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کلمه نخست

تو را  این گونه زیارت میکنم
سلام بر ولی خ اد و دوست او .سلام بر خلیل خ اد و بنده نجیب او .سلام بر بنده برگزیده خ اد و فرزند برگزیده
اش .سلام بر حسین مظلوم و شهید .سلام بر آن بزرگواری که به گرفتاریها اسیر بود و کشته اشک
روان گردید؛خدایا من براستی گواهی دهم که آن حضرت ولی و نماینده تو و فرزند ولی تو بود و برگزیده
ات و فرزند برگزیده ات بود که کامیاب شد.
به بزرگ ادشــت تو ،گرامیش کردی بهوســیله شــهادت و مخصوصش داشــتی به ســعادت و برگزیدی او را به
پاکزادی و قرارش دادی یکی از آقایان و از رهروان پیشرو و یکی از کسانی که از حق دفاع کردند.
میراثهای پیامبران را به او دادی و از اوصیایی که حجت تو بر خلقت هستند قرارش دادی .او نیز در دعوت
مردم جای عذر و بهانه ای (برای کســی) نگذارد و بی دریغ خیرخواهی کرد و جان خود را در راه تو داد؛ تا
برهاند بندگانت را از (گرداب) جهالت و نادانی و ســرگردانی (در وادی) گمراهی و چنان شــد که همدســت
شدند بر علیه آن حضرت.
کســانی کــه دنیــا فریبشــان داد و فروختنــد بهــره (کامــل و ســعادت خــود را) به بهای پســت و ناچیــزی و بداد
آخرتش را در مقابل بهایی اندک و بی مقدار .خود را در چاه هوا و هوس سرنگون کردند و تو و پیامبرت را به
خشم آوردند و پیروی کردند از میان بندگانت آنانی را که اهل دو دستگی و نفاق بودند و کسانی را که
بارهای سنگین گناه بدوش میکشیدند و بدین جهت مستوجب دوزخ گشته بودند .آن حضرت (که
چنان دید) با شکیبایی و پاداش جویی با آنها جهاد کرد تا خونش در راه پیروی تو ریخت و حریم مقدسش
شکسته شد.خدایا آنان را لعنت کن به لعنتی و بالدار و عذابشان کن به عذابی دردناک.
سلام بر تو ای فرزند رسول خدا .سلام بر تو ای فرزند آقای اوصیاء .گواهی دهم که بهراستی تو امانتدار
خ اد و فرزند امانت دار اویی .سعادتمند زیستی و ستوده از دنیا رفتی و گمگشته و ستمدیده و شهید درگذشتی
و نیز گواهی دهم که خ اد براستی وفا کند بدان وعده ای که به تو داده و به هلاکت رساند هرکه را
که دســت از یاریت برداشــت و عذاب کند کســی که تو را کشــت و گواهم دهم که تو به خوبی وفا
کردی به عهد خ اد و جهاد کردی در راه او تا مرگت فرا رسید.
خ اد لعنت کند کسی که تو را کشت و خ اد لعنت کند کسی که به تو ستم کرد و خ اد لعنت
کند مردمی که شنیدند جریان کشتن و ستم تو را و بدان راضی بودند.
خدایا من تو را گواه میگیرم که من دوســت دارم هر که او را دوســت دارد و دشــمنم با هر که او را
دشمن دارد .پدرم و مادرم به فدایت ای فرزند رسول خ اد گواهی دهم که تو بهراستی نوری بودی در پشت
پدرانی بلند مرتبه و رحمهایی پاکیزه که آلوده ات نکرد اوضاع زمان جاهلیت به آلودگیهایش و در برت
نکرد از لباسهای چرکینش و گواهی دهم که بهراستی تو از پایههای دین و ستونهای محکم مسلمانان
و پناهگاه مردمان با ایمانی و گواهی دهم که تو بهراســتی پیشــوای نیکوکار با تقوا و پســندیده و پاکیزه
و راهنمــای راه یافت ـهای و گواهــی دهــم کــه همانــا امامــان از فرزندانت روح و حقیقت تقوی و نشــانههای
هدایت و رشتههای محکم (حق و فضیلت) و حجتهایی بر مردم دنیا هستند و گواهی دهم که من به
شــما ایمان دارم و به بازگشــتتان یقین دارم با قوانین دینم و عواقب کردارم و دلم تســلیم دل شــما اســت و
کارم پیرو کار شما است و یاریم برایتان آماده است تا آنکه خ اد در ظهورتان اجازه دهد.
پس با شــمایم نه با دشــمنان شــما ،درودهای خ اد بر شــما و بر روانهای شــما و پیکرهایتان و حاضرتان و
غائبتان و آشکارتان و نهانتان .آمین ای پروردگار جهانیان.
متن ترجمه زیارت نامه اربعین

6
رهبـر معظـم انقلاب ،حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در دیـدار اخیر بـا جمعی از
موکـبداران عراقـی بـر نقـش عظیـم اربعین در ظرفیت سـازی بـرای تمدن
نویـن اسلامی ،گسـترش آشـنایی ملـل مختلـف بـا اباعبـداهلل الحسـین(ع)
و ترویـج پیـام همدلـی و محبـت میـان مسـلمانان تأ کیـد فرمودنـد .در
نخسـتین مطلـب ایـن بخـش متن بیانات ایشـان و پـس از آن یادداشـتی از
ایـرج مسـجدی ،سـفیر جمهـوری اسلامی و رئیـس سـتاد ایرانـی اربعیـن در
عراق درباره رفتار کریمانه عراقیها با زائران سـاالر شـهیدان را میخوانیم.
مقالـه بعـدی در دو بخـش «آموزههـای اربعیـن» و «درنـگ در فـرازی از
زیـارت اربعیـن» بـه بیـان دیدگا ههـای رهبـر انقلاب دربـاره اربعیـن حسـینی
پرداختـه اسـت .سـپس در گفتگـو بـا حجتاالسلام والمسـلمین حاج شـیخ
حسـین انصاریـان ،ضـرورت زیـارت سیدالشـهدا و جایـگاه زیـارت اربعیـن
بررسـی شـده اسـت .تحلیلـی تاریخـی و جامـع از چرایـی اهمیـت زیـارت
اربعیـن برگرفتـه از سـخنرانی  35سـال پیش رهبر معظم انقلاب ،مقالهای
درباره ثواب عظیم خدمت به زائران اباعبداهلل الحسین(ع) و گفتگویی با
حجتاالسالم والمسلمین دکتر سید مفید حسینی کوهساری در خصوص
اهمیـت اربعیـن و ابعـاد تمدنـی آن مطالـب دیگـر ایـن بخـش هسـتند.

راهــــــــبرد

ّ
جانهای ما به یکدیگر متصل است
یا لیتنا کنا معکم
به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

رهبر معظم انقالب
در دیدار جمعی از موکبداران عراقی:

جانهای ما
به یکدیگر
ّ
متصل است
ً
اخیـرا رهبـر معظـم انقلاب ،حضـرت آیتاهلل خامنـهای در دیـدار با جمعی
از موکـبداران عراقـی نکاتـی را دربـاره حرکـت عظیـم اربعیـن و نقـش آن
در ظرفیتسـازی بـرای تمـدن نویـن اسلامی ،گسـترش آشـنایی ملـل مختلـف
بـا اباعبـداهلل الحسـین(ع) و ترویـج پیـام همدلـی و محبـت میـان مسـلمانان بیـان
فرمودنـد .متـن سـخنرانی ایشـان را میخوانیـم.
خیلی خوشآمدید برادران عزیز؛ جلسه برای من ،یک جلسه بهیادماندنی و تاریخی
است .آنچه در این جلسه گفته شد ،شعری که خوانده شد ،مرثیهای که سروده شد،
هر کدام یک نشانه گویایی از عظمت حادثه کربال و عظمت حســینبنعلی (سالم اهلل علیه)
است؛ خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم .امیدواریم در این سفر به شما برادران عزیز در خانه
خودتان و بین بــرادران خودتان خوش بگــذرد .من چند جمله ،چند کلمه یادداشــت کردهام
که به شما عرض بکنم.
     تشکر از صمیم قلب
ّ
ّ
ّ
ّاولین کلمه تشکر اســت؛ از صمیم قلب ،خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم ،هم
ّ
ّ
از شما موکبداران که در ایام اربعین کرامت را و رحمت و مودت را به منتهادرجه رساندهاید،
هم از همه ّملــت بزرگ عراق و هم از مســئولین در دولت عراق که ّ
امنیت را و فضــا را و زمینه را
فراهم کردهاند ،هم به خصوص از علمــای بزرگوار و مراجع عظام عراق کــه فضای زیارت را،
ّ
فضای برادری بین آحاد مردم و بین دو ملت را فراهم کردهاند؛
8
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ً
ّ
حقیقتا جای تشــکر دارد .آنچه برای ما نقل میشود از رفتار
میان راه و رفتار کریمانه
شــما برادران عزیز عراقی در
ِ
مواکب ِ
شــما بــا زائــران حســینی ،چیزهایــی اســت کــه نظیر نــدارد؛
در دنیای امــروز ایــن چیزها نظیر نــدارد .همچنــان که خود
راهپیمایــی اربعین در تاریــخ نظیر ندارد ،رفتار کریمانه شــما
ً
هم حقیقتا نظیر و شبیهی ندارد.
شــما کرامــت اســامی و کرامــت عربــی را در رفتــار خودتــان و
اعمال خودتان نشــان دادهاید و همه به عشــق ّ
سیدالشــهدا
(ســام اهلل علیــه) اســت ،بــه عشــق حســینبنعلی اســت؛
از روی عشــق و عالقــهای کــه بــه امــام حســین داریــد ،پــای
زائــر امــام حســین را شستوشــو میدهیــد ،بــدن او را در
خستگیهای شــدید کمک میکنید ،مالش میدهید ،به او
غذا میدهید ،به او جای خواب میدهید ،چون زائر حســین
است .این عشق به حســینبنعلی یک امر استثنائی است؛
شــبیه ایــن را در هیــچ جــا ،در هیــچ زمــان ســراغ نداشــتیم و
نداریم .و امیدواریم خداوند متعال این عشــق را در دلهای
شما ،در دلهای ما روزبهروز افزایش بدهد.
ّ
البته این توفیقی که شما در این زمینه پیدا کردهاید هم یک
رحمتی از ســوی پروردگار است به شــما؛ این توفیقی که شما
به دســت آوردهاید بــرای پذیرایــی از میهمانان امام حســین
(علیه ّ
الســام) ،خیلی چیز باارزشــی اســت؛ ایــن نعمت الهی
اســت ،این رحمت الهی اســت ،این را هم باید قدر دانست و
میدانیم که شماها قدر میدانید.
     حادثه بینظیر
مطلــب ّدوم در مورد اصــل ایــن راهپیمایی اربعین اســت که
ً
حقیقتــا یک حادثــه بینظیری اســت؛ مــا نه فقــط در دوران
خودمان در دنیا ،بلکه در تاریخ هم ســراغ نداریم یک چنین
اجتماعی ،یک چنین حرکتی را هر ســال ،و هر ســال گرمتر از
ســال قبل ّاتفاق بیفتد؛ بینظیر اســت .این حرکت حســینی
در گســترش معرفــت به امــام حســین (علیــه ّ
الســام) نقش
ً
دارد .اربعیــن بــا ایــن حرکتی کــه عمدتــا بیــن نجــف و کربال
در راهپیمایــی هــر ســال بــه وجــود میآیــد بینالمللــی شــد؛
چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد؛ امام حسین
(علیه ّ
السالم) و معرفت حســینی به برکت این حرکت عظیم
مردمی بینالمللی شد ،جهانی شد.
مــا امــروز احتیــاج داریــم کــه حســینبنعلی را بــه دنیــا
بشناســانیم؛ دنیــای دچــار ظلــم و فســاد و دنائــت و لئامت،
محتــاج معرفــت آزادگــی حســینی و ّ
حریــت حســینی اســت.
ّ
امــروز مــردم دنیــا ،جوانهــای دنیــا ،ملتهــای بیغــرض،
برای یک چنیــن حقیقتــی دلهایشــان میتپــد؛ [اگــر] امام
حســین (علیه ّ
معرفی بشــود ،اســام ّ
الســام) به دنیــا ّ
معرفی
ّ
شــده اســت ،قرآن معرفی شــده اســت .امروز با صدها وسیله
علیــه اســام و علیــه معــارف اســامی تبلیــغ میشــود؛ در
مقابل ایــن حرکــت خصمانه جبهــه کفــر و اســتکبار ،حرکت
معرفت حســینی میتواند یکتنه ســینه ســپر کندِ ،بایســتد
و حقیقــت اســام را ،حقیقــت قــرآن را بــه دنیــا ّ
معرفــی کند.
منطق حســینبنعلی (علیهما ّ
الســام) ،منطق دفاع از حق
اســت ،منطق ایســتادگی در مقابل ظلم و طغیــان و گمراهی
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منطق امام حســین اســت؛ امــروز دنیا
و اســتکبار اســت .این
ِ
ّ
حاکمیت کفر
به این منطق نیازمند اســت؛ امروز دنیا شــاهد
ّ
ّ
حاکمیت ظلم
حاکمیت فساد اســت ،دنیا شاهد
و استکبار و
است؛ این پیام امام حســین ،پیام نجات دنیا است؛ حرکت
عظیم اربعیــن این پیــام را در دنیا منتشــر میکنــد و به فضل
الهــی و به حــول و ّ
قــوه الهــی و بــه توفیق الهــی ،ایــن حرکت
بایستی روزبهروز تقویت بشود.
     همه زیر پرچم امام حسین(ع)
اربعیــن جهانــی شــد و جهانیتــر هــم خواهد شــد؛ ایــن خون
حســینبنعلی اســت که بعد از  ۱۴۰۰ســال دارد میجوشــد و
روزبهروز تازهتر میشود ،روزبهروز زندهتر میشود؛ این همان
پیــام عاشــورا اســت کــه از حلقــوم اباعبــداهلل و حلقــوم زینــب
کبری (سالم اهلل علیهما) در نهایت غربت و تنهایی صادر شد
و امــروز فضای عالــم را فرا گرفته اســت و فرا میگیرد .حســین
ّ
ّ
(علیه ّ
انســانیت است؛ ما شــیعیان افتخار
الســام) متعلق به
ّ
میکنیم که پیرو امام حســین هســتیم ،اما امام حسین فقط
ّ
متعلق به ما نیست؛ مذاهب اســامی ،شیعه و ّ
سنی ،همه زیر
پرچم امام حســین هســتند .در ایــن راهپیمایــی عظیم ّ
حتی
کسانی که ّ
متدین به اسالم هم نیستند شرکت میکنند و این
رشته ادامه خواهد داشت انشاءاهلل؛ این یک آیت عظمایی
اســت که خدای متعــال دارد نشــان میدهــد .در روزگاری که
دشمنان اسالم و دشمنان ّامت اسالمی با انواع و اقسام ابزارها
و وسایل ،با پول ،با سیاست ،با سالح علیه ّامت اسالمی دارند
پیمایی اربعین
کار میکنند ،خداوند متعال ناگهان حادثه راه
ِ
را این جور عظمت میدهد ،این جور جلوه میدهد .این آیت
عظمای الهی اســت ،ایــن نشــانه اراده الهــی بر نصــرت ّامت
اســامی اســت ،این نشــان میدهد که اراده خدای متعال بر
ّ
نصرت ّامت اسالمی تعلق گرفته است.
     ظرفیت تمدن سازی
مطلب ّ
ســوم کــه بــه شــما بــرادران عزیز عــرض میکنــم این
اســت که این مراســم را هر چه میتوانید و هر چه میتوانیم،
باید ُپربارتــر و معنویتر کنیــم؛ معنا و مضمون این مراســم را
بایــد روزبــهروز بیشــتر کنیم؛ اهــل فکــر ،اهل فرهنــگ ،اهل
اقــدام فرهنگی و فکــری ،برای ایــن حرکت عظیم بنشــینند
برنامهریزی کنند .امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد ّ
تمدن
ّ
اســامی نوین باشــد؛ ما امروز این را میخواهیــم .ملتهای
ظرفیتهای عظیمی دارند که اگر از این ّ
اســامی ّ
ظرفیتها
ّ
ّ
اســتفاده شــود ،امت اســامی به اوج عــزت خواهد رســید؛ ما
بایــد بــه ایــن بیندیشــیم ،به ایــن فکــر کنیــم؛ ایجــاد ّ
تمدن
عظیم اسالمی ،هدف نهایی ما است.
ّ
ّ
امروز بحمداهلل ملتهای اســامی بیدار شدهاند .ملت عراق
ّ
یــک ّملت بزرگ اســت ،یــک ّملــت ّ
باعزت اســت ،یــک ملت
ّ
بافرهنگ اســت ،یک ملت با عــزم و اراده اســت .جوانهای
عراقــی در ایــن قضایــای چنــد ســال اخیــر نشــان دادنــد کــه
ّ
ایــن قــدرت را دارنــد کــه از ملتشــان و از کشورشــان در مقابل
توطئههــای جهانــی محافظــت کننــد؛ ایــن خیلــی بــاارزش
اســت .جوانهــای عراقــی توانســتند بزرگتریــن توطئــه

اربعین جهانی
شد و جهانیتر
هم خواهد
شد؛ این خون
حسینبنعلی
است که بعد از
 ۱۴۰۰سال دارد
میجوشد و
روزبهروز تازهتر
میشود ،روزبهروز
زندهتر میشود؛
این همان پیام
عاشورا است
که از حلقوم
اباعبداهلل و
حلقوم ز ینب
کبری (سالم اهلل
علیهما) در نهایت
غربت و تنهایی
صادر شد و امروز
فضای عالم را
فرا گرفته است
و فرا میگیرد.
ّ
حسین(ع) متعلق
ّ
انسانیت
به
است؛ ما شیعیان
افتخار میکنیم
که پیرو امام
حسین هستیم،
ّاما امام حسین
ّ
فقط متعلق به ما
نیست

داخلی را که میتوانســت بــه جنگ داخلی منتهی بشــود ،در
عراق از بین ببرند و نابود کنند .توطئه داعش و تکفیریها،
توطئــه کوچکی نبــود؛ پولها خــرج کــرده بودنــد ،برنامهها
ریخته بودند بــرای اینکه عراق را که یک کشــور اصلی عربی
و اسالمی است ،تبدیل کنند به میدان جنگ داخلی و شیعه
و ّ
ســنی را به جان هم بیندازنــد؛ جوانهای عراقــی با فتوای
ّ
ّ
مرجعیت معظم عراق توانستند سینه سپر کنند و این توطئه
را خنثی کنند؛ این کار کمی نبود ،کار کوچکی نبود.
ّملت بزرگ عراق میتواند کشــور خود را به اوج ّ
عزت برساند؛
ظرفیتها بایســتی بــه ّ
ایــن ّ
منصــه عمــل و ظهور برســد .اگر
ّ
ّ
ّ
ظرفیتهای کشــورهای اســامی -ظرفیت عــراق ،ظرفیت
ایرانّ ،
ظرفیت کشــورهای دیگر منطقه غرب آســیا و شــمال
آفریقا -بــر روی هــم مجتمــع بشــود ،اگــر ایــن ّ
ظرفیتها به
هم برســند ،این دســتها در هم گره بخورند ،آن وقت ّامت
عــزت الهــی یعنی چــه؛ ّ
اســامی نشــان خواهد داد که ّ
تمدن
َ
عظیم اســامی را بــه جوامــع عالــم نشــان خواهنــد داد؛ باید
هدف ما ایــن باشــد و ایــن راهپیمایــی اربعیــن میتواند یک
ّ
وسیله گویایی برای تحقق این هدف باشد.
     استحکام پیوندها
از َدههــا کشــور در راهپیمایــی اربعیــن شــرکت میکننــد و
میهمان مردم عراق میشوند ،سعی کنیم در این راهپیمایی
پیوندهای مســتحکم بین برادران مســلمان را بیشتر کنیم؛
پیونــد بین عراقــی و غیــر عراقــی ،پیوند بین شــیعه و ّ
ســنی،
ُ
پیوند بیــن عــرب و فــارس و ُترک و کــرد؛ ایــن پیوندهــا مایه
ســعادت اســت ،ایــن پیوندها آیــت رحمت پــروردگار اســت.
دشــمن ســعی در تفرقــه دارد کــه نتوانســته اســت و بــه حول
ّ
و ّ
قــوه الهی نخواهد توانســت .مــا -ایــران و عــراق -دو ملت
ّ
هســتیم متصــل بــه یکدیگــر؛ تنهــای مــا ،دلهــای مــا،
جانهــای ما بــه یکدیگر ّمتصل اســت؛ آنچــه ایــن ّاتصال را
ایجاد کرده اســت ،ایمان ِباهلل و ّ
محبت به اهلبیت (علیهم
ّ
الســام) اســتّ ،
ّ
محبــت بــه حســینبنعلی (علیهالســام)
است؛ روزبهروز هم این زیاد خواهد شد انشاءاهلل .دشمنان
توطئه میکننــد ّامــا توطئه دشــمنان اثــری نخواهد کــرد .از
شــروع انقالب اســامی تا امروز ،چهل ســال اســت کــه آمریکا
و اذنــاب آمریــکا و دســتیاران آمریــکا و مــزدوران آمریــکا علیه
جمهوری اســامی نقشــه میکشــندّ ،فع ّ
الیت میکننــد ،پول
خرج میکنند ،تهدیــد میکننــد ،تحریم میکننــد؛ به کوری
چشم آنها جمهوری اســامی در این چهل ســال از یک نهال
باریک تبدیل شــده اســت به یــک درخت تناور کــه «اصلها
ثاب ٌت َو َف ُرعها فی َّ
الســماء» .انشــاءاهلل این شــعاری که شــما
ِ
ِ
میدهیــد علیــه آمریــکا ،علیــه رژیــم صهیونیســتی ،علیــه
ّ
دشــمنان و مســتکبرین ،در آینــده نــه چنــدان دوری تحقق
ّ
پیدا خواهد کرد و انشاءاهلل شما موفق خواهید شد.
ّ ً ّ
مجددا تشــکرات خودم را عرض میکنم و به شما عرض
من
ّ
میکنم ملت ایران با همه وجود از شــما بــرادران عزیز عراقی
ّ
متشکر است ،به خصوص از شــما صاحبان مواکب اربعینی؛
ّ
ما از صمیم قلب از شماها متشکریم و این مصر ع ّ
متنبی را به
َْ
یاد میآوریم که «اذا انت اکرمت الکریم َملکته».
دوره جدید
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غوغای کریمان
ایرج مسجدی ،سفیر جمهوری اسالمی و رئیس ستاد ایرانی اربعین در عراق
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در دیـدار جمعـی از موکـبداران عراقـی
فرمودنـد« :آنچـه بـرای ما نقل میشـود از رفتار شـما بـرادران عزیز عراقی
میـان راه و رفتـار کریمانـه شـما بـا زائـران حسـینی ،چیزهایـی اسـت کـه
در
مواکـب ِ
ِ
نظیـر نـدارد؛ در دنیـای امـروز این چیزها نظیر ندارد .همچنـان که خود راهپیمایی
ً
اربعیـن در تاریـخ نظیـر نـدارد ،رفتار کریمانه شـما هم حقیقتا نظیر و شـبیهی ندارد.
بـه همیـن مناسـبت گفتـاری از ایـرج مسـجدی ،سـفیر جمهـوری اسلامی و رئیـس
سـتاد ایرانـی اربعیـن در کشـور عـراق را میخوانیـم .در ایـن گفتـار ظرفیتهـای
اربعین ،نقش آن در منطقه و رفتار کرامتآمیز مردم عراق تشـریح شـده اسـت.
ظرفیتهــای پیــادهروی اربعیــن از جنــس ظرفیتهــای
میدانــی اســت .حضــور هرچــه بیشــتر عــزاداران و محبان
اهلبیت و امام حسین علیهم ّ
السالم در این راهپیمایی از کشورها
و مناطق مختلف و اســتفاده از امکانات رســانهای در انعکاس این
رویداد ،موجب ایجــاد روابــط و ارتباطات بین جریانــات مختلف،
علمــای مختلــف و مؤسســات و گروههــا و شــخصیتها اســت.
بنابراین ظرفیت برگزاری راهپیمایی اربعین میتواند هم جنبههای اجرایی و هم جنبههای
فرهنگی و اجتماعی داشته باشــد ،مثل برگزاری همایشها ،سمینارها ،اجتماعات در سطوح
مختلف با هدف معرفی این رویداد بزرگ اسالمی و تشیع.
اما علت ترس و نگرانی دشــمنان از این گردهمایی خیلی واضح اســت .دشمنان مسلمانان و
وحدت شیعیان و بهخصوص دشمنان انقالب اسالمی و جبهه مقاومت ،طبیعی است که هم
نگران باشــند و هم بترســند ،چون راهپیمایی اربعین مظهر وحدت و همکاری و نزدیکی بین
ملتها و مردم و باعث قدرت گرفتن اینها در منطقه و در صحنه بینالمللی اســت .دشمنان
از هر اقدامی که منجر به قدرت و تقویت شیعیان و جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی و منجر
به تقویت و حمایــت از جریان مقاومت اســامی بشــود ،نگرانند و میترســند .در نتیجه تالش
میکنند که آن را یا از بین ببرند یا تضعیف کنند.
     برونرفت از بنبستها
جمهــوری اســامی ایــران و عــراق امــروز روابــط گســتردهای در ابعــاد سیاســی ،فرهنگــی،
اجتماعــی ،امنیتــی و اقتصــادی دارنــد و بیــن ایــن دو کشــور همســایه و مســلمان و بــرادر در
زمینههــای مختلــف نوعــی همگرایــی اســامی و منطقهای ایجــاد شــده اســت .مخالفان و
دشــمنان جمهــوری اســامی از ایــن روابــط ناراحــت و نگراننــد ،چــون ایــن را باعــث تقویت
و قــدرت و نقــش منطقــهای و بینالمللــی ایــران تعریــف و تحلیــل میکننــد .فشــاری کــه
آمریکاییها با تحریمها و محاصره اقتصادی ایران میآورند ،طبیعی اســت که این روابط را
بهنوعی برونرفت از این تحریمها میدانند.
آمریکاییها و صهیونیستها میکوشــند که جمهوری اســامی را مهار و محدود کنند و روابط
ایران با دیگــر کشــورها را دچــار مشــکل و چالــش ســازند و کشــورها را از همکاری بــا جمهوری
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دوره جدید

مهر  98مشاره 12

اســامی منــع کننــد .بــه دلیــل جایــگاه عــراق در حوزههــای
منطقــهای ،عربــی و اســامی و نیــز نقــش عــراق بــه عنــوان
یک کشــور توانمند که جمعیت خــوب و اقتصــاد و نفت دارد
و همســایگی بزرگی نیز با مــا دارد ،لذا میتوانــد بازیگر مهمی
در منطقه باشد .آمریکا و صهیونیســتها عالقهمند نیستند
مناسبات و همکاریهای مشترک جمهوری اسالمی ایران و
عراق تقویت شــود و تالش میکنند ایــن موقعیت را تضعیف
کنند .فقــط هم بحث کشــور عــراق نیســت ،اما چــون عراق
در همسایگی ما اســت و دسترسی گســتردهای بین دو کشور
وجــود دارد ،طبیعــی اســت کــه آن را بــه طــور جدیتــری در
دستور کار خود قرار دهند.
     سنگ تمام
ســفر اخیــر موکــبداران و خادمــان عراقی بــه ایــران و زیارت
مشــهد مقدس و برنامهها و مراســمی که برای تقدیر و تشــکر
از آنهــا انجام شــد کــه در رأس آن دیــدار بــا رهبر انقــاب بود،
بــه اعتقــاد مــن نشــاندهنده عمــق احتــرام و عالقهمنــدی
مردم ایــران و مقامــات و رهبر انقالب نســبت به مــردم عراق
و خدمــات آنهــا و مواکــب و جریانــات مختلــف اســت کــه در
خدمــت زوار امام حســین علیه ّ
الســام بــه طور اعم هســتند.
ً
واقعا باید اعتراف کرد که مردم عراق در مســاعدت و خدمت
و توجه به زوار ســنگ تمــام میگذارنــد و از هر کاری که شــما
تصور کنید و از دستشــان بربیاید ،کوتاهــی و دریغ نمیکنند.
لذا این مالقات و این دیدار به نوعی پاســخی قدرشناســانه و
تشکری بود از تالشها و زحمات مردم عزیز و شریف عراق.
ً
ما مراجعات بســیار زیادی قبال بــرای دیدار با رهبــر انقالب در
ســطوح مختلف داشــتیم .بعد از این دیدار هم شــاهد ســیل
تقدیرها و تشــکرات از طرف کســانی بودیم کــه در این دیدار
شــرکت کرده بودند یا حتی نکرده بودند ،چــون بیانات رهبر
انقــاب در اصل تقدیــر از این گــروه به عنــوان نماینــده آحاد
ملت عراق و موکبداران عراقی بود .بنابراین حتی بسیاری
از سران عشایر و بزرگان و شــخصیتهای مختلف که موفق
به حضور و شــرکت در این دیدار نشدند ،بســیار تشکر کردند،
زیرا خطاب رهبر انقالب درســت اســت که بــا آن حاضرین در
دیدار بــود ،اما در اصــل خطاب به ملــت عراق بــود .بنابراین
بــه اعتقــاد مــن ایــن مالقــات میتوانــد یــک نقطــه عطــف
تاریخی در تقویت روابــط مردم دو کشــور ،محبین اهلبیت
و خدمتگــزاران به دســتگاه و بــارگاه امــام حســین و اربعین
سیدالشهداء علیه ّ
السالم باشد.
     فریضه خدمت
از تجربیــات بنــده در ارتبــاط بــا موکــبداران عراقی هــم اگر
بخواهم بگویم ،خداوند توفیق داده و االن چند ســالی است
که هم مســئولیت ســتاد اربعین را بر عهــده دارم و هم به طور
گســترده بــا موکــبداران و دســتاندرکاران اربعیــن ارتبــاط
دارم .میتوانم بگویــم نهتنها موکــبداران ،بلکه مقامات و
مسئوالن زیادی در دستگاههای مختلف عراق برای مراسم
ً
اربعیــن تــاش میکننــد و واقعــا زحمــت میکشــند و خدمت
ً
میکننــد .واقعــا عمــق عشــق و عالقــه را آدم میبینــد در این
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موضوع .یعنی برای اربعین همه انسانها با عشق و با عالقه
پای کار میآیند و کســی آنهــا را مجبور نکرده اســت ،بلکه هر
عراقــی بــه نوعــی خدمت بــه زائــر امــام حســین علیه ّ
الســام
را بــرای خــودش یــک فریضــه واجــب میدانــد .زن و مــرد،
کودک و بــزرگ ،پیر و جــوان ،وزیر و وکیل ،مســئولین امنیتی
و حشدالشــعبی همه بــرای خدمت بــه زوار اربعیــن میآیند و
برایشان فرقی هم نمیکند که این زائر از کدام کشور است.
ً
واقعــا خدمــت بــه زوار امــام حســین علیه ّ
الســام در عــراق و
اســتقبال از زائــران بــا عشــق و عالقه و بــا تمام وجــود صورت
میگیــرد .عراقیهــا هــر کاری کــه بتواننــد ،در خدمــت بــه
زائریــن انجــام میدهند و همــه خانهها و روســتاها و شــهرها
درگیر خدمــات تغذیــه و حملونقــل میشــود .مــوارد زیبای
بسیاری را ما در ایام اربعین شاهد هستیم که همهاش ناشی
از عشــق و عالقه به امام حســین علیه ّ
الســام اســت که در تار
ً
و پــود شــیعیان و مــردم عــراق وجــود دارد .تقریبــا از بیســت
روز ،یــک مــاه قبــل از اربعین حرکــت خودجوش مــردم عراق
و برنامهریزیهــا ،تــدارکات ،راهانــدازی موکبهــا و تجهیــز
آنها و راهپیمایی از مناطق دوردست و آمادهسازی مسیرها
شروع میشود.
در اتفاق بزرگ اربعین ما شاهد رفاقت ،صمیمیت ،همدلی و
یکدلی بین مردم عراقی با زوار امام حسین علیه ّ
السالم از هر
جای دنیا هســتیم .در ایام اربعین همــه عراقیها خادم امام
حسین و خادم زوار ایشــان میشــوند .این واقعیتی است که
انســان در این صحنه مشــاهده میکند و لذت میبــرد و خدا
را شــکر میکند .ما شــاهد هســتیم که موقعی که انسانهای
آزاده و زوار عزیــز ایــن صحنههــا را میبینند ،اشــک شــوق از
چشمان بسیاری از آنها سرازیر میشود.

راهپیمایی اربعین
مظهر وحدت و
همکاری و نزدیکی
بین ملتها و
مردم و باعث
قدرت گرفتن
اینها در منطقه
و در صحنه
بینالمللی است

     بهترین حالوت
جریان اربعین درواقع برافراشــتن میلیونــی پرچمها ،کتلها
و علمها به عشــق حضرت امام حســین علیه ّ
الســام اســت.
مــا شــاهدیم کــه جانبازهــا ،معلــوالن ،افــراد مریض و مســن
و ناتوان همــه با عشــق در این مســیر و در ایام اربعین ســر از پا
نمیشناســند و برای خودشــان بهترین حالوت میبینند که
در این راهپیمایی شــرکت کنند یا در خدمت زوار امام حسین
ً
علیه ّ
السالم باشــند .واقعا یک حادثه و یک هنگامه بینظیر
و اســتثنائی در تاریــخ اســام همیــن اربعیــن اســت و ایــن به
خون سیدالشــهداء و کشــش شــخصیت ایشــان برمیگردد.
در حقیقت این راه و هدف ایشــان اســت که روزبهروز زندهتر
میشــود و خداوند نمیگذارد مظلومیت ایشــان به فراموشی
ســپرده شــود .ایــن از همــان جنــس یــاد و نــام سیدالشــهداء
علیه ّ
الســام و خانواده و اصحاب ایشان اســت که همواره در
تاریخ زنده و پاینده خواهد ماند.
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بازخوانی بیانات آیت اهلل خامنهای درباره اربعین

جاودانگی
نهضت حسینی
احمد نبوی

نخسـتین ثمرههـای قیـام عاشـورا در اربعیـن دیـده شـد و بازگشـت اهـل
بیـت امـام حسـین(ع) بـه کربلا بدیـن مفهـوم بود که قیـام هنوز تمام نشـده
و اینـک زمـان آن رسـیده کـه قیـام سیدالشـهدا(ع) در همیشـه تاریـخ جـاودان شـود.
اربعین میعاد عشق و نشانگر تدبیر خاندان پیامبر(ص) در زنده نگه داشتن فرهنگ
شـهادت اسـت .اربعین روز بازماندگان شهداسـت و درحقیقت ،آغازی اسـت پس از
فاجعـه بـزرگ کربلا کـه پیـام ایـن حماسـه عظیـم را بـه گـوش جهانیـان رسـاند .رهبـر
انقلاب اسلامی« ،احیـای یـاد کربلا و شـهادت»« ،گسـترش فرهنـگ عاشـورایی» و
«آغـاز جاذبـه زیـارت حسـینی» را آموزههـای ارزشـمند اربعیـن حسـینی میداننـد که
تجلـی عشـق بـه تربـت و مرقـد سیدالشـهدا(ع) در آن جلوهگر اسـت و پـس از قرنها،
دوسـتداران اهل بیت (علیهم السلام) را با پای پیاده رهسـپار زیارت اربعین میکند.
ایـن مقالـه در دو بخـش «آموزههـای اربعیـن» و «درنگ در فـرازی از زیارت اربعین» به
بیـان دیدگاههـای رهبـر انقلاب دربـاره اربعیـن حسـینی پرداختـه اسـت.
     فراموش نخواهد شد
اولیــن شــکوفههای عاشــورایی در اربعیــن شــکفته شــد و آمــدن اهــل بیــت حســین
ّ
سیدالشــهدا ،در حقیقت امتــداد حرکت عاشــورا بــود و با ایــن کار ،به
بن علــی(ع) بر ســر مــزار
پیروان امــام و دوســتان خاندان پیغمبــر(ص) و مســلمانانی که تحــت تأثیر ایــن حادثه قرار
12
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گرفتــه بودنــد فهماندنــد کــه ایــن واقعه تمــام نشــد و چنین
فاجعــهای ،بــا دفن کــردن و بــه اســارت گرفتن و رهــا کردن
اسیران پایان نخواهد یافت و فراموش نخواهد شد.
رهبر معظم انقــاب از این دیدگاه معتقد اســت کــه آمدن اهل
بیت (علیهم الســام) به کربال در اربعین ،با ایــن هدف بود که
اعالم کننــد :اینجا میعــادگاه بزرگی اســت که با جمع شــدن در
آن ،باید همواره هدف بزرگ اسالم را نیز به یاد بیاورید که همانا
تشــکیل نظام اســامی و تــاش در راه آن حتی در حد شــهادت
اســت« .آموز ههــای اربعیــن» و «درنــگ در فــرازی از زیــارت
اربعین» در نگاه رهبر معظم انقالب ،محور این نوشتار است.
     احیاء یاد کربال و شهادت
«شــهادت بدون خاطره ،بــدون یــاد ،بدون جوشــش خون
شــهید ،اثر خــودش را نمیبخشــد و اربعین ،آن روزی اســت
کــه برافراشــته شــدن پرچــم پیــام شــهادت کربــا در آن آغاز
شــد» .رهبر انقالب ،اربعین را احیای یاد حماسه حسین بن
علی(ع) در کربال دانســته ،میفرماید« :شــما فرض کنید اگر
این شــهادت عظیم در تاریخ اتفاق میافتاد ،یعنی حســین
بن علــی(ع) و بقیــه شــهیدان در کربال شــهید میشــدند ،اما
بنی امیه موفق میشــدند همــان طور که خود حســین(ع) و
یاران عزیزش را از صفحه روزگار برافکندند و جســم پاکشان
را در زیر خــاک پنهان کردنــد ،یاد آنهــا را هم از خاطره نســل
بشــر در آن روز و روزهــای بعــد محــو کننــد ،آیا این شــهادت
فایدهای برای عالم اســام داشــت؟ یا اگــر هم بــرای آن روز
اثری میگذاشــت ،آیا این خاطــره در تاریخ برای نســلهای
بعــد هــم بــرای گرفتاریهــا و ســیاهیها و تاریکیهــا و
یزیدهای دوران آینده تاریخ هم اثری روشنگر و افشا کننده
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داشــت؟ اگر حســین شــهید میشــد ،اما مردم آن روز و مردم
نســلهای بعد نمیفهمیدند شــهید شــده ،ایــن خاطره چه
اثری و چه نقشی میتوانســت در رشد و سازندگی و هدایت و
برانگیختگی ملتها و اجتماعــات و تاریخ بگذارد؟ میداند
هیچ اثری نداشــت .آری ،حســین(ع) شــهید میشــد ،خود
ّ
او به اعال علیین رضوان خدا میرســید؛ شــهیدانی که کســی
نمیفهمید و در غربت ،ســکوت و خاموشی شهید شدند ،به
اجر خودشــان در آخرت رســیدند ...امام چقدر درس و اسوه
میشدند؟»
اربعین نشــانگر تدبیر خاندان پیامبر(ص) و احیاگر حقیقت
شــهادت اســت و در اربعین حسینی یاد شــهادت حسین(ع)
زنده شــد .آیــت اهلل خامنــهای با اشــاره بــه ایــن ُبعــد از پیام
اربعین میفرمایــد« :اهمیت اربعین در آن اســت کــه در این
روز ،با تدبیــر الهی خاندان پیامبر(ص) یاد نهضت حســینی
برای همیشه جاودانه شــد و این کار پایه گذاری گردید .اگر
بازماندگان شــهدا و صاحبان اصلی ،در حــوادث گوناگون -
از قبیل شــهادت حســین بن علــی(ع) در عاشــورا  -به حفظ
یاد و آثار شــهادت کمــر نبندند ،نســلهای بعد ،از دســتاورد
شــهادت اســتفاده زیــادی نخواهنــد برد .درســت اســت که
خدای متعال ،شــهدا را در همین دنیا هم زنــده نگه میدارد
و شــهید به طور قهری در تاریخ و یاد مردم ماندگار اســت ،اما
ابزار طبیعیای که خــدای متعال برای ایــن کار  -مثل همه
کارها  -قرار داده اســت ،همین چیزی اســت کــه در اختیار و
اراده ماســت .مــا هســتیم کــه بــا تصمیــم درســت و بــه جــا،
میتوانیم یاد شــهدا و خاطره و فلسفه شــهادت را احیا کنیم
و زنده نگه داریم.
اگر زینــب کبری و امــام ســجاد (علیهما الســام) در طول آن
روزهای اســارت  -چــه در همان عصــر عاشــورا در کربال و چه
در روزهــای بعــد در راه شــام و کوفــه و خــود شــهر شــام و بعد
از آن در زیــارت کربــا و بعــد عزیمــت بــه مدینــه و ســپس در
طول ســالهای متمــادی کــه ایــن بزرگــواران زنــده ماندند
 مجاهــدات و تبییــن و افشــاگری نکــرده بودنــد و حقیقتفلســفه عاشــورا و هــدف حســین بــن علــی و ظلــم دشــمن را
بیــان نمیکردنــد ،واقعه عاشــورا تا امــروز ،جوشــان و زنده و
مشــتعل باقی نمیماند .چرا امام صــادق(ع)  -طبق روایت
 فرمودند کــه هر کس یک بیت شــعر درباره حادثه عاشــورابگوید و کسانی را با آن بیت شــعر بگریاند ،خداوند بهشت را
بر او واجب خواهد کرد؟ چون تمام دســتگاههای تبلیغاتی،
برای منزوی کردن و در ظلمت نگه داشــتن مســئله عاشــورا
ً
و کال مســئله اهل بیت ،تجهیز شــده بودند تــا نگذارند مردم
بفهمند چــه شــد و قضیه چه بــود .تبلیــغ ،این گونه اســت.
آن روزهــا هــم مثــل امــروز ،قدرتهــای ظالــم و ســتمگر،
حداکثــر اســتفاده را از تبلیغــات دروغ و مغرضانه و شــیطنت
آمیــز میکردنــد .در چنیــن فضایــی ،مگــر ممکن بــود قضیه
عاشــورا  -که با این عظمت در بیابانی در گوشهای از دنیای
ً
اســام اتفاق افتاده  -با این تپش و نشاط باقی بماند؟ یقینا
بدون آن تالشها ،از بین میرفت .درســی کــه اربعین به ما
میدهد ،این اســت که باید یاد حقیقت و خاطره شــهادت را
در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت».

اربعین در حادثه
کربال یک آغاز
بود .بعد از آن
فاجعه بزرگ
در کربال ،باید
حادثه اسارتها،
پیام حماسه
سیدالشهداء(ع)
را منتشر میکرد
و خطبهها و
افشاگریها
و حقیقت
گو ییهای
حضرت ز ینب
و امام سجاد
(علیهما السالم)
مثل یک رسانه
پرقدرت ،باید
واقعه عاشورا و
هدف و جهت
گیری آن را در
محدوده وسیعی
منتشر مینمود ،و
این کار انجام شد

ایشــان اربعین را روز بازماندگان شــهدا دانســته ،با اشــاره به
ســختی مجاهــدت امــام ســجاد و حضــرت زینــب (علیهمــا
الســام) در صحنــه تبلیغــی و فرهنگــی ،ایــن نکتــه را یادآور
میشــود« :درســی که اربعین بــه ما میدهــد ،این اســت که
بایــد یــاد حقیقــت و خاطــره شــهادت را در مقابــل طوفــان
تبلیغــات دشــمن زنــده نگــه داشــت .شــما ببینیــد از اول
انقالب تا امــروز ،تبلیغات علیــه انقالب و امام و اســام و این
ملت ،چه قــدر پرحجم بوده اســت .چه تبلیغــات و طوفانی
که علیــه جنگ بــه راه نیفتــاد؛ جنگی کــه دفاع و حراســت از
اســام و میهن و حیثیت و شــرف مردم بود .ببینید دشمنان
علیــه شــهدای عزیــزی کــه جانشــان  -یعنــی بزرگتریــن
سرمایهشــان  -را برداشــتند و رفتند در راه خدا نثــار نمودند،
چه کردند و مســتقیم و غیرمســتقیم ،با رادیوها و روزنامهها
و مجلههــا و کتابهایــی کــه منتشــر میکردنــد ،در ذهــن
آدمهای ساده لوح در همه جای دنیا ،چه تلقینی توانستند
بکننــد .اگــر در مقابــل ایــن تبلیغــات ،تبلیغــات حــق نبود و
نباشــد و اگر آ گاهی ملت ایــران و گویندگان و نویســندگان و
هنرمندان ،در خدمت حقیقتی که در این کشور وجود دارد،
قرار نگیــرد ،دشــمن در میــدان تبلیغــات غالب خواهد شــد.
میدان تبلیغات ،میدان بسیار عظیم و خطرناکی است».
     گسترش فرهنگ عاشورایی
اربعیــن در حادثــه کربــا یــک آغــاز بــود .بعــد از آن فاجعــه
بــزرگ در کربــا ،بایــد حادثــه اســارتها ،پیــام حماســه
سیدالشــهداء(ع) را منتشــر میکرد و خطبهها و افشــاگریها
و حقیقــت گوییهای حضــرت زینب و امام ســجاد (علیهما
الســام) مثــل یــک رســانه پرقــدرت ،بایــد واقعــه عاشــورا و
هــدف و جهــت گیــری آن را در محــدوده وســیعی منتشــر
مینمــود ،و این کار انجام شــد .رهبــر انقــاب در تبیین این
حرکت میفرماید« :خاصیــت محیط اختناق این اســت که
جرئــت ایــن را پیــدا نمیکنند کــه حقایقی را
مردم فرصــت و
ِ
ً
عمل خودشــان نشــان بدهنــد؛ چون اوال
که فهمیدهاند ،در ِ
دســتگاه ظالم و مســتبد نمیگذارد مردم بفهمنــد و اگر فهم
مردم از دســت او خارج شــد و فهمیدند ،نمیگــذارد به آنچه
فهمیدهاند ،عمل کنند.
در کوفه ،در شــام ،در بیــن راه ،خیلیها از زبــان زینب کبری
یا امام ســجاد (علیهما الســام) یا از دیدن وضع اســرا ،خیلی
چیزهــا را فهمیدنــد ،ولــی کــی جرئــت میکــرد ،کــی توانایی
ایــن را داشــت کــه در مقابــل آن دســتگاه ظلــم و اســتکبار و
اســتبداد و اختنــاق ،آنچــه را که فهمیده اســت ،بــروز دهد؟
مثل یــک عقــدهای در گلوی مؤمنیــن باقی بــود .این عقده
روز اربعین اولین ِنشــتر را خورد؛ اولین جوشش در روز اربعین
در کربــا اتفــاق افتــاد .مرحــوم ســید بــن طــاووس و بــزرگان
نوشــتهاند که وقتی کاروان اســرا ،یعنی جناب زینب (علیها
الســام) و بقیــه در اربعیــن وارد کربــا شــدند ،در آنجــا فقــط
جابر بــن عبــداهلل انصــاری و عطیــه عوفــی نبودنــد؛ «رجال
ِمن بنیهاشــم»؛ عــدهای از بنیهاشــم ،عدهای از یــاران بر
گرد تربت سیدالشــهدا جمع شده بودند و به اســتقبال زینب
سیاســت والیی هم
کبری (علیها الســام) آمدند .شــاید این
ِ
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که زینب کبری اصــرار کرد که برویــم به کربــا  -در مراجعت
از شــام  -بــه خاطــر همین بــود کــه این اجتمــاع کوچــک اما
پرمعنا ،در آنجا حاصل شــود .حاال بعضی استبعاد کردند که
چطور ممکن است تا اربعین به کربال رســیده باشند .مرحوم
شــهید آیــت اهلل قاضــی یــک نوشــته مفصلــی دارد؛ اثبــات
میکنند که نه ،ممکن است که این اتفاق افتاده باشد.
به هر حال آنچه در کلمات بزرگان و قدما هســت ،این است
که وقتی زینب کبری و مجموعه اهل بیت وارد کربال شدند،
عطیه عوفــی و جناب جابر بن عبداهلل و رجالی از بنیهاشــم
در آنجــا حضــور داشــتند .ایــن نشــانه و نمونــهای از تحقــق
آن هدفی اســت که با شــهادتها بایــد تحقق پیــدا میکرد؛
یعنی گســترش ایــن فکــر و جرئت دادن بــه مــردم .از همین
جا بــود کــه ماجــرای توابین بــه وجود آمــد .اگرچــه ماجرای
توابین سرکوب شــد ،اما بعد با فاصله کوتاهی ماجرای قیام
مختار و بقیه آن دالوران کوفه اتفاق افتــاد و نتیجه ،در هم
پیچیده شــدن دودمان بنی امیه ظالم و خبیث بر اثر همین
شــد .البته بعد از او سلســله مروانیها آمدند؛ اما مبارزه ادامه
پیدا کــرد؛ راه باز شــد .این خصوصیــت اربعین اســت .یعنی
در اربعیــن افشــاگری هم هســت؛ عمــل هم هســت؛ تحقق
هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد».
     آغاز جاذبه زیارت حسینی
ّ
سیدالشــهدا(ع) و آغاز
اربعین ،تجلی عشــق بــه تربت و مرقــد
جاذبه حسینی است که با وجود گذشت قرنهای متمادی،
همچنــان دل همــه دوســتداران اهــل بیــت و همــه آزادگان
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در نگاه مقام
معظمرهبری،
اولین
جوششهای
چشمه جوشان
محبت حسینی
در اربعین پدید
آمد .جاذبه قوی
حسینی ،اولین
دلها را در اربعین
به سوی خود
جلب کرد .رفتن
جابربن عبداهلل و
عطیه به ز یارت
امام حسین(ع)
در روز اربعین،
سرآغاز این حرکت
ُپربرکت بود

جهان را به سوی رستگاری و عزت و افتخار میکشاند.
در نگاه مقــام معظــم رهبری ،اولین جوشــشهای چشــمه
جوشــان محبــت حســینی  -کــه رود همیشــه جــاری زیارت
را در طــول این قرنهــا جــاری کــرده  -در اربعین پدیــد آمد.
جاذبــه قــوی حســینی ،اولیــن دلهــا را در اربعین به ســوی
خود جلب کرد .رفتن جابربن عبداهلل و عطیه به زیارت امام
حســین(ع) در روز اربعین ،ســرآغاز این حرکــت ُپربرکت بود.
در طــول قرنهــا تا امــروز ،پیوســته ایــن حرکت پرشــکوهتر،
پرجاذبهتــر و ُپرشــورتر شــده اســت و نــام و یــاد عاشــورا را
روزبــه روز در دنیــا زندهتــر کرده اســت .رهبــر معظــم انقالب
میفرماینــد« :چــه آمــدن خانــدان پیغمبــر در روز اربعین به
کربال  -کــه بعضی روایت کردهاند  -درســت باشــد یا درســت
ً
نباشــد ،ظاهــرا در ایــن تردیدی نیســت که جابربــن عبداهلل
انصاری به همراه یکی از بزرگان تابعین  -که نام او را بعضی
عطیه گفتهاند ،بعضی عطــا گفتهاند و احتمــال دارد عطیه
بن حارث کوفــی حمدانی باشــد؛ به هرحــال یکــی از بزرگان
تابعین است که در کوفه ســاکن بوده  -این راه را طی کردند
و در ایــن روز بــر ســر مــزار شــهید کربــا حاضــر شــدند .شــروع
جاذبــه مغناطیــس حســینی ،در روز اربعیــن اســت .جابربن
عبــداهلل را از مدینــه بلنــد میکنــد و به کربــا میکشــد .این،
همان مغناطیســی اســت که امروز هــم با گذشــت قرنهای
متمــادی ،در دل مــن و شماســت .کســانی کــه معرفــت بــه
اهل بیــت دارند ،عشــق و شــور بــه کربال همیشــه در دلشــان
زنده اســت .این از آن روز شــروع شده است .عشــق به تربت
حسینی و به مرقد سرور شهیدان».

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

     برطرف کردن ابر جهل و غفلت
رهبر معظم انقالب مضامین زیارت اربعین امام حسین(ع) را
بسیار پرمغز و در خور تأمل و تدبر دانســته ،با اشاره به این فراز
از زیارت اربعین «لیستنقذ عباده من الجهاله و حیره الضالله»
هدف از قیام حســینی را برطرف کردن ابرهای جهل و غفلت
از افق زندگی انسانها و هدایت حقیقی آنان میداند .معظم
له با این دیــدگاه ،حقیقــت نهضت امــام را ایــن گونه تحلیل
میکنند« :فقرههــای ّاول (زیارت) آن ،دعاســت کــه گوینده
این جمــات را خطاب بــه خداوند متعــال عــرض میکند« :و
بذل مهجته فیک»؛ یعنی حسین بن علی ،جان و خون خود
را در راه تو داد« .لیســتنقذ عبــادک من الجهاله» تــا بندگان تو
را از جهل نجات دهــد« .و حیره ّ
الضالله» و آنها را از ســرگردانی
ناشــی از ضاللــت و گمراهــی برهاند .ایــن یک طــرف قضیه،
طرف قیام کننده حســین بن علی علیه ّ
الســام اســت.
یعنی ِ
طــرف دیگــر قضیــه ،در فقــره بعــدی معرفــی میشــود« :و قد
غرته الدنیــا و باع ّ
توازر علیه من ّ
حظه بــاالرذل األدنی ».نقطه
مقابل ،کسانی بودند که فریب زندگی ،آنها را به خود مشغول
و دنیــای ّ
مادی ،زخــارف دنیایی ،شــهوات و هواهای نفس،
ّ
از خود بیخودشــان کــرده بود« .و بــاع حظه بــاالرذل األدنی»؛
سهمی را که خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش عظیم
خــود قــرار داده اســت  -این ســهم عبارت اســت از ســعادت و
خوشبختی دنیا و آخرت  -به بهای پســت و ناچیز و غیر قابل
اعتنایی فروخته بودند .این ،خالصه نهضت حسینی است.
ّ
بــا مداقــه در این بیــان ،انســان احســاس میکند کــه نهضت
حســینی در واقع بــا دو نــگاه قابــل مالحظه اســت ،کــه هر دو

بشر یت همیشه
دستخوش
شیطنت
شیطانهاست.
همیشه
شیطانهای بزرگ
و کوچک ،برای
تأمین هدفهای
خود ،انسانها و
تودههای مردم و
ملتها را قربانی
میکنند ...باید به
بشر کمک کرد؛
باید به بندگان
خدا مدد رساند،
تا بتوانند خود
را از جهالت
نجات بدهند
و از سرگردانی و
گمراهی خالص
بشوند

هم درســت اســت؛ اما مجموع دو نگاه ،نشــان دهنــده ابعاد
عظیم این نهضت اســت .یک نگاه ،حرکت ظاهری حسین
بن علی اســت که حرکت علیه یک حکومت فاسد و منحرف
و ظالــم و ســرکوبگر  -یعنــی حکومت یزید  -اســت؛ امــا باطن
این قضیه ،حرکت بزرگتری است که نگاه دوم ،انسان را به
آن میرســاند ،و آن حرکت علیه جهل و زبونی انســان اســت.
در حقیقــت ،امــام حســین(ع) اگرچه بــا یزید مبــارزه میکند،
عمر بــی ارزش
یزیــد کوته
اما مبــارزه گســترده تاریخــی وی با ِ
ِّ
نیست؛ بلکه با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذلت انسان
است .امام حسین با اینها مبارزه میکند».
در نگاه ایشــان ،ویژگی حکومت پیامبر این بود که به جای
ابتنا بــر ظلم ،بــر عدل بنا شــده بود .بــه جای شــرک و تفرقه
فکــری انســانّ ،متکــی بــر توحیــد و تمرکز بــر عبودیــت ذات
مقدس پروردگار بود .به جای جهلّ ،متکی بر علم و معرفت
بود .به جای کینه ورزی انســانها با همّ ،متکــی بر ّ
محبت
حکومت از
و ارتبــاط و ّاتصال و رفــق و مدارا بــود؛ یعنی یــک
ِ
ظاهر و باطن آراسته .انسانی که در چنین حکومتی پرورش
مییابد ،انســانی باتقوا ،پاکدامن ،عالــم ،بابصیرتّ ،فعال،
ّ
متحــرک و رو بــه کمال اســت .اما با گذشــت فقط
ُپرنشــاط،
پنجاه ســال ،وضعیت عوض شــد .اســم ،اسم اســام ماند؛
نام ،نام اســامی بود ،اما باطن دیگر اســامی نبود .به جای
حکومــت عدل ،بــاز حکومــت ظلم بــر ســر کار آمد .بــه جای
برابری و برادری ،تبعیض و دودستگی و شکاف طبقاتی به
وجود آمــد .به جای معرفــت ،جهل حاکم شــد .در این دوره
پنجاه ســاله ،هرچه به جلوتر میآییم ،اگر انسان بخواهد از
این سرفصلها بیشتر پیدا کند ،صدها شاهد و نمونه وجود
دارد که اهــل تحقیق بایــد اینها را بــرای ذهنهــای جوان و
جوینده روشن کنند.
     دست نجات
رهبــر انقــاب در تحلیلــی دیگــر ،معتقدند« :بشــریت همیشــه
دستخوش شــیطنت شیطانهاست .همیشــه شیطانهای
بــزرگ و کوچــک ،بــرای تأمین هدفهــای خــود ،انســانها و
تودههــای مــردم و ملتهــا را قربانــی میکننــد ...باید به بشــر
کمک کرد؛ باید به بندگان خدا مدد رســاند ،تا بتوانند خــود را از
جهالتنجاتبدهندوازسرگردانیو گمراهیخالصبشوند».
ایشــان در این بخش ،از فداکاری امام حسین(ع) در نجات
امــت چنیــن یــاد میکنــد« :چــه کســی میتوانــد این دســت
نجات را به سوی بشــریت دراز کند؟ آن کسانی که چسبیده
بــه مطامــع و هوسها و شــهوات باشــند ،نمیتواننــد؛ چون
خودشــان گمراهنــد .آن کســانی کــه اســیر خودخواهیهــا و
منیتها باشند ،نمیتوانند بشر را نجات بدهند .باید کسی
پیدا بشــود و خودشــان را نجات بدهد ،یا لطف خدا به سراغ
آنها بیایــد تا اراده آنهــا قوی بشــود و بتوانند خودشــان را رها
کننــد .آن کســی میتوانــد بشــر را نجــات بدهــد ،کــه دارای
گذشــت باشــد؛ بتواند ایثار کند و از شــهوات بگذرد؛ از منیت
و خودپرســتی و خودخواهــی و حرص و هوا و حســد و بخل و
ً
بقیه گرفتاریهایی که معموال انسان دارد ،بیرون بیاید ،تا
بتواند شمعی فرا راه بشر روشن کند».
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زیارت اربعین
قویترین سالح
در مقابل دشمن
زیـارت اربعیـن حسـینی کـه در سـالهای اخیـر جمعیـت میلیونـی زائـران
از کشـورهای مختلـف را بـه ایـن قبلـه دلهـا روانـه کـرده ،ابعـاد مختلـف
سیاسـی و اجتماعـی نیـز دارد .حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در دیـدار موکـبداران
ً
عراقی فرمودند« :اربعین با این حرکتی که عمدتا بین نجف و کربال در راهپیمایی
هـر سـال بـه وجـود میآیـد بینالمللـی شـد؛ چشـمهای مـردم دنیـا بـه ایـن حرکـت
دوختـه شـد؛ امـام حسـین (علیه ّ
السلام) و معرفـت حسـینی بـه برکـت ایـن حرکـت
عظیـم مردمـی بینالمللـی شـد ،جهانـی شـد ».بـه همیـن مناسـبت بخـش فقـه
و معـارف پایـگاه اطالعرسـانی  KHAMENEI.IRدر گفتوگـو بـا حجتاالسلام
والمسـلمین حـاج شـیخ حسـین انصاریـان ،ضـرورت زیـارت سیدالشـهدا و جایـگاه
زیـارت اربعیـن را بررسـی کـرده اسـت.
با وجــود اینکــه در نگاه شــیعه هم ـهی ائم ـهی معصومین نــور واحد را تشــکیل
میدهنــد کــه در طــول زمــان ســاری و جــاری شــدند امــا در میــان هم ـهی ایــن
بزرگــواران ،اباعبداهلل الحســین(ع) جایگاه ویــژهای دارند و در خصوص زیارت ایشــان
توصیههای فراوانی شــده اســت .چرا اینقدر به زیــارت امام حســین(ع) اهمیت داده
شده است؟
حادثهای که در زمان سیدالشــهدا اتفاق افتاد در زمان هیچ پیغمبــر و امامی اتفاق نیفتاد و آن
حادثه عبارت بود از جمع شــدن تمام عوامل برای ریشه کردن دین خدا! هر پیغمبری -حتی
انبیاء اولوالعزم -زمانی که از دنیا میرفتند در حدی ،دین جریان خودش را داشــت و اینطور
نبود که بر اثــر عوامل گوناگون چــراغ توحید خاموش شــود و نبوت از بین بــرود .ولی حکومت
بنیامیه و مقدمــات قبل از آنهــا زمینــه را برای نابــودی دین و خامــوش کردن چــراغ توحید و
برگرداندن بت پرستی به شکل مدرنش در سطح جهان فعال کرد و چنین خطری نه در زمان
انبیا پیش آمد و نه در زمان ســایر ائمه؛ تنها در زمان حضرت امام حســین (علیه ّ
الســام) دین
اسالم متوجه چنین خطر بزرگی شد.
حضــرت ابیعبــداهلل در یکــی از ســخنرانیهای خــود میفرماینــد اگــر اینها -یعنــی حکومت
َ
زمــان -ســر کار بمانــد و در دیــوار حکومتشــان شکســتی ایجاد نشــود کــه فــرو بریــزد َ«و َعلی
الســام َو َّ
الســام» ،فاتحهی دین را بر ابد باید خواند! البتــه قبل از یزیــد و معاوی ه زمینههای
ِ
ِ
گســتردهای برای نابودی دین فراهم شــده بــود ولی زمان معاویه عوامل بســیار قویتر شــد و
زمان یزید به اوج رســید .مردم شــنیدند یا خواندند که یزید پیغمبر عظیم الشــأن اسالم را یک
بازیگر معرفی کرد و گفت این بازی باید جمع بشود.
امام با احساس چنین خطری -که قبل و بعد از خودشان ســابقه نداشت -هجرت کردند و در
این هجرت حادثهی عظیم و بینظیر کربال پیش آمد .امام میدانستند بعد از حادثهی کربال
16

دوره جدید

مهر  98مشاره 12

به ســرعت این حادثه جواب میدهد تا جایی که دیگر هیچ
دشــمنی و با هیچ قدرتــی نمیتواند حملــهای را صورت دهد
که چراغ توحید خاموش شود.
بر همین اســاس بــود که امــام تن به یــک جنگ نابرابــر داد.
در حالی کــه در نظامیــان جهان ،تــن دادن به جنــگ نابرابر
مرســوم نیســت و همیشــه سعیشــان ایــن اســت کــه تمــام
نیروهــای الزم را جمــع کننــد امــا امــام حداقــل بــا  ۷۲نفــر در
مقابل سی هزار نفر -که یقین داشتند پیروزی ظاهری اتفاق
نمیافتد -دست به این کار زد.
اما از نظر معنوی شکســت طرف مقابل امام قطعی بود؛ امام
زیر بار این جنگ نابرابر رفت چون بســتر تاریــخ را میدید که
این جنگ جــواب میدهد و جوابش هم این اســت که برای
توحید ،نبــوت ،امامــت و بــرای ارزشــها و برای قیــام ملتها
علیه ظلم و بیدادگری ،بزرگترین پشتوانه ایجاد میشود.
من در ســخنرانی گانــدی در روز اول پیروزی هنــد  -که آن
زمان نزدیــک  ۴۰۰میلیون نفر پای رادیو نشســته بودند -از
او شــنیدم که گفت مــن کار جدیدی را پایه گــذاری نکردم!
من ا گر با اســتعمار انگلســتان با کمک شــما جنگیــدم و این
گرگ خطرنــاک را از کشــور بیــرون کردم از حســین بــن علی
درس گرفتم.
بنابر ایــن ،ایــن حادثه کــه پیــش آمد جایــگاه خاصــی برای
ابیعبــداهلل در میــان ائمــه دیگر درســت کــرد و اگر هــم امام
دیگری بــه جــای ابیعبــداهلل برایشــان کربــا اتفــاق افتاده
بــود آن جایــگاه مــال او بــود .اینجور نیســت که بیــن امام و
یــازده امــام دیگر تفــاوت معنــوی وجــود داشــته باشــد ،ولی
امــام حســین (علیه ّ
الســام) از نظــر زمــان در یــک قطعــهای
قــرار گرفت که منشــأ ایجاد یــک حادثه شــد ،ایــن حادثه نیز
پشتوانه همهی ارزشها شد و لذا سکه به نام ایشان خورد.
به همیــن دالیل اســت کــه از پیغمبر اســام تا امام عســکری
روایــات زیــادی را بــرای اهمیت اقامــهی عزاداری بر ایشــان
ً
و زیارت ایشــان صادر کردند تــا دائما مــردم از طریق مجالس
عــزاداری و زیــارت ابیعبــداهلل از حادثهی کربال بــرای حفظ
دین ،تقویت دین و تضعیف کفر و شرک بهره بگیرند.
حضرت آیتاهلل خامنهای معتقدند کــه همهی ما ملت
ایران زیر خیمه اباعبداهلل هستیم.
علت این اعتقاد چیست؟
ایشــان درســت میگوینــد و مــن کمــی مطلــب را بازتــر بیــان
میکنــم .کلمــهی «عــرش» در قــرآن و در روایــات بــه چنــد
معنا آمده اســت ولی زیباترین معنای این کلمه بنابر تفســیر
ائمه به معنای «هســتی» اســت .اینکه میفرمایــد َّ
«الر ْح َم ُن
ََ َْ ْ
ش ْاس َــت َوى» یعنــی پروردگار بر کل هســتی اشــراف
على العــر ِ
و حکومــت دارد .از طــرف دیگــر پیغمبــر میفرمایــد مــن
شــب معراج بر عــرش -به معنایــی که ائمــه ارائــه کردند -بر
صفحهی هســتی دیدم نوشــته شــده َّ
«إن ُ
الح َســین ِم ُ
صباح
َ َُ َ
ُ
ــفینة ّالنجاة»؛ ایــن یعنی کل هســتی یک خیمه
الهــدی و س
اســت و نورانیت و حکومت معنویاش با ابیعبداهلل است.
نه تنها ما بلکه کل جهان زیر این خیمه قــرار دارند و در آینده
َ َُ َ
صبــاح ُ
ُ
ــفینة ّالنجــاة»
الهــدی و س
هــم کل جهــان بــا ایــن ِ«م
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آشتی میکنند و کل جهان به تشکیل حکومت عدل جهانی
کمک میکنند.
چطور بقای خودمان را زیر این خیمه تضمین کنیم؟
ما اگــر زیــر خیمــه باشــیم بقایمــان تضمیــن اســت .ما اگــر از
ابیعبــداهلل دســت برداریــم بقــای شــخصیمان تضمیــن
نیســت ولی بقای جامعه تضمین هســت .من ممکن اســت
از ایــن خیمه بــروم امــا همه کــه نمیروند .مــن اگر بــروم من
خودزنی کردم.
خیمــه کل هســتی اســت و تغذیــهی ســاکنان ایــن خیمــه
با کربالســت .حاال من یــک مثل دیگــر بزنم تــا موضوع کمی
روشــنتر بشــود .شــما میدانید که هر دولتی میخواهد ســد
بســازد ،از نظــر جغرافیایی مــیرود جایــی را پیــدا میکند که
پســتترین منطقهی محل باشــد تا وقتی دریچههای ســد
را باز میکننــد از آن ارتفاع ،آب روی توربینهــا میریزد و برق
تولید میکنــد .کربال هم بــه لحــاظ جرافیایــی در کل عراق از
همه جا پایینتر اســت و به نظــرم پروردگار عالم آمده ســدی
را به نام سیدالشــهدا در کربــا ایجاد کــرده تا از افق احســان،
رحمــت و لطــف خــودش بــه همــهی جهــان بــرقدهــد ،لذا
میبینید امســال  ۴۵کشــور جهــان مراســم شــیرخواره به یاد
حضرت علیاصغر برپا کردند.
مــا ســال بــه ســال هــم حــس میکنیــم هجــوم جمعیــت به
مجالــس ابیعبــداهلل بیشــتر اســت ،گریــهی مــردم بیشــتر

ما اگر ز یر خیمه
باشیم بقایمان
تضمین است .ما
اگر از ابیعبداهلل
دست بردار یم
بقای شخصیمان
تضمین نیست
ولی بقای جامعه
تضمین هست.
من ممکن است
از این خیمه
بروم اما همه که
نمیروند .من اگر
بروم من خودزنی
کردم

ً
است ،پندگیری مردم بیشتر اســت .لذا خود من اصال نسبت
بــه آینــده ذرهای ناامیدی نــدارم .چهار تا اشــتباه هــم اگر در
جمع
بدنههــا پیــدا میشــود موجــب نمی شــود کــه بســاط را َ
َبکند .قرآن مجید نیز از آینده اینگونه خبر مــی دهد که «أ َّن
ْال ْر َض َیر ُث َها ع َباد َی َّ
الصا ِل ُح َ
ون».
ِ ِ ِ
جایگاه زیارت اربعین در روایات ما چگونه است؟ و آیا ما
میتوانیم این را یک عمل مأثور بدانیم یا سنتی است که
توسط خود شیعه تأسیس شده است؟
نه! این ســنت توسط شــیعه تأسیس نشــده اســت! روایت از
حضرت عسکری (علیه ّ
السالم) اســت که مؤمن پنج عالمت
ی از آنها هم زیارت اربعین اســت؛ یعنــی از روز اول
دارد که یک 
بعد از حادثهی کربــا ائمهی طاهرین بــه اربعین توجه ویژه
داشــتند .اولیــن اربعیــن را هم خودشــان بــه کربال آمدنــد .در
حالی کــه کاروان اســرا میتوانســتند از راه اردن و تبــوک وارد
مدینه بشوند اما از شام آمدند عراق و از عراق به طرف مدینه
رفتند .معلوم میشود زین العابدین و زینب کبری به اربعین
به عنوان یک موضوع خاص نظر داشتند و این اربعین دیگر
ماندگار شــد .بعد از ایــن بود که شــیعه اربعین را دنبــال کرد و
با پــول ،زیارت و با تشــویق به زیــارت ،اربعیــن را ثبت جهان
هســتی کرد .در اینجا بد نیســت که روایتی جالــب در همین
زمینه را مطــرح کنم؛ یک پیرمردی خدمــت حضرتهادی
(علیه ّ
السالم) در ســامرا آمد .گفت یابن رسول اهلل! من سال
دوره جدید

مشاره  12مهر 98

17

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

پیش هــم آمــدم خدمتتان و حــاال هم آمــدم شــما را زیارت
کنــم و میخواهم پیــاده به کربال بــروم .امام خیلــی دعایش
کردند ،بعد فرمودند پارسال که آمدی پسرت و عروست هم
بودند ،آنها چطور امســال نیامدند؟ گفت عذر داشتند .یک
کســی بــه آن پیرمرد گفــت خــب در محضر امــام بگو مســأله
چیست و چرا آنها امسال نیســتند .پیرمرد گفت یابن رسول
اهلل پســرم و عروســم در پیــادهروی کربــا به دســت مأموران
متوکل کشــته شــدند! امام در این حــال عین یــک داغدیده
گریه کردند .هم به آن پســر ،هم به عروســش دعــا کردند به
خــود پیرمرد هــم دعــا کردنــد و عجیب اســت کــه نفرمودند
هنوز هم اینها ســر کارنــد ،خطر هســت و نرو .فرمودنــد برو و
مــن هــم دعاگویــت هســتم .یعنــی اگــر در حرکت به ســوی
ابیعبــداهلل احتمــال قریــب بــه یقین ضــرر داده بشــود ائمه
مجوز دادند کــه بروید .اما همیــن امامان مــا فرمودند اگر در
راه حج واجب احتمال خطر بدهید تکلیف حج ساقط است
اما تکلیف رفتن زیارت ابیعبداهلل ساقط نیست.
در ســالهای اخیر زیــارت اربعیــن از یک زیــارت محلی و
قومی در عراق خارج شده و جمعیت زیادی را از سرتاسر
جهان به ســمت خودش کشــانده اســت .علت جهانی
شــدن زیــارت اربعیــن طی ســالهای اخیــر چیســت و ما
این را چه نشانهی مهمی میتوانیم در نظر بگیریم؟
من بــه نظــرم در برپــا کــردن اربعین بــه صــورت میلیونی کفر
کمــک داده اســت .یعنــی شــیعه و مســلمانها احســاس
کردنــد کــه دشــمن و در رأسشــان آمریــکا و اســرائیل موضــع
گرفتند تا چراغ دیــن را خاموش بکنند .مــردم هم مجالس را
پربارتر کردنــد .هم آمدنــد و هم خودجوش به طــرف اربعین
ابیعبــداهلل حرکــت کردنــد و ایــن جمعیــت عظیــم بینظیر
جهانی را بهوجود آوردنــد .به نظر من اگر یــک میلیون بمب
ســر دشــمن بریزند نمیتواند بــه این قــدرت عمل کنــد! چرا
که اربعین علیــه کفر و شــرک یارگیــری میکند .ولــو حاال یک
عــدهای توجه بــه این نتیجه نداشــته باشــند .ممکن اســت
کســی که عازم اســت نداند که خودش ،زنش ،بچهاش یک
شمشــیر بر فرق کفر و شرک اســت اما این یارگیری همینطور
ادامه دارد و کربال گنجایش دارد به پنجاه میلیون نفر برسد.
همین که  ۲۵میلیون نفر -که در دنیا بیســابقه است -همه
حول یک محور حرکت میکنند ،آن هم محوری که کمر کفر
و شــرک را شکســت ،مســألهی مهمی اســت .یعنــی باالترین
اسلحه علیه کفر در حال حاضر اربعین ابیعبداهلل است.
چه کار کنیم کهاز زیارتاربعینهرچهبهتراستفاده کنیم؟
نمیشــود عــدد دســت زائــر داد کــه االن داری از ایــران ،از
بصره ،از موصــل ،از آلمــان ،از آمریــکا ،از انگلیس بــه زیارت
ً
مثال ایــن  ۲۰تــا قانــون را رعایت کــن .خود
اربعیــن مــیروی 
ایــن قوانیــن در اخــاق و رفتار مــردم رعایــت میشــود و این
ً
هم جلــوهی معنویــت ابیعبداهلل اســت .مثال حــس تعاون
که در قرآن به آن اشاره شــده در اربعین به زال لترین صورت
خودش را نشان میدهد.
چند شــب قبــل در یــک شــهری منبــر رفتــم .کســی را به من
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اربعین تواضع
را به نهایت
میرساند .تکبر را
خاک میکند و
کمک به یکدیگر
را که خواست
خداست در
وجود مردم زنده
میکند .شما یقین
بدانید یک دکتر
اربعینی وقتی به
ایران برمیگردد در
یک شکل دیگر
به مردم کمک
میکند .یک تاجر
که آنجا تواضع در
او تزر یق شده،
وقتی به ایران
برمیگردد اینجا
به یک شکل
دیگر آن تواضع را
به کار میگیرد.
یعنی اربعین یک
اقیانوسی است
ً
دائما دارد موج
که 
میاندازد و این
موج هم دارد کار
میکند

نشــان دادنــد ،گفتنــد او هر ســال اربعیــن بــرای تمیزکردن و
شســت و شــوی پای مردم بــه زیــارت اربعین مــیرود .فالن
تاجر را نشــان دادند گفتند این یک جعبــه واکس با خودش
میآورد کفشها را واکس میزند .یعنــی اربعین تواضع را به
نهایت میرســاند .تکبر را خاک میکند و کمک به یکدیگر را
که خواست خداســت در وجود مردم زنده میکند .شما یقین
بدانید یک دکتــر اربعینی وقتی بــه ایران برمیگــردد در یک
شکل دیگر به مردم کمک میکند .یک تاجر که آنجا تواضع
در او تزریــق شــده ،وقتی بــه ایــران برمیگردد اینجــا به یک
شــکل دیگر آن تواضــع را به کار میگیــرد .یعنــی اربعین یک
ً
اقیانوسی اســت که دائما دارد موج میاندازد و این موج هم
دارد کار میکند.
آمادگی این سفر به چیست؟
ترک گناه.
عالمت قبولی زیارت اربعین چه میتواند باشد؟ چگونه
اطمینان پیدا کنیم که این زحمات مقبول افتاده است؟
ما نمیتوانیم دنبــال قبولــی عباداتمان مانند نمــاز ،روزه و
زیــارت اربعین برویم و کشــف بکنیم قبول شــده یا نــه .به ما
گفتند این جاده را با این خصوصیات طی کن ،قبول اســت.
یعنــی ضمانــت قبولــی بــا خــودش و درون خــودش اســت.
به هیچکــس نمیتوانیــم بگوییــم قبول نشــده! مــن خودم
یــک اعتقــاد دیگــر دارم ،حــاال ممکن اســت بــرای بعضیها
شــگفتآور باشــد اما مــن بــرای خــودم دلیــل و مــدرک دارم.
اعتقادم این اســت پیش از اینکه ما هر عمل مثبتی را انجام
بدهیم خداوند قبول میکند و بــا قبولی آن عمل تحقق پیدا
میکند .یعنی پشــتوانهی ظهور عمل قبولی پروردگار است.
قبولی مال بعد از عمل نیست بلکه مال قبل از عمل است.
توصیهی علما برای زیارت اربعین چیست؟
ببینید مهمترین توصیه از گذشــتگان ما این است که به هر
شــکل ممکن اربعین را بروید .همین خــود رفتن موضوعیت
دارد .حاال شما نرسیدی بروی حرم ،به عنوان اینکه به حرم
رســیدی قبولت میکنند .چــرا؟ چــون در کتب معتبــره آمده
ُ ْ ْ
َ
که « ِن َّیــة ال ُمؤ ِم ِن خ ْی ٌــر ِم ْن َع َم ِله»( ،)۵یعنــی نیت مؤمن بهتر
از عمل اوســت .در کتــب معتبره آمــده که نیت همــان عمل
اســت .توصیــهام به مردمــی کــه اربعیــن میروند این اســت
که با دقت زیارت امیــن اهلل را بخوانند و از گریه جدا نباشــند؛
حتــی در هواپیمــا ،در قطــار ،در ماشــین ،در پیــادهروی ایــن
گریه را به شــدت انتقــال بدهند .چــون این گریه ســیل الهی
است که تمام خس و خاشا کها را میشوید.
نتیجــه ایــن اعمــال در آینــده معلــوم میشــود! ملــت ایــران
میدانند که آمریکا دیگر آن توانمنــدی را ندارد و رو به ضعف
و افول میرود .علتش هــم در درجهی اول به نظر من ،ملت
ایــران هســتند که بــا محــرم و صفر و بــا گریــه و با شــعارهایی
کــه دادنــد و بیــداری کــه در ملتهــا آمــد خــود بــه خــود کفــر
ضعیف شــد .االن هم نیروهای دشــمن در حال کمتر شدن و
نیروهای مؤمنان رو به فزونی است.

راهــــــــبرد
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فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقالب

یا لیتنا کنا معکم

بیش از  ۱۳۰۰ســال از بازگشــت حضــرت زینب ســاماهللعلیها و کاروان اســرا بــه کربال و
حضــور جابربــن عبــداهلل انصــاری و جمعــی از بنیهاشــم در اربعین شــهادت حضرت
اباعبداهلل علیهالســام میگــذرد« .مرحوم ســید بن طــاووس-و بــزرگان -نوشــتهاند که وقتی
کاروان اسرا ،یعنی جناب زینب ســاماهللعلیها و بقیه در اربعین وارد کربال شــدند ،در آنجا فقط
جابر بن عبداهلل انصاری و عطیه عوفی نبودند« ،رجال من بنیهاشم»؛ عدهای از بنیهاشم،
عدهای از یاران بر گرد تربت سیدالشهداء جمع شده بودند و به استقبال زینب کبری آمدند.
نهــا مشــتاق را از مذاهب،
از آن روز «جاذبــه مغناطیس حســینی» شــروع شــده و هرســال میلیو 
ادیان ،ملل و اقــوام مختلف جهان در چنیــن روزی گردهم م ـیآورد .اما «اهمیــت اربعین در آن
است که در این روز ،با تدبیر الهی خاندان پیامبرصلواتاهللعلیهوآلهوسلم ،یاد نهضت حسینی
برای همیشــه جاودانه شــد و این کار پایهگذاری گردید ...درســی که اربعین به ما میدهد ،این
است که باید یاد حقیقت و خاطره شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت.

ّ
ســوءنیت
نســبت بــه یکدیگــر ســوءظن نداشــته باشــند،
نداشته باشــند ،به یکدیگر اهانت نکنند ،ببینید در دنیا چه
ّاتفاقی خواهد افتاد.
ٌ
اربعین فرصتی اســت برای یکی شــدن در مســیر «ســلم لمن
ســالمکم و ٌ
حرب لمــن حاربکــم» و بــه تعبیر شــهید مطهری
شــناخت شــمر دوران امروز؛ فهمیــدن این مطلب که نقشــه
دشــمنان امــت اســامی (بهخصــوص امریــکا و انگلیــس)
ایجــاد درگیــری و اختــاف ،داشــتن بهانــه حضــور و دخالت
در کشــورهای اســامی اســت تــا بــا ناامن کــردن کشــورهای
منطقــه ،امنیــت رژیــم صهیونیســتی را تأمیــن کنند و ســعی
کنند «اولویت اصلی» جهان اسالم را تغییر دهند.

     جامعیت بینظیر
هرچنــد کــه «پدیــده بینظیــر و حرکــت عظیــم و پرمعنــای راهپیمایــی اربعیــن حســینی» در
سالهای اخیر توســط رســانههای دشــمن پوشــش چندانی نیافته اســت ،اما عظمت و رشد
فزاینده حضور اقشــار مردم در این حرکت به گونهای شده است که روزنامههافینگتون پست
آن را «بزرگترین اجتماع دینی جهان» میخواند و میافزاید :شمار زائران اربعین حسینی پنج
برابر شــمار حجاج بیتاهلل الحرام و به مراتب مهمتر از جشنواره بزرگ"کوم میال"هندوها است
که سه سال یکبار برگزار میشود .سازمان یونسکو نیز این اجتماع پرشکوه را بهعنوان میراث
معنوی به ثبت جهانی میرســاند .عالوهبر «گستردگی» این سنت حســنه« ،جامعیت» آن نیز
در نوع خود کم نظیر اســت .بــه گونهای که نه تنها شــیعیان و حتی مســلمانان بلکــه پیروان
ســایر ادیان ،قومیتهــا و نژادها را نیــز در بر میگیرد و برای مســلمانان عظمــت و عزت ایجاد
میکند .اما بیشــک در کنار اثرات معنوی ،اخالقی و تربیتی این تجمع عظیم برای حاضران
کــه در نوع خود نیز بســیار مهم اســت ایــن اجتماع بــزرگ برای ملتهای مســلمان نیــز حاوی
پیامهایی است که باید از آن درس آموخت.

     نمونه دوستی ملتها با یکدیگر
این اجتماع ،نمــاد همــکاری و همراهی صمیمانــه ملتها با
یکدیگر نیز میباشد .پذیرایی از بیش از بیست میلیون زائر در
طول مدت حضــور در این اجتماع عظیم بدون داشــتن هیچ
چشــم داشــت و توقعی ،نمونهای از همدلی میان مسلمانان
است« .راهپیمایی مراسم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط
دوستانه است بهگونهای که مردم عراق در پذیرایی از زائران
ایرانی ،از انفاق و محبت و ارادت چیزی کم نمیگذارند.

      تعمیق اخوت ،برادری و دشمن شناسی
اربعیــن تبلور یــک فرهنگ اســت بــرای تقویت ،تمریــن و تعمیــق اخــوت و بــرادری در میان
مســلمانان تا مکتب اهلبیت و مســیر امام حســین علیهالســام را با کنار گذاشــتن اختالفات
بپیماینــد .حضور میلیونها انســان در اربعین حســینی «وقتی ّ
حتی جســمها در کنار هم قرار
ّ
میگیرد ،اینجور انعکاس پیدا میکند .اگر ما باهم باشــیم ،کشــورهای اســامی ،ملتهای
سنی و شیعه و ِف َرق مختلف ّ
مسلمان ّ -
تســنن و ّ
تشــیع  -با یکدیگر دلهایشان صاف باشد،

     تمرینی برای حضور
شــاید بتوان گفت راهپیمایی بینظیر و پرمعنــای اربعین که
«بدون تردید از جمله شعائر الهی اســت» و در آن هم «ایمان،
اعتقاد قلبی و باورهای راســتین» موج میزند و هم «عشــق و
محبت» ،فرصت مغتنمی است برای اعالم آمادگی و تمرینی
برایحضور در رکابامامزمانعجلاهللتعالیفرجهالشریف.
«ما با خودمان عهد کردهایم و عهد میکنیم که یاد حســین،
نام حسین و راه حسین را هرگز از زندگی خودمان جدا نکنیم.
پس «ما نیــز از دور بــه حال زائــران اربعین غبطــه میخوریم»
و آرزو میکنیــم ای کاش همــراه شــما بودیــم« ...یا لیتنــا ّکنا
ً
ً
معکم ،فنفوز فوزا عظیما».
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تحلیلی تاریخی و جامع از چرایی اهمیت زیارت اربعین

یکی از عالئم ایمان
 45سـال پیـش ،یعنـی زمانـی کـه هنـوز مراسـم اربعیـن ،بـه شـکوه امروزین
شـکل نگرفتـه بـود ،رهبـر انقلاب در تاریـخ ( 1352/ 12/ 24روز جمعـه 20
صفـر سـال  1394هجـری قمـری) در جریـان سلسـله جلسـاتی در مسـجد امـام
حسـن(ع) مشـهد کـه بـه خواندن و تفسـیر خطـب نهجالبالغه اختصاص داشـت،
بهمناسـبت تقـارن بـا شـب اربعین حسـینی(ع) ،تحلیلی تاریخی و جامـع از چرایی
اهمیـت زیـارت اربعیـن ارائـه میدهنـد .از نـکات جالـب توجـه آن اسـت کـه رهبـر
انقلاب در انتهـای سـخنرانی خـود ،بـه ایـن موضـوع اشـاره میکنند که «اگـر امروز
هـم بتواننـد شـیعیان ،آن سـرزمین پـاک و ّ
مقـدس را یک چنین میعـادی قرار بدهند،
ّ
البتـه بسـیار کار بـه جـا و جالبـی خواهـد بـود و هـم دنبالهگیـری از راهـی اسـت کـه
ّ
ائمـ ه هـدی(ع) بـه مـا ارائـه دادنـد».
میدانید یکی از عالئم ایمــان زیارت اربعین اســت؟ بنده نمیدانم ایــن روایت چقدر
صحیح اســت ،اصراری هم نــدارم که بگویم معنــای این روایت همین اســت که من
گمان کردهام ،واقعش هم این اســت که احتمال میدهم معنایش یکی از شقوق و احتماالت
دیگری باشــد که در این زمینه بیان میشــود؛ ّاما اگر ایــن احتمال هم که من میگویم باشــد،
مؤید فراوانی دارد؛ «زیاره االربعین».
شیعه یک جمع ّ
متفرقی بود؛ یک جامعهای بود که در یک جا و در یک مکان زندگی نمیکرد؛
در مدینه بودنــد ،در کوفه بودنــد ،در بصره بودنــد ،در اهواز بودنــد ،در قم بودند ،در خراســان
ّ
کالبد ّ
متشــتت در
متفــرق و در ایــن اجزای
بودند ــــ اطــراف و اکناف بالد ــــ ّاما یــک روح در ایــن ِ
جریان است؛ مثل دانههای تســبیح ،یک رشــته و یک نخ ،هم ه اینها را به هم وصل میکرد،
آن رشــته چه بود؟ رشــت ه اطاعت و فرمان َبــری از مرکزیت تشــیع ،از رهبری عالی تشــیع یعنی
امام؛ هم ه این رشــتهها به آنجا ّمتصل میشــد؛ قلبی بــود که به همهی اعضــا فرمان میداد؛
و به این ترتیب ،تشــیع یک ســازمان و یک تشــکیالت بود .ممکن بــود دو نفر از حــال هم خبر
نداشــته باشــندّ ،اما بودند کســانی کــه از حــال همه باخبــر بودنــد .اطاعــت و فرمان َبــری آنها
بهحساب ،فریاد زدنشان از روی دستور ،سکوتشان برطبق نقشه ،همه چیزشان با حساب.
فقــط یــک عیبــی کار آنهــا داشــت و آن اینکــه همدیگــر را کمتــر میدیدنــد .اهــل یک شــهر و
شــیعیان یــک منطقــهّ ،
البتــه یکدیگــر را میدیدنــدّ ،امــا یــک کنگــر ه جهانــی الزم بــود برای
شــیعیان روزگار ّ
ائمــه(ع) .ایــن کنگــره جهانــی را معین کردنــد ،وقتــش را هم معیــن کردند؛
ِ
موعــد معیــن ،در آن کنگره هرکــس بتواند شــرکت کنــد .آن موعــد ،روز اربعین
گفتنــد در این
ِ
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اســت؛ و جــای شــرکت ،ســرزمین کربــا اســت؛ چــون روح
شــیعه روح کربالئــی اســت ،روح عاشــورائی اســت؛ در کالبــد
شــیعه تپــش روز عاشــورا مشــهود اســت؛ شــیعه هرجــا کــه
رو عاشورای حســین(ع) اســت .این است که
هســت دنباله ِ
میبینیــم همه جــا ایــن تپشهایی که در شــیعه مکشــوف
شده ،از آن مرقد پاک ناشی است؛ اینها شعلههایی بوده که
از آن روح ّ
مقدس و پاک و از آن تربت عالیمقدار سرکشــیده؛
بــه جانهــا و روحهــا زده؛ انســانها را بــه گلولههــای داغی
تبدیل کرده و آنها را به قلب دشمن فرو برده.
     حقیقت جلوهگر
ّاولین نهضتی که بعد از عاشــورای حســینی از طرف شیعیان
بهوجود آمــد ،نهضــت ّتوابین بــود .اینهــا آمدنــد در آن مرقد
پاک دور هــم جمع شــدند ــ کتــب تواریخ اینهــا را نوشــتهاند ــ
مبلغ زیادی اشــک ریختند .بعضی خیــال میکنند این گریه
وســیل ه عقدهگشــایی اســت؛ بله ،گریه وســیل ه عقدهگشایی
اســت ،درصورتیکه با فکر همراه نباشــد .اگر گریه را و اشــک
ریختــن را فقــط احساســات هدایت بکنــد ،همین اســت که
گفتهاندّ ،اما اگر فکر و اندیشــه به انسان اشکی بدهد و چشم
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هزاران گام
در راه است و
دل مشتاق و من حیران
حضرت آیــتاهلل خامنــهای در جلســه درس خارج فقــه در تاریــخ  ۱۵آبان
 ۱۳۹۶دربــاره پیــادهروی اربعیــن حســینی فرمودند :ایــام اربعین اســت و
خوشا به حال آن کسانی که در حال پیادهروی هستند یا پیادهروی خواهند کرد و
مضمون روز اربعین را إنشاءاهلل
به زیارت اربعین خواهند رسید و آن زیارت خوش
ِ
خطاب به حضرت خواهند خواند .ما هم اینجا با شــوق و با حسرت نگاه میکنیم
به این گامهایی که:
هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران
که چون ره میتوانم یافتن سوی درون من هم
الحمدهلل جوانهای مــا راه را پیدا کردند و میلیونها نفر از مــردم ما و مردم غیر ما،
مردم عــراق و دیگران ،در ایــن راه حرکت میکننــد ،این هم یکی از حوادث بســیار
برجستهای است که خدای متعال ّمنت گذاشته بر ما و این حادثه را برای ما خلق
کرده است؛ این شد یک نماد.
همیشــه اربعین پیــادهروی بــود ّاما ایــن حرکت عظیــم که یک نمــاد بســیار زیبا و
پرشکوهی از حضور پیروان اهلبیت و عالقمندان به اهلبیت هست؛
این نبــود ،ما ایــن را نداشــتیم ،این را خــدای متعال در اختیــار ما گذاشــت ،خدا را
بایستی شاکر باشیم.

انســان قطــر ه اشــکی بچکانــد ،ایــن مثــل همــان آب کبابی
اســت که آتــش را تیزتــر و تندتــر میکند؛ ایــن عقده نیســت،
سالح اســت؛ لذاســت که گریه جزو کارهای معمولی شیعیان
صدر ّاول اســت که همــ ه آنهــا در راه ســتیزهگری بودند ،هم ه
آنها در راه عاشــورا قدم برمیداشــتند .امام جعفــر صادق(ع)
اهل گریه اســت؛ امام رضا(ع) اهل گریه اســت؛ شــعرا را وادار
میکنند و میگویند این قصائد بلند را بگویید ،بروید گروهها
را بهیاد گذشــت ه تشــیع بگریانید که بــا این گریه ،آتششــان
مشتعلتر و برافروختهتر بشود.
ّتوابیــن آمدنــد اینجــا مبالــغ زیــادی گریــه کردنــد؛ هرچــه
بخواهیــد .گمانــم گفتــهام یــک شــبانهروز یــا دو شــبانهروز
ً
ــــ نوشــتهاند در تواریــخ ،بنــده یــادم رفتــه ــــ ّاتصــاال اشــک
[ریختنــد]؛ بعــد از ایــن گریهها بــود که دســت به دســت هم
دادنــد ،تصمیــم گرفتنــد کــه برونــد تــا جانشــان را در راه خدا
بدهنــد و تــا کشــته نشــدهاند ،دســت از جنــگ برندارنــد و از
این جنگ زنــده برنگردند؛ همین هم شــد .مردمــان بزرگی؛
ســلیمانبن صــرد خزاعــی ــــ صحابــی امیرالمؤمنیــن(ع)،
حــواری امــام حســن(ع) ــــ و امثــال اینهــا رفتنــد و آنجــا جان
دادند و کشته شدند؛ [شــروعش] از کربال بود؛ ببینید چه این

حقیقت جلــوهدار و جلوهگری بــوده در آن روزگار! در ذهن مردم ما امــروز ّ
البته ،این حقیقت به
آن زیبایی و به آن شکوهمندی باقی نمانده؛ جور دیگر است.
     میعاد شیعیان در کنگره جهانی
بنابراین ،مسئل ه اربعین یک مســئل ه ّ
مهمی است .اربعین یعنی میعاد شــیعیان در یک کنگر ه
بینالمللــی ،جهانــی ،در یــک ســرزمینی کــه خــود آن ســرزمین خاطرهانگیــز اســت؛ ســرزمین
خاطرهها است؛ خاطرههای باشــکوه ،خاطرههای عظیم؛ سرزمین شهدا ،مزار کشتهشدگان
وفاداری هرچه بیشــتر
راه خدا .اینجا جمع بشــوند پیروان تشــیع ،و دســت بــرادری و پیمــان
ِ
ببندند ،این اربعین است.
غیــر از ّتوابیــن بــاز هم ســراغ داریــم کســانی کــه آمدنــد آنجــا و از آنجــا مایــه گرفتنــد ...و ّ
البته
شــنیدهاید که جابربن عبداهّلل انصاری هم آمد .بهنظر من این بزرگوار سومین کسی است که
ن علی(ع) آمده اســت؛ ســومین جمعی که بــه زیارت آمدنــد ،جمع جابر
به زیارت قبر حســینب 
است و عطیه؛ قبل از او کســانی به زیارت آمده بودند؛ شاید ّاولین کسانی که زیارت کردند این
تربت پاک را همان بنیاســد بودند که آمدند نعش ّ
ن علی(ع) را دفن کردند؛
مقدس حســینب 
آنها ّاولین کســانی بودند کــه این تربــت را زیارت کردنــد؛ و جابر هم آمــد بهقصد زیــارت ،با آن
ً
تفصیالتی که شنیدهاید ...اجماال ،یادآوری خاطر ه عاشورا و خاطر ه آن جهاد و ازخودگذشتگی
و فــداکاری عظیــم ،در روز اربعیــن انجــام میگرفتــه؛ و در آن ســرزمین .اگــر امروز هــم بتوانند
شیعیان ،آن ســرزمین پاک و ّ
مقدس را یک چنین میعادی قرار بدهندّ ،
البته بسیار کار به جا و
جالبی خواهد بود و هم دنبالهگیری از راهی است که ّ
ائمهی هدی(ع) به ما ارائه دادند...
دوره جدید
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ثواب عظیم خدمت به
زائران اباعبداهلل الحسین(ع)

بهجز از
خدمت رندان
نکنم کار دگر

حسین حاجی حسینی ،طلبه سطح سه حوزه علمیه

راهپیمایـی پرشـکوه اربعیـن یکـی از جلوههـای زیبـای معنـوی را پدیـد
آورده اسـت .حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در دیـدار موکـبداران عراقـی
در تاریـخ  ۲۷شـهریور  ۱۳۹۸فرمودنـد« :شـما کرامـت اسلامی و کرامـت عربـی را
در رفتـار خودتـان و اعمـال خودتـان نشـان دادهایـد و همـه بـه عشـق ّ
سیدالشـهدا
(سلام اهلل علیه) اسـت ،به عشـق حسـینبنعلی اسـت؛ از روی عشـق و عالقهای
کـه بـه امـام حسـین داریـد ،پـای زائـر امام حسـین را شستوشـو میدهید ،بـدن او
را در خسـتگیهای شـدید کمـک میکنیـد ،مالـش میدهیـد ،بـه او غـذا میدهیـد،
بـه او جـای خـواب میدهیـد ،چـون زائر حسـین اسـت ».به همین مناسـبت در این
یادداشت مسأله ثواب الهی خدمت به زوار سیدالشهدا را در احادیث معصومان
و سـیره علما بررسـی شـده اسـت.

22

دوره جدید

مهر  98مشاره 12

هر ساله همزمان با بیستم ماه صفر ،در اربعین سید و
ساالر شهیدان خیل عاشقان حسینی خود را از هر سو
به ســمت دیــار عاشــقان ،کربــای معــای کشــانده و بــا امام
خویش تجدید بیعت میکنند و آمادگی خویش را برای مبارزه
در راه خــدا اعــام میدارنــد« .حضــور ایــن جمعیــت عظیم از
نقاط مختلف دنیا با وجود تهدیدهای تروریستی ،پدیدهای
عظیــم و نشــاندهنده اوج گرفتــن تفکــر مبــارزه در راه خدا و
آمادگی عمومی و همگانی در این راه است».
در اســام وقتی مســئلهای به عنــوان عالمت و شــعار و پرچم
دین قلمداد میشود ،اهمیتش صد چندان میشود .امروزه
اربعین نمادی اســت برای تبلیغ سیدالشــهدا (علیه ّ
الســام)
ً
و تبلیغ دیــن و فداکاری و از خودگذشــتگی و «اساســا اهمیت
اربعیــن در آن اســت کــه در ایــن روز ،بــا تدبیــر الهــی خاندان
ّ
پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) ،یــاد نهضــت حســینی بــرای
همیشه جاودانه شد و این کار پایهگذاری گردید».
«شــیعه یک جمــع ّ
متفرقــی بــود؛ یــک جامعــهای بود کــه در
یک جا و در یک مــکان زندگی نمیکــرد؛ در مدینــه بودند ،در
کوفه بودنــد ،در بصره بودنــد ،در اهــواز بودند ،در قــم بودند،
در خراســان بودند -اطراف و اکناف بالدّ -اما یک روح در این
ّ
کالبد ّ
متشــتت در جریان اســت؛ مثل
متفــرق و در این اجزای
ِ
دانههای تســبیح ،یک رشــته و یک نخ ،همه اینهــا را به هم
وصل میکرد .آن رشــته چه بود؟ رشــته اطاعت و فرمان َبری
از ّ
تشــیع ،از رهبری عالی ّ
مرکزیت ّ
تشــیع یعنی امام؛ همه این
ّ
رشــتهها به آنجا متصل میشــد؛ قلبی بــود که بــه همه اعضا
فرمــان مــیداد؛ و بــه این ترتیبّ ،
تشــیع یــک ســازمان و یک
تشــکیالت بود .ممکــن بــود دو نفــر از حال هــم خبر نداشــته
باشندّ ،اما بودند کسانی که از حال همه باخبر بودند .اطاعت
و فرمان َبــری آنها بهحســاب ،فریاد زدنشــان از روی دســتور،
سکوتشان برطبق نقشه ،همه چیزشان با حساب .فقط یک
عیبی کار آنهــا داشــت و آن اینکه همدیگر را کمتــر میدیدند.
اهــل یــک شــهر و شــیعیان یــک منطقــهّ ،
البتــه یکدیگــر را
شیعیان روزگار
میدیدندّ ،اما یک کنگره جهانی الزم بود برای
ِ
ّ
ّ
ائمــه (علیهم ّ
الســام) .ایــن کنگــره جهانــی را معیــن کردند،
ّ
ّ
موعد معیــن ،در
وقتــش را هم معیــن کردنــد؛ گفتنــد در ایــن ِ
آن کنگــره هرکس بتواند شــرکت کنــد .آن موعــد ،روز اربعین
اســت؛ و جای شــرکت ،ســرزمین کربال است ...ســرزمینی که
خود آن سرزمین خاطرهانگیز است؛ سرزمین خاطرهها است؛
خاطرههــای باشــکوه ،خاطرههای عظیم؛ ســرزمین شــهدا،
مزار کشتهشدگان راه خدا».
     نماد شیعه
شیخ طوســی در کتاب شــریف مصباح المتهجد نقل میکند
کــه از امــام عســکری (علیه ّ
الســام) روایــت شــده اســت کــه
فرمودنــد :عالمــات مؤمــن پنــج تاســت :خوانــدن  ۵۱رکعــت
نمــاز در شــبانهروز ،بــه دســت کــردن انگشــتری دردســت
راســت ،برآمدن پیشــانی از ســجده ،و بلند خواندن بسم اهلل
الرحمنالرحیم در نماز و خواندن زیارت اربعین .شیخ سپس
متن زیارت اربعین را با ســند بــه نقل از حضرت صــادق علیه
السالم آورده است :السالم علی ولی اهلل و حبیبه ،السالم علی
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خلیــل اهلل و نجیبه ،الســام علــی صفــی اهلل و ابــن صفیه...
این مطلبی است که شیخ طوســی ،عالم فرهیخته و معتبر و
ً
معقول شــیعه در قرنپنجم درباره اربعین آورده است .طبعا
بر اساس اعتباری که این روز میان شــیعیان داشته است ،از
همــان آغاز کــه تاریخش معلوم نیســت ،شــیعیان به حرمت
آن ،زیارت اربعیــن میخواندهاند و اگر میتوانســتهاند مانند
جابر بر مزار امام حســین (علیه الســام) گرد آمده و آن امام را
زیارت میکردند.
توصیه به پیادهروی برای زیارت امام حسین (علیه ّ
السالم)
و تعدد روایات در این زمینــه آنقدر فراوان بــوده که آیتاهلل
اصطهباناتی کتابــی در این خصوص به اســم «نورالعین فی
َ
المشــی الی زیاره الحســین علیــه الســام» یعنی نــور دیدگان
برای پیــادهروی بهســوی زیارت سیدالشــهدا دارنــد و به ذکر
پاداش این حرکت در روایات میپردازند.
در ایــن میــان همــواره افــرادی بــوده و هســتند کــه بــا از
خودگذشــتگی راه زیــارت دیگــران را همــوار کــرده ،خــود را
از لقــاء ظاهری به حــرم محبوب محــروم کــرده و خدمت به
زائرین و راهیان در این مســیر را انتخاب مینمایند .تفاوتی
هم نمیکنــد ،گروهی با انفــاق و بــذل از امــوال  -هرچند به
حســب ظاهــر ناچیــز ،-طائفــهای بــا بــذل از وقــت و آبــرو،
بخشــی با خرج کــردن از خــود در ایــن راه قدم برداشــتهاند.
و مگر میشــود در آســتان مقدس اهلبیت (علیهمالســام)
خدمتی کرد و دیده نشد!
یکی از علما نقل میکرد که یک ســال تابستان به اتفاق امام
خمینــی (رضواناهللتعالیعلیــه) و چنــد تــن از روحانیان به
مشهد مشرف شدیم ،در مشهد برنامهمان چنین بود که بعد
از ظهرها پس از کمی استراحت ،به طور دسته جمعی به حرم
میرفتیم و بعــد از زیارت و نمــاز و دعا به خانه برمیگشــتیم.
ما میدیدیم که امام دعا را خیلی مختصر میخواندند و تنها
به منزل برمیگشــتند و ایوان منــزل را آب و جــارو میکردند،
فرش پهــن میکردنــد ،ســماور را روشــن میکردنــد و چایی را
آماده میکردند ،و وقتی ما از حرم برمیگشتیم برایمان چای
میریختند .یک روز من از ایشان ســؤال کردم این چه کاری
است که شما میکنید؟ حضرت امام فرمودند :من ثواب این
کار را کمتر از آن زیارت و دعا نمیدانم.
     زیربنای ادیان الهی
از حضرت امــام صادق (علیه ّ
الســام) منقول اســت که برای
زائــران قبــر حضــرت حســین (علیه ّ
الســام) و کســانی که در
ً
ایــن مســیر خــود را بــه زحمــت انداختــه و احیانــا! متحمــل
هزینه شــده ،خدمتگــذاری زائران کــرده و از امــوال خویش
فرمایند...:اغفر
انفاق کردهانــد ،طلب اســتغفار نمــوده و می
ِ
ُّ َ
اهَّلل ُ َ
ــین علیه الســام،
لی ِول
بد ِ
بــر أبی َع ِ
خوانــی و ِلزو َ ِار ق ِ
الحس ِ
ً
َ
َّ ِ َ َ
َ
ُ
أنفقــوا أموال ُهــم ،وأشــخصوا أبدانهــم َر َ
غبــة فــی ِب ّ ِرنا،
الذیــن
َ
َور ً
جاء ِلما ِع َند َک فی ِصل ِتنا.
خدایا ...من و برادران و زائرین قبر پدرم حسین علیه ّ
السالم

را بیامرز ،آنان که اموالشان را انفاق کرده و بدنهایشان را به
ســختی انداخته ،به خاطــر اشــتیاق در نیکی به مــا و امید به
پاداشهایی که در دوستی و پیوند با ما نزد توست.

ً
حقیقتا خدمتگار
مردم بودن ،افتخار
است؛...بزرگان
اهل معرفت ما به
شاگردان خود،
به دستپروردگان
خود همیشه
سفارش میکردند
که در کنار ذکر و
عبادت و خشوع
و توسل و تذکر،
به مردم خدمت
کنند؛ گاهی این را
ترجیح میدادند
بر عبادات فردی؛
مقرب الیاهلل
این ِ
است

در نــگاه کلــی خدمتگزاری بــه بندگان خــدا زیربنــای ادیان
ً
الهی ،بهویژه دین مبین اسالم اســت .اصوال بدون همیاری
و همــکاری ،بســیاری از اهــداف اجتماعــی ادیــان الهــی بــه
ســرانجام نخواهــد رســید .از ایــنرو ادیــان تالش نمــوده که
روحیه خدمت به خلق در جامعــه رواج یابد و در ازای آن نوید
پاداشهای عظیمی داده شده است.
ّ
پیامبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) میفرماینــد :دو خصلــت
اســت که باالتر از آنها هیچ نیکــی وجود ندارد :ایمــان به خدا
و ســودبخش بــودن بــرای بنــدگان خــدا و دو خصلت اســت
که باالتــر از آنها هیچ بــدی وجود ندارد :شــرک به خــدا و زیان
رســاندن به بندگان خدا .همچنین ائمــه معصومین علیهم
الســام خدمت به خلق را همســان بــا مجاهد فی ســبیل اهلل
قام َم َع ُه فی َ
سلم َف َ
سلم ِاذا َ
جاء َا ُخ ُ ُ
دانستهَّ :ان ُ
الم ُ
الم َ
حاج ٍة
وه َ َ َّ
َّ
َ
کان َک ُ
َ
اهلل عزوجل؛ مسلمانی که به دیدار
بیل ِ
الم ِ
جاه ِد فی س ِ
برادر مســلمانش رود و بــرای بــرآوردن حاجتش برخیــزد و در
پی برآوردن حاجت وی تالش کند ،همچــون مجاهد در راه
خداوند است.
ً
نه تنها ائمه هدی که علمای بزرگ و رهبران دینی هم لسانا
ً
و عمال خود پیشــگام این مســاله بوده چنانچه حضرت امام
خمینی (رحمةاهللعلیــه) در وصیــت نامه اخالقــی و عرفانی
مهمی کــه به فرزنــد بزرگوارشــان مرحــوم حاج ســید احمد آقا
نوشــتهاند ،در این بــاره میفرماینــد« :پســرم! ما کــه عاجز از
شــکر او و نعمتهــای بیمنتهــای اوییــم ،پس چــه بهتر که
از خدمــت به بنــدگان او غفلــت نکنیم کــه خدمت بــه آنان،
خدمــت بــه ّ
حــق اســت؛ چــه کــه همــه از اوینــد ».همچنین
رهبر معظم انقــاب خدمتگزاری به خالئــق را مایه مباهات
ً
خویش دانسته و میفرمایند «حقیقتا خدمتگار مردم بودن،
افتخار است؛...بزرگان اهل معرفت ما به شاگردان خود ،به
دســتپروردگان خود همیشــه ســفارش میکردند که در کنار
ذکر و عبادت و خشوع و توسل و تذکر ،به مردم خدمت کنند؛
مقرب
گاهی ایــن را ترجیح میدادنــد بر عبادات فــردی؛ این ِ
الیاهلل است».
     نشانی از تقوای قلوب
یکی از بهتریــن عرصههای خدمتگــزاری به بنــدگان خدا،
و بلکــه خدمــت برتــر و باالتر ،خدمــت بــه مهمانان پــروردگار
و زائــران اماکــن شــریفی اســت کــه خداونــد جایــگاه آنهــا را
رفیــع گردانیــده اســت و بــه عنــوان نمــاد و شــعائراهلل مطرح
گردیدهانــد .چــرا کــه طبق نصــوص قــرآن ،تعظیــم و حرکت
در جهت بزرگداشــت شــعائر الهی امری مهــم و مطلوب تلقی
گردیــده کــه از دلهــای با تقــوا برخواهــد آمــد .با کمــی تأمل
درمییابیــم کــه وقتی خدمــت به بنــدگان خــدا آنچنان که
گفته شد اهمیت داشته و در پیشــگاه الهی عظیم بهحساب
میآید ،خدمت بــه بندگانی که در مســیر احیای شــعائر الهی
قدم میگذارند بــه طریــق اولی ارزش بیشــتری داشــته و نزد
ّ
رسول خدا (صلیاهللعلیهوآله) اجر آن بیشتر خواهد بود و در
زمانه ما بیتردید خادمان و خدمتگزاران بــه زائران اربعین
امام حسین (علیه ّ
الســام) در شــمار این تکریمکنندگان قرار
خواهند گرفت و این نشانهای است از تقوای قلوب.
دوره جدید
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     رفع گرفتار یها
خدمتگزاران مســافران و زائران امام حســین (علیه ّ
السالم)
عالوه بر آنکه در شمار تکریمکنندگان شعائر الهی بوده ،از آن
جهت که به مسافران در راه خدا نیز یاری میرسانند مشمول
ّ
ختمــی (صلیاهللعلیهوآلــه) نیــز قــرار خواهند
وعــده رســول
َ ْ َ َ َ ُ ْ ً ُ َ ً َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ًَ
ــافرا فــر ج اهلل عنه ثالثا و
س
م
نا
م
ؤ
م
ان
ع
أ
ن
م
فرمود:
گرفت که
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َْ ً
سب ِعین کربة؛ هرکس به مؤمن مسافری کمک کند ،خداوند
 ۷۳گرفتاری او را برطرف میسازد.
خدمــت بــه مســافران تــا جایــی اهمیــت دارد کــه در ســیره
خــود اهــل بیــت (علیهمالســام) نیــز ایــن جریان به چشــم
میخــورد .در روایتــی از امــام صــادق (علیه ّ
الســام) داریــم
کــه حضــرت امــام ســجاد (علیه ّ
الســام) بــا کاروانی به ســفر
حــج میرفــت کــه او را نشناســند و بــا آنان شــرط میکــرد که
بــه عنــوان خــادم آنــان بــا آنهــا همــراه گــردد و کارهایــی که
میتوانــد ،بــرای آنان انجــام دهــد .یک بــار با عدهای ســفر
رفــت .یــک نفــر از آنــان حضــرت را شــناخت و فــوری نــزد
کاروانیان رفت و گفت« :آیا این مرد را میشناسید؟» گفتند:
«نه» .گفت« :این شــخص علیبن الحســین علیهماالسالم
اســت» .با شــتاب نــزد امــام (علیه ّ
الســام) رفتند و دســت و
پایش را بوســیدند و گفتنــد :ای فرزند پیامبــر میخواهی که
ما به آتش جهنم گرفتار شویم؟ اگر در گفتار و رفتار ما نسبت
به شــما بیادبی ســر میزد تا آخر عمر بیچاره میشدیم؛ چه
باعث شد که شما خود را معرفی نکنید؟
َ
َ
ً
حضــرت در پاســخ فرمــود :إ ّ ِنــی ُک ْن ُ
ــت َســاف َ ْر ُت َم َّــرة َم َ َــع ق ْــو ٍم
ِ
ُ َ ََ
ْ َ ُّ َ َ ُ
اهلل َمــا ال أســت ِحق فأخــاف
َ َی ْع ِرفون ِنــی فأ ْع َط ْونــی بــه رســول ِ
َ
َ
أ ْن ُت ْع ُطونــی ِم ْثــل ذ ِل َ
ــک .یکبار در ســفری با مردمــی که مرا
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امامان شیعه
آنقدر کر یمانه
برخورد کردهاند
که دادن جرعه
آبی هم در وسعت
نگاه آنان گم
نخواهد شد و
پاداشی عظیم
بسان شهادت در
رکاب سیدالشهدا
(علیه ّ
السالم) را
برای آن سامان
دادهاند

میشــناختند بــه مســافرت رفتــم .ولی آنــان بهخاطر رســول
ّ
خدا (صلیاهللعلیهوآلــه) چنان با من رفتار کردنــد که خود را
مستحق آن نمیدیدم .ترسیدم شما هم آنگونه با من رفتار
کنید .لذا از آن پس دوست دارم ناشناس به مسافرت بروم.
امامــان شــیعه آنقــدر کریمانــه برخــورد کردهانــد کــه دادن
جرعه آبی هم در وسعت نگاه آنان گم نخواهد شد و پاداشی
عظیــم بســان شــهادت در رکاب سیدالشــهدا (علیه ّ
الســام)
را بــرای آن ســامان دادهانــد .مدائنــی نقــل میکنــد کــه امام
َ ْ
ــن َس َــقی َی ْــو َم َع ُاش َ
معصــوم فرمودَ :م ْ
ــور َاء ِع ْن َــد ق ْب ِر ال ُح َس ْــی ِن
َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ََ ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
علیه الســام کان کمن سقی عســکر الحسی ِن ع و ش ِــهد معه.
کسی که روز عاشــوراء نزد قبر ّ
مطهر امام حســین علیه ّ
السالم
کســی را آب دهد مانند کسی است که لشــکریان امام حسین
علیه ّ
السالم را آب داده و در رکاب حضرت شهید شده باشد.
      خادمانی ابدی
در این دیــار فانی بــه هر مقــدار که بــه جمعیتی از مســلمانان
خدمت کنیم ،در قیامت که همه محتاج محشــور میگردیم
خادمانــی ابــدی هســتند کــه جــزای ایــن خدمــت دنیــوی
حساب میآیند و چه معاملهای برتر از این!
به
َّ
ُ َ
َ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
هَّلل َصلی
س ِمعت أ ِمیر ال َمؤ ِم ِن
ین َعل ْی ِه ا ّلسال ُم َیقول قال َر ُسول ا َ َِ
َ َ
َ َ ً َْ
َ ّ
ین ِإال أ ْع َط ُاه
ا ُهَّلل َعل ْی ِه َو آ ِل ِه :أ ُّی َما ُم ْس ِــل ٍم خ َد َم ق ْوما ِم َن ال ُم ْس ِل ِم
َ ُ ْ َ
ْ ُ َّ ً َ ْ َ َّ
َ
َ
اهَّلل ِمثــل عد ِد ِهــم خدامــا ِفی الجنه .شــنیدم امیــر المؤمنین
ّ
(علیه ّ
السالم) که میفرمود :رسول خدا (صلیاهللعلیهوآله)
فرمــوده اســت :هــر مســلمانی کــه از جماعتــی از مســلمین
خدمتگــزاری کنــد ،خداونــد بــه تعــداد آنها در بهشــت بــه او
خدمتگزار میدهد.
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     ورود به بهشت
میزان این خدمتگزاری هم با مقیاسهای بشــری و دنیایی
سنجیده نخواهد شد تا این مقدار که خدمت به بندگان خدا
و باالخص زائرین در لســان روایات آنچنان اهمیت دارد که
حتی برداشــتن شــاخه خاری از میانه راه آنها مخفــی َنمانده
ّ َ
ُ َ
َ َ
و جزای آن ورود به بهشــت اســت .قــال َر ُســول ا ِهَّلل َصلی ا ُهَّلل
ْ َ ْ َ َ ََ
َع َل ْی ِــه َو آ ِل ِــهَ :د َخ َــل َع ْب ٌــد َا ْل َج َّن َ ُ ْ
ــن ِمــن شــو ٍک کان علی
ــة ِبغص ٍ
ََ
َط ِریــق َا ْل ُم ْس ِــل ِم َ
ین فأ َم َاط ُه َع ْن ُــه؛ بندهای بهشــتی گردید به
ِ
خاطر برداشتن شاخه خاری از سر راه مسلمانان.
     هر درهم ،هزار درهم
در روایتی ثواب انفاق هر درهم در راه زیارت قبر حسینبنعلی
(علیه ّ
الســام) برابر با هزار درهم قلمداد شده است .هشام بن
ســالم نقل میکند که مردی محضر مبارک امــام صادق علیه
ّ
الســام مشــرف شــد و به آن جناب عرض کرد :ای پســر رسول
خدا! آیا پدر بزرگوار شما زیارت میشود؟ حضرت فرمودند :بله
و عالوه بر آن نزد آن جناب نماز نیز خوانده شود ولی باید توجه
داشــت که نماز را پشــت قبر بخوانند و بر آن ّ
مقدم نشــوند....
عرض کرد :کســی که در راه ســفر ّ
متحمل هزینه شــده و در نزد
قبر ّ
مطهر انفــاق نمــوده و از اموالش خرج کند چــه اجر و ثوابی
دارد؟ حضرت فرمودنــد :در مقابل هر درهمی که انفاق و خرج
کرده هزار درهم برایش منظور میشود.
     هر درهم ،ده هزار درهم
پســر ســنان-یکی از راویــان حدیــث شــیعه -خدمــت امــام
ْ
صادق (علیه ّ
الســام) شــرفیاب شــده ســؤال میکندُ :ج ِعل ُت
َْ َ ّ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
اک ِإن أب َــاک کان یقــول ِفــی الح ِــج یحســب لــه َ ِبــک ِل
ِفــد َ
ــن ُی ْن ِف ُق ِفی َا ْل َم ِســیر إ َلی أب َ
ِد ْر َه ٍم أ ْن َف َق ُــه أ ْل ُف ِد ْر َه ٍم َف َما ِل َ
ْ
یک
م
ِِ ِ
َْ
َ َ َ
ال ُح َس ْــی ِن َعل ْی ِه ا َّلســا ُم .فدایت شــوم پدر بزرگوارتان راجع به
ّ
حــج میفرمودنــد :در مقابــل هــر درهمــی که شــخص انفاق

میکند هزار درهم منظور میشــود .اکنون بفرمائید :چه اجر
و ثوابی اســت برای کســی که در ســفر زیارت پدرتان حضرت
امام حسین علیه ّ
حضرتشــان در پاسخ
الســام انفاق نماید؟
َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ّ ْ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ٌ َ َّ
الدره ِم ألف و ألف حتی
میفرمایند :یا ِابن ِسن
ان یحسب له ِب ِ
َّ َ ً َ َ ُ ٍ َ َّ
َ َ َ
ــات مث َلها َو ِر َضــا ا ِهَّلل خ ْی ٌ َر ل ُه َو
َعد َعش َــرة َو ُی ْر َف ُع له ِم َن الد َر َج ِ
ُ َ ُ ُ َ َّ َ ّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
ین َو ال ِئ َّم ِة
دعاء محم ٍد صلی اهَّلل علی ِه و آ ِل ِه و دعاء أ ِم ِیر المؤ ِم ِن
َ َ
خ ْی ٌر ل ُه .ای پسر سنان در مقابل هر درهمی که شخص انفاق
کند هــزار و هزار ...و همین طور شــمردند تا به ده هزار رســید،
منظــور میگــردد و به همین مقــدار درجــهاش را بــاال میبرند
و رضایــت و خشــنودی حــق تعالــی از وی و دعــاء حضــرت
ّ
ّ
محمــد (صلیاهللعلیهوآله) و امیرالمؤمنیــن و حضرات ائمه
ّ
(علیهمالسالم) برای او بهتر از آن میباشد.
بــه راســتی کــدام معاملــه دنیــوی اســت کــه ده هــزار برابــر
ســود داشــته باشــد و ده هــزار مرتبــه درجه اخــروی انســان را
بــاال بــرد و رضایــت و خرســندی پــروردگار عالمیــان و دعــای
مســتجاب پیامبــر خوبیهــا ،مولــی الموحدیــن و اهلبیــت
(علیهمالسالم) را در پیش داشته باشد؟! و در آخر:
گر بود عمر به میخانه روم بار دگر
به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر

سرآغاز
مجموعه شش جلدی «سر آغاز» برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در
خصوص گردهمایی و پیاده روی بزرگ اربعین حسینی است و در سطوح
مختلف به این گردهمایی عظیم و جهانی میپردازد .این مجموعه شش جلدی
با اشــاره به مهمترین مأموریت اصلی حرکت جهادی و عظیم پیاده روی اربعین و
با محوریت بیانات مقام معظم رهبری ،توســط سیدمحمد صادقی آرمان در قطع
رقعی گردآوری و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
محمــد صادقی آرمــان ،مولــف مجموعه کتــاب «ســرآغاز» در خصــوص مجموعه
فــوق میگوید :در این مجموعه ســعی شــده گردهمایی بــزرگ پیــاده روی اربعین
از حوزه احساســی جدا شــود و بــا نگاهــی عقالنی بــه تبییــن حقیقت واقعــه کربال و
اربعین بپردازد .در ســالهای اخیر جمعیت حاضر در مراســم پیاده روی اربعین در
عراق در صدر یکــی از بزرگترین اجتماعات مســالمت آمیز جهان قرار گرفته اســت.
در این ســالها بحث کاروان و موکبهای خدمترســانی اربعین بســیار داغ بوده
و از طرفــی توســعه خدمات بــه زائران را موجب شــده اســت؛ امــا لــزوم هدایت این
موکبهــا و خادمان در جهــت صحیح و مــوازی با موازیــن علمی و مکتبــی حادثه
اربعین از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.
صادقی آرمان تصریــح میکند :بــا توجه به گســترش فعالیتهای ســخت افزاری
اربعین ،الگوی مفهومــی پیادهروی اربعیــن از نگاه مقام معظم رهبری نقشــهای
جامع جهت اســتفاده حداکثری از ظرفیت پیادهروی عظیم آن اســت و معظم له
برای پیادهروی اربعیــن پنج مأموریــت اصلی را بــرای زائران تعییــن نمودهاند که
عبارتنــد از وحــدت ،احیــای حادثه کربــا ،مبارزه حــق علیــه باطل ،حادثــه پیاده
روی اربعیــن و الگوســازی که هر کــدام در یــک جلد از مجموعه ســر آغــاز گردآوری
شده اســت .در هر جلد از این مجموعه ســعی شــده با واکاوی مأموریتهای مهم
پیادهروی اربعین به توسعه مفهوم کامل حادثه اربعین پرداخته شود.
ً
بخشــی از کتاب را مرور میکنیــم :پیادهروی اربعیــن واقعا یک پدیده اســت ،یک
ً
پدیده الهی اســت ،یک پدیده معنوی اســت .حقیقتــا قابل توصیف نیســت؛ مثل
خیلی از این پدیدههای ّ
مهم الهی ،درست قابل تفسیر هم نیست؛ یعنی نمیشود
ّ
عظیــم میلیونــی راه بیفتند ،در
ــت
این حادثه را تحلیــل کرد .این جــور این جمعی ِ
ِ
ّ
ظرف چند ســال این تحقق پیدا کند ،شــکل پیدا کند! بله ،در گذشته راه پیمایی
ّ
ّ
بودّ ،اما ایــن خبرها نبود .ما اطالع داریــم که در ایام مختلف ،چــه اربعین ،چه غیر
ّ
اربعین در خصوص اربعین یا بعضی اوقات دیگر طلب از نجف و جاهای مختلف
عــراق حرکــت میکردنــد میرفتنــدّ ،
جمعیتهــای فراوانــی هــم بودنــدّ .امــا ایــن
ّ
عظیم میلیونی از جاهای مختلف دنیا چند میلیــون از ایران و میلیونها
جمعی ِت
ِ
از خــود عــراق و از کشــورهای دیگــر ایــن حرکــت عظیــم ،بــا وجــود تهدیدهــای
تروریستی که همیشــه وجود داشــته و امروز هم وجود دارد ،یک پدیده فوقالعاده
ّ
عظیمی است؛ خیلی مهم است .این نشــان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه
در راه خدا و در راه اســام و آمادگی عمومــی و همگانی در این راه اســت و امیدواریم
که خداوند متعال برکت بدهد به این حرکتها و برکت بدهد به مردم.
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وجه اتصال
عاشورا و ظهور
اربعین است
راهپیمایـی شـیعیان در ایـام اربعیـن در مسـیرهای منتهـی بـه کربلا ،در
سـالهای اخیـر بـا حضـور میلیونـی محبـان اباعبداهللالحسـین(ع) جلـوه
ویـژهای بـه خـود گرفتـه اسـت .حضـرت آیـتاهلل خامنـهای علـت اهمیـت اربعیـن را
اینچنیـن میگوینـد« :اربعیـن یعنی میعاد شـیعیان در یک کنگره بینالمللـی ،در یک
سـرزمینی که خود آن سـرزمین خاطرهانگیز اسـت؛ پیروان ّ
تشـیع اینجا جمع بشـوند
و دسـت بـرادری و پیمـان وفـاداری هرچـه بیشـتر ببندنـد ».بـه همیـن مناسـبت در
گفتگویی با حجتاالسلام والمسـلمین دکتر سـید مفید حسینی کوهساری ،عضو
هیئـت علمـی دانشـگاه ،اهمیـت اربعیـن و ابعـاد تمدنـی آن را بررسـی کردهایـم.
معرفــی زیــارت اربعین بهعنــوان یکــی از نشــانههای مؤمن کــه در منابــع روایی
آمده است ،بیانگر چه نکات مهمی است؟
درخصوص زیارت اربعین اگرچه این زیارت در ســالهای اخیر یک رونق و شــکوه خاصی پیدا
کرده ،اما تاریخ اربعین به تاریخ عاشــورا و به تاریخ عــزاداری برای امام حســین(ع) برمیگردد و
ما اگر به منابع روایی مراجعه کنیم ،درباره زیارت اربعین تأ کید و تصریح ویژهای شــده اســت.
منابع حدیثی مشــحون از روایات نابی اســت که ثواب مضاعفی را برای زیارت سیدالشهدا ذکر
میکند .در این میان روایتی است که ثواب پیادهروی برای حضرت را به ذکر خاص بیان کرده
است و روایتی داریم که اگر کسی محزون و خا کآلود وارد کربال شود ،چه ثوابهایی دارد.
اربعین ،هــم در متون روایی ،هم در ســنت اهلبیت (علیهمالســام) و هم در ســنت بزرگان و
علمای شــیعه جایــگاه برجســتهای داشــته و روایــت معروفــی داریم کــه «یکی از نشــانههای
پنجگانه شیعه زیارت اربعین است» .این روایت وقتی بیان میشود که متوکل ملعون به کربال
آمده بود و حــرم حضرت سیدالشــهدا(ع) را تخریــب نمود و حضــرت امام عســکری(ع) زمانی
این روایت را بیان کردند که زیارت اربعین یک فرهنگ شده بود و حضرت نمیخواستند این
شکوه اربعین کمرنگ شود و در طول تاریخ ،بزرگانی مثل شیخ مرتضی انصاری و میرزا حسین
نوری -صاحب مستدرک الوســائل -اهتمام داشــتند و در متأخرین هم بزرگانی از جمله شیخ
جعفر کاشفالغطاء در مسیر پیادهروی اربعین به زیارت امام زمان(عج) مشرف میشوند.
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بــه جایــگاه ویــژه زیــارت سیدالشــهدا و بهخصــوص
زیــارت اربعیــن در روایــات اشــاره کردیــد .بــه نظــر شــما
علت اینهمــه تأ کیــد و اهمیت چیســت و نقــش زیارت
اربعین در اتحــاد و گردهمایی محبــان اهلبیت از نقاط
مختلف ،چه بوده است؟
اربعیــن ،آغاز فصــل زیارت سیدالشــهدا(ع) بوده اســت .بعد
از اینکه دســتگاه اموی آن جنایــت را انجــام داد ،مطلوبش
این بود که شــعله پیام حضرت خاموش شــود و یا اگر حرفی
دربــاره قیــام ایشــان زده میشــود ،دورادور باشــد و کســی
به زیــارت مزارشــان نیایــد؛ امــا اهلبیــت (علیهمالســام) و
اصحاب ،خودشــان بنیانگذار زیارت بودنــد و فرهنگ این
زیارت باعث میشــد که شــخصیت اباعبداهلل(ع) بهعنوان
یــک شــخصیت محبــوب حفــظ شــود .ایــن آغــاز زیــارت از
طــرف اهلبیــت (علیهمالســام) بــود کــه بــا آن تأ کیــدات
فراوان کمکم به یک فرهنگ تبدیل شــد و به محل اجتماع
و گردهمایــی محبــان اهلبیــت (علیهمالســام) روی کــره
زمیــن و بــه تعبیر امــام حســن عســکری به یــک نمــاد برای
محبــان اهلبیــت (علیهمالســام) تبدیــل شــد و زیــارت در
این عرصه به معنای این اســت که قیــام اباعبداهلل(ع) تنها
در عاشورا منحصر نماند.
اربعیــن آمــده تــا شــعار «کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــا»
محقق شــود و این امتداد را ایجــاد کند؛ همانطــور که امام
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حســین(ع) وارث انبیا و پیامبران بزرگ الهی اســت و دین و
شــریعت پیامبر گرامی اســام(ص) را احیا کرده است ،مقدر
شــده اســت تا اربعین نیــز این پیــام و ایــن شــخصیت و این
جایــگاه را محفوظ بــدارد و اســتمرار بدهد تــا حکومت عدل
امام زمان(عج) برپا شود.
لــذا اربعیــن نقطــه وصــل میــان قائــم عاشــورا تــا حکومــت
حضــرت حجت(عج) اســت .اربعیــن نقطه اتصال گذشــته
تاریــخ اســت بــه آینــده تاریــخ؛ نقطــه اتصــال عاشــورا بــه
امــام زمان(عــج)؛ همانطــور کــه حضــرت اباعبــداهلل(ع)
نقطــه اتصــال همــه اولیــا و انبیــای الهــی اســت بــه حضرت
حجت(عج) ،حضرت حجت(عــج) هم با قیام عاشــورایی
به خونخواهی حضرت به میدان خواهند آمد.
حضــرت مهدی(عــج) بعــد از ظهــور ،پشــت بــه دیــوار کعبه
میایســتند و آن جمــات معــروف را بیــان میکننــد که «من
خونخــواه و فرزنــد آن امامــی هســتم کــه او را با لبان تشــنه
به شــهادت رســاندند ».این اتصال ،یک اتصال تدبیرشــده
و تقدیرشــده الهــی اســت و بــا برنامهریــزی و تدبیــری کــه
اهلبیت (علیهمالســام) داشــتهاند ،قرار اســت ایــن قیام،
مــا را بــه انتهــای عالم برســاند و وجــه اتصــال ایــن دو اتفاق
یعنی عاشــورا و ظهور ،اربعین است و اربعین با جهانیسازی
مفهوم زیارت ســالیانه به این رونق بیفزاید و انشاءاهلل ما را
به قیام آن حضرت برساند.

اربعین نقطه
وصل میان
قائم عاشورا تا
حکومت حضرت
حجت(عج)
است .اربعین
نقطه اتصال
گذشته تار یخ
است به آینده
تار یخ؛ نقطه
اتصال عاشورا به
امام زمان(عج)؛
همانطور
که حضرت
اباعبداهلل(ع)
نقطه اتصال همه
اولیا و انبیای الهی
است به حضرت
حجت(عج)،
حضرت
حجت(عج) هم
با قیام عاشورایی
به خو نخواهی
حضرت به میدان
خواهند آمد

تهــای سیاســی و رســانهای غــرب،
رفتارشناســی قدر 
بیانگــر ایــن اســت کــه زیــارت اربعیــن در تقابــل صریــح و
مستقیم با سیاستهای استکباری است .تا چه اندازه با
این گزاره موافقید و این مقوله را چگونه ارزیابی میکنید؟
باید به اربعیــن و ویژگیهــای اربعین بنگریم تــا علت هراس
غربیهــا از اربعیــن روشــن شــود .اربعیــن تنهــا بــرای عــده
محدودی از انسانها نیست ،بلکه حدود  ۲۰میلیون انسان
که یک جا ســاکن نیســتند و در مســیرهای متعــدد از نجف و
بصره و کاظمین و ...به این اجتماع عظیم ملحق میشــوند
و گاهی مســیر  ۲۰۰کیلومتری و حتی بیشــتر را طی میکنند و
راهی زیارت اربعین میشوند.
ایــن پدیــده ،اتفــاق بزرگــی اســت و ایــن جمعیــت ،جمعیــت
عظیمی اســت و ایــن اتفاق ،یــک اتفــاق فراملــی ،فراادیانی،
ً
فرازبانی و فرافرهنگی اســت که جدیدا افرادی از اهلســنت،
افرادی از ادیان ابراهیمی ،و حتی افرادی از ادیان دیگر مانند
بوداییــان و هندوها نیز در ایــن اجتماع شــرکت میکنند .این
اتفاق بزرگ ،خودجوش و به تعبیری بسیجی اداره میشود و
به تعبیر قرآن کریم « ِل َی َ
القسط» است ،به این معنا
قوم ّالن ُاس ِب ِ
که مــردم به درجــهای از فهم و شــعور میرســند که خودشــان
قســط و عدل را پیاده کنند .آنچه در اربعین میبینیم همین
طــراز واال از شــعور و معنویت ،این
اســت؛ اینکه مردم در یــک ِ
حادثــه را مدیریــت میکننــد .اگرچــه دولتهــا برنامهریــزی
میکننــد و بســیاری از زیرســاختها را فراهــم میکننــد ،امــا
ً
اتفاق اربعین یــک اتفاق کامال مردمی و خودجوش اســت .در
این مســیر نهتنهــا همــه نیازهای ایــن جمع تأمین میشــود،
بلکه این رفع نیازهــا همگی با اوج انســانیت و روحیه اخالقی
همراه است؛ به این معنا که بی ّمنت و رایگان تأمین میشود
و همه افــراد ،این اتفاقــات را حوالههــا و هدیههایــی از طرف
امــام حســین(ع) میداننــد .همــه معتقدنــد کــه ایــن حرکت
بزرگ اجتماعی ،نه برای خواســتههای مادی و پســت ،بلکه
معنویتمــدار و روحانــی اســت و بــا عمــق و پشــتوانه تاریخی
همــراه اســت .برخــی از اجتماعهــا در دنیــا اتفــاق میافتد که
عمق و پشــتوانه الزم را ندارد ،اما اربعین پشتوانهای به عمق
تاریخ دارد و اتفاقی است که در واقع جمع میان عمق تاریخی
و گســتره معاصر و جمع نیازهــای مادی و نیازهــای معنوی و
جمع میان ملتها و حکومتها است.
طبیعی است که طاغوتهای عالم از این اتفاق ترس دارند؛
اینکــه دیــن دارد بــه صحنه واقعــی زندگــی بشــر برمیگردد،
آنها را نگران میکند .دین این قابلیت را دارد که  ۲۰میلیون
نفر را بدون هیچگونه حاشیه و دغدغه ،گرد محبت حسینی
اجتمــاع سراســر معنویت و
جمع کنــد و طبیعی اســت که این
ِ
عشق ،قدرتمندان عالم را نگران میکند.
ایــن نگرانــی بــه حــدی اســت کــه بــا کتمــان اربعیــن در
رســانههای غربی مواجهیم و هیچ نســبتی بین آنچه در
یشــود ،وجود ندارد.
حال وقوع است و آنچه مخابره م 
درحالیکه گاهــی یک اتفاق بســیار کوچک در گوش ـهای
از کشورهای منطقه ،بارها و بارها مخابره و بزرگنمایی
میشود اما درباره اتفاق بســیار بزرگ زیارت و پیادهروی
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اربعین بههیچوجه اینگونه نیست.
اگر مــا بخواهیم اهمیــت زیارت اربعیــن در ســالهای اخیر را
بدانیــم و بدانیــم چــرا این پدیــده اینقــدر با سانســور خبری
رسانههای جهان همراه است ،باید شرایط عالم را بشناسیم
و بدانیــم ایــن واقعیــت و ایــن عظمت حســینی در چه بســتر
تاریخی اتفاق میافتد.
نظام عالم در قرن گذشــته زیر ســلطه دو بلوک شــرق و غرب
بود .البتــه ایــن دو تفاوتهای زیــادی با هم داشــتند؛ نظام
غــرب یــک نظــام لیبــرال دموکــرات بــود کــه بــر اومانیســم،
امپریالســیم و ...مبتنــی بــود و نظــام شــرق هــم مبتنــی بــر
مارکسیســم بــود ،امــا ایــن دو نظــام شــرق و غــرب بــا همــه
اختالفات در یک نقطه مشــترک بودند؛ اینکــه دین ،قدرت
تحولآفرینی و ایفای نقش ندارد .در این شرایط ،مصلحانی
به میدان آمدند و از حقانیت دیــن دفاع کردند و در این میان
شــخصیت بزرگ امام راحــل(ره) بــا بنیانگــذاری جمهوری
اســامی ســهم چشــمگیری دارنــد .ایشــان نهتنهــا بــه بیان
نظری اکتفــا نکردند بلکه یک حکومت دینــی بنا نهادند که
امروز بــه فضل الهــی ،علیرغم چهــار دهه توطئــه و تحریم،
به یک چهره درخشــان و یک قدرت منطقهای و بینالمللی
تبدیل شده است.
اربعین نشــان میدهــد که آرمانهای بشــریت دس ـتیافتنی
است؛ نشــان میدهد که دین قدرت بســیج نیروهای مردمی
را دارد؛ نشــان میدهــد کــه اهلبیــت (علیهمالســام) بــرای
هدایت همه بشریت و ادیان هستند؛ نشــان میدهد که ائمه
(علیهمالســام) همه انســانها از هر زبــان و ملیتــی را دور هم
جمع میکنند .در چنین شرایطی طبیعی است که قدرتهای
جهانی از اربعین هراس داشته باشند ،چون آن را مسیر و گامی
بــرای قدرتیابی دنیای اســام میدانند .آنــان اربعین را یک
گام مؤثر و راهبردی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی میدانند؛
گامــی مؤثــر بــرای وحــدت دنیــای اســام ،وحــدت شــیعه ،و
نهــا از عمومی شــدن اربعین
وحدت دولــت ایــران و عــراق .آ 
و محبت امــام حســین(ع) نگــران هســتند زیــرا میداننــد اگر
اربعین عمومی شود ،فرهنگ جهاد و شهادت زنده میشود.
شما اربعین را یک گام مؤثر و راهبردی برای ایجاد تمدن
نوین اسالمی دانســتید .تمدن جدید ،چه شاخصهها و
لوازمی دارد و ایــن شــاخصهها چگونه در مقولــه اربعین
نمود دارد؟
ً
اساسا آنچه در اربعین مشهود است اینکه طراز زیارت اربعین
بشر معاصر
یک طراز تمدنی اســت؛ یعنی نیازهای گمگشــته ِ
در زیــارت اربعین ولو در یــک زمان محدود به دســت میآید.
اگرچه جمعیت  ۲۰میلیونی زائــران اربعین در یک بازه زمانی
محدود حضور دارند ،اما همین نشــان میدهد که انسانها
در زمان چند هفتهای ،تمرین سبکی از زندگی را میکنند که
ً
بعــدا در حکومت عدل امــام زمان(عج) به ســمت آن حرکت
خواهند کرد .دنیا تشــنه اینگونه فرهنگها است :فرهنگ
جهــاد و شــهادت ،فرهنــگ انســانیت ،فرهنــگ عدالــت،
فرهنــگ مبــارزه بــا یزیدیــان زمــان ،فرهنــگ اســتقامت و
فرهنگ تعامل و عشق به همه انســانها .اربعین این امید را
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ً
اساسا آنچه در
اربعین مشهود
است اینکه طراز
ز یارت اربعین
یک طراز تمدنی
است؛ یعنی
نیازهای گمگشته
بشر معاصر در
ِ
ز یارت اربعین
ولو در یک
زمان محدود به
دست میآید.
اگرچه جمعیت
 ۲۰میلیونی
زائران اربعین در
یک بازه زمانی
محدود حضور
دارند ،اما همین
نشان میدهد که
انسانها در زمان
چند هفتهای،
تمر ین سبکی از
زندگی را میکنند
ً
که بعدا در
حکومت عدل
امام زمان(عج) به
سمت آن حرکت
خواهند کرد

به انســانها میدهد که ما میتوانیم دنیای بهتری داشــته
باشــیم و مــا میتوانیــم حکومتــی بــر پایــه قــرآن و اهلبیــت
(علیهمالسالم) تشکیل بدهیم.
بشر امروز از همه تمدنهای مادی خســته است .او به دنبال
تمدنی جدید و یــک حرف نو میگــردد که بتواند مشــکالتش
را ذیــل ایــن مکتــب تمدنــی جدیــد برطــرف کنــد .تمــدن
غرب ،وعدههــای فراوانی بــه بشــر داده بود :صلــح ،امینت،
عدالت و ...اما بشــر امــروزی از تمدن غرب و ایــن وعدههای
محققنشده ،سرخورده و خسته شده است و انقالب اسالمی
این مــژده را ایجــاد کرده که میشــود بــه دنبــال قرائت جدید
بود .بشــریت به دنبال یک قرائت تمدنی است و اربعین این
خواسته بشر را میتواند تدارک کند؛ چون بشر امروز به دنبال
ً
مکتبی است که چند ویژگی داشته باشــد :اوال اینکه بین دنیا
و آخــرت و بین خواســتههای مــادی و معنــویاش جمع کند
ً
ً
و ثانیــا میــان عاطفه و عقالنیــت جمع کنــد و ثالثا میــان ابعاد
فردی و اجتماعی جمع کند .بشــر به دنبال مکتبی اســت که
میان سیاســت و قدرت و میان دیانت و اخــاق جمع کند؛ به
دنبال مکتبی است که عدالت و پیشــرفت را با هم به ارمغان
بیاورد و این عدالت و پیشــرفت ،عقالنیت هم داشــته باشد؛
چرا که انســان یــک دنیــای عمیــق و دنیــای گســترده و یک
باطن ُپرمعنــا در درون خــودش دارد .اینها مطالباتی اســت
که بشــر امروز دارد و در زندگی خودش و در تمدنهای موجود
نتوانســته آنهــا را بیابــد .به همیــن دلیل بشــر امروز افســرده
شــده و علیرغم اینکــه تمدنهای بشــری توانســتهاند به او
رفاه و علم و تکنولوژی بدهند و بخشی از بشریت امروز از اینها
بهرهمند هستند ،اما هنوز بشریت گمشدههای دیگری دارد؛
زیرا قرن بیســتم شــاید خونبارترین قرن بشــریت بوده است
و تنهــا در جنــگ جهانــی دوم بیــش از  ۷۰میلیون آدم کشــته
میشوند که در هیچ جنگی چنین جنایتی نشده است.
بشــر امروز از طرفی بــا مطالبــات ارتقایافتهاش روبهرو اســت
ِ
و از طرفــی هــم با مکاتبــی کــه نتوانســتهاند این مطالبــات را
بهخوبی پاســخ دهنــد؛ مطالباتی کــه در تمدنهــای موجود
هــم پاســخ آنهــا را نیافتــه اســت .امــا همــه آن ویژگیهــا در
دین اسالم وجود دارد و اگر ما به اســام اصیل و به تعبیر امام
راحــل(ره) «اســام نــاب» مراجعــه کنیــم کــه از معــارف ناب
قرآنی و معارف اهلبیت (علیهمالســام) گرفته شده است،
خواهیــم دید که این اســام اســت کــه میتواند در یــک طراز
تمدنــی ،نیازهــای بشــری را تأمین کنــد .اســام نهتنها همه
مطالبات بشــر را تأمیــن میکند بلکــه به بشــر چیزهایی عطا
میکند کــه جزو مطالباتــش نبوده و انســان را ارتقــا میدهد.
آنچــه اســام در مبانــی فکــری و نظــری ارائــه میکنــد ،تنهــا
پاســخ به شــبهات مبانی فکــری غرب و شــرق نیســت؛ بلکه
اســام ،ظرفیــت و گســترهای دارد که بشــریت را به ســعادت
برســاند .روی دیگر این ســکه و مطالبات بشــر امــروز ،همان
ابعاد تمدنی اســام اســت که در جــای خــودش محل بحث
قرار گرفتــه و با توجه به جلوهگری بخشــی از ایــن مطالبات و
آفرینش لحظههــای بیبدیل در پیــادهروی اربعین ،زیارت
اربعیــن ،ما را چندیــن گام به تمــدن نوین اســامی نزدیک و
نزدیکتر میکند.
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در بخـش روز چهلـم تلاش کردهایـم بـه اربعیـن و زیـارت اربعیـن از وجـوه
مختلف نگاه داشته باشیم .مطلب نخست نگاهی به معنا و مفهوم اربعین
و مقالـه بعـدی تأملـی در مسـیر کاروان اسـرای اهل بیـت(ع) دارد و سـپس ۱۰
روایـت دربـاره آثـار زیـارت امـام حسـین(ع) را مـرور میکنیـم .در مطلـب بعـد
نویسـنده سـعی نمـوده بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه چـرا تنهـا بـرای امـام
یشـود؟ مفهـوم ظلـم سـتیزی در زیـارت اربعیـن
حسـین(ع) اربعیـن گرفتـه م 
و گفتـاری از آیـتاهلل جـوادی آملـی دربـاره اربعیـن مطالـب دیگـر ایـن بخـش
را تشـکیل میدهنـد .بهتریـن راه بـرای شـناخت بیشـتر امامـان به ویـژه امام
حسین(ع) یاری گرفتن از حضرات معصومین(ع) است و ما برای رسیدن به
ایـن مقصـود در یـک مقالـه با عنـوان «ویژگیهای امـام حسـین(ع) در زیارت
اربعیـن» سـخنان گهربـار امـام صـادق(ع) را در زیـارت اربعیـن برگزیدهایـم.

روز چهلم

آهسته ران! کآرام جانم میرود
پا ک چون روز نخست
یک بیت از این غزل به از صد رساله است

چهلم
پرتو معنا
در روز

مروری بر معنا و مفهوم اربعین

آسمان ،چهل روز گریست
فرامرز حا ج منوچهری

اربعین چهلمین روز پس از شهادت امام حسین(ع)
اســت که نزد امامیه دارای ارزشــی آیینیاســت و بر
ً
اســاس اعتقادی نســبتا کهن ،ســر بریــده آن امــام در چنین
روزی به بــدن مطهــر وی در کربال الحــاق گردیــد .جایگاه و
ارزش فاصلــه زمانــی  40روزه از هنگام وفات مؤمــن ،یکی از
معتقدات و باورهای کهن نزد مســلمانان بهشمار میآید که
نشــانهها و بازتــاب ایــن اعتقــاد را در طیــف گســتردهای از
مفاهیم گوناگون اندیشه اسالمی میتوان مشاهده نمود.
بــه نظــر میرســد ایــن جایــگاه و ارزشــمندی در دو ســویه
مختلف نمود و بروز یافتهاســت :سویه نخســت در بردارنده
مفهومی ماورایی است که گونهای از سیرتکاملی را به ذهن
متبادر میکند؛ و ســویه دوم بیانگر نمایش اندوهی از سوی
کسان برای درگذشته است .قابل توجه آن است که باتوجه
به نقــش تعییــن کننــده امــام حســین(ع) و واقعه کربــا نزد
شــیعیان ،اندیشــه اربعین ،با هر دو ســویه آن ،در اربعین آن
امام بزرگوار نمودی جدی یافته ،و نهتنها بهروشنی نمایان
اســت ،بلکه خود بر ســازنده سویه ســومینی هم شــده که در
میان شیعیان به «زیارت اربعین» شهرت یافته است.
     چهلهای تاریخی
با نگاهی به برخی نشــانههای بازمانده از پیشــینه اندیشــه
« 40روز» نــزد مســلمانان ،بررســی اربعیــن امــام حســین(ع)
و درک مفهــوم آن نــزد شــیعیان روشــنتر خواهد شــد .شــک
نیســت کــه عــدد  40و چهلمیــن روز پــس از واقعــهای بــه
عنوان روزی معین دارای پیشــینهای بســیار کهن ،و دارای
نمونههــای فــراوان اســت ،امــا در اینجــا آن  40روز کــه بــه
موضوع مرگ مؤمــن ارتباط مییابــد ،مورد توجه قــرار دارد.
بــه عنــوان یکــی از شــاخصترین مــوارد ظهــور و بروز ســویه
نخســت ایــن اندیشــه میتــوان بــه برخــی قصــص روایــی
ازجمله قصههابیل و قابیل اشاره کرد.
در ناآ گاهــی قابیــل نســبت بــه چگونگــی بــه
خا کسپاریهابیل ،آمده است که او تا  40روز پس از کشتن
برادر ،نمیدانســت با جســد بیجان او چــه کند ،تــا آنکه در
چهلمیــن روز ،بــا مشــاهده پرنــدگان ،رســم دفــن کــردن را
آموخــت .در قصــص حضــرت عیســی(ع) آمــده اســت که از
زمان تصلیب تا صعــود آن حضرت  40روز بــه طول انجامید
و وی پــس از  40روز صعــود کــرد .همچنیــن اســت کارنامــه
اعمــال مؤمــن کــه برپایــه روایــات 40 ،روز پــس از مــرگ او،
ضمن گشــایش دروازههای آســمان برای وی ،اعمال نیک
او هم از آن دروازهها گذر میکند.
نشــانههایی از آنچه به عنــوان ســویه دوم از آن یاد شــد  -و
در شــکل کلــی آن در مفهــوم «گریســتن» نمــودار میگــردد
 میتــوان در برخــی روایــات پــی جســت .در روایــاتقصههابیــل ،گفتــه شــده کــه حضــرت آدم از زمــان آ گاهــی
یافتن از مرگ فرزند ،به مدت  40روز در این اندوه گریســت.
در همیــن راســتا ،دســتهای از روایــات دیــده میشــوند کــه
توجــه آســمان و آســمانیان بــه مــرگ مؤمــن در آنهــا نمــودار
و بزرگنمایــی ،و بــه گریســتن  40روزه آســمان و زمیــن بر او
اشاره شده اســت 40 .روز مصیبتکشــی و عزاداری حضرت
فاطمــه(س) بــر وفــات پیامبــر اســام(ص) ،بــه عنــوان
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نمونهای دیگر قابل اشاره است.
مکاشــفه و دریافتــی را هــم کــه ابوالفــرج اصفهانــی دربــاره
چهلمیــن روز پــس از مــرگ شــاعری عــرب ،ابوصخــر کثیــر
بــن عبدالرحمــان (د  150ق 767/م) بــدان اشــاره میکند،
میتوان به نوعی در کنار همین دست روایات جای داد.
ً
گریســتن کــه در نمونههــا بدان اشــاره شــد ،بــه نوعــی کامال
قابل توجــه در روایــات مربوط به شــهادت امام حســین(ع)
دیده میشــود .در دســتهای از روایات از امام صــادق(ع) که
از ســوی برخی یاران آن حضــرت روایت شــده ،این موضوع
ً
بــه گونههایــی تقریبــا یکســان آمــده اســت کــه آســمان و
زمیــن و خورشــید  40روز بــه ســختی و تیرگی برای شــهادت
امام حســین(ع) خــون میگرینــد و کوههــا ناآرام میشــوند و
فرشتگان  40روز بر آن شــهید میگریند ،و خورشید  40روز در
طلوع و غروب سرخی غیرقابل وصفی مییابد.
در این میــان ،از آنجــا که گروهــی از روایــات مربــوط به قتل
یحیی بن زکریا ،پیامبر بشــارتدهنده به عیســی بن مریم،
در برخی موارد همچون جدا شــدن ســر از بدن ،نهاده شدن
سر بریده در طشت 40 ،روز گریستن خورشید ،و به کارگیری
اصطالح سیدالشهداء برای وی مشابهتهایی را با شهادت
امام حسین(ع) در بر دارد ،اسباب بروز دستهای از روایات را
فراهم آورده اســت .در این گروه روایات ،بــا کنار هم گذاری
نام امــام حســین(ع) و یحیی بن زکریــا ،نه تنهــا مفاهیم یاد
شده در قرآن کریم به هر دوی این بزرگواران منسوب شده،
بلکه آمده اســت که آســمان تنها برای این دو شــهید  40روز
گریست.
     کمال
اندیشــهای کــه در آن ،مفهــوم بــه کمــال رســیدن و آمــاده
شــدن برای گــذر از ایــن جهان بــه نوعــی در روایــات بازتاب
یافته ،در واقعه شهادت امام حســین(ع) ،با موضوع الحاق
ســر آن بزرگوار به بــدن وی در چهلمین روز شــهادت ایشــان
قابــل انطباق اســت .ابوریحان بیرونی آشــکارا بیان داشــته
است که  20صفر ،روزی است که ســر آن امام به بدن ایشان
ملحق ،و همــراه با آن به خاک ســپرده شــد .ایــن موضوع را
بــا توضیــح بیشــتری در برخــی از آثار ابــن طــاووس میتوان
بازجســت .وی بــه موضوعــی دربــاره ســفر امــام چهــارم بــه
همــراه دیگر افــراد اهــل بیت ،از شــام بــه مدینه اشــاره کرده
که با کســب مجــوزی ،در میانــه راه ،مســیر خود را به ســمت
کربال تغییر داده ،و در روز  20صفر کــه مصادف با اربعین امام
حسین(ع) اســت ،بدان وادی رسیده ،و ســر آن بزرگوار را به
بدن ایشــان ملحــق کردهاند .بــا اینهمه ،در بیشــتر منابع،
آورده شــدن ســر بریده امام و الحاق آن به بدن وی ،توســط
نعمان بن بشیر اعالم شده است .موضوع الحاق سر به بدن
امام در چهلمیــن روز شــهادت آن حضرت ،موضوعی اســت
که در سدههای بعد هم برخی از نویسندگان بیان کردهاند.
ابــن طــاووس در ادامــه تبییــن موضــوع اربعیــن امــام
حســین(ع) ،با بــه کارگیــری برشــی روایــی ،به بیــان حضور
جابر بن عبــداهلل انصاری بر مــزار آن حضرت اشــاره میکند.
بر ایناســاس ،آن زمــان کــه کاروان اســیران و در رأس آنها،

آسمان و زمین و
خورشید  40روز
به سختی و تیرگی
برای شهادت امام
حسین(ع) خون
میگر یند و کوهها
ناآرام میشوند
و فرشتگان 40
روز بر آن شهید
میگر یند ،و
خورشید  40روز
در طلوع و غروب
سرخی غیرقابل
وصفی مییابد

امــام زینالعابدیــن(ع) بــه کربــا رســیدند ،بــا جابــر رو به رو
شــدند که در آن روز برای زیارت قبر امام حســین(ع) بدانجا
آمده بوده اســت؛ پس همه با هم به عزاداری و نوحهسرایی
پرداختند .بدین ترتیب ،ابن طاووس آنچــه را که به زیارت
قبر امام مربوط میشــود ،با روز اربعین در هم میتند .هر دو
موضوع بــه کارگیری اصطالح «زیــارت اربعیــن» و نیز حضور
جابر ،پیش از یادکــرد ابن طاووس هم دارای پیشــینه بوده
اســت؛ بیرونــی تصریــح دارد کــه در زمــان وی 20 ،صفــر را از
آنرو که  40کــس از اهل بیــت آن حضرت(ع) بــه زیارت قبر
ً
ایشان آمدهاند ،و نه مســتقیما به آن ســبب که چهلمین روز
شهادت ایشــان بوده اســت ،روز «زیارت اربعین» مینامند و
شــیخ مفید بخشــی از المزار خود را به فضایل زیــارت اربعین
اختصاص داده است .از ســوی دیگر ،حضور جابر بر مزار آن
حضرت با بســیاری از اســناد و مدارک پیش از ابن طاووس،
همچــون عمادالدیــن محمــد طبــری و با قــدری تفــاوت در
بیــان ،توســط ابــن نمــا تأییــد میشــود .آنچــه در اینجــا رخ
داده این اســت کــه مؤلف ،چنــد موضــوع را در کنــار یکدیگر
آورده اســت :حضــور جابر بــرای زیــارت قبــر امــام(ع) ،تغییر
مسیر اسیران به ســمت کربال و آوردن ســر آن حضرت توسط
اســیران بدانجا در همان روز ،دیدار امام سجاد(ع) و جابر ،و
نیز موضوع زیــارت اربعین بــدون توجه بــه نقدهای صورت
گرفتــه بــر اینموضوعــات و کنارهــم آمدنهــا ،و یــا اینکــه
موضوعــات بیان شــده توســط ابــن طــاووس دارای ســابقه
بوده ،یا نــه؛ واقعیت این اســت کــه این بیــان و چینش ،به
عنــوان یــک نقطــه عطــف ،از ســویی ســبب تثبیــت روز 20
صفر به عنــوان اربعیــن و چهلمیــن روز شــهادت و روز زیارت
قبر آن بزرگوار ،و از ســویی دیگر ســبب جهتدهــی و تدوین
مفاهیمــی همچــون دعــای زیــارت اربعیــن گشــت .ابــن
طاووس ادعیه زیــارت اربعیــن را از آغــاز تا انجام ،بــه همراه
زیارت دیگر شــهدا ،کــه در آخر بــا وداع بــه پایان میرســد ،با
شرح و بسط آورده است.
     آداب
آنچه بــه عنوان زیــارت اربعیــن از زمــان بیرونی بیان شــده،
و در روایتــی از امام حســن عســکری(ع) هم به آن بــه مثابه
یکی از  5ویژگی مؤمن اشــاره شده اســت در دورههای متأخر
به عنوان یکی از روزهای خاص عزاداری امام حســین(ع)،
حتی بــا بــه کارگیری اصطــاح جاافتــاده «اربعین حســینی»
با برخــی آداب و رســوم ازجمله قرائــت دعای زیــارت اربعین
همراه گشــته اســت .بــه عنــوان یکــی از آیینهــای مذهبی
در میــان شــیعیان از هــر بومــی ،بایــد گفت کــه بــرای چنین
روزی ،از یکــیدو شــب قبــل ،روضهخوانی آغاز میشــود که
بیشــتر بــا نــذورات و تشکیلمجالســی برایپاسداشــت آن
روز ادامهمییابــد .اجرایتعزیــه ،شــبیهخوانی ،برپایــی
دســتههای عــزاداری و نوحهخوانــی و بهویــژه انبوهــی
نذورات در اینروز مرسوم اســت .در این حدود زمانی ،مردم
برپایــه گونــه اعتقــادات و میــزان اهتمام خــود ،بــا حضور در
بقاع متبرکه و «دخیل بســتن» به بزرگان دین و ائمه اطهار،
برای رفع نیازها و مشکالت خود دعا میکنند.
دوره جدید
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تأملی در مسیر کاروان اسرای اهل بیت

(ع)

آهسته ران!
کآرام جانم میرود
احمد خامهیار

مسیر جغرافیایی کاروان اسرای اهل بیت(ع) از کوفه تا شام ،از موضوعات
تاریخـی مرتبـط بـا مسـئله اربعیـن حسـینی اسـت کـه دربـاره آن ،میـان
پژوهشـگران اختلاف نظـر وجـود دارد و هـر یـک از آنـان ،یکـی از سـه مسـیر مسـتقیم
مسـیر
(از طریـق بادیـه شـام) ،میانـی (بـه مـوازات رود فـرات) و سـلطانی را بـه عنـوان
ِ
کاروان اسـرا برگزیدهانـد .در ایـن نوشـتار بـا اشـاره بـه وجـود زیارتگاههـای متعـددی
منسـوب بـه سـر امـام حسـین(ع) و دیگـر شـخصیتهای اهـل بیـت(ع) ،کـه در سـده
ششـم هجـری در شـهرهای واقـع در طـول مسـیر سـلطانی وجـود داشـته ،نتیجـه
گرفتـه شـده کـه ایـن مسـیر ،در سـدههای اولیـه هجـری ،بـه عنـوان مسـیر احتمالـی
کاروان اسـرای اهـل بیـت(ع) مشـهور بـوده اسـت.
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مســیر جغرافیایــی کاروان اســرای اهــل بیــت(ع) از
کوفــه تــا شــام ،از موضوعــات تاریخــی بســیار مهــم
مربوط به اربعین حسینی است و مطالعه این موضوع ،از آن
رو اهمیــت دارد کــه شــناخت دقیــق منزلگاههــای کاروان
اســرای اهل بیت(ع) در طول این مسیر ،میتواند در بررسی
زمان مــورد نیاز برای ســفر ایــن کاروان و تشــخیص مســئله
بازگشــت یا عــدم بازگشــت آنها بــه کربــا در روز بیســتم صفر
سال  61قمری ،تعیین کننده باشد.
ً
در دو دهه اخیر ،کتابهــای فراوانی ،عمدتا به زبان عربی،
دربــاره مســیر جغرافیایــی کاروان اســرای اهــل بیــت(ع) از
کوفــه تا شــام منتشــر شــده کــه بیشــتر آنهــا فاقــد نــوآوری ،و
تکرار ّ
ضمــن تحقیقات انجام
رات کارهای قبلی اســت.
مکر ِ
ِ
شــده درباره بازگشــت کاروان اســرای اهل بیت(ع) به کربال
در روز اربعیــن ،بررســی مســیر اســرا مــورد توجه نویســندگان
و پژوهشــگران قــرار گرفته اســت .البتــه گاه برخــی از آنان بر
اساس پیشفرض خود ،مبنی بر رسیدن یا نرسیدن کاروان
در تاریخ مزبور ،به تعیین مسیر پرداختهاند.
بــه طــور کلــی مهمتریــن مانــع در شــناخت و تعییــن مســیر
جغرافیایــی کاروان اســرای اهــل بیــت(ع) از کوفــه تا شــام،
چنانکــه شــماری از پژوهشــگران معاصــر گوشــزد کردهاند،
این اســت که در هیــچ یــک از منابــع تاریخی معتبر و دســت

چهلم
پرتو معنا
در روز

اول ،آ گاهیهــای قابــل اعتمــادی در اینبــاره بــه چشــم
نمیخــورد .ازایــنرو ،بــا توجــه بــه فقــدان نــص تاریخــی
صریح ،الزم اســت از شــواهد تاریخی دیگری بــرای تعیین و
تشخیص مسیر احتمالی استفاده کرد.
احتمالی کاروان
     مسیرهای
ِ
بررســی تاریخی مسئله اربعین
پژوهشگران معاصری که به
ِ
ً
حسینی پرداختهاند ،معموال سه راه جغرافیایی را به عنوان
مســیر احتمالــی کاروان اســرا از کوفه تا دمشــق مطــرح کرده
و هر یــک از آنهــا ،یکــی از این ســه مســیر را برگزیدهانــد .این
مسیرها عبارتاند از:
 .1راه مســتقیم :مسیری بوده که با گذشــتن از میان بادیه
شــام ،کوفه را به صورت مستقیم به دمشــق متصل میکرده
اســت .این مســیر ،اگرچه کوتاهترین راه میان کوفه و دمشق
اســت ،به علت ســختی و طاقتفرســا بودن آن ،که مســتلزم
عبــور از صحــرای ســوزان و بــیآب و علــف بــوده ،و بــا توجــه
به اینکــه در طــول آن ،شــهرها و آبادیهــای چندانــی وجود
ـیر رایج و کاروانرو نبوده و تنها در موارد خاص و
نداشته ،مسـ ِ
اضطراری ،پیموده میشــده است .ریشــهری با این توجیه
ّ
که بهطــور کلــی اخبــار موثــق و قابــل اعتمــادی درباره مســیر
کاروان اســرای اهــل بیــت(ع) وجود نــدارد ،مســیر بادیــه را بر
دیگر احتمالهای موجود در این زمینه ترجیح داده است.
متــداول عمــوم کاروانها
 .2راه ســلطانی :مســیر رایــج و
ِ
در سدههای نخســت اسالمی اســت و کلیات آن بدین شرح
بوده کــه از کوفــه در جهت شــمال ،با گذشــتن از شــهرهایی
همچــون مدائــن (و بغــداد در دورههــای بعــدی) و ســپس
تکریــت ،بــه شــهر موصــل در ناحیــه جزیــره میرســیده و
ســپس به ســمت غــرب ،بــا گذشــتن از شــهرهایی همچون
ّ
نصیبیــن ،رأسالعینّ ،
حــران یــا رقه ،به شــهرهای شــمالی
شــام ،همچون بالــس ،حلب و ّقنســرین میرســیده اســت.
در ادامه نیــز با تغییــر جهت به ســمت جنوب و با گذشــتن از
شــهرهایی همچــون حمــاه ،حمــص و بعلبــک ،به دمشــق
منتهی میشده است.
ایــن مســیر در برخــی از مقتلهــای قدیمــی همچــون مقتل
منســوب بــه ابومخنــف و نــور العیــن فــی مشــهد الحســین
منســوب بــه ابواســحاق اســفرایینی ،بــه عنــوان مســیر
کاروان اهــل بیــت(ع) تعییــن شــده اســت .امــا میدانیــم
کــه ایــن مقتلهــا ارزش و اعتبــار تاریخــی ندارنــد و امــروزه،
پژوهشــگران و صاحبنظران ،انتســاب این دو مقتــل را به
هر یک از ابومخنف و اسفرایینی رد کردهاند.
همچنین در کتــاب کامل بهائی ،که در ســده هفتم هجری
ً
نگاشــته شــده و منبعی نســبتا قدیمــی به شــمار میآیــد ،به
وقایعی مرتبط با حمل کاروان اســرا و سرهای شهدا به شام،
کــه در شــهرهای ماردیــن ،نصیبیــنّ ،میافارقیــن (ســیلوان
امــروزی) و بعلبــک رخ داده ،اشــاره شــده اســت .نقــل ایــن
وقایع در این کتاب ،به نوعی شــهرت مسیر ســلطانی ،بلکه
دایرهای گســتردهتر و طوالنیتــر از این مســیر را ،به گونهای
که شــهرهای ماردین ،نصیبین و ســیلوان در جنوب شــرقی
ترکیــه امــروزی را در بــر میگیــرد ،بــه عنــوان مســیر کاروان

نکتهای که تا
کنون بسیاری از
پژوهندگان مسئله
اربعین حسینی
بدان توجه
نکرده و از آن
غافل ماندهاند،
این است که
در شماری
از شهرهای
واقع در طول
مسیر سلطانی،
ز یارتگاههای
متعددی مرتبط
با کاروان اسرای
کربال و سر امام
حسین(ع) وجود
داشته که برخی
از آنها تا روزگار
حاضر نیز باقی
مانده است

اسرای کربال نشان میدهد.
از میــان پژوهشــگران متأخــر ،مرحــوم محــدث نــوری ،بــا
اســتناد بــه شــهرت عبــور کاروان اســرا از مســیر ســلطانی،
چنانکه از مقاتل و منابع مختلف برمیآید ،بر آن شده است
که قضایای مختلف مربوط به طول این مسیر که در منابع و
مقاتل مختلف نقل شــده ،هرچند نمیشود به تک تک آنها
تمسک و اســتناد کرد ،اما در مجموع مؤید عبور کاروان اسرا
از مسیر سلطانی است.
 .3راه میانی :این مســیر به مــوازات رود فرات و با گذشــتن
ّ
از شــهرهایی همچون انبــار ،قرقیســیا و رقه ،به شــمال شــام
میرسیده و از آنجا ،برای رسیدن به دمشق ،با مسیر سلطانی
یکی میشــده اســت .امام علی(ع) بــرای رفت و بازگشــت به
ّ
«صفین» (در شمال شام) ،مسیر موازی رود فرات را طی کرده
ِ
اســت .برخی از پژوهشــگران ،با این توجیه که این مسیر ،نه
مانند مســیر ســلطانی آنقــدر طوالنــی بــوده و نه مانند مســیر
بادیه شــام ،متروکه و کویری و خشــک و ســوزان بوده است،
بلکه مسیری متعارف و مرسوم به شــمار میآمده ،آن را مسیر
کاروان اسرای اهل بیت(ع) دانستهاند.
     زیارتگاههای سر امام حسین(ع) و اسرای کربال
نکتهای کــه تا کنــون بســیاری از پژوهندگان مســئله اربعین
حســینی بدان توجه نکرده و از آن غافل ماندهاند ،این اســت
کــه در شــماری از شــهرهای واقــع در طــول مســیر ســلطانی،
زیارتگاههــای متعــددی مرتبط بــا کاروان اســرای کربال و ســر
امام حســین(ع) وجود داشــته که برخی از آنها تا روزگار حاضر
نیز باقی مانده اســت .منابع و مدارک تاریخی ،نشــان دهنده
وجود بیشتر این زیارتگاهها ،الاقل از سده ششم هجری است
و این مســئله به نوعی ،شــهرت مســیر ســلطانی را بــه عنوان
مسیر کاروان اسرای اهل بیت(ع) از آن دوره میرساند.
از مهمترین این منابع ،کتاب االشارات الی معرفة الزیارات،
تألیف علی بن ابیبکر هروی (م 611 .ق) اســت که در نیمه
دوم ســده ششم نگاشته شــده و نخســتین و مهمترین متن
تاریخی موجــود درباره زیارتگاههای جهان اســام به شــمار
میآیــد و در آن ،به شــماری از زیارتگاههای منســوب به ســر
امام حســین(ع) و دیگــر شــخصیتهای اهل بیــت(ع) ،در
شهرهای واقع در طول مسیر سلطانی اشاره شده است.
منبــع دیگــر ،مناقــب آل ابیطالــب ،اثــر ابــن شهرآشــوب
(م 588 .ق) اســت کــه در آن ،بــه آشــکار شــدن کراماتــی
از زیارتگاههــای مشــهور بــه «مشــهدالرأس» در شــماری از
َ
شهرهای میان کربال تا عســقالن ،شامل موصل یا موصلین،
نصیبین ،حماه ،حمص و دمشق ،اشاره شده است.
در ادامــه ،فهرســتی از زیارتگاههــای رأسالحســین(ع) یــا
مقامهای دیگری مرتبط با شــخصیتهای اسیر در کاروان
اهــل بیــت(ع) را کــه بــا اســتناد بــه منابــع و مــدارک قدیمی
ً
(عمدتا از ســده ششــم یــا هفتم) در شــهرهای واقــع در طول
مسیر سلطانی وجود داشته است ،به دست میدهیم:
 .1موصل  /مشهد رأسالحسین(ع)
ابن شهرآشــوب و هــروی از ایــن زیارتگاه یــاد کردهانــد (ابن
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شهرآشــوب 1421 ،ق ،ج  ،4ص 90؛ هــروی 1953 ،م،
ص  )70و هــروی آن را بــه عنوان «محل گذاشــتن ســر امام
حسین(ع) در زمان عبور اسرا» معرفی کرده است.
َ
َ .2بلد  /مقام عمر بن امام حسین(ع)
َ
َبلــد شــهر کوچکی در شــمال موصــل بوده کــه امروزه بــه نام
اسکی موصل شناخته میشــود .هروی به وجود زیارتگاهی
به نام «عمر بن الحســین»(ع) در این شهر اشــاره کرده که با
اســتناد به کتیبه موجود در آن ،این زیارتــگاه ،مقام عمر بن
امام حسین(ع) در زمان اســارت وی در سال  61قمری بوده
و ســاختمان زیارتــگاه را شــخصی به نــام ابراهیم بن قاســم
مدائنی در سال  103ســاخته و خان القطن (ســرای پنبه) در
بازار کهنه شهر بلد را وقف آن کرده است.
 .3نصیبین  /مسجد امام زینالعابدین(ع)؛
مشهدالرأس و مشهدالنقطه
ابــن شهرآشــوب بــه وجــود «مشــهدالرأس» (زیارتــگاه رأس
الحســین) در نصیبیــن اشــاره کرده اســت .نیــز به وجود ســه
زیارتگاه در این شهر اشاره کرده که عبارت بودهاند از :مسجد
امام زینالعابدین(ع) ،مشهد الرأس که درباره آن گفته شده:
«در زمــان بردن اســرا به شــام ،ســر امــام حســین(ع) را در این
محل آویختهاند» ،و مشهد النقطه که درباره آن گفتهاند« :از
سر امام حسین(ع) خونی در آنجا چکیده است».
 .4بالس  /مشهد َ
الح َجر
ِ
با ِلس شهر تاریخی کهنی در شمال شــام بر ساحل رود فرات
است که در قرون اولیه اســامی ،بندرگاه کشتیهایی که در
این رود حرکت میکردند ،شــناخته میشــده اســت .بخشی
از ویرانههای این شهر امروزه در ســاحل دریاچه عظیم اسد
ّ
که پس از تأســیس ســد بــزرگ فــرات در غــرب رقه بــه وجود
آمده ،هنــوز قابل رؤیت اســت و در چند کیلومتری آن ،شــهر
ً
نسبتا جدیدی به نام «مسکنه» قرار دارد.
هــروی از زیارتگاهــی به نــام «مشــهد َ
الح َجــر» در بالــس یاد
کرده که بــه گفته وی ،محل گذاشــتن ســر امام حســین(ع)
در زمــان عبور اســرا بوده اســت (همــان 1953 ،م ،ص .)61
امروزه درون قبرســتانی قدیمی مشــرف به ویرانههای شهر
بالس ،محلی وجود دارد که اهالی منطقــه ،آن را مقام رأس
الحســین(ع) میدانند (تحقیــق میدانی نگارنــده) و ممکن
است بقایای زیارتگاه مورد اشاره هروی باشد.
ّ
السقط
 .5حلب  /مشهد الدکه یا مشهد ِ
(مشهد المحسن)
این زیارتگاه امروزه در ســمت غربی شــهر حلب قــرار دارد و آن
را مدفــن ُم َح ِّســن ،فرزند امــام حســین(ع) میداننــد .محلی
که زیارتگاه در آن قرار دارد ،کوه کوچکی اســت که در گذشــته
«جوشن» نام داشته و بنا بر باورهای کهن مردم حلب ،محل
توقف اســرای اهــل بیــت(ع) در زمــان رســیدن آنها بــه حلب
بوده است و گویند در این محل ،یکی از زنان امام حسین(ع)
فرزندی را که از آن حضرت باردار بوده ،سقط کرده است.
34
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کاروان اسرای
اهل بیت(ع) و
سرهای شهدای
کربال ،به احتمال
ز یاد مسیر سلطانی
را پیمودهاند و
این موضوع،
اگرچه در منابع
معتبر تار یخی
ثبت نشده ،در
حافظه جمعی
ساکنان این
مناطق باقی مانده
و در قالب ایجاد
ز یارتگاههایی
در محلهای
منسوب به سر
امام حسین(ع)
و اسرای اهل
بیت(ع) تبلور
یافته است.

هــروی در نیمه دوم ســده ششــم از ایــن زیارتگاه یــاد کرده و
ابــن عدیــم آن را زیارتــگاه شــیعیان حلب دانســته اســت .بر
اســاس آنچــه از تاریــخ مفقــود ابــن ابیطــی (م 630 .ق)،
مورخ شیعه حلب ،نقل شده ،ســیفالدوله حمدانی در سال
 351قمری ،سنگ قبر قدیمی محسن را در اینجا شناسایی
کرده و بر آن زیارتگاهی ساخته اســت و این زیارتگاه در دوره
حکومتهای بعــدی (بنیمرداس ،آلزنگــی و ایوبیان) به
تدریج توسعه یافته است.
 .6کفرطاب  /مشهد رأسالحسین(ع)
کفرطاب از شهرهای باســتانی مناطق مرکزی شــام بوده که
ویرانههای آن امروزه در غرب روستای «خان شیخون» ،در
میان راه حمــاه و معرة النعمــان باقی مانده اســت .در برخی
منابــع متأخــر ،بــه وجــود یــک زیارتــگاه رأسالحســین(ع)
نزدیــک خــان شــیخون اشــاره شــده کــه کامــل شــحاده،
باستانشــناس ســوری ،محــل آن را در حوالــی روســتای
«تلعاس» (در جنــوب ویرانههای کفرطــاب) تعیین کرده
و با استناد به شکل معماری بنا ،آن را مربوط به دوره ایوبی
دانسته است.
 .7حماه  /مشهد رأسالحسین(ع)
ابن شهرآشــوب بــه وجــود ایــن زیارتگاه اشــاره کرده اســت.
امــروزه در شــهر حمــاه مســجد و زیارتگاهــی تاریخی بــه نام
«مســجد الحســنین» وجــود دارد که با اســتناد بــه کتیبهای
بســیار قدیمــی در آن ،در ســال  552قمــری در دوره
ســلطان نورالدیــن محمــود بــن زنگــی بازســازی شــده و در
کتیبهدیگــری ،از آن به نام «مشــهد رأسالحســین(ع)» یاد
شده است.
 .8حمص  /مشهد رأس الحسین(ع)
ابن شهرآشــوب بــه وجــود ایــن زیارتگاه اشــاره کرده اســت.
گفتــه میشــود کــه ایــن زیارتــگاه در دورههــای بعــدی بــه
نامهــای «زاویه حســنویه» یا «مســجد علــی و حســین» ،به
حیات خود ادامه داده و در دوره اخیر تنها مناره آن باقی بود
که آن هم به دست شهرداری حمص از بین رفت.
     حافظه جمعی
به بــاور نگارنــده این ســطور ،وجــود تعــداد قابــل توجهی از
زیارتگاههــای مرتبــط با ســر امام حســین(ع) و اســرای اهل
بیــت(ع) در شــهرهای واقــع در طــول مســیر ســلطانی کــه
الاقل از نیمه ســده ششــم هجری مشــهور و شــناخته شــده
بوده (و در این نوشــتار ،ده زیارتگاه با استناد به منابع کهن
شمارش شد) ،نشان میدهد کاروان اســرای اهل بیت(ع)
و ســرهای شــهدای کربال ،به احتمال زیاد مسیر ســلطانی را
پیمودهانــد و ایــن موضوع ،ا گرچــه در منابع معتبــر تاریخی
ثبــت نشــده ،در حافظه جمعــی ســاکنان این مناطــق باقی
مانــده و در قالــب ایجــاد زیارتگاههایــی در محلهــای
منسوب به سر امام حسین(ع) و اســرای اهل بیت(ع) تبلور
یافته است.
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نگاهی کوتاه به متون روایی و تاریخی
مربوط به اربعین حسینی

نخستین زائر

متونی که از آنها در مورد اهمیت اربعین حســینی اســتفاده شــده بر دو دستهاند؛ گروه
نخســت گزارشهایی هســتند کــه بــر زیــارت مــزار سیدالشــهداء(ع) در چهلمیــن روز
شهادتش یعنی بیستم صفر ســال  ۶۱هجری داللت دارند .گروه دوم روایات مربوط به زیارت
اربعین هســتند؛ متون مربوط به زیــارت مزار امــام(ع) در چهلمین روز شــهادتش خــود بر چند
دســتهاند؛ متونی که از زیارت مزار امام حســین(ع) در این روز توسط صحابی جلیل القدر جابر
بن عبداهلل به عنوان نخســتین زائر حســینی یاد کردهاند و متونی که به ورود کاروان اســیران
اهل بیت(ع) به کربال در این روز اشاره دارند .برخی نیز به این تصریح دارند که در این روز جابر
و اهل بیت(ع) با هم وارد کربال شدند و بر سر مزار همدیگر را مالقات کردهاند.
شــیعیان به تأســی از جابر و جهت یادمان زیارت او به طور خودجــوش در روز اربعین به زیارت
مزار امام حسین(ع) میرفتند و از این رو نیازی به توصیه نبوده است .گفتنی است شیخ مفید
(م  )۴۱۳در کتــاب المزار خود بابــی دارد با عنوان ««فضــل زیاره االربعین» که بیانگر شــناخته
شــدن این زیارت عرف مــردم آن دوران اســت .چنانکــه بیرونی در اآلثــار الباقیــه تصریح دارد
زمان زیــارت اربعین بیســتم صفر اســت .این بهآن معناســت کــه در ســده چهار و پنــج زیارت
اربعین زیارتی رایج و شناخته شده بوده است.
بــه دلیــل رواج فرهنگ زیــارت در این روز و شــناخته شــده بودنش ،ایــن زیارت از نشــانههای
شــیعیان به شــمار میآمده اســت .از این رو در روایت نقل شــده از امام عســگری(ع) به عنوان
چهل سده
نشانه مؤمن دانسته شده است با توجه به اینکه متوکل عباســی (م  )۲۴۷در دهه ِ
ســوم هجری مزار امام حســین(ع) و خانههای اطراف را تخریب و زائران را از سفر به کربال منع
کرد .چنین برداشــتی درســت به نظر میرســد زیرا با ســختگیریهای متوکل ،رونــد زیارت به
خصوص زیارت اربعین دچار کندی و فترت شده بود.
برخی روایات تأ کید دارند که پس از شــهادت امام حســین(ع) تــا چهل روز ،زمین و آســمان بر
ایشــان گریســتهاند مانند روایت عبــداهلل بن هــال از امامصادق(ع) کــه در آن تصریح شــده،
گریه آسمان ،سرخ شــدن آن به هنگام طلوع و غروب بوده اســت .در برخی روایات نیز بر گریه
زمین بر مرگ مؤمن تا  40روز اشــاره شده اســت .این گونه روایات تداوم سوگ بر مرگ مؤمن تا
 40روز را تأیید میکند و روز چهلم را پایان دوره سوگواری میدانند.
به نظر میرســد صدور این گونه روایات ،این ذهنیت را در بین بخشی از جامعه اسالمی ایجاد
کرده بود که پایان دوره ســوگواری بر متوفی روز چهلم اســت .این امر میتواند عامل عزم جابر
برای سفر به کربال باشد .گویا وی تالش کرده تا قبل از روز چهلم خود را به مزار امام حسین(ع)
برساند و در آخرین فرصت یعنی روز چهلم به چنین توفیقی دست یافته و فرصت سوگواری و
زیارت در آخرین روز سوگواری را درک کرده است.
با فرض قبول ســفر اهل بیت(ع) به کربال در این روز و بازگشــت آنان از شام از مســیر بادیه ،این
عامل میتواند توجیه کننده عجله آنان برای ســفر به کربال تا روز چهلم باشــد .جالب آنکه ابن
بطوطه جهانگرد مغربی (م  )۷۷۹در گزارش مراســم ســوگواری فرزند اتابک فارس و پوشیدن
لباس عزا مینویســد :اینان تــا  40روز لباس عزا به تــن دارند و این به خاطر آن اســت کــه در نزد
آنان روز چهلم نهایت و اتمام اندوه و عزاســت .این مطلب به روشــنی بر وجــود این ذهنیت در
بخشهایی از جوامع اســامی و شــکلگیری ســنت ســوگواری 40روزه با الهامگیــری از روایات
یادشده داللت دارد.
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 10روایت درباره آثار زیارت امام حسین(ع)

پا ک چون روز نخست
علی کریمی

چندی اســت برخی به دالیلی نامعلوم و معلوم ،ســعی خویش قــرار دادهاند که به هر
طریق که ممکن است در اجتماع اعظم و اعالی حســینی در ایام اربعین امام حسین
بن علی خدشه و ایراد نمایند ،من جمله این ایرادات ،برخی اشکال تراشیهای علمی است
که این کارهــا چه مســتند و چــه پشــتوانهای در دیــن دارد؟! ســعی در ایــن مقــال و مجال در
پاسخهای قاطع و دقیق به این نوع اشکال تراشیها است.
نکته دیگــری را هم قبــل از آغاز کالم متذکر شــویم کــه زیارت در تمام ســال مطلــوب خداوند
متعال اســت .لکــن در حقیقت قضیــه زیــارت اربعیــن ،مانــور و نمایــش آمادگی مــردم ولو در
ظاهر برای ظهور حضــرت ولی عصــر (ارواحنا له الفداء) اســت؛ و مســئله تنها زیــارت قبر امام
ً
حســین(ع) نیســت ،همان گونه که در عزاداریها صرفا هدف اشــک ریختن نیســت .لذادر
هردو مقوله هدف نهایی اقامه شعائر دین و احیای مذهب است.

خارج میشود ،برایش بنویســند و اگر چیزی خواست که به
صالحش نبود ،برایــش ثبت نکننــد و هنگامی کــه از زیارت
باز میگــردد ،بــا او وداع کــرده و میگویند :ای دوســت خدا!
بخشــیده شــدی؛ تو از حزب خــدا و حزب پیامبــرش و حزب
اهــل بیتش هســتی .به خــدا ســوگند هرگز به چشــم خودت
آتش را نخواهی دید و آتش نیز تو را نمیبیند و نمیسوزاند.
َ
دیگــری دارد که امام صــادق(ع) میفرمایــد«ِ :إذا
در روایــت
َ
ْ ُ
ــاه َم َل َ َ َ َ ُ َ
َأ َر َاد ِال ْن ِص َــر َاف َأ َت ُ
اهَّلل یق ِرئــک
ــک فقــال لــه ِإ ّن َر ُســول ِ
َّ َ
ْ َْ َْ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ
ُ ُ َ
اهَّلل لــک َمــا
الســا َم َو یقــول لــک اســتأ ِن ِف العمــل فقــد غفــر
َم َضی»؛ این حدیث از دو راوی نقل شده است.

     روایت اول
از علی صائغ نقل شــده که امام صــادق(ع) فرمود :ای علی! به زیارت حســین(ع) بــرو و آن را
ترک مکن .علی َصائغ میگوید :عرض کردم :چه ثواب و پاداشی برای زائرش دارد؟
ً َ َ ُ َُ ّ ُ ْ َ َ َ ًَ َ َ َ َُْ َ ًَ َ َ
ً
َ ْ َ ُ َ
ــیئة َو َرف َــع ل ُه َد َر َجة
کل خطو ٍة حســنة و محا عنه س
امام
فرمود« :من أتاه َ م ِاشــیا کتب اهَّلل ل َه ِب ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َفإ َذا َأ َت ُاه َو َکل ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
اهَّلل ِب ِه َملکین یکت َبان ما خ َر ج ِم ْن ِف ِیه ِم ْن خیر و ل یکت َ
ان ما یخ ُر ج ِم ْن ِف ِیه ِم ْن
ب
ِ
ِ
ٍ
َ َ ْ ِ َ َ َ َ َِّ ُ ُ َ ُ
َ َ َ
اهَّلل َم ْغ ُف ٌور َلــک َأ ْن َت ِم ْ ْ
اهَّلل َو ِح ْز ِب
ــیئ َو ل غ ِیر َذ ِلک ف ِإذا انصرف ودع
َس
وه َو قالوا یا َو ِلی ِ
ٍ
ن ِحز ِب ِ َ
َ
َ
ً َ
َُ َ ْ ْ َ َُ َ َ
َ
اهَّلل ل َت َری ّالن َار به عینک أ َبدا َو ل َت َراک َو ل َت ْط َع ُمک أ َبدا»
رسو ِل ِه و ِحز ِب أه ِل بیت رسو ِل ِه و ِ
کسی که به زیارت ایشان برود ،خداوند به ازای هر قدمی ،حســنهای برایش مینویسد و از او
گناهی را پــاک میکند و یک درجــه ارتقای رتبه پیــدا میکند .پس وقتی به مرقد حســین(ع)
رســید ،خداونــد دو فرشــته را بــر او مأمــور میکند تــا هرچه از خیــر و خوبــی و صــاح از دهانش

     روایت دوم
ُ
از حســین بن ث َو ْیر نقل شــده کــه امام صــادق(ع) فرمــود« :یا
حسین! َّانه َم ْن َخ َر َج ِمن َمنزله یرید زیاره قبر الحسین(ع) إنْ
َ ّ ُِ
ً
َ ْ ُ َ َ ٌِ
ٌ
َ
ــیئة َو
کل خ ْط َو ٍة َح َس َــنة َو ُم ِحی عنه س
کان َم ِاشــیا ِکت َب ْت ل ُه ب
ْ َ َ ً َ ْ َ ُ ِ ِ ّ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ٌ
کل خطو ٍة حسنة و حط ِبها عنه سیئة
ِإن کان راکبا ِکتبت له ِب ِ
َح َّتی إ َذا َص َار ِفــی ْال َحیر َکت َب ُــه ُ
یــن ْال ُم ْن ِج ِح َ
اهَّلل ِم َن ْال ُم ْف ِل ِح َ
ین
ِ
ِ
َْ
َح َّتی إ َذا َق َضی َم َناس ُ
که َکت َب ُه ُ
اهَّلل ِم َن الفا ِئ ِزین»...
ِ
ِ
ای حســین! بــه درســتی که هــر کســی از خانــهاش بــه قصد
زیارت قبــر حســین بــن علی خــارج شــود ،اگــر پیاده باشــد،
با هــر قدمــی ،حســنهای برایش نوشــته شــده و گناهــی از او
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پــاک میشــود و اگــر ســواره باشــد ،بــا هــر قدمی ،حســنهای
برایش نوشــته شــده و بــه واســطه آن گام ،گناهــی از او کنار
گذاشــته میشــود تا به درب حائر حســینی برســد کــه در این
صورت خداوند نام او را از جمله رستگاران و نجات یافتگان
ثبت میکند و زمانــی که آداب زیــارت و اعمالــش را به پایان
برساند ،خداوند نام او را در زمره برندگان مینویسد.
     روایت سوم
بشــیر َد ّهان میگوید :در پایــان یک گفتگــوی طوالنی که با
امام صادق(ع) داشــتم ،ایشــان به مــن فرمــود«َ :و َ
یحک یا
َ َ
ْ َ
ً
ُْ
ّ
َ
َب ِش ُ
ــیر ِإ َّن ْال ُم ْؤ ِم َ
ــن ِإذا أ َت ُاه َع ِارفا به حقه َو اغ َت َســل ِفــی الفر ِات
َ َ ُ ّ ُ ْ َ َ َّ ٌ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ٌ ُ َ َ َّ َ ٌ َ َ ْ َ ٌ
کل خطو ٍة حجة و عمرة مبــرورات متقبلت و غزوة
ِکت َب له َ ِب ِ
ََ
ْ َ
ام َع ِاد ٍل».
م
مع ن ِبی أو ِإ ٍ
ای بشــیر! به درســتی که مؤمن زمانــی که به زیارت حســین
ّ
بن علــی(ع) بیایــد ،در حالی که حقــش را بشناســد و (پیش
ُ
از زیــارت) در فرات غســل نمایــد ،بــه ازای هر قدمــی ،حج و
عمرهای مقبــول و یــک جهــاد در رکاب پیامبر یا امــام عادل
برایش نوشته میشود.
     روایت چهارم
َ
ابوصامــت از امــام صــادق(ع) نقــل میکنــد«َ :م ْ
ــن أ َتــی
َْ َ
ً َ َ ُ َ ُ ّ ُ
ْال ُح َس َ
کل خ ْط َــو ٍة َألف َح َس َــن ٍة َو
ــین(ع) َم ِاشــیا کتب
اهَّلل ْل َــه ِب َ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َم َحا َع ْن ُه ألــف َســیئ ٍة َو َرف َع له ألــف د َر َج ٍة فــإذا أت َ
یــت الف َر َات
ً ِ
ْ
َ
ّ
َ ْ ْ
َ َ ْ
َ ْ
ــش َم ْشــی ال َع ْب ِد
ف َاغ َت ِســل َو َ َع ِل ْــق َن ْعل
ــش ح َ ِافیا ًو ام ِ
یــک و َام ِ
ْ
َ
کبر َ
ّالذ ِل َ َ َ َ َ َ
ّ
اهَّلل أ ْر َبعا».
یل ف ِإذا أتیت باب الح ِیر ف ِ ِ
ِ
هر کســی پیاده به زیارت قبر حســین(ع) برود ،خداوند برای
هر قدمی هــزار حســنه نوشــته و هــزار گنــاه از او پــاک میکند
و رتبــهاش هــزار درجــه بــاال مــیرود .پــس هــرگاه بــه فــرات
رســیدی ،غســل کن و کفشهایت را درآور و پابرهنــه راه برو؛
به مانند عبد ذلیل راه برو؛ پس وقتی به درب َح َرم رســیدی،
چهار بار تکبیر بگو و کمی راه برو و دوباره چهار بار تکبیر بگو.
     روایت پنجم
از حســین بــن ســعید نقل شــده اســت کــه از امــام صــادق(ع)
درباره زائر قبر حسین(ع) سؤال شد .حضرت در پاسخ فرمود:
ََ َ َ َْ ََ
ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ
ین(ع)
«فق َ ُال م ِ ّن َاغ َتسل َِفی الفر َ ِات ثم م َش ٌــی ِإل َی َق ٌب ِر الحس ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
کل قد ٍم ْیرف ُعها َو یض ُعها حجة ُمتق ّبلة ِب َمن ِاسکها».
کان له ِب ِ
هر آنکه در فرات غســل کند و ســپس با پای پیاده به ســوی
مرقــد حســین(ع) برود ،بــه ازای هــر قدمی کــه برمــی دارد و
بر زمیــن میگــذاردّ ،
حجی مقبول بــا تمام اعمال و مناســک
برای او خواهد بود.
     روایت ششم
از ُرفاعــة بــن موســی نقــل شــده اســت کــه امــام صــادق(ع)
ً
ّ
َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ
ــین(ع) َع ِارفاَ بــه حقه َو
فرمود«ِ :إن ْم ُــن خر ج َ ِإلــی قب ِر ْالحس ِ
ّ
ْ َ
َ
ْ
ــاء َ
ــل ال ِذی خ َر َج
اغ َت َس ُــل ِفی الف َر ِات َو خ َر َج ِم َن ال َم ِ
کان ِکم َث َ ِ
َ
ً
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِم َ
ــوب ف ِإذا َمشــی ِإلــی ال َح ِیر ل ْــم ْیرف ْــع قدما َو ل ْــم یض ْع
ــن الذن
ُ ْ َ َّ َ ِ َ ُ َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ات».
أخری ِإل کتب اهَّلل له عشر حسن ٍ
به درســتی کســی که (بــرای زیارت) به ســوی مرقد حســین

هر که از شیعیان
ما حسین(ع)
را ز یارت کند،
به ازنمی گردد،
مگر اینکه همه
گناهانش بخشیده
میشود و به
ازای هر قدمی
که برمی دارد و
هر دستی که به
سوی آسمان
توسط هرکسی باال
میرود ،برایش
هزار حسنه نوشته
میشود و هزار
گناهش پاک
میشود و هزار
درجه باال میرود

ّ
(بــن علــی)(ع) بــرود ،در حالــی کــه حقــش را میشناســد و
ُ
(پیش از زیارت) در فرات غسل کند و از آب خارج شود ،مثل
کسی است که از گناهانش خارج شــود .پس هنگامی که به
باب الحسین(ع) رســید ،قدم از قدم برنمی دارد ،مگر اینکه
خداونــد برایــش ده حســنه مینویســد و ده گناهــش پــاک
میگردد.
     روایت هفتم
ُ
حســین بن َثویــر َاز امام صــادق(ع) نقل میکنــد که حضرت
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
فرمود« :إ َذا أ َت َ
اهَّلل(ع) فاغ َت ِسل َعلی َش ِاط ِئ الف َر ِات
یت أ َبا َع ْب ِد ِ
ِ
َ
ً
َ
یابک َّ َ َ ُ َّ ْ
ُث َّم ْال َب ْس ِث َ
ــش َح ِافیا ف ِإ ّنک ِفی َح َر ٍم ِم ْن
الط ِاهرة ثم َام ِ
َّ
َ ّْ
َح َرم ِ َ
یل»
اهَّلل و َر ُسو ِل ِه ِبالت ِ
ِ
کب ِیر و الته ِل ِ
زمانی کــه به زیــارت ابــا عبــداهلل(ع) رفتــی ،پس غســل کن
در نهر فرات و ســپس لباسهای پــاک بپوش؛ آنــگاه با پای
برهنه راه بــرو؛ پس تو در حرمی از حرم خــدا و حرم پیامبرش
ّ
هستی و بر تو باد به تکبیر و گفتن ال اله ال اهلل.
     روایت هشتم
قدامــه بن مالــک از امــام صــادق(ع) ن َقــل میکند کــه حضرت
ً َ
ً َ
ًَ
ً
فرمود«َ :مـ ْـن َز َار ْال ُح َسـ َ
ـین ُم ْح َت ِســبا ل أ ِشــرا َو ل َب ِطرا َو ل ُسـ ْـم َعة
َ
َ
َْ ََ َْ ََ
ُ
ّ
ّ
ُ
ُم ّ ِح َص ْت َع ْن ُه ذ ُن ُوب ُه َکما َیمضض الث ْو َُب ِفی الم ِاء فل یبقی عل ِیه
َ َ ٌ َ َ ُ َ ُ ّ ُ ْ َ َ َّ ٌ َ ّ َ َ َ َ َ َ ً ُ ْ َ ٌ
کل خطو ٍة حجة و کلما رفع قدما عمرة»
دنس و یکتب له ِب ِ
کسی که حسین(ع) را برای رضای خدا زیارت کند ،نه برای
خوش گذرانی و تفریح و نه به جهت کســب شــهرت (و فخر
فروشــی) ،گناهانش فــرو میریزد ،همــان طور کــه لباس در
آب شسته شــده (و پاک میشــود) و در نتیجه ،هیچ آلودگی
بــر او باقــی نمیمانــد و بــا هر گامــی که بــر زمیــن میگــذارد،
ّ
حجی برایش نوشــته میشــود و با هــر قدمی که برمــی دارد،
عمرهای برایش ثبت میگردد.
     روایت نهم
از ســدیر َص ْیرفــی نقــل شــده کــه میگویــد :در محضــر
مجلــس از مرقد
باقرالعلوم(ع) نشســته بودیــم که جوانی در
امام حســین(ع) یاد نمــود؛ امــام به او فرمــود«َ :مــا َأ َت ُ
ــاه َع ْب ٌد
َ َ ُ ً َّ
َ
ٌ َ
فخ َطا خ ْط َوة ِإل ِکت َب ْت ل ُه َح َس َنة َو ُح ّط ْت َع ْن ُه َس َیئة»
بنــدهای بــه ســوی ایــن مرقــد قــدم برنمــی دارد ،مگــر اینکه
حسنه برایش نوشته شده و گناهی از او کنار گذاشته میشود.
     روایت دهم
ابــن مشــکان از امــام صــادق(ع) نقــل میکنــد کــه حضــرت
َ َ
َ
ــین(ع) ِم ْ
ــن َز َار ْال ُح َس َ
فرمــود«َ :م ْ
ــیع ِت َنا ل ْــم ْیر ِج ْــع َح ّتــی
ــن ِش
ْ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ُ ْ َ َ َ َ َ ّ
کل ٍید
ــکل خ َطــو ٍة خطاهــا و
ــب و یکتــب له ِب
یغفر لــه کل ذن ٍ
َِ َ
رفعتها َد َّاب ُت ُه َأ ْل ُف َح َس َــنة َو ُمحیِ َع ْن ُه أ ْل ُف َس َ
ــیئ ٍة َو ْیرف ُع ل ُه
ِ
ٍ
َْ ُ
ألف َد َر َجه»
هر که از شیعیان ما حســین(ع) را زیارت کند ،به ازنمی گردد،
مگــر اینکه همــه گناهانــش بخشــیده میشــود و بــه ازای هر
قدمی که برمی دارد و هر دســتی که به ســوی آســمان توســط
هرکسی باال میرود ،برایش هزار حسنه نوشته میشود و هزار
گناهش پاک میشود و هزار درجه باال میرود.
دوره جدید
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چهلم
پرتو معنا
در روز

تأملی بر هویت میانفرهنگی شیعه در مراسم اربعین

چرا تنها برای امام حسین
اربعین گرفته میشود؟

(ع)

جبار رحمانی

شــهادت امــام حســین(ع) نقطــه عطفــی در حیــات تاریخــی شــیعیان اســت .تشــیع
بهواســطه تمرکز نمادین حول واقعه عاشــورا ،نقطــه کانونی و مرکز ثقــل صورتبندی
تاریخی -فرهنگی خــود را پیدا کرد .بههمین دلیل ،شــهادت امام حســین(ع) عــاوه بر وجه
عقیدتی آن در باب شــهادت معصومین ،به وجه خاصتری در تشــیع دســت یافــت و به نماد
کانونی این مذهب در بستر تاریخی بدل شد.
درهرمذهبیزمانی کهنقطه کانونینمادینآنشکلمیگیرد،مجموعهایازآیینهایقدسی
حــول آن صورتبندی میشــود کــه زمینهای برای تســری تقــدس آن نقطــه کانونــی در فرهنگ
مؤمنان شــود .هر چند یک مذهب به یک نقطه کانونی قابل تقلیل نیســت ،بلکــه کانونهای
نمادینمختلفیدارد کههر کداماز آنهابخشیاز میراثمعنویوحیاتفرهنگیآنمذهبرادر
خودنمادین کردهاند.اماهمهمذاهبدارای کانونهاینمادینمتعددیهستند.
ً
بهعنوان مثال در تشــیع برخــی رخدادها ،ایــن موقعیت و مختصــات کانونی را دارنــد .عموما
اعیاد مذهبی نقش این مناسبتهای کانونی را ایفا میکنند ،ولی در تشیع عالوه بر این اعیاد،
میتوان از مناسبتهای مربوط به مصیبتهای قدسی و شــهادت ائمه نیز یاد کرد که نقشی
مهمتر و ماندگار بر تجلی تاریخی تشیع داشــتهاند .در تشیع از جمله اعیاد بزرگی مانند مبعث،
تولد حضرت رســول(ص) ،تولد ائمــه و مهمتــر از همه میتوان از شــهادت حضــرت علی(ع)،
38
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شــهادت حضــرت زهــرا(س) و واقعــه عاشــورا و تولــد امــام
زمان(عج) بهعنوان نمونههای کلیدی این مناســبتهای
کانونی صحبت کرد.
هــر کــدام از ایــن رخدادهــای مقــدس محــوری بــرای
برجستهســازی بخشــی یا وجهی از عقاید شــیعیان هستند و
مهمترین محملهای صورتبندی تاریخی تشــیع هســتند،
هر چنــد ایــن موضــوع را میتــوان از منظــر کالمــی و عقیدتی
هم بحــث کــرد ،اما بــه نظر میرســد میتــوان تحلیلــی فراتر
هم داشــت تا بتوان ســاختارهای بنیادینی کــه یک مذهب
مانند تشــیع بهواســطه آنها حیات تاریخــی و فرهنگیاش را
ساماندهی میکند شناخت.
این نقاط کانونی نمادین در تشیع وزن یکسانی ندارند بلکه
گویی برخی از آنها کانونیتر و کلیدیتر هستند .واقعهای که
محمل اصلــی درک تاریخــی و هویت مذهبی یــک جماعت
شــود ،بهتدریج مجموعه انبوهــی از آیینها حــول آن واقعه

چهلم
پرتو معنا
در روز

تفسیر شیعی از
ً
عاشورا ،صرفا
عقاید و روایت
تار یخ مقدس
شیعیان و شهادت
امام سوم نیست،
بلکه این روایت
و مجموعه آیینی
وابسته به آن،
حال و آینده
جامعه و فرهنگ
و مذهب شیعیان
را نیز در خود
دارد ،ز یرا نه تنها
مسیر گذشته،
بلکه انگیزشها
و خلقیات مسیر
پیشروی جامعه
را نیز در خود
شکل میدهد

شــکل میگیرند .بهعبارت دیگــر ،وزن یک واقعــه مقدس را
میتوان از طریق مجموعه آیینهای پیوســته بدان و توزیع
این آیینها در حیات اجتماعی و فرهنگی مؤمنان فهمید.
در میان شــیعیان واقعــه عاشــورا و آیینهای عــزاداری امام
حســین(ع) ،کلیدیتریــن آیین هســتند و بیشــترین توزیع و
باالتریــن حضــور را در زندگی مذهبی شــیعیان دارنــد ،زیرا نه
تنها در توزیــع زمانی آنهــا در چرخه ضرباهنــگ آیینی زندگی
مذهبی مؤمنان بســیار اســت بلکه اشــکال بســیار متنوعی از
این آیینها معطوف به این واقعیت نیز وجود دارند.
     ضرباهنگ حیات شیعی
دهه محرم ،تاســوعا و عاشــورا ،ســوم شــهادت امام حسین،
اربعیــن و مجموعــه انبوهــی از مجالــس روضــه ،ســفرههای
نــذری ،محافــل زیــارت عاشــورا و ...همــه بیانگــر شــبکه
آیینهــای عــزاداری محــرم در حیــات شــیعی هســتند.

ضرباهنگ و ریتم زندگی مذهبی و فرهنگی شــیعیان ،بیش
از همــه حــول مناســبتهای وابســته و پیوســته بــه رخــداد
عاشورا تعریف و تعیین شــدهاند .به همین سبب ضرباهنگ
حیات شیعی را میتوان ضرباهنگی عاشورایی دانست.
ً
تفســیر شــیعی از عاشــورا ،صرفا عقاید و روایت تاریخ مقدس
شــیعیان و شــهادت امــام ســوم نیســت ،بلکــه ایــن روایــت
و مجموعــه آیینــی وابســته بــه آن ،حــال و آینــده جامعــه و
فرهنــگ و مذهــب شــیعیان را نیــز در خــود دارد ،زیرا نــه تنها
مســیر گذشــته ،بلکه انگیزشها و خلقیات مسیر پیشروی
جامعه را نیز در خود شکل میدهد.
نکته کلیدی در فهم این کانونهای نمادین و وقایع کلیدی
سمبلیک در حیات مذهبی یک جماعت آن است که جامعه
برای بزرگداشت یک رخداد از ساختارها و الگوهای ریشهدار و
مؤثر و به عبارتی از فرمهای کهن الگو برای برجســته کردن و
تقدیس یک امرجدی حیاتی استفاده میکند.
بــه عبــارت دیگــر ،جامعــه مذهبــی شــیعیان ،وقتــی رخــداد
عاشــورا را تجلی عقاید و هســتی مذهبی خودش یافت ،این
واقعــه بــزرگ را از طریــق فرمهــای نمادیــن و ســاختارهای
بنیادیــن آیینهــای مقــدس متجلی کــرد که ریشــه در کهن
الگوهای تجلی امر قدسی در حیات بشری داشتهاند.
بهعنــوان مثــال در ضرباهنــگ زمانــی آیینهــای عاشــورا
میتوان یکســری عــدد محــوری یافــت ،دهم محرم ،ســوم
شــهادت ،اربعیــن حســینی .عــدد «ســه» ،عــدد «ده» و عدد
«چهل» اعــداد حیاتــی در تجلی نمادیــن امر قدســی در تمام
مذاهب هستند.
به عبارت دیگر ،آنها واحدهــای بنیادین زمانی برای بیان
تجلی امر قدســی هســتند .واقعه نمادین کانونی هر مذهبی
هر چقــدر جدیتــر ،محســوستر و کانونیتر باشــد ،بیشــتر و
بیشتر از این ساختارهای نمادین بنیادین فرهنگی استفاده
میکنــد .ایــن کهــن الگوهــای آیینــی حــول مناســبتهای
مقدماتی یک رخداد ،مناسبتهای رخداد در لحظه خاص،
مناسبت سوم ،مناسبت چهلم یا اربعین و مناسبت سالگرد،
زمینــهای میشــوند برای تجلــی و تقدیــس و بزرگداشــت آن
واقعــه و از خــال ایــن بزرگداشــت ،صورتبنــدی آن اجتمــاع
مذهبــی شــکل میگیــرد ،گویــی ایــن فرمهــای نمادیــن،
(مراســم ســوم ،اربعیــن) زمینــهای هســتند بــرای توســعه و
تســری امــر قدســی کلیــدی و محــوری در حیــات اجتماعــی
مؤمنــان و البتــه در عین حــال همین مناســبتهای ســوم و
چهلم و ...هســتند کــه مبنــا و مبدأ خلــق ابهت قدســی یک
واقعه از منظر مؤمنان هستند.
     رمزگشایی از عدد «چهل»
یــک واقعه مقــدس بــدون آیینهای قدســی حــول خودش
نمیتوانــد در منظــر ذهنــی مؤمنــان ،تقــدس واالیی داشــته
باشــد .لــذا وقتی یــک واقعــه کانونــی بر ایــن فرمهــای کهن
الگویی تقدیس و تکریم (آیینهای سوم و چهلم و سالگرد)
ســوار میشــود ،خود نیز بزرگ و بزرگتر میشــود ،گویی این
واقعــه کلیــدی نیــز از خــال ایــن فرمهــای حیاتی شــکوفاتر
میشود .همانطور که اشاره شــد در فرهنگ شیعیان ،آیین
دوره جدید
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ً
اربعین ،صرفا و تنها برای امام حســین(ع) و برای بزرگداشت
مراسم چهلم شهادت امام حســین(ع) و اصحابش در واقعه
عاشــورا تعریف شــده اســت .بــه همین دلیــل در ســنتهای
مذهبــی شــیعیان ،تنها یــک اربعین هســت ،آنهــم اربعین
ً
حسینی .اصوال اربعین در کهن الگوهای قدسی ذهن بشری
و مذاهب آن جریان دارد .اربعین همیشــه نشــانهای بوده از
کمــال و بلوغ یــک پدیده .گویی بهواســطه اربعین اســت که
یک فرد ،یــک جامعه ،یــک پدیــده ،یک حادثــه ،حتی یک
روند و فرآیند مذهبی و اجتماعی ،به کمال و بلوغ میرسد.
اربعین یــا «چهــل» عددی اســت کــه در بیــان نمادیــن بلوغ
انســانی (ســن چهل ســالگی) و در بیان نمادیــن دوره کمال
(چهل روز عبادت ،چلهنشینی و )...به کار میرود .در سنت
اسالمی ،اربعین ،هم برای چلهنشــینیهای پیامبر(ص) در
غار حرا ،هم در بیان ســن شــروع بعثت و هم بــرای امور دیگر
به کار رفته اســت اما تنها در شــهادت امام حســین(ع) اســت
که اربعین به سنتی دوگانه ،هم برای بیان کمال و هم برای
کانونی بودن یک واقعه مقدس (شــهادت) و هم برای بیان
زنجیره آیینی مناسبتهای عزاداری بهکار رفته است.
البتــه در باب اربعیــن حســینی ،دو روایت هســت؛ یکی آنکه
روز رســیدن جابر بن عبداهلل انصاری ،صحابــه پیامبر(ص)
به کربال و بر سر مزار امام حسین(ع) اســت و دوم آنکه اسرای
کربال و اهلبیت از شام به مدینه رفتند .البته روایت ضعیف و
غیر مستندی هم هست که اســرای اهلبیت از شام به کربال
آمدند کــه این روایــت در منابع متأخــر دیده میشــود .هر چه
هست سنت اربعین حسینی فارغ از منشأ تاریخنگارانهاش،
بیش از هر چیزی ریشــه در ســاختارهای نمادیــن بنیادهای
فرهنگ انســانی و همچنین در الگوهــای تعیین ضرباهنگ
امور مقدس مهم و محوری دارد.
به عبــارت دیگــر ،نیازی نیســت بهدنبــال یــک واقعه خاص
تاریخــی ،در روز اربعیــن باشــیم زیــرا نــه آن واقعــه بلکــه خود
اربعیــن یا چهلــم ،نقطــه عطــف و یک الگــوی کلیــدی برای
صورتبندی آیینی آن امر مقدس محوری در حیات اجتماعی
مؤمنان اســت .به عبارت دیگــر ،توجیهات تاریــخ مقدس در
باب آنچه در اربعین رخ داده ،ریشــه در عقاید مؤمنان داشته
و آنها خرده روایتهایی هســتند که عظمت اربعین یا چرخه
کمال یک واقعه بهواسطه آنها بیان میشود.
     تاریخ قدسی یک مذهب
آیین قدسی اربعین ،خود یک الگوی تقدیس و تکریم برای
وقایع مقدس اســت و از خالل این فرم و ریتم اجتماعی است
که ایــن امر جدی مقــدس وارد زندگــی مردم میشــود .از این
رو ،در سنت شــیعی تنها برای امام حســین(ع) اربعین داریم
زیرا این خاص بودگی ضرباهنگ و ریتم گســترده آیینهای
عــزاداری و تنوع و تکثــر آیینهایی کــه در این ریتــم زمانی-
مکانی سنتهای شیعی اجرا شدهاند ،بیانگر آن است که نه
تنها واقعه عاشــورا معطوف به «تاریخ قدســی یــک مذهب»
است ،بلکه تشیع از منظر روایت عاشــورا ،به گذشته ،حال و
آینده خودش مینگرد و الگوها و انگیزشهای عمل در حال
و آینده را در درون خود ایجاد میکند.
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اربعین حسینی،
آیینی برای
بزرگداشت
رخدادهای چهل
روز پس از دهه
محرم نیست،
بلکه خودش کهن
الگوی قدسی
است برای تکمیل
و به کمال رساندن
حضور نمادین
واقعه عاشورا و
تسری قدسی آن
در جان جامعه
شیعی

از لحــاظ ضرباهنــگ آیینــی ســنتهای عــزاداری ،اربعیــن
بیانگــر نقطــه اوج و تکامــل صورتبنــدی نمادین ایــن واقعه
بهعنــوان منبع اصلــی معنابخش در فرهنگ شــیعی اســت.
واقعههــای مهــم به طــور ســنتی در الگــوی روز واقعه ،ســوم
واقعه ،هفــت واقعــه ،چهل واقعــه و ســالگرد واقعــه در بطن
زندگی مذهبی مســتقر میشــوند که از این میــان ،روز واقعه،
ســوم و چهلم بســیار کلیدی هســتند و بیانگر منطق توســعه
و ارتقــای یــک منبــع معنایــی و اســتقرار آن در ذهــن و ضمیر
پیروان یک مذهب اســت .ترتیب یک -سه -چهل ،ترتیب
اصلی اســت کــه جامعــه بهواســطه مواجهــه آیینی بــا واقعه
عاشورا بتواند به بلوغ کامل معنوی ناشی از این منبع الیزال
تقدس در مذهب شیعی برسد.
نقطه کانونی عاشورا ،بدون رســیدن به اربعین نمیتواند به
بلوغ و رشد معنایی کافی خود در حیات مذهبی مردم برسد.
نظامهــای اجتماعــی شــیعی ،ایــن چرخــه را نــه تنهــا بــرای
نشــان دادن اهمیت واقعه عاشــورا بلکه مهمتر از همه برای
تکمیل و استعالبخشی کافی و کامل از حس آن واقعه توسط
مؤمنان شــیعی و تســری آن به حیــات فرهنگــی و اجتماعی
شیعیان استفاده میکنند.
از ایــن منظــر ،اربعیــن حســینی نقطــه اوج تجربــه عمیــق
فرهنگ شیعی از واقعه عظیم عاشــورا است .بلوغ مقدسات
شیعی در اربعین شــکل میگیرد .گویی شــارژ معنوی جامعه
شیعی در اربعین اســت که به کمال و صد در صد میرسد .به
همین دلیل هم هست که به روایتی شیخ طوسی نقل کرده،
از نشانههای مؤمن ،زیارت اربعین امام حسین(ع) است.
مجموعه انبوهــی از روایت برای تشــویق مؤمنــان به زیارت
روز اربعین صادر و نقل شــده اســت تا مؤمنان بــه حد کفایت
بداننــد چگونه ایــن روز عظیــم را بــزرگ بدارنــد و از فیض آن
بهرهمنــد شــوند .گویــی اگــر در عاشــورا بــر عظمت شــهادت
حســین بــن علــی و اصحابــش گریســته میشــود ،در اربعین
هــدف و دلیــل شــهادت آن بــرای نهادینــه شــدن در ضمیــر
شیعی ،یادآوری میشود.
از ایــن منظــر ،اربعیــن حســینی ،آیینــی بــرای بزرگداشــت
رخدادهــای چهــل روز پــس از دهــه محــرم نیســت ،بلکــه
خودش کهن الگوی قدســی اســت بــرای تکمیــل و به کمال
رســاندن حضور نمادیــن واقعه عاشــورا و تســری قدســی آن
در جــان جامعــه شــیعی ،زنجیرههــای آیینــی و ضرباهنــگ
ً
زمانی و مکانی آنها در فرهنگ شــیعی که عمیقا بر آیینهای
متعددی حول عزاداری صورتبندی شــده اســت ،مهمترین
راه شــناخت ایــن فرهنــگ و نحــوه اســتقرار نظــام معنایــی
کلیــدی آن اســت و اربعیــن حســینی بیانگــر اوج و اســتعالی
واقعه حیاتی محوری در فرهنگ شیعی است.
از ایــن منظر هر وقــت واقعــهای وارد ریتم یک  -ســه -چهل
شــود ،نه تنهــا بزرگتر و بــا عظمتتر میشــود بلکــه اثرگذاری
آن نیــز بیشــتر و عمیقتــر میشــود .در ایــن ریتــم ،نفــس
واقعههای رخ داده در تاریخ مهم نیستند بلکه وجه نمادین
و ســاختارهای اسطورهشــناختی آنها اســت که ســبب وزن و
شــدت اثرگذاری آنها میشود و اربعین حســینی و پیامدهای
آن قبل از هر چیزی ،این گونه قابل فهم هستند.

چهلم
پرتو معنا
در روز

اربعین ،مکمل عاشوراست
پیش از ورود به موضــوع و بیان نقش و تاثیری که عاشــورا و اربعین در تمدن اســامی
داشــتهاند؛ الزم اســت معنای لغــوی و اصطالحی کلمه «تمــدن» را دانســت .تمدن در
لغت از مدینه میآید به معنای شهرنشینی .عالمه دهخدا در فرهنگ لغتش ،تمدن را اینگونه
تعریف میکند :تخلق به اخالق شهر و انتقال از خشونت و جهل به ظرافت و انس و معرفت.
ابن خلدون ،تمدن را این چنین تعریف میکند :تمدن حالت اجتماعی انسان است که فرآیند
آن از بدویــت انتقال مییابــد و از بادیه نشــینی و اکتفــا به نیازهــای ضروری به شهرنشــینی و
شــئونات تجملی و غیرضروری میرســند .از این رو تمدن نهایت بادیه نشــینی اســت و در پی
آن به وجود میآید.
عالمه جعفری دربــاره تمدن میآورد :تشــکیل هماهنگ انســانها در حیات معقــول به همراه
روابــط عادالنه و اشــتراک همه افــراد در پیش بــرد اهداف مشــترک مادی و معنــوی در جهت
مثبت .همچنان که مالحظه میشــود وجه اشــتراک تعاریف مذکــور که به عنــوان نمونه ذکر
شده ،شهرنشینی و گذر از بدویت و بادیه نشینی به ساکن شدن در شهر است.
نکتهای که در تعاریف مهم اســت این است که شهرنشینی ،خشــونت و بدویت و ضرورتهای
ابتدایی را در بر نــدارد بلکه واجد گونــهای ظرافت و آذین شــدن به رفتارهایی دیگر اســت که
اقتضای شهرنشینی است ،اما آیا اسالم این گذر را ،یعنی گذر از بادیه نشینی و بیابان گردی را
شهرنشینی را در معنای تمدن مدنظر داشته؟ و یا آیا عاشورا و اربعین تا به امروز پا برجاست که

راحله ابراهیمی
ً
صرفا به افراد شهرنشینی و همیاری و همکاری را بیاموزد؟
واقعه عاشورا و مکمل آن ،اربعین نقشی بس عظیم و فراگیر
را در تحقق معانی جدیــدی از تمدن ایفا میکننــد و خواهان
این مهــم این اســت کــه از فکــر مهجــور و بــدوی انســان که
قرابتی بســیار به حیوانیت دارد ،بــه فکر متعالــی و آزادمنش
انسانی که وجه الهی دارد ،گذر کند .در واقع عاشورا و اربعین
گذر از تمدن به فرهنگ اســت ،چــرا که فرهنگ ُبعــد کیفی و
معرفتــی تمدن اســت و عاشــورا نحــوه زندگی کیفیــت مدار و
آزاد محور را بــا صالبت و ظرافــت تمام به نمایــش میگذارد.
صحنــهای کمیــت بردار نیســت کــه با گــذر زمــان رنــگ و رو
باخته به نظر برسد.
از «اگر دین ندارید آزاده باشید ،به چیزی ندیدم جز زیبایی»
گذر کرده و با گذر خود تمدن و فرهنگی بیســابقه را رقم زده
که تاریخ بشــر تا امــروز به خود ندیده اســت .به انســان یادآور
میشــود که وجود تو از نفح روحی اســت و خود را در بند ماده
نساز که در این صورت جهانی در تو هویدا شود نورانی.
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چهلم
پرتو معنا
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ویژگیهای امام حسین(ع) در زیارت اربعین

دوست برگزیده پروردگار
عبدالکریم پاکنیا تبریزی

بهترین راه برای شـناخت بیشـتر امامان به ویژه امام حسـین(ع) یاری گرفتن
از حضـرات معصومیـن(ع) اسـت و مـا بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود در ایـن
مقالـه سـخنان گهربـار امـام صـادق(ع) را در زیـارت اربعیـن برگزیدهایـم.
در زیارت اربعین ،مضامین عالی ـهای را مالحظه میکنیم که مملو از شــناخت و معرفت
ویژگیهای یک امام و رهبر الهی برای تحکیم اعتقادات شیعه است .شیخ طوسی این
عبارات فاخــر را در زیارت اربعین از صفــوان بن مهران جمــال روایت میکند کــه وی از موالیمان
حضرت صادق(ع) آموخته و برای ما نقل کرده است .این مجموعه ارزشمند به طور کامل یک
دوره امام شناسی است و هر انسان موحدی را با ویژگیهای یک رهبر الهی آشنا میکند ،به این
جهت توجه و عنایت به این زیارت از ویژگیهای هر شیعه تمام عیار محسوب میشود.
ََ َ ُ ْ ْ
َ ُ
َ
ـات ال ُمؤ ِم ِن خ ْمـ ٌـسَ :صــاة ِإ ْح َدی َو
ـکری(ع) در این مورد فرمــوده اســت :علمـ
امام حســن عسـ
َ ْ
ََْ ُ ْ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُّ ُ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ
ُ
اهَّلل الرحم ِن الر ِحیم؛
ین و الجهر به بسم ِ
ین و تع ِفیر الج ِب ِ
الخم ِسین و ِزیارة الرب ِعین و التختم ِبال ِیم ِ
پنج چیز از نشــانههای مؤمن اســت :گــزاردن پنجــاه و یک رکعــت نمــاز [واجب و نافلــه در هر
شــبانه روز] ،زیارت اربعین ،انگشــتر در دست راســت کردن ،پیشــانی بر خاک نهادن [هنگام
نماز] ،و بلند گفتن بســم اهلل الرحمن الرحیم .با مطالعه این نوشــتار پاســخ این پرسش روشن
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میشــود که چرا زیــارت اربعین از نشــانههای ایمان و شــیعه
بودن اســت؟ با ایــن هدف به شــرح چنــد فــراز از ایــن زیارت
گرانقدر میپردازیــم :در ابتــدای زیارت اربعیــن میخوانیم:
َّ َ ُ َ َ َ
َّ
الس َال ُم َع َلی َو ِلی ِ َ َ
اهَّلل َو َن ِج ِیب ِه؛
یل ِ
اهَّلل و ح ِب ِیب ِه السالم علی خ ِل ِ
ســام بر ولی خــدا و حبیــب [خــاص] او! ســام بر دوســت [و
محبوب] و برگزیده خداّ .
ولــی ،نجیب ،حبیب و خلیل خدا؛
چهار ویژگی امام حســین(ع) اســت که تک تــک این واژهها
برای معرفی یــک رهبر الهی کافی اســت .ایــن اوصاف امام
آثــار تربیتــی فراوانــی بــر روح و جســم زائــر دارد کــه از جملــه
بــا اظهــار ایــن کلمــات والیــت و دوســتی خــدا را در وجودش
تقویت میکنــد .وقتی زائــر با تمــام وجود بــه صاحب چنین
اوصافی تعظیــم میکند ،روح و جســم خود را تحت الشــعاع
این خصلتهای پر فضیلت قرار میدهد.
     مفهوم سالم
ســام ،یکــی از نامهــای خــدای ّ
عز ّ
وجــل اســت .هنگامی که
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اشک پشیمانی از دیدگان فرو ریزد ،و پس از آن به امام عرض
سالم داشتهباشد.
زائر بــا عرض ســام ،خــود را به آن حضــرت نزدیــک نموده
و بــا تکــرار ایــن واژه ادب ،روح و روان خــود را بــه لحــاظ
نزدیکــی بــه ایشــان ،از پســتیها ،رذائــل و آلودگیهــا پاک
مینماید و ســام را چنــان بــا ادب و خلوص و اشــک و آه بر
دل القــا مینماید تا ســامتی کامــل حاصل گــردد و موجب
جواب سالم آن بزرگوار گردد.
در واقــع زائــر با عــرض ســام بــر آن حضــرت و یارانــش چهره
اجتماعی -سیاســی خود را نمایان ســاخته و اعــان میدارد
که نه تنها با بت درون خود مبارزه میکند؛ بلکه همانند خود
آن بزرگــوار ،با طاغوتیــان ،ظالمــان ،مســتبدان و خائنین به
مردم در ســتیزه بوده و با شعار ســام ،خود را در زمره یاران آن
حضرت قرار میدهد.

زائر این نــام خدا را بــر زبان جــاری میکند ،میخواهــد بگوید:
ای امام! خداوند حافــظ مرام و مکتب تــو باشــد و آن را از گزند
دشــمنان ســامت بــدارد .همچنیــن ســام بــه معنــای اظهار
تســلیم شــدن در برابر فرمان امام(ع) است .گذشــته از این دو
معنا ،ســام به معنای تعهد بــه آســایش ،امنیت و ســامتی از
طرف خود است و وقتی زائر به حضرت سالم میدهد ،در واقع
اعالم م ـیدارد که هیچ آزار و آســیبی از ناحیه مــن در آن وقت و
پس از آن به آن امام(ع) نخواهد رســید؛ زیــرا هدف تمامی آن
بزرگواران هدایت و اصالح مــردم و اعالی کلمه توحید و ترویج
طاعت خداوند در میان مردم بوده اســت .به این جهت آنها از
معصیت خدا و تخلف از اوامر و نواهی او ،اخالق ناپســند مردم
از قبیل خــود بــزرگ بینــی ،حــرص ،ریا ،بخــلّ ،حــب قدرت،
غیبت ،آزار رساندن و ...اذیت خواهند شد.
زائر بایــد حال خــود را به گونــهای قــرار دهد که مــورد رضایت
امام باشــد ،نه مایه اذیت آن حضرت .آنگاه در سالم دادن به
امام(ع) صادق است .زائر باید دل را با آب توبه شستشو داده،

زائر با عرض
سالم بر آن
حضرت و یارانش
چهره اجتماعی-
سیاسی خود را
نمایان میسازد

     مقام عبودیت
َّ َ َ
اهَّلل
در فرازی از زیــارت اربعین میخوانیم:
الســا ُم َعلی َص ِفی ِ
َّ
َْ ْ ُ
َو ْابــن َص ِف ِ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ
ید؛ ســام
وم الش ِــه ِ
ــین المظل ِ
یــه الســام علی الحس ِ
ِ
بر بنده خالــص ،و فرزنــد بنده خالص خدا ،ســام بر حســین
مظلــوم شــهید .عبودیــت از ویژگیهــای امــام حســین(ع) و
پیروان آن گرامی است .تا فردی به مقام بندگی خالص خدا
نرســد ،هرگز نمیتواند َبه ســوی کمال حرکت کنــد .خداوند
ًّ
َ َّ ّ
ات َصفا)؛ یعنی قسم به آن نفوسی
در قرآن فرموده( :و
الصاف ِ
کــه از روی حقیقــت و صمیــم قلــب در حضــور مــن در مقــام
اطاعت و بندگی خالصانه صف کشــیده ،مرا برای خود ،مراد
و مقصود قرار داده ،به غیر از من به هیچ چیز دیگری التفات
نمیکنند.
و در جایــی دیگــر بندگــی خالصانــه را منشــأ علــم و رحمــت
ََ َ َْ ً
ــدا ِم ْ
بادنــا
الهــی قلمــداد کــرده ،میفرمایــد( :فوجــدا عب
ــن ِع ِ
َ ُ َ ْ َ ً ْ ْ َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ ً
نــاه ِم ْن ل ُد ّنا ِعلما)؛[موســی(ع)
آتیناه رحمة ِمــن ِعن ِدنا و علم
و همراهــش] بنــدهای از بنــدگان مــا را یافتنــد کــه رحمــت و
موهبت عظیمی از ســوی خــود بــه او داده ،و علــم فراوانی از
نزد خود به او آموخته بودیم.
این آیه نشان میدهد که برترین افتخار هر انسانی آن است
که بنــده خالــص خــدا باشــد و ایــن مقــام عبودیت اســت که
انسان را مشمول رحمت الهی میسازد و دریچههای علوم را
به قلبش میگشاید .در حقیقت جوهره علم الهی از عبودیت
و بندگی خدا سرچشمه میگیرد.
ً
اساســا رمــز دســتیابی امــام حســین(ع) بــه مقامــات واال،
عبودیت و تســلیم محض خدا بودن آن حضرت بود .همان
چیزی که در هر زیارتی به آن شــهادت میدهیم و حتی خود
یکــرد ،نمونهاش این روایت
حضرت همواره به آن افتخار م 
اســت :امام حســین(ع) به همراه انس بن مالک بــه کنار قبر
مادربزرگش حضــرت خدیجه(ع) آمدند .امــام در کنار قبر آن
بانوی اسالم گریه کرد ،سپس به انس فرمود :مرا تنها بگذار!
انس میگویــد :به کنــاری رفتــم و از دیــد آن حضــرت پنهان
شــدم .آن حضرت بــه نمــاز و ذکــر و دعا مشــغول شــد .وقتی
که مناجاتــش به طــول انجامیــد ،نزدیک آمدم ،شــنیدم که
اینگونه نجوا میکرد:
دوره جدید
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یار ّب! َا ْن َت َم ْو ُ
یا َر ّب! َ
اله
َ ْ ْ َِ ْ َ ِ ً
بیدا ِا َلیک َم ْلجاه؛ُ
فارحم ع
پــروردگارا! پــروردگارا! تــو مــوالی او هســتی ،بــه بنــدهای که
پناهگاهی به جز تو ندارد ،رحم کن.
َ
َ ْ
یا ذال َمعالی! َعلیک ُم ْع َت َمدی
َ
ْ
َ
ْ
ُطوبی ِل َم ْن کنت انت َم ْو ُ
اله؛
ای خدایــی کــه دارای شــکوه و عظمتــی! پشــتیبانم تویی.
خوشا به حال آن کس که تو موالی او هستی.
ًَ ً
ُطوبی ِل َم ْن َ
خادما ا ِرقا
کان ِ
ْیشکو ِالی ذی ْال َجالل َبکواه؛ُ
ِ
خوشــا به حــال کســی کــه خدمتگــزار و شــب زنــده دار اســت
و گرفتاریــش را فقــط بــه خــدای بزرگمنــش خویــش عرضــه
میدارد.
َّ ٌ
َ
َو ما ِب ِه ِعلة َو ال َسق ٌم
َا َکث َر ِم ْن ُح ّب ِه ِل َم ْو ُ
اله؛
ِ
هیچ گونه بیمــاری و ناراحتــی ندارد کــه بیشــتر از محبت به
موالیش باشد.
َ ُ
ِاذا ِا ْش َتکی َب ّث ُه َو غ َّص َت ُه
َ َُ ُ ُ َ
اهَّلل ث َّم ل َّب ُاه؛
اجابه
هرگاه غصــه و ناراحتیاش را بــا خدایش در میــان میگذارد،
خداوند او را پاسخ داده و اجابت میکند.
َّ
ً
َْ
الم ُم ْب َت َهال
َِاذا ِابتلی ِب ُالظ َ ِ
ْ
ُ
َ
ا َکر َمه ُ
اهَّلل ث ّم اد ُ
ناه؛
هرگاه به گرفتــاری مبتال گــردد ،در تاریکــی با التمــاس و ناله
خدایــش را میخوانــد و خداونــد او را گرامی داشــته و به خود
ُ
نزدیــک میگردانــد .اگــر ما نیــز طالــب قــرب الهی هســتیم و
میخواهیــم مؤمن حقیقــی و واقعی باشــیم و ّادعای پیروی
از مکتب آن حضــرت را داریم ،باید در هر حال تســلیم فرمان
حق باشــیم؛ ّ
حتی اگر بر خالف خواســته و ســلیقه ما باشد .با
نجوای زیارت اربعیــن تعهد کنیم که از این پــس با پیروی از
آن گرامی خدا را خالصانه بندگی کنیم.
     اصالح َجامعه
ْ
َّ َ ُ َ َ
ْ َُ َ َ
یل ال َع َب َر ِات؛ ســام بر آن اســیر
ت
ق
و
ات
ب
کر
ــیر ال
ِ
ِ
الســام علی أ ِس ِ
ِ
[غم و اندوه و] مصائب ســخت [عالم] و کشته آب چشمان.
امــام(ع) همواره ســنگ صبــور جامعــه و در معــرض آزارهای
روحی و جسمی بوده و مشــکالت را به جان میخرد و همواره
رهبــران الهی و پیــروان واقعــی آنان بیشــترین فشــار روحی،
اندوه را تحمل م
صدمات روانی ،غم و
ی َْ
کنندَ ُ .
َ
َّ َ َ َّ َّ
یــاء ُث َّم ّال ِذ َ
ین
اس َبل ًء ال ْن ِب
امام صادق(ع)
فرمودِ َ :إ َن أشــد الن ِ
ُ َْ ُ َ ْ
ُ
یل َون ُه ْــم ث َّــم ال ْم َثــل فال ْمثــل؛ رنــج و ناراحتی انبیا شــدیدتر از
دیگران است .از آن پس ،کسانی که پشت سرشان میآیند و
سپس هر که شبیهتر باشد .همچنان که گفتهاند:
آنکه در این بزم مقربتر است
جام بال بیشترش میدهند
َ
در روایت سلمان نیز نشانههای مؤمن آمده است که :ف ِع ْن َد َها
ْ
َ ُ ُ ْ ْ
ُ ُ َْ ْ ْ
وب ال ِمل ُح ِفــی ال َم ِاء ِم َّما
وب قل ُب ال ُمؤ ِم ِن ِفــی َج ْو ِف ِ َه کما یذ
یذ
َ
َ
ُْْ
َ
کر فل ْیس َــت ِط ُیع أ ْن َیغ َیره؛ مؤمن در اثر مشــاهده
یری ِم َن المن ِ
منکرات و بــی بنــد و باریها و نداشــتن تــوان مقابلــه و تغییر
44
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از مهمتر ین
محورهای
ز یارت اربعین،
بیان فلسفه
قیام عاشورا
است که در یک
جمله کوتاه تمام
مقصود حضرت
اباعبداهلل(ع) بیان
گردیده است .امام
صادق(ع) در این
فراز به صراحت
تمام عرضه
میدارد که امام
حسین(ع) تمام
هستی خود را فدا
کرد تا بندگان خدا
را از بند جهالت،
تار یکی و گمراهی
رها کرده و به
سوی نور و کمال
هدایت رهنمون
کند .این همان
هدف نهایی تمام
پیامبران(ع) و
فرستادگان الهی
در طول تار یخ
بوده است که در
قیام عاشورا به
اوج خود رسید

وضع موجود[ ،چنان در فشــار روحی قرار میگیــرد که] قلبش
آب میشود ،همچنان که نمک در آب ذوب میشود.
معمر بن خالد میگوید :در محضر حضرت رضا(ع) از آسایش
امام قائم(ع) ســخن به میــان آمد ،حضرت
و راحتیَ در
عصر َ
َ َ
َ
فرمــود :أ ْن ُت ُــم ْال ْ
یــو َم أ ْر َخــی َب ًــال ِم ْن ْ
کــم ْیو َم ِئ ٍــذ قــالَ :و کیف؟
َ
َ
ْ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ
َ َ َ َ َ
یکــن َِإل ال َعل ُق َو ال َع َــرق َو الق ْو َ ُم
قال :ل ْو ق ْد خ َــر َج قا ِئ ُم َنا(ع) ل ْم
ّ َْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ّ
َ َ ُّ ُ َ َ َ ُ ْ َ
وج و ما ِلبــاس القا ِئ ِــم(ع) ِإل الغ ِلیــظ و ما طعامــه ِإل
ْعلی الســر ِ
ال َج ِشــب؛ شــما امروز راحتتــر از هنــگام ظهور قائــم خواهید
بود .عــرض کردنــد :چگونه؟ حضــرت فرمــود :زیرا اگــر قائم
ما خروج کند جز زحمت و مشــقت نخواهد بــود ،و مردم باید
همــواره بر زین اســبان ســوار شــوند [و جهــاد کننــد] ،و لباس
قائم(ع) درشت و خشن و غذایش خشک خواهد بود.
     نجات جامعه
َ َْ َ َ
ََ
ْ َْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َبــذل ُم ْه َج َت ُــه ِفیک ِلیســتن ِقذ ِعبادک ِمــن الجهال ِــة و حیر ِة
َّ َ َ
الضالل ِــة؛  ۱۰خداونــدا! او خــون پــاک قلبــش را در راه تــو بذل
کرد [و جانش را فدا نمــود] تا بندگانــت را از جهالت و حیرت و
گمراهی نجات دهد .از مهمترین محورهای زیارت اربعین،
بیان فلســفه قیام عاشــورا اســت که در یک جمله کوتاه تمام
مقصــود حضــرت اباعبــداهلل(ع) بیــان گردیــده اســت .امــام
صــادق(ع) در این فــراز به صراحــت تمام عرضه مــیدارد که
امام حســین(ع) تمام هســتی خود را فــدا کرد تا بنــدگان خدا
را از بنــد جهالت ،تاریکــی و گمراهی رهــا کرده و به ســوی نور
و کمال هدایت رهنمون کند .این همــان هدف نهایی تمام
پیامبران(ع) و فرستادگان الهی در طول تاریخ بوده است که
در قیام عاشورا به اوج خود رسید.
     انقالب ارزشها
در تاریــخ میخوانیم :بعد از بعثت رســول گرامی اســام(ص)
اصــول و ارزشهــای جــاری در جامعه کــه علیه مصالــح دنیا
و آخــرت مــردم بــود ،بــه ارزشهــای انســانی و الهــی تبدیــل
شــد .خرافه پرســتی به حقیقت یابــی ،و جنــگ و خونریزی و
ناعدالتی به قسط و عدل و مساوات بدل گردید و انسانهای
در ظاهر پایین درجه ،به افــرادی مورد اعتماد و دارای منزلت
اجتماعــی واالیــی تبدیل شــدند .تمــام قوانیــن و مال کهای
ظاهــری و مــادی جــای خــود را بــه معیارهــای ارزشــمند و
متعالــی داد .پیامبر رحمــت(ص) حتی به کارگــزاران خویش
تأ کید مینمود کــه در تبدیل و تغییر روشهای غلط و رســوم
جاهالنه نهایت تالش خود را به عمل آورند.
هنگامی که معــاذ بن جبــل را به ســوی یمن میفرســتاد ،به
او فرمــود :ای معــاذ! آثــار جاهلیت و رســوم باطــل را بمیران و
ســنتهای متعالی اســامی را در میــان مردم ترویــج کن! آن
گرامی ،در آخرین فرازهای پیام حج خود ،به انقالب ارزشها
حرکت به ســوی زیباییها و کماالت تأ کید ورزیــد و فرمود:
و
ْ
َ
ُّ َ
ٌ
موضــوع؛ بدانید
لیــة َت ْح َت ق َدمی
جاه ِ
ــیء ِم ْن ْأم ِر ال ِ
أال کل ش ٍ
تمام باورها و رســمهای ایام جاهلیت را زیر پای خود نهاده و
باطل اعالم میکنم.
امام حســین(ع) نیز انقالب َتاریخــی خود را انقــاب ارزشها
َ
ّ ْ ُ ْ َ
َ
اهَّلل َو ِإلی َن ِب ِیه ف ِإ َّن
معرفی کردند و فرمودندِ :إ ِنی أدع
وکم ِإلــی ِ
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َ
َ
ُ
َ
ُّ
الس َّن َة َق ْد أ ِم َیت ْت َفإ ْن ُت ِج ُیبوا َد ْع َو ِتی َو ُت ِط ُیعوا أ ْمری أ ْه ِد ْ
کم َس ِبیل َّالرشاد؛ من
ِ
ِ
شــما را به ســوی خدا و رســول دعوت مینمایم؛ زیرا ســنت ارزشــمند پیغمبر
خــدا(ص) از بین رفته اســت .اگر شــما دعوت مــرا بپذیریــد و امر مــرا اطاعت
کنید ،من شما را به راه هدایت راهنمایی میکنم.
امــام حســین(ع) هماننــد جــدش رســول خــدا(ص) چراغ روشــنی بخــش در
تاریکیهای جهل و نادانی بود و همانند شمعی خود را فدا کرد تا مردم در پرتو
نور او بــه ارزشهای اخالقی دســت یابند .چنانکــه قرآن پیامبر اکــرم(ص) را
بخش در تاریکیهای جهل و نادانی معرفی میکند و میفرماید:
چراغ روشنی
َ ُ َ َّ َ ْ
ْ
َ ً
َ
ّ َ
اهَّلل ِب ِإذ ِن ِه َو ِس َر ًاجا
َ(یا أ ّیها ّالنبی ِإنا أ ْر َسل َناک ش ِاهدا َو ُم َب ِش ًرا َو ن ِذ ًیرا * َو د ِاعیا ِإلی ِ
ُّم ِن ًیرا)؛ ای پیامبر! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذارکننده! و تو را
دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم ،و چراغی روشنی بخش!
پیامبر(ص) نیز امام حســین(ع) را چراغ روشــنی بخش هدایت معرفی کرده
ْ
ْ
ُ َ
و فرمودِ :ا َّن ال ُح َس ْی ُن ِم ْص َب ُاح ال ُه َدی َو َس ِف َینة ّالن َج ِاة؛ همانا حسین(ع) چراغ
هدایت و کشتی نجات است.
     ذلت و خواری دشمنان
َ ْ َََ َ َُّ ٌ َ ْ َ َ
َو َأ ْش َــه ُد َأ َّن َ
ــن ق َتلک؛ و
اهَّلل ُم ْن ِج ٌز َمــا َو َع َدک َو ُم ْه ِلــک من خذلــک و مع ِذب م
گواهــی میدهم کــه خــدای متعال وعــدهای که بــه تــو داده اســت ،البته به
آن وفا میکند و آنان کــه تو را خوار [و مضطر] گذاشــتند ،همــه را هالک کند و
قاتالنت را عذاب سخت چشاند.
از دیگــر پیامهــای زیــارت اربعین جاودانگی حماســه عاشــورا اســت و این در
حقیقــت حکایتگــر یک پیــام غیبــی و تحقــق وعده الهی اســت کــه حضرت
زینب(ع) نیز در خطبهای که در مجلس یزید قرائت کرد ،به آن اشــاره نمود.
آن گرامــی در ســخنان خویــش از آینــده دردنــاک یزیدیــان پــرده برداشــت و
فردای درخشان حماســه آفرینان عاشورا و پیروزی همیشــگی مرام حسینی
را نوید داد و به یزید این چنین نهیب زدَ :فکد َ
کیدک َ
وناصب
واســع َســعیک ِ
ُج َ
میــت َو َ
هــدک َف َواهَّلل ال َتمحــو ِذ َکرنــا و ال ُت ُ
أمرنــا و ال َت َ
حینا و ال ُتــدرک َ
دح ُض
ِ
عارها َ
معک ّإال َب َــد ٌد؟ یومَ
وهــل َرأیــک ّإال َف َند؟ و ُ
أیامــک ّإال َع َــد ٌد؟ و َج ُ
َعنک َ
َ
َ
ُ
َ
ینادی ُ
َ
الظالمین؛
المنادی :أال ل َعنة اهَّلل علی
[ای یزیــد!] هــر نیرنگــی که خواهــی بــزن ،و هــر اقدامی کــه توانی بکــن و هر
کوشــش کــه داری ،دریغ مدار! ســوگند بــه خدا کــه نمیتوانــی نام مــا را محو
کنی و نمیتوانی نور وحی مــا را خاموش نمایی .تو نمیتوانــی عظمت امر ما
را درک کنی و ننگ این ســتم را هرگز از خود نتوانی زدود!؟ آیا غیر از این است
که رأی[ ،طرح و نقشههای] تو سست و مدت حکومت تو اندک و جمعیت تو
پراکنده اســت؟ آن روزی که منادی فریاد می زند :آ گاه باشــید ،لعنت خدا بر
گروه ستمکاران باد.
یادگار رســول خدا(ص) در آن موقعیت حســاس و تاریخی  -که هیچ سخنور
ماهــری؛ حتی قــادر بــه تعــادل در گفتار نیســت -چنــان بــا اعتماد بــه نفس
عمیقی خبــر از آینــده داد و پیشبینــی دقیقی کــرد که مــا بعد از صدها ســال
نتایج آن را به وضوح مشاهده میکنیم .آری ،امروزه این پیام زیارت اربعین
تحقق یافته و پیش بینی حضرت زینب(ع) به وقوع پیوسته و در واقع وعده
الهی تحقق یافته ،دشمنان امام حسین(ع) خوار و رسوا گشته و عظمت نام
و یاد و حماسه حسینی(ع) تمام عالم را فرا گرفته است.
ای که در کرب و بال بیکس و یاور گشتی
چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور توست
از دیگر پیامهای زیارت اربعین ،مشــمول لطف و کرم الهی ،مقام شــهادت،
پاکی نســل ،میراث دار انبیا ،منصوب شــدن به امامت از ســوی خدا ،مدافع
اســام و اندیشــههای الهی ،لیاقت و شایســتگی رهبــری ،نصیحــت امت با
دلسوزی ،و مهرورزی میباشد.

نگاهی به عبارتی درسآموز از زیارت اربعین

نامه محبت الهی
به سوی بندگان
حجت االسالم و المسلمین علی نصیری
در بخشــی از زیــارت اربعیــن چنیــن آمــده اســت :و بــذل
مهجتــه فیــک لیســتنقذ عبــادک مــن الجهالــه و حیــره
الضالله ،وقد توازر علیه من غرته الدنیا و باع حظه باألرذل األدنی و
شــری آخرتــه بالثمــن األوکــس و تغطــرس و تــردی فــی هــواه و
أسخطک و أسخط نبیک و أطاع من عبادک أهل الشقاق و النفاق
و حمله األوزار المســتوجبین للنار «و جان خود را در راه تو بخشید تا
بندگانت از نادانی و سرگردانی در بیراهه نجات دهد .و كسانی كه
دنیا آنــان را فریفته بــود علیه او همدســت شــدند و بهره خــود را به
كمتریــن و پســتترین مقــدار ممكــن فروختنــد و آخرت خــود را به
كمترین بها خریدند[ازدســت دادند] و تكبر كردند و در هوسهای
خود ســقوط كردند و پیامبرت را به خشــم آوردند و پیرو بندگانی از
تو شــدند كه تفرقه انداز و منافق و گنهكار بودند،كسانی كه سزاوار
آتشــند ».در ایــن بخــش از زیــارت ســه محــور اساســی در تحلیــل
نهضت ساالر شهیدان(ع) مورد توجه قرار گرفته است.
 .1هــدف نهضــت امــام حســین(ع) نجــات بنــدگان خداونــد از
جهالت و ســرگردانی ضاللت بوده اســت؛ یعنی امام هدف و آرمانی
برای خود و خانواده خویش در ســر نداشــت و هر چه بود ،به هدف
خدمــت بــه مــردم دنبــال شــد .از ایــن جهــت باید شــخص امــام و
نهضت ایشان را دســت رحمت الهی دانست که برای نجات مردم
و بلکــه نجات جهانیان بــروز و ظهــور یافت .از این جهــت معتقدم
که «قیام ســاالر شــهیدان(ع) نامــه محبــت الهی به ســوی بندگان
ً
بوده اســت که با خون خداوند امضا شــده بود ».ضمنا در این فقره
ً
حال و وضع مردم در عصر امام کامال ترســیم شده است؛ آنان دچار
جهالت و ضاللت بودند.
 .2آنان کــه در برابر امــام صف آرایــی کردند ،فریفته دنیا شــدند
و فریب دنیــا را خوردند و خــود را بســیار ارزان در برابــر قیمت گزاف
آخرت فروختنــد و در پی هواپرســتی لعــن و نفرین ابــدی خداوند،
فرشــتگان و بنــدگان صالحــش را بــرای خــود خریدنــد .وه کــه چه
تجــارت زیانبــاری کردنــد! ایــن خطــر همــاره مــردم دنیــا را تهدید
میکنــد و همگان بایــد دریابند که در هــر زمان ممکن اســت در پی
هواخواهــی و فریــب دنیــا ،دچــار نگونســاری شــده و خــود را دچــار
هالک ابدی سازند.
 .3حکومت بنــی امیه و کارگزاران آنان اهل شــقاق ،نفاق و اهل
آتش بودند که باعث ســقوط خود و زمینه ســاز ســقوط بســیاری از
مردم سست ایمان شدند .به عبارت روشنتر ،حکومتهای باطل
و ناپاک سهم مهمی در نگونساری امتهای خود دارند.
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یک بیت از این غزل
به از صد رساله است
آیت اهلل جوادی آملی

پیامبر اکرم(ص) ســالها شــبها و روزها مردم را دعوت
کردنــد« .قال ربانــی دعوت قومی لیــا و نهارا فلــم یزدهم
دعائی اال فرارا» فرمود من خواســتم تا اینها را هدایت کنم اما اینها
نپذیرفتنــد .امام حســین(ع) خون خودشــان را دادند تــا جامعه را
زنده کننــد .ذات اقدس الــه برنامه انبیــاء را دو چیز قــرار داد ،یکی
تعلیــم کتــاب و حکمــت و دیگــری تزکیــه .وجــود مبــارک ســاالر
شهیدان همین برنامه را با بذل خون احیا کردند.
ما یک نیرویی داریم که با آن اندیشه و تفکر و اندیشه و استدالل و قیاس و مانند آن را انجام
میدهیم و یــک نیرویــی داریم کــه عــزم و اراده و نیــت و اخــاص را تأمین میکنــد .نفس ما
همین دو نیرو را دارد اما هر کدام از اینهــا زیر مجموعههای زیادی دارنــد و البته رهبری اینها
را خود نفس بــر عهده میگیــرد .ما بــا نیرویی اندیشــمندیم و با نیــروی دیگر صاحــب انگیزه
هســتیم .رهبری این اندیشــه و انگیزه بــر عهده نفس اســت و اســاس کار این اســت که یک
ملت بفهمند و بشناسند.
عنصر دیگر عــزم و جزم اســت .بین عزم و جزم فاصله از زمین تا آســمان اســت .یــک نیرویی
است که کارش جزم علمی اســت که حوزه و دانشگاه مســئول این کارند و یک نیرویی است
که مسئول عزم اســت که مســجد و معبد و ناله و گریه هســتند .عالم بی عمل یعنی کسی که
در بخش جزم مشــکلی ندارد ولی در بخش عزم مشــکل دارد .اینکه مقدس بــی درک داریم
برای این است که او در بخش عزم مشکلی ندارد و در بخش جزم مشکل دارد.
زیارت اربعین نشــان میدهــد که امام حســین(ع) دو کار را بــا خون دادن انجام داده اســت.
یکــی اینکه مــردم را عالم کرده اســت و دیگــری اینکه مــردم را عاقل کــرده «العقل مــا عبد به
الرحمن و اکتسب به الجنان».
ً
ً
اوال مــردم را اهل جزم و اســتدالل و برهان کرده اســت که خــوب میفهمند و ثانیــا اهل عزم و
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اراده و تصمیم کرده است که خوب تصمیم میگیرند.
امام حســین(ع) با دســتی جــزم علمی مــردم را تأمیــن کرده
اســت و با دســتی عزم مــردم را باال بــرده و بیمه کرده اســت.
«و بــذل مهجتــه فیــک ،لیســتنقذ عبــادک مــن الجهالــه و
حیــره الضاللــه» اینهــا در جامعــه کــردن جامعــه اثــر دارد.
جامعه یعنی عزم و جزم ،یعنی علــم و عمل .فردی که جمع
بیــن علــم و عمــل کــرده اســت« ،جهانی اســت بنشســته در
گوشهای» این میشود جامعه.
پیامبــر بــه خــدای ســبحان عــرض میکند کــه مــن مدتها
شــبانه روز اینها را دعوت کــردم و یک وقت هســت که ره صد
ساله را یک شــبه میروند .یک وقت یک قصیدهای میگوید
«یک بیــت از این غــزل به از صد رســاله اســت» .گاهــی غزلی
میگویند که کار صد تا رساله را میکند.
نوح هر چه داشت همه برای خودش بود اما «خلیل من همه
بتهای آزری بشکست» امام حسین(ع) نوح را دارد و قبل از
نوح را دارد و بعد از نــوح را دارد .او وارث آدم و نــوح و ابراهیم و
موســی و عیســی و پیامبر و علی ابن ابی طالب علیهم السالم
است ،زیارت وارث یعنی همین.
اگر گفته میشود« :خلیل من همه بتهای آزری بشکست»
و اگر گفته میشــود« :یــک بیــت از این غــزل به از صد رســاله
ََ
اســت» برای این اســت که یک روز و یا یــک نصفــه روز َ«بذل
ُم ْه َج َت ُه فیک».
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ً
در ایـن بخـش اختصاصـا بـه موضـوع راه پیمایـی اربعیـن از مناظـر متفاوت
نـگاه کردهایـم .نویسـنده اولیـن مقاله با عنوان «نگاهی نـو به مفهوم زمان
و مـکان در راهپیمایـی اربعیـن» معتقـد اسـت عشـق بـه امـام حسـین(ع)
باعـث تحـول ذاتـی در اجـزای هسـتی شـده و از اختلاط بـه اسـتحاله
میرسـاند .افـرادی کـه در ایـن راه قـدم بـر میدارنـد آرام آرام مسـتحیل در
عشـق حسـین(ع) شـده و مـرزی بیـن افـراد نخواهـد مانـد .مطلـب دوم بـه
جنب ههـای جامعـه شناسـی سیاسـی راهپیمایـی اربعیـن پرداختـه اسـت و
تأ کیـد دارد کـه رویـداد رسـانهای اربعیـن از ابعـاد مهمـی در جامعـه شناسـی
یتـوان گفـت
قابـل تحلیـل اسـت و بـا توجـه بـه رسـانهای شـدن سیاسـت م 
نقـش و تأثیـر رسـانهها در انعـکاس پیـام و تحقـق کارکردهـای جهانـی
عاشـورا قابـل توجـه اسـت .مقالـه بعـدی راهپیمایـی اربعیـن را نمـادی ضـد
هژمونـی لیبـرال سـرمایهداری میدانـد و مطلب بعـدی از دریچه همگرایی
درون دینـی و بیناالدیانـی بـه راه پیمایـی اربعیـن نظـر انداختـه اسـت.
پدیدهشناسـی اربعیـن در گفتگـو بـا دکتـر علیرضـا شـجاعیزند ،امـر سیاسـی
و پیـاده روی اربعیـن ،عـروج انسـان پسـامدرن از بهشـت زمینـی به سـاحت
نسـاز راهپیمایـی
قدسـی ،یـک اعتـکاف سـیار ،نگاهـی بـه مؤلف ههـای تمد 
اربعیـن و مدرسـه اخلاق مطالـب دیگـر ایـن بخـش را تشـکیل میدهنـد.
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امید به تحقق تمدن نوین اسالمی
چه شیرین است با عشق تو سرگردانی ݣݣو ݣحیرݥݣݣت
مدرسه اخالق

نگاهی نو به مفهوم زمان و مکان در راهپیمایی اربعین

طواف عاشقانه
حسینعلی رمضانی

عشـق بـه امـام حسـین(ع) باعـث تحـول ذاتـی در اجـزای هسـتی شـده و از
اختلاط بـه اسـتحاله میرسـاند .افـرادی کـه در ایـن راه قـدم بـر میدارنـد آرام
آرام مسـتحیل در عشـق حسـین(ع) شـده و مـرزی بیـن افـراد نخواهـد مانـد.
متـن زیـر یادداشـتی اسـت کـه حسـینعلی رمضانـی ،مـدرس دانشـگاه و عضـو شـبکه
پژوهشـگران و محققان علوم انسـانی درباره راهپیمایی اربعین نوشته شـده است.
زمان و مکان دو امر محسوس و قابل درک در نظام هستی است ،که در طول اندیشه
و معرفــت جویی ،انســانها هنــوز به یک تعریــف جامــع و مانــع از آن نرســیدهاند .دو
مفهومی که در واقع به عنوان پدیدههایی مطرح میشوند که در سادگی مفرط خود قابل حل
نیستند و در لســان علمای مختلف «سهل ممتنعی» هســتند که هنوز میشــود راجع به آن دو
صحبت کرد و نظر داد و حد یقفی برای آن دو فرض نکرد .چنان موجودات منبسطی در نظام
هستی ،که شاید تا زمان و مکان باقی هستند ،میتوان در حوزه معرفتی بدانها پرداخت.
زمان و مکان حرکتی َد َورانی دارند .حرکت مکان طبق قانون ترمودینامیک ،حرکتی منبسط
ً
و پاد  -ساعت و یا اصطالحا راست به چپ اســت .حرکت و جابجایی اجزای مکانی از زیر -اتم
شروع شده و تا اجرام ســماوی و یا کهکشــانها ادامه دارد .این در حالی است که حرکت زمان
انقباظی بوده و حرکت از چپ به راست است .این دو جریان موازی در نقطهای به نام قیامت
که همراه با انفجــار عظیمی خواهد بود ،با هــم برخورد میکنند .برخــوردی چنان عظیم! که
قابل اشاره چیزی باقی خواهد ماند و نه از زمان قابل گذر.
دیگر نه از مکان ِ
     معادله زمان و مکان
حرکت بر جابجایی یک امر مکانی استوار است ،اما این جابجایی بر طول ،عرض و عمق یک
«جا» نسبت به «جایی» دیگر سنجیده میشود .مکان در صورت بروز شرایط جوی و فضایی
و یا انرژیهــای محیط درون و بیــرون خود ،دچار دخــل و تصرف و یا تغییر و تحول میشــود.
مکان امــری ذاتی و اولیه بــوده و جریــان و حرکت زمان امــری َع َرضی و مجعول ذهن بشــر که
با ّ
تنــزل دادن اعــداد از عالــم میانی در مــکان ،هویــت ثانویه به خــود میگیرد و موجب شــکل
ُ
گیری نظــم و حل معــادالت حرکت بــر پایه زمان میشــود .زمــان بعدی مجــزا از مــکان و فضا
نیست .زمان ساخته و پرداخته ذهن عددی انسانهاست .زمان در زیر – ثانیه بر تکانههای
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مــادهای مکانی بــه نام ســزیوم بنــا نهاده شــده و تا ســال که
معــادل  ۳۶۴یــا  ۳۶۵روز اســت بــر پایــه مــکان و جابجایــی
مکانی زمین به دور خــود در حرکت وضعی و دور خورشــید در
حرکت انتقالی شکل و هویت میگیرد؛ بنابراین مکان امری
ذاتــی و دارای اصالــت و زمــان امــری فرضــی و دارای اصالت
بالغیر است.
طبق آخرین نظریات علمی در ســطوح مختلــف پدیدههای
مکانــی از جمــادات ،نباتات تــا حیوانــات گرفته کــه در علوم
فیزیکی ،شیمیایی و زیســتی در هویتهای اتمی ،مولکولی
و ســلولی؛ مطرح اســت ،مبین این اصل اساســی هســتند که
ماده از بین نمــیرود و از حالتی به حالــت دیگر تغییر و تحول
مییابــد .تمــام مــواد قابلیت حمــل دیتا یــا همــان اطالعات
خام را در خــود دارند .نگاه به این جابجاییهــا را میتوان در
فناوری اطالعات که توســط بشــر و بــا بهره گیــری از خواص
مواد و نیــز قواعد حاکم بر منطق کالســیک در حــوزه معرفتی
از صفر و یک باینری گرفته تا منطق فازی ،مشاهده کرد.
اجــزای مکانــی قابلیــت حمــل و حفــظ دیتــا را دارا هســتند.
ایــن ســخن و ادعــا کــه االن توســط انســان کشــف و در علوم
مختلــف بــه آن رســیدهاند در  ۱۴۰۰ســال پیــش در کالم اهلل
که بــر قلب مســتعد حضــرت محمــد مصطفــی(ص) نــازل و
بر لســان مبارکــش جــاری شــد ،بیــان گردیــد .حمل دیتــا در
اســت که زمین شــروع
ســطح اتمی در آیه  ۴ســوره زلزال آمده َ
به بیان حقایق میکند؛ َ«ی ْو َم ِئ ٍذ ُت َح ّ ِــد ُث أ ْخ َ
بارها» و در الیه و
ســطح مولکولی حمل دیتا اعم از گناه و ثواب توســط اجزای
مکانی عالم که در آیه  ۴۱ســوره روم بدان اشاره شــده؛ َ
«ظ َه َر
َ
َّ
ْال َف َس ُ
ــاد ِفــی ْال َب ّــر َو ْال َب ْحــر ب َمــا َک َس َــب ْت أ ْ
ــاس »...و در
الن
ی
ــد
ی
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ََ َ
ْ
ســوره یس؛ «ال َی ْو َم نخ ِت ُم علی أف َو ِاه ِه ْم
سلولی آیه َ ۶۵
سطح َ
َو ُت َک ِّل ُم َنا أ ْی ِدیه ْم َو َت ْش َه ُد أ ْر ُج ُل ُه ْم ب َما َک ُانوا َی ْک ِس ُب َ
ون» شهادت
ِ
ِ
اجزای بدن له یا علیه صاحب آن آورده شده است .امری که
اندیشــمندان مادی با نفوذ در اجزای هســتی توانستند آن را
کشف و در حوزه تکنولوژی به استخدام گیرند.
حال کــه مکان و اجــزای مکانی قابلیــت حمل دیتــا را دارند،
باید پرســید که آیا حــوادث و اتفاقاتی کــه در طول زمــان و در
ســطح ،عمق و ارتفاع مکانــی رخ داده اســت ،از خاطر مکان
دور و یا فراموش میشــود؟ بقای این اطالعات تــا چه میزان
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اســت؟ آیا گذر زمان میتواند دیتاهایی کــه برآمده از کنش و
واکنش انسانها و روابط حاکم بین آنها پدید آمدهاند و االن
از لحاظ فیزیکی حضور نداشته و قابل لمس نیستند ،معدوم
شــده و از صفحه و صحنه هســتی گم و یــا ناپدید شــوند؟ به
نظر و با اســتدالالت اولیــه و مقدماتی کــه در حــوزه علمی و یا
دینی بیان داشتیم ،خیر.
     باقی
در نگاه سیستمی اجزای هســتی در تعامل و کنش و واکنش
دائمی با یکدیگر به سر میبرند .کوچکترین کنش از جزیی
تریــن اجزای هســتی بــر کل هســتی اثــر میگــذارد .چینشــی
منطقی در ســیر تکوین کــه حکمــت بالغه حضــرت حق ،آن
را بنــا نهــاده اســت و انســانهایی که «راســخون فــی العلم»
هســتند به این روابــط پی میبرنــد و ســر تعظیم فــرود آورده
و متصــف بــه صفــت «حکیــم» میشــوند .حکمــت بــر پایــه
احکامی بنا نهاده شــده که حضــرت حق ،حکیمانــه آن را در
بین اجزای هستی جاری و ساری نموده است.
یکــی از حکمتهای حضــرت حق ،قاعــده مانــدگاری دیتا در
ـل کلمات حضــرت حق
کل هســتی حامـ
نظام هســتی ا َســتَ .
ّ
ْ َ َ َ َْ ٌ ْ
میباشند َ«و َل ْو أ َّن َما ِفی األ ْ
الم َوال َب ْح ُر َی ُم ُد ُه ِم ْن
ض ِمن شجر ٍة أق
ر
َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ِْ َ َ ُ َّ
الل إ َّن َّ
الل َعز ٌیز َح ِک ٌ
یم»
به عده ســبعة أبح ٍر ما ن ِفــدت ک ِلمــات ِ ِ
ِ
و انســان با ابــزار معرفتی به شــکار این کلمــات دســت زده و در
َ َْ َ َ ْ ّ َْ ْ
ـس ِإ ِن
نهایت با ن َفــوذ
در اجزایَ ْهســتی «یا معشــر ْالَ ِجـ ِـن َو ْ ِ ُالن ُـ ِ
ْاس َت َط ْع ُت ْم أ ْن َت ْن ُف ُذوا ِم ْن أق َطار َّ َ َ َ ْ
ض فانفذوا»...
ِ
الس ُماو ِات والر ِ
به تسخیر آنها میپردازد َ«و َس َّخ َر َلک ْم ما ِفی َّ
ماوات َو ما ِفی
الس ِ
َ
ََ
ً
یات ِل َق ْوم َی َت َف َّک ُر َ
ْ ْ
ون».
ض َج ِمیعا ِم ْن ُه ِإ َّن ِفی ذ ِل
کل ٍ
ٍ
الر ِ
مکانهــا ،طبق قانــون ســوم نیوتن بــر هم اثــر دارنــد .قانون
ســوم نیوتن بیــان میکند کــه هر گاه جســمی به جســم دیگر
نیرو وارد کند ،جســم دوم نیرویــی با همان انــدازه و در جهت
مخالف به جسم اول وارد میکند و این ارتباط در حوزه ماده و
انرژی دائمی است .ماده و انرژی به یکدیگر تبدیل میشوند
ولــی هیــچ گاه از بین نمیرونــد .مشــهورترین معادلــه جهان
نشــان میدهــد جــرم و انــرژی بــه یکدیگــر قابــل تبدیلاند.
(انرژی هر جســم ( )Eبرابر اســت بــا حاصل ضرب جــرم ()M
آن جسم در مجذور ســرعت نور ( .)Cاین رابطه این حقیقت
را بیــان میکنــد کــه جــرم  -انــرژی میتوانــد بــر حســب واحد
انرژی ( ،)Eیا بهطور معــادل با واحد جــرم ( )M=E/C۲بیان
شود .در حقیقت جرمی که به اشــکال مختلف انرژی نسبت
میدهیــم ،دارای تمــام خواصــی اســت کــه بــه جرم نســبت
میدهیم .یکی از مهمترین خواص انرژی تبدیل پذیری آن
به انواع مختلف انرژی اســت و در این معادله این ادعا نهفته
اســت که تمام جرم یــک ذره میتوانــد به انرژی تبدیل شــود
و هــر شــکلی از انــرژی دارای جرمــی معادل اســت .حــال باید
پرســید کالم و پیام اعم از کنــش و واکنــش ،جابجایی ماده،
حرکت ،نیات افــرادی که در برهــهای از زمان یــا همان تاریخ
رخ داده و ماده و جرمی که تبدیل انرژی شدهاند ،از بین رفته
اســت؟ و باز پاســخ ما با بهرهگیری از قواعد مورد تأیید جامعه
علمی ،خیر! هیچ دیتایی که از ماده به انرژی تبدیل میشود
از بین نخواهد رفت.

دلدادگی و جنون
نتیجه کنار
گذاشتن قواعد
عقالنی و مادی
است .حرکتی
که به واسطه آن
اجزای متکثر و
جدای از هم را
به شوق رسیدن
و وصل مکانی
دلدار به وحدت
میرساند .عشق
به امام حسین(ع)
باعث تحول ذاتی
در اجزای هستی
شده و از اختالط
به استحاله
میرساند .افرادی
که در این راه قدم
بر میدارند آرام
آرام مستحیل در
عشق حسین(ع)
شده و مرزی بین
افراد نخواهد
ماند .نژاد ،قوم،
زبان ،خون ،مرز
و ...دیگر در این
بین معنا ندارد

     یاری آسمان
حال بیایید بــا مقدماتی کــه بیان داشــتیم واقعه کربــا و نیز
رهسپار شدن انسانهای عاشق به سوی آن مکان را در ایام
راهپیمایی اربعین حســینی مورد واکاوی قرار دهیم .مکانی
چون کربال در ســال  ۶۱هجــری قمری شــاهد اتفاقاتــی بوده
اســت که اکنــون و پــس از گذشــت  ۱۳۷۹ســال از آن واقعه،
هنوز شــاهد حــرارت و زنــده و پویــا بــودن آن اخبــار و حوادث
میباشــد .مــکان کربال حامــل پیامی اســت کــه هیــچ زمانی
نمیتواند آن پیام و دیتا را محو کند؛ حتی با تخریب و به آب
بســتن آن مکان هم نمیتواند بــر حقیقت آن پیام پوششــی
بگذارد .اتفاقات کربال در ایام عاشــورا چنان عظمتی دارد که
حمــل آن بــرای زمین ســخت اســت و در این بین آســمان به
یاری او شــتافت تا اندکی از بار این خبر کم کنــد .خونهایی
که حضــرت به آســمان میافشــاند نشــان از بی طاقتــی و بی
تابی زمین نینوا داشت.
حامــل اخبــار کربــا زمیــن ،زمــان ،زمینــه و زمینیــان بــا هم
هســتند .جریــان و صیرورتی کــه حــرارت عشــق را در مقابل
انجمــاد قیــاس قــرار میدهــد .ندایــی کــه بــا جــان و دل
میتــوان شــنید و هیــچ عقــل قیــاس گــری نســبت بــه ایــن
حقیقــت قائل نمیشــود .پــای اســتدالل در ایــن راه چوبین
و ســخت بی تمکین بــود .انســانهای عاشــق قدم در ســیر
مکانی میگذارند که هدف آنها رســیدن بــه نقطهای از نماد
عشــق و نگین عالم تکوین است که دردانه هستی و تجسم
تشــریع در تکوین در آن مکان ،با خالق هستی به عشقبازی
پرداخت .اوج عشــق بازی با یار را میتــوان در َط َبق اخالص
قــرار دادن هــر چــه بــه رســم امانــت داشــت؛ در عاشــورای
حســینی مشــاهده کرد .آنجا که عاشــق و معشــوق و زمین و
آسمان همدیگر را در آغوش گرفتهاند.
راهپیمایی اربعین حســینی ،یعنی قرار گرفتــن افرادی که با
پای دل در ســیر عاشقی و ســرک کشــیدن به رازهای نهان و
اخبار آشکار واقعه عاشــورا به آنجا رهسپار میشوند .وه! چه
زیباســت که در این مسیر و کســب معرفت با پای پیاده قدم
برداشت.
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنشها گر کند خار مغیالن غم مخور
دلدادگی و جنون نتیجه کنار گذاشتن قواعد عقالنی و مادی
است .حرکتی که به واســطه آن اجزای متکثر و جدای از هم
را به شوق رسیدن و وصل مکانی دلدار به وحدت میرساند.
عشق به امام حسین(ع) باعث تحول ذاتی در اجزای هستی
شده و از اختالط به استحاله میرساند .افرادی که در این راه
قدم بر میدارند آرام آرام مستحیل در عشق حسین(ع) شده
و مرزی بین افراد نخواهد ماند .نژاد ،قــوم ،زبان ،خون ،مرز
و ...دیگــر در این بیــن معنا نــدارد .حرارت عشــق بــه آل اهلل
انســانها را مجذوب و ذوب در خود میکند .انســان عاشــق
ســر از پــا نمیشناســد و خطرهــا و رنجهــای مســیر را بــه جان
میخرد .کعبــه آمال و دل میشــود کربال و حضــرت حق ثقل
کبیــری در روی زمیــن بنا مینهــد که دیگــر اجرام بــه دورش
َ َْ
َْ
َّ َ
زیارة ال ُح َس ْین َو
عاشــقانه طواف کنند .الل ُه َم ا ُرزقنا ِفی ال ُد ْنیا
َْ
َ َْ
فاعة ال ُح َس ْین.
ِفی ال ِخ َرة ِش
دوره جدید

مشاره  12مهر 98

49

کاروان

بررسی راهپیمایی عظیم اربعین
از منظر جامعهشناسی سیاسی

امید به تحقق تمدن
نوین اسالمی
رویداد رسانهای اربعین از ابعاد مهمی در جامعه شناسی قابل تحلیل است
یتـوان گفـت نقـش و تأثیـر رسـانهها
بـا توجـه بـه رسـانهای شـدن سیاسـت م 
در انعـکاس پیـام و تحقـق کارکردهـای جهانـی عاشـورا قابـل توجـه اسـت .همایـش و
راهپیمایـی بـزرگ اربعیـن از جملـه رویدادهـای بزرگی اسـت که همـه ارزشهای خبری
ماننـد بزرگـی ،تازگـی ،مجـاورت ،دربرگیـری ،شـگفتی و برخـورد را بـا هـم دارد .چنیـن
ویژگی کم نظیری راهپیمایی اربعین را به موضوعی بسیار قابل توجه در علوم خبری
و ارتباطـی تبدیـل میکنـد .مقالـه زیـر دربـاره جنب ههـای جامعـه شناسـانه اربعیـن از
منظـری سیاسـی تدویـن شـده اسـت.
اربعین نقش مهمی در تداوم واقعه عاشورا دارد و اگر نقش آفرینی پیغام آورانه حضرت
زینب سالماهلل علیها از عاشــورا تا اربعین نبود شــاید نهضت حضرت امام حسین علیه
الســام تداوم تاریخی بــه اینگونه پیــدا نمیکــرد و حقایــق واقعه کربال بــه ما به صــورت فعلی
نمیرسید .اربعین یک رسانه برای انتشار پیام عاشورا بوده است.
چنین رویدادی از ابعاد مختلفی قابل بررسی و تحلیل است .اما این حادثه بزرگ کمتر از منظر
جامعه شناسی سیاسی تحلیل شده اســت .در ســطوح مختلف تحلیلی این رویداد بزرگ قابل
بحث اســت .نخســت از منظر فردی و ظهور دوباره کنش فــرد در اجتماع بزرگ دینــی ،از منظر
تجلی اقتدار و ظهور و حضور شــیعیان و در ســطح کالن رویدادی دینی و معنوی از مسلمانان و
حتی غیر مســلمانان که گویای زنده بودن حیات معنوی و امید به تحقق تمدن نوین اسالمی
با وجود تندبادهای معنویت گریزی و خدا ستیزی است .در نوشــتار حاضر به طور اجمالی این
ابعاد بررسی شده است.
     سطح تحلیل خرد
حضور میلیونها انسان در راهپیمایی اربعین اگرچه رفتاری جمعی در ابعادی میلیونی است
اما افراد حاضر در ایــن راهپیمایی در عیــن حضور در جمعیــت ،خلوتی با خدای خــود و با خود
و توجه و توســلی نیز با ســاالر شــهیدان و موالی متقیان و دیگر پیشــوایان و ائمه بزرگوار دارند.
پیوند عاطفی و حماسی با ساالر شهیدان در اسالمی شدن حیات انسانها نقشی اساسی دارد؛
ً
چرا که اساسا فلسفه عاشورا احیای دین و زنده نگه داشتن دین محمدی(ص) است .چنین
رفتاری که ماالمال از معنویت و شــور و احســاس و حماسه اســت به بازیابی هویت دینی فرد و
تقویت و انسجام آن کمک بسیاری میکند.
نهادینه شــدن ایثار و از خودگذشــتگی در شــخصیت از دیگــر ابعاد قابــل توجــه در راهپیمایی
اربعین اســت .ایثارگری ،از خود گذشــتگی و مهمان نوازی و خدمت به زائــران و محبان اهل
بیــت(ع) در دورانی کــه خودخواهــی و بــی توجهی به دیگــران در حال گســترش اســت ارزش
دوچندانی دارد .آشــنایی با چنیــن رفتارهای مثبتــی و تجربه آنهــا از نزدیک ،باعث میشــود
این ویژگیها در افــراد نهادینه شــود؛ همچنین افــراد با ســلیقهها و فرهنگهــای مختلف در
کنار یکدیگــر و قدم به قدم با هم برای رســیدن به مقصدی مشــترک همــکاری میکنند و این
تفاوتها باعث نمیشود که به یکدیگر کمک نکنند.
یکی دیگــر از دســتاوردهای روان شــناختی ایــن پیــاده روی ،درک متقابل اطرافیــان و کمک
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به همنــوع اســت .افــرادی کــه بــا برنامه ریــزی خودشــان و
پذیرفتــن ســختیها و هزینههــای مالــی تصمیــم میگیرنــد
گروههایــی را بــرای حضــور در پیــاده روی اربعیــن تشــکیل
دهند ،راهکارهای تعامل بیشــتر بــا همنوع را در راه رســیدن
به هدفی آرمانــی تمرین میکننــد که یادگیری ایــن مهارت،
بســیار ارزشــمند اســت .احســاس خــود ارزشــمندی و بــزرگ
شدن شــخصیت از دیگر ثمرات این راهپیمایی بزرگ است.
باال بــردن صبر ،تحمل و شــکیبایی ســختیهای مســیر ،به
ساخته شدن افراد کمک میکند.
      بازیابی هویت دینی و شیعی
هویت از یک سو بر همسانی و تشابه و از سوی دیگر بر تفاوت
و تمایــز داللت میکنــد؛ بدیــن معنی کــه اعضای یــک گروه
درون مرز مشــخص و بــر اســاس «شــاخصههای هویتی» به
نوعی با هــم شــباهت دارند .از ســوی دیگــر افراد در خــارج از
این محدوده و در فراســوی مرزهای نمادیــن از دیگر گروهها
متمایز و بر اساس ویژگیهای اختصاصی و تفاوت با دیگران
مشــخص میشــوند؛ به بیان دیگر در خارج از مرزها گروه به
جای هویــت با مفهــوم هویتهــا روبرو هســتیم که ناشــی از

فرهنگ و هنر

تفاوت و گاهــی تقابل هویتها اســت .برخی از کارشناســان
اجتماعی هویــت را از دیــدگاه فردی و روان شــناختی تحلیل
کــرده و برخی دیگــر از بررســی هویــت در قالــب اجتمــاع دفاع
میکنند و اصطــاح «هویت اجتماعــی» را برای بیــان ارتباط
فرد و جامعه به کار میبندند.
بنابراین تعریف از هویت خویش یک اصل بســیار مهم برای
هر فــردی اســت .از نقطــه نظر روانشناســی جســتجوی یک
احســاس واحد و یکپارچه از خود ،آرمانها و اهداف را روشن
و رسیدن به آن را ممکن مینماید .خود هویتی فرد به میزان
زیاد بر رفتار افــراد تأثیرگذار بــوده اســت .در راهپیمایی بزرگ
اربعین همســانیها و اشــتراک افراد حاضر از مناطق مختلف
جهــان یــک احســاس و هویــت مشــترکی را میــان حاضــران
پررنگ میکند کهای بســا افــراد در موطــن خود کمتــر با این
حجم و تعداد از افراد دارای اندیشه و احساس و باور مشترک
روبرو بودهاند .احساس لذت «ما» بودن و کثرت و پرشماری
میــان افــراد متعلــق بــه یــک هویــت در نهادینگــی و تثبیــت
آن هویــت کمک شــایانی میکنــد .در اربعین توجه به مســیر
و مقصد احســاس تعهد و باور نســبت به قیام ســاالر شهیدان
زنده نگه داشــتن یــاد امام حســین(ع) به منزلــه احیاگر دین

شکل گیری
پیوندهای
میان جوانان
و دستگاههای
خدمت رسان در
دو کشور برای
خدمت رسانی
حداکثری به
زائران ،ابعاد
مهمی از کارآمدی
در برقراری نظم
و امنیت را به
نمایش میگذارد

اســام به تقویت هویت دینی و فرهنگ حســینی و حماســی
کمک شایانی میکند.
راهپیمایی عظیــم اربعین در فضــای کنونی که عــراق هدف
اقدامات تروریستی و مانور جریان تکفیری داعش بود امکان
و زمینهای را فراهم آورده است تا غیریت سازی نسبت به این
جریان تروریستی برای تثبیت هویت خود بیشتر فراهم شود.
برگزاری همایش بزرگ اربعین در چنیــن فضا و مکان و زمانی
که تا چندی پیش هدف تهدید جدی تروریستهای داعش
بود احســاس بزرگــی و عظمت مــا در قبــال دیگــران (گفتمان
تکفیری) را به وضوح نشان میدهد.
ایجاد اعتماد و همبســتگی متقابــل که میان شــیعیان در این
راهپیمایی بــه ظهور میرســد ،بــه دلیل پیونــد تاریخــی و نیز
گفتمانی میــان شــیعیان ایــران و عــراق ســرمایه اجتماعی دو
کشورمحسوبمیشود.درواقعشکل گیریپیوندهایمیان
جوانان ،دانشگاهیان ،نیروهای امنیتی و انتظامی ،نهادها و
دستگاههای خدمت رسان در دو کشــور برای ایجاد رضایت و
خدمت رسانی حداکثری به زائران ،ابعاد مهمی از کارآمدی در
برقراری نظم و امنیت را به نمایش میگــذارد که به نوبه خود
عاملمهمیدرتقویتسرمایهاجتماعیشیعیاست.
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     کنش عرفانی معطوف به ارزشها
بسیاری نظریههای جدید در علم سیاست با رویکرد اثباتگرا
در صددند قالبهــا و الگوهایی بــرای تحلیل انســانها ارائه
دهنــد .پیش فــرض اغلــب ایــن نظریههــا از انســان مــدرن،
فردیمنفعتجو،محاسبه گرونتیجه گراست.نظریههایی
ً
مانند انتخاب عقالنــی ،عقالنیت معطوف به هــدف ،عمدتا
از ایــن زاویه بــه رفتــار انســانها نگریســتهاند .اســاس کنش
عقالنی معطوف به هــدف ،ســود دنیویی اســت .در این نوع
از کنشها ،این ســود دنیوی اســت که فرد را بر میانگیزاند تا
کنــش از وی صــادر گــردد ،در حالی کــه در پیــاده روی اربعین
به عنوان یــک کنش ،افــراد کنش گر نــه تنها به دنبال ســود
مــادی نیســتند بلکه تمــام ســرمایه مــادی ســاالنه خــود را در
ایــن همایــش بــزرگ هزینــه میکنند .عــاوه بــر ایــن ،در این
راهپیمایی عظیم احتمال خطــر جانی برای زائران حســینی
نیز وجــود دارد و لذا با عقالنیــت ابزاری که بــه دنبال انتخاب
بهتریــن وســیله بــرای دســتیابی بــه هــدف مــادی اســت،
نمیتوانبهتحلیلاینواقعهعظیمپرداخت.
     سطح تحلیل میانه:
راهپیمایی اربعین به مثابه مناسک سیاسی
از نگاه امیل دورکیم جامعهشناس برجسته فرانسوی ،آنچه
جامعه را ســر پا نگه مــیدارد ،احســاس «همبســتگی» میان
اعضای آن است .او برای بازشناســی جامعه مدرن از جامعه
ســنتی نیز از همین مفهوم اســتفاده کرده و بر اساس میزان و
نوع همبستگی میان اعضای آن ،جامعه سنتی را جامعهای
ســاده و دارای همبســتگی مکانیکــی و جامعــه مــدرن را
پیچیده و با همبستگی ارگانیک میداند.
البتــه بــرای درک ماهیــت همبســتگی اجتماعــی ،در جامعــه
شناســی دورکیــم بــه میــزان و نــوع «تقســیم کار» ارجــاع داده
میشــود .او بــر ایــن بــاور بــود کــه در شــرایط تقســیم کار کم و
ساده که همبســتگی مکانیکی را پدید میآورد ،مردم کارهای
همانندی انجام میدهندو از این رو تمایلدارند که مانند هم
بیاندیشــند و هنجار حاکم بر چنیــن جامعهای نیــز هم رنگی
با جماعــت اســت .با ایــن حال بــه نظــر میرســد در مطالعات
شناســی دیــن دورکیــم ،میتــوان بــه درک بهتــری از
جامعــه
ِ
ریشههای همبستگی اجتماعی دســت یافت .دورکیم بر این
باور اســت که در جامعه ســنتی ،دین نقش پررنگی در ایجاد و
تداومهمبستگیاجتماعیبازیمیکند.اواثرگذاریوتعیین
کنندگی دین در چنین جامعهای را با تکیــه بر اعمال ملموس
عبادیوآدابنمادیندینیتوضیحمیدهد.
گردهمایــی مــردم بــرای انجام مناســک عبــادی مشــترک و
نمادیــن در چنین جامعــهای ،حــس نیرومند تعلــق گروهی
را میــان آنها ایجــاد و تثبیــت میکند .بــه بــاور دورکیم «هیچ
جامعهای وجود ندارد که الزم نداند در فواصل منظم زمانی،
احساســات و آرمانهــای جمعــی را بــه عالمــت حفــظ آنهــا و
تصدیق دوبــاره آنها بــه نمایش بگــذارد؛ زیرا اینها هســتند
که عناصر ســازنده وحدت و شخصیت یک جامعه را تشکیل
ً
میدهند .جامعه ضمنــا میداند که این بازســازی معنوی و
اخالقی امــکان ندارد ،جز به وســیله گردهماییهــای مکرر و
52

دوره جدید

مهر  98مشاره 12

در پیاده روی
اربعین به عنوان
یک کنش ،افراد
کنش گر نه تنها به
دنبال سود مادی
نیستند بلکه تمام
سرمایه مادی
ساالنه خود را در
این همایش بزرگ
هز ینه میکنند.
عالوه بر این ،در
این راهپیمایی
عظیم احتمال
خطر جانی برای
زائران حسینی
نیز وجود دارد و
لذا با عقالنیت
ابزاری که به
دنبال انتخاب
بهتر ین وسیله
برای دستیابی
به هدف مادی
است ،نمیتوان به
تحلیل این واقعه
عظیم پرداخت

بر پا کردن تجمعات و جلســاتی کــه در آنها افراد بــه اتفاق به
تأ کید مجدد بر احساسات جمعی خویش بپردازند.
در راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن احســاس همبســتگی میــان
حاضــران در قــوام و تثبیــت همبســتگی دینــداران ،تأثیــر
بــه ســزایی دارد .تبدیــل اربعیــن بــه مناســکی جهانــی بــا
فراگیر شــدن این رویــداد به کشــورهای منطقه و نیــز حضور
غیرمســلمانان در ایــن همایــش عظیــم ،ابعــاد تــازهای بــه
این مناســک میبخشــد؛ چنین آیینــی زمان و مــکان و فضا
را درهــم پیونــد میزنــد و رفتــار جمعــی بــا تقســیم کار میــان
میهمانــان و میزبانــان و نیــز احســاس مشــترک و عینیت آن
بــرای انجــام مناســک عبــادی مشــترک و نمادیــن ،حــس
نیرومند تعلق گروهی را میان آنها ایجاد و تثبیت میکند .اگر
چه اغلب حاضران را باورمندان به مکتب شــیعی و وفاداران
به اســام انقالبی تشــکیل میدهند امــا اکنون دایــره چنین
همایشــی به اهل ســنت و حتی غیرمســلمانان نیز ارتقا یافته
اســت و نوعی همبســتگی بــزرگ معنویــت خواهــان و آزادی
طلبان را رقم زده است.
چنین همایشــی کــه ابعاد سیاســی غیر قابــل انــکاری دارد بر
بستر مناســک دینی بزرگداشــت قیام ساالر شــهیدان صورت
میگیرد و بــه نوعی جهانی شــدن پیام انقالب اســامی را که
آن نیز بر پایه مناســک دینی عاشــورا رقم میخــورد به ثبوت
میرســاند .در مناســک عاشــورایی زمــان و مــکان و افــراد
بــه نمادهــای خــاص و بــا اشــعار و ســرودهها و نیــز حضــور در
حســینیهها و مســاجد ،یاد قیام ســاالر شــهیدان(ع) را گرامی
داشتند .مروری بر تحوالت انقالب اســامی از قیام  15خرداد
گرفتــه تــا راهپیمایــی عظیــم عاشــورای ســال  57اهمیــت
اســتقرار انقالب اســامی بر پایه مناســک عاشــورایی را نشان
میدهــد از این جهــت گفتمــان اســام انقالبی شــیعی محور
در همایش بزرگ اربعین سرچشمه جریانها و خیزشهایی
اســت کــه در موفقیت محــور مقاومــت بــر جریان معــارض با
فرهنگ عاشورا یعنی جریان سلفی تروریستی تأثیر و کارایی
خود را نشان داده است.
      رویدادی مردمی
اگرچــه اکنون بــا حاکم شــدن دولتهای شــیعی در عــراق و
ایران اهتمام دو کشــور بر بســط و گســترش آیینهای دینی
و زنده نگه داشــتن فرهنگ عاشوراســت اما وجــه مهم قابل
مطالعــه راهپیمایــی اربعین ،مردمی بودن آن اســت .ریشــه
داشــتن فرهنــگ پذیرایــی از زائران امام حســین نــزد مردم و
ِ
عشــایر عراق و نیز حضور میلیونها ایرانی با هزینه شخصی
و بدون ســازماندهی حکومتی ،به راهپیمایی اربعین هویت
غالب مردمی بخشیده اســت .چنین پدیدهای تبدیل شدن
فرهنگ عاشــورا به عمق اســتراتژیک دو کشــور تبدیل کرده
اســت .در واقع بر خــاف تحلیلهایی که حضــور ایرانیان در
راهپیمایی اربعیــن را حکومتی و ایدئولوژیک با ســازماندهی
رســمی القا میکننــد؛ اکثریت ایرانیــان حاضــر در راهپیمایی
اربعین را مردم و جوانان کشــور بدون حمایت و ســازماندهی
حکومتی تشکیل میدهند.
اگرچه حضــور برخی نهادهــا در برپایی و اســتقرار موکبه ای
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باشــکوه و عظیــم؛ بــه نوعــی تهدیدکننــده ســادگی و مردمی
بودن ایــن راهپیمایی تلقی شــده اســت؛ امــا دقــت در منابع
مالی چنین نهادهایــی نیز ریشــه و بنیان مردمی بســیاری از
نهادهای خدمت رســان را در اربعین اثبات میکند .همایش
و راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن کــه اکثریــت قاطــع آنرا مــردم
عراق تشــکیل میدهنــد به نوعــی غلبــه و ظهــور جغرافیای
انسانی بزرگ شــیعی را نوید داده اســت که با وجود حضور دو
ً
میلیون ایرانی عمدتا بر پایه حضور گســترده شیعیان و دیگر
مسلمانان عراق است.
     سطح تحلیل کالن و جهانی
با توجه بــه اینکــه دوره حاضر عصر ســوم از تجــدد و به نوعی
دوره پســامدرن نامیــده شــده اســت و بــه نوعــی همراه بــا زیر
ســؤال رفتــن برخــی انگارههــای تجــدد بــوده ،امــا در عمــل
برخالف تصوراتی که در صدد جهانی شــدن معنویت گریزی
و دوری از ماوراءالطبیعه و دین هستند؛ خیزشهایی جهانی
ماننــد اربعیــن ،زنده بــودن معنویــت و دیــن را در ابعــاد بزرگ
منطقــهای و حتی جهانــی نشــان میدهد .شکســت داعش
در جذب بخشــی از مــردم غرب بــا ارائــه تصویــری دروغین از
اســام ،عطش دانســتن از اســام حســینی و رحمانی را که در
عین مبارزه با ظلم و ســتم و مقابله با جهل و تعصب جاهلی،
در صدد نجــات و رهایی انســانها از طاغوت اســت؛ حاکی از
واقعی بودن امید به احیای معنویت در بشر عصر حاضر است
که تجلی آن در آیینهایی چون اربعین آشکار است.
پیاده روی اربعین نشــانه شــکل گیری تمدن و اقتــدار جهانی
نوینــی بــر اســاس کنــش عقالنــی معطــوف بــه ارزش اســت.
اقتــداری کــه آغــازگاه آن ،پیــروزی انقالب اســامی در ایــران و
امتــداد آن در اربعیــن حســینی قابــل مشــاهده اســت .اربعیــن
حسینی تبلور یک همزیستی زیبا از نژادها و زبانها و قومیتها
در یک ســرزمین اســت که الزمه پدید آمدن یک تمدن جهانی
شهــای زیبایی کــه در تابلــوی روز عاشــورا ترســیم
اســت .ارز 
شد و زینب ســام اهلل علیها به تماشای آن نشســت ،این بار در
همایش جهانی پیاده روی اربعین بازتولید میشود تا این بار،
غربتشنهمعنویتبهنظارهآنبنشید.
ِ
پیــاده روی اربعیــن ،صحنــهای زیبــا و بدیــع از مناســبات
و روابــط و جوشــش انســانهایی اســت از ملیتهــا و
قومیتهای مختلف و حتــی معتقــدان آیینهایی متفاوت
از شــیعه که واجد زیباتریــن ،خالصانهترین و عاشــقانهترین
تعامالت بین انسانی اســت که با هیچ یک از نظریات جامعه
شناســی قابــل تبییــن و تحلیــل نیســت .اجتمــاع گســترده
انســانهایی از سراســر جهان با ملیتها و نژادهای مختلف
و از اقشــار ،پایگاههــا و منزلتهــای اجتماعــی گوناگــون که
در واقــع میتــوان آن را به مثابــه نمونــهای از جامعه بشــری
دانســت ،در کنار نمایش جلوههای مختلف فضائل اخالقی
همچون از خــود گذشــتگی و ایثار ،صبــر ،یاری به هــم نوع،
محبت و عطوفــت و صدهــا خصلت واالی انســانی نشــان از
شکل گیری یک فراجنبش اجتماعی در سطح جهانی است
که بشریت را به آرمانشهری عینی فرا میخواند.
راهپیمایــی اربعین گویای آن اســت که مشــترکات عام مهم

راهپیمایی
اربعین رسانه
انتشار فرهنگ
ضداستکباری
و ظلم ستیزی
شیعی است.
آنچه نیاز بشر یت
امروز است.
فرهنگ تمدن
سازی که در آن
زمینه شکوفایی
استعدادهای
انسانی آدمیان
برای طی طر یق
در مسیر رسیدن
به هدف غایی
خلقتشان فراهم
میشود

به ویــژه اگــر ایــن هــدف ،الهــی و معنوی هــم باشــد وحدت
آفرین است ،انســجام و همبســتگی میآفریند و جمع گرایی
را به جای فردگرایی و عامگرایی را به جای خاص گرایی می
نشــاند .وقتی مســیر الهی اســت و در جهت آن قدم برداشــته
میشــود دیگر تفاوتهــا معنــا نــدارد و اختالفــات و افتراقات
رنــگ میبازنــد .راهپیمایــی اربعین یک حرکــت خودجوش
مــردم بنیان الهی اســت که خــود مردم بــر مبنــای اعتقادات
دینــی و مذهبــی خــود ایجــاد و اداره کردهاند و بــه خوبی هم
اداره میکننــد .مهمتر آنکه این امر در شــرایط تهدید و خطر و
عدم امکانــات و با وجود ســختیهای فراوان ولی با عشــق و
میل درونی و خودجوش مردم انجام میشود.
در این واقعــه بــزرگ افــرادی از پیــروان ادیان غیرمســلمان و
مذاهب مختلف اسالمی حاضر هســتند .افرادی از ملتهای
مختلف از شــرق و غــرب جهــان در آن حضــور دارنــد .افرادی
از قومیتهــای مختلــف و از نژادهــای مختلــف ،افــرادی از
همــه اقشــار و طبقات جامعــه ،از همــه ســنین و زن و مــرد بی
اینکــه در ایــن مجمع بــزرگ اهــل بیت رســول اکــرم(ص) به
تفاوتهایشــان توجهی داشته باشــند در کنار هم با محبت و
مودت وصــف ناپذیری شــرکت میکنند .این امــر که اهمیت
اقامه عــزا بــر شــهادت حضــرت سیدالشــهدا در طــول تاریخ و
حفظ فرهنگ شــهادت را نشــان میدهد ،بیانگر آن است که
شــهادت آن بزرگوار ،او را بــه حبل المتین الهــی تبدیل نموده
که ظرفیت گرد هم آمدن همه آزادگان از سراســر جهان صرف
نظر از تفاوتهایشان را دارد .راهپیمایی اربعین رسانه انتشار
فرهنگ ضداستکباری و ظلم ستیزی شیعی است .آنچه نیاز
بشــریت امروز اســت .فرهنــگ تمدن ســازی کــه در آن زمینه
شکوفایی اســتعدادهای انســانی آدمیان برای طی طریق در
مسیررسیدنبههدفغاییخلقتشانفراهممیشود.
      همدلی و همبستگی
رویــداد رســانهای اربعیــن از ابعــاد مهمــی در جامعــه شناســی
قابــل تحلیــل اســت بــا توجــه بــه رســانهای شــدن سیاســت
میتوان گفت نقش و تأثیر رسانهها در انعکاس پیام و تحقق
کارکردهای جهانی عاشــورا قابل توجه اســت .بازتاب جهانی
این رویداد که به نوعی با بایکوت و سانسور خبری رسانههای
دنیایالحادومادهپرستیونیزارتجاعمنطقههمراهاست؛در
تحققاهدافاینرویدادبزرگتاثیرگذاراست.پوششخبری
و رســانهای ایــن رویداد نشــان دهنــده ابعاد جامعه شــناختی
مهمی از این آیین بزرگ اسالمی و شیعی است .میتوان گفت
پررنگ شدن هویت دینی و شــیعی ،ابعاد سازنده و معنوی در
شــرکت کنندگان در این راهپیمایی و تأثیر آن در خودســازی،
همدلی و همبســتگی میلیونها شیعه در مناســکی سیاسی و
مذهبی کهتحکیم کنندههویتآناندر تندبادهایمعنویت
گریز و به دور از هویت انقالبی اســت ،شکلگیری گفتمان امت
اســامی انقالبی در برابر اســام امریکایی و سازشــکار ،پیوند و
همبستگیتشیعایرانیوعراقیونیزحماسهقدرتونمایشی
از ظهور جغرافیای انسانی شــیعه و امیدواری به تحقق تمدن
نوین اســامی با الهام از فرهنــگ عاشــورایی ،از نتایج مهم در
تحلیلجامعهشناسیراهپیماییاربعیناست.
دوره جدید
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نماد ضد هژمونی لیبرال سرمایهداری

جهانی نو ،انسانی دیگر
دکترهادی آجیلی
مراســم مذهبــی چهلمیــن روز شــهادت امــام حســین(ع) و یارانــش در کربــا بــا نــام
«اربعین» ،هر ســاله بهصورت پیاده روی چند روزه و با حضور حدود  ۲۰میلیون زائر در
منطقه کربال برگزار میشــود .این مراســم دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از
ســایر مراســمهای مذهبی در جهان متمایز ســاخته ،به گونهای که بزرگترین اجتماع بشــری
شــناخته شــده اســت .در این مراســم مردم به دو دســته تقســیم میشــوند یک دســته زایران
هســتند که در حال پیادهروی شــبانهروزی از شــهرهای اطراف به ســمت کربال میباشــند که
تمام طول مســیر بــرای غــذا ،اســتراحت ،خــواب ،درمــان و ....مهمان هســتند و هیــچ پولی
پرداخت نمیکنند و دسته دیگر ،مردمی هســتند که بدون هیچ توقع و مابه ازایی به مدت ده
روز میزبانی و پذیرایی میکنند.
این مراســم با توجه به حضور داعش در عراق و تهدیدات آنها نســبت به بمبگذاری در مراســم
اربعین برگزار میشود .دولت ،نیروهای امنیتی و پلیس نقش حاشیهای و کمی در برگزاری این
ً
مراسم دارند و عمدتا توســط خود مردم برگزار میشــود .در این نوشــتار ،با توجه به عدم پوشش
رســانهای ایــن مراســم توســط رســانههای بینالمللی بــه دلیل اغــراض سیاســی ،ســعی داریم
ویژگیهاییازاینمراسمرا کهدرتضادباماهیتنظاملیبرالسرمایهداریاستبررسی کنیم.
ســؤال اصلی ایــن مقالــه آن اســت که «بــا توجــه بــه ویژگیهــای مراســم اربعیــن ،آیــا میتوان
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ایــن مراســم را بــه عنــوان حرکتی ضــد ماهیــت نظــام لیبرال
ســرمایه داری شــناخت؟» کــه فرضیــه نگارنده هم آن اســت
کــه ویژگیهایــی همچــون «هزینه-فایــده» نکــردن« ،عدم
بهکارگیری عقالنیت ابزاری»« ،اولویت بود نسبت به نمود»،
«اســتقبال از خطر و ناامنی»« ،دیگر خواهــی و نه فردگرایی»،
«فقــدان مدیریــت سلســله مراتبــی حاکمیتــی»« ،آخــرت
گرایــی»« ،هویت یابــی معنــوی» و «معنویت گرایــی» در این
مراســم باعث شــده کــه میتــوان آن را حرکتی ضــد ماهیت و
ویژگیهایذاتینظاملیبرالسرمایهداریشناخت.
تحلیل زیــارت اربعیــن زاویههــای مختلــف دارد و همچنین
از منظر رشــتههای مختلف میتوان آن را بیان کــرد؛ ولی در
مجموع میتــوان راه پیمایی اربعین را یــک حرکت بر خالف
ارزشهــای لیبــرال ســرمایهداری تلقــی کــرد؛ لــذا بنــده چند
شاخص از شاخصههای لیبرال سرمایه داری را نام میبرم و
به صورت جداگانه بررســی میکنم که در راهپیمایی اربعین
چگونــه ارزشهای لیبرال ســرمایه داری زیر ســؤال میرود و
حتی بالعکس و در تناقض با آن حرکت میکند.
     بی مرزی
در حال حاضــر ما شــاهد جهانی هســتیم که مرزهــای دولت
و ملــت در آن وجــود دارد ،میــان ایــران و عــراق مــرز اســت.
براساس منطق جهان مدرن ،براســاس نگاه ناسیونالیستی
احســاس میکننــد آنهــا ملیــت دیگــری هســتند و مــا ملیــت
دیگری هســتیم؛ لذا زمانــی کــه راهپیمایی اربعیــن میروید
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وقتی آنهــا احســاس نمیکنند کــه دو ملیت هســتند یا فرض
بفرماییــد از افغانســتان و کشــورهای دیگــر بــه آنجــا میآیند
کســی احســاس نمیکند کــه اینها ملیــت دیگری هســتند؛ یا
مــا داریم بــرای ملیــت دیگــری خدمت گــزاری میکنیــم .در
واقع یکی از ارزشهــای جهان مدرن را زیر ســؤال میرود؛ به
عبارتی مرز درنوردیده میشود.
همــه مرزهایــی کــه در منطقــه خاورمیانــه وجــود دارد بعد از
قــرارداد ســایس-پیکو و بعــد از جنــگ جهانــی اول تصویب
ً
شــد .و آن هم به صورت کامال قراردادی؛ انگلیس و فرانســه
امپراتــوری عثمانــی را تقســیم کردنــد؛ لــذا بســیاری از مرزها
بــه خصــوص در منطقــه مــا در جهــان اســام بــه صــورت
قراردادی تنظیم شــده نه به صورت واقعی؛ خود این حرکت
راهپیمایــی اربعیــن ایــن مــرز قــراردادی ناسیونالیســتی کــه
محصول جهان مدرن اســت را بر میدارد یا به عبارت دیگر،
به قومیت و ملیت که پدیدههای مدرن هستند کاری ندارد.
     اصالت سود
دومیــن شــاخصه نظــام لیبــرال ســرمایه داری اصالت ســود
است .اصالت ســودی که همراه با عقالنیت ابزاری میشود؛
ً
یعنی اینکــه معمــوال اشــخاص اقدامــی انجــام میدهند که
ً
بیشــتر برایشــان فایده داشــته باشــد نــه هزینــه؛ یعنــی کامال
مادی گرایانه است و میخواهند سود مادی زیادی به دست
آورنــد .در راهپیمایی اربعین مشــاهده میکنید اشــخاص به
ً
غیر از هر آنچه که دارد هزینــه هم میکند مثال وقتی در جایی
غذا بخوریــد باید هزینــه دهیــد؛ در راهپیمایی اربعیــن از زوار
خواهــش میکنند کــه وعــده ناهــار را از غذایی که مــن آماده
کــردهام بخورید؛ این خــاف آن منطق اصالت ســود اســت و
ً
این حتما منطق دیگری ضد لیبرال سرمایه داری دارد.
     رفاه طلبی
دیگر شــاخصه نظام لیبرال ســرمایه داری رفاه طلبی اســت؛
ً
معموال هر آنچــه کــه از آرایش نظــام اجتماعــی ،اقتصادی و
ً
سیاسی و ...چیده میشود در نظامهای مدرن معموال برای
رسیدن به یک هدف است و آن هم تأمین رفاه انسان در آن
جامعه است.
در راهپیمایی اربعین هم کسانی که خدمت گذاری میکنند
هــم زائرهــا خودشــان را بــه صــورت آ گاهانــه در شــرایط غیــر
رفاهی قرار میدهند؛ یعنی در شــرایط ســخت قــرار میدهد.
کســی که خدمــت رســانی میکنــد ســختی میکشــد؛ زائر هم
مســیری را که میتوان با ماشــین رفت ،پیاده مــیرود؛ یعنی
ً
عمــدا میخواهــد پیــاده بــرود و ایــن خــاف آن منطــق رفاه
طلبی است که در جوامع لیبرال سرمایه داری که همه چیز را
طوری میچیند که رفاه بیشتر شود ،میباشد.
      واقعیت و حاد  -واقعیت رسانهای
یکــی از ویژگیهــای سیســتم لیبــرال ســرمایه داری
تصویرســازی رســانهای اســت؛ در بحــث رســانهای تــاش
میکننــد کــه بــود و نمــود (یعنــی آنچــه کــه واقعیت اســت و
آنچه نمایشی از واقعیت است) را نشان دهند .اصالت نظام

در راهپیمایی
اربعین «دیگر
خواهی» و زائر
خواهی مطرح
است نه فرد
گرایی؛ ضمن
اینکه کارهایی
انجام میدهی که
در زندگی معمولی
یک شخص
اتفاق نمیافتد؛
یعنی اینکه از
خودت بگذری
به خاطر دیگران؛
این خالف منطق
لیبرال سرمایهداری
است؛ اینجا
اصالت با
خدمتگذاری
است

لیبرال ســرمایه داری بــه نمود اســت؛ یعنی آنچه که هســت
زیاد اهمیت ندارد اما آن چیزی که من از آن نمایش میدهم
اصالــت پیــدا میکنــد یعنــی نمــود آن چیــزی که هســت؛ آن
وقت آن نمود ساخته میشود و اگر یک باشد صد تا میشود.
در اربعیــن ایــن اتفــاق بــر عکــس آن رخ میدهد؛ یعنی شــما
باید نیتت خالص شود؛ به عبارت دیگر ،نمود اینکه در حال
راه رفتن هســتید و دیگــران و جهانیــان ببینند کــه همچین
ً
جمعیتــی آمده اصــا برای شــما اهمیتی نــدارد؛ آن بــود فقط
برای شــما مهم اســت و باید خالصانه باشــد؛ اینکــه دیگران
ببیننــد چــه جمعیتــی در حــال رد شــدن اســت ،آن نمایــش
رســانهای اهمیتی نــدارد و اهتمامــی در آنجا نیســت که یک
نمایش جــدی رســانهای از این نشــان بدهنــد؛ زیــرا افرادی
که در انجا راه میروند برایشــان مهم اســت کــه آن نیت باید
درست باشد؛ این هم خالف آن منطق سرمایه داری است.
     امنیت طلبی
شاخص دیگر شاخصی است که شــما برقراری امنیت انجام
میدهی و یکی از شــاخصههای سیســتم ســرمایه داری این
اســت که شــما خودت را در شــرایطی که امنیت جانــیات به
خطر مــی افتد ،قــرار نمیدهــی؛ در راهپیمایــی اربعین اینکه
سیســتمی وجود داشــته باشــد که امنیت را برقــرار کند وجود
ندارد .لذا اینکه امنیت با آن گشتنها برقرار نمیشود .یعنی
سیســتم مطابق با سیســتم مدرن به برقراری امنیت نیست
و از طرفی دیگر کســانی کــه در راهپیمایی وارد میشــوند ،هر
لحظهای احتمال انفجار را میدهند.
     فردگرایی
شــاخصه دیگــر نظــام لیبــرال ســرمایهداری ،منطــق
خودمحوری لیبرال ســرمایهداری اســت؛ اینکه شــما طوری
زندگــی میکنی که بیشــترین ســود و منفعت برای خــودت را
در نظر میگیری؛ در راهپیمایی اربعین «دیگر خواهی» و زائر
خواهــی مطرح اســت نه فــرد گرایی؛ ضمــن اینکــه کارهایی
انجــام میدهی کــه در زندگــی معمولــی یک شــخص اتفاق
نمیافتــد؛ یعنی اینکــه از خودت بگــذری به خاطــر دیگران؛
این خالف منطق لیبرال ســرمایهداری اســت؛ اینجا اصالت
با خدمتگذاری است.
      مدیریت سلسله مراتبی
ً
در نهایــت معمــوال در سیســتمهای مــدرن و امــروزی یــک
مدیریتــی وقتــی میخواهد اتفــاق افتد یــک مدیریــت تدبیر
و برنامــه ریــزی از بــاال بــه پاییــن داریــم بــه صــورت اینکــه
دولتها یک فراینــدی را ایجاد میکنند و یــک پدیدهای که
میخواهد اتفاق بیافتد را مدیریت میکنند.
شما در خدمتگذاری و نه در تنظیم موکبها ،تعداد موکبها
و جمعیتــی کــه در کربال جمع میشــود ،آیا کســی آن جمعیت
را تنظیم میکند کــه صبحانه و ناهار و شــام آنها را محاســبه
میکنــد کــه چند گوســفند بایــد کشــته شــود؟ چند مــر غ باید
آمــاده شــود؟ هیــچ برنامهریــزی وجــود نــدارد؛ یعنــی هیــچ
تنظیمی رخ نمیدهد.
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چه شیرین است
با عشق تو
سرگردانی ݣݣو ݣحی ݣݥرݣت

مصطفی عباسی مقدم
اربعین پرمعنا و باشکوه که روز به روز شــکوفاتر و جهانیتر میشود پیامهای نوینی را
نیــز عرضــه میکنــد کــه هــم در عرصــه اجتماعــی و سیاســی و هــم در زمینــه دینــی
الهامبخش و درسآموز اســت .باید اندیشــید که در کنار آن همه آداب و آئینها و ســنتهای
عاشــورایی که گوشه گوشــه ســرزمینهای اســامی را فتح کرده است یکباره ســنتی جدید که
سالها به صورت خاموش و عادی استمرار داشته با شرایط جدید عراق و ایران سر بر میآورد و
همه اندیشــهها و دلهــا را با قــدرت و کششــی معجزهآســا به ســوی خود میکشــد و همــه را از
دوست و دشمن دیوانه و بهت زده خویش مینماید.
این پدیده شــگرف هم علتها و زمینههایی دارد که شناسایی آنها ارزشمند و ضروری است و
هم پیامها و پیامدهایی که جملگی ارزش مطالعه و کاوش دارند و برای ترسیم آینده دینی و
مذهبی و سیاسی منطقه پرچالش ما حیاتیاند .از طرفی جریان همگرایی ملتهای مسلمان
و بلکه همگرایی دینی پیروان ادیان الهی با این حرکت به شــکلی بســیار ســاده و طبیعی و به
دور از همایشهــا و اجالسهای پرطمطراق و بــی فایده جهانی و منطقــهای تجدید میگردد
و موجی نــو از وحدتگرایــی خالصانه و حقیقی بــه راه میاندازد .وقتی شــعار زیبا و شــورآفرین
و همدالنه «الحســین یجمعنــا» را میبینم به خود میگویــم روزگار غریبی اســت که جمعی به
ظاهر مسلمان با نام خدا و توحید خون میریزند و کافر میشمرند یعنی از نام خدا که باالترین
مظهر رحمت اســت (کتب ربکم علی نفســه الرحمه) وســیله قتل و غارت و ســتم میسازند اما
در جایی از این کره خاکــی هم میتــوان از یاد و عزای یــک بنده صالح خدا چنیــن فضای دل
انگیز معنوی و روحیه متعالی انسانی ایجاد کرد که عارف سالک و هر اندیشمند فاضلی غبطه
حضور و تنفس در آن را میخورد.
موج برادری و همدردی و همــکاری صمیمانه و مهرورزی عمیق در ســایه پرچــم مهر و عزای
اباعبــداهلل(ع) کــه حتی گاهــی در بوســیدن کــف پای زایــران خســته تجلــی میآید نیــز جلوه
دیگری است از این حرکت جهانی که درســت در نقطه مقابل جریان خشونت و تکفیر وهابی
سلفی سعودی قرار میگیرد که اسالم را به ســاخی و خونریزی تفسیر میکرد و این جریان به
عطوفت و مهر و صفا ترجمهاش میکند.
ســادگی و صمیمیت بی حد این آئین که از دیرزمان بدون کمترین تکلف و تشــریفات و با همان
ابزار و امکانات ساده و ناچیز روستانشینان و عشایر محروم عرب و در قالب پذیرایی در یک چادر
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یا خانه معمولی انجام میشده ،جلوه دیگری از نمادهای پر از
پیاماربعینامروزاستوالبتهاینهشدار رابهماوعالقهمندان
این آیین میدهــد که در عیــن رعایت نظم و تأمیــن ملزومات
یک راهپیمایی مطلوب ،مراقب توســعه امکانات و تشریفاتی
باشند که ممکن اســت در آینده آفت این اجتماع عظیم شود.
شــاید یکی از دالیــل ایــن اقبال بــزرگ آنســت که ملت عاشــق
ارزشهای حسینی بیش از آنکه عالقهمند آسایش و امکانات
عزاداری باشد مشتاق ســادگی و بی پیرایگی است که در مسیر
پیادهرویومواکبحسینیموجمیزند.
پیام دیگر ،نســخهای نوین از وحدت اسالمی در پرتو مودت
اهــل بیــت(ع) اســت؛ از یــک دوســت عراقی شــنیدم کــه در
زمان صدام با اتوبوسی به طور نامحســوس به سوی مراسم
اربعین و کربال میرفتیم که اگر مأمــوران دولت میفهمیدند
شکنجه و زندان در انتظار بود .این نشــان از عمق باور مردم
عترت دوســت عراق دارد که بســیار مقدس و ارزشــمند است
و شایســته اســت بــا حضــور ایرانیــان عاشــق اهــل بیــت(ع)
تقویت و تعمیق یابد نه آنکه محور رقابتهای کور و بی معنا و
ارزیابیهای خود برتربینانه باشد .یادمان باشد که دستگاه
تبلیغاتــی غربــی و عبــری بــه همــراه مرتجعــان بیمنطــق
ً
منطقه با ترفندهای داعشــی و دالرهای نفتی شــدیدا در پی
تفرقه افکنی میان احاد مســلمان و به ویژه دوستداران اهل
بیــت(ع) هســتند و از هیــچ چیز بیــش از ایــن نمایــش بزرگ
محبت و وحدت ایمانی رنج نمیبرند.
پیام دیگر این آیین از ارتباط و شــباهت آن با انتظار مهدوی
نشــآت میگیــرد .در فرهنــگ انتظــار ،عناصــری همچــون
امید ،انگیزه ،ایمان ،حرکت و جوشــش و نجات و رستگاری

کاروان

َ
ِسیر انفس
دکتر شریف لکزایی

مطرح اســت و بیشــک همه این مفاهیم در جنبش اربعین مشــهود اســت .پویایی و تحرک
این مراســم آن چنان جذاب اســت که حتــی انســانهایی خارج از قلمــرو مســلمانی را به خود
جذب کرده است و روز بروز برد جهانیاش بیشتر میشــود .امیدآفرینیاش به حدی است که
همه اعضایش از شادی و ابتهاج عمیقی برخوردارند که تنها عارفان واصل به درگاه حق درک
کردهاند و این نعمت و سعادت را با هیچ بهایی نمیفروشند .شاهد این مدعا پیران گوژپشت
و معلوالن ویلچرسوار و مادران نوزادبغلی است که شیداگونه و تنها با کولهای مختصر به این
سفر روحانی و هجرت معنوی دست میزنند.
پیام دیگر ،حفظ ســنتها و آداب هر قوم و ملت و حتی عشــیره اســت که در این اجتماع بزرگ
شــاهدیم .هریک با زبان و روشهــای مختص خود عرض ارادت و تســلیت به پیشــگاه اهل
بیت دارند و دیگران نــه از منظر نقد و تخطئــه و بدعت انگاری و تکفیر ،بلکــه از دریچه درس
و عبرت و مشــاهده و تجربه اندوزی و با نگاهی برادرانه و گاه عاشــقانه به یکدیگر مینگرند.
این الگوی شــایانی برای همزیســتی انســانی و عاقالنه برای همــه جهانیان بهویــژه مدعیان
حقوق بشــر و آزادی بیان و عقیده اســت که در همین دو دهه گذشــته یا خود بــه وجود آورنده
جنگهای قومــی بودهاند مثل جنگ بوســنی و یا حامــی جریانات تکفیری و خشــن بودهاند
مانند داعش و....
پیام دیگر ایــن آیین اثبات جمله تاریخی حضرت زینب(س) اســت که بــه یزید متکبر گفت؛
واهلل ال تمحــو ذکرنا؛ به خدا ســوگند تــو هرگز نمیتوانــی یاد ما را محــو کنی .آری چــراغ هدایت
حسینی همیشگی و جهانی است ،چون او سفینه النجاه است و مصباح الهدی.
پیــام و دســتاورد دیگــر ایــن ایــام ،شــکوفایی اســتعدادهای زیبایی پســند و ذوقهــای لطیف
و شــاعرانگیهای دلانگیــز اســت کــه در قالــب دلنوشــتهها ،تابلوهــا ،برچســبهای روی
کولههــا تجلی میکنــد .یکی نوشــته بود خطــاب به امــام زمــان؛ من قدمهایــم را نــذر آمدنت
کردهام .رهروانی که آشــفتگی و ســرگردانی را در ره عشق محبوبشــان نهایت آرامش میدانند
و ورد زبانشــان این اســت که غم عشــقت بیابان پرورم کرد ...و میگویند؛ چه شیرین است با
عشــق تو ســرگردانی و حیرت .گروهی در خدمترســانی ذوقها به خرج میدهند و گروهی با
جرقههای عاشقانه ادبی شــاهکارهایی از شعر و قصه و نثر جذاب و شــورآفرین میسرایند که
هر دلی را مجذوب و هر سری را سودایی میکند.

چند سالی است که راهپیمایی اربعین در
مرکز توجهات رســانهها قرار گرفته است.
این سنت البته سنت جدیدی نیست بلکه ریشه
در گذشــتههای دوری دارد و از درون اعتقــادات
مردمانی پدید آمده کــه بر ارزشهایی الهی تأ کید
دارنــد .ظلــم را در هیــچ صورتــی برنمی تابنــد و بر
پای ارزشهای خود میایستند.
راهپیمایان در این مسیر ،ســیر و سفری معنوی را
در پیــش میگیرند که در گذشــتههای بســیار دور
و نــه چنــدان دور بــا خطراتــی بســیار همــراه بوده
اســت .ســنت راهپیمایی ســنتی اســت کــه از دل
جامعه بیــرون آمده اســت .به لحاظ فلســفی ،هر
گاه ســنتی از درون جامعه بجوشــد و به بار آید ،به
صــورت مســتحکمی در جامعه نمایان میشــود و
دیرپا میشود .به نوعی وقتی جسمانی الحدوث
اســت ،روحانــی البقــا هــم میشــود .درواقــع
جســم جامعــه روح خــاص خــود را خلق و هســتی
میبخشــد کــه در گــذر دوران تــداوم یافتــه و بــر
ســنتهای مهمی مهر تأیید می زند و سنتهای
مهم دیگری را احیا میکند.
ســنت اربعین بــه نظر ،ایــن گونه به بار نشســته و
در کــوران حوادث بســیار توســط خود مــردم از آن
محافظــت شــده و تــداوم یافتــه اســت .چــه بســا
امروزه این ســنت عظیمتر از خود عاشــورا اســت،
زیــرا زنــده نگــه داشــتن حماســه جاوید عاشــورا و
نهضــت الهــی امــام حســین علیه الســام اســت و
البتــه تــا زمانــی کــه یــادآور چنــان روحی باشــد در
تداوم آن نباید تردیدی به خود روا داشت.
این ســنت نبایــد رســمی و از جایــگاه مردمــی خود
خارج شــود .به ویژه که این نمایش به بزرگترین
راهپیمایی مسالمت آمیز مسلمانان از اقصی نقاط
دنیــا تبدیل شــده اســت بایــد نمایشگر وحــدت و
انســجام اجتماعــی و همبســتگی اســامی باشــد و
یادآور وحدت در کثرت و کثرت در وحدت باشد.
راهپیمایــی اربعین یک حرکت و یک ســیر و ســفر
پر برکــت معنوی اســت .این ســیر و ســفر و حرکت
یک ســیر و ســفر بیرونــی و ظاهری اســت کــه باید
در درون فــرد هم تداوم و اســتمرار یابــد .بنابراین
انتظــار آن اســت کــه ایــن ســیر و ســفر معنــوی به
ارتفای اخــاق و ارزشهایی چــون ایثــار و از خود
گذشــتگی و کمک به همنوع و تعــاون و همکاری
منتهی شــود و رهایی از تعلقــات و وابســتگیها را
به ارمغان بیاورد.
دوره جدید
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کاروان
ماهیت انســانی و مذهبــی راهپیمایــی اربعین را
چگونــه تحلیــل میکنیــد ،ابتــدا چــه تعریفــی
میتوان از آن ارائه داد؟

پدیدهشناسی
اربعین
در گفتگو با
دکتر علیرضا
شجاعیزند

خاطره مشترک جهانی
عباس شایسته
رهبر معظم انقالب درباره جایگاه ویژه زیارت اربعین فرمودند« :شروع جاذبه
مغناطیـس حسـینی ،در روز اربعیـن اسـت .جابربنعبـداهلل را از مدینـه بلنـد
میکنـد و بـه کربلا میکشـد .ایـن ،همـان مغناطیسـی اسـت کـه امـروز هـم بـا گذشـت
قر نهـای متمـادی ،در دل مـن و شماسـت .کسـانی کـه معرفـت بـه اهلبیـت دارنـد،
عشـق و شـور به کربال همیشـه در دلشـان زنده اسـت .این از آن روز شروع شده است».
امـا بررسـی جامع هشـناختی پدیـده اربعیـن ازجملـه موضوعاتـی اسـت کـه کمتـر بـه آن
پرداخته شـده یا بهطور کلی نادیده گرفته شـده اسـت .برای بررسـی موضوع اربعین
از منظر جامعهشناسـی گزیده گفتگوی «فرهیختگان» با علیرضا شـجاعیزند ،عضو
هیاتعلمـی دانشـگاه تربیـت مـدرس را میخوانیـم.
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اربعیــن یکــی از «شــعائر دینــی» اســت کــه بــرای شــیعیان
موضوعیــت دارد .کار اصلــی شــعائر ،یــادآوری ارزشهــا و
شورآفرینی در پیروان اســت برای جلب اهتمام هرچه بیشتر
بدانها .شعائر در عین حال به معنی آشکارسازی هم هست
و حامل اعالن و فراخوانی است برای غیرپیروان و همچنین
نوعی ابراز وجود و نمایش قدرت است برای رقبایی که قصد
مقابلهجویــی دارند .در واقــع صلحجویانــه و کمهزینهترین
راهبردی است که میشود برای مقابله با تهدیدات احتمالی
علیه یک عقیده و پیروان آن درپیش گرفت .این البته تلقی
و تعریفی اســت کــه از موضع ناظر افاده شــده اســت و با آنچه
در ذهن و روح مشــارکین میگــذرد ،فرق دارد .کنشــگر دینی
شــاید هیچ یک از این مالحظات و کارکردها را در نظر نداشته
باشــد .مشــارکت او به دلیل تعلقخاطر دینی و علقه و ارادتی
اســت کــه بــه حضــرت سیدالشــهدا(ع) دارد و همچنیــن بــه
دلیل توصیههایی اســت که از ناحیه دین شده است .آنچه
برشمردیم و بسیاری که دیگران درباره این حرکت گفتهاند،
همــه از پــی آن ارادتهــا و ارادههــای مؤمنانــه موضوعیــت
پیدا کــرده اســت و مؤخر و متفــر ع بر آن اســت .پــس در مقام
تعریف باید توجه داشــت که اربعین را از چــه منظر و موضعی
میخواهیم تعریف یــا معرفی کنیم و مراقب باشــیم که آن را
بهجای این ننشانیم.
این بهعالوه نشــانگر اهمیت «شــعائر» هم هست برای دین
و همچنیــن مبیــن کمــال دینــی کــه مــروج آن در کنــار دیگر
ابعاد ،بوده اســت .یعنی با درکی عمیــق از کارکردها و ثمرات
آن در آیندههــای دور ،آن را توصیــه کــرده و در عیــن حــال،
واجــد ظرفیــت و بضاعتهــای الزم برای حفــظ و تــداوم آن
در گذر تاریخ هم بوده اســت .فــرض این آمــوزه و حفظ آن تا
به این لحظه تاریخ ،نشــان از عمق شــناخت آن دیــن از فرد
و جامعــه دارد .چیزی کــه دانش امروزی بشــر هــم به برخی
ابعاد آن واقف شده و بر کارایی و اثربخشی آن صحه گذارده
اســت .دانشهایــی نظیــر جامعهشناســی و روانشناســی و
علوم ارتباطــات و مطالعات فرهنگی هرکــدام از منظر خاص
خویــش بــر تاثیــرات شــگرف مراســم مذهبــی و برنامههــای
شــعائری صحــه گذاردهانــد .همیــن آثــار و نتایــج مترتــب بر
اهتمامات شــعائری در شــیعه اســت که مورد غبطه دیگران
قــرار گرفتــه و برخــی را بــه واکنشهایــی از نــوع نادیــدن و
نادیدهگرفتن یــا حاشیهســازی و دامــنزدن بــه هراسهای
ساختگی وادار کرده است.
با اینکه اربعین ،یک مراسم شیعی اســت و در آن به تکریم و
بزرگداشت یک شــخصیت بزرگ دینی پرداخته میشود؛ اما
آنچه در آن پاس داشــته میشــود ،پایمــردی و دفاع حضرت
اباعبداهلل(ع) اســت از ارزشهای واالی انسانی و مظلومیتی
که بشریت از بابت آن هنوز مغموم و سرافکنده است .همین
جنبه انســانی اســت که به واقعه کربال ظرفیت تبدیل شدن
به خاطره مشــترک جهانــی میدهد؛ چــون ابعــاد و فحوایی
فراتر از یک منازعه مذهبی و دروندینی داشته است.

کاروان
چه ابعــاد کمــی و کیفی بــرای رویــداد راهپیمایــی اربعین
قابل تصــور اســت؟ الگــوی راهپیمایی اربعین حســینی
مبتنیبر چه عناصری است؟
اجــازه بدهیــد پیــش از پاســخ بــه ســؤال شــما بــه چنــد تلقی
ناصــواب از اربعیــن هــم اشــاره کنــم .اربعیــن در واقع یــادآور
حرکت حضرت زینب ســاماهلل و امام ســجاد علیهماالســام
است در زنده نگهداشــتن اهداف بلند عاشورا .با وصف این،
برداشتهای ناصوابی از آن شده که نه در تعالیم مذهبی ما
وجود دارد و نه بین مردمــی که به ایــن کاروان میپیوندند،
مطرح است.
بهعنوان مثــال کســانی با الهــام از ســنت مســیحی ،از آن به
تقدیــس رنــج تعبیــر کردهانــد و پیــادهروی را هم به ســختی
انداختــن خود برای کاســتن از عــذاب وجدان تنها گذاشــتن
حضــرت اباعبــداهلل(ع) معنــی میکننــد .ایــن ناشــی از
ســادهنگری و سادهســازی مفــرط پدیدههــای پیچیــده و
پنهــان اســت و نــگاه شــیئیت و فــارغ از معنــا بــه کنشهای
معطوف به ارزش انسانها.
بعضــی هم در مقابــل ،عنصر تفــرج و تفنن را در آن برجســته
دیدهاند و اهتمــام بدان را موجب تغافــل از دیگر ابعاد مهمتر
دیــن یافتــه و دردمندانــه میگوینــد کــه اگــر ایــن ســرمایه
اجتماعــی و انــرژی و هزینــه سرشــار در مســیرهای دیگــری
ً
صرف میشــد؛ مثــا در راه مبــارزه بــا فقر یــا آبادانی و توســعه
کشــورهای اســامی ،چــه دســتاوردهای گرانســنگی بــرای
مسلمانان به همراه میآورد.
ایشــان در بیــان ایــن قبیــل توصیههــای مشــفقانه دچــار
ً
دوخطــای بنیــادی هســتند .اوال بیــش از حد بــر تجزیه دین
و دینــداری بــه ابعــاد و مولفههــا و استقاللبخشــی و مقابــل
نشــانی آنها اصرار میورزند .دیــن کل یکپارچهای اســت که
تجزیــه و رجحانبخشــی بــه ابعــاد مختلــف آن ،میتوانــد
ً
رهزن باشــد .ثانیا دچار یــک تلقی ســاده و مکانیکی از جهت
دادن به مردم و به راه انداختن حرکتهای گســترده مردمی
هســتند و نمیدانند که پیدایی این پدیده با چنین عظمتی
در این برهــه از تاریخ ،حاصل یــک تالش مســتمر  15قرنه در
علــن و خفــا و از بیــرون و درون و در عمــل و نظر بوده اســت و
شــاید هیچ یک از کنشــگران و مروجان آن در طــول تاریخ به
ســرانجام و آثار آن فکر نمیکردند .همچنان که مشــارکین و
ناظرین امروز هم هیچ توجهــی به آثار و جلوات آشکارنشــده
آن در آینــده ندارنــد .اربعیــن بــه ظاهــر ،یــادآوری و تکریــم
حماســهای در گذشــته اســت؛ اما بهشــدت متعلق به اکنون
ماست و رو بهسوی آینده دارد و درحال رقمزدن آن.
اگــر بخواهیــم بــه فهــم بهتــری از اربعیــن برســیم ،بایــد آن
را بیــش از آثــار و نتایجــش از طریــق تأمــل درانگیزههــای
مشارکین که از جنس «وجودی» است ،دنبال کنیم .در این
صورت کمیتها و کارکردهای آن اگرچه شگرفاند؛ اما فر ع
ً
بر ماجرا هستند .اربعین را باید در کیفیتهای غالبا پنهانش
جســت و از طریق روح و معنایی که به کنشگران میبخشد،
کشــف کرد .باید از جایگاه ناظر خودبزرگبین بیرونی پایین
آمــد و بــه درون آن وارد شــد و در آن حضــور یافت و مشــارکت
جســت و در امواج آن غرق شــد و گم شــد؛ تــا در انتهــای راه و

اربعین را باید
در کیفیتهای
ً
غالبا پنهانش
جست و از طر یق
روح و معنایی
که به کنشگران
میبخشد،
کشف کرد .باید
از جایگاه ناظر
خودبزرگبین
بیرونی پایین آمد
و به درون آن
وارد شد و در آن
حضور یافت و
مشارکت جست
و در امواج آن
غرق شد و گم
شد؛ تا در انتهای
راه و پس از
بازگشت و قطع
آن مغناطیس،
به یادآوری آنچه
بر تو گذشته و
بازگو یی آنچه
نصیبت شده،
بپردازی

پس از بازگشــت و قطــع آن مغناطیــس ،به یــادآوری آنچه بر
تو گذشــته و بازگویــی آنچــه نصیبت شــده ،بپــردازی .درک
پدیدههــای معنــادار در ســطح فــردی و اجتماعــی ،مســتلزم
چنیــن همدلیهایــی هســتند و بلکــه فراتــر از آن ،نیازمنــد
درگیری وجودیاند .در این صــورت کمیتها جلوه دیگری
فراتــر از جــداول اعــداد و شکســتن رکــورد پیــدا میکننــد و
کارکردها نیز سرشار از معانی خواهند شد.
آیــا نظریــات غربــی جامعهشناســی و انسانشناســی
توانایــی تحلیــل و تبییــن آن را دارنــد؟ نــگاه متفکــران
نسبت به تحلیل این واقعه چگونه است؟
بــا اینکــه جریــان غالــب بــر جامعهشناســی بــه ضعفهــای
عدیــدهای در بــاب منظــر و موضــوع و روش دچــار اســت؛ در
عین حــال پتانســیل و آمادگی باالیــی برای اصــاح و تکمیل
خویش دارد .ایــن را از تحوالت و گشــایشهایی که طی این
 150ســاله به خــود دیده و مقایســه وضع امــروز آن با گذشــته
میتوان دریافت .بنده به جامعهشناســی در غرب به مراتب
بیــش از جامعهشناســی در ایــران امیــدوارم؛ چــون مبــدع و
منتقــد اســت و اهــل بازاندیشــی در آرای خــود .درحالــی کــه
جامعهشناســی ایــران ،با اینکــه ترجمــهای و غربگراســت؛
از ایــن قابلیت محروم اســت .لذا همــواره شــاهد بودهایم که
اهمیت واقعیتهایی از این دســت را که محل وقوعش این
سوی عالم اســت ،غربیها زودتر از جامعهشناسان ما کشف
کردهاند و به عین اعتبار گرفتهاند.
در همیــن لحظــه مراکــز مطالعاتــی و پژوهشــی متعــددی در
غرب دربــاره پدیدههــای عدیده دینــی نظیر حــج و اربعین و
اجتماعات دینی یومیه و مناســبتی ،روحانیــت و حوزههای
علمیه و مرجعیت و رهبــری دینی ،نذورات و زیــارت و ...کار
میکننــد و از اســاتید ما هــم بهعنوان دســتیاران مقیــم ،زیاد
استفاده میکنند و حتی شائقاند تا امکانی فراهم شود که به
شخصه در این میادین حاضر شــوند و از نزدیک و بیواسطه
بــه بررســی و مشــاهده ایــن پدیدههــای شــگرف بپردازنــد.
امــا جامعهشــناس ایرانــی در کار بازخوانــی و برجستهســازی
مســائل آنــان و تحمیــل بــه دانشــجویان مســلمان و ایرانــی
خویش اســت و کمــک به حــل مســائل آنــان .وقتــی هم که
به هر دلیل ،ســراغ مســالهای از این دســت میرود؛ همچون
یک گنگ ،یک توریســت بیگانه به آن مینگــرد و از حداقل
همدلیهایی که به او در شــناخت دقیــق و صائبتر واقعیت
کمک میکند ،ابا دارد.
ً
معتقــدم کــه علــوم انســانی و مشــخصا جامعهشناســی،
تواناییهــای خوبی بــرای شــناخت برخی وجوه ایــن پدیده
دارد و در صورت اســتمداد و همکاری با دیگر علوم قادر است
ً
بــه درک نســبتا جامعــی از آن هم برســد .ایــن که چــرا چنین
کاری را نمیکند یا هنوز بدان راغب و وارد نشده است؛ دالیل
مختلفی دارد که باید در مجال دیگــری بدان پرداخت .تنها
به ذکر همین نکته اکتفا میکنم که بخشــی از آن به موضوع
برمیگردد و بخشی هم به شناسنده.
برخــی پیــادهروی اربعیــن را بــا فســتیوالهای غربــی
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کاروان
مقایســه میکننــد .وجهتمایــز راهپیمایــی اربعیــن بــا
فستیوالهای معمول غربی چیست؟
قیاســی معالفارق اســت .کســانی از ســر ســادهنگری و شــاید
بهمنظــور کوچکشــماری ،دســتههای عــزاداری را بــا
کارناوالهای غربــی مقایســه کردهاند ؛ اما ندیدم کســی این
مقایســه را در باب پیادهروی اربعین انجام داده باشد .البته
ممکن است تحلیلهایی که به برجستهسازی وجه تفریح و
تفرجی اربعین مبادرت کردهاند به چنین مقایسهای نزدیک
ً
شــوند ؛ اما تفاوتها میانشان بســیار زیاد اســت .اوال برخالف
کارنــاوال کــه «تماشــا» در آن حــرف اول را میزنــد؛ در اینجــا
همه بازیگرنــد و مشــارکتکننده .بهعالوه اینجــا همهچیز بر
محور یک شــخصیت متعالی و یک واقعه معنادار میچرخد
و واجد پیامهای روشنی برای زندگی اســت و از همینرو هم
بسیار جدی اســت .در آنجا اما هنرنمایی و ســرگرمی بیش از
پیــام ،برجســتگی یافته و ســمت و ســوی اغوا و سرخوشــی و
خودفراموشــی پیدا کرده است .البته حســاب کارناوالهای
مذهبی در غرب را باید از کارناوالهای سرگرمی جدا کرد.
ضمــن اینکــه بنــده ضــرورت ایــن مقایســه را نمیفهمــم.
مقایســهها به چند دلیل صورت میگیرند .یکــی از رایجترین
دالیل آن «ســادهگزینی» اســت که به نظــر میرســد در اینجا
هم بیش از دالیل دیگر نقش داشــته اســت .مقایسه اربعین
بــا کارناوالهــای غربــی بــه جــز انگیزههــای ایدئولوژیــک
معتقدانش ،ناشی از همین سادهگزینی است.
ســادهگزینی پایــه رویکردهــای تحویلــی در علــوم انســانی
اســت .بدیننحو که با احاله کــردن یک پدیــده پیچیده به
یــک پدیــده ســادهتر یا یــک پدیــده کمتر شــناخته بــه پدیده
شناختهشدهتر ،آن را معرفی میکنند .این کار برای تحلیلگر
و مخاطب غربی شــاید توجیهپذیر باشــد؛ چون دستی از دور
بر آتش دارد و کارناوال را بیش از اربعین میشناسد .اما برای
تحلیلگــر و مخاطــب ایرانــی چــه توجیهــی میتواند داشــته
باشد؛ مگر بخواهد به ما بفهماند که او هم کارناوال را بیشتر
از اربعین میشناسد و با آن قرابت بیشتری احساس میکند.
ً
موضع روشنفکرانه و فضلفروشــانه و ظاهرا پرخریداری هم
هست .با این مقایسه درواقع نوعی تقدم و اصالت و اهمیت
بــرای کارنــاوال قائــل شــده اســت .مثــل همــه پدیدههــای
دیگری که اصل آن در غرب اســت یا اول بار در آنجا به وقوع
پیوسته است .بدین طریق راه استفاده از تئوریهای غربی
هم برای تحلیل این پدیده باز میشود و کوتاهیهای مزمن
در کشف مسائل خود و عرضه تئوریهای مناسب برای آنها
همچنــان پوشــیده میمانــد .غربیها در دیــدن کارنــاوال و
تئوریســازی برای آن درســت عمل کردهاند؛ مــا اما بهجای
الگوبــرداری از خطمشــی اصولــی و علمــی ایشــان ،به ســراغ
ادبیــات تولیدشــده و حاضــر آمــاده آنهــا میرویــم و نظریــات
پیرامــون کارنــاوال را بــه ضــرب و زور ،بــه موضوعــی بهکلــی
متفاوت از آن تحمیل میکنیم.
میتوان گفت کــه پیــادهروی اربعیــن ،بزرگترین کنش
ً
تاریخــی و جمعی انســان در قرن حاضر اســت کــه تقریبا
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آنجا میدان
عاشقی است و
عاشقان اباعبداهلل
با تمام وجودشان
حضور مییابند؛
با قطع نظر از
آثار و پیامدهای
بیرونیاش و
بیاعتنا به نگاه
و قضاوت ناظران
آن .پیشران
حاضران در
صحنه ،تنها
انگیزههای دینی
ایشان است؛
پیش و بیش از
آنی که نتایج و
ثمرات اجتماعی
و سیاسی این
حرکت برایشان
مهم باشد

همــه ابعــاد اجرایــی آن« ،مردمــی» اســت .ایــن دو گزاره
یتــوان مــورد تحلیــل قــرار داد؟ چــه عوامــل
را چگونــه م 
جامعهشناختی ،روانشناختی و حتی تاریخی ،موجب
به وجود آمدن چنین اتفاقی شده است؟
بلــه اگر چنیــن تعبیــری بشــود ،گــزاف نیســت .امــا مهمتر از
شکســتن رکوردهــای جهانــی از ایــن حیــث ،همچنانکــه
عرض کــردم ،واقعیتهای ســطح خرد آن اســت .در ســطح
فردی و در روابط بینافــردی؛ در الیههای پنهــان و درونیتر؛
در ســطح پدیــداری و معناشــناختی .رســانههای بصــری و
فیلمسازان مستند به مراتب بیشــتر و بهتر از جامعهشناسان
و حتــی مردمشناســان و صاحبنظــران مطالعــات فرهنگی
در دیــدن و نشــان دادن گوشــههایی از ایــن جنبههای خرد
موفــق بودهاند .به مراتب جامعهشــناستر و مردمشــناستر
و فرهنگشــناستر از مدعیــان این علــوم ظاهر شــدهاند .در
واقع بار آنــان را هم به نوعــی به دوش کشــیدهاند .اگر خوب
نظر کنــی خواهی دیــد که در ایــن پدیده همــه چیــز از مردم و
ً
از بدنــه نشــات میگیــرد تــا از رئــوس و از نخبــگان .قبــا هم
گفتم که جریان نخبــگان و کارگزاران یا نســبت به این قبیل
حرکتها بیاعتنا هســتند یا خوشهچین دســتاوردهای آن.
منافــع چندجانبهای کــه دولت عــراق و ایــران از این حرکت
سراســر مردمی میبرند و مســائل و مشــکالتی را که با آن حل
میکنند ،به مراتــب بیش از هزینــه و مایهای اســت که برای
آن میگذارند.
نقــش و کارکــرد راهپیمایی اربعیــن برای جهان تشــیع و
همچنین کل جهان چیســت؟ بهطور کلی ظرفیتهای
فرادینی اربعین چیست؟
مایل نیســتم اربعین را از این جنبه ببینم .نه اینکه واقعیت
نــدارد یــا مهم نیســت؛ چــون آشــکارترین نمــای مشــهود آن
اســت و بارزترین وجهی که همــگان بدان پی بــرده و اذعان
کردهانــد .متوقــف مانــدن در ایــن وجــه از ماجــرا امــا باعــث
میشــود تا الیههــای عمیقتر آن ،مغفــول و در ســایه بماند و
حتی قربانی جنبههــای کارکردی و کالن آن شــود .میدانید
که توجیهات و تبیینهای کارکــردی از دین برای دینداری،
ً
بســیار آســیبزا اســت؛ خصوصا اگر با اطالق و انحصار همراه
باشد و به کنشــگران منتســب شــود .نگاه کارکردی ناظرین
را هــم از فهــم درســت و تبییــن صائــب پدیدههــای دینــی
بازمیدارد .آنجا میدان عاشــقی اســت و عاشــقان اباعبداهلل
بــا تمــام وجودشــان حضــور مییابنــد؛ بــا قطــع نظــر از آثــار و
پیامدهــای بیرونیاش و بیاعتنا به نــگاه و قضاوت ناظران
آن .پیشــران حاضــران در صحنــه ،تنهــا انگیزههــای دینــی
ایشان است؛ پیش و بیش از آنی که نتایج و ثمرات اجتماعی
و سیاســی این حرکت برایشــان مهم باشــد .آنها فر ع بر این
اصلانــد و تحصیــل حاصــل .چنانکه مولــوی میگویــد «هر
که کارد قصد گنــدم بایدش؛ کاه خــود اندر تبــع میآیدش».
اشــارت بعــدی مولوی شــاید مهمتــر از ایــن باشــد؛ بالفاصله
َ
میگویــد :کــه بــکاری بــر نیایــد گندمــی .یعنــی اگــر بهجای
عاشــقی بــه دنبــال نمایــش و دیدهشــدن باشــی ،هــر دو را از
دست خواهی داد.

کاروان

یک اعتکاف سیار
دکتر احمد دهدار

رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار بــا جمعــی از موکــبداران عراقــی حرکــت عظیــم
پیمایی اربعیــن را ظرفیت و ابــزاری در جهت نیل امت اســامی بــه «تمدن نوین
راه
ِ
ظرفیت عراقّ ،ّ
اسالمی» دانستند و فرمودند« :اگر ّ
ظرفیت
ظرفیتهای کشورهای اسالمی
ایرانّ ،
ظرفیت کشورهای دیگر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا -بر روی هم مجتمع بشود،
ّ
اگر ایــن ّ
ظرفیتها به هم برســند ،این دســتها در هــم گره بخورنــد ،آن وقت امت اســامی
َ
عــزت الهــی یعنی چه؛ ّ
نشــان خواهد داد که ّ
تمــدن عظیم اســامی را بــه جوامع عالم نشــان
خواهند داد؛ باید هــدف ما این باشــد و این راهپیمایــی اربعین میتواند یک وســیله گویایی
ّ
برای تحقق این هدف باشد».
در خصوص حرکت پرشــور اربعین حســینی ،ســخت اســت که باقاطعیت بگوییم مهمترین
چیستی ظرفیتهای تمدنی و تاریخی این منسک
ویژگیهای آن چیست .به نظرم باید به
ِ
بپردازیــم .نکتــه اول این اســت که در این منســک مــا به نوعــی شــاهد معنویتی متفــاوت از
جنس معنویتهای دیگر در اســام هســتیم .معنویتهایی مثل نماز و روزه و دیگر مناســک
ً
معنــوی در اســام معموال یــک مکان خــاص و یــک ثبــات و تمرکــزی دارد ،اما منســک اربعین
حسینیعلیهالسالم گویایکاعتکافسیار است.
ً
بر خالف اعتکافهای پیشــینی که مثال به مســجد یا و مــکان مقدس دیگــری میرویم و چند
روز آنجا خودمان را محصور میکنیــم و به صورت متمرکز و ثابت به عبــادت میپردازیم ،این
منسک اما از این ویژگی برخوردار است که عبادتش از جنس عبادت در حال حرکت است.
در واقــع یــک نــوع اعتــکاف جمعی ســیار اســت کــه در آن هــر اقدامــی کــه انجــام میدهیم،
زندگــی عادی مثل خــوردن و حــرف زدن و خوابیدن و بحــث علمی یا ذکر
اقداماتــی از جنس
ِ
گفتن و نماز خواندن و هر کاری از این جنس کنشها ،خودش مصداقی از این عبادت و این
اعتکاف ّ
سیار است.
شــاید به تعبیــر دیگــری بتوان گفــت که جــواز رفتارهــای متکثــر در متــن این منســک باعث
میشــود که سالک خسته نشــود و ســالکان بســیاری با ذواق متکثر و با ظرفیتهای جسمی
و روحی متکثــر بتوانند با این منســک نســبت بگیرند .همیــن ویژگی به نوبه خــودش باعث
میشود که هر ســال جمعیتی بیش از سالهای گذشــته را بهســمت خودش دعوت کند .در

ویژگی حرکت اربعین با یک شیبی ،به آن استعداد
واقع این
ِ
جهانی شــدن میدهــد و مــا در همین دهــه اخیر نرخ رشــد و
شتاب این شیب را بهوضوح دیدهایم.
دیگــر ایــن منســک« ،نظــم معنــوی» آن
نکتــه و ویژگــی
ِ
اســت .بر خالف نــگاه اولــی و بدوی بــه قضیه کــه در بعضی
مــوارد بــه نظــر میرســد شــاید نظــم دقیقــی رعایــت نشــده
ً
باشــد ،مثال در مقوله بهداشــت ،اما وقتی به صورت کیفیتر
تأمــل میکنیــم ،متوجه میشــویم که نــه ،در اینجــا نوعی
نظم حاکم اســت که باعــث میشــود میلیونها نفــر در یک
زمان و جغرافیــای محــدودی بتوانند حوائج عــادی زندگی
خودشــان را تأمین کنند و در عین حال ،احســاس سلوک در
یک طریق معنوی داشته باشند.
ً
جهان
عرفــی
مدیریــت
های
ایــن پدیده اساســا بــا شــاخصه
ِ
ً
امــروز همخوانی نــدارد .مثال مــا نمیتوانیم با ایــن مدیریت
عرفی بیست میلیون جمعیت از اقوام مختلف از کشورهای
ُ
مختلف را با زبانها و بــا خلق و خــو و فرهنگهای مختلف
را در یک زمــان و مکان محدود و مشــخصی جمع کنیم و در
عین حال کمترین ناهنجاری و تنش مذهبی و خشــونت را
شاهد نباشیم.
همه سالکان این طریق گویی در قراردادی نانوشته متعهد
شــدهاند به یک اصولــی از جنس اصول معنــوی .انگار همه
در محضر امام حسین علیه ّ
السالم هستند.
انگار همه در ایــن دایره مغناطیســی امام معصــوم ،حلیم و
باگذشــت و بااخالق شــدهاند و ایــن را همــه بهوضوح حس
کردهاند.
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امر سیاسی و پیاده روی اربعین

برقی از منزل لیلی
تابانده شده
علیرضا سمیعی

ما بــه ســمت کربــا راه افتادیــم و وقتــی برگشــتیم دیدیــم پشــت ســرمان حرفهایی
میزننــد .تلویزیــون اعــام کــرد  ۲۷ملیون نفــر در ایــن راهپیمایــی صلحآمیز شــرکت
کردهاند .بعضی به استقبالمان آمدند و کســانی روبرگرداندند؛ اما مثل آدمهایی که طاقتشان
طاق شــده زبان هجو و کنایه باز کردنــد .آنها ما را مالمــت میکردند که تبدیل بــه پیاده نظام
سیاســت رســمی دولتهــا شــدهایم .عراقیهایــی کــه در همراهــی یــا میزبانــی ســنگ تمــام
گذاشــتهاند از ایــن جــور حرفهــا ســردر نمیآورنــد .نــه اینکــه زبــان فارســی را نفهمنــد .آنهــا
نمیتوانند درک کنند که چگونه دولتی خارجی آمده و ایشان را مجبور کرده به رغم فقری که
دارند ،این طور به پای اشغالگران بریز و بپاش کنند.
اگر سیاســتمدارانی توانســتهاند چنان طرح عظیمی را پیــاده کنند باید به آنهــا تبریک گفت.
زیرا به موفقیت بیسابقهای دســت یافتهاند .توفیقی که هر سیاســتمداری در خیالش بافته
اســت .این گمانها به قدری خندهدار اســت که میتوان با شــوخ طبعی از کنارشان گذشت.
اگر مــا منتظر نشســته بودیم تا به اشــاره سیاســت دولــت خودمان چهــار روز پیــادهروی کنیم
خوب است آنها هم بگویند به اشــاره کدام سیاســت دولت خارجی در پوستین هموطنانشان
افتادهانــد .اما بعد ،چیزی که این وســط روی دســت تفســیرگران میماند مردمی هســتند که
ً
واقعا رفتهاند و بی زد و خورد در شهر کوچکی جمع شدهاند.
میگویند انســانها ،در جایی که امید باشــد جمع میشوند .اشــکال چنین حرف درستی این
اســت که نمیگوید تنها وقتی انســانها در جایی جمع شــوند امیــد به وجود میآیــد .این یک
دعوای ســاختگی منطقی نیســت که با ایده رابطه علت و معلول حل و فصل شود .نمیتوان
نشــان داد که روی خط زمان ابتــدا امید میآید و ســپس چونان علتــی ،افراد را جمــع میکند.
چون علی االصول ،افراد با امید و با جمع شدن مردم میشوند.
ایــن اشــتباه از آنجــا ناشــی میشــود کــه مــا امیــد را بــه صــورت «امیــد بــه چیــزی یــا به کســی»
ً
میشناســیم .مثال امید به پیــروزی یــا امید بــه فرمانده .انــگار امید در نســبت یافتــن با چیزی
تبدیل به امید میشود .اما آیا میتوان پرسید خود امید چیســت؟ در فارسی باستان کلمه امید
به صورت هومائیتا و یا هومائیتیا و یا هومائیتی ،ضبط شده است .هومائیتا از دو کلمه «هو» به
معنی خوب و خوش و نیکو و «مائیتا» به معنی اندیشــه و نظر ،تشــکیل شــده است .اما معنای
کلمات در فرهنگ لغت نیز با کمک سایر کلمات در همان فرهنگ نیز شناخته میشوند.
در واژه نامه تعریف کلمه با توضیح و گاهی با نشان دادن کاربردش در شعر و نظم روشن میشود.
طوری کــه گویی تــا کلمــه را با کاربــردش یــا در نســبت بــا کاربــردش نیازماییــم در تاریکــی باقی
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ً
میماند .ما به چنین کاری تعریف می گوییم .مثال فالســفه در
تعریف انســان آوردهاند که «انســان حیوان ناطق است» .این
به آن معناســت که نمیتوانیم انســان و حیوان ناطق را بدون
نســبتی که با هم داردند درک کنیــم .حیوان ناطق ،با انســان
یشــوند .ایــن دو کلمه در
و انســان ،با حیــوان ناطــق روشــن م 
تاریکی غیر قابل فهمی باقــی میمانند تا اینکه عاقبت کســی
آنها را در نسبت با هم قرار دهد و تازه آن وقت معلوم میشوند؛
یعنی به علــم میآیند .بحــث در این نیســت که چیزهــا قبل از
نسبت یافتن هســتند یا نه .موضوع این اســت که چیزها پس
یشــوند .این ظاهر شــدن ،صیرورت،
از نســبت یافتن ظاهر م 
فرایند یا داستان داشــتن اســت .اینکه چیزی هست یا نیست
وقتی قابل اشــاره میشود که ســئوال به «چگونه بودن» تغییر
کند .چیزها همواره نحوهای از بودن دارند.
حال میتوانیــم یک قدم به عقب برگردیم و بپرســیم که امید
پیش از نســبت «به» چیزی در چه نســبتی قرار دارد .زیرا امید
همان طور که در نســبت با «به» قرار دارد در نســبت با «در» نیز
واقع شده اســت .امید در کجاســت؟ امید در انســان است زیرا
انسان میتواند آینده و سرنوشتی داشــته باشد .ولی چنانچه
یشــود .این
گفته شــد انســان نیز در نســبت با چیــزی ظاهر م 
ظاهر شــدن ،این حرکت ،این داســتان و سرنوشــت داشتن با
یشــود .پیش از چنین نســبتی انســان و امید در
امید ممکن م 
تاریکی جدا از هم پوشیدهاند .انســانهای پراکنده و انتزاعی
یشــوند .هــر بحثــی در جامعه
با امیــد گــرد میآینــد و مــردم م 
شناسی ،اقتصاد یا سیاست متوقف بر ظاهر شدن مردم است.
انســان و امید و موضوع امید به هم وابســتهاند .این چیزها را
نمیتوان در ترکیبی مصنوعی ســرهم بندی کــرد .فقط پس
از ترکیبــی تألیفــی ،بــا یکدیگــر هماهنــگ و یگانه میشــوند.
این هماهنگــی و یگانگی ظهــور یافتن مردم اســت .با چنین

کاروان

تجلی مبارزه عینی
با تمدن غرب
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل محمدی

ظهوری ،امکان شناخت اجتماع ،درافکندن برنامه اقتصادی و بنیاد
گذاشتن طرحی سیاســی به وجود میآید .پس نپرســیم مردم با کدام
دســتور سیاســی به راه امامشــان رفتهاند .بلکــه بهتر اســت به نحوی
پدیدار شناسانه سئوال کنیم چه امکانی برای ما گشوده شده است.
عــزاداری بر امــام مظلــوم در روز عاشــورا صورتــی غیر عــادی مییابد.
مــردم دســت از کار میکشــند و حتــی آدابــی کــه طــی ده روز رعایــت
میکردنــد کنار میگذارنــد .گویی زندگی به احترام ســوز و گــداز بزرگی
میایســتد .امــا مراســم اربعیــن چنیــن غمــی را به صــورت زندگــی در
مــیآورد .راهپیمایــان در پرتــو غمی کــه دارنــد میخورند و معاشــرت
میکنند و گاهی حتی دور هم میخندند .تمام زندگی با جزئیاتش در
اربعین دوباره برپا میشود.
ما داریم یاد میگیریم چگونه میتوان از بن اندوهی ،تمدن ساخت.
کســانی که بــه زحمــت میتوانســتند توصیفــات زندگی پــس از ظهور
را تصور کننــد در هفتهای ســراپایش را برانــداز میکنند .پــس از ظهور
منجــی مــردم هــم را چونــان موجوداتــی درخشــان و مقــدس پــاس
میدارنــد .ایــن همــان تجربه اســت کــه اکنــون در مــدت محدودی
مانند برقی از منزل لیلی تابانده شده.
آوردهاند که در صدر اســام وقتی میخواســتند مبدئــی را برای تقویم
مسلمین مشخص کنند پیشنهاد امیرالمؤمنین پذیرفته شد .ایشان
عقیده داشــتند هجــرت پیامبر از مکــه به مدینــه بنیاد تمدنی اســت
که داشــت ســاخته میشــد .پیــاده روی در اربعین نتیجــه آری گفتن
به سیاستمداران نیســت؛ ولی سیاســت را ممکن کرده .سوءاستفاده
از حضــور مــردم و یــا امــکان سیاســت کــردن هــر دو در بزنگاههــا رخ
میدهد .بر ماســت که در صحنه برپا شــده نقشــی ایفــا کنیم .همین
ً
حاال هم میتــوان ناله دولتهــای متخاصم عربــی و احیانــا غربی را
در خردهگیری بعضیها شــنید .کافی اســت همین  ۲۷میلیون نفر به
مدیترانــه برونــد و آبتنی کننــد .آن وقــت خواهیم دید کــه موج این
همایش ،آب در خوابگه چه کسانی میافکند.

شــکوه و ظرفیت هدایتــی پیــاده روی در مســیر اربعیــن را نباید به
فضیلت بیکران زیــارت امام حســین(ع) و حتی فضیلــت زیارت با
پای پیاده ،منحصر ساخت .شیعیان در مناسبتهای دیگر هم مفتخر به
تاج زوارالحسین(ع) میشوند .پیاده روی اربعین را باید مانور اقتدار شیعی
دانســت که خارج از برنامهها و تصمیمهــای طبیعی ،به فرهنگی پیشــرو
تبدیــل شــده اســت .تمــدن غربــی بــا محوریــت لــذات و شــهوات بدنــی و
رویگردانی از حقیقت متعالی انسان شکل گرفته و به مدد رسانه و تبلیغات
ســعی در اصیل نشــان دادن نازلترین ابعاد و امیال انســانی دارد .عالمان
درداندیش ،برای مقابله با این فرهنگ حیوان محور ،سالهاســت تالش
میکنند که بایــد تمام زحمات ایشــان را ســتود ،لکن اربعین تجلــی مبارزه
عینی با تمدن غرب و مظاهر آن است.
اگر اقتصاد سرمایهداری ،اصالت و انباشــت ثروت را محور قرار داده است و
توانسته است حتی در چشم برخی دینداران جا کند ،اربعین تجسم انفاق
بدون چشمداشــت اســت .میزبان ،از یک ســال قبل ســهمی از رزق روزانه
خود را برای چنین روزی پسانــداز میکند و میهمان نیز هزینه میکند تا بر
هیبت این تجمع عظیم بیفزاید.
تمدن مــادی ،بر تنــور امتیــازات پــوچ مــادی و نــژادی میدمد تــا مردمان
جغرافیــای غــرب را از شــرق ،ســیاه را از ســپید ،عــرب را از عجــم و ...ممتاز
کند .امــا در اربعیــن تمام ایــن اعتباریــات فرومی ریــزد .عربها با اشــتیاق
از عجمهــا پذیرایی میکننــد .زائران متمکــن و کمتر برخــوردار در کنار هم
پیاده میروند و با هم در صف غذا میایستند .چهرههای مرجع اجتماعی
و نخبــگان علمی پــای تــاول زده ســادهترین مردمــان را نــوازش میکنند،
همگی در ســادهترین موکــب میآرامنــد ،از غذایی مشــترک میخورند .به
راســتی جز در مشــعر و عرفات کجا میتوان چنین ظرفیتی بــرای انقطاع از
عناوین ساختگی پیدا کرد؟
تفکر غربی سالهاســت ســعی در ترویج فردگرایی دارد .تساهل و تسامح و
بی تفاوتی را با نقاب رعایت حریم خصوصــی نهادینه میکند ،ولی اربعین
اوج حساسیت به دیگری اســت .اربعین یعنی دغدغهمندی به اطرافیان
کم توان و توان یاب! بسیاری از کسانی که در شهرنشینی و فرهنگ مادی
دعوت به بی تفاوتی میشدند ،اینجا چشم میگردانند تا بتوانند کولهای
بردارند و دیگران را یاری کنند .جوانان دنبال وظیفهای جدید هســتند نه
فرار از تکلیف .اربعین تمرین حرکت کاروانی اســت! اربعین تجســم انفاق
است و ایثار!
فرهنــگ مصــرف گــرای غــرب ،شــکم پرســتی و راحــت طلبــی را بــرای
فراموشــاندن حقیقــت متعالی انســان ترویج میکنــد ،ولی اربعیــن ،تجلی
اســتقامت و صبر عاشــقانه اســت .کم خــوردن ،کم نوشــیدن ،خســتگی،
تاول پا و ...همراهان دوست داشتنی این سفرند .آنقدر که کسی به خاطر
این سختیهای ظاهری ،از آمدنش پشــیمان نیست .کودکان نیز هرچند
با ســختی اما مشــتاقانه دوســت دارند قدمهای بیشــتری بردارند .اربعین
طلیعه فروریختن پایههای پوشالی تمدن غربی است.
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پنج تأثیر جامعه شناختی پیادهروی اربعین

کنش عقالنی
معطوف به ارزش الهی
محمدرضا بختیاری

پیادهروی اربعین به عنوان حرکتی نامیرا و نو شــونده نمایانگر یک زیست اجتماعی
قوام یافته از نژادها و زبانها و قومیتها در یک سرزمین است .اگر بخواهیم تخیل
خــاق جامعــه شناســانه را در مطالعه پدیــده «زیــارت» بــه کار بگیریم ،بایــد زیارت را نــه تنها
مرتبــط با زائــران ،بلکه در شــبکه وســیعی از روابــط اجتماعی انســانهایی که به زیــارت باور
دارند ،مورد مطالعه قرار دهیم .در این صورت ،همه آنها که در تعامل مشترک با یکدیگر قرار
میگیرند تا زیارت جمعی شکل گیرد ،در محدوده بررسی ما قرار خواهند داشت.
     تأثیر اول :پیوند دو ملت با فرهنگهای متفاوت و منازعات متعدد
«مناســک زیــارت در فرهنگ شــیعه و ایرانی موســم مشــخصی نــدارد .تنهــا مراســم مذهبی
عظیمــی (که وابســته بــه حضــور فیزیکــی) کــه در اســام موســم مشــخصی دارد ،حــج تمتع
اســت کــه در آن مــردم در یک زمــان و مکان گــرد هــم میآیند .بــا این وجــود ،تفــاوت زیارت
پیاده اربعین با مناســک حج تمتع این اســت که برخالف حج تمتع ،پیــادهروی اربعین یک
مناسک واجب در فقه شیعی محسوب نمیشود.
زیارت پیاده اربعین شرایط و پیچیدگیهایی در بستر اجتماعی و زمانی دارد .این پیادهروی
را به خصــوص شــیعیان عراقــی بعد از ســقوط صــدام رونق دادنــد و تا چند ســال پیــش ،این
پیادهروی یک ســنت عراقی  -عربی بوده و عموم مردم جامعه ما ،همســان با این روزها ،در
این تجمع بزرگ حضور پررنگ نداشت.
این حرکت در بستر اجتماعی و فرهنگیای رخ میدهد که مناقشــات زیادی را از سر گذرانده
است .در ادوار مختلف به ویژه دهه  ،60از جمله مناقشــات ارضی و ژئوپولتیک تاریخی بین
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ایــران و عــراق کــه مهمتریــن و آخریــن آن جنگــی تحمیلی
هشــت ســاله و پر تلفــات میان دو کشــور بــوده اســت .عالوه
بــر ایــن ،تفاوتهــای قومــی ،زبانــی و مذهبی بیــن دو ملت
وجود داشــته که این انــدازه درهمآمیــزی آنها چنــان که در
پیادهروی اربعین میبینیم اتفاق سادهای نبوده است».
     تأثیر دوم :آ گاهی جمعی زائران
برای پیمودن هدفی متعالی
حضــور انســانها بــا ســطح اجتماعــی مختلــف و پیمــودن
دوشــادوش مســیری معیــن در راهپیمایی میلیونــی اربعین
بیانگر این حقیقت است که اشتراکات عام مهم به ویژه اگر
این هدف ،الهــی و معنوی هم باشــد وحدت آفرین اســت و
انســجام و همبســتگی میآفریند و «جمعگرایــی» را به جای
«فردگرایــی» و «عامگرایــی» را بــه جــای «خاصگرایــی»
جایگزیــن میکنــد .چــرا کــه وقتــی مســیر الهــی اســت و در
جهت آن قدم برداشته میشــود دیگر تفاوتها معنا ندارد و
اختالفات نادیده گرفته میشوند.
راهپیمایــی اربعیــن یک حرکــت خودجــوش «مــردم بنیان»
بــر اســاس ارزشهــای الهــی اســت که خــود مــردم بــر مبنای
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اعتقــادات دینــی و مذهبــی خــود ایجــاد و اداره کردهانــد و به
خوبی هم اداره میکنند .مهمتر آنکه این امر در شرایط خاص
و با بعضی اوقات با سختیهای فراوان ولی با آ گاهی ،عشق و
میل درونی و خودجوش مردم انجام میشود.
     تاثیرسوم :خلق جریان نو شونده اقتدارآفرین
پیادهروی اربعین نشانه شکلگیری جریان و اقتدار جهانی
نوینــی بــرای گروهــی از انســانها بــر اســاس کنــش عقالنی
معطــوف بــه ارزش نامتناهــی الهــی و انســانی اســت .الهــی
و انســانی از این رو کــه بازیگر اصلــی آن حســینبن علی(ع)
است که برای زنده نگهداشــتن دین و ارزشهای انسانی پا
در مسیر دین نهاد.
همیــن حرکــت «نامیــرا» و نــو شــونده نمایانگــر یک زیســت
اجتماعی قوام یافتــه از نژادها و زبانهــا و قومیتها در یک
ســرزمین اســت که در مــدت زمــان معینــی پدیدآورنــده یک
جریان جهانی است.
     تأثیر چهارم :تحول درونی برای فاصله گرفتن
از ناهنجار یهای اجتماعی
هنگامــی که پــای صحبتهای زائــران اربعین مینشــینیم
ً
هــر کــدام در دل نیتــی دارنــد .عمومــا ایــن نیتهــا مرتبــط
بــا فاصلهگرفتــن از برخــی معصیتهــا دینــی ،نافرمانــی و
ناهنجاریهای اجتماعی اســتُ .حســن همجواری با بقاع
متبــرک و مکانهای مذهبــی باعث بــروز حالتهای روحی
خلق شــده و تحولآفرین در این زائران میشــود .این عامل
روحــی میتواند بهتریــن فرصت باشــد که زائران بــه تقویت
عزت نفس و اخالق خود بپردازند.
     تأثیر پنجم :یک تلنگر آسیب شناسانه
علیرغــم اینکــه افــراد بــا قومیــت و مذاهــب گوناگــون در
راهپیمایــی عظیــم اربعیــن بــه شــیوههای گوناگــون حضور
دارنــد و نقشآفرینــی میکننــد ،تاکیــد بــر اینکــه راهپیمایــی
اربعین حرکتی با مرکزیت «بســیج شــیعی» اســت ،چه بســا از
ســوی مفتیهــای وهابی و ســردمداران عربســتان ســعودی
کــه ادعــا دارنــد کشورشــان امالقــرای جهــان اســام اســت به
شیوههای گوناگون مورد تهدید ،شــبهه افکنی یا آسیب قرار
بگیــرد .در این بیــن راهکاری کــه میتواند بــه مقابلــه با این
بینش ناصواب قرار بگیرد بهرهگیری از قدرت رسانه در انگاره
سازی اســت .به عبارت دیگر رسانه میتواند با معرفی الگوها
و مصادیــق عینی ذهنیــت آحــاد جامعه را به ســمت وســوی
معرفتافزایینسبتبهپیادهرویاربعینسوقبدهد.
بیشــک افرادی که در این کنگره باشکوه انسانی و اسالمی
حضور دارند شــاهد هســتند که بسیاری از انســانهای آزاده
از جملــه اهــل ســنت عــراق و پیــروان ادیــان توحیــدی دل
در گرو اهــل بیــت(ع) دارنــد و به همین واســطه بــه خدمت
رســانی و تســهیل ســفر زائران میپردازند و رســانه با نمایش
چنیــن جلوههایی نــه تنهــا پیونــد باشــکوهی از همزیســتی
مســالمتآمیز را به نمایش میگذارند بلکه نقشــههای شوم
دشمنان اسالم و انسانیت را هم بیاثر خواهند کرد.

مدرسه اخالق
حجتاالسالم سیدکاظم سیدباقری

ً
اساسا یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای اربعین ایجاد وحدت ،یکدلی،
هماهنگی و انســجام میان همه مســلمانان اســت؛ باید توجه داشــته باشیم که
دســتاوردهای اربعین ،فرقهای ،حزبی ،جناحی و سیاسی نیســت بلکه اربعین ،فرصتی
برای ایجاد همدلی و صمیمیت هرچه بیشــتر بین مســلمانان در سراسر جهان محسوب
میشــود .یادمان باشــد که اربعیــن تنها مختص به شــیعیان نیســت بلکه بــه همه امت
اسالم تعلق دارد.
از ســوی دیگر آنچنان که میدانیــم از پیروان ادیــان دیگر هم در ایــن گردهمایی حضور
مییابند و این نشــاندهنده ُبعد دیگری از قیام امام حســین(ع) است که اینگونه سبب
همبستگی میان پیروان ادیان میشود.
فــارغ از مســأله وحدتآفرینــی ،در ایــن پیــادهروی شــاهد صــدور یــک پیــام ارزشــی،
اخالقــی ،متعالــی و انســانی هســتیم ،پیــام انســانی عاشــورا بــرای همــه جذابیــت دارد
چراکه امامحسین(ع) در آن روز ،فرقه و گروه مشــخصی را مخاطب قرار نداد بلکه همه
انسانیت و آزادیخواهان و عدالتخواهان جهان را مورد توجه قرار داد و همین کشش
اســت که همه افراد را بهدنبال خود میکشــاند .این گردهمایی پیام بصیرت ،آ گاهی و
یکدلی را برای مســلمانان جهان به ارمغان میآورد .بنابراین ،کسانی که در این ایام در
پیادهروی اربعین حضور دارند ،همســو با پیام حســینی حرکت میکنند ،از سوی دیگر،
تجمعی این چنیــن عظیم ،ابعــاد دیگری نیــز دارد از جمله آنکــه با اقتدا بــه آنچه که در
روزهای حضور در این ســرزمین مقدس شاهد بودیم ،بکوشــیم به دور از تعصبات بیجا
در زندگی حرکت کنیم.
ً
دولتهــا غالبا در چارچوب منافع ملی خودشــان رفتــار و تصمیمگیری میکننــد اما آنچه
کــه در پیــادهروی اربعیــن مشــاهده میکنیم ،حاصــل یک جریــان دولتی نیســت ،یعنی
از ســوی هیچ دولــت و هیــچ حاکمیتی بهصــورت مســتقیم ،پشــتیبانی نمیشــود ،بلکه
حرکت و نمادی از ســوی مــردم اســت و راز مانــدگاری و گســترش آن بهعنــوان بزرگترین
تجمع انسانی ،بههمین دلیل اســت که دولتها در آن دخالت مستقیم ندارند و حرکت،
خودجوش و مردمی است.
این جمعیت میلیونی حول یــک عنصر محوری کــه همان عزتخواهــی و عدالتطلبی
حســینی اســت ،گردهم میآیند و از گرایشها و مذاهب و ادیان مختلف ،ایــن پیام را به
جان میخرند .امت اســام باید هــوادار این نگرش و تالش راهبردی باشــد .بــه یادآوریم
که پیادهروی اربعین در گام نخســت پیروزی مسلمانان ،سپس پیروزی جبهه مقاومت
و ســوم پیروزی همــه آزادیخواهــان و عدالتطلبان جهان اســت .امــا آنچه کــه در ایام
پیادهروی اربعین در اخالق و رفتار زائران متجلی میشــود ،چگونه میتواند در دیگر ایام
هم در سبک زندگی ،نهادینه شــده و ادامه یابد؟ برای پاســخ به این پرسش اشارهای به
َّ َ ْ ْ ُ َ
ین َح َر َار ًه
کالم نبی مکرم اسالم (صلیا
هللعلیهواله) میکنم که فرمودند«ِ :إن ِلقت ِل الحس ِ
َ َ
َ ً
ُُ
ْ ْ
یــن ل َت ْب ُر ُد أ َبدا؛ برای شــهادت حســین(ع) حرارتــی در دلهای مؤمنان
وب ال ُمؤ ِم ِن
ِفی قل ِ
است که هیچ گاه سرد نمیشود».
در واقع ،قیــام امام حســین(ع) یــک شــور و هیجانــی در دلهای مؤمــن ایجاد کــرده که
خاموش نمیشــود .در طول ایام اربعین نســیم خوشی از ســوی کربال به سوی جانهای
ُ
تشــنه مــیوزد و انســان بایــد خــودش را در جهــت رحمــت الهــی و خنــکای پیــام امــام
ّ ّ ُ
حســین(ع) قرار دهد؛ در کالمی دیگر پیامبر گرامی اســام(ص) فرمودنــد« :ان لربکم فی
َ
َ
دهرکم َنفحات اال َفت ّعرضوا لها؛ در ایام زندگی شــما ،اوقات و فرصتهای مناســبی را
ِ
ایام ِ
خداوند در اختیارتان قرار میدهد ،بکوشــید از آن فرصتها استفاده کنید» ،پس اگر این
بهرهگیری به نحو شایســته انجام گیرد و این عشــق ،وارد جان انســان شــود ،باید تالش
کرد که این شــعور آ گاهانه و عشــق شــورآفرین ،ادامــه یابد .حفــظ این ویژگیهــا نیازمند
ممارست در این رفتارها در زندگی روزمره است.
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نگاهی به مؤلفههای تمدنساز راهپیمایی اربعین

تکامل بخش بیداری
نوین اسالمی
یکــی از مهمترین اعتقــادات و مناســک دینــی شــیعیان که در ســالهای اخیــر نمود
بســیاری یافته اســت ،اربعین و انجام راهپیمایی میلیونی در این ایام اســت .حرکتی
کــه از ابعــاد مختلف میتــوان به آن نگریســت .یکــی از این ابعــاد ،جنبــه عبادی آن بــوده که
بیشتر در سطح فردی نمود داشته و روایات مختلفی بر اهمیت آن تأ کید دارند .اما در سطحی
عمیقتر ،راهپیمایی اربعین را میتوان در حکم مناســک تمدنســاز دانســت .مناسک دینی
مانند حج و اربعین گنجینهای عظیم هستند که هرچند به ابعاد فردی ،عبادی و معرفتی آن
کمابیــش توجــه شــده اســت ،امــا بــه ابعــاد اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی آن و جایــگاه و
ظرفیتهای آن در مسیر تحقق تمدن اسالمی و تعمیق معارف دینی در جان مسلمانان توجه
ً
زیادی نشــده اســت .اربعین از این منظر ،صرفا یک آییــن مذهبی و درون دینی نیســت بلکه
باید آن را مانند آیینی انسانی (فرا ملیتی ،فرامذهبی و حتی فرادینی) برشمرد که ظرفیتهای
ّ
تحقق ّ
تمدن نوین اسالمی در برابر تمدن غرب قرار گیرد.
پیدا و پنهان آن میتواند در راستای
در این نوشته قصد داریم به تبیین مؤلفههای تمدنساز اربعین بپردازیم.
راهپیمایــی اربعین نمونــهای از یــک پدیده تمدنســاز بــوده کــه از ظرفیتهــا و فرصتهای
بسیاری در ابعاد مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی برخوردار است؛ لکن
در این نوشتار تالش میشود به مهمترین مؤلفههای تمدنساز این پدیده اشاره شود.
     همگرایی فراملی
تمدنســازی مســتلزم همگرایی و عدم تقابل فرهنگهای متفاوتی اســت که این فرهنگها
در یک اعتقــاد و باور ،مشــترک باشــند .بر ایــن اســاس ،ارتباطــات میانفرهنگــی پیشزمینه
شکلگیری یک تمدن است .در چند سال اخیر ،بحث تمدنسازی و تمدنگرایی به کلید واژه
محافل فکری و علمی کشــور تبدیل شده اســت ،لکن متأســفانه این نگاهها ،بیشتر ملی بوده
و عرصههای فراملــی را مورد توجه قرار نداده اســت .شــکلگیری تمدن شــیعی در ایران بدون
توجه به ظرفیت شیعی موجود در منطقه و جهان امکانپذیر نیست .کشور ایران بدون ارتباط
با دیگر شــیعیان جهان اسالم نمیتواند مدعی تمدنســازی باشــد .مضاف بر این و با توجه به
اینکه امام حسین(ع) مورد قبول همه فرقههای شیعی و نیز مورد توجه بسیاری از اهل سنت و
حتی مسیحیان و ارامنه و … است ،میتوان مدعی شد که مناســک اربعین این ظرفیت را دارد
که وجه نمادین همراهی و همگرایی فراملی در راستای تمدنسازی اسالمی باشد.
     فرهنگسازی اسالمی
شیعیان بخشــی از جهان اســام را تشــکیل میدهند و دارای اندیشــهای بهخصوص در باب
اعتقادات اسالمی هستند .هر چند شیعیان بهواسطه اعتقادات خود و انجام مناسک دینی از
دیگر مسلمانان باز شناخته میشوند و با این اعتقادات و مناسک است که هویت شیعی آنها
شــکل میگیرد ،لکن برگزاری زیارت اربعین به این نحو گســترده باعث میشــود تا این زیارت
مذهبی ،شکل فرهنگی به خود گیرد .لذا با توجه به نشــانههای بارز و آشکار موجود در پدیده
راهپیمایی اربعین ،زیارت اربعین را میتوان فراتر از زیــارت و گردش مذهبی و در واقع نمودی
از فرهنگ اســامی دانســت .از طرف دیگر ،هر فرهنگ و تمدنی برای حفــظ و بازآفرینی خود،
نیازمند گسترش هنجارها و ارزشهای خود ،بهویژه هنجارها و ارزشهای اجتماعی است.
در مراســم اربعیــن ،عــاوه بــر حضــور شــیعیان از کشــورهای مختلف ،بخشــی از اهل ســنت و
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بخشــی از مســیحیان نیــز حضــور دارند و ایــن حضــور ،قابل
گســترش اســت و میتوانــد ظرفیــت بســیار مهمــی بــرای
شــناخت ملــل و ادیــان مختلــف از معــارف اســام و تشــیع با
محوریت شــناخت اباعبداهلل و ماهیت قیام او باشــد و با این
فرهنگسازی در مسیر تمدنسازی اسالمی قدم برداشت.
     وحدتبخشی و امتسازی
یکی از دالیــل تأ کید اســام بر عنصــر وحدت و اتحــاد ،نقش
آن در ایجــاد امــت اســامی و همچنیــن تأثیــر آن در مســیر
تمدنســازی اســامی اســت .راهپیمایــی اربعیــن بهعنوان
یکی از شــعائر بنیادین اســامی ،حرکتــی اجتماعی بــوده و از
جمله مناســک و آیینهای جمعی اســت که بهرغم ماهیت
درون مذهبی آن ،بــه دلیل فرادینــی و فراملیتی بــودن قیام
عاشورا ،ظرفیتهای بسیاری را در زمینهسازی تحقق امت
ّ
واحده دارد که از چند حیث قابل دقت و تأمل است:
تعاون و همکاری :یکی از عوامل ایجاد وحدت ،همدلی،
تعاون و همکاری اســت .در موســم اربعین افراد و گروههای
زیــادی از مناطــق ،نژادهــا و ســلیقههای گوناگــون در کنــار
یکدیگر قرار میگیرند .گروههای اجتماعی که خود را از سایر
گروهها جدا میکنند ،در اربعین تفاوتهــا را کنار میگذارند و
همدلی و تعاون جای آن را میگیرد.
هــدف و روش مشــترک :هماهنگــی در هدفگــذاری،
برنامه ،اجرا و روش باعث میشــود ناخواســته نوعی وحدت
اجتماعــی در میــان راهپیمایــان تقویــت شــده و یگانگــی در
هدف و روش و عمل را در خود به وجودآورند.
دشــمن مشــترک :بــا وحــدت شــکلگرفته ذیــل اربعیــن،
جامعهای با محور شور حسینی تشکیل میشود که مهمترین
عنصر آن مقابله با ظلم و اتحاد در دفاع از مظلوم است.
     مدنیت اسالمی
یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای مهــم تمدنســازی اســامی،
مدنیت اســامی و به عبارت بهتر ،زندگی ســالم اجتماعی زیر
چتر اســام اســت .راهپیمایی اربعین در ایــن خصوص ،یک
معجزه است که تا کنون مشابه آن در جهان وقوع پیدا نکرده
ً
است .این اجتماع عظیم ،با یک اقدام کامال مردمی و فارغ از
دخالــت حکومتها و دولتها صــورت میگیــرد و افرادی که
در این راهپیمایی شرکت میکنند ،بدون کمترین نگرانی ،از
امکانات الزمی که به صورت سیســتماتیک و مردمــی فارغ از
هر گونه تشریفات دســت و پا گیرفراهم شده اســت ،استفاده
میکنند .این اجتماع شیعی ،تمرین بزرگی از مدنیت اسالمی
و نشاندهنده ظرفیت وکارآمدی دین مبین اسالم برای حل
و فصل مســائل اســت .حماســه اربعیــن بیانگر این اســت که
مذهب شــیعه به گونهای کارآمد میتواند بســیاری از مردم را
در این راه بسیج کند.
     ساختارسازی
در راهپیمایی اربعین ،شــاهد حضور جمعیتی عاشق هستیم
که از جــای جای دنیا با طی مســیر ،خود را به کربال میرســانند
تا عشق و عالقه خود را به اهل بیت؟ ع؟ نشان دهند .بیشک
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ساماندهیایننیرویعظیمانسانیمیتواندسرفصلمهمی
نســازی نوین اســامی باشــد .انسجامبخشی
در آغاز راه تمد 
و ساختارســازی که مرجعیت شــیعه در عراق و ایران به وجود
آوردهانــد ،اصلیتریــن عاملــی اســت کــه موجــب شــده مردم
بتواننداز اینفضایمعنویاستفادهبهینهای کنند.
بیشــک اربعین یک ارتباط مذهبی بین مردم شــیعه جهان
اســت و به مردم ایران یا عراق محدود نمیشــود و همین که
متعلق بــه اجتمــاع جهانــی اســت میتوانــد در بحــث تمدن
نویــن اســامی تأثیرگــذار باشــد .البتــه در حــال حاضــر ایــن
ارتباطــات در ســطح مردمــی اســت امــا اگــر ایــن موضــوع به
نخبــگان واندیشــمندان نیــز برســد ،یعنی آنهــا نیــز در این
تجمع حضور داشته باشــند منجر به افزایش مراودات علمی
و منطقی بین مسلمانان و شیعیان سایر کشورها میشود.
     قدرتنمایی اسالم
یکــی از مهمترین مــوارد قدرتنمایــی و نقشآفرینی تشــیع
در صحنه بینالمللی ،خلق حماســههایی نظیــر راهپیمایی
اربعیــن اســت .حماســهای کــه قــدرت تاریخســازی دارد و
همــه تصــورات هویتــی از شــیعه را در درون جوامــع شــیعی و
در بیــرون آن دگرگــون میکنــد .در حــوزه «فرهنــگ» نیــز بــا
اتکاء بــه حرکتهایی نظیر پیوســتن به موج عظیــم اربعین
میتوان در مقابل «تهاجم فرهنگی» غرب مصون ماند .برد
اســتراتژیک فرهنگی ایران در پیــادهروی اربعیــن ،میتواند
تهاجم فرهنگی غرب را ناکام نماید.
همچنین در این حرکت عظیم ،غلبه اسالم سیاسی و انقالبی
بــر اســام محافظــه کار و مرتجعانــه و یــا بــه تعبیــر حضــرت
امام(ره) اسالم آمریکایی  -انگلیسی ملموس است .اکثریت
قریب به اتفــاق جمعیــت را جوانان تشــکیل میدهنــد و این
باعث ایجاد یک مزیت و برتری برای مسلمانان و کشورهای
اســامی و امتیــاز دنیــای اســام در برابر نظــام ســلطه جهانی
اســت .وجود انبوهی از مــردم و جوانــان معتقد و بــا انگیزه در
دین و دفاع از ارزشها و نمادهای آن ،منبع قدرت منحصر به
فردی است که امکان تقلید ندارد .راهپیمایی اربعین نشانه
برتری و بیانگــر قدرت بالقــوهای در میان شــیعیان اســت که
توان دفاع و مقابله با هر خطری را بهوجودآورده است.
     بیداری و آمادگی
مــوج اولیــه بیــداری اســامی بــا الهــام از انقــاب اســامی و
جمهوری اســامی به وجود آمــد و اکنون در قــدم بعدی این
فرآیند بــا ترویــج تفکر عاشــورایی میتوانــد در بیــداری نوین
اســامی منطقــه تأثیرگــذار باشــد .نقشآفرینــی تودههــای
مردمی ایرانی ،عراقی و لبنانی در عظیمترین تجمع جهانی
نشــان میدهد که سیاســت فرامنطقهای جمهوری اسالمی
مثبــت و تأثیرگــذار بــوده و بیــداری ملتهــای منطقــه را بــه
دنبال داشته است.
همچنین مراســم اربعیــن ،موجــب افزایش انتظــار و آمادگی
جهاد میگردد .بهرغم ناامنی به وجود آمده در عراق توســط
جاهلیــت مــدرن عربــی -آمریکایــی ،در طــول راهپیمایــی
اربعیــن ،هیچکــس دغدغــه شــهادت بهدســت تکفیریها

یکی از مهمتر ین
موارد قدرتنمایی
و نقشآفر ینی
تشیع در صحنه
بینالمللی ،خلق
حماسههایی نظیر
راهپیمایی اربعین
است .حماسهای
که قدرت
تار یخسازی دارد
و همه تصورات
هو یتی از شیعه را
در درون جوامع
شیعی و در بیرون
آن دگرگون میکند

را نــدارد و در واقــع راهپیمایی اربعیــن ،تمریــن آمادگی برای
جهاد و ظهور و بروز آمادگی روحی و روانی شیعیان برای دفاع
از دین و جامعه دینی در برابر هرگونه دشمنی است .از برکات
پنهان نعمت راهپیمایی اربعیــن ،همین ایجاد آمادگی دفاع
از دین اســت .لذا نقش تربیت نیرو و کادرســازی راهپیمایی
اربعیــن را نمیتــوان نادیــده گرفــت و صدالبته دشــمنان نیز
متوجه اهمیــت آن هســتند .این وجــه بــاارزش میتواند روز
به روز جبهه مقاومــت را که امروزه نقــش بیبدیلی در جهت
گیریهــا و حرکتهای دنیای اســام در مســیر تمدنســازی
دارد ،بیش از پیش تقویت نماید.
بنابرایــن اربعین ظرفیت تمدنی عظیمی اســت که به عنوان
ثمــره حرکــت عظیــم ســید الشــهدا برجــای مانــده و مواجهه
سادهاندیشــانه و ماننــد یــک منســک فــردی یــا یــک حرکت
ً
جمعی صرفا معنوی ،دست ما را از بهره گیری از ظرفیتهای
آن کوتــاه میکنــد .از ایــن رو و بــا نــگاه تمدنگرایانــه بــه این
مناســک باشــکوه ،امکان گردهمایی فرهنگهای مختلف
وجــود دارد .کربــا بایــد میعــادگاه همــه آزادیخواهــان و
عدالتخواهــان و معنویتگرایان از همه فرهنگهــا و ادیان
باشــد .از همین رو بایــد وجــود غیریتســاز آنرا تا حــد امکان
کمرنگ کرد و بر وجوه بارز عام آن از جمله ظلمســتیزی ،ایثار
و فــداکاری و ازجانگذشــتگی در راه آرمان ،تجملســتیزی و
مقابله با خوی اشــرافیگری و مصرفــی و … تأ کید کــرد .البته
ایــن همراهــی و همگرایــی یکشــبه و بــه یکبــاره حاصــل
نمیشود .شاید سالها زمان نیاز اســت تا از شکافها کاسته
شــود و پیوندها برقــرار شــود .لــذا نباید انتظار داشــته باشــیم
که این اتفاقــات بــزرگ در زمــان و مــکان محــدود اربعین رخ
ً
دهد .راهپیمایــی اربعین ،صرفــا نماد تالشها برای کاســتن
شــکافها و برقــراری ارتبــاط و همگرایــی و همــراه نمــودن
فرهنگها بــا یکدیگــر اســت .و جبرانکننده همــه کمکاریها
و بیتوجهیهــا و بیالتفاتیهــای به این ظرفیــت همگرایی
نیست .تمدنسازی اربعین ،یک فرایند و پروسه زمانبر است
و عجله و بیصبری در نتیجه بخشــی و فقــدان برنامهریزی
دقیــق و منطقــی در جهــت اســتفاده از ایــن ظرفیــت عظیم،
مهمترین آفتهای آن محسوب میگردد.
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کاروان

عروج انسان پسامدرن از
بهشت زمینی به ساحت قدسی
دکتر موسی نجفی

وقتی از مراسم اربعین سخن می گوییم این آئین در شکل امروزیش شامل دو قسمت
در هم تنیده و به هم پیوســته اســت .زیارت اربعین ،ســنت دیرپای شــیعه متصل به
ً
امام معصوم(ع) و راه پیمایی اربعین که قبال در طول تاریخ هم ثبت و گزارش شده است ،ولی
در این شــکل و حال و هوا و وســعت ،مســئله جدیدی اســت .مراســم اربعین با ایــن دو بخش
نوعی آئیــن عبــادی  -سیاســی منحصر بــه فرد اســت .ایــن ممتــاز بــودن از نظر شــکل و نماد
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نه تنها نسبت به ســایر مراسم دنیای اسالم و حتی مذهبی دنیا
بلکه نسبت به سایر مناسک و مناسبتهای شیعه هم تفاوتهایی را نشان میدهد.
اما چرا عنوان شــد که این شــکل از مراســم اربعیــن طلیعه تمدن نوین اســامی اســت؟ ویژگی
مهم تمدن نوین اسالمی که آن را از تمدن غربی متمایز و ممتاز مینماید جنبه «چند ساحتی»
آن در برابر «تمدن تک ســاحتی» و مادیت عالــم مدرن و تمدن غرب اســت .تظاهرات اربعین
با محوریت «انســان کامل» و به شــکل میلیونی ،نوید و نشــانه و نماد خواســت عمیق انســان
معاصر در مقابل «قدســیت زدایی» از عالم اســت و برگشت انسان پســا مدرن از بهشت زمینی
(اتوپیای فیلسوفان عصر جدید) به ساحت قدسی و ملکوتی عالم را بعد از سکوالریزه نمودن
آن نوید میدهد.
شاید این مطلب به پیشگویی میشل فوکو فیلسوف پست مدرن نزدیک باشد که در سحرگاه
وقوع انقــاب اســامی ،در مورد ابعــاد آن در سلســله مقالههایــی با نــام «ایرانیان چــه رؤیایی
در ســر دارند» در مورد این تحول بــزرگ در عالــم معتقد گردید کــه این انقالب ســرمایه عظیم
معنویت را به متن و روابط اجتماعی زندگی ایرانیان برگردانده و این امر ،چندین قرن در تاریخ
زندگی غربیان به فراموشی سپرده شده است! و جالب است که این متفکر فرانسوی رأس این
سرمایه معنوی را برای ایرانیان ،اعتقاد عمیق به حضرت امام حسین(ع) میداند.
     نظریه پیوستگی
وقتی از مراسم اربعین سخن می گوییم و آن را در گستره تمدن آینده اسالمی مطرح میکنیم،
ناخودآ گاه ذهن انســان بین گذشــته و حال و آینده ارتبــاط برقرار میکنــد و میخواهد بفهمد
چه عامل و یا عواملی توانسته است باعث شکوفایی و گســترش این اندیشه و عمل در چنین
سطحی گردد .به زبان علمیتر چطور یک امر سنتی در دنیای قبل از جهان مدرن میتواند در
شــکل وســیعتر و عمیقتر و مردمیتر و موثرتر از قبل در دنیای مدرن و پســامدرن ادامه حیات
مجدد داشــته باشــد .در این قســمت میتــوان از دو مفهوم متضاد «گسســتگی و پیوســتگی»
کمک گرفت.
ما می دانیم تمدن غرب نه در شکل «ابزاری  -تکنولوژیک» آن بلکه در شکل فرهنگی و بسط
فکریش در اغلب جوامــع غیر غربی بحــران هویت و گسســتگی فرهنگی ایجاد نموده اســت؛
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این در حالی اســت که انقالب اســامی ایران با احیای سنت
در عصر مدرن نوعی گشــودگی و انفتاح و افــق جدید را ایجاد
نموده است و در این راستاست که فرهنگ قدسی اربعین در
این شــکل و نمای جدیــد ،نوعی امتداد از گذشــته به ســوی
آینــده را نشــان میدهــد و بــه عبارتــی ایــن پیوســتگی بیــن
گذشته و حال و آینده در نسبت بین اربعین و انقالب اسالمی
مصــداق و عینیــت بخــش «نظریــه پیوســتگی» و اتصــال
گذشته و حال و آینده میباشد.
     عدالت و معنویت  
وقتی از مراسم اربعین ســخن میگوییم جوهره اصلی تمدن
اسالمی در مقابل تمدن غرب در آن خودنمایی آشکاری دارد
و آن محوریت دو عنصر مهم «معنویت و عدالت» حول محور
«انســان کامل» و ولی خدا یعنی امام معصوم(ع) اســت .این
در حالی اســت که مادیت و آزادی با ریشه یابی سکوالریسم و
اباحهگری در قلب تمدنیغرب جلوهگری میکند.
بازگشــت مفهوم عدالت در زندگی اجتماعی و سیاسی بشر در
اندیشهها و مکاتب دیگر هم دیده میشود ولی این فضیلت
یعنی عدالت که گم شــده بشــر قدیم و جدید اســت همیشــه
ً
با دشــمنان و آســیب خاص خــودش روبــرو بوده اســت ،مثال
جریان سوسیالیســم کــه روزگاری نیمی از جهــان را در اختیار
داشــت در مقابــل جبهــه رقیــب یعنــی لیبرالیســم از عدالــت
ســخن میگفــت ولــی نــه ایــن عدالــت واقعــی بــود و نه بشــر
میتواند در سایه اندیشههای ناســوتی و غیر الهی این گوهر
ناب را در وجود خود و در حیات سیاسیاش صیقل دهد.
حتی عدالت در اندیشههای دنیای اسالمی و در تاریخ اسالم
بدون حضــور امام معصــوم به وســیله «مصلحــت و امنیت»
بارها به مســلخ برده شــده اســت .در راه پیمایــی اربعین این
مفهوم کلیدی و محوری اسالم شــیعی در مساوات اسالمی و
رفتار و مناسک مختلف نه در نظر که در عمل و به عینه قابل
رویت است.

68
نویسـندگان ایرانـی در سـالهای گذشـته آثـار زیـادی دربـاره اربعین بـه ویژه
بـا محـور قـرار دادن راه پیمایـی آن ،خلـق کردهاند .در این بخش به معرفی
برخی از این کتابها پرداختیم و بخشهایی از آنها را برای آشنایی بیشتر
شـما بـا متـن کتـاب بـا هـم مـرور میکنیـم .اولیـن مطلـب بـه معرفـی رمـان
«اربعین طوبی» اختصاص دارد .در این اثر شخصیت طوبی داستان زندگی
خـود را در مسـیر پیـاده روی اربعیـن از بصـره تـا کربال بـرای نوههایش تعریف
میکنـد .مطلـب بعـدی کتـاب «اربعیـن در گـذر زمـان» را معرفـی میکنـد.
ایـن اثـر بـا هـدف پاسداشـت ،ترویـج و تبییـن آیین پرشـکوه و حرکـت آفرین
اربعیـن و تبییـن عقب ههـای فکـری و تاریخـی ایـن واقعـه پرشـور و بـزرگ بـه
رشته تحریر درآمده است .گفتگوی انتقادی با علی مؤذنی نویسنده رمان
بهـای «پیـاده تا
«احضاریـه» مطلـب بعـدی ایـن بخـش اسـت .معرفـی کتا 
بهشـت» کـه سـفرنامهای بـا موضـوع پیـادهروی اربعیـن اسـت« ،عمـود آخر»
کـه شـامل مجموعـه روایتهایـی از خاطـرات مربوط به پیـادهروی  ۴۰نفر از
شهدای مدافع حرم در مسیر نجف تا کربال است و گفتگو با نویسنده کتاب
«موکـب آمسـتردام» از دیگـر مطالـب این بخش اسـت.

کتاب

اربعین طوبی
ترجمانی از «هل من ناصر ینصرنی»
آنها قدر ارزشهای اسالمی را بیشتر از ما میدانند

ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

اربعین طوبی
محمد ثابت قدم

«اربعین طوبی» رمانی است نوشته سید محسن امامیان که انتشارات جمکران آن را
منتشر کرده اســت .داســتان این رمان درباره دختری نوجوان به نام طوبی است که
در کودتــای  ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲پــدرش را از دســت میدهــد و در روزگار یتیمــی با تاجــری عراقی
ازدواج میکند و در بصره همسایه هوویی حیلهگر و زبان نفهم میشود .اوضاع زندگی طوبی بر
وفــق مــراد نیســت و در ایــن راه ســختیهای بســیاری در پیــش رویــش نمایــان میشــود .اما
تصمیــم میگیــرد بــه جــای فــرار از شــرایط ســخت بمانــد و فرزندانــی تربیــت کنــد کــه افتخار
همســرش عبداهلل باشــند .ســالهایی توأم با شــادی و مرارت برای طوبی ســپری میشــود تا
اینکه ارتش بعثی صدام به ایران حمله میکند .پســران طوبی باید به ارتش ملحق شــوند اما
طوبی جنگیدن با امام خمینی(ره) را برای فرزندانش حرام میکند و …
     چهل گام
شــخصیت طوبی داســتان زندگــی خــود را در مســیر پیــاده روی اربعین از بصــره تا کربــا برای
نوههایش تعریــف میکند .متن داســتان ایــن کتــاب  ۴۰گام دارد و در هر گام با دســتمایه قرار
دادن داســتان زمان حال طوبی و پیاده روی او به ســمت کربال با رجوع به گذشته ،نوجوانی،
جوانی و میانســالی او کــه در بردارنــده حال و هــوای بخشهایــی از تاریخ معاصر دو ســرزمین
ایران و عراق است روایت میشود .این داستان برگرفته از واقعیت است.
در واقع داســتان «اربعین طوبی» همین نزدیکیها رخ داده اســت .زمانیکــه داعش به عراق
حمله کرده ،تا نزدیکی کربال هم آمده و مردم شــمال عراق آواره شــدهاند .طوبی پیرزنی شیعه
و اهل بصره ،بعد از ســالها بیخبری از فرزندش حســن ،تصمیم میگیرد پای پیاده به کربال
برود و از امامحسین(ع) کسب تکلیف کند.
کتــاب «اربعین طوبی» پلی اســت بین شــیعه و ســنی ،گذشــته و حــال ،ایــران و عــراق ،مادر و
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فرزنــد ،عاشــق و معشــوق ،خواهــر و بــرادر ،تهــران و بصــره و
کربال؛ بین تمــام اینها پل میشــود تا آنها را به هم برســاند؛ در
همان حال کــه از وحدت ســخن میگویــد ،از اهلبیــت و اثر
شگرف آنها در جامعۀ اسالمی نیز میگوید؛ از حسین میگوید
که چگونه حتی شــیخصالح ســنی هم بــرای حفاظــت از زائر
کربال ،هــر کاری میکنــد؛ که حتــی عرب بــدویای همچون
فرهان ،به حســین(ع) اقتدا میکند و باکی ندارد اگر خونش
در راه او ریخته شود.
نویسندهاینرمانبدونآنکهنژادوزبانخودرابرشخصیتها
تحمیل کند،بادقتفراوانبهتوصیفسبکزندگیعراقی-
اسالمیپرداختهاستوسرچشمهاصلیاینتفکررادیناسالم
و سنت اهلبیت معرفی میکند .نویسنده از مفهوم ملت ،گرد
و خاک تاریخ را میزداید و با کنار گذاشــتن مفهوم غربی ملت،
صحبتاز ملتاسالممیکند؛ملتی کهدر اینجانهیکمفهوم
نژادی ،کهمفهومیقرآنیاست.
بخشهــای کتــاب بــا گامهــای طوبــی تقســیم بنــدی و
مشخص شدهاند .مخاطب همراه شخصیتهای داستان،
ی
پای پیاده عزم کربال میکند تا گمشدهاش را پیدا کند .وقت 
به گام چهلم میرسد ،اربعین شروع میشود؛ اربعینی که نه
زمــان دارد و نه مکان .هرجا کــه مخاطبی خــود را برابر خون
خدا ببیند شروع میشود.

ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

     رنگین کمان ارادت
«این ســال ششــم اســت که قلک میگیــرد .بــرای خودش و
بچههایــش و بچههایشــان و بچههــای بچههایشــان...
آنهــا دوســت دارنــد تــوی «مضیــف زائــران اربعین» شــریک
باشــند و بحمدهلل پول خردهایشــان آنقدر برکت دارد که هر
سال خرج مهمانان خانه طوبی توی کربال را میدهد ».این
جمالت شاید هر خوانندهای را به دام بیندازد و او را کنجکاو
کنــد کــه کتــاب را بــه پایــان برســاند و از ماجــرای قلکهــا و
افرادی که آنهــا را پر میکنند تــا از زائران اربعین حســین(ع)
پذیرایی کنند سر در بیاورد.
«اربعیــن طوبــی» را شــاید بتــوان اولیــن رمــان بــا محوریــت
پیادهروی اربعین قلمداد کرد .امامیان با رقم زدن اتفاقاتی
خواننــده را وارد فضایــی میکند کــه با شــخصیت اول رمان
یعنــی «طوبــی» پــا در مســیر پیــادهروی اربعیــن بگــذارد و
مناظری کــه در ایــن مســیر رقــم میخــورد را مشــاهده کند.
در واقع این رمــان رنگینکمانــی از عــرض ارادت و عالقه به
آستان امام حسین(ع) از ســوی مردم عراق است که در این
همایش جهانی بروز پیدا میکند.
در ایــن رمــان خواننــده غیــر مســتقیم در جریــان زندگــی
«طوبــی» قــرار میگیــرد .طوبــی کــه در ایــن ســفر نــوه و
ی میکننــد ،منزل به منــزل و گام
خواســتگارش او را همراهــ 
به گام ماجرای زندگی خود و ازدواجش بــا یک مرد عراقی را
برای نوههایش تعریــف میکند .او دختــری ایرانی بوده که
بــه دلیل مشــکالتی که پــس از مــرگ پدر بــا آن رو به رو شــده
بــه عنــوان زن دوم بــه ازدواج مردی عراقــی در آمــده ،خانه
و کشــورش را تــرک میکنــد و ســاکن شــهر بصــره میشــود.
بصــرهای کــه در ابتدا راه این ســفر برایــش هیــچ ارمغانی جز
دردسر و مشکل ندارد.
از این حیــث باید رمــان «اربعیــن طوبــی» را در قصهپردازی
موفــق قملــداد کنیــم زیــرا حکایتهایــی کــه طوبــی از
زندگــیاش میگویــد کامــا خواننــده را جــذب میکنــد و او را
تشــویق میکند تا بــا کنجــکاوی هر چــه تمامتر برای ســردر
آوردن از ماجرای زندگی طوبی؛ او را همراهیکند.
     حمود خاکستری
این رمان یک اثر ســر راســت و خواندنی اســت که نویســنده
قصد بازی کردن با خواننده را نــدارد و بدون پیچیدگی ولی
با اســتفاده از یک روایت خواندنی کتابش را نوشــته اســت،
روایتی که خواننده را با دلفریبی به دنبال خود میکشد.
شــاید نکتهای که در مورد این رمان بتوان به آن اشــاره کرد
عــدم پرداختــن کافی نویســنده بــه ماجــرای جنگ ایــران و
عراق اســت .همچنیــن خواننده تصویــر کاملــی از وضعیت
ایرانیهــای ســاکن عــراق و درگیریهایــی که جنــگ برای
شــهروندان عراقــی بــه وجــود آورده نمیبینــد .بــا توجــه به
اینکــه طوبــی در بصره ســاکن اســت ولی کمتــر اثــری از این
موضــوع در رمان هســت .البته نویســنده به درگیــری ارتش
بعــث بــا جوانــان عراقــی بــه خوبــی اشــاره کــرده و فرزنــدان
طوبی کــه از زیــر خدمــت در جبههها به طــرق مختلــف فرار
میکننــد .ولی بــا ایــن حــال جــای کار داشــت که نویســنده

«اربعین طوبی»
را شاید بتوان
اولین رمان
با محور یت
پیادهروی اربعین
قلمداد کرد.
امامیان با رقم
زدن اتفاقاتی
خواننده را وارد
فضایی میکند
که با شخصیت
اول رمان یعنی
«طوبی» پا در
مسیر پیادهروی
اربعین بگذارد و
مناظری که در این
مسیر رقم میخورد
را مشاهده کند.
در واقع این رمان
رنگینکمانی از
عرض ارادت و
عالقه به آستان
امام حسین(ع) از
سوی مردم عراق
است که در این
همایش جهانی
بروز پیدا میکند

مانور بیشتری پیرامون وضعیت منطقه بدهد.
حتی طوبی بــه عنــوان یک ایرانــی چنــدان پیگیــر اوضاع و
احوال کشــورش ایــران نیســت در حالی که پیــروزی انقالب
اســامی و همچنین جنگ تحمیلی را هر ایرانــی در جهان با
خبر شــده بود ولی نویســنده بی تفاوت از کنار آن عبور کرده
اســت .در این بخــش باز هــم نویســنده تالشهایی داشــته
ولی کافی نیســت به خصوص که بیشــتر در حوالی سال ۳۲
اتفاقات چرخ میزند.
شــخصیت «حمــود» شــخصیت خاکســتری رمــان «اربعیــن
طوبــی» اســت که بــه نظــر میرســد خواننــده بــه راحتی بــا او
ارتباط برقرار میکند ،پســری اســت که در یــک خانواده بعثی
متولد و بزرگ شده ولی به نوه طوبی عالقهمند است و همین
سبب میشــود که در این مســیر پا به پای طوبی همراه شود.
همچنین نباید فراموش کــرد که حمود نوه هــووی «طوبی»
اســت و این بر جذابیت قصه افزوده اســت .البتــه خواننده در
مسیر بصره تا کربال شاهد تحول حمود اســت .رفتار حمود به
گونهای اســت که به نظر میرســد او قهرمان داســتان است و
پیروز نهایی این قصه او اســت .او که هم به عشقش میرسد
وهممعرفتینسبتبهسیدالهشدا(ع)پیدامیکند.
عبداهلل هر چه را نفهمید ،زینب و ابالفضــل را خوب فهمید.
با همان فارســی نیــم بندی کــه بلد بود گفــت :وســایلتان را
جمع کنید تا بفرســتمتان کربال .دویدم چمدانم را ببندم که
مامانی گفت :خودم تنها می روم .تو بمان پیش شــوهرت،
شــاید زنــش آمــد .تــو نباشــی وهــم ورش مــیدارد ،بــرای
خودش جولــون میدهد .خیــال میکند تو آمــدی گردش و
تفریح .بمان سر زندگیت و حقت را بگیر.
     مهمان نوازی
بخشــی از کتــاب را با هــم میخوانیــم :خانه عبــداهلل ،خانه
بزرگی بــود اما همــان روز اول دلم بــرای همــه کودکیم تنگ
شــد .خــوب شــد مامانــی همراهــم آمــده بــود و اال دق مــرگ
میشــدم .مامانی حال و روزش از من بدتر بــود و یک هوس
زیارت ســرپا نگهش میداشــت .روز ســوم شــد و هوویم پا به
خانهاش نگذاشــت .مامانی حالش دست خودش نبود .هر
وقت اینطوری میشــد مینشســت پــای چــرخ خیاطیاش
و هــی میدوخــت و هــی میدوخت تا خســتگی جــای فکر و
خیالــش را بگیــرد .امــا اینجــا فقــط میبایســت دور خودش
بچرخــد .دو پــر چــادرش را گــره زد بــه کمــرش ،یک یــا علی
محکم گفت و خانــه را آب و جــارو کرد .عبداهلل که برگشــت
کلی شرمنده شــده بود و میخواست دســت مامانی را ببوسد
اما هنوز بینشان یک کوه ِیخ آب نشــده فاصله بود .عبداهلل
با زبان بــی زبانی بــه مامان فهمانــد که زن اولــش فعال روی
پاشــنه لج افتاده و قصــد آمدن نــدارد .مامان خنــدهای کرد
و بعد به آذری چیزهایی گفت که عبــداهلل نفهمد .مضمون
حرفهای ترکی مامانی این بود :به ما گفته بودند عراقیها
مهمان نوازند .این بود رســمش؟ خودتــان از خودتان چهار
تا چهار تایش را میگیرید حاال چه شــده برای ما ناز و کرشمه
میآییــد؟ دختر یتیممو ســپردم بــه زینب خاتــون .ابالفضل
بزنه به کمر هر کی باهاش بد تا کنه…
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ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

اربعین
در گذر زمان
کتاب «اربعیــن در گذر زمــان» با هــدف پاسداشــت ،ترویــج و تبیین آیین پرشــکوه و
حرکت آفرین اربعین و تبییــن عقبههای فکــری و تاریخی این واقعه پرشــور و بزرگ
توسط یعقوب توکلی به رشــته تحریر درآمده و کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین
حسینی آن را منتشر کرده است.
کتاب «اربعین در گذر زمان» دارای نه فصل اســت که در هر فصل اربعیــن را به گونهای مورد
تحلیل و بررســی قرار میدهد .عناویــن فصول این اثر شــامل «اربعین در فرهنگ اســامی»،
«اربعیــن در ســنت عاشــورایی»« ،جابربــن عبــداهلل و اربعیــن حســینی»« ،زیــارت اربعیــن در
فرهنگ اهل بیت»« ،زیارت اربعین در گذر تاریخ»« ،سنت پیاده روی اربعین»« ،ممنوعیت
برگزاری اربعین در حکومت بعث»« ،سقوط حکومت بعث» و «عظمت بازیافت» است.
در مقدمه این اثر آمده است :مراســم باشکوه اربعین حســینی در کربالی معلی با هوشمندی
و رهبری داهیانه ائمه اطهار به یک ســنت جاوید و میــراث ماندگار در صیانــت و انتقال پیام
نهضــت بزرگ عاشــورا بدل شــده اســت .فلســفه قیام حضــرت در بیــان رســا و نورانی ایشــان
تصریح شــده که همانــا احیای ســیره رســول اهلل(ص) و دفاع از دیــن و مبارزه بــا بدعتهای
دینی بوده اســت؛ این انوار قدســی و جرعههای چشــمه همیشه جوشــان نهضت عاشورا بار
دیگر به رســالت تاریخی خــود عمل کردنــد و دین رحمت ،محبــت ،صلح ،ســداد و هدایت را
به جهانیان معرفی کــرد .اثر فوق در جهــت پاسداشــت ،و تبیین این آیین پرشــکوه و حرکت
آفرین و تبیین عقبههای فکری و تاریخی آن منتشر شده است.
در فصل نخســت این اثر آمده اربعیــن یا چهل ،بــه صورتهای مختلف در فرهنگ اســامی
مورد استفاده قرار گرفته است .این واژه در سنت انبیای عظام ،ابتدا به صورت نشانه کمال
شناخته شده است؛ چه اینکه اکثر انبیا در سن چهل سالگی به نبوت مبعوث شدند .در دین
یهود ،واژه اربعین به چلهنشــینی حضرت موســی در کــوه طور اطالق شــد .حضرتش با وعده
ســی شــب به کوه طور رفت و خداوند ان را با ده شــب دیگر تکمیل و تتمیم کرد و چهل شــب
شــد .این واژه در قرآن کریــم ،روایت وعدە الهــی به حضرت موســی و اربعیــن وی را یادآوری
میفرماید .در روایت دیگری آمده است اگر کســی چهل حدیث از پیامبر(ص) و ائمه را حفظ
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نمایــد ،در روز قیامــت فقیــه مبعــوث خواهد شــد .بــر همین
اســاس ،بســیاری از فقهــا کتابهایــی بــا عنــوان «اربعیــن
حدیث» نوشــته و منتشــر کردهاند تا شــاید مشــمول رحمت
الهی شوند.
اما اربعین در ایام پس از مرگ نیز از مواردی اســت که در بین
مسلمانان به آن توجه میشد که یکی از موارد رجوع روح به
ســوی بدن پس از مفارقــت آن پــس از مرگ اســت .از این رو
برای اموات پــس از مرگ مراســم اربعین برگــزار مینمایند یا
ایثار خیرات و مبرات مینمایند.
در بخش دیگــری از کتــاب آمده اســت ،کربال اخریــن نقطه
مفروض برخــورد با یــک حاکمیت جائر اســت .کربال صحنه
بیشــترین ظلــم قابــل تصــور در عقــل شــیطانی ،در برخــورد
با یــک جریــان اعتراضــی علیــه حاکمیــت جائر اســت .کربال
همیشــه نقطــه اجتمــاع گروههــا و مجموعههــای سیاســی
معترض و انقالبی و هم قســم شــدن آنها بوده است ،از قیام
توابین تا قیام مختــار و زیدبن علی و دهها قیــام دیگر که راه
خود را راه امام حسین اعالم کردهاند.
سختگیریحاکمانعلیهعزادارایبرایحضرتحسین(ع)
تبدیل به نقطه تقابل علیه تشیع شــده بود و وجدان عمومی
شیعی به ایستادن در برابر این اراده خطرناک ضد عاشورایی
شــکل گرفت ،در ایــن میانــه ،زیــارت اربعین حرکــت عمومی
شیعیان برای اجتماع بر ســر قبر آن حضرت معنایی جداگانه
پیدا کرد و تبدیل به نشانه ویژه جامعه شیعیان شد.
از ســویی دیگــر ،امامان شــیعه(ع) بــا هوشــمندی و رهبری
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داهیانــه هرگــز نگذاشــتند ایــن نــور پرفــروغ بــه خاموشــی و
ســردی بگرایــد .بــرای پاسداشــت و زنــده نگهداشــتن آن
از فرصتهــای مختلــف ،جهــت تبییــن و توجــه دلهــا و
اندیشــهها به این کانون جوشــان و بالنده اســتفاده کردند؛
از آن جمله به انشــا و آموزش زیارت که در فرهنگ شــیعه به
منزله تجدیــد عهد و پیمان با مزور اســت مبــادرت ورزیدند.
با همین رویکرد و در همین راســتا امام صادق(ع) به عنوان
احیاگر اســام ناب و هویت بخش فرهنگ و هویت شــیعی،
در راســتای احیــاء و بزرگداشــت اربعیــن حســینی ،میــراث
جاویدی کــه از ســوی امــام ســجاد(ع) و زینب کبــری(س)
و اصحــاب بزرگــواری چــون جابربــن عبــداهلل انصــاری بــا
هوشمندی بنا گذاشته شــد ،با انشــا و ترویج زیارت اربعین،
در نیمه اول قرن دوم ،این کانون فیاض اســامی و حماســه
جاوید الهی را برای همیشــه روشــن نگهداشــت و در استمرار
آن در اواسط قرن ســوم هجری ،حدود دویســت سال بعد از
شهادت امام حسین(ع) تالش نمود.
در بخش دیگری از این اثــر درباره پیــاده روی اربعین آمده:
اگرچه زیــارت قبر امام حســین در روز اربعین توســط جابربن
عبــداهلل انصــاری مرســوم شــد ،امــا بنیانگــذار پیــاده روی
دســته جمعی در اربعین حسینی ،مرحوم شــیخ انصاری بود
که چنین حرکتــی را به عنوان رســم و نمادی برای شــیعیان
معرفی کرد .این رســم بعد از مدتی به فراموشــی سپرده شد،
ً
ولی مجددا توســط محــدث نــوری احیــا گردید و بــه عنوان
رسم و سنتی نیکو در میان شــیعیان رواج یافت .این اقدام،
زمینهســاز پیــاده روی بســیاری از عاشــقان اهــل بیــت(ع)
گردید و در راستای انجام این مراســم معنوی ،برخی از علما
و مراجع تقلید نیز با پای پیــاده به کربال رفتنــد .از جمله این
افراد میــرزا جــواد آقا ملکــی تبریزی ،یکــی از مراجــع عالیقدر
جهان تشــیع بود که چندین بار با پای پیــاده از عتبه علوی
رهسپار عتبه حسینی شد .ایشان درباره مراقبه و بزرگداشت
روز اربعین حســینی میگوید :بر مراقبه کننده الزم اســت که
بیســتم صفر (روز اربعین) را برای خود ،روز حــزن و ماتم قرار
داده ،بکوشد که امام شــهید را در مزار حضرتش زیارت کند؛
هر چند تنها یکبار در تمام عمرش باشد.
با گذشــت زمان و ســرنگونی حزب بعــث در ســالهای اخیر
بــاز هیاهــوی عظیمــی در گرفتــه اســت ،غوغایــی در جــان
شــیعیان بــه راه افتــاده ،بــاز نبض زمــان با عاشــورای ســال
 ۶۱هجری میزنــد .زمان به لحظاتی بازگشــته اســت که در
ان بیــش از داغ شــهادت امام حســین غم فــراق زینب(س)
ضربان شــیعه را مینــوازد .از قضــا ،سراســیمگی زینب و ۶۳
اســیر زن و کــودک ،همــه شــیعه را در ایــن روزهــا سراســیمه
کرده اســت .این دلآشــوبی در قلوب شــیعیان ،همه را از جا
َ
میکند .از ایــن میانه ،عــدهای از پس ارادههای ســخت به
راه میافتند ،بــه راه افتادنی که برای هم نفســی و همراهی
با زینب است.
اگر حرکت امام حســین(ع) از مدینه به مکه و ســپس از مکه
به کربــا را قیــاس یحیی گونــه و با حداکثــر فــداکاری که در
عقــل بشــری نخواهــد گنجیــد ،بدانیــم ،قیــام زینــب(س)
از عصــر عاشــورا بــا ایجــاد حرکتــی اعتراضــی بــه جنایــت

زمان به لحظاتی
بازگشته است
که در ان بیش
از داغ شهادت
امام حسین غم
فراق ز ینب(س)
ضربان شیعه را
مینوازد .از قضا،
سراسیمگی ز ینب
و  ۶۳اسیر زن
و کودک ،همه
شیعه را در این
روزها سراسیمه
کرده است .این
دلآشوبی در
قلوب شیعیان،
همه را از جا
َ
میکند .از این
میانه ،عدهای از
پس ارادههای
سخت به راه
میافتند ،به راه
افتادنی که برای
هم نفسی و
همراهی با ز ینب
است

عظیم و بــزرگ بشــری در سراســر راه کربال تــا کوفــه و از کوفه
تا شــام و از شــام تا مدینه و از مدینه تا شــام تداوم پیــدا کرد.
و اینگونــه عاشــورا و قیــام امــام حســین در کربــا نمانــد و در
کربــا بــه فراموشــی ســپرده نشــد و دســت تطــاول تحریــف
امــوی و عباســی نتوانســت آن را به فراموشــی ســپرد و آنچه
مورخان امویگــرای دورههای بعــد تالش کردند تا عاشــورا
را یــک مخاصمــه قومــی و حکومتی بنامنــد و نویســندگان و
گویندگان ریز و درشت ،از در دشمنی در آمده َو َعلم مخالفت
بــا عاشــورا برداشــتند و کتابهــا نوشــتند و عــوام ،جشــنها
گرفتند و دولتهــا ،جنایتها کردنــد تا یاد امام حســین(ع)
و زینــب(س) بــه فراموشــی ســپرده شــود .در عصــر جدیدتر
هم ،ترجمان ادبیات وهابــی در متون روشــنفکران راه پیدا
کرد و محــور اصلی تحلیــل روشــنفکران در نقد اســام و امام
حســین(ع) همــان نقدهــا و ایرادهــای وهابیت بــوده و این
واقعیتی اســت که کمتــر به آن پرداخته شــده و ســخن کمتر
گفته شده است .اما این مقابله با عاشــورا هر روز دشمنانش
را مغلوبتــر کــرد و اربعیــن اگرچــه در تاریــخ تشــیع در عــراق
و ایــران ریشــههای عمیــق داشــته و دارد ،پــس از ســالها
ســرکوب شــدید در عصــر حکومت بعــث کــه اجــازه برگزاری
اربعیــن را نمــیداد و عملیــات ســرکوبی به بیرحمانــه ترین
شــکل انجام میگرفت ،اکنون دوبــاره عــزاداری اربعین ،با
حرکت مردم از اطراف و اکناف به امیــد همراهی و همدلی با
حضرت زینب (س) در عزای سیدالشهدا به راه میافتد.
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گفتگو با علی مؤذنی
نویسنده رمان «احضاریه»

ترجمانی از
«هل من ناصر ینصرنی»
مصطفی وثوق کیا

تازهترین اثر علی مؤذنی با نام «احضاریه» در ایام محرم منتشر و با استقبال
کتابخوانـان روبـهرو شـد .علـی مؤذنـی در اثر تـازه خود به مبحث پیـادهروی
اربعیـن و زیـارت پرداخـت و بـا پرداختـی متفـاوت موجـب نقـد و نظرهـای
بسـیاری در میـان منتقـدان ادبـی شـد .فرم متفاوت کتـاب «احضاریـه» و تجربه جدید
یـک رمـان دینـی در قالبـی مـدرن باعـث شـد سـؤاالتی را در ایـن بـاره از نویسـنده کتـاب
«احضاریـه» بپرسـیم .ایـن گفتگـو کـه در «صبـح نو» منتشـر شـده ،با اثر جدیـد مؤذنی
کمـی منتقدانـه برخـورد کرده اسـت.
نهــای دینی
رمــان احضاریــه از جملــه رمانهایــی اســت که خــاف جریــان رما 
حرکت میکند و نوعی مقاومت در بحث زیارت را نشان میدهد.
اینکه یک رمان خالف جریــان رمانهای دینی حرکت میکند یا نه ،بایــد در چارچوب مکتب
فکری رمان دینی و نوع جهانبینی حاکم بر آن و تکنیکهایــی که از این نوع جهانبینی به
عام تکنیکی در شخصیت پردازی.
دست میآید ،بررسی شود نه براساس یک حرکت ِ
ً
شما براساس منحنی پرداخت یک شخصیت داستانی که حرکتی کامال تکنیکی است ،رمان
را خالف جهت جریان رمان دینی میدانید؟
شــخصیت داســتانی باید حداقــل رونــدی از تغییــر را در طــول داســتان تجربه کنــ د وگرنه چه
ضرورتی بر حضورش در داســتان اســت؟ مقاومتی که میفرمایید در بحث زیارت وجود دارد،
پایه و اساس طرح رمان را شکل بخشیده است .اگر مســعود مثل عارفه به رفتن راغب بود که
طرح این رمان شــکل نمیگرفت .در پایان هم که این مقاومت درهم میشکند و به همراهی
و راهپیمایی میانجامد.
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ً
معمــوال در بــاب تشــرف بــه زیــارت از اصطــاح طلبیــدن
استفاده میشود .اســتفاده از لفظ احضاریه ،نوعی جبر
را به ذهن مخاطب متبادر نمیکند؟
نکتهای که در ایــن باره میتوانــم اضافه کنم این اســت که
«احضاریــه» ترجمانــی از «هل مــن ناصر ینصرنی» اســت .در
درخواســت امام(ع) حکم تکلیفی وجود دارد .درســت است
کــه مــردم را مخیر بــه پذیرش کــرد ه امــا آیــا انســان در مقابل
خــودش مســوول اســت یــا در مقابــل خــدای خــودش؟ یک
وقت دوســتی شــما را به مهمانی دعوت میکند تا ســاعتی را
با هم خــوش بگذرانید ،یک وقت هم از شــما بــرای رفع یک
مشکل کمک میخواهد .تأثیر اینکه دعوت او را به مهمانی
رد کنید ،با اینکه طلب کمک او را رد کنید ،متفاوت نیست؟
خیلیها اشــکال میگیرند که مرز تاریــخ و تخیل در رمان
شــما کجاســت؟ یکــی از منتقــدان گفتــه تاریــخ نیازمنــد
ت امــا رمــان ســاحت
دقــت نظــر و فاصل هگــذاری اس ـ 
شــاعرانگی و وحدت اســت و «احضاریــه» در پیوند این
دو اتفاق موفق نبوده است.
حیطه کاری مورخ و داســتاننویس مشــخص است .مورخ
موظف اســت به رویدادها و عملکرد شخصیتهای تاریخی
وفادار باشــد .او بهعنــوان راوی تاریخ ،فقــط میتواند وقایع
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را بررســی و تفســیر کنــد امــا رفتــار داســتاننویس بــا وقایــع و
اشخاص تاریخی به کل متفاوت است.
من حتــی در مقام پژوهش هــم موضع داســتاننویس بودن
خودم را حفظ میکنم و از میان وقایع و شخصیتها ،آنهایی
را انتخاب میکنم که بار دراماتیک بیشــتری داشــته باشند.
ســیر وقایــع را طــوری ترتیــب میدهم که بــه فرمی کــه برای
روایت داســتان درنظــر گرفتهام ،پاســخ بدهند نه بــه تاریخ.
من بهعنوان رماننویــس مجازم که تخیل کنــم ،کاری که
یک مورخ اجازهاش را ندارد.
ممکن اســت حتی یــک داســتاننویس تخیل کند کــه امام
حســین(ع) بر لشــکر یزید پیــروز شــود و آنها شکســت خورده
پا بــه فــرار بگذارند ،البته به شــرطی کــه برای نوشــتن چنین
طرحی تمهیدات الزم را چیده باشد .اما یک مورخ اگر چنین
برخوردی با واقعه عاشــورا داشــته باشــد ،عنوان و اعتبارش
را از دســت میدهــد .امــا مــن بهعنــوان داســتاننویس بــه
داستانم متعهدم نه به تاریخ.
البته منظورم این نیســت که تخیــل کنم و در واقعه عاشــورا
دخل و تصــرف کنــم یــا شــخصیتهای تاریخــی را برخالف
ً
آنچــه در مســتندات وجــود دارد ،روایــت کنــم .اتفاقــا نــوع
زیباییشناســی بــه کار رفتــه در« احضاریه» در جهــت اثبات
منابع مورد وثوق شــیعه عمــل میکند .علت نرفتــن عبداهلل
بنجعفر به همراه امام حسین(ع) را در نظر بگیرید .در تاریخ
صراحتی وجود ندارد که چرا؟
اما روابط علت و معلولی در این رمان با ســازوکاری که فراهم
ً
میآورد ،دلیلــی برای نرفتن عبــداهلل ارائه میدهد کــه اتفاقا
به ذائقه بســیاری خوش آمده ،چرا؟ چون توانســته پاسخی
معقول و منطقی به این پرسش تاریخی بدهد .چه بسا علت
چیز دیگری بوده امــا مهم این اســت که رمان ایــن علت را از
دل ســازوکار خود برای پاسخ به ســاختار معنایی خود فراهم
ِ
آورده است نه برای پاسخ به تاریخ.
یعنــی جزئیاتــی کــه از زندگی حضــرت زینــب آوردهایــد ،با
همین نگاه بوده اســت؟ با توجــه به اینکه مطلــب درباره
ایشــان بســیار کم اســت و مطالبــی کــه آوردهایــد ،جدید
است .مثل آنچه درباره ازدواج ایشان با عبداهللبنجعفر
آوردهاید ...یا کنشگر و فعال بودن ایشان؟
همان کلیاتی که در مستندات آمده ،این ذهنیت را از ایشان
در مــن ایجــاد کــرده اســت .هــم در مــورد ایشــان و هــم مادر
ً
گرامیشــان .مثال در مورد بانو فاطمه زهرا(س) منقول است
که از حق همســرش دفــاع میکند و ایــن عمل را نــه در جهت
دفاع از همســر که در دفاع از والیت همســر انجام میدهد .در
ً
مورد فدک خود شخصا با خلیفه محاجه میکند .به در خانه
مهاجریــن و انصــار مــیرود تــا وظیفــه آنهــا را در قبــال والیت
همسرش(ع) گوشزد کند.
همیــن رفتــار را بانــو زینــب(س) در دفــاع از امام حســین(ع)
بــا همراهــی او و دفــاع از امــام زینالعابدین(ع) پــس از واقعه
عاشــورا انجام میدهد .از این اعمال چه برداشــتی میتوان
کرد؟ جز اینکه با زنانــی مدیر و مدبر طرفیم که هر چند ســر در
زندگی اندرونی دارن د اما به وقت لزوم خروج میکنند تا حقی

در مورد بانو
فاطمه زهرا(س)
منقول است که
از حق همسرش
دفاع میکند و
این عمل را نه
در جهت دفاع از
همسر که در دفاع
از والیت همسر
انجام میدهد.
در مورد فدک
ً
خود شخصا با
خلیفه محاجه
میکند .به در
خانه مهاجر ین
و انصار میرود
تا وظیفه آنها را
در قبال والیت
همسرش(ع)
گوشزد کند.
همین رفتار را
بانو ز ینب(س)
در دفاع از امام
حسین(ع) با
همراهی او و
دفاع از امام
ز ینالعابدین(ع)
پس از واقعه
عاشورا انجام
میدهد

را که قرار است پوشانده شود ،علنی کنند؟
آنها هم مثــل مــردان خانوادهشــان اهل امــر بــه معروفاند،
وگرنه چرا بانو زینب(س) باید قرآن تدریس کند؟ کســی هم
ً
که قــرآن تعلیــم میدهــد ،حتمــا باید بــه منظومه فکــری آن
اشراف داشته باشد .حاصل این اشراف را در تقابل با ابنزیاد
و یزید میبینیم.
بــا بررســی همیــن میــزان اطالعــات میتــوان مختصــات
شــخصیت ایشــان را ترســیم کرد .اما اینکــه میفرمایید وارد
جزئیات زندگی معصوم شدهام ،فکر نمیکنم اتفاق عجیبی
افتاده باشــد .من به خوابی که ایشــان در پنج سالگی دیده،
پرداختهام .به دوران کودکیشان در کنار خانواده.
به نظر شما خیلی بعید اســت که حضرت علی(ع) فرزندانش
را با خود به دشــت و صحرا برده باشــد؟ یا عجیب و غیرقابل
باور اســت که بچهها را در کمک بــه فقرا با خود همــراه کرده
باشــد؟ آیا بانو ازدواج کــرده یا نه؟ ترســیم موقعیــت ازدواج و
زندگی زناشــویی ایشــان نیاز بــه مســتندات دارد یــا میتوان
بنابه ســطح شــخصیت ایشــان نوعــی از زندگــی زناشــویی را
ترسیم کرد که مطابق شأن و منزلت ایشان باشد؟
وقتــی در تاریخ میخوانیم که ایشــان در اســارت نماز شــبش
تــرک نمیشــده ،بــه چــه برداشــتی از ایشــان میرســیم؟ آیــا
بــه کســی کــه نمــاز شــبش تــرک نمیشــود ،عنایــات خاصه
نمیشــود؟ معصومیــت اکتســابی ایشــان چگونه به دســت
آمده؟ جز مجاهدت در راه خدا؟
من با همین شــیوه ،مطالبی را کــه در مورد ایشــان خواندهام،
کنــار هــم گذاشــتهام و از آنهــا اســتنتاج کــردهام .ذهنیــت
امامحســن(ع) و امامحســین(ع) را در ســنین  6و  7ســالگی
طوری پروردهام که نبوغ از آن برمیآید ،چرا که آنها نبو غشان
را در برخــورد بــا پیرمردی کــه اشــتباهی وضو میگیرد ،نشــان
ً
ن وســال خودشــان
دادهاند ،پــس قطعا مثل بچههای همس 
فکر نمیکنند .از ایــن طریق خواســتهام ظرفیت بــاالی آنها را
از کودکی نشــان بدهم که قرار اســت در آینده به فیض امامت
نائلآیند،یعنیمظهرانسان کامل...
به نظــر میرســد بخــش تاریخــی رمــان و بخــش مدرن
رمان مثل دو قطعه جدا از هم هســتند و تالش نویسنده
برای وصل کردن این دو بخش به نتیجه نرسیده...
«احضاریه» یک رمان غیرخطی اســت و ســازوکار مخصوص
بــه خــودش را دارد .ایــن ســازوکار مشــارکت خواننــده را در
ً
مهندســی رمان میطلبد؛ اوال باید داســتان را خوب بخواند.
ً
نمیگویــم دو بــار ،امــا حتمــا بایــد دقیــق بخوانــد ،در غیــر
اینصورت به پاسخهای الزم نمیرسد.
ً
ثانیا ،پــس از خواندن دقیــق رمان یکبــار آن را در ذهن مرور
کند و ببیند از این فرم به چه نتیجهای میرسد؟
باید دالیل این نوع بخشبندی را با توجه به کدگذاریهای
ً
ً
نویســنده -کــه اتفاقــا خیلــی هــم رو هســتند و اصــا صــورت
معما ندارنــد -برای خودش تشــریح کند .تشــریح ایــن فرم،
ً
مخاطــب را بــه درک الزم از معنــی رمــان میرســاند و قطعــا
خالف این فکر بــه او القا میشــود که با رمانی از هم گسســته
ساز خودش را میزند...
روبهروست و هر بخشی از رمان ِ
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فرم رمــان در انتهــای کار که جــای «عارفه» و «مســعود»
عوض میشود ،خیلی مدرن است ،ولی بهنظر میرسد
در رمــان جــا نیفتــاده و حتــی ممکــن اســت مخاطــب را
سردرگم کند...
جابهجایــی «عارفــه» نــه در انتهــای کار کــه در بخش ســوم
اتفــاق میافتــد؛ یعنــی زمانــی کــه کاروان در نجــف مســتقر
اســت .ســازوکار این جابهجایی در بخش اول طراحی شده.
ن اما میرود .در واقع جسمش
«مسعود» راغب نیست به رفت 
را میبرد .خواهر راغب اســت بــه رفتن اما امــکان رفتن ازش
ســلب میشــود و ایــن مســعود اســت کــه علیــه رفتــن خواهر
توطئه میکند و بهدالیل واهی مانع از سفر او میشود.
مسعود که میتواند برود ،راغب نیســت ،خواهر که راغب به
رفتن اســت ،نمیتواند .طــرح داســتان بر این اســاس پیش
ً
میرود کــه آنکــه روحــا راغب بــه رفتن اســت ،جای کســی را
ً
بگیرد که جسما به ســفر رفته اســت .در واقع بانو زینب(س)
عارفهای راکه طالب و راغب به رفتــن بوده ،احضار میکند و
پاســخ نیاز او را اینچنین میدهد .اما این که این جابهجایی
چگونــه و توســط چــه کســی صــورت میگیــرد ،در رمــان
بهوضوح آمده...
به نظــر میآید شــخصیتهای رمان دائــم در تالطماند و
درنهایــت به ثبات نمیرســند .بــا اینکه بایــد در نجف که
خانه پدری نامیده میشود ،به آرامش برسند.
البته من این نظــر را که شــخصیتها باید در نجــف به آرامش
برسند ،نمیپذیرم .بایدی در کار نیست .مگر همه کسانی که
در نجف در جــوار امامعلی(ع) زندگی میکننــد ،در آرامشاند؟
این بیشتر یک نگاه معرفتی است .اما تالطمی که میفرمایید،
ً
خصوصیت شــخصیتهای پویاســت .اتفاقا عارفه و مســعود
با وجود تالطمــی که میفرمایید ،در ســاختار معنایــی رمان به
ثباتمیرسند.موقعیتشانرادر نظربگیرید.
عارفــه بیقــرار اســت بــرای حضــور در راهپیمایــی اربعیــن.
ایــن بیقراری با شــروع ســفر مســعود بــه اوج میرســد؛ آنقدر
کــه میلــش بــه رفتــن تبدیــل بــه حســرتی شــده کــه در رونــد
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جایزه عارفه،
احساس
حضور در نزد
بانو ز ینب(س)
است و تنبیه
مسعود ،احساس
گمگشتی اوست.
وقتی به زبان
میآید که تا
حاال این قدر در
زندگی پشیمان
نبودهام ،در اصل
دارد خودش را
به خاطر آن که
هم در حق خواهر
ظلم کرده و هم
قدر این سفر
معنوی را ندانسته
و در مقابل
نامالیمات صبور
نبوده ،سرزنش
میکند و دنبال راه
بازگشت است

حرکتی کاروان اخــال ایجاد میکند و همین باعث میشــود
شخصیت وارســتهای مثل «حاج ناصر» وارد عمل شود تا به
این اوضاع سر و سامانی بدهد و توطئه مسعود را علیه خواهر
خود او برگرداند.
به ِ
اینجاســت که روان مســعود توسط حاج ناصر تســخیر و روند
تبدیــل او بــه عارفــه شــروع میشــود .روان عارفــه بــر جســم
مسعود حاکم میشــود تا پاســخ نیت خود را بگیرد و با زیارت
بانــو زینــب(س) بــه آرامــش برســد .روان مســعود کــه مــدام
احســاس
خواهــان نیمــهکاره گذاشــتن ســفر اســت ،اســیر
ِ
خــود بازگشــت) میشــود و گمگشــتگی
بازگشــت (و نــه ِ
پریشانش میکند تا به احساس پشیمانی میرسد.
جایزه عارفه ،احســاس حضور در نزد بانو زینب(س) است
و تنبیه مســعود ،احساس گمگشتی اوســت .وقتی به زبان
میآید که تا حــاال این قــدر در زندگی پشــیمان نبودهام ،در
اصــل دارد خــودش را بــه خاطــر آن کــه هــم در حــق خواهر
ظلــم کــرده و هــم قــدر ایــن ســفر معنــوی را ندانســته و در
مقابــل نامالیمــات صبــور نبوده ،ســرزنش میکنــد و دنبال
راه بازگشت است.
ً
نقش و جایگاه حاج ناصر هم در داســتان کامال روشن است.
دنبــال چــه ســابقهای از او هســتید؟ او ارادتمند ائمه اســت و
14بــار در راهپیمایــی اربعیــن شــرکت کــرده .اهــل دل اســت
و همین که اســرار مســعود بر او آشــکار اســت ،برای شــناخت
شخصیت او کافی نیست؟
چــرا نخواســتید سرنوشــت شــخصیتها در کربــا رقم
بخورد؟
ً
اتفاقــا جابهجایی عارفه و مســعود در نجف صــورت میگیرد
و در نجــف هــم به پایــان میرســد و آرامــش و قراری کــه الزم
است ،برای مســعود ایجاد میشــود .وقتی مســعود در پایان
رمان که آغــاز راهپیمایی اســت ،به ســراغ حاج ناصــر میرود
و خــودش را جزو همراهــان او اعــام میکند ،یعنــی اینکه به
ی رســیده که مقصدش
درک الزم بــرای چرایی این راهپیمای 
کربالست...

چهل روز
عاشقانه
ناصر عزیزیان

کتاب «چهل روز عاشــقانه» نوشــته محمدرضا ســنگری ،روایتگر مصیبتهای وارد
شــده بر اهل بیت(ع) از عاشــورا تــا اربعین اســت .محمدرضــا ســنگری از چهرههای
شناخته شــده ادبیات فارسی در روزگار معاصر اســت .وی عالوه بر اینکه دســتی در شعر دارد،
در حوزه نثر ادبی هم آثار قابل توجهــی خلق کرده و کتابهایی چــون گلبرگها ،یک جرعه
تشنگی ،پنجره معصوم ،سوگ سرخ ،یادهای سبز و سالم موعود از جمله آثار این استاد زبان
و ادبیــات فارســی اســت .همچنیــن کتاب ســه جلــدی نقــد و تحلیــل ادبیــات منظــوم دفاع
مقدس و کتــاب پیوند دو فرهنگ ادبیات معاصر از آثار پژوهشــی وی محســوب میشــود .او
متولد اول آبان  ۱۳۳۳در شــوش اســت .وی فار غالتحصیل دکترای زبان و ادبیات فارســی از
«دانشــگاه تهران» اســت« .عاشــوراپژوهی» یکــی از حوزههــای فعالیت محمدرضا ســنگری
اســت .فعالیتهای پژوهشــی او حوزههای متعددی چــون ادبیات معاصــر ،ادبیات انقالب
اســامی و دفاع مقدس ،نثر ادبی ،شــعر ،فعالیــت مطبوعاتــی ،تدریس و تدویــن کتابهای
زبان و ادبیات فارســی را نیــز دربرمیگیــرد .پس از ریاســت وی بر گــروه برنامهریــزی و تألیف
کتب درسی زبان و ادبیات فارسی ،ادبیات اسالمی وارد کتابهای درسی شد.
کتاب «چهــل روز عاشــقانه» توســط انتشــارات کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان
منتشــر شــده اســت .نویســنده در این اثر ،مصائب وارد شــده بر اهلبیــت(ع) در چهل روزی
که از عاشــورا گذشــته اســت را در قالبی مؤثر و خواندنی ارائــه میدهد .وی ایــن مصیبتها و
سختیها را از زبان بازماندگان نهضت عاشورا به مخاطب عرضه میکند.
نثر روان و خواندنی نویســنده بــر قدرت نفــوذ قلم او افزوده و توانســته اســت به خوبــی ابعاد
حماســی و جنبههــای عاطفی عاشــورا و رویدادهــای پــس از آن را به رشــته تحریــر درآورد .با
خوانــدن این اثر میتــوان از دریچه ســنگدلی و قســاوت امویان و کاخنشــینان کوفه و شــام،
با کرامــات خاندان پیامبر(ص) و زیباییهای عاشــورا نیز آشــنا شــد .در حقیقت نویســنده با
برگرفتن شعلههایی از نور و حقیقت آن واقعه ،گذری بر سراســر آن تا اربعین داشته و با نثری
زیبــا و روان خوانندگان را بر خوان بی دریغ کرامت انســانی حســین(ع) ،یارانــش و آن بانوی
بزرگوار ریگزارهای غم و خارستانهای تازیانه ،مینشاند.
ســنگری در توصیف کتاب خــود توضیح میدهــد« :من در این کتــاب ابعاد مســئله اربعین و
اینکه چرا اربعین اینقدر مهم اســت و چرا امام حســین(ع) اربعین مکــرر دارد را بیان کردهام.
هم از کاروان اســیران و نحوه رفتار آنها صحبت کردهام و هم از میوه چیده از شاخسار عاشورا
که همان اربعین است و جشن پیروزی اهل بیت به تفصیل در  ۴۰قسمت یاد کردهام».

چندی پیش نیز کتاب گویای «از ســرزمین نینوا» براســاس
کتــاب «چهــل روز عاشــقانه» تولیــد شــد .محمــد میرکیانــی
نویســنده و طراح برنامه «از ســرزمین نینوا» میگوید :کتاب
«چهــل روز عاشــقانه» بــه نوعــی تحلیــل و بررســی اربعیــن
اســت .برنامــه را بــر مبنــای کتــاب «چهــل روز عاشــقانه»
طراحی کردم و در پایگاه کتاب گویای پایــگاه ایران صدا در
چهار فصل که هرفصل  ۱۰قســمت اســت منتشر شده است،
این اثر برای زائــران اربعین فضا و محتــوای متفاوتی را ارائه
میکنــد .ایــن کتــاب به نوعــی بــه لحــاظ درونمایــه تحلیل
وقایع اربعین است.
در بخشی از «چهل روز عاشقانه» چنین میخوانیم:

کربال بازگشته اســت .به شوق تماشــای زیبایی ،زیبایی
دشــتی که چهل روز پیش گلهای پر پر خدا آن را آذین
بسته بود .با هیمنه و شکیب آمده است به تماشای زیبایی.
زیبایی حســین .زیبایی خیرهکننده خنجری کوچک که
سه شاخه تیر ،ســه چشمه سرخ از ســپیدای آن گشود.
بازگشته است .پس از چهل روز تازیانه ،همراهی با سری بر
نیزه ،شماتت و شادی دشمن.
پس از اربعین فراق ،پس از هجران هســتی سوز حسین.
چهل روز پیش ،زیباترین صحنــه جهان ،هنرمندانهترین
نقاش خــدا در مقابل نگاهش نشســته بــود« .اربعین»،
بهشــت مؤمنان و جهنم کافران اســت؛ روز قبله شــدن
کربالســت ،روز تاریخ شــدن عاشوراســت و روز تبلور و
تجسم و تفسیر  ۱۱۴سوره قرآن.
اربعین یعنی جز «حســین(ع)» هر راهی به بیراهه یزید
میانجامد .هــر راهی بیکربــا ،چاه اســت و هر روزی
بیعاشورا ،سیاه.
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پیاده تا بهشت
کتاب «پیاده تا بهشــت» ســفرنامهای بــا موضوع پیــاده روی اربعین اســت کــه جواد
محمدزمانــی آن را به رشــته تحریــر درآورده و کمیته فرهنگی آموزشــی ســتاد مرکزی
اربعین آن را منتشر کرده است.
مولف این کتاب در بخــش ابتدایی آن آورده :اربعین حســینی ،ظرفیت بســیار عظیمی برای
تمدنســازی اســامی بر محوریت خــدا و معنویــت ،تالش بــرای ارائــه الگوی حقیقــی جامعه
جهانــی و مقدمــهای بــس دلانگیــز بــر جامعــه جهانــی و الهــی اســت .براســاس آموزههــای
اســامی ،عبودیت و بندگی خدا ،معنویــت ،معرفت و محبــت ارکان حیاتا آدمــی خواهد بود و
افراد جامعــه ضمن تــاش ،از همه مواهــب معنوی و مــادی برخوردارنــد .در جامعــه جهانی،
هیچ کس بر دیگری برتری نــدارد و افراد از نژادها ،تیرهها و اقــوام مختلف با محوریت تعالی و
بالندگی معنوی ،گردهــم میآیند و برای معرفت و عدالت تــاش میکنند .راهپیمایی عظیم
اربعین حســینی ،قطعهای دلانگیز و جلوهای از روزگار خوش ظهور حضرت مهدی (عجاهلل)
اســت .این اجماع کم نظیر ،الگویــی بس گویا برای تمدن عظیم اســامی و پنجــرهای به باغ
دلگشــای عصر تکامل خردها و احیاء معرفت و محبت اســت .در اربعین حسینی ،کدورتها
زائــل میشــود ،اندوههــای بیحاصــل رخــت بــر میبنــدد ،کینههــا جــای خــود را بــه محبت
میدهد،جهلهــا و نادانیهــا بــه روشــنی و خــرد ّمبــدل میگــردد و همــه و همــه در رضایــت و
خشــنودی از پــروردگار روزگار میگذرانند .ســختی راه ،کمبود امکانات ،تشــنگی ،گرســنگی،
شب بیداری ،ضعف و ناتوانی بدن ،سرما و گرما و ...هیچکدام باعث اندوهگین شدن دلها
نمیشــود .در اربعین همه از هم رضایــت دارند و به رضایت پــروردگار از خــود امیدوارند .آری،
به واقع اربعین حســینی ،پنجــرهای به باغ دلگشــای تمــدن عظیم اســامی و جامعــه آرمانی
است .بر این بنیاد ،ثبت و ضبط وقایع تاریخی اربعین و حفظ و نگهداشت این سرمایه عظیم
ّ
اهمیت بسیار دارد .آنچه امروز نگاشــته میشود ،ســفرنامه و گزارش و خاطره است .اما آنچه
ی اســت .این
در آینــده پدید میآیــد ،تاریخــی ژرف و پرماجرا و حماســههایی فراموش ناشــدن 
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نوشــتهها در آینده مبنای بســیاری از تحلیلها و برداشتها
درعرصههــای مختلــف جامعهشناســی ،مردمشناســی،
تاریخشناســی و ...اســت .چنین اســت که ثبت و ضبط این
حوادث تاریخســاز باید با دقت و فراست بســیار انجام پذیرد
و حقایــق معنــوی را بتوانند بــا قلمی رســا به نمایــش گذارد.
بخشهایی از کتاب را میخوانیم:
     موکب مازندران
در راه به موکبــی برخوردیم که اهالی مازنــدران آن را بنا کرده
بودند .نام موکب «آبشــار عاطفهها» بود .وارد موکب شدیم.
موکب ً
نســبتا بزرگی بود که چند موکب نیز به آن اضافه شده
بود .از افــراد حاضــر در موکــب ،ســراغ مســئول آن را گرفتیم.
گفتند :خانم شــعبانی مســئول موکب اســت .برای مــا اینکه
یــک زن ایرانــی بتوانــد عهــدهدار مســئولیت موکب بــزرگ و
تاثیرگذاری مانند این موکب بشــود ،جای شــگفتی داشــت.
به همــراه مــرد جوانــی وارد موکــب کنــاری شــدیم .موکب با
گونیهــای ســبز رنــگ پالســتیکی پوشــیده شــده و بــا تابش
خورشید بسیار گرم شده بود .زیلوهای کف نیز نامرغوب بود
و از این رو یکی از خادمان با شتاب ،پتویی به همراه آورد تا بر
روی آن بنشینیم .گوشه چادر موکب را هم کنار زدند تا کمی
هوا رد و بدل شودٌ ،اما چندان تأثیری نداشت.
ســرکار خانم شــعبانی ،مدیر موکب تشــریف آوردند و ما همه
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دو زانو نشســته بودیم تــا مدیریت زنــان ایرانی را بــاور کنیم.
آن هم مدیریــت موکبی کــه بیش از پنجــاه خادم داشــت .از
ســخنان او متوجه شــدیم که مجموع ه آبشــار عاطفهها یک
مجموعــه مردم نهاد اســت کــه شــعبههای فراوانــی دارد ٌاما
همه آنها بــا کمک مردم اداره میشــود .میگفت قــرار بود که
مــا در عمــود  ۲۰۲موکب داشــته باشــیمٌ .اما چنین نشــد و به
اینجــا آمدیم و بــا کمــک عراقیها ،توانســتیم موکب را ســرپا
کنیم .میگفت :چهــار روز اســت که غــذا میپزیــم و از زائران
پذیرایی میکنیم.
     موکب پاکستان
موکب پاکســتانیها هم حــال و هوای خاصی دارد .مســئول
موکــب ،حســن نــام دارد .آشــپزخانه را نشــان میدهــد و
از اینکــه  ۳۵خــادم مشــغول خدمترســانی در موکبانــد
ســخن میگویــد .میگویــد مــردم پاکســتان و هنــد ،در غذا و
چای ســلیقه خاصی دارنــد .چای آنها ســفید رنگ اســت و با
چایهــای متــداول ایرانــی و عراقی متفــاوت اســت .غذای
آنها هم با ادویه و فلفل فراوان همراه اســت .هدف از ابرپایی
ایــن موکب ایــن بود کــه امکانــات رفاهی بــرای مــردم هند و
پاکســتان فراهم شــود و آنها بتوانند چای و غذای دلچســب
و مطابــق ســلیقه خــود را بنوشــند و بخورنــد .بــا ایــن همــه
بســیاری از ایرانیها در هنگام توزیع غــذا ،مراجعه میکنند و
غذا میخواهند .ما هم پیشــتر به آنها اعــام میکنیم که غذا
دارای فلفل و بسیار تند است ،اما آنها میآیند طوری نیست،
معالسف چند لقمه از غذا که میخورند ،دیگر نمیتوانند آن
را ادامه دهند و غذا را به گوشهای میاندازند و میروند و این
ما را کمی نگــران میکند؛ چــون تهیه این غذا بــا هزینههای
فراوان همراه اســت و اینجــا هم تنها موکــب غذاهای محلی
هند و پاکستان است.
     موکب قم
حــاال در حوالــی عمــود  ۸۲۰هســتیم .چنــد موکــب ایرانــی،
نظرمــان را جلــب میکنــد .از ســوی دیگــر عجلــه داریــم تــا
مســیر را طی کنیم و به کربال برســیم .موکــب حضرت فاطمه
معصومه(س) نیز بســیار فعال و اغلب سرگرم توزیع غذا بود.
برخی از مــردم قــم را هــم در آن اطــراف میدیدیــم .چهرهها
بســیار آشــنا بودنــد .نزدیکــی ســر در کربــا ،جمعیــت لحظــه
بــه لحظــه بیشــتر میشــود ،موکبهــا دو طــرف را فــرا گرفته
اســت .امکانــات موکبهای اطــراف کربــا به مراتب بیشــتر
از موکبهای مســیر اســت .شــاید علت آن ،آســانی رســاندن
امکانات و تهیه مواد غذایی باشــد .این است که در دو طرف
خیابان شــاهد پذیرایی از زائران هســتیم .امکانــات درمانی
نیز فراوانتر شــده اســت .چند موکب بزرگ که بــرای درمان و
پیشــگیری بیماریهای احتمالی دایر شــده در جلوی چشم
ما قرار گرفتــه اســت .از بیــرون که نــگاه میکنیــم میتوانیم
حدس بزنیم کــه امکانات درمانــی آنها نیز از امکانات مســیر
بیشتر اســت .صدای نوحه خوانیها هم بیشــتر شده است.
در دو طــرف بلندگوهــا و وســایل مرتبــط بــا پخــش صــدا بــه
چشــم میخورد و اغلب هم صدای مداحان عراقی است .در

مردی از کشور
آذربایجان ،خادم
دسته عزاداری
بود و میگفت
مشکالت فراوانی
برای شیعیان در
آذربایجان وجود
دارد ولی از باکو
موفق به حضور
شدهام .خدا را
شکر میکرد که
مردم فراوانی از
آذربایجان به
ز یارت آمدهاند و
امیدوار بود خدا
عزاداری را از همه
قبول کند.
کمیل از
ماداگاسکار
آمده بود تا به
حضرت زهرا(س)
تسلیت بگو ید
و در عزاداری
عظیم اربعین
سهیم باشد.
میگفت در کشور
ما موسسات
و تشکلهای
خودجوش فراوانی
وجود دارد ولی
همه توان آمدن به
ز یارت را ندارند

برخی از جاهــا آنقدر صدا زیاد اســت که صدای مــا به یکدیگر
نمیرسد؛ از این رو بیشتر باید مراقب باشیم تا مبادا همدیگر
را گم کنیم.
     موکب غریب
به یکی از موکبها برای اســتراحت رفتیم .صاحب موکب ما
را به پشت موکب برد .ابوحمزه صاحب موکب به همراه چند
خادم مشــغول پختن غذا بودند .میگفت کربالیی هستند و
هر ســاله برای پذیرایی از زائران به اینجــا میآیند .این زمین
را پــس از مدتی خریــده و وقف کــرده بودند و ســپس با همت
چند بانی ساخته بودند .میگفت :در ســال پیش ،زايری به
اینجا آمده و شب در آنجا استراحت کرده بود .صبح میگفت
خواب دیده که حضرت خدیجه(س) در این موکب از زائران
پذیرایــی میکنــد .مــا هــم تصمیــم گرفتیم نــام ایــن موکب
را موکــب حضــرت خدیجــه(س) بگذاریــم .چــون حضــرت
خدیجه(س) خیلی غریب اســت و در این اطــراف موکبی به
نام او نیســت .به او گفتم :امســال ،اربعین بســیار شــلوغتر از
سال گذشته است .این افزایش جمعیت ،مشکلی برای شما
به وجود نیاورده است؟
گفت :نه ،مــا تــوان پذیرایی از صــد میلیون زائــر را داریــم .اگر
بیشــتر از این هم شــود اســتقبال میکنیم! زیرا میزبان اصلی
خود اهل بیت هســتند و ما تنها وسیله هســتیم .برای همین
ً
اصال نگران نیستیم .ابوحمزه میگفت از همه ایرانیها تشکر
میکنم .چون هم تعامل خوبی با ما داشتند و هم در نظافت
و شستشــو به ما کمک میکردند .حتی اگر حســینیه پر شود،
شبها در منازل خودمان از ایرانیها پذیرایی میکنیم.
     زائرانی از هر گوشه دنیا
علــی اکــرم اصالتــا اهــل پاکســتان اســت ولی هــم اکنــون در
هلند به ســر میبرد .میگوید کمک کردن انســانها به هم،
زیباترین ویژگی اربعین اســت .در هیچ جای جهان این روح
همدلی و محبت تا این اندازه وجود ندارد .شگـفت آنکه این
افراد از ملیتها و کشــورهای مختلف بــا زبانهای گوناگون
هســتند .او از زائــران ایرانی هم تشــکر فراوان کــرد .میگفت
کاش در کربــا مثل مکــه ،دور تا دور حرم بــاز بود تــا زائران به
راحتی بتوانند عزاداری کنند .اربعین ســال به ســال شلوغ تر
میشود و باید برای حضور زائران در کربال چاره اندیشی کرد.
مــردی از کشــور آذربایجــان ،خــادم دســته عــزاداری بــود و
میگفت مشکالت فراوانی برای شیعیان در آذربایجان وجود
دارد ولــی از باکو موفق به حضور شــدهام .خدا را شــکر میکرد
که مردم فراوانی از آذربایجان به زیارت آمدهاند و امیدوار بود
خدا عزاداری را از همه قبول کند.
کمیل از ماداگاسکار آمده بود تا به حضرت زهرا(س) تسلیت
بگویــد و در عــزاداری عظیــم اربعین ســهیم باشــد .میگفت
در کشــور مــا موسســات و تشــکلهای خودجــوش فراوانــی
وجــود دارد ولــی همه تــوان آمدن بــه زیــارت را ندارنــد؛ البته
بســیاری از کارهای فرهنگی ما در فرانســه انجام میپذیرد.
این را رفیق او که از فرانســه آمده نیز تایید میکند .دوســتش
میگفــت پــس از حمــات تروریســتی گروههــای تکفیــری،
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نگاهها به اسالم و مســلمانان تغییر کرده اســت .مردم گمان
میکنند همه مســلمانان تروریســت هســتند .البتــه عدهای
هم هســتند کــه معقــول میاندیشــند و بین تروریســتهای
تکفیری و مسلمانان حقیقی فرق میگذارند .میگفت اینکه
افرادی همــه زندگی خود را بــرای خدمت به زائران حســینی
خــرج کننــد ،خیلــی شــگفت آور اســت .پذیرایــی عراقیها از
مســلمانان با هر نــژاد و فرقه و گروهــی واقعا دیدنی اســت .او
از ایــن موضوع خیلــی خوشــحال بود .حمــد جبــری از ترکیه
نیز همیــن حرفها را میگفــت و از ارتباط تنگاتنــگ زائران از
کشــورهای مختلف و بــا زبانهــای گوناگون اظهار شــگفتی
میکرد .عزاداریهــای شــگفت در روز اربعین عراق ،سراســر
شــهر کربال را فرا گرفته اســت .عدهای را در گوشــه و کنــار بازار
میبینی که اشک در چشمشان حلقه بســته است و مشغول
خواندن زیارت اربعین شدهاند .ســینه زنیها و زنجیرزنیها
به ســبکهای فراوان رواج دارد .در این میان ،عرض ارادت
ترکهای ایرانی یعنــی مردم تبریز ،اردبیــل ،زنجان ،ارومیه
و...حال و هــوای خاص خود را پیدا کــرده و دلها را عجیب
شیفته خود کرده است.
یهــا بــرای مــا ایرانیها
یهــا و بحرین 
یهــا ،لبنان 
عــزداری یمن 
تازگــی دارد؛ زیــرا در غیــر اربعین کمتــر فرصت دیــدن لحظات
یشــود و نهایت از طریق رســانه ملی
عزاداری آنها نصیب ما م 
میتوانیــم گوش ـههایی از آن را مشــاهده کنیــم .بــا ایــن همه
مشاهده این عرض ارادتها از نزدیک لذت کم نظیری دارد.
     وداع با یار
مــن امشــب احتماال شــب آخری اســت کــه در کربال هســتم و
تصمیم گرفتم دل به ّترنم قلم بســپارم و این بارگاه آســمانی
را وصــف کنم.درهــای چوبــی ،کاشــیهای فیــروزهای،
ســنگ فرش نقرهای ،ایــوان زعفرانی .کبوتران خاکســتری
و پرچمــی بــه رنــگ دلهــای عاشــق .حرمــش را میگویــم!
آنجــا کــه جبريیــل کنــار در میایســتد و خوشــامد میگویــد.
ْ
َ َْ
ســین ا َو ادنــی» را فریــاد
آنجــا کــه گلدســتههایش« ،قــا َب قو ِ
میآورد .پشت کاشیهای سبزش ،دغدغهای موج میزند.
نردههــای نقــرهای ایــوان بــه تماشــاگران لبخنــد میزنــد و
صحن حرم هم چون دل زائران میتپد.
ْ َْ
دلها مانند کبوتران بال بال میزنند .در کفشداری «َفاخل َع
ْ
َنعلیــک» را حــس میکنــی .از ایــوان وارد میشــوی .ســام
میکنی و به ضریح شــش گوشهای که سالهاســت دلت به
شــبکههایش گره خورده ،خیره میشــوی .خــش خش بال
فرشــتگان را حــس میکنــی .نزدیکتــر میشــوی .دســت بــه
ضریــح! بغضــی گلوگیــر! همینجا اســت که عقدههــای دلت
وا میشــود .و ســخن میگویــی! از کجــا! از چه؟ اینجــا ،طور
تکلم است ،ســکوی پرواز ققنوسهایی اســت که تا ملکوت
میرونــد .اینجــا آرامگاه کســی اســت کــه جبرییل هــر روز به
احترامش نازل میشــود و ســام گرم خــدا را به او میرســاند.
کســی که آســمان ،حیرت زده وسعت قلب اوســت .کسی که
در حماســههای شــگرف ،خون را به رقص درآورد .هم او که
خورشــید هر روز به احتــرام او بــر میخیــزد و از گنبــد زیبایش
درخواست نور میکند .او حقیقتی است به نام «حسین»!
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ستون 1453
کتــاب «ســتون  »۱۴۵۳بــا موضــوع پیــاده روی اربعین حســینی توســط
مسلم ناصری به رشته تحریر درآمده و نشــر کتاب جمکران آن را منتشر
کــرده اســت .در بخــش نخســت این کتــاب آمــده :مردانــی کــه شــگفت آمدند و
شگفت رفتند.
مســلم ناصــری در ایــن رمــان ضمــن نقــل وقایــع تاریخــی و بیــان حالوهــوای
راهپیمایی اربعین در ســالهای اخیر ســفری داشــته در زمانه «اثیــب یمانی» و در
ً
امروز ما که در ادامه این دو ســفر مکانی و زمانــی با هم تالقی پیدا کــرده و نهایتا در
عشق پاگیر خواهند شد .مسلم ناصری پیش از این داستان موفق «باغ طوطی» را
در انتشارات کتاب جمکران چاپ کرده و «ستون  »۱۴۵۳دومین اثری است که از
او در این انتشارات منتشر میشود.
در معرفی کتاب آمده است که در شبی سراســر تب و لرز ،راوی از دو جوانی میگوید
که جنــازه پــدر را به دوش کشــیدهاند تا به دوســتی برســانند کــه بر بلنــدای کوهی
بر کنــاره دریایی منتظر اســت .چنین اســت سرگذشــت نویســنده سرگشــته امروز.
راوی ،سفر خویش را میان واقعیت و تخیل آغاز میکند و به ۱۴۰۰سال پیش نقب
میزند و همراه پســران «اثیب یمانی» میشــود که در زمانه موج میزنند و در ســفر
عشق پای میفشرند تا…
راوی ،نویســندهای اســت کــه تاریخ را خــوب میشناســد .درس طلبگــی خوانده
امــا از رفتارهــای برخــی مبلغــان ملبــس ،دل خوشــی نــدارد .راوی ،مثــل مســلم
ناصــری در کتاب «بــاغ طوطــی» ،در روزمرهنویســیهایش از پیــادهروی اربعین،
مســأله ایرانی-عربــی را از عمــق تاریــخ اســام و در گســتره جغرافیایــی عــراق تــا
ایران« ،مســأله» میداند و در خالل داســتان ،ضمن طرح این مســأله ،از آن عبور
میکنــد .از برخی رفتارها گالیــه دارد و از بعضی چیزها به شــوق و اضطراب میآید
و نفسبنــد میرود« .هرگز فکر نمیکردم ســفری به قرن نخســت هجری داشــته
باشم .چشمانم را میبندم.
با ناباوری میپرســم« :شــما پسران اثیب هســتید؟!»رمان «ســتون  »۱۴۵۳عالوه
بر کشــش پر تخیل داســتانی ،نمونه موفقی از مسألهشناســی در رویکــرد به تاریخ
اســت .برای خوانندهای که به دنبال درک معنا و حس پیادهروی اربعین اســت،
بــدون شــک میــل راوی ایــن کتــاب بــه کنجــکاوی در گوشــهوکنار کوچههــای
هزارســاله نجــف ،تفحــص در بــرش کوتاهــی از زندگــی دو شــخصیت در دوران
خالفت امیرالمؤمنین(ع) و مفصل قرار دادن واقعهای سترگ که شخصیتهایی
را از پیش و پس از عاشــورا و از صحراهای یمن تا بیابانهای قم به هم میرساند،
جذاب و دنبالکردنی اســت؛ حتــی اگر بپذیریم که داســتان ،به مقدار بیشــتری از
تعلیق و ارضای حس جستوجوگری مخاطب نیاز دارد.
شــخصیت تودرتو و انزوا طلــب راوی در عیــن کنجکاویاش در جزئیــات ،آن هم
در چنیــن روایتی کــه بیشــتر در گونــه ســوررئال و جریان ســیال ذهن جــای دارد تا
رئال ،حــاوی فرصتهــای بزرگتری برای خلــق رمانی ویــژه در نوع خود اســت اما
ً
ناصری ترجیح میدهد نیمه نخســت داســتان را عمدتا به همجوشــی شخصیت
مرد روی
داســتانش با جهان بیرون اختصاص دهد و در نیمه دوم ،درســت مثــل ِ
طرح جلد کتاب که درونش کاروانهایی از عمق تاریخ تاکنون در جهت مخالفی
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در حرکتنــد ،خواننــده را غــرق در جهــان درونــی قهرمانــش
کند.جهانــی که پــر از تاریــخ اســت و در عیــن حال بــا چیزی
بیشــتر از واقعنگاری به روش تاریخنویسان پر شده است؛ با
خیالی مملو از مصیبتی بزرگ که زمــان و مکان را درنوردیده
و در نهایــت سرنوشــت شــخصیت اصلــی را نیــز بــه شــکلی
غیرمنتظره رقم میزند.
قسمتی از کتاب را با هم می خوانیم:

در نجف سرگذشت اثیب و پسرانش را خوانده بودم؛ یعنی
ســه شــب در زیرزمین مهمان پدر ایــن دو جوان بــودهام.
زهی عالــم بیخبــری! وقتی رفته بــودم به زیــارت پدرش،
سرنوشت او را بر تابلویی خوانده بودم و حاال در عالم واقع
با پسرانش روبهرو شدهام.
ســری تکان میدهم ،ولی نمیتوانم حرفی بزنم .شگفتی
مــن از آن دو بیشــتر اســت .وقتــی بــه خــود میآیــم کــه دو
جوان تابوت را روی جهاز شــتر بســتهاند و میخواهند راه
بیفتند .بهسختی بلند میشوم و در کنارشان میایستم.
پســر کوچکتــر کــه گویــی ترســیده ،بــه چشــم جاســوس
نگاهــم میکنــد .کولهپشــتیام را جاب هجــا میکنــم و
میگویــم« :میدانیــد مــا بــا فاصلــۀ چنــد قــرن همدیگــر را
میبینیم؟» آهســته زمزمــه میکنم« :از زمانی که شــما راه

در شبی سراسر
تب و لرز ،راوی از
دو جوانی میگو ید
که جنازه پدر را به
دوش کشیدهاند
تا به دوستی
برسانند که بر
بلندای کوهی
بر کناره در یایی
منتظر است.

افتادهاید اتفاقات بسیاری رخ داده».
بــرادر بزرگتــر بــا ناراحتــی میگویــد« :بــه گمانم تــو جنی،
وگرنه از کجا اسم پدر ما را میدانی؟»
ســرم را پایین میاندازم .اشک در چشــمانم حلقه میزند
و میگویــم« :چنــد روز اســت کــه مــن بــرای زیــارت پســر
دوست پدرتان در راهم».
– یعنی تو هم میخواهی او را ببینی؟
یشــود .صورتم هنــوز خیس
اشــک بر گونههایــم جــاری م 
اســت و لبهایــم تــرک برداشــته .بــا انــدوه برایشــان شــرح
میدهم که پس از دفن پدرشــان بر فراز تپۀ صفا ،دوست او
چگونه در مسجد ضربت خورد و کشته شد .بعد از پسرانش
میگویم که چگونه به شهادت رســیدهاند .آنها با ناباوری
همانطور که به شترها تکیه دادهاند اشک میریزند.
– ا گر راست میگویی ما را ببر تا ببینیم.
و مــن از زیر چشــم بــه دو جــوان مشــتاق نــگاه میکنــم .از
ســویی میخواهنــد پیکــر پــدر پیرشــان را بــه دوســتش
برســانند و از طرفی دوســت دارند بدانند که پســر دوســت
پدرشان چه سرنوشتی داشته است.
با صدایی به خود میآیم.
– کمــک کنیــد .ایــن آقــا در تــب میســوزد .دارد بــا کســی
حرف میزند .فکر کنم هذیان میگوید.
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ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

عمود آخر
«گــروه مردمی حریــم حــرم» با هــدف اشــاعه فرهنگ عاشــورایی کتــاب عمــود آخر را
توســط انتشــارات تقدیر منتشــر کرد .حســن شــمسآبادی مدیر «گــروه مردمی حریم
حرم» در خصوص این کتاب میگوید« :عمود آخر» شــامل مجموعــه روایتهایی از خاطرات
مربوط به پیــادهروی  ۴۰تن از شــهدای مدافع حرم در مســیر نجــف تا کربال اســت .این کتاب
اولین بار در بهمنماه ســال  ۱۳۹۷به چاپ رسید و امسال با هدف اشــاعه فرهنگ عاشورایی
در مسیر پیادهروی اربعین برای دومین بار منتشر شد.
مدیر «گــروه مردمــی حریم حــرم» تصریــح میکنــد :در نظر گرفتــن نــذورات خوراکی در مســیر
پیــادهروی اربعین امری مهم و ضروری اســت ،اما نــذورات غیرخوراکی همچون بســتههای
فرهنگی در این مسیر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و یکی از این موارد مبحث بها دادن به
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در پیادهروی اربعین اســت« .عمود آخر» که محتــوای آن از زبان
دوســتان ،همکاران و خانوادههای این شــهدای مدافع حرم بیان شــده ،حاصــل کار گروهی
«گروه حریم حرم» بوده است.
وی با نام بردن از نویســندگان کتــاب «عمود آخر» ابــراز میکند :مصاحبه و نــگارش خاطرات
کتــاب «عمــود آخــر» را شــهیده دلیــری ،محدثــه ســادات نبیــان و نازنیــن قنبــری بــر عهــده
داشــتهاند .در این کتاب با بیش از  ۸۰نفر از دوستان و خانواده شــهدای مدافع حرم مصاحبه
شده و تولید این کتاب حدود  ۶ماه به طول انجامیده است.
شــمسآبادی ابراز میکند :اگر مدافعان حرم نبودند پیادهروی اربعین هم شــکل نمیگرفت،
لذا «گروه حریم حرم» بر آن شــد تــا با توجه بــه ظرفیتهایی که در اربعین حســینی و خاطرات
شــهدای مدافع حرم وجــود دارد ،بیــن ایــن دو پیونــدی برقرار کنــد و بــه تولید کتابــی در این
زمینه بپردازد.
وی ضمن اشــاره به اهــداف «گــروه حریم حــرم» اظهار میکنــد :گروه حریــم حرم کار خــود را از
ســال  ۱۳۹۵با دو نفر آغاز کرد و هماکنون به بیش از  ۲۰نفر رســیده اســت ،هــدف «گروه حریم
حرم» ترویــج فرهنگ ایثــار و شــهادت در جامعه و الگوســازی بــرای جوانان اســت ،حرکت در
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راســتای ایجاد تمدن نوین اســامی که رهبــر معظم انقالب
بر آن تأ کیــد فراوانی داشــتهاند و کمک به شــکلگیری امت
مقاومت از دیگر اهداف گروه حریم حرم بوده است.
ب ارزشــی
مدیر «گروه مردمی حریــم حرم» پیرامون تولید کت 
بــا موضوع شــهدای مدافع حــرم میگویــد :هرچقدر بــه تهیه
کتاب از وجوه شخصیتی و سلوک فردی و اجتماعی شهدای
مدافــع حــرم بپردازیــم بازهــم نتوانســتهایم حــق مطلــب را
ادا کنیم .تمــام تالشهای انجامشــده برای تهیــه کتاب در
زمینه شــهدای مدافــع حرم همچــون قطــرهای از دریــا بوده
است لذا نیاز به پرداخت بیشتری در این حوزه داریم .ترویج
فرهنگ کتــاب و کتابخوانــی همچنین تولید کتب ارزشــی
از اهمیت باالیــی برخوردار اســت به همین منظــور بها دادن
به کارهــای فرهنگی در حــوزه شــهدای مدافع حرم از ســوی
سازمانها و نهادهای فرهنگی گوناگون امری مهم است.
مدیــر «گــروه مردمــی حریم حــرم» بــه رایزنی برای گســترش
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و ارائــه کتــاب «عمــود آخــر»
در موکبهــای اربعیــن حســینی اشــاره و تصریــح میکنــد :با
رایزنیهــای فــراوان توانســتیم با کمــک کانون همبســتگی
فرزندان شــاهد در طرح «نایب شهید» ســهم کوچکی داشته
باشــیم .ایــن کانــون اقــدام بــه برپایــی موکــب در فــرودگاه
«امام خمینــی(ره)» و مســیر نجف به کربــا خواهد کــرد و ما
میتوانیم کتابهای خــود را در این موکبهــا به مخاطبان
خود عرضه کنیم.

ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

شنوندگان «هل من ناصر ینصرنی» از شام
محدثــه ســادات نبییــان یکــی از نگارنــدگان کتــاب «عمود
آخر» با تاکید بر اهمیت پیــاده روی عظیــم اربعین میگوید:
درباره منشــا پیــاده روی اربعین کــه نشــان از اقتــدار و اتحاد
شــیعیان دارد ،روایتهــای متعددی نقل شــده اســت .یک
روایت این اســت که این ســنت از زمــان ائمه وجود داشــته و
روایت دیگر در این است که این سنت حسنه را طالب نجف
راه انــدازی کردهانــد .در قــرون جدیــد نیــز احیــا کننــده ایــن
ســنت را عالمه محدث نوری دانستهاند .اما منشا این سنت
هرچه باشــد ،مهم این اســت که اکنون ما را بــه فهم عصری
از «مساله» قیام حضرت اباعبداهلل(ع) نزدیک کرده است.
وی تصریح میکند :حضور در راهپیمایی اربعین بســیاری از
شیعیان مخلص را به فهم عصری از عاشــورا کشانده است.
به عنــوان مثــال تا جایــی کــه راقم ایــن ســطور اطــاع دارد،
عمــوم شــهدای مدافــع حــرم ،همگــی از پایههــای ثابــت در
راهپیمایی اربعین بودهاند و منابع مهمی نیز از خاطرات آنها
در دورههای متعدد این راهپیمایی منتشر شده است.
     روایتهای شیرین
روایتهــای نخســت تــا دهــم منتشــر شــده در این کتــاب به
ترتیــب از این قــرار اســت« :همســفر زمینــی ،همراه آســمانی:
شــهید مصطفی نبیلــو»« ،یک تیــر و دو نشــان ،هــم انفاق و
هم پیادهروی اربعین :شهید حسین امیدواری»« ،فقط یک
پیاده روی اربعین تا رســیدن به شــهادت :شــهید شــعبانعلی
امیــری»« ،ســفری عاشــقانه بــه یــاد آقــا ســید :شــهید ســید
اسماعیل ســیرتنیا»« ،ســردار ایرانی مســئول تامین امنیت
مسیر پیاده روی :شهید حمید تقوی فر»« ،رفیق خوش سفر:
شهید امیر سیاوشی»« ،مدیر انقالبی تمام عیار و خادم زائران
اربــاب :شــهید علــی محمــد قربانــی»« ،دو هفته پیــادهروی
عاشــقانه تــا رســیدن بــه کربــا :شــهید صالــح حســنزاده»،
«بازگشــت از کربــا با دســت پر :شــهید محمــد کیهانــی» و «و
جعلنا؛ رمز عبور از گیتهای عراق :شهید علی تمامزاده».
همچنیــن «شــهادت؛ بــا توســل بــه قمــر بنیهاشــم :شــهید
داوود نریمیســا»« ،تنهایی و خلوت ،توفیق اجباری در مسیر
پیادهروی :شهید حســینعلی پورابراهیمی»« ،نگاه متفاوت
عبــاس بــه پیــادهروی اربعیــن :شــهید عبــاس دانشــگر»،
«همســفر با اهل و عیال ،درســت شــبیه ارباب :شــهید سعید
ســیاح طاهــری»« ،اســتراحت بمانــد بــرای بعــد از شــهادت:
شهید علی جمشیدی»« ،سردار کارتن خواب :شهید حسین
همدانی»« ،از اردوی جهادی تا کنگره جهانی لقا الحســین:
شــهید حمیدرضــا اســداللهی»« ،مقابلــه بــا جریانهــای
انحرافــی شــیعه در مســیر پیــادهروی :شــهید رضــا الوانــی»،
«شهید تاسوعا در پیاده روی اربعین :شهید سجاد طاهرنیا»
و «همــراه بــا شــیخ خــوش مشــرب و مــردمدار :شــهید جابــر
حسینپور» نیز روایتهای یازدهم تا بیستم کتاب است.
عناویــن روایتهــای  ۲۱تا  ۳۰کتاب نیز به این شــرح اســت:
«آقــا ســجاد زیارتــت قبــول :شــهید ســجاد عفتــی»« ،بــه آب
و آتــش زدن بــرای زیــارت شــب جمعه کربال :شــهید حســین
بادپــا»« ،ســفر اربعیــن بــا ســید محبــوب ایرانــی :شــهید

 ۱۷تن از این
شهدا از جوانان
دهه شصتی و دو
تن از آنان دهه
هفتادی هستند.
روایتها که از
زبان نزدیکان
این شهدا نقل
شده ،همگی
نشان از دغدغه
آنها نسبت به
معارف کربال
دارد و اگر جز این
بود که هیچگاه
گوش آنان برای
شنیدن ندای
«هل من ناصر
ینصرنی» حضرت
سیدالشهدا در
عصر جدید که از
سرزمین شام بلند
شد ،باز نمیشد

محمدجــواد حســن زاده»« ،خــادم موکــب آســتان مقــدس
حضــرت معصومــه :شــهید مهــدی ایمانــی»« ،فقــط از آقــا
خاتــم آدمــم کنــد :شــهید مجیــد قربانخانــی»« ،از تردیــد تــا
رســیدن به یقین در پیــاده روی اربعین :شــهید حبیب جنت
مــکان»« ،درســی از غالمعباس در مســیر پیاده روی :شــهید
محمــد اســدی»« ،ابوســجاد ،واکســی زائــران امام حســین:
شــهیدهادی کجبــاف»« ،ابالفضــل علمــدار ،خامنــهای
نگهــدار :شــهید حامــد کوچــک زاده» و «تشــنه زیــارت
امیرالمومنین :شهید رضا رستمی مقدم».
و در نهایت عناوین روایتهــای  ۳۱تا  ۴۰کتاب نیز به ترتیب
به این شرح اســت« :شــهادت ،ســوغات اولین و آخرین سفر
کربال :شــهید حســن قاســمی دانــا»« ،دعــوت غیرمنتظــره به
اولین ســفر کربال :شــهید ســجاد زبرجدی»« ،غــرق در حال و
هوای پیــاده روی اربعین :شــهید حســین معزغالمی»« ،من
یاری امام
به کربال معتادم :شهید محمد پورهنگ»،
ِ
«دست ِ
زمان(عج) بر سر زائر سامرا :شهید حسین محرابی»« ،پیاده
روی اربعیــن به نیابت از شــهدای دفاع مقدس :شــهید جواد
محمــدی مفــرد»« ،از روضههای تاســوعا تــا لرزیدنهای در
نجــف :شــهید رضــا ســنجرانی»« ،همســفر از خود گذشــته و
فداکار :شــهید مرتضی عبداللهی»« ،گرفتن برات شــهادت از
سیدالشــهدا(ع) :شــهید محمد آژنــد» و «چطور در این مســیر
غذاهای لذیذ بخورم؟ :شهید حسین هریری».
ایــن شــهدا از جــای جــای ایــران بودنــد و هرکــدام فرهنگ،
شــغل و موقعیت اجتماعی خاص خود را داشــتند .شــهدایی
چون سرداران حسین همدانی و سعید سیاح طاهری هم که
مشهور هستند؛اما  ۱۷تن از این شهدا از جوانان دهه شصتی
و دو تــن از آنان دهه هفتــادی هســتند .روایتها کــه از زبان
نزدیکان این شــهدا نقل شــده ،همگی نشــان از دغدغه آنها
نســبت به معــارف کربــا دارد و اگــر جز ایــن بود کــه هیچگاه
گــوش آنــان برای شــنیدن نــدای «هــل مــن ناصــر ینصرنی»
حضرت سیدالشــهدا در عصر جدید که از ســرزمین شــام بلند
شد ،باز نمیشد.
     روایت ابوسجاد
بخشی از روایت شهیدهادی کجباف (ابوسجاد) که توسط
همسر شــهید نقل شــده به این شــرح اســت ...« :آنجا عالوه
بــر عــزاداری ،خدمت هــم میکــرد .از نظافــت شــهر گرفته تا
کار کــردن در موکبی که خودشــان تاســیس میکردند .چایی
میداد ،استکان میشســت و کفشهای زوار را واکس میزد
و همه ایــن کارها را هــم به صورت ناشــناس انجــام میداد.
دو ماه قبل از آخرین پیاده روی اربعینش ،یعنی در تاریخ ۲۰
شــهریور  ۱۳۹۳توســط تک تیرانداز تروریســتها ،با قناصه،
مجروح شــده بــود .ســمت راســت ســینهاش تیــر خــورده و از
کمرش بیرون آمــده بود .یک بار در ســوریه عمل شــد و دو بار
هــم در تهران و حــدود  ۱۵روز بســتری بــود .حالــش خیلی بد
بود .هیــچ کاری نمیتوانســت انجــام دهد .برای خــوردن و
خوابیدن و نشســتن مشــکل داشــت .بــا اینکه هنــوز حالش
مســاعد نشــده بــود از بیمارســتان دیگر بــه خانه برنگشــت.
مستقیم به سوریه رفت».
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گفتگو با نویسنده کتاب
«موکب آمستردام»

آنها قدر
ارزشهای اسالمی
را بیشتر از ما میدانند
زائرانـی کـه امـام حسـین(ع) را نـه در کربلا و نجـف و قـم و مشـهد و ،...بلکـه
در قلـب اروپـا یافتهانـد و دریافتهانـد کـه عشـق حسـین(ع) زمـان و مـکان
نمیشناسـد و چه بخواهی و چه نخواهی عالمگیر خواهد شـد ،فقط باید
خـود را بـه ایـن دریـای عظیـم سـپرد تـا بـه سـاحل آرامش رسـید« .موکب آمسـتردام»
دومیـن گام و تلاش پـس از کتـاب موفـق «پادشـاهان پیـاده» اسـت کـه در کمتـر از
یکسـال بـه چـاپ پنجـم رسـید و بـه تازگـی قسـمت سـوم ایـن مجموعـه بـا عنـوان
موکـب رنگـی پنگـی نیـز روانه بازار شـده اسـت .بهـزاد دانشـگر ،در این کتـاب در تالش
اسـت با به تصویر کشـیدن عشـق زائران امام حسـین(ع) ،روایتی از تالش آنان برای
فدا شـدن در مسـیر سیدالشـهدا(ع) را برای مخاطبان تصویر کند .گفتگوی«قدس»
بـا بهـزاد دانشـگر را در ادامـه میخوانیـد.
تاکنون چقدر در حوزه خاطره نگاری زائران پیاده کار شده است؟ کار شما چه
تفاوتی با کارهای مشابه در این حوزه دارد؟
در مورد زائران پیاده امام رضا(ع) تا آنجایی که من میدانم کار خاصی صورت نگرفته اســت،
اما در حوزه زائران پیاده حسینی در موسم اربعین ،بیشــتر کارها در حوزه مستندسازی است تا
حوزه مکتوبات .کارهای مکتوبی هم که تاکنون نوشته شده است یا بیشتر نوعی جمعآوری
خاطرات خشک محســوب میشود که چون بیشــتر به امور جزئی ســفر و اتفاقات آن پرداخته
حالت سفرنامهای خشک به خود گرفته و جذابیت آنچنانی برای خواننده ندارد و یا آنقدر به
داستان نزدیک شــده که از واقعیت ماجرا عبور کرده اســت و در حوزه مستندنگاری محسوب
نمیشود .البته همه کارهایی که انجام شــده در جای خود به رونق این حوزه کمک میکنند
اما همچنان تا رســیدن به یک ادبیــات مختص زائران پیــاده که بتواند حقیقــت این حرکت
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عظیم را نمایش دهد ،فاصله زیادی داریم.
یعنی روایت شما نوعی داستانوارگی در خود دارد؟
داســتان وارگــی ارتباط زیــادی با زبــان مــورد اســتفاده در اثر
دارد .من ســعی کــردم روایتــی واقعــی از زائــران ارائــه بدهم
که مطابــق با حــاالت روحــی و عاطفــی آنــان باشــد .در واقع
نمیخواســتم از واقعیــت اتفــاق افتــاده جلو بزنــم و یــا از آن
طرف کاری به واقعیت نداشــته باشــم .فقط برخی از زائران
اجــازه ندادنــد اسمشــان در کتــاب درج شــود و مــا بــا اطــاع
خودشــان نام مســتعاری برای آنــان در نظر گرفتیــم؛ به غیر
از این تمام اتفاقات و شــخصیتها در کتاب همگی منبعث
از واقعیت است.
شــما خاطــرات یــک مســافر مذهبــی را روایــت کردهاید؛
به نظــر شــما ایــن کتــاب را میشــود در حــوزه ســفرنامه
نویسی گنجاند؟
دغدغــه مــن بــه تصویــر کشــیدن اتفاقــات ایــن ســفر نبوده
اســت .به نظــرم آن چیــزی که مــا امــروزه بیشــتر بــه آن نیاز
داریم ،نشــان دادن نیت و نســبت افراد با زیارت پیاده امام
حسین(ع) اســت ،چرا که اصل این ماجرا را کسی نمیتواند
نفــی کنــد؛ یعنی نمیشــود این حجــم عظیــم زائــر را نادیده
گرفــت و سانســور کــرد .بنابرایــن افــرادی کــه شــبهه افکنی
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میکننــد بیشــتر ناظــر به نیــت ایــن افــراد صحبــت میکنند
و میگوینــد کــه این افــراد بــرای غــذای رایــگان و ...به این
ً
ً
ســفر میروند یا نســبت نادرســتی که اخیرا متقابال بــه زائران
ایرانــی و عراقــی میدهنــد و میگوینــد کــه ایــن زوار بــرای
مســائل مادی و غیراخالقی به زیارت میرونــد .برای همین
سعی کردیم نشــان دهنده نیت این افراد باشیم؛ حال آنکه
چه اتفاقی در طول مســیر صورت میگیرد ،در حــال حاضر از
اهمیت زیادی برخوردار نیست.
نام موکب آمستردام از کجا آمد؟
من دو ســال پیش که برای کتاب «پادشــاهان پیاده» برای
زیارت اربعین رفته بودم ،در عراق با مرکز اســامی اروپا آشــنا
شــدم که اعضای آن برای زیارت به عراق آمده بودند .یکی
از گروههــای مرکــز اســامی اروپــا انجمــن فرهنگــی اربعیــن
است که بیشتر کشورها در آن حضور دارند و مرکز آن در هلند
است .پس از مشــاهده فعالیتهای این گروه همانجا نیت
کردم که کتاب دوم را بــه این گروه که کارش بــه نام اربعین
اســت ،اختصاص دهم؛ این شــد که با آنها همراه شــدم و به
این ســبب که آمســتردام نماد هلند محســوب میشود اسم
این کتاب را موکب آمستردام گذاشتم.
نو ع نــگاه زائــران پیــاده اروپایی بــا زائــران پیــاده ایرانی
چه تفاوتی میکند؟
از یک جهت تفــاوت زیادی ندارد .چه آنها کــه در ایران و چه
آنها کــه در اروپــا زندگی میکنند ،هــر دو گروه یک شــیدایی و
یک کشش غیرقابل وصفی به زیارت امام حسین(ع) دارند؛
این وجه مشــترک آنهاســت ،اما آنهایی که از اروپــا میآیند
به دلیــل زندگی طوالنــی در فضــای مــدرن و پرشــبهه امروز،
مطالعات عمیقتری نســبت به ایرانیهــا دارند؛ چــرا که اگر
مطالعه نداشــته باشــند با توجه به حجم گســترده شبهات و
مکان آزاد زندگیشــان به سمت بیدینی کشــیده میشوند؛
ً
بنابرایــن کســانی کــه در ایــن مســیر گام میگذارنــد عمومــا
آدمهایی هســتند که برای مطالعات دینیشان برنامه دارند
و برای معارف دینیشــان وقت زیــادی میگذارند ،به همین
دلیــل هم آنها قــدر دیــن و ارزشهــای اســامی را بیشــتر از ما
میدانند .بســیاری از آنها دو ســه ماه مانده بــه اربعین نیمی
از وقت ماهیانهشان را صرف انجمن اسالمی اربعین میکنند
و برای این زیارت هزینههای زیادی متقبل میشــوند .حتی
این افراد در بسیاری از شهرهای اروپا نمایشگاههای عکس
اربعین برگزار میکنند.
مخاطب کتاب شــما کیســت؟ یک فــرد مســلمان ایرانی
یــا یــک مســلمان اروپایــی و یــا هــر کســی کــه نســبتی با
حقیقت و ارزشهای انسانی دارد؟
واقعیتش من ناظر به مخاطب خاصی کتاب را ننوشتم ،اما
به نظرم اگر کتاب در حال حاضر بخواهد ترجمه شــود هیچ
مســئله خاصی در آن وجود نــدارد که بخواهیــم آن را حذف
کنیم و بگوییم قابل فهم نیســت و یا چیــز خاصی بخواهیم
به آن بیفزاییم.

کسانی که در
این مسیر گام
ً
میگذارند عموما
آدمهایی هستند
که برای مطالعات
دینیشان برنامه
دارند و برای
معارف دینیشان
وقت ز یادی
میگذارند ،به
همین دلیل هم
آنها قدر دین
و ارزشهای
اسالمی را بیشتر
از ما میدانند.
بسیاری از آنها دو
سه ماه مانده به
اربعین نیمی از
وقت ماهیانهشان
را صرف انجمن
اسالمی اربعین
میکنند و برای
این ز یارت
هز ینههای ز یادی
متقبل میشوند.
حتی این افراد
در بسیاری از
شهرهای ارو پا
نمایشگاههای
عکس اربعین
برگزار میکنند

تهــای
یکــی از خــرده روای 
کتــاب «موکــب آمســتردام»
زهــرا 22 ،ســاله ،مقیم هلند
زهرا۲۲ ،ســاله ،پرســتار ،ترک مقیــم هلند.
تابعیــت مــن هلنــدی اســت ولــى تــرک
محســوب میشــوم .مــن در هلنــد بــه دنیا
آمدم و بزرگ شــدم .مــادرم در هلند به دنیا
آمده و پدرم هم یکســالگى به هلند آمده؛
یعنی تمام فامیلمان در هلند بزرگ شدند.
ما تــوی هلنــد در شــهر «دنهــا گ» زندگى
میکنیــم و مــن پرســتار هســتم .اینجــا
مدرســه رفتهام ولى فرهنگمــان را فراموش
نکردهام .احکام و باورهای شــیعی برایمان
اهمیت زیادی دارد.
از همان کوچکی عشــق امام حســین(ع) را
درک کردیم؛ براى اینکه هر وقت یک جرعه
آب مــى نوشــیدیم والدینمــان میگفتنــد:
«السالم علیک یا اباعبدهلل(ع)» بعد از چند
وقت والدینم به مــن فهماندند که من یک
ّ
ســید هســتم و از فامیــل اما م حســین(ع).
من ایشــان را همیشــه بــه عنــوان پدربزرگم
میشــناختهام .وقت نقاشــى همیشه یک
گنبد طال میکشیدم ،کنارش یک مرد پیر و
یک دختر کوچک که خودم بودم.
به نظر من اما م حســین(ع) آنقــدر بزرگاند
کــه تمــام قلبهــا را تــوی خودشــان جــا
دادهانــد .مــن یــک جملــهای دارم کــه آن
را همهجــا مینویســم« :امــا م حســین(ع)
قلبشــان را فــداى خــدا کردنــد و خــدا هــم
میلیونها قلب را به اما م حسین(ع) داد».
کارى کــه امــا م حســین(ع) کردند ایــن بود
کــه بــراى عدالــت ایســتادند و جنگیدنــد؛
براى از بینبردن بیعدالتــى .پس بهترین
کاری که ما امروزه و در این دنیای ناعادالنه
میتوانیــم بکنیم این اســت کــه پیامهای
امــام حســین(ع) را دنبــال کنیــم و پیــام
عاشــورا را در تمام عالــم منتشــرکنیم؛ البته
همین االن هم با عنایــت اهلبیت(ع) این
پیــام دارد منتشــر میشــود؛ یعنــی مــا االن
داریم میبینیــم که جلســات و برنامههای
مختلفــی تــوی اروپا ســازماندهی شــدهاند
برای زیارت اربعین .هر ســال هم میبینیم
کــه در اربعیــن مــردم بیشــترى آمدهانــد.
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ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

پارســال میتوانســتى قبل از اربعین توی بینالحرمین بنشینى؛
ً
ک طــرف خیلــى خوشحالــم که
امــا االن اصــا نمیتوانــى .از یــ 
مــردم بیشــترى میآیند؛ ولــى از طــرف دیگــر هم باعث حســرت
است که نمیتوانیم برویم زیر گنبد طالیى.
من فکــر میکنم ایــن معرفــت و ایــن زیــارت را بدهــکار والدینمان
هستیم؛چونباهمانسالمهایی کهموقعآبخوردنمیدادیم
برایهمیشهیادمانماند کهاماممانرابابیآبیآزار دادند.
     احساس ماورائی
مــن از د هســالگى حجــاب گذاشــتم .روزهــای اول حتــی فامیــل
خودم هــم تعجب کــرده بودنــد از ایــن تصمیمم .مــن آن وقتها
دبســتان میرفتــم .روز اولــى کــه باحجــاب داخل مدرســه شــدم
ً
همه با خودشان فکر میکردند فردا حتما حجابپوشیدنم را کنار
میگذارم .االن هــم نمیدانم دلیل حجابپوشــیدنم چــى بود و
براى چى شروع به پوشیدنش کردم .شاید این بود که من از سن
ک جورهایی از ســن
جســالگى همیشــه به مســجد میرفتم .ی ـ 
پن 
اصلى خودم هم بزرگتر بــودم و انگار بیشــتر درک میکردم .حتی
وقتى مســجد میرفتم به بقیۀ بچ ههــا درس میدادم و داســتان
برایشان میگفتم .بچهها به من به عنوان یک الگو نگاه میکردند.
شاید ّ
سیدبودن من توی این نگاه بیتأثیر نبوده است.
بهمــرور که بــرای بچههــا داســتان تعریــف میکــردم ،دیــدم یک
جور احســاس ماورائی در ایــن کار وجود دارد؛ چون نمىشــد که
خودبهخود این داستانها به ذهن من برسد؛ باید چیزى باشد
کــه آدم را در ایــن راه ترغیــب و هدایــت کنــد .بهطورمثــال دربارۀ
حجاب برای بچهها تعریف میکردم که زنها مروارید هســتند و
مروارید در پوستۀ خود زیباست .وقتى که پوستهاش را باز کنى،
گر د و خا ک میتواند روی مروارید بنشیند و به نظر من بهتر است
زنها هم همینجور باحجاب پا کیزه بمانند.
حــاال وقتــى به حجــاب فکــر میکنــم به یــاد حضــرت زینــب(س)
مىافتم .حاال میگویم همین حجاب که روى ســر ماســت ،یک
آیه از قــرآن اســت .وقتى هم بــه حضرت زینــب(س) فکــر میکنم
یاد حضرت زهــر(س) میافتم؛ چون آنهــا در اصل بهترین مثال
و الگــوی زن در دیــن اســام بودهانــد .آنها خیلــى زیبــا بودهاند
ولى در بیرون از خانه کســی از ایشــان چیــزی نمیدیــد .البته که
ً
حجابگذاشــتن ســختیهای خــودش را دارد؛ ولــی اصــوال هــر
چیزی کــه باارزش باشــد آســان بــه دســت نمیآید؛ مثــل همین
زیــارت کربــا .آمــدن بــه زیــارت امســال خیلــى برایم ســخت بود؛
چون بیماریهــای خاصــی دارم و از دکتر اجازه نداشــتم بیایم به
چنین ســفری که اینقدر ریســک دارد انگار به نظر من همهچیز
زندگى همینجوری است .هر چیزى که زیباست آسان به دست
نمیآید .باید برایش بجنگى؛ چون چیزهایی که آســان به دست
ً
می آید دیگر لذتى ندارد و احتماال امتحانی هم در آن نیست.
در حدیثــی از امــا م صــادق(ع) آمــده کــه الزم نیســت از زبانــت
اســتفاده کنى براى اینکه نشــان دهــى دینت چیســت .من فکر
میکنم با یک آیه از قرآن روی ســرم یا نــوع زیورآالتی که دارم باید
بتوانم خــودم را معرفــی کنم .وقتــى مردم بــه من نــگاه میکنند
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بفهمند این یک انقالبی است ،یک شیعه است.
     تصویر جهانی شیعه
زیارت کربال یکی از همان چیزهایی اســت که باعث میشــود ما،
هم خودمان را بشناسیم و هم بتوانیم با آن خودمان را به جهان
معرفــی کنیــم .االن دیگر با ایــن زیــارت اربعین همۀ جهــان دارد
تصویر متفاوتی از شــیعه پیدا میکند .ازطــرف دیگر هم مواجهه
با این ســختیها باعــث میشــود خودمان هــم بفهمیــم در برابر
اهلبیت علیهم الســام چقــدر خضــوع داریم .من همان ســال
قبل هم که آمدم خیلی سختی کشیدم .ســال اولم بود که آمده
بــودم و چنــدان آشــنا نبــودم .خیلى ســخت بــود .حتــی روز اول
نمیتوانستم راه بروم .با خودم گفتم خدایا چهکار کنم؟
خیلى گریه کــردم .فقط میگفتم کربــا ،کربال… من بایــد یک بار
اما م حسین(ع) را ببینم .ازطرف دیگر هم ناراحت بودم که امام
على(ع) را بایــد ترک کنم تا بــروم طرف اما م حســین(ع) .توی راه
ً
نگران بودم اصال نتوانم راه بــروم .پاهایم تــاول زده بود .آن وقت
بود کــه با خدا معاملــه کردم؛ گفتــم خدایا کمک کــن پیش امام
حسین(ع) بروم من هم بهجایش آنجا به هرکس احتیاج داشت
کمک میکنم .از توی مســیر شــروع کردم :صندلى چــر خدار هل
ف افراد ناتــوان را بــا خودم
دادم ،بچــۀ شــیرخوار بغل کــردم ،کیــ 
بردم تا آن ســه روز رد شــد و ما رســیدیم کربال .یکهو انگار رســیده
بودم خانه .خیلى زود گذشت.
امســال توی راه هیــچ ســختىای ندیدم ولى قبل از شــروع ســفر
اذیت شــدم؛ پس االن مطمئنــم که توی این ســفر باید ســختی
باشــد .من فکر میکنم چیزى که آســان اســت ارزش هــم ندارد.
پارســال توی مســیر ســفر ســختى بود و امســال قبل از ســفر .فکر
کنم سال دیگر وقتى از سفر برگردم سختی بکشم!
مــن وقتــى کســی را خوشحــال میکنم خــودم هــم خوشحال
میشــوم .امســال ســه شــب نخوابیدم؛ چون بــه کلینیکهاى
مختلف رفتم براى کمک .خیلى بهم خوش گذشت الحمدهلل.
خیلى چیزهاى قشــنگی توی این راه دیدم ،ولى قشنگترینش
روابطى اســت که آدمها توی این راه باهم دارند .بهطور معمول
ا گر از شما بپرسم که شما میتوانید روى پتوهایی که اینجاست
ً
بخوابیــد؟ در هلند حتمــا میگفتى نــه؛ من باید یــک تخت تمیز
داشــته باشــم؛ اما اینجا اینطور نیســت .توی صف دستشویى
میایســتیم .بعضــى وقتهــا غــذا هســت ،بعضــى وقتهــا هــم
نیســت ولى حاضرى بــا دیگران غذایــت را نصف کنــى .وقتى آب
مــیآورى بــا دارویــت بخــوری ،قبــل از اینکه برســى تمام شــده.
ارتباطى که با دیگران پیدا میکنى ،دوستهای جدیدی که به
دست میآوری ،همهاش قشنگ است.
ً
در تمــام طــول ایــن ســفر کســانی کــه بهطــور معمــول اصــا
نمیتواننــد باهــم کنار بیاینــد ،اینجا ســازگار میشــوند؛ انــگار ما
همه باهم فامیل هستیم .من فکر میکنم این قشنگترین چیز
ً
اســت .باید حتما یک قدرتى باشــد کــه اینهمــه آدم را کنار هم
جمع کند و این آرامش را بیاورد؛ چون ا گر ایــن اتفاقها در هلند
مىافتاد همدیگر را مىخوردند.
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رحلـت رسـول مکـرم اسلام یکـی از مناسـبتهای جانسـوز مـاه صفـر اسـت.
از ایـن رو بخشـی از «مهـر و مـاه» را بـا عنـوان پیامبـر رحمـت بـه موضـوع
سـجایای اخالقـی پیامبـر عظیـم الشـأن اسلام اختصـاص دادیـم .در اولیـن
مطلـب از زبـان عالمـه طباطبایـی بـه معرفـی شـیوه رفتـار فـردی و اجتماعی
حضرت رسول اکرم(ص) پرداختهایم .عالمه برای استفاده عملی از روش
و منـش ایشـان ،مجموعـهای از آداب و رفتـار آن حضـرت را در کتابـی به نام
«سـنن النبـی» گـرد آورده کـه بـه نوعی میتواند رسـالهای عملیـه برای همه
کسـانی باشـد کـه میخواهنـد از نحـوه زندگـی رسـول خـدا(ص) آ گاه شـوند.
مقالـه بعـدی سـه روایـت از وجـوه شـخصیتی حضـرت خاتماالنبیـاء(ص) را
پیش روی خواننده میگشاید .مطلب بعدی به اندرزهایی اختصاص دارد
کـه پیامبـر گرامـی(ص) بـه یـار ارجمنـدش ابـوذر غفـاری کـرده اسـت .بیـان
یهـای اخالقـی حضـرت محمـد(ص) از زبان آیـتاهلل مرتضی مطهری
ویژگ 
و دکتـر ابراهیمـی دینانـی از دیگـر مطالـب ایـن بخش هسـتند.

پیامبر رحمت

طبیبی در جستجوی دردمند
ماه فرو ماند
حبیب خدا

رحمت
اندیشه
پیامبر

آشنایی با سیرت پیامبر(ص)

مردم او را
پدری مهربان میدانستند
عالمه محمدحسین طباطبایی

مرحـوم عالمـه طباطبایـی بـرای اسـتفاده عملـی از روش و منـش پیامبـر
اکـرم(ص) ،مجموعـهای از آداب و رفتـار آن حضـرت را در کتابـی بـه نـام
«سـنن النبـی» گـرد آورده کـه بـه نوعـی میتوانـد رسـالهای عملیـه بـرای
همـه کسـانی باشـد کـه میخواهنـد از نحـوه زندگـی رسـول خـدا(ص) آگاه شـوند
و برنامـه آن حضـرت را دسـتورالعمل زندگـی فردی و اجتماعـی خویش قرار دهند.
آنچـه در پـی میآیـد ،بخشـی از ترجمـه آن کتـاب به قلم آقای اسـتادولی اسـت که
انتشـارات پیـام آزادی بـه چـاپ رسـانیده اسـت.
     داخل خانه
امام حســین علیهالســام فرمود« :از پــدرم از وضــع داخلی
منزل رســول خدا صلی اهلل علیــه و آله پرســیدم» ،فرمــود :به منزل
رفتنش به اختیار خود بود و چون به منزل میرفت ،اوقات خویش
را سه قسمت میکرد .قسمتی برای عبادت خداوند ،قسمتی برای
خانواده و قسمتی برای خود .اما قسمت خودش را باز میان خود و
مردم قســمت میکرد و پس از فراغت از کار خواص ،به کارهای عمــوم میپرداخت و چیزی از
آن وقت را برای خود باقی نمینهاد.
و از جملــه روش آن حضــرت در مــورد امــت ایــن بــود کــه اهــل فضــل را بــه عنایــت خــود ویژه
میداشــت ،و هر کــس را به مقــدار فضیلتی کــه در دین داشــت ،حرمــت مینهــاد .برخی یک
حاجــت ،برخــی دو حاجــت و برخــی چندیــن حاجــت داشــتند و حضــرت بــه رســیدگی آنهــا
میپرداخــت و آنان را ســرگرم اصالح کار خودشــان و مــردم میکرد؛ از کار و بارشــان میپرســید
و آنچــه را الزم بــود ،بــه آنان خبــر مــیداد و میفرمــود« :باید حاضــران بــه غایبان برســانند ،و
حاجت کســانی را که به مــن دســترس ندارند ،به مــن برســانید؛ زیرا هــر که حاجت کســانی را
که دسترس به ســلطان ندارند به گوش ســلطان برســاند ،خداوند قدمهایش را در روز قیامت
ثابت و اســتوار ســازد ».در مجلس آن حضرت جز اینگونه مطالب گفته نمیشد و از کسی ،غیر
آن را نمیپذیرفت .آنان بــرای درک فیض و طلب علم خدمت حضرتش شــرفیاب میشــدند
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و بیآنکه چیزی فراگیرنــد ،پراکنده نمیشــدند و چون از آن
مجلس بازمیگشتند ،خود رهنمایانی بودند.
     خارج خانه
و از پــدرم امیــر مؤمنان علیهالســام از وضع رســول خــدا صلی
اهلل علیــه وآلــه در خــارج از منــزل پرســیدم کــه« :چگونــه
رفتــار میکــرد؟» فرمــود :زبــان خــود را از ســخنان غیــر الزم
ُ
بازمیداشــت .بــا مــردم انــس میگرفــت و آنــان را از خــود
نمیرمانــد .بزرگ هر قومــی را گرامــی میداشــت و او را بر آنان
میگماشــت .از مردم میپرهیخت و خود را از آنان میپایید،
ُ
بــدون آنکــه از آنــان روی گردانــد یــا بــا آنــان بدخلقی کنــد .از
یــاران خــود ســراغ میگرفــت و از مــردم از آنچــه در میــان آنان
میگذشــت ،پرســش مینمــود .هــر کار نیکــی را تحســین
و تقویــت میکــرد و هــر کار زشــتی را تقبیــح میکــرد و خــوار
میشــمرد .در کارها میانــهرو بود و افــراط و تفریط نداشــت .از
مردم غافل نمیشــد؛ مبــادا آنــان غفلــت ورزند و بــه انحراف
گرایند .درباره حق نه کوتاهی داشت و نه از آن تجاوز میکرد.
اطرافیــان آن حضــرت نیــکان مــردم بودنــد ،و برتریــن آنــان
در نظر او کســانی بودند که نســبت بــه مســلمانان خیرخواه و
دلســوزتر بودند ،و بزرگترین آنان کســانی بودند که با برادران
دینی خود بهتر همدردی و همکاری داشته باشند.
     مجالس
امــام حســین علیهالســام فرمــود :از پــدرم از وضــع مجلــس
پیامبــر صلــیاهلل علیه وآلــه پرســیدم ،فرمــود :آن حضرت در
هیــچ مجلســی نمینشســت و برنمیخاســت ،مگــر بــه یــاد
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خــدا .در مجالس جــای مخصوصی برای خــود انتخــاب نمیکــرد و از این
کار نیز نهی مینمــود .هر گاه به گروهی میپیوســت ،هر جا کــه خالی بود،
مینشست و دیگران را نیز دستور میداد که چنین کنند.
حق هر یــک از اهل مجلــس را ادا میکــرد و کســی از آنان نمیپنداشــت که
دیگــری نــزد آن حضــرت از او گرامیتــر اســت .بــا هر کــس مینشســت ،به
قدری صبر میکرد تا خود آن شــخص برخیزد و برود .هر کــس از او حاجتی
میخواست ،بازنمیگشت مگر آنکه یا به حاجت خود رسیده بود یا به بیان
خوشی از آن حضرت دلخوش گشته بود .خوی نیکش شامل همه بود؛ به
حدی که مــردم او را پدری مهربان میدانســتند و همه در حق ،نــزد او برابر
بودند .مجلــس او مجلس حلم و حیــا و صداقت و امانت بــود .در آن آوازها
بلند نمیشــد و آبــروی کســی نمیریخت و اگر از کســی لغزشــی ســر میزد،
جای دیگر بازگو نمیشــد .اهل مجلس بــا یکدگر عادالنه رفتــار میکردند و
بر اســاس تقوا با هم رفاقت و دوســتی مینمودند .با یکدگــر فروتن بودند،
مهتران را احترام میکردند و با کهتران مهربان بودند و نیازمندان را بر خود
مقدم میداشتند و از غریبان نگهداری میکردند.
     معاشرت
گفتم« :روش پیامبر صلی اهلل علیه وآله با همنشینان چگونه بود؟» فرمود:
ُ
همیشــه خوشــرو و خوشخلق و نرمخو بود .خشــن و درشــتخو و پرخنده
و سبکســر و بدزبان و عیبجــو و چاپلوس نبــود .از آنچه بــه آن میل و رغبت
نداشــت ،غفلت میورزید؛ طوری بود که آرزومندان از او نومید نمیشدند.
خود را از سه چیز به ســختی دور میداشت :جدال و کشــمکش ،پرحرفی و
ذکر مطالب بیفایده .نســبت به مردم نیز از ســه چیز پرهیز داشــت :کســی
را نکوهش و ســرزنش نمیکــرد ،لغزشهای کســی را جســتجو نمینمود و
عیب کسی را پی نمیگرفت.
ســخن نمیگفت مگــر در جایــی کــه امیــد ثــواب در آن میداشــت .هنگام
ســخن گفتــن چنــان اهــل مجلــس را جــذب میکــرد کــه همــه ســر بــه زیر
افکنده ،گویــی پرنــده بــر سرشــان نشســته ،آرام و بیحرکــت میماندند و
چون ساکت میشــد ،آنان ســخن میگفتند و نزد آن حضرت بر سر سخنی
نزاع نمیکردند .هر که ســخن میگفت ،همه ســاکت به ســخنانش گوش
میدادنــد تا ســخنش پایــان یابــد و در محضــر حضرتــش به نوبت ســخن
میگفتنــد .از چیزی کــه اهل مجلــس میخندیدنــد ،میخندیــد و از آنچه
آنان تعجب میکردند ،تعجب میکرد .بر بیادبی غریبان در خواستهها و
گفتارشان صبر میکرد تا جایی که اصحاب درصدد جلب اشخاص مزاحم
برمیآمدند .میفرمود« :چون حاجتمندی را دیدید ،کمکش کنید ».مدح
و ثنای کســی را نمیپذیرفت مگر از کسی که بخواهد تشــکر نماید .سخن
کســی را نمیبرید مگــر آنکه از حد میگذشــت کــه در آن صورت با نهــی او یا
برخاستن ،سخنش را قطع میکرد.
امام حســین علیهالســام فرمود« :ســپس از ســکوت رســول خــدا صلیاهلل
علیه وآله پرســیدم» ،پدرم فرمود :ســکوت آن حضرت بر چهار پایه اســتوار
بود :حلم ،حذر ،تقدیر و تفکر .ســکوتش در تقدیر و اندازهگیری در این بود
که همه مــردم را به یک چشــم ببیند و به گفتار همه یکســان گــوش دهد.
و ســکوتش در تفکــر آن بــود کــه در چیزهــای فناپذیــر و فناناپذیر اندیشــه
میکرد .و سکوتش در حلم آن بود که حلم و صبر را با هم داشت ،به طوری
که چیزی او را به خشم نمیآورد و از کوره به در نمیبرد .و سکوتش در حذر
در چهار مورد بود :بــه کارهای نیک میپرداخت تا دیگــران نیز از او پیروی
کنند؛ کارهای زشــت را ترک میکرد تــا دیگران نیز از آن بپرهیزند؛ کوشــش
خود را به کار میبرد تا برای اصالح امت خود نظری درست ارائه دهد؛ و به
آنچه خیر دنیا و آخرت در آن بود ،اقدام مینمود.

توصیه پروردگار به رسول اکرم(ص)
درباره رفتار با بدخواهان

تسبیح بگو و از
سجدهگزاران باش
امام صادق(ع) به حفــص بن غیاث فرمــود :ای حفص ،هر
که صبر کند ،اندکی صبر کــرده و هر که بیتابــی کند ،اندکی
بیتابی کرده است .ســپس فرمود :در همه کارهایت صبر پیشهساز؛
زیرا خدای بزرگ محمد(ص) را به پیامبــری برانگیخت و او را امر به
صبر و مدارا نمــود و فرمود« :بر آنچــه میگویند ،صبر کــن و به طوری
شایســته از آنان دوری گزین ،و مرا با تکذیبکننــدگان توانگر و مرفه
واگذار» ،و نیز فرمود« :بدی دیگران را با بهترین روش دور کن ،تا آن
که میان تو و او دشمنی است ،گویی دوست گرم و صمیمی است و از
این خصلــت برنخورنــد جز کســانی کــه صبر پیشــه کنند و کســی که
دارای بهرهای بزرگ [از اندیشــه و خرد] است ».رسول خدا(ص) هم
صبر نمود تا او را به چیزهای بزرگ متهم کردند .از این رو دلتنگ شد
و خداوند این آیه را نازل نمود« :ما بهخوبی میدانیم که تو سینهات
از آنچه میگویند ،تنگ میشــود .پس به همراه ستایش پروردگارت
تسبیحگوی و از سجدهگزاران باش».
بــاز هــم او را تکذیــب کردنــد و متهــم نمودنــد و حضــرت غمگیــن
شــد و خداونــد این آیــه را فرســتاد« :مــا بهخوبــی میدانیم کــه آنچه
میگوینــد ،تــو را غمگیــن میکنــد .اما آنــان تــو را تکذیــب نمیکنند،
بلکه این ســتمگران آیات خــدا را تکذیــب میکنند .البته پیــش از تو
نیــز پیامبرانی تکذیب شــدند و بر تکذیبشــدن صبر کردنــد ،و آزارها
دیدند تا آنکه یاری ما به آنان رسید».
پس پیامبر خود را به صبر ملزم ســاخت ،تا آنکه آنها پــا را فراتر نهاده و
نام خدا را بر زبــان آورده ،او را تکذیب نمودند .پیامبــر فرمود« :در باره
خودم و خاندان و آبرویم صبر کــردم؛ ولی در بــاره بدگفتن به معبودم
صبر ندارم ».آنگاه خداوند ایــن آیه را نازل کرد« :ما آســمانها و زمین
و آنچــه را میان آنهاســت ،در شــش روز آفریدیم و هیچ خســتگی به ما
نرسید ،پس [تو هم خسته مشو و] بر آنچه میگویند ،صبر کن».
پیامبر(ص) در همه احوال صبر کرد تــا او را به امامان از عترتش مژده
دادند و آنان به داشــتن صبر معرفی گردیدند .خداوند فرمود« :از آنان
پیشوایانی ســاختیم که به امر ما هدایت کنند ،چون صبر کردند و به
آیات ما یقین داشــتند ».اینجا بــود که پیامبر فرمود« :صبر نســبت به
ایمان ،مانند سر است نسبت به بدن ».خداوند هم از صبر او قدردانی
کرد و ایــن آیه را نازل فرمــود« :کلمه نیکوی پــروردگارت [و وعدههای
نجــات و پیــروزی او] در بــاره بنیاســرائیل انجــام یافــت بــه پــاداش
صبری کــه کردنــد ،و آنچه را فرعــون و قومــش میســاختند و آنچه را
برمیافراشــتند ،واژگــون نمودیــم ».پیامبــر(ص) فرمــود« :ایــن هــم
بشــارت اســت و هم انتقام ».خداوند پاداش صبر آن حضــرت را به او
عنایت فرمود ،عالوه بر آنچه در آخرت برایش ذخیره کرده است.
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سه روایت از وجوه شخصیتی
حضرت خاتماالنبیاء(ص)

طبیبی
در جستجوی
دردمند
حجت االسالم و المسلمین دکتر قاسم کاکایی

ســخن گفتــن از پیامبــر اکــرم(ص) و وجــوه شــخصیتی و
منش اخالقــی ایشــان کار امثــال مــا عقبافتــادگان جاده
معرفت و محبت نیســت و بهتر اســت که معرفی رسولاهلل(ص) را
به دو جنبه اعجازی بسپاریم که از وجود شخص شخیص ایشان
به وجود آمده اســت؛ یعنی ،حضرت علی(ع) و قرآن کریم که یکی
«قرآن ناطق» و دیگری «قرآن صامت» است.
     به روایت امیرالمؤمنین(ع)
حضرت علــی(ع) در نهجالبالغه در توصیــف رســولاهلل(ص) میفرماید« :پیامبــر اکرم(ص)
کســی اســت که خداوند او را از درخت انبیاء (شــجره انبیاء) ،نــور چراغ (مصبــاح) هدایت خدا
انتخاب و از سرچشمههای حکمت اختیار کرد و برای بشر فرستاد» .پیامبر(ص) «طبیب دوار
بطبه »،پزشــک و طبیبی بــود که خود ســفر میکرد تا بــرای هر کس کــه حاجت به او داشــت،
داروی الزم به کار برد و پیام الهی را به قلبهای نابینا شده و گوشهای ناشنوا شده ،برساند.
پیامبــر اکرم(ص) نــه تنها کســانی را که بــه او رجــوع میکردند ،درمــان میکرد بلکــه بیماران
فراموش شده و سرگردان را نیز جستوجو کرده و مورد لطف خود قرار میداد.
امیرالمؤمنیــن علــی(ع) در دعای صبــاح میفرمایند« :خدایا بر آن کســی کــه در ظلمانیترین
شــبهای تاریخ ،مردم را به ســوی تــو هدایت کــرد ،درود فرســت» یعنــی ،پیامبــر اکرم(ص)
در شــرایطی ظهور کردند کــه تاریکترین شــب تاریخ و جغرافیای بشــر بود؛ آن زمان ،در شــبه
جزیره حجاز که هیچ از تمدن روم ،ایران و یونان رنگی نگرفته بود ،نیلوفر وجود پیامبر(ص)
ظهور کرد و جهانگیر شد.
پیامبر اکرم(ص) توانســت از دل تاریکترین تاریخ و جغرافیا ظهور کرده و جهان دلها را فتح
کند .این مسأله برای بعضی قابل هضم نبود و گفتند که پیامبر(ص) ،پیامآور شمشیر است و
این شمشیر پیامبر اکرم(ص) بوده که فتح و جهانگشایی کرده است؛ اما به حق چنین نبود.
در چنیــن فضــای عاشــقانهای ،عرفــا ،فالســفه ،حکمــا و ...پیامبــر اســام(ص) را یافتنــد؛
ً
چراکه انســانها فطرتا عاشــق خدا هســتند و فقــط پیامبران هســتند که نــور خــدا را دارند .در
چنین فضایــی خداوند پیامبــر اکــرم(ص) را مبعوث کــرد تا اینچنیــن جهانگیر شــود .از دیگر
راههای معرفــت به پیامبــر(ص) قرآن کریم اســت؛ خداوند در ســوره انبیاء آیــه  107اینچنین
پیامبر(ص) را معرفی میکند« :و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادهایم».
در ایــن آیــه «رحمانیــت» پیامبر باید بســیار مــورد توجــه و تمرکز قــرار گیرد؛ چــرا که امــروز چهره
مشوهی از اسالم و پیامبر اکرم(ص) توسط دو لب تیغ یک قیچی نشان داده میشود تا اسالم را
از بین ببرند؛ نخست کسانی که در غرب ،اسالمهراســی را ترویج میکنند و دیگر گروههایی که
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به اسم اسالم و پرچم «ال اله اال اهلل» کارهای تروریستی انجام
میدهند و نــام پیامبــر(ص) را لکــهدار میســازند؛ از داعش،
طالبــان ،القاعــده گرفتــه تــا همــه گروههایــی کــه قار چگونه
روییدند تا بــه زعم خــود چهره اســام و پیامبر اســام(ص) را
خراب کنند.چگونهممکناست کسیرحمهللعالمینباشدو
پیروان او رحم در دل نداشته باشند .بهطور قطع این گروهها
نمیتوانندپیرواسالموپیامبراسالم(ص)باشند.
     به روایت قرآن کریم
خداوند در ســوره آلعمران آیه  159میفرماید« :به مرحمت
خدا بود کــه با خلق مهربان گشــتی و اگر تندخو و ســختدل
بودی مــردم از ِگرد تو متفرق میشــدند ،پس از (بــدی) آنان
درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و (برای دلجویی آنها) در
کار (جنگ) با آنها مشورت نما ،لیکن آنچه تصمیم گرفتی با
ِ
توکل به خــدا انجام ده ،که خــدا آنان را که بــر او اعتماد کنند
دوســت دارد» یعنی ،به خاطر اینکه رحمةللعالمین هستی،
فاتح دلها شدی».
در ســوره قلم آیه  4خداونــد میفرمایــد« :و در حقیقــت تو به
نیکو خلقی عظیم آراستهای».
«عظیــم» در قــرآن صفتی اســت کــه بــه کمتر چیزی نســبت
داده شــده اســت؛ یکبار در توصیف خــود «قرآن» آمده اســت
و دیگــر بار بــرای «خلــق پیامبــر» بــهکار برده شــده اســت .در
ســوره توبه آیه  128خداوند میفرماید« :به یقین ،رســولى از
خود شما به سویتان آمد که رنجهاى شــما بر او سخت است
و اصــرار بــر هدایــت شــما دارد و نســبت بــه مؤمنــان ،رئوف و
مهربان است».
در ســوره شــعرا آیه  3آمــده اســت :ای رســول ما ،تو چنــان در
اندیشه هدایت خلقی که خواهی جان عزیزت را از غم اینکه
ایمــان نمیآورند هــاک ســازی»؛ لــذا اینچنین پیامبــری با
مــردم رئــوف و رحیــم اســت و بــرای مــردم کتــاب و حکمــت
آورده تــا آنها را تزکیه و تعلیم دهد .ســخن پیامبــر اکرم(ص)
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آموزش ،تعلیم و تزکیه است.
رهنمود پیامبر اســام(ص) این اســت که قرآن ،کتاب علم،
خوانــدن و آمــوزش اســت و نخســتین آیــات قــرآن پیرامــون
«قرائت» است و این عظمت پیامبر(ص) است که او پیامآور
تزکیه و تعلیم است .رسول اکرم(ص) در تعلیم احکام فقهی
ً
به مردم ،صرفا تعبد نمیخواســت بلکه نســبت به مسألهای
که به آن فرمان میداد ،ذهن آنان را اقناع میکرد.
در ســوره بقره آیه  219میخوانیم( :ای پیغمبر) از تو از حکم
شراب و قمار میپرســند ،بگو :در این دو کار گناه بزرگی است
و سودهایی برای مردم ،ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت
آنها اســت .و نیــز ســؤال کنند تــو را کــه چــه در راه خــدا انفاق
کننــد؟ جــواب ده :آنچه زائــد (بــر ضــروری زندگانی) اســت.
خداوند بدین روشنی آیات خود را برای شما بیان کند ،باشد
که تفکر نموده و عقل خود به کار بندید».
در همین آیه دوبــاره خداوند به پیامبــرش(ص) میفرماید:
«ای پیامبر از تو سؤال میشــود که انفاق به چه چیزی تعلق
میگیرد؟ ای پیامبر بگو «عفو» یعنــی یکی از مصادیق انفاق
ً
«عفو» است بنابراین انفاق صرفا جنبه مادی ندارد.
خــود پیامبــر اکــرم(ص) میفرماینــد« :از آن چیزهایــی کــه
دوست میدارید ،ببخشــید» .پیامبر ،پیامآور بخشش ،عفو
و گذشــت اســت .ایشــان حمــزه را بســیار دوســت میداشــت
و پیامبــر(ص) آنچنــان از شــهادتش ناراحــت بــود کــه گریه
امانشان نمیداد .ســؤال کردند که چرا اینقدر متأثر هستید؟
گفتند چون حمــزه به این وضع شــهید شــده و کســی را ندارد
که بــر او بگریــد؛ چــون از مدینه هجــرت کــرده بــود .از اینرو
بــود کــه پیامبــر اکــرم(ص) بســیار متأثــر از شــهادت او بــود.
امــا وقتــی قاتــل حمــزه ،اســام آورد و در برابــر پیامبــر(ص)
قــرار گرفــت ،رســ ولاهلل(ص) از او انتقــام نگرفــت؛ بــه
تعبیــری ،خاتماالنبیــاء(ص) از کســی که بهترین دوســت و
خویشاوندش را شهید کرده بود ،گذشت.
پیامبــر رحمــت(ص) روزهــای آخــر عمرشــان در جمعــی
ســخنرانی کردنــد و فرمودنــد اگــر کــه مــن تــا بــه امــروز حقی
از شــما ضایع کــرده یــا زیــادهروی کــردهام ،بگویــد یــا بیاید و
قصاص کند .فرد عربی بلند شد و گفت من در یکی از غزوات
در خدمت شــما بودم همین طور که شــما ســوار مرکب بودید
و تســمه مرکب را بــه حرکت در آوردید نادانســته تســمه شــما
به ســینه مــن خــورد .پیامبــر اکــرم(ص) صــدا زدند و ســینه
خــود را بــاز کردنــد و گفتند بیــا قصاص کــن ،آن فــرد نزدیک
پیامبر(ص) آمد و سینه ایشان را بوسید.
رســول اهلل(ص) کســی بود که هیچگاه بهعنوان یک حاکم
خود را جدای از مردم نمیدانســت؛ به تعبیــر امیرالمؤمنین،
حضرت علی(ع) ،تواضــع پیامبر اکرم(ص) بــه گونهای بود
که وقتــی راه میرفت همچون کســی که از یک ســرباالیی به
پاییــن میآیــد ،قدمهایش را بــر میداشــت و آنقــدر متواضع
بودند که خود را از بقیه متمایــز نمیدیدند .همانطور که در
قرآن کریــم آیه  110ســوره کهف آمده اســت« :بگــو ای پیامبر
من بشری مثل شما هستم».
اینچنین رســول خــدا(ص) در عیــن اینکه یــک پیامبر الهی
اســت و جالل خدایی دارد ،در میان مردم به گونهای زندگی

از دور ز یباتر ین
افراد بود و
از نزدیک
شیر ینتر ین و
نیکوتر ین آنها.
خوشگفتار بود و
فصیح .سخنانش
به مروار ید
بهبند کشیدهای
میمانست که نه
طوالنی بودنش
کسالتآور بود و
نه کوتاهیاش
کسی را
چشم انتظار
میگذاشت .در
جمع به شاخهای
میمانست بین
دو شاخه دیگر اما
درخشندهتر ین و
پر ارزشتر ین آنها

میکند که اگر کســی بــر پیامبــر خــدا(ص) و اصحابــش وارد
میشد بر حسب ظاهر تشخیص نمیداد که کدامیک از آنها
رسول اکرم(ص) است.
     به روایت زنی سالخورده
جاللالدیــن دوانــی در کتــاب اخالق جاللــی نقل میکنــد« :از
آنجا کــه خاتماالنبیــاء منبــع انــوار جمال و جــال الهــی بود و
یســاخت ،هیبت
آثــار عظمــت و شــکوه نامتناهــی را ظاهــر م 
لهــا میافکنــد .ابوســفیان قبــل از
خارقالعــادهای بــه د 
مسلمان شدنش برای انعقاد قراردادی نزد پیامبر اکرم(ص)
آمد .در بازگشــت چنین گفت :به خدا قســم من پادشــاهان و
رهبــران زیادی دیــدهام ولــی هیچ یــک از آنان چنیــن ترس و
هیبتــی را در دل من نیفکنده بود .این ســخن ابوســفیان بود
که جالل پیامبر را نشــان م ـیداد .اما از طرف دیگــر ،رحمت و
مــودت پیامبــر(ص) نیــز خارقالعــاده بــود .روزی زنــی برای
حاجتــی نزد پیامبــر(ص) رفــت .آن زن متوجه نوری شــد که
از بارقههای انوار الهی بر جســم مطهــر پیامبر(ص) منعکس
شــده بــود .هنگامــی کــه پیامبــر(ص) شــگفتزدگی آن زن
ن زاده زن عربی هســتم که
را دیدنــد بــه وی فرمود نتــرس م ـ 
طعامش گوشــت خشــکیده بود .قصد پیامبر(ص) آن بود تا
ترس و هیبت را از دل آن زن بزدایــد تا بتواند حاجتش را بیان
کند .با متکبران کبر ورزیدن و با فقرا و مظلومان تواضع کردن
جزء اخالق کریمه پیامبر(ص) بود».
چنین ویژگیهــای رفتــاری و منش اخالقی اســت که تعالیم
پیامبــر(ص) را جهانگیــر میکنــد و بــا فطرتهــا ســخن
میگوید و بــر دلها مینشــیند ،وقتــی خاتماالنبیــاء(ص) از
مکه به مدینه هجــرت میکردند ،زن مســنی ،در راه ،پیامبر
اکــرم(ص) را میبینــد بعــد چنیــن توصیفــی از آن حضــرت
میکنــد« :مــردی دیــدم تمیــز و طاهــر ،خوشســیما و نیکــو
اندام .نه اندامی نحیف و استخوانی داشت و نه سر و گردنی
کوچــک .چهرهای زیبــا و اندامی موزون داشــت با چشــمانی
بســیار ســیاه و مژگانــی ضخیــم .صدایــی مردانــه و گردنــی
افراشــته .محاســنی پــر پشــت و ابروانــی کمانــی و پیوســته.
ســکوتش با وقار توأم بود و ســخنش با جالل و شــکوه .از دور
زیباتریــن افــراد بــود و از نزدیــک شــیرینترین و نیکوتریــن
آنها .خوشگفتار بود و فصیح .ســخنانش بــه مروارید بهبند
کشــیدهای میمانســت کــه نــه طوالنــی بودنش کســالتآور
بــود و نــه کوتاهــیاش کســی را چشــم انتظــار میگذاشــت.
در جمــع بــه شــاخهای میمانســت بیــن دو شــاخه دیگــر اما
درخشــندهترین و پر ارزشتریــن آنها .رفقایــی دارد که چون
نگین وی را دربرگرفتهاند و چون ســخن میگوید گوش به او
میسپارند و چون امرشان میکند به اطاعت امرش با شتاب
و اشتیاق میپردازند .خدا بر او درود و سالم فرستد».
اینهاتوصیفاتزنیاست کهدر صحراییاطرافمدینهزندگی
میکند .این تصویری که از رســول خدا(ص) میبینیم نشان
میدهد این پیامبر «پیامآور اعتدال ،عفو و بخشــش» اســت.
پیامبری که رســالت خــود را تعلیــم و تزکیــه کل بشــر میداند.
پیامبری که طبیب دواری اســت که در پی درمان کردن حتی
کسانیاست کهدورافتادهاندوفراموششدهاند.
دوره جدید
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 25دستور اخالقی پیامبر به ابوذر

او به دلها و اعمالتان مینگرد
پیام پیامبر گزیدهای است از فرمودههای پیامبر اکرم(ص) با ترجمه استادان
بهاءالدیـن خرمشـاهی و مسـعود انصـاری .آنچـه در پـی میآیـد ،اندرزهایـی
اسـت کـه پیامبـر گرامـی(ص) به یـار ارجمندش ابوذر غفـاری کرده اسـت.
ای ابوذر
 .۱ایابوذر،دونعمتاند کهبسیاریازمردمازآنهامغبونهستند:تندرستیوفراغبالی.
 .۲ای ابــوذر ،پنج چیــز را پیش از پنــج چیز غنیمت بشــمار :جوانیات را پیش از فرا رســیدن
پیری ،تندرستیات را پیش از بیمارشــدن ،بی نیازیات را پیش از نیازمندی ،فراغبالی ات را
پیش از گرفتاری ،زنده بودنت را پیش از مرگ.
.۳ایابوذر،دردنیاچنانباش که گوییغریبیارهگذرهستیوخودراازدر گورخفتگانبشمار.
 .۴ای ابوذر ،خداوند نور دیدهام را در نماز قرار داده و نماز را برای من همچون غذا برای گرســنه
و آب برای شخص تشنه محبوب گردانده است .با این تفاوت که چون گرسنه غذا بخورد ،سیر
میشودوچونتشنهآببنوشد،سیرابمیشود؛امامنهرگزازنمازسیرنمیشوم.
     دنیا
 .۵ای ابوذر ،دنیا زندان مؤمن و بهشــت کافر اســت و مؤمن همواره در آن اندوهگین است.
چگونه مؤمن غمگین نباشــد ،حال آنکــه خداوند به او بیــم داده که [اگر مرتکب گناه شــود]،
به جهنم درخواهد آمد ،درحالی که به او وعده نداده اســت که از آن بیرون آورده خواهد شــد و
بیماریها و مصیبتها و اموری را به خود خواهد دید که ناراحتش میکنند و ستم خواهد دید
و یاری نمیبینــد .پاداش الهی را میطلبــد و همواره اندوهگیــن خواهد بود تا از آن جدا شــود،
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پس چون از آن جدا شد ،به راحتی و کرامت نائل گردد.
ْ
 .۶ای ابوذر ،هوشیار کسی است که نفســش را خوار دارد و
برای پس از مرگ تالش کند و کسی که از نفس و هوای نفس
پیروی کند و بســیار از خداوند آرزوهای نفســانی بخواهد ،او
ناتوان است.
 .۷ای ابــوذر ،نخســتین چیــزی کــه از میــان ایــن ّامــت
برداشته میشود ،امانت و فروتنی اســت ،تا آنجا که چه بسا
فروتنی دیده نشود.
 .۸ای ابــوذر ،ســوگند بــه ذاتــی که جــان ّ
محمد در دســت
قدرت اوســت ،اگر دنیا به اندازه بال پشه یا مگسی میارزید،
به کافر یک جرعه آب نوشانده نمیشد.
 .۹ای ابــوذر ،دنیا و هر آنچه در آن اســت ،نفرین شــدهاند
مگر چیزهایــی که بــا آن خشــنودی خداونــد طلبیده شــود و
مبغوض تر از دنیا چیــزی در نزد خداوند متعــال وجود ندارد.
آن را آفریــد و از آن روی برتافــت و هرگــز به آن ننگریســت و تا
روز قیامــت نیز بــه آن نخواهــد نگریســت .و هیچ چیــز در نزد
خداوند ،محبوبتر از ایمــان به او و آنچه به تــرک آن فرمان
داده است ،نیست.
 .۱۰ای ابوذر ،ا گــر خداوند عزوجل در حق کســی اراده خیر

رحمت
اندیشه
پیامبر

کنــد ،او را در دیــن آ گاه و در دنیا پارســا و بــه عیبهای نفس
خود بینا میگرداند.
 .۱۱ای ابوذر ،اگر تو شاد و مسرور میشوی که نیرومندترین
مردمان باشــی ،پس به خداوند توکل کــن؛ و اگر تو را مســرور
میسازد که گرامیترین مردمان باشــی ،از خداوند پروا بدار؛
و اگر تو را مســرور میســازد کــه بــی نیازترین مردمان باشــی،
به آنچه در دســت قــدرت خداوند اســت ،به نســبت آنچه در
دست خود داری ،اطمینان بیشتری داشته باش.
 .۱۲ای ابــوذر ،خداونــد متعــال بــه شــکلها و مالهــا و
گفتههایتان نمینگرد ،بلکه به دلها و اعمالتان مینگرد.
 .۱۳ای ابــوذر ،هــر آن کس کــه اختیــار عــورت و دهانش را
داشته باشد ،به بهشت در میآید.
 .۱۴ای ابــوذر ،از غیبــت بپرهیــز ،چرا کــه غیبت از زنــا بدتر
اســت .عرض کردم« :ای رســول خدا ،چگونــه چنین چیزی
ممکن است؟» فرمود :چون که شــخص مرتکب زنا میشود
و به درگاه الهــی توبه میکند و خداوند توبــهاش را میپذیرد؛
ولی تا زمانی که شــخصی که از او غیبت شــده گذشت نکند،
غیبت بخشوده نمیشود!
 .۱۵ای ابوذر ،دشنام دادن مؤمن نافرمانی و جنگ کردن
بــا او کفر اســت و خوردن گوشــتش ســرپیچی از فرمــان الهی
محســوب میشــود ،و حرمــت مالــش مانند حرمــت خونش
اســت .عــرض کــردم« :ای رســول خــدا ،غیبــت چیســت؟»
فرمــود« :غیبت آن اســت کــه از بــرادرت آنچه را کــه ناخوش
دارد ،یــاد کنــی ».عــرض کــردم« :اگرچــه آنچــه را کــه یــاد
میشــود ،در خود داشــته باشــد؟» فرمود« :ا گــر او را چنان یاد
کنی کــه از آن برخوردار اســت ،غیبتش را کــردهای و اگــر از او
چنان یاد کنی که در او نیست ،به او بهتان بستهای».
 .۱۶ای ابــوذرّ ،
«قتــات» وارد بهشــت نمیشــود .عــرض
کردمّ :
«قتات چه کسی است؟» فرمود« :سخنچین».
 .۱۷ای ابــوذر ،اگــر کســی در دنیــا دو رو و دو زبــان داشــته
باشد ،در آتش جهنم نیز دو زبان خواهد داشت.
 .۱۸ای ابوذر ،آنچــه در مجالس میگذرد ،امانت اســت ،و
آشکارساختن راز برادرت خیانت است ،از آن دوری گزین.
 .۱۹ای ابوذر ،کسی که دوســت بدارد مردم برای احترام او
برخیزند ،باید به جایگاه خویش در آتش جهنم درآید!
 .۲۰ای ابــوذر ،اگــر کســی بمیــرد ،حــال آنکــه بــه کمترین
میزانــی در دلــش کبــر وجــود داشــته باشــد ،بــوی بهشــت را
نخواهد یافت ،مگر آنکه پیش از آن توبه کند .مردی عرض
کرد« :ای رسول خدا ،از زیبایی خوشــم میآید و دوست دارم

چون صبح شد،
با خود از شب
سخن مگوی و
چون شب شد،
با خود از صبح
سخن مگوی و
قدر سالمتت را
پیش از بیماری و
زندگیات را پیش
از مرگ بدان؛ چرا
که تو نمیدانی
که فردا چه نام
و نشانی خواهی
داشت

کمربند و بند کفشم زیبا باشــند ،آیا بر این کار اشکالی مترتب
اســت؟» فرمود« :دلــت را چگونه مییابــی؟» گفــت« :دلم را
عارف و مطمئن به حــق میبینم ».فرمود« :آن کبر نیســت،
بلکه کبر آن اســت که حق را واگذاری و از آن به غیرحق روی
آوری و بــه مــردم بنگــری و چنیــن پنــداری کــه آبــرو و خــون
مردم ،به اندازه آبرو و خون تو ارزش ندارد».
 .۲۱ای ابــوذر ،کســی کــه دعوتگر الهــی را اجابت کنــد و در
عمران و آبادی مســاجد خــدا بهخوبی تالش کند ،پاداشــش
در نــزد خداوند بهشــت خواهد بــود .عــرض کــردم« :عمران
و آبــادی مســاجد خــدا چگونه اســت؟» فرمــود« :صــدا در آن
باال بــرده نشــود .و مــردم در باطل فــرو نرونــد و در آنجــا خرید
و فروش انجــام نگیرد .و تــا زمانی کــه در آنجا هســتی ،از لغو
بپرهیــز و اگــر چنیــن نکنــی ،در روز قیامــت جــز خــود را نبایــد
سرزنش کنی».
     شیوه عبادت
 .۲۲ای ابــوذر ،خداونــد را چنــان عبــادت کن کــه گویی او
را میبینی؛ اگر نمیتوانی ّ
تصور کنی کــه او را میبینی ،چنان
بــه عبــادت بپــرداز کــه او تــو را میبینــد .بــدان که نخســتین
عبــادت خداونــد ،شــناخت اوســت ،خداونــد «اول» و پیــش
از همــه چیــز اســت و هیــچ چیــز پیــش از او نیســت .یگانهای
اســت که ّدومی نــدارد .پایــدار و بی نهایت اســت .آســمانها
و زمین و آنچــه در آن دو اســت ،او آفریــده و او همــان لطیف و
خبیر است و بر همه چیز تواناست .آنگاه ایمان به رسالت من
و اقرار بــه آنکه خداونــد مرا به ســوی همه مردمان بــه عنوان
مــژده آور و بیمدهنــده و دعوتگــر به ســوی خــدا به حکــم او و
چراغی روشــنگر فرســتاده اســت؛ آنگاه محبت اهل بیت من
که خداونــد پلیدی را از آنان دور ســاخته و چنان کــه باید پاک
داشته است .ای ابوذر ،بدان که خداوند اهلبیتم را در میان
امت من مانند کشــتی نوح قرار داده اســت :هر کس که به آن
روی َ
آورد ،نجات یافته و هر کس کــه از آن روی گرداند ،غرق
ّ
میشــود .و مانند «باب حطه» در میان بنیاســرائیل هســتند
که چون کسی وارد آن میشد ،در امان بود.
 .۲۳ای ابــوذر ،چــون صبــح شــد ،بــا خــود از شــب ســخن
مگوی و چون شب شــد ،با خود از صبح ســخن مگوی و قدر
سالمتت را پیش از بیماری و زندگیات را پیش از مرگ بدان؛
چرا که تو نمیدانی که فردا چه نام و نشانی خواهی داشت.
 .۲4ای ابــوذر ،اگــر در باره چیزی کــه به آن علم نــداری از
تو پرســیده شــود ،بگو« :نمیدانم» ،از پیامدهای آن نجات
مییابــی و به چیزی هم که علم نداشــتهای ،فتــوا مده که از
عذاب خداوند در روز قیامت نیز رهایی مییابی.
 .۲5ای ابــوذر ،حــق خدای متعــال بس بزرگتر از آن اســت
کــه بنــدگان بتواننــد چنــان کــه بایــد ،آن را بــه جــای آورنــد.
نعمتهای خداوند نیز بیشتر از آن اســت که بندگان بتوانند
بشمارند؛ اما به صبح و شام توبه کنان درآیید.
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داد .در آن ســفر بیــش از پیــش لیاقــت و اســتعداد و امانــت و
درســتکاریاش روشــن شــد .او در میــان مــردم آنچنــان بــه
درســتی شــهره شــده بود که لقب «محمد امیــن » یافته بود.
امانتها را به او میســپردند .پس از بعثــت نیز قریش با همه
دشــمنیی که با او پیدا کردند ،بــاز هم امانتهای خــود را به
او میسپردند ،از همین رو پس از هجرت به مدینه ،علی(ع)
را چنــد روزی بعــد از خــود باقــی گذاشــت کــه امانتهــا را بــه
صاحبان اصلی برساند.
     مبارزه با ظلم
در دوران جاهلیــت بــا گروهــی کــه آنهــا نیــز از ظلــم و ســتم
رنــج میبردنــد ،بــرای دفــاع از مظلومــان و مقاومــت در برابر
ســتمگران هم پیمان شــد .این پیمان در خانه عبــد اهلل بن
جدعــان ،از شــخصیتهای مهــم مکــه بســته شــد و بــه نام
«حلف الفضــول» نامیده شــد .او بعدها در دوره رســالت از آن
پیمان یاد میکرد و میگفت حاضر نیستم آن پیمان بشکند
و اکنون نیز حاضرم در چنین پیمانی شرکت کنم.

ماه فرو ماند

آیت اهلل مرتضی مطهری

پیغمبراکرم حضرت محمد بن عبداهلل(ص) که نبوت به
او پایــان یافــت ،در ســال  ۵۷۰بعــد از میــاد متولد شــد ،در
چهل سالگی به نبوت مبعوث گشت ،ســیزده سال در مکه مردم را
به اســام دعوت کرد و سختیها و مشــکالت فراوان متحمل شد و
در ایــن مــدت گروهــی زبــده تربیــت کــرد و پــس از آن بــه مدینــه
مهاجرت نمــود و آنجــا را مرکــز قــرار داد .ده ســال در مدینــه آزادانه
دعوت و تبلیغ نمود و با سرکشان عرب نبرد کرد و همه را مقهور ساخت.
ً
پس از ده سال همه جزیرة العرب مسلمان شــدند .آیات کریمه قرآن تدریجا در مدت بیست و
سه ســال بر آن حضرت نازل شد .مسلمین هم شیفتگی عجیبی نســبت به قرآن و هم نسبت
به شخصیت رسول اکرم نشــان میدادند .رســول اکرم(ص) در ســال یازدهم هجری ،یعنی
یازدهمین ســال هجــرت از مکه به مدینه ،که بیســت و ســومین ســال پیامبری او و شــصت و
سومین ســال از عمرش بود ،درگذشــت؛ در حالی که جامعهای نوبنیاد و مملو از نشاط روحی و
مؤمن به یک ایدئولوژی سازنده که احساس مســئولیت جهانی میکرد ،تأسیس کرده و باقی
گذاشــته بود .آنچه به این جامعه نوبنیاد ،روح و وحدت و نشــاط بخشــید ،دو چیــز بود :یکی
قرآن کریــم که همواره تالوت میشــد و الهام میبخشــید ،و دیگری شــخصیت عظیــم و نافذ
رســول اکرم که خاطرها را به خود مشــغول و شــیفته نگه میداشــت .اکنون درباره شخصیت
رسول اکرم(ص) اندکی بحث میکنیم.
     امانت
پیش از بعثت برای خدیجه -که بعد به همســریاش درآمد -یک سفر تجارتی به شام انجام
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     اخالق خانوادگی
در خانواده مهربان بود ،نســبت به همسران خود هیچگونه
خشونتی نمیکرد و این بر خالف خلق و خوی مکیان بود .بد
زبانی برخی از همســران خویش را تحمل میکرد ،تا آنجا که
دیگران از این همه تحمل رنج میبردند.
او بــه حســن معاشــرت بــا زنــان توصیــه و تأ کیــد میکــرد و
میگفت :همه مردم دارای خصلتهای نیک و بد هســتند،
مرد نبایــد تنها جنبههــای ناپســند همســر خویــش را در نظر
بگیرد و همسر خود را ترک کند ،چه ،هر گاه از یک خصلت او
ناراحت شــود ،خصلت دیگرش مایه خشنودی اوست و این
دو را باید با هم به حساب آورد.
او با فرزنــدان و بــا فرزنــد زادگان خــود فــوق العــاده عطوف و
مهربــان بــود ،بــه آنهــا محبــت میکــرد ،آنهــا را روی دامن
خویش مــی نشــاند ،بــر دوش خویش ســوار میکــرد ،آنها را
میبوســید و اینها همه بر خالف خلــق و خوی رایــج آن زمان
بــود .روزی در حضــور یکــی از اشــراف ،یکــی از فرزنــد زادگان
خویــش  -حضــرت مجتبــی(ع) -را بوســید ،آن مــرد گفــت:
مــن دو پســر دارم و هنــوز حتــی یک بــار هیــچ کــدام از آنهــا را
نبوسیدهام .فرمود« :من ال یرحم ال یرحم»؛
کسی که مهربانی نکند ،رحمت خدا شامل حالش نمیشود.
نسبت به فرزندان مســلمین نیز مهربانی میکرد .آنها را روی
زانوی خویش نشــانده ،دســت محبت بر ســر آنها میکشید.
گاه مادران ،کــودکان خردســال خویش را بــه او میدادند که
برای آنها دعا کند.
     رفتار با جوانمردان
نسبت به بردگان فوق العاده مهربان بود .به مردم میگفت:
اینهــا بــرادران شــمایند ،از هــر غــذا کــه میخوریــد ،بــه آنها
بخورانیــد و از هر نوع جامه که میپوشــید ،آنها را بپوشــانید،
کار طاقت فرســا به آنها تحمیل مکنید ،خودتــان در کارها به
آنها کمــک کنید .میگفــت :آنها را بــه عنوان «بنــده » یا کنیز
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(که مملوکیت را میرســاند) خطاب نکنید؛ زیرا همه مملوک
خداییــم و مالــک حقیقــی خداســت ،بلکه آنهــا را بــه عنوان
«فتــی »(جوانمــرد) یــا «فتــاه» (جوانــزن) خطــاب کنیــد .در
شریعت اسالم تمام تسهیالت ممکن برای آزادی بردگان که
منتهی به آزادی کلی آنها میشــد ،فراهم شــد .پیامبر شــغل
«نخاسی» یعنی برده فروشی را بدترین شغلها میدانست و
میگفت« :بدترین مردم نزد خدا آدم فروشانند».
     نظافت و بوی خوش
به نظافــت و بوی خوش عالقه شــدید داشــت ،هــم خودش
رعایت میکــرد و هم بــه دیگران دســتور مــیداد .به یــاران و
پیروان خود تاکیــد مینمود که تــن و خانه خویــش را پاکیزه
و خوشــبو نگه دارند؛ به خصــوص روزهای جمعه وادارشــان
میکرد غســل کنند و خــود را معطر ســازند کــه بوی بــد از آنها
استشمام نشود ،آنگاه در نماز جمعه حضور یابند.
     برخورد و معاشرت
در معاشــرت بــا مــردم ،مهربــان و گشــاده رو بود .در ســام به
همه ،حتی کودکان و بردگان ،پیشــی میگرفت .پای خود را
جلو هیچ کس دراز نمیکرد و در حضور کسی تکیه نمینمود.
ً
غالبا دو زانو مینشســت .در مجالس ،دایرهوار مینشست تا
مجلس ،باال و پایینی نداشــته باشــد و همه جایگاه مســاوی
داشــته باشــند .از اصحابش تفقد میکرد ،اگر ســه روز یکی از
اصحــاب را نمیدید ،ســراغش را میگرفت ،اگــر مریض بود،
عیادت میکرد و اگر گرفتاری داشــت ،کمکــش مینمود .در
مجالس ،تنها بــه یک فرد نــگاه نمیکــرد و یک فــرد را طرف
خطاب قــرار نمــیداد ،بلکه نگاههــای خــود را در میان جمع
تقســیم میکــرد .از اینکــه بنشــیند و دیگــران خدمــت کنند،
تنفر داشــت ،از جــا برمــی خاســت و در کارها شــرکت میکرد و
میگفت«:خداونــد کراهــت دارد کــه بنــده را ببیند کــه برای
خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده است».
     نرمی در عین صالبت
در مســائل فــردی و شــخصی و آنچــه مربــوط بــه شــخص
خودش بود ،نرم و مالیم و باگذشت بود ،گذشتهای بزرگ
و تاریخــیاش یکــی از علــل پیشــرفتش بــود ،امــا در مســائل
اصولــی و عمومــی ،آنجــا کــه حریــم قانــون بــود ،ســختی و
صالبت نشان میداد و دیگر جای گذشت نمیدانست.
پس از فتــح مکــه و پیروزی بــر قریــش ،تمــام بدیهایی که
قریش در طول بیســت ســال نســبت به خود او مرتکب شده
بود ،نادیده گرفت و همه را یکجا بخشید ،توبه قاتل عموی
محبوبش ،حمــزه را پذیرفت ،اما در همان فتــح مکه ،زنی از
بنی مخزوم مرتکب سرقت شــده بود و جرمش محرز گردید،
خاندان آن زن که از اشراف قریش بودند و اجرای حد سرقت
را توهینی بــه خود تلقی میکردند ،ســخت به تکاپــو افتادند
که رسول خدا از اجرای حد صرف نظر کند.
بعضــی از محترمین صحابه را به شــفاعت برانگیختند ،ولی
رنگ رســول خدا از خشــم بر افروخته شــد و گفــت :چه جای
شــفاعت اســت؟! مگر قانون خــدا را میتــوان به خاطــر افراد

در مسائل فردی
و شخصی و آنچه
مربوط به شخص
خودش بود ،نرم و
مالیم و باگذشت
بود ،گذشتهای
بزرگ و
تار یخیاش یکی
از علل پیشرفتش
بود ،اما در مسائل
اصولی و عمومی،
آنجا که حر یم
قانون بود ،سختی
و صالبت نشان
میداد و دیگر
جای گذشت
نمیدانست

تعطیل کــرد؟ هنــگام عصــر آن روز در میــان جمع ســخنرانی
کرد و گفــت« :اقوام و ملل پیشــین از آن جهت ســقوط کردند
و منقرض شدند که در اجرای قانون خدا تبعیض میکردند،
هرگاه یکــی از اقویا و زبردســتان مرتکب جرم میشــد ،معاف
میشــد و اگــر ضعیف و زیردســتی مرتکــب میشــد ،مجازات
میگشــت .ســوگند به خدایی که جانم در دســت اوســت ،در
اجرای «عدل » درباره هیچ کس سســتی نمیکنم ،هر چند از
نزدیکترین خویشاوندانم باشد».
     عبادت
پــارهای از شــب ،گاهــی نصــف ،گاهی ثلــث و گاهــی دو ثلث
شــب را بــه عبــادت میپرداخــت .بــا اینکــه تمــام روزش،
ً
خصوصــا در اوقــات توقــف در مدینــه در تــاش بــود ،از وقت
عبادتش نمیکاســت .او آرامش کامل خویش را در عبادت و
راز و نیاز با حق مییافت .عبادتش به منظور طمع بهشــت یا
ترس از جهنم نبود ،عاشقانه و سپاسگزارانه بود .روزی یکی
از همســرانش گفت :تو دیگر چرا آن همه عبادت میکنی؟ تو
که آمرزیدهای! جواب داد :آیا بندهای سپاسگزار نباشم؟
بســیار روزه میگرفــت .عــاوه بــر مــاه رمضــان و قســمتی از
شــعبان ،یــک روز در میــان روزه میگرفــت .دهــه آخــر مــاه
رمضان بســترش به کلــی جمع میشــد و در مســجد معتکف
میگشــت و یکســره به عبادت میپرداخت ،ولی به دیگران
میگفت :کافی است در هر ماه سه روز روزه بگیرید .میگفت:
به انــدازه طاقت عبادت کنیــد ،بیش از ظرفیت خــود بر خود
تحمیــل نکنیــد کــه اثــر معکــوس دارد .بــا رهبانیــت و انــزوا
و گوشــه گیــری و تــرک اهــل و عیــال مخالف بــود .بعضــی از
اصحــاب کــه چنیــن تصمیمــی گرفتــه بودند ،مــورد انــکار و
مالمت قرار گرفتند.
میفرمــود :بــدن شــما ،زن و فرزنــد شــما و یــاران شــما ،همــه
حقوقی بر شــما دارنــد و میبایــد آنهــا را رعایت کنیــد .در حال
انفراد ،عبادت را طول میداد ،گاهی در حال تهجد ساعتها
سرگرم بود ،اما در جماعت به اختصار میکوشید ،رعایت حال
ضعف مأمومین را الزم میشمرد و به آن توصیه میکرد.
     زهد و ساده زیستی
زهــد و ســاده زیســتی از اصــول زندگــی او بــود .ســاده غــذا
میخــورد ،ســاده لبــاس میپوشــید و ســاده حرکــت میکرد.
ً
زیرانــدازش غالبــا حصیر بــود .بــر روی زمین می نشســت .با
دســت خود از بــز شــیر میدوشــید و بر مرکــب بی زیــن و پاالن
ســوار میشــد و از ایــن کــه کســی در رکابــش حرکــت کنــد ،به
شــدت جلوگیری میکــرد .قــوت غالبش نــان جویــن و خرما
بود .کفــش و جامهاش را با دســت خویش وصلــه میکرد .در
عین ســادگی طرفدار فلســفه فقر نبود ،مال و ثروت را به سود
جامعــه و بــرای صــرف در راههــای مشــروع الزم میشــمرد و
میگفت« :نعم المال الصالح للرجل الصالح»؛ چه نیکوســت
ثروتی که از راه مشروع به دســت آید ،برای آدمی که شایسته
داشــتن ثــروت باشــد و بدانــد چگونــه صــرف کنــد .و هــم
میفرمــود« :نعم العون علی تقــوی اهلل الغنی»؛ مــال و ثروت
کمک خوبی است برای تقوا.
دوره جدید
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حبیب خدا
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
کلمــه معجــزه از عجز میآیــد و عجز یعنــی ناتوانــی .یعنی
کاری کــه صاحــب اعجــاز میکنــد دیگــران از انجــام آن
عاجزند .معجزه یعنی کاری کــه پیامبر انجام میدهــد دیگران از
آوردن مثــل او عاجزنــد؛ ایــن معنــی معجــزه اســت .بزرگتریــن
معجزه پیامبــر اکرم(ص) قرآن اســت ،معجــزات پیامبــران دیگر
معجزاتی بود که دیگــران آن را ندیدند اما معجزه حضرت رســول
هنوز باقی است و در دست آیندگان هم خواهد بود .خود این عالم هم معجزه است و قوانین
ً
ثابت طبیعت که دقیقا به قطعیت ریاضی کار میکننــد تخلفی در این عالم نمیبینند .نظام
طبیعت منظم کار میکند .این معجزه است.
هر چیزی یــک ذات دارد یک صفت .خداونــد هم ذات و صفــات دارد .حضرت محمد(ص)
هم ذات و صفــات دارد .صفــات پیامبر باال اســت .علیم ،حکیــم و ...اینها درســت .خداوند
هــم ذات و صفــت دارد .میگوییــم ذات پیامبر ،صفــات حق تعالــی اســت .نمیگوییم ذات
پیامبر ذات خداســت .بی کرانگی پیامبر در اســماء و صفات حق تعالی اســت نه در ذات حق
البته اسماء و صفات به یک اعتبار عین ذات حق است.
پیامبــر(ص) رحمه اللعالمین اســت .لقبــش حبیب اهلل اســت .لقب حضرت مســیح روح اهلل
اســت و حضرت موســی کلیم اهلل اســت .حاال خداوند مگــر روح دارد .هر موجودی که جســم
دارد روح هم دارد .روح اهلل یعنی روح خدا .خداوند روح دارد به چه معناست؟
روح خــدا رحمــت خداســت .روح اهلل یعنــی رحمــت اهلل .روح و رحمــت بــا هــم تقــارن دارند.
حضرت مسیح که روح اهلل اســت از نظر بنده یعنی رحمت اهلل است .پیامبر ما هم رحمت اهلل
است پس روح اهلل هم اســت .حبیب اهلل هم است کلیم اهلل هم اســت .حبیب از حب است.
در حبیب اهلل ،کلیم اهلل و روح اهلل نهفته است .اگر حبیب اهلل هست ،کلیم اهلل و روح اهلل هم
هســت .جلوه تام حق تبارک تعالی در اســماء صفــات خودش در پیامبر اســت یعنــی خداوند
تجلی را در همه اسماء و صفات در پیامبر تمام کرده است.
یک قاعده فلسفی است که میگوید هر آنچه که آغاز ندارد پایانی هم ندارد ،هر آنچه ازلی است،
یشــود یک چیزی آغاز نداشته باشد
ابدی هم هست و هر آنچه ابدی است ،ازلی هم است .نم 
اما پایان داشته باشد و نمیشود یک چیز پایانی نداشته باشد ولی آغاز داشته باشد.
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متاســفانه بشــر امروز به ظواهــرش اشــتغال پیدا کــرده و یک
قدری از رفتن به باطن غفلت کرده اســت .نبایــد به گونهای
مشــغول به ظاهر بشــویم که از باطــن غفلت کنیم .همیشــه
باید این سیر از ظاهر به باطن رفتن یا از باطن به ظاهر آمدن را
داشته باشیم .از لفظ به معنی برو ولی از معنی هم به لفظ بیا.
     خصلتهای سه گانه هستی
سه مفهوم ُحسن ،عشق و عقل را مفاهیمی کلیدی در عالم
هســتند و به صــورت کلــی میتــوان گفــت این ســه خصلت
مهم هستی در وجود حضرت محمد(ص) متبلور است.
آیا حسن و زیبایی عشــق و محبت میآورد یا آدم عاشق زیبا
میبیند؟ خداوند زیباســت و زیبایی را دوســت دارد؛ پیامبر
گرامی اســام ،هم در صــورت و هــم در ســیرت زیبا بــود و به
همین جهــت هم محبوب قلبها شــد .موســی را کلیم اهلل،
عیســی را روحاهلل و پیامبــر اســام را حبیــباهلل میخواننــد.
حضرت موســی با خداوند ســخن گفت و عیســی در نوزادی
به ســخن درمیآید ،اما صفت پیامبر اسالم یعنی حبیباهلل
و معجزه او برتر است.
حبیب بــر وزن فعیل اســت کــه ایــن وزن در زبــان عربی ،هم
نقش فاعل و هم مفعــول را دارد؛ در واقــع صفت حبیب برای
پیامبر اســام ناظــر به هــر دو اســت؛ محمــد(ص) هم محب
خدا و هم محبوب است .انسان زیباست ،چون تمام صفات
حق را منعکس میکند؛ در این میان پیامبر اسالم مظهر تمام
اســماء و صفات خداوندی و خاتم انبیا اســت .حســن ،عشق
و عقــل هــر ســه در کالم خداونــد وجــود دارد و ایــن هــر ســه را
میتوان به کمال در حضرت محمد(ص) دید.
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یکـی از نهادهایـی کـه تمـام قـد و بـا جـان و دل در مراسـم اربعیـن حسـینی
شـرکت میکنـد و خالصانـه بـه زائـران حـرم اباعبـداهلل خدمات ارائـه میدهد
«جمعیت هالل احمر» است .هرچند که تا زمان نگارش این مطالب ،هنوز
بخـش عمـدهای از خدمـت رسـانی آغـاز نشـده و از ایـن رو امـکان بازتـاب آن
بـرای مـا فراهـم نبـود فقـط بـه نیـت سـپاس از مجموعـه خادمـان حسـینی
هلال احمـر ،چنـد صفحـه از ویژهنامـه اربعینـی «مهـر و مـاه» را بـه انعـکاس
پیـش درآمـد خدمـات هلال احمـر اختصـاص دادیـم .مجموعـه همـکاران
ماهنامـه «مهـر و مـاه» ضمـن عـرض خسـته نباشـید و خـدا قـوت بـه همـه
هاللیهایی که در ایران و عراق از هر طریق به سـالکان طریقت اباعبداهلل
خدمـت میکننـد بـرای آنهـا آرزوی توفیـق و سلامتی دارنـد.

هالل

افزایش  40درصدی پوشش خدمات درمانی
فقط نیمی از هزینهها تأمین میشود
هیچکاری ݣݣمهمتر ݣݣاز  خدمت به زائران نیست
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پیشبینی خدمترسانی
 12هزار نفر -روز
نیروی عملیاتی در اربعین
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیــت هاللاحمر با اعــام آغاز طــرح  ۲۱روزه
امدادی این ســازمان در اربعین  ۹۸از  ۱۳مهر تا  ۳آبان ،گفت :امســال ســازمان
امــداد و نجات هــال احمر با توجــه به بازشــدن مرز خســروی عالوه بــر  ۴قــرارگاه مرزی
خود ۳ ،پایگاه امدادی نیز در مرز خسروی راه اندازی خواهد کرد.
به گزارشپایگاه اطالع رســانی جمعیت هاللاحمر ،مرتضی ســلیمی در نشست تشریح
خدمــات جمعیــت هــال احمــر در اربعیــن  ،۹۸گفــت :جمعیــت هــال احمــر بر اســاس

گزارش خدمات هالل احمر در اربعین امسال

افزایش  40درصدی پوشش
خدمات امدادی و درمانی
دبیرکل جمعیت هاللاحمر از افزایش  ۴۰درصــدی در دپو دارو ،تجهیزات و ملزومات
در پوشــش امــدادی و درمانــی اربعیــن  ۹۸خبــر داد .بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی
جمعیت هاللاحمر ،دکتــر محمودرضا پیــروی با تشــریح اقدامات جمعیت هــال احمر برای
ارائه خدمات به زائــران در عملیات درمانــی و امدادی اربعیــن  ،۹۸گفــت :در مجموع اربعین
امســال هالل احمر در  ۶۰بیمارســتان ،مرکز درمانــی ،پایگاه و چادرهــای درمانی بــه زائران در
پیاده روی اربعین ارائه خدمت میکند .همچنین با توجه به بازشدن مرز خسروی سه پایگاه
نیز در این مسیر برای ارائه خدمات درمانی الزم به زائران در نظر گرفته شده است.
وی با اعالم به کارگیری  ۸دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و  ۴۲آمبوالنــس در کربال ،حله ،نجف،
کاظمین ،اظهار کرد ۸ :دســتگاه خودروی اتوبوس آمبوالنس به همراه  ۶۴نفر شامل پزشک،
پرســتار ،نجاتگر و راننده و  ۴۲دســتگاه خودروی آمبوالنس به همراه  ۸۴نفــر نجاتگر و راننده
برای ارائه خدمت به زائران در اربعین به کار گرفته خواهد شد.
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مصوبه ستاد ملی اربعین حســینی به عنوان مسئول کمیته
امداد و نجــات معرفی شــده اســت و بر این اســاس ســازمان
امــداد و نجــات در داخل کشــور متولــی اصلی ارائــه خدمات
امــدادی بــه خصــوص ایجــاد آمادگــی در مرزهــای خروجی
بوده و در خارج کشــور وظیفه بهداشــت ،درمان و همچنین
پاسخگویی اضطراری در حوادث و سوانح را بر عهده دارد.
وی افــزود :جمعیــت هــال احمــر بــه منظــور امدادرســانی
بــه زائریــن بــا اســتفاده از ظرفیتهــای اســتانی (ســتادی و
پشــتیبانی) ،به خصوص اســتانهای مرزی ایالم ،خوزستان
و کرمانشاه در همسایگی کشور عراق ،اقدامات و تدابیر الزم
را انجام داده اســت .ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل
احمر ضمن پوشش و ارائه خدمات در جادههای مواصالتی
منتهی به مرزهای یاد شــده در داخل کشــور ،همــکاری الزم
برای پشتیبانی از مرکز پزشــکی حج و زیارت این جمعیت به
منظور امدادرســانی به زائرین با اســتفاده از امکانــات منابع
انسانی و لجســتیکی این سازمان ،در مســیرهای مواصالتی

وی با اشــاره به اینکه امســال بین  ۲هزار  ۲۰۰تا  ۲هــزار و ۵۰۰
نفــر در قالــب کادر درمــان اربعیــن به عــراق اعزام میشــوند،
گفت :بر این اساس کادر درمانی شــامل پزشک متخصص،
مترجــم عــرب زبــان ،پزشــک عمومــی ،امدادگــر ،پرســتار
خانــم ۱۵۸ ،تکنســین دارویــی ۴۰ ،کارشــناس بهداشــت،
 ۱۰کارشــناس انفورماتیــک ۵۸ ،نیــروی خدمــات  ۸۴نفــر
پذیــرش و  ۱۴۲نفــر نیــروی اورژانــس  ۱۱۵در کادر درمانی به
راهپیمایان ارائه خدمت خواهند کرد.
دکتــر پیــروی همچنیــن بــا تشــریح برنامههــای ســازمان
امداد و نجات ،مدت زمــان اجرای طرح ســازمان را  ۲۱روز
و از شــنبه  ۱۳مهر تا جمعه  ۳آبان دانســت و گفت :ایجاد ۴
قرارگاه مرزی اربعیــن در مرزهای مهران ،شــلمچه ،چذابه
و خســروی ،اســتقرار نماینــدگان جمعیــت هــال احمــر در
طول طــرح در اســتانهای ایــام ،خوزســتان و کرمانشــاه،
اســتقرار  ۴تیم عملیاتی در قرارگاههای مرزی ،استقرار ۳۸
دســتگاه خــودروی عملیاتــی (کمــک دار) در قرارگاههــای
مــرزی ،اســتقرار  ۳۶دســتگاه موتــور ســیکلت عملیاتــی و
موتورالنــس در قرارگاههــای مــرزی ،اســتقرار  ۹۴دســتگاه
آمبوالنس آمــاده عملیــات در قرارگاههــای مرزی ،اســتقرار
 ۲۰دســتگاه آمبوالنــس آمــاده عملیــات در قرارگاههــای
مــرزی ،اســتقرار  ۴دســتگاه خــودروی ارتباطــات (تیــپ
یــک) در قرارگاههــای مــرزی ،اســتقرار  ۴فرونــد بالگــرد در
قرارگاههــای مرزی خســروی ،مهــران ،شــلمچه و چذابه از
جمله این اقدامات است.
دبیرکل جمعیــت هالل احمــر افــزود :همچنیــن  ۴۸۰پایگاه
امــداد و نجــات بیــن شــهری در سراســر کشــور برای پوشــش
امدادی مراسم و  ۸۰پایگاه بین شهری استانهای معین در
محورهای مواصالتــی منتهی بــه مرزهای خروجــی در آماده
باش بوده و  ۹۰پایگاه امداد و نجات ثابت ،موقت و ســیار در
استانهای ایالم ،خوزستان و کرمانشاه نیز فعال است.
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مرزهای خروجی کشور تا شــهرهای کربال و نجف را به عهده
خواهد داشت.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر ،اقدامات
هــال احمــر در کشــور عــراق را شــامل اعــزام  ۱۲نماینــده به
شــهرهای کربال ،نجف ،کاظمین و حله عنــوان کرد و گفت:
به عالوه اعزام  ۸دســتگاه خــودروی اتوبــوس آمبوالنس به
همــراه  ۶۴نفــر شــامل پزشــک ،پرســتار ،نجاتگــر و راننــده،
اعزام  ۴۲دستگاه خودروی آمبوالنس به همراه  ۸۴نجاتگر
و راننده و اعزام  ۳دســتگاه خــودروی ارتباطات بــه همراه ۹
نفر کارشناس و کاربر خودرو در دستور کار قرار دارد.
وی بــه اقدامــات هاللاحمــر در داخــل کشــور از جملــه
فعالسازی ســتاد مرکزی در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات
ســازمان امداد و نجات اشــاره کرد و گفــت :هماهنگی برای
ایجاد  ۴قــرارگاه مرزی اربعین حســینی در مرزهــای مهران،
شــلمچه ،چذابــه و خســروی ،اســتقرار نماینــدگان جمعیت
هــال احمــر در اســتانهای ایــام ،خوزســتان و کرمانشــاه،

حضور یک نفــر به عنــوان نماینده هــال احمر در ســتاد ملــی اربعین حســینی در وزارت
کشور ،انتقال و آماده نگهداشتن تجهیزات مورد نیاز قرارگاهها ،استقرار  ۴تیم عملیاتی
و استقرار  ۳۸دســتگاه خودروی عملیاتی (کمکدار) در قرارگاههای مرزی ،استقرار ۳۶
دســتگاه موتورســیکلت عملیاتــی و موتورالنس ،اســتقرار  ۹۴دســتگاه آمبوالنــس آماده
عملیات ،اســتقرار  ۲۰دســتگاه آمبوالنس آماده عملیات ،اســتقرار  ۴دســتگاه خودروی
ارتباطات (تیپ یک) و اســتقرار  ۴فروند بالگرد در قرارگاههای مرزی خسروی ،مهران،
شــلمچه و چذابه از اقداماتی اســت که برای پوشــش امدادی مراســم اربعیــن در داخل
کشور انجام شده است.
ســلیمی گفــت :پیشبینــی شــده اســت تــا  ۱۱هــزار و  ۹۸۸نفــر -روز نیــروی عملیاتی در
اربعین بــه زائــران خدمترســانی کننــد ،همچنیــن  ۱۱۸دســتگاه آمبوالنــس ( ۲۹ایالم
  ۳۷خوزســتان  ۲۲ -کرمانشــاه و  ۳۰دســتگاه بــرون مــرزی) ۸ ،دســتگاه اتوبــوسآمبوالنس در کشور عراق ۲۰ ،دستگاه موتورســیکلت آمبوالنسی ( ۵ایالم  ۱۰ -خوزستان
و  ۵دســتگاه کرمانشــاه) ۴۲ ،دســتگاه خــودروی نجــات و عملیاتــی ( ۲۹نجــات و ۱۳
دســتگاه عملیاتــی) ۴ ،دســتگاه خــودروی فرماندهــی ارتباطــات و  ۴فرونــد بالگــرد در
مرزهای مهران ،شــلمچه ،چذابه و خســروی در خدمت رســانی به زائران بــه کار گرفته
خواهد شد.

ارسال  120تن دارو و تجهیزات پزشکی به عراق
رئیس مرکز پزشــکی حــج و زیارت هــال احمــر نیز با
اشــاره بــه خدمــات ایــن جمعیــت در ایــام اربعیــن
حســینی در کشــور عــراق گفــت :حداقــل  ۱۲۰تــن دارو و
تجهیزات پزشــکی ویژه ایام اربعین به وسیله  ۱۶تا  ۱۸تریلی
ابتدای ماه صفر به عراق ارســال و تــا قبل از تجمــع زائران در
ایام اربعین میان پایگاههای هاللاحمر توزیع میشود.
به گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی جمعیت هــال احمــر؛ دکتر
محمدتقی حلی ساز در نشست خبری تشریح اقدامات هالل
احمر در اربعین سال جاری افزود :در مجموع اربعین امسال،
جمعیت هالل احمر در  ۶۰بیمارستان ،مرکز درمانی ،پایگاه و
چادرهای درمانی به زائران ارائه خدمت میکند.
وی اظهــار کرد :حــدود  ۲هــزار و  ۲۰۰تــا  ۲هــزار و  ۵۰۰نفر کادر
بهداشــت و درمــان هــال احمــر بــرای حضــور در پایگاههــا و
خدمت به زائــران در اربعین به عراق اعزام میشــوند که این
تعداد شامل پزشــکان ،متخصصان ،پرستاران ،متخصص
آزمایشگاه و … هستند.
رئیس مرکــز پزشــکی حــج و زیارت هــال احمــر همچنیــن از
هماهنگــی با بیمارســتان عــراق خبــر داد و گفــت :در صورت
لــزوم و نیــاز بیمــاران ،پزشــکان هــال احمــر در بیمارســتان
عراق خدمات جراحــی محدود هــم ارائه میکنــد و بیمارانی
که نیاز به انتقال به بیمارســتانهای کشــور داشته باشند نیز
بــه وســیله آمبوالنسهای هــال احمر بــه مرز منتقل شــده و
تحویل عوامل اورژانس کشور میشوند.
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت هــال احمــر همچنین،
پایگاههــای جمعیــت در شــهرهای کربــا ،مســیر نجــف بــه
کربال ،نجف ،کاظمین و سامرا را به شرح زیر اعالم کرد:

پایگاههای درمانی کربالی معلی
درمانگاه شبانهروزی واقع در هتل مالک
درمانگاه شبانهروزی در هتل الماس شرق
پایــگاه درمانــی تخصصــی در بیمارســتان
الحسین
چادر عتبه امام حسین(ع)
چادر هالل احمر عراق در خیابان جمهوری
پایگاه درمانی پارک متنزه الحسین
(طب سنتی)
درمانــگاه هتــل بلــد االولیــاء در بــاب قبلــه
حضرت عباس(ع)
پایگاههای درمانی مسیر نجف تا کربال
پایگاه عمود ۲۸۵
بیمارستان حیدریه (عمود )۶۹۰
پایــگاه مجمــع الزائریــن امــام حســن
مجتبی(ع) (عمود )۷۹۰
پایگاه عمود ۱۰۸۰
پایگاه عمود ۱۰۹۲
پایگاه عمود ۱۱۲۰

پایگاههای درمانی کاظمین
درمانگاه شــبانه روزی جواداالئمه واقع در
هتل جنه الفردوس
پایگاهدرمانیخیابانصاحبالزمان(عج)
پایگاه درمانی خیابان امام علی(ع)
پایگاههای درمانی سامراء
پایگاه درمانــی در منطقه حــرم مطهر واقع
در سامراء
پایگاههــای درمانــی مــورد نیــاز در حله که
بــه صــورت اســتقرار  ۲دســتگاه اتوبــوس
آمبوالنــس و  ۲دســتگاه آمبوالنــس در شــهر
حله است.

پایگاههای درمانی نجف اشرف
درمانگاهشبانهروزیوالیتواقعدرهتلالنبأ
درمانگاهشبانهروزیواقعدرهتلامالقری
س)
پایگاهدرمانیدرصحنجدیدحضرتزهرا(
پایگاه درمانی کمیل (مسجد کوفه)
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رئیس دفتر رئیس جمهوری:

هاللاحمریها
همیشه پای کارند
و هیچگاه طلبکار نمیشوند
رئیــس دفتر رئیــس جمهــوری در جلســه ســتاد اربعین اســتان خوزســتان بــه تقدیر از
حضــور و خدمت رســانی جمعیت هــال احمر در مراســم اربعیــن پرداخــت و گفت که
هالل احمریها همواره در هر موضوعی حضور دارد اما هیچ گاه آنها طلبکار نشده اند و این در
حالی اســت که بارها دیده ایم که خیلــی از کارها را جمعیت هــال احمر انجــام داده و دیگران
مصاحبه کردند و به نام خود زدند.
در ادامه ســفر دکتر پیوندی و دکتر واعظی به اســتان خوزســتان و بازدید از پایانههای مرزی و
وضعیت تردد زائران به عراق ،با حضــور رئیس دفتر رئیس جمهــوری و رئیس جمعیت هالل
احمر و شریعتی ،استاندار خوزستان جلسه ستاد اربعین اســتان برگزار شد .در این جلسه که در
شهر خرمشهر برگزار می شــد ابتدا فرماندار این شهر به ارائه گزارشــی از وضعیت خدمت رسانی
به زائران اربعین در مرزشــلمچه پرداخت و درباره توســعه برخی زیر ســاختها نسبت به سال
گذشته از جمله ظرفیت پارکینگهای شهر ،روشنایی و … توضیحاتی داد.
ســایر اعضــای ســتاد نیــز نکاتــی را در حــوزه فعالیتهــای خــود اظهــار کردنــد و ســپس علــی
خدادادی ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان نیز گفــت :در موضوع اربعین ما
باید به سمت تسهیل گری برویم و با فراهم کردن زیرساختهای مناسب اجازه بدهیم مردم
این اجتماع بزرگ را خودشان مدیریت کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان به تمهیدات این نهاد در اســتان خوزستان
اشاره کرد و گفت :در طول سالهای اخیر خوشبختانه در جمعیت هالل احمر نگاه تخصصی
در زمینه خدمــات دهی به زائــران اربعین حاکــم شــده و از فعالیتهای چند بعدی به ســمت
فعالیتهای تخصصی رفته ایــم .همچنین در ایــن زمینه با یک نگاه ملی همه اســتانهای
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دیگر هم به کمک استانهای مرزی آمده اند.
وی افزود :بیــش از  ۳۳پایــگاه جمعیت هالل احمر در مســیر
حرکت زائران در اســتان خوزســتان فعال هستند و همچنین
دو فرونــد بالگرد تســهیالت ارائه مــی کند .تعامــل خوبی که
میــان دســتگاههای مختلــف صــورت گرفتــه موجــب شــده
خدمــات بــه خوبــی ارائــه شــود و زائــران از ایــن تســهیالت
استفاده الزم را ببرند.
خــدادادی همچنین گفــت :بیش از  ۳هــزار درمان ســرپایی
و انتقال  ۲۵مصدوم تا امروز از ســوی جمعیــت هالل احمردر
خوزستان صورت گرفته است و در سوی دیگر مرز نیز آمادگی
الزم وجــود دارد تــا اگــر حادثــه ای رخ دهــد انتقــال حادثــه
دیدگان صورت بگیرد.
شــریعتی ،اســتاندار خوزســتان نیــز در ایــن جلســه بــه ارائــه
توضیحاتــی در مــورد خدمــت رســانی بــه زائــران پرداخــت و
همچنین در مورد دلیــل انتقال کند زائــران در برخی مواقع از
جمله روز پنجشنبه اظهار کرد :ما در داخل کشور خود را برای
خدمات دهــی بــه زائرانی بــا تعداد ســه یا چهــار برابر نســبت
به ســال گذشــته آماده کردیــم از همیــن رو در این ســوی مرز
مشــکل چشــم گیری مشــاهده نکردیــم امــا در آن طــرف مرز
مشــکالتی وجود دارداز جمله بــرای تردد وســیله نقلیه کافی
نیست.
وی افزود :اگر زائران را به آن سمت مرز نفرستیم آنها به دلیل
معطل شدن پشت مرز گله می کنند و اگر هم بفرستیم در آن
ســوی مرز دچار مشــکالت حاد می شــوند .بنابراین گاهی به
اختیار خودمان تردد از مرز شــلمچه را کنــد کردیم .چرا که در
آن سوی مرز وسیله انتقال کافی برای زوار وجود نداشت.
رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در این جلســه گفت :وظیفه
خود می دانم تــا از طرف دولت و رئیس جمهــوری از زحمات
شــما تشــکر و قدردانی کنیــم .این تــدارک عظیم بــرای یک
زمان کوتاه کار مشکلی است.
محمود واعظی به خدمت رسانی جمعیت هالل احمر اشاره
کرد و گفت :هالل احمر در هــر جایی حضور جــدی دارد .آنها
هم در ســیل و زلزلــه و هــم در اربعیــن در کنار مردم هســتند و
هیچ گاه ندیدم افراد و مسئوالنی که در این مجموعه کار می
کنند احســاس خســتگی کنند .در ســیل و زلزله فشــار زیادی
روی این عزیزان بود ولی هیچ وقت هم طلبکار نشدند .این
در حال اســت که بارها دیده ایم که خیلی از کارها را جمعیت
هــال احمر انجــام داده و دیگــران مصاحبــه کردنــد و به نام
خود زدند.
وی همچنین گفت :ما نباید مراســم اربعین را دولتی کنیم.
این وظیفه ما اســت که انواع زیر ســاختها را فراهــم کنیم و
هر چه می توانیم خدمت بدهیم ولــی نباید اجازه بدهیم که
این مراســم خود جوش و مردمی رنگ و بوی رسمی و دولتی
به خود بگیرد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه مراســم
اربعین مکمل مراســم حج اســت ،افــزود :اربعیــن در تقابل با
هیچ مراســم عبــادی دیگر از جملــه حج نیســت بلکه مکمل
آن اســت و ما همــواره باید تــاش کنیم تــا این مراســم عامل
وحدت بین مسلمین شود.
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رئیس مرکز فرماندهی و کنترل عملیات
جمعیت هالل احمر خبر داد

ارائه خدمات متنوع
هالل احمر در اربعین 98
حمیدرضا اســکاش رئیــس مرکــز فرماندهــی و کنتــرل عملیــات جمعیت هــال احمر
درباره خدماترسانی گروههای هالل احمر در ایام اربعین اظهار کرد :بخش عمدهی
خدمات بــرون مرزی اســت ،البتــه در داخل کشــور نیــز قرارگاههــای مــا در اســتانهای ایالم،
خوزســتان و کرمانشــاه از پایانههای مهران ،چذابه ،شلمچه و خســروی دایر است و خدمات
رسانی انجام میشود.
او درباره خدمات رسانی هالل احمر در داخل عراق به زائران گفت :از مدتها پیش تمهیدات
آمادگی ما برای راهپیمایی اربعین حســینی آغاز شــده ،امــا عملیات ارائه خدمات ما به شــکل
صد در صد از  ۱۷مهر آغاز شــده اســت و  ۴۵آمبوالنس و  ۸اتوبوس آمبوالنس هم در داخل وارد
خاک عراق و هم در شهرهای مختلف مستقر هستند.
اســکاش با بیان اینکه کادر درمانی شــامل ،پزشــک ،پرســتار ،آزمایشــگاه و کادر پیراپزشــکی
به عراق اعزام شــده اند ،افزود :اکثر نفــرات از  ۱۵۳۶نفر کادر جمعیت هــال احمر و داوطلبین
حضور در جمعیت هالل احمر از جمله پزشک و متخصص تاکنون به عراق اعزام شدهاند.
رئیــس مرکــز فرماندهــی و کنترل عملیــات جمعیت هــال احمــر تاکید کــرد :هــال احمر فقط
خدمات درمانی ارائــه نمیکند ،بلکــه نیروهای امــداد و نجات ما نیــز در داخل خــاک عراق با
ظرفیــت  ۲۰۸نفــر و خودروهــای امــدادی حضــور دارنــد تــا اگــر در مســیرها مشــکالتی از قبیل
تصادفات به وجود آمد ،این نیروها وارد عمل شوند.
او با بیــان اینکه زائران میتوانند در شــرایط خــاص به مراکز هــال احمر مراجعــه کنند ،اظهار
کرد :در هتل نبا ،هتل ام القری و ثوره العشــرین واقع در نجف اشرف شــش مرکز درمانی هالل
احمر در خیابان امام علی(ع) ،وجود دارد؛ همچنین در صحن حضرت زهرا(س) هم حدود ۲
هزار متر مرکز درمانی موقت برقرار کردیم؛ افزون بر این در کوفه ،مرقد کمیل بن زیاد ،مســجد
حنانه یک مرکز هالل احمر برپا کردیم ،البته در  ۱۰نقطه کربال هم مرکز درمانی وجود دارد.
اسکاش با اشــاره به اینکه در فاصله نجف به کربال قرارگاههای درمانی مستقر هستند ،گفت:
 ۱۳مرکز درمانــی در جاده نجــف بــه کربــا در عمودهــای ،۷۰۷ ،۳۱۳،۶۹۰ ،۲۸۵ ،۲۷۰ ،۱۸۱
 ۱۱۷۳ ،۱۰۹۲ ،۱۰۸۰ ،۱۰۷۰ ،۸۲۸ ،۷۷۷و  ۱۴۰۰در ســیزده نقطــه ،مرکــز ارائه خدمات درمانی
وجــود دارد؛ همچنیــن در جاده نســبتا خطرنــاک حله که شــاهد تصادفــات زیادی هســتیم،
آمبوالنس و نجاتگر مستقر شدهاند.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل عملیات جمعیت هالل احمر گفت :زائرانی که از مسیر جادهای
نجف بــه کربال یا داخــل کربــا و نجف تــردد میکننــد ،متاســفانه از وجــود مراکز هــال احمر و
اقداماتی که انجام میدهند ،با خبر نیســتند ۳۷ .نفر از ســازمان جوانان مــا در جاده نجف به
کربال و همچنین در نجف و کربال حضور دارند و زائران بیمار را به مراکز ما راهنمایی میکنند.
او در پایان گفت :از خیل عظیمی امسال در راهپیمایی اربعین جاماندگانی داشتیم .این افراد
ناتوانند و یا دچار آلزایمر شدهاند و یا به هر دلیلی جا میماندهاند ۲۴ ،نفر از سازمان هالل احمر
داوطلبان مددکار و روانشــناس اعزام شــدند تا در نجــف و کربال این در راه مانــدگان را مدیریت
کنند و آنها را به دست خانوادههای خود به ایران برسانند.

اعزام  20تیم
سحاب به عراق
سرپرست ســازمان جوانان جمعیت هالل
احمــر از اعــزام  ۲۰تیــم ســحاب (ســامانه
حرکتهایامدادیبشردوستانه)درقالب۴۰عضو
جوان هالل احمر به کشور عراق برای ارائه خدمات
بهداشتیوفرهنگیبهزائرانعتباتعالیاتدرایام
اربعینحسینیبهصورتسیارخبرداد
علــی گنــج کریمــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :بــا
هماهنگــی کامــل بــا مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت
جمعیت هالل احمر ،این تیمها به شــکل ســیار در
مسیرهایزائرانحضورداشتهوخدماتبهداشتی
و فرهنگــی ارائــه میکننــد .وی گفــت :خدمــات
تیمهای ســحاب به همان شــکلی که در ایام نوروز
ارائهمیشودخواهدبود،اینجواناندرایاماربعین
به فراخــور مراجعــه زائــران و مواجهــه بــا زائرانی که
نیاز به خدمات دارند ،خدماتی از جمله تســت فشار
خون،پانسمان،بانداژ،توزیعبروشورهایآموزشی
مرکزپزشکیهاللاحمرو…ارائهمیکنند.
سرپرســت ســازمان جوانــان هــال احمــر گفــت:
جوانــان هــال احمــر در ایــام اربعیــن حســینی در
قرارگاههــای مرزی هــال احمر نیز حضــور دارند و
به ارائه خدمات به زائران میپردازند.
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اجرای طرح
«بازپیوندݣݣخانواده»

هاللاحمر با سهم پول دریافتی برای اربعین چه میکند؟

فقط نیمی از هزینهها
تأمین میشود
رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر مبلغ اختصــاص یافته به هالل
احمــر را از میــزان هزینه ثبــت نام زائــران در ســامانه ســماح ویژه ایــام اربعیــن ۷ ،هزار
تومان اعــام کرد و گفــت :این مبلغ ،کمتــر از نیمــی از هزینه خدمات هــال احمــر در اربعین را
جبران میکند.
دکتر محمدتقی حلی ساز در تشــریح خدمات هالل احمر در ایام اربعین حسینی به هزینه ثبت
نام زائران در ســامانه ســماح هم اشــاره کرد و گفت :زائران برای ســفر بــه عراق در ایــام اربعین
از طریق ثبت نام در ســامانه ســماح حدود  ۲۲هــزار تومان پرداخــت میکنند کــه از این میزان
 ۱۵هزار تومان حــق بیمه زائر اســت و  ۷هزار تومان نیز براســاس مصوبه ســتاد اربعین که یکی
از مراجع قانونی کشــور اســت به هالل احمر بــرای ارائه خدمات بهداشــتی و درمانــی به زائران
اختصاص مییابد.
وی تاکید کرد :مبلغی که بــه جمعیت هالل احمر اختصاص مییابد تنها بخشــی از خدمات و
هزینههای هالل احمر را در این ایام تأمین میکند ،در ســال گذشــته مبلغــی که به هالل احمر
پرداخت شــد حتی نیمی از هزینههــای هالل احمــر در ایام اربعیــن (خرید داروهــا و ملزومات،
حمل و نقــل ،انتقال بیمــاران ،خدمات درمانــی و …) را هم تأمیــن نکرد و در واقــع این مقدار،
کمکی به هالل احمر برای ارائه خدمتی پرتوانتر به زائران است.
رئیــس مرکز پزشــکی حــج و زیــارت افــزود :عــاوه بر کمــک زائــران به هــال احمــر بــرای ارائه
خدماتی شایســتهتر ،ســال گذشــته حدود  ۷۰زائر در ایام اربعین جان خود را از دست دادند که
بیشترین علت فوت آنها ،تصادفات جادهای در مســیر سفر به کربال بوده است و بنا بر ضرورت
عقلی ،زائران برای سفر به عتبات عالیات باید خود را بیمه کرده باشند.
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رئیــس ســازمان داوطلبــان هــال احمر از
اجــرای طــرح «بازپیونــد خانــواده» بــه
منظــور شناســایی و انتقــال مهجوریــن در اربعین
 ۹۸خبر داد.
محمــد نصیری رئیــس ســازمان داوطلبــان هالل
احمر دربــاره شناســایی و انتقــال زائرین گم شــده
در ســفر اربعین گفت :با توجه به شــرکت جمعیتی
انبوه در رویداد جهانی اربعین ،هرساله با موضوع
مفقودین و گمشدگان ناتوانی که امکان بازگشت
به کشور را ندارند ،مواجه هستیم.
وی افــزود :کســانی کــه در جریــان ایــن ســفر از
آشنایان خود جدا و گم شوند ،میتوانند با مراجعه
به ســتاد مفقودین و ســپس کنســولگری ،مراحل
بازگشــت خــود را انجــام دهنــد امــا موضــوع دیگر
مفقودین مهجور یا مهجورین است.
نصیــری از اجــرای طرحــی بــا عنــوان «بــاز پیونــد
خانــواده» در اربعیــن ۹۸خبــر داد و افــزود :ســازمان
داوطلبانامسالبرایاولینباراینطرحرامختص
گمشدگان مهجور و به منظور بازگشت آنها به کشور
اجرامیکند.مهجوریناربعینشاملافرادسالمند،
کودکان و به طــور کلی افــراد ناتوانی اســت که به هر
دلیلی در ســفر کربــا از آشــنایان یــا کاروان خــود جدا
شدهوتوانایییافتنآنهاراندارند.
رئیــس ســازمان داوطلبــان هــال احمــر بــا بیــان
اینکه بــرای اجرای ایــن طــرح دو ســتاد در کربال و
نجف ایجــاد میشــود ،اظهــار کرد :ســتاد مســتقر
در کربال در کنار کنســولگری و نزدیک حرم اســت؛
افراد ناتوان گمشــده نیــز بــا مراجعه به ایــن مراکز
به کنســولگری ،ســتاد مفقودین و در صــورت نیاز
به مراکــز درمانــی منتقل شــده و از آن جا به کشــور
بازگردانده میشوند.
نصیــری نحــوه دربــاره نحــوه یافتن ایــن افــراد نیز
توضیح داد :بر اساس هماهنگیهای انجام شده،
تمامیدستگاههایایرانیحاضردرعراقدرصورت
یافتن هــر یــک از زائرین مهجــور ،آنهــا را به ســتاد
مهجورینارجاعمیدهندتامامراحلاثباتهویت،
انتقال به ایــران و تحویل به مقام قضایــی را انجام
دهیــم .از ســوی دیگر ســتادهای حاضــر در نجف و
کربالنیزایندستهاززائرینراشناساییمیکند.
وی تصریح کرد :این پروژه با همکاری کسنولگری
عراق ،مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد
و بــه منظــور انتقــال زائریــن در راه مانده به کشــور
انجام خواهد شد.
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همراه پرستار داوطلب جمعیت هاللاحمر

ممنونم که مرا دعوت کردی
زهرا ناجی یکی از پرستارهای داوطلب که مستقر در
هتــل ام القــرا شــهر نجــف اســت او  ۴۸ســال دارد و
دارای دو فرزند اســت و سوپر وایزر بیمارســتان شهید مدرس
تهــران اســت .همســرش در پیــاده روی اربعیــن ،انفــرادی
شــرکت کرده ،اما او بــرای اولین بار بــا جمعیت هــال احمر و
داوطلبانه اعزام شــده اســت و چند روز اســت که در درمانگاه
مستقر و شروع به کار کرده است.
او بسیار خوشرو و با صبوری تمام با مراجعین بر خورد میکند
و حتی گاهی در بین صحبتهایش از شــدت شوق اشک در
چشمانش جمع میشــود .از درب ورودی درمانگاه ام القری
واقــع در خیابــان امــام علــی کــه وارد میشــوی ،در قســمت
تریاژ نشســتهاند و بیمارها را تریاژ و طبقه بنــدی کرده و برای
پزشــک عمومی یا تخصصی و یا موارد دیگری که الزم باشــد
میفرستند بسته به حال بیمار و نوع دردش دارد.
ناجــی داوطلبانــه بــه جمعیــت هــال احمــر آمــده اســت او
میگوید دو ســال است که اشــتیاق خدمت را دارد اما تاکنون
نصیبــش نشــده بیایــد کربــا به طــوری کــه امســال بــه امام
حســین گفته بود با تو قهرم که مرا دعوت نمیکنی .روزهای
آخر اعــزام ،به پیشــنهاد یکــی از پرســتارهای بیمارســتان به
مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هــال احمــر مراجعــه
میکند و وقتی میشــنود یک نفر انصراف داده و او جایگزین
میشــود اشــک در چشــمانش حلقه میزند و با خود میگوید
مــرا ببخش امــام حســین مــن هرگــز با تــو قهــر نخواهــم کرد
ممنونم که مرا دعوت کردی.
زهرا بار اول اســت کــه بــرای خدمت بــا جمعیت هــال احمر
میآیــد خدمــت را لذتبخــش دانســته و اشــتیاق را در خــود
احســاس میکنــد و میگویــد حجــم بــاالی کار و تعــداد زیــاد
مراجعه کننــده بیمــار ،نــه او را بد اخــاق میکند و نه خســته
بلکه ذوق خدمــت به او انرژی مضاعف میدهــد و این برای
خــود اونیز تعجــب آور اســت .این پرســتار خــوش رو میگوید
وقتی عشــق مردم را نــگاه میکنــم کار خــود را خیلی کوچک
دیده و احساس خستگی نمیکنم.
ناجــی از بهترین خاطــرات خــود میگوید ،یک روز صبح ســه
برادر نابینا از ایــران به درمانگاه مراجعه کردنــد .آنها را دو نفر
از ماموران شــهرداری تهران به درمانگاه آوردنــد ،او میگوید
ً
وقتی آن ســه برادر نابینا را میبیند واقعا شرمنده میشود که
آنها با وجود این که چشم ندارند اما ذوق و اشتیاق کربال آنها
را به اینجا کشانده است.
زهرا در ادامه میگوید که بیشــتر مردم مشــکالت جســمانی و
یا معیشتی دارند اما آنقدر عشــق به زیارت در آنها متبلور شده
است که همه چیز را فراموش کرده و به زیارت میشتابند.
او در انتهــا میگویــد از این پــس میخواهــد بهطور مســتمر با
جمعیت هالل احمر همکاری داوطلبانه داشته باشد چرا که
خدمت در جمعیت را یک فعالیت عاشــقانه دانسته که همه
در کنار هم با خلوص نیت خدمت میکنند.

کوتاه از احساس کادر درمانی مستقر در کربال؛

هیچکاری ݣݣمهمتر ݣݣاز
خدمت به زائران نیست
دکتر فرزانه دلیران ،پزشــک عمومی اســت؛ دومین ســالی اســت که برای
ارائه خدمات درمانی به زائران در اربعین حسینی(ع) راهی کربال میشود.
پزشکی که برای  ۱۵روز تمام دغدغههای دنیوی و فکری خود را رها کرده تا سهم
کوچکی در خدمت رسانی به زائران داشته باشد.
به گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی جمعیت هــال احمــر ،دکتر دلیــران بــا مهربانی و
صبوری تمام ،یک به یک زائــران را ویزیت میکنــد .زائر ایرانی و غیــر ایرانی برای
او فرقی نمیکند .او گفت :حتی یک روز خدمت به زائران اباعبداهلل الحســین(ع)،
قابل مقایســه و برابر با کار پزشــکی در کالنشــهرها نیســت .بــرای همیــن روزها که
ً
میگذرد با نزدیک شدن به روزهای پایانی سفر اربعین واقعا ناراحت میشوم.
این پزشک عمومی در پاسخ به اینکه آیا سال دیگه هم دوست دارد به عنوان کادر
درمانی با جمعیت هالل احمر راهی عراق شود ،گفت :این دو سال توفیقی بوده که
ً
من همراه شدم و سالهای بعد هم اگر توفیق باشد حتما با کمال میل خواهم آمد.
دکتر پروانه چوبی پرستار و پزشــک مامایی؛ یکی از اعضای کادر درمانی درمانگاه
شبانه روزی اســت .در پاســخ به اینکه چرا به عنوان پرســتار ۱۵ ،روز به عراق آمده
است .گفت :پرســتاری برای من همیشه یک شــغل مقدس بوده اســت؛ چه بهتر
که مــن در ایــن راه بتوانــم پرســتار زائــران اربابمــان سیدالشــهدا(ع) باشــم و هر کار
مهمتری اگر داشته باشم در این  ۱۵روز رها خواهم کرد.
وی درباره تجربه دومین ســالی کــه با جمعیت هالل احمر راهی کربال شــده اســت،
گفت :ســال قبل نیز به همراه جمعیت هــال احمر در همین درمانگاه خــادم زائران
بودم و برای من یک آرزوست که هر ساله بتوانم به زائران اینگونه خدمت کنم.
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گزا ݢرݢش ݣݣتصویری ارائه خدمات درمانی هاللاحمر ایران
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به زائران اربعین حسینی در کشور عراق در  60مرکز پزشکی

باشـگاهمـهرومـاه
پایگاه اطالعرسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر

ارتباط مستمر و مداوم با مردم
اخبار و گزارشها ؛ یادداشت و مقالهها
و صفحه اختصاصی دفاتر استانی
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
w w w. n v h e l a l . i r
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SMS
زمان ارسال پیام تا  30آبان

مسابقه پیامكی
01

02
03

عالقه مندان به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه میتوانند با
مطالعه سؤاالت زیر ،پاســخ آن را در بخشهای مختلف مجله پیدا
و به سامانه  3000486644ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد  8رقمیباشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح
هر یك از سواالت است .بهطور مثال :در ســوال یك ،پاسخ شماره 2
صحیح است و در سوال  2گزینه شماره  4و در سؤال  3گزینه شماره
 1و ...عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود241000 :
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود ،نام استان و
محل خدمتتان را قید كنید.
به برگزیدگان به قید قرعه جوایزی اهدا میشود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با موکب داران عراقی چه چیزی را «آیت عظما» خواندند؟

)همبستگی مسلمانان جهان  )2راهپیمایی اربعین

)3وحدت امت اسالمی )4شکست آمریکا در عراق

نخستین ثمرههای قیام عاشورا چه موقع دیده شد؟

 )1در اربعین

 )3در دربار یزید

		
 )2هنگام قیام مختار

 )4هنگام سرنگونی بنیامیه

السالم» را در چه موردی به کار میبرند؟
حضرت اباعبداهلل در یکی از سخنرانیهای خود عبارت « َو َع َلی ِالسال ِم َو َّ

)1فراموشی سیره پیامبر

 )2عدم مبارزه با ظلم

 )3تداوم حکومت یزیدیان

 )4عدم رعایت تقوا

04

امام عسکری(ع) خواندن کدام دعا را از عالمات مؤمن دانستهاند؟

05

درروایات،باکناره مگذارینامامامحسین(ع)ویکیازانبیاءآمدهاستکهآسمانتنهابرایایندوشهید 40روزگریست؟

06

در ابتدای زیارت اربعین ،کدام یکی از ائمه اطهار(ع) «ولی ،نجیب ،حبیب و خلیل خدا» خوانده میشوند؟

07

در کدام کتاب ،نویسنده عالوه بر روایت راهپیمایی اربعین به بازخوانی تاریخ معاصر نیز میپردازد؟

08

 )1زیارت عاشورا

 )1عیسی(ع)

 )1امام علی(ع)

		
 )1موکب آمستردام

		
 )2زیارت اربعین

 )2ابراهیم(ع)

		
 )3دعای فرج

 )3زکریا(ع)

		
 )2امام حسین(ع)

 )2احضاریه

 )4دعای ندبه

 )4یحیی(ع)

		
 )3امام زمان(ع)

		
 )3اربعین طوبی

 )4امام صادق(ع)

 )4موکب رنگی ،پنگی

بزرگترین حسرت و آرزوی جاماندگان از راه پیمایی اربعین چیست؟
 )1یا لیتنا کنا معکم

		
 )2یا لیتنا کنا معکم

		
 )3یا لیتنا کنا معکم

 )4یا لیتنا کنا معکم

پویش عمومی ثبت عکس پرتره میلیون ها زائر اربعین حسینی
همه باهم اربعین را جهانیتر کنیم

هالل
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