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االسالم پناهيان وگو با حجت گفت  

اربعين  در زيارت  حضور مردم  براي تسهيل  هبر انقالبر  توصيه  

ي مغنـاطيس   شروع جاذبـه « :اند فرموده گيري بزرگداشت نهضت حسيني ي زيارت اربعين در اوج ي جايگاه ويژه رهبر معظم انقالب درباره
بـا   اين، همان مغناطيسي اسـت كـه امـروز هـم    . كشد كند و به كربال مي مدينه بلند مي عبداللَّه را از جابربن. است حسيني، در روز اربعين

دارند، عشق و شور بـه كـربال هميشـه در دلشـان زنـده       بيت كساني كه معرفت به اهل. هاي متمادي، در دل من و شماست گذشت قرن
روي زائران حسـيني از نجـف    پياده ها است كه در قالب برگزاري تجمع ميليوني و به سالاين جاذ» .شده است اين از آن روز شروع. است

 .تا كربال تجسم پيدا كرده است

ي داليل اقبـال بـيش از پـيش     به بحث و بررسي درباره االسالم والمسلمين عليرضا پناهيان، استاد حوزه و دانشگاه وگو با حجت گفت در
خطيـر كنـوني كشـور عـراق      ويژه در شـرايط  يليوني و بركات معنوي و اثرات سياسي و اجتماعي آن بهتجمع م شيعيان به حضور در اين

 .پرداختيم

اجتماعي و برخي داراي  ي ها داراي جنبه يابيم كه برخي از آن نگاهي به احكام و عبادات اسالمي درمي با
به . ند حج كه داراي هر دو وجه استدارا هستند؛ مان ها را ي فردي هستند، اما برخي نيز هر دوي آن جبنه

آن  ي سوم باشد كه هر دو وجه فردي و اجتماعي عبادت در  اربعين نيز از سنخ دسته رسد كه زيارت نظر مي
 نسبت به ساير عبادات چيست؟ حال اگر از اين بعد به زيارت اربعين بنگريم، وجه تمايز آن. پررنگ است

 عد اجتماعي نسبت به بعد فردي  اند، منتها در برخي از احكام، تمام احكام اسالم داراي ابعاد و آثار اجتماعي البته بايد توجه داشت كهب
 نقل شده است؛ گويي امـام  السالم عليه  اربعين، سفارش خاصي از سوي امام حسن عسكري اما در مورد زيارت. بيشتر ملموس است

در دوران غيبـت   السالم عليه  الحسين  عنوان ميعادگاهي براي زوار اباعبداهللا اشاره، اربعين، به اراده فرموده بودند كه با اين السالم عليه 
 .ي اسالمي باشد قرار بگيرد و موجب اقتدار و عزت جامعه

 تصـور   تر از آن توان عبادتي را بافضيلت مي آيد و كمتر ترين اعمال به حساب مي ي اوقات جزء بافضيلت كربالي معلي در همه زيارت
آن وجـود   شود، معلوم است كه عنايت خاصـي نسـبت بـه    عنوان عالمت مؤمن اعالم مي زيارت به كرد؛ اما وقتي زمان خاصي براي

از  السـالم  علـيهم   ي هـدي  به عزاداري، ائمه السالم عليه  ي معصومين ي توصيه در زمينه اهللا رحمه به تعبير حضرت امام. داشته است
 .ها مترتب شود كه امروز چنين آثار باعظمتي بر عزادارياول نقشه كشيده بودند 

 بينـي  فرمايند، يعنـي پـيش   اي مي ي دوران غيبت، چنين توصيه هم در آستانه  آن ،السالم عليه  طور طبيعي، وقتي يك امام معصوم به 
بينـي بـوده اسـت،     ي مبارك قابل پيش با آن اشاره اند و وقتي چنين اجتماع عظيمي كرده جمعيت چندميليوني را در اين ميعادگاه مي

بـه هـر حـال،    . شده است ها فراهم فرموده بودند كه بسترهاي اجتماعي برگزاري چنين اجتماعي در اين سال ي آن را هم شايد اراده
يل شده است ترين ميعادگاه مسلمانان در كربالي معلي تبد اربعين به بزرگ ،السالم عليه  ي امام حسن عسكري اكنون با اين اشاره هم
ي  در ميـان همـه   السـالم  عليه  الحسين اباعبداهللا مندان عنوان يك رزمايش باعظمت براي پيروان و عالقه توان از اين زيارت به مي و

 .ي نجات جهان بشريت از ظلم خواهد بود شاءاهللا مقدمه خواه جهان ياد كرد كه ان ي افراد و ملل آزادي مسلمانان، بلكه همه
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 السـالم  عليـه   تنها مختص شيعيان نيست، بلكه برادران اهل تسنن هم به امام حسين السالم عليه  ارادت به سيدالشهدا دقت كنيم كه 
يزيد در حـق اهـل سـنت هـم      ،وسلم وآله عليه اهللا صلي ورزند؛ چراكه جدا از محبت تمام مذاهب اسالمي به فرزندان پيامبر عشق مي

مورد اهل سنت در مدينه به دستور او انجام گرفت كـه طـي آن، بسـياري از     در» حره«ي  عهاي چون فاج فراوان ظلم كرده و فاجعه
ي مسلمين بـه علـت قيـام     وقت بود كه همه آن. تابعين كشته شدند، به زنان مسلمان تجاوز شد و جوي خون به راه افتاد صحابه و
 .ان اسالم استي منفور تاريخي در جه يزيد چهره. پي بردند السالم عليه  اباعبداهللا

 ادبيات رايج جهـان اسـالم    در مسير قيام، از سخنراني در مني گرفته تا آخرين سخنان در كربال، بيشتر از نيز السالم عليه  امام حسين
يزيد به آحاد امت اسالمي، امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و نسـبت شـريف        در آن زمان استفاده كردند و از مطالبي همچون ظلم

امـام سـوم    فرمودند مـن  سخن گفتند و به ادبياتي صرفاً شيعي اكتفا نفرمودند؛ مثالً نمي وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر اكرم حضرت با
روا  السـالم  علـيهم   بيـت  جامعه نبود، وگرنه آن همه ظلـم بـه اهـل    البته چنين ادبياتي اساساً مورد پذيرش آن. شما مسلمانان هستم

 .داشتند نمي

ي  شروع جاذبه« كنند كه هاي خود به اين موضوع اشاره مي انقالب در يكي از سخنرانيمعظم  رهبر
  نسبت به اربعين چيست؟ به نظر شما دليل اين نگاه» .مغناطيس حسيني از اربعين است

 ها قبل  ه سالك ي اسالمي است ي نگاه عميق ايشان به تاريخ اسالم و جامعه دهنده انقالب نشان ذكر اين نكته از سوي رهبر معظم
 ايشان از ابتداي راه. فرمودند ي حسيني، از اربعين با عظمت ياد مي حماسه از اينكه اين مراسم باشكوه برگزار شود، با تعبير مغناطيس

 .روي اربعين هم عنايت خاصي به آن داشتند افتادن اين جريان پياده

 گذاري كـرد و بنـا بـر     پايه وسلم وآله عليه اهللا صلي القدر پيامبر اكرم ي جليل عبداهللا انصاري، از صحابه اگرچه ابتدا اين سنت را جابرابن
تر يادمان  آن مهم در روز اربعين در كربال حضور داشتند، ولي امروز جدا از يادگاري جابر و از هم السالم عليهم  احتمال زياد، اهل بيت
بركات و آثار جهاني اين مراسـم   ، ما شاهدالسالم عليه  عسكري حسن ديده در كربالي معلي و نيز سفارش امام حضور اهل بيت داغ

عبـداهللا   جـابرابن  .ي مقاومت عليه ظلم جهاني، شاهد خواهيم بـود  را در تقويت جبهه باشكوه هستيم و در آينده نيز بركات بيشتر آن
اي از  ي برجسـته  رساند و همين موضوع نمونهخفقان، خود را به كربال  تر از آن در اوج انصاري با وجود كهولت سن و نابينايي و مهم

 .ي حسيني است ي مغناطيس حماسه هاي جاذبه بارقه اولين

 منـد   برسند و عالقـه  السـالم  عليه  الحسين طبيعي است كه دلدادگان حسيني پس از چهل روز عزاداري، به اوج اشتياق براي زيارت اباعبداهللا
 بـه  السالم عليه  يا با حضور در كربالي حسيني، وفاداري خود را به راه امام حسين دريافت كنند باشند مزد خود را با حضور در كربالي معلي

ميعادگاه حسيني در تاريخ و روايات نبود، معقـول بـود كـه     اي براي حضور عزاداران حسيني در اگر هيچ نشانه. جهانيان نشان بدهند
 .تجمع ميليوني ابراز نمايند تعيين كنند و شور و معرفت حسيني را در يك را براي يك تجمع جهاني در كربال عزاداران، خود زماني

 يك از مراتـب   هيچ اي كه در ي خاص آن اذعان نكند؛ جاذبه كه پس از زيارت اربعين، به جاذبه ام ها، احدي را نديده بنده در اين سال
 االعظـم  جمع باشكوه مورد عنايت خاص حضرت بقيـةاهللا است كه اين ت معلوم. شود سادگي يافت نمي هاي ديگر، به عزاداري و زمان

 .خواهد بود الفداء ارواحناله
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روي اربعين پيوستند،  پياده طور خاص از زماني كه زائران ايراني به هاي اخير و به رسد در سال نظر مي به
چه . المللي تبديل شده است فرهنگي بين- رخداد اجتماعي روي اربعين به يك توان گفت كه نهضت پياده مي

 بخشد؟ المللي مي نهفته است كه به آن بعد بين هايي در اربعين ظرفيت

 هرچه در زمان صدام بـه  . يابد مي افزايش السالم عليه  شود، ارادت نسبت به اباعبداهللا هرچه بر مظلوميت مؤمنين و شيعيان افزوده مي
افـزايش   السـالم  عليـه  نيز نسبت به ايرانيان ستم شد، ارادت نسبت به اباعبـداهللا  شد و در طول جنگ تحميليشيعيان در عراق ظلم 

بينيـد موضـوع    كه مـي  چنان. تر شد ي عاشورا عميق حماسه ها نسبت به يافت و اين احساسات، شور بيشتري به خود گرفت و معرفت
هـا، رونـق    جنايـات تروريسـت   ، بسيار بيشتر از قبل رشد پيدا كرده و پـس از روز اربعين بعد از سقوط صدام زيارت كربالي معلي در

ها در زمان صدام متراكم شـده بـود، پـس از سـقوط صـدام، ايـن        حسيني آن هاي مؤمن كه احساسات عراقي. بيشتري گرفته است
 .دندرسان ها از زيارت، به اوج يافته را بروز دادند و در كنار استقبال ايراني غليان احساسات

 ظلم را در جريان انقالب، دفاع مقدس و پـس از آن، از مسـتكبرين تحمـل     مدار كه اين همه گرم و واليت هاي خون ي ايراني درباره
 بيفزايند، پناه بردن مؤمنين به امـام حسـين   دشمنان ما بايد فهميده باشند هرچه بر ظلم خود. نيز وضع به همين منوال است اند كرده

 .گردد شود و هرچه اين پناه بردن بيشتر شود، قدرت بيشتري براي آنان فراهم مي ز بيشتر ميني السالم عليه 

 بينيم آنان در اين ايام، رفتاري  ناديده گرفت؛ چراكه مي آنكه نبايد نقش عشاير انقالبي و مؤمنين عراق را در پذيرايي از زائران ضمن
گفتنـد ايـن پـذيرايي     دارها شنيدم كه مـي  موكب خودم از بعضي. كنند داري مي دهند و موكب ايثارگرانه از خود نشان مي مخلصانه و

قبالً پيش خـود   گفتند ما بعضي مي. برد كه اين كار را انجام دهيم الهي، ما را به اين سمت مي دست ما نيست و گويي دست هدايت
گـردد، امـا    به ما برگردد و واقعاً هم برمـي  السالم عليه  ينبه بركت امام حس كنيم، هايي كه در ايام اربعين مي انتظار داشتيم اين هزينه

 .ضرر كنيم و اگر هم زندگي ما بركت پيدا نكند، باز اين كار را انجام خواهيم داد السالم عليه  منديم در راه امام حسين امروز عالقه

ري بر تجمع هاي تروريستي در كشور عراق، چه تأثي به نظر شما تحوالت جديد منطقه و حضور گروه
 اربعين امسال در اين كشور خواهد گذاشت؟

 ًاند و به مسئولين مربوطه نيـز دسـتور    فرموده امسال رهبر معظم انقالب توصيه به حضور بيشتر در مراسم اربعين كربالي معلي اوال
آثار بابركت معنوي و سياسي  ز هركسي بهايشان بهتر ا. تسهيالت الزم را براي زائران اربعين فراهم كنند توانند اند تا آنجا كه مي داده

 ي معصـومين  ي اكيـد ائمـه   روي بـراي زيـارت كـربال، كـه مـورد توصـيه       پيـاده  اين همايش عظيم توجه دارند و طبيعي است كـه 
 باطل است، مورد عنايت ايشان ي حق عليه است، مورد اهتمام ايشان باشد و اين تجمعي كه موجب تقويت جبهه بوده السالم عليهم 

از نزديـك   امسال، خطاب به مسئوالن تأكيد داشتند كه راه زيارت اربعين را هموار كنند و رهبر انقالب براي زيارت اربعين. قرار گيرد
هستند و نقش اربعـين را در تقويـت قـدرت اسـالم بسـيار زيـاد        شاهد بودم كه ايشان تا چه ميزان براي اربعين امسال اهميت قائل

 .به اوضاع فعلي منطقه، با شركت در زيارت اربعين، بايد دشمن را نااميد كنيم با توجه. دانند مي

 ًدهنـد؛ چراكـه    بينند، واكنش از خود نشان مـي  مي ها را در منطقه طبيعي است كه وقتي مؤمنين ظلم و ستم استكبار و ايادي آن ثانيا
طبيعـي اسـت كـه در    . اند ها خوانده اند و نوحه ها شنيده اند؛ روضه هشنيد اند و گفته السالم عليه  العباس  ها عمري از غيرت اباالفضل آن

 .تهديدات ايادي استكبار نسبت به عتبات، واكنش شديد نشان بدهند مقابل
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 بـالتبع دفـع شـر اسـتكبار      و عليهـا  اهللا سالم هاي گذشته، يكي از عوامل مهم رونق گرفتن دفاع جانانه از حرم حضرت زينب در سال
 ترديد دفاع از ملت مظلوم عراق و دفاع از عتبات عاليات اين تجمع باعظمت، بي امسال نيز. ريه، همين تجمع اربعين بودجهاني از سو

 .را رونق خواهد بخشيد و قدرت اسالم را بيش از پيش به نمايش خواهد گذاشت

 نوعي نام خود را در شمار مدافعان  كند، به مي عبارت ديگر، شايد بتوان گفت هركسي امروز در اجتماع عظيم زيارت اربعين شركت به
روي اربعـين،   امروز حضور در پياده. مسلمانان، دفاع از اسالم است و السالم عليهم  بيت از حرم اهل اسالم ثبت كرده است؛ چون دفاع

ي اسـالمي مـا    ي جامعـه جهان اسالم و حت ي امنيت نمايي عظيم اربعين، مايه ي اسالم در برابر كفر است و اين قدرت جبهه تقويت
 .است

 ضمن اينكه طبيعتاً يك رهبـر دينـي بـه    . است تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمي براي زيارت اربعين امسال نيز به همين دليل شايد
نـان،  ي مؤم قاطبـه  نيز توجه دارد كه اميدوارم توفيق شركت در اين ميعادگاه پرشور و پرنـور بـراي   روي آثار معنوي بابركت اين پياده

 .ويژه جوانان، فراهم گردد به

در يك . شود مطرح مي ويژه غرب آسيا هاي مختلف و متفاوتي از اسالم در جهان و به حال حاضر، مدل در
. اسالم آمريكايي و اسالم ناب محمدي تقسيم كرد توان اين الگوها را به دو مدل بندي كلي، مي نوع تقسيم

  پيام اسالم ناب را به جهان مخابره كند؟ تواند زيارت اربعين چگونه مي

 پاسداشت ياد عاشورا بود كه موجب انقالب ما  اهللا رحمه ي ثقل اسالم ناب است و به تعبير حضرت امام ي عاشورا نقطه اساساً حماسه
مانع پديد آمدن  و ي حسيني باشد، اوج تجلي بيرق اسالم ناب هم خواهد بود تجلي پاسداشت حماسه وقتي ميعادگاه اربعين، اوج. شد

ممكن است بعضي بخواهند عاشورا را تحريف كنند، ولي معلوم است كه  البته. شود ي اسالمي مي هرگونه انحرافي از اسالم و جامعه
 .توانست نخواهند

 و  وسـلم  آلـه و عليـه  اهللا صـلي  ي پيـامبر اكـرم   عبارت بود از اصالح امت و بازگشـت بـه سـيره    السالم عليه  شعارهاي قيام امام حسين
ي  اربعـين چـون پاسداشـت حماسـه     .وسـلم  وآلـه  عليه اهللا صلي و اين يعني بازگشت به اسالم ناب محمدي السالم عليه  اميرالمؤمنين

هـا   بـه همـين دليـل، صهيونيسـت    . بيرق پراهتزاز مبارزه با اسالم آمريكايي حسيني است، پس چيزي نيست جز مظهر اسالم ناب و
ي عاشورا  بنابراين استكبار كه از حماسه .آيد هاي تكفيري بيرون مي يك اربعين هستند، ولي دستشان از آستين گروهك درجه دشمن

 .خورد مي سيلي خورده است، از اربعين هم سيلي

 گـاه   شـورا و تجلـي  ي عا ها را روشن كند، راهـي بهتـر از حماسـه    انديشه ها را ببرد و ما براي معرفي اسالم ناب به اهل عالم كه دل
كنـد و سـپس فرصـتي     مي السالم عليه  حسين ها را متوجه امام اين شكوه زيارت اربعين است كه نگاه. زيارت اربعين نداريم باعظمت

 .دهد براي تبيين راه اسالم ناب براي جهانيان به ما مي

  


