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تاثير پياده روي اربعين بر خودسازي 
زائران

مجتبي حيدري*

چکيده
پياده روي اربعين حسيني يکي از بزرگ ترين اجتماعات بشري است که در آن ميليون ها زائر اباعبداهلل 
از مسيرهاي طوالني به حرکت درمي آيند و روزها و حتي  الحسين7 به قصد زيارت آن حضرت پياده 
هفته ها راه مي پيمايند. يکي از جنبه هاي اين مراسم، که درخور بررسي است، تأثيرگذاري آن بر خودسازي 
قطع  خويشتن،  درباره  تأمل  و  فکر  براي  بال  فراغ  کردن  فراهم  طريق  از  اربعين  پياده روي  است.  زائران 
دلبستگي به دنيا، فراهم کردن فرصت ياد خدا، زمينه سازي براي تمرين صبر در برابر سختي ها، تمرين 
ساده زيستي و دوري از تجمالت، تمرين زندگي بدون گناه، و موارد ديگر، فرد را براي خودسازي و تزکيه 

نفس در طول زندگي آماده مي کند.

واژگان کليدي: زيارت اربعين، پياده روي اربعين، اربعين امام حسين7، خودسازي، تزکيه نفس.

*. دکتراي روان شناسي و عضو هيئت علمي پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه

خودسازي و تهذيب نفس از جمله مسائل مهمي است که بسيار مورد تأکيد و توجه آيين 

مقدس اســالم قرار گرفته است و نقشي محوري و اساسي در رسيدن به مدارج عالي انساني 

و کماالت دارد. قرآن كريم تزكيه و تهذيب نفس را عامل رستگاري و راه وصول به سعادت 

معرفي كرده اســت و فساد اخالق را منشأ رذالت ها و بدبختي ها و مايه زيان مي شناسد، و در 
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سوره »الشمس«، پس از يازده قسم، استواري اين ادعا را تبيين مي کند: }ق

يَها{ )شمس، 9-10(؛ »فالح و رستگاري از آن كسي است كه نفس خويش را  ْد َخاَب َمْن َدسَّ
َ
ق

تزكيه كند و نااميدي و حرمان از آن كسي است كه نفس خويش را آلوده سازد«. پس، از نظر 

قرآن، نفس انســان قابليت تزكيه و نيز آلوده شدن را دارد و اين دو با انتخاب و اختيار انسان 

انجام مي شود: او اگر خواست، نفس خويش را پاكيزه قرار مي دهد و اگر نخواست، آن را آلوده 

مي سازد )مصباح يزدي، 1392ش، ص 134-133(.

قرآن کريم يکي از اهداف مهم از بعثت پيامبر اکرم9 را تزکيه انســان ها معرفي مي کند، 

آنجا که مي فرمايد:
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عمران، 164(.

خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]و به آنان نعمت بزرگي بخشــيد[، هنگامي كه در ميان 

آنها، پيامبري از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند و آنان را پاك كند 

و به ايشان كتاب و حكمت بياموزد؛ هر چند پيش از آن، در گمراهي آشكاري بودند.

آيات مزبور اهميت و ضرورت خودسازي و تزکيه نفس را به خوبي نشان مي دهند. منظور 

از خودســازي، شکل دادن و جهت بخشيدن به فعاليت هاي حياتي و تصحيح انگيزه ها و در 
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نظر گرفتن مقصد نهايي و سوگيري فعاليت ها براي خداوند است؛ به عبارت ديگر، غرض از 

خودسازي، تنظيم کوشش هاي علمي و عملي و سوق دادن آنها به سمتي است که در رسيدن 

انسان به کمال حقيقي و فالح و رستگاري، مؤثر باشد )مصباح يزدي، 1392ش، ص 126(. 

از سوي ديگر، يکي از زيارت هايي که در منابع اسالمي به آن توجه و توصيه شده، زيارت 

اربعين امام حسين7 است. در حديثي از امام حسن عسکري7 مي خوانيم:

ْحَدي َو اْلَْمِســنَي َو ِزَيــاَرُة اْلَْرَبِعنَي َو  َعَلَمــاُت  اْلُْؤِمنِ  َخٌْس  َصَلُة اْلِ
ِحيم«  )مفيد،  ْحِن الرَّ التََّختُُّم ِف اْلَيِمنِي َو َتْعِفرُي اْلَبنِِي َو اْلَْهُر بِْســِم اللَِّ الرَّ

1413ق، ص53( 

نشــانه هاي مؤمن پنج تاست: نماز 51 رکعت، زيارت اربعين، انگشتر در دست راست 

کردن، پيشاني بر خاک ماليدن و بسم الل الرحمن الرحيم را بلند گفتن.

زيارت مخصوص اربعين امام حسين7 نيز در منابع شيعي وارد شده است )از باب مثال: 

طوسي، 1407ق، ج6، ص 113( و مستحب است زائر اباعبداهلل الحسين7 آن حضرت را در 

روز اربعين با آن زيارت کند.

يکي از ســنت هاي شيعيان که به  ويژه در سال هاي اخير به شدت بر دامنه آن افزوده شده، 

پياده روي اربعين امام حســين7 است. اين عمل با تأســي به حرکت پياده جابر بن عبداهلل 

انصاري از کنار فرات تا مرقد اباعبداهلل الحسين7 )مجلسي، 1403ق، ج98، ص 329( انجام 

مي گيرد. ميليون ها نفر از عاشــقان امام حســين7، در ايام اربعين آن حضرت از کشورهاي 

مختلف و با مليت هاي گوناگون، پياده به سمت مرقد مطهر آن حضرت به راه مي افتند تا امام 

خود را زيارت کنند. از ســوي ديگر، مي دانيم که فايده و نتيجه زيارت اماکن مقدس، به  ويژه 

حرم اهل بيت: و علي الخصوص حرم امام حســين7، در ثواب و اجر اخروي يا آمرزش 

گناهان خالصه نمي شــود؛ بلکه مي تواند کارکردهاي ديگري نيز داشــته باشــد. يکي از اين 
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کارکردها، تأثير بر خودسازي زائران است. اين مطلب درباره زيارت اربعين نيز صادق است. 

زائران امام حسين7، که در ايام اربعين حسيني پياده به سوي حرم آن حضرت در حرکت اند، 

عالوه بر بهره مندي از ثواب اخروي و خشــنودي خداوند و اولياي الهي، مي توانند در مسير 

خودسازي و تزکيه نفس نيز حرکت کنند.

سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که پياده روي اربعين امام حسين7 چگونه بر 

خودسازي زائران تأثير مي گذارد؟ به تعبير ديگر، پياده روي اربعين از چه راه هايي زائران را در 

امــر تزکيه نفس ياري مي کند؟ آگاهــي از اين مطلب، مي تواند انگيزه و تالش زائران را براي 

بهره مندتر شــدن از آن، بيشتر کند و بر تأثيرگذاري پياده روي اربعين حسيني بر روح و جان 

زائران بيفزايد.

پيش از پرداختن به اصل بحث، توجه به دو نکته الزم به نظر مي رسد:

1. در اين عمل عبادي، صرف پيمودن مســير مهم نيست. آنچه به پياده روي اربعين ارزش 

مي دهد، نيت است. زائران اباعبداهلل الحسين7 با نيت خالص و براي اينکه مدت بيشتري در 

مسير باشند و رنج سفر را بيشتر تحمل کنند، پياده به زيارت ميروند. به فرموده امام علي7: 

»الثواب بالشــّقة«؛ »پاداش عمل به اندازه سختي و مشــقت آن است« )آقاجمال خوانساري، 

1366ش، ج1، ص22(. دليل مهم تر پياده روي اربعين اين اســت که زائران ميخواهند شــوق 

زيارت آن حضرت در وجودشــان هر لحظه فزوني يابد و با آمادگي روحي کامل به زيارت 

امام حســين7 مشرف شوند. اين، چيزي است که به پياده روي اربعين ارزش و بها مي دهد. 

ازاين رو، زائران گرانقدر مراقب باشند نيت خود را به چيزهاي ديگر آلوده نکنند؛ چراکه با اين 

کار، از ارزش زيارت و تأثيرگزاري آن در روح و جان آنان کاسته مي شود؛

2. همان طور که گفتيم پياده روي اربعين، عبادت بزرگي اســت و هرچه طوالني تر باشد، 

ارزش و بهاي آن نيز بيشتر خواهد بود. بدين ترتيب، مي توان گفت اين هنر نيست که انسان 
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مســير پياده روي را با سرعت طي کند و هرچه سريع تر خود را به مرقد اباعبداهلل الحسين7 

برساند. زائر اباعبداهلل الحسين7 در طول مسير، هر لحظه خود را در کنار ضريح شش گوشه 

آن حضرت مي بيند و در شهادت او اشک مي ريزد. لذا توصيه مي شود زائر، اگر فرصت کافي 

دارد، مسير را با تأمل بيشتر طي کند تا بهره بيشتري نصيب او شود و توشه بيشتري براي دنيا 

و آخرت خود برگيرد.

با توجه به نکاتي که بيان شد، پياده روي اربعين، عالوه بر اجر و ثواب اخروي مي تواند در 

تزکيه و خودسازي انسان نيز نقش فوق العاده اي ايفا کند. انجام دادن اين عمل با اين رويکرد، 

بهره و فايده زائر را از زيارت، بسيار باال مي برد و زمينه تحول روحي و معنوي را در او فراهم 

مي ســازد. بر اين اساس در اين نوشتار به بررسي پياده روي اربعين از منظر تأثيرگذاري آن بر 

خودسازي زائران مي پردازيم. 

تأثيرات پياده روي اربعين در خودسازي زائران

1. فراغ بال براي فکر و تأمل درباره خويشتن

دقت و تأمل در نفس و کارهاي آن، در مسير خودسازي و اصالح خويش بسيار مهم است. 

بدون محاسبه نفس، آدمي از وضعيت خود آگاه نمي شود و خطاهاي خود را نمي شناسد؛ در 

نتيجه به تدريج در گناهان و خطاهاي خود غرق مي شود و راه برون رفت از آن به روي او بسته 

مي شود. ازاين رو در احاديث به محاسبه نفس توصيه شده و حتي بر حساب کشيدن روزانه از 

نفس، تأکيد شده است. از امام کاظم7 روايت شده که فرمود:

َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْ ُيَاِسْب  َنْفَسهُ  ِف ُكلِّ َيْوٍم َفإِْن َعِمَل َحَسناً اْسَتَزاَد اللََّ َو إِْن َعِمَل 
َسيِّئاً اْسَتْغَفَر اللََّ ِمنُْه َو َتاَب إَِلْيِه. )کليني، 1407ق، ج2، ص453(

از ما نيست کسي که هر روز از نفس خود حساب نکشد؛ پس از اگر کار نيکي انجام 
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داده، از خدا طلب افزايش آن کند و اگر کار ناپسندي مرتکب شده، از خدا آمرزش 

بطلبد و به درگاه او توبه کند.

يکــي از نتايج پياده روي اربعين، فرصتي اســت که آدمي براي انديشــيدن درباره خود و 

محاســبه نفس پيدا مي کند. انسان در اين تفکرها، صفات خوب و بدش را شناسايي مي کند، 

اعمال پيشــين خود را مورد نظر قرار مي دهد و براي اصالح وضع خود تصميم مي گيرد؛ از 

خطاهاي خود توبه مي کند و بر تقويت کارهاي نيک خود عازم تر مي شــود. بي جهت نيست 

که در حديثي از رســول خدا9 وارد شده که »فِْكُر َساَعٍة َخرْيٌ ِمْن ِعَباَدِة َسنَة« )ابن ابي جمهور، 

1405ق، ج2، ص57(؛ »يک ساعت تفکر از يک سال عبادت بهتر است«.

اين تفکر مي تواند باعث تحول انسان شود و زندگي و سرنوشت او را دگرگون سازد. تفکر 

درباره خود و کارهاي پيشين خود و محاسبه نفس در هنگام پياده روي اربعين، مي تواند چنين 

تأثيري بر انســان بگذارد. اين گونه اســت که گاه افرادي را مشاهده مي کنيم هنگام بازگشت 

از ســفر زيارتي به مکه يا کربال، انســان ديگري مي شــوند؛ زندگي خود را تغيير مي دهند و 

مســير ديگري در پيش مي گيرند تا سعادت واقعي را به دست آورند. اين تأثير را مي توان در 

پياده روي اربعين نيز دريافت. زائر اباعبداهلل الحســين7 در مسير پياده روي اربعين، با تفکر 

درباره خود، مي تواند به اين نتيجه منطقي دســت يابد که وجود برخي خصوصيات اخالقي 

يا رفتاري ناپســندي در او با اشتياق و محبت او به امام حسين7 سازگاري ندارد. نمي توان 

عاشــق اباعبداهلل7 بود و خصوصيات ناپسندي داشت. ازاين رو بر ترک آنها و اصالح خود 

مصمم مي شود.

2. قطع دلبستگي به دنيا و کنار رفتن موانع خودسازي

يکي از روش ها براي اين کار، متبلور ســاختن و شعله ور کردن محبت هاي الهي و معنوي 

اســت. هنگامي که عشــق خدا و اولياي الهي در قلب انسان مشتعل شود و بر وجود او پرتو 
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افکند، محبت و احســاس تعلق بــه دنيا و لذت هاي آن، همگي رنــگ مي بازند و به کناري 

مي رونــد و نور الهي در قلب آدمي جاي مي گيــرد. در اين حالت، محبت دنيا در دل زائر به 

شدت کاهش مي يابد و لذا نمي تواند مانع کار خير شود يا آدمي را به سمت گناه سوق دهد. 

بنابراين بايد به دنبال موقعيت هايي گشــت که در آنها انسان محبت خدا و اولياي الهي را در 

قلب خود احساس مي کند و محبت دنيا را در کمترين حد ممکن مي يابد.

پياده روي اربعين اباعبداهلل الحســين7 چنين نقشي براي زائران ايفا مي کند. آنان چنان در 

محبت خدا و شهيد راه او غرق اند که به چيزي از دنيا نمي انديشند و دنيا با همه زيبايي هايش 

نزد آنــان جايگاهي ندارد. آنچه در وجود زائران امام حســين7 و پياده روندگان اربعين آن 

حضرت موج مي زند، محبت خدا و اولياي الهي به  ويژه امام حســين7، و در نتيجه حاکم 

شدن نور خدا و معنويت بر قلب هاي آنان است. بر اين اساس، يکي از کارکردهاي پياده روي 

اربعين امام حســين7، تمرين قطع دلبستگي به دنيا و جايگزين کردن محبت خدا و اولياي 

الهي در قلب اســت. با اين کار، موانع تزکيه نفس و خودســازي به کنــاري مي روند و زائر 

مي تواند خود را در مسير خوشبختي واقعي ببيند.

3. فراهم کردن فرصت ياد خدا

اساس در اخالق اسالمي، توجه به خدا و اشتغال به ياد اوست، و اصواًل روح همه طاعات 

و عبادات و ارزش هاي اخالقي را ياد خدا تشــکيل مي دهد. از نظر اسالم، سرچشمه قدرت 

روحي و معنوي براي انســان و يگانه عامل سعادت و کمال او، توجه به خدا و اشتغال به ياد 

اوست؛ همچنان که همه گرفتاري هاي انســان و حتي همه رذايل اخالقي و معايب روحي و 

امراض نفساني او در غفلت از ياد خدا ريشه دارند )سادات، 1387ش، ص46(.

حقيقت ذکر، توجه قلبي انسان به ساحت قدس پروردگار است. اگر به ذکر لفظي نيز عنوان 

»ذکر« اطالق مي شود، از آن روست که ذکر لفظي از آثار ذکر قلبي است، يعني گفت وگو کردن 
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درباره چيزي، ناشي از ياد کردن آن در دل است؛ وگرنه ذکر حقيقي همان ذکر قلبي و توجه 

دل به سوي پروردگار است.

آيات و روايات بســياري انسان ها را به ذکر و بسيار ياد کردن خدا سفارش مي کنند؛ مثاًل، 

در قرآن کريم مي خوانيم:

ِصيال{ )احزاب: 42(؛ »اي 
َ
ثرِيًا، َو َســبُِّحوهُ بُْكــَرةً َو أ

َ
ًرا ك

ْ
ََّ ِذك  اهلل

ْ
ُروا

ُ
ك

ْ
 اذ

ْ
ِيَن َءاَمُنوا

َّ
يَُّها ال

َ
}يَأ

كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را بسيار ياد كنيد، و صبح و شام او را تسبيح گوييد«.

از رسول خدا9 روايت شده که به اصحاب خود فرمودند:

ُكْم بَِخرْيِ َأْعَملُِكــمْ  َو َأْذَكاَها ِعنَْد َملِيكُِكْم َو َأْرَفِعَها ِف َدَرَجاتُِكْم  َأ َل ُأْخِبُ
ُكْم َفَتْقُتُلوَنُْم  ْرَهِم َوَخرْيٍ َلُكْم ِمْن َأْن َتْلَقْوا َعُدوَّ ينَاِر َوالدِّ َوَخرْيٍ َلُكْم ِمَن الدِّ
َوَيْقُتُلوَنُكْم َقاُلوا َبَل َيا َرُســوَل اللِ َقاَل ِذْكُر اللِ َعزَّ َوَجلَّ َكثرِيا )مجلســي، 

1403ق، ج90، ص157(.

آيا به شما نگويم که بهترين و پاکيزه ترين اعمال شما نزد خدايتان چيست و درجات 

شما را بيش از هر چيز ديگر باال مي برد و از درهم و دينار برايتان بهتر است و ]حتي[ 

از اينکه با دشــمنان روبه رو شويد و بکشيد و کشته شويد ارزشمندتر است؟ عرض 

کردند: »آري«. فرمود: »خداي عزوجل را بسيار ياد کردن«.

انســان ذاکر همواره خود را در پرتو نور خدا مي بيند و از گزند شــّر در امان مي ماند و در 

نتيجه، به آرامش و آسايش روحي و رواني نايل مي شود؛ چنان که قرآن کريم مي فرمايد:

وُب{ )رعد: 28(.
ُ
ُقل

ْ
ِر اهللِ َتْطَمِئُّ ال

ْ
ال بِِذك

َ
ِر الأل

ْ
وُبُهْم بِِذك

ُ
ل
ُ
يَن آَمُنوا َو َتْطَمِئُّ ق

َّ
}ال

آنها كساني هستند كه ايمان آورده اند و دل هايشان به ياد خدا مطمئن ]و آرام[ است. 

آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دل ها آرامش مي يابد.

شــخص ذاکر، توجه و عنايت خدا را به خود جلب مي کند و همه خوبي ها به ســوي او 
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سرازير مي شود و اين، يعني اوج کمال و سعادتي که براي انسان متصّور است.

در مقابل، انسان از فراموش کردن ياد خدا به شدت نهي، و عواقب ناگوار آن به او گوشزد 

شده است؛ از باب نمونه در قرآن کريم مي خوانيم:

َِّ َو َمْن َيْفَعْل  ِر اهلل
ْ
ْوالُدُكْم َعْن ِذك

َ
ُكْم َو ال أ

ُ
ْموال

َ
ِهُكْم أ

ْ
يَن آَمُنوا ال تُل

َّ
يَُّها ال

َ
}يا أ

وَن{ )منافقون: 9(. اِسُ
ْ

وئلَِك ُهُم ال
ُ
أ
َ
ذلَِك ف

اي كســاني كه ايمان آورده ايد، اموال و فرزندانتان شــما را از ياد خدا غافل نكند، و 

كساني كه چنين كنند، زيانكاران اند.

به يقين، زيارت اهل بيت: از بزرگ ترين مصاديق ذکر است که خداوند نصيب بندگان 

خود مي گرداند. اهل بيت عصمت و طهارت: بندگان مقرب درگاه خدايند که توجه به آنان، 

زيارت ايشان و توسل به درگاهشان، عبادت به شمار مي آيد و در اين ميان، پياده روي اربعين 

جايگاه ويژه اي دارد. گذشته از آنکه حرکت در اين مسير، خوْد ذکر است، زائران همواره زبان 

به ياد خدا و اهل بيت، به  ويژه امام حسين7، مي گردانند و حسين حسين گويان، اين مسير 

را طي مي کنند. بدين ترتيب، پياده روي اربعين سراســر ذکر و ياد خدا و مقربان درگاه اوست 

و زائران در طول مســير، همواره در ذکرند و از اين کار، خســته نمي شــوند. افزون بر اينکه 

دائم الذکر بودن را تمرين مي کنند تا پس از بازگشت از زيارت نيز، در طول زندگي، با ياد خدا 

مشغول باشند و از ذکر الهي غفلت نورزند.

4. تمرين صبر در برابر مشکالت و موقعيت هاي دشوار

مي دانيم که زندگي انســان در دنيا قرين با ســختي ها و مشــکالت است و آدمي در ابعاد 

مختلف زندگي خود، اعم از فردي و اجتماعي، با مشکالت گوناگوني از قبيل نحوه زندگي، 

چگونگي کار و کسب درآمد، کيفيت روابط با ديگران، از دست دادن عزيزان، بيماري و مرگ، 

و... مواجه مي شــود و گاه چاره اي به جز تحمل آنها ندارد. صبر در برابر مشکالت زندگي و 
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ســختي هايي که آدمي در موقعيت هاي تنش زا با آن  مواجه مي شود و چاره اي جز تحمل آنها 

ندارد، از فضائل برجسته اخالقي است که نقش بي بديلي در انسان سازي و سعادت ابدي آدمي 

ايفا مي کند )حيدري، 1396ش، ص94(.

قرآن کريم در توصيه به صبر مي فرمايد:

ابِريَن{ )بقره: 153(. الةِ إِنَّ اهلَل َمَع الصَّ ْبِ َو الصَّ
يَن آَمُنوا اْسَتعيُنوا بِالصَّ

َّ
يَُّها ال

َ
}يا أ

اي کســاني كه ايمان آورده ايد، از صبر ]و استقامت[ و نماز، كمك بگيريد؛ ]زيرا[ 

خداوند با صابران است.

ْنَســاِن« )آمدي،  ُف  َخَلئِِق  اْلِ يَمِن َو َأْشَ ْبُ َأْحَســُن ُحَللِ  اْلِ همچنين امام علي7 فرمود: »الصَّ

1366ش، ص281(؛ »صبر، نيکوترين جمال ايمان و ارجمندترين خوي انسان است«.

در مقابل، هر گونه جزع و بي تابي در برابر ســختي هاي روزگار، اثري جز کاهش اجر فرد 

مبتال و دشــوارتر شدن تحمل ســختي ها ندارد. از امام باقر يا امام صادق8 روايت شده که 

ْهِر َيْعِجُز« »کليني، 1407ق، ج2، ص93(؛ »کسي که صبر را  ْبَ لِنََوائِِب  الدَّ فرمود: »َمْن َل ُيِعدَّ الصَّ

براي ]تحمل[ مصيبت هاي روزگار مهيا نکند، ناتوان گردد«. امام صادق7 يکي از ويژگي هاي 

ْبِ  انســان مؤمن را صبور بودن در برابر سختي ها معرفي کرده، مي فرمايد: »اْلُْؤِمنُ  ُيْطَبعُ  َعَل  الصَّ

َعَل النََّوائِِب« )طبرسي، 1385ق، ص23(؛ »مؤمن بر صبر در برابر سختي ها سرشته شده است«.

بدين ترتيب، افراد بايد از طريق به کار گرفتن روش هايي، اين خصلت بســيار پسنديده را 

در خــود ايجاد و تقويت کنند و آن را در تمام مراحل زندگي خود به کار بندند. يکي از اين 

روش ها که خداوند مشخص کرده است و مي تواند در کنار اجر و ثواب اخروي، مؤمنان را در 

تقويت روحيه صبر کمک کند، التزام عملي به برخي عبادات است. بعضي عبادات به گونه اي 

هســتند که نيروي صبر را در افراد تقويت مي کنند؛ از باب نمونه روزه، که عمدتًا مشتمل بر 

امســاک از خوردن و آشاميدن و تحمل سختي گرسنگي و تشنگي است، تحمل سختي ها و 
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مقاومت در برابر خواسته هاي نفساني را به روزه داران مي آموزد و از اين طريق، خصلت صبر را 

برَيٌة 
َ
ك

َ
الةِ َو إِنَّها ل ْبِ َو الصَّ

در آنان تقويت مي کند. ازاين رو مي بينيم صبر در آيه }َو اْسَتعيُنوا بِالصَّ

اِشــعنَي{ )بقره، 45(؛ )از صبر و نماز ياري جوييد ]و با استقامت و مهار هوس هاي 
ْ

 َعَ ال
َّ
إاِل

دروني و توجه به پروردگار، نيرو بگيريد[ و اين كار، گران است؛ جز بر خاشعان«، در روايات 

رســيده از معصومين:، به »روزه« تفسير شده است )کليني، 1407ق، ج4، ص63؛ ابن بابويه، 

1413ق، ج2، ص76(.

از ويژگي هاي مهم پياده روي اربعين همين آميختگي با سختي هاســت. بسياري از زائران 

پيش از حضور در پياده روي اربعين با آســايش زندگي کرده و ســختي چنداني نچشيده اند. 

اما در اينجا وضع به گونه ديگري اســت. حرکت به صورت پياده در مســيري نسبتًا طوالني 

که روزها به طول مي انجامد، در زير آفتاب ســوزان و شب هاي سرد و گزنده آن و استراحت 

در مکان هايي با حداقل امکانات، صبر و تحمل فراواني نياز دارد. در طول مســير پياده روي، 

هرچند بسياري از شيفتگان اباعبداهلل7 به خدمتگزاري زائران مشغول اند و نهايت تالش خود 

را مي کنند، با اين حال بسياري از سختي ها به جاي خود باقي، و مايه تقويت روحيه صبر در 

افراد است.

5. تمرين ساده زيستي و دوري از تجمالت

تجمل گرايــي به معناي گرايش به زيبايي و جمال، امري طبيعي و فطري اســت؛ زيرا هر 

انســاني به كمال گرايش دارد و از نقص و كمبود گريزان اســت. همچنين از آنجا كه خداوند 

جميل اســت و جمال را دوســت مي دارد )کليني، 1407ق، ج 6، ص438(، انسان نيز به طور 

طبيعي به جمال و زيبايي ها گرايش دارد؛ زيرا مي خواهد خدايي شود و اين تالش انسان براي 

خدايي شدن، او را به زيبا بودن متمايل مي سازد. در روايات اسالمي بارها و به اشكال گوناگون 

بيان شده كه انسان بايد خداگونه شود و اسما و صفات الهي را در خود ظهور و تجلي بخشد. 
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َل  َوَيْكَرُه اْلُبْؤَس َو التََّباُؤس« )مجلســي،  َمَل  َو التََّجمُّ به فرموده امام صادق7: »إِنَّ الل َتَعاَل ُيُِب  اْلَ

1403ق، ج 73، ص141(؛ »همانا خداوند زيبايي و تجمل را دوســت دارد و از فقر و فقيرنمايي 

بدش مي آيد«.

اما آفت اين خصلت خدادادي، افراط در تجمل است؛ به گونه اي که فرد را به سوي گناهان 

و صفات ناپسندي از قبيل اسراف، ولخرجي و خودنمايي و تفاخر سوق دهد. اين وضعيت، 

نه تنها مطلوب نيســت، بلکه به دليل پيامدهاي ناگوار آن براي فرد و جامعه، امري نکوهيده و 

ناپسند است. اهل بيت عصمت و طهارت:، به عنوان بهترين انسان ها، نهايت ساده زيستي را 

داشتند و حد اعالي آن را در زندگي خود رعايت مي کردند. زندگي ساده و بدون تشريفات و 

تجمالت پيامبر گرامي اسالم9، الگويي براي همه مسلمانان طول تاريخ است. امام علي7 

در همين زمينه فرموده است:

پيامبر9 روي زمين )بدون فرش( مي نشســت و غذا مي خورد و با تواضع، همچون 

بردگان، جلوس مي كرد. با دست خويش كفش و لباسش را وصله مي كرد. بر مركب 

برهنه ســوار مي شد و حتي كسي را پشت سر خويش سوار مي کرد. پرده اي را بر در 

اطاقش ديد كه در آن تصويرهايي بود. همسرش را صدا زد و گفت: »آن را از نظرم 

پنهان كن كه هرگاه چشمم به آن مي افتد، به ياد دنيا و زرق و برقش مي افتم«. او با 

تمام قلب خويش از زرق و برق دنيــا اعراض کرد و ياد آن را در وجودش ميراند. 

ايشان سخت عالقه مند بود كه زينت ها و زيورهاي دنيا از چشمش پنهان گردد، تا از 

آن لباس زيبايي تهيه نكند و آن را قرارگاه هميشگي نداند و اميد اقامت دائم در آن 

نداشته باشد. لذا آن را از روحش بيرون راند، از قلبش دور ساخت و از چشمش پنهان 

ساخت )شريف رضي، 1414ق، خطبه 160، ص228(.

از ســيره عملي پيامبر گرامي اسالم9 در چگونگي برخورد با تجمالت و دوري از زرق 

و برق هاي دنيوي و تشــريفات بي اســاس به خوبي درمي يابيم که تجمل گرايي و رفاه زدگي، 
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وابستگي آدمي را به دنياي فاني، زياد مي کند. وابستگي به دنيا نيز مانند باتالقي است که اگر 

انســان در آن بيفتد، هر چه بيشتر در آن دست و پا زند، بيشتر فرو خواهد رفت، تا سرانجام 

هالک گردد.

پيامبر گرامي اسالم9 در اخبار غيبي خويش از آيندگان، به گرايش افراطي به سمت تجمل 

و رفاه زدگي اشــاره، و عوارض نامطلوب آن را بيان کرده است؛ براي نمونه در حديثي از آن 

حضرت آمده است:

بــه زودي بعد از من مردماني مي آينــد که غذاهاي لذيذ و رنگارنگ مي خورند و بر 

مرکب ها سوار مي شــوند و مانند زنان، خودآرايي و جلوه گري مي کنند و هيئتشان، 

هيئت سالطين متکبر و گردنکش اســت. آنان منافقان اين امت در آخرالزمان اند ... 

قبله گاهشان زنانشان است و شرافت و شخصيتشان، پول و ثروت )مجلسي، 1403ق، 

ج 74، ص96(.

بنابراين درمي يابيم که تجمل پرســتي و رفاه زدگي، مانعي اساسي براي کامل شدن انساني 

اســت که دنيا را محل گذر و کسب توشــه آخرت مي داند و به سبب آز و طمع خويش، هر 

چه به دنيا و تعلقات مادي آن وابســته تر شود، آلودگي او به دنيا و زخارف آن بيشتر مي شود 

و در نتيجه، از امور معنوي فاصله خواهد گرفت و از انسانيت خويش ُتهي خواهد شد و در 

سراشيبي هالکت خواهد افتاد.

زائران اربعين اباعبداهلل الحســين7 که پياده به ســوي مرقد شريف آن حضرت حرکت 

کرده اند، در طول مســير، تجمالت و زيبايي هاي ظاهري را به يک سو مي نهند و کاماًل از آن 

فاصله مي گيرند؛ زيرا تنها چيزي که براي آنان مهم است، زيارت سيدالشهداست.

حرکت پياده در طول مســير، چهره ها را آفتاب سوخته و خاک آلود، و لباس ها را چرک و 

غبارآلود مي کند. مکان خواب و اســتراحت معمواًل چادرهايي است که از حداقل تجمالت 

ظاهري برخوردار نيست. اصواًل در آن وادي چيزي از تجمل و زينت دنيايي به چشم نمي آيد 
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و هيچ کس به فکر آنها نيست. هر چه هست، ياد خدا و اهل بيت:، به  ويژه امام حسين7 

است و امور ديگر، ارزشي ندارند.

زائران اربعين اباعبداهلل الحســين7 در چنين فضايي تنفــس و زندگي مي کنند و با تمام 

وجود، آن را لمس و احســاس مي نمايند. بدين ترتيب، پياده روي اربعين امام حســين7 به 

زائران آن حضرت، درس ساده زيســتي و دوري از تجمل گرايي مي دهد و بيشــتر بها دادن به 

مسائل معنوي را به آنان مي آموزد.

6. تمرين زندگي بدون گناه

انســان ها، به  جز معصومين:، از گناه و معصيت مصون نيســتند و ممکن اســت بر اثر 

وسوسه هاي شيطاني، غفلت، اميال نفساني، و محبت دنيا، مرتکب گناه شوند. بايد توجه داشت 

کــه صرف عبادت خداوند، بدون پرهيز از معاصي، نمي تواند در تعالي و صعود معنوي آدمي 

تأثير واقعي بگذارد. معصيت، مخالفت حق است و پاي انسان را به زمين ماده مي بندد و به او 

اجازه سلوک و حرکت نمي دهد. امام صادق7 فرمود:

ُع ِف  ــيَِّئ َأْسَ ْيِل َوإِنَّ اْلَعَمَل السَّ ْنَب َفُيْحَرُم َصَلَة اللَّ ُجــَل ُيْذنُِب الذَّ إِنَّ الرَّ
نِي ِف اللَّْحِم )کليني، 1407ق، ج 2، ص272(. كِّ َصاِحبِِه ِمَن السِّ

همانا بنده گناهي مي کند و به سبب آن از نماز شب محروم مي شود. سرعت تأثير کار 

بد در آدمي از سرعت تأثير کارد در گوشت بيشتر است.

بنابراين اگر انسان به دنبال رسيدن به سعادت است و مي خواهد خداوند را از خود خشنود 

نگه دارد، الزم اســت از همه گناهان اجتناب کند؛ چراکه گناه، نافرماني خداوند است و روح 

را آلوده کرده، از وصول به کمال باز مي دارد.

با اين حال، هنگامي که آدمي به ارتکاب گناهي عادت کرده باشــد، ترک آن عمل، بسيار 

دشــوار و طاقت فرسا خواهد بود. براي آنکه آدمي بتواند نيروي دروني خود را براي پرهيز از 
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گناه تقويت کند، نيازمند کمک و تمرين اســت. چنين کسي بايد به دنبال موقعيت هايي باشد 

که تمايل او را به پرهيز از گناه تقويت کند و ميلش را به ارتکاب گناه، از بين ببرد تا خود را 

تطهير کند. يکي از اين موقعيت ها، پياده روي اربعين امام حسين7 است.

زائران اباعبداهلل الحسين7، در طول مسير، به کاري جز ياد خدا و مقربان درگاه او، به  ويژه 

امام حســين7، مشغول نيستند. زمينه گناه در اين مسير براي آنها وجود ندارد يا در حداقل 

ممکن اســت. به جرئت مي توان گفت آنان به چيزي که نمي انديشــند گناه و معصيت است. 

بدين ترتيب، زائران اباعبداهلل الحسين7 در طول چند روز پياده روي، فقط به عبادت و راز و 

نياز با خدا مشغول اند و زندگي اي دور از گناه را تجربه و تمرين مي کنند.

7. تمرين زندگي بدون حقد و کينه

کينه، حالت دشــمني داشتن نسبت به ديگري است و معمواًل نتيجه خشم و غضبي است 

که فرد نتوانســته آن را اِعمال کند و در صورتي پديد مي آيد که انسان، عفو و گذشت و حلم 

نداشته باشد. در اين صورت، آن خشم تبديل به کينه دروني مي شود و شخص کينه توز منتظر 

فرصت و موقعيتي اســت که بتواند آن را عملي سازد و انتقام بگيرد. کينه، خصلتي به شدت 

منفي و زيانبار است. بعضي اين دشمني دروني را پنهان مي کنند و بعضي قدرت کتمان ندارند 

و باالخره به نحوي آشکارش مي سازند. 

کينه، آفات و عوارض ســوء متعددي دارد؛ از قبيل قطع رابطه، آزار رســاندن به ديگران با 

دشــنام و غيبت و بهتان و اســتهزا. اگر هيچ  يک از اين عوارض بيروني هم نباشد، همين که 

انســان کينه ورز، دائم در رنج دروني باشــد، براي عذاب او کافي است )محدثي، 1392ش، 

ص427؛ شهيد ثاني، 1409ق، ص322-321(.

براي هر فرد مؤمن، که به خداي رحيم و بخشاينده ايمان دارد و به رسول اکرم9 و اهل 

بيت بزرگوار ايشان معتقد است، سزاوار نيست که قلب خويش را جايگاه کينه سازد و خود و 
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ُه َداٌء ُموبٌِئ« )آقاجمال  ْقِد َفإِنَّ ُروا ُقُلوَبُكمْ  ِمنَ  اْلِ ديگران را به رنج افکند. امام علي7 فرمود: »َطهِّ

خوانساري، 1366ش، ج4، ص256(؛ »دل هايتان را از کينه، پاک کنيد؛ چراکه دردي کشنده و 

مهلک است«.

بنابراين مؤمنان به هم کينه نمي ورزند و از دشــمني با يکديگر مي پرهيزند. امام صادق7 

ْقُد« )ابن شعبه، 1404ق، ص310(؛ »کينه  ِقُد َما َدامَ  ِف  َمْلِِسهِ  َفإَِذا َقاَم َذَهَب َعنُْه اْلِ فرمود: »اْلُْؤِمنُ  َيْ

مؤمن در همان مجلس است. وقتي از مجلس برخاست، کينه اش هم از بين مي رود«.

در مســير پياده روي زيارت اربعين اباعبداهلل الحســين7، زائران بــه دليل توجه به مقام 

پرعظمت آن حضرت و تحت عنايات ايشــان، در فضايي سرشــار از معنويت سير مي کنند. 

گويي در عالمي ديگر با فرشتگان همراه اند و غير از خوبي در آن وجود ندارد. در اين حالت، 

افراد هيچ کينه و دشمني يا کدورتي نسبت به ديگران در وجود خود احساس نمي کنند و در 

نتيجه از قلبي پاکيزه و بدون آلودگي بهره مندند و از اين جهت، احســاس آرامش و آسودگي 

مي کنند. حتي اگر قباًل کدورت هايي از بعضي افراد داشته اند، آن را از ذهن خود دور مي کنند؛ 

چراکه آن موقعيت را بسي باالتر از آن مي دانند که به اين گونه امور کم ارزش بپردازند. بدين 

ترتيب، پياده روي اربعين مي تواند تمريني براي زندگي بدون کينه و کدورت باشــد؛ افزون بر 

اينکه زمينه را براي از بين بردن صفات ناپسند ديگري، مانند حسد و کبر، فراهم مي کند.

8. تمرين زندگي بدون تشخص

يکي از مسائل مطرح براي افراد جامعه، موقعيت اجتماعي آنان است. همه انسان ها دوست 

دارند موقعيت اجتماعي مناسبي داشته باشند و براي رسيدن به آن تالش مي کنند. افراد جامعه 

بر حسب شاخص هايي از قبيل وابستگي خانوادگي، شغل، ثروت و درآمد، و سطح تحصيالت، 

موقعيت و جايگاه اجتماعي خاصي دارند.

انســان ها برخي موقعيت ها و جايگاه هاي اجتماعي را ارزشمند تلقي مي کنند و دارنده آن 
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را محترم مي شمارند و برخي ديگر را در سطح پايين تري ارزيابي مي کنند و ارزش پايين تري 

براي دارنده آن قائل مي شــوند. اين وضعيــت گاه پيامدهاي ناگواري دارد؛ براي مثال، برخي 

افراد برخوردار از موقعيت اجتماعي بهتر، خود را باالتر از ديگران مي شــمارند و انتظار دارند 

ديگران به آنان احترام بگزارند و نيز برخي افراد با موقعيت اجتماعي پايين، از نوعي احساس 

خودکم بينــي رنج مي برند و تالش دارند، به هر قيمتي، موقعيت اجتماعي خود را، هرچند به 

صورت کاذب، ارتقا بخشند. در چنين فضايي است که بسياري از رفتارهاي نابهنجار اجتماعي 

شکل مي گيرد؛ رفتارهايي از قبيل اشرافي گري، چشم و هم چشمي، تجمل گرايي، و ريخت و 

پاش و اسراف، در عده اي و در مقابل، رفتارهايي حاکي از حقد و کينه و دشمني، مانند سرقت، 

اختالس، ارتشاء و حتي قتل و آدم ربايي، غالبًا در عده اي ديگر با موقعيت اجتماعي پايين رخ 

مي دهد. مشخص است که اين معيار برتري و فرودستي، با مباني ديني سازگار نيست. اسالم 

تنها تقوا را عامل برتري افراد بر يکديگر مي شمارد و به آن اعتبار مي دهد آنجا که مي فرمايد:

وا 
ُ
بائَِل ِلَعاَرف

َ
 َو ق

ً
ناُكْم ُشُعوبا

ْ
نيْث  َو َجَعل

ُ
ٍر َو أ

َ
ْقناُكْم ِمْن َذك

َ
يَُّها الَّاُس إِنَّا َخل

َ
}يا أ

تْقاُكْم إِنَّ اهلَل َعليٌم َخبرٌي{ )حجرات: 13(.
َ
َرَمُكْم ِعْنَد اهللِ أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

اي مردم، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا 

يكديگر را بشناسيد ]اما اينها مالك امتياز نيست؛ بلکه[ گرامي ترين شما نزد خداوند، 

با تقواترين شماست. خداوند دانا و آگاه است.

بدين ترتيب، اســالم، هرچند افراد را به احترام گذاشــتن به ديگــران به خصوص علما، 

مؤمنان، و بزرگان و رؤساي قوم و قبيله توصيه مي کند، از سوي ديگر، جلوي خودبزرگ بيني، 

فخرفروشي و تکبر را مي گيرد و در تعاليم اسالم آموزه هايي هست که با تبعيض مبارزه مي کند 

و افراد را در يک صف در پيشگاه پروردگار قرار مي دهد.

در کنــار اين امر، موقعيت هايي در جامعه وجود دارد يا رخ مي دهد که تفکر تبعيض ميان 

افراد بر اساس شاخص هاي غير ديني را رد مي کند و انسان ها را به سوي برابري و برادري و 
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عدم تفاوت ميان آنها، جز بر اســاس تقوا، سوق مي دهد؛ براي مثال، مناسک حج که با به تن 

کردن دو حوله احرام و انجام دادن کارهايي مشابه در کنار هم و در فضايي کاماًل مساوي براي 

همه برگزار مي شود، در صدد زدودن اين گونه شاخص هاي نادرست برتري است.

افزون  بر حج، مي توان از پياده روي اربعين حســيني هم نام برد. در اين مراســم بزرگ که 

ميليون ها عاشق اباعبداهلل الحســين7، از همة قشرها، به سوي حرم مطهر حسيني در کربال 

حرکت مي کنند؛ از دارندگان برترين موقعيت هاي اجتماعي تا پايين ترين آنها در اين مراســم 

حضور دارند، اما هيچ يک از عناوين و سمت ها و جايگاه هاي آنان نمود و بروزي ندارد. همه 

يک دل و يک زبان، حسين حسين گويان در حرکت اند و تالش دارند بر تقواي خود بيفزايند. 

حتي بسياري که مقام و منصب و جايگاهي در جامعه دارند، با تمام وجود در راه خدمتگزاري 

بــه زائران اباعبداهلل الحســين7 تالش مي کنند. آنان عنوان و جايگاه خود را پوشــيده نگاه 

مي دارند تا بهتر بتوانند به عبادت و عزاداري يا حتي خدمتگزاري به زائران بپردازند.

بنابراين، پياده روي اربعين حســيني مي تواند تمرين زندگي بدون تشخص و کنار گذاشتن 

عناوين و القاب اجتماعي باشــد، تا آدمي حقيقت وجود خود را، آن گونه که هست، بنگرد و 

در نتيجه، براي اصالح معايب خود بکوشد و موقعيت اجتماعي خويش را مالک برتري نداند؛ 

بلکه تقواي الهي را معيار برتري افراد بر يکديگر قرار دهد.

9. سيل جمعيت، يادآور روز قيامت و صحراي محشر

قرآن كريم يكي از روش هاي مؤثر در تربيت و خودسازي را ياد قيامت مي داند. قرآن وقتي 

از پيامبران به عظمت و بزرگي ياد مي كند، مي فرمايد ياد قيامت و سراي آخرت، آنان را به اين 

مرتبت واال و منزلت عالي انساني رسانيد.

همچنين قرآن كريم علت تباهي و سقوط افراد گنهكار را فراموشي قيامت و روز حساب 

ِساب{ )ص: 26(؛ 
ْ

ُهْم َعذاٌب َشــديٌد بِما نَُسوا يَْوَم ال
َ
وَن َعْن َســبيِل اهللِ ل

ُّ
يَن يَِضل

َّ
مي داند: }إِنَّ ال
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»كســاني كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شــديدي، به خاطر فراموش كردن روز حساب، 

دارند«.

ياد مرگ و قيامت در تربيت و تهذيب روح انسان تأثير فراوان دارد و در روايات بدان اشاره 

شده است. از امام صادق7 روايت شده که فرمود:

ي اْلَقْلَب  َهَواِت  ِف النَّْفِس َو َيْقَلُع َمنَابَِت اْلَغْفَلِة َو ُيَقوِّ ِذْكُر اْلَْوِت  ُيِميُت  الشَّ
ُر  قِّ ْرِص َو ُيَ َوي َو ُيْطِفُئ َناَر اْلِ بَِمَواِعــِد اللِ َو ُيِرقُّ الطَّْبَع َو َيْكِسُ َأْعَلَم اْلَ

ْنَيا )مجلسي، 1403ق، ج6، ص133-132(. الدُّ
ياد مرگ، شهوت ها را در نفس مي ميراند و غفلت انسان را از بين مي برد و باعث قوت 

قلب انسان به وعده هاي الهي مي شود. طبيعت انسان را نرم مي كند و هوس را مي شكند 

و آتش حرص را خاموش، و دنيا را در نظر انسان، كوچك و حقير مي كند.

ياد قيامت يكي از عوامل مؤثر در وارســتگي انسان است. كسي كه معاد را فراموش نكند، 

پارسا و خودساخته خواهد بود؛ زيرا همه   اعمال و رفتارش را تحت مراقبت ويژه قرار مي دهد 

و تالش همه جانبه دارد تا آنها را بر خشــنودي خداوند اســتوار ســاخته، در مدار شهوات، 

آرزوهاي باطل و هوس هاي شيطاني نگردد )جوادي آملي، 1391ش، ج1، ص22(.

اميرالمؤمنين7 به اين نكته توجه داده و فرموده است:

هراسناك ترين چيزي كه مي ترسم دامنگير شما گردد دو چيز است: پيروي از هواي 

نفس و آرزوي دراز. اما زيان پيروي از هواي نفس آن اســت كه راه حق و حقيقت 

را مي بندد و اما زيان آرزوي طوالني آن است كه سبب فراموشي آخرت خواهد شد 

)شريف رضي، 1414ق، ص83، خطبه 42(.

بنابراين بايد همواره به ياد قيامت و حساب و کتاب آن روز بود و خود را براي آن روز آماده کرد. 

در راهپيمايي اربعين حسيني، حضور در ميان جمعيت انبوه عاشقان اباعبداهلل الحسين7 که به سوي 

کربالي معال روان اند و نگاه به اين جمعيت، آدمي را به ياد روز قيامت مي اندازد که همه انســان ها 
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زنده، و در صحراي محشــر حاضر مي شوند تا اعمالشان محاسبه شــود. آدمي خود را در صحراي 

محشــر مي بيند که از خاک بيرون آمده و بايد در پيشگاه الهي پاسخگوي اعمال خود باشد. اين امر، 

انسان را به فکر وامي دارد و او را به سوي تقوا و پاکدامني و عمل صالح و پرهيز از گناه سوق مي دهد.

10. ارزش يافتن ازخودگذشتگي و خدمتگزاري به ديگران

در زندگي اجتماعــي، کمک به هم نوعان و خدمت به محرومان، اهميت بســياري دارد. 

اين کار نشــانه زنده بودن »روح انســانيت« در جامعه و افراد آن است. بعضي تنها »خود« را 

مي خواهند و دوســت دارند فقط براي رفاه و آســايش خود، کار کنند. بعضي هم لذتشان در 

خدمت به هم نوعان است. يکي از طعام لذت مي برد و ديگري از اطعام.

در منابع حديثي عنواِن »قضاء حاجت مؤمن« زياد به چشــم مي خورد و بســيار بافضيلت 

اســت؛ يعني انسان نياز برادر ديني خود را برآورد و کار او را راه اندازد و مشکالتش را حل 

کند. اين خدمت بايد با قصد قربت و براي رضاي خدا باشــد تا ارزش داشته باشد. کسي که 

چنين توفيقي مي يابد و مي تواند به ديگران خدمت کند و نياز آنان را برآورده سازد، بايد قدر 

آن را بداند، خسته نشود و آن را نعمتي الهي بداند تا خدا هم آن را از وي نگيرد و به ديگري 

ندهد )محدثي، 1392ش، ص201-202(. امام حسين7 فرمود:

ُكم   َل إَِل َغرْيِ اْعَلُموا َأنَّ َحَوائَِج النَّاِس إَِلْيُكْم ِمنْ  نَِعمِ  اللِ َعَلْيُكمْ  َفَل َتَلُّوا النَِّعَم َفَتَتَحوَّ

)ديلمي، 1408ق، ص298(.

بدانيد که احتياج مردم به شما، از نعمت هاي خدا بر شماست. پس از آن نعمت ها خسته 

نشويد تا به ديگري منتقل نشوند.

آنچه به اين خدمتگزاري ارزش مي دهد، اخالص و براي خدا بودن اســت، بي آنکه فرد توقع 

جبران از ديگران داشته باشد يا براي اين کار منت بگذارد و با منت نهادن، اجر خود را ضايع کند.

در پياده روي اربعين بســياري از عاشــقان اباعبداهلل7 در قالب هيئات و موکب ها به امر 
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خدمتگزاري زائران مشغول اند و با جان و دل براي آنان آب، غذا، چاي و ... تهيه مي کنند. آنان 

براي آسايش زائران، خود از پياده روي چشم پوشي کرده اند تا نيازهاي آنها را برآورده سازند و 

از اين طريق، خشنودي خداوند را به دست آوردند و به اجر اخروي نائل گردند. آنان اين کار 

را کمتر از زيارت امام حســين7 نمي بينند و ازاين رو، تمام تالش خود را در اين راه صرف 

مي کنند. افزون  بر اين، خود زائران نيز در طول مســير تالش مي کنند به ناتوانان کمک کنند و 

به ياري ديگران بشــتابند. خدمتگزاري به ديگران در پياده روي اربعين حسيني، صفت تواضع 

را در افراد گسترش مي دهد، احساس خودبرتربيني را در وجود آنان از بين مي برد، زنگارهاي 

گناه و نافرماني را از قلب انســان مي زدايد و دل را صيقل مي دهد و بدين ترتيب، تأثير قابل 

مالحظه اي در خودسازي انسان دارد.

نتيجه

پيــاده روي اربعين صرفًا عملي عبادي براي کســب ثواب اخروي نيســت؛ بلکه فوايد و 

کارکردهاي فراتري دارد. از جمله آثار آن، مي توان به نقش آن در تزکيه نفس زائران اشاره کرد. 

پياده روي اربعين حسيني يک دوره تمرين خودسازي و رعايت اسباب تزکيه نفس است که در 

آن، اسباب عبادت و بندگي و کسب خشنودي خداوند تا حد امکان، فراهم است و زمينه هاي 

گنــاه و نافرماني تا حد امکان کم هســتند. ازاين رو حرکت در مســير تقوا و پرهيزگاري در 

دسترس است. البته وجود اخالص در طول اين عمل، زمينه بهره مندي از فوايد معنوي آن را 

فراهم مي کند و در کنار آن، توجه و انگيزه زائران براي بهره مندي از زيارت در امر خودسازي 

نيز ضرورت دارد. هر قدر زائران در اين راه انگيزه بيشتري داشته باشند و اسباب آن را بيشتر 

رعايت کنند، در تزکيه نفس خود موفق تر خواهند بود.

به طور خالصه، شيوه هاي تأثيرگذاري پياده روي اربعين بر تزکيه نفس زائران عبارت اند از: 

فراغ بال براي فکر و تأمل درباره خويشتن، قطع دلبستگي به دنيا و کنار رفتن موانع خودسازي، 
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فراهم کردن فرصت ذکر و ياد خدا، تمرين صبر در برابر مشــکالت و موقعيت هاي دشــوار، 
تمرين ساده زيستي و دوري از تجمالت، تمرين زندگي بدون گناه، تمرين زندگي بدون حقد 
و کينه، تمرين زندگي بدون تشــخص، سيل جمعيت يادآور روز قيامت و صحراي محشر، و 

ارزش يافتن ازخودگذشتگي و خدمتگزاري به ديگران.
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