شروعِشدِ ...
ِ
گفته شده که جمعی نزد ناصرالدین شاه از قاآنی سعایت کردند که در موضوع
ن
حسی شعری ندارد ناصرالدین شاه نیز از
عشق عرفان شعر بسیار دارد ولی برای امام

حسی شعری بسراید و چندی بعد برایش ن
ن
بواند او نیز
او می خواهد که برای امام

می پذیرد و می رود ولی شعری نمی سراید تا ان روز در نزد ناصرالدین شاه با توسلی به
سیدالشهدا این شعر را فی البداهه می سراید.:

ُ َّ َّ
َّ ݑ
ِلنم ِ ِهـــــدِار ِض ِی ــــهِ بارد هچ؟ خون! هک؟ دیده! چسان؟ روز و شب! رچا؟
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ

حس
معرفتیِموجزِدرِموردِ انمش هک بد؟ ین! ز ژناد هک؟ از علی
پیادهِرویِاربعین ِ
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چون شد؟ شهید شد! هب کجا؟ دشت مارهی

شب کشته شد؟ هن روز هچ هن گام؟ وقت ظهر
سیراب کشته شد؟ هن! کس آبش نداد؟ داد!

مظلوم شد شهید؟ بلی رجم داشت؟ هن

از غم! کدام غم؟ غم سلطان اولیا

مص
انمش هک بود؟ افطمه جدش هک؟ طفی!
کی؟ عارش محرم ،پنهان؟ هن ربمال

شد از گلو ربیده رسش؟ نی نی از قفا

هک شمر از هچ چشمه؟ ز رسچشم ٔه فنا

کارش هچ بد؟ هدایت ،یارش هک بد؟ خدا

این ظلم را هک رکد؟ زیید! این زیید کیست؟

زاوالد هند  ،از هچ کس؟ از نطف ٔه زان!

ٔ
ابن زیاد زاده رمجاهن بد؟ نعم!

ت
از گفت ٔه زیید خلف نکرد؟ ال

ع
خود رکد این مل؟ هن! رفستاد انهمای

ٔ
ٔ
زند هک؟ زند زاده رمجاهن دغا

حس
این انب کار کشت ین را هب دست خویش؟

هن او رواهن رکد سپه سوی رکبال

خنجر ربید حنجر او را نکرد رشم

رکد از هچ پس ربید؟ نپذرفت ازو قضا

میر سپه هک بد؟عمرسعد! او ربید؟

شف
بهر هچ؟ بهر آن هک شود خلق را یع

پس
کس کشته شد هم از رانش؟ بلی دو تن

پس
دیگر ر نداشت؟ رچا داشت آن هک بود

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ماند او هب رکبالی پدر؟ نی !هب شام رفت
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ

معرفتیِموجزِدرِموردِ
تنها؟ هن ! با زانن رحم انمشان هچ بود؟
پیادهِرویِاربعین ِ
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رب تن لباس داشت؟ بلی! رگد رهگذار

حلق زعزی افطمه هن شمر بیحیا

رشط شفاعتش هچ بود؟ نوهح و ب کا!
دیگر هک هن ربارد دیگر هک ارقبا

ن
سجاد چون بد او هب غم و ر ج مبتال

با زع و احتشام؟ هن ! با ذلت و عنا

زینب سکینه افطمه کلثوم بینوا

رب رس عماهم داشت؟ بلی !چوب اشقیا

چش
بیمار بد؟ بلی هچ دوا داشت؟ اکش م

بعد از دوا غذاش هچ بد؟ خون دل غذا

از زینب و زانن هچ هب جا مانده بد؟ دو چیز

طوق ستم هب رگدن و خلخال غم هب اپ

کس بود همرهش؟ بلی اطفال بیپدر

گبر این ستم کند؟ هن! یهود و مجوس؟ هن!

ی
اقآنی است اق ل این شعراه بلی

نم
دیگر هک بود؟ تب !هک ی گشت ازو جدا

هندو؟ هن! بترپست؟ هن! رفیاد ازین جفا

خواهد هچ؟ رحمت! ازهک؟ ز حق! کی؟ صف زجا!

ماه تمام
اربعینِحسینیِدرِکالمِمقامِمعظمِرهبریِ

حفظهِاهلل

ِ

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
معرفتیِموجزِدرِموردِ
پیادهِرویِاربعین ِ
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ن
اربعی از کجاست؟ صرف این که چهل روز از شهادت شهید می گذرد،
اهمیت
ن
ن
اربعی حسینی،
اربعی خصوصیتش به خاطر این است که در
چه خصوصیتی دارد؟

ن
حسی زنده شد و این مسئله بسیار مهمی است .شما فرض کنید اگر
یاد شهادت
ن
حسی بن علی و بقیه شهیدان در
این شهادت عظیم در تاریخ اتفاق می افتاد ،یعنی

ن
حسی و یاران
کربال شهید میشدند ،اما بنی امیه موفق می شد همان طور که خود

عزیزش را از صفحه روزگار برافکند و جسم پاکشان را در زیر خاک پنهان کرد،
یاد آنها را هم از خاطره نسل بشر در آن روز و روزهای بعد محو کند ،آیا در این صورت
این شهادت فایدهای برای عالم اسالم داشت؟ یا اگر در آن روزگار اثری داشت ،آیا
این خاطره در تاریخ ،برای نسل های بعد ،برای گرفتاری ها و سیاهی ها و تاریکی
ها و یزیدی های دوران آینده تاریخ هم اثری روشنگر و افشا کننده داشت؟ اگر
ن
ن
حسی
حسی شهید می شد ،اما مردم آن روز و مردم نسل های بعد نمی فهمیدند که

شهید شده ،آیا این خاطره می توانست اثر و نقشی در رشد و سازندگی و هدایت و

برانگیزانندگی ملت ها و اجتماعات و تاریخ بگذارد؟می بینید که هیچ اثری
ن
ن
علیی رضوان خدا رسید ،شهیدانی که
حسی که شهید شد ،به اعلی
نداشت .بله،
در غربت و سکوت شهید شدند ،به اجر خودشان در آخرت رسیدند ،روح آنها فتوح و
گشایش را در درگاه رحمت اهلی به دست آورد؛ اما چقدر درس شدند ،چقدر اسوه
شدند؟ آن شهیدی درس میشود که شهادت و مظلومیت او را نسل های معاصر و

بوشد و در
آیندهاش بدانند و بشنوند .آن شهیدی درس و اسوه می شود که خون او ج

تاریخ سرازیر شود .مظلومیت یک ملت وقتی می تواند زخم پیکر ستم کشیده ملت

ها را شفا بدهد و مرهم بگذارد که این مظلومیت فریاد بشود؛ این مظلومیت به
ن
همی است که امروز ابرقدرتها صدا توی
گوش انسان های دیگر برسد .برای

ن
همی است که حاضرند پول های
ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ صدا انداختند که صدای ما بلند نشود .برای
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ گزاف خرج کنند تا دنیا نفهمد که جنگ حتمیلی چرا و با چه انگیزه ای به وجود
معرفتیِموجزِدرِموردِ
پیادهِرویِاربعین ِ
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آمد .آن روز هم دستگاه های استکباری حاضر بودند هر چه دارند خرج کنند تا نام
ن
حسی و شهادت عاشورا مثل درس درذهن مردم آن زمان و ملت های بعد
و یاد و خون

باقی نماند و شناخته نشود .آنها در ابتدا نفهمیدند که چقدر مطلب با عظمت است

و هر چه بیشتر گذشت ،بیشتر متوجه شدند.در اواسط دوران بنی عباس ،حتی قبر
ن
حسی بن علی(ع) را ویران کردند ،آب انداختند؛ خواستند هیچ اثری از او باقی نماند.

نقش یاد و خاطره شهیدان و شهادت این است .شهادت بدون خاطره ،بدون یاد،
بدون جوشش خون شهید ،اثر خودش را نمی ن
ن
اربعی آن روزی است که
بشد و
برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربال آغاز شد و روز بازماندگان شهداست؛
ن
ن
حسی(ع) به کربال آمده باشند یا نیامده
اربعی اول ،خانواده امام
حال چه در

ن
اربعی اول روزی است که برای ن
ن
حسی بن
اولی بار زائران شناخته شده
باشند.اما
علی ،جابربن عبداهلل انصاری و عطیه از اصحاب پیغمبر ،به کربال آمدند .جابربن

عبداهلل نابینا بود و آن طور که در نوشته ها و اخبار آمده،عطیه دستش را گرفت و
ن
حسی بن علی گذاشت و او قبر را ملس کرد و گریه کرد و با او حرف زد
روی قبر

ن
حسی بن علی را زنده کرد و سنت زیارت قبر شهدا را پایه گذاری کرد.
و خاطره
اربعی ن
ن
چنی روزمهمی است.

هدفِازِحرکتِامامِحسین(ع) ِ
ن
حسی علیه السالم برای اقامه حق و عدل بودّ « :انما خرجت لطلب
حرکت امام
االصالح فی ّامة ّ
جدی ارید ان امر باملعروف وانهی عن املنکر… »۱
ن
اربعی که یکی از بهترین زیارات است ،میخوانیم« :و منح ّالنصح و بذل
در زیارت
ّ
حیرةالضالله» .آن حضرت در ن
بی راه،
الهالة و
مهجته فیک لیستنقذ عبادک من ج

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ّ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ایهاالناس ّان
ورمعـ ــــاِ ِ حدیث معروفی را که از پیامبر(ص) نقل کرده اند ،بیان می فرمایند« :
معرفتیِموجزِدرِموردِ
پیادهِرویِاربعین ِ
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ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
رسول اهلل صلی اهلل علیه و اله و سلم قال :من رلی سلطانا جائرا مستحال لرم اهلل
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
لعهداهلل ن
محالفا لسنة رسول اهلل صلی اهلل علیه و اله و سلم یعمل فی عباداهلل
ناکثا

ّ
ّ
باالثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل و القول کان حقا علی اهلل ان یدخله مدخله»۲

ن
معصومی
تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتاری که درباره آن بزرگوار از
رسیده است ،این مطلب را روشن میکند که غرض ،اقامه حق و عدل و دین خدا
ایاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده است.غرض،
و ج
ّ
ادامه راه پیامبر اکرم(ص) و دیگر پیامبران بوده است« :یا وارث ادم صفوةاهلل یا

ّ
وارث نوح نبی اهلل… » ۳و معلوم است که پیامبران هم برای چه آمدند« :لیقوم ّالناس

ایاد حکومت و نظام اسالمی.
بالقسط»؛ اقامه قسط و حق و ج

ِ
ِ

رمزِزندهِماندنِواقعهِعاشورا ِ
اگر زینب کبری(س) و امام ّ
سجاد(ع) در طول آن روزهای اسارت – چه در همان
عصر عاشورا در کربال و چه در روزهای بعد در راه شام و کوفه و خود شهر شام و
بعد از آن در زیارت کربال و عزیمت به مدینه و در طول ساهلای متمادی که این
محاهدات و ن
تبیی و افشاگری نکرده بودند و حقیقت
بزرگواران زنده ماندند – ج

ن
حسی بن علی و ظلم دشمن را بیان نمی کردند ،واقعه
فلسفه عاشورا و هدف
عاشورا تا امروز ،جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی ماند.

چرا امام صادق(ع) -طبق روایت -فرمودند که هر کس یک بیت شعر درباره حادثه

ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ عاشورا بگوید و کسانی را با آن بیت شعر بگریاند ،خداوند بهشت را بر او واجب
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ خواهد کرد؟ چون تمام دستگاه های تبلیغاتی ،برای منزوی کردن و در ظلمت
ً
ن
حتهیز شده بودند تا نگذارند
معرفتیِموجزِدرِموردِ نگه
داشت مسأله عاشورا و کال مسأله اهل بیت ،ج
پیادهِرویِاربعین ِ
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مردم بفهمند چه شد و قضیه چه بود .تبلیغ این گونه است .آن روزها هم مثل امروز،

قدرت های ظالم و ستمگر ،حداکثر استفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه و
ن
چنی فضایی ،مگر ممکن بود قضیه عاشورا – که
شیطنت آمیز می کردند .در

با این عظمت در بیابانی در گوشه ای از دنیای اسالم اتفاق افتاده – با این تپش و
ً
ن
آنه این یاد را زنده کرد،
.
رفت
می
بی
از
تالشها
آن
بدون
یقینا
نشاط باقی بماند؟
چ

ن
ن
حسی بن
محاهدت
تالش بازماندگان
حسی بن علی(ع) بود .به همان اندازه که ج

علی(ع) و یارانش به عنوان صاحبان پرچم ،با موانع برخورد داشت و سخت بود ،به
محاهدت زینب و امام ّ
سجاد(ع) و بقیه بزرگواران دشوار بود .البته
همان اندازه نیز ج
صحنه آنها ،صحنه نظامی نبود؛ بلکه تبلیغی و فرهنگی بود .ما به این نکته ها باید

توجه کنیم.

ِ

درسِاربعین ِ
ن
اربعی به ما می دهد ،این است که باید یاد حقیقت و خاطره شهادت را
درسی که
در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت .شما ببینید از اول انقالب تا امروز،
تبلیغات علیه انقالب و امام و اسالم و این ملت ،چه قدر پرحجم بوده است .چه
تبلیغات و طوفان هایی که علیه جنگ به راه افتاد؛ جنگی که دفاع و حراست از
اسالم و میهن و حیثیت و شرف مردم بود .ببینید دشمنان علیه شهدای عزیزی که
جانشان – یعنی بزرگترین سرمایه شان – را برداشتند و رفتند و در راه خدا نثار
کردند ،چه کردند و مستقیم و غیرمستقیم ،با رادیوها و روزنامه ها و م جحلهها و

کتاب هایی که منتشر می کردند ،در ذهن آدم های سادهلوح در همه جای دنیا،
ِل ُن َّم ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑ
ِ
ه
ِ
ّ
چه ن
تلقی هایی کردند.حتی افراد معدودی از آدمهای ساده دل و جاهل و نیز انسان
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ

معرفتیِموجزِدرِموردِ

موجه و غیر ّ
های ّ
موجهی در کشور خودمان هم ،در آن فضای ملتهب جنگ ،گاهی
نست و عدم احاطه به حقایق بود .ن
حرف هایی می زدند که ناشی از ندا ن
همی چیزها
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بود که امام عزیز را برمی آشفت و وادار می کرد که با آن فریاد ملکوتی ،حقایق

پیادهِرویِاربعین ِ

را با صراحت بیان کند.اگر در مقابل این تبلیغات ،تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر
آگاهی ملت ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان ،در خدمت حقیقتی
که در این کشور وجود دارد ،قرار نگیرد؛ دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد
شد .میدان تبلیغات ،میدان بسیار عظیم و خطرناکی است .البته ،اکثریت قاطع
ملت و آحاد مردم ما ،به برکت آگاهی ناشی از انقالب ،در مقابل تبلیغات دشمن
بیمه هستند و مصونیت پیدا کرده اند .از بس دشمن دروغ گفت و چیزهایی را که
در مقابل چشم مردم بود ،به عکس و واژگون نشان داد و منعکس کرد ،اطمینان
مردم ما نسبت به گفته ها و بافته ها و یاوه گویی های تبلیغات جهانی ،به کلی

سلب شده است.

ن
حسی بن علی(ع) را محکوم می
دستگاه ظالم جبار یزیدی با تبلیغات خود،
ساخت و وانمود می کرد که او کسی بود که بر ضد دستگاه عدل و حکومت
اسالمی و برای دنیا قیام کرده است! بعضی هم ،این تبلیغات دروغ را باور می
ن
حسی بن علی(ع) ،با آن وضع عجیب و با آن شکل فجیع ،به
کردند .بعد هم که
وسیله دژخیمان در صحرای کربال به شهادت رسید ،آن را یک غلبه و فتح وانمود

کردند .اما تبلیغات صحیح دستگاه امامت ،تمام این بافته ها را عوض کرد .حق،

این گونه است.
پی نوشت:

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
معرفتیِموجزِدرِموردِ
پیادهِرویِاربعین ِ

8

محلسی ،محمد باقر ،باراالنوار ،ج  ،۴۴ص  ۳۲۳و ۳۸۲
 ۱و ۲ـ ج
النان ،زیارت وارث.
 ۳ـ شیخ عباس قمی ،مفاتیح ج

ن
اربعی حرکتی تمدن ساز
استادِطاهرزاده ِ
َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
معرفتیِموجزِدرِموردِ
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اربعینِسنتِشیعیانِبیدارِدل ِ
ن
اربعی سنت شیعیان بیدار دلی است که وفاداری خودشان را به امام ،با مرور زمان از

ن
محسم یعنی ابا
بی نمی برند .لذا آن که مومن به حق است نمی تواند به حقیقت ج
عبداهلل(علیه السالم) مومن نباشد .و اگر کسی همواره به یاد حق است نمی شود
محسم نباشد .هرچند که غوغای زمان غیر این را
که همواره به یاد حقیقت ج
ن
بواهد .غوغای زمان تالش کرد که پاک کند اباعبدهلل(علیه السالم) را از صحنه
خاطره ها و آن همه تهمت ها و آن همه تالش ها و تبلیغات سوء برای این بود که ذهن

ن
اربعی بسیار مهم است و نشان
ها از یاد اباعبداهلل(علیه السالم) برود .و این که
مومن است یعنی این که کسانی هستند زیر این آسمان که غوغای زمانه آن ها را

ن
اربعی سنت انسان هایی است
محسم غافل نمی کند و سنت
از وفاداری به حقیقت ج

که اسیر حکومت یزیدی نشدند .وفاداری به حقیقت و وفاداری به حق مرور زمان
برنمی دارد.
اربعینِادامهِعهدِمومنِباِحسینعلیهِالسالم

ِ

آن هایی که رنگ حسینی(علیه السالم) را خواستند بی رنگ کنند ،خودشان تسلیم
ً
ن
حسی(علیه السالم) رفتند ،این ها اصال مومن نیستند .این
بی رنگی شدند و از یاد
ن
ن
اربعی ادامه عهد مومن است با
اربعی است یعنی
که فرمود نشانه ی ایمان زیارت

حسی(علیه السالم) ،هرچند که حاکمان ن
بواهند این عهد و وفاداری را از ن
ن
بی
ببرند .این یک قاعده است که همیشه ستمگران وقتی حتمل حق و حقیقت را

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ نکردند ،سعی می کنند مظاهر دین را پاک کنند .سعی می کنند با غوغا ساالری،
معرفتیِموجزِدرِموردِ
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تبلیغات ،کشت و کشتار ،تهمت زدن ،انگ زدن ،حق را از صحنه جامعه و خاطره

ن
اربعی شناس است که حتت تاثیر این غوغا ساالری ها قرار نمی
ها پاک کنند .شیعه
گیرد.
وفاداریِبهِامامِمعصومعلیهِالسالمجوِپلیسیِبرِنمیِدارد ِ
ن
تابعی است این
جابر بن عبداهلل انصاری و عطیه آن مفسر بزرگ و راوی عزیز که از

ن
ن
حسی(علیه السالم)
همی که خبر پیدا کردند در مکه ،که
ها دل شیر داشتند،
در کربال کشته شده و با آن جو پلیسی که نظام یزید درست کرده بود و تمام
خانه های بنی هاشم را در مدینه خراب کرده بودند که یعنی این نهضت تمام شد و
کار بنی هاشم تمام شد جابر و عطیه در این شرایط و جو پلیسی بپا خواستند که
ثابت کنند وفاداری به امام معصوم که جو پلیسی برنمی دارد مرور زمان برنمی دارد.

حتدد و روشن فکری و
هرچه می خواهد بشود .وفاداری به امام و دین و دیانت ،ج
آزادی و ...این ها را برنمی دارد .همیشه حق باید برای قلب مومن ظاهر ،حاضر ،حی

ن
اربعی را پایه گذاری کرد البته
و زنده باشد .این می شود که جابر بن عبداهلل سنت

توصیه ،توصیه معصوم است.این که برای ما جابربن عبداهلل انصاری خیلی مهم

ن
اربعی را ما به توجه جابربن عبداهلل می دانیم ،جابر یک کار
است و خیلی سنت

ن
اربعی
بزرگی کرد .یک نمونه ساده اش را من در  ۱۱خرداد نشان می دهم که اگر
ً
نبود مطمئنا این انقالب نبود .وقتی که امام را روز 41خرداد زندان کردند ،شب
آمدند و امام را بردند ،بعد فردا که مردم بیدار شدند دیدند امامشان را -مگه امام

ِل ُن َّم ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ چی میگفت از دین می گفت  -زندان کردند ،ن
ریتند به خیابان ها .با چی با چاقو
ِ

ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ِ
ا
ِ
ـــ
ـ
ـ
ع
ورم
و قندشکن و سیخ و ...و عموما هم زن ها جلو بودند بعد فردوست در خاطراتش می

معرفتیِموجزِدرِموردِ
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گوید که آنقدر آدم آمده بود و آنقدر ما کشتیم که خودمان هم ترسیدیم .در
صورتی که تاریخ میگه که سه پایه یک مسلسل را گذاشتند دم صحن و مردم را

ن
همی طور کشتند .حساب در کارشان بود .کشتند و امامشان هم که روز قبل

زندان کرده بودند بعد گفتند که این ملت برای همیشه وفاداری شان را به این امام
و این انقالب پس می گیرند .هرچه وفادار ظاهر بود کشتیم و بقیه هم که قایم
شدند و رفتند و تمام شد .امام را که بعد از حدود چهل روز آزاد کردند وبردند به یک

ن
مورخی می گویند
ده در حومه شهر به نام داوودیه که به اصطالح تبعید کنند.

ن
ماشیی ها شده
آنقدر مردم به مالقات امام رفتند که جاده داوودیه تبدیل به قطار

ن
کشت چه دلی است؟! چه شعوری است؟
بود .این چه سنتی است بعد از این همه

شاه فکر می کرد مگه کسی جرلت داره بره پیش امام میگیریمش و می

ن
همی کار را کردند ولی حضور حماسی مردم کار را تمام کرد .اگر
کشیم .و

درست به نهضت کربال نگاه کنیم این همه شباهت آن با انقالب امام از عجایب
عالم است .عمده این است که چهل روز ،نه یک سال ،نه یک ماه ،نه دو روز ،چهل
روز گذشته است می بینیم که هنوز وفا داری زنده است .اصال همه اینها تالش

ن
کشت که هنر نبود .اینها می
کردند که این نباشد وگرنه یک تکه گوشت
ن
همی نباشد .وفاداری به اباعبداهلل نباشد .و چه وفاداری ای؟ وفاداری
خواستند که

عاشقانه که این ها را سمبل دین بگیرند .این جاست که در واقع عهد حسینی با

ن
ن
اربعی می گیریم یعنی یا اباعبداهلل مرور زمان
اربعی حفظ شد و امروز من و شما

ارتباط من و شما رو قطع نمی کند .همیشه شما حق هستید و ما بنا داریم با حق

ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ ارتباتمان را برقرار کنیم .ما وفاداری به حق را هیچ وقت از دست نمی دهیم .مرور
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ِ
ا
ِ
ـــ
ـ
ـ
ع
ورم
ن
زمان و غوغای زمانه و جو زمانه این را از بی نمی برد.

معرفتیِموجزِدرِموردِ
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ِ
هویتِاربعینِ،هویتِعبورِازِفرهنگِتحمیلیِغرب ِ
اربعی بازخوانی آن شد که اگر ن
ن
بواهیم اسالم بماند باید نگذاریم
بعد از
ن
ن
اربعی یک فرهنگی است برای
اربعی به جای دیگر دوخته شود.
نگاهمان از
اینکه همواره روح دینی جاری در عالم بشری را از طریق آن پاس بداریم .بسیار دشمن

ن
اربعی ساقط بشود و اصرار اهل البیت علیهم السالم و
تالش کرده است که
اربعی فراموش نشود.اگر ن
ن
بواهیم امروز تاثیر
صحابه خاص آن ها بر این است که
گذار باشیم باید چشممان از فرهنگ اربعینی به جای دیگر دوخته نشود .امروز شما

ن
اربعی ،یک اراده جدیدی در
مالحظه می کنید که در فرهنگ حماسی میلیونی
تاریخ دارد ظهور می کند .این هویت ،هویت عبور از فرهنگ حتمیلی غرب است و

بازخوانی بشر مقدس گرا به دینی که فعاالنه وارد تاریخ شده است .اگر ن
بواهیم
ن
اربعی را به
زودتر از زمان خودمان در صحنه باشیم ،باید این فرهنگ میلیونی مردمی
استقبال برویم و این یک حضور فعال در ن
تاریی است که به اراده اهلی در حال حتقق

است.
ایثارِبرگشتِبهِمعنویت ِ
ن
اربعی که در تاریخ معاصر ظهور کرده است ،نشان می دهد که هویت
فرهنگ

ن
برگشت است .که در واقع بازخوانی دورانی است که
جدیدی به شیعه در حال
دیگر بناست حتت تاثیر فرهنگ سکوالر غرب نباشد .شما ساده نگیرید که

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ن
تاریی وارد می شوند .اینها
ورمعـ ــــاِ ِ میلیون ها نفر با عزمی خاص کنار هم به یک صحنه
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
معرفتیِموجزِدرِموردِ
پیادهِرویِاربعین ِ

13

یعنی تک تک این انسان ها یک اقیانوس انسانند برای برگشت به راه قدسی که
فراموش شده بود.حضرت سیدالشهداء با ایثار خود ،ادب ایثار نسبت به همدیگر را

ن
برگشت به تاریخ قدسی را به ما متذکر شدند .و امروز شما در حرکت و پیاده
برای
ن
حتربه می کنید و این حضور
روی های
اربعی این ایثار برگشت به معنویت را دارید ج

ن
ن
اربعی ها انقالب اسالمی در محدوده ایران را
تاریی است که همینطور که
در

ن
اربعی های بیست میلیونی ،انقالب بازگشت به معنویت را به جهان
درست کرد ،این
بشری متذکر می شود.

ِ
ِ

حماسهِاربعینِماوراءِنگاهِغربی ِ
آن چه که تاکید من است ،جابر خوب می فهمد که این حدوث و این حضور،
نات می دهد .ما باید ماوراء نگاه غربی به این مناسبات
بشریت را در ادامه تاریخ ج

ن
اربعی نگاه کنیم .نگاه غربی ما را برای همدیگر طور دیگری
امروز حماسه
ّّ م
امل مؤم ُن ّ
ن
ُ
ون
تعریف کرده بود .و ما در پیاده روی های
اربعی ،تعریف درستی که « ِإنما ِ
ً
ٌ
ِإ مخ ّوة » (حجرات  -آیه )41است را حس می کنیم .و عمال آن ملت واحده ای را که
ن
آنه که ما احساس می کنیم،
باید تمسک کند به
ثقلی ،دارد متولد می شود .چ
آنه اراده می کنند می توانند به فعلیت در
ملتی به صحنه آمده اند که ازین به بعد چ

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
آورند .قبال شما اراده می کردید .دشمن استکباری برای شما چیز دیگری اراده می
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
معرفتیِموجزِدرِموردِ
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کرد و آن عملی می شد.

اربعینِافقیِمعنوی ِ
علی بن میمون ،خدمت امام صادق علیهِالسالماست .حضرت می فرمایند« :یا علی زر
ن
السی و التدعه ».راوی می پرسد که «ماملن لتاه من الثواب» دقت کنید .او می
گوید که من چه ثوابی می برم؟ حضرت صادق(علیه السالم) بر می گردانند روی
«من لتاه ماشیا»  .سائل نمی پرسد که من پیاده بروم یا نه .حضرت موضوع را می
برند روی مشی .بعد می فرمایند« :کتب اهلل له بکل خطوه حسنه ومحی عنه سیئه
ورفع له درجه» حضرت می فرمایند :با هر قدمی که زوار بر می دارد ،یک گناهش
برداشته می شود ،یک حسنه به او داده می شود و «رفع له درجه» ،در شخصیت برتر

ن
ملکی یکتبان ماخرج من فیه من خیر و الیکتبان
می شود « .فإذالتاه وکل اهلل به

ن
مایرج من فیه من شر» معنی فارسی این است ،بثش هم عجیب است .می

فرمایند :بعد از اینکه زائر زیارت کرد ،گناهانش را ملکان نمی نویسند و خیرهای
او را می نویسند .می دانم برای شما مسئله می شود که یعنی چه؟ یعنی مورد نظر

حضرت حق قرار می گیرد .اگر ن
بواهم خیلی ساده بث کالمیش را نکنم آن
قسمتی که یعنی چه که او آن قدر مورد نظر حضرت حق قرار می گیرد که
حضرت حق گناهان او را نمی نویسد یعنی چی؟
آننان رجوع به حضرت سیدالشهداء ،او را در افق معنوی
برداشت اولیه این است که چ
قرار می دهد که گناهان ،شخصیت حقیقی او نیستند«.فإذا انصرف ودعوه و قالوا
یا ولی اهلل مغفورا لک لنت من حزب اهلل و حزب رسوله و حزب لهل بیت رسوله» خیلی

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
عجیب است .می گوید اگر این با این سیرش یعنی ببینید دوباره من مشی را دارم
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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ن
حسی در تاریخ .مشی را ازش ساده
می گویم .این حرکت آشکار یعنی حضور

ن
حسی در تاریخ با مشی شیعه ظهور می کند .بعد وقتی خطاب
نگذرید .حضور
ن
ن
تاریی قرار گرفته
اینچنی شرایط
رسید «یا ولی اهلل» ،ببینید ،به زائری که در یک
است ،خطاب «یا ولی اهلل» داده می شود.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ابرِمردِتاریخِتوحیدِساز ِ
ن
حسی إنه من خرج من منزله یرید زیارة قبر
«عن السن بن ثویر :قال لبو عبد اهلل یا

ن
السی بن علی علیه السالم إن کان ماشیا» من عذر می خواهم وقتتان را می گیرم

ن
تاریی است .یک عبادت فردی مشی
روی مشی من حرف دارم .که یک نوع حضور

نمی خواهد این جا .مفصلش را هم خودتان می دانید .می فرماید « :إن کان ماشیا
کتب له بکل خطوة حسنة و محی عنه سیئة ...حتی إذا صار فی الائر» تا اینجایش
درست شد؟ می فرماید :اگر که حرکت کرد و آمد رسید به حائر یعنی حاشیه قبر
ن
املصلحی
مبارک .می فرماید حاال یک شخصیتی می شود که « کتبه اهلل من

ِل ُن َّم ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑ
ِ
ه
ِ
ن
ن
ن
ن
تاریی
املنتجبی را چی معنی می کنید؟ یعنی یک شخصیت
مصلحی
املنتجبی»
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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ن
اربعی ،حرکت تاریخ
می شود یعنی دیگر یک شخص مومن فردی نیست .حرکت
ساز است .می گوید خداوند این را مصلح منتجب ،یعنی یک انسانی که دغدغه
بشریت دارد و انتخاب شده است «.حتی إذا قضی مناسکه کتبه اهلل من الفائزین»
می فرماید :چون که تو این حرکت را تمام کردی ،آمدی مشی کردی ،رسیدی و

ن
تاریی خود را درست اجرا
زیارت کردی ،حاال تو پیروزمند شوی .توانستی نقش

کنی .فائز یعنی کسی که توانسته است اهداف مورد نظر خودش را به دست
بیاورد «.حتی إذا لراد االنصراف لتاه ملک فقال إن رسول اهلل صل اهلل علیه و آله وسلم
یقرئک السالم و یقول لک استأنف العمل فقد غفر اهلل لک ما مضی؛» می فرماید وقتی
که منصرف شد آمد زیارت کرد و برگشت ،ملکی به او می گوید که رسول اهلل
به تو سالم رساند .رسول اهلل یعنی چه؟ یعنی انسانی که توحید را به تاریخ برگردانده

انام
است .رسول اهلل یعنی فتح تاریخ توحید .یعنی اگر زیارت کربال به مشی ج
بشود ،ابر مرد تاریخ توحیدساز ،محقق می شود.

ِ
یکِنحوهِعصمتِبرایِزائر ِ
ن
السی علیه السالم» از
«عن ابی عبداهلل علیه السالم قال :ان الرجل لیخرج الی قبر

خود « فله إذا خرج من لهله ّ
بأول خطوة» معلوم می شود حرکت ،مشی است « .مغفرة
ذنوبه ثم لم یزل یقدس بکل خطوة حتی یأتیه فإذا لتاه ناجاه اهلل تعالی فقال عبدی

َّ
ُ َّ َّ
ِلنم ِ ِهـــــدِار ِض ِی ــــ ݑهِ سلنی لعطک ادعنی لجبک اطلب منی لعطک سلنی حاجة لقضیها لک و قال لبو عبد
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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اهلل و حق علی اهلل لن یعطی ما بذل؛ »معنی ظاهریش این است که :اگر که
شخصی از خانه اش حرکت کرد به سوی زیارت سید الشهداء ،هر قدمی که بر
محموع به مقام «مغفرة ذنوبه» می رسد .یعنی یک نوه عصمت رفقا .این
می دارد در ج
دارد می گوید در حرکت به سوی امام معصوم مقتول یک نو عصمت نصیب زائر
می شود.بعد می فرماید حاال بعد ازین عصمت «ثم لم یزل یقدس بکل خطوة».
یعنی حاال قدم ها ،قدم های محو گناه نیست .قدم های تقدیس است از طرف عالم
ملکوت و عالم جبروت .یعنی یک شخصیت برازنده می شود .و در ادامه می فرماید
که وقتی به قبر رسید به مقامی می رسد که حضرت حق می فرماید هرچه اراده
کنی من محقق می کنم .و من هم در این چند سفر که مفتخر بودم در پیاده روی
ن
ن
همی را گفتم که یک تمدن دیگری که گم شده
اربعی ،در برگشت به رفقا

بود در حال شروع است.

اربعینِحرکتیِتمدنِساز ِ
عزیزانی که در مورد تمدن کار کرده اند می دانند که تمدن وقتی ظهور می کند
ً
که مردم عموما دست ها و دل هایشان به سوی هدف مقدسی اشاره داشته باشد و
ن
اربعی در حال حتقق است ،یک تمدنی را ازش خبر می
آنه که در پیاده روی های
چ
ن
اربعی برای اینکه می خواهند افق را برای
دهد و اگر ائمه تاکید می کنند بر زیارت

ما به فعلیت برسانند.
کربالِدریایِخشکِنشدنیِعبرتِها ِ
ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ کربال دریای خشک نشدنی عبرت ها است .در صدر اسالم ابسفیان یعنی بابای

ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ِ
ا
ِ
ـــ
ـ
ـ
ع
ورم
معاویه آنور است و به اسم مقابل اسالم و پیامبر این طرف به عنوان مظهر اسالم01 .
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ن
حسی نئوذ باهلل جای ابوسفیان حساب میشود در جامعه و
سال می گذرد امام

ن
حسی پسر پیامبر ص شده
پسر معاویه جای پیغمبر .شده یا نشده؟ یعنی حاال امام
است شورشی،خارجی .همینطوری یکهو یک شبه شده است؟ 01سال چه خبر شد؟
 01سال چه چیزی یواش یواش آمد عقیده مردم شد که مردم راحت االنه در کل

ن
ن
حسی نصیحت می
امیراملومنی است و به امام
جامعه اسالمی پذیرفته اندکه یزید
کنند .من در جلسه ای ییک بار مفصل عرض کردم که بینش هایی که به امام

ن
حسی نصیحت می کنند 01 .سال چی گذشت که یواش یواش اسالمی سر
ن
امیراملومنی باشد و پسر پیامبر هم
کار آمد که این اسالم میپذیرد که یزید

بکشند برود پی کارش .ببینید یک ّ
جوی بود که این جو آرام آرام آرام آرام اسالم
اموی اسالم حساب می شد .ائمه تالش می کردند که بگویند آن یکی اسالم
نیست ولی معاویه نمی گفت اسالم نیست .میگفت این که شما میگویید یک

اسالم و اینکه من می گویم یک اسالم دیگر .چرا اسالم شما؟ می گفتند این
دو تا اسالم است .نمی گفتند که آن اسالم نیست می گفتند که هر دوی آنها
اسالم است .یواش یواش وقتی بگویند دو اسالم است آهسته آهسته آن اسالم می

ن
اربعی دارد میگوید که ما همان اسالم علوی را به آن
گوید چرا من نه .زیارت

ن
اربعی اعالن موضع است در جوی که میگفتند هم اسالم
پایداریم .یعنی زیارت
اموی هم اسالم علویِ .

اربعینِنمایشِحفظِدینِوِدینِداری ِ
ن
اربعی شهدای کربال ،نمایش حفظ دین و دینداری است .برای حقانیت راه دین

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ن
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
همی قدر کافیست که بعد از چهل روز از حادثه کربال،همه چیز در شام تغییر
ورمعـ ــــاِ ِ
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کرد .جمله ای که یزید بعد از این حادثه گفت این بود که خدا لعنت کند پسر

ن
حسی بن علی (ع) کشته شود.اگر کمی
مرجانه را ،من هرگز نمی خواستم که

دقت کنیم حرفهای زیادی در این جمله نهفته شده است.حرکت دینی حتی اگر

ن
کشت دینداران باشد ،چیزی نمی گذرد که حقانیت خودش و مغلوبیت
به قیمت
ستم را نشان می دهد.

ِ
ِ
ِ
ِ

اربعینِظهورِپیروزیِکاملِحق ِ
ن
ن
السی (ع) است .خوب نگاه کنید که این
اربعی ظهور پیروزی کامل اباعبداهلل
بزرگواران چگونه به کربال وارد شدند و بعد از چهل روز چگونه از آن خارج شدند،
در حالیکه یزید دستور می دهد بهترین لباس ها و بهترین مهمل ها را برایشان اماده
کنید .یزید دستور میدهد اینها را با احترام ببرید و اگر کسی از آنها تصمیم گرفت
برای وضو پیاده شود ،همه ی لشکر بایدهمرا با او پیاده شوند.نهضت عاشورا یک
م ّ ّمّ ّ ّ
نمونه کامل از سقوط ستم است در مقابل حیات دینی .این همان سنت "ّو لنزلنا هذا
م ُ م ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ م ّ ُ ّ ً ُّ ّ ّ ّ ً ّ م ّ م
ّ
اهلل " است .قرآن و فرهنگ قرآنی با
القرآن علی جب ٍل لرلیته خ ِاشعا متص ِدعا ِمن خشی ِة ِ

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
هر ضدیتی که برخورد کندآن را خرد میکند .اگر در مقابل مسیر ما مقاومتی
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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وجود دارد به خاطر این است که قرآنی حرکت نمی کنیم.مگر می شود حرکتی
قرآنی باشد و در مقابل ،رقیب(دشمن) از کوه محکم تر باشد؟ (این خالف سنت

اهلی است) .

فرهنگِدینیِجنسِاشِجنسِبقاِاست ِ
این مسئله هرگز نباید فراموش شود که در صحنه کربال دشمن می خواست این
بزرگواران را خالص کند .دستور یزید در این باره چیست؟ دستور می دهد که این
ها را به جایی ببرید که نه آبی باشد و نه دهکده ای ،ونه حتی کوهی که به سایه
انام دهند ،تا جایی که امام
اش پناه ببرند.یعنی جایی که هیچ کاری نتوانند ج

ن
حسی(ع) قصد داشتند به دهکده ای نزدیک آن مکان بروند ولی حر گفت به ما

دستور داده اند شما در جایی بمانید که هیچ چیزی نباشد ،حتی کوهی نباشد که
به سایه اش پناه ببرید.مگر ظاهرا تمام کردن کار این بزگواران سخت بود؟ و

ن
همی خالصی نبود؟باید قاعده را درست ببینیم.قاعده این است
مگر هدف دشمن
که فرهنگ دینی جنسش بقاست.شما نمونه این فرهنگ را در امام(ره) دیدید ،چرا

ن
کشت ایشان سخت
امام (ره) را در  41خرداد گرفتند اما ایشان را نکشتند؟مگر

ن
ن
نکشت فرقی هم میکند؟
کشت و
بود؟ این چه نوع نگاه است؟ اصال مگر

ن
همی بس که فرهنگ دین ،فرهنگ بقاست.اگر امام(ره) را می کشتند کربال به
ن
گذاشت ایشان تبدیل به عزای شاه شد.جنس فرهنگ دینی را باید
پا می شد ،و زنده

شناخت.اگر می خواهید در این زندگی بمانید و ساقط نشوید ،باید فرهنگ دینی
َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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داشته باشید.

اربعینِمیقاتِمالقاتِباِخدا ِ
ن
ن
ن
گرفت
اربعی
مومنی را
حضرت امام عسگری (علیه السالم) یکی از خصوصیات
برای حضرت سیدالشهدا می داند .راز این مسئله خوب است روشن شود که می

ن
اربعی را
فرماید،یکی از خصوصیات مومن این است که برای حضرت سیدالشهدا

ن
اربعی  ،زائر حضرت سیدالشهدا
به پا کند .علت آن هم این است که از عاشورا تا

ن
حسی (ع) فکر کند مثل هر سالکی که در اربعینی خاص به خدا فکر
باید به
ن
اربعی خودش تم میقات
می کند..شما در قرآن دارید که حضرت موسی (ع) با

ربه(میقات ّربش را به اتمام رساند).میقات یعنی محل مالقات،پس معلوم است که

ن
آننان در قلب انسان به تعالی می رسد که
با
اربعی حسینی یاد حضرت سیدالشهدا چ
مالقات به واقع صورت می گیرد و عجیب این است که شما می بینید در زیارت

ن
اربعی مستقیما با خود حضرت صحبت کردن را شروع می کنید.

اربعینِظهورِنتایجِتوکلِوِیقین ِ
اربعی ثمره ی توکل و ن
ن
یقی کربال معلوم شد در کربال دو صحنه ی عجیبی
در روز
رو به روی هم ایستاد که خیلی نزدیک است به توکل و عدم توکل .صحنه حضرت
اباعبداهلل (علیه السالم) این بود که برای اهداف اهلی خود خدا وکیل است و هیچ

مانعی هم نمیتواند این اجرا را به هم بزند ،یعنی توکل و ن
یقی در کربال آن چنان اوج

گرفته است که به معنی حقیقی توکل که ابزار ها به خودی خود هیچ کاره ی
هیچ کاره اند در حرکات و سکنات حضرت مشخص است برای این که این
مسئله روشن بشود به رقیب و مقابل حضرت نگاه کنید؛ ببینید تمام فکرش این

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
است که می تواند با این اسلحه ها و زورش به آن چه می خواهد برسد یعنی دنیا را
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
معرفتیِموجزِدرِموردِ
پیادهِرویِاربعین ِ

22

صاحب بی صاحب می داند و فکر می کند خوش می تواند با این ابزار هاش
بی
ِ
صاحب دنیا بشود .بث بر سر این است که چی شده که دشمن ابا عبدهلل به این
جا رسیده است و آن طرف چی شده است که حضرت اباعبداهلل هیچ چیز نیست
براشان امیدواری های دشمن؟
اربعینِبازگشتِاحترامِبهِاهلِبیتِعلیهِالسالم

ِ

ن
اربعی یک چیز عجیبی بود ،چون بنده مفصال عرض کردم در جای خودش اصال
نمی خواهم واردش بشوم ،ولی این که آخر،همیشه هروقت خواستید بفهمید دشمن
چقدر موفق است ببینید چقدر به طمع هاش رسیده است ،این قاعده است،همیشه
قاعده است.می خواست این خانواده ای که قداستشان خباث آن ها را ثابت می
کرد از صفحه ی روزگار خارج کند.این که مثال معتصم می گوید که :داغون
است از دست امام هادی داغون است .آخر امام هادی چکار می کند مگر؟ ائمه

ی ما چکار می کردند که خلیفه ی وقت می گوید من شب ها خوابم نمی برد از
دست این ها .حاال به تعبیر خودشون .جمله ام را دوباره التفات بفرمایید؛ قداست این
خانواده نمی گذارد خباثت این ها حق جلوه کند.یعنی واقعا شما فکر می کنید
جمهوری اسالمی کم موفق است؟ اگر شما کلید موفقیت را از کربال گیر بیاورید
آن وقت می فهمید که این انقالب حسینی موفقیتش تا عرش االن هست ،نگاهتان
را درست کنید .حاال مگر دشمن طمعش چی بود؟ دیگر ننگی نبود که به این
خانواده نزند دیگه .می خواست این ها را خالص خالصشان کند دیگه .خب

ن
اربعی یعنی چی؟ یعنی بازگشت فرهنگ احترام به این خانواده بعد از چهل روز .چهل

ن
اربعی شروع شد،اصال همه
ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ روز که چیزی نیست.بازگشت احترام به این خانواده از
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ِ
ا
ِ
ـــ
ـ
ـ
ع
ورم
ن
چیز ریت به هم .وقتی شما می بینید جابر از مدینه بلند می شود میاید یعنی چی؟
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یعنی فرهنگ دینی  ،این خانواده را در قداستش می خواد ،می بیند.دشمن چی می
خواست؟ آخر دشمن وقتی می گوید اصال مرد برای این ها نگذارید حضرت امام

ن
ن
همی روز ها
گفت این دیگه
سجاد(علیه السالم) هم که خوتان مستحضرید

فوت می کند دیگه.یعنی این ها بناشان این بود که دیگه کسی نماند از این ها،

ن
هست دیگه وحشتناک یک نقشه هایی
مرد نماند زن ها همکه دیگه خالص

داشتند برای زن ها .حضرت اباعبداهلل به خانوادشان مطرح کردند که چیزی نمی
گذرد که شما را با عزت برمی گردانند به زندگی تان .خب این را از کجا امام
می داند؟ امام یک قاعده بلد است که دنیا صاحب دارد .این جور نیست خواهر ها

و برادر ها که ما در بدی آزاد باشیم هر کاری دملان ن
بواهد بتوانیم بکنیم هر چی

بواهیم بپوشیم هر چی ن
بواهیم بگوییم هر چی ن
بوریم هر چی ن
بواهیم ن
ن
بواهیم
مال خودمون بدانیم،نمی شود این طوری .آن طرفش می بینیم دیگه این فکر این

که ما مستقلیم دراین دنیا کار را به جایی می کشاند که می بینید چه جنایت
هایی می شود و درست است که رسوا می شوند ،این بثش در جای خودش خیلی
خوب است کار شود.

ن
حسی علیهِالسالمیاد ما داده اند
امام
ن
اربعی دیده است و کار حضرت ،مگر این چی
کربال ثمره ی توکل و یقینش را در
بود که بشریت را نگذارد گمراه بشود ،شما روی این فکر کنید اگر اهل البیت
نبود ِکی معلوم می شد مامون عباسی چقدر خبیث است؟ و ِکی معلوم می شد
امروز حاکمان دنیا آن نیستند که باید باشند این که می بینید حتی انقالب اسالمی

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ شما را به شدت زیر بمباران تبلیغاتی قرار می دهند ،چون این انقالب اسالمی که
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کاری نمی خواهد بکند اگر بگذارند ،می خواهد نشان بدهد آقا کار صحیح این
است ولی نمی گذارند چون اگر بگذارند معلوم می شود همه کارهاشان غلط

ن
حسی یاد ما داده است می شود آخر که ما موفقیم حتما فقط چهره ی
است ولی
موفقیت گاهی با سر بریدن است ،این است که برای بعضی ها سخت است ،می
گویند این چه موفقیتی است که سر یارو را بریدند؟!

اسرار تمدنی پیاده روی اربعین
حج ݑه االسالم پناهیان
َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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امامِ«وحدتِگسترده»ِراِعالمتِنصرتِقطعیِالهیِوِپیروزیِمیدانست ِ

پیادهِرویِاربعین ِ

حضرت امام(ره) یک مطلبی را در سال اول بعد از پیروزی انقالب 41 ،مرتبه در
سخنرانی خود تکرار کردهاند و در سال دوم هم حتلیل ن
همی مطلب را  41بار تکرار
کردهاند که این بسیار قابل توجه است .ایشان میفرمود :من زمانی در فرانسه به
پیروزی انقالب ،معتقد شدم که از یک روستایی به من خبر دادند که در آن روستا
آن عا ِلم ده جلو میافتد و مردم دنبال او تظاهرات میکنند و همان شعارهایی که
در شهرهای بزرگ داده میشد ،در آن روستا هم داده میشود( .صحیفۀ امام111/8/

و  )191/0امام(ره) میفرماید وقتی این داستان برای من نقل شد ،به پیروزی انقالب
ن
یقی پیدا کردم .چون با تبلیغات نمیشود یک ملتی را اینطوری به صف کرد که
در هر کجا ،یک شعار واحد را سر بدهند .لذا من این را عالمت نصرت اهلی دیدم و

وقتی خدا این ن
ایاد کند ،این عالمت یک پیروزی بزرگی
چنی در دلها حتول ج

است که خواهد رسید .حضرت امام این مثال را هم مکرر بیان کردند که در

تظاهراتهای قبل از پیروزی انقالب ،یک پیرزنی چند تا سکۀ دو ریالی در کاسهای
ن
ریته بود و در کنار خیابان آورده بود که اگر انقالبیون نیاز به تلفن زدن پیدا
کردند ،از این پول ُخردها به آنها بدهد(.صحیفۀ امام 102/7/و  )117/9حضرت
ن
همی مثال ،حتلیلهایی دارد.
امام اینها را نشانۀ نصرت اهلی میداند و پای

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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حرکتِخودجوشِمردمیِدرِاربعینِاسراریِدارد ِ
ِبیتردیدِاینِتحولِراِبایدِمقدمۀِظهورِدانست ِ
ن
ن
اربعی
همی حتلیل امام را دربارۀ اتفاقات باعظمتی که در جریان پیادهروی
شما

میافتد و این پذیرایی خودجوش مردمی ببینید .بنده میخواهم بر اساس این حتلیل
ن
اربعی بسیار باعظمتتر از این
حضرت امام(ره) بگویم که صحنههای پیادهروی
اتفاقات(فوقالذکر) در اقصی نقاط ایران است .در این پیادهروی ،عشایر و سایر
ً
مردم خونگرم عراق ،بعضا تمام هستی خود را لب جاده میآوردند و در اختیار زائرین

قرار می دهند .صدها میلیون وعدۀ غذایی توسط عشایر و مردم عراق در این مسیر
توزیع میشود .ضمن اینکه زائرین هم برای پیادهروی در این مسیر اینهمه سختی و
زحمت حتمل میکنند؛ بدون اینکه تبلیغاتی برای حضور گستردۀ مردم صورت
گرفته باشد .این همدلی و این پذیرایی باشکوه از زائرین توسط ملت عراق و
حضور این جمعیت میلیونی ،یک حرکت خودجوش مردمی است که اسراری دارد.
و این اسرار را کسانی که جامعهشناسی دینی و نگاه عمیق به اسرار اجتماعی،
ن
اربعی /امام «وحدت گسترده» را عالمت نصرت قطعی اهلی و
سیاسی و تمدنی

پیروزی میدانستحضرت امام(ره) یک مطلبی را در سال اول بعد از پیروزی انقالب،

ن
همی مطلب را
 41مرتبه در سخنرانی خود تکرار کردهاند و در سال دوم هم حتلیل
 41بار تکرار کردهاند که این بسیار قابل توجه است .ایشان میفرمود :من زمانی
در فرانسه به پیروزی انقالب ،معتقد شدم که از یک روستایی به من خبر دادند که
در آن روستا آن عا ِلم ده جلو میافتد و مردم دنبال او تظاهرات میکنند و همان
شعارهایی که در شهرهای بزرگ داده میشد ،در آن روستا هم داده میشود.

(صحیفۀ امام 111/8/و  )191/0امام(ره) میفرماید وقتی این داستان برای من نقل
شد ،به پیروزی انقالب ن
یقی پیدا کردم .چون با تبلیغات نمیشود یک ملتی را
اینطوری به صف کرد که در هر کجا ،یک شعار واحد را سر بدهند .لذا من این را
عالمت نصرت اهلی دیدم و وقتی خدا این ن
ایاد کند ،این
چنی در دلها حتول ج

ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ عالمت یک پیروزی بزرگی است که خواهد رسید.
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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حضرت امام این مثال را هم مکرر بیان کردند که در تظاهراتهای قبل از پیروزی
انقالب ،یک پیرزنی چند تا سکۀ دو ریالی در کاسهای ن
ریته بود و در کنار خیابان

آورده بود که اگر انقالبیون نیاز به تلفن زدن پیدا کردند ،از این پول ُخردها به آنها

بدهد(.صحیفۀ امام 102/7/و  )117/9حضرت امام اینها را نشانۀ نصرت اهلی
ن
ن
اربعی
همی مثال ،حتلیلهایی دارد.حرکت خودجوش مردمی در
میداند و پای
اسراری دارد /بیتردید این حتول را باید مقدمۀ ظهور دانست

ن
ن
اربعی
همی حتلیل امام را دربارۀ اتفاقات باعظمتی که در جریان پیادهروی
شما
میافتد و این پذیرایی خودجوش مردمی ببینید .بنده میخواهم بر اساس این حتلیل
ن
اربعی بسیار باعظمتتر از این
حضرت امام(ره) بگویم که صحنههای پیادهروی
اتفاقات(فوقالذکر) در اقصی نقاط ایران است .در این پیادهروی ،عشایر و سایر
ً
مردم خونگرم عراق ،بعضا تمام هستی خود را لب جاده میآوردند و در اختیار زائرین
قرار می دهند .صدها میلیون وعدۀ غذایی توسط عشایر و مردم عراق در این مسیر

توزیع میشود .ضمن اینکه زائرین هم برای پیادهروی در این مسیر اینهمه سختی و

زحمت حتمل میکنند؛ بدون اینکه تبلیغاتی برای حضور گستردۀ مردم صورت
گرفته باشد .این همدلی و این پذیرایی باشکوه از زائرین توسط ملت عراق و
حضور این جمعیت میلیونی ،یک حرکت خودجوش مردمی است که اسراری دارد.

و این اسرار را کسانی که جامعهشناسی دینی و نگاه عمیق

سنتهای دینی دارند ،متوجه میشوند .بیتردید این حتول را باید مقدمۀ ظهور

دانست .حضرت امام(ره) در سال  04میفرمود :اینکه جوانهای ما تقاضای

شهادت می کنند ،از عالئم ظهور است(این شوق و شعفها به لقاء اهلل براى آنها
حاصل شده است...که یکی از عالئم ظهور بقیة اهلل ارواحنا فداه است؛ صحیفۀ
امام )419/40/و شما امروز میبینید که میلیونها نفر با اطالع دقیق از خطرات
ِل ُن َّم ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑ
ِ
ه
ن
ن
ِ
احتمالی ،در این پیادهروی اربعی شرکت میکنند .پیادهروی اربعی ،نقطۀ اوج
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
ن
دستههای عزاداری و تظاهرات برای امام حسی(ع) است
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حضرت امام(ره) نسبت به دستههای عزاداری و تظاهرات دربارۀ اباعبداهلل
ً
ن
محدود زیر سقف یا زیارت
محالس
السی(ع) عنایت ویژهای دارند و اصال آثار ج
ِ
عاشوراهای خانگی را در آن ّ
حد و اندازه نمیدانند .ایشان میفرمایند« :سیدالشهدا
را این گریهها حفظ کرده است و مکتبش را این مصیبتها و داد و قالها حفظ

کرده؛ این سینهزنیها و این دستجات ،و عرض میکنم اینها حفظ کرده .اگر
فقط ّ
مقدسی بود و توى اتاق و توى خانه مینشست براى خودش و هی زیارت عاشورا
میخواند و تسبیح میگرداند ،نمانده بود چیزى ،هیاهو میخواهد .هر مکتبی
هیاهو میخواهد ،باید پایش سینه بزنند ،هر مکتبی تا پایش سینهزن نباشد ،تا پایش
گریهکن نباشد ،تا پایش توى سر و سینه زدن نباشد ،حفظ نمیشود(».صحیفۀ
امام)210/8/همانطور که امروز میبینید ،اوج دستههای عزاداری و تظاهرات
ن
ن
اربعی دیده میشود .اگر کسی با نگاهها و
حسی(ع) در پیادهروی
دربارۀ امام

ن
اربعی
جهانی
بیانات حضرت امام(ره) آشنا باشد ،به اسرار اجتماعی ،سیاسی و
ِ

پیخواهد برد .کمااینکه اگر کسی با کلمات اهلبیت(ع) آشنا باشد ،میتواند
ن
اربعی پی ببرد.امام(ره):
جهانی پدیدۀ
به اسرار معنوی و اسرار اجتماعی ،سیاسی و
ِ
ن
حسی(ع) چه قدرتی
اهلبیت(ع) از همان اول نقشه داشتند که با اشک برای
ایاد کرد
میتوان ج

حضرت امام(ره) میفرمود ،اینهمه ثواب برای امور مربوط به عزای امام
ً
ن
حسی(ع)-مثال اینکه برای یک قطره اشک اینقدر ثواب قرار دادهاند -معنایش این
است که اهلبیت(ع) از همان اول نقشه داشتند که با این اشک ،چه قدرتی میتوان
ایاد کرد( .چرا خداوند تبارک و تعالی براى اشک و حتی یک قطره اشک و حتی
ج

تباکی ،آنقدر ثواب داده است؟ کم کم مسأله از دید سیاسیاش معلوم

ِل ُن َّم ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑ
ِ
ه
ِ
میشود...مهم آن جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسالم نقشهاش را
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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کشیدهاند که تا آخر باشد و آن ،این [که] اجتماع حتت یک بیرق ،اجتماع حتت
یک ایده و هیچ چیز نمیتواند این کار را به مقدارى که عزاى حضرت سید الشهدا
در او تأثیر دارد ،تأثیر بکند؛ صحیفه امام )411/40/شما این حتلیل حضرت

امام(ره)-دربارۀ ثواب یک قطره اشک -را در کنار فرمایش امام حسن عسکری(ع)
ن
اربعی قرار دهید که آنرا یکی از پنج عالمت مؤمن بیان
دربارۀ زیارت
ّ ّ ُّ مّ
ّ ّ ّ ُ مُم
ّ
ّ
م
ن
املؤ ِم ِن ّخ مم ٌس ...و ِز یارة اْلرب ِعی؛ تهذیب االحکام )21/0/امام
فرمودهاند(.عالمات
حسن عسکری(ع) آخرین امام حاضر بودند که پیامهای خود را بهطور مستقیم به
ً
شیعیان میدادند و ایشان قطعا میدانستند این سخنشان-که در واقع یک
ن
حسی(ع) مشخص کردهاند -در آینده میلیونها
میعادگاه برای عزاداران و زوار
ن
اربعی در
محری پیدا خواهد کرد و روزی خواهد رسید که دهها میلیون نفر در ایام
ج

بیابانها به سوی کربال حرکت خواهند کرد .برخی از پنج موردی که امام حسن
عسکری(ع) بهعنوان عالئم مؤمن برشمردند ،خیلی فراگیر است؛ مثل آن اموری
الر محمن ّ
گفت ب مسم اهلل ّ
الر ِحیم .برخی مواردش
که مربوط به نماز است ،مانند بلند
ن ِ ِ ِ
ِ

هم خیلی جزئی است ،مثل انگشتر به دست راست کردن ،که یک آدابی است که
ن
مسألۀ چندان حیاتیای نیست .بعد یکدفعهای در ن
اربعی را هم قرار
بی اینها زیارت
ّ م ٌ ّ ّ ُ م ّن م نّ ّ ّ ّ ُ م ّ م ّ نّ ّ ّ ّ ُّ
م
ّ ّ ّ ُ مُم
ّ
ُ
ین
م
ی
ال
ی
ف
م
ت
خ
الت
و
ی
ع
ب
ر
اْل
ة
ار
ی
ز
و
ی
س
م
ال
ة
ال
ص
س
م
خ
ن
م
ؤ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دادهاند(.عالمات امل ِ
الر محمن ّ
ال مه ُر ب ب مسم اهلل ّ
ی ّو م جّ
ّو ّت مع ِف ُیر م جّ
الب ِن
الر ِحیم؛ تهذیب االحکام)21/0/
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ً
واقعا مردم اگر این پنج ویژگی را به عنوان عالئم مؤمن ،شروع کنند به رعایت
ن
ن
اربعی را البهالی
اربعی قابل مقایسه با بقیۀ موارد نیست .اما چرا حضرت
کردن ،اثر
این چند مشخصات جزئیتر و سهلالوصولتر قرار دادهاند؟ شاید علتش این باشد
که حضرت خواستهاند این پیام را پنهان کنند .ایشان در این حدیث شریف پیامی
دادهاند که این پیام باید بماند و به وقت خودش اجرا شود .لذا آن را در ن
بی

ِل ُن َّم ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑ
ِ
ه
ِ
توصیههای سادۀ دیگر ،پنهان کردهاند تا هر کسی از دشمنان که این را دید،
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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متوجه نشود که این چه نقشهای است و چه سخن عظیمی پشت سر آن نهفته است؟

بنده تصور میکنم که این یک نوع پنهانکاری است تا پیام حضرت در زمان مورد
نظر ،به دوستان و شیعیان برسد و آنها اجرا کنند .و االن همان زمان است .چون اگر
ن
بواهد پیادهروی میلیونی صورت بگیرد ،دولتها باید پای این کار بیایند .و االن
میبینید که دولتها پای این کار آمدهاند .حتی ملتها و اقوام و هیاتها باید پای
این کار باید بیایند.

توصیه های طب ایرانی اسالمی
حکیم خیراندیش
َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
معرفتیِموجزِدرِموردِ
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ن
اولی گام برای اینکه بتوانیم در یک حرکت بزرگ سالم بتوانیم شرکت کنیم این
است که توان پیاده روی باید داشته باشیم .توان پیاده روی ،توان می آورد .قوت
مفاصل می دهد .قوت قلب می دهد .چون شتاب گردش خون در مغز هم افزایش
پیدا می کند پس بنابراین نشاط مغزی می دهد پس خوش فکری می دهد .پیاده
روی قوت تن و روان می دهد .هم تن را قوی می کند ،هم قلب را قوی می کند ،هم
مغز را قوی می کند.

ِ
ِ

رفعِبویِبدِبدن ِ
آنا
راه که رفتی عرق می کنی .این عرق بد بو ممکن است همراهان شما را در ج
برناند .اگر می خواهید عرق بد بو نشود بدنتان را با سرکه بشویید .تن خود را که
ج
شستید و بدن را صابون زدیدو پاک کردید با سرکه لیف را آغشته می کنید  2دقیقه
بماند بعد بشویید .دیگه بدن بو نمی دهد.

رفعِدردِپا ِ
بعد در این پیاده روی مچ پا سست می شود و درد می گیرد .برای این پایتان را

ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ بگذارید در آب و نمک .آب و نمک استحکام ن
بش مفاصل است .ترکیبی که ما
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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در اینجا پیشنهاد می کنیم ترکیب آب ،لیمو ،نمک و حنا است .آب را شور کرده و

لیمو در آن ن
ریته و حنا به آن می کنید  .این حنا را اگر به ساق بگیرید حتی این پا
درد هایی که پیرمردان و پیرزنان دارند را درمان می کند در این حال مقاوم کننده
هم هست.

جلوگیریِازِسرماخوردگی ِ
ایاد میشود بعد خسته می
وقتی که رفتی روزهای اول پیاده روی یک عرق شدید ج
شوید .یک دفعه این عرق خشک می شود و سرماخردگی بدی پدید می آید .عرق
که می کنید هرکجای بدن که عرق کرده و خشک شود عیبی ندارد ولی شانه
هایتان را بپوشانید .شانه ها اگر چایید همه بدن می چاید .یک چیزی روی شانه
باید.
هایتان بیاندازید .شانه نباید چ

زندگیِتانِراِنیمهِاستریلِکنیدِتاِخیلیِآسیبِنبینید ِ
به هرحال جمعیت ،جمعیتی بزرگ است .بزرگ با فرهنگ های ن
محتلف ،غذا های
آنا ،ممکن است ن
ن
پته باشد یا نپخته باشد ،.شسته
محتلف ،غذای فوری می آورند ج
باشد یا شسته نشده باشد ،و ممکن است از نظر گوارش مشکلی پیش بیاید،

عفونتی پیش بیاید .اول اگر ن
بواهید از این عفونت ها آسیب نبینید خیلی زندگی
استریل نداشته باشید .فکر نکنند آنهایی که با لیوان یک بار مصرف می خورند
مریض نمی شوند ،بلکه استعداد مریضیشان بیشتر از بقیه است .یک طبیبی گفت

ن
تضمی می کنم این حرف
در لیوان یک بار مصرف خوردن بیماری آفرین است .من

َّ
َّ
ِل ُنم ِ ِهـــــ َّدِار ِض ِی ــــ ݑهِ
را .لیوان ده بار مصرف ،یعنی لیوانی که می شویید و آب می خورید سالم تر است تا
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
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اینکه لیوان یک بار مصرف ن
بوری و بیاندازید دور .چون میکروب ضعیف شده

قابل خوراک بدن را در برابر آن تقویت می کند .زندگی تان را نیمه استریل کنید
که خیلی آسیب نبینید وقتی در این شرایط رفتید.یک کار علمی هم انگلیس ها
انم دادند به خاطر اینکه این را ثابت کنند .آمده اند یک جمعیت  1111نفری
ج
انگلیس را از مکان استریل انگلیس برده اند به یک مکان آلوده ،شش ماه در
آنا زندگی کرده و برگشته اند .اینها اندازه گیری کرده اند کل فاکتور های
ج
ایمنی آنها تغییر کرده بود و ایمنی آنها رفته بود باال .کجا برده بودند؟برده بودند هند.
به مثال ایل
هند را نمی دانید که چقدر کثیف است .عمال هم ما دیده ایم .یک چ

ن
بتیاری وقتی که از چادر می آید بیرون و دست شویی می کند وقتی برمیگردد

به ما در
 211تا مگس بدرقه اش می کند .این هیچ وقت مریض نمی شود .ولی چ
تهران از اتاق خواب می آید به پذیرایی وو برمیگردد سینه پهلو می کند .اگر یک

به فورا آلوده می شود .این به خاطر این
نفر سرماخورده باشد و سرفه کند این چ
است که با آن آلودگی ها درگیر نیست.
اربعینِوِنسبتِآنِباِوحدت ِ
ِ

ن
حسی بن علی علیه السالم ،که حکمت عزاداری بر آن
باالترین حکمت شهادت
حضرت نیز می باشد ،بر پایه روایات معتبر «جهل زدایی و مبارزه با نادانی ست» چنان
ن
ن
نات از
اربعی بر
که امام صادق علیه السالم در زیارت
چنی هدفی تصریح و ج
غرقابه گمراهی را علت بذل جان توسط حضرت می دانندّ ...«:ب ّذ ّل ُم مه ّج ّت ُه ِف ّ
یک
ّ ّ ّ
ّ م ّم ّ ّ ّ ّ ّ م ّ ّ
ال ّهال ِة ّو ّح می ّر ِة الضاللة )4(»...بر اهل دین ناگفته پیداست جهل
ِلیستن ِقذ ِعبادک ِمن ج

ِل ُن َّم ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑ
ِ
ه
ِ
ن
ن
نات
برانگیخت پیامبران نیز
ریشه اکثر مفاسد است و یکی از علل غایی
همی ج
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ
ّ
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ناه إ ّل می ّ
تاب ل من ّز مل ُ
از گمراهی ست چنان که خدای متعال می فرمایند ِ « :ک ٌ
ک ِل ُت مخ ِر ّج
ِ
ّ ُ
ّ
ُّ ُ
مات ِإلی ّالنور )» (1
الن ّاس ِم ّن الظل ِ
آن چه بر پیروان حضرت در حتلیل واقعه عاشورا الزم است آگاهی بر جوانب شکل

گیری ،تاثیرگذاری و جاودانگی کاروان حسینی ست ،تا به حکم علی علیه
ّ م ّ ّ ّ
کة إ ّال ّو ّل منتّ
السالم که هر حرکتی متوقف برشناخت و معرفت است « ما ِمن حر ٍ ِ
ُم مح ّت ٌاج ِف ّیها إ ّلی ّم معر ّفة » ( )4با حصول ن
چنی معارفی  ،خود در مسیر این کاروان قدم
ِ
ِ
گذارند و با دعوت دیگران بر اعضای این کاروان در امتداد زمان بیفزایند.

مهم ترین انراف جامعه اسالمی در قرن اول هجری و در دوران قبل از قیام حسینی،
به اعتقاد نگارنده « بران مفاهیم دینی» و حتریف نظام ارزشی اسالمی ست،
برانی که به صورت حتریف یا قلب مفاهیم دینی ،وارد نمودن مفاهیم غیر دینی به
حتلی یافته بود.
دین (بدعت) و مصداق سازی های غیر واقعی برای مفاهیم دینی ج

بارزترین جلوه این انراف را نیز باید قلب مفهوم «خالفت» و تبدیل آن به «سلطنت»،
ن
حسی
عالوه بر جا زدن مصداقی تقلبی به عنوان «خلیفه» دانست؛ چنان که امام

علیه السالم هم تصریح بر این معنا داشته اند که قصدشان از قیام اصالح اوضاع
امت بوده ّ « :إنی لم لخرج لشرا ،و ال بطرا ،و ال مفسدا ،و ال ظاملا؛ و انما خرجت لطلب

االصالح فی ّلمة ّ
جدی ،لرید لن آمر باملعروف ،و لنهی عن املنکر» ( )1و بارز ترین
ّ
الر ّس ّال ِة وّ
انراف در امت هم در نهاد خالفت است «  :إ ّنا ل مه ُل ّب می ِت ُّالن ُب ّو ِة ّو ّم مع ِد ُن ّ
ِ
ِ
ُ نم ّ ّ ُ م ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ُ ّ ّ ّ ّ ّ ُ ّ ّ ُ ّ ُ ٌ ّ ٌ ّ ُ م نّ ّ ُ
ال مم ِر قا ِتل
محتلف املال ِئک ِة و ِبنا فتح اهلل و ِبنا ختم اهلل و ی ِز ید رجل ف ِاسق ش ِارب
م ّ
مّ
م
ّالن مفس م ُ
امل ّح ّر ّم ِة ُم مع ِل ٌن ِبال ِف مس ِق ّو ِمث ِلی ال ُی ّب ِای ُع ِمثل ُه ) ». (2طبعا باالترین درس عاشورا
ِ
ن
همی مبارزه با مفاسد اجتماعی و در رلس
به عنوان سرمشق دائمی امت اسالمی نیز
آن حکومت طاغوت هاست .اما ارزش های دیگری نیز در جریان قیام حسینی زنده
شده که غفلت از آن ها محرومیت از ن
بشی از عبرت های عاشوراست« .وحدت

ُ َّ َّ َّ ݑ انسان ها حول محور توحید» یا به عبارت ن
محتصرتر «وحدت توحیدی» یکی از این
ِلنم ِ ِهـــــدِار ِض ِی ــــهِ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــاِ ِ مفاهیم است که متاسفانه در عصر حاضر ،به مانند ایام قیام عاشورا ،دچار تقلیل و
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حتی نفی رلسی شده است .قهرا این برخورد سلبی مفهومی موجب اختفاء مصادیق
آن نیز شده که قیام عاشورا یکی از این مصادیق است .قیامی که با ن
محفی ماندن

وجهه وحدوی آن ،تبدیل به محل انتزاعات منقلب و وحدت شکنانه گشته؛ چنان
که «عاشورا وحدوی» که با نگاهی به نقش آفرینانش از زهیر بن ن
قی (که به
ن
ن
حسی علیه السالم شیعه اصطالحی اهل بیت
پیوست به کاروان
گواه تاریخ قبل از

حتلی وحدت توحیدی و
نبوده) ( )0تا وهب(که مسیحی بوده)می توان دانست محل ج

دعوت تمام موحدان به رستگاری ست ،را در پشت «زیارت عاشورا» با قرائتی وحدت
شکنانه ن
محفی کرده اند و کسی معترض هم نمی شود! طبق این نگرش پذیرش
محبت اهل بیت علیهم السالم بدون شیعه بودن ممکن نیست و حتما محب باید
شیعه باشد و اال حق محبت ندارد .اگر کسانی هم در تاریخ محب بودند و خود یا
نسلشان بوسیله این محبت هدایت شده اند مربوط به ما نیست !امام علی

علیه السالم

درمواجهه با کسی که محب آن حضرت بودند ولی بر اثرجهالت ،دشمنان آن
حضرت را نیز دوست می داشت فرمودند« ّ :ل ّما ماْل ّن ّف ّأ من ّت ّل مع ّو ُر ّفإ ّما ّل من ّت مع ّمی ّو إ ّما ّلنم
ِ
ِ

ن
چنی کسی که هم ظرفیت هدایت و هم
ُت مب ِص ُر )7( ».وظیفه ما در برخورد با

گمراهی را دارد ،و هنوز اهل هیچ یک از حزب اهلل یا حزب الشیطان نگشته ،همان
ن
حسی علیه السالم از قیام است که در عمل با افرادی مانند زهیر یا وهب
هدف امام

نات از غرقابه گمراهی .امام صادق علیه السالم نیز ضمن
نیز محقق کردند :ج
ایابا
ایابا وظیفه شیعیانشان را در مقابله با سایرین روشن کرده اند؛ ج
حدیثی سلبا و ج

آن که باید به دستور قرآن سعی در احیاء و هدایت معنوی آن ها کرد و سلبا آن که

سهم در گمراهی آن ها( ولو بوسیله قطع کردن روزنه های هدایت مانندمحبت به
ُم ُ ُّ ّ
ّ
م
اهلل علیه
هدایت یافتگان) به مانند قتل جمیع انسان هاست « .قلت له (ل ِبی عب ِد ِ
مّ
ّ ّ ّّ ّ ّّ
ّ ّ ّ ّ ّ ّ م ّ ّّ ّ م ً ّ م ّ م ّم ّ
ّمُ
م
ض فکأنما قتل
ر
اْل
ی
ف
ساد
ف
و
ل
س
ف
ن
ر
ی
غ
ب
سا
ف
ن
ل
ت
ق
ن
م
ل
ج
و
ز
ع
اهلل
ل
السالم  ) :قو
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
ّ ً ّ م ّ
ّ
ّ ّّّ ّ م ّ ّ ّ ّ ً ّ ّ ّ ّ م ّ م ّ ّ ّ م ّ ّ ّ
م
ِل ُن َّم ِ ِهـــــ َّدِار ِض َِّی ــــ ݑهِ الن ّاس ج ِمیعا ّو من لحیاها فکأنما لحیا الناس ج ِمیعا فقال من لخرجها ِمن ضال ٍل ِإلی
ُ ً ّ ّ ّّ ّ ّ م ّ ّ ّ ّ م ّ م ّ ّ ّ م ُ ً ّ ّ ّ ّ ّ م ّ ّّ
ّ
ُالظ ُ ِهــــــ َّ
ورمعـ ــــِا ِ هدى فکأنما لحیاها و من لخرجها ِمن هدى ِإلی ضال ٍل فقد قتلها ).» (8

معرفتیِموجزِدرِموردِ پانوشت:
پیادهِرویِاربعین ِ
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نات ن
« 4 .جانش را در راه تو ن
بشد  » .تهذیب االحکام  ،شیخ طوسی  ،ج
بشید تا بندگانت را از غرقابه نادانی و سرگردانی گمراهی ج
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1 .قرآن کریم  ،سوره مبارکه ابراهیم  ،آیه دوم

4 .امام علی علیه السالم « :هیچ حرکتی نیست مگر آن که در آن محتاج به شناخت و معرفتی هستی  » .حتف العقول عن آل الرسول

صلی اهلل علیه و آله  ،ص 474

1 .بار االنوار  ،ج  ، 11ص 419
2 .بار االنوار  ،ج  ، 11ص 412

0 .تاریخ اْلمم و امللوک 147 / 2
ّ ّّ ّ
ّ ّ ّ ّ ّ ّ ُم
م
م
امل مؤمن نّ
ّ
ی إ ّ ِنی ُل ِح ُّب ّ
ک ّو ُل ِح ُّب ُف ّال ًنا ّو ّس ّمی ّب مع ّض ّل مع ّدا ِئ ِه ّف ّق ّال علیه السالم ّلماّ
ّ
ُ ن
7 .روى لن رجال ق ِدم علی ل ِم ِیر املؤ ِم ِنی علیه السالم فقال یا ل ِمیر ِ ِ ِ
ّ
ّ
م ّّ ّ
ّ
ّ ّ
اْل ّن فأ من ّت ل مع ّو ُر ف ِإما ل من ّت مع ّمی ّو ِإما ل من ُت مب ِصر
ن
امیراملومنی علی علیه السالم عرض کرد  :من شما و فالنی ( که از دشمنان حضرت بود ) را دوست می دارم ؛ حضرت
شخصی به
فرمودند  :االن تو ( مانند ) شخص یک چشمی ( و یک چشمت بیناست )  ،یا در آینده به طور کامل کور می شوی یا بینا .

باراالنوار  ،ج  ، 17ص 28
م مّ
ّ ّ ّّ ّ ّّ
ّ م ّ ّّ ّ م ً ّ م ّ م ّم ّ
ض فکأنما قتل
س لو ف ٍ
ساد ِفی اْلر ِ
8 .سماعه  :از امام صادق علیه السالم در مورد ( معنا یا تفسیر ) این آیه پرسیدم  « :من قتل نفسا ِبغی ِر نف ٍ
ّ ّّّ ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
کأنما ل مح ّیا الن ّاس ّج ِمیعا »
الن ّاس ّج ِمیعا ّو ّم من ل محیاها ف
حضرت فرمودند  « :هر کس شخصی را از گمراهی به هدایت در آورد گویا او را حیات ن
بشیده و هر آن که شخصی را از هدایت به

گمراهی خارج کند  ،گویا آن را میرانده ( و کشته است ) .

وسائل الشیعه  ،ج  ، 40ص 487

به نقل از :نشریه الکترونیکی اخوت

