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 پیشگفتار
 

 بررسی تواندمی گوناگون ابعاد از حسینی نهضت
 و روز آن اجتماعی سیاسی وضعیت بررسی .شود
 آفریناینقا  قیاا،  بسترساز جریانات کافیموش

  حسای اماا، حضارت شهیدان ساالر نظیربی
 شهادت  از پس بیتاهل نق  یاران  وفاداری

 در کباری زینا  و ساااداماا، تأثیرگاااری
 حرکات مسایر در آن گشات  الگو نهضت  تداو،

 ۀاندیشاا و ذهاا  دیگاار موضااو  هاااده و تاااری 
 دیربااز از و ساخته مشغول خود به را پژوهشگران

 خاود برداشت و درک فراخور به کسی هر تاکنون
 پرداختاه مساالل تحلیل به و آورده گرد را مطالبی

 .است
 حسای اما،توان راز زیارت اربعی  آنچه می

در کربال دانست  نقا  ایا  روز در تاداو، قیاا، 
برخاورد  ۀحسینی است. شواهد خاارجی و نحاو
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کناد. ای  روز نیا  همای  را تأییاد مای اشیعیان ب
ند و بناابرکرد  جابر را تحسیعمل که المهاین

در اربعی  به زیارت بیتاهلخود  نقل مشهور
مخصوص ۀنامرفتند و اینکه زیارت حسی اما،

هماه  وارد شاده اسات صااد اما،اربعی  از 
ۀاربعی  در مانادگاری واقعا ۀنشان از جایگاه ویژ

 .داردعاشورا 
شامل  ،«عشق مسیر در» رو با عنوانکتاب پی 

 ۀروی اربعای   سایرمباحثی ازجمله: سنت پیااده
آثار و کارکردها و ال اماات ایا   و علما و ب رگان 
 یرهباارمعظاا مقااا، .اسااتساانت حساانه 

 ۀشارو  جاذبا» :فرماوده اسات خصاوصدرای 
 1«.مغناطیسی حسینی  در روز اربعی  است

 و ارجمنااد انیاامرب اتیااتارب و شاانهادهایپ
 رفاا  در مااا مشااو  و گشاااراه یگراماا انیاامترب  

 رو ازایا  .باود خواهد یآموزش متون یهایکاست
 آرای تقاضااا داریاا  ارجمنااد خوانناادگان ۀهماا از

 ی  دسترسا3/9/5391بسیایان   با در دیدار یااما، خامنه بیانات. 1
.https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34995 در:
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 آدرس بااه کتااب   یاا ۀباااردر را خاود ارزشامند
 تاا دکنن ارسال )سراج اندیشه( پست الکترونیکی

.دشو استفاده یبعد یهاچاپ در
 مات  محتار، ۀسندینو از  یدانیالز، م  انیدر پا
ناظر  و  سیدرضی سیدنژاد االسال،حات  حاضر

س یو رلا ابوالقاس  بخشایان یجناب آقاآن  یعلم
 صااد اماا، یمحتر، پژوهشاگاه علاو، اساالم

ر دیگاو  ؛نگارش دی  حمیوالمسلماالسال،حات
کاارده و  تشااکر همانی  اثاار  صاامیااا ۀیااتهمتولیااان 

شااان را از خداونااد متعااال یقااات روزافاا ون ایتوف
 .ییمسئلت نما

 ارزشیابی ریزی،برنامه ادارۀ

 آموزشی متون تهیۀ و





 
 

 سنت
 ی اربعینروپیاده

 
 روی اربعینهدقدمت پیاو تاریخچه الف( 

نحاوی تعظای  شاعالر و زیارت با پای پیااده  باه
مقدس است که اختصاص های ب رگداشت نشانه

از اولای   ؛به زمان و دی  خاصی نداشته و نادارد
که با پای پیاده   انسان روی زمی   آد، ابوالبشر

تاا  1خادا رفات ۀبی  از ه ار بار به زیاارت خانا
بارای زیاارت آن  پاای  شاتیاندای که زرآتشکده

تاا قیصار رو، کاه باه  2رفتنادمای پیاده به مادال 
                                                                  

اوسائل ی  حر عاملمحمد ب  حس  . 1  ةسساؤ  قا   میعهالش 
 .53۱  ص55 ج     5049البیتآل

  تهران  مرک  یرانا ۀدانشنئمموسوی بانوردی   محمدکاظ . 2
ابا  »: 39   ص۱   ج5390المعارف ب رگ اسالمی  ةدایر

آذرجشانس )آذر  ۀ: آتشاکدیادگومای ی شا ۀخردادبه دربار
آتشاکده نا د ماوساان  ی گشنسپ( در آناا بوده است و ا

از  ید رسابه شاهی می یشانقدر بود و هرگاه کسی از اگران
 «.رفتآن می یارتبه ز یادهپ  لمدا
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وری حریا،  از تاپیروزی خاود بار امارا ۀشکران
  1.شدالمقدس رهساار بیتسوی به قسطنطنیه

در دی  مقدس اسال، نی  زیارت با پای پیاده از 
تاری  اساباب تقارب باه بهتری  اعمال و محبوب

 صااد اماا، ه شده اسات.خدای متعال شمرد
ُه ِبَشی»فرماید: می ٍء أَشددَّ ِمدَ  الَشِشدِی ََل َ  ما ُعِبَد اللَّ

االتر و بااه کاااری بااخداونااد متعااال  2؛أفَضددَ  
 «.بادت نشده استی عورتر از پیادهپرفضیلت

 ۀیلوسا تاری محبوب حضرت در بیانی دیگر 
 یاو باا پاا ۀخانا یارترا ز ی متعالتقرب به خدا

 یاده پ یحج با پا یک»: فرمایندیدانسته و م یادهپ
 3«.است سواره برابر با هفتاد حج
با پای پیااده  نامعصوم تما، رفت  به زیارت

کیدمورد  اولیاای دیا  باوده و اختصاصای باه  تأ
                                                                  

  5399  قا   بوساتان کتااب  یتفروغ ابد جعفر سبحانی  .1
 .۶9۶ ص

 .87 ص  55   جهمئنعاملی   حرمحمد ب  حس  . 2

 یحضار ما  ا  )شی  صدو (بابویه قمیعلی ب . محمدب 3
   5053اکبر غفاری  قا   اساالمی  علی تصحیح  یهالفق

 .13 ص  3ج
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 ناادارد. ی باارای زیااارت سیدالشااهداروپیاااده
تشااارف باااه زیاااارت  ۀدرباااار صااااد اماااا،
 : فرمایندبا پای پیاده می منی ؤامیرالم

ُکد   َکَتَب الله َلُه بِ  یا  ماش ؤمنیَ  الُش  یَر أم زاَر  َمِ  
 لدُه  َکَتَب اللدُه  یا  ِن َرَجَع ماِش إفَ  ة  َل ُعِشر ة  َحجَّ  ةٍ ُخِطَو 

َت  ةُک   ُخِطَو بِ     1.ِیِ  تَ َل ُعشَر  ِیِ  َحجَّ
 یرالمزممنینما یزارتبزه ز یزادهپ یهر کسز

حزج و  یزکخداونزد  ی،هزر قزدم یار برود، ب

بزازگردد،  یزادهو اگزر پ یسزدنومزی عمره یک

دو حزج و دو عمززره  ،هزر قزدم رایخداونزد بز

 .نویسدمی ی برا

 اطهااار ۀت زیااارت پیاااده از زمااان المااساان  
در مناب  نقل شده اسات اماا،  .مرسو، بوده است

مرتبه از مدینه با پای پیاده به   ۱1حس  ماتبی
 اباعبداللاه حضارت و 2رفتناد خادا ۀخانزیارت 
شای   3د.رفتناحج  به پیاده بار ۱1 نی  الحسی 

با پای پیاده  سااد اما،که  کندمیمفید تصریح 
                                                                  

 .374   ص50ج   همئن ی حر عاملمحمد ب  حس  . 1
 .87   ص55   جهمئن. 2
قا     ابیطئلب منئقب آلشهرآشوب   ب محمد ب  علی . 3

 .50   ص0    ج 5389عالمه  
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از مکاه تاا  کاهطوریبه  شدندمی فبه حج مشر  
 1کشید.می روز طول ۱4مدینه  
در  حسای اماا،ی و زیارت حار، مطهار روپیاده

. ای تاااریخی و عمیاار داردروز اربعاای  نیاا  ریشااه
 ۀواقعاعاوفی پاس از  ۀعبدالله انصاری و عطیجابرب 
هاری با پای پیاده از مدیناه  ۶5، سال در محر   عاشورا

حرکت کردند و در صبح اولی  اربعینی که از شاهادت 
گاشت به کربال رسیدند و می حضرت سیدالشهدا

را زیاارت کردناد و از آنااا  حسای اماا،قبر مطهر 
 شاهید محاراب .زیارت اربعی  با پای پیاده آغااز شاد

قاضی طباطبایی راهایمایی اربعی  را سانت و  اللهآیت
 تأکیاددانساته و  رفتار مداو، شیعیان از زماان الماه

 ۀحضاور الماهاای کند ای  سنت حسانه در ساالمی
اک و سااف  هااای باااوجود حکوماات معصااومی 

زماان  2.شاده اساتمای ریا  اماوی نیا  انااا،خون
                                                                  

حجج اللاه للای  ةمعرف یاإلرشئد ف مفید  محمد ب  محمد. 1
 .500   ص۱ ج   5053د  ی  مفیش ۀنگرک  ق   العبئد

ل اربعی  او   ۀتحقیق دربئر. سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی  2
  تهااران  وزارت فرهنااا و ارشاااد حضاارس سیدالشاا دا

 .31   ص5371اسالمی  
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خواستند به زیاارت می کهکسانیحکومت عباسیان به 
یکای از  شاد کاه بایادمای بروند گفتاه حسی اما،

نقال شاده اسات  1.مالیات بدهناد اعضای بدنشان را
آمدند کاه دو دستشاان قطا  می افرادیها بعضی سال

در زمااان  ن سیدالشااهدااای از زالارعااده .شاده بااود
خاود های عباس و دیگران به خانه  بنیامیهبنیخلفای 

انشد و ها آن برنگشتند و هیچ خبری از ال به دست عم 
 .  سالطی  در راه زیارت شهید شدند

 الم مومنفسعباس قمی در کتاب مرحو، شی 
 : نویسدمی

متوکزززل عباسزززی دسزززتور داد قبزززر مطهزززر 
را خراب کردند و شخم زدند و  سیدالشهدا

به آب بستند و همچنین دستور داده بود که 
بزه و هزرکس  نزرودکس بزه زیزارت امزام هیچ

  2.شودمی زیارت برود مجازات

                                                                  
کاربال زده و باه افاراد خاوی  . متوکل عباسی پاسگاهی در ن دیکای 1

را داشات   فرمان داده بود هر کس که قصد زیارت اماا، حسای 
را تخریا  کردناد  حسی بکشند. به امر متوکل هفده بار قبر اما،

بیااروت  دار یحیااات التاارا    بحاائراونوار)محماادباقر مالساای  
 (.054و  040  ص 01ج     1043  العربی

)در کاربال چاه  الم ماومنفاس ۀترجماعبااس قمای  شی . 2
 .779   ص5371گاشت(  ق   جمکران  
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ها  شایعیان و مشکالت و دشمنی ای  باوجود
ای  سنت حسنه را زنده نگه  عاشقان اباعبدالله
ی اربعای  روپیادهند زیارت و دداشتند و اجازه ندا

 .اصطالح زمی  بخوردتعطیل شود و به

 ی اربعینرو پیادهعلما و بزرگان دین در  ۀسیر ب( 
تنها نه اطهار ۀسی از المأعلما و ب رگان نی  به ت

ی اربعاای  روپیااادهاز مبلغااان و مروجااان ساانت 
 هکننادگان باگاماان و اهتماا،بودند  خود از پی 
و حتای  تاداناسا بیشتر .بودندزیارت با پای پیاده 

مراجاا  تقلیااد  از گاشااته تاااکنون در مراساا  
. کنناادماای ی و زیااارت اربعاای  شاارکتروپیاااده

مؤلا، (  53۱4-5۱10)مرحو، محد  نوری 
  مرحو، سیدمحس  امی   لالوسئمستدرککتاب 

االیائنمؤل، کتااب (  5335، )عاملی    یعهالش 
و (  53۱5، )محمدحسی  غروی اصفهانی شی 

از عالمانی هستند که (  5351 ،)میرزای نالینی 
مرحاو،  ۀدرباار 1.اناددر ای  مراس  شرکت کارده

 (معاروف باه محاد  ناوری)زاحسی  نوری رمی
                                                                  

 .۱14  ص5395  ق   مشعر  فرهنگ زیئرسجواد محدثی  . 1
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هماراه سای نفار از دوساتان و  شده است کهوارد 
مدت سه روز از نا، شاگردان  در عید قربان به

کردند. وی اهتما، بسیاری باه  رویپیادهتا کربال 
ای  امر مه  داشت و هر سال در روز عید قرباان 

از ناا، تاا  حسی اما،همراه جمعی از زالران 
مرحاو، شای  آقااب رگ  کارد.می رویپیادهکربال 

 رانی که از ن دیک شاهد تالش اساتادش باوده ته
 :نویسدمی

استاد ما چون وضع را بدین منوال دیزد، بزه 

ی( همزت روپیزادهخداپسزندانه   ۀاین شزیو

و در عید اضزحی  شدگماشت و به آن ملتزم 

 برای حمزل اثزاث و بزار سزفر، حیزوان کرایزه

 ولززی خززود و یززاران  پیززاده راه ،کززردمززی

 ضزززعف مززززاج،دلیزززل رفتنزززد و او بزززهمزززی

کزربال را بزا  و توانست مسافت بین نجفنمی

طزور کزه گذراندن یک شب طی کند؛ همان

بنززابراین سززه شززب در راه  ؛رسزم چنززین بززود

بعزد، هزای اثر این اقدام، در سال بودند و بر

رغبت مردم و صالحان به این موضوع بیشتر 

شزززد؛ نمزززی شزززد و دیگزززر عزززار محسزززوب

داد چادرها ها، تعدر برخی سال کهطوریبه
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 راهپیمایززان بززه سززی عززددهززای و خیمززه

رسید و هر چزادر بزه بیسزت تزا سزی نفزر می

ترتیززب، ایززن سززنت ایززنتعلززق داشززت و بززه

 1.حسنه دوباره مرسوم شد و رونق گرفت

صاااح    مرحااو، سیدمحساا  اماای  عاااملی
 نویسد:می بارهدرای  ،یعهالش  الیئن

به مدت ده سزال و نزیم کزه در نجزف بزودم، 
مخصوص عاشورا، عیزد قربزان و های زیارت

 غززدیر و عرفززه و اربعزززین را همززواره انجزززام
مگززر انززدکی. پززی  از سززفر، نزززد  ،دادممززی

هزززا آن رفزززتم و ازمزززی طلبکزززاران در بزززازار
ی در روپیززادهطلبیززدم و بززه مززی حاللیززت

زیارت، عالقه داشتم. نخسزت بزرایم سزخت 
بود و بعد با تجربه دریافتم کزه آسزان اسزت. 

این سفر، جمعی از طالب جبزل عامزل و در 
شزدند و از مزی نجف و دیگران به من ملحزق

کردنزد. مزن بارهزا پیزاده بزه مزی من پیزروی
 2رفتم. حسین امامزیارت کربال و 

                                                                  

قاا   بوسااتان کتاااب    ساایمئف فرزانناائنرضااا مختاااری  . 1
 .593 ص  5390

ااالیاائنسیدمحساا  اماای   . 2 دارالتعااارف   بیااروت  یعهالش 
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کاربال  ۀغال  علمای معاصر نی  در سفر پیااد
نقال شاده اسات   کردند. برای نموناهمی شرکت

باا همراه اصاحاب خاود مرحو، آخوند خراسانی 
شادند. مای فپای پیاده باه زیاارت کاربال مشار  

قادر از مراج  عاالی  میرزاجوادآقا ملکی تبری ی
علاوی  ۀبارها باا پاای پیااده از عتبا  جهان تشی 
 ۀحساینی شاده باود. ایشاان درباار ۀرهساار عتبا

 مراقباااه و ب رگداشااات روز اربعااای  حساااینی
  فرماید:می

کننزده الزم اسززت کززه بزر مراقبززه ،هززررویبزه

را برای خود روز حززن ( اربعین  بیستم صفر

بکوشد که امام شهید را در  ،و ماتم قرار داده

زیزارت کنزد، هرچنزد تنهزا  مزار حضرت 

کززه چنززان ؛بززار در تمززام عمززرش باشززد یززک

های مممن را پنج امر حدیث شریف، عالمت

رکعزززت نمزززاز در  15: ذکزززر کزززرده اسزززت

ت انگشزتر در دسز روز، زیارت اربعین،شبانه

راست کردن، پیشزانی بزر خزاذ گذاشزتن و 

دد»بلنزد  ِحیِ  ِبسددِ  الل  حشِ  الددَر  گفززتن در  «ِه الددَر 

اگر آمدن به کنار قبر شریف امکزان  و نمازها

تواند او را می از هر مکانی که باشد ،نداشت
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بعززد از دیزدن ایززن روایزت بایززد  .دکنززیزارت 

ده و عمزل بزه کزر خود را مقید به عمل به آن 

خززود چیزززی بززی  از مسززتحب  آن را بززرای

 1.بداند

 ،الغادیرصاح  کتاب ارزشمند   امینی عالمه
هاایی کاه باه در زیارت است که یاز دیگر ب رگان

ی داشته است  بارها مسیر بی  نا، معل   یکربال
وقتای ربال را با پای پیاده پیموده است. ایشان و ک

شد می رسید  حال  منقل می به ن دیکی کربال
 2.شدمی اشک از چشمان  جاریو قطرات 

کااه حضااورش در هااا از دیگاار شخصاایت
حضاور  ی اربعای  زباان د همگاان باود روپیاده
 3.باود العظمی سیدمحمود شاهرودی اللهآیت

                                                                  

  5371قا   اخاال     المراقبئس جواد ملکی تبری ی میرزا  1
 .۶3ا ۶۱ ص

ق   انصاری    نوش غدیرامینی جرله لالمهمهدی لطفی  . 2
 .04ص  5374

مرجا  تقلیاد  حساینی شااهرودی الله سایدمحمودآیت. 3
 آقاضایات ینی ویشیعه ساک  نا، و از شاگردان میرزای ناا

باه مرجعیات  عراقی بود و پس از سیدابوالحس  اصافهانی
 .رسید



 01      نیاربع یروادهیپ سنت

در ای  مراسا   نخسات ایشان معروف است که 
ساوی باه شاد ومای با پای پیاده از نا، خاارج

ر آقایااان  دیگااکاارد و ساااس ماای کااربال حرکاات
افتادند می استادان و طالب ه  به دنبال وی به راه

شد  بیشاتر زالاران می و وقتی مراس  زیارت تما،
شادند و باه ناا، می نقلیه ۀاز کربال سوار وسیل

الله شاهرودی در بازگشات اما آیت  گشتندبازمی
گفته شاده اسات  .گشته  پیاده به نا، بازمی

باه  که ای  مرج  ب رگ چهل سفر باا پاای پیااده
 1.ف شده استمشر   حسی اما،زیارت 

فرزنااد   آقامصااطفی خمیناایاللااه حاااجآیاات
نی  از عالمان و اساتادان  گاار نظا، اسالمی بنیان

ی روپیااادهنااا، بااود کااه همااواره در مراساا  
مقید بود  ایشان. حضوری پیوسته و جدی داشت

مخصااوص هااای کااه در تمااا، ایااا، زیااارت
شاعبان   ۀرجا   نیما ۀل و نیماو  ) حسی اما،

پیااده از ناا، باه ( خصاوص اربعای عرفه و به
 کربال برود و در میان راه  گاهی ک، پای  تااول

                                                                  

 .3/8/5044  1۱99۱97   کد خبرhttps://newsin.irر.ک. . 1
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ولی بازه  با شوروشاو    شدمی زد و زخمیمی
داد و اصارار دوساتان را می تما،  به راه خود ادامه

  حتای در قسامتی نقلیه ۀوسیلبرای سوارشدن به 
رسید می ن دیک کربالپایرفت و چون نمی از راه

حااار، هاااای و نگااااه  باااه گنباااد و گلدساااته
 افتااد مای رناا آنو پارچ  سار  حسی اما،
شاد و مای اختیار اشک از چشامان  سارازیربی

کرد و باه سار و می را زم مه بیتاهلمصیبت 
 1.کردمی سراییزد و ع اداری و نوحهمی سینه

در که از مراج  فعلی  الله مکار، شیرازی آیت
  دوران طلبگی مدتی در نا، اشرف ساک  باود

ی از نا، تا کربال را داشاته روپیادهبار توفیر  دو
 بیساتو با پای برهنه از مسایر شاک کاه حادود 

مسیر کنونی است به زیارت  ازتر کیلومتر طوالنی
ایشاان  ف شده اسات.مشر   الحسی  اباعبدالله

 رماید:فمی ی اربعی روپیادهای از در بیان خاطره

                                                                  

خاااطرات و ) حاادیر رویاا محمدحساا  رحیمیااان  . 1
  537۱تهران  مرک  اسناد انقالب اساالمی    (هایادداشت

 .509 ص
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خوانزدیم، مزی قتی در نجف بزودیم و درسو

طززالب در ایززام خاصززی، اربعززین یززا غیززر 

رفتنززد کززه مززی اربعززین، پیززاده بززه کززربال

میان علما و مراجزع هزم بودنزد. بنزده دراین

ی از نجزف روپیزادهنیز دو بار موفق شزدم در 

تززا کززربال شززرکت کززنم، امززا در آن روزگززار، 

. کردنزدمزی یروپیزادهکزوچکی هزای دسته

نصف راه قبزل از ظهزر و نصزف راه را بعزد از 

لذا سه  ؛کردیممی ظهر در طول سه روز طی

در هزززا روز و دو شزززب در راه بزززودیم و شزززب

وسط( شیعیان فرات  الفرات ال های فیمض

کززه سززالنی سززاده بززرای پززذیرایی از زائززران 

 .کززردیممززی حسززینی داشززتند، اسززتراحت

یزان بیابزان ای کزه از مامروزه مردم از جزاده

ولززی در  ،کننززدمززی کنززد، حرکززتمززی عبززور

توانسزتیم از آنجزا بزرویم، چزون نمی گذشته

و  بزود نفزرات کزم و بیهوده بود، کسزی نبزود

لزذا مزا از  جایی برای ماندن نداشزتیم؛ شب

آمدیم کوفه؛ کوفه کنار شط اسزت. می نجف

یعنزی  ؛کزربالسزوی به رفتیممی از کنار شط

 یک نیم
ً
در یکزی  .کردیممی طیدایره تقریبا

از سفرها که پیاده عزازم کزربال بزودیم، ظهزر 
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تزززا از  در بزززین راه، چنزززد .راق کزززردیمتزززا

هززا عزرب، مززال یکزی از مضززیفهززای جزوان

آمدند به ما پیشنهاد کردنزد امشزب را اینجزا 

گفتززیم: تززازه راه افتززادیم، تززا شززب  .باشززید

گفت: عزالج  .ست، باید برویمهخیلی وقت 

از او اصرار و از مزا انکزار،  .باید بمانید ،ندارد

یک وقت دیدیم خنجر کشید که بایزد پزی  

ار مززا بمانیززدن یعنززی ایززن قززدر عالقززه بززه زو 

دهزیم ازطزرف مزی قول :من گفتم داشتندن

بنزابراین اجزازۀ مرخصزی  ؛کنیم شما زیارت

ازۀ راضزی شزدند و اجز ،خالصه .ما را بدهید

 1.مرخصی دادند و حرکت کردیم

موسی صدر  رهبار شایعیان لبناان کاه در  ما،ا
رباوده و هاا صهیونیست به دست 1331شهریور 

ی از روپیاادهناپدید شد  یکی از شیفتگان مراس  
 اللاااهآیااات ناااا، باااه کاااربال باااود. مرحاااو،

سیدمحمدعلی موحد ابطحی  از عالماان با رگ 
موساای صاادر  اصاافهان کااه در نااا، بااا امااا،

 :گویدمی بحث بود ه 
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موسی صدر همزراه مزا بزا پزای  امام کهوقتی

رفززت، در ایززن مززی پیززاده از نجززف بززه کززربال

سززفر، حضززوری عاشززقانه داشززت و در وقززت 

بزود و تزر دعا و زیارت عاشورا، از همه باحزال

 هنگام گریه، چشمان  از شدت گریه سزرخ

شد و وقتی نوبت ذکر مصیبت و خواندن می

 رسید، بزا حزالمی سرایی به اواشعار و نوحه

اشزعار  بیزتاهزلکاهی در مصزیبت جان

خوانزد و هنگزام می فارسی و عربی فصیحی

 سفر، وی بی  از همه کزار ۀکار و حمل اثاثی

هزایی کرد و هنگام شوخی و مزاح، مزاحمی

عد علمی و اخالقی جالبی کرد که ب  می بیان

 1.داشت

االساااال، ساااید آزادگاااان مرحاااو، حاااات
نوعی رکورددار به توانمی اکبر ابوترابی راسیدعلی

ی نا، تا کربال معرفی کرد. ایشان بی  روپیاده
از صد مرتبه ای  مسیر را پیاده پیموده بود. عشر و 

از  حدی بود که پاس از آزادیفراوان وی به ۀعالق
باودن مارز باوجود بساته زندان رژی  بعث عرا  

                                                                  

  موسای داادر امیااد محروماائن اماائمعبادالرحی  اباااذری  . 1
 .587-58۶   ص5375رشد   ۀتهران  جوان
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باار در مارز بارای نخساتی  1312کربال در سال 
دعای عرفه را برگ ار کارد. خسروی مراس  قرالت 

وی به نیت بازشادن راه کاربال و پیماودن مسایر 
مدت مرصاد تا مرز خسروی را به ۀاز تنگ  زیارت
 1پیاده طی کرد. زسه رو

 و  طالب و مراج  عظا، تقلید عالوه بر ب رگان
پیااده باه  ن نیا  باه عشار سیدالشاهدااروحانی

ی اربعای  روپیادهرفتند. می ارت سیدالشهدایز
چنان بی  روحانیان ساک  نا، اشرف رواج پیدا 
کرده بود که بیشتر طالب بارها مسیر ای  شهر تاا 

 تی درپیمودند و حمیرا پیاده  حسی اما،بارگاه 
سامت کاربال هایی بهغیر اربعی  و عرفه نی  گروه

از نیا  عارا  خاود کشاور در  کردناد.می حرکت
هاا  که هیئاتپی  چنی  رس  بوده است ها سال

در ایاا، خاصای از بصاره  هاا و کااروانها دسته
از نا، برای زیارت کاربال پیااده  بغداد و عمدتا  

ی در ایاا، زیاارتی روپیاادهکنند. ایا  می حرکت
ایا، عاشاورا  و ل رج شعبان  او   ۀخاص مثل نیم

                                                                  
  تهاران  شایعه ۀروف اربعی  رسئنپیئد حامد طالبی   .ک.ر. 1

 .57-5۶   ص5044سروش  
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اماا اوج شاکوه آن در   بیشتر مرسو، باوده اسات
ایا  سانت  درکاه  خاوردرق  میاربعی  حسینی 

  کنند.حسنه  علمای ب رگ نی  شرکت می

 روی اربعیناهمیت و فضیلت پیادهپ( 
ای به هر شکل و با هر وسایله حسی اما،یارت ز
 .بخ  اساته باشد برای انسان ارزشمند و لاتک

ثاواب  بیشاتر و ارزش آن ها   باشدحال اگر پیاده 
باه ایا  وسایله عشار و  زالار باالتر است؛ چراکاه

مرحاو، فاضال . دهدمی ارادت خود را بیشتر نشان
دربندی در اشاره به ای  حقیقت و در بیان فضایلت 

 نویسد: می ی اربعی روپیاده
جهت فقیربودن زائر اسزت بودن، یا بهاین پیاده

دهد این زیارت برخاسزته از شزوق می که نشان

خزود جهت آن است که زائزر و محبت است یا به

را در برابر سلطان اقلیم جزوانمردی و خورشزید 

شزمارد و مزی سپهر عصمت و شهادت کوچزک

 در راه او رنززج سززفر پیززاده را بززر خززود همززوار

 1کند و هردو ارزشمند است.می

                                                                  

  5398ی محبات  اق   طوب  اسرارالش ئد فاضل دربندی  . 1
 .۱30 ص  5 ج
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باا  برای زیاارت سیدالشاهدادر مناب  دینی 
 ۀیشتری ذکر شده است کاه هماپای پیاده ثواب ب

و  ی اربعای روپیاادهتواند مؤید نوعی میبهها آن
که داشت  زیارت با پای پیاده باشد نی  موضوعیت

در ایناااا از باااب نمونااه  بااه چنااد مااورد اشاااره 
 کنی :می

 نقاال صاااد  امااا،باا  مالااک از  ةقداماا .5
 کند که حضرت فرمود: می

ُمِحَتِسبا  َ  أَشرا  ََل َ  َبَطدرا  ََل َ   َ  یَزاَر اِلُحَس  َمِ  
وُبددُه یددرِ  ُُ ُُ َِ َعِنددُه  َتدد َشددا کاء  ََل َ  ُسددِشَةة  ُمح 
ِوُب ِباِلَشاِء َفََل ی ُص الثَّ ٌ  ََل یدِبَقدی َعلَ یَشحَّ د َُ ِه َد

ة  ََل کَتُب َلُه بِ یک    َما َرَفَع َقدَدما  ک   ُخِطَوٍة ِحجَّ
  1.ُعِشَرة  

که حسین را برای رضزای خزدا زیزارت کسی
 راینه بو  گذرانی و تفریحکند نه برای خوش

 کسب شهرت و فخرفروشی، گناهزان  فزرو
طور که لبزاس در آب شسزته ریزد، همانمی

د و درنتیجه هیچ آلودگی شومی شده و پاذ
مانزد و بزا هزر گزامی کزه بزر نمزی بر او بزاقی

                                                                  
  ترجماۀ محمادجواد الزیئراسکئم قولویه  محمد ب  جعفر ب  . 1

 .500 ص  5388ذهنی تهرانی  تهران  پیا، حر  
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ززمززی زمززین  ی بززرای  نوشززتهگززذارد حج 
دارد، مززیبززا هززر قززدمی کززه بر و شززودمززی

 شود.می ای برای  ثبتعمره

 کند: می نقل صاد اما،ابوصامت از . ۱
دُه  َتدَب کا  یَماِشد ِ  یَمِ  أَتی َقِبَر الُحَس  َلدُه  اللَّ

َئٍة ی   ُخِطَوٍة أِلَف َحَسَنٍة ََل َمَحا َعِنُه أِلَف َسدکبِ 
ا أتَ  َُ ََ اِلُفَراَت َفاِغَتِسِ  یََل َرَفَع َلُه أِلَف َدَرَجٍة َفإ

ِةلَ  َُ ِق  ِِ َحافِ  یکََل َعل   یِِ َمِشدا  ََل اِمدیدََل اِمد
لِ    1.ِ  یاِلَةِبِد الذَّ

 ،بزرود هرکسی پیاده به زیارت قبر حسین

خداوند برای هر قدمی هزار حسنه نوشزته و 

اش هززار کند و رتبزهمی هزار گناه از او پاذ

رود. پززس هرگززاه بززه فززرات مززی درجززه بززاال

هایزت را درآور و رسیدی غسزل کزن و کفز 

 عبززد ذلیززل راه گونززه کزهآن ،پابرهنزه راه بززرو

 رود.می

 صاد اما،نقل شده که  یرُثو  ب ی حس از. 3
 فرمود:

ه َمِ  َخَرَج ِم  َمنِزلِه إ یُ  حس یا یُد یُ  َُّ  قبَر  ةیارز ر
َِ َلُه ِبکُ کُ  یا  إِن کاَن َماِش  یِ  سالُح     ُخِطَوٍة ِتَب

                                                                  

 .533 ص  همئن. 1
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بددا  ََل إِن کدداَن راکِ  یَئة  َعِنددُه َسدد َی َحَسددَنة  ََل ُمِحدد
َِ َلُه کُ     ُخِطَوٍة َحَسدَنة  ََل ُحد َّ ِبَادا َعِندُه ِبکُ  ِتَب
ا صاَر فِ  یَحتَّ  َئة  ی  َس  َُ دُه ِمدَ  کَ  یدِر اِلَح  یإ َتَبدُه اللَّ

ا َقَض  یَحتَّ  یَ  اِلُشِنِجِح  یَ  اِلُشِفِلِح  َُ َمَناِسدکُه  یإ
ُه ِمَ  اِلفاِئِز کَ    1.ی َتَبُه اللَّ
اش از خانزه یکه هر کسزیدرستن بهینحس یا

خزارج  یعلز بزن ینقبزر حسز یزارتقصد زبه

 یاحسزنه یباشد، بزا هزر قزدم یادهشود، اگر پ

شزود مزی از او پاذ یشده و گناه وشتهن ی برا

 یاحسززنه یو اگززر سززواره باشززد، بززا هززر قززدم

 یآن گزام، گنزاه ۀواسطنوشته شده و به ی برا

شززود تززا بززه درب حززائر مززی از او کنززار گذاشززته

صورت خداوند نزام او را ینبرسد که درا ینیحس

 ثبزززت یافتگزززانرسزززتگاران و نجزززات ۀجملززز در

و اعمزال  را بزه  یارتکه آداب زیکند و زمانمی

 برنزدگان ۀبرساند، خداوند نام او را در زمزر  یانپا

 .یسدنومی

ااان بشاایر. 0 ه   یااک یااان: در پایاادگوماای د 
داشات    صااد  اما،که با  یطوالن یوگوگفت

 به م  فرمود: یشانا
                                                                  

 .۱7   ص97   جهمئنمالسی  محمدباقر . 1
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یَحَک  ِه  یُر َبِش  یا ََل ا أَتاُه َعاِرفا  ِبَحق  َُ إنَّ اِلُشِؤِمَ  إ
ة  ِتَب َلُه ِبکُ اِلُفَراِت کُ  یََل اِغَتَسَ  فِ     ُخِطَوٍة َحجَّ

ِبد َُ ََلت  ََل َغِزََلة  َمَع  أَل  ی  ََل ُعِشَرة  َمِبُرَلَرات  ُمَتَقبَّ
 1.إماٍم َعاِدٍل 

بزه  هکزیکزه مزممن زمزانیدرستن بهیربش یا

کزه یدرحزال یاید،ب یعل بن ینحس یارتز

زز  را بشناسزززد و  پزز ( در یزززارتاز ز ی حق 

سل 
 

حزج و  ی،هزر قزدم یازابزه د،کنفرات غ

 یزامبرجهاد در رکاب پ یکمقبول و  یاعمره

 شود.می نوشته ی امام عادل برا یا

کند که می نقل صاد  اما،مشکان از اب . 1
 حضرت فرمود:

د ِرِجدِع یَ َلِ   یَةِتَناِمِ  ِش  یَ  َزاَر اِلُحَس  َمِ    یَحتَّ
ٍب ََل َلُه کُ  ِغَفَر یُ  ُِ َُ    ُخِطَوٍة َخَطاَها َلُه ِبکُ  کَتَب یُ  ُّ 

ُتُه أِلُف َحَسَنٍة ََل ُمِح  ٍد یَ    ََل کُ  َعِندُه  َی َرَفَةِتَاا َدابَّ
 2.َلُه أِلُف َدَرَجٍة  ِرَفُع یُ ََل  َئٍة ی  أِلُف َس 

کنزد،  یارترا ز ینما حس شیعیانهرکه از 

گناهززان   ۀکززه همززینگززردد مگززر ایبززازنم
                                                                  

 با  ؛ حسای 503ص   همائنقولویه   ب  محمد ب  جعفر .1
  و مساتنب  المسائل  الوسائل مستدرکتقی نوری   محمد
 .۱97   ص54 ج      5047البیتآل ةسسؤق   م

 .503  ص همئنقولویه   ب  محمد ب  جعفر.  2
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کزه  یهزر قزدم یازاشزود و بزهمزی یدهبخشز

آسزمان سزوی بزه کزه یدارد و هر دستیبرم

هززار  ی رد، بزرابزمزی باال برای راندن اسب

 شود و هززار گنزاه  پزاذمی حسنه نوشته

 رود.می شود و هزار درجه باالمی

 فرماید:می در بیانی صاد اما،. ۶
دُه َلدُه  َمِ  أَتی َقِبَر اِلُحَسِیِ   ماِشدیا  َکَتدَب اللَّ

ِبُک   ُخِطَوٍة ََل ِبُک   َقَدٍم َیِرَفُةَاا ََل َیَضدُةَاا ِعِتدَق 
  1.َقَبٍة ِم  َُلِلِد إِسَشاِعی َر 

 ،بزرود حسین قبر زیارت به پیاده کهکسی

خداوند متعال به هر گامی که برداشزته و بزه 

ه و بززر آن کززردهززر قززدمی کززه از زمززین بلنززد 

ای از اوالد ثزززواب آزادکزززردن بنزززده ،نهزززاده

 .دهدحضرت اسماعیل را می

                                                                  

 .005   ص50   جهمئنعاملی   حرمحمد ب  حس  . 1



 
 

 کارکردهایآثار و 
 ی اربعین روپیاده

 
ویاژه باه  یتاریخهای شت اربعی  در دورهپاسدا

نظیار بای معاصر که به یاک گردهماایی ۀدر دور
برکاات و آثاار  أجهانی تبدیل شاده اسات  منشا

ضرورت تارویج و ها آن فراوانی است که توجه به
 ازپاای  روشاا باای گسااترش ایاا  فرهنااا را 

نماااد یااادآوری  فقااکسااازد. امااروز اربعاای  ماای
شااهیدان ساااالر  و ماای  روز شااهادت ساایدلچه

ت باه بلکاه اربعای  تبلاور عشار و ماود    نیست
هاای ارزش ۀکنناد  تابلوی مانعکسبیتاهل

سیاسی امات  ۀتری  حماسو ب رگ دینی و انسانی
  دلیال همای  باه .باطل اسات ۀاسال، علیه جبه

ان اهاداف و آماال یاه رونار آن را باه زکدشمنان 
  یخااو ۀو اسااتثمارگران یبارکنامشاارو  اساات

ت یاحماهمچون گوناگون  یهاوهیشبا   دانندیم
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ااد یو ا یستیار ترورکتیجنا یهاات گروهیاز عمل
طور  یمان  در مقابل حضور شهروندانشان و هم

و  ینااکاف  و شاابههیغااات دروغاایتبل یاناادازراه
تالش ... ها ووت آن در سطح رسانهیکبا  یهمچن

اماا اهناد؛ کرشاد آن بنند از عظمات روباهکیم
 ۀمابوحاناا یهااا  تااالشیاارغاا  تمااا، ایعلاا

بااه لطاا،   بار و عواملشااانکسااردمداران اساات
  در حاال یازپا یهر سال ب   مراس یا خداوند

ر باه یااخ یهاادر سال کهطوری ؛گسترش است
در  یقایاسال، حق ی  نمادهایتراز شاخص یکی

در . ل شاده اساتیتباد ییایکامرامقابل اساال، 
اجمال به برخای آثاار و برکاات ایناا در ابتدا  به

مترت  بار ایا  مراسا  معناوی در ساه سااحت 
ساس  و کنی می فردی  اجتماعی و جهانی اشاره

 را تبیاای  و تشااریحهااا آن تااری برخاای از مهاا 
 .کنی می

 یات فردکالف( آثار و بر 
 تری  آثار و برکات فاردی زیاارت اربعای مه از 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می
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هاا و اهاداف و آرماان  یحسعت با اما،یبا 
 عاشورا؛

 خضو  و خشو  در برابر خداوند؛ا 
  ی)تمار یالس خودساازکا یاکت در کشرا 

 ؛یت نسل ارزشی( و تربیخودساز
 ؛تیببا اهل یو همدرد یع ادارا 
   و ثواب آن؛یارت اربعیزل یس  فضاکا 
ر به اوصاف مؤمنان حقا   ؛یقیتخل 
 ؛تیبت از اهلیو تبع یتأس  ا 
 ؛یغ معارف اسالمیج و تبلیتروا 
 ؛تیبپاس  به دعوت اهلا 
 ؛تیباظهار ارادت و محبت به اهلا 
 ؛تیبره و سنت اهلیداشت  سزنده نگها 
 ؛ی  شعالر الهی  و تعظیرکتا 
 اده؛یپ یارت با پایز یاستحباب ۀفیعمل به وظا 
 یهااکاز اعماال زشات گروها ییجویتبرا 

 منحرف؛
 ؛ یحسل و احترا، به مقا، اما،یتالا 
 آمرزش گناهان؛ا 
   شور و نشاط؛یااد و اف ایاا 
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 ؛یبه اصالح اخال  و رفتار اسالم کمکا 
 .یارکاه  ب هکر بر یتأثا 

 یات اجتماعکب( آثار و بر 
روی اربعاای  اجتماااعی پیااادهتااری  آثااار مهاا 

 ند از:اعبارت
امات  یگااشت  وحدت و همبستگ ینمابها 

 ؛یاسالم
افاراد  یجمعا یداریا  اساتقامت و پایتمارا 

 ؛یاسالم ۀجامع
 در برابر دشمنان؛ یینماقدرتا 
باا  یعت وفااداری  اعال، بیمانور عظ یاجراا 
 ؛تیباهل
 وست ؛ج فرهنا جهاد و مبارزه با ظل یتروا 
 ؛یاسالم ۀت جامعیت امنی  و تقویتأما 
 ؛یگاشتگخودازثار و یو ا یسلحشور ۀیروح  ینماا 
 ظهور؛ یبرا یآمادگ یجمع  دستهیتمرا 
و  یاجتماع ضد یاب گناه و رفتارهاکاه  ارتکا 
 ؛یاخالق ضد
 یهااتوده یطلبو حر یخودباور ۀیت روحیتقوا 
 .مرد،



 19      نیاربع یروادهیپ یآثار و کارکردها

 یات جهانک( آثار و بر پ
روی برکاات فردی و اجتماعی  پیاده در کنار آثار

تاوان باه میها آن تری جهانی ه  دارد که از مه 
 موارد زیر اشاره کرد:

 ان؛یبه جهان یقیاسال، حق یمعرفا 
مظلاو،  یهاانسان یدادن افر ناات برانشانا 

 ده؛یدو ست 
 ؛یمهد ظهور اما، یبرا یسازنهیزما 
شو، ساردمداران  یهاها و نقشهتوطئه یافشاا 
 بار؛کاست

 یهااو اهداف و آرماان  یحساما، یمعرفا 
 عاشورا؛

 ؛یوحدت امت اسالما 
   قدرت اسال،؛ینماا 

عه از خرافااات و یشاا یجهااان ۀر چهااریااتطهااا 
 ؛یماهب ییگرایافراط
عه یشا یهاتیاز ظرف یکیگااشت   ینمابها 

 ؛یاس جهانیدر مق
 ؛ یحساما، ۀن درباراپاس  به شبهات معاندا 
 عه در جهان؛یت شیهو یابیبازا 
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 ان؛یعیمانور ب رگ شا 
در  زمان د ظهور اما،یردن نور امکروش ا 

 ان؛یعیدل ش
 ؛یاله ۀفاضل ۀنیطرح مد یالگو برا ۀارالا 
 ان؛یبه جهان ی  رأفت و رحمت اسالمینماا 
 ان به صلح و آرام ؛یدعوت جهانا 
 .دشمنان اسال، ینکافاز تفرقه ی اریاعال، با 

 نشر معارف و احکام دین (ت
 با رگ رسالت اسالمی  ا،کاح و نیید  یتعال غیتبل

بوده  حضرت آن برحر نانیجانش و اعظ  امبریپ
 ادیا داشت نگه زندهاست. یکی از کارکردهای مه  

آمادن فرصات قیاا، عاشاورا  فاراه  هایخاطره و
 ا  مناس  بارای تارویج و نشار معاارف دیا  و تبعا

هاای دینای زشار باا مسالمان هاایتاوده آشانایی
 درن فرصتی که پیشاوایان دینای هماواره از آ ؛است
گرفتناد. مرحاو، مایبهاره  مها  هادف ای  مسیر

 :  سدینومی باره یدرا عبدالرزا  مقر،
 امر انتشار برای راهی و لهیوس هدی ۀائم

 جزد عتیشر اییاح و خدا نید غیتبل و خود

 هکزنیا جزز ،نداشزتند امبریزپ شزانگرامی
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 متوجزه مزهیرک نهضزت نیزا به را مردم توجه

 امیزق شزناخت بزا هکز شد باعث نیا و سازند

 جانزب در حزق هکز نندک ذدر  مردم ،عاشورا

 نیزد ۀائمزهزا آن و اوسزت فرزندان و نیحس

 صزراط در ریسز و تکحر  باعث نیا و هستند

 1.دش آنان ۀقیطر به اخذ و آنان

اربعی  حسینی به یکای ، و محر   ۀامروز نی  ده
مه  در ترویج و نشر معارف دی  های از موقعیت

در اشاره به ای   تبدیل شده است. حضرت اما،
 فرماید:می حقیقت

 پزابزه عهیش بالد در روضه نام به هک مجالسی

 هرچزه بزاز دارد هکز نواقصی ۀهم با شودمی

 انتشار هرچه و است اخالقی و نیید دستور

 اثزر در اسزت اخزالق ارمکزم پخ  و لیفضا

 ۀیسزا در... خزدا نید. است مجالس نیهم

 و عززاداری اسزم  هکز مقدس مجالس نیا

 نونکتزا خداسزت امکاح و نید نشر رسم 

 2.شد خواهد پابه هم نیا از پس و بوده پابه

                                                                  

  قا   للای با  حسای   سائار کاربال. عبدالرزا  مقر،  1
 .170   ص  537۱سیدالشهدا

 .583  صااسرارکشف. سیدروح الله موسوی خمینی  2
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اربعی  حسینی ظرفیت بسیار ب رگای را ایاااد 
ترویج و نشر  برایبایست از آن می کرده است که

 کرد. حداکثری  ۀاستفادمعارف دی  

 معنویت یارتقا (ث
تری  عوامل تعاالی و رشاد انساان معنویت از مه 

هااا  انگیاا ه معنویاات اساات کااه ۀ. در سااایاساات
ار  اهاداف  عواطا، و افعاال  همگای بارای تحق 

شاوند همسو می« خشنودی خداوند»هدف واحد 
و آمال و اهداف دنیوی  نفسانی و شیطانی و هرچه 

و کشامک  و حساد و  تن سب  غیر خداست و 
که  یانسان. ندشورنا میرذایل اخالقی است  ک 

معنوی و ایمان قوی باشاد  همچاون  ۀدارای روحی
کاه در چناان ؛شاودکوه مستحک  و نفوذناپایر می

 سؤال شد:  باقر از اما،روایتی 
ٍء َقداَل ِأنَّ ِعدزَّ اِلُقدِر ِن یاِلُشؤِمِ  أَحدَّ َش ما باُل 

َشدداِن َعددِ  َصددِدِرِه ... یَقِلِبددِه ََل َمِحددَل اِ   یِفدد
اِس یدِ  یأَشدُّ فِ  اِلُشؤِمُ      1.ِة یِنِه ِمَ  اِلِجَباِل الرَّ

                                                                  

اللا   )شی  صدو (بابویه قمیعلی ب محمدب . 1   رالعالش 
 .117  ص ۱   ج5371ق   کتابفروشی داوری  
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 امزام ؟رنده و شدید اسزتقدر ب  چرا مممن این

چززون عزززت و نفوذناپززذیری قززرآن در »فرمززود: 

اوست. ... مممن در دیزن  ۀایمان در سینقلب و 

کشززیده فلززکسززربههززای داری از کززوهو دیززن

 «است.تر مستحکم

و هاا توشاه  ی اربعای روپیاادهیکی از ثمرات 
اینکااه اساات.  حاصاال از آن وردهااای معنااویآره

 حرکات انسان با پای پیاده بارای زیاارت اماا،
و ها کند  حقیقت ای  حرکت  هارت از بدیمی

و فضایل و بلکاه سالوک ها سمت خوبیبه رذایل
الله اسات. ایا  حرکات سیروسافر ظااهری لیی

کناد و خاناه و می است که زالر از وطن  حرکت
ساوی باه اش را رها کارده کاشانه و کار و مشغله

اماا همای  سافر  ؛کنادمی حرکت زیارت اما،
ظاهری اگر باا مراقباه باشاد  بارای انساان سایر 

کنادن و   هاارت  دلمعنوی است. حقیقت ایا
کااردن اساات و هاار میاا ان انسااان هااارت کااو 

یاابی و مشاابهت سانخیتحقیقی داشته باشد به 
منادی یابد و موجا  بهارهمی بیشتر راه اما، با

ی روپیاادهدیگر  . ازسویشودمی بیشتر معنوی او
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ارد است و بار ارزشای د اربعی  چون سفر معنوی
موجاا  آشاانایی و معرفاات نساابت بااه مقااا، و و 

باعاث ارتبااط د  شاومای سیدالشاهداجایگاه 
ب و  یمعنوِی بیشتر با اولیا خداوند و درنتیاه تقر 
تقویات آن  ۀشود کاه ثمارمی ن دیکی به خداوند

تارباه ها  نشاان  است.تعالی معنویت ایمان و 
پاس از  روند می زیارت اربعی به  کهکسانی داده

 زیارت احساس سبکی و نشاطی معنوی را تاربه
 .کنندمی

 تعظیم شعائر الهی (ج
 کااه اساات مهماای اصاال  الهاای شااعالر تعظاای 

 کارده توصایه آن داشت نگاه زنده به ه  کری قرآن
  :است

اددا ِمددِ  َتِقددَو  یََل َمددِ   َُّ ددِه َفإ ددِ  َشددةاِئَر اللَّ َةظ 
 .(22: حج)اِلُقُلوِب 

را بززززرگ دارد و بزززه س شزززعائر الهزززی کهزززر 

های اطاعت او، ن خدا و پرچمییهای آنشانه

 .هاستن از تقوای دلیاحترام بگذارد ا

 و عالمات یامعناباه« رهیشع» جم « شعالر»
 وارد نایید هایبرنامه در آنچه تما، و است نشانه
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 او  ییاآ عظمات و خادا ادیا باه را انساان و شده
 آن  رگداشاتب و اسات الهای شاعالر انادازدمی

 ب رگداشات شاکبای و 1هاساتدل تقوای ۀنشان
 ؛اسات الهای شعالر تعظی  بارز مصدا  اربعی  
 آن باه اشااره در ایخامناهاماا، کاه واقعیتی

 : فرمایدمی
ایزن راه را طزی کردنزد و ایزن  کهکسانی این

منانززه را دارنززد انجززام محرکززت عاشززقانه و م

 دارنززد حسززنهمززی
ً
ای را انجززام دهنززد، واقعززا

  »دهند. ایزن یزک شزعار بززرگ اسزت، می
وا َشةاِئَر الله این بالشک جزو شعائرالله  «.ُتِحل 

یزم ااست. جا دارد که امثال بنده که محزروم

یدا »عزرض بکنزیم کزه  ،هزاجور حرکتاز این
دا َم نا کُ لیَت  ایزن « .وزا  عظیشدا  نفدوز َفد  فَ ةُکدن 

حرکت عشق و ایمان اسزت؛ هزم در  ،حرکت

قلبی و باورهای راسزتین،  آن ایمان و اعتقاد

هززم  ،کننززده اسززتکننززده و عمززلتحریززک

و تفکزر  بیزتاهزلعشق و محبزت. تفکزر 

جزور اسزت؛ ترکیبزی اسزت از شیعی همزین

                                                                  

تهااران  دارالکتاا    تفساایر نمونااهناصاار مکااار، شاایرازی  . 1
 .9۶  ص50  ج5385االسالمیه  
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ترکیبززی اسززت از ایمززان و  ؛عقززل و عاطفززه
عشق؛ ترکیب این دو. این آن چیززی اسزت 

آن محسزوس  که در سایر ِفَرق اسالمی، خأل

بزه یزک کننزد گزاهی است؛ سزعی هزم مزی

ر کنند، ]اما[ نمزی نحوی این خأل شزود؛ را پ 

این عناصزر ز چه کسی مثل خاندان پیغمبر 

وجزود  ز برجسته، ممتزاز، نزورانی، ملکزوتی
عب دیگِر اسزالمی، 

 
دارد در بین معتَقداِت ش

 عشزق بورزنزد، بزاهزا آن جور مردم بهکه این

 حزرف بزننزد، بزهها آن تعامل کنند، باها آن

شاءالله جواب انها آن ند و ازسالم کنها آن

چه کسزی دیگزر وجزود دارد؟ ایزن  ؟بشنوند

است که این یزک فرصزتی اسزت در اختیزار 
هبیتاهلپیروان  ، ایزن ؛ این زیارت ائم 

معنززوی بززا ایززن بزرگززواران، ایززن  ۀمعاشززق

های سرشار از مفاهیم عزالی و ممتزاز زیارت

 1.که در اختیار ماست

 باه قارآن در مرتباه چناد و  چنادی  همچنای 
کید پیامبر  یااد را الهای ب رگ مردان که شده تأ

                                                                  

در ابتدای درس خاارج فقاه  یااما، خامنه بیانات. 1
در:  ی  دسترسا9/9/1390 روی اربعای  پیااده ۀدربار

content?id=31593-https://farsi.khamenei.ir/speech. 
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 اربعی . دارید نگاه زنده را هاآن هایارزش و کنید
 از یکای یاد داشت نگاه زنده و الگوگیری برای نی 

 ترباشکوه هرچه درنتیاه. است بشریت هایاسوه
 . دارد شدنگسترده جای بازه  کنی  برگ ار را آن

 بیتاهلتبلور عشق و مودت به  (چ
 پیامبر اعظ  لیبدیبی هاتالشقرآن م د تما، 

محباات و فقااک در طاول رسااالت آن حضارت را 
 : دیفرمایمو  داندیم تیباهلمودت 

َة فِ ِه أِجرا  إ   یِ  َعلَ کُقِ    أِسَئلُ   اِلُقِربدی ی اِلَشَودَّ
  .(۳۲: شور )

رسززالتم چ پاداشززی از شززما بززر یبگززو مززن هزز
داشززتن جززز دوسززت ،نمکززدرخواسززت نمززی

 انم.یکنزد

 تیاباهالدر روایات نی  محبت و ماودت  
 اساات. پیااامبر شااده شاامردهاساااس اسااال، 

ِسدََلِم  أَساُس  ََل  أَساس   ٍء یَش     کلِ » :دیفرمایم َندا اِ ِ  ُحبُّ
 و دارد یاهیاپا و اسااس چیا ی هار 1؛َیداِلَب  أِهَ  

 «.است تیباهل ما محبت  اسال، اساس
                                                                  

  یبر غفاارکایر علی  تحقیئفکالکلینی  محمد ب  یعقوب  .1
   .04  ص 2ج     1041ه  یسالماالت  کتهران  دارال
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محبااات و دوساااتی   در برخااای روایاااات
در  .هدف خلقت دانسته شاده اسات تیباهل

حدیث شری، کسات خادای متعاال خطااب باه 
 :دیفرمایمماللکه 

کززززه در مززززن و ای کسززززانی ۀای مالئکزززز 
سکونت داریزدن بدانیزد کزه مزن  میهاآسمان

این آسمان برافراشزته و زمزین همزوار و مزاه 
نورافشززان و آفتززاب درخشززنده و سززتارگان و 
این دریای توفنزده و کشزتی جزاری بزر آن را 
نیافریدم مگر بزه یزک انگیززه و هزدف و آن، 

داشتن این پنج نفر است... محبت و دوست
اهززل و خویشززان نبززوت و معززدن هززا آن کززه

انززد، یعنززی فاطمززه و پززدر فاطمززه و رسززالت
 5.همسر فاطمه و فرزندان فاطمه

  تیاباهل به تقویت محبت یهاراهاز  یکی
 ۀازجمل .هاستشدن به آنایااد ارتباط و ن دیک

 مطهر مرقد زیارت  تیباهل با ارتباط یهاراه
 تیاباهال زیارت برای روایات در. است آنان

 یک زیارت  ازطریر .است شده ذکر بسیار ثواب
                                                                  

  الفؤاد لناد سک  م    (شهید ثانیزی  الدی  ب  علی عاملی). 1
   .511  ص یرتی  ق   بصو اوواد ةفقد اوحب  
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 ایاااد تیاباهال و مؤمناان میاان قلبی ۀرابط
 تاریقاو قلبای ارتبااط آن  اساتمرار باا و شودیم
 :دیافرمایما اساال، گرامای پیاامبر. شاودیم
 ماااودت ۀتوساااع و افااا ای  باعاااث زیاااارت»

 1«.شودمی
 احتارا، باه مقامشاان  ۀنشاان  زیارت الماه

 استمرار تبعیت از مواضعشان  پیروی از راهشان 
وفااداری باه  با امامتشاان  عهد دیخطشان  تاد

داشات  ناا، و یااد خااطره و زنده نگاه والیتشان و
 .فرهنا و تعالی  آنان است

تبلاور توان می را ی اربعی روپیادهاساس  برای 
. دانسات بیاتاهالو ظهور عشر و مودت به 

بات و مرقاد   تالای عشار باه تردرواق  اربعی 
هدا حسینی است که بااوجود  ۀجاذبو  سیدالش 

 ۀمتماادی  همچناان دل هماهاای قارن گاشت
 آزادگاان جهاان را ۀو هما بیتدوستداران اهل

. کشااندمای رستگاری و ع ت و افتخاارسوی به

                                                                  

اه. 1 سوُل اللَّ دَّ  ةار  یاال   : »قال  ر  او  محمادباقر ) «ةُتْنِباُت اْلم 
 (.333  ص 11  ج همئنمالسی  
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 فرماید:میباره درای  ایخامنهاما،
مغنززاطیس حسززینی، در روز  ۀشززروع جاذبزز

عبداللزه انصزاری را از  بزن جابر ؛اربعین است

کشزد. ایزن مزی کند و به کربالمی بلندمدینه 

همززان مغناطیسززی اسززت کززه امززروز هززم بززا 

متمزززادی در دل مزززن و هززای گذشززت قزززرن

 بیزتاهزلمعرفزت بزه  کهکسانیشماست. 

دارنززد، عشززق و شززور بززه کززربال همیشززه در 

دلشززان زنززده اسززت. ایززن از آن شززروع شززده 

هززار نفزر، شما ببینید بزرای اینکزه ده 1است.

جزا جمزع کننزد، چقزدر نفر را یزکهزار پنجاه

گیززرد، تززالش تبلیغززاتی در دنیززا انجززام مززی

اینجزا بزاوجود موانزع . شزودآخرش هزم نمزی

فززراوان، از ایززران فقززط دومیلیززون نفززر بززرای 

روی، برای پیزادهز  روی هشتادکیلومتریپیاده

ت
 

بلنزد  ز بزردن و در هتزل لمیزدننه برای لزذ

[ هزم]روند کربال؛ چنزد برابزر آن شوند میمی

از خززود عززراق و از منززاطق دیگززر؛ ایززن یززک 

الهززی  ۀایززن یززک پدیززد ؛الهززی اسززت ۀحادثزز
                                                                  

  5/5/5371 در حر، مطهر رضاوی  ایبیانات اما، خامنه. 1
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?idدر:  یدسترساا
=3332. 



 33      نیاربع یروادهیپ یآثار و کارکردها

این است که ایزن راه،  ۀدهنداست؛ این نشان

راه عشزق اسززت؛ منتهززا نززه عشززق مجنونانززه، 

عشزق همززراه بصززیرت؛ مثززل عشززق اولیززا بززه 

َک ََل ُحبَّ ُا َّ اِر َالل  »خدا؛  َک ََل ُزقنی ُحبَّ َم  ُیِحبُّ
؛ ایزن حزب «وِصُلنی ِالی ُقرِبَک ُحبَّ ُکِ   َعَشٍ  یُ 

و این عشق، عشق همزراه بزا بصزیرت اسزت؛ 

ِکشد، فهمد و این جاذبه او را میداند، میمی

 1.ِکشداین مغناطیس او را می

 داشتن نهضت حسینیزنده نگه (ح
 ۀب رگداشت اربعی  حسینی که در تعلیماات الما

کیاادباار آن  اطهااار و ساافارش بساایار شااده  تأ
 تاری  عاواملی اسات کاه موجا است  از مه 

کااربال و  ۀشااود مکتاا  عاشااورا و حادثااماای
و اصااحاب  همااواره  حساای امااا،ت یاامظلوم

عناوان یاک فکار ساازنده و صورت زناده و باهبه
بناابرای   بخ   باقی و جاوید بماند.الها، ۀحادث

غمبار  ۀاطرخ یای  و احی  و پاسداشت اربعیرکت
 یهاادر زماان ییرم  تداو، شور عاشورا  عاشورا

                                                                  

 ی  دسترسا3/9/5391بسیایان   با در دیدار یااما، خامنه بیانات. 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34995 در:



 در مسیر عشق   30

  و یتشا یایاساب  اح یژگای  ویبعد بوده و هم
اهمیات  .شاده اسات اطهار ۀ  المیراست ۀریس

 اربعی  در آن است که در ای  روز  با تدبیر الهاِی 
یاااد نهضاات حسااینی باارای   خاناادان پیااامبر

درسی . دشگااری همیشه جاودانه و ای  کار پایه
دهد  ای  است کاه بایاد یااد می که اربعی  به ما

طوفااان شااهادت را در مقابال  ۀحقیقات و خااطر
اربعای  اماروز . داشاتتبلیغات دشم  زنده نگه 

ثر  برای انتشار پیاا، ؤبسیار مه  و م ۀبه یک رسان
 امااا،. نهضاات عاشااورا تباادیل شااده اساات

ظرفیات ایا  گردهماایی و  ۀدربار ایخامنه
داشات  نهضات در معرفی و زناده نگاهی روپیاده

 فرماید:می سیدالشهدا
 یزززک حادثززز

ً
 ۀراهپیمزززایی اربعزززین، حقیقتزززا

مزززا نزززه فقزززط در دوران  .نظیزززری اسزززتبزززی

یززک چنززین  مززاخودمززان بلکززه در تززاری  هززم 

اجتماع و حرکتی را در دنیا سزرا  نزداریم کزه 

تر از سال قبل اتفاق بیفتزد. ایزن هر سال گرم

نی در گسززترش معرفزززت بزززه یحرکززت حسززز

امززروز احتیززاج  نقزز  دارد... حسززینامززام
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را بززه دنیززا  علززی بززن داریززم کززه حسززین

بشناسانیم؛ دنیای دچار ظلم و فساد و دنائت 

و لئامت، محتزاج معرفزت آزادگزی حسزینی و 

یززت حسززینی اسززت. امززروز مززردم دنیززا،  حر 

غزرض، بزرای هزای بزیهای دنیا، ملزتجوان

تپززد؛ هایشززان مززییززک چنززین حقیقتززی دل

بزه دنیزا معرفزی بشزود،  حسزینامزام]اگر[ 

شزده  معرفزیشده است، قزرآن  معرفیاسالم 

است. امزروز بزا صزدها وسزیله علیزه اسزالم و 

شززود؛ در علیززه معززارف اسززالمی تبلیززغ مززی

کفززر و  ۀجبهزز ۀمقابززل ایززن حرکززت خصززمان

توانزد استکبار، حرکزت معرفزت حسزینی مزی

سزتد و حقیقززت تنزه سزینه سزپر کنزد، باییزک

کنزد.  معرفی اسالم را، حقیقت قرآن را به دنیا

منطق دفاع از حق  ،علی بن منطق حسین

اسززت، منطززق ایسززتادگی در مقابززل ظلززم و 

طغیززان و گمراهززی و اسززتکبار اسززت. ایززن 

است؛ امروز دنیا به ایزن  حسین اماممنطِق 

منطززق نیازمنززد اسززت؛ امززروز دنیززا شززاهد 

فسززاد  حاکمیززتکفززر و اسززتکبار و  حاکمیززت

ظلزم اسزت؛ ایزن  حاکمیتاست، دنیا شاهد 

، پیززام نجززات دنیاسززت؛ حسززین امززامپیززام 
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حرکززت عظززیم اربعززین ایززن پیززام را در دنیززا 

و بزه فضزل الهزی و بزه حزول و  کندمنتشر می

الهززی و بززه توفیززق الهززی، ایززن حرکززت  ۀقززو

 1.روز تقویت بشودبایستی روزبه

ی اربعی  را روپیاده  بهات العظمی اللهآیت
باه  حسای اماا،بهتری  فرصت بارای معرفای 

کیدجهانیان دانسته  بر ای  نکته   :کردند کهمی تأ
 را مززردم عززالم، حسززین ۀاالن هنززوز همزز

شناسند و این تقصیر ماست؛ چزون مزا نمی

طوری فریزاد نززدیم کزه  برای سیدالشهدا

 2.عالم صدای ما را بشنود ۀهم

برکات زیاارت اربعای  و راهایماایی اکنون به 
شاده  سؤالمیلیونی در آن  برای جهانیان  چندی 

هماه انساان   ای  حسی  کیست و چارا ایا  :که
باوجود تما، مشکالت و خطرات و کمبودها  سر 

 اند؟!سوی حر، او را قصد نموده به بیابان نهاده و
                                                                  

داران عراقای  در دیدار جمعای از موکا  ایبیانات اما، خامنه. 1
-https://farsi.khamenei.ir/speech در:  ی  دسترساااا۱8/۶/5397

content?id=43490. 

 ۀمؤسسا  قا   در محضار ب جاترخشااد   ی محمدحس. 2
 .304  ص5371  سمات یفرهنگ



 33      نیاربع یروادهیپ یآثار و کارکردها

 دینیهای و تبلیغ ارزش ترویج (خ
هااا قیااا، باارای احیااای ارزش  قیااا، سیدالشااهدا

واصول انسانی همچون: برقاراری عادالت و تاأمی  
اساتبدادی   ۀبردن سلطقسک و عدل اجتماعی  ازبی 

کمیاات ساالطه و زور  املاات از ح ۀآزادسااازی اراد
 معناایباه سااالریساتهیشا ع ت  آزادی و آزادگی 

 و حقاو  یجامعه  احیاا ۀادار شئون ۀهم در واقعی
 دساات شاادنوتاااهک ماارد،  اجتماااعی هاااییآزاد

باا تبعایو و  ریگیپ ۀمبارز و عمومی اموال غارتگران
 کههنگامی فساد و... بود. برای نمونه  سیدالشهدا

رمقی بارای جنگیادن نداشات   و بود افتاده  یزم بر
ای را   جملاهردنادک را هامهیخ آهنا نامردمان وقتی
تاا تواند منشاور جاویادان انساانیت که می کردبیان 

 روز قیامت باشد. حضرت فرمود: 
   یدِ  دِ کدِ  لَ یکداَن إِن َلدِ  یُسدِف یَةَة  ِل أبِ یا ِش ی
دوا أِحدَرارا  ِفدکِنُتِ  َ  َتَخداُفوَن اِلَشَةداَد فَ کََل  ُُ  یو
ِندُتِ  کِ  إِن کِ  َهِذِه ََلاِرِجُةدوا إَلدی أِحَسدابِ کایُدُِ 

 1.َشا َتِزُعُشونکَعَربا  
 نیززد اگززر ،انیسززفابززی خانززدان روانیززپ ای

                                                                  
 .15 ص  01 ج  همئنمالسی  محمدباقر . 1
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 در الاقزل د،یترسنمی امتیق روز از و دیندار

ن اگززر بززه دیباشزز آزاده خززود ییایززدن زنززدگی

گمان خود از نزااد عزرب هسزتد، بزه شزئون 

 اجدادی خود بازگردید. و ناادی و آبا

  یاا باا  جهاان آزادگاان سرور   یحساما،
 ریاز در آناان مادفون و خفتاه هایوجدان جمله

و  داد قارار مخاطا  را جااهلی عاادت خروارها
 باه احتارا، را خود نهضت انکار از ییک  یچن یا

 .داد قارار  آزادگای و آزادی عنایی انسانی  اصول
 ۀشک بقا و جاودانگی نهضت عاشورا  در سایبی

ها و تعالی  انسانی است که در کال، همی  ارزش
 ؛گار باودو اصحاب  جلوه و رفتار سیدالشهدا

فارغ از اینکاه   هاانسان ۀهایی که برای همارزش
ناد. ارا،تاب  چه دی  و ماهبی باشند  ماورد احتا

برای احیا  تارویج و  اربعی  حسینی فرصت نابی
 اسالمی و انسانی است. یهاتبلیغ ارزش

 نماد شور و شعور حسینی امت اسالم (د
اربعی  نماد شور و شاعور حساینی امات اساال، 
است. اربعی  بیانگر ای  حقیقت است کاه امات 
اسال، با همان شاور و شاعور در راساتای تحقار 
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اهداف نهضت حسینی ایستاده اسات و هرگا  از 
کشاد و نمای و اهداف ب رگ خود دستها آرمان
 آید. اربعی  ای  پیا، را به جهان مخاابرهنمی کوتاه

ویژه شیعیان بر سر هنوز امت اسال، به کند کهمی
اند و حاضرند در ایا  راه جاان عهد خود ایستاده

 در بیاانی  ایخامناهاماا،خود را فدا کنناد. 
 فرماید: می

 ،آمززدن بززر سززر مزززار سیدالشززهدا ۀمسززئل

با ایزن  .درحقیقت امتداد حرکت عاشورا بود

و  علزی بن کار خواستند به پیروان حسین

و مسلمانانی کزه  خاندان پیغمبردوستان 

تحززت تزز ثیر ایززن حادثززه قززرار گرفتززه بودنززد 

بزا  مسئلهتفهیم کنند این حادثه تمام نشد؛ 

گزرفتن و کزردن و اسزارتشزدن، دفزنکشته

بعززد رهززاکردن اسززیران خاتمززه پیززدا نکززرد؛ 

بززه شززیعیان یززاد دادنززد . ادامززه دارد مسززئله

اینجا محل اجتماع شماسزت؛ اینجزا میعزاد 

شدن در ایزن میعزاد، بزرگی است که با جمع

شیعی و هدف بززرگ اسزالمی  ۀهدف جامع

 .مسلمین را باید بزه یزاد هزم بیاوریزد ۀجامع

تشززکیل نظززام اسززالمی و تززالش در راه آن 
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ن حتی در حد شزهادت، آن هزم بزا آن وضزع

این چیزی اسزت کزه بایزد از یزاد مسزلمانان 

آن بزرای همیشززه زنززده  ۀرفززت و خززاطر نمزی

 امززام، آمززدن خانززدان پیغمبززر .انززدممززی

کربال در اربعین به  و زینب کبری سجاد

 1.دبه این مقصود بو

 تقویت هویت شیعی (ذ
در زمااان  یریااگشااکل یعه از همااان ابتاادایشاا

   خونباار و ی  پرفرازونشیکنون  تار تا امبریپ
ان یعیشاا. شااته اسااتاساار گارا پشاات یدشااوار

 یهاتحت ست  و جفا بوده و قدرت یتیهمواره اقل
بلکاه  و تیادر اکثرهاا آن حاک   خواهان هض 

با اساال،  یامروزه که دشمن. اندبودهها آن ینابود
به  یترشندهتر و کُ مرات  خطرناک  ابعاد بهیو تش

  یفرهنگ گوناگون یخود گرفته و دشم  با اب ارها
و   یمکتا  تشا یدرصدد نابود یو نظام یاسیس

است  استفاده از  تیبکردن چراغ اهلخاموش
                                                                  

تهااران   ۀهااای نماااز جمعاادر خطبااه ایبیانااات امااا، خامنااه. 1
-https://farsi.khamenei.ir/speech در:  ی  دسترساااا۱0/8/53۶۶

content?id=21497. 



 39      نیاربع یروادهیپ یآثار و کارکردها

ت یات هویاکاه باه تقو یمشاروع یاب ارها ۀهم
  یو نماا یماهب  انساا، درونیو تحک یماهب

ظاال   یهاعه در برابر قدرتیاقتدار و صالبت ش
 یمها  و ضارور یافهیرساند  وظیجهان مدد م

گونااگون باا  یهااوهید به شیفرزندان ما با. است
خاود آشانا شاوند و آن را  یعیشا یت مااهبیهو

ساااالر  یسااوگوار. دار کنناادشااهیدرون خااود ر
  یاز ماؤثرتر یکای دان حضرت اباعبداللهیشه

ج معااارف ی  و تاارویاایاساات کااه بااه تب یرسااوم
در  تیبفرهنا اهل یهاهیت پایو تقو یاسالم

 یروادهیامراس  پ. رسانده است یاری  یطول تار
دوساتان  ۀ  که با حضور عاشقانه و خالصانیاربع
ت و زباان  انااا، یامل هار از   فاارغتیباهل

و  ییآشانا یهاا  فرصاتیاز بهتر یکید  شویم
ان یعیشا یو فرهنگ یاسی  سیر روابک معنویتعم

  و یاسااده  مال ی  مراس  در قالبیا. جهان است
گار یاز هرگونه خشونت و تعرض به د ینر، و عار

مقتادر و  یعناوان امتاان را بهیعی  شیفر  اسالم
  مناساک یکرده و ضام  نماا یباصالبت معرف

 یاریو هوشا یکااارچگیا، وحادت  یا  پیعیشا
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. زنادیاد مایارا به دشمنان و بادخواهان فرها آن
کاه  رسادمایبه کماال خاود  ی  مه  وقتیالبته ا

اااان یدر کنااار شااور و ه ینیزالااران حاار، حساا
دهند  ی  مراس  از خود نشان میکه در ا یمقدس
باه آن ابند و باتوجهی  دریآن را ن یمعرفت یهاجبنه
 1.  مراس  شرکت کنندیدر ا

 مقاومت و ایستادگی ۀتقویت روحی (ر
تاس  واقعی مقاومت و ایستادگی برخاسته از عمار 

تاااوان در نهضااات مااای ایماااان و معنویااات را
که تما، لحظاات طوری ؛مشاهده کرد سیدالشهدا

 ۀلحظاباهماندگار و لحظاه ۀ  حماسیا یهاو صحنه
 یساتادگیا و مقاومات درس عاشاورا نانیآفرحماسه

و پایاداری سااالر  مقاومتهای بیان جلوهدر . است
چناان در همی  بس که در روز عاشاورا  آن  شهیدان
کاه  ندداشات ایبرافروخته ۀهمه شدالد  چهر میان آن

   گوید:مسل  می ب  حمید
                                                                  

اهمیاات و نقاا  زیااارت »احمدرضااا دردشااتی   .. ر.ک1
آباااان  https://kayhan.ir  5۱ :  دسترسااای در«اربعااای 

539۶. 

https://kayhan.ir/
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َُ َمکُثورا  ق   َقد ُقِتَ  َُللُدُه ََل  ِه ما َرأی هدُ  أََل الل 
 َجَناُدا    َامضدی  جأشا  ََل رَبُ  أصحاُبُه أَبیِتِه َل 

 1.ِمنُه 
سوگند به خدا هرگز مرد مغلزوب و گرفتزاری 

خانززدان و یززاران  ، را ندیززدم کززه فرزنززدان

و  حزال دالورتزردرعزیِن  و کشته شزده باشزند

 .باشد از حسینتر مقاوم

 و یااران   و اساتقامت حسای اما،سخنان 
در یک جناا کاامال  ناابرابر  و قاطعیات و ها آن

کدا، صدها درس مقاومت به ما  هرها آن صالبت
و  دهااد کااه امااا،آمااوزد و نشااان ماایماای

 ۀتااری  روحیااپروردگااان  دارای عااالیدساات
  اند.فداکاری و ایثار و نیروی مقاومت بوده

مقاومت و ایساتادگی  ۀاربعی   ثمر ۀخود واقع
 و زیناا  کبااری حضاارت سیدالساااجدی 

های کاربال رسانادگی پیا،. مقاومت و ایستاست
نشادن در ناپایری  تسلی ها  ست سختیدر برابر 

هاا در میادان مباارزه برابر ظالمان  تحمل سختی
ن شکست ظاهری را تبدیل به یک پیروزی آ  ...و

                                                                  

 .555   ص۱   جهمئنمفید  محمد ب  محمد . 1



 در مسیر عشق   60

پیاا، کاربال را جهاانی  و کرده حقیقی و جاویدان
هااای مناساا   در فرصاات جااا دارد کااه درکاا

اساالمی  ۀبرای آحاد جامعهای مقاومت آن جلوه
د تا عالوه بر اشکی که بار مظلومیات شوتشریح 

الگاو و ها آن شود  من شهدای کربال ریخته می
روی اربعی  یکی پیاده ۀحماسراه قرار گیرد.  ۀنقش

 اساتتحقر ای  هدف ها برای از بهتری  فرصت
ومات و مقا ۀروحیا یارتقاا  آن ۀشک ثماربی که

 ۀایاااد یاک پشاتوان و ایستادگی در امت اساال،
 ؛ر دنیا خواهد شدعظی  برای مقاومت اسالمی د

ای ساانهرروی اربعای  باه پیاادهکه اماروزه چنان
پرقاادرت باارای نهضاات اسااالمی و مقاوماات 

 دلیلشک به همی  بی .یل شده استتبداسالمی 
ن اظال  و مستکبر و باطل هایومتکح است که
 تاالش ظرفیات اربعای    یاا کدر ن  بااو معاند

و آن را کاری عباث و  ردهک ،یتضع را آن کنندمی
از ایا   یان یحسینیان و عاشورا تا لغو جلوه دهند
 ظل  هیعل و رندینگ انساا، ۀیروح همای  ب رگ 

 . ندیبرنخ زمان ظالمان و
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 والیتمداریتقویت ( ز
تری  مبانی ارزشی دیا  مداری از مه والیت ۀروحی

 حسای  اماا،در عصار  .آیادحساب میاسال، به
اماا قیاا،   رناا شاده باودکا ای  روحیاه شدت به

هماراه یااران  و استقامت حضرت به سیدالشهدا
تا پای جان و نثار جانشاان در راه خادا  دوبااره ایا  

 کاهطوری  اسالمی زنده کردروحیه را در میان امت 
 عناوانبه ربالک یشهدا گرید و یعل ب   یحس قبر

 و تیاباهال راه انیاراه و خادا عاشاقان عادگاهیم
 .  درآمد اللهلیسبیف مااهدان
اربعی  به نماد عشر و محبت و مودت   امروز

و سمبل والیتمداری شیعیان تبدیل  بیتبه اهل
اربعی  با مفهو، مرد، در مسیر زیارت  شده است.

طاور نسابی آشانا والیت و ثمرات آن هرچناد باه
 بارایجریان اربعی   تمرینای   درواق  .شوندمی

  و تمرینی در مسیر همسویی با منویات اما، عال  
یات عصامت و ب قرارگیری در ناور والیات اهال

الله جوادی آملی حضرت آیت .است تطهار
 و کنادمای تعبیار «ساتون والیات»از اربعی  باه 

 فرماید: می
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اهمیت زیارت اربعین، تنها به این نیسزت کزه 

بلکززه طبززق ایززن  ،ایمززان اسزتهززای از نشزانه

روایت، در ردیف نمازهزای واجزب و مسزتحب 

گونه که نمزاز، قرار گرفته است. بنابراین همان

ستون دین و شریعت اسزت، زیزارت اربعزین و 

امزا مهزم  ؛کربال نیز ستون والیت است ۀحادث

آن اسززت کززه دریززابیم نمززاز و زیززارت اربعززین 

 1کند.می انسان را چگونه متدین

زالران اربعینی  در ای  همای  ب رگ    بنابرای 
مقیاد باه   تحت امامات و والیات اباعبداللاه

شاوند های ایمانی و اخالقی میتری  ارزشعالی
را  بیاتنوینی از ثمرات والیات اهال ۀو تارب

توانناد در طاول ند و ای  تاربه را میکنتاربه می
 .ی دهندسال اربعینی خوی  تسر  

   دینی و همبستگی ایجاد وحدت (ژ
ی اربعی  تالای همبساتگی اجتمااعی و روپیاده

یی اعاشاورهاای آماوزه ۀگرایی انساانی برپایاه 
هاای در گردهمایی اربعی  عالوه بر گاروه است.

                                                                  

  شکوفئیی لق  در ن ضات حساینیعبدالله جوادی آملی  . 1
 .9 ص  5393ق   اسرات  
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ی  حمساالمانان شاایعه  مساالمانان ساانی  مساای
 ایاا دی و پیااروان دیگاار ادیااان هاا  حضااور پیاادا

نماد وحادت  را به اربعی و ای  حضور   کنندمی
هاای و ارزش بستگی عاشقان سیدالشهدامو ه

 تبدیل کرده اسات دینی و انسانی از سراسر جهان
 انداختااه کااه همااواره رعاا  باار دل دشاامنان 

 باا رگ را بازمهندساایهااای محاساابات قاادرت
فرصات ب رگای   تاما  با رگ اربعای  کند.می

تواند از ای  ظرفیت برای می است که امت اسال،
هااایی کااه وحاادت و انساااا، مقابلااه بااا گااروه

و  تابند و به دنبال ایااد فاصلهمسلمانان را برنمی
بای  مسالمانان هساتند  اساتفاده کناد و  شکاف

در ایاااد انفکااک بای  مسالمانان را ها آن ۀتوطئ
ن آحفظ ای  ثماره مساتل ،  شک بیخنثی سازد. 
ن از شاعارها و نمادهاای ملای ازالر ۀاست که هم
کنناد  مای تفرقه و جادایی ایاااد ۀخود که شالب

گارد  حسای اماا،دوری کنند و همه زیر لوای 
آمده  شکوه و همبستگی امت اسال، را به جهاان 

در   ایخامناهاما،ضرورتی که  ؛مخابره کنند
 فرماید:می اشاره به آن
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ها کشزور در راهپیمزایی اربعزین شزرکت از َده

 .شززوندکننززد و میهمززان مززردم عززراق مززیمززی

سززعی کنززیم در ایززن راهپیمززایی پیونززدهای 

مسززتحکم بززین بززرادران مسززلمان را بیشززتر 

کنیم؛ پیوند بزین عراقزی و غیرعراقزی، پیونزد 

ی، پیوند بین عزرب و فزارس و  بین شیعه و سن 

رد؛ این پیوندها مایز رذ و ک   ؛سزعادت اسزت ۀت 

. ایززن پیونززدها آیززت رحمززت پروردگززار اسززت

دشمن سعی در تفرقه دارد که نتوانسته است 

 1الهززی نخواهززد توانسززت. ۀو بززه حززول و قززو

امسززال اربعززین  ۀعجیبززی بززود حادثزز ۀحادثزز

کربال. ایزن راه را دشزمنان اسزالم و دشزمنان 

رده بززه خیززال خززود مسززدود کزز بیززتاهززل

ینیززد چززه حرکززت عظیمززی اتفززاق بببودنززد. 

در کنزار هزم قزرار هزا افتاد. وقتی حتی جسم

اگزر  کنزد.جور انعکاس پیدا میگیرد، اینمی

مزززا بزززا هزززم باشزززیم، کشزززورهای اسزززالمی، 

رق سززنی و شززیعه و ِفززززز  هززای مسززلمانملززت

هایشان با یکدیگر دل ز مختلف تسنن و تشیع

                                                                  
 داران عراقای در دیدار جمعای از موکا  ایبیانات اما، خامنه. 1

-https://farsi.khamenei.ir/speech در:  ی  دسترساااا۱8/۶/5397
content?id=43490. 
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 ظززنصززاف باشززد، نسززبت بززه یکززدیگر سززوء

نیزت نداشزته باشزند، بزه نداشته باشند، سزوء

یکززدیگر اهانززت نکننززد، ببینیززد در دنیززا چززه 

اتفاقی خواهد افتاد، چزه عزتزی بزرای اسزالم 

 1؛ وحدت.شدن وحدت ددرست خواه

 ۀو مایت اقتدار و قدرت امتت استالمیانعکاس  (س
 اعزاز ملت اسالمی

نماااد اقتاادار و  اعاا از اسااالمی و ۀمایاا اربعاای 
خواهاان و هامت اسال، در برابر زیادنمایی قدرت

 اجتما  با رگ فرصاتی مناسا  مستکبران است.
تواند عظمت ناشی از اجتماا  امات می است که

. گردهمااایی اسااالمی را بااه ر  جهانیااان بکشااد
پیاا، روشانی بارای طاغوتیاان  اربعی  شکوهمند

فریادی است که بار سار  درحقیقت  دارد وعال  
پیاا، را باه جهانیاان  و ایا  شاودمی ظالمان بلند

اااکناااد کاااه محمااای مخاااابره ی  و عاشاااقان ب 
                                                                  

در دیدار با مسئوالن نظاا، و میهماناان  ایبیانات اما، خامنه. 1
المللاای وحاادت اسااالمی  وهشااتمی  کنفاارانس باای بیساات

-https://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ی  دسترسااا59/54/5393

content?id=28622. 
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سی باه آن حضارت  در برابار با تأ هداسیدالش  
د و هماواره ناآورظل  و فساد سر تسلی  فرود نمی

مستضاعفان و  ۀکننادخود را حامی حار و یااری
ای  اجتما  با رگ ایا   .دندانمی محرومان عال 

اساتکباری و هماراه دارد کاه اگار ساران پیا، را به
اگر بخواهند ها نشاندگان مرتا  و تکفیریدست

 بیاتاهلبه مقدسات اسالمی و کیان اسال، و 
تعرضی بکنند  ای  محباان و عاشاقان و رهاروان 

هستند کاه باا بسایج عماومی  در  هداسیدالش  
ساات  و  ۀخواهنااد ایسااتاد و ریشااهااا آن مقاباال

 دلیالبه همای  ند. ب  برخواهند ک   از ستمگران را
 ویااژهبااه عااال   مسااتکبران تمااا،اساات کااه 

 قاوای تما،  مریکاییا و صهیونیستی هایدستگاه
 کننادمی تراشیمان  و گیرندمی کاربه را شاندخو
 شاادتباه هاااآن .نگیارد شاکل حرکاات ایا  کاه
 اقتادار و قادرت نماد که را حرکت ای  کوشندمی

 مراس  یک به کرده  رناک  است  اسالمی امت
 دارد عاطفی و احساسی عدبُ  فقک که ساده ماهبی

 ایا  باه اشااره در ایخامناهاما، .دهند تن ل
 :فرمایدمی اربعی  پیا،
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هززایی از ایززن اجتمززاع را مززا هرجززا نمونززه

ها در کنزار ها، جسمنمشاهده کردیم، ولو تَ 

هم قرار گرفتند، دیدیم انعکزاس آن در دنیزا 

شرف و آبروی اسزالم و مسزلمین شزد؛  ۀمای

شزد. نمزاز عیزد را کزه  آبروی پیغمبزر ۀمای

گیززریم، خززوانیم، کنززار هززم قززرار مززیمززی

ذ  َجَةلَتدُه ِللُشسدِلشیَ  عیددا  ََل »گوییم: می َالَّ
ددٍد  خددرا  ََل َشددَرفا  ََل َکراَمتددا  ََل َمزیدددا   ِلُشَحشَّ ُُ

؛ «

ها در نماز، گرفتن جسم ِصرف کنار هم قرار

زت  ۀمای پیغمبر برای شرف است؛ برای ام 

اعزاز و احترام اسزت. اجتمزاع  ۀاسالمی مای

جور است. امسال شزما مالحظزه حج همین

هزا انسزان کردید در اربعین حسینی میلیون

در کنار هم قرار گرفتنزد؛ خزود ایزن حرکزت 

البتززه ز هززا عظززیم یززک جمعززی از مسززلمان

ی  ز هزا هزم بودنزدمخصوص شیعه نبود، سن 

 ،که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند

تزرین گردهمزایی آن را بززرگ ،تجلیل کردند

هایی حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنعالم به

 1کنند.که دارند مسائل اسالمی را رصد می

                                                                  

 .همئن. 1
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 از یکای عناوانباه نییحسا اربعی  از لهمعظ 
 یااد اساال، دنیاای اماروز قدرت و تقو   مصادیر

 :فرمایندمی و کنندمی
ت را امروز دنیزای اسزالم  یکی از مصادیق قو 

کنزززد و آن راهپیمزززایی دارد مشزززاهده مزززی

َتَطةُت  ِمد  َلا َلُا  َما اِسدِعدُّ أََل »اربعین است؛ 
ة ت اسالم اسزت،  «.ُقوَّ راهپیمایی اربعین قو 

ت جبهز ت حقیقزت اسزت، قزو  مقاومززت  ۀقزو 

جزور اجتمزاع عظزیم اسالمی است کزه ایزن

سززمت کززربال، افتنززد بززهمززیمیلیززونی راه 

ززه و اوج ، بززهسززمت حسززینبززه
 
سززمت قل

آزادگزان  ۀافتخار فداکاری و شهادت که همز

 1.عالم باید از او درس بگیرند

 و مبارزه با دشمنان دین استکبارستیزی (ش
فۀ و شاخصتری  مه   حسای اما،نهضت  ۀمول 
 و مبارزه با استکبار و طااغوت باود وستی ی ظل 

 : استصراحت آمده به بیان سیدالشهداای  در 

                                                                  

آمااوختگی در مراساا  داناا   ایامااا، خامنااه . بیانااات1
  دسترسی   ۱5/8/5397حسی دانشاویان دانشگاه اما،

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43767در: 
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ی َلدِ  أِخدُرِج أِشدرا  ََل َ  َبِطدرا  ََل َ  ُمِفِسددا  ََل َ    ُ أ
دِة  مَّ

ُ
ِِ ِفدی أ َُ ِلَطَلِب اِ ِصدََل َشا َخَرِج َُّ ظاِلشا  ََل إ

رِ  َجد  
ُ
َادی َعدِ  یأ ُِ ُد أِن  ُمدَر ِبداِلَشِةُرَلِ  ََل أ

ِبدِ   یَعِلد یََل أِبدَرِة َجدد   یَر ِبِسدیِر ََل أِس کاِلُشِن 
 .1َطاِلٍب أِبی

بر کشی و خودپسندی و تکهمانا من برای سر 
نمودن خارج نشدم ]قیزام ردن و ظلمکو فساد 

ه مزن بزرای اصزالح و کزتحقیزق ردم[. و بزهکن
 ارهزا[ در میزان امزت جزدمکردن ]کدرست

ی سزفارش و از کزخواهم به نیردم و میکقیام 
رسزول م جزد   ۀر ینم و مطزابق سزکزبدی نهزی 

رفتزار  طالزب ابزی بزن و پزدرم علزی خدا
 نمایم.

 اماا، بر ساوگواری تأکید همه از رموز ای  یکی
زنااده   و ب رگداشاات اربعاای  حسااینی حساای 

باا  مباارزه ۀداشت  همی  شعار و تقویت روحیانگه
 برقاراری  درحقیقات. است طاغوتیان و ستمگران

، و محاار   ۀعاا ای حسااینی و نکوداشاات آن در دهاا
و  الماه خک و احیای جهاد مقدس کی اربعی  

و  ظالمااان بااه و اعتااراض آنااان مظلومیاات تبیاای 
                                                                  

 .3۱9   ص00   جهمئنمالسی  محمدباقر . 1
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 باه شاهادت فرهنا   و انتقالاز مظلومان حمایت
 تماا، هادف حقیقتای کاه ؛اسات آیناده هاینسل

 اماا، ر قیاا،و د است شده خالصه در آن امامان
تار تر و عمیارآشکارتر  جام تر  روش  حسی 

امیداشت روز عاشاورا تبلور و ظهور یافته است. گر
داشت  دیا  اساال، و و اربعی   درحقیقت زنده نگه

که الحمدللاه اثرگااار  مبارزه با دشمنان دی  است
هایی است اندازیدلیل  ه  سنا .ه  بوده است

باود کاه هاا دهند. ساالمی که در ای  مسیر اناا،
آن  ۀرا گرفته بودند. امروز که بستر و زمینجلوی آن 

کنند ماان  می مختل، تالش یفراه  شده به انحا
 و تبلیغ آن بشوند.  آن از گسترش

 طلبانهحقهای و قیام بیداری امت اسالم (ص
حقی که در جهان اسال، پس بههای تما، نهضت

  وجاود آماده اساتباه حسی  اما،از شهادت 
  ازقبیاال قیااا، تااوابی   قیااا، مختااار و ماننااد آن

قیاا، عاشاورا  ۀشان یاد و خااطراصلی ۀمایدست
قیااا، و نهضاات   بااوده و خواهااد بااود. درواقاا 

های خفتاه را بیادار کارد و وجدان سیدالشهدا
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هااای متعااددی در هااا و قیااا،نهضاات ۀسرچشاام
شد. هرچند برخی از سردمداران  اسالمی ۀجامع

بودناد  ساازفرصتو  رادی ماجراجوها افای  قیا،
آوردند تا حرکتی را پدید می بیتاهلکه به نا، 

به اهداف دیگار خاوی   ومرد، را به دنبال داشته 
هااا امااا بساایاری از ایاا  حرکاات  ناادبیا دساات

 مسایرطل  و هواخواه عتارت بودناد کاه در حر
 قاتالن از حسی  اما،ا، خون قانتاحقا  حر و 

 افکااار در عمیقاای ثیرأتاا و ندپیوساات وقااو بااه وی
 جااباه ظال  هایحکومت با مبارزه برای عمومی

 .ندگااشت
کااه  نیاا  انقااالب شااکوهمند اسااالمی ایااران

بخا  و هاای آزادیسرآغازی برای وقو  جناب 
های بیاداری اساالمی در مصار  تاونس  حرکت

آیاد  حسااب مایلیبی  یم   لبنان و فلسطی  باه
در زمان معاصر  حسی  اما،نتایج قیا،  ۀازجمل
 ۀرغا  اینکاه از ایا  واقعاامروز نیا  علایاست. 

داشت  زنده نگهگارد  تاریخی سالیان متمادی می
آن در  ۀکه یک نماود و جلاوا  قیا، سیدالشهدا

 ا کنادمای اربعی  حسینی تبلاور و ظهاور پیادا
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ازپاای  قلماارو و قلاا  و ذهاا  باای  تواناادماای
ای در تااازههااا را فااتح کاارده و خااون انسااان
و ایا  حقیقات را  دکن های انقالبی ت ریرحرکت

 : کند که اثباتبار دیگر 
   َ  یالُشؤِمن ُقُلوِب  فی َحراَرة   ِ  یاِلُحَس  ِلَقِتِ   نَّ إ

   1.أَبدا   َتِبُردُ 
 مممنزان قلزب در آتشی نیحس شهادت از

 و سززردی هرگززز هکزز ه اسززتشززد افروختززه

 .ردیپذنمی خاموشی

ن تااالش احاکمااان و مسااتکبرهمااواره اینکااه 
شعا  قیا، عاشورا را محادود باه زماان و  اندکرده

ی اربعی  روپیادهیا نسبت به   مکان خاصی کنند
است که به  دلیلایااد شبهه و تردید کنند  به ای  

فرهناا الهای و  ۀماان  اشااعای  وسیله بتوانناد 
 .دشونتاریخی آن 

 بخشی به جهاد تبیینفرصت تحقق (ض
یکای  همیشه و حقایر و تبیی  معارف روشنگری

ران س انبیا  علما  متفک  دانایاان و   از وظای، مقد 
                                                                  

و مساتنب   الوسائل مساتدرکمحمدتقی ناوری   ب  حسی . 1
 .357   ص54 ج همان   المسئل 
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  ادیاان ی  پرفرازونشیتار 1بوده است.مصلحان 
 یالهی همگی نشان از ای  حقیقت دارد که انبیاا

الهی و رهبران دینی  همواره به دنبال روشنگری و 
زدایاای و تبیاای  معااارف توحیاادی باارای غفلاات

از انااد. کااردن حیاارت و جهالاات بااودهبرطاارف
و  اکار،زمیناه رساول ایا  ها دربرجستگان آن

قادری به مسئلهای  . اندبوده علی  منانؤم امیر
 پررنااا بااود کااه امیاار اکاار،رسااول ۀدر ساایر

 :ه استدودر وص، آن فرم منانؤم
ِه َقدِد أِحَکدَ  َمَراِهَشدُه ََل أِحَشدی  ار  ِبِطب  َطِبیب  َدَلَّ
ِلدَک َحِیدُ  اِلَحاَجدُه إَلِیدِه ِمدِ   َُ َمَواِسَشُه َیَضُع 
دع   اٍن ُص   ََل أِلِسدَنٍه ُبِکدٍ  ُمَتَتب  َُ ُقُلوٍب ُعِشٍی ََل  

  2.ِبَدََلاِئِه َمَواِضَع اِلَغِفَلِه ََل َمَواِطَ  اِلَحِیَرهِ 
ار کززه بززا طززب  خززوی   او طبیبززی اسززت سززی 

هزای  را مرهم ؛پردازدهمواره به گردش می

خوبی آمزاده سزاخته، حتزی بزرای مواقزع به

                                                                  
در دیاادار جمعاای از روحااانیون   ایبیانااات امااا، خامنااه. 1

-https://farsi.khamenei.ir/speech در:  ی  دسترساا۱/۱/5388
content?id=2883. 

ح یتصاح  البالغاهن اج شری، الرضای   ی. محمد ب  حس2
 .547 ۀخطب   5050صالح  ق   هارت   یصبح
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ها، ابزارش را کردن محل زخماضطرار و دا 

 و هززای نابینززابززرای قلززب ،گداختززه اسززت

بززا  ؛هززای گنززگهززای ناشززنوا و زبززانگززوش

جزززوی بیمزززاران وداروی خزززود در جسزززت

 .شده و سرگردان استفراموش

یکی دیگار از برجساتگان و  حضرت زین 
 ۀتبیای  باود کاه توانسات حادثا ۀالگوها در حوز

در   ایخامنااهامااا،کااربال را ماناادگار کنااد. 
 فرماید: می نق  تبیینی حضرت زین  به اشاره

چهزل روزی کزه از عاشزورا تزا اربعزین اتفززاق 

افتززاده، یکززی از مقززاطع بسززیار مهززم تززاری  

روز عاشززورا در اوج اهمیززت . اسززالم اسززت

و  است و این چهل روزی هم که بین عاشزورا

اگر . است لو روز عاشورتِ اربعین هست، تالی

روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فزداکاری 

فداکردن جان، فداکردن عزیزان، فرزنزدان ز 

است، این چهل روز، اوج مجاهدت  ز و یاران

همراه با تبیین، همراه با افشزاگری، همزراه 

اگززر ایززن چهززل روز [. اسززت]بززا توضززیح 

 وبود، اگزر حرکزت عظزیم زینزب کبزری نمی

اد حضرت و کلثومام   جناب  بود،نمی سج 

 الَجااَلدِة  ِمَ   ِعباَدَک  ِلَیسَتنِقَذ » ۀفقر  آن شاید
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ددَللَ  َحیددَرةِ  ََل  ایززن . افتززاداتفززاق نمززی« ِة الضَّ

خانزدان  ۀالعزادحرکت عظیم، این صبر فوق

 امزام و به پیشوایی زینب کبری پیغمبر

 را کززربال ۀحادثزز توانسززت کززه بززود سززجاد

 ایززن کلمزه واقعزی معنزایبزه و کنزد مانزدگار

ل تبیین  5.بود فداکاری آن مکم 

اقدا، به تبیی  حقایر و روشنگری بارای مارد، 
به  ؛همگانی استهای یکی از وظای، و رسالت

گاه جامعه  وظیفاه دارناد  ۀای  بیان که هم افراد آ
 اماا،تبیی  و تارویج حقاایر تاالش کنناد.  برای

 فرماید:می  ایخامنه
امززت  ۀملززت اسززالم و همزز ۀهمزز ۀآنچززه وظیفزز

اسالم است، مبزارزه بزرای روشزنگری اسزت؛ 

ل. هم علمزا مسزئول ۀاین در درج نزد، هزم ااو 

هزا کزردهند، هم تحصزیلاروشنفکران مسئول

منبری دارنزد،  کهکسانی ۀند، هم همامسئول

ند که روشزنگری کننزد اتریبونی دارند مسئول

و حقززایق دنیززای اسززالم را بززرای مردمززی کززه 

                                                                  

در پایااان مراساا  عاا اداری اربعاای   ایبیانااات امااا، خامنااه. 1
 https://farsi.khamenei.ir   دسترساای در:1/8/5044حسااینی  

/speech-content?id=48746. 
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دانند بیان کننزد؛ ایزن روشزنگری جهزاد نمی

اسزززززت. جهزززززاد فقزززززط شمشزززززیرگرفتن و 

کززردن در میزدان قتززال نیسزت؛ جهززاد جنزگ

شززامل جهززاد فکززری، جهززاد عملززی، جهززاد 

تبیینی و تبلیغی و جهزاد مزالی اسزت. امزروز 

 ز تبیین را ۀفریضز خاطر اینکه این فریضه را به

ای دچزار ما درست انجزام نزدادیم، یزک عزده

انززد و بززه خیززال اینکززه بززرای اسززالم گمراهززی

کننزد، علیزه اسزالم دارنزد کزار دارند کزار مزی

 ۀهای تروریستی در منطقزاین گروه .کنندمی

هزای مسزلمان سزلب ما که امنیزت را از ملزت

هززای مسززلمان انززد، آسززای  را از ملززتکززرده

هزا دارنزد بزا جزای دشزمن، ایزند؛ بزهانگرفته

هززای جنگنززد. ایززن گززروههززا مززیمسززلمان

 ،هززاهززای نزدیززک بززه وهززابیتکفیززری، گززروه

هزا کسانی هستند که زحمزت دشزمن را ایزن

آن کززاری کززه دشززمن  نانززدعهززده گرفتززهبززه

هزا دارنزد بزرای او انجزام خواهد بکند ایزنمی

هزا اخزتالف ایجزاد دهنزد؛ بزین مسزلمانمی

هززا بززا هززم سززرگرم انززد. وقتززی مسززلمانکززرده

فلسزززطین فرامزززوش  ۀجنزززگ شزززدند قضزززی

فلسزطین را  ۀشود؛ کمااینکزه دارنزد قضزیمی
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رند. باید تبیین کرد، بایزد اسپبه فراموشی می

روشنگری کرد، باید کار کزرد؛ از ایزن محافزل 

قرآنی استفاده کنید، از این اجتماعات قرآنی 

ای اسززتفاده کنیززد. شزززماها کززه از کشزززوره

های خودتزان را ارشزاد اید، ملتمختلف آمده

را بزه تعلزیم قزرآن، بزه ها آن کنید، آگاه کنید؛

جهززاد قرآنززی، بززه تبیینززی کززه قززرآن خواسززته 

ددُه یَلُتَب »اسززت ]هززدایت کنیززد[؛  دداِس  ُننَّ    ََل  ِللنَّ
دددهکتَ  هزززا را ؛ ایزززن(581 آل عمزززران: «ُتُشوَُ

 5.برایشان بیان کنید، روشن کنید

 بخشای باهفرصت طالیی برای تحقاراربعی  
جهاد تبیی  است. در ایا  گردهماایی کاه  فرمان

گیرناد و مای انساان در کناار ها  قارارها میلیون
دهناد  مای ب رگتری  گردهمایی عاال  را تشاکیل

و  فرصت مناسبی برای رهاروان زینا  کباری
شااود تااا حقااایر و ماای حاصاال سااااد امااا،

کااربردن حاداکثر و باا باه را بیان کنندها واقعیت
                                                                  

قاریااان و حافظااان برتاار بااا در دیاادار  یاامااا، خامنااه بیانااات .1
  ۱9/۱/5391 کاری  المللای قارآندر مسابقات بای  کنندهشرکت
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id در: یدسترس

=33125. 
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 و معااارف و حقااایر بااه تبیاای  تااوان و کوشاا 
گاااهی افکااار عمااومی بااه بخشاای و روشاانگری آ

افکنای  اقادامات دشام  در ابهاا،باردازند و باا 
و سااازی تحریاا،  انحااراف  کتمااان و پنهااان

جناا  ۀدر عرصانمایی و مدیریت اذهاان وارونه
مقابله کنند. البته بدیهی است که پرداخت  به نر، 

یاا  مهاا  و اسااتفاده از ظرفیاات اربعاای  در ایاا  ا
زمینه  نیازمند توجه به ال اماتی است که بایاد در 

 جای خود بدان پرداخت.

 گیری تمدن نوین اسالمیساز شکلزمینه (ط
امروزه پیوسته از تمدن نوی  اسالمی و ضارورت 

 میاانآن ساخ  باه گیاریشاکل بسترسازی برای
یاک تمادن بادیهی اسات تحقار کامال . آیدمی
ه  در قال  تمدن اسالمی از وظاای، اصالی آن

آید و تما، مسالمانان فاارغ از شمار میجامعه به
متفاااوت هرکاادا، هااای نااژاد و رنااا و ملیاات

گیری کامل ایا  تمادن نقا  ای در شکلگونهبه
ست که جامعاه چراکه ای  تمدن اسالمی ا ؛دارند

راهایماایی اربعای   شکبی .رساندمی را به کمال
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اسالمی جایگاه بسیار تمدن های در تحقر ارزش
؛ چراکه ای  گردهماایی با رگ مظهار مهمی دارد

ساز امت اسالمی تمدنهای ظهور و تالی ارزش
روی پیاااده. سااتا هاااارزش وهااا و انتقااال باااور

و هاا اربعی  ای  ظرفیت عظی  را دارد کاه آرماان
آرزوهای امت اساال، را بارآورده ساازد و موانا  

فاااراروی امااات اساااالمی را در مسااایر بااا رگ 
یافت  به تمدن ب رگ از سر راه باردارد. بایاد دست

ای  ظرفیت را قدر شناخت و پاس داشات و آن را 
در   ایخامناهاما، پیشرفت قرار داد. ۀسرمای

 ی اربعای روپیاادهتمادنی هاای اشاره به ظرفیت
 فرماید:می

اربعززین( را هرچززه  رویپیززادهیززن مراسززم  ا

ربزارتر و توانید و هرچه میمی تزوانیم، بایزد پ 

تر کنیم؛ معنا و مضمون ایزن مراسزم معنوی

روز بیشتر کنیم؛ اهل فکر، اهزل را باید روزبه

فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری، بزرای 

ریزززی ایززن حرکززت عظززیم بنشززینند برنامززه

کنند. امروز هدف هزر مسزلمان بایزد ایجزاد 

امزروز ایزن را تمدن اسالمی نوین باشزد؛ مزا 

هززای امززروز بحمداللززه ملززت خززواهیم.مززی
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هزای اسزالمی ملزت اند.اسالمی بیدار شده

های عظیمزی دارنزد کزه اگزر از ایزن ظرفیت

ها استفاده شزود، امزت اسزالمی بزه ظرفیت

اوج عزززت خواهززد رسززید؛ مززا بایززد بززه ایززن 

بیندیشیم، به این فکزر کنزیم؛ ایجزاد تمزدن 

 5«.عظزیم اسززالمی، هزدف نهززایی ماسزت
های کشورهای اسالمی برروی ظرفیتاگر »

اسزالمی امزت  هم مجتمزع بشزود، آن وقزت

 الهی یعنزی چزه؛عزت  نشان خواهد داد که

م تمززدن 
َ
عظززیم اسززالمی را بززه جوامززع عززال

نشان خواهد داد؛ باید هدف ما این باشزد و 

 ۀتواند یزک وسزیلاین راهپیمایی اربعین می

ق این هدف باشد  2.گویایی برای تحق 

 ساز ظهورزمینه (ظ
هر نهضت و انقالبی در صورتی امکان پیروزی و 

دارد که قبال  در ابعاد مختلا، بارای  بخشینتیاه
سازی الز، اناا، گرفته  افکاار عماومی آن زمینه

                                                                  

داران عراقای  در دیدار جمعای از موکا  ایبیانات اما، خامنه. 1
-https://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ی  دسترساااا۱8/۶/5397

content?id=43490.   

 .همئن .2
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 ؛برای پیشتیبانی و حمایت از آن آماده شده باشاد
برای اینکه اساال،  اسال، که رسول مکر،چنان

های الز، را زمینه معرفی کند  قبال  را علنا  به مرد، 
د و آماادگی الز، بارای پاایرش آن را در کرفراه  

ساس علنی آن را باه مارد،  و بی  مرد، ایااد کرد
 شاک حکومات جهاانی اماا،بای. عرضه داشت

نیست و تحقار  انی  از ای  قاعده مستثن عصر
آمدن شرایک الز، و آمادگی افکار آن نیازمند فراه 

و  مااؤم رو  باار هاار فاارد ازایاا . جامعااه اساات
برد سر میمتعهدی که در انتظار ظهور موالی  به

خود را بارای  ل واج  و الز، است که در گا، او  
کاه اگار ایگوناهباه  ای  امر آمااده و مهیاا ساازد

احتمال ظهور حضرت بعد از یک ساعت باشاد  
آمااادگی کاماال باارای قیااا، و پااایرش حکوماات 

باارای   عااالوه. باشااد جهااانی حضاارت را داشااته
انسان منتظر باید در کنار ای  آمادگی  بکوشد باا 

ظهور و قیا، حضارت را  ۀرف  موان  موجود  زمین
اناا، ای  رساالت عاالوه بار اینکاه . فراه  سازد
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تکلی، است  موج  فضیلت و برتاری منتظاران 
 1.شودهای دیگر میر مردمان زماندیگبر 

 ساازو زمیناهکنناده اربعی  یک جریاان آمااده
در ایا  گردهماایی  نادای چراکاه  ؛اساتظهور 
طلبای او باه فریاد بلناد حار و علی ب  حسی 

شااود. اربعاای   ماای جهانیااان رساااندهگااوش 
خواهی  دینی و انسانی هچون عدالتهای ارزش

 ستی ی  مقابله با طاغوت  حمایت از مظلو،ظل 
 دیاده  دفاا  از حار و... را در عاال  زنادهست  و

ها کند و همگان را به احیا و ترویج ای  ارزشمی
در هاا شک  وقتای ایا  ارزشبی کند.می دعوت
سمت کس  جهانی زنده شود و همگان به ۀجامع

د  درحقیقت اقدا، عملی برای شونها رهنمون آن
                                                                  

الادی  و کمائل  )شی  صدو (بابویه قمیعلی ب محمدب . 1
. 3۱4   ص۱    ج 1393  تهاران  اساالمیه  النعماهتمئم

اِن  أْهل   ین  » م  ِتهِ یغ   ز  اِللِ  ب  ِظارِ یاْلق  ِتاِه و  اْلُمْنت  ام     ِلُظُهاوِرِه ی   ِبإم 
ُل ِمْ  أْهِل  اار  کأْفض  ب  ه  ت  اٍن ِِلنَّ اللَّ م  ااُهْ   کل  ز  ی أْعط  اال  ع  و  ت 

ْعِرف   اِ، و  اْلم  ْت ِبِه اْلغ   ةِم   اْلُعُقوِل و  اِْلْفه  ار  ا ص  ایم  ُهْ   ةب  ِعْناد 
اا ْنِ ل  د   ةِبم  اااه  ُهااْ  ِفاا ةاْلُمش  ل  ع  ِلاا یو  ج  اا کذ  ْنِ ل  اااِن ِبم  م   ةال َّ

اِهدِ  ِه ِبالسَّ  ید  ی   ی   ب  یاْلُما  ُسوِل اللَّ  «.ِ، یر 
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سااازی ظهااور صااورت گرفتااه اساات. زمینااه
 حسای  اما،عمال  به هر می ان که دیگر  تعبیرِ به

شاناخته شاوند  ظهاور  بیشاترو قیا، و نهضات  
 و کربال حسی  اما،معرفی  لاا .استتر ن دیک
راه    خاودافتادمای ی اربعی  اتفا روپیاده که در
 مرحاو، .اسات زماان سازی ظهور اما،زمینه
 فرماید:می بارهدرای   بهات اللهآیت

 حسزینامام ۀواسطزمان خودش را بهامام

در  ین... بنزابراکنندیم یعالم معرف ۀبه هم

را  ینمزردم عزالم، حسز ۀهم یدآن زمان با

مزردم  ۀشناخته باشند... اما االن هنزوز همز

 یزززنو ا شناسزززندیرا نمزز ینعززالم، حسززز

 دایدالشزهس یچون ما برا ؛ماست یرتقص

ما را  یعالم صدا ۀکه هم یمنزد یادفر یطور

فرصززت  ینبهتززر یناربعزز روییززادهبشززنود، پ

 5.به عالم است ینحس یمعرف یابر 

 گیری نظام رفتار و سبک زندگی اسالمیشکل (ع
تحقار سابک   باارز هار امتایهاای از مشخصه

آیای  تاری  عناوان کامالزندگی است و اسال، به
                                                                  

 .304ص   همئن رخشاد  ی محمدحس .1
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 برخاساته کهبهتری  سبک زندگی را هدایت بشر  
 یباوم و یملا تیاهو همراهبه یاسالم تیهو از

 واقعیتای کاه ؛اراله کارده اسات  مسلمانان است
 فرماید:در اشاره به آن می  ایخامنه اما،

 هکز ایاسزییس نظزام ن یزب در رانیزا ملت

 ازییزن رد،ک برقرار شورک نیا در بزرگوار امام

 گزرانید از را خود زندگی هایروش هک ندارد

 فرهنزگ دارای رایزز رد؛یزبگ ادی و ندک دیتقل

 دارد، را اسزززالم ؛اسزززت قزززییعم و غنزززی

 را الهی دستورات دارد، را قرآنی هایآموزش

ی لیاص هایسنت دارد،
 
 را خزود بزومی و مل

 بزا،یز ،نیریشز زنزدگی یزک توانزدمی و دارد

ه وه،کباش
 
 خزود بزرای راعززت  با همراه و مرف

 1.دهد بیترت

امروزه رسو  سابک زنادگی غربای در جهاان 
از   نامعصاوم ۀشادن از سایراساال، و بیگاناه

 موان  جدی بر سر راه تحقر امت اسالمی اسات
فرهنگی  ۀثرتری  عامل مبادلؤتواند ممی اربعی  و

                                                                  
مراساا  هشااتمی  سااالگرد در  یاامااا، خامنااه بیانااات .1

 در:   دسترسی   50/3/538۶نییخماما، ارتحال حضرت
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2843. 
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 ۀاف ایی عناصار ساازندو فکری و محلی برای ه 
 ۀسبک زندگی و فرهنا اصایل اساالمی در هما

. در ای  همای  جهاانی  زندگی باشدهای زمینه
نمایناادگان و رهبااران مااااه  اسااالمی بایااد بااا 

پیاامبر  ۀاستفاده از ای  فرصت  آثار  اخبار و سیر
مختلا، های را در زمینه اطهار ۀو الم خدا

اعتقادی  سیاسی  اخالقی  اقتصادی و اجتماعی 
بازگو کنند تا در ایا  فرصات  الگوهاای خاوب 

گار و تقیاد باه ها تربیتی شکل بگیرد و از بدعت
حسنه بیشتر شود. تحکای  اخالقیااتی های سنت

دسااتگیری از نیازمناادان  وجاادان کاااری   چااون
خااانوادگی  عفاات و هااای رعایاات وابسااتگی

پاکاادامنی  تقویاات ایمااان  تکاماال شخصاایت  
تغییر در رفتار و مان   تولادی دوبااره  گاار از 
مادیات به معنویات  میل باه نیکوکااری  احتارا، 

 ۀناو   شاادکامی  آمارزش گناهاان  توشابه ها 
خادمت باه آخرت  رضایت و خشانودی خادا  

الله  تقویت دی   یاد خادا  لغاو امتیاازات  خلر
 ۀافاا ای  تعاااون و امدادرسااانی  تولیااد ساارمای

پاایری و قاوا، اجتماعی  تقویت فرهنا جامعاه



 در مسیر عشق   99

جوام   همبستگی اجتماعی فراملی و فراماهبی  
اف ای  آگاهی اجتماعی  تقویت باورهای دینای  

 ۀلاوالیتمداری  استقامت و ایساتادگی و... ازجم
گیری نظاا، رفتااری اربعی  در شکلهای ظرفیت

 1هاست.انسان

                                                                  

مادنیت، لقالنیات، معنویات در پور  مسعود معینی .. ر.ک1
 .38ا3۶  ص5390مهر   ۀ  تهران  سوربستر اربعی 



 
 

 الزامات
 ن ی اربعیروپیاده

 
ی روپیااده شک فضایلت و برکااتی کاه بارایبی

ذکر شده است   اباعبداللهاربعی  و نی  زیارت 
ط آن اسات. ونیازمند توجه به برخی آداب و شار

ط را بدانی  و بیشتر واگر قدر ای  شر بدیهی است
خواهد مان از زیارت بیشتر مندیعمل کنی   بهره

 ند از:اعبارتها آن تری . مه بود

 و بصیرت معرفت( الف
  گاا، یتارحال مها ِ  ی  و درعیاول یارک در هر

ه تا انسان شناخت کچرااست؛  معرفت و شناخت
 هدف  عمال یاا مسایری کاه انتخااباز  یدرست

از  یدرسات کتواناد درینداشته باشد  نمکند  می
اوسات   ۀه برعهادکا ییهااتی، و مسائولیوظا

ی اربعاای   باارای زیااارت روپیااادهداشااته باشااد. 
ساات و لاااا ضاارورت دارد زالاار ا سیدالشااهدا
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که قد، در  معرفت پیدا کند الحسی  اباعبدالله
چه مسیری گااشاته اسات و عا ، زیاارت کادا، 

بااه بایااد نساابت او . شخصاایت و بارگاااه را دارد
کاه در ایا   ناو دیگار معصاوم سیدالشهدا

شاناخت پیادا  شود می ناللها آن سفر به زیارت
بحاث شاناخت  یوقتاالبته باید توجه کارد  .کند
 یاشناخت شناسنامه   مراددیآیممیان  به اما،

 گرچه آن ها  خاوب اسات وا  از معصو، نیست
 تواند در شاناخت و معرفات حقیقای اماا،می

در    حد معرفاتیمترکبلکه  ا راهنمای ما باشد
 به جایگاه و شأن واالیمعرفت و اعتقاد ل  گا، او  

؛ اینکاه زالار ل و اوصااف اوساتیفضاو  اما،
 ه اماا،کند کدا ی  پیقیبداند و با شناخت خود 

کمااالت  ۀو برخاوردار از هما همچون پیامبر
 د.شاواینکه به او وحی نمای ج   است پیامبر

است و هماناا اطاعات از  امبریوار  پ اما،
بایاد  زالار 1.خدا و رساول اوساتاز اطاعت   او

                                                                  
ای  أ   یا» .1 ِا  ه  ُنوا    یالَّ اه   ُعاوایأِط  آم  ُساول   ُعاوایأِط  و   اللَّ  یُأوِلا و   الرَّ

إْن  ْ  کِمنْ  اِْلْمرِ  ْعُتْ   ف  از  ن  وهُ  تٍ یش   یفِ  ت  ُرد  ی ف  اهِ  یل  ُساوِل  و   اللَّ  الرَّ
اهِ  ُتْؤِمُنون   ْنُتْ  ک یْن  ِلا اْلِْخارِ  ْوِ، یاالْ  و   ِباللَّ اُ   و   ر  یاخ   کذ   أْحس 
ْأوِ   (.19)نسات: « ال  یت 
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صافات جماال و جاالل  رداآیینه اما، بداند که
نظااارت و اثربخشاای او در  روازایاا  و سااتخدا

اگاار  شااکباای .یکسااان اساات گ حیااات و ماار
قارار  ماا توجاه مورد اما،عظمت و شأن واالی 

گیرد و ازطرفی به فقار و نیااز خاود توجاه داشاته 
گااه متوجاه آن وجاودات مقادس  باشی   ناخودآ

و همی  یعنی ایاااد  ی ورآمی پناهها آن شده و به
حس و روح معنوی در وجود انسان و ای  معرفت 

 بیااتاهاالکی تأمال و تفکاار در اینکاه باا انااد
وجاود ان باهانسا برای وسالک فیو الهی هستند

گر انسان معرفات داشاته باشاد کاه ا .خواهد آمد
هرچند از دنیا رفته باشاد  درواقا  حای و  اما،

زیارت گنباد  در حد فقکحاضر است  زیارت را 
حضور  ۀمن لبهبلکه آن را   کندنمی و بارگاه تلقی

داند و لاا طرز معاشارت و می در محضر اما،
کناد کاه مای ای تنظای گونهش را بهرفتار و گفتار

 امااا، حاای و حاضاار را زیااارت و مالقاااتگویااا 
 .کندمی

شاااناخت   گاااا، دو، در معرفااات اماااا،
ژه یاوهبها آن یشخص یهایژگیات و ویخصوص

ه خااود کاا سااتهاآن یوروش زناادگو راه کساالو
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 یدر زنادگ ایشاان اردادنالگاو قار یبرا یامقدمه
 . خواهد بود

باا  بایاد الحسی  زالر اباعبدالله  ای  بیانبا 
ی اربعای  روپیاادهچنی  معرفت و بینشای عااز، 

از سااایره و مااان   و در گفتاااار و رفتاااار دشاااو
تبعیت کناد و  ویژه سیدالشهداو به بیتاهل

گونه شد  زیاارت او اگر ای . از ایشان الگو بگیرد
فراوانی که در روایاات های یابد و ثوابمی کمال
در  .دشاومای وارد شده است بر آن مترتا  دینی

 خطاااب بااه بشاایر صاااد امااا،یااک نمونااه 
 : فرمایدمی

َصدَلَواُت  یِ  ِبِ  َعِلدیُر َمِ  َزاَر َقِبَر اِلُحَس یا َبِش ی
ِه َعلَ  ِه یاللَّ دَه ِفدکاَن کدِه َعاِرفا  ِبَحق   یَشدِ  َزاَر اللَّ
  1.َعِرِشِه 
را همزراه بزا  علزی بن که قبر حسینکسی

معرفت زیارت کند، همانند کسی اسزت کزه 

 .خدا را در عرش زیارت کرده است

  :فرمایدمی حضرت در بیانی دیگر
دة  َم  َاتداُه ِبَبِتدیَرٍة ََل َرغَبدٍة   ِفیدِه کداَن لدُه َحج 

                                                                  

 .88   ص97   جهمئن مالسی محمدباقر . 1
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 ََل کاَن َلدُه ِمدَ  الَفضدِ   َلة  ُمَتَقب   ََل ُعشَرة   َمبُرَلَرة  
   1.َهکذا ََل هکذا

اگززر کسززی بززا بصززیرت و رغبززت بززه زیززارت 

برود، مثل آن است که به حج  عبداللهابی

 .ای مقبول و مبرور رفته استو عمره

 رعایت تعالیم دین (ب
د شاونالال مای که به زیارت سیدالشاهداکسی

باید عامل به تعالی  دینی باشد. او باید بداناد کاه 
احکا، شاریعت و  ۀاقام سیدالشهداهدف قیا، 

در راه  دینای باود و حضاارتهااای برپاایی سانت
و شاریعت  شات  احکاا،دادی  و زنده نگه یاحیا

کاه در چناان ؛اسالمی به شهادت رسایده اسات
ه ای  آن حضرت ب ۀنامزیارت فرازهای بسیاری از

دأِشدَاُد أ»حقیقت اشاره شده است:  ََ أَقدِد  کَُّ  َقِشد
َلَة ََل تَ  َا  َمدِرَت ِبداِلَشِةُرَلِ  ََل أ اَة ََل کدََ الزَّ یدالتَّ ََ َعدِ  یدَُ

 «.ِر کاِلُشِن 
کاه باه عشار  حسی  اما،زالر   اساسبرای 

عشاار  ۀقااد، در جاااد زیااارت سیدالشااهدا

                                                                  

 .8۱   صهمئن. 1



 در مسیر عشق     94

خواهد محبت و مودت خود را باه گاارد و میمی
کناد کاه رفتار مای ایگونهبهموالی  نشان دهد  

یید و رضایت موالی  باشاد کاه یکای از أمورد ت
 ؛مصادیر آن  عمل به احکا، و شرای  دینی اسات

ماان  از عمال  تنها زیات سیدالشهدابنابرای  نه
بلکاه   او به دیگار تعاالی  اساالمی نبایاد باشاد

اعتقاد  بایستمی یدالشهدازیارت س برعکس 
، استحکابه تعالی  دینی را  انسان پایبندیو و باور 

عاماال و »چراکاه او باه زیاارت  ؛و قاوت بخشاد
چنای  ل شاده اسات و اگار ایا لنا« احیاگر دی 

بلکه   نشدهنالل  تنها به زیارتنباشد  بداند که نه
 حضاارتآن برخااوردار نگردیااده اساات.  ۀاز بهاار
سیسااتانی در بیااان لااواز، زیااارت  اللااهآیاات

 فرماید: می سیدالشهدا
از لوازم این زیارت آن است که زائر عالوه بزر 

در  حسزین امزامهای فشانییادآوری جان

راه خداونززد متعززال، تعززالیم دیززن حنیززف 

نمززاز، حجززاب، اصززالح، گذشززت،  :ازجملززه

بردبززاری و ادب و قززوانین آمدوشززد و دیگززر 

مفاهیم پسندیده را رعایت نماید تزا زیزارت  
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گامی در مسیر تربیزت نفزس بزرای پزذیرش 

بعدی های این امور و تثبیت آثار آن تا زیارت

چنین است که شرکت در این مراسزم . باشد

وتربیززت حضززور در مجززالس تعلززیم ۀمنزلززبززه

پس بر زائزران اسزت کزه . خواهد شد امام

در مسیر خوی ، ذکر خدای متعال را بسیار 

بگویند و در هر گام و هر عمل خود اخزالص 

را درنظر داشته باشند و بداننزد کزه خداونزد 

متعال نعمتی همتزای اخزالِص در عقیزده و 

گفتززار و رفتززار را بززه کسززی عنایززت نفرمززوده 

ندگی است و عمل تهی از اخالص، با پایان ز 

کززه عمززل شززود؛ درحززالیمززی دنیززوی تمززام

مخلصانه، هم در این دنیا و هزم پزس از آن، 

 . جاودان و مبارذ خواهد ماند

گونزه کزه که نمزاز آنن خدا را در نماز ،خدا را

معزراج  در حدیث شریف آمده، ستون دین و

 مممنززان اسززت و اگززر پذیرفتززه شززود اعمززال

پذیرفتززه اسززت و اگززر مقبززول نیفتززد  ردیگزز

سزاوار است . مردود خواهد شد دیگر اعمال

ل وقزت پایبنزد که مممن بزه ادای نمزاز در او  

ترین بندگان نززد خزدا باشد؛ چراکه محبوب

کسزی اسزت کزه بزه فراخزوان نمزاز پاسززخی 
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 تر دهد، و شایسته نیست که مزممن درسریع

ل   ؛وقت نماز، به عبزادت دیگزری بپزردازداو 

از . هاسززززتزیززززرا نمززززاز برتززززرین طاعززززت

 شفاعت ما بزه»: روایت است که بیتاهل

نمززاز را سززبک شززمارد، نخواهززد کززه کسززی

 حسین امامو پیرامون توجه خاص « رسید

به نماز در روز عاشوا نقل شده اسزت کزه آن 

ل  زمززان فرارسززیدنکززه کسززی حضززرت بززه او 

نمزاز را بزه »: وقت نماز را یادآور شزد، فرمزود

آوردی، خداونزد تزو را از نمزازگزاران قزرار  یاد

و پس از این سخن، زیر بارانی از تیزر، « دهد

 .به نماز ایستاد

برکت  که ارزش ون خدا را در اخالص ،خدا را

میزززان اخززالص او بززرای عمززل انسززان بززه

خداوند متعزال اسزت؛ زیزرا خداونزد جزز آن 

زت  عملی را کزه خزالب بزرای او و پزاذ از نی 

 از پیززامبر اکززرم. پززذیردنمززیغیززر باشززد، 

روایت است که هنگزام مهزاجرت مسزلمانان 

هرکزه بزرای خزدا »: از مکه به مدینزه فرمزود

او سزوی بزه ورسول  هجرت کند، هجزرت 

منزدی از دنیزا خواهد بود، و هرکه برای بهره

هجزرت نمایززد، سززوی دنیززا مهززاجرت کززرده 
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میززان اخزالص در عمزل، خداوند بزه. است

نززدان فزونززی دهززد کززه تززا پززاداش آن را چ

صززد برابززر شززود و خززدا بززرای هززرکس هفززت

 «.اداش مضاعف منظور فرمایدپبخواهد، 

ن خدا را در رعایزت پوشز  و حجزاب ،ا راخد

چیزهزززایی اسزززت کزززه تزززرین کزززه از مهزززم

 وضزعیتتزرین حتزی در سزخت بیتاهل

کززربال بززه آن توجززه داشززته و خززود واالتززرین 

آزاری کزه  ۀانداز ایشان به. اندالگوی آن بوده

از هتک حرمت خزود دیدنزد، از هزیچ رفتزار 

زائزران و  ۀلزذا بزر همز. دشمن آزرده نشزدند

ویاه بر بانوان زائر فرض است که عفزاف را به

در رفتار و نزوع پوشز  و ظزاهر خزود حفز  

کند می داره و از هرچه این امر را خدشهکرد

تنززززگ و هززززای ماننززززد پوشززززیدن لبززززاس 

سزتفاده از زیززورآالت زشزت و اهزای اخزتالط

بپرهیزنززد؛ بلکززه سزززاوار اسززت کززه ( نززاروا

ه نگهبه س منظور منز  داشتن این مراسم مقد 

امکان، بزاالترین ناپسند، تاحد  های از شائبه

 1.ندکنمراتب عفاف را رعایت 
                                                                  

  «وپاسا پرسا »الله سیستانی  آیت پایگاه اطال  رسانی. 1
 .www.sistani.org/persian/qa/search/9245 :دسترسی در
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 رعایت آداب زیارت (پ
چه از راه دور باشد  اطهار ۀالمزیارت مرقد 

و چه از ن دیک  در حک  زیاارت ایشاان در ایاا، 
ی از رساول در روایتا شاان اسات.حیات ظاهری

 ت: وارد شده اس اکر،
و وفات مرا زیارت کند،  که پس از مرگکسی

ر حززال حیززات ماننزد کسززی اسززت کززه مززرا د
در هززر دو حززال مالقززات کززرده اسززت و مززن 

روز  شزززاهد بزززر او هسزززتم و شزززفاعت او در
 1.من است ۀرستاخیز برعهد

به شخصی که راه  برای زیاارت  صاد  اما، 
توانسات دور بود و نمای و حضور در محضر اما،

زیارت ما »به حضور ایشان شرفیاب شود  فرمودند: 
از دور و ن دیک و در زمان حیات ظااهری و پاس از 

بعد  ؛«آن یکسان است و همه در حک  زیارت است
اگار خواساتید از راه دور ماا را »حضارت فرمودناد: 

زیارت کنید و امکان حضور ظاهری برای شما نبود  
 2«.جا بیاوریدهمان آداب زیارت را به

                                                                  

 .01   صهمئنقولویه   ب  محمد ب  . جعفر1

   50۱۶  ق   اسوه  سفینة البحئر. ر.ک. شی  عباس قمی  2
 .  157  ص 3ج
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ن بااور قلبای ه آاگر ای  واقعیت را پایرفتی  و ب
شک نو  نگرش ما و رفتاار ماا در بی پیدا کردی  

کناد و همچاون مایتغییار  نازیارت معصوم
بارای  شاود.ماییشاان احال حضور در محضار 

  شدن در محضار اماا، اگر برای حاضر مثال 
  دانستی می خود را مقید به رعایت اصول و آدابی

بایساات در زیااارت حاار، ماایهمااان آداب را 
ن و نی  مااالس ایشاان رعایات کنای  و مطهرشا
ن مقید بدانی . اگر بارای حضاور نا د ه آخود را ب
گیاری  و بادون وضاو و مای   طهارتمعصو،

شاوی   هنگاا، ورود باه حار، نمای طهارت وارد
نیا  بایاد طهاارت هاا آن و مااالس بیتاهل

ظاهری و باالتر از آن طهاارت قلبای و بااطنی را 
 رعایت کنی . 

کلی بارای های در روایات دینی در کنار توصیه
صااورت   بااهاطهااار ۀآداب زیااارت قبااور الماا

ساخ   آداب زیارت سیدالشاهدا ۀخاص دربار
 میان آمده است که اجماال  به چند ماورد اشاارهبه

 کنی :می
 اماا، کمحضار مباارمسل  گوید: محمدب . 5
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پادر  ارتیارد،: هرگااه باه زکاعارض  صاد 
هماان ه ا بی  آیرو( می یحس ب رگوارتان )اما،

  ؟ی  باشایاروه باه حاج مایکاتی یفکیئت و یه
رد،: پاس آنچاه کعرض  حضرت فرمودند: بلی.

حضارت    اسات؟یابر حاجی الز، است بر ما ن
رد،: کعرض  ؟گوییمیی را ی هایفرمودند: چه چ

حضاارت  .اسااته باار حاااجی الز، کاای را یایاشا
  فرمودند:

رفتزار ه با همراهانت خزوشکبر تو الزم است 

ان کزاالمی و حتزییبگزو ذباشی، سخن اند 

م نکت
 
ه اد بزیزالزم اسزت ز ر.یزنی مگر به خکل

ت را یززهاالزم اسززت لبززاس اد خززدا باشززی.یزز

  یالزم اسزت پز زه نگاه داری.کیف و پاینظ

الزم  ی.کنززه بززه حززائر برسززی غسززل کززنیاز ا

اد نمزاز خوانزده و یزه خاشع بزوده و زکاست 

محمد صلوات بفرسزتی ار بر محمد و آلیبس

گزری اسزت یسزت و مزال دیو به آنچه از تزو ن

ت به آنچه الزم اس احترام گذارده و برنداری.

رده و چشزم خزود را از کزست نگاه نیحالل ن

بزرادر  دیزدی الزم است وقتی آن فروببندی.

نداشزتن  دلیزلهده و بزبزوازمند ین اتمانییا
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 کمزکاو را  ،عمل عزاجز اسزت ۀنفقه از ادام

بزر تزو  ی.یمواسات بزا او رفتزار نمزارده و بهک

 بزه آن ن تزو قزائمیزه دکززز  را هیزالزم است تق

واجزب اسزت از آنچزه  نزی.کت یزرعاز  است

اد یمنهی هستی و از خصومت و دشمنی و ز

 یه در اثنزاکزردنزی کخوردن و از جدالقسم

ورزی آن بزززه خزززوردن قسزززم مبزززادرت مزززی

 نی.کاجتناب 

البتزه  ،ردیکزن دسزتورها عمزل یزوقتی به ا

 سزببامل بزوده و بزهکتو تمام و  ۀحج و عمر 

الززت و یوعرف نفقززه و دورشززدن از اهززلَصزز

 ،ل هسززتییززتززافتن از آنچززه بززه آن ماروی

از  حززالی در هکززنززی کدا مززییززاسززتحقاق پ

ه مغفزرت و رحمزت و کز نیکسفرت مراجعه 

 1تو شده باشد. حال شامل خداوند رضوان

بااره درای  صاد  اما،. در حدیثی دیگر از ۱
 وارد شده است که: 

ه اراد را نیرت حسارت حضیز هکهنگامی

ن و یپس آن حضرت را با حالی غمگ ،کردی

ده و گرفتززه و یززو ناراحززت و ژول ذانززدوهنا

                                                                  

 .0۱8ا0۱۶   صهمئن. 1
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را حضززرت  یززز نارت نمززایززگرسززنه و تشززنه ز

ن و ناراحزت و یه غمگکشته شدند درحالیک

ده و گرفتزه و گرسزنه و تشزنه بودنزد و از یژول

هززای خززود را ج و خواسززتهیآن جنززاب حززوا

ان کززبخززواه و سززپس از آنجززا برگززرد و آن م

 1را وطن برای خود قرار مده.ف یشر

 عمارو با  خطاب باه کارا، صاد  اما،. 3
 فرماید: می

 بزن نیدی قبر حسزکر اراده رامن هرگاه کای 

نزی پزس آن حضزرت را بزا کارت یرا ز علی

ده و یززئتززی ژولین و هین و حزززیحزالی غمگزز

شزته شزد کرا حضزرت  یزارت نما، زیگرفته ز

و ده یززن و ژولیه محزززون و غمگززکززدرحززالی

 2گرفته و گرسنه و تشنه بودند.

ل .0  صااد  اما،که رده کعمر نقل  ب  مفض 
 فرمودند:

ارت یاه باه زکانید بهتر اسات از ایارت برویز
                                                                  

 .0۱9   صهمئن. 1

ا». 2 ْبر  اْلُحس  ْدت  أْنت  ق  ا أر  اُ ْرُه و  أْنات  ِ  ییذ  ا ِ یائِ ک ف     ی   ح 
إنَّ اْلُحس   رٌّ ف  ِعث  ُمْغب  ا ِ یائِ ک   ُقِتال  و  ُهاو  یش  اِعث  ی   ح     ش 

اُن  ْطش  اِل   ع  رٌّ ج   .(034  صهمئن) «ُمْغب 
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ه باه کانید بهتار اسات از ایاارت نرویاد و زینرو
 کد: محضار مبااریاگوراوی مای !دیاارت برویز

  یاد باا ایساتکمار، را شک رد،:کاعرض  اما،
  فرمودند:حضرت  !ال،ک

ارت یزی از شزما وقتزی بزه زیک ،به خدا قسم
 ذن و انززدوهنایرود غمگززقبززر پززدرش مززی

ر آن حضرت یولی به ز ،رودمی ارت قبر مطه 
 هزاانواع خوردنیه با خود کد درحالییرومی

ارت آن یزد بزه زیزطزور نبانیزنه، ا ندیبرمی را
د بزا حزالی یزنکارت  یزه زکد بلیبرو حضرت

 1گرفته.ن و یافسرده و حز

 پاکیزگینظافت و  (ت
اگرچااه در چهلماای  روز شااهادت موالیمااان مااا 

رسیدن به محضر ایشاان   دار هستی ع ادار و داغ
چه حضوری و چه از راه  و زیارت اما، معصو،

. دور نیازمند رعایت آدابی ازجمله پاکی گی است
چناادی  روز تااا رساایدن بااه حاار،  کااهکسااانی

ز کنند بهتر است قبال ای میروپیاده اباعبدالله
غسال و حماا، کنناد  حاضرشدن در حری  حر، 

                                                                  
 .0۱1   صهمئن. 1



 در مسیر عشق     314

روی دیگاار زوار و تااا بااوی عاار  ناشاای از پیاااده
ایا   البته تاکر را آزار ندهد. عاشقان اباعبدالله

نکته بااست که هرچند استفاده از باوی عطار و 
  زیارت اسات کلی لباس سفید از آدابپوشیدن 

  یحسا قبر ارتیز درخصوص هیتوص و ادب  یا
 هکا شاده حیتصار و اسات متفااوت یعلا ب 

 آداب از خاوش یبو استعمال و نو لباس دنیپوش
 ۀویشا صااد  اماا، .ستین حضرت آن ارتیز
 ریبصایاب به را یعل ب   یحس حضرت ارتیز

 : دادند  یتعل  یچن
م ارتیز هرگاه  ،یردکز اراده را نیحس جد 

 روزه را شزززنبهپزززنج و چهارشزززنبه یروزهزززا

 یبززرو ارتیززز بززه جمعززه روز چززون ؛...ریززبگ

 اسزتعمال روغزن و خزوش یبزو و نکز غسل

 به تا نکن استفاده زین چشم ۀسرم از و نکم

 1.یبرس قبر نزد

 :فرمود گرید یثیحد در صاد  اما، 
ََ  ََل  َفُزِرهُ  ِ  یاِلُحَس  اَرةَ یِز  أَرِدَت  إُا  د ُِ     یَحدِز  أَ

 َسددِلُه  ََل  َعِطشدان   جدداِئع   ر  ُمِغَبد َشددِة    ُرَلب  کدَم 
                                                                  

 .178   ص0   جهمئنکلینی  محمد ب  یعقوب . 1



 313        نیاربع یروادهیپالزامات 

َتِرِ   اِلَحواِئَج  ُِ ِخِذهُ  ََل  َعِنُه  ََلا   1.ََلَطنا    َتتَّ
را  نیارت حضرت حسیز ۀاراد هکهنگامی

ن و یدی پس آن حضرت را با حزالی غمگزکر 

ده و گرفتززه و یززو ناراحززت و ژول ذانززدوهنا

را حضززرت  یززز ؛ارت نمززایززگرسززنه و تشززنه ز

و ن و ناراحزت یه غمگکشته شدند درحالیک

ده و گرفتزه و گرسزنه و تشزنه بودنزد و از یژول

هززای خززود را ج و خواسززتهیآن جنززاب حززوا

ان کززبخززواه و سززپس از آنجززا برگززرد و آن م

 ف را وطن برای خود قرار مده.یشر

 :دیفرمایم یقم محد  
 لمزاتک نیهمچنز و آن ریزغ و ثیحد نیا از 

 یبززو اربردنکززبززه هکزز شززودیمزز ظززاهر علمززا

 سززتهیشا نیحسزز امززام ارتیززز در خززوش

 در یانصزار عبداللزه بزن جزابر فعل و ستین

 2.شودینم رجحان باعث نیاربع روز

س حیضر ردنک بوخوش یبرا اما  معطر  و مقد 
سه ۀروضکردن  اشاکالی وارد  و منا  نه تنها  مقد 

                                                                  

 .همئن. 1

  5373  قاا   ساابطی   الزالری ةهدیااعباااس قماای  شاای . 2
 .۱4ص
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آن تصاریح  رجحاانباه  یحت بعضی بلکه  نشده
 1.اندکرده

 برای دیگر زائران نکردن ایجاد مزاحمت (ث
و قباور و  ن دیکی بدنی و جسمی باه اماماان

رشان اگرچه مطلوب و مورد توصای  ۀضریح مطه 
نباید با ایااد م احمت و اذیت  است  امامان

ار  یا اقدا، به کاری و حرکاتی که با شأن  برای زو 
مناسبت نادارد  باعاث آزار روح  اما، محضر
د و خاطر مبارک آناان را ناراحات شو امامان

یکی جسمانی و ظاهری باعاث دوری ن د و دکن
ن ارو  باار زالاارازایاا  .قلباای و باااطنی گااردد

هرگوناه رفتاار و  از الز، است که سیدالشهدا
برخااوردی کااه موجبااات آزار دیگااران را فااراه  

 حالاتجد اجتناب کنند و بدانند در کند  بهمی
ورود باه حار، حساینی و ازدحا، جمعیت  کاه 

الحرمی  بسیار دشوار و بارای برخای گاهی بی 
ناممک  است و گااهی موجا  اذیات دیگاران 

                                                                  

  5395  قا   اسارات  زیائرس ۀفلسف. مرتضی واعظ جوادی  1
 .577 ص
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شود  خوانادن زیاارت از محادودۀ اطاراف می
 1.کندحر، کفایت می

 رعایت آداب میهمانی (ج
رفات  آدابای دارد کاه الز، اسات انساان همانییم

اهتماا، ویاژه داشاته ها آن نسبت به رعایت مؤم 
 حسای اماا،ن ازالاردر سفر اربعی  کاه  .باشد

حقاو  بایسات می میهمان برادران عراقی هستند
المی در ایاا  می بااانی را ادا کاارده  شاائونات اساا

تنهاا موجا  ایا  کاار ناه .زمینه را رعایت کنناد
اساتحکا،  ۀد  زمینشومی تعالیجل  رضای حر

پیوند اخوت بی  زالران ایرانی و بارادران عراقای را 
 تاری مها  ۀازجملا ساازد.می ازپی  فراه بی 

رفت  بایاد باا دعاوت میهمانی ای  است کهها آن
شاوند  می می بان ۀخانوقتی وارد  می بان باشد و

از   ن  حرمات قالال شادهنسبت به حری  می باا
هرگونه تاساس در اماور خصوصای و شخصای 

مها  دیگار  ۀمی بان خودداری کنند. ادب و وظیف
                                                                  

-https://farsi.khamenei.ir/news  دسترساای در: «احکااا، اربعاای ». 1

content?id=38084. 
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  بااان  چشاا یاز زمااان ورود بااه مناا ل ممهمااان 
ه شاامل چشا  کاماات اسات داشت  از محر  نگه

 یهاااقساامت یداشاات  از تاسااس و وارساانگااه
داشت  از نگاه به  بان  چش  نگهیمختل، من ل م

نگااشات  در فار  .شاودیگر مینامحر، و امور د
کردن پایرش دعوت میان ثروتمند و فقیر  رعایت
گفت   ادب و ن اکت در واردشدن  نشست   سخ 

انااداخت  سااختیرهیاا  از بااهپ  غااااخوردن و...
ان نتواند آن را فاراه  بو درخواستی که می  می بان

تراشای و اجتنااب از خارج کند و شرمنده شاود 
نبردن غیرمدعو  فرماانبرداری همراهسازی  ه ینه

و  دت مهمااانیرعایاات ماا و تبعیاات از می بااان 
متعاارف در منا ل  اجتناب از ماندن بی  از حاد  

  جاتوق  بی نداشت  دستوردادن   پرهی  از انبمی 
ورود با اجازه ندادن به نو  غاا و پایرایی  اهمیت

از دیگار   به من ل می بان و اجتنااب از م احمات
بعادی  ۀالرعایه در ای  سفر است. نکتاالز،آداب 

 ن سیدالشهداازالر ۀکه جا دارد مورد اهتما، ویژ
و  قرار گیرد  تشکر و قدردانی از زحمات می باان

ساات کااه مااورد هاعااای خیرکااردن در حاار آند
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نی  ها آن عملی ۀسفارش ب رگان دینی بوده  و سیر
 امااا، باار هماای  اصاال اسااتوار بااوده اساات.

داران و در دیدار با برخای موکا   ایخامنه
 فرماید:می حسی  اما،خادمان زالران 

اولززین کلمززه تشززکر اسززت از صززمیم قلززب. 

 ازطزززرف خزززودم و ملزززت بززززرگ ایزززران از

دارانززی کززه در ایززام اربعززین، کرامززت، موکززب

 انزد تشزکررحمت و مودت را به انتها رسانده

کنم. کار ملت بززرگ عزراق و مسزئولینی می

انزد و که امنیت، فضا و زمینه را فراهم کزرده

علمززای بزرگززوار و مراجززع عظززام عززراق کززه 

فضای زیارت و برادری بین آحاد مردم و بین 

اند جزای تشزکر دارد. دو ملت را فراهم کرده

آنچه از رفتار برادران عزیز عراقی در مواکزب 

آنززان بززا زائززران  ۀمیززان راه و رفتززار کریمانزز

کننزد چیزهزایی مزی حسینی برای مزا نقزل

اسززت کززه در دنیززای امززروز نظیززر نززدارد. 

داران برای پذیرایی از توفیقی که شما موکب

ایزد دسزت آوردهبزه حسین اماممیهمانان 

ایززن نعمززت و  .باارزشززی اسززت خیلززی چیززز

رحمززت الهززی اسزززت کززه بایززد قزززدر آن را 

مزززا از صزززمیم قلزززب از شزززما  ..دانسزززت.
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ز»متشکریم و این مصرع  را بزه یزاد  5«یمتنب 

ََ أُا إ»آوریززم کززه مززی ََ کَر أ ُدد یَ  الَکدد مدد  ر
 2«.هکَت لَ َم 

 اجتناب از گناه و تخلف از شرع (چ
اربعی  از مناسک مه  و دارای اثرات و روی پیاده

کاه انااا، آن  شرطیالبته به  برکات فراوان است
اگاار  آمیختااه بااا گناااه و ارتکاااب حاارا، نباشااد.

نکرده در اناا، ای  عبادت و عمال دینای  خدای
انسان از حدود شرعی خارج شود و در راه انااا، 

 هایآن  مرتک  فعل حرا، یاا تخلا، از دساتور
ای  عمل مقادس   شکشر  مقدس گردد  بدون

ارزش خاااود را ازدسااات خواهاااد داد. مرحاااو، 
میرزاحساای  نااوری صاااح  کتاااب ارزشاامند 

کلی در ای   ۀدر قال  یک قاعد الوسئل مستدرک
 نویسد: می زمینه

مستحب هرچند بسیار بزرگ باشزد بزا حزرام 
                                                                  

ی )از شاعران ب رگ عرب.  1 ی   متنب   (.ابوالط 

داران عراقای  در دیدار جمعی از موکا  ایبیانات اما، خامنه. 2
-https://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ی  دسترساااا۱8/۶/5397

content?id=43490. 
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هرچند در نظزر بسزیار محقزر باشزد، نتوانزد 

 ۀوسیلمعارضه کند و طاعت الهی را نتوان به

ب و سززخط اوسززت امززری کززه سززبب غضزز

جززززای آورد و بززززه آن نزززززد خداونززززد بززززه

بلکه مورد و محزل  ،وتعالی متقرب شدتبارذ

تمام مستحبات آن فعلی اسزت کزه بزه حزب 

 1.ذات جایز و مباح باشد

 زالری که قصد زیارت سیدالشاهدا  بنابرای 
ی اربعی  را دارد  باید از ابتدا تا انتهاای روپیاده و

خاود  ۀوظیف قرار دهد وسفر ای  اصل مه  را مبنا 
های و نیا  دساتور ند که احکا، فقهی و شرعیبدا

اخالقی اسال، را در طاول سافر رعایات کناد تاا 
 د. شوعمل او دارای ارزش معنوی مضاع، 

 پایبندی به قانون و مقررات (ح
هاا و حیاات ناماهدر اصل ضرورت قانون برای بر

مارد، و  ۀاجتماعی انسان تردیادی نیسات و هما
اند و بر ای  امر اذعاان پردازان آن را پایرفتهنظریه

 ۀامکاان اداما و حکومات دارند که بادون قاانون
                                                                  

  تهااران  لؤلااؤ و مرجاائننااوری   باا  محمااد تقاای . حساای 1
 .58۶  ص5394فراهانی  
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هاای اجتمااعی و اجارای درسات برناماه حیات
در دیاا  مباای  اسااال،  نخواهااد داشاات. وجااود 

ار یبس ۀرعایت حری  و حدود قانون  دارای پشتوان
 و کاری قارآن  اسات و در یادیابن ۀشایو اند یقو

موارد زیاادی  نامعصوم عملی ۀرسی و سخنان
و ضرورت آن داللات وجود دارد که بر ای  اصل 

راهایمایی اربعی  نیا  بارای بدیهی است . کندمی
ماناادن از اجارای درساات و صااحیح و درمصااون

و ناهمااهنگی نیازمناد رعایات هاا برخی آسی 
ایاا   ۀمقااررات و قااوانی  اساات و اناااا، شایساات

هماای  با رگ در گارو رعایات قاوانی  ازساوی 
است. ازآنااکه ایا   الحسی  ن اباعبداللهازالر

 )عااارا ( انااااا، هماااای  در کشاااور دیگاااری
را  مساائلهپااایرد  ضاارورت توجااه بااه ایاا  ماای

کند که زالاران باه می سازد و ایاابمی مضاع،
 ؛و قااوانی  می بااان اهمیاات قالاال شااوندتاادابیر 

قانون خاص خود را دارد و هر هر کشوری  چراکه
فردی که وارد آن کشور شد باید قوانی  را رعایات 

بر ل و، رعایت ضاوابک   ایخامنه اما، .کند
کیدو مقررات در سفر اربعی  همواره  اند. داشته تأ
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له در بیانی ضم  اشاره به فضیلت زیاارت معظ 
 فرمایند:روی اربعی   میو پیاده

هزا د کزه بعضزیاین عرایض ما موجزب نشزو

خززارج از مقززررات بخواهنززد بلنززد شززوند راه 

طبززق همززان  ،نززه ؛بیفتنززد و حرکززت کننززد

ن کززرده مقرراتززی کززه دولززت اسززالمی معززی  

اسزززت. خزززوبن دوسزززتان مزززا در دولزززت 

مقرراتزززی و  ،انزززدانزززد فکزززر کزززردهنشسزززته

این  ؛اندضوابطی برای این کار درنظر گرفته

 مراعات بشزود. جزوری نباشزد 
ً
ضوابط حتما

م یبزرو»که کسانی خارج از ضوابط بگوینزد: 

طززور حرکززت کنززیم سززر بززه بیابززان همززین

ب وجزوری مطلزاین« .برویم ز مثالً ز  بگذاریم

 
ً
بایسزتی رعایزت  نیست. این ضوابط را حتما

 1کنند.

 رعایت الگوی مصرف و پرهیز از اسراف (خ
س  ییآ در  الهای مواه  مصرف برای اسال، مقد 

 و ارهااایمع آن  تیاافکی و  انیاام و بشاار ازجاناا 
                                                                  

 ۀدر ابتدای درس خارج فقه دربار یااما، خامنه بیانات. 1
  دسترساااااای در: 9/9/5390روی اربعاااااای   پیاااااااده

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31593. 
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 باه بنادییپا هکا شده است  ییتع روشنی ضوابک
 و ایادن در را جامعاه و فارد ساعادت ضوابک   یا

هاا آن تاری یکی از مها . ندکمی  یتضم آخرت
و رعایت الگوی مصارف  و تبایر پرهی  از اسراف

 مصاارف و رویادهیااز . منظااور از اساراف اسات
 طور یهم و شخص ستگییشا و ازین حد از  یب

 ریتبا و است خداوند تیمعص راه در مال مصرف
 هکا اسات افشاانیدانه معنایبه و «بار» ۀشیر از
 ارکبه ثروت ردنکوپاشختیر برای هیناک طوربه

 شدن یضا سب  ناپسند خصلت دو  یا .رودمی
 آثااار و شااودماای الهاای هاااینعماات از ارییبساا

 .دارد درپااای جامعاااه و فااارد بااارای انباااارییز
سال، اسراف و تباایر را از گناهاان ا  دلیلهمی به

را از آن برحاار  ماؤم های ب رگ شمرده و انسان
 محباات از را نامساارف کااری قاارآنداشااته اساات. 

 : دیفرمامی دانسته  محرو، خداوند
ددُه  ُتِسددِرُفوا   ََل  ََلاِشددَرُبوا ُلددواک ََل  َُّ  ِحددبُّ ی   إ

 .(۲3)اعرا :  َ  یاِلُشِسِرف
 هک دینکن رویادهیز ولی دیاشامیب و دیبخور 

 .ندارد دوست را مسرفان خداوند
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وفور در مامت و حرمت در مناب  روایی نی  به
 صااد اماا،میان آمده اسات. اسراف سخ  به

  فرماید:می
اِء ََل  َُ ی اِ ِسَراِ  ِهَراَقُة َفِضِ  اِ  َُ  َثِوِب  اِبِتَذاُل أِد

َو  ِوِن ََل إِلَقاُء النَّ   1.التَّ
اسززراف عبززارت اسززت از  ۀتززرین مرتبززپززایین

ورریختن آبی که از آشزامیدن اضزافه آمزده د

ینکه لباس کار و لباس بیرونی یکزی ؛ ااست

خرمززا پززس از  ۀدورانززداختن هسززت؛ باشززد

 .خوردن خرما

حادومرز اساراف را  حضرت  در ای  حدیث
تاوان آن را در اناد و مایهکرددر قال  مثال بیان 

ساافانه در مراساا  أمت .مسااالل دیگاار تعماای  داد
اربعینی که اکنون ساری و جاری است اسراف و 

و  بااوده دورریخاات مااواد غاااایی بساایار زیاااد
شاود کاه الز، ر تل، مایوفوهای خدا بهنعمت

اجتنااب از ایا  کاار  است زالران اباعبداللاه
 مانند اموال کردنکنند و از هرگونه تضیی  و تل،

مااواد غاااایی و ناااوراتی کااه باارای  خاات یدورر
                                                                  

 .0۶4  ص۶   جهمئنکلینی  محمد ب  یعقوب . 1
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پایرایی از میهمانان تادارک دیاده شاده اسات  
 جد پرهی  کنند.به



 
 

 افتخارات و رکوردهای
 روی اربعینیادهپ

 
تار از هر سال باشکوه ی اربعی روپیاده و یارتراس  زم

 یو حرکاات اجتماااع شااودیسااال گاشااته برگاا ار ماا
ی  چنا .کنادیما یرحمترا  یاد که دنیآمی ی پ سنگینی

حرکااات باشاااکوهی  یاااک حرکااات تبلیغااای 
در ذه   سؤال یاادموج  ا برانگی ی است کهتعا 

 یاخامناه اللهیتشده است. حضرت آ یانجهان
 فرمودند: یداران عراقموک با  یداردر د

 ب یحرکت ینبا ا یناربع
ً
نجزف و  ینکه عمدتا

 آیزدیوجود مهر سال به یماییکربال در راهپ
 ینبه ا یامردم دن یهاشد؛ چشم المللیینب

و معرفزت  حسزینامامحرکت دوخته شد؛ 
 مردمزی یمحرکت عظز ینبه برکت ا ینیحس

   5.شد یشد، جهان المللیینب

                                                                  

ی  داران عراقاموکا از  یجمعا یداردر د ایبیانات اما، خامنه .1
-https://farsi.khamenei.ir/speech در: یدسترساا  ۱8/۶/5397

content?id=43490. 
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تاااریخی  معرفاای هاار هااای براساااس تاربااه
حار  بادون تبلیاغ و  ۀحرکتی  حتی حرکت جبه

پایر نخواهد بود. در حرکات ای امکانرسانه کار
انه و حضور اقیانوسی مرد، مؤمناربعی  نی   شور 
رغ  ساعی آن داشت تا علی را برعاشر  جهانیان 

داشت  ای  فریاد عظی   بر بایکوت و خاموش نگه
 رکوردهایی از آن را باه ثبات جهاانی برساانند تاا

 ی و رکااورددارتر ی تارخااص ی اربعا یروپیااده
  .جهان باشد ییگردهما

تحاات عنااوان  یادر مقالااه پناادنتیناادفا
  است یانجهان در جر ۀحرکت زالران ی ترب رگ»

 یارتبه ز 1«!ایدیدهاز آن نشن ی یاما شما هرگ  چ
سوی به زالر هایونلیم یروپیاده و ینیحس ی اربع

مقالاه باه  یا پرداخته اسات. در ا یمعل یکربال
پرداخته شده و  ی عظ یروپیاده ی ا ییشرح و چرا

باه اطاال  مارد،  ینیشور حسا ی از ا ییهاگوشه
                                                                  

  «در کاربال ینی  زالاران حسایاجتماا  عظا»سانا  یخبرگ اری ا. 1
   باه نقال از:5393آذر  https://www.isna.ir  57در:  یدسترسا

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east 
/arbaeen-pilgrimage-kerb. 

https://www.isna.ir/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east
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در  را ی مراس  اربعا مقاله ی ا رسانده شده است.
 یک یادر سراسر دنگوناگون های با تام  یسهمقا

 یاتو جمع کنادمای یمعرففرد مراس  منحصربه
 ۀخواناد. در ادامامی برابر زالران حجزالران را پنج

 ی اربعا یاارتخااص زهاای یژگیمقاله به و ی ا
هااای یااتآن در موقع یازجملااه برگاا ار ینیحساا

 دیگرکردن مختل،  شرکت یداتخطرناک و تهد
 نظیربی ی بانیم ی و مااه  در آن و همچن یاناد

مراسا  پرداختاه شاده  یا کنندگان در ااز شرکت
 است.

ساابقه کاه باا مراسا  برخی از رکوردهای بای
روی اربعای   در ساوابر و رکوردهاای دنیاا پیاده

 از: اندقابل ثبت است عبارت

 جهان ۀساالن ییگردهما ینتر بزرگ (الف
 یلیااونم۱4زالااران بااه  یااتجمع 5393سااال  از

 یلیاونم۱۱را  یاتجمع 5390شد و سال  یکن د
اعاال،  یمقاماات عراقاالبتاه زدناد.  ی نفر تخما

 5390در سااال  ی زالااران اربعاا یااتکردنااد جمع
 یا نفر بوده اسات. از آن ساال ن یلیونم۱۶حدود 
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از  ی ب یتیهربار با جمع ی اربع روییادهمراس  پ
 . تنهاا مراسا  قابالشودیم گ ارنفر بر نیلیوم۱4
مراساا   یاات ازنظاار جمع ی بااا اربعاا یسااهمقا

ساال  3که البتاه هار  هاستیهند ی«یالمکو،»
 یزالرانا ی اربعا روییاده. پشودیبرگ ار م بار یک

هاا   یاا کشااور جهااان دارد کااه ا 84از  ی از باا
از  یساال زالرانا هار ینکاهاست. جال  انظیر بی

انگلساتان   یکاا مرا ک سولد  دانماار یکشورها
و  یهروساا یااا کلمب ی  فنالنااد  آرژانتاا ی  اتاار

 1حاضرند. ی اربع روییادهدر پ ی ن یااسترال
در  ی اربعاا یااارتکاارد ز تأکیااد یاادبا ایناااادر 

                                                                  
روی همااه رکوردهااای جهااانی پیاااده». ر.ک. خبرگاا اری فااارس  1

مهار  https://www.farsnews.ir/new  58  دسترسی در: «اربعی 
هاای دیگاری اسات ها و گردهمایی. ای  عالوه بر تام 5397

کنناد؛ که جاماندگان اربعای   در کشاورهای دیگار برگا ار مای
دوسااتداران هماننااد مساایر راهایمااایی اربعاای  در نیاریااه کااه 

از  یاادهپ یهساتند باا پاا یعهشیرو غ یعهششامل که  یتباهل
 ینیۀحسا یسوبه «ی حس یا یکلب  »مکان مختل، با شعار  هفت

را  یلاومترک 581تاا  81 ی ب یشوند و مسافتمی یراه «اللهیةبق»
 ینیهکاه باه حسا یتعاداد ع ادارانا 5390در ساال  .کنندمی یط

 .یدنفر رس یلیونم54به  آمدند

https://www.farsnews.ir/new
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 ی  مکان در طول تاار یکدر  یتام  بشرتری  ب رگ
و  یاتبمااه  اهال یاروانپ یبرا یمیعظ ۀیسرما
بهاره وجاه از آن احسِ  به یدجهان بوده که با انانمسلم

روی روز اربعای  ازساوی زالاران حساینی پیااده 1.ردب
مطرح است؛ زیارا  حسی  اما،عنوان ابراز عظمت به

 باار ساانت عینااا  در روایااات و ساایرۀ المااۀ اطهااار
و اماا،  حسای اماا،ویژه بارای زیاارت ی بهروپیاده
 2و تصریح شده است. تأکید رضا

 جهان یماییراهپ ترینیطوالن (ب
جهاان متعلار باه  یمااییراها تری یطوالن رکورد

سفر زالران  یاصل یرهایاست. مس ی مراس  اربع
طول دارند و عشر  یلومترک ۶04از  ی به کربال ب

 یبااه برگاا ار هااایناایو هماات و اسااتقامت اربع
 جهان منار شده است. یماییراها تری یطوالن

                                                                  

  «العظمای مکاار، شایرازیاللاهحضرت آیات ۀمت  بیانی» .1
 .539۶آبان  https://makarem.ir    55:دسترسی در

هاای تئانمایندگان هیبا الله مکار، شیرازی در دیدار بیانات آیت. 2
: در ی  دسترسااروی اربعاای  حسااینیدانشاااویی عاااز، پیاااده
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بصره تا کاربال  یشهر بندر یانم یلیما0۱1 ۀفاصل
 یطا ی اسات کاه معماوال  باا ماشا یطوالن یریمس

مراسا    یا در ا یاالعاادهطاور خاار اما به  شودیم
کامال طاول  ۀ. دو هفتپیمایندیآن را م یادهپ یافراد با پا

هاا باا کنناد. آد، یرا طا یرمسا یا تا زالاران ا کشدیم
 یساوزان روز و سارما تاابآف یارمختلا، ز یهاس 

از هاا آن .روندیم یادهرا پ یرمس ی سوز ش  ااستخوان
نااااهموار و از دل نقااااط تمرکااا   یرهایمسااا یاااانم

. زالاران کنندیو از نقاط خطرناک عبور م هایستترور
 فقاکرا باا خاود ندارناد و  یاهاول یهااسازوبرگ یحت

« ماوال»باه  ینشاانهماراه باا عشار آتش یکما یلوسا
ها و بنرها مقصاود پرچ . آورندیرا با خود م  یحس

 :کندیم یادآوریها آن سفرشان را به ی ا
 «است ارزشیب ی بعد از حس جان»
 «است سانیک ،ایو زندگ مرگ»
 1«.که مرا مانون بخوانند رواست»

                                                                  

  «در کاربال ینی  زالاران حسایاجتماا  عظا»سانا  یخبرگ اری ا. 1
   باه نقال از:5393آذر  https://www.isna.ir  57در:  یدسترسا

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east 
/arbaeen-pilgrimage-kerb. 

https://www.isna.ir/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east


 301        نیاربع یروادهیپ یافتخارات و رکوردها 

 یامراسم اطعام در دن ینتر بزرگ (پ
مراس  اطعاا، جهاان  ی ترب رگ ی اربع رویپیاده

غااا شاامل  ۀوعاد یلیونمصدهفتاست. حدود 
 ی وعده بایانم ی صبحانه و ناهار و شا، و همچن

آن  ۀکه بخا  عماد شودیم ی توز ی زالران اربع
و  ییانمرد، عارا  و روساتا یشخص هایینهبا ه 

 یکشاورزان مناطر اطراف کربال و البته داوطلباان
و بااه  شااودیطااب  ماا یههمسااا شااورهایک از

 .یساتن یازمنادن المللایی و ب یدولت یهاکمک
باا  یادکن یسهرا مقا یگانرا ییغاا ۀوعد ی انم ی ا

 یکه در حاواد  با رگ ازساو ییغاا یهاکمک
  مثاال ی. باراشودیفراه  م المللیی ب ینهادها

و  یجهان یهابا کمک یتیمرگبار هال ۀزل ل از پس
 ۀوعاد یلیاونمی نا یاتدرنها المللایی ب یهمدل

ها   یکامرازدگان شد. ارت  زل له یلتحو ییغاا
به تکااپو افتااده باود پاس از  یاسیس یلکه به دال

و  یکااااالن دولتاااا یهااااابودجااااه یافااااتدر
 پانج یفراوان باالخره توانست ط هایی یربرنامه

زدگاان غااا باه زل لاه ۀوعد یلیونمپنجماه حدود 
از  ی با تعداد ب یدکن یسهرا مقا ی برساند. حاال ا
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اسا  در روز در طول مر ییغاا ۀوعد یلیونمپنااه
 یلیونمصادهفاتکه برابر است با حدود  ی اربع
مراسا . تماا،  یا تما، مدت ا یبرا ییغاا ۀوعد

هر  یاسازمان ملل متحد  حمایت غااها نه با ی ا
کاارگران و ازجان  بلکه   یگرد المللیی ب ۀیریخ

 یا شده است که عاشر ا ی تأم یریکشاورزان فق
 تماا، ساال در که به زالران خدمت کنند و هستند

 یا ا یات. امنکننادیانداز ماپس برای ای  روزها
است کاه  یرزمندگان داوطلب ۀمراس  غالبا  برعهد

چشاا  باار  یااکچشاا  باار داعاا  دارنااد و  یااک
از افاراد  یکیزالران.  روییادهپ یرمحافظت از مس
 : گویدیها مفعال در موک 

 ییهززااسززالم چززه آمززوزه ینیززدآنکززه بب یبززرا
 یوحشزز یسززتدارد، بززه رفتززار چندصززد ترور

 یگذشززتگبلکززه بززه ازجززان ،یززدنگززاه نکن
زائر  هایلیونکه م یدنگاه کن داشتیچشمیب

 5.دهندیاز خود نشان م یناربع

 نماز جماعت جهان ینتر بزرگ (ت
و  ی نماز جماعت جهان در روز اربعا تری شلوغ

                                                                  

 .همئن. 1
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الفضال امطهار اباعبداللاه و اب یهااحر، یرامونپ
نمااز باشاکوه از  ی ا .شودیخوانده م العباس

 یلکشور تشاکسی صفوف نمازگ اران مسلمان از 
ومترهااا یلک تاااصاافوف آن  یو گاااه شااودیماا
 1.شودیم یدهتر کشطرفآن

 یامجمع کار داوطلبانه در دن ینتر بزرگ (ث
 ی تاربا رگ ی باانم ی اربعا روییادهپ مسیرهای

. یاساتدر دن یگاانتام  خدمات داوطلبانه و را
کاار  یا انم یشتری ب ی اربع روییادهدر پ  درواق 

از  ی . بادخاوررق  می یدادرو یکداوطلبانه در 
 یرهایدر مساا ی،هاا ار موکاا  و مضااهفااده

و  زالارانو اطعاا،  یراییپا یبرا ی اربع روییادهپ
برپاا  یو رفااه یدرماان ی خدمات بهداشات ۀارال

 2.شودیم
در تعریاا،  پناادنتایناادف ۀینشاار نگااارمقالااه

 نویسد: می موک 
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 یحتزاجهستند که تمزام ما ییها جاهاموکب
تزازه  یاز غذا ؛شودیم ینزائران در آنجا ت م

 یگزاناسزتراحت؛ از تلفزن را یگرفته تزا جزا
کودکزان؛  یهزاگرفته تزا گهزواره المللیینب

 یسزتاست. درواقزع، الزم ن یگانرا یزچهمه
 یزرغ یزیزائران چ یلی،ما044 یرمس یندر ا

از  تزرشگفت نندرا حمل کن یشانهااز لباس
خززوردن و  یدعززوت از زائززران بززرا ۀآن نحززو

راه  یزانها به ماست. فعاالن موکب یدننوش
تززا  کننززدیآمززده و بززه زائززران التمززاس مزز

 هززا آن یشززنهادپ
ً
 یززنا را قبززول کننززد. غالبززا

اسزت کزه  یکامل یسشامل سرو هایشنهادپ
را  یتزانابتزدا پاها ندر ش ن پادشاهان اسزت

 یغزذا ۀعزدو یزکسزپس  دهنزد؛یماساژ م
سپس از شما دعوت  دهند؛یبه شما م یذلذ
را  یتزانهاکزه لبزاس یاتا در فاصله کنندیم
. یزداسزتراحت کن کننزد،یو اتو م شویندیم

را بزززا افتخزززار انجزززام  هزززایزززنا ۀالبتزززه همززز
 5.دهندیم
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 جهان یمذهب یینآ ینمتکثرتر  (ج
 یازنظااار تناااو  مااااهب اربعااای روی پیااااده
جهاان  یمااهبمراس   ی کنندگان متکثرترشرکت

 یعیمراس  ش یکمشخصا   ی است. هرچند اربع
 هااا یاا دیا یحیان مساا یو حتااهااا یاساات  ساان

عناوان زالار و ها  ها  باه  یا و... ن هاایشاتدزر
مراساا  شاارکت  یاا عنااوان خاااد، زالااران در ابااه

 ینید هاییی آ یانحصار یت. اگر به ماهکنندیم
قادر چاه رویاداد ی که ا یدد ی خواه ی  توجه کن

معناا خواهاد داشات:  یک فقک ی مه  است و ا
را  علای ب  ی حس ا فارغ از رنا و نژادا مرد، 

و  یاز آزاد یو فرامااهب مارزوحدیب یر نماد فراگ
 1.دانندیم یثارا

 مراسم بزرگ دنیاترین شدهسانسور  (چ
را چشا   ینوظهاور جهاان یا شخ یا عظمت ا

است که به اذعاان  گونهی ! و اداردیبرنم هایلیخ
در  ی مراس  اربعا یادن یاکارشناسان رسانه بیشتر
 یهاارساانه یاژهوجهان باه یهااز رسانه یبخش

                                                                  

 .همئن .1
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 ی. برخاشاودیوضوح سانسور مبه یمشهور غرب
 ییبرپاا یرناویسخبار ز ۀاز ارالا یهاا حتارسانه

 یاغدر شاانیخبار یهاادر برنامه عی مراس  ارب
در اشاره به رویکرد   ایخامنهاما، 1.کنندیم

 فرماید:می غرب در سانسور ای  رزمای  عظی 
توصزیفی غیرقابزِل  ۀاربعین یک پدیزد ۀیدپد

نظیزر اسزت؛ یزک رزمزای  است، اصزاًل بزی

ایززن حرکززت  .سززاز اسززتعظززیم و شززگفتی

. العززاده در دنیززا دیگززر نظیززری نززداردفززوق

تواننززد درذ کننززد ایززن هززا هززم نمززیغربززی

لذا  نشود؟چطور می نحرکت را که یعنی چه

شزان هزای تبلیغزاتیبینید دسزتگاهشما می

 چند سال که سکوت می
ً
ال  ۀتوطئز»کننزد، او 

کمتزرین حرکتزی را [ کزهدرحالی]؛ «سکوت

 .کننزدها مزنعکس مزیدر هر جای دنیا این

هززا اصززاًل اسززم ایززن حرکززت چنززد سززال ایززن

ای بززه آن عظزیم مردمززی را نیاوردنززد، اشززاره

... نکردنززد، تصززویری از آن منتشززر نکردنززد
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هزای پرداختند، تحلیل[ به آن]یک مقداری 

های غلط کردند کزه ازنظزر خصمانه، تحلیل

هززززای مممنززززان بززززه ایززززن راه، تحلیززززل

امثززال ایززن رادیززوی . آمیزززی اسززتبالهززت

ل خصززمانه هززا تحلیززانگلززیس و امثززال ایززن

این است که فزوراِن  ۀدهنداین نشان. کردند

ززاض،  ۀایززن سرچشززم را هززا آن شززدتبززهفی 

 1.توانند تحلیل  کننددستپاچه کرده، نمی

گوناه ای ایا مقالاهنی  در  پندنتیندفا ۀنشری
  :آورده که

 یززانجهززان در جر ۀحرکززت زائرانزز تززرینبزززرگ

مراسزم  ینا ۀدربار  گاهیچاما چرا شما ه ،است

 بزه ا ایزد؟یدهنشزن یززیچ
ً
 یهقضزز یزناحتمززاال

 مربوط است کزه رسزانه
ً
 و خصوصزا

ً
هزا عمومزا

بزا  یشزترب شزوند،یبزا اسزالم مواجزه مز یوقت

سروکار دارنزد  یو افراط یاهس ی،منف یریتصو

. اگزر چنزدهزار یزدبخ مثبزت و ام یتیتا روا

لنزدن  یهزایابزانمعترض ضدمهاجرت در خ

 یجززا یخبززر یهززاجمززع شززوند، در سززرخط
                                                                  

ان  یآماوزان و دانشااودار با دانا یدر د یااما، خامنه بیانات. 1
-https://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ی  دسترساااا5۱/7/5398

content?id=40833. 
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 یمززززززاییبززززززه راهپ ؛خواهنززززززد داشززززززت

تجمزع  یزاکنزگ در هنزگ خواهانزهیدمکراس

توجزه  یزانم ینبه هم یزن یهدر روس ینضدپوت

در  یلیزونیمیستتجمع ب یکاما  ؛خواهد شد

 یمتشنج سرشار از ترور و ناعزدالت یطمح یک

 ییجزا یزیزونیتلو یخبزر یهادر بخ  یحت

وشززته نطزور ناحرکزت باشززکوه بزه یزنا ننزدارد

اگزر تمزام  یحتز شزود؛یمسکوت گذاشته مز

را داشززته  یززرگچشززم ۀیززدپد یززک یهززامملفززه

 یزر،گچشزم یزتمانند جمع ییهاباشد؛ مملفه

 یطمحززز ی،انقالبززز یزززامپ یاسزززی،س یزززتاهم

 یززرخبززر از ز یززنامززا اگززر ا ؛متشززنج و اصززالت

دربزرود،  یخبزر یهزابخز  یراندست سردب

 یرت ث را تحت یادیو افراد ز آفریندیم فتیشگ

 5.دهدیقرار م

 تیک جهانیترین ژئوپلبرگزاری در متشنج (ح
مراسا   از جهتای دیگار نیا  یاک ی مراس  اربع
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تاا  539۱هاای سالدر  یرافرد است؛ زمنحصربه
لحااا  کااه بااه شاادبرگاا ار  یتیمااوقعدر  5397
. بااوده اسااتمتشاانج و خطرناااک  یکیتیژلااوپل

و  پناداردیخاود ما یرا دشم  خون یعهداع   ش
 آوردیخشا  نمارا به هاآن ی از ا یشترب ی چ یچه

 الایت ی تارخاطر با رگبه یعهزالران ش ینندکه بب
 1.آیندیگرد ه  م یمانشانا

                                                                  

   .همئن .1





 
 

 شناسیآسیب
 ی اربعینروپیاده

 
معنوی و الهای اربعای  نیا  همچاون آیی  عظی  

 رِ مرو و به طور طبیعیو اقدامات بهها برنامه همۀ
 ؛دشاوهاا مایو آفاتها زمان دچار برخی آسی 

ثیرگااااری شااگرف ایاا  أخاااطر تبااه خصوصااا  
 کالن فرهنگی  سیاسایهای گردهمایی در عرصه

 انحراف کنند با بهمی اجتماعی  دشمنان تالش و
نظیار جهاانی  ماان  از بای کشاندن ایا  مراسا 

هوشایاری   ند. ایا  واقعیاتشاوثیرگااری آن أت
ی روپیاده طلبد تا مواظ  باشندمی امت اسال، را

حفاظ ها شدن به آفات و آسی  اربعی  را از مبتال
مقابله باا اتفاقااتی کنناد کاه  ۀو خود را آماد کنند

ممک  است به اصل رخداد ضربه و صادمه وارد 
 .کنی اشاره میها آن تری مه  . در ایناا بهکند
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 اییگر گرایی و سطحیقشری (الف
الهای   یحرکات انبیاا ۀاربعی  در ادامروی پیاده

  غادیر و عاشاورا باه دنباال اکار،بعثت رسول
کاردن مصاداقیکاردن و ساازی  محساوسساده
هاا تری  حقاایر توحیادی اسات تاا انساانعالی
 «اللاهولای»د به آن حقایر مرتبک شده و باا نبتوان

ایاا  هااای آساای  ۀ. ازجملاامحشااور باشااند
کردن ای  است که انساان سازی و محسوسساده

ظاهری و قال  محسوس محدود  ۀدر همی  مرتب
عد عبادی و احساسی آن توجاه به بُ  فقکیا   بماند

ند و از توجه به ابعااد دیگار و اعماا  آن غافال ک
باه یاک شاود اربعای  مای ای  کار  باعاث .شود

 مااهبی تنا ل پیادا کناد.و همای  درونمراس  
ی اربعی  و مراس  مربوط به آن روپیاده بایستمی

مصاون  و نگاه قشاری و ساطحی را از ای  آسی 
 یلحا  اهداف اربعی  و کارکردها. راه آن داشت

 هاسااااات.تاااااالش بااااارای تحقااااار آنآن و 
شااخص  تری در بیانی به مه  ایخامنهاما،
 اشاااره کاارده  حساای  امااا،آورد ماااالس و ره
 فرماید: می
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م، ایزن سزه ویاگزی  در مجالس عزاداری ماه محزر 

عاطفزه را نسزبت بزه . 3باید وجود داشزته باشزد: 

بیشزتر  و خانزدان پیغمبزر علزی بزن حسین

کنزززد  علقزززه و رابطزززه و پیونزززد عزززاطفی را بایزززد 

عاشزورا،  ۀنسبت بزه حادثز. 9 ؛تر سازد(مستحکم

  ؛بایززد دیززِد روشززن و واضززحی بززه مسززتمع بدهززد

نسبت به معارف دین، هم ایجاد معرفت و هزم . 1

 1کند. ز نحو کمیولو بهز ایجاد ایمان 

 غفلت از اهداف و کارکردهای اربعین (ب
دارای آثار  ا که اشاره شدچنانا اربعی  روی پیاده

هاای و کارکردهای فراوانی است. یکی از آسای 
ایا  کارکردهاا و تقلیال آن باه اربعی   غفلت از 

 ویژه سیدالشهدابه بیتاهلاظهار محبت به 
در کنار  ن سیدالشهداااست. لاا الز، است زالر

ی اربعای   نسابت باه روپیادهعد از توجه به ای  بُ 
بادیهی  .دیگر آثار و کارکردهاای آن توجاه کنناد

هایی را نی  ها  وظای، و رسالتاست توجه به آن
                                                                  

در دیادار جمعای از روحاانیون  یاا، خامناهام بیانات. 1
   دسترسااای در: 11/3/1313  یلویاااه و بویراحمااادککه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2718. 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2718
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2718
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کناد کاه اقادا، باه مای متوجه زالر سیدالشهدا
هااا  فضاایلت و ثااواب زیااارت را مضاااع، آن

ثیرگااری آن را در تحقر اهداف عالیاه أساخته  ت
 سازد.می از ای  گردهمایی ب رگ را فراه 

 دن به عادتشتبدیل (پ
کلای مرباوط باه آداب هاای ای  مقوله  از آسی 

دینی است. منظور از عادت نی   آن چی ی اسات 
ای  برهااانی و معنااایی خااود را کااه بااار اندیشااه

تدریج ازدسات داده و باه هناارهاای تکاراری به
که موضوعی به عاادت هنگامی .تبدیل شده است

آن  فقاک انااا، آن  ۀجاآورندبههدف تبدیل شد  
شاود. در می روانی ۀیلتخ  جاآوردنبا بهو است 

چناای  صااورتی  انتظااار معنااادار بااودن عماال و 
معناسات؛ چراکاه از هار بی پویایی آن  انتظاری

تأمل عقالنی و حتی هرگونه تأمل عرفانی نی  تهی 
ن عمل اصالت خواهد داشات آاست. دیگر خود 

حااا  از ل صااورتایاا در ؛و نااه چیاا ی دیگاار
 ؛تواند اثر نامطلوبی نی  داشته باشادمی اجتماعی

 گر و تخدیرگرانه به خود بگیرد. یعنی نق  توجیه
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 گراییخرافه (ت
جادی کاه مناساک و مراسا  های یکی از آسی 
کند  ایااد بادعت و خرافاه در می دینی را تهدید

 کاه ن اساتآهاست. منظور از بدعت و خرافه آن
 را آن عتیشر صاح  هک را روشی ای سخ  سیک

. بادعت و انااا، دهاد ردهکن عمل ه آنب و نگفته
خیرخواهاناه همچاون اباراز  ۀانگیا  اب خرافه اگر

نیاا   نامحباات و ارادت بااه ساااحت معصااوم
ناپایری را درپای باشد  تبعات و پیامدهای جبران

شدت با خرافه و بدعت در دی  لاا اسال، به ؛دارد
 ابا خواهادمای نامؤمنا ۀکند و از همامی مقابله

 اجاازه و ننادک برخاورد شادتهب بدعت و خرافه
 هااایدهیااا باازان اسااتیس و ادانیشا هکاا ندهناد

 مارد، خاورد باه  یاد قالا  در را خاود طانییش
ااس ایانادازهبه فهیوظ  یا. بدهند  اتییاح و حس 
  :رمودف خدا رسول هک است

ا َظَاددَرِت  َُ ِتدد یِفدد اِلِبددَدُ   إ مَّ
ُ
 ِظِاددِر اِلةدداِلُ  یَفلِ  یأ

ِه یِفَةِ  َفَةلَ ی، َفَشِ  َلِ  ِعِلَشُه   1.ِه َلِةَنُة اللَّ

                                                                  

 .531   ص5   جهمئنکلینی  محمد ب  یعقوب . 1
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 نزد،ک بزروز منامت  انیم در هابدعت هرگاه

 بزروز را  یخزو دان  هک داناست شخب بر

 نباد او بر خدا لعنت ند،کن نیچن اگر دهد؛

سفانه مراس  اربعی  حسینی را ها  أای  آسی  مت
ن بارای مقابلاه باا ادشامنان و معاناد کند.می تهدید

ی اربعاای   در کنااار روپیاااده ثیرگااااری مراساا أت
 ایا  مراسا  باه کاردنآلاوده به دنبالاقدامات دیگر  

هستند و ای  ضارورت هوشایاری عاشاقان  خرافات
  ایخامنه اما،ضرورتی که  ؛طلبدمی حسینی را

   فرماید:می در اشاره به آن
ن علزی بزن مممنین به حسین نعزیزان من

توانزد دنیزا را مزی علزی بزن امروز حسزین

او  ۀشرط آنکه با تحریف، چهر به ،نجات دهد

را مغشزززوش نکننزززد. نگذاریزززد مفزززاهیم و 

ها ها و دلآمیز و غلط، چشمکارهای تحریف

 مبزززارذ و منزززور سیدالشزززهدا ۀرا از چهزززر 

 1.حرف کند. با تحریف مقابله کنیدمن

وعززاظ، مززداحان، سززرایندگان،  گوینززدگان،
                                                                  

در دیاادار جمعاای از روحااانیون   ایبیانااات امااا، خامنااه. 1
-https://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ی  دسترسااا3/3/5380

content?id=2752. 
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اشزند کزه ایزن یزک همه باید توجزه داشزته ب

[ اسزت؛ بزا آن عاشزورا ۀواقعز] حقیقت عزیز

نبایست بازی کرد؛ حقایق مزاجرای عاشزورا 

را بازیچززه نبایززد قززرار داد. هززر کسززی یززک 

ای را بزه آن چیزی به آن اضافه بکند، خرافزه

وصززل بکنززد، کارهززای غیرمعقززول را بززه نززام 

هزا نبایزد باشزد؛ انجام بدهزد، ایزن عزاداری

نیسزت.  حسزین امامداری از ها طرفاین

تظاهرات قمزه،  ۀیک وقتی ما راجع به مسئل

کنزار و ای گوشزهیزک عزده ؛مطلبی را گفتیم

 امزامصداشان بلند شد که آقان این عزاداری 

است؛ مخالفت نشود بزا عززاداری  حسین

ن ایززن مخالفززت بززا عزززاداری حسززین امززام

کززردن عزززاداری سززت؛ مخالفززت بززا ضززایعنی

را نباید ضایع  حسین امامی است. عزادار

 1کرد.

 زدن به اختالفات قومی و مذهبیدامن (ث
روی اربعی  تالای همبساتگی اجتمااعی و پیاده

                                                                  

  59/54/537۶در دیدار با مارد، قا    ای. بیانات اما، خامنه1
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?idدسترسااااای در: 

=3419. 
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یی اهاای عاشاورآماوزه ۀگرایی انساانی برپایاه 
در راهایمایی اربعی  از تفکرات و مااه  است. 

بدیهی است که در میان . کنندمختل، شرکت می
وجاود  در تفکر  نگرش و رفتاار ها  اختالفاتیآن

 وجاود همای  دشامنان همیشاه از. داشته باشاد
اند و سود برده برای نیل به اهداف خود اختالفات

ورکردن ایا  اختالفاات لاا همواره درصدد شعله
 اماا،کناد زالاران مای ای  امار اقتضاا. اندبرآمده
از هار کااری کاه  راهایمایی اربعی در  حسی 

تفرقه  ۀشالب و کردهرا مخدوش  انانوحدت مسلم
کند  دوری نمایند و همه زیار و جدایی ایااد می

گرد آمده  شکوه و همبستگی  حسی  اما،لوای 
 اماا،ن ازالار امت اسال، را به جهان مخابره کنند.

از کارهااایی کااه موجاا   بایسااتماای حساای 
یاا   شاودبرادرکشی بی  مسلمانان مای و اختالف

نحااوی تااوهی  بااه موجاا  وهاا  ماااه  یااا بااه
جاد باهر ماااه  اساالمی اسات دیگمقدسات 

  .اجتناب کنند
راهبرد حضارت اشاره به با  ایخامنهاما، 

کنناد اعال، می انانتحاد مسلمدر ا خمینیاما،
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جی  اختالف امت اسال، را از میان خاود که مرو  
 : طرد کنید

امزام بزرگزوار مزا  نفهمند؟یک عده چرا نمی

 ۀکه منادی اتحاد بین مسلمین بزود، از همز

اند، والیت  و اعتقزادش هایی که مدعیاین

او . بیشتر بود و ارادت  و عشق  به ائمه

فهمید والیت را یزا فزالن آدم عزامی بهتر می

کززه حززاال بززه اسززم والیززت کارهززای خززالف 

زنزد در ربزط مزیهزای بزیحزرف نکنزد؟می

. مجالس عام و خاص؟ وحدت را حف  کنید

بززین شززما کسززانی  جامعززه اگززر دیدیززد در

هزا آن کننزد،هستند که عکس این رفتار می

 مخالفززت خودتززان را بززه. را طردشززان کنیززد

هززا ضززرر ایززن. یززدابززراز و اعززالم کنهززا آن

زننززد، ای بززه اسززالم مززیضززربه. زننززدمززی

 ای بززهزننززد، ضززربهای بززه تشززیع مززیضززربه

 ۀجملزز زایززن ا. زننززدمززی اسززالمی ۀجامعزز

 5.مسائل بسیار مهم است

                                                                  

  بیاتدر دیادار باا ماداحان اهال یابیانات اما، خامناه. 1
-https://farsi.khamenei.ir/speechدر:  ی  دسترساا50/0/537۶

content?id=3391. 
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هتای زیستی و پیدایش انگیزهدورشدن از ساده (ج
 مادی

زیساتی و اربعی   ساده مراس  هاییکی از ویژگی
بودن آن است. ای  سنت و روش کاه رما  مردمی

گسترش و شکوه اربعای  نیا  در آن نهفتاه اسات 
سامت یابد. حرکت باهد و استمرار شوباید حفظ 

هاای آوردن به رفاه و پاایراییگرایی و رویتامل
خیرخواهاناه هاای هرچناد باا انگیا ها  چنانیآن

روح و ساایرت اربعاای  را تهدیااد کاارده   ا باشاد
کاهد. اینکاه در می از شکوه و عظمت آن رمروبه

 اماا،روایات دینی تصریح شاده اسات کاه زالار 
ش کناد  سار  به اندک بضاعتی قناعات  حسی 

بسا در همی  باشد. در برخی روایات حتی به چه
گرایی و گرای  به رفاه و تامل نیا  مامت تامل

 صااد  اما،از   تصریح شده است. برای نمونه
 نقل شده است که فرمودند:

ارت یزقصزد ز به من گزارش شده گروهی بزه

رده کزت کحر  علی بن نیقبر حضرت حس

 ه درکزانزد ی را برداشزتهیهزاو با خزود سزفره

هزا نیجات و حلواها و امثال انییریشها آن
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ارت قبززور یززشززان اگززر بززه زیا .انززدرا گذاشززته

ا را بزا یاشز نیزشان رونزد امثزال ایهامحبوب

 1نند.کخود حمل نمی

در حدیثی دیگر نقال شاده کاه ماردی از رقاه 
حضرت رو به ایشان  .رسید صاد  اما،محضر 

 کرده  فرمودند: 
زززهارت قبزززر حضزززرت ابایزززا بزززه زیززآ»

 
 عبدالل

 رد: بلززی.کززعززرض  «د؟یززرومززی نیلحسززا
هزا را برداشزته و ا با خود سزفرهیآ» فرمودند:

 فرمودنززد: رد: بلززی.کززعززرض  «د؟یززبرمززی
 قطع»

ً
ارت قبزور پزدران و مزادران یزاگزر بزه ز ا

وی  «د.یززنکاری نمززیکززن ید چنززیززخززود برو
 م؟یپزس چزه بخزور ردم:کزد: عزرض یگومی

 2«ر.ینان و ش» فرمودند:حضرت 

امااا، عماارو الخثعماای بااه  باا   یرکعباادال
ی باه ت شاو، گروهایفادا رد:کاعرض  صاد 

رونااد و ماای علاای باا   یارت قباار حساایااز
باو خوش و مطبو  ۀشان را به انوا  اطعمیهاسفره

ر م شاان یا ا  قطع» حضرت فرمودند: د؟کننیمعط 
                                                                  

 .0۱3   صهمئنقولویه   ب  محمد ب  . جعفر1

 .0۱0   صهمئن. 2
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  یرونااد چناابارت قبااور پدرانشااان یاااگاار بااه ز
 1«نند.کنمی

 شدن نگاه جمعیرنگفردگرایی و کم (چ
و در  اسات جمعای حرکات حرکت اربعی  یاک

جمعی های و درسها فردی  پیا،های کنار درس
برای امروز جواما  اساالمی  بسیاری و اجتماعی

بخاا  روح حماسااه  روح اربعاای  الهااا،دارد. 
تعاون و همکااری  روح وحادت و همبساتگی  

روح  و نترسااایدن از او شناسااای و دشااام  روح
 نموناه  برای .خداستمااهدت فداکارانه در راه 

  یایتب یخاوبباهاربعای  هاای و درسها پیا، اگر
 باه جهاان سراسر در یاصالح یهاتکحر شود 
 شاناخت رد؛یاگیما اتیاح و روح لکش  یبهتر

سااردگی و دل از ماان ماهیت حرکات اربعای   
 ظالماان و ستمگراندلدادگی و اعتماد و رکون به 

لاا نباید نگاه به اربعای  و مناساک آن  . شودیم
جای که در ا  فردی آن باشدهای منحصر در جنبه

 بلکااه بایااد بااه مراساا  ا ارزشاامند اسااتخااود 
                                                                  

 .همئن. 1
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کاالن  ۀپدیادیاک  چشا  اربعای   باه یروپیاده
و  فرهنگای  اجتمااعیهاای ثیرگاار در عرصاهأت

  .تمدنی در مقیاس جهان اسال، نگریست

 های دیگرآسیب (ح
 ۀهای محتمل و تهدیدکننادبرخی دیگر از آسی 

 ند از: اای  تام  عظی  عبارت
انحرافای و افراطای و های امکان نفوذ جریانا 

ای و طاارح شااعارهای فرقااه بااراییااابی فرصاات
 جناحی؛

اطالعاااتی و هااای امکااان نفااوذ ساارویسااا 
افکنای و نشار جاسوسی دشام  ازطریار شابهه

 شایعات؛
هاای پاایری فرقاهاساتعداد تحریاکاف ای  ا 

 دشامنان و برافروختاه ازسویمختل، غیرشیعی 
علیاه شایعیان هاا آن شدن آت  عصبیت و انتقاا،

 ساک  در کشورهای مختل،؛
اعمال فشارهای محدودکننده ازسوی دولات ا 

 ؛بیگانههای عرا  تحت فشار دولت
زدن بااه اختالفااات کالماای  فقهاای و داماا ااا 
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ت در صافوف شیعیان و ایااد تشات  تاریخی میان 
 ها؛آن ۀیکاارچ

تبلیغااتی از ایا  موقعیات هاای بارداریبهرها 
بااارای مریدساااازی و مریااادبازی و معرفااای و 

اعتباار جهاان ک های سازی برخی چهرهبرجسته
 اسال،؛

تبلیغاتی از ای  فرصت برای اغاراض  ۀاستفادا 
 تااری و سوداگرانه؛

راثاای ساانتی و تع یااه و مهااای برنامااه ۀغلبااااا 
حماسای و هاای کارانه و غفلت از جنباهمحافظه
 انقالبی؛

ی روپیااده شدن مراس شدن و مناسکیعادیا 
 اربعی ؛

زدن به اتحاد بی  ملت ایاران و عارا  و ضربها 
ناشاای از جنااا هااای زدن بااه کاادورتداماا 
 1تحمیلی میان دو کشور. ۀسالهشت
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 جاماندگان از
 روی اربعینپیاده

 
بدیهی است که امکان حضاور در گردهماایی با رگ 

روی اربعی  برای خیلای از عاشاقان سیدالشاهدا پیاده
ایا  امکاان وجاود دارد کاه از راه اما   شودفراه  نمی

 ۀجاا بیاورناد و در زماررا باه دور آداب زیارت اربعای 
آن  بسایارقارار گرفتاه  از ثاواب  حسای  اما،ن ازالر
 بیاتاهلزیارت از راه دور سفارش . مند شوندبهره
در  .شده است تأکیدیات بر آن تصریح و و در روا بوده

 :کنی می ایناا به ذکر چند مورد بسنده
کناد مای نقل صاد  اما،یر یکی از یاران دس  . 5

آیا هار روز  !دیرای س  »: حضرت روزی به م  فرمود
عارض  «کنای؟مای را زیارت علی ب  قبر حسی 

و  «!چقادر شااما جفاکاریااد»: فرمااود .خیاار: کارد،
 «کنیاد؟مای در هار جمعاه زیاارت»: ساس فرمود

 در هاار ماااه زیااارت»: فرمااود .خیاار: عاارض کاارد،
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در هار ساال »: فرمود .خیر: عرض کرد، «کنید؟می
 گااهی زیاارت: عارض کارد، «کنیاد؟مای زیارت

 جفاا چقدر به حسی  !ای سدیر»: فرمود .کنی می
 ۀدانای خداوناد دومیلیاون فرشاتآیاا نمای! کنیادمی

 گریه که مدا، بر حسی  دارد موژولیده و آلودخاک
کننااد و خسااته ماای کننااد و قباار او را زیااارتماای
دیر !شوند؟نمی ساازی چرا خود را مقید نمای !ای س 
  ب هر جمعه پنج بار و هر روز یک بار قبر حسی که 

بی  ماا و قبار : عرض کرد، «را زیارت کنی؟ علی
باه بلنادی بارو  »: فرماود .فاصله استها او فرس 

سمت راست و چاپ خاود توجاه کا   سارت را به
توجه  قبر حسی سوی به ک  و ساسسوی آسمان 

ََلُم َعَلیدَک ََل ، الس  أَباَعبِدالَلِه ُم َعَلیَک َیا َلالس  : »ک  و بگو
اگار چنای  کنای  بارای تاو یاک  «.ِه ََل َبَرَکاُتُه َرحَشُه الل  

شود و هر زیارت معادل یک حج و می زیارت نوشته
در یک  دیر گفته است که گاهیس   «.یک عمره است

 1.داد،می ماه بی  از بیست بار ای  کار را اناا،
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 امااا،رفی باار یر صاایسااد باا  حنااان . روزی۱
ه گروهاای از کاادرحااالی  داخاال شااد صاااد 

حضارت  .اصحاب آن حضرت محضرش بودند
 یاکا مااهی یاآ !ریساد با  ای حناان» فرمودند:

هیبه ز مرتبه  «روی؟مای  یالحس ارت اباعبدالل 
ا در یاآ» حضرت فرمودناد: ر.یرد: خکوی عرض 

ارت یاابااار آن حضاارت را ز یااکهاار دو ماااه 
 حضارت فرمودناد: .ریخرد: کعرض  «نی؟کمی

ارت آن جنااب یاباار باه ز یاکا در هر ساال یآ»
حضرت فرمودناد:  ر.یرد: خکعرض  «روی؟می

رد: کعرض  «د.ینکرور خود جفا میچقدر به س  »
و ها   کاناد ،اها  توشاه !ای پسر رساول خادا

 .استمسافت دور 
ن  کای یا شاما را راهنماایآ» حضرت فرمودند:

شااما بااا آن  ۀارت مقبااولی اگرچااه فاصاالیااباار ز
رد: ای پسر کعرض  «اد باشد؟یلی زیخ حضرت

 ن ؟کاارت یاچگونه آن حضرت را ز  رسول خدا
ه کاا هار روزی یاروز جمعه » حضرت فرمودند:

ت را یاها  لبااسیتار هکی  و پاکخواستی غسل 
ا به صحرا یات   مواض  خانهیترباوش و به مرتف 
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 نایکاحاراز  کهشرطیبه   کبرو  پس رو به قبله 
در  کخداوناد تباار .باشادقبر مطهر آن طرف می

 »د: یفرماقرآن می
َ
دِه یَفأ وا َفدَث َّ ََلِجدُه اللَّ )بقاره:  َنشا ُتَولُّ

[ باه]د آنااا روی یاپس به هار ساو رو کن؛ (551
 ساس بگو: «.خداست

ََلُم َعلَ    دیََل َس   ََل اِبَ  َمِوَ    ا َمِوَ  ی یکالسَّ
ََلُم َعلَ   دیََل اِبَ  َس  دِا   ا َمِوَ  ی یکالسَّ َد یالشَّ
ِا  ََلُم َعلَ یَ  ِبَ  اِلَقِت یِد ََل اِلَقِت یِبَ  الشَّ  یدکِ  السَّ

ِه ََل َبَر  ا َزاِئدُر کََل َرِحَشُة اللَّ َُ ا اِبدَ  َرُسدوِل ید کاُتُه أ
ِه ِبَقِلبِ   کََل إِن َلدِ  أُزِر  یََل َجدَواِرِح  یََل ِلَساُِ  یاللَّ

ِتد یِبَنِفِس  دََلُم  کیدَفَةلَ  کُمَشاَهَدة  ِلُقبَّ ا یدالسَّ
ِبد َُ  ٍِ دو ُُ ِه ََل ََلاِرَث  دِه ََل  یََلاِرَث  َدَم ِصِفَوِة اللَّ اللَّ

ِه ََل ََلاِرَث ُموَسدی یَ  َخلِ یََلاِرَث إِبَراهِ  ِ  یِلدکِ  اللَّ
ِه ََل ََلاِرَث ِع  دٍد یاللَّ دِه ََل ََلاِرَث ُمَحشَّ ِِ اللَّ َسدی ُرَل

بِ یَحبِ  َُ ِه ََل  ِر یدأمِ  یَعِلدِه ََل َرُسوِلِه ََل ََلاِرَث یِب اللَّ
دِه ََل َخلِ  یَ  ََلِص یاِلُشِؤِمنِ  َفِتدِه ََل ََلاِرَث یَرُسوِل اللَّ

ُه یِر اِلُشؤِمنِ یأمِ  یََلِص  یاِلَحَسِ  ِبِ  َعلِ   َ  َلَةَ  اللَّ
َد َعلَ  یکَقاِتلِ  اَعِة  یِاُ  اِلَةَذاَب فِ یََل َجدَّ َهِذِه السَّ
ا ک یََل فِ  َُ ب  إَلدی  ِد یا َس ی   َساَعٍة أَ دِه  ُمَتَقر  اللَّ

ِه ََل إَلی أبِ  کَج َّ ََل َعزَّ ََل إَلی َجد    یدکَرُسوِل اللَّ
 یدکاِلَحَسِ  ََل إلَ  یکَ  ََل إَلی أخِ یِر اِلُشِؤِمنِ یأمِ 

ِه ََل َبَر  یکَفَةلَ   ا َمِوَ  ی ََلُم ََل َرِحَشُة اللَّ اُتدُه کالسَّ
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 یِع َجَواِرِح یََل َجِش  یََل ِلَساُِ  یِبَقِلبِ  کلَ  یاَرتِ یِبِز 
لِ  یِة یَشفِ   ِد یا َس ی یلِ ِ  کفَ  َُ د کِلَقُبوِل  ََل  یِمن 

ا ِباِلَبَراَءِة ِمِ  أِعَدائِ  َُ ِةَنِة َلُاِ  ََل َعَلد کأ ِاِ  یََل اللَّ
ددِه ََل إَلدد ُب إَلددی اللَّ  یددکَ  َفَةلَ یِ  أِجَشِةددیکأَتَقددرَّ

ِه  ُه ََل َرِحَشُتُه  َصَلَواُت اللَّ ُُ   1.ََل ِرِضَوا
م و یآقزا درود بر تو ای آقزای مزن و ای فرزنزد

د و سرور من و فرزند سرورم، درود بزر یای س

د ید و فرزنزد شزهیه شزهکزتو ای مزوالی مزن 

باشزی، باشی، مقتول و فرزند مقتول مزیمی

ات خدا بزر تزو بزاد، کدرود بر تو و رحمت و بر 

من با قلب و زبزان و  نای فرزند رسول خدا

اگرچزه خزودم  ،نمکارت مییجوارحم تو را ز

بزر و بارگاهززت را مشززاهده نززدت نبززوده تززا ق

 نم، پس درود بر تو ای وارث حضرت آدمک

خداسززت، و ای وارث حضززرت  ۀدیززه برگزکزز

امبر خداسزززت، و ای وارث یزززه پکززز نزززوح

ل خداسززت، و ای وارث یززه خلکزز میابززراه

 صززحبت( هززم میلززکه کزز حضززرت موسززی

ه کز سزییخداست، و ای وارث حضزرت ع

 و ای وارث حضرت محمزد روح خداست،

خداسزت، و ای وارث  ۀسزتادب و فر یزه حبک
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ن یر مممنزان و جانشزیه امک حضرت علی

است و ای وارث حضزرت خد ۀفیرسول و خل

ن یرالمممنین امیه جانشک علی بن حسن

رده و عزذاب کن تو را لعنت است، خدا قاتال

ن ساعت، و در هزر سزاعتی یشان در ایرا بر ا

مزن  نای سرورم .دینو نما رده و نوبهکد یتجد

ت رسزول به وجل، و بزه جزد  سوی خداوند عز 

و بززه  ر مممنززانیززو بززه پززدرت ام خززدا

سزوی تزو و بزه حسن برادرت حضرت امام

ه با قلب و زبان و کارتم ین زیای آقای من با ا

دهززم تقززرب یع جززوارحم انجززام مززیززجم

پزس بزر تزو بزاد درود و رحمزت و  .میجزومی

عم بزاش تزا یشزف نای موالی من .ات خداکبر 

مزن از  .نزدکمن قبول  ارت را ازیتعالی زحق

زاری و یزن بیززاری جسته و با ایدشمنان تو ب

شزان بزه خزدا و شزما یدرخواست لعنت بزر ا

م، پززس بززر تززو بززاد یجززوجملگززی تقززرب مززی

 صلوات خدا و رضوان و رحمت .

ت را تری به طرف چپ برگرد و صاوکساس اند
  پاای ییه پااکا  یالحس ب  به جان  قبر علی

همان ه واق  شده بگردان و بر او سال، بده ب کمبار
سااس  ؛ه بر پدر ب رگاوارش ساال، دادیکنحوی 
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ه محباوب و کاا و آخارت یابرای آنچاه از امار دن
 ؛  و از خدا درخواست نماکست دعا امطلوبت 

ارت ینماز ز) ؛عت نماز بخوانکپس از آن چهار ر
 امنتها ؛عت اساتکا دو ریا چهار یا ش  یهشت 
و پاس از  (باشادعات مایکهشات رها آن افضل

اهز رو به جان  قبر ابایشدن از نمافارغ  عبدالل 
   و بگو:ک

ُع  ا ُمَود  َُ   ِد یا َس یََل   ََل اِبَ  َمِوَ    ا َمِوَ  ی کأ
ُع   ِد یََل اِبَ  َس    ِد یََل اِبَ  َس   ِد یا َس ی کََل ُمَود 

ُع یِبَ  اِلُحَس  یا َعلِ ی ا ید یا َسداَداتِ یدِ  کِ  ََل ُمدَود 
َاَداِء َفَةلَ  دِه ََل َرِحَشُتدُه یکَمَةاِشَر الشُّ ََل  ِ  َسََلُم اللَّ

ُه ََل َبَر  ُُ   1.اُتُه کِرِضَوا
نم ای مزوالی مزن و پسزر کمن با تو وداع می

د و ید و سرور مزن و پسزر سزیم، و ای سیموال 

ز ای سززرور مززن و فرزنززد یززسززرورم، و بززا تززو ن

وداع  نیالحسزززز بززززن سززززرورم ای علززززی

ز ای سزادات و سزرورانم یشما ن م، و باکنمی

پس بزر شزما  ؛مینمایای گروه شهدا وداع م

 ات .کباد درود خدا و رحمت و رضوان و بر 

                                                                  

 .788   صهمئن. 1



 در مسیر عشق     334

از  یکایبه خک  نویسد:میمالسی  عالمه. 3
ل  خک شهیدب رگان دید، که از دست چنی  نقل او 

 :کرده است
باه زیاارت  بسایارابوالحس  فارسی گفات: ما  

رفاات ؛ امااا مااال  کاا  و ماای الحساای  اباعبداللااه
و لاا زیارت حضارت  را تارک  شدجسم  ضعی، 

را بااه همااراه  کاارد،. در خااواب رسااول خاادا
کارد، کاه مای عباورهاا آن دید،. از کنار سنی ح  

 ایا  مارد !: ای رساول خاداگفت علی ب  حسی 
آید. رسول آمد  اما دیگر نمیمی به زیارت م  بسیار
را رهاا  زیارت حسی  آیا تو»به م  فرمود:  خدا
عرض کرد،: هرگ  م  موالی خاوی  را  «ای؟کرده

کن   ولی ضعی، و پیر شده و مال  ک  شده رها نمی
هر ش  بر باا، »رو،. فرمود: است و لاا زیارت نمی

 ب  قبر حسی سوی به ات برو و با انگشت اشارهخانه
 «:اشاره ک  و بگو علی

دََلُم  َک ََل أِبیَک، السَّ ََلُم َعَلِیَک ََل َعَلی َجد  السَّ
ََلُم َعَلِیَک  َک ََل أِخیَک، السَّ م 

ُ
َعَلِیَک ََل َعَلی أ

دََلُم َعَلِیدَک َیدا  ِه ِمِ  َبِنیدَک، السَّ ََل َعَلی اِأِئشَّ
دََلُم َعَلِیدَک َیدا  داِکَبِه، السَّ ِمَةدِه السَّ َصاِحَب الدَّ
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ِه َصاِحَب اِلُشِتیَبِه ال اِتَبِه، َلَقِد أِصَبَح ِکَتاُب اللَّ رَّ
، ََل  ِه ِفیدَک َمِحُزَلُدا  ، ََل َرُسوُل اللَّ ِفیَک َمِاُجورا 

دِه ََل َبَرَکاُتدُه  ََلُم ََل َرِحَشُه اللَّ دََلُم  .َعَلِیَک السَّ السَّ
ََلُم َعَلدی  ِه ََل ُخَلَفاِئِه، السَّ َتاِر اللَّ ُِ َمَنداِء اُ َعَلی أ

اِئِه  ِه ََل أِحبَّ ِه، ََل اللَّ ََلُم َعَلی َمَحال  َمِةِرَفِه اللَّ ، السَّ
دِه، ََل َحَشَلدِه  ِه، ََل َحَفَظِه ِسدر  اللَّ َمَةاِدِن ِحِکَشِه اللَّ
دِه َرُسدوِل  یَّ ر  ُُ ِه، ََل  ِبی  اللَّ َُ ِه، ََل أَِلِصَیاِء  ِکَتاِب اللَّ

ی اللُه  ِه صل  ِه ََل َبَرَکاُتُه َل  لِ  لیِه َع  اللَّ   .ه ََل َرِحَشُه اللَّ
خواهی درخواست ک  که هماناا می پس آنچه

 1شود.می تو از ن دیک و دور قبول زیارت
دیر. در نقلی دیگر  0 ه ب صاد  اما،گوید: می س 

 ای سدیر  آیا زیاد به زیاارت قبار حسای »م  فرمود: 
عرض کرد،: راه م  دور است.  «روی؟می علی ب 

کاه اگار آن خواهی عملی به تو بیاموز، می آیا»فرمود: 
عارض  «را اناا، دهی  برای تو آن زیارت نوشته شود؟

در من لت غسل ک   به با، من لت »کرد،: بله. فرمود: 
اشاره ک    علی ب  قبر حسی سوی به برو و با سال،

 2«.شودمی برای تو آن زیارت نوشته
                                                                  

 .381   صهمئن. 1

  همائنعااملی   حار؛ محمد با  حسا  3۶8  ص همئن. 2
 .187  ص 50ج
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نماینززدگان بززا اللززه مکززارم شززیرازی در دیززدار بیانززات آیززت

، روی اربعزین حسزینیهای دانشجویی عازم پیزادهتئهی

آذر  https://www.hawzahnews.com ،34: در یدسترسززززززز

3120. 

اللزززززه سیسزززززتانی، آیزززززت یگزززززاه اطزززززالع رسزززززانیپا

: ، دسترسزززززززززززی در«وپاسززززززززززز پرسززززززززززز »

www.sistani.org/persian/qa/search/9245. 

 ی. دسترسزیدفتر مقام معظم رهبر یاطالع رسانپایگاه 

 . https://farsi.khamenei.irدر:

شههفویایی ع هه  ها نهههه  . جززوادی آملززی، عبداللززه
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، «در کززربال ینیم زائززران حسززیاجتمززاع عظزز»سززنا، یخبرگزززاری ا

 :، بزززه نقزززل از3121آذر  https://www.isna.ir ،31: در یدسترسززز

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east 
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روی ادهیززپ یهمززه رکوردهززای جهززان»خبرگزززاری فززارس،

 www.farsnews.ir/news ،34: در یدسترسززز «نیاربعززز
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https://www.hawzahnews.com/
https://www.isna.ir/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east
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https://makarem.ir/
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