت کند، خداوند متعال ب�راي هر قدمي که 

برم�ي دارد، ثواب يک حج و عمره در نظر مي گيرد و اگر پياده نيز بازگردد، خداوند 

متع�ال براي هر قدمش، ثواب دو حج و دو عمره منظور مي دارد )طوس�ي، 1365ش، 

ج6، ص20(. با تنقيح مناط، از اين روايت و روايات مشابه مي توان استحباب پياده روي 

اربعين اباعبداهلل7 را به دست آورد.

3. روايتي که از پيامبر نقل ش��ده اس��ت که فرمود: »خداوند قدم هاي��ي را که در راه خدا 

غبارگرفته و خاکي شوند بر آتش دوزخ حرام کرده است )مجلسي، 1404ق، ج78، ص367(. 

اين حديث در منابع معتبر حديثي نزد اهل س��نت نقل ش��ده اس��ت )ابن حنب��ل، بي تا، ج3، 

ص479؛ بخاري،  1401ق، ج1، ص218؛ نسائي، 1348، ج6،  ص14(. بخاري آن را در کتاب 

جهاد و س��ير )بخاري، 1401ق، ج3، ص206( نيز نقل کرده اس��ت که نش��ان مي دهد مراد از 

غبارگرفتگي پا،  راه رفتن به صورت پياده اس��ت. ترمذي نيز با نقل اين حديث، آن  را صحيح 

دانس��ته اس��ت )ترمذي، بي تا، ج3، ص93(. بيهقي نيز بابي را با عنوان فضيلت پياده روي در 
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راه خدا در سنن خود گشوده و اين حديث را در آنجا نقل کرده است )بيهقي، 1424ق، ج9، 

ص162(. بر اس��اس اي��ن روايت نيز مي توان گفت که زيارت يکي از آش��کارترين مصاديق 

کارهاي خدايي است و پياده رفتن به زيارت نيز از جمله اموري است که موجب غبارآلوده و 

خاکي ش��دن قدم هاي زائر مي شود.  بنابراين پياده روي اربعين که با هدف زيارت اباعبداهلل7 

انجام مي گيرد، داراي استحباب خواهد بود. 

ارزش هاي جلوه کننده در زيارت اربعين

تاکنون درباره اس��تحباب زيارت اربعين و دالئل روايي آن سخن گفتيم. اما رجحان انجام 

پياده روي اربعين از جنبه هاي ديگر نيز قابل اثبات است. يکي از اين جنبه ها توجه به ارزش هاي 

واالي انساني است که در اين حرکت عمومي به صورت گسترده و در کامل ترين صورت خود 

ظهور مي کند. ازاين رو در اين بخش به تبيين و تحليل اين ارزش ها و نقش پياده روي اربعين 

در بازنمايي آنها مي پردازيم. 

ب��ه طور کل��ي از دو گونه ارزش مي توانيم س��خن گفت: نخس��ت ارزش هايي که عموم 

انس��ان ها بر اساس عقل برهاني قادر به فهم و پذيرش آنها هستند، و ارزش هايي که انسان ها 

به تنهايي راهي براي کشف و درک آنها ندارند و بايد از سوي خداوند و در قالب آموزه هاي 

ديني ارائه گردند. ارزش هاي گونه نخست را »ارزش هاي انساني« و ارزش هاي گونه ديگر را 

»ارزش هاي اس��المي« مي ناميم. البته بايد به اين نکته توجه داش��ت که بسياري از ارزش ها ي 

انساني در آمو زه هاي ديني مورد تأييد قرار گرفته و بر آن تأکيد شده است.

ارزش هاي انساني و اسالمي زيارت اربعين

الف( ارزش هاي فردي

م��راد از ارزش هاي فردي، مواردي اس��ت که همگان درباره ل��زوم تقويت يا ايجاد آن ها 
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در خ��ود، اتفاق نظ��ر دارند؛ چراکه با وجود آنها رضايت دروني ف��رد از زندگي و به عبارت 

ديگر کيفيت زندگي افزايش مي يابد. ازاين رو هم ارزش هاي مورد پذيرش مسلمانان را در بر 

مي گيرد و هم ارزش هاي غير مسلمانان، اعم از دين دار و غير دين دار را. 

همراهي ايمان و عمل

نخستين ارزش اسالمي که در راهپيمايي اربعين جلوه خاصي مي يابد، تأکيد بر اصل لزوم 

همراهي ايمان و عمل اس��ت. در نظر گاه شيعيان، ايمان کامل، آميخته اي از باور و عمل است 

)کليني، 1365، ج2، ص27(. انجام دادن اين راهپيمايي نشان دهنده باور قلبي فرد به اعتقادات 

ديني، و اقدام عملي در راس��تاي اين باورهاست. اين راهپيمايي از مصاديق کامل عمل صالح 

اس��ت و زائر پيادة اربعين از جمله کس��اني به شمار مي رود که مغفرت و رحمت الهي شامل 

حال او شده است )فاطر، 7؛ جاثيه، 30؛ حج،50(.

 صبر و تحمل

يکي از ويژگي هاي مثبت که اهميت آن موجب شده تا در شمار ارزش هاي عام انساني و 

اسالمي قرار گيرد، صبر و تحمل در برابر مشکالت و سختي هاست. انسان هاي صبور نسبت 

به کساني که از سختي ها گريزان اند، داراي ارزش و کمال بيشتري هستند. قرآن کريم هر فرد 

صابر را در قدرت اراده برابر با ده نفر دانس��ته است )انفال، 65(. صبر و تحمل، الزمه رسيدن 

به اهداف مهم دنيوي و اخروي اس��ت. ق��رآن کريم با صراحت بيان مي دارد که هر کس تقوا 

و صبر پيشه کند، نتيجه خواهد گرفت و تالشش بي  اجر و مزد نخواهد ماند )يوسف، 90(.

در زندگ��ي اي��ن جهاني آنان که در راه رس��يدن به اهداف خود در مقابل س��ختي ها صبر 

بيش��تري از خود نش��ان داده اند، همواره پيروز بوده اند. بيشتر يافته هاي دانشمندان و پيشرفت 

جوامع، نتيجه صبر و تحمل مشکالت از سوي آنان است. در برخي از مشهورترين مکتب هاي 

روان شناس��ي تس��لط آگاهانه بر زندگي و مقاومت در برابر نيروهاي خارج از خود، از جمله 
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ويژگي هاي ش��خصيت سالم دانسته ش��ده اس��ت )علوي نژاد،1377ش، ص150 � 171(. از 

ديدگاه ويکتور فرانکل »تحمل خردمندانه رنج« يکي ديگر از ويژگي هاي انس��ان س��الم است 

)فرانکل، 1372، ص200 - 208(. به اين معنا که انسان گاه در وضعيت دشواري قرار مي گيرد 

که قادر به تغيير آن نيست. در اين حالت بهترين روش، سازگار شدن با آن اوضاع و برگزيدن 

بهترين راه کارها براي کم کردن دش��واري و رنج آن اس��ت. قرآن کريم نيز با اش��اره به چنين 

حالتي، صبر و تحمل را بهترين راه کار معرفي مي کند )فرقان، 20(.

س��خن گه��ر بار پيامبر اکرم9 را ني��ز مي توان ناظر به همين حقيقت دانس��ت. حضرت 

مي فرمايد: »خوش��ا حال مساکين و ناداراني که صبر پيش��ه مي کنند. ايشان کساني هستند که 

ملکوت آس��مان ها و زمين را مش��اهده مي کنن��د )کلين��ي، 1365،  ج2، ص263؛ حر عاملي، 

1409ق، ج10، ص409(. بي شک کساني که توانايي مشاهده ملکوت آسمان و زمين را دارند، 

از مش��يت الهي درباره خويش آگاه اند و به آن رضايت دارند و صبر مي کنند. با توجه به اين 

مطالب و اهميت صبر،  به نظرمي رس��د راه پيمايي اربعي��ن در تمرين صبر و باال بردن قدرت 

تحمل دش��واري ها، جايگاه ويژه اي دارد. بي شک اين راهپيمايي از جهات مختلف با سختي 

و دش��واري هاي مختلفي همراه است. از خس��تگي پياده روي گرفته تا گرما و سرماي مسير، 

گرسنگي و تشنگي، و از همه مهم تر ناامني؛ همه صبر و تحملي زياد را طلب مي کند و زائر از 

اين راه مي تواند اين ارزش بزرگ انساني و اسالمي را در خود پرورش دهد و کامل گرداند.

تقويت اراده

يکي ديگر از ارزش هاي انساني و اسالمي، اراده استوار است. اراده در نگرشي هستي شناسانه 

به قدرت يا نيرويي در انس��ان اطالق مي گردد که به س��بب وجود آن، فرد مي تواند کاري را 

انجام دهد يا ترک کند. وجود اين نيرو در انس��ان بديهي اس��ت و انسان ها همواره آن را درک 

مي کنند. اما معناي اراده به س��ادگي درک خود آن نيس��ت. ازاين رو در دانش هاي مختلف، از 
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جمله کالم، فلس��فه، اصول فقه و روان شناسي مباحث گس��ترده اي درباره معناي اراده مطرح 

ش��ده است )سليماني، 1384ش، ص54-77(. به صورت کلي مي توان از فرايند تصميم گيري 

در انس��ان، که در نهايت به اراده و عمل مي انجامد، با عنوان »اراده انس��اني« ياد کرد. ازاين رو 

براي تقويت اراده مي بايد به تمام آنچه در اين روند اثرگذارند، توجه نمود. برنامه ريزي براي 

انجام دادن کاري مش��خص در زمان و با شرائطي خاص،  هدفمندي، مقاومت و اميدواري، از 

جمله راه هاي افزايش اراده است )پيل نورمن وينست، 1373ش، ص215 به بعد(. راهپيمايي 

اربعي��ن به دليل دارا بودن تمام اين مؤلفه ها مي تواند مصداق مناس��بي براي کارهاي مؤثر در 

تقويت اراده به ش��مار آيد؛ زيرا هم اقدامي خاص است و هم نيازمند برنامه ريزي و مقاومت 

براي رسيدن به هدف. 

توکل

توکل بر خداوند يکي از مهمترين ارزش هاي اسالمي به شمار مي رود. اين واژه و مشتقات 

آن حدود هفتاد مرتبه در قرآن کريم به کار رفته که نش��ان دهنده اهميت آن اس��ت. گاه توکل 

به گوش��ه گيري و دس��ت روي دست گذاشتن معنا شده اس��ت، در حالي  که معناي آن، قطع 

وابستگي به ديگران در حد امکان است. بر اساس قرآن کريم کسي که به خداوند متعال توکل 

کند، خداوند او را از ديگران کفايت خواهد کرد )طالق، 3(. پيامبر اکرم9 در اين باره فرمود: 

»اگر دوست داري که نيرومندترين انسان ها باشي،  بر خدا توکل کن )ورام بن ابي فراس، بي تا، 

ج2، ص63(.

يک��ي از نموده��اي ب��ارز توکل ب��ر خداوند ک��ه در عين ح��ال باعث تقوي��ت آن هم 

مي گردد،  راهپيمايي اربعين اس��ت. زائر در اين راهپيمايي گام در راهي مي گذارد که احتمال 

رخ��داد هر اتفاقي وج��ود دارد، به گونه اي که از هيچ کس هي��چ کاري برنيايد. با وجود اين 

احتمال، او با اعتماد بر خداوند، امور خود را به او مي سپارد و با انگيزه اي دو چندان به پيش 



فصلنامه فرهنگ زيارت
46

مي رود. چه بس��يار زائراني که امکانات الزم را براي زيارت اباعبداهلل7 نداشته اند اما با تمام 

مشکالت و تنها با توجه به اصل توکل بر خدا، خود را به اين مجمع بزرگ انساني رسانده اند. 

خودشناسي

شناخت خود، يکي ديگر از ارزش هاي انساني و ديني است که در راهپيمايي اربعين نمود 

بارزي دارد. در آموزه هاي اس��المي تأکيد ويژه اي بر اين ارزش ش��ده است. قرآن کريم تأکيد 

مي کند که اي کس��اني که ايمان آورده ايد، به خ��ود بپردازيد )مائده، 105(. اين حقيقت مورد 

توجه معصومان نيز قرار داش��ته است. روايت مشهور »کسي که خود را شناخت،  خدايش را 

ش��ناخته است« )مجلسي، 1404ق، ج2، ص32(، يکي از روايات متعدد موجود در اين زمينه 

است.

خودشناسي در تمامي سنت هاي فکري داراي اهميت است. امانوئل کانت مي گويد: »انسان 

پيش از هر چيز بايد به ارزيابي و ش��ناخت دقيق توانايي خود بپردازد )کاپستون، 1372، ج6، 

ص231(. ش��ناخت خ��ود به معناي آگاه��ي يافتن فرد از ويژگي ها و اس��تعدادهاي وجودي 

خويش است. اما اين پرسش مي تواند مطرح شود که ايا ممکن است کسي خودش را نشناسد؟ 

در پاس��خ بايد گفت  انسان موجودي داراي ابعاد و مراتب وجودي مختلف است که شناخت 

هر کدام، نيازمند صرف زمان و فراهم کردن مقدماتي اس��ت. مش��هور است که اميرالمؤمنين، 

علي7 فرمود: »اي انسان، آيا تو فکر مي کني موجودي ناچيز هستي؛ در حالي که در تو عالمي 

بزرک منطوي است )ديوان علي7، 1369ش، ص175(. تقسيم بندي روان انسان به خودآگاه 

و ناخودآگاه نيز مي توان مؤيد اين حقيقت باشد؛ چه اينکه بخش ناخودآگاه، بيش از نود درصد 

روان را ش��کل مي دهد و تنها ده درصد از روان آدمي شناخته شده است. ازاين رو بسياري از 

رفتارها و اختالل هاي رفتاري انسان ها از بخش ناخودآگاه آنان ناشي مي شود.

از توجه در اين مطالب مي توان دريافت که وضعيت ها و موقعيت هاي مختلف، هر کدام 
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مي توانند جنبه هايي از وجود انسان را براي او ظاهر کنند. راهپيماي اربعين از اين جهت داراي 

اهميت است. اين عمل با کارهاي مشابه تفاوت هاي بسياري دارد و تجربيات منحصر به فردي 

را در اختيار زائر قرار مي دهد. از يک سو معياري است براي سنجش خلوص محبت و ايمان 

به آموزه هاي ديني و انس��اني، و از ديگر س��و زمينه اي براي ايجاد تغييرات بنيادين در افکار و 

رفتار اس��ت. زائر پياده اربعين اين فرصت را مي يابد که از ضعف هاي پنهان ش��خصيت خود 

آگاه شود و براي رفع آنها اقدام کند. 

تقويت پشتکار

تالش و پش��تکار در هر کاري ضامن موفقيت آن به ش��مار مي رود. عامل اصلي موفقيت 

انس��ان هايي که کارهاي بزرگي انجام داده اند،  تالش و پشتکار سرسختانه آنان در راه رسيدن 

ب��ه هدف بوده اس��ت. ق��رآن کريم با تأکيد بيان مي دارد که براي انس��ان چيزي جز س��عي و 

تالشش نخواهد بود )نجم، 39(. مشهور است که اميرالمؤمنين علي7 فرمود: »آنکه تالش و 

پشتکار داشت، سعادتمند گرديد«. نيز نقل است که فرمود: »کسي که تالش و کوشش کند به 

خواسته اش مي رس��د )تميمي آمدي، 1366ش، ص 443 - 444(. داستان معروف ابوجعرانه 

نمونه اي از مصاديق بيش��مار اين ارزش مهم. او ديد که حش��ره اي کوچک براي اينکه از پايه 

ص��اف و صيقلي چ��راغ باال رود، هفتصد ب��ار تالش کرد و در نهايت به هدف خود رس��يد 

)س��بحاني، 1380ش، ص28(. ماجراي »س��کاکي« از دانش��مندان مطرح مسلمان نيز در اين 

موضوع مشهور و شنيدني است )ر.ک: همان، ص29(.

ارزش »تالش و پشتکار« در راهپيمايي اربعين به خوبي مورد توجه قرار مي گيرد و تقويت 

مي گردد. اينکه فرد کيلومترها راه را بپيمايد تا به هدف خود برس��د، بي شک نيازمند تالش و 

پشتکار و جديت فراوان است. اين راهپيمايي زماني مناسب براي گسترش اين ارزش در تمام 

مراحل زندگي و نهادينه ساختن آن به عنوان يک الگوي حاکم بر رفتار فرد است.
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خودباوري

خودب��اوري به معن��اي باور و اعتماد به توانايي هاي خود در برابر چالش ها و مش��کالت 

اساس��ي زندگي اس��ت )براندن، 1389ش، ص7(. در اين زمينه آيات و روايات متعددي نيز 

وجود دارد که اهميت اين مطلب را بيش��تر مي کند. قرآن کريم مؤمنان را داراي عزت معرفي 

مي کن��د )منافقون، 8(. افول خودباوري در انس��ان ها علت هاي مختلفي دارد که برخي از آنها 

ب��ه نوع نگرش به خويش��تن، و برخي نيز به اوضاع پيرامون��ي و ويژگي هاي رفتاري مربوط 

مي ش��وند. راهپيمايي اربعين از چند جهت مي تواند به افزايش و تقويت خودباوري بينجامد: 

نخست ايجاد انگيزه و آمادگي در زائر براي مواجهه با مشکالت احتمالي؛ دوم تقويت اراده؛ 

سوم فراهم کردن زمينه هاي معرفتي و رواني در ايجاد و افزايش خود باوري.

احسان و خيرخواهي

يکي ديگر از ارزش هاي واالي انس��اني احس��ان و خيرخواهي است. قرآن کريم از فرمان 

خداوند به عدل و احس��ان خبر داده اس��ت )نحل، 90(. همچنين در آيات متعدد انس��ان ها به 

احسان و نيکويي به پدر و مادر توصيه شده اند )عنکبوت، 8؛ نساء، 36؛ انعام، 151(. احسان و 

نيکوکاري مصادق و مراتب مختلفي دارد که در تمام آنها خيرخواهي و خدمت رس��اني محور 

اساس��ي اس��ت. گفتار نيک با ديگران از جمله نخستين مراتب احس��ان است که در پياده روي 

اربعين، تمام زائران خود را موظف به رعايت آن مي دانند. با حضور بين اين زائران، اين حقيقت 

را مي توان آشکارا دريافت که همه تالش دارند به بهترين صورت با يکديگر سخن بگويند و 

به خواس��ته هاي هم پاسخ دهند. تقدس و ظرفيت باالي معنوي اين سفر به اندازه اي است که 

هيچ کس به خود اجازه نمي دهد که با ديگري با درشتي و به صورت توهين آميز سخن بگويد. 

انجام دادن برخي کارهاي زائران مانند شستن لباس ها،  کمک در رساندن غذا و آب به زائران، 

ارائه خدمات مختلف بهداشتي و ارتباطي به زائران بدون هيچ چشم داشت مادي، از مصاديق 
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بارز خدمت رساني است که در پياده روي اربعين نمود کاملي دارد. امام رضا7 مي فرمايد: 

خداوند روي زمين بندگاني دارد که در برطرف نمودن نيازهاي مردمان تالش مي کنند. 

ايشان در روز قيامت در امن و امان هستند. و هر کس بنده اي را شاد گرداند خداوند 

قلبش را در روز قيامت شاد خواهد کرد )کليني، 1365، ج2، ص197(.

افزايش تواضع و فروتني

فروتني يکي از مهم ترين ارزش هاي انس��اني اس��ت که در اسالم نيز توجه ويژه اي به آن 

شده است. قرآن کريم خطاب به پيامبر اکرم9 مي فرمايد »بال خود را براي مؤمنين بگستران« 

)حجر، 88؛ شعراء، 215( که کنايه از لزوم کمال فروتني پيامبر نسبت به مؤمنان است. فروتني 

و خشوع را مي توان به دو بخش عمده تقسيم کرد: فروتني در برابر خداوند و فروتني در برابر 

غير خداوند. در اين بين اصالت از آن تواضع و خشوع در برابر خداوند است؛ زيرا کسي که به 

معناي واقعي در برابر خداوند خاشع و فروتن باشد،  تمام رفتار و گفتارش نيز فروتنانه خواهد 

ش��د. امام علي7 فرمود: »کس��ي كه دلش در برابر خداوند خاشع شد، اندام هايش نيز خاشع 

مي گردد«. همچنين فرمود: »دلت بايد براي خداوند س��بحان خاش��ع ش��ود كه هر كس دلش 

خاش��ع شد، همه اركان بدنش خاشع مي ش��ود)حرعاملي، 1409ق، ج5، ص471؛ ابن بابويه، 

1402ق، ج2، ص628(. زائري که برآن شده با پاي پياده به زيارت محبوب خود برود،  از ابتدا 

فروتني و تواضع خود را آش��کار کرده اس��ت؛ چراکه پياده رفتن با وجود امکان سواره رفتن، 

از نشانه هاي فروتني است. در آداب زيارت آمده است که زائر با حالتي خاشعانه و با فروتني 

گام بردارد. البته آن گونه که گفته شد اين فروتني از عمق جان و باور فرد برمي خيزد، به همين 

دليل با ظاهرسازي هاي معمول بسيار متفاوت است.

تقويت روحيه گذشت و بخشش

روحيه بخش��ايندگي و گذشت يکي از مهم ترين معيارهاي سنجش مرتبه انساني هر فرد 
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به  ش��مار مي رود. پيامبراکرم9 بارها در قرآن کريم به عفو و گذش��ت س��فارش شده  است 

)اعراف، 199؛ آل عمران، 159؛ مائده، 13(. به نظر مي رسد بيشتر انسان ها اين حقيقت را قبول 

دارن��د و به گونه اي به باال بردن اين روحي��ه در خود تمايل دارند.  اما به دليل قرار گرفتن در 

وضعيت نامناسب، امکان ظهور گسترده و کامل اين ويژگي در آنان فراهم نمي شود. از اين رو 

براي باال بردن اين روحيه و گس��ترش کّمي و کيفي آن، الزم اس��ت تا افراد در چنان ش��رايط 

مناس��بي قرار گيرند. زيارت امام حس��ين7 با پاي پياده، يکي از کامل ترين و مناس��ب ترين 

زمان ها براي باال بردن اين روحيه است. شکل گيري نيت هاي خالص و به دور از ريا، گذشتن 

از منافع دنيوي و دل بستن به اجر اخروي، توجه به ماهيت ظلم ستيزانه قيام عاشورا، رقت قلب 

بر اثر توجه به زيارت س��يد و س��رور شهيدان و ياران باوفاي ايشان، از جمله آشکارترين اين 

زمينه هاست که هر کدام به تنهايي مي تواند به باال بردن روحيه گذشت و بخشش منجر شود. 

آخرت محوري )به کارگيري اموال دنيوي براي رسيدن به امور اخروي(

بر اس��اس نگرش اس��المي دنيا و آخرت در ارتباطي تنگاتنگ و دو س��ويه با يکديگر قرار 

دارند؛ به اين معنا که دنيا مقدمه آخرت اس��ت و در وجود آخرتي انس��ان مؤثر اس��ت. ازاين رو 

بايد به هر دو توجه داش��ت و از هر دو بهره مند ش��د. اما اگر به هر دليل موقعيتي پيش آيد که 

مناف��ع دنيايي با منافع آخرتي در تزاحم و تع��ارض قرار بگيرند،  با توجه به اينکه اصالت از آن 

جهان آخرت است،  امور آخرتي مي بايد مقدم گردند، انسان عاقل لذت زود گذر و ضعيف را به 

لذت هاي هميشگي و عميق و همه جانبه ترجيح نمي دهد. در هر حال ترجيح آخرت بر دنيا يکي 

از ارزش هاي اس��المي است که بر آن تأکيد بسيار شده است )عنکبوت،64؛ اعراف، 169(. اين 

ارزش در زيارت با پاي پياده، به صورت آشکاري مورد توجه است. زائر پياده عالوه بر صرف 

هزينه و عدم استفاده از بسياري از امکانات رفاهي و مادي، عزيزترين داشته خود، يعني جان و 

تنش را در اين راه مي گذارد و اين تنها به اميد بهره مندي از پاداش هاي آن جهاني زيارت است. 
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جهاد با نفس

يکي ديگر از ارزش هاي انس��اني که در اس��الم نيز توجه خاصي به آن شده است،  جهاد 

با خواس��ته ها و مشتهيات نفساني است. جهاد به معناي مبارزه و تالش براي غلبه بر ديگران 

اس��ت و جهاد با نفس يعني غلبه بر بخش��ي از تمايالت نفس که يا با ارتقاي وجودي نفس 

ناسازگار هستند و او را به فروترين مراتب هستي تنزل مي دهند و يا روند سير به مراتب باالتر 

را کند مي کنند. پيامبر اکرم9 از اين جهاد با عنوان جهاد اکبر ياد کرد ه اند )کليني، 1365، ج5، 

ص12؛ اب��ن بابويه، 1362ش، ص466؛ نعم��ان، 1413ق، ص240(. به صورت طبيعي،  نفس 

انس��ان به انجام کارهاي س��خت و تحمل دشواري ها و مشکالت تمايل ندارد. به همين دليل 

بيشتر انسان ها استراحت را بر کار ترجيح مي دهند. به عبارت ديگر کارهاي منطبق بر طبيعت 

براي بيشتر انسان ها جذابيت بيشتري دارد و به دليل انطباق با طبيعت، آسان تر انجام مي گيرند. 

اما با توجه به اينکه انس��ان وجودي داراي مراتب مختلف دارد،  الزم است تا رشد و ارتقايي 

در تمام مراتب داشته باشد. اينجاست که توجه بيش از اندازه به طبيعت،  باعث ضعف وجودي 

او در مراتب فراطبيعي خواهد ش��د. ازاين رو جهاد با نفس به معناي استقامت در برابر توقف 

در طبيعت است. بسياري از تکاليف ديني در اين راستا قابل تفسير هستند. تکليف بودن آنها 

نيز به دليل مخالفت آنها با طبيعت است که کاري دشوار است.

زيارت اربعين با پاي پياده يکي از بارزترين راه هاي مبارزه با نفس اس��ت. طبيعت انس��ان 

طلب مي کند که براي رس��يدن به مقصدي از وس��ايل حمل و نقل اس��تفاده کند و خود را به 

سختي نکشاند. طبيعت انسان مي طلبد که در جاي مناسب بنشيند و بخوابد و بهترين غذاها را 

بخورد؛ در حالي که در زيارت با پاي پياده به اين مسائل توجه چنداني نمي شود و گاه حتي 

با وجود اين امکانات، راه دشوارتر برگزيده مي شود. 

ارزش هاي انساني و اسالمي ديگري نيز در اين راهپيمايي آشکار مي شود که تنها به عنوان 
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برخي از آنها اکتفا مي کنيم: تقويت محبت به خدا و ولي خدا، مس��ؤليت پذيري، ياد خداوند 

متعال، شادابي و سرزندگي، آرمان خواهي و....

ب( ارزش هاي اجتماعي

ارزش هاي اجتماعي به آن دسته از باورها، نگرش ها، رفتارها، هنجارها، وضعيت ها، و امور 

مطلوبي گفته مي ش��ود که موجب افزايش تعامالت سازنده ميان انسان ها در اجتماع مي گردد. 

اين ارزش ها نيز، همانند ارزش هاي فردي، به دو بخش انس��اني و اسالمي قابل تقسيم اند. در 

اين مجال ارز ش هاي اجتماعي را که در پياده روي اربعين ظهور بيشتري دارند و در گذر اين 

راهپيمايي، تقويت مي شوند و گسترش مي يابند، معرفي مي کنيم و درباره چگونگي رابطه آنها 

با اين حرکت توضيح خواهيم داد.

وحدت و همدلي

به جرئت مي توان گفت که اولي ترين و اصلي ترين ارزشي که در زيارت اربعين جلوه گري 

مي کند و يکي از کامل ترين مصاديق خود را مي يابد،  وحدت و همدلي اس��ت. قرآن کريم بر 

وحدت بين مؤمنان تأکيد ويژه اي دارد:

و همگي به ريس�مان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نش�ويد و نعمت خدا را بر خود ياد 

كنيد، آن گاه كه دش�منان ]يكديگر[ بوديد، پس ميان دل هاي ش�ما الفت انداخت، تا 

به لطف او برادران هم ش�ديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه ش�ما را از آن رهانيد. 

اين گونه، خداوند نش�انه هاي خود را براي ش�ما روشن مي كند، باشد كه شما راه يابيد 

)آل عمران، 103(.

آنچه در اين آيه به مس��لمانان گوشزد شده،  اهميت وحدت و پيامدهاي اختالف است. 

اختالف مي تواند يک جامعه را به پرتگاه فروپاش��ي اخالقي،  عاطفي و سياس��ي فرو اندازد. 

آموزه هاي ديني از کارآمدترين عوامل وحدت آفرين بوده اس��ت. اميرالمؤمنين علي7 نيز 
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در اين باره مي فرمايد: 

به جمعيت عظيم مس�لمانان بپيونديد، که دست خدا با جماعت است، و از پراکندگي 

دوري کنيد که انسان تنها بهره شيطان است، چنان که گوسفند تک رو طعمه گرگ 

خواهد بود )نهج البالغه، ص184( .

در بين اين آموزه ها، زيارت قبور اولياي الهي، به ويژه زيارت امام حسين7 عامل وحدت 

مس��لمانان و آزادي خواهان در سراسر جهان بوده است. اين حقيقت در پياده روي اربعين به 

وضوح قابل مش��اهده اس��ت. ميليون ها انسان با يک هدف  در يک جهت قرار مي گيرند. اين 

سيل خروشان قادر است تا هر مانعي را از سر راه بردارد. 

ترويج برادري و دگرخواهي

روحيه ديگرخواهي و برادري يکي ديگر از ارزش هاي اصيل انساني است که در آموزه هاي 

اس��المي نيز به آن توجه ويژه ش��ده اس��ت. در قرآن کريم در اين باره چنين مي خوانيم: »در 

حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس بين برادرانتان سازش دهيد« )حجرات، 10(. پيامبر اکرم9 

نيز فرمود: »مؤمن برادر مؤمن است. مانند پيکري که هرگاه عضوي از آن دردمند شود، اعضاي 

ديگر هم احس��اس درد کند« )حر عامل��ي، 1409ق، ج1، ص229(. پياده روي اربعين ميداني 

آماده براي ترويج و گس��ترش اين روحيه اس��ت. در آنجا همه زائر اباعبداهلل هستند و از اين 

جهت شايس��ته اکرام و احترام اند. همگان براي خدمت به آن��ان آماده اند و به اين کار افتخار 

مي کنند. گمان نمي رود در زماني ديگر چنين دم به دم ش��اهد رخداد نمونه هاي آشکار ديگر 

خواهي باش��يم. صرف اموال،  گذشتن از آس��ايش خود و خانواده، رعايت حداکثري حقوق 

ديگران و خدمت بي منت، برخي از اين نمونه هاست 

هم زيستي مسالمت آميز و تقويت صلح و دوستي بين مردم و ملت ها

ام��روزه همگان اهميت برخورداري از زندگي مس��المت آميز را دريافته اند و دولت ها و 
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ملت ها به دنبال کم کردن اختالفات و ترويج روحيه صلح طلبي و مس��المت جويي هس��تند. 

اين ارزش انس��اني از سوي دين اس��الم نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. قرآن کريم درباره 

ياران پيامبر به اين ويژگي که آنان با يکديگر مهربان اند، اش��اره مي کند )فتح، 29(. بر اساس 

آموزه هاي اس��المي اين الگوي رفتاري به تعامل مسلمانان با يکديگر اختصاص ندارد. بلکه 

حتي در مورد غير مس��لمانان نيز توصيه شده اس��ت )ممتحنه، 8(. پيامبر اکرم9 در اين باره 

مي فرماين��د: »انس��ان ها همه عيال و خان��واده خداوندند. محبوب ترين ايش��ان نزد خداوند، 

س��ودمندترين آن هاس��ت« )کليني، 1365، ج2، ص164(. امام علي7 نيز در فرمان خود به 

مالک اش��تر، مس��ئله رعايت عدالت و مهرباني با تمام مردم را مورد تأکيد قرار مي دهد و در 

اين باره مي فرمايد: 

و مهرباني بر رعيت را براي دل خود پوشش�ي گردان و دوس�تي ورزيدن با آنان را و 

مهرباني کردن با همگان، و مباش همچون جانوري شکاري که خوردنشان را غنيمت 

شماري! چه ايشان دو دسته اند: دسته اي برادر ديني تواند، و دسته ديگر در آفرينش با 

تو همانند. )نهج البالغه، نامه 51(.

پياده روي اربعين در اين زمينه نيز فرصتي منحصر به فرد است. حضور ميليون ها نفر با يک 

انگي��زه مقدس، اين زمينه را فراهم مي کند تا زائران بتوانند در کنار هم بودن و مهرباني کردن 

با يکديگر را تجربه و تمرين کنند. در اين مس��ير همه با هم مهربان اند و از س��تيزه و جدال و 

درگيري به دور.

آگاهي از حال ديگران و کمک به يکديگر

يکي ديگر از ارزش هاي انساني آگاهي از حال ديگران و کمک به آنان است. اين آگاهي 

به معنا تجس��س در زندگي ش��خصي مردم نيس��ت. بلکه به معناي دوري از غفلت نسبت به 

مشکالت ديگر انسان هاس��ت. در آموزه هاي اسالمي با عناوين مختلفي به اين اصل پرداخته 
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ش��ده است. پيامبر اکرم9 فرمود: »کسي که نسبت به امور )رفع مشکالت( مسلمانان اهتمام 

نورزد مس��لمان نيس��ت« )کليني، 1365، ج2، ص163 - 164(. در حديث ديگري، عالوه بر 

اين مضمون، آمده اس��ت: »پس اگر کسي بشنود که مردي مسلمانان را با فرياد ]به کمک[ فرا 

مي خواند و پاسخش را ندهد مسلمان نيست« )همان، ص164(.

در پياده روي اربعين، زمينه  مناسبي براي عملي شدن اين ارزش به وجود مي آيد. از سويي 

در اين حرکت همه تالش دارند تا به ديگران کمک کنند و مشکالت آنها را برطرف سازند و 

از سوي ديگر،  در کنار هم قرار گرفتن جمع زيادي از انسان ها،  زمينه آشنايي با يکديگر را و 

به تبع آن آگاهي يافتن از اوضاع و احوال کساني که از نظر جغرافياي از يکديگر دور هستند، 

فراهم مي آورد. 

حفظ اقتدار 

يکي ديگر از ارزش هاي اجتماعي که در همه جوامع داراي اهميت بس��يار است،  حفظ و 

افزايش اقتدار اس��ت. اين ارزش در پياده روي اربعين نيز مورد توجه است. در اين پياده روي 

جمعيت بزرگ چند ميليوني در روزهاي مش��خصي در کنار هم جمع مي شوند. اين جمعيت 

عظيم در وهله نخست نشان دهنده اقتدار جامعه اسالمي است. به ويژه اينکه هدف همه آنان 

زيارت اباعبداهلل الحسين7 است. 

اطاعت پذيري از رهبران

يکي از مهم ترين عوامل پيروزي نهضت ها و حرکت هاي اصالحي، برخورداري از رهبري 

و فرماندهي شايس��ته اس��ت. با نگاهي به نهضت ها و انقالب هاي مختل��ف در تاريخ به اين 

حقيقت پي خواهيم برد که هيچ حرکتي بدون برخورداري از رهبري شايسته به نتيجه نرسيده 

و ادام��ه نيافته اس��ت. اما آنچ��ه در رابطه با رهب��ري اهميت زيادي دارد،  پي��روي از رهبر و 

خواسته هاي اوست. قرآن کريم درباره سرنوشت يکسان رهبران و پيروان آنان مي فرمايد: 
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]ي�ادآور[ روزي را ك�ه ه�ر گروهي را با پيشوايش�ان فرا مي خواني�م. پس هر كس 

كارنامه اش را به دس�ت راستش دهند، آنان كارنامه خود را مي خوانند و به قدر نخك 

هسته خرمايي به آنها ستم نمي شود )اسراء، 71(.

همچنين از امام باقر7 نقل شده است که فرمود: 

اس�الم بر پنج پايه اس�توار گشته است: نماز، زکات، روزه، حج و واليت. و به ]اعتقاد 

به[ چيزي همچون واليت فراخوانده نشده است. اما مردم چهار امر نخست را گرفته و 

واليت را رها ساخته اند )کليني، 1365، ج2، ص118(.

بي شک واليت در اين معنا مالزم با پذيرش واليت و رهبري و عمل بر اساس دستورهاي 

رهبر اس��ت. واليت پذيري در پياده روي بزرگ اربعين جلوه خاصي دارد. ميليون ها نفر با گام 

نهادن در اين مس��ير، گويي به فرمان رهبر و ولي خود گردن نهاده اند و از او پيروي مي کنند. 

در واقع اين حرکت نمادي اس��ت از راهي که س��االر شهيدان براي هدايت انسان ها و اهداف 

بلند انساني و اسالمي طي کرد. تفاوتي نمي کند که آغاز مسير از کجاست. آنچه اهميت دارد 

اين است که همه مسيرها به کربال ختم مي شود. کرباليي شدن راز نهايي اين پياده روي است. 

ي��اران اباعبداهلل در آن زمان با نثار جان خود در روز عاش��ورا اوج واليت پذيري و پيروي از 

رهبر را به نمايش گذاش��تند و پيروان و ياران حضرت در اين زمان نيز با تحمل رنج س��فر بر 

اين اصل تأکيد مي کنند.

مهمان نوازي 

مهمان نوازي از جمله ارزش هاي انس��اني اس��ت که در دين نيز بر حفظ آن توصيه ش��ده 

اس��ت. پيامبر اکرم9 فرمود: »امت من همواره بر خير خواهند بود تا هنگامي كه يكديگر را 

دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و ميهمان را گرامي بدارند )طوسي، 1414ق، 

646(. اين ارزش،  يکي از جلوه هاي بارز و آش��کار پياده روي اربعين به شمار مي رود. در اين 
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زمينه مردم عراق سنگ تمام گذاشته اند. به جرأت مي توان گفت اين نمونه ها از مهمان پذيري 

در هيچ زمان و زمين ديگري تحقق نيافته است. 

ارزش هاي اجتماعي ديگري نيز در پياده روي اربعين تبلور مي يابند که فقط به عنوان آنها 

اشاره مي کنيم: 

احترام به ديگران به ويژه سالمندان و ناتوانان،  انفاق به ديگران )فراهم بودن انفاق مخلصانه 

و به دور از ريا(

 اصالح بين مردم، آباد ساختن مساجد،  احياي امر به معروف و نهي از منکر، هجرت.

نتيجه

پياده روي اربعين از دو جهت قابل تأمل اس��ت و الزم اس��ت مسلمان، به ويژه شيعيان، به 

آن توجه ويژه داش��ته باش��ند و براي بهره برداري هرچه بيشتر از اين فرصت منحصر به فرد، 

برنامه ريزي کنند. جهت نخست اينکه عملي عبادي است که ثواب و پاداش آخرتي در پي دارد 

و موجب تقرب انسان ها به خداوند متعال و اولياي الهي مي گردد. جهت ديگر اينکه حرکتي 

فردي و اجتماعي با کارکردهاي متعدد دنيايي اس��ت. وجود اين کارکردها مي تواند پياده روي 

اربعين را به عنوان حرکتي انس��اني فراتر از مرزهاي جهان تش��يع و حتي جهان اسالم معرفي 

کند و موجب جلب توجه جهانيان به آموزه هاي رهايي بخش اسالم گردد.
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