راهپيمايياربعين،همگراييجهانيبا
نهضت حسيني

حافظ نجفي٭

چکيده

امام حسين 7با هدف اصالح امور امت اسالمي ،زنده کردن حق ،مبارزه با ظلم و فساد ،مقابله با
تحريفهاي دين و ...نهضت کربال را به راه انداخت و از همگان براي ياري دين کمک خواست .راهپيمايي
اربعين ،که در ساليان اخير ،به عنوان اجتماعي بزرگ با صبغه ديني ،در سطح جهان مطرح شده است،
نشان ميدهد که مردم ،با هدف ياري دين اسالم و پايبندي به اهداف نهضت حسيني ،براي مقابله با
دشمنان دين ،پاي در اين راه ميگذارند و هويت حقطلبانه و صلحجويانه مکتب اهل بيت :را نمايان
ميکنند .در اين مقاله برخي جلوههاي همگرايي زائران اربعين با مکتب حسين بن علي 8بررسي
شده است
واژگان کليدي :راهپيمايي ،زيارت ،زائران اربعين ،اهداف قيام ،نهضت کربال ،امام حسين.7

٭ .عضو گروه اخالق پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه
انحراف از اصول و موازين اسالم ،كه پس از رحلت رسول خدا 9آغاز شده و گسترش
يافته بود ،در زمان امام حســين 7به اوج خود رسيد .در اين دوره ،معاويه موقعيت خود را

كام ً
ال تثبيت کرد و به نام خليفه مســلمين ،سرنوشــت و مقدرات كشور اسالمي را در دست

گرفت و حکومت اســامي را موروثي کرد .يکي از خطاهاي آشکار وي ،مسلط کردن يزيد
بر جامعه مســلمين بود؛ درحاليکه وي جواني ناپخته ،هوسباز ،بيخرد ،خوشگذران و فاقد
هرگونه صالحيت براي اداره امور مســلمين بود .يزيد ،پس از اينكه به قدرت رسيد ،آشکارا
فسق و فجور ميكرد و مقدسات و احكام اسالمي را به راحتي زير پا ميگذاشت.
به قدرت رســيدن يزيد ،زمينه را براي قيام امام حسين 7فراهم كرد .امام حسين 7که
شايستهترين فرد براي رهبري جامعه اسالمي بود ،سکوت را در چنان زماني ،به منزله رضايت
به دگرگون شدن حقايق دين و مسخ هويت مسلمين ميدانست؛ بدين سبب قيام خود را براي
ايجاد تغيير اساسي در جامعه آن روز آغاز کرد .اهداف نهضت خونين کربال ،براساس سخنان
امام حســين ،7چنين است :امتناع از بيعت با خليفه فاسق ،ظلمستيزي و ايستادگي در برابر
ظالــم ،عزتطلبي و دوري از ذلت و فرمانبرداري از فرومايگان ،اصالح امور امت اســامي،
احياي سنت نبوي و از بين بردن بدعتها ،زنده کردن حق و مبارزه با باطل ،و. ...
شــرکت در زيارت و راهپيمايي اربعين حســيني در دوران کنوني ،به معناي گام نهادن در
مســير آرمانهاي ساالر شهيدان ،حضرت اباعبداهلل 7است .کسي که در اين راه دشوار قدم
ميگذارد ،با گامهاي خود اظهار ميدارد« :حسين جان ،راه تو را ميپويم و مرام تو را ميجويم
و دلم با تو است».
جابر بن عبداهلل انصاري ،در اولين اربعين شهادت سيدالشهدا ،7به زيارت آن حضرت
شــتافت؛ در فرات غسل زيارت کرد ،پيراهني بلند و سپيد پوشيد و درحاليکه عطر ُسعد
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پيراهنش ،همراه نسيم در فضاي کربال ميپيچيد ،گامها را آهسته برميداشت و با هر گام،
ذکر ميگفت .کمکم به مزاري که  37روز پيش سرانگشــت امام سجاد 7بر آن نگاشته
ِ
َلوه َعطشان ًا» نزديکشد( .القرشي1413،ق1992 /م،
رب ُح َ ُ
بن َعلَ 8ا ّلذي َقت َ
ســن ْ
بودٰ « :ه ٰذا َق ُ

ج ،3ص.)325

جابر از عطيهخواســت تا دستش را بر مزار حسين 7بگذارد .او گونههايش را به خاک
مزار نزديککرد و سه بار فريادزد« :اهلل اکبر» و بيهوش بر زمينافتاد .عطيه سيماي جابر را به
آبينوازش کرد و پير سوگوار کربال چشمگشود .ديگر بار گريست و سه بار زمزمهکرد« :يَا
يب َل
ُح َســيْن» .اما هيچ پاسخي نيامد .جابر ،گونه بر خاکگذاشت و سوگمندانهناله زدَ « :حبِ ٌ

يب َحبِي َبه؟»؛ «آيا دوست ،پاسخ دوستش را نميدهد؟» .آنگاه خودش پاسخداد:
ُيِ ُ

چگونه ميتواني پاسخم گويي که ميان ســر و بدنت ،فرسنگها فاصله افکندهاند؟
اي حسين ،شــهادت ميدهم که تو فرزند آخرين پيامبري؛ فرزند سرور مؤمنان .تو

همپيمان و همسوگند تقوايي؛ پنجمين تن از اصحاب کسا و فرزند فاطمه زهرا.3

جابر ميگريســت ،زيارتنامه ميخواند و صداي اندوهناک او در وســعت خاموش کربال،
تارهاي فضا را ميلرزاند .ديگر بار ،دست بر مزار حسين 7نهاد و گفت:
گواهي ميدهم رهپوي راهي شدي که برادرت يحييبنزکريا ،مسافر آن بود .او با
منکر و زشتي و پلشتي درافتاد و سر در تشت ،پيش روي ستمگر نشست و تو نيز سر
در تشت ،به پاس ستيز با ستم ،جلوي شقاوتپيشگان نشستي.

جابر برخاست و به يکايک اصحاب امام و شهداي کربال سالمداد« :سالم بر عباس ،سالم
بر اکبر ،سالم بر قاسم ،سالم بر عبداهلل رضيع ،سالم بر حبيب ،سالم بر مسلم و سالم بر.» ...
ســکوت کرد .اشک دمي درنگ نداشــت .آنگاه با انگشت ،به مزار موالي غيور و غريب
اشاره کرد و گفت« :سوگند به آن کسي که محمد 9را به پيامبري برانگيخت ،با شما در کاري
که انجام داديد ،شريکيم»؛ يعني شريک در شهادت ،ايثار ،پاکبازي ،شکيبايي و فداکاري!
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عطيه در شگفت از اين سخن ،سکوت را شکست و آرام و نرم گفت:
موالي من ،چگونه ممکن است ما با شهداي کربال شريک باشيم ،درحاليکه ما کوهي
را باال نرفتيم ،در هيچ وادي و سرزمين ،همراهي و همگامي حسين نکرديم ،شمشيري
از نيام نکشيديم و با هيچ دشمني نجنگيديم؟ اما اينان جان بر دست گرفتند؛ در نهايت
عطش ،در خون غلتيدند؛ همسرانشــان سوگوار شــدند و فرزندانشان در سوگ پدر
نشستند .چگونه ممکن است؟

جابر گفت :اي عطيه ،از محبوبم رسول خدا 9شنيدم که فرمود:

ِ
ــب َع َم َل َق ْو ٍم ُأ ْ ِ
ش َك ِف َع َملِ ِه ْم َو ا َّل ِذي َب َع َ
ث ُم ََّمد ًا
ش َم َع ُه ْم َو َم ْن َأ َح َّ
َم ْن َأ َح َّ
ب َق ْوم ًا ُح َ
��ق َنبِ ّي ًا إِ َّن نِ َّيتِي َو نِ َّي َة َأ ْص َح ِاب َع َل َما َم َض َع َل ْي ِه ُْ
بِ َْ
�ين َو َأ ْص َحا ُبه(...مجلســي،
ال ِّ
ال َس ْ ُ
1403ق ،ج ،65ص.)131

هر کس که گروهي را دوســت بدارد ،با آنان اســت و هر کس کار گروهي را
بپســندد و بپذيرد ،در کارشان شريک و همراه است .سوگند به آن کسي که پيامبر
را به حقيقت و راستي به پيامبري برانگيخت ،نيت و انگيزه من و يارانم همان نيت و
انگيزهاي است که حسين و اصحابش ،در راه آن جان باختند.

بدين سان ش��رکت در راهپيمايي اربعين ،و تحمل دشواريهاي آن و قرار گرفتن در فضاي غير
ايمن عراق که هر لحظه احتمال انفجار وجود دارد و تاکنون بارها نيز اتفاق افتاده و صدها بلکه هزاران
نفر در خون خود غلتيدهاند ،در واقع به معناي همدلي و هماهنگي با کاروان حسين 7است.
اربعين ،روز بازگش��ت به اصالتها و روز تصحيح روش و منش است؛ روز شريک شدن
در نهضت حس��ين .اربعين ،روز سنجش فاصله خويش با حسين و ياران پاکباز اوست؛ روز
دوســتي است؛ روز پرسش از قلب است که تو با حسين چگونهاي؟ با آرمان و ايمان او چه
نســبتي داري؟ روز اربعين ،يعني تالش براي شريک شدن با حسين .در اين روز بايد پرسيد
کدام ســرمايه را با خويش به کربال آوردهاي تا در نهضت حسين سهيم باشي؟ سرمايهاي از
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عشق ،اخالص ،ايثار،عبوديت ،رحمت ،ايمان ،شوريدگي و شهادتطلبي.
اربعين ،شــرکت در مراسم شهادت است؛ حضور در بزم حسين است؛ هرچند بيشمشير،
هرچند بيشــهادت ،اما عاشــق و صادق و اليق؛ آنچنان که اگر عاشورا ميبود ،همانگونه
ســر ميباختيم که حبيب؛ همانگونه دست ميافشانديم که عباس ،همان سان سر بر قدم امام
مينهاديم و گذشتههاي تار را با تيغ توبه ميگسستيم که حر.
اربعين يعني تصحيح نيت؛ انطباق نيت و انگيزه با همان نيت و انگيزه سترگي که در نگاه
صحابه حسين ميدرخشــيد؛ همان نيت که وهب را در شــيرينترين لحظههاي زندگي ،با
همســر به کربال آورد؛ همان نيت که در نماز ظهر عاشورا ،جان سعيد بن عبداهلل و عمرو بن
قرظه انصاري را سپر تيرها ساخت تا با بالي از تيرها ،در وسعت ملکوت پر بگشايند .اربعين
هماهنگي آهنگ قلب است با ضربان قلب حسين و يارانش؛ قلبهايي که آسمان و زمين ،به
آهنگي عاشقانهتر از آنها گوش نسپرده .اربعين يعني با حسين شريک شدن و کسي ميتواند با
حسين شريک باشد که شرک بر مزرعه جانش نيفتاده و آزمندي از نوع آزمندي شمر و عمر
سعد ،روحش را تباه و سياه نساخته باشد.
اربعين؛ هجرت به سوي حجت خدا و بيعت با آن حضرت

خداوند ،همواره روي زمين ،حجتهايي دارد تا به واسطه آنها ،خوبان به كمالي كه شايسته

آنهاست ،دست يابند .شخصي به نام بُ َريد ِعجلي ميگويد:

َ َ َ َ َ
ُ
(و كذل ِك جعلناكم
از امام صادق 7درباره تفسير اين آيه شريفه كه ميفرمايد:
ً ُ ُ ُ َ َ ََ
ُ َّ ً َ
انلاس} (بقره)138 :؛ «و اينچنين شما را امت وسط
امة َوســطا ِلكونوا شه
داء ع ِ
قرار داديم تا بر مردم ،گواه باشيد» .پرســيدم .ايشان فرمود« :منظور از امت وسط و
گواهان بر خلق ،ما هســتيم و ماييم حجتهاي خداوند بــر روي زمينش» (کليني،
1407ق ،ج ،1ص.)190
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يكي از اين حجج الهي ،امام حســين 7اســت که خداوند ،با وجود ايشان ،حجت را بر

همگان تمام کرده اســت .در زيارت اربعين در اينباره چنيــن ميخوانيمَ « :و َج َع ْل َت ُه ُح َّج ًة َع َل
َخ ْل ِق َك ِم َن ْالَ ْو ِص َي ِاء( » ...طوســي1407 ،ق ،ج ،6ص)113؛ «و او را حجت بر آفريدگانت

قرار دادي از ميان اوصياي پيامبر.»...

امامحســين 7مظهر رحمت ،هدايت و رهاييبخشي خداوند و خليفه پروردگار عالم در
روي زمين و سرپرســت مؤمنان است .حضور در محضر امام و اظهار وفاداري به آرمانها و
ارزشهاي او ،شرط راهيابي به ساحت ايمان و برخورداري از واليت خداوند است.

از ســوي ديگر ،امام حسين ،7وارث پيامبران الهي استَ « :و َأ ْع َط ْي َت ُه َم َو ِار َ
يث ْالَ ْنبِ َياء» (طوسي

1407ق ،ج ،6ص )113و نهضت او ادامه نهضت انبيا و همسو با جنبش آنان است .امام حسين7

عم ً
ال براي اثبات اينكه نهضت او مانند قيام موساي كليم است ،در حركت از مدينه تا كربال ،گام
به گام ،آياتي را كه درباره حضرت موسي 7نازل شده است (القصص ،)21 ،قرائت ميفرمود.
فردي که در راهپيمايي اربعين شرکت کرده و با پاي پياده از نجف تا کربال ميرود و پايان
ســفرش حضور در مضجع شريف امام حســين 7و زيارت قبر مطهر آن حضرت است،
در واقــع نوعي مهاجرت نمادين را از خود به ســمت امام به نمايــش ميگذارد .هجرت از
خودخواهي به سوي خداخواهي و گذاردن دست بيعت و اطاعت در دست ولي خدا.
بر اين اساس معتقديم مراسم راهپيمايي اربعين و زيارت امام حسين 7در اين روز ،اعالم
بيعت مسلمانان با امام حسين 7است؛ تجديد بيعت با آرمانهاي حسيني و روز تجديد اندوه
شيعه و آمادگي براي انتقام از ظالمين عالم؛ روز مهيا شدن براي مقابله با دشمن و گرفتن انتقام
خونهاي به ناحق ريخته شــده تاريخ و در يک کالم ،روز تجديد عهد و پيمان با امام حاض ِر
غايب از نظر .ايام اربعين را ميتوان شــبيهترين روزهــا به ايام ظهور منتقم حقيقي حضرت
سيدالشهدا 7دانست.
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اين رفتار نمادين زائر ،يعني هجرت به سوي ولي خدا ،در همه ابعاد و ساحتهاي وجود
او (اعم از فکري ،احساسي و رفتاري) تأثيري شگرف ميگذارد و او را آماده اطاعت داوطلبانه
ولي خدا ميگرداند .اگر زائر حسيني در پيادهروي به سوي
و جاننثاري در راه خدا ،به فرمان ّ
حرم امام حسين 7به اين جنبه از عمل توجه کند ،سفر او و سختيهايي که بر بدن خود وارد
ولي خدا ميسازد و فکر،
ميکند ،او را از لحاظ روحي و معنوي آماده ورود به ساحت واليت ّ
عاطفــه و عمل او را در جهت اطاعت از امام و بهرهگيري از هدايت تام و کامل او ،که همان

هدايت الهي و اطاعت از خداست ،حرکت ميدهد.
اربعين؛ اعالم آمادگي براي ياري خاندان پيامبر9

يکي از مهمترين حقوق پيامبر 9و خاندان مطهر ايشان بر مردم ،ضرورت کمک و ياري
پيامبر و اهل بيت طاهرين ايشان است .مردم بايد همواره براي اداي اين حق مهيا بوده و اعالم
آمادگي نمايند.

ِ
ْ
ُص ِت َلك ُْم ُم َعدَّ ٌة» (ابن بابويه،
در زيارت جامعه ميخوانيمَ « :ق ْلبِي َلك ُْم ســ ْل ٌم َو َرأيِي َلك ُْم َت َب ٌع َون ْ َ

1413ق ،ج ،2ص)614؛ «دلم تسليم شما و نظرم پيرو نظر شما و ياريم براي شما مهياست».
و در زيارت حضرت علي 7نيز آمده است:

ِ ِ
ِِ
ِِ
ْت ع َل بِ ِزي ِ
ْص بِ ِه
ــم َأن َ
اج َع ْلني م ْ
ي َو َو َل َيته َو َم ْع ِر َفته َف ْ
ــارة َم ْو َل َ
ْت َم َنن َ َ َّ َ َ
ال َّل ُه َّ
ْص ُه َو َتن ُ ُ
َّــن َتن ُ ُ
ِ
ْص ُه] َو ُم َّن َع َ َّل بِن ْ ِ
َص َك لِ ِدين ِ َك ِف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َرة( ...ابن قولويه1356 ،ش،
َص بِه َو َين ُ ُ
[ ُينْت َ ُ

ص45؛ ابن بابويه1413 ،ق ،ج ،2ص.)591

بار الها ،تو ب��ا [دادن توفيق] زيارت مواليم [علي ]7و واليتش و ش��ناختش ،بر
من منت نهادي؛ پس من را از کس��اني قرار ده که او را ياريميکنند و از او کمک
ميگيرند ،و به من براي توفيق ياري دينت منت بگذار ،در دنيا و آخرت.

شايد اين سؤال براي برخي مطرح باشد که پيامبر اسالم 9و خاندان مطهر ايشان با وجود
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امدادهاي غيبي و قدرت فوقالعاده مادي و معنوي چه نيازي به ياري مردم داشتند و منظور از
ياري کردن چيســت؟ پاسخ اين است که سخنان و تاريخ زندگي آن بزرگواران نشان ميدهد
همــواره از مردم درخواســت کمک ميکردند .اين درخواســتها را در چند عنوان ميتوان
دستهبندي کرد:
بخشي از اســتنصار اهل بيت :از مردم ،به مباحث سياسي ـ اجتماعي و احقاق حقوق
حقه اهل بيت :مربوط است .در اين درخواستها پيامبر 9و ائمه :از مردم ميخواستند
با آگاهي کامل ،از اهل بيت دفاع کنند و به آنان ياري رســانند و آنها را در ادامه امور جاري
دين تنها نگذارند.

ِ
ِ
َ ِ َ
وه ْم( »...طبري آملي1383 ،ق،
ْص ُ
رســول خدا 9فرمود« :أح ُّبوا أ ْه َل َب ْيتي َو شــي َعت َُه ْم َو ان ُ ُ

ص)157؛ «پس اهل بيتم و شيعيان و يارانشان را دوست بداريد و آنان را ياري کنيد.»...

همين خواسته را اميرالمؤمنين ،علي 7نيز داشته و فرموده است:

ِ
ِ
َ
ْصوا َو
ْص ُ
وه ْم ُتن َ ُ
ْصوك ُْم َفان ُ ُ
ا ْن ُظ ُروا أ ْه َل َب ْيت َنبِ ِّيك ُْم َفــإِ ْن َل َبدُ وا [ َفا ْل ُبدُ وا] َو إِن ْاســ َتن َ ُ

ُت ْع َذ ُروا( ...هاللي1405 ،ق ،ج ،2ص.)715

به اهل بيت پيامبرتان توجه داشــته باشيد .اگر توقف كردند ،شما هم توقف كنيد ،و
اگر از شما ياري خواستند ،ايشان را ياري كنيد تا ياري شويد و معذور باشيد. ...

روز عاشــورا نيز ،هنگامي که زمين نينوا از خون ياران حســين 7گلرنگ شد و «عمر بن
سعد» هجوم سراسري به اردوگاه نور را آغاز كرد ،پيشواي بزرگ آزادي حضرت امام حسين7

نگاهي به پيكرهاي به خون خفته ياران انداخت و اين جملههاي تکان دهنده را فرمود:

اف اهلل فِينَا ه ْل ِمن م ِغ ٍ
ِ
اب ي ُذ ُّب َع ْن َحر ِم رس ِ
ول اهللَ 9ه ْل ِم ْن ُم َو ِّح ٍد َ َ
يث َي ْر ُجو
ي ُ
َ ْ ُ
َ َ ُ
َه ْل م ْن َذ ٍّ َ
اهلل بِإِغَا َثتِنَا َه ْل ِم ْن ُم ِع ٍ
ني َي ْر ُجو َما ِعنْدَ اهلل ِف إِ َعانَتِنَا( ...ابن طاووس ،بيتا ،ص.)116

آيا دفا ع كنندهاي هســت كه از حريم حرم رسول خدا 9دفاع كند؟ آيا خداپرستي
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هست كه در مورد ما از خدا بترسد؟ آيا دادرسي هست كه به اميد آنچه نزد خداست،
از ما دادرسي كند؟ آيا ياوري هست كه به اميد آنچه نزد خداست ،به ما كمك كند؟

حضرت بقيةاهلل ،قائم آل محمد ،/نيز هنگام ظهور از مردم ياري خواهند طلبيد .در روايتي
آمده است که آن حضرت هنگام ظهور در بيتالحرام (مکه) از کنار کعبه به مردم ندا ميدهد:

َّاس َفإِنَّا َأه ُل بي ِ
ِ
ْص اهلل َف َم ْن َأ َجا َبنَا ِم َن الن ِ
ت َنبِ ِّيك ُْم ُم ََّم ٍد َو ن َْح ُن َأ ْو َل
َيا َأ ُّ َيا الن ُ
ْ َْ
َّاس إِنَّا ن َْس َتن ُ
الن ِ
َّاس بِاهلل َو بِ ُم َح َّم ٍد(...9ابن ابيزينب1397 ،ق ،ص.)281

اي مردم ،ما از خدا ياري ميطلبيم .پس چه كســي از مردم[ ،دعوت] ما را پاســخ

ميگويد؟ كه ما خاندان پيامبر شــما ،مح ّمد ،هســتيم و ما برترين مردم نزد خدا و
محمد 9ميباشيم.

بخش ديگري از درخواست کمک پيامبر اکرم 9و اهل بيت :از مردم ،اين بود که

مردم به دين خدا و تعاليم نورانيش عمل کنند .اکنون نيزـ که دشمنان دين ،با شيوههاي

مختلف و به ش��کل مدرن و سازمانيافته ،براي نابودي دين اسالم کمر بستهاندـ قطعًا
نداي هل من ناصر پيامبر و خاندان مطهرش بلند اســت .بر هر مرد و زن مسلمان (از

هر مذهبي) ،در هر نقطه از جهان ،فرض اســت که از حقيقت اسالم دفاع کند .بايد در
مقابل دش��منان اصلي دين ،که هر روز دسيسه جديدي براي نابودي دين اسالم ترتيب

ميدهند ،و نيز در برابر منحرفاني که به نام اسالم ،جناياتي را مرتکبميشوند و اسالم
رحماني را ديني خشن و غير انساني جلوهميدهند ،ايستاد و دين خدا را ياري کرد.

در زمان ما ،حضور در راهپيمايي و زيارت اربعين ،جلوهاي از ياري به مکتب اهلبيت:

و گام نهادن در مســير اهداف حسيني اســت .هنگامي که دشمنان اهل بيت با اسم و رسمي
جديد براي نابودي آثار اسالم و فرهنگ اهل بيت کمر بستند و کشور عراق و سوريه را اشغال
کردند و با تمام توان ،آثار اسالم و شيعه ،از جمله حرم امامين عسکريين 8را ويران ساختند،
حضور ميليوني و غيرتمندانه زائران و عاشقان امام حسين 7در عتبات عاليات ،عرصه را بر
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آنان تنگ کرد ،دشمنان دانستند که حسين بن علي ،8بر خالف سال  61قمري ،تنها نيست.
زائران و عاشــقاني از کشــورهاي مختلف در اين اجتماع عظيم حاضر ميشــوند و
خــود را مطيع و پيرو مکتب حســين 7و فدايي مرام عزتبخــش او معرفي ميکنند.
مردم شــريف عراق نيز ياوراني صادق براي آرمان حســيني محســوب ميشوند؛ چه،
مهماننوازي باشــکوهي در ميان مردم عراق ديده ميشــود که براي پذيرايي از مهمانان
امام حسين 7درِ خانههايشان را ميگشايند و هر چه دارند براي پذيرايي زائران در طبق

اخالص ميگذارند.
مردم به خاطر عشق و عالقهاي که به ائمه اطهار و امام حسين :دارند براي اين مجالس
و ســفرها وقت صرف ميکنند و با افتخار ،اموال خــود را در اين راه ميدهند .آنان حضور
در راهپيمايي و خدمت به زائران سيدالشــهدا 7را توفيق و افتخــار ميدانند و از خداوند
ميخواهند که به آنها شايستگي و لياقت مصرف کردن اموالشان را در راه دين و احياي فرهنگ
اهل بيت :عنايت فرمايد .اين همان عشــق و شور معنوي است که بر اساس سخن رسول
گرامي اسالم 9درباره حسين بن علي 8وجود دارد:

ي حرار ٌة ِف ُق ُل ِ ِ ِ
إن لِ َقت ِْل ُْ
َب َد َأ َبد ًا (نوري1408 ،ق ،ج ،10ص.)318
َّ
وب ا ُْل ْؤمن َ
ال َس ْ ِ َ َ َ
ني َل ْن ت ْ ُ

همانا براي ش��هادت حسين حرارت و عشق سوزناکي در دلهاي مؤمنان وجود دارد
که تا ابد سرد نخواهد شد.

دشــمنان شيعه ،خصوصًا وهابيان ،باورشان نميشد که چنين عشقي در دنيا باشد .اما پيام
اربعين اين اســت که امام حســين 7تنها نيست و همه عاشــقانش ،از مليتهاي مختلف،
حاضرند در راه آرمانهاي او از مال و جانشــان بگذرند .آنان به دنيا پيام ميدهند که عالقه و
عشق حسين را با هيچ چيز عوض نميکنند و با کودکان قافله عاشورا ،که در محاصره دشمن
و با اضطراب و بيقراري در ســفر کوفه و شام بودند ،همدردي ميکنند .آنان با وجود تهديد
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دشــمنان تکفيري ،سينه سپر ميکنند و از شــهادت در راه آرمانهاي اباعبداهلل 7واهمهاي
ندارند و ميگويند:
حســين جان ،درست است که در ســال  61قمري در رکابت نبوديم تا با دشمنانت
بجنگيم يا بر زخم دل فرزندان داغدارت مرهم بگذاريم ،اما رهرو راه و پاسدار مرامت،
و پيگير اهداف نهضت پرافتخار کربالييم .دشمنان مزدور بدانند اگر تهديد کنند يا با
اقدامات انتحاري به جنگ ما بيايند ،از مکتب عزتآفرين و رهاييبخش حسين دوري
نخواهيم کرد و از حريم نوراني حرم حسيني حراست خواهيم کرد؛ چراکه اين مردم،
عزت و آبروي خود را از پيامبر و اهل بيت طاهرينش دارند .حســين جان ،امروزه،
خداشناسي و دينداري و عزت ما ،مديون توست .تو با قيام خود ،غيرت و شجاعت و
امر به معروف و نهي از منکر را زنده کردي .تو خود معروف مجسم بودي و حاکميت
يزيد و سلطه فاسدان ،بارزترين نمونه «منکر سياسي» بود .خط تو ،خط مبارزه با کفر
و ظلم و فســاد بود .هرچند آن روز در کربال ،جسم تو بر زمين افتاد و پيکر مطهرت
لگدکوب سم اسبان شد ،فکر انقالبي ،نهضت اصالحي و حرکت منکرستيز و ستمسوز
تو ،زمين و زمان را فرا گرفت و امروز ،لبنان و فلسطين و غزه مظلوم ،از عاشوراي تو
الهام ميگيرند .ما نخواهيم گذاشت عاشورا و اربعين تو ،از شور بيفتد و فراموش شود
و هدف خدايي تو بر زمين بماند.
پيجويي اهداف نهضت اباعبداهلل الحسين7

گزارشهاي ميداني نشــان ميدهد کــه اجراي احکام ديــن و تحقق اهداف نهضت
حضرت اباعبداهلل ،7مهمترين مطالبه راهپيمايان اربعين حســيني است .وقتي ميليونها
انسان جوياي فضيلت ،آزاديخواه و حقطلب دنيا ،با عشق و عالقه ،خود را به اين اجتماع
عظيم ميرسانند و براي تجديد بيعت با آرمانهاي امام حسين 7در اين راه پرمشقت قدم
مينهنــد ،اين پيام مهم را اعــام ميکنند که مکتب اهل بيت :براي آنان زنده و جاري
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اســت؛ ائمه ما مربوط به تاريخ نيستند بلکه در تمام زمانها حاضرند و سيره عملي آنان،
الگوهاي زنده براي همه کساني است که در پي حقيقتاند .وقتي در صحنهاي مثل اربعين،
که هيچ عامل مادي در آن دخيل نيست ،بيش از بيست ميليون نفر انسان آگاه ،از مليتها
و مذاهب مختلف ،در يک مســير قدم ميگذارند و گرد يک هدف متحد ميشوند و همه
به اســام و امام حسين 7عشق ميورزند ،خود دليل روشني است بر اينکه همه آنها در
اين نقطه مشترکاند که پيجوي اهداف قيام امام حسين7اند و فرهنگ مترقي اهل بيت
را يگانه راه نجات خود ميدانند.
آري ،ما بر اين باوريم که هماکنون راه حســين 7و مکتب حياتبخش اهل بيت :با
تمام وجود قابل درک و شــناخت است و پيروانش را به سوي خود فراميخواند .شرکت در
راهپيمايي اربعين ،به معناي پذيرش خط سرخ حسيني و حرکت در راه پرافتخار آن حضرت
است .ميدانيم که ساالر شهيدان ،امام حسين ،7به عنوان مقتداي امت ،همانند پيامبران الهي،
براي ياري دين خدا و اصالح جامعه ،قدم در راه مبارزه گذاشــت و اهدافي را براي نهضت
خونين خود بيان کرد که برخي از آنها در ادامه ذکر ميشود:
 .1حق طلبي

زنده کردن حق و مبارزه با باطل و خشکاندن ريشههاي آن ،يکي از اهداف مهم قيام حضرت
امام حسين 7است .آن حضرت پس از مواجهه با سپاهيان حر ،در خطبهاي ميفرمايد:

ال َّق َل يعم ُل بِ ِه و َأ َّن ا ْلباطِ َل َل ي َتنَاهي عنْه لِيغَب ا ُْل ْؤ ِمن ِف لِ َق ِ
َــر ْو َن َأ َّن َْ
هلل ُ ِم ّق ًا َفإِ ِّن َل
اء ا ِ
ُ
ُ َ َ ُ َْ َ
َ
َ
َُْ
َأ َل ت َ
ت إِ َّل َس َعا َد ًة َو َل َْال َيا َة َم َع ال َّظال ِ َني إِ َّل َب َرم ًا(...ابن شعبه1404 ،ق1363/ش ،ص.)245
ي ا َْل ْو َ 
َأ َر 
آيا نميبينيد كه به حق عمل نميشــود و از باطل دست برنميدارند؟! به طوري كه
مؤمن حق دارد كه به مرگ ،و ديدار خدا مشتاق باشد .به راستي ،من چنين مرگي را
جز سعادت ندانم و زندگي در كنار ظالمان را جز هالكت نخوانم.
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 .2عزت طلبي و ذلت گريزي
امام حسين 7که پيامبر اسالم او را آقاي جوانان اهل بهشت 1و ثمره وجود رسول خدا9

معرفي کرد 2،مجســمه همه فضيلتها و تنها کسي بود که شايستگي رهبري امت اسالمي را
داشــت .ازاينرو پذيرش حکومت فردي مثل يزيد را تن دادن به ذلت ،و گرويدن به زندگي
حقيرانه تلقي ميکرد و شــأن خود را باالتر از اين ميدانست که در چنين راه خفتباري قدم
بگذارد .آنگاه که يزيد در نامهاي به وليد بن عتبه ،فرماندار مدينه ،از او خواســت كه از امام
حســين 7براي وي بيعت بگيرد و در غير اين صورت ســر از بدن حســين 7جدا كند.
حضرت در پاسخ به خواسته وليد اين گونه فرمود:

ِ
ِ
ِ
إنّٰا ُ ِ
الرســا َل ِة َو ُم َت َل ُ
ف ا َمل
الئكة َو بِنا َفتَح اهللُ َو بِنا َختَم اهللَ َو َيزيدُ
أهل َبيت الن ُُّبوة َو َمعد ِن ّ
ن بِ ِ
َّفس ا ُملحر ِ
ــارب ُ ِ ِ
ِ
سق َو ِمثِيل ال ُيبايِ ُع بِ ِمثلِ ِه (ابن
الف ِ 
مة ُمعلِ ٌ
َر َج ًل فاس ٌق ٰش ِ ُ
اخلمر قات ُل الن ِ َ َّ
طاووس ،بيتا ،ص23؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،44ص.)325

ما از خاندان نبوت و رسالتيم ،خانداني كه خانه آنها محل رفت و آمد فرشتگان است،
و خداوند به خاطر ما همه چيز را آغاز كرد و همه چيز را پايان ميبخشــد .اما يزيد،
مردي فاسق و شرابخوار و قاتل است و آشكارا جنايت و گناه ميكند و مثل من با
مثل او بيعت نخواهد كرد.

امنتاع از پذيرش حکومت يزيد به اســتناد سخن جد بزرگوارش رسول خدا بود که آن را
مساوي با نابودي شريعت محمدي ميدانست و حکومت را بر آل ابوسفيان حرام کرد .هنگامي
كه مروان از آن حضرت خواست تا با يزيد بيعت كند ،در پاسخ به وي فرمود:
 .1پيامبر اکرم 9فرمود :أنا سيد ولد آدم و [أخي] علي سيد العرب و فاطمة سيدة نساء أهل الجنة [و ابناي الحسن و

الحسين سيدا شباب أهل الجنة] (هاللي ،ج ،2ص.)643

ين مِنّي َو اَنا مِن ُح َس ِ
ين» (مفيد1413 ،ق ،ج ،2ص.)127
 .2پيامبر اکرم 9فرمودُ « :ح َس ٌ
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ثل ي ِ
ِ
ام إذ َقد بلِي ِ  ِ
إنّٰا هللِ و إنّٰا إ َل ِيه ِ
زيد َو َل َقد
راج َ
ت األُمة بِرا ٍع م ِ َ
ُ َ
الســ ٰ ُ
عون و َع َل اإلســا ُم َّ
ول َِ
س ِ
الال َف ُة ُمرم ٌة َع ٰل ِ
عت َجدي َر ُس ُ
ــول اهللَ 9ي ُق ُ
آل أ ِيب ُســفيان (ابن نما حلي،
ــم ُ
َّ َ
َ

1406ق ،ص25؛ ابن طاووس ،بيتا ،ص.)24

ديگر بايد بر اسالم سالم داد [و با آن وداع كرد]؛ زيرا امت به زمامداري همانند يزيد دچار
شده است ،و من از جدم رســول خدا 9شنيدم كه ميفرمود« :خالفت بر خاندان ابوسفيان
حرام است».
مطالب مزبور نشــان ميدهد اسالمي که امام حسين 7از محل نزول وحي و خانه رسول
خدا به جهانيان عرضه کرد ،هرگز با پلشتي ،ذلت و فرومايگي سازگاري ندارد و مرام حسين،
عزت و سربلندي است.
 .3آزادي خواهي ،عدالتطلبي و مبارزه با ظلم

حريت و آزادگي و دوري از خضوع و کرنش در برابر قدرتهاي مادي ،براي رســيدن به
مال و منال دنيا ،از اهداف اوليه نهضت خونين کربالســت .مفهوم اصيل و واقعي آزادگي در
دين اسالم با اقدام و عملکرد امام حسين 7معنا ميشود .امام حسين 7فرمود:

ِ
َوي َلكُم يا ِشي َع َة ِ
ون ا َْل َعا َد َفكُونُوا َأ ْح َرار ًا ِف
ين َو ُكنْت ُْم َل َتَا ُف َ
آل َأ ِب ُس ْف َي َ
ان إِ ْن َل ْ َيك ُْن َلك ُْم د ٌ
ْ ْ َ
ُد ْن َياكُم (ابن طاووس ،بيتا ،ص.)120

واي بر شــما اي پيروان خاندان ابيسفيان ،اگر دين نداريد و از روز بازپسين شما را

پروايي نيست ،پس ال ّ
اقل در دنياي خود آزادمرد باشيد.

امام حسين 7در اين سخن به اهميت باالي آزادگي در دين اسالم اشاره کردهاند .آزادگي
يعني انســان از تعلقات مادي و دنيوي کناره گيرد و راه حق و حقيقت را برگزيند .انساني که
آزادگي دارد ،در برابر ظلم ايستادگي ميکند و با پيروي از گفتمان مقاومت و سازشناپذيري،
مسير عدالت و حقيقت را ميپيمايد .امام حسين 7به ما آموخت اگر در مقابل ظلم ستمگران
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قيام کنيم ،آنها آسيبپذير ميشوند .امام حسين 7ثابت کرد که گروهي کوچک ميتواند در
مقابل لشکري چند هزار نفره بايستد و آنها را در درازمدت شکست دهد.
اين انديشه اباعبداهلل ،7الهامبخش همه کساني است که در مسير دين خدا قدم برميدارند
و هرگز هيمنه پوشــالي قدرتهاي مادي ،آنها را مرعوب خويش نســاخته است .نمونه آن،
رزمندگان حزباهلل لبنان و مردم يمن و فلسطين هستند که با دست خالي به جنگ اسرائيل و
اذناب آمريکا رفتند و روحيه شهادتطلبانه و مقاومت آنان که برگرفته از نهضت عاشورا بود،
باعث پيروزي آنها شد.
 .4اصالحطلبي و مبارزه با فساد و بدعت

انگيزه اصلي امام حســين 7از قيام عاشــورا عمل به تکليف الهي و اصالح جامعه و
مبارزه با مفاســدي بود که دستگاه اموي و جاهالن متنسک در بدنه دين وارد کرده بودند.
هدف امام اين بود که ســنت نبوي و علوي و ارزشهاي واالي شــريعت اسالمي در همه
عرصههــاي جامعه به اجرا در آيد و همين انگيزه الهي ،مهمترين وجه تمايز نهضت کربال
از ديگر قيامهاست .امام حسين 7براي مرهم گذاشتن به دردهاي روحي و فکري مردم و
اصالح امور زندگيشان نهضت کربال را برپا کردند .آن حضرت در بخشي از وصيت خود
به برادرش محمد حنفيه فرمود:

ب ِْ
ت لِ َط َل ِ
ال ْص َلحِ ِف ُأ َّم ِة
َو َأ ِّن َل ْ َأ ْخ ُر ْج َأ ِش ًا َو َل َبطِر ًا َو َل ُم ْف ِســد ًا َو َل َظال ِ ًا َو إِن ََّم َخ َر ْج ُ
جدِّ يُ 9أ ِريدُ َأ ْن آمر بِا َْلعر ِ
وف َو َأ ْنَي َع ِن ا ُْلنْكَر( ...مجلسي1403 ،ق ،ج ،44ص.)329
َ
َُ ُْ
من از شهر و ديار خويش نه براي راحتطلبي و وانهادن مسئوليت به راه افتادهام و نه

براي خوشگذراني و بيهودگي؛ نه انگيزهام ستمكاري و بيدادگري است و نه تبهكاري؛
بلكه ميخواهم جامعه و امت را از نگونساري و اسارت نجات دهم و به خواست خدا،
كارش را به سامان آورم و اصالح كنم.
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آري ،هدف امام حســين 7زنده کردن دين و ايجاد تغيير اساســي در جامعه و مقابله با
حاکمان فاسد و هوسپيشهاي بود که بويي از اسالم نبرده بودند ،ولي به نام خليفه مسلمين بر
گرده مردم سوار شده بودند .آن حضرت در بخشي از سخنان خود فرمود:
 ...شــگفتا! سرزمين اسالم در قبضه كساني است كه يا خائن و ستمكارند ،يا باجگير
و نابــكار ،يا حكمران بيرحم و بيانصافي که خدا را نميشناســند و به مبدأ و معاد
ايمان ندارند.

سپس با اشاره به فلسفه قيام خود فرمود:

لطان َو الٰ اِلتامس ًا ِمن ُف ُض ِ
ول ُ
َال ّٰل ُه َم إن َ
احل ٰطام َو
ٰان ِمنّٰا تَنا ُفســ ًا يف ُس ٍ
َّك َت َع َل ُم أ ّن ُه َل َيكُن ٰما ك َ
َ
الد َك و يأمن ا َملظ ُل َ ِ ِ ِ
ح َ يف بِ ِ
ُري ا َمل َ
ٰلكِن لِن ِ
عمل
عالِ ِمن ِدين ِ َك َو نُظهر اإلصال 
َ َ َ َ
ومون من عباد َك َو ُي َّ
ِ
ِ
ِ
بِ َفرائِ َ
ي ال َّظ َلم ُة َع َليكُم َو َع ِملوا يف
َنصونا و تَنص ُفونا َق ِو َ
ضك َو ُسنَن َك َو أحكام َك َفإِن َل ت ُ
ِ
إطفاء ن ِ
ُور َنبِ ّيكُم ( ...ابن شعبه1404 ،ق1363/ش ،ص.)239

خداوندا ،تو آگاهي كه آنچه [از جنبش و نهضت بر ضد مفاسد و منكرات] به دست ما

صورت گرفت ،نه به طمع پادشاهي و جاه بود و نه در طلب ثروت و مال .ما خواستيم
تا نشانههاي راه دينت را ارائه دهيم و [مفاسد را] در شهرهاي تو اصالح كنيم ،باشد كه
بندگان مظلوم تو روي آسايش و امنيت را ببينند و آسودهخاطر به طاعت تو برخيزند.
ما ميخواهيم فرائض اسالم و سنن [پيغمبر ]9و احكام تو اجرا شود[ .اي مردم ]،اگر
شما به كمك ما برنخيزيد ،در حق ما انصاف ندهيد ،ستمگران بر شما مسلط خواهند
شد و در خاموش كردن نور پيامبرتان کوشش خواهند نمود.
 .5مبارزه با دنيا پرستي

تاريخ خونبار کربال نشان ميدهد کساني که در مقابل امام حسين 7قرار گرفتند و شمشير
به روي آن حضرت کشيدند ،افراد بسيار حقير و فرومايهاي بودند که گوهر دين را به خرمهره
دنيا فروختند .عمر بن سعد براي رسيدن به گندم ري حاضر شد خون فرزند رسول خدا ،پاره
116

فصلنامه فرهنگ زيارت

تن علي و زهرا و ســرور جوانان بهشت را بريزد .امام حسين 7چه زيبا فرمود که آنان برده
مطامع دنيايياند:

ِ ِ
يو ُطو َن ُه َما َد َّر ْت َم َعايِ ُش ُه ْم َفإِ َذا ُم ُِّصوا
َّاس َعبِيدُ الدُّ ْن َيا َو الدِّ ُ
إِ َّن الن َ
ين َل ْع ٌق َع َل َأ ْلســنَت ِه ْم َ ُ
ُون (ابن شعبه1404 ،ق1363/ش ،ص.)245
بِا ْل َب َل ِء َق َّل الدَّ َّيان َ

همانا مردم ،دنياپرســتند و دين از ســر زبان آنان فراتر نرود و دين را تا آنجا كه
زندگيشان را رو به راه ســازد بچرخانند و چون به بوته آزمايش درآيند ،دينداران
اندك گردند.

حســين بن علي 7با دادن خون شــريف خود و ياران باوفايش در نهضت کربال کوشيد
دريچهاي از معنويت به روي مردم بگشــايد و آنان را از گرفتار شدن در منجالب دنياپرستي
نجات بخشد.
موارد مزبور شمهاي از اهداف قيام کربالست .مردم اين دوران ،برخالف مردم فريب خورده
سال شصت قمري ،خوب ميدانند که حاكميت زمامداران اموي و اجرا شدن سياستهاي ضد
اسالمي آنان ،هويت ديني مردم را مسخ کرد و ارزشهاي معنوي را در جامعه از بـين برد .در
حال حاضر نيز چنين سياستهايي از سوي مستکبران و به دست عمالشان در منطقه در حال
اجراست .مردم آزاده و حقطلب دنيا از قارههاي مختلف ،با مذاهب و مليتهاي گوناگون ،با
حضور فعال در مراسم باشکوه راهپيمايي اربعين ،اعالم ميکنند که از سياستهاي حاکمانشان
به ســتوه آمدهاند و از دروغ و فريبهاي حکام کشورهايشان بيزارند و ميخواهند در زندگي
خود با حقيقت آشــنا شوند؛ زيرا آنان به وضوح مشــاهده ميکنند که استکبار و صهيونيسم
بينالملل ،براي جلب منافع مادي بيشتر و با هدف توسعه سياستهاي استکباري ،دولتهاي
دستنشانده منطقه را به جان هم انداخته و با اشغال برخي از سرزمينهاي مسلمانان ،بدترين
ظلمها را روا ميدارند .قدرتهاي مســتکبر ،براي بدنام کردن دين و مش ّوه جلوه دادن چهره

نوراني اسالم ،گروههاي سفاک و خونريزي مانند داعش را با سرمايه برخي کشورهاي به ظاهر
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اســامي به راه انداخته و تسليح کردند و به وسيله آن مزدوران ،وحشيانهترين يورشها را به
کشــورهايي مانند سوريه ،عراق ،يمن و ...ترتيب دادند که تاکنون صدها هزار نفر به خاک و
خون کشيده شده يا از خانه و کاشانه خود آواره شدهاند.
شرکتکنندگان در مراسم اربعين به خوبي درک کردهاند که پيام قيام باشكوه سيدالشهدا7

به آن زمان منحصر نيست؛ بلكه پـيامي ابـدي ،و فراتـر از محدوده زمان و مكان است .هرجا
و در هر جامعهاي كه به حق عمل نشود و از بـاطل خودداري گردد ،بدعتها زنده ،و سنتها
نابـــود شود ،هرجا كه احكام خدا تغيير يابد و حاكمان و زمامداران ،بـا زور و ستمگري ،بـا
مردم رفتـار كنند ،و بالجمله هر جـامعـهاي كه ويژگيهاي جـاهليت را داشته باشد ،جامعهاي
يزيدي است و مبـــارزه و مخالفت بـــا مفاســد و آلودگيها ،و آمران و عامالن آنها ،كاري
حـسيني خواهد بود.
آري ،امروز عبرت گرفتن از سرنوشــت يزيديان جهان و حرکت در مســير حســين بن
علي 8و آزادگي و آزادي خواهي ،شــجاعت و مردانگي و مقاومت در برابر حکومتهاي
فاســد ،بزرگترين پيام اربعين براي جهانيان است .شرکت در راهپيمايي اربعين در حقيقت
به معناي انتقال پيام سيدالشهدا ،7يعني عدالتخواهي و حقطلبي و ظلمستيزي ،به سراسر
جهان ،و عامل بيداري وجدانهاي خفته است.

نتيجه
در اين مقاله به برخي از جلوههاي گرايش مردم دنيا به مرام عزتآفرين امام حســين7

در اين دوران اشاره ،و روشن شد که خواستههاي راهپيمايان اربعين ،همان ارزشهاي وااليي
اســت که  72يار وفادار را در ســال  61قمري به جان باختن در رکاب حســين بن علي8

کشانيد .بســياري از زائران و شرکت کنندگان در اربعين ،براي حضور در جبهههاي جنگ با
داعش و سلفيها مشتاقانه اعالم آمادگي ميکنند و تاکنون هزاران جوان مخلص ،پا در رکاب
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گذاشته و به عنوان مدافع حرم اهل بيت :در جبهه سوريه و عراق حضور يافته و از حريم
حرمت خاندان نبوت پاسداري ،و صدها شهيد به اهل بيت عصمت و طهارت تقديم کردهاند.
آنچه موجب آشفتگي مستکبران و مزدورانشــان در منطقه شده ،همين روحيه عزتطلبي و
فداکاري در راه حسين است.
امام حسين 7فرمود :بايد براي نجات اسالم ،جان خويش را قرباني كنيم .تنها آنان كه جان
خود را بر كف دست نهادهاند ،با من همراه شوند:

اء اهلل َن ْفسه َف ْليح ْل معنَا َفإِن ر ِ
اذالً مهج َته مو ِّطن ًا عيل لِ َق ِ
ِ
من ك َ ِ
اح ٌل ُم ْصبِح ًا إِ ْن
َ
َان فينَا َب ُ ْ َ ُ ُ َ
َ ْ
َ ُ َ ْ َ َ َ ِّ َ

اء اهلل» (ابن طاووس ،بيتا ،ص.)60
َش َ

هر كسي كه خون خود را به قصد لقاي الهي بذل ميكند ،همراه ما بيايد كه ،اگر خدا
بخواهد ،صبح حركت ميكنم.

امروز زائران اربعين با ابراز همراهي با آرمانهاي شــهيدان کربال و وفاداري به اهداف قيام
آن حضرت ،خود را به کربال ميرسانند و با طي مسافتهاي طوالني ،پايبندي خود را به مرام

عزتآفرين حسين بن علي 8نشان ميدهند و از دشمنانش بيزاري ميجويندَ « :ف َم َعك ُْم َم َعك ُْم

َل َم َع َعدُ ِّوك ُْم» (طوسي1407 ،ق ،ص.)114

اين همان واليت مداري است که در ابتداي زيارت اربعين ميخوانيم:

يل اهلل و ن ِ ِ
ِ
ِ
الس َ
الس َل ُم َع َل َص ِف ِّي اهلل َو ا ْب ِن
ــا ُم َع َل َخل ِ َ
َجيبِه َّ
الس َل ُم َع َل َو ِ ِّل اهلل َو َحبِيبِه َّ
َّ
ي ا َْل ْظ ُلو ِم َّ ِ
ِ ِ
ال َس ْ ِ
ــا ُم َع َل ُْ
الس َ
ــهدُ َأ َّن ُه َولِ ُّي َك َو ا ْب ُن َولِ ِّي َك َو
الش ِهيد ...ال َّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْش َ
َصف ِّيه َّ
َص ِف ُّي َك َو ا ْب ُن َص ِف ِّي َك ا ْل َفائِ ُز بِك ََر َامتِ َك( ...طوسي1407 ،ق ،ص .)113
ولي خدا و حبيب [خاص] او؛ سالم بر دوست [و محبوب] و برگزيده خدا؛
سالم بر ّ

ولي توست؛
ولي تو و فرزند ّ
سالم بر حسين شــهيد .بارالها ،گواهي ميدهم که او ّ

برگزيده تو و فرزند برگزيده توســت؛ او که به سبب مقام ارجمندش به رستگاري

نايل شده است. ...
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راهپيمايان و زائران حســيني در اربعين ،بدين وسيله ،همگرايي خود را با خط عزتآفرين
و رهاييبخش حســين بن علي 8اعالم کرده و جهان را به حيرت واميدارند .از اين جهت
راهپيمايي اربعين نماد اقتدار شــيعه است .همين امر باعث شد مراسم جهاني اربعين هر سال
ابعاد گســتردهتري به خود بگيرد و با وجود سانسور شــديدي که خبرگزاريهاي وابسته به
استکبار و صهيونيست و ارتجاع منطقه اعمال ميکنند ،موج عظيم اربعين ،قارهها را درنورديد
و به سمع و نظر اکثر مردم دنيا رسيد .نشريه آمريکايي هافينگتون پست ،در مطلبي که در سال
 2014ميالدي منتشر کرد ،به پيادهروي عظيم اربعين حسيني 7اشاره کرد و در اينباره نوشت:
اگر ميخواهي اسالم حقيقي را بشناسي ،به زيارت اربعين برو؛ زيرا مراسم ارزشها و
الگوهاست ،و اگر خواستي داعش را بشناسي ،برو به اربعين و دشمنان داعش را بشناس.
در مقاله مذکور ،زيارت اربعين بزرگترين و باشــکوهترين تجمع ديني در جهان
توصيف شــده و آمده است« :تعداد زائران اين تجمع ،پنج بار بيشتر از مراسم بزرگ
و مهم «کومبهميالي» هندوهاست که هر سه ســال يکبار برگزار ميشود .عالوه
بر اينکه اربعين در شــرايط امنيتي خطرناک و با وجود تروريسم و خطر انفجار در
هر لحظه برگزار ميشــود» .نويسنده ســپس گنجاندن زيارت اربعين را در کتاب
رکوردهاي گينس ،بهعنوان بزرگترين تجمع بشــري ،بزرگترين سفره غذا در
جهان و بزرگترين تعداد داوطلبان در يک مکان و ...خواستار ميشود.

به اميد حاکميت فرهنگ نوراني اهل بيت :در سراسر گيتي.
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