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حافظ نجفي٭

راهپيمايي اربعين، همگرايي جهاني با 
نهضت حسيني

چکيده
امام حسين7 با هدف اصالح امور امت اسالمي، زنده کردن حق، مبارزه با ظلم و فساد، مقابله با 
تحريف هاي 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 مي دهد که مردم، با هدف ياري دين اسالم و پايبندي به اهداف نهضت حسيني، براي مقابله با 
دشمنان دين، پاي در اين راه مي گذارند و هويت حق طلبانه و صلح جويانه مکتب اهل بيت: را نمايان 
با مکتب حسين بن علي8 بررسي  اربعين  زائران  اين مقاله برخي جلوه هاي همگرايي  مي کنند. در 

شده است
واژگان کليدي: راهپيمايي، زيارت، زائران اربعين، اهداف قيام، نهضت کربال، امام حسين7.

٭. عضو گروه اخالق پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه

انحراف از اصول و موازين اسالم، كه پس از رحلت رسول خدا9 آغاز شده و گسترش 

يافته بود، در زمان امام حســين7 به اوج خود رسيد. در اين دوره، معاويه موقعيت خود را 

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

گرفت و حکومت اســالمي را موروثي کرد. يکي از خطاهاي آشکار وي، مسلط کردن يزيد 

بر جامعه مســلمين بود؛ درحالي که وي جواني ناپخته، هوسباز، بي خرد، خوشگذران و فاقد 

هرگونه صالحيت براي اداره امور مســلمين بود. يزيد، پس از اينكه به قدرت رسيد، آشکارا 

فسق و فجور مي كرد و مقدسات و احكام اسالمي را به راحتي زير پا مي گذاشت.

به قدرت رســيدن يزيد، زمينه را براي قيام امام حسين7 فراهم كرد. امام حسين7 که 

شايسته ترين فرد براي رهبري جامعه اسالمي بود، سکوت را در چنان زماني، به منزله رضايت 

به دگرگون شدن حقايق دين و مسخ هويت مسلمين مي دانست؛ بدين سبب قيام خود را براي 

ايجاد تغيير اساسي در جامعه آن روز آغاز کرد. اهداف نهضت خونين کربال، براساس سخنان 

امام حســين7، چنين است: امتناع از بيعت با خليفه فاسق، ظلم ستيزي و ايستادگي در برابر 

ظالــم، عزت طلبي و دوري از ذلت و فرمانبرداري از فرومايگان، اصالح امور امت اســالمي، 

احياي سنت نبوي و از بين بردن بدعت ها، زنده کردن حق و مبارزه با باطل، و... . 

شــرکت در زيارت و راهپيمايي اربعين حســيني در دوران کنوني، به معناي گام نهادن در 

مســير آرمان هاي ساالر شهيدان، حضرت اباعبداهلل7 است. کسي که در اين راه دشوار قدم 

مي گذارد، با گام هاي خود اظهار مي دارد: »حسين جان، راه تو را مي پويم و مرام تو را مي جويم 

و دلم با تو است«. 

جابر بن عبداهلل انصاري، در اولين اربعين شهادت سيدالشهدا7، به زيارت آن حضرت 

شــتافت؛ در فرات غسل زيارت کرد، پيراهني بلند و سپيد پوشيد و درحالي که عطر ُسعد 



شماره31،  تابستان 1396
103

پيراهنش، همراه نسيم در فضاي کربال مي پيچيد، گام ها را آهسته برمي داشت و با هر گام، 

ذکر مي گفت. کم کم به مزاري که 37 روز پيش سرانگشــت امام سجاد7 بر آن نگاشته 

بود: »ٰهٰذا َقُب ُحســنَيُ بْن َعِل8 َالّذي َقَتلَوه َعطشانًا« نزديک  شد. )القرشي،1413ق/ 1992م، 

ج 3، ص325(.

جابر از عطيه  خواســت تا دستش را بر مزار حسين7 بگذارد. او گونه هايش را به خاک 

مزار نزديک  کرد و سه بار فرياد  زد: »اهلل اکبر« و بيهوش بر زمين  افتاد. عطيه سيماي جابر را به 

آبي  نوازش کرد و پير سوگوار کربال چشم  گشود. ديگر بار گريست و سه بار زمزمه  کرد: »َيا 

ُحَســْين «. اما هيچ پاسخي نيامد. جابر، گونه بر خاک  گذاشت و سوگمندانه  ناله زد: »َحبِيٌب َل 

ُيِيُب َحبِيَبه؟«؛ »آيا دوست، پاسخ دوستش را نمي دهد؟«. آن گاه خودش پاسخ  داد: 

چگونه مي تواني پاسخم گويي که ميان ســر و بدنت، فرسنگ ها فاصله افکنده اند؟ 

اي حسين، شــهادت مي  دهم که تو فرزند آ خرين پيامبري؛ فرزند سرور مؤمنان. تو 
هم  پيمان و هم  سوگند تقوايي؛ پنجمين تن از اصحاب کسا و فرزند فاطمه زهرا3.

جابر مي گريســت، زيارتنامه مي خواند و صداي اندوهناک او در وســعت خاموش کربال، 

تارهاي فضا را مي لرزاند. ديگر بار، دست بر مزار حسين7 نهاد و گفت: 

گواهي مي دهم رهپوي راهي شدي که برادرت يحيي  بن  زکريا، 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 شقاوت پيشگان نشستي.

جابر برخاست و به يکايک اصحاب امام و شهداي کربال سالم  داد: »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. آن گاه با انگشت، به مزار موالي غيور و غريب 

اشاره کرد و گفت: »سوگند به آن کسي که محمد9 را 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، درحالي که 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 خدا9 شنيدم که فرمود:

دًا  َك ِف َعَملِِهْم َو الَِّذي َبَعَث ُمَمَّ َمْن َأَحبَّ َقْوماً ُحِشَ َمَعُهْم َو َمْن َأَحــبَّ َعَمَل َقْوٍم ُأْشِ

َســنْيُ َو َأْصَحاُبه...)مجلســي،  ــقِّ َنبِّيًا إِنَّ نِيَّتِي َو نِيََّة َأْصَحاِب َعَل َما َمَض َعَلْيِه اْلُ بِاْلَ

1403ق، ج 65، ص131(.

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 

انگيزه اي است که حسين و اصحابش، در راه آن جان باختند.

بدين سان شــرکت در راهپيمايي اربعين، و تحمل دشواري هاي 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 غلتيده اند، در واقع به معناي همدلي و هماهنگي با کاروان حسين7 است.

اربعين، روز بازگشــت به اصالت ها و روز تصحيح روش و منش است؛ روز شريک شدن 

در نهضت حســين. اربعين، روز سنجش فاصله خويش با حسين و ياران پاکباز اوست؛ روز 

دوســتي است؛ روز پرسش از قلب است که تو با حسين چگونه اي؟ 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 آورده اي تا در نهضت حسين سهيم باشي؟ سرمايه اي از 
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عشق، اخالص، ايثار،  عبوديت، رحمت، ايمان، شوريدگي و شهادت طلبي. 

اربعين، شــرکت در مراسم شهادت است؛ حضور در بزم حسين است؛ هرچند بي شمشير، 

هرچند بي شــهادت، اما عاشــق و صادق و اليق؛ آن چنان که اگر عاشورا مي بود، همان گونه 

ســر مي باختيم که حبيب؛ همان گونه دست مي افشانديم که عباس، همان سان سر بر قدم امام 

مي نهاديم و گذشته هاي تار را با تيغ توبه مي گسستيم که حر.

اربعين يعني تصحيح نيت؛ انطباق نيت و انگيزه با همان نيت و انگيزه سترگي که در نگاه 

صحابه حسين مي درخشــيد؛ همان نيت که وهب را در شــيرين ترين لحظه هاي 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؛ قلب هايي که آسمان و زمين، به 

آهنگي عاشقانه تر از آنها گوش نسپرده. اربعين يعني با حسين شريک شدن و کسي مي تواند 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، حجت هايي دارد تا به واسطه آنها، خوبان به كمالي كه شايسته 

آنهاست، دست يابند. شخصي به نام ُبَريد ِعجلي مي گويد:

ذلَِك َجَعلناُكم 
َ
از امام صادق7 درباره تفسير اين آيه شريفه كه مي فرمايد: )َو ك

ونُوا ُشَهداَء َعَ الاِس{ )بقره: 138(؛ »و اين چنين شما را امت وسط 
ُ
 ِلك

ً
ًة َوَســطا اُمَّ

قرار داديم تا بر مردم، گواه باشيد«. پرســيدم. ايشان فرمود: »منظور از امت وسط و 

گواهان بر خلق، ما هســتيم و ماييم حجت هاي خداوند بــر روي زمينش« )کليني، 

1407ق، ج1، ص1۹0(.
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يكي از اين حجج الهي، امام حســين7 اســت که خداوند، با وجود ايشان، حجت را بر 

ًة َعَل  همگان تمام کرده اســت. در زيارت اربعين در اين باره چنيــن مي خوانيم: »َو َجَعْلَتُه ُحجَّ

َخْلِقَك ِمَن اْلَْوِصَياِء... « )طوســي، 1407ق، ج 6، ص113(؛ »و او را حجت بر آفريدگانت 

قرار دادي از ميان اوصياي پيامبر...«.

امام حســين7 مظهر رحمت، هدايت و رهايي بخشي خداوند و خليفه پروردگار عالم در 

روي زمين و سرپرســت مؤمنان است. حضور در محضر امام و اظهار وفاداري به آرمان ها و 

ارزش هاي او، شرط راهيابي به ساحت ايمان و برخورداري از واليت خداوند است. 

از ســوي ديگر، امام حسين7، وارث پيامبران الهي است: »َو َأْعَطْيَتُه َمَواِريَث اْلَْنبَِياء« )طوسي 

1407ق، ج 6، ص113( و نهضت او ادامه نهضت انبيا و همسو با جنبش آنان است. امام حسين7 

عماًل براي اثبات اينكه نهضت او مانند قيام موساي كليم است، در حركت از مدينه تا كربال، گام 

به گام، آياتي را كه درباره حضرت موسي7 نازل شده است )القصص، 21(، قرائت مي فرمود. 

فردي که در راهپيمايي اربعين شرکت کرده و با پاي پياده از نجف تا کربال مي رود و پايان 

ســفرش حضور در مضجع شريف امام حســين7 و زيارت قبر مطهر آن حضرت است، 

در واقــع نوعي مهاجرت نمادين را از خود به ســمت امام به نمايــش مي گذارد. 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 حسين7 در اين روز، اعالم 

بيعت مسلمانان با امام حسين7 است؛ تجديد بيعت با آرمان هاي حسيني و روز تجديد اندوه 

شيعه و آمادگي براي انتقام از ظالمين عالم؛ روز مهيا شدن براي مقابله با دشمن و گرفتن انتقام 

خون هاي به ناحق ريخته شــده تاريخ و در يک کالم، روز تجديد عهد و پيمان با امام حاضِر 

غايب از نظر. ايام اربعين را مي توان شــبيه ترين روزهــا به ايام ظهور منتقم حقيقي حضرت 

سيدالشهدا7 دانست. 



شماره31،  تابستان 1396
107

اين رفتار نمادين زائر، يعني هجرت به سوي ولي خدا، در همه ابعاد و ساحت هاي وجود 

او )اعم از فکري، احساسي و رفتاري( تأثيري شگرف مي گذارد و او را آماده اطاعت داوطلبانه 

و جان نثاري در راه خدا، به فرمان ولّي خدا مي گرداند. اگر زائر حسيني در پياده روي به سوي 

حرم امام حسين7 به اين جنبه از عمل توجه کند، سفر او و سختي هايي که بر بدن خود وارد 

مي کند، او را از لحاظ روحي و معنوي آماده ورود به ساحت واليت ولّي خدا مي سازد و فکر، 

عاطفــه و عمل او را در جهت اطاعت از امام و بهره گيري از هدايت تام و کامل او، که همان 

هدايت الهي و اطاعت از خداست، حرکت مي دهد.

اربعين؛ اعالم آمادگي براي ياري خاندان پيامبر9

يکي از مهم ترين حقوق پيامبر9 و 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. 

ٌة« )ابن بابويه،  يِت َلُكْم ُمَعدَّ در زيارت جامعه مي خوانيم: »َقْلبِي َلُكْم ِســْلٌم َوَرْأيِي َلُكْم َتَبٌع َوُنْصَ

1413ق، ج 2، ص614(؛ »دلم تسليم شما و نظرم پيرو نظر شما و ياريم براي شما مهياست«. 

و در زيارت حضرت علي7 نيز آمده است:

ُه َوَتنُْصُ بِِه  ـْن َتنُْصُ َـّ ُهــمَّ َأْنَت َمنَنَْت َعَلَّ بِِزَيــاَرةِ َمْوَلَي َوَوَلَيتِِه َوَمْعِرَفتِِه َفاْجَعْلنِي ِم اللَّ

ْنَيا َواْلِخَرة...  )ابن قولويه، 1356ش،   َك لِِدينَِك ِف الدُّ هُ [ َوُمنَّ َعَلَّ بِنَْصِ ]ُينَْتَصُ بِِه َوَينُْصُ

ص45؛ ابن بابويه، 1413ق، ج 2، ص591(.

بار الها، تو بــا ]دادن توفيق[ زيارت مواليم ]علي7[ و واليتش و شــناختش، بر                                                         

من منت نهادي؛ پس من را از کســاني قرار ده که او را ياري  مي کنند و از او کمک 

 مي گيرند، و به من براي توفيق ياري دينت منت بگذار، در دنيا و آخرت. 

شايد اين سؤال براي برخي مطرح باشد که پيامبر اسالم9 و خاندان مطهر ايشان با وجود 
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امدادهاي غيبي و قدرت فوق العاده 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 مي دهد 

همــواره از مردم درخواســت کمک مي کردند. اين درخواســت ها را در چند عنوان مي توان 

دسته بندي کرد:

بخشي از اســتنصار اهل بيت: از مردم، به مباحث سياسي ـ اجتماعي و احقاق حقوق 

حقه اهل بيت: مربوط است. در اين درخواست ها پيامبر9 و ائمه: از مردم مي خواستند 

با آگاهي کامل، از اهل بيت دفاع کنند و به آنان ياري رســانند و آنها را در ادامه امور جاري 

دين تنها نگذارند.

وُهْم...« )طبري آملي، 1383ق ،  رســول خدا9 فرمود: »َأِحبُّوا َأْهَل َبْيتِي َو ِشــيَعَتُهْم َو اْنُصُ

ص157(؛ »پس اهل بيتم و شيعيان و يارانشان را دوست بداريد و آنان را ياري کنيد...«.

همين خواسته را اميرالمؤمنين، علي7 نيز داشته و فرموده است: 

وا َو  وُهْم ُتنَْصُ وُكْم َفاْنُصُ اْنُظُروا َأْهَل َبْيِت َنبِيُِّكْم َفــإِْن َلَبُدوا ]َفاْلُبُدوا[ َو إِِن اْســَتنَْصُ

ُتْعَذُروا...)هاللي، 1405ق ، ج 2، ص715(.

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 حســين7 گلرنگ 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 جمله هاي تکان دهنده را فرمود:

ٍد َيَاُف الل فِينَا َهْل ِمْن ُمِغيٍث َيْرُجو  َهْل ِمْن َذابٍّ َيُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسوِل الل9 َهْل ِمْن ُمَوحِّ

الل بِإَِغاَثتِنَا َهْل ِمْن ُمِعنٍي َيْرُجو َما ِعنَْد الل ِف إَِعاَنتِنَا... )ابن طاووس، بي تا، ص116(.

آيا دفاع  كننده اي هســت كه از حريم حرم رسول خدا9 دفاع 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 بقية اهلل، قائم آل محمد/، نيز هنگام ظهور از مردم ياري خواهند طلبيد. در روايتي 

آمده است که آن حضرت هنگام ظهور در بيت الحرام )مکه( از کنار کعبه به مردم ندا مي دهد: 

ٍد َو َنْحُن َأْوَل  ا َأْهُل َبْيِت َنبِيُِّكْم ُمَمَّ ا َنْسَتنِْصُ الل َفَمْن َأَجاَبنَا ِمَن النَّاِس َفإِنَّ ا النَّاُس إِنَّ َ َيا َأيُّ

ٍد9...)ابن ابي زينب، 1397ق،  ص281(. النَّاِس بِالل َو بُِمَحمَّ

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

مي گويد؟ كه ما خاندان پيامبر شــما، محّمد، هســتيم و ما برترين مردم نزد خدا و 

محمد9 مي باشيم.

بخش ديگري از درخواست کمک پيامبر اکرم9 و اهل بيت: از مردم، اين بود که 
مردم به دين خدا و تعاليم نورانيش عمل کنند. اکنون نيزـ که دشمنان دين، با شيوه هاي 
مختلف و به شــکل مدرن و سازمان يافته، براي نابودي دين اسالم کمر بسته اندـ 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 دشــمنان اصلي دين، که هر روز دسيسه جديدي براي نابودي دين اسالم ترتيب 
مي دهند، و نيز در برابر منحرفاني که به نام اسالم، جناياتي را مرتکب  مي شوند و اسالم 
رحماني را ديني خشن و غير انساني جلوه  مي  دهند، ايستاد و دين خدا را ياري کرد.  

در زمان ما، حضور در راهپيمايي و زيارت اربعين، جلوه اي از ياري به مکتب اهل بيت: 

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 عسکريين8 را ويران ساختند، 

حضور ميليوني و غيرتمندانه زائران و عاشقان امام حسين7 در عتبات عاليات، عرصه را بر 
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آنان تنگ کرد، دشمنان دانستند که حسين بن علي8، بر خالف سال 61 قمري، تنها نيست.

زائران و عاشــقاني از کشــورهاي مختلف در اين اجتماع عظيم حاضر مي شــوند و 

 خــود را مطيع و پيرو مکتب حســين7 و فدايي مرام عزت بخــش او معرفي مي کنند. 

مردم شــريف عراق نيز ياوراني صادق براي آرمان حســيني محســوب مي شوند؛ چه، 

مهمان نوازي باشــکوهي در ميان مردم عراق ديده مي شــود که براي پذيرايي از مهمانان 

امام حسين7 دِر خانه هايشان را مي گشايند و هر چه دارند براي پذيرايي زائران در طبق 

اخالص مي گذارند.

مردم به خاطر عشق و عالقه اي که به ائمه اطهار و امام حسين: دارند براي اين مجالس 

و ســفرها وقت صرف مي کنند و با افتخار، اموال خــود را در اين راه مي دهند. آنان حضور 

در راهپيمايي و خدمت به زائران سيدالشــهدا7 را توفيق و افتخــار مي دانند و از خداوند 

مي خواهند 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 اسالم9 درباره حسين بن علي8 وجود دارد: 

َد َأَبدًا  )نوري، 1408ق ، ج10، ص318(. َسنْيِ َحَراَرٌة ِف ُقُلوِب اْلُْؤِمننَِي َلْن َتْبُ إنَّ لَِقْتِل اْلُ

همانا براي شــهادت حسين حرارت و عشق سوزناکي در دل هاي مؤمنان وجود دارد 

که تا ابد سرد نخواهد شد.

دشــمنان شيعه، خصوصًا وهابيان، باورشان نمي شد که چنين عشقي در دنيا باشد. اما پيام 

اربعين اين اســت که امام حســين7 تنها نيست و همه عاشــقانش، از مليت هاي مختلف، 

حاضرند در راه آرمان هاي او از مال و جانشــان بگذرند. آنان به دنيا پيام مي دهند که عالقه و 

عشق حسين را با هيچ چيز عوض نمي کنند و با کودکان قافله عاشورا، که در محاصره دشمن 

و با اضطراب و بي قراري در ســفر کوفه و شام بودند، همدردي مي کنند. آنان با وجود تهديد 
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دشــمنان تکفيري، سينه سپر مي کنند و از شــهادت در راه آرمان هاي اباعبداهلل7 واهمه اي 

ندارند و مي گويند:

حســين جان، درست است که در ســال 61 قمري 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 عزت آفرين و رهايي بخش 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 ستم سوز 

تو، زمين و زمان را فرا گرفت و امروز، لبنان و فلسطين و غزه مظلوم، از عاشوراي تو 

الهام مي گيرند. ما نخواهيم گذاشت عاشورا و اربعين تو، از شور بيفتد و فراموش شود 

و هدف خدايي تو بر زمين بماند. 

پي جويي اهداف نهضت اباعبداهلل الحسين7

گزارش هاي ميداني نشــان مي دهد کــه اجراي احکام ديــن و تحقق اهداف نهضت 

حضرت اباعبداهلل7، مهم ترين مطالبه راهپيمايان اربعين حســيني است. وقتي ميليون ها 

انسان جوياي فضيلت، آزادي خواه و حق طلب دنيا، با عشق و عالقه، خود را به اين اجتماع 

عظيم مي رسانند و براي تجديد بيعت با آرمان هاي امام حسين7 در اين راه پرمشقت قدم 

مي نهنــد، اين پيام مهم را اعــالم مي کنند که مکتب اهل بيت: براي آنان زنده و جاري 
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اســت؛ ائمه ما مربوط به تاريخ نيستند بلکه در تمام زمان ها حاضرند و سيره عملي آنان، 

الگوهاي زنده براي همه کساني است که در پي حقيقت اند. وقتي در صحنه اي مثل اربعين، 

که هيچ عامل مادي در آن دخيل نيست، بيش از بيست ميليون نفر انسان آگاه، از مليت ها 

و مذاهب مختلف، در يک مســير قدم مي گذارند و گرد يک هدف متحد مي شوند و همه 

به اســالم و امام حسين7 عشق مي ورزند، خود دليل روشني است بر اينکه همه آنها در 

اين نقطه مشترک اند که پي جوي اهداف قيام امام حسين7 اند و فرهنگ مترقي اهل بيت 

را يگانه راه نجات خود مي دانند.

آري، ما بر اين باوريم که هم اکنون راه حســين7 و مکتب حيات بخش اهل بيت: با 

تمام وجود قابل درک و شــناخت است و پيروانش را به سوي خود فرامي خواند. شرکت در 

راهپيمايي اربعين، به معناي پذيرش خط سرخ حسيني و حرکت در راه پرافتخار آن حضرت 

است. مي دانيم که ساالر شهيدان، امام حسين7، به 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 مي شود: 

1. حق طلبي 

زنده کردن حق و مبارزه با باطل و خشکاندن ريشه هاي آن، يکي از اهداف مهم قيام حضرت 

امام حسين7 است. آن حضرت پس از مواجهه با سپاهيان حر، در خطبه اي مي فرمايد:

ّقًا َفإِنِّ َل  َغَب اْلُْؤِمُن ِف لَِقاِء اللِ ُمِ قَّ َل ُيْعَمُل بِِه َو َأنَّ اْلَباطَِل َل ُيَتنَاَهي َعنُْه لرَِيْ َأ َل َتــَرْوَن َأنَّ اْلَ

َياَة َمَع الظَّالنَِِي إِلَّ َبَرماً...)ابن شعبه، 1404ق/1363ش، ص245(. َأَري  اْلَْوَت  إِلَّ َسَعاَدًة َو َل اْلَ

آيا نمي بينيد كه به حق عمل نمي شــود و از باطل دست برنمي دارند؟! 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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2. عزت طلبي و ذلت گريزي

امام حسين7 که پيامبر اسالم او را آقاي جوانان اهل بهشت1 و ثمره وجود رسول خدا9 

معرفي کرد،2 مجســمه همه فضيلت ها و تنها کسي بود که شايستگي رهبري امت اسالمي را 

داشــت. ازاين رو پذيرش حکومت فردي مثل يزيد را تن دادن به ذلت، و گرويدن به زندگي 

حقيرانه تلقي مي کرد و شــأن خود را باالتر از اين مي دانست که در چنين راه خفت باري قدم 

بگذارد. آن گاه که يزيد در نامه اي به وليد بن عتبه، فرماندار مدينه، از او خواســت كه از امام 

حســين7 براي وي بيعت بگيرد و در غير اين صورت ســر از بدن حســين7 جدا كند. 

حضرت در پاسخ به خواسته وليد اين گونه فرمود:

ا أهُل َبيِت النُّبُوِة َو َمعِدِن الّرســاَلِة َو ُمَتَلُف اَللئكِة َو بِنا َفَتح اللُ َو بِنا َخَتم اللَ َو َيزيُد  إنّٰ

مِة ُمعلِنٌ  بِالِفسِق  َو ِمثِل ل ُيبايُِع بِِمثلِِه )ابن  َرَجًل فاِسٌق ٰشــاِرُب اُلِمر قاتُِل النَّفِس اُلَحرَّ

طاووس، بي تا، ص23؛ مجلسي، 1403ق، ج 44، ص325(.

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 مي بخشــد. اما يزيد، 

مردي فاسق و شراب خوار و قاتل است و آشكارا جنايت و گناه مي كند 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 مي دانست 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:

1. پيامبر اکرم9 فرمود: 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 2، ص643(.

2. پيامبر اکرم9 فرمود: »ُحَسيٌن مِّني َو اَنا ِمن ُحَسيِن« )مفيد، 1413ق، ج2، ص127(.
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ــلُٰم إذ َقد ُبلَِيِت  الُمِة بِراعٍ  ِمثِل َيزيِد َو َلَقد  ا إَليِه راِجعونَ  و َعَل الســلُم السَّ ا للِ و إنّٰ إنّٰ

َمٌة َعٰل آِل أِب ُســفيان )ابن نما حلي،  لَفُة ُمرَّ َســِمعُت َجدي َرُســوُل الل9 َيُقوُل اَلِ

1406ق ، ص25؛ ابن طاووس، بي تا، ص24(.

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 خدا9 شنيدم كه مي فرمود: »خالفت بر خاندان ابوسفيان 

حرام است«.

مطالب مزبور نشــان مي دهد اسالمي که امام حسين7 از 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.

3. آزادي خواهي، عدالت طلبي و مبارزه با ظلم 

حريت و آزادگي و دوري از خضوع و کرنش در برابر قدرت هاي 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 حسين7 معنا مي شود. امام حسين7 فرمود:

اُفوَن اْلََعاَد َفُكوُنوا َأْحَرارًا ِف  َوْيَلُكْم َيا ِشيَعَة آِل َأِب ُسْفَياَن إِْن َلْ َيُكْن َلُكْم ِديٌن َو ُكنُْتْم َل َتَ

ُدْنَياُكم )ابن طاووس، بي تا، ص120(.

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

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

امام حسين7 در اين سخن به اهميت باالي آزادگي در دين اسالم اشاره کرده اند. 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 مي کند و با پيروي از گفتمان مقاومت و سازش ناپذيري، 

مسير عدالت و حقيقت را مي پيمايد. امام حسين7 به ما آموخت اگر در مقابل ظلم ستمگران 
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قيام کنيم، آنها آسيب پذير مي شوند. امام حسين7 ثابت کرد که گروهي کوچک مي تواند در 

مقابل لشکري چند هزار نفره بايستد و آنها را در درازمدت شکست دهد. 

اين انديشه اباعبداهلل7، الهام بخش همه کساني است که در مسير دين خدا قدم برمي دارند 

و هرگز هيمنه پوشــالي قدرت هاي مادي، آنها را مرعوب خويش نســاخته است. نمونه آن، 

رزمندگان حزب اهلل لبنان و مردم يمن و فلسطين هستند که با دست خالي به جنگ اسرائيل و 

اذناب آمريکا رفتند و روحيه شهادت طلبانه و مقاومت آنان که برگرفته از نهضت عاشورا بود، 

باعث پيروزي آنها شد. 

4. اصالح طلبي و مبارزه با فساد و بدعت

انگيزه اصلي امام حســين7 از 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 ارزش هاي واالي شــريعت اسالمي در همه 

عرصه هــاي جامعه به اجرا در آيد و همين انگيزه الهي، مهم ترين وجه تمايز نهضت کربال 

از ديگر قيام هاست. امام حسين7 براي مرهم گذاشتن به دردهاي روحي و فکري مردم و 

اصالح امور زندگي شان نهضت کربال را برپا کردند. آن حضرت در بخشي از وصيت خود 

به برادرش محمد حنفيه فرمود: 

ِة  َم َخَرْجُت لَِطَلِب اْلِْصَلِح ِف ُأمَّ َو َأنِّ َلْ َأْخُرْج َأِشًا َو َل َبطِرًا َو َل ُمْفِســدًا َو َل َظالِاً َو إِنَّ

ي9 ُأِريُد َأْن آُمَر بِاْلَْعُروِف َو َأْنَي َعِن اْلُنَْكر... )مجلسي، 1403ق، ج 44، ص329(. َجدِّ

من از شهر و ديار خويش نه براي راحت طلبي و وانهادن مسئوليت به راه افتاده ام و نه 

براي خوشگذراني و بيهودگي؛ نه انگيزه ام ستم كاري و بيدادگري است و نه تبهكاري؛ 

بلكه مي خواهم 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 حســين7 زنده کردن دين و ايجاد تغيير اساســي در جامعه و مقابله با 

حاکمان فاسد و هوس پيشه اي 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 بي رحم و بي انصافي که خدا را نمي شناســند و به مبدأ و معاد 

ايمان ندارند.

سپس با اشاره به فلسفه قيام خود فرمود:

ُهَم إنََّك َتَعَلُم أّنُه َل َيُكن ٰما ٰكاَن ِمنّٰا َتناُفســًا ف ُسلطانٍ  َو لٰ اِلتمَساً ِمن ُفُضوِل اُلٰطام َو  َاللّٰ

ل  ٰلكِن لِنُرِي اَلعاَلِ ِمن دِينَِك َو ُنظهر الصلح َ ف  بِلِدَك َو َيأَمَن اَلظُلوموَن ِمن ِعباِدَك َو ُيعمَّ

بَِفرائِضَك َو ُسنَنَِك َو أحكاِمَك َفإِن َل َتنُصونا و َتنِصُفونا َقِوَي الظََّلمُة َعَليُكم َو َعِملوا ف 

إطفاِء ُنوِر َنبِّيُكم ... )ابن شعبه، 1404ق/1363ش، ص239(.

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 نشانه هاي 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 آسوده خاطر به طاعت تو برخيزند. 

ما مي خواهيم فرائض اسالم و سنن ]پيغمبر9[ و 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.

5. مبارزه با دنيا پرستي

تاريخ خونبار کربال نشان مي دهد کساني که در مقابل امام حسين7 قرار گرفتند و شمشير 

به روي آن حضرت کشيدند، افراد بسيار حقير و فرومايه اي بودند که گوهر دين را به خرمهره 

دنيا فروختند. عمر بن سعد براي رسيدن به گندم ري حاضر شد خون فرزند رسول خدا، پاره 
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تن علي و زهرا و ســرور جوانان بهشت را بريزد. امام حسين7 چه زيبا فرمود که آنان برده 

مطامع دنيايي اند:

ْت َمَعايُِشُهْم َفإَِذا ُمُِّصوا  يُن َلْعٌق َعَل َأْلِســنَتِِهْم َيُوُطوَنُه َما َدرَّ ْنَيا َو الدِّ إِنَّ النَّاَس َعبِيُد الدُّ

اُنوَن )ابن شعبه، 1404ق/1363ش، ص245(. يَّ بِاْلَبَلِء َقلَّ الدَّ

همانا مردم، دنياپرســتند و دين از ســر زبان آنان فراتر نرود و دين را تا آنجا كه 

زندگي شان را رو به راه ســازد بچرخانند و چون به بوته آزمايش درآيند، دينداران 

اندك گردند.

حســين بن علي7 با دادن خون شــريف خود و ياران باوفايش در نهضت کربال کوشيد 

دريچه اي از معنويت به روي مردم بگشــايد و آنان را از گرفتار شدن در منجالب دنياپرستي 

نجات بخشد.

موارد مزبور شمه اي از اهداف قيام کربالست. مردم اين دوران، برخالف مردم فريب خورده 

سال شصت قمري، خوب مي دانند که حاكميت زمامداران اموي و اجرا شدن سياست هاي ضد 

اسالمي آنان، هويت ديني مردم را مسخ کرد و ارزش هاي معنوي را در جامعه از بـين برد. در 

حال حاضر نيز چنين سياست هايي از سوي مستکبران و به دست عمالشان در منطقه در حال 

اجراست. مردم آزاده و حق طلب دنيا از قاره هاي مختلف، با مذاهب و مليت هاي گوناگون، با 

حضور فعال در مراسم باشکوه راهپيمايي اربعين، اعالم مي کنند که از سياست هاي حاکمانشان 

به ســتوه آمده اند و از دروغ و فريب هاي حکام کشورهايشان بيزارند و مي خواهند در زندگي 

خود با حقيقت آشــنا شوند؛ زيرا آنان به وضوح مشــاهده مي کنند که استکبار و صهيونيسم 

بين الملل، براي جلب منافع مادي بيشتر و با هدف توسعه سياست هاي استکباري، دولت هاي 

دست نشانده منطقه را به جان هم انداخته و با اشغال برخي از سرزمين هاي مسلمانان، بدترين 

ظلم ها را روا مي دارند. قدرت هاي مســتکبر، براي بدنام کردن دين و مشّوه جلوه دادن چهره 

نوراني اسالم، گروه هاي سفاک و خونريزي مانند داعش را با سرمايه برخي کشورهاي به ظاهر 
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اســالمي به راه انداخته و تسليح کردند و به وسيله آن مزدوران، وحشيانه ترين يورش ها 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 شده اند. 

شرکت کنندگان در مراسم اربعين به خوبي درک کرده اند 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 جامعه اي كه به حق عمل نشود و از بـاطل خودداري گردد، بدعت ها زنده، و سنت ها 

نابـــود شود، هرجا كه احكام خدا تغيير يابد و حاكمان و زمامداران، بـا زور و ستمگري، بـا 

مردم رفتـار كنند، و بالجمله هر جـامعـه اي كه ويژگي هاي جـاهليت را داشته باشد، جامعه اي 

يزيدي است و مبـــارزه و مخالفت بـــا مفاســد و آلودگي ها، و آمران و عامالن آنها، كاري 

حـسيني خواهد بود.

آري، امروز عبرت گرفتن از سرنوشــت يزيديان جهان و حرکت در مســير حســين بن 

علي8 و آزادگي و آزادي خواهي، شــجاعت و مردانگي و مقاومت در برابر حکومت هاي 

فاســد، بزرگ ترين پيام اربعين براي جهانيان است. شرکت در راهپيمايي اربعين در حقيقت 

به معناي انتقال پيام سيدالشهدا7، يعني عدالت خواهي و حق طلبي و ظلم ستيزي، به سراسر 

جهان، و عامل بيداري وجدان هاي خفته است. 

نتيجه

در اين مقاله به برخي از جلوه هاي گرايش مردم دنيا به مرام عزت آفرين امام حســين7 

در اين دوران اشاره، و روشن شد که خواسته هاي راهپيمايان اربعين، همان ارزش هاي وااليي 
اســت که 72 يار وفادار را در ســال 61 قمري به جان باختن در رکاب حســين بن علي8 
کشانيد. بســياري از زائران و شرکت کنندگان در اربعين، براي حضور در جبهه هاي جنگ با 
داعش و سلفي ها مشتاقانه اعالم آمادگي مي کنند 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 کرده اند. 
آنچه موجب آشفتگي مستکبران و مزدورانشــان در منطقه شده، همين روحيه عزت طلبي و 

فداکاري در راه حسين است.

امام حسين7 فرمود: بايد براي نجات اسالم، جان خويش را قرباني كنيم. تنها آنان كه جان 
خود را بر كف دست نهاده اند، با من همراه شوند: 

َحْل َمَعنَا َفإِنِّ َراِحٌل ُمْصبِحًا إِْن  نًا َعل لَِقاِء الل َنْفَسُه َفْلرَيْ َمْن َكاَن فِينَا َباِذلً ُمْهَجَتُه ُمَوطِّ

َشاَء الل« )ابن طاووس، بي تا، ص60(.

هر كسي كه خون خود را به قصد لقاي الهي بذل مي كند، همراه ما بيايد كه، اگر خدا 

بخواهد، صبح حركت مي كنم.

امروز زائران اربعين با ابراز همراهي با آرمان هاي شــهيدان کربال و وفاداري به اهداف قيام 
آن حضرت، خود را به کربال مي رسانند و با طي مسافت هاي طوالني، پايبندي خود را به مرام 
عزت آفرين حسين بن علي8 نشان مي دهند و از دشمنانش بيزاري مي جويند: »َفَمَعُكْم َمَعُكْم 

ُكْم« )طوسي، 1407ق، ص114(.  َل َمَع َعُدوِّ

اين همان واليت مداري است که در ابتداي زيارت اربعين مي خوانيم: 

َلُم َعَل َصِفيِّ الل َو اْبِن  ــَلُم َعَل َخلِيِل الل َو َنِجيبِِه السَّ َلُم َعَل َوِلِّ الل َو َحبِيبِِه السَّ السَّ

ُه َولِيَُّك َو اْبُن َولِيَِّك َو  ُهمَّ إِنِّ َأْشــَهُد َأنَّ ِهيِد... اللَّ َسنْيِ اْلَْظُلوِم الشَّ ــَلُم َعَل اْلُ َصِفيِِّه السَّ

َصِفيَُّك َو اْبُن َصِفيَِّك اْلَفائُِز بَِكَراَمتَِك... )طوسي، 1407ق، ص 113(.

سالم بر ولّي خدا و حبيب ]خاص[ او؛ سالم بر دوست ]و محبوب[ و برگزيده خدا؛ 

سالم بر حسين شــهيد. بارالها، گواهي مي دهم که او ولّي تو و فرزند ولّي توست؛ 

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 عزت آفرين 

و رهايي بخش حســين بن علي8 اعالم کرده و جهان را به حيرت وامي دارند. از اين جهت 

راهپيمايي اربعين نماد اقتدار شــيعه است. همين امر باعث شد مراسم جهاني اربعين هر سال 

ابعاد گســترده تري به خود بگيرد و با وجود سانسور شــديدي که خبرگزاري هاي وابسته به 

استکبار و صهيونيست و ارتجاع منطقه اعمال مي کنند، موج عظيم اربعين، قاره ها را درنورديد 

و به سمع و نظر اکثر مردم دنيا رسيد. نشريه آمريکايي هافينگتون پست، در مطلبي که در سال 

2014 ميالدي منتشر کرد، به پياده روي عظيم اربعين حسيني7 اشاره کرد و در اين باره نوشت: 

اگر مي خواهي اسالم حقيقي را بشناسي، به زيارت اربعين برو؛ زيرا مراسم ارزش ها و 

الگوهاست، و اگر خواستي داعش را بشناسي، برو به اربعين و دشمنان داعش را بشناس.

در مقاله مذکور، زيارت اربعين بزرگ ترين و باشــکوه ترين تجمع ديني در جهان 

توصيف شــده و آمده است: »تعداد زائران اين تجمع، پنج بار بيشتر از مراسم بزرگ 

و مهم »کومبه ميالي« هندوهاست که هر سه ســال يک بار برگزار مي شود. عالوه 

بر اينکه اربعين در شــرايط امنيتي خطرناک و با وجود تروريسم و خطر انفجار در 

هر لحظه برگزار مي شــود«. نويسنده ســپس گنجاندن زيارت اربعين را در کتاب 

رکوردهاي گينس، به  عنوان بزرگ ترين تجمع بشــري، بزرگ ترين سفره غذا در 

جهان و بزرگ ترين تعداد داوطلبان در يک مکان و... خواستار مي شود.

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