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چکيده
اربعين امام حس��ين7 نقطه عطفي در تاريخ اس��الم بعد از واقعه عاشوراس��ت. توصيه 
ائمه: س��بب شده است که ش��يعيان در طول تاريخ، به زيارت امام حسين7 در اين 
روز مب��ادرت کنند که غالباً به صورت پياده روي بوده اس��ت. در اي��ن مقاله برخي از آثار 

اخالقي شرکت در راهپيمايي اربعين بررسي مي شود.
در اين مقاله ابتدا به برخي از فضايل اخالقي امام حس��ين7 اشاره شده و سپس تأثيرپذيري 
راهپيمايان از اسوه اخالق و فضيلت، حضرت امام حسين7 در بُعد فردي و اجتماعي، بررسي 

گرديده است.
در اين مقاله روش��ن ش��ده امام حس��ين7 به دليل دارا ب��ودن عالي ترين فضيلت هاي 
اخالقي و رفتاري، سرمش��ق همه حق طلب��ان و آزادي خواهان جهان اس��ت. راهپيمايان 
اربعين با هدف تداوم خط عزت آفرين و ستم س��وز حسيني در اين مراسم بي نظير شرکت 
مي کنند. حضور در راهپيمايي اربعين، گذش��ته از دستاوردهاي معنوي و پاداش اخروي، 
در آگاهي بخش��ي و اصالح اخالق فردي و اجتماعي شرکت کنندگان در اين مراسم بسيار 

مؤثر است. 

کليدواژهها: اخالق، پياده روي، اربعين، امام حسين7 .

1..عضو.گروه.اخالق.و.اسرار.پژوهشکده.حج.و.زيارت.

حافظ.نجفي1

دستاوردهاي اخالقي پياده روي 
اربعين )با رويکردي بر اخالق حسيني(
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مقدمه

ــين7 يکي از فرازهاي مهم تاريخ بعد از عاشوراست که به نقطه عطفي  اربعين امام حس

ــاس روايتي از حضرت امام حسن عسکري7  ــد. بر اس ــيع تبديل ش ــالم و تش در تاريخ اس

ــت روز اربعين و زيارت حضرت  )مفيد، 1413 ق، ص53؛ ابن طاووس، 1416ق، ج3، ص100(، بزرگ داش

ــت. ارادتمندان حضرت امام  ــين7 در آن روز، يکي از پنج عالمت مؤمن اس اباعبداهلل الحس

حسين7 بر همين اساس و بنا به دستورالعملي که امام صادق7 به صفوان جّمال تعليم داد 

)طوسي، 1411 ق، ص788-789(، همواره به زيارت آن حضرت در اين روز مبادرت مي  کردند.1 

ــيعه از زمان ائمه اطهار: تاکنون ادامه داشته و چند سالي است که  ــيره مستمر ش اين س

ــيعيان و دوستداران اهل بيت: از سراسر  ــت؛ به طوري که ش ابعاد تازه اي به خود گرفته اس

جهان، به ويژه عراق و ايران در مراسم باشکوه و معنوي اربعين شرکت مي کنند و بزرگ ترين 

همايش مردمي را با محوريت فرهنگ اهل بيت: تشکيل مي دهند. مسلمًا چنين مراسم ساده 

ولي باعظمتي، از جنبه هاي گوناگون اعتقادي، اجتماعي، سياسي و... آثار و برکات فراواني را 

ــتاوردهاي  ــمندي را در اختيار ما قرار مي دهد. از جمله دس به همراه دارد و فرصت هاي ارزش

ــرکت کنندگان است؛ چراکه  ــگرف آن در اخالق فردي و اجتماعي ش ــيار ش اربعين، تأثير بس

ــمه همه فضيلت هايند و در قله هاي اخالق و  ــول خدا9 و خاندان مطهر ايشان، سرچش رس

معنويت قرار دارند.2 

ــول خدا9 تعليم و تربيت  ــاس تصريح چند آيه از قرآن کريم، هدف از بعثت رس بر اس

1..مجلسي،.ج45،.ص404؛.فصل.نامه.فرهنگ.زيارت،.ج1،.ص77.

َعِم َو  َمِم َو َأْولَِياَء النِّ 2..در.زي��ارت.جامعه.کبيره.خطاب.به.پيامبر9.و.اهل.بيت:.عرضه.مي.داريم:.»َو ُأُصوَل اْلَك�َرِم َو َقاَدَة اْلُ

ْخَياِر َو َساَسَة اْلِعَباِد َو َأْرَكاَن اْلبَِلِد َو َأْبَواَب اْلِيَماِن...«؛.»شما....پايه.هاي.كرم.و.رهبران.امت.ها.و. ْبَراِر َو َدَعائَِم اْلَ َعَناِصَر اْلَ

اولياي.نعمت.ها،.و.خميرمايه.اوليه.نيکان.و.سران.و.سروران.خوبان.و.تدبيركنندگان.شئون.بندگان.و.اركان.شهرها.و.دروازه.هاي.

شهر.ايمان....هستيد.)شيخ.صدوق،.1413ق،.ج.2،.ص611(.
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انسان بوده است )بقره، 129؛ آل عمران، 164؛ جمعه، 2(. امير مؤمنان، علي7 در تشريح دستاوردهاي 

بعثت پيامبر اکرم9 فرمود: 

لَلِة َوَانَقَذُهم بَِمكانِِه ِمَن الَجهاَلِة... )شريف رضي، 1369ش، خطبه 1(.. َفَهداُهم بِِه ِمَن الضَّ

خداوند.به.دس��ت.پيامبرش.مردم.را.از.گمراهي.به.س��وي.هدايت.رهنمون.شد.و.با.

نقش.آفريني.پيامبر،.مردم.را.از.نابخردي.رهايي.بخشيد..

امام حسين7، در طول دوران زندگي پرافتخار خود، به ويژه در قيام کربال، همان اهداف 

ــالم بزرگ شده و صاحب امتياز  پيامبر اکرم9 را دنبال کرد. او که در مکتب تربيتي پيامبر اس

»ُحَسيُن ِمّني َو َانا ِمن ُحسَين« )مجلسي، 1403 ق، ج43، ص261( است، از آغاز قيام خود با سخنراني ها 

و نامه هايش همه مردم را به ارزش هاي اخالقي و انساني دعوت کرد. سرانجام، آن بزرگوار به 

منظور هدايت مردم و ايجاد تغيير در اوضاع عمومي جامعه، خود و همه عزيزانش را قرباني 

راه خداوند کرد. در زيارت اربعين آن حضرت آمده است: 

َعاِء َو َمنََح النُّْصَح َو َبَذَل ُمْهَجَتُه فِيَك لَِيْس�َتنِْقَذ ِعَباَدَك ِمَن اْلَجَهاَلِة َو َحْيَرِة  َفَأْع�َذَر فِ�ي الدُّ

َلَلِة... )طوسي، 1407 ق، ج6، ص113(. الضَّ

آن.حض��رت.]با.اتمام.حجت.بر.مردم[،.هر.عذري.را.از.امت.برداش��ت.و.اندرز.و.

نصيح��ت.آنان.را.با.مهرباني.انجام.داد.و.خون.پاک��ش.را.در.راه.تو.]اي.خدا[.نثار.

کرد.تا.بندگانت.را.از.جهالت.و.حيرت.و.گمراهي.نجات.دهد.

به جهت ذو ابعاد بودن شخصيت امام حسين7 و تأثيرگذاري عميق نهضت سيدالشهدا 

در تاريخ اسالم، تاکنون پژوهش هاي بسياري در اين زمينه ها صورت گرفته و نهضت پرافتخار 

کربال و ادبيات حسيني، جلوه بسيار پررنگي در ادبيات جهان اسالم، بلکه پيروان اديان ديگر 

داشته است؛ چراکه حسين بن علي8 در طول عمر 57 ساله خود، فراز و فرود هاي زيادي را 

پشت سر گذاشت و ابعاد زندگي آن حضرت از جنبه هاي مختلف فردي، خانوادگي، سياسي 

و اجتماعي، الهام بخش همه آزادگان جهان بوده است. شعاعي از اين تأثيرگذاري را هر سال در 

حضور دوستداران حسين بن علي8 و آزادگان جهان )از سراسر دنيا و از مليت ها و مذاهب 
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مختلف( در راهپيمايي باشکوه اربعين شاهد هستيم. يکي از ابعاد وجودي حضرت اباعبداهلل، 

ــيره اخالقي ايشان و تأثير آن در زندگي فردي و اجتماعي شيعيان، بلکه همه دوست داران  س

آن امام شهيد است. در اين مقاله ابتدا نگاهي اجمالي به سيره اخالقي آن حضرت مي افکنيم و 

سپس برخي از دستاوردهاي اخالقي پياده روي و زيارت اربعين را بررسي مي کنيم.

نگاهي به سيره اخالقي امام حسين7  

در اين قسمت به برخي از فضايل اخالقي حضرت اباعبداهلل7 اشاره اي گذار مي کنيم تا 

الگويي براي همه پيروان آن حضرت به  ويژه زائران ايشان باشد.

1. گذشت فوق العاده 

ــالم9 و اهل بيت:، اسوه هاي اخالق و فضيلت بودند و يکي از صفات بارز  پيامبر اس
ــت و فداکاري براي امت بود. تاريخ، جلوه هاي زيبايي از ايثار را در سيره  آن بزرگواران گذش
اهل بيت عصمت و طهارت: ثبت کرده است که در آيات و روايات بسياري به آنها تصريح 
ــوره مبارکه )هل اتي( که درباره انفاق و گذشت فوق العاده خاندان  ــت؛ از جمله س ــده اس ش

عصمت: نازل گرديده است. 
ــين7 نيز که در چنين خانواده اي پا به عرصه حيات اجتماعي  زندگي حضرت امام حس
ــت. آن حضرت براي حفظ دين خدا، هدايت مردم و  ــته، سرشار از گذشت و ايثار اس گذاش
ــه عزيزانش را تقديم راه خدا کرد و چه ايثاري  ــريف خود و هم اصالح امور جامعه، جان ش
باالتر از بذل جان؟ عالوه بر آن، در زندگي عادي آن بزرگوار نيز نمونه هاي بسياري از گذشت 

وجود دارد. 

نقل شده است يكي از غالمان، خطايي کرد که بايد تنبيه مي شد، امام حسين7 نيز دستور 

اكِظِمنَي 
ْ
ــران را خواند: )...َو ال ــمتي از آيه 134 آل عم ــا او را تنبيه کنند. اما آن غالم، قس داد ت

ــم خود هستند. امام حسين7 فرمود: »او را رها كنيد«.  َغْيَظ(؛ يعني مؤمنين، فروبرنده خش
ْ
ال

عافنَِي َعِن انلىَّاِس(؛ يعني از خطاهاي مردم نيز مي گذرند. 
ْ
غالم سپس ادامه آيه را خواند که )َو ال

ُمْحِس��ننَِي(؛ 
ْ
ــه را خواند: )َو اهلُل ُيِبُّ ال ــردم«. غالم باز ادامه آي ــود: »تو را عفو ک ــام7 فرم ام
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ــين7 فرمود: »تو را در راه خدا آزاد كردم و دو  »خداوند،.نيکوکاران.را.دوس��ت.دارد«. امام حس

برابر آنچه به تو عطا مي کردم، عطا خواهم كرد« )مجلسي، 1403ق، ج44، ص195(.

2. سخاوت و بخشش 

ــندگي مالي نيز از صفات ممتاز مؤمنان در نظام اخالقي اسالم است. اما  ــخاوت و بخش س

ــخاوت اهل بيت: از جمله امام حسين7 با نوعي بزرگ منشي و عظمت روحي همراه  س

بوده است. به روايتي، امام حسين7 كنيزكي را به خاطر هديه دادن يك شاخه گل آزاد کرد. 

وقتي علت را پرسيدند، فرمود: 
خ��دا.ما.را.اين.طور.پرورش.داده.اس��ت؛.زيرا.خداوند.مي.فرماي��د: )َوإَِذا ُحيِّيُتْم 

ــاء: 86(؛.هر.گاه.به.ش��ما.درودي.گفته. وَها...( )نس ْو ُردُّ
َ
ْحَس��َن ِمْنَها أ

َ
َحيُّوا بِأ

َ
بَِتِحيىٍَّة ف

شود؛.نيكوتر.از.آن.را.يا.عين.آن.را.در.پاسخ.بگوييد..بهتر.از.اين.شاخه.ريحان،.آزاد.

کردن.اين.كنيز.بود«.)مجلسي، 1403 ق، ج44، ص195(.

ــوره مباركه حمد را به يكي از كودكان  ــت: عبدالرحمان سلمي س ــده اس همچنين نقل ش

ــوره حمد را براي امام حسين7 خواند، آن  ــين7 ياد داد. هنگامي كه آن كودك س امام حس

ــرفي و هزار حله به عبدالرحمان عطا كرد و دهان او را از ُدّر پر کرد و  حضرت مبلغ هزار اش

فرمود: »اين عطا در مقابل آن حمدي كه وي به فرزند من تعليم داد، ناچيز است« )همان، 1403ق، 

ج44، ص191(.

3. فريفته نشدن به جاذبه هاي دنيايي

ــت و مقام و منصب و  ــه جاذبه هايش در نظر اولياي الهي گذرگاهي بيش نيس ــا با هم دني

ــت. بدين روي پيامبر9 و اهل بيت عصمت و  ــيله اي عاريتي اس دارايي هاي آن نيز تنها وس

طهارت: هرگز به دنيا دل نبستند و فريفته لذات و جاذبه هاي آن نشدند و همگان را نيز به 

پرهيز از آن سفارش کردند. آن بزرگواران همواره هشدار مي دادند که اگر کسي از تعاليم قرآن 

ــت در دام دنياطلبي و مفسده هاي آن گرفتار  ــد، ممکن اس و عترت و تربيت ديني محروم باش

شود. امام علي7 فرمود: 
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ُه َلْيَس ِلَْنُفِس�ُكْم َثَمٌن إِلَّ اْلَجنََّة َفَل َتبِيُعوَها إِلَّ بَِها  َماَظَة ِلَْهلَِها إِنَّ َأَل ُحرٌّ َيَدُع َهِذِه اللُّ

)شريف رضي، 1369ش، حکمت 456(. 

آگاه.باشيد،.انسان.آزاده،.ُلماظه1.را.به.اهلش.واگذار.مي.کند..همانا.بهشت،.بهاي.

جان.هاي.شماست.خود.را.به.کمتر.از.آن.نفروشيد..

در منطق حسين بن علي8، يکي از داليل انحراف و گرفتاري هاي فرهنگي و اجتماعي 

مردم، دنياپرستي و فريفته مال و منال دنيا شدن است. نقل شده است که وقتي امام حسين7 

ــت.  ــمت کوفه مي رفت، فرزدق را ديد که از کوفه باز مي گش ــاس دعوت مردم( به س )براس

امام7 از وي پرسيد: »كوفه چه خبر؟« فرزدق گفت: »قلب هاي مردم با تو، ولي شمشيرهاي 

آنان با بني اميه است«. فرمود: »راست مي گويي؛ زيرا: 

ُصوا  ْت َمَعايُِشُهْم َفإَِذا ُمحِّ يُن َلِعٌق َعَلى َأْلِسنَتِِهْم َيُحوُطوَنُه َما َدرَّ ْنَيا َو الدِّ النَّاُس َعبِيُد الدُّ

اُنوَن«. )مجلسي، 1403 ق، ج44، ص195(. يَّ بِاْلَبَلِء َقلَّ الدَّ

مردم.برده.دنيايند.و.دين.پيرايه.اي.بر.زبانشان.است..وقتي.گرد.دين.مي.چرخند.كه.

دنياي.آنان.به.وس��يله.دين.تأمين.ش��ود..اما.وقتي.به.وسيله.ابتال.محک.مي.خورند،.

دينداران.اندک.اند..

و لذا امام حسين7 مکرر مي فرمود:

يا اهل لذة دنيا ل بقاء لها    ان اغترارا بظل زائل حمق )همان، 1403 ق، ج44، ص193(.

اي.کس��اني.که.اهل.لذت.دنيايي.هس��تيد،.بدانيد.كه.آن.ماندگار.نيس��ت..حقا.كه.

فريب.خوردن.از.سايه.اي.كه.از.بين.مي.رود،.حماقت.است.

در بخش هايي از زيارت اربعين نيز مشخص شده است کساني که امام و رهبر خود و نوه 
ــيار فجيع و دلخراش کشتند، عبارت بودند از  ــرور جوانان بهشت را به طرزي بس پيامبر و س

فريب خوردگان دنيا، آخرت  فروشان، هواپرستان و پيروان حاکمان نفاق پيشه: 

ْنَيا َو َباَع َحظَُّه بِ�اْلَْرَذِل اْلَْدَنى َو َش�َرى آِخَرَتُه بِالثََّمِن  ْت�ُه الدُّ َو َق�ْد َت�َواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّ

1..لماظه.به.ته.مانده.غذايي.که.الي.دندان.مي.ماند.گفته.مي.شود..)فراهيدي،.1414ق،.ج8،.ص164(.
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�َقاِق  اْلَْوَكِس َو َتَغْطَرَس َو َتَردَّى فِي َهَواُه َو َأْس�َخَط َنبِيََّك َو َأَطاَع ِمْن ِعَباِدَك َأْهَل الشِّ

َو النَِّفاِق... )طوسي، 1407 ق، ج6، ص114(.

و.عليه.حس��ين7.دست.به.دس��ت.هم.دادند،.کس��اني.که.فريب.دنيا.را.خوردند.

و.بهره.خود.را.به.پس��ت.ترين.قيمت.فروختند.و.آخ��رت.خويش.را.به.بهايي.بس.

ناچيز.از.دس��ت.دادند.و.با.گردن.فرازي،.در.چاه.هوا.و.هوس.س��رنگون.ش��دند.و.

ت��و.و.پيامبرت.را.به.خش��م.آوردند.و.]اينه��ا.همه.بر.اثر.آن.بود.ک��ه[.از.حاکمان.

اختالف.افکن.و.نفاق.انگيز،.پيروي.کردند.

ــد در بعد اخالقي، عواملي چون  ــت که جامعه بايد مراقب باش پيام زيارت اربعين اين اس

دنياطلبي و هواپرستي، و در بعد سياسي، گرايش به رهبران غير الهي و اطاعت از آنان، عامل 

سقوطشان نشود. 

4. کمک به ديگران و رفع گرفتاري از آنان 

ــه روايت، آن  ــخت زندگي بود. بر پاي ــاي گرفتاران در اوضاع س ــين7 مشکل گش امام حس
ــب هاي تاريک و به صورت ناشناس غذا و مايحتاج زندگي محرومان را به  حضرت از بس در ش
دوش حمل کرد، وقتي به شهادت رسيد، بر پشت مباركش آثار پينه مشاهده كردند. علتش را که 
از امام زين العابدين7 پرسيدند، فرمود: »اين پينه ها اثر كيسه هاي غذايي است كه پدرم شب ها به 
دوش مي كشيد و به خانه يتيمان و فقرا مي رسانيد« )مجلسي، 1403 ق، ج44، ص190(. نقل شده است امام 
حسين7 نزد اسامة بن زيد كه مريض بود رفت. وقتي شنيد كه از بدهي سنگين ناله مي کند، او 

را با پرداخت شصت هزار درهم آرام کرد )همان، 1403 ق، ج44، ص189(.

همچنين در تاريخ آمده است: 
مردي.اعرابي.)بيابان.نشين(.نزد.امام.حسين7.آمد.و.گفت:.»يا.بن.رسول.اهلل،.من.

ضامن.يک.ديه.كامل.ش��ده.ام.و.از.پرداخت.آن.عاجزم..با.خويش��تن.گفتم.بايد.از.

كريم.ترين.مردم.درخواست.کنم.و.كريم.تر.از.اهل.بيت.رسول.خدا9.نديده.ام«..

امام.حس��ين7.فرمود:.»اي.برادر.عرب،.من.از.تو.س��ه.موضوع.را.مي.پرسم،.اگر.

يكي.از.آنها.را.پاسخ.بگويي،.يک.سوم.ديه.اي.را.كه.گفتي.به.تو.عطا.مي.کنم..اگر.
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جواب.دو.موضوع.را.بگويي،.دو.قسمت.آن.ديه.را.به.تو.مي.دهم..اگر.جواب.هر.

س��ه.را.بگويي.من.تمام.آن.ديه.را.به.تو.مي.پردازم«..وقتي.اعرابي.سه.سؤال.امام.را.

جواب.داد،.امام.ديه.کامل.را.پرداخت.کرد.)همان، 1403ق، ج44، ص196(.

5. عزت طلبي و ذلت گريزي

کرنش در برابر دنيا و دنياپرستان، انسان را خوار و ذليل مي گرداند. حضرت امام حسين7 

ــتگي رهبري امت اسالمي را داشت،  ــي بود که شايس ــمه همه فضيلت ها و تنها کس که مجس

ــه زندگي حقيرانه تلقي  ــد را تن دادن به ذلت و گرويدن ب ــرش حکومت فردي مثل يزي پذي

مي کرد. آن حضرت مي فرمود: 

ما.از.خاندان.نبوت.و.رس��التيم؛.خانداني.كه.خانه.آنها.محل.رفت.و.آمد.فرشتگان.

اس��ت.و.خداوند.به.خاطر.ما.همه.چيز.را.آغاز.كرد.و.همه.چيز.را.پايان.مي.بخشد..

اما.يزيد،.مردي.فاس��ق.و.شرابخوار.و.قاتل.است.و.آشكارا.جنايت.و.گناه.مي.كند.

و.مثل.من.با.مثل.او.بيعت.نخواهد.كرد.)ابن طاووس، بي تا، ص23(.

ــربلندي  ــير عزت و س ــين بن علي8، حرکت در مس بنابراين روش زندگي و مرام حس

است. آن حضرت در جواب قيس بن اشعث که گفت: »چرا به حکم فرزندان عمويت گردن 

نمي نهي؟ از آنها هيچ گونه بدي به تو نخواهد رسيد«، فرمود: 

لِيِل َو َل ُأِقرُّ َلُكْم إِْقَراَر اْلَعبِيِد. )ابومخنف، 1417ق،  َل َو الل�ِه َل ُأْعطِيُك�ْم بَِيِدي إِْعَطاَء الذَّ

ص209؛ مجلسي، 1403ق، ج45، ص7(..

ن��ه.به.خداوند،.نه.دس��تم.را.]براي.بيعت[.همانند.ذليالن.در.دس��تان.ش��ما.خواهم.
گذاشت.و.نه.مثل.بندگان.در.برابر.شما.کرنش.و.اقرار.مي.کنم.

6. شاد کردن ديگران

ــت که  ــرور در دل مؤمنان وجود دارد. چه زيباس ــياري در خصوص ادخال س روايات بس

پيروان اهل بيت: خصوصًا زائران حضرت اباعبداهلل7 با رفتارهاي سنجيده و برخوردهاي 

شايسته در شادي و نشاط برادران ايماني خود سهيم باشند و آسايش و آرامش را به آنان هديه 
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ــان فرمود: »از محبوب ترين کارها  ــام بن حكم از امام صادق7 نقل مي کند که ايش کنند. هش
ــيله برطرف نمودن گرسنگي و رفع گرفتاري و پرداخت  ــاد کردن مؤمن به وس نزد خداوند ش

بدهکاري اش است« )کليني، 1407ق، ج2، ص192(.
سيره حضرت امام حسين7 اين بود که همواره دل دردمندان و بيچارگان را شاد مي کرد 

و مسلمان و غير مسلمان نيز برايش يکسان بود. در روايتي آمده است: 
ــگي غذا مي خورد. به وي فرمود: »چرا چنين  ــين7 غالمي را ديد که با س روزي امام حس
ــگ را شاد كنم، شايد من هم  ــول اهلل، من غمگينم. مي خواهم اين س مي کني«؟ گفت: »يا بن رس
شاد شوم. غم و اندوه من اين است كه مالك من شخصي است يهودي و من در نظر دارم از وي 
جدا شوم«. امام حسين7 مبلغ دويست اشرفي نزد مالك آن غالم برد. يهودي گفت: اين غالم 
من فداي قدم تو باد و اين باغ و بستان را نيز به آن غالم بخشيدم و اين  مبلغ پول را هم كه دادي 
ــما تقديم نمودم. امام حسين7 فرمود: »من نيز اين پول را به تو بخشيدم«. يهودي گفت:  به ش
»من هم قبول كردم و اين پول را به آن غالم بخشيدم«. امام حسين7 فرمود: »من نيز آن غالم 
ــالم اختيار  ــيدم«. زن آن يهودي گفت: »هم اکنون اس را آزاد کردم و اين پول و باغ را به او بخش
نمودم و مهريه ام را به شوهرم بخشيدم«. شوهرش گفت: »من نيز مسلمان شدم و اين خانه ام را 

به زنم بخشيدم« )مجلسي، 1403ق، ج44، ص194(.

7. تواضع

حضرات معصومين: با وجود داشتن شخصيت واال و کم نظير، بسيار فروتن و متواضع 
ــتند. درباره حضرت امام حسين7 گفته شده  ــخصيت ديگران احترام مي گذاش بودند و به ش
ــد و اين آيه را تالوت مي كرد: )إِنىَُّه ل ُيِبُّ  ــان با فقيران و بيچارگان هم غذا مي ش ــت: ايش اس
ِبِيَن( )نحل، 23(؛ »خدا.افراد.متكبر.را.دوست.ندارد«. سپس فقرا را هم به منزل خود دعوت 

ْ
ُمْسَتك

ْ
ال

مي کرد )همان، 1403ق، ج44، ص189(.

ــده نمونه بسيار اندکي از اخالق و رفتار آموزنده امام حسين7 است. پيروان  موارد يادش

ــيره عملي اهل بيت خصوصًا حضرت  ــتداران خاندان عصمت و طهارت: که از س و دوس

ــوان الگوي زندگي خود برگزيده اند،  ــين7 الهام مي گيرند و آن بزرگواران را به عن امام حس
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ــي، زندگي خود را همرنگ الگوهاي خود  ــند در اخالق فردي، خانوادگي و اجتماع مي کوش

قرار دهند. 

ــرکت کنندگان در راهپيمايي اربعين نيز که با هدف زيارت امام حسين7 و تداوم خط  ش

سرخ حسيني در اين مراسم شرکت مي کنند، جلوه هاي زيبايي از اخالق حسيني را به نمايش 

ــيني و راهپيمايان، اخالق و رفتار، بلکه تمام برنامه هاي زندگي  مي گذارند. زائران اربعين حس

خود را به گونه اي تنظيم مي کنند که در راستاي اوامر الهي و سنت پيامبر اسالم9 و برآورنده 

ــد. اربعين فرصت خوبي براي ايجاد تحول  ــين7 باش رضايت ائمه اطهار خصوصًا امام حس

ــت. افراد در اين پياده روي فرصت فکر کردن پيدا مي کنند تا به وضعيت  مثبت در زندگي اس

فعلي و اهداف آينده شان فکر کنند؛ به اينکه چه کارهايي را بايد براي پيشرفت در زندگي شان 

انجام دهند و چه رفتارهايي را بايد در تعامل با ديگران خصوصًا خانواده خود حذف يا تقويت 

کنند. توجه به همين نکات باعث مي شود بعد از برگشتن از اين سفر، زمينه براي تغيير و تحول 

ــود. بدين جهت پياده روي براي  ــوي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي افراد فراهم ش معن

زيارت امام حسين7 در ايام اربعين، از جهات متعدد داراي ارزش، فضيلت و نقش مثبت در 

زندگي انسان است که شايد صرف حضور در حرم و خواندن زيارتنامه، چنين دستاوردي به 

همراه نداشته باشد. 

ــتاوردهاي اخالقي پياده روي و زيارت امام حسين7 را از دو  در ادامه مقاله برخي از دس

بعد فردي و اجتماعي بررسي مي کنيم:

دستاوردهاي اخالقي راهپيمايي اربعين

1. اخالق فردي

الف(خودسازيوتهذيبنفس

ــيار فوق العاده اي دارد  ــين7 پاداش بس ــر پايه روايات، پياده روي براي زيارت امام حس ب

ــواب و ارزش هاي فوق العاده،  ــيدن به آن ث ــي، 1409ق، ج14، ص439(. اما الزمه رس ــر عامل )ر.ک: ح
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فراهم بودن شرايط روحي و معنوي است که يکي از مهم ترين آنها خودسازي، صفاي باطن و 

ايستادگي در برابر هواهاي نفساني و رذايل اخالقي است. همان طور که ياران باوفاي حضرت 

سيدالشهدا7، از جاذبه هاي فريبنده دنيا گذشتند و با وجود اينکه امام حسين7 بيعت خود را 

از آنان برداشت و از آنها خواست جان خود را حفظ کنند و از معرکه جنگ بيرون بروند، آنان 

ــان دادند و خويش را فداي مکتب حسين7 کردند. حضرت عباس7  وفاداري خود را نش

دعوت نامه شمر بن ذي الجوشن را رد کرد و اوج وفاداري خود را به امام حسين7 نشان داد. 

ــش در کربال حضور پيدا کرده بود، جهاد در  همچنين وهب، تازه داماد که همراه با نوعروس

رکاب فرزند رسول خدا و شهادت در راه دين را به زندگي دنيايي و لحظات شيرين زندگي 

در کنار همسر ترجيح داد. 

زائران اباعبداهلل7 و شرکت کنندگان در راهپيمايي اربعين نيز با اين حرکت خود مي کوشند 

ــيوه زندگي  ــي بجويند و ش در تمام صحنه هاي زندگي به آن الگوهاي اخالقي و معنوي تأس

آنان را برگزينند. اين زائران، خود را مثل آن رزمندگاني مي دانند که پس از بازگشت از نبردي 

سنگين، پيامبر خدا9 به آنان فرمود: »جهاد اکبر هنوز براي شما باقي مانده است« )شيخ صدوق، 

1361ش، ص160(. بدين جهت مي کوشند وجود خود را که به عطر معنويت خوش بو شده است، 

از همه آلودگي ها و معاصي مصون دارند. 

زيارت حضرت اباعبداهلل7 و اوالد و اصحاب شهيدش که جلوه اي از نور خدا و تجسم 

ــتند، زائران را متوجه نقايص خود مي کند و راه بازگشت و توبه  خلوص، عبوديت و پاکي هس

را برايشان هموار مي کند. ازاين رو پياده روي براي زيارت حضرت اباعبداهلل7، فرصت مناسبي 

براي بازگشت به اصالت هاي خويش است؛ دريچه اي به سوي تزکيه و پاکسازي درون از همه 
آلودگي ها و رذايل و آراستن به فضيلت هاي اخالقي و رفتاري. 

ب(آرامشروحيورواني

انسان ها بر حسب تقاضاي فطرت به تکيه گاهي مطمئن نياز دارند )ر.ک: روم، 30( که تعاليم ديني 

ــيله توجه دادن انسان به آفريدگار دانا و توانا پاسخ اطمينان بخش داده و  اين نياز فطري را به وس
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ــيدن به آن نيز راهنماياني قرار داده است. رفتن به زيارت اولياي الهي در حقيقت گامي  براي رس

براي رسيدن به خداوند است. زيارت حضرات معصومين به هدف دار و جهت دار بودن زندگي 

انسان کمک مي کند و در قلب و روح زائر نوعي اطمينان، آرامش و اميدواري به وجود مي آورد. 

التماس زائر به خداوند در چنين مكان هاي منوري براي اينکه آن وجودهاي مقدس به اذن الهي 

ــت که خداوند به حرمت آن پاكان، لطف خويش را شامل  ــفاعت كنند يا اين درخواس برايش ش

ــد و او را از غم هاي جانكاه، نگراني هاي  ــه رحمت الهي اميدوارتر مي کن ــال او کند، زائر را ب ح

فرساينده و آشفتگي هاي رواني مي رهاند. 

ــين7 از سراسر جهان به  ــرکت کنندگان در راهپيمايي اربعين حضرت اباعبداهلل الحس ش

احترام خون پاک آن حضرت و مرارت هاي خاندان مظلومش به سوي کربال حرکت مي کنند. 

آنان به صراحت ابراز مي دارند که وقتي با هدف زيارت مرقد نوراني امام حسين7 در مسير 

راهپيمايي قرار مي گيرند، ناخودآگاه احساس سبکي مي کنند و به آرامش مي رسند. اين يکي از 

نشانه هاي زدوده شدن گناهان از صفحه قلب است. به فراخور اين فرآيند، شاهديم که زائران 

از جهت اخالقي و رفتاري ارتقا مي يابند. بنابراين پياده روي اربعين، زمينه رشد معنوي انسان 

ــات روزگار و مصائبي که بر او وارد مي آيد، صبور  ــد و او را در برابر ناماليم ــم مي کن را فراه

ــين7 مرهم دردها و التيام بخش آالم روحي و  ــازد. گويا زيارت مرقد شريف امام حس مي س

موجب آرامش قلب انسان است.

ج(عزتمنديوتعاليشخصيت

منا بَِن آَدَم...(  رىَّ
َ
َقد ك

َ
از منظر قرآن، انسان موجودي باارزش و داراي منزلت رفيع است: )َو ل

ــراء، 70(؛ »به.يقين.فرزندان.آدم.را.کرامت.داديم...«. در پرتو اين کرامت ذاتي که به عنوان يکي  )اس

ــندگان زير نظر آيت اهلل مصباح يزدي، 1390ش،  ــود )جمعي از نويس ــناخته مي ش از مباني تعليم و تربيت ش

ص189(، اولياي الهي همواره انسان را به پاسداري از ارزش هاي خويش و پرهيز از اموري که 

ارزش انسان را خدشه دار مي کند، توصيه کرده اند )شريف رضي، 1369ش، حکمت 456(. امام علي7 

ارزش انسان را موهبتي الهي مي داند که در صورت ضايع شدن، جبران آن ممکن نخواهد بود: 
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َغائِِب َفإِنََّك َلْن َتْعَتاَض بَِما َتْبُذُل ِمْن  َو َأْكِرْم َنْفَس�َك َعْن ُكلِّ َدنِيٍَّة َو إِْن َس�اَقْتَك إَِلى الرَّ

َنْفِسَك ِعَوضًا... )همان، 1369ش، نامه 31(. 

فرزندم،.....با.گرامي.داش��تن.نفس.خود،.آن.را.از.هر.پستي.حفظ.كن،.هر.چند.تو.

را.به.نعمت.هاي.فراوان.برساند؛.زيرا.در.برابر.مقداري.كه.از.كرامت.نفس.به.خرج.

مي.گذاري،.عوضي.به.دست.نخواهي.آورد.

تاريخ حسين بن علي8 نشان مي دهد آن بزرگوار در طول حيات نوراني خود، به  ويژه در 
نهضت کربال، همواره از کرامت انسان سخن گفته، پذيرش حکومت يزيد را مساوي با ذلت و 
خواري شمرده و شأن خود را برتر از آن دانسته است که به چنين خفت و خواري  اي تن بدهد. 
ــهدا7 در طول تاريخ طنين انداز بوده و به شعار هر آزاده اي تبديل  ُة« سيدالش لَّ »َهيهاَت ِمّنا الذِّ

شده و يکي از درس هاي نهضت خونين کربالست. امام حسين7 به عنوان آموزگار حريت و 
آزادگي، خود را موظف مي دانست که مردم خفته آن عصر را بيدار کند و اين احساس کرامت 

را به همه مردم، خصوصًا شيعيان و پيروان خود منتقل کند.
ــين7 اعتالي شخصيت و منزلت انسان را به دنبال دارد  ــير امام حس قطعًا حرکت در مس
ــمنان، و احياگر روحيه  ــود و اعالم موضع در برابر دش ــن، نوعي ابراز وج ــاده روي اربعي و پي
ــي و اعتقادي با آن نورهاي پاک،  ــت؛ چراکه هرگونه ارتباط قلب عزت طلبي و ذلت گريزي اس
نوعي احساس کرامت و ارزشمندي براي انسان به ارمغان مي آورد. اينکه پيروان و ارادتمندان 
اهل بيت: در طول تاريخ هرگز زير بار ذلت نرفته اند، نتيجه درسي است که از مکتب تربيتي 

اهل بيت خصوصًا ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين7 گرفته اند. 

د(صبرومقاومتدرراهخداوند

ــبت صبر به  ــر در تعاليم اخالقي، اهميت ويژه اي دارد؛ به گونه اي که بر پايه روايات، نس صب
ــبت سر به بدن است؛ همان گونه که با نبود سر، بدن انسان فاقد حيات مي شود،  ايمان، مانند نس
اگر انسان مؤمن از صبر بي بهره باشد، ايمان او نيز فاقد ارزش خواهد بود )کليني، 1407ق، ج2، ص89(. 
مراسم راهپيمايي اربعين همراه با انواع سختي ها و مرارت ها مانند خستگي جسماني، تاول 
زدن پاها، گرفتگي عضالت بدن، آفتاب سوختگي، سرماخوردن و بيماري، بي خوابي و... همراه 
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ــت که تحمل اين مشکالت، نيازمند صبوري و شکيبايي است. بسياري از شرکت کنندگان  اس
ــت در زندگي خود گرفتاري هاي زيادي داشته و از نظر مالي  در راهپيمايي اربعين، ممکن اس
ــير دشوار  ــخصي و تنها با انگيزه معنوي قدم در اين مس ــند، اما با هزينه ش هم در مضيقه باش
مي نهند؛ زيرا معتقدند که حضور در مراسم اربعين، بهترين فرصت براي افزايش توانمندي هاي 
روحي و جسمي و تمرين مقابله با مرارت ها و دشواري هاست و انسان را پخته تر، و روحش 
را زالل تر مي کند. )ر.ک: تميمي آمدي، 1366ش، ص305(. آنان معتقدند که رضاي الهي و بهشت برين 
با عافيت طلبي و خوش گذراني به دست نخواهد آمد. حضرت امام باقر7 در روايتي فرمود: 

ْنَي�ا َدَخَل اْلَجنََّة.... ْبِر َفَم�ْن َصَبَر َعَلى اْلَمَكاِرِه فِي الدُّ اْلَجنَّ�ُة َمْحُفوَف�ٌة بِاْلَمَكاِرِه َو الصَّ

)کليني، 1407ق، ج2، ص89(..

بهشت.با.سختي.ها.و.صبر.براي.آن.آميخته.شده.است..هرکس.]در.راه.اداي.وظيفه.و.

اطاعت.پروردگار[.بر.تلخي.ها.و.سختي.هاي.دنيا.صبور.باشد،.وارد.بهشت.مي.شود.

ــکيبايي  ــه اينکه پياده روي اربعين يک کالس عملي براي باال بردن صبر، تحمل و ش نتيج
است. مواجه شدن با سختي هاي مسير و تحمل کمبود امکانات و خستگي سفر، باعث مي شود 
ــختي را  ــته اند و طعم س ــتري داش افرادي که در زندگي همواره در رفاه بوده و امکانات بيش
ــيده اند، نگرششان به زندگي تغيير کند. آنان که مرفه بار آمده اند، گرفتار سستي در اراده  نچش
و ناپختگي در تصميم هاي زندگي مي شوند؛ اما بعد از شرکت در اين راهپيمايي و ديدن اين 

رنج ها و مرارات ها اعتراف مي کنند که بزرگ شده اند و شخصيتشان رشد يافته است. 

2. اخالق اجتماعي

يکي از ابعاد مهم راهپيمايي اربعين که فرصت بسيار ارزشمندي براي بهره برداري محسوب 

ــود، جنبه اجتماعي آن است. در اين بخش به برخي از دستاوردهاي اخالقي اربعين در  مي ش

ُبعد اجتماعي اشاره مي گردد:

الف(محبت،همدليوبرادري

يکي از دستاوردهاي اجتماعي راهپيمايي اربعين اين است که همه شرکت کنندگان با يکديگر 
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احساس صميميت و همدلي و برادري مي کنند. در اين اجتماع عظيم، دوستداران اهل بيت:، 

ــور دنيا و از مليت هاي مختلف، با خلوص و عشق، دور هم جمع مي شوند تا براي  از ده ها کش

امام خود سوگواري کنند و مرام آن حضرت را نصب العين خود قرار دهند. در پرتو اين عالقه 

مقدس، اجتماعي تشکيل مي شود که عالي ترين نوع تعامالت اخالقي و رفتاري را در آن شاهديم 

ــدون در نظر گرفتن رنگ و  ــه با يکديگر در نهايت صفا، صميميت و محبت، ب ــم هم و مي بيني

ــت،  ــين7 اس ــخص که همان مرام امام حس ــير و با يک مقصد مش نژاد و مذهب، در يک مس

ــامح  حرکت مي کنند. در اين حرکت عظيم اجتماعي، رويه عمومي مردم پايبندي به فرهنگ تس

ــت؛ چراکه پيامبر اکرم9 و اهل بيت طاهرين: همواره تالش مي کردند مردم را به  و مداراس

عنوان برادران ايماني به رفتارهاي صميمي وادار کنند و به فضيلت هاي اخالقي بيارايند. از امام 

صادق7 روايت شده است که مي فرمود: 

يَن فِي الله ُمَتَواِصلِيَن ُمَتَراِحِميَن َتَزاَوُروا َو َتَلَقْوا  ُق�وا الله َو ُكوُنوا إِْخَوًة َبَرَرًة ُمَتَحابِّ اتَّ

َو َتَذاَكُروا َأْمَرَنا َو َأْحُيوُه )همان، 1407ق، ج2، ص175(.

تقوا.پيشه.کنيد.و.براي.يکديگر.برادران.نيکو.باشيد..به.خاطر.خدا.يکديگر.را.دوست.

بداريد.و.با.هم.پيوند.دوس��تي.برقرار.کنيد.و.همديگر.را.ببينيد.و.درباره.امر.اهل.بيت.

)فرهنگ.و.معارف.و.حقوق.اهل.بيت:(.مذاکره.کنيد.و.امر.ما.را.زنده.کنيد..

ب(سخاوتومهماننوازي

بر پايه روايات، سخاوت از خصلت هاي پيامبران و نشانه مؤمن است که خميرمايه دوستان 

ــت )جعفر بن محمد8، 1400ق، ص82(. اين خصلت اجتماعي، موجب  ــته شده اس خدا بر آن سرش

ــان به خداوند و ورود به بهشت مي گردد. دارندگان اين خصلت، پناهگاه مردم اند و  تقرب انس

ــخاوت خود، همانند باران که عامل حيات روي زمين است، باعث طراوت زندگي مردم  با س

مي شوند )حميري، 1413ق، ص72 و 73(. بسياري از مسلمانان با تأسي به سيره حضرات معصومين: 

سخاوت را به عنوان يک فضيلت و مصداق اطاعت پروردگار، مورد توجه قرار داده و از دارايي 

مادي و معنوي خود، هرچند اندک باشد، به ديگران مي بخشند )جعفر بن محمد8، 1400ق، ص83(.



فصلنامه فرهنگ زيارت
80

در مراسم جهاني اربعين حسيني هم صحنه هاي زيبايي از مهرباني، صميميت، بخشش و 

سخاوت در عراق، ايران و ديگر مناطق مشاهده مي شود. با نزديک شدن به ايام اربعين، عاشقان 

ــهدا7، در عراق و ديگر کشورها اندوخته هاي مادي خود را  و دل باختگان حضرت سيدالش

براي پذيرايي از زائران اباعبداهلل الحسين7 به موکب هاي متعددي که در مسير منتهي به کربال 

وجود دارد، مي آورند و  نياز هاي گوناگون زائران را برآورده مي کنند تا با اين کار، ارادت خود 

ــين7 ابراز کنند. تکريم زائرين از سوي مردم سخاوتمند عراق بسيار  را به حضرت امام حس

ــتودني است و هرکس به اندازه  وسع و توان خود در پذيرايي از زائران اربعين  ــم گير و س چش

شرکت دارد؛ به گونه اي که طوالني ترين و بزرگ ترين سفره  پذيرايي دنيا را در اربعين مي توان 

ديد؛ سفره اي که هر سال از مرز ايران تا کربال در مدت چند روز گسترده مي شود و از بيست 

ــود و براي صرف غذاها به آنان التماس مي کنند. اين  ــي ميليون ميهمان پذيرايي مي ش الي س

رويداد در دنيا بي سابقه و بي نظير است. 

ــود؛ به  ــتگي در مردم مي ش ــدن روحيه ايثار و از خودگذش چنين حرکتي باعث نهادينه ش

ــخاوت،  ــم اربعين را بزرگ ترين و پرجمعيت ترين کالس آموزس س طوري که مي توان موس

گذشت و ايثار ناميد.

ج(اتحادوانسجاماجتماعي

ــت، مهم ترين  ــري با محوريت فرهنگ اهل بيت: اس ــن، بزرگ ترين اجتماع بش اربعي

ويژگي اين حضور خيره کننده جهاني اين است که اغلب شرکت کنندگان بر يکدلي مي انديشند 

ــلمانان را مرهمي براي آالم منطقه مي دانند. وحدت مسلمانان بر  و وحدت و يکپارچگي مس

محور تعاليم نوراني اسالم و قرآن و عترت: موضوعي است که خداي متعال در قرآن،1 و 

اولياي الهي در سخنان خود همواره مردم را بدان سفارش کرده اند.
در راهپيمايي اربعين، هر سال بيش از بيست ميليون نفر با محوريت اسالم و امام حسين7 
ــند و يک نقطه مشترک دارند و  ــو به حرکت در مي آيند، همه به يک هدف مي انديش در يک س

وا...(.)آل.عمران،.103(.
ُ
 َو ل َتَفرىَّق

ً
1..)َو اْعَتِصُموا ِبَْبِل اهللِ َجِيعا
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اين عامل مهمي براي شکل گيري و تداوم اتحاد ميان مسلمانان است و نشان مي دهد مکتب اهل 
ــيار قدرتمند است. بايد پيروان همه  ــي به آن بس بيت: در ايجاد اتحاد ميان مردم و ثبات بخش
مذاهب که محبت خاندان پيامبر و رعايت حرمتشان را وظيفه خود مي دانند، از اين فرصت براي 
نزديک شدن افکار و ساليق به يکديگر بهره ببرند و در مسير وحدت بيشتر مسلمانان بکوشند 

و روز به روز بر اقتدار و عظمت خود بيفزايند.

د(عدالتطلبيوظلمستيزي

بر اساس بيان قرآن، مستکبران براي تحکيم پايه هاي قدرت خود همواره ميان مردم اختالف 

ــيله، نيروي متراکم و عظيم آنان را تضعيف، و آنها را گرفتار خفت و  مي انداختند تا بدين وس

خواري کنند و به پذيرش سلطه ظالمانه خود مجبور سازند. )ر.ک: قصص، 4(.

رهبران الهي دقيقًا همين موضوع را نوک پيکان حمالت خود به قدرت هاي استکباري قرار مي دهند و 

مي کوشند مردم را از ظلم پذيري و زندگي ذلت بار نجات دهند و آنان را به عزت برسانند. 

ــر باز زد؛ اما نه از روي تکبر، بلکه به استناد  ــين7 از پذيرش حکومت يزيد س امام حس

سخن جد بزرگوارش9 که آن را مساوي با نابودي شريعت محمدي مي دانست و حکومت 

َمٌة َعَلي آِل ُسْفَياَن« )ابن نما حلي، 1406ق، ص25؛ ابن  را بر آل ابوسفيان حرام اعالم کرد: »ْلِخَلَفُة ُمَحرَّ

طاووس، بي تا، ص24(.

ــز جايي ندارد. مرام  ــتم پذيري و فرومايگي هرگ ــين بن علي8 س بنابراين در مرام حس

حسين، عدالت خواهي و ظلم ستيزي است. آن حضرت فرمود: 
هان.اي.مردم،.اي.عصرها.و.نسل.ها،.به.هوش.باشيد.كه.اين.فرومايه،.فرزند.فرومايه،.

اينك.مرا.ميان.دو.راه.و.دو.انتخاب.قرار.داده.اس��ت:.بر.س��ر.دو.راهي.ذلت.پذيري.

و.تس��ليم.خفت.بار.در.برابر.فرومايگان.و.بيدادگران.حاك��م،.يا.مرگ.پرافتخار.و.

باعزت.و.سرفرازي،.و.چقدر.دور.است.از.ما.كه.ذلت.و.خواري.را.برگزينيم..خدا.

و.پيامب��ر.او.و.ايمان.آوردگان.و.دامان.هاي.پاك.و.غيرتمند.و.جان.هاي.ستم.س��تيز.

و.باش��رافت.نمي.پذيرند.كه.ما.فرمانبرداري.فرومايگان.و.استبدادگران.پست.را.بر.
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شهادت.مقدم.بداريم.)ابن نما حلي، 1406ق، ص55؛ ابن شعبه، 1404ق/1363ش، ص241(.

ــين7 و  ــردم در راهپيمايي اربعين، به معناي لبيک به نداي امام حس ــقانه م حضور عاش

تأسي به آن حضرت، در آزادگي و عدالت خواهي و ظلم ستيز و پاسخ به نداي »هل من ناصر« 

ــورا جرياني فرازماني و فرامکاني و براي همه بشريت در  ــيني است؛ چراکه نهضت عاش حس

تمام زمان هاست.

نتيجه گيري

سيره عملي و زندگي پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت: سرمشق زندگي دوستداران، 

خصوصًا شيعيان و پيروان راستين آنان است. پيامبر اسالم9 براي عملي کردن مکارم اخالق 

مبعوث شد و ائمه اطهار: زيباترين صحنه هاي اخالق کريمانه را با تواضع، حلم و بردباري، 

گذشت و ايثار، برآوردن حوايج دردمندان و خدمت به بندگان خدا، اجراي عدالت و مبارزه با 

ظلم و فساد و... به منصه ظهور رساندند و عالي ترين شيوه اخالقي را به شيعيان خود آموختند. 

ــين7 نيز در راهپيمايي اربعين، با آراستن  ــتداران اهل بيت خصوصًا امام حس رهروان و دوس

خود به تقوا و تهذيب نفس، و ايستادگي در برابر دشمن درون و بيرون، جلوه هاي بي نظيري 

از اخالق و رفتار کريمانه را به نمايش مي گذارند. آنان با آگاهي کامل از نقشه هاي تفرقه افکنانه 

ــلمانان اعم از شيعه و سني مي دانند و تبليغات بيگانگان را به  ــمنان، خود را برادر همه مس دش

هيچ مي انگارند. آنان عزت را در خط سرخ حسين7 جست وجو مي کنند و بر رشد روحي 

و فکري، مادي و معنوي، اجتماعي و سياسي مسلمانان و استقالل همه جانبه پافشاري مي کنند. 

ــت که توطئه ها را خنثا،  ــن جهت، راهپيمايي اربعين را مي توان خيزش توفنده امتي دانس بدي

صفوف مسلمان را به هم فشرده تر، و دل ها را به هم نزديک تر مي کند.
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