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  )حفظه اهللا(یگرگان يت اهللا علویآ

  

  )ه السالمین علیانتقام خون امام حس يخدا در راستا ين، برنامه یاربع ییمایراهپ: محور(

ه السالم در امر انتقام خون امام یامام زمان عل يخداوند برا ياری: نیاربع ییمایراهپ
  )ع(نیحس

شود، تا زمانی که انتقام خون این شخص را نگیرند، اي مظلومانه کشته  ها رسم است که اگر فردي از خانواده در میان عرب

االن هم پرچم سرخی باالي گنبد . دارند کنند و وقتی انتقام گرفتند، آن پرچم را برمی شان نصب می پرچمی قرمز باالي درب منزل

شاءاهللا حضرت بقیه اهللا ان ایم و این امر نشانه آن است که ما هنوز انتقام خون آقا را نگرفته. نصب شده است 7مبارك اباعبداهللا

رسانی دارد؛ یعنی از  هاي ما، رویکرد امانت ها و برنامه تمام حرکتبنابراین، . تشریف بیاورند و این امر تحقق پیدا کند  7االعظم

: ییمگو به همین دلیل است که می. شان باشیم خواهیم که تشریف بیاورند و انتقام جدشان را بگیرند و ما هم در رکاب آقا می

؛ یعنی آنکه زنده باشیم و ظهور مبارك امام »خدایا ما را از یاران آن حضرت قرار ده 1اَللّـهمّ اجعلْنی منْ اَنْصارِه و اَعوانه؛«

  .زمان را درك کنیم و انتقام خون جدشان را بگیریم

إِنَّه «: فرماید انتقام خونش را بگیرد و بعد هم میخدا در آیه شریفه وعده داده است که هر کسی مظلومانه کشته شود، حق دارد 

از طرف دیگر، . »اش خواهیم کرد  کنیم و یاري ؛ یعنی آن کسی که مظلومانه کشته شده است، بداند ما او را رها نمی»کانَ منْصوراً

 2؛»منْ أَصدقُ منَ اللَّه قیالً« شود و نیز می؛ یعنی چیزي که خدا وعده بدهد، تخلف ن»إِنَّ وعد اللَّه حقّ«خدا تصریح کرده است که 

، امام 7خدا وعده داده است که در انتقام خون اباعبداهللا  بنابراین،. هیچ کس را! یعنی راستگوتر از خدا چه کسی را داریم؟

نَّه کانَ إِ«از جمله مصداق این فراز . کند و از جمله مصادیق یاري حضرت همین حرکت شما است را یاري   7زمان 

  3.هاي خدا است در واقع، راهپیمایی اربعین، جزء یاري. مردم است، همین حرکت اربعین »منْصوراً

                                                        
  .فرازي از دعاي عھد. ١
  .١٢٢سوره نساء، آیھ . ٢
 ٩۴سال / يگرگان يت اهللا علویدفتر آ .٣
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  انین اصفهانیحجه االسالم و المسلم

  

 )دشمنان يبرا يدین، تهدیاربع: محور(

  )ده اهللایا(ن از منظر رهبر انقالبیم اربعیعظ ییمایراهپ يبرا یقرآن يریتعب

شود، و از افق پیشِ رو براي امت اسالمی با  ترین گردهمایی جهان محسوب می انقالب از راهپیمایی اربعین که بزرگرهبر معظم 
  6.کنند  رفتار می 5»قَسوره«اند؛ کنایه از این که دشمنان بسان گورخرانی گریزان در برابر این یاد کرده 4»کَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَة«تعبیر 

  

  

  

 )نیدن اربعیان نور دیجر: محور(

ران و عراق با وجود یا يان کشورهایجاد ارتباط میا ین چگونگییتب يبرا یقرآن یمثال
 .نیان نور در اربعیش با هم داشتند و اکنون جریپ يکه سال ها یجنگ

  چه اتفاقی در حال شکل گیري است؟ . جنگیدند سال پیش با هم می 33ملت هاي ما 

ریزي ما انسان هاست؟ چگونه نگاه کنیم تا حق مطلب ادا شود؟ مثالی قرآنی در  آیا این اتفاق حاصل برنامه! ماجرا تغییر کرده است

کند و  دعوت نماید، از حضرت به عنوان یک نور یاد می 7خواهد به امیرالمؤمنین خداي متعال وقتی می. این زمینه راهگشاست

                                                        
  .۵٠سوره مدثر، آیھ . ٤
  .است» شیر درنده«بھ معناي » قسوره«. »َقْسَوَرِة ِمن َفرَّْت«: سوره مدثر است ۵١اشاره بھ آیھ . ٥
  ٩۴سال / يگرگان يت اهللا علویدفتر آ. ٦
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نور هستند و هم آن کسی که با ایشان نازل شده است نور  9پس هم حضرت رسول» نًزِلَ معهواتَّبِعوا النُّور الَّذي اُ«: فرماید چنین می

  .است، هر دو نورند

آنکه اَنور است نازل شده است و نور به دنبال ایشان .نوري به دنبال اصل نور خود رهسپار دنیا شده است. است نور به دنبال نور آمده

گیریم و بعد فضائل ایشان را در  حرف بزنیم، ابتدا بعد انسانی ایشان را در نظر می 7هیم از امیرالمؤمنینخوا ما عمدتا وقتی می. آمده است

در ماجراي اربعین هم همین سیر در ! »نور آمد«فرماید که  کند و اینطور می خداوند از ارتفاع شروع به توضیح میگیریم، اما  نظر می
  ! بینیم و نه جریان نور را ما جمعیت انسانی را می. حال وقوع است

 

  

  )یان نورآسمانین، جریاربع: محور(

اد یاست که خداوند عالم در صدد ازد يق نوریاز مصاد یکین یقرآن، اربع يه یبه حکم آ
  .و کامل تر کردن آن است

یک انقالب به راه بیاندازد، بلکه این نورِ آدمها نبود که بتواند . آنچه که مهم است این است که انقالب اسالمی ایران با نور شکل گرفت
 .یک نور آسمانی بود و هنوز هم ادامه دارد

چیزي که دارد  .داریم» واهللاُ متم نورِه«همان نوري که در آیۀ . کند همان نور فضاي قدرتمند دیگري را در سرزمین عراق دارد ایجاد می

این نور، .خواهیم برنامه ریزي کنیم کنیم که ما براي دریايِ نور، چگونه می توانیم صحبتگیرد یک دریا نور است و حاال اینجا می شکل می
 7.آید؛ براي این باید بیاییم فکر کنیم نورِ این و آن نیست بلکه یک دریاي نور است که دارد پایین می

  

 .)است یتام شدن نور اله يخداوند در راستا يراهبرد ين، برنامه یاربع: محور(

 .ن ماجرا داردیبودن ا یت از الهین است که حکایاربع ياده رویپقرآن، خاستگاه 

در نگاه قرآنی آیات هشتم و نهم سورة صف در تحلیل این ماجراي عظیم، قابل . است یروي اربعین، خاستگاهی قرآن خاستگاه پیاده
یطْفؤُا نُور اللَّه بِأَفْواههِم«: فرماید خداوند می. اثبات است ونَ لریدخواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند،  اي می عده .»ی» و

نُورِه متم خواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند، با این معنا، راهبرد خداوند تام شدن  ، در مقابل این رفتار دشمنان که می»اللَّه
ه  بِالْهدى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه«: فرماید می 9خداوند در آیۀ. نور است ، در راستاي تام شدن نور خدا، اتفاقی »و دینِ الْحقِّ لیظْهِرَ

                                                        
  ٩۴سال " / ھ الّسالمیعل"ن یمؤّسسھ اصحاب الحس. ٧
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گیرد و آن آمدن رسولی به دین حق است، آمدن رسول نیز براي آن مأموریت راهبردي و تام شدن نور است و با آمدن  شکل می
فاصلۀ طوالنی » تا او را بر تمام ادیان غلبه دهیم«، »ى الدینِ کُلِّهلیظْهِرَه علَ«از زمان آمدن رسول تا زمان .شود رسول، آن امر محقق می

اگر قرآن را صرفاً یک سري . است و تا به امروز حداقل هزار و چهارصد سال گذشته است ولی این ماجرا هنوز محقق نشده است
و اگر قرآن را حقایق و جریان مفاهیم و موضوعات ! کنیم سطحی نگاه می ،اند، به این دو آیه کلمات بدانیم که در کنار همدیگر قرار گرفته

این دو آیۀ قرآن بر فراز جامعه بشري . گذاریم بدانیم، یک پایۀ این آیه را در صدر اسالم و یک پایۀ دیگر را در دوران پس از ظهور می
  .قرار دارد

ین مقطع از عالم شود، از آن جایی که رسول در این عمق اش، باید وارد ا نمایی اي که هست با تمام فراز و فرود و قدرت بشر از نقطه
را واقع کند و این سیر باید به » لیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه«آید تا آنجایی که کشاکش نور و ظلمت است، خدا با تام شدن نور قرار است  می

د با نقاط عطفی در این تاریخ هزار و چند صد ساله تا امروز و بعد کنیم، تام شدن نور بای  وقتی بر این مدار نگاه می. این نقطه منتهی شود
یطْفؤُا نُور اللَّه بِأَفْواههِم«در همین دنیا . تا دوران ظهور مورد مطالعه قرار گیرد ونَ لریدو در همین دنیا » ی»ه باید واقع » و اللَّه متم نُورِ

   .شود

ار و چهارصد سالۀ اخیر چیست؟ آیا فقط حضور مادي معصوم که براي ما قابل رؤیت است و افعال مصداق تام شدن نور خدا در این هز
شود؟ یا این گونه است که  آید، مصداق تام شدن نور خداست و ماجرا در اینجا رها می او که در زمان حضور مادي اوست و به چشم می

کند تا به  ت است، اما نورافشانی او در مقاطعی خاص این ماجرا را رهبري میاگرچه در پس پردة غیب 7در این هزار و چهارصد ساله امام 

توان پدیدة عظیمی چون اربعین را به این دست غیبی الهی نسبت  برسد؟ اگر این ماجرا سامان دارد، آیا می» الدینِ کُلِّهلیظْهِرَه علَى « نقطۀ
  داد؟

  

 

 )نیاربع يتام شدن نور خدا با ماجرا: محور( 

  .باشد "و اهللا متم نوره "د از جنسین بایاربع يان به ماجرایعینگاه ش يمبنا

اگر تعبیر ریچارد هاس، رئیس شوراي روابط خارجۀ آمریکا را مبنی بر جنگ سی ساله در نگاه جبهۀ باطل مالك قرار دهیم، هیچ 
. تواند با این جریان مقابله و بر آن غلبه کند ششها و نفحات آسمانی نمیو منطق ک» و اللَّه متم نُورِه«منطقی از جبهۀ حق، جز منطق 

و ال رطْبٍ و ال یابِسٍ إِالَّ «این زاویه، زاویۀ بسیار قابل تأملی است که باید مبناي نگاه شیعیان قرار گیرد، یعنی نگاهی که از جنس 
  .و نفحات باشد» نُورِه و اللَّه متم«و فراتر از آن، از جنس » کتابٍ مبینٍ  فی
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 )نیتام شدن نور در اربع ییو روا یشه و قلوب، با کشف منطق قرآنیدر اند يتحول فرد: محور(

 بزرگان يشه یدر اند ،ن و تحول قلوبینور اربع

شود؛ یک الیۀ آن  دنیا واقع میبسیار ضروري است و در چند الیه به سمت » و اللَّه متم نُورِه«باز کردن فضاهاي اندیشه اي ذیل 
تحول قلوب است و این تحول قلوب، موضوعی است که امام راحل به عنوان مبناي وقوع انقالب اسالمی ایران مطرح کردندو در 

اگر : وي افزود .هاي حوزوي، در عمدة مطالبات دانشجویی و در هیچ ادبیات سیاسی نیامده است هیچ نگاه آکادمیکی، در عمدة نگاه
همین نوع از اندیشه . ا این اندیشۀ امام را به عنوان دکترین تحول قلوب ثبت کنیم، کار بزرگی نکرده ایم چرا که ماجرا فراتر از این استم

در ادبیات مرحوم شهید مطهري دربارة انقالب اسالمی وجود دارد و همین نوع نگاه، در ادبیات مقام معظم رهبري نیز نسبت به بیداري 
   8.بنابراین باید منطق قرآنی و روایی این ماجرا را کشف کنیم. ماجراي اربعین نیز مطرح استاسالمی و 

  

  

  )ندهین و آیزم يفراتر از آسمان به سو یمنطق نور و ظلمت، منطق :محور(

  ندهین و آیزم يفراتر از آسمان به سو یمنطق نور و ظلمت، منطق

خلق السماوات و االرض و جعل ":ن فاصله است، نور استیدر گستره آسمان و زمم آنچه یشو یز متوجه میات قرآن نیبا دقت در آ
نده ین و آیزم ياست که خداوند متعال فراتر از آسمان به سو یمنطق نور و نار، نور و ظلمت، منطق )1/انعام( "الظلمات و النور

 .کند یاد میق مختلف از آن یوسته با مصادیپ

  

  

 )سوره صف8-7ات ین ظهور طبق آیسرزمدر  یت تمدن الهیحاکم: محور(

ر تمدن یس يان گذاریبن ينور و خداوند به دنبال گسترش نور برا یکافران به دنبال سرپوش
  یم الهیعظ

                                                        
 ٩۴سال /  یيدانشگاه عّلامھ طباطبا.  ٨
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ن ماجرا به ین ظهور و بردن ایدر سرزم یک تمدن الهیجاد یت و ایتحقق حاکم يو برا ين فضا را به شکل جدیکه ا یاتیاز جمله آ
 "طفئوا نور اهللا بافواههم و اهللا متم نوره و لو کره المشرکونیدون لیری": ات سوره صف استیکند آ یح مجلو تا بهشت ها مطر

ا قرار است نور را یدر دن یعنین عمق، یداشته باشند و خداوند در هم ین عمق قرار است نسبت به نور سرپوشیکافران در ا ،)9و8/صف(

ان یبن یم الهیر تمدن عظین نور سیآورد و با هم یخودش را م يایداوند متعال اولن منطق گسترش نور، خیبر مدار هم. گسترش دهد
  .شود یم يگذار

  

  

  )کامل شدن نور یعنیانگر برنامه خداوند یسوره صف ب 8-7ات یآ :محور(

  کامل شدن نور: برنامه خداوند

که چگونه تاریخ نورانی مورد نظر خداوند متعال در ها نشان دهد نماینده بقیه آیات است براي اینکه به انسان سوره صف، 9و  8آیات 

تم نُورِه ولَو کَرِه اللَّه  یرِیدونَ لیطْفؤُوا نُور«: گیردعلم قرآن، حداقل از صدر اسالم تا دوران ظهور در جبهه حق شکل می م اللَّهو هِماهفْو بِأَ
یظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه ولَو کَرِه الْمشْرِکُونَ؛*الْکَافرُونَ قِّ لینِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وخواهند نور خدا را با دهان خود  مى ه

اوست کسى که فرستاده خود را با . ر چه کافران را ناخوش افتد، نور خود را کامل خواهد گردانیدخاموش کنند و حال آنکه خدا گ
این تحقق دین حق در زمان . »هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است، فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید

کند، اي در عالم مطرح میخداي متعال برنامهدر واقع، .ل شدن نور تعریف شده استدر امتداد کام 9توسط پیامبر اکرم  7ظهور امام زمان
گیرد تا ظهور حضرت آماده فرستد و ماجراهاي بعدي شکل میبه نام کامل شدن نور که در راستاي آن، رسولی را به سوي امت می

  .ه جبهه حق به دنبال نور و گسترش نور استبنابراین، این دو آیه بر فراز تاریخ و عالم قرار دارد و آن چیزي ک. شود

  

  

  )تیان والیخداوند در امتداد جر يت راهبردین مشین بزرگتریاربع: محور(

  يت راهبردین، مشیاربع

کند؛ مشیتی که ، به عنوان یک مشیت راهبردي در نظام هستی است؛ یک مشیتی که گره از بن بست بشر باز می7حرکت امام حسین
شود؛ زیرا خداوند شود و اولین چیزي است که کتابت میها و زمین این شهادت توسط قلم بر لوح نوشته میپیش از خلق آسمان

که والیت علی است و چندین هزار سال این دنیا منتظر طلوع مادي او بوده (داند که بشر در مقابله و مواجهه با خورشید می
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شود؛ از این رو، بزرگو برخی از آیات دیگر بسته می 9سوره اسراء 60یه گیرد و آینده بشر بر اساس آهایی شکل می،تعرض)است
بنابراین، اگر جریان . آیدترین مشیت راهبردي خداوند متعال در این عالم از ابتدا براي امتداد جریان الهی والیت به نگارش در می

 10.ي نگاشته شداین جریان از ابتدا به عنوان مشیت راهبرد. حسینی نبود، امامت متوقف بود

  

  

  ) یمنظرآیات اله: محور(

  یامیدبخش عظیم اجتماع يها حرکت

ریزي انسانی است، از ي امیدبخش عظیم اجتماعی را که به نوعی خارج از برنامهها حرکتاگر زاویه دید ما خدایی است؛ پس باید ابتدائاً 

بع رِضْوانَه سبلَ يهدی«: فرمایدقرآن کریم می. زاویه دید والیت الهی مطالعه و بررسی کنیم السالم و یخْرِجهم منَ  بِه اللَه منِ اتَّ

إِلَاالظُّلُمـ إِلَ یت یهِمدیه و هیمٍ یالنُّورِ بِإِذْنتَقسم رَاطخروج از ظلمت به سمت نور و صراط مستقیم که مطلق نور است، کار  11.»ص

 .اش واقع شده استو به حسب والیت ولی دهد یمبه والیت خودش نسبت خداي متعال است و خداوند آن را 

  

  ) یاربعین، نفحه اله: محور(

  ایران و گسترش نور یوقوع انقالب اسالم 

این جنس تحلیل نسبت به وقوع انقالب اسالمی ایران بر مدار والیت خدا و پذیرش گسترش نور است و در طی آن، خداوند در  

و فعل  کند یمیعنی امام پذیرفته است که جبهه حق با اتمام نور و با تام شدن نور، توسعه پیدا  12؛»واهللا متم نوره«: حال توسعه نور است

این  تواند ینمانسان به عبارت دیگر، . ت و بازویی براي آن توسعه نور است  و خودش هویت مستقل نداردفعل انسانی در این ذیل دس

إن «: یک جریان نور به سمت زمین است. اصل منشأ انقالب آسمان است. ریزي خودش رقم بزندانقالب عظیم را مستقالً با برنامه

                                                        
َو ِإذ ُقلنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأحاَط بالّناسِ َو ما َجَعلَنا الّرؤیا الَّتي َاَریناَك ِإّال ِفتَنًة «: فرمایدسوره اسراء مي ۶٠در آیھ خداي متعال . ٩

ھ بھ تو گفتیم، پروردگارت بر مردم احاطھ ِللّناسِ َو الشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآن َو ُنَخوُِّفُھْم َفما َیزیُدُھْم ِإّال ُطْغیاناً  َكبیراً ؛و آنگاه ک
دارد و آن رؤیایي کھ نشانت دادیم، جز براي آزمایش مردم قرار ندادیم و ھمچنین آن شجره کھ در قرآن مورد لعن و ) كامل(

  .»افزایددھیم، ولي جز طغیان و سرکشي عظیم، چیزي بر آنان نميو ما آنھا را بیم مي. نفرین واقع شده است
  ١٣٩۴سال / نارھایسم.  ١٠
 .١۶سوره مائده، آیھ . ١١
  .٩سوره صف، آیھ . ١٢
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دست و بازوي  ها انسان؛ یک نفحه عظیم اجتماعی است و بعد در این ژرفا، »لهالربکم فی أیام دهرکم نفحات، أال فتعرضوا 

  .شوند یمپیشرفت آن 

  

  

  )مقصد مهدویت و تام شدن نور: محور(

  کنار هم آمدن، والیت، امامت، توحید، صراط المستقیم و مهدویت در اربعین

توانیم آن را در قالب راهپیمایی عظیم اربعین  یمما وقتی بخواهیم بسیاري از مفاهیم کالن مهدویت را به شکل تصویري مطالعه کنیم، 

؛ یعنی در آیات جهت مهدوي دارد کامالًتام شدن نور که بحثش شد، منطقی است که آن منطق عقلی ذیل آیات،  اوالً. بررسی کنیم

یریدون لیطفئوا نور اهللا بافواههم واهللا متم نوره و لو کره الکافرون هو الذي ارسل رسوله «کند که  یمرح سوره صف خداي متعال مط

جامعه مجرمان، جامعه . این دو تا آیه در یک سیاق کنار هم بوده و مکمل هم هستند »بالهدي و دین الحق لیظهره و علی الدین کله

، حال با »لیطفئوا«: اریخ این بوده است که نور حق را از بین ببرند و خاموش کننددر طی ت آنهاپیشتاز در ظلمت هستند و تالش 

، در این سیر، خداي متعال صدر اسالم را به دوران »واهللا متم نوره«: خواهد نور را تام کند یمخدا ! چه چیزي؟ با فوت کردن آن

: عت پیامبر و مأموریتی که دارند را در نظر بگیریمحال اگر رج. کندتحقق دین به شکل جدي و به زمان حاکمیت دین وصل می

این  9اکرمکند؛ دینی که از زمان پیامبر  یمبراي که دین غلبه پیدا  م شدن نور در خالل زمان است،’یجه تانت، »لیظهره علی الدین کله«

هاي پیشرفت  یهپااگر این منطق را ما در فهم معادالت عظیم جبهه حق حاکم کنیم و آن وقت . کند یمسیر را شروع کرد، آنجا غلبه پیدا 

جهت این طور نیست که بگوییم تام شدن نور، بی. شود یمدیگري تحلیل  گونهجبهه حق را بر این اساس بچینیم، ماجراي اربعین به 

مشخص است  کامالًبا همین منطق عقلی و قرآنی، . برد یممشخص جلو  زند و به سمت یک هدفیی را در پیوند هم رقم میماجراها

: بخشد یمکه حکومت توحید بر زمین به دست ولی الهی است و آن حکومتی است که این تام شدن نور را به شکل جامع تحقق 

  . »لیظهره علی الدین کله«

  

  

  )یهمراهی با آیات اله: محور(
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  نگاه صحیح به اربعین

دانیم، باید خودمان را با آن هماهنگ کنیم و درست اسالمی ایران یا راهپیمایی اربعین را اگر یک نشانه عظیم می اگر ما انقالب

ساز بود ساز و تمدنو رهبر معظم انقالب در حرکت به سمت آینده داشتند، نگاه امت  آن نگاهی که امام خمینی. نیست تطبیق کنیم

منطق اینکه اربعین و انقالب اسالمی این تربیت صحیح را شکل  .ر ساخته شود و تربیت شکل گیردو این نگاه به زمان نیاز دارد تا فک

إِنَّ فی خَلْقِ السّماوات واألَرضِ واخْتالَف اللَّیلِ والنَّهارِ «: و زمین توجه کنید ها آسمانبه آیات  ندیفرما یم، آنجاست که خدا دهد یم

ماجرا خدایی و بزرگ است و نشانگر . ردیگ یمي بزرگی که در آسمان و زمین شکل ها نشانهآیات، یعنی  13.»األلْبابِآلیات لّأُولی 

که در ذیل آیه آمده، ما را از آن فضاي عالمت حتمی و مدام در آستانه ظهور  ها نشانهتوجه به این . یک اتفاق عظیم در آینده است

  .کند یمر قرار گرفتن و به آسیب دچار شدن دو

  

  

  

  

  یبیاالسالم قر تحج

  

  )با دشمن ییارویرو يقرآن برا ينرم افزار ين، برنامه یاربع: محور(

  مورد توجه قرآن ين، مسئله ایاربع

قرآن نیز درباره . کند که در مقاطع مختلف و از زوایاي متنوع به این مسئله پرداخته شود اهمیت مسئله اربعین و ابعاد آن طلب می
دستورات قرآن درباره رویارویی با دشمن  .المللی براي اسالم دارند، به ما دستور داده استهایی که جنبه بین برداري از حرکتبهره

که شاهد رشد کردن آن در هر سال بیش از گذشته  - تولید علم و محتوا در مسئله اربعین .افزاري استافزاري و سختبه دو گونه نرم

                                                        
 .١٩٠سوره آل عمران، آیھ . ١٣
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حرکت در مسیر اصلی خودش قرار  ندیشمندان در صحنه حاضر شوند و با قلم زدن و تفکر کمک کنند که این شود که اسبب می -هستیم
  14.گیرد

  

  

   )هر دو در جهت وحدت است ،ا وعاشورایحبل اهللا محور وحدت است، حرکت انب :محور(

  ی، اصولی، ارزشيجاد کننده وحدت اعتقادیا این مانند حرکت انبیحرکت امام حس

وحدت بدون معیار، وحدت بدون محور، وحدت بدون غایت و وحدت بدون . مسئله وحدت نیاز به یک بازخوانی دقیق داردخود 
. ، حبل اهللا محور وحدت است15»و اعتَصموا بِحبلِ اهللاِ جمیعاً و ال تَفَرَّقُوا«بر اساس آیه . ایدوئولوژي ظاهراً مورد تأیید قرآن کریم نیست

پرستی نیست،  داشتید، تأییدي براي وحدت، حتی به قیمت گوساله7به آن استناد کردید و تفسیري که از حضرت هارون اي که شما  آیه
دانند  گیرند با این که می حجت است؛ یعنی همین که حضرت موسی گریبان برادرشان را می7بلکه در مقابل آن قول حضرت موسی 

اند؟ قرآن  طور بود، پس چرا انبیاء آمده اگر این. حجیت ندارد» فرَّقت بینَ بنی اسرائیل خَشیت أَن تَقُولَ«موضوع چیست، یعنی آن قصه 
ها اصوالً امت واحده بودند و انبیاء که آمدند تازه اختالف  شان اختالف ایجاد کردند، چون انسان گوید که اساساً انبیاء در میان اقوام می

. عاشورا هم وحدتی از این دست دارد. عتقادي، ارزشی و اصولی، رافع اختالف هستندانبیاء در واقع بر محور ا. 16ایجاد کردند
  17.برد در مسئله قیام شد، این بود که حرکت شما وحدت امت را از بین می 7هایی که به امام حسین  دانید که یکی از اعتراض  می

  

 نژاد ییباین دکتر زیحجه االسالم و المسلم

  

 )نیعاشورا و اربع ير لوایز یو حلّ مشکالت خانوادگ یعاطف يد ها ونیتر کردن پیقو: محور(

 یبر زشت ییبایز ين، مظهر غلبه یعاشورا و اربع

 شده است؛  ها را در خود جمع کرده و مظهر غلبۀ زیبایی بر زشتی گري، ایثار و مظلومیت، زیبایی مثل انقالبی يعاشورا با عناصر

شاید در . شود؛ چون قطرة خون انسان نیک غلبه دارد کند؛ اما در آخر، تربت کربال معطر می در یک سو سنگینی می... زشتی شمر، عمر و 

                                                        
  ٩۴آبان ماه سال /  )ينیسالن امام خم(مسجد مقّدس جمکران.  ١٤
 .١٠٣آل عمران، . ١٥

 .توانید بھ تفاسیري مثل المیزان و تفاسیر دیگر رجوع بفرمایید باره، ذیل این آیھ شریفھ، مي در این ١٦.
  ١٣٩۴سال / نارھایسم.  ١٧
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أَ تَجعلُ فیها من یفْسد فیها و یسفک «ماجراي خلقت آدم، مالئکه تصویر اتفاقات کربال را در ذهن داشتند که گفتند 
  .و شاید معناي پاسخ خداوند به آنها، غلبۀ زیبایی بود 18»الدماء

توان با گرد هم آوردن خانواده زیر لواي  می. تواند بر زندگی ما هم تأثیر بگذارد این غلبۀ زیبایی بر زشتی در ماجراي عاشورا، می
اي صورت گیرد،  این کار در خانواده اگر .اربعین، زشتی اختالفات و مشکالت را مغلوب پیوند مجدد و محبت و ارتقاي خانواده کرد

فی بیوت أَذنَ اللّه أَن تُرْفَع و یذْکَرَ فیها اسمه یسبح لَه فیها بِالغُدو و اآلصالِ «: شود کلیت این آیه شامل آن خانواده هم می
باید باید زیر علَم امام . است7کامل این آیه خانوادة امیر المؤمنین ؛ گرچه مصداق19»رِجالٌ ال تُلْهِیهم تجارةٌ و ال بیع عن ذکْرِ اللّه

هاي عاطفی  در فرآیند حل مشکل افراد، ظرفیت. اعتنا نباشیم مان به هم باشد و به مشکالت یکدیگر بی متعهد شویم که حواس 7حسین

  20.گردند تر می شود و بر اثر آن، پیوندها قوي یبیشتر م

  

  

  

  

 يمحمد یدکتر عل

  

 )ات قرآنیاز آ يارین با بسیان اربعیق جریتطب: محور(

 ن در قرآنیاربع ییمایتبلور راهپ

ک حرکت ین به یدر مراسم اربع يل حرکت فردید تبدیم که مؤیباش یو اجتماع ياز قرآن در حوزه فرد یاتیافت آیاگر به دنبال 
که در باب جهاد و  یاتین اساس، همه آینگاه کرد؛ بر ا یات قرآن به صورت انتزاعید به آیباشد، در آن صورت نبا یاجتماع

 یبروز و ظهور خاص ین امور در هر زمانیرا ایق داشته باشند؛ زیان تطبین جریبر ا یتوانند به نوع یخداست، م يمهاجرت به سو
که به  یاتیطور آ  نیهستند و هم» ماالمر منک یعو الرسول و أولیاط«و » عو اهللایاط«که مشتمل بر عبارات  یاتیب، آین ترتیبه هم .دارند

ان «ه ینه قابل توجه هستند؛ مثل آین زمیم که در ایدار يگریات دیباز آ. ن مسئله باشندید ایتوانند مؤ یاشاره دارند، م» بیؤمنون بالغی«
إِنَّ اللَّه ال یغَیِّرُ ما بِقَومٍ حتّى «ا یگردند؛ کند که بروند و باز یشان م ياریکنند و خدا هم  یبا خدا معامله م یعنی؛ 21»نصرکُمیتَنصرُوا اهللاَ 

                                                        
  .٣٠بقره،  .١٨
 .٣۶نور،  .١٩
 ٩۴سال / ھ الّسالمین علیلقاء الحس ين المللیب يکنگره  .٢٠
  .٧محمد،  .٢١
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. ق داشته باشندیکنند، تطب یشرکت م ییمایپ ن راهیکه در ا يتوانند بر افراد ین است میکه درباره مؤمن يات متعددیوآ 22»بِأَنفُسهِم مایغَیِّروا 

نُ«ه قرآن یتوان به آ ین طور میهم ینَ آَما الَّذّها أَییمٍیذَابٍ أَلّنْ عةٍ تُنجِیکُم مارجلَى تع لُّکُملْ أَديکردین رویاگر چن. استناد کرد 23»وا ه 
  . ق کردین اتفاق تطبیات قرآن را با ایاز آ ياریتوان بس یم، میداشته باش

م، یکرد ین مسئله کار میاگر درباره ا. میرددگاه قرآن کم کار کیک جامعه مؤمنانه بر اساس دیو محاسبۀ  يزم رفتاریمتأسفانه ما درباره مکان
 ياست که برا ین اتفاقیا. میمدرن کن یشناس ن مکتب جامعهیگزیم آن را جایتوانست یم يم که تا حدیداشت یقرآن یشناس امروز جامعه
  24.رگذار استیار تأثیات قرآن بسیر آیه نگاه در تفسین زاویبه هر حال، ا. میریم از متخصصان بهره بگیتوان یتحقق آن م

  

  

  

  

 يمولو یمجتب يآقا

  

 )يزیجاد اتّحاد در جهان اسالم به منظور دشمن ستین و ایاربع: محور( 

 در مقابل جهان کفر یستادگین و ایاربع

در مورد اسالم بدون مرز و فارغ از حدود  ییآنچه که عالمه طباطبا ن مورد اشاره نمود کهیتوان به ا ین واقعه بر افراد میاز آثار ا یکی

ه اتحاد چه یزنده است و در سا یجاد شود که هنوز امت اسالمین حس درون افراد جامعه ایفرمودند، به منصه ظهور برسد و ا یت میو مل
« ستاد؛ یمتحد در مقابل جهان کفر ا یتعداد کم ول با وجود یست حتیبا یتوان و م یمنکه یتوان در جهان ثبت کرد و ا یرا م یاتفاقات

  ). 249: بقره(» ره باذن اهللایله غلبت فئه کثیکم من فئه قل

است که با مشاهده آثار رعب مستکبران عالم از  یستادگیت مبارزه و ایزه و تقویجاد انگیافراد ا ين حرکت رویرات ایگر تاثیاز د
که باعث  ینکه تنها عاملیو ا) 14:حشر(» یا و قلوبهم شتیتحسبهم جمع« برند که  یم یم پیره از قرآن کین آین واقعه به ایانجام ا

  .است يشود عامل وحدت و برادر یم یامت اسالم يروزیپ

 

                                                        
 .١١رعد،  .٢٢
 ).١٠صف، (کنم؟  یيراھنما يتجارت بھ را شما دیخواھ يا مید، آیمان آوردیکھ ا يکسان يا.  ٢٣
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  )ینیاربع ينقش خانواده در انتقال ارزش ها: محور(

  نیروز اربع ینقش خانواده در انتقال مفهوم محبت و مودت در حرکت مردم

ق خانواده به فرد یست از طریبا یاست که م یمیازمفاه یکین یاز عوامل استوار کنندة خانواده محبت و مودت است، ا یکیم یکردر قرآن 
ان اعضاء آن و یل خانواده در آن مورد نظر است، اصل محبت و عاطفه میبد یست که نقش ب ين از آثاریابد،ایانتقال  –حیبه صورت صح-

ن کارکرد خانواده را یتوان ا ین چگونه میروز اربع یحال با توجه به حرکت مردم. ه نام خانواده استب يدر واقع تحت پرچم واحد
  روشن ساخت؟

ازمحبت و عاطفه در سطوح مختلف نداشته باشد، قطعا  یحیدرك صح یکه فرد تحت روابط خانوادگ یالبته پرواضح است که تا زمان
م از یعظ یان گروهیست میبا ین حس مین اینکه در مورد واقعه اربعیاعمال کند؛ عالوه بر ار افراد جامعه یتواند آن را در مورد سا ینم

  .گر ناهمسانند، باشدیکدیاز موارد با  ياریدر زبان و فرهنگ وبس ینداشته و حت يا چ گونه رابطهیکه تابه حال با آنان ه يافراد

ه محبت به یبر پا يا اند رابطه قرار گرفته) ع(نیبه نام امام حس يدکه تحت پرچم واح ين تمام افرادین موضوع که رابطۀ بیرش ایپذ
د است، اما جامعۀ مسلمان یبع يجهان امر ياز مکاتب ماد ياریبس يشان است، برایساز ا و اعتقاد به حرکت انسان) ع(نیامام حس
ان مردم، امام و اسالم ین رابطه میاست؛ ا نقش بهتر در آن يفایو ا ينموده، به دنبال کارآمد يساز ن مسئله همسانیبا ا یبه راحت

  .ستیه نیقابل توج) يماد( یچ قانونید و براساس هیحرکت نما يچ محوریتواند حول ه یه محبت نمیاست که جز بر پا يا رابطه

م یتوان ترس یمن صورت ین را به این رابطه در افراد شرکت کننده در مراسم اربعین و خانواده و ظهور ایان اربعیرابطۀ موجود م
ها  محبت و مودت نتوانند اصل محبت را به افراد تحت لواء ارزش يل خانواده بر مبنایها بر اساس اصول تشک اگر خانواده: نمود که

اجتماع  یاز حرکت آرمان یحیرود، چراکه فرد درك صح ین میا از بیها کند شده  ن گونه مناسبتیانتقال دهند، حرکت افراد در ا
ف متقابل خود و اجتماع نخواهد داشت، لذا اصل یت خود و اجتماع ووظایاز وضع یل مناسبیت و به تبع آن توان تحلنخواهد داش

انجام شود و  یها به درست ها از سمت خانواده م و ارزشیرود، در مقابل اگر انتقال مفاه یر سوال میها ز ن حرکتیحضور فرد در ا
ر یتاث ين مناسبت نتواند بر ویا ایرد و ین حضور قرار نگیر نفس این حرکت تحت تاثیفرد در ا یشود ول يجاد حرکت فردیباعث ا

م و ینکه از حرکت عظیحال ا. برد ین میها را از ب م و ارزشیرات خانواده در انتقال مفاهیالزم را داشته باشد، در واقع تمام تاث
 يتحت قواعد یالتیاکه افراد با هر نوع آداب و رسوم و تماد، چریآ یعکس موضوع فوق به نظر م یین گردهمایمردم در ا یونیلیم

ن حرکت خودجوش چگونه اداره ینکه ایا .واحد در حرکت هستند يگر به سمت مقصدیکدیواحد و در کنار  یخاص و پرچم

آموزد که  یرا من نکتۀ شگفت یاست و ا یها در امور مشترك مذهب ت واحد خانوادهیو البته ترب یرش ذاتیانگر پذیشود خود نما یم
ها  ن خانوادهین ایب ین ارتباطیتر نکه بعضاً کوچکیکنند و با ا یفا میت و رشد فرد به سمت کمال ایدر ترب يریچه تاث ین حتیخانواده و د

  .شود ین شکوفا مین در آوردگاه اربعیها و د خانواده يند کارکردین فرآیر مشترك ایتاث ینبوده ول
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  )نیخانواده و اربع: محور(

 يمحاسبات ماد یافراد با القاء عدم صحت برخ ین در رشد و تعالیکارکرد خانواده و اربع
  در جهان

سادة  یبررس. در جهان است يمحاسبات ماد یافراد القاء عدم صحت برخ ین در رشد و تعالیخانواده و اربع يها از کارکرد
ن یدر ا ين موضوع است که محاسبات مادیانگر ایتا ثروتمند نمار یفق يها مردم در تمام وجوه و سطوح، از خانواده يها نهیهز
نکه فرد بتواند طرف معامله خود را خداوندو ائمه قرار دهد یدن به ایها تا رس افراد در خانواده يرشد سطح فکر .ندارد یگاهیها جا نهیهز

ها  شود که خداوند خریدار جان به خوبى روشن مى»  ی سبِیلِ اللَّهف«البته با توجه به تعبیر  25»ن باموالهم و انفسهمیمن المومن يان اهللا اشتر«
گیرد یعنى در راه پیاده کردن حق و عدالت و آزادى و نجات  ی است که در راه او صورت مییها ها و مجاهدت ها و کوشش و تالش

 يها نهین برنامه هزیپردازد چراکه واقعا در ا ین موضوع میان همیز به بین نیها از چنگال کفر و ظلم و فساد و اصل حرکت اربع انسان
  26.ن حرکت خواهد بودیه انجام این در خانواده و فرد تنها توجید یات و مبانین آیندارد لذا فهم ا یهیچ توجیه يماد

 

  

  

  زادگان ين دکتر داوود مهدویحجت االسالم والمسلم

 

  )ینیانوار اربع: محور(

 در عاشورا ین، اتمام نور الهیاربع

الهی چیست؛ این را باید از اولیاء اهللا پرسید که مؤید به تأییدات الهی هستند؛ اما اجماالً شاید بتوان بر   م خواست و ارادهیتوانیم بگوی نمی
تم نُورِه و« :ن سؤال را دادیشریفه پاسخ ا  اساس این آیه اهللاُ م و هِمبِأَفْواه اللَّه ؤُا نُورطْفیونَ لرِیدرُونَ یالْکاف کَرِه مشرکین اراده « ؛27»لَو

اگر کافران کراهت داشته  یش است، حتیکننده نور خو که خداوند تمام یشان خاموش کنند، در حال کنند که نور الهی را با دهان می
ه«ان یشه در همان بیخاموش نشدن نور عاشورا و اربعین ر. »باشند الهی است که اگر شیاطین  يا  ن ذخیرهیاربع. دارد» و اللَّه متم نُورِ

                                                        
  ١١١توبھ ،   ٢٥.
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شود گفت که اراده بر  در واقع می. گذاشتند بماند، ولی ماند و یک جایی خودش را نشان داد اي است، نمی دانستند چه ذخیره می
شاید این تعبیر را بتوان . »کافرُونَو اللَّه متم نُورِه و لَو کَرِه الْ«خواستند نور الهی را خاموش کنند، ولی  این بود که در عاشورا می

هم با چهل روز 7خواستند نور الهی را در عاشورا خاموش کنند، ولی در اربعین که گفتیم وقوف حضرت موسی داشت که آنها می
گیر جهان اسالم  این مصیبتی که دامن. این داراي یک پیام الهی است. د، این اتمام نور الهی باید در اربعین اتفاق بیفتدیبه اتمام رس

بینید که در اربعین چنین حرکت عظیم و باشکوهی در  این که شما می. شده است، براي این است که نور الهی را خاموش کنند
کنند تا در روز اربعین در کربال باشند، یعنی بازگشت به نور  افتد و یک اجتماع میلیونی به این شکل حرکت می عراق اتفاق می

توانیم بگوییم که در اربعین اتمام نور و یک  بنابراین می. »و اللَّه متم نُورِه و لَو کَرِه الْکافرُونَ«خداوند است که   رادهاین همان ا. الهی
حاال ابعاد و درخشش این نور چگونه خواهد بود و چیست، این را باید در . مردم به نور و حرکت به سمت نور است  نوع جذب
  28.ن مصیبت بزرگ عبور خواهیم کردیکه ما با چنین حرکتی قطعاً از ا نیآن چیزي که هست ا اما آینده دید؛

  

  

  

  

  استاد اصغر طاهرزاده

  

  )عهیش ياز جنس تمدن ساز ي، رفتارینین حسیاستقامت زائران اربع: محور(

  سازي شیعه  از تمدن یین، بستر ظهور رفتارهایحماسه اربع

دانند در چه تاریخی قرار دارند و چه تمدنی از طریق آنها در  خوبی می زوار، همه و همه به   همه خدمه  اینزائران اربعین حسینی و انبوه 
خود «؛ )112هود، (»  معک تاب منْ و أُمرْت کَما فَاستَقم«: اینان به دنبال دستور خداوند به رسولش هستند که فرمود. است يریگ حال شکل

  و استکبار جهانی را در موضع اتهام قرار دهید و این موضوع را که عقیده »ي رسالتی که دارید، پایداري و مقاومت کنیدو همراهانت در راستا
  .فعال داشته باشد، روشن نمایید يتوحیدي باید در تاریخ حضور

  

  )نیاربع یانگر قصه قرآنیت در قرآن بیات تبعیآ: محور(
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  ن و قرآن ینسبت اربع

األمر توصیه  و اولی 9بررسی کنیم، تمام آیاتی که ما را به تبعیت از خدا و رسول اللّه7در وسعت تبعیت از اماموقتی اربعین را 

  29.اند، قصه قرآنی اربعین هستند کرده

 

 

  

 

  انیمهد ین علیاالسالم والمسلم حجۀ

  

  .)دهدیر میین، رفتار و گفتار و ساختار زائران را تغیر اربعیگفتن ذکر در مس: محور(

  نیر اربعیمس ينسبت ذکر با ماجرا

گر را ید زائر و با اسم زائر همدییگو یم یوقت. نندیب یگر او را میکدین است که همه در چهرة ین هست ایکه در اربع ییها یژگیاز و یکی
زشت  يرا به نام هاگر یکدی. والتنابزوا بااللقاب«ند یگو ینکه میا. دیکن یت طرف توجه مین بعد و شخصیبه ا یعنید؛ یکن یخطاب م

گر را به شدت یکدیت همه ین وضعیدر ا. افتند یاد او مینند یب یگر را میکدیافراد  یآل وقت دهیحال در جامعه مطلوب و ا». دینخوان
آنجا کجا . ست؟ زائرین کیا. افته استیسامان  یک ذکر عمومین واقعه به سان یز در ایهمه چ. ک ذکر استین اساساً یا.دوست دارند

کلها ورداً  يو اوراد یتکون اعمال«که  يا به گونه. کنند یاو را م يدهند و نوکر یغذا به زائر م. روند؟ کربال ینها کجا میا. ست؟ موکبا
لب همه  ينکه رویدن ایو د) دن به کربال ذکرین راه ذکر، رسیاول راه ذکر، ب(ن همه ذکر یاست انسان با تماشا کردن ا یعیطب» واحداً
تواند خود را به  ینها همه ذکر است و ذکر میا. کشد یقرب زبانه م يها است، قدم به قدم درونش شعله ين جاریا حسیک یذکر لب

ن یاساساً ا. ستین حرکت قابل کتمان نیمخالفت و مبارزه در ا یگر وجود نوعید يو از سو.صورت رفتار و گفتار و ساختار نشان دهد
ن حس مبارزه و مخالفت سوار یا يکنند رو یم یها سع یلیخ. دارد ين بروز جدین در اربعین است، لکیعه قابل حذف شدن نینکته در ش

ن حس را ین ایا حسیک یلب. است ين مخالفت و مبارزه و معارضه جدیا یگر سوق دهند ولید يها ها را به سمت شوند و مخالفت
  30.کند یت میتقو
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  يدیام يحجه االسالم دکتر مهد

  )یقرآن ین تمدنیاربعحرکت : محور(

  ن ی، در قلوب مسلمیه شده الهین، جوشش حرارت تعبیحرکت اربع

 ياریش و یخو ياریاوست که تو را به . ن یدك بنصره و بالمومنیأ يهو الذ: ن است کهیکند، ایم اشاره میکه قرآن کر يریتعب
مکتب  یه معرفیت بر پاین حاکمیتحقق ا يبرا ياشه، نقیدهد که هم خداوند تعالیه نشان مین آیا 31د کرده است؛ییمومنان تا

ن، یگر حرکت اربعید ياز منظر .دا کندیپ يجد یتحقق یتین حاکمید تالش کنند که تا چنین، باین که مؤمنیدارد و هم ا ینیحس

رسد؛ یچون ازقلب مؤمن به ظهور م خودجوش است؛7بت اباعبداهللا یمص ين برای، در قلوب مسلمیه شده الهیجوشش حرارت تعب

که بر  یهر تمدنفطرت، استوار شده است و  ين حرکت بر مبنایدهد که این نشان میا. ن در ارتباط استیمان مؤمنیاست چون با ا یاله
 .ترا از آن خود خواهد ساخ یمیعظ يهاخواهد داشت و گستره يادیار زیت بسیعتا موفقیفطرت، استوار شده باشد طب يمبنا

  

  

  .)شودیخداوند شامل حالشان م ياریمانشان راسخ باشند، ین بر ایهرگاه مؤمن: محور(

  ن یدر اربع یر الهیت نقشه و تدبیغا

 .است7ن یاز تبار حس ين مرد به دست مردیپرچم ا. ت مستضعفان بر تمام جهان استین، حاکمیدر اربع یر الهیت نقشه و تدبیغا

ن یمانشان راسخ باشند و هرگاه مؤمنین بر ایهرگاه مؤمن. مان استین، در فرض مقاومت و ایت از مؤمنیحمامنطبق با منطق  ین رفتار الهیا
ن قالوا ربنا اهللا ثم یان الذ: خداوند شامل حال آنها خواهدشد يارین جا است که یمان مقاومت نشان دهند، ایا يهادر توجه به مؤلّفه
د و یند که مترسیآ یدند، فرشتگان فرود میورز يداریپروردگار ما اهللا است و پا: گفتند بر انان. هم المالئکهیاستقاموا تتنزل عل

ت و امداد ین راه مقاومت به خرج دادند، حمایمان به خدا آوردند و سپس در این ایاست که اگر مؤمن ین سنت الهیا 32دین مباشیغمگ

                                                        
 ۶٢ھ یسوره انفال آ.  ٣١
  ٣٠ھ یآ/ سوره فّصلت  ٣٢



 

٢١ 
 

ازمند است و از ین نیو تالش و مجاهده مؤمن يزیرک سو به برنامهیه است، از ین حرکت دو سویپس ا. شامل حال آنها خواهد شد یاله
  .ن خواهد ساختیرا از آن مؤمن ییت نهاین ساحت، حاکمین است که در ایو امداد مؤمن یگر سنت الهید يسو

  

  

  .)باشد ین اسالمید بخش تمدن نویتواند نو ین میاربع یبعد اجتماع: محور(

  ن یاربع یبعد اجتماع

ما  ينه را، براین زمیکه ا یم به آن کسییک بگویم که لبیات بخش است و سپس تالش کنین حیم که اربعیبر ما است که ابتدا درك کن
د دعوت خدا و رسولش یاجابت کن) 33کمیحییبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یاستج(ن یارت اربعیفراهم کرد و دعوت کرد ما را به ز

ات یخواستند به ما حیهم السالم میامبر و ائمه علیپ .اتتان استیه حیدهند که ما يزیخوانند تا به شما چیا مرا آنگاه که شما را فر

سپس در مرحله . و روح تازه در کالبد است يات معنوین حین فراخواندند؛ چرا که اربعیارت اربعین جهت ما را به زیبه بدهند و به همیط

دعوت 7اباعبداهللا  یعنیها، یمردم را به سمت رسول خوب. میم و دعوت کنینه نجات امت فرا بخوانیسفن یگران را هم به اید دیبعد با

ن یا قوم اتبعوا المرسلیقال  یسعینه رجل یالمد یو جاء من اقص(کنند ین را انکار مید مرسلید  یم که وقتیباش یم؛ که مثل آن کسیکن
 يچ انتظارید که از شما هیت کنیتبع ید؛ از کسانیت کنین تبعیواند که از مرسلخیمردم را فرا م) 34سئلکم اجرایاتبعوا من ال 
که اباعبداهللا  يریمسم به یم و مردم را فرا بخوانیباش يان مسئلهیگر چنید داعیما هم باات دهند؛ یخواهند به شما حیندارند، فقط م

فرا : اهللا؛ سوم یم به فرمان داعییک بگویودمان هم لبخ: ایات بخش است، ثانین حیم که اربعیبفهم: حرکت کرده است؛ اول7

د بخش تمدن یتواند نو ین اجتماع میرا فراهم کند که ا یتواند اجتماعیاست که م يزین چین؛ و ایم مردم را به سمت اربعیبخوان
  .باشد ین اسالمینو

  

  

  .)است یدر بعد جهان یعیت جامع شیرین ظهور مدیاربع: محور(

  ن یاربع یتیریبعد مد

                                                        
  ٢۴ھ یآ / سوره انفال.  ٣٣
 ٢١ھ یآ / سیسوره  ٣٤



 

٢٢ 
 

دك بنصره و یا يهوالّذ(شوند  یین راسخ، اجرایمومن يارین، به یخداوند در زم ياز طرح ها و نقشه ها یبر آن است که برخ یسنت اله
وکذلک ( . ر مومنان محقق گردندیز توسط غیگر نید یو برخ 35د کرده استییش و مومنان تایخو ياریاوست که تو را به . نیبالمومن

بر  36.میگذاریگر وا میکدیکردند به  یکه م ییفر کارهاین سان ستمکاران را به کیو بد. کسبونین بعضا بما کانوا یبعض الظالم یولّن

ظالمانه  يه همه نظام هایعل یجهان یه ظلم را به خروشیخروش عل يزیح و برنامه ریت صحیرین است که با مدین اساس بر عهده مومنیا
ر از لحاظ اسکان و یونها زایلیت میریمد. است یدر بعد جهان یعیت جامع شیرین ظهور مدیاربع. بدل سازند يو استعمار ياستبداد

 یت جهانیریاز مد يد، نمادیو صدور رواد ي، رسانه ای، فرهنگیتیت امنیریگرفته تا مد یخوراك و حمل و نقل و امور درمان
  37.ن بهره گرفتیاربع ییفرهنگ عاشورا يساز یو جهان یجهان ت فرهنگیریمد يم برایت عظین ظرفید از ایبا. است یعیش

  

  

  

  

  یدوان ین رجبیدکتر محمد حس

  

  .)است آن دوره يآمادگی برا بهترین نیاربع ییمایپ راه: محور(

  ه السالمیعل ين با نهضت حضرت مهدیاربع ییمایپ نسبت راه

و قسطاً  یملَأُ اللَّه عزَّ و جلَّ بِه الْأَرض عدالً  الَّذي... « که هست9پیغمبر تعبیر در که شود می حاکم عدل وقت آن رفت، بین از ظلم وقتی

 ظلم یاري با مبارزه براي را خدا حجت هستند آماده مردم که کند ظهور می یوقت7زمان ببینید، امام .38»کَما ملئَت جوراً و ظُلْما

 موفق7زمان که امام این اما نبودند، آماده مردم چون کنند؟ مقابله زمانه ظالمان با نشدند موفق ظاهر به ما گذشته امامان چرا. کنند

 امام چون ن،یبنابرا. ندینما مقابله ظلم با کنند و هزینه حاضرند مردم آیند؛می صحنه به مردم که دلیل است این به شود می

  .است آن دوره يآمادگی برا بهترین نیاربع ییمایپ راهخواند،  یفرا م مقابله با ظلم يبرا را مردم7زمان

  

                                                        
 ۶٢ھ یآ / سوره انفال.  ٣٥
 ١٢٩ھ یآ/ سوره انعام .  ٣٦
  ٩۴سال /  »ھ الّسالمین علیلقاء الحس« يالملل ن یب کنگره) مقاالت( يادداشت ھایمجموعھ .  ٣٧
طور کھ از ظلم و ستم پر شده  کند؛ ھمان ين را پر از عدل و قسط میزم يلھ ویعز و جل بھ وس ياست کھ خدا يکس] او[« . ٣٨
  ).٧٣، ۵١تا، ج  يبحار االنوار، ب(» بود



 

٢٣ 
 

  

  

اي از تحرك دین را شاهد هستیم که دقیقاً ردي بر اشکال ایستا بودن دین در اربعین نمونه: محور(
  .)است

  ن یاربع یقرآن يها پشتوانه

چون . أَفْواجاً  اللَّه دینِ فی یدخُلُونَ النَّاس و رأَیت الْفَتْح، و اللَّه نَصرُ جاء إِذَا« يها توان به آیه در بررسی آیات قرآن در این زمینه، می
ه یکه دین مذکور در آ نکته اول این. اشاره کرد 39»ندین خدا در آیکه فوج فوج به د ینید، و مردم را ببیفراز آ يروزیخدا و پ ياری

ن شما یاسالم را د. دیناً  اإلِسالَم لَکُم و رضیت« گونه که در آیههمان  کند؛ می پیدا معنا والیت دوم، دینی است که در پرتو
 اهل به بنابراین، زمانی که مردم .یابدمعنی می7ن یالمؤمن امیر والیت مورد رضایت خداوند متعال است با که ، دینی40دمیبرگز
 آورند، به دین خدا و بهرومی7حسین امام جهان به مختلف نقاط که افرادي از گسترده پیمایی راه آورند، مثل اینروي می7بیت

توان گفت با توجه به این آیه می.هم شامل حرکت آنها خواهد شد شوند و در نتیجه یاري خدا خواهد، وارد می می مسیري که خدا
 سال به مبارکه مربوط سورة این .اي از تحرك دین را شاهد هستیم که دقیقاً ردي بر اشکال ایستا بودن دین استکه در اربعین نمونه

اي فراتر مد نظر است که رسد که در آن مسئلهاما به نظر می. به دین اسالم مشرف شدند مشرك مختلف قبایل که است هجرت نهم
  41.آید می پدید ظهور براي نیز آمادگی اربعین بزرگ راهپیمایی که در ظهور براي سازي زمینه مسئله: عبارت است از

  

  

  

  

  ونیهمادکتر 

  

  )مید از آخرالزمان به آن برسیدالشهدا بهشت است که بایوجود س: محور(

  دالشهدا برساندید به بهشت سیح از عاشورا ما را بایل صحیتحل

                                                        
  ٢و  ١ھ یآ/ سوره نصر .  ٣٩
  ٣ھ یآ/ سوره مائده .  ٤٠
  ٩۴سال /  »ھ  الّسالمین علیلقاء الحس« يالملل ن یکنگره ب يھا مصاحبھمجموعھ .  ٤١



 

٢۴ 
 

قرار است این جریان تا آخر الزمان ادامه داشته باشد و بعد از آخرالزّمان . انداز بسیار بلندي هم در پیش روي ما قرار دارد یک چشم
. 42»فَادخُلی جنَّتی«بشویم که ) ع(را به دوران رجعت برساند، ما را وارد عرصه برزخ و قیامت کند تا وارد بهشت سید الشهدا ما 

  43.ترین بهشت خداوند است بزرگ) ع(به تعبیر روایات، ذیل این آیۀ شریفه، وجود مقدس سید الشهدا 

  

  

  

 يریدکتر الو

  

  )نیشعائر در اربعم یو تعظ یقلب يوند تقوایپ :رمحو(

  نیم شعائر در اربعیو تعظ یقلب يوند تقوایپ

هاي خویش براي یک هدف  که انسان از خیلی از داشته این بستر بسیار مناسبی است براي عینیت بخشیدن به اخالق اجتماعی و این
سوره  32مستند آن هم آیه . بدهمدر اینجا کارکرد تعمیق معنویت را هم نوشته بودم که وقت نیست توضیح . گذرد معنوي باال می

این تقواي قلبی با تعظیم شعائر پیوندي دارد که ما آن را در . »و من یعظّم شعائرَ اللَّه فَإِنَّها من تَقْوي الْقُلُوبِ«: مبارکه حج است
معی چگونه باورهاي معنوي در هاي ج دهد که در این حرکت هاي آماري دقیق هم نشان می بینیم و پژوهش پیمایی اربعین می راه

یرَةِ الضَّاللَۀ«: شود گیرد و نهادینه می کند، جا می وجود آدمی رسوخ پیدا می ح هالَۀِ ونَ الْجم كبادذَ عتَنْقسی بخشی  این معرفت. 44»ل
 .45هم در اربعین وجود دارد

  

  

  

  

                                                        
  .٣٠فجر، .  ٤٢
  ١٣٩۴سال / نارھایسم.  ٤٣

  .فرازي از زیارت اربعین.  ٤٤
  ١٣٩۴سال / نارھایسم.  ٤٥



 

٢۵ 
 

  ریس ين محمدیحس يآقا

  )ن و تعاونیمنسک اربع: محور( 

  ن استیانعام، اربع 2ه یمصداق آ

بِرِّ و التَّقْوى «: دیفرما یه دوم سوره مبارکه مائده باشد که میق آیتواند از مصاد ین میمنسک اربع و ال تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ  تَعاونُوا علَى الْ
در اجتماعات اسالمى زنده شود و مردم بدون در نظر گرفتن اگراین اصل  ).2/مائده(» و الْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدید الْعقاب

دارند همکارى کنند ،وازهمکارى کردن باافراد  مناسبات شخصى و نژادى و خویشاوندى با کسانى که درکارهاى مثبت و سازنده گام برمى
، 1374، يرازیمکارم ش(یابد  سامان مى اى که باشند،خوددارى نمایند،بسیارى ازنابسامانی هاىاجتماعى ستمگر ومتعدى درهرگروه وطبقه

  46).254، ص4ج

  

  

  

  

  یجمال یمصطف يآقا

  )نین حد خود در اربعیثار در باالتریبروز ا :محور(

  نیثار در اربعیا

ش ین همایزبانان ایباشد که از طرف م يثارین حد ایم، بروز باالتریش عظین همایمؤمنانه را در ا ین جلوه سبک زندگید بتوان باالتریشا
نکه در وصف مؤمنان از انصار در قران آمده یا. شود یش گذاشته میامروز به نما يایدن یو اجتماع يفرد يدر عصر استکبارها یمردم

ا یباشند و  خود،فقیرونیازمند دارند،هرچند دیگران را برخود مقدم مى)9/حشر(رُونَ علىاَنْفُسهِم ولَوکانَ بهِم خَصاصۀٌ؛ویؤْث«است که 
به مسکیناً و یتیما ًو َاَسیراً؛«: ستاید راچنین مى)ص(درجاى دیگر ایثار مالى خاندان پیامبر لى حع ونَ الطَّعاممطْعیغذاى ) 8/ انسان(و

ار یو بس یدر سطح عال ین فرهنگ به خوبین ایدر اربع» .خورانند خویش را با آنکه آن را دوست دارند، به مسکین و یتیم و اسیر مى
 یاهداف دادن  رند همه در حال نشانیگ یون زوار قرار میلیم 30خادمان زوار که با اندك بضاعت خود در خدمت . دهد یگسترده رخ م

                                                        
  ١٣٩۴سال / مقالھ ھا.  ٤٦

  



 

٢۶ 
 

 به ها صحنه نیرادرا) ع(نیثارحسیا صورت خود بزرگ اهداف يراستا در خواهند یم خدمه و زوار و هستند ینید یزندگ يبرا

 47.آورند تیفعل به خیتار نیدرا را خود ینیحس ونقش شوند کینزد) ع(نیحس امام به خود یازخودگذشتگ وبا ظهوربرسانند

  

  

  

  يرازیش يحجت االسالم حائر

  

  )ن روزیچهل روز است نه چهلم ين به معنایاربع: محور(

  نیاربع يمعنا

با خداوند متعال راچهل روز ذکر 7قرآن کریم مدت خلوت حضرت موسی. اربعین یک روز نیست، بلکه مجموع چهل روز است
یلَۀًثَالثینَ لَیلَۀً و   و واعدنا موسی«: کند می سی شب با موسی وعده نهادیم و ده شب « ؛48»أَتْممناها بِعشْرٍ فَتَم میقات ربه أَربعینَ لَ

  .»دیگر بر آن افزودیم تا وعده پروردگارش در چهل شب کامل شد

  . است» چهل روز«معناي نیست، بلکه به» چهلمین روز«معناي بنابراین، اربعین به

  

  

  

  )باطل، است يات قرآن، نابودیاز آ يا ن جلوهیدراربع :محور(

  نیات قرآن در اربعیآ یتجل

باطلَ کَانَ زهوقاً«بینیم که  در اربعین این آیه را می باطلُ إِنَّ الْ باطل همواره . حق آمد و باطل نابود شد«؛ 49»جاء الْحقُّ وزهقَ الْ
شود و  زند و باطل متالشی می حق را بر باطل می یعنی؛50»الْحقَّ والْباطلَ یضْرِب اهللاُ«: فرمایند در آیه دیگري می. »نابودشدنى است

  .ماند آثاري از آن باقی نمی
                                                        

  ١٣٩۴سال / مقالھ ھا.  ٤٧
 .١۴٢اعراف، .٤٨



 

٢٧ 
 

  

  

   )لزوم کوتاه کردن دست دشمنان :محور( 

  نیدر اربع» أَشداء علَى الکُفّارِ«ه یآ یتجل

اگر بتواند کاري را که در فرانسه کرد، در اربعین هم انجام گر هستیم؟ داعش  را هم در اربعین نظاره51»أَشداء علَى الکُفّارِ«آیا 
مان را از  ما باید ابتدا دست. هاي اربعین کمال استفاده را ببریم باید داعش را از ریشه بخشکانیم ما اگر بخواهیم از ظرفیت. دهد می

  .دست دشمن خدا برداریم تا بتوانیم دست در دست خدا بدهیم

  

  

  )نهمیق رحماء بیز طرن ایظهور اربع: محور(

  یاسالم يدارین با بینسبت اربع

ظهور و بروز » رحمآء بینَهم«، و اربعین از طریق »أَشداء علَى الکُفّارِ« یعنیگوییم بیداري اسالمی از راه برائت از مشرکین، ما می
  52.کند می

  

  

  

  حجت االسالم خسروپناه

  

  )نیاربعالکفار در  یه اشداء علیآ یتجل :محور(

                                                                                                                                                                            
  .٨١اسراء، ٤٩.
 .١٧رعد، .٥٠

  .٢٩فتح، ٥١.
  ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا. ٥٢
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  نیالکفار در اربع یه اشداء علیآ یتجل

أَشداء علَى «ه یرا بیشتر شاهدیم؟ منظور، رحمت بین مسلمین است که در آ»رحمت«و»عدالت«م یکدامیک ازمفاه یدراربعین تجل
ینَهم ب ماءحان شده استیب 53»الْکُفَّارِ ر.  

  

  

  )از عدالت است یقیالکفار مصاد ینهم و اشداء علیرحماء ب: محور(

  »عدالت«با اصل » رحمت«نسبت اصل 

وضْع شَیء فی «خود مصداقی از عدالت است؛ زیرا تعریف عدالت  »أَشداء علَى الْکُفَّار«رأفت مؤمنین بایکدیگر و همچنین
. کسی که در واقع با تفکر اسالم ناب عناد دارد، ادا شود یعنیپس باید حق مؤمن وکافر، . است »إعطاء کُلِّ ذي حقٍّ حقُّه«و»موضعه

  54.شود کنند،به مردم عرضه می هاي مختلف که هنرمندان طراحی می ن،معرفت و عقالنیت و عدالت حسینی با شیوهیبنابرا

  

  

  

  

  ير باقرین میحجه االسالم والمسل

  

  ) ن، لقاء امامیاربع: محور(

  جریان زیارت، جریان ابداعی

هزار عمره مقبوله  60هزار حج مقبوله و  60گوید که اگر کسی در فرات غسل کند، می» من ال یحضره الفقیه«مرحوم مجلسی، در شرح 

ها به ها و غفلت، فرار از شرك»ففروا الی اهللا«اند؛ در حالی که خود حج، را با حج مقایسه کرده 7زیارت امام حسین دارد؛ یعنی

                                                        
  .٢٩فتح، .٥٣
 ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا.  ٥٤



 

٢٩ 
 

 55.»ولَا تَجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخَرَ إِنّی لَکُم مّنْه نَذیرٌ مّبِینٌ *فَفرُّوا إِلَى اللَّه إِنّی لَکُم مّنْه نَذیرٌ مّبِینٌ«: توحید و نور کامل الی اهللا است

دهند، تا آنهایی که در منا قربانی عد اینها را سیر میکنند، بتلقی من این است که در شب قدر، حضرت همراهان خودشان را انتخاب می

شود که فرار الی اهللا است؛ یعنی یک سفر وقتی زیارت با حج مقایسه میبه هر حال، . شاید این پایان حج است. شوندحضرت می

  .کامل توحیدي است

یک سیر کامل الی اهللا است که از وادي والیت  ت؛زیارت هم قوام اسالم اس... تا حج برقرار است، اسالم هم برقرار استاند فرموده

یا به  7یا سیدالشهداء 7کسی که امام رضاکند و پایانش هم لقاءاهللا است و به این امر در روایات نیز تصریح شده است که امام عبور می

برَ الْحسینِلمنْ «: طور کلی، امام را زیارت کند، مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده است قَالَ کَانَ کَمنْ زار  7زار قَ

هرْشی عف 7شود، البته از وراي حجاب اماماین تعبیر دیدار خدا در عرش، معنایش این است که تجلیات الهی بر زائر واقع می. »اللَّه .

ما کان لبشر أن  و«: فرمایداین باره می قرآن کریم در... در واقع، تجلیات خدا مانند تکلم الهی، گاهی از پشت حجاب بوده است

بنابراین، تجلیات عرش خدا از پشت حجاب  56.»اءیکلمه اهللا إال وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسوال فیوحی بإذنه ما یش

در همان مقام  البته با توجه به اینکه زائر امام را در چه مقامی زیارت کند و با ایشان عهد ببندد؛. رسدبه زائر می 7سیدالشهداء

  .شودتجلیات عرش الهی بر قلب زائر واقع می

  

  )ه اسالمیحول امام عل یارت جمعیز: محور(

  زائر کربال، مهاجر الی اهللا 

ها شکل بنديخواهد عهد تولی، تسلیم، تبعیت و صلوات خودش را با امام به اتمام برساند، صفرود و میوقتی انسان به طرف امام می

اهدنا الصراط المستقیم صراط «: کند، همین استهایی که قرآن بیان میبندياین صف. شودهمراهان و مخالفان معلوم میگیرد و می

هو الطریق «: گیرد که در صراط امام باشدوقتی انسان در صراط مستقیم قرار می .»الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین

و » و أما الصراط الذي فی الدنیا فهو اإلمام المفترض الطاعۀ. صراط فی الدنیا، و صراط فی اآلخرة: ا صراطانإلى معرفۀ اهللا عز و جل، و هم

أنعم اهللا علیهم بوالیه علی «: اندکسانی که به نعمت والیت رسیده. »7شیعه امیرالمؤمنین الذین انعم اهللا علیهم بوالیه علی ابن ابیطالب«: نیز

؛ آنهایی که با امام شودشود و صف مقابل آنها، مغضوبین و ضالین میدیقین، شهدا، انبیاء و صالحین میکه شامل ص» بن ابیطالب
                                                        

  .۵١و  ۵٠سوره ذاریات، آیھ . ٥٥
 .۵١سوره شوري، آیھ . ٥٦



 

٣٠ 
 

انسان زائر در صراط . شوداگر صراط مستقیم، صراط توحید و مسیر امام شد، صف مقابلش،  مغضوبین می. انددرگیرند یا به امام نرسیده

حول » جمع«همه آنهایی که از این نعمت برخوردارند، یک . شودمی» انعم اهللا علیهم«کند، همراهانش امام، به سمت خدا حرکت می

ها بنديدر واقع، زیارت محور تهذیب و صف. شودها، از جمله زبان، نژاد و جغرافیا حذف میشود و همه خرده فرهنگامام می

شناسی، جامعه شیعه حول امامزاده ها شکل گفته شده که از نظر جامعه .گیردجا شکل میها از همین ریزيها و برنامهاست و درگیري

  .گرفته است

  

  

  زائر کربال، مهاجر الی اهللا  

در واقع، تجمع حول آیه نور . شوددرست می» ها و رفتارهاها، اندیشهانگیزه«جهتی و هم» همدلی، همفکري و همراهی«جامعه از 

مرحله بعدي، در یک مشکاتی . است 9آن نور الهی، متمثل از نبی اکرم .است 57»ن تُرْفَع و یذْکَرَ فیها اسمهفی بیوت أَذنَ اللّه ُ أَ«: است

منَّ علَینَا « .رسد که تالقی با امام در این دنیا استمی» فی بیوت أَذنَ اللّه«تجلی کرده که مشکات عوالم نورانی حضرت است تا به 

لَکُمعفَج بِکُم نَ اللَّهأَذ وتیی بپرسیدند که قبل  7از امام حسین. اش با مالئکه استآنجایی است که امام حول عرش بوده و نقطه تالقی» ف

آمدند، در » اللّه فی بیوت أَذنَ«ولی وقتی . »کُنَّا أَشْباح نُورٍ نَدور حولَ عرْشِ الرَّحمنِ«: کردید؟ ایشان فرمودنداز خلقت آدم شما چه کار می

بیوت انبیاء، بیوتی : حضرت فرمود. آیددر مشکات که بعد در بیوت می 9مثل نور الهی متمثل در نبی اکرم. گیرنددسترسی ما قرار می

فی «خواهد اي که میجامعه. پس تجمع فی بیوت است. رسدها میکند تا به امامزادهدر آن تجلی پیدا می 7هستند که نور اهل بیت

رِجالٌ ال تُلْهِیهِم تجارةٌ و «در آیه . شوندشوند و از این طریق به امامشان وصل میها جمع میزندگی کند، حول امامزاده» بیوت أَذنَ اللّه

کْرِ اللّهنْ ذع عیتوجه به د تا جایی که شواین ذکر نازل می. در واقع، امام خود ذکر اهللا است. هاذکر اهللا، یعنی امام و امامزاده 58،»الب

منْ «. شودشود و اگر کسی زیارت مؤمن رود، زیارت خدا رفته است؛ یعنی مؤمن تجلی از ذکر خدا میمؤمن، توجه به خدا می

یتُه و یزِید فی علْمکُم منْطقُه و یرَغّبکُم فی الْآخرَةِ گیرد، خودش ذکر کسی که در بیوت قرار می ؛»نُجالس قَالَ منْ یذَکّرُکُم اللَّه رؤْ

  .شودشود و قلبش مشکات میمی

  

                                                        
 .٣۶سوره نور، آیھ . ٥٧
 .٩سوره منافقون، آیھ . ٥٨
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  ) یات اجتماعیارت مبدأ حیز: محور(

   یحیات اجتماع يگیرزیارت مبدأ شکل

. آهنگ دیگري دارد »همدلی، همفکري و همکاري«که در آنجا  گیري نوع دیگري از حیات اجتماعی باشدتواند مبدأ شکلزیارت می

فرمود . فهمیمامام را من وراء حجاب می. فهمیمایم، هنوز معناي زیارت، امام، قرآن و بیوت را نمیما االن در حجاب سقیفهالبته 

أَو کَظُلُمات فی بحرٍ لُجِّیٍّ یغْشاه موج منْ «: تر در قرآن آمده استاز این تشبیه عجیب. امام در غیبت مثل خورشید پشت ابر است

 هقلِ اللَّفَوعجی نْ لَمم راها وی کَدی لَم هدی ضٍ إِذا أَخْرَجعقَ بضُها فَوعب ظُلُمات حابس هقنْ فَوم جونْ نُورٍمم نُوراً فَما لَه لَه یک  59؛»ه

این فضا، نور امام هست که از وراء حجاب در . است» ظُلُماتبعد  ظُلُمات «، امام بعد امام و طرف دیگر، »نُور علَی نُور«طرف، 

زیارت، یعنی دعوت، شفاعت و تجلی امام براي اینکه . زیارت، تجمع حول امام و شاید استمرار تاریخی است. بینیمظلمت می

بعینی اگر عاشورایی نبود، ار. شود و اربعین ادامه عاشورا استمردم را دور خودش جمع کند که همه اینها از عاشورا ناشی می

  .حال، حضرت از مسیر تاریخی سقیفه عبور کردند و حجاب سقیفه را خلع کردند تا صبح دولتشان بدمد. نبود

 

  

  ) حول امام یارت جمعیز: محور(

  حول امام یحرکت اربعین، تجمع شیع

بدانیم، هر کسی امام را قبول کرد،  اگر امام را اصل دین. توانیم اربعین را به یک تجمع بزرگ تبدیل کنیمریزي کنیم، میاگر ما برنامه

اگر . توان بین ادیان، یک عنصر مشترك تعریف کردبا این محور می. موحد است و تجمع حول محور امام، تجمع حول حقیقت دین است

آمنُوا و الَّذینَ هادوا و  إِنَّ الَّذینَ«: اي در قرآن کریم درباره تکثر ادیان استآیه. شودهمه چیز با امام تفسیر شد، این دین حداکثري می

و بِّهِمر نْدع مرُهأَج محاً فَلَهلَ صالمع رِ ومِ الْآخوالْی و نَ بِاللَّهنْ آمّابِئینَ مالص زَنُوالنَّصاري وحی مال ه و هِملَیع فدر این  60؛»نَ ال خَو

پس والیت امام را می .یت است؛ یعنی هر کس که والیت را قبول کند، اهل نجات است، وال»و عملَ صالحاً«آیه، منظور از تعبیر 

                                                        
  .۴٠سوره نور، آیھ . ٥٩
  .۶٢سوره بقره، آیھ . ٦٠
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شوند؛ زیرا کسی که کنند و مسلمان میتشریف بیاورند، اول از همه، مسیحیان ایشان را قبول می  7وقتی امام زمان. توان محور قرار داد

زیارت یک آید، به نظر می. امام را انکار کند، همه چیز را انکار کرده استکند، همه چیز را قبول کرده است و کسی که را قبول می 7امام

  61.واقع شده است 7تصرفی است که به شفاعت سیدالشهداء

  

  

  

  یبحرین ياالسالم والمسلمین انصار حجت

  

  )اربعین و جریان ظهور: محور (

  ها یکین يحرکت اربعین،حرکت به سو

؛ در نیکی کردن از عاًیجمفستبقوا الخیرات این ما تکونوا یأت بکم اهللا «: است ها یکیناي براي حرکت به سوي یک مقدمههمچنین 

  62.»آورد یمهم سبقت بگیرید، هر جا که باشید خدا شما را گرد هم 

بواْ فَتَحسّسواْ من یوسف وأَخیه«: گفت بروید دنبال یوسف بگردیداین نشانه است که  اذْه ّینا بر من، این یکی از به نظ 63؛»ی

.  شود و این نشانه است کار خدا است یمهر چه نشانه گسترش پیدا کند، حرکت بیشتر معلوم  .ي قریب الوقوع بودن ظهور استها نشانه

  .خواهد این قضیه را گسترش دهد؛ چرا که در جریان اربعین، جریان ظهور هم هست یمخدا 

ما «: گوید یماما اربعین به شما . »ما ادراك لیلۀ القدر«، »ما ادراك ما العقبه«: داریم» ما ادراك«اي به عنوان در قرآن کریم، مقوله

در زمان غیبت باید به . مهمی است نکتهدانی حسینی که در عاشورا برایش گریه کردي، کیست؟ این ؟ آیا می»ادراك مع الحسین

. افتیم درك کنیم، چنان عظمتی دارد که بعد به فکر انتقام خون میاگر این را . »ما ادراك مع الحسین«این مرحله برسیم که بگوییم 

  .گردیممی  7آن وقت دنبال امام زمان

                                                        
  ٩۴سال /  )ره(يسجد مقدس جمکران، سالن امام خمینم. ٦١
  .١۴٨بقره، آیھ سوره . ٦٢
  .٨٧سوره یوسف، آیھ . ٦٣
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  ) ياربعین و رویکرد ظلم ستیز: محور(

  رجعت يزیارت اربعین و ماجرا 

الَّذینَ إِذا *لْأَموالِ و الْأَنْفُسِ و الثَّمرات و بشّرِ الصّابِرینَو لَنَبلُونَّکُم بِشَی ء منَ الْخَوف و الْجوعِ و نَقْصٍ منَ ا«: دیفرما یمقرآن کریم 

استَعینوا بِاللَّه واصبِروا إِنَّ األَرض للَّه یورِثُها من یشاء من عباده والعاقبۀُ « 64،»أَصابتْهم مصیبۀٌ قالُوا إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَیه راجِعونَ

تَّقینَ لممقوله رجعت، یک مقوله استداللی  .همین سؤالی که مطرح شد، دلیل بر رجعت است. این آیات، جزء آیات مهدوي است 65»ل

 میتوان یمپس اگر از دار دنیا رفتیم هم . ما معتقد به رجعت هستیم و ادله زیادي هم داریم. استداللی و دقیق است و آیات زیادي دارد

اگر عمل نشده باشد و فقط نیت و رجاء داشته باشیم،  .لی به شرط اینکه در دنیا نیت آن را داشته باشیمجزء این کاروانیان باشیم، و

  66.اگر کسی این امید را داشته باشد، کافی است. شویمجزء آنها حساب می

  

  

  

  ین ملکیحجت االسالم والمسلم

 

 )ین از منظر وعده الهیاربع :محور( 

  یاله يها منظر سنتن، از یاربع ییمایپ ل راهیتحل

                                                        
 .١۵۶و  ١۵۵سوره بقره، آیھ . ٦٤
  .١٢٨سوره اعراف، آیھ . ٦٥
  ٩۴سال /  )ره(مسجد مقدس جمکران، سالن امام خمیني.  ٦٦
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ن، یاست؛ همچن67»نُمد هؤُالء و هؤُالء«ه یکه مفاد آ» امداد«مثل سنت  ییها هاي الهی را انتخاب نمود؛ سنت توان منظر سنت یم

إِنْ تَنْصرُوا اللَّه «ه یکه مفاد آ» کنند یم ياریکه او را  یکسان يخداوند برا ياری«و سنت » حق بر باطل يروزیپ«سنت 

نْ رْکُمیحرکت کربال . آوردیپس از آن را به دنبال م يها شود و نهضت یم يو یاري کردن در کربال جار» انتصار«ن سنت یهم .است68»ص

کند، اولین حرکت حق علیه باطل و عدل علیه ظلم است که امواج  افتد و امواجی ایجاد می درست مثل سنگی که به آب می

است که همچنان » هلْ منْ ناصرٍ ینْصرُنی«این انعکاس صداي  .رسدیاربعین م  افته و به حادثهیادامه  ند که تا امروزیآفریم ياپردامنه

 یاز آن حت ییها که نمونه ییهاشود؛ تالش تر می عیآسا وس دشمن هر سال به صورت معجزه يها رغم تمام تالش یرسد و عل یبه گوش م

ان همان یبنابراین، این جر. خوردیبه چشم م... باز سیاسی و يوگوي آزاد و فضا بهانه گفتخ جمهوري اسالمی به یاز تار یدر مقاطع

تم نُوره و لَو کَرِه الْکافرُ«:سنت امداد الهی و سنت پیروزي حق بر باطل است إِالَّ أَنْ ی ى اللَّهأْبی و هِمبِأَفْواه اللَّه ؤُا نُورطْفونَ أَنْ یرِید69»ونی .

  .کنند که مانع آن شوند یاگر یزیدیان در هر زمان سع یخداوند به گسترش دین در جامعه تعلق گرفته است، حت  سنت واراده

  

  

 ) انین ، بستر خدا جویبودن اربع يفطر: محور(

 نیبودن حرکت اربع يفطر 

ها بر اساس فطرت، شرکت در این حرکت  انسان  و معتقد هستم که همه دانم می يفطر یکه بنده حرکت اربعین را حرکت نیگر اید نکته

فَأَقم وجهک «:ن راه نثار کرده است، دوست دارندیهستی خود رادر ا  و حمایت از آن انسان کاملی را که براي احقاق حق قیام و همه

اند که خداخواه هستند و خداخواهان را که  خلق شده يها طور انسان  همه؛ پس 70»للدینِ حنیفاً فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها

المللی و فطري است و  به نظر بنده این حرکت کامالً بین .شان بودند، دوست دارند و یاران7د الشهداءیشان حضرت س ترین خالص

 یعنیکامالًالهی دارد ـ  یزمین را فرا خواهد گرفت و سپس انسانی که فطرت شاء اهللا این حرکت فطري توسعه پیدا خواهد کرد و همه ان

  .ها حاکم خواهد شد فطرت  ـ بر همه7امام زمان

                                                        
 .٢٠إسراء، .٦٧
 .٧محمد، .٦٨
  .٣٢توبھ، . ٦٩
  .٣٠روم، .٧٠



 

٣۵ 
 

  

  

  

 )یه و نشانه الهین ایاربع: محور(

  ات قرآنیچه آین از دریاربع یبررس

کُالنُمد هؤُالءو «:باشد یدشمنان اله هرچند آن فرد از کند؛ خداوند هر کسی را که براي رسیدن به هدفی تالش دارد، کمک می

ؤُالءکه 71»ه»اول به مسلمانان و » هؤُالء»ن سنت، فرموده استیضمناً در کنار ا. دوم به غیر مسلمانان اشاره دارد» هؤُالء :» رُوا اللَّهإِنْ تَنْص

رْکُمنْصنان داشته باشد که خدا هم او را یاري ید اطمیداشت، باخدا را  ياریاگر انسان با تالش خود قصد که  ین معنی؛ به ا72»ی

فْواههِم و یأْبى اللَّه إِالَّ أَنْ یتم نُوره و لَو کَرِه الْکافرُ«فه یه شرین با توجه به آیهمچن .خواهد کرد که  نیو ا 73» ونیرِیدونَ أَنْ یطْفؤُا نُور اللَّه بِأَ

مستضعفین بر مستکبرین و  يروزیخدا که عبارت است از پ  اراده توان گفت که یت کامالً مشهود است، مخداوند در این حرک  اراده

و تحقق است و  يریگخواهان بر ظالمان، بر اساس حرکت خودجوش مردمیِ برخاسته از فطرت، در حال شکل عدالت يروزیپ

  .ستضعفین بر عالم استت و امامت میز وعده داده است، حاکمیسرانجام آن، چنان که قرآن ن

  

  ) يزین و ظلم ستیاربع: محور(

  نیاربع يزیجنبه استکبارست

ئمۀً« تالش   همه. استضعاف فقط به معناي استضعاف مالی نیستالبته . 74»و نُرِید أَنْ نَمنَّ علَى الَّذینَ استُضْعفُوا فی األَرضِ و نَجعلَهم أَ

 دهیخود را بر آنها تحمیل کنند که مصداق آن پد  ها را در استعمار نگه داشته و اراده که انسان مستکبران در این جهت بوده است

طان رها شده یش يها ت از دامیاند، در نها مورد استضعاف قرار گرفته یکه به مدت طوالن ییهااما توده. تهاجم فرهنگی غرب است

                                                        
  .٢٠اسراء، .٧١
 .٧محمد، .٧٢
 .٣٢توبھ، .٧٣
  .۵قصص، .٧٤



 

٣۶ 
 

هدف مستکبران  .می که خداوند اراده کرده است، حرکت خواهند کردرهایی و آزادي از این استضعاف و به سمت فه يو به سو

ي که  ال بود که اولین جملهیبه همین دل. ل شرافت اوست، او را در استضعاف نگه دارندین است که با گرفتن علم الهی انسان که دلیا

یعنی از من بپرسید تا شما را از استضعاف فرهنگی و . بود75» سلُونی قَبلَ أَنْ تَفْقدونی«دن فرمودند،یبعد از به خالفت رس7ریحضرت ام

ر یز با گسترش علم و به تعبیدر زمان ظهور نات آمده است، ین شکل چنان که در روایو به هم. د، برهانمیاکه در آن قرار گرفته يا علمی

  77.هد رفتن خواین استضعاف از بی، ا76ست و هفت حرف علمیست و پنج حرف از بیات آشکار شدن بیروا

  

  

  یدکتر حسین قشقای

  

  ) اربعین و فضاي رحمت: محور (

  )اصل رحمت متقابل( نیعوامل جرم سوز دراجتماع اربع

 ین معه اشداء علیو الذ«فه یه شریان که آین بیه است ،وبدیو رحمت دو سو ین اجتماع مهربانیحاکم بر روابط در ا یقاعده کل

مورد انتظار نبوده و  يگریو مالطفت رفتار د یر از مهربانیکه غ يان خود الگو قرار داده اند به گونه ایم  )29/فتح(. نهمیالکفار رحماء ب

ط خالف آن ین محیدر ا یخود لزوم ندارد ول يبه خود یمت و مهربانیعمل به مالن گر چه یبنابرا. پندارند یم يآن را ناهنجار

 )10/انما المؤمنون اخوه حجرات.(ردیقرار گ یاست حقوقتواند منشأ بازخو ید و میآ یبه حساب م يناهنجار

  

  

                                                        
 .١١٩درر الکلم، ف غررالحکم و یتصن.٧٥
 .۴٠۵درر االخبار، .٧٦
   ٩۴سال /  ھ السالمین علیلقا الحس ين المللیده کنگره بیبرگز يمجموعھ مصاحبھ ھا. ٧٧
  



 

٣٧ 
 

  )اربعین و تربیت صفات: محور (

   یفروتن

گران سطح مطلوب ید يبرا يگذار شود فرد در ارزش یموجب م ینیخود برترب. و تکبر است يم خودپسندیاز جرا ياریسرمنشأ بس

ع ییت نکرده و سبب تضیآنها احترام الزم را رعا يو فرد یحقوق اجتماع يل براین دلیو به هم ندیل نشده و آنها را خوارتر ببیرا قا

داشته و  یاما مؤمنان در حرکت ها و گام برداشتن ها فروتن. م مربوط به حوزه عموم را مرتکب شودیجرا یحقوق آنها شود و حت

ن یزم ياند که رو یرحمان کسان يبندگان خدا( فرقان؛/3. ونااالرض ه یمشون علین یعباد الرحمن الذ .ورزند ینخوت و تکبر نم

راه مرو که خدا خودپسند الف زن را دوست ) مغرورانه(ن خرامان یرخ برمتاب و در زم) به نخوت(از مردم  ).دارند یگام برم یبه نرم

 یه، الناظر فیمش یانّ المجنون المتبختر ف: ه استآمد 9امبریاز پ یتیو در روا )19و  18/ لقمان . (»انه رو باشیدارد و در راه رفتن م ینم

دارد، دائماً به  یاست که متکبرانه گام برم یکس یوانه واقعید )57، ص 76بحاراالنوار، ج . (ه فذلک المجنونیه بمنکبیه، المحرك جنبیعطغ

وانه یاو د) ان استیاز تمام وجود او نما و کبر و غرور(دهد  یخود را به همراه شانه ها تکان م يکند، پهلوها یخود نگاه م يپهلوها

نه نخوت دارند به تواضع یشیکه پ ياست که درمواجه باآن ها، افراد يها به گونه ا ین فروتنیدر اجتماع اربع ... .است یواقع

  78.شود یف میتعر یروابط متعارف انسان يبر افراد در ورا ين رفتار در ارزش گذارین رو با ایکشاند از ا یم

  

  

  

  یمبهرا سالماال حجت

  

  )امام حسین وهدایت انسانها: محور(

  ها ت انسانیدر هدا) ع(ن یژه امام حسیو و یگاه الهیجا

                                                        
  ٩۴سال /  ھ السالمین علیالحس ءلقا ين المللیده کنگره بیبرگز يادداشت ھای. ٧٨



 

٣٨ 
 

پروراند و  یند و آنها را میگز یت برمیهدا يرا برا یها کسان ان خود انسانیاست که از م یر الهیتدب :دیفرما یمدر قرآن متعال  يخدا

ن یر آغازیتدب  .رساند یاز آنها به سعادت م يرویگران را با پیقت دیدهد و در حق یامام و رهبر قرار م را يگرید يها ش انسانیشاپیپ

ن بود یا ،شان قرار دادندیت بشر را بر عهده ایدند و هدایرا که به مقام رسالت برگز) ع(م امبر مکرّم اسالیپ کهمتعال در ختم نبوت  يخدا

زمان رسول همان در  یول، دنریبر عهده بگ شان ینیخالفت و جانش از رهگذرت بشر را یند تا هدایافریشان دوازده نور را بیکه به دنبال ا

که کار را به سمت  هستند یامبر کسانیان امت پیست و در میفراهم ن ن کاریا نه انجامیزم که معلوم شد) ه و آله و سلمیاهللا عل یصل(خدا 

  79.خواهند برد يگرید

 

  

  

  

 

  

  

  
                                                        

  ٩۴سال / ھ السالم ین علیالحس ءلقا ين المللیده کنگره بیبرگز يادداشت ھای.  ٧٩
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  بخش دوم 

  نیاربع یمبدأ شناس      
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

۴٠ 
 

  

  

  

  

  

  انین اصفهانیاالسالم و المسلم تحج

  

 )نیبا اربع يمهدو يو امت ساز يتمدن ساز: محور(

 ینیان اربعیجر يریخاستگاه شکل گ

ل ین بر سبینچنیسازد و ایتر مانیبهشت خود را عن یکشد، به سمت سرزمیا، نور خود را به رخ میدر کشاکش نور و ظلمت در صحنه دن
 ين کالن فضایدر ا. کشاندیسازد و میبرد، میرود و میکند؛ میر، به سمت بهشت حرکت میناپذو تخلف  یقطع يهاخداوند و وعده

ف قلوب ی، تألیو نفحه الهان نور یسم جریگسترده، با مکان ین به شکلیان اربعیجرر، یاخ يهام که در سالیکن یمشاهده م یمعرفت
متعال به عطش  ياز جانب خدا یان، پاسخین جریرسد که ایبه نظر م. واحد نشانه رفته است ییموحدان و مؤمنان را در فضا

ان را گام به یها و صفات را اصالح کند و آدمشهی، انديسازو امت  يسازر تمدنیتواند در مسین پاسخ میاست و ا يدیجامعه توح
  80.حرکت دهد  7ن حضرت حجتیسرزم يبه سوگام 

  

  

 )در ارتفاعات ين، نوریاربع: محور(

 1نیان اربعیجر يریشکل گ

                                                        
 ٩۴آبان ماه /  )ينیسالن امام خم(مسجد مقّدس جمکران.  ٨٠

 



 

۴١ 
 

را بوجود  یت انسانین جمعین نور است که ایاست که در ارتفاعات شکل گرفته و ا ینوران یانین، جریاربع يماجرا
  .آورده است

  

  

  )گسترده تر جاد تحوالتیا يشتر نور برایل بین، گسیاربع: محور(

  2نیان اربعیجر يریشکل گ

براي دین حقیقی باید از جاده والیت به سمت امام حرکت کرد و حال که چنین نشده است و براي برون رفت از وضعیت موجود، 
 . جبهه حق می بایست شاهد گسیل بیشتري از نور باشد تا تحولی گسترده تر را مشاهده نماید

  

  

  )د به عالمیجد یاسالم يکننده  ین، معرّفیاربع :محور(

  از رهبر انقالب ینوران یانیان با استناد بر بین جریا يریشکل گ ییچرا

. تحول تاریخی، معرفی کننده اسالمی جدید به عالم است هاین مرحل. »یک پیچ تاریخی هستیم ما در«: رهبر معظم انقالب فرمودند
  . این معرفی، معرفی حقیقت و درون زیباي اسالم است

  

  

  )یآسمان ان نورین، جریربعا: محور(

  !ینیدارد نه زم یاست که منشأ آسمان ين نوریاربع



 

۴٢ 
 

به راه بیاندازد، بلکه یک نور آسمانی بود و هنوز هم  این نورِ آدمها نبود که بتواند یک انقالب. انقالب اسالمی ایران با نور شکل گرفت
  81.کند همان نور فضاي قدرتمند دیگري را در سرزمین عراق دارد ایجاد می. ادامه دارد

  

  

  )نیاربع يده یدن پدینور د: محور( 

  و نشأت گرفته از نور یآسمان ين، مقوله ایاربع

توانیم جبهه حق را دانیم و نمیساله اخیر،آسمانی می12-10چالش هاي  همان گونه که انقالب اسالمی و بیداري اسالمی را در
در اصل، این ماجرا تحول گسترده در ادیان مختلف و در جغرافیاي . منکر شویم، همانطور اربعین حسینی، یک اتفاق ویژه است

بعضی از دوستان ما، حرکت اربعین را  .باشد، منتهی این جریان اصال محصول برنامه ریزي انسانی نیستگسترده در طول زمان می

نافی برنامه ریزي ...  جمهوري اسالمی اربعین را دارد شکل می دهد و. ما گفتیم؛ ما کردیم: گوینددانند و میتابع برنامه ریزي انسانی می
 !میدان یصحیح نمی شویم؛ نافی دیدن صحیح مسئولین نمی شویم، بلکه منشاء آن را یک نورم

 

  

  )نیاربع يده یدن پدیدنور : محور(

  نیاربع يده یدن پدینور د

در این وضعیت ما باید خودمان را . یعنی نوري شروع شده و ما را دارد می برد. این پدیده عظیم، اتفاقی است مثل انقالب اسالمی
  82.است ياین چیز دیگر .با آن هماهنگ کنیم

  

  

 )نیاربعم یعظان یدن جرید یید با خدایت توحیتقو: محور(

  نیاربع يده ینگاه رهبر انقالب به پد
                                                        

  ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیاصحاب الحس يمؤّسسھ .  ٨١
  ٩۴سال /  يھ الّسالم ـ صحن جامع رضویمشھد ـ حرم امام رضا عل.  ٨٢



 

۴٣ 
 

آیا بقیه هم همین نگاه را دارند؟ عمدتا کسانی هستند که یا . زند نگاه حضرت آقا این است که ماجراي اربعین را خدا دارد دامن می
گویند  میگویند خداجوش است، ن نمی! گویند خودجوش است گیرند، می گیرند یا اگر جدي می ماجراي اربعین را خیلی جدي نمی

بعد از اربعینی که گذشت، برخی از نخبگان و  !برنامه ریزي ما بود! گویند مردم راه انداختند، ما راه انداختیم خدا راه انداخت، می

این چه تحلیلی . کنید بنده عرض کردم خطا می. مسئولین کشور گفتند ایران در برگزاري اربعین امسال خیلی کمک کرد و محور بود
  !است؟ اگرچه ایران بسیار کمک کرد، اما چرا مولفه هاي خدایی را در نظر نمی گیرید؟

  

 

 )ریاخ يسال ها یو فرهنگ ین موضوع معرفتیتر يبا پراختن به محورد یت توحیتقو: محور(

ان ین نوع نگاه در مین از منظر رهبر انقالب و لزوم پرداختن به ایان اربعیبودن جر یاله
  مختلف اجتماع يه هایال

کل . کنند سال قبل مطرح می کنند و یک تحلیل هم نسبت به معموال در ابتداي هر سال، در پیامشان، یک عنوان براي کل سال مطرح می
دقیقه  20ـ15کلیات سال قبل و کلیات سال بعد را در عرض . دقیقه است و هر سال همین روند تکرار می شود 15یا  10این صحبت 

  . در این کلیات، اربعین براي ایشان پررنگ بود. کنند مطرح می

خواهم این نتیجه را  من می. ها نسبت نداده اند را به ما انسانایشان در مجموع صحبت هایشان نسبت به جریان اربعین، این جریان 
ترین موضوع  محوري: و ثانیا! جریان اربعین در زمان ما جریانی خدایی است: باید این نوع از نگاه را پررنگ کنیم؛ اوال: بگیرم که

  ! معرفتی و فرهنگی سال است

 

  

 )نیاربعم یعظ يبا ماجرا ین المللیو ب یتحول اجتماع: محور(

  ارتیک زین، فراتر از یاربع يماجرا

. ماجرا صرفا زیارت نیست. بنامیم» زیارت اربعینیه«فراتر از این است که . در نگاه بنده ماجراي اربعین فراتر از یک زیارت است
یتی به مثابه یک کشور ها زیارت براي امام مطرح بوده است اما اینکه این توسعه شکل بگیرد و بر عالم سیطره پیدا کند و جمع سال

  .افتد؛ این فراتر از زیارت است را به سمت کربال بکشد، به این صورت بار اول است که دراین چند سال اخیر دارد اتفاق می

  



 

۴۴ 
 

 

 )نیم اربعیعظ يبا ماجرا ین المللیو ب یتحول اجتماع: محور(

  بزرگ یاتّفاق ين، در آستانه یبا اربع

ها، همه و همه دارند کشیده  ها، همه روح همه مکان. کشاند ها را به سمت خود می همه عالم، انسان امام حسین با نور خود دارد از
قسوره در . آن نقشه اي که در جستجوي آن هستید احتماال همین است. ما در آستانه یک اتفاق بزرگ هستیم. شوند تا تطهیر شوند می

  83گیرد؛ ولی به چه سمت و سویی؟ اش دارد شکل می گیرد، پیکره حال شکل گیري است، روحیه اش دارد در کربال شکل می

  

  

 )نیاربع ییمایبا راهپ یامت اسالم يکره یل پیتشک: محور(

کره امت یبودن و پ یبودن، جهان اسالم یفرا ملّ: چون ییها یژگیو ين دارایاربع يفضا
 بودن یاسالم

اربعین به عنوان یک فضاي فراملی، جهان اسالمی و پیکرة امت هاي به تصویر کشیده شده در راهپیمایی  پایه و اساس صحنه
  .اسالمی است

 

  

 )یامت اسالم يکره یل پین، تشکیاربع: محور(

  ینیان اربعیجر يریرامون خاستگاه شکل گیپ يات متفاوت رهبریادب

، پیکرة امت »ترین گردهمایی عالم بزرگ«ها  از جملۀ این ادبیاتروي اربعین نزد مقام معظم رهبري داراي ادبیات خاصی است،  پیاده
اسالمی، ماجراي قسوره، جاذبۀ مغناطیس حسینی و به عنوان حداقل و پایه، ثمرة اتحاد امت اسالمی است و اینها تعابیرعجیبی است 

  .کنند که مقام معظم رهبري بیان می

  

                                                        
  ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیاصحاب الحس يمؤّسسھ .  ٨٣



 

۴۵ 
 

  

 )در قرآن یقتین، حقیاربع: محور(

 !د در کجا جست؟ین را بایاربع  ياده رویپ يریان شکل گیجر يشه یر

اي اتفاقی است یا خیر؟  اینکه آیا این جریان پدیده:روي اربعین ابتدا باید به چند سؤال پاسخ داد گیري پیاده براي بررسی ریشه جریان شکل
و اجتماعی است و باید روي اربعین یک ماجراي سیاسی  آیا تعبیر خودجوش براي تحلیل آن، تعبیر بجایی است یا خیر؟ آیا ماجراي پیاده

  الملل این صحنۀ عظیم برپا شده است؟ صرفاً از این زاویه به این ماجرا نگریست؟ آیا به لحاظ فشار داعش و فضاي سیاسی بین

ما قرآن را حاوي کلمات و جمالتی . اي به این ماجرا نگاه کنیم که بر مبناي قرآن و عترت، قابل مطالعه باشد ما باید به گونه
مان ضبط شده است، اما در نگاه وحیانی، قرآن حکایت از حقایق هستی و حاکم بر پیکرة هستی  یم که در کتاب پیش رويدان می

آن چیزي . کند گوید و این قرآن است که بر مدار آن، عالم سامان پیدا می  قرآن از قواعد و قوانین حاکم بر پیکرة هستی سخن می .است

قایقی است که خداوند عالم را بر آن اساس سامان داده و آن قواعد و تصویرهاي موجود در عالم، در که در مکتوب قرآن وجود دارد، ح
  .قرآن به شکل نازله در قالب کلمات مطرح و تبیین شده است

لمی خلق از ابتداء بنا بود عا. برد ، قرآن جاري است و جریان آیات قرآن است که عالم را پیش می)السالم علیهم(بیت  به تعبیر اهل

: فرمودند 7ساخت و ساز بهشت نیز بر مدار آیات قرآن است و لذا معصومین . شود و بشر در سبیل خدا به سوي بهشت برده شود

  .تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است؛ یعنی قرآن مبناي آفرینش و غایت نهایی است

  

  

 )تام شدن نور يراستاخدا در  ين، برنامه یاربع :محور(

  حق يشبرد جبهه یپ ين، گسترش نور خدا برایاربع

کند که انسان با قلبش  هایی در راستاي پیشبرد جبهۀ حق و تام شدن نور خودش، گستردگی نور را چنان می خداوند در صحنه
اشتیم و شما ماجراي ما این تجربه را در بدو انقالب اسالمی ایران و در دوران دفاع مقدس د .شود پذیرد و وارد میدان می عاشقانه می

  .توانید از این زاویه نگاه کنید اربعین را تنها می

  

  



 

۴۶ 
 

  )یواحد امت اسالم يکره یل پیتشک يت خداوند براین، والیاربع: محور(

  .وسته اندیبه هم پ ي،حلقه هاینیان اربعیو جر یاسالم يداری، بیانقالب اسالم

هاي ناپیوسته و منقطع  دو هزار به بعد در جبهۀ باطل و ماجراي اربعین را حلقهما نباید انقالب اسالمی و بیداري اسالمی، جریانات 
تواند در فهم ما مبنی بر اینکه  نسبت به هم تلقی کنیم و از والیت خداوند خارج بدانیم، بلکه والیت خدا خط سیري است که می

کند و در نهایت به آن غایت  پیکرة واحد متصل میآدم را به سمت انسجام و یک  مند الهی، قلوب بنی چرا جریانهاي عظیم قدرت
  84.کند، کمک کند منتهی می

  

  

  )نیاربع أح از مبدیلزوم درك صح: محور(

  ) گذشته است؟ يک از حرکتهاین امتداد کدام یاربع(ست؟ ین محصول چیاربع

ن صورت شکل گرفته، در یبه ا یاسالم يداریبعد از ب 90دهه  يا ابتدای 80که به شکل گسترده از اواخر دهه  یمیعظ يها ییمایا راهپیآ
است  یانسان يزین حرکت محصول برنامه ریا ایاست؟آ یا خودجوش اجتماعی ید الهیک حرکت جدیا یامتداد حرکت گذشته است؟ آ

 يد به شکل جدیم پس بایر گذار هستین حرکت تاثیاست  و ما در ا یانسان يزیاگر محصول برنامه رخدا؟  يزیا محصول برنامه ری
است  ییک نوع فضایاست و  يدیک آغاز جدیقت یم و اگر در حقیکن يزیپسندد در امتداد برنامه ر یم یو آن گونه که خرد جمع

 يزیق با آن چیا ارتباط عمیآ .میم و بر قواعد آن فضا حرکت کنید آن فضا را کامال فهم کنیکه خداوند متعال شکل داده است پس با

که در  یاست به عطش یا پاسخیداشته است؟ آ یو اجتماع یاسیدو سال قبل شکل گرفته و تبعات س یک الیران در یدارد که در گذشته ا
  است؟ یفرهنگ يضعف ها ا پاسخ خداوند متعال بهیجاد شده است؟ آین سال ها ایران در حوزه فرهنگ، در ایجامعه ا

  

  

  )ارت از طرف آسمان به سمت قلوب استیز يکشش انسانها بسو :محور(

  ارت از طرف آسمان به سمت قلوب استیز يکشش انسانها بسو

                                                        
  )ره( یيعالمھ طباطبادانشگاه .  ٨٤



 

۴٧ 
 

ست چون کشش ها از ین ین عنوان مناسبیامام باشد ا ياز جانب ما به سو ییم و حرکت ابتدایشو یارت، ما فاعل تلقینکه در زیا
  85. شود یده میطرف آسمان به سمت قلوب انسان است و سپس انسان کش

  

  

   )یانسان يربعین، خارج از برنامه ریززیارت ا: محور(

  هینیارت اربعیز

تحلیل اربعین را در میان جمع کثیري از اعراب بررسی کنیم، زیارت اربعینیه و مفهوم آنها از زیارت اربعینیه برجسته می میخواه یموقتی 

 . شود یماگر ما هم تصمیم بگیریم که براي زیارت حضرت قدم بر داریم، ناگزیر این مفهوم به ما هم منتقل . شود

و  میکن یمرا پر رنگ  گویند این ما هستیم که زیارت اربعینشود، برخی میآن مطرح میدر سالیان اخیر، هر وقت بحث اربعین و تحلیل 

این جمعیت حاصل برنامهنفر در امسال برسد،  ونیلیم 20میلیونی سال گذشته، به  12 مثالًحال آنکه، اگر جمعیت . میکن یمریزي برنامه

86.زده است این تحلیل به نظر من، به اربعین آسیب. ... ریزي ما نیست
 

  

  

   )اربعین يرو پیادهسنت : محور(

  ه ینیارت اربعیز

هاي گذشته، خصوصاً بعد از بیداري اسالمی این اند و در این سال کرده روي می اي پیاده جریانی که در این هزار سال اخیر، عده

هاي  آیا در امتداد حرکت....   .کنند میماجرا شدت گرفته است؛ به این حرکت مردم به سمت حرم امام حسین اطالق زیارت اربعینیه 

گونه شیعیان در این هزار و اندي سال بوده است؟ آیا روند طبیعی زیارت شیعیان در این هزار سال به اینجا منتج شده است که ما  زیارت

  87رو هستیم ؟با این جمعیت عظیم روبه

                                                        
 ١٣٩۴سال / نارھایسم. ٨٥
  ٩۴سال /  )ره(يسجد مقدس جمکران، سالن امام خمینم.  ٨٦
  ٩۴سال / مرکز پژوھش ھاي مھدویت و آینده اندیشي مسجد مقدس جمکران/ قم .  ٨٧



 

۴٨ 
 

  

  

  

  )یمد ظلّه العال( یگرگان يت اهللا علویآ

  

  )امام يت و جاذبه یه السالم با هدایحرکت به سمت امام علن، یاربع: محور(

  ه السالم در دل هاین علیامام حس يجاذبه  يجه ین، نتیاربع

شوند و با جان و دل  دهد که همه متوجه آن مرکز می ها قرار می را چنان در دل 7خداي متعال، محبت و جاذبه امام حسین
کنند تا اربعین را در محضر مبارك امام  کند، ولی قرض می کفاف نمی مکانات مادي آنهابینید که ا ها را می حتی بعضی. روند می

  . باشند 7حسین

  ها اثر گذاشته است؟  قدر در دل چطور شد که جذبۀ حسینی اینعلت این امر چیست؟ 

فیک لیستَنْقذَ عبادك منَ الجهالَه و و بذَلَ مهجتَه «: اند ن همان است که خود امام زمان در زیارت اربعین بیان کردهآدلیل 
در خصوص  .خون قلبش را در راه خدا داد تا بندگان از گمراهی نجات پیدا کنند 7؛ یعنی امام حسین»حیرَه الضَّاللَه

د که چه تعداد از دان افتند، نگاه نکنید؛ خدا می جاذبه حسینی فقط به همین جمعیتی که در اربعین براي زیارت کربال به راه می
  .شوند هدایت می 7افراد هستند که به برکت اباعبداهللا

  

  

  )ت خود امامیبا هدا ،نیه السالم در اربعیحرکت به سمت امام عل: محور(

  ه السالم، عامل حرکت و تحول قلوبین علیخون قلب امام حس

. کرده که همه موجودات عالم را به حرکت درآورده استاي در این عالم ایجاد  و قیام و جذبه ایشان، زلزله 7حرکت اباعبداهللا
؛ امامی که وارث »خون قلبش را براي هدایت مردم نثار کرد 7امام حسین«اینها مصادیق همین فراز از زیات اربعین است که 

فردي را کشتند؛ طور نبود که یک  در واقع، این  .هاي آنها در وجود مبارکش جمع است همه انبیاء و اوصیاء است و همه خوبی
همواره زنده بوده است و مسلّم بدانید  7مصیبت امام حسین 7بلکه عزیزترین فرد نزد خدا را کشتند؛ بنابراین، از زمان حضرت آدم

هاي مدبرانه رهبر بزرگوار انقالب همین بود که این ظرفیت  یکی از حرکت. شود تر هم می که این حرکت سال به سال پر رونق



 

۴٩ 
 

بینید سیل عظیم  االن مییانات خود به حرکت در آوردند و این راهپیمایی اربعین را تشویق و تبلیغ کردند که الحمداهللا حسینی را با ب
   88.افتد ساله براي زیارت کربال به راه میجمعیت هر

  

  

  

  

  انیمیاالسالم رح تحج

  

  )ن، نشأت گرفته از فرهنگ عاشورایاربع: محور(

  دارد ییعاشورا شه در فرهنگین ریاربع ییمایراهپ

اده رفتن و حرکت یدر ارتباط با پ يادیات زیرا روایشه دارند؛ زیها در فرهنگ عاشورا ر ییماین راهپیخود همرسد که  یبه نظر م
م که نقطه یدار یاتیروا نیارت اربعیژه در ارتباط با زیم و به صورت ویدار» ه السالمیعل«ن یارت امام حسیکردن به طرف کربال و ز

 ییمایو راهپ يرو ادهین پین، همیبنابرا. هستند 7ن یارت امام حسیاده حرکت کردن به طرف کربال و زیپ يها برا بیها و ترغ اباوج ثو
  .دارد ییع و فرهنگ عاشورایشه در فرهنگ تشیر

  

  

 )رانیه ایعراق عل یلیدر جنگ تحم يروزیپ يجه یدر نت ینیان اربعیقوت گرفتن جر: محور(

هم السالم یت علیانت از اسالم و مکتب اهل بیص يجه ین در نتیاربع يماجراقوت گرفتن 
  در جنگ هشت ساله

 7ن یارت قبر امام حسیبرپاست؛ از همان سال اول که جابر به ز 7ن ین امام حسیارت اربعیالبته هزار و چند صد سال است که ز
ن را برگزار یارت اربعیشان ز و با وجود قطع اعضاء و جوارح طین شرایتر در سخت ی، حت»ه السالمیعل«ن یرفت، عاشقان امام حس

                                                        
  ٩۴سال آبان ماه /  )شانیدفتر ا(.  ٨٨



 

۵٠ 
 

متناسب با  یتیم؛ البته جمعیبود7ن یارت مخصوص امام حسین زیتر تیم، شاهد پر جمعیدر نجف بود 1که ما خدمت امام  یزمان. اند کرده

و جنگ  یانقالب اسالم يروزیاما پ. ا حداکثر چند ده هزار نفریکه داشت، در حد مثالً چند هزار نفر و  ییها یط، با همه سختیآن شرا
ن ید تا او مظهر اسالم ناب بود، باعث ش یاسالم يه جمهوریهمه استکبار عل یران که در واقع جنگ جهانیه ایهشت ساله عراق عل

ت ین جنگ منشأء تثبیشان موفق نشوند و هم شد که آنها در اهداف ینجا منتهیت به این جنگ در نهایا .ط کامالً دگرگون شودیشرا
  . شد یاسالم ينظام جمهور یقطع

ا آنچه که در توان شم! ن بر شمایآفر! ملت يا«ران را مخاطب قرار داد که یشد که انگار خداوند متعال ملت ا ینجا منتهیبعد هم به ا
. دین نظام را حفظ کنید اید تا بتوانید دادیشه 188,000. دیبه کار گرفت» هم السالمیعل«ت یانت از اسالم و مکتب اهل بیص يد برایداشت

تان را  فهینجا وظیا تا! نیآفر. دینتوانست ید، ولیخواست ید؛ میبردار يبلندتر يها د و گامید صدام را ساقط و عتبات را آزاد کنیخواست یالبته م
ن صدام را یکند تا هم یق وادار میدق یلیخ يویک سناریکا را در یل آمرین دلیبه هم. »دهم ینجا به بعد را خودم انجام مید از ایانجام داد
ست و پنج یب ش از پنج هزار کشته،ید؛ آن هم با بین وجه ساقط نمایتر النهین و ذلیکا بود، به بدتریدر خدمت آمر یطوالن يها که سال

ه یمن أعانَ ظالماً سلَّطَه اهللا علَ«: ا به خاطر اشغال عراقیکا در دنیت آمریثینه و از دست رفتن حیارد دالر هزیلیو سه هزار م یهزار زخم
را در طبق م و عراق یجنگ را ما کرد يها نهیم؛ هزیرا ما داد یکا گفتند که کشته و زخمین شد که خود سردمداران آمریجه اینت. 89»به

  .میران دادیا یاسالم يل جمهوریتحو یطالئ

 

  

  )ان و مذاهبین، نماد وحدت ادیاربع: محور(

 نیاربع یده الهیپد یتیو فرا ملّ ینیت فرا دیماه

ست ین بیکه اربع يا برد تا برسد به نقطه یش میند که خدا خودش کار را پیب یگذارد، م ین ماجراها را کنار هم میا یانسان وقت
ان یدر م یشیدم که کشید يریمن در تصو .ان و مذاهبیخ بشر و نماد وحدت ادین مانور تجمع تاریتر بزرگ. ردیگ یشکل م یونیلیم

  . »د؟ینجا آمدیشما به چه مناسبت ا«به او گفته شد که . کردند، حضور داشت یکه به طرف کربال حرکت م یکسان

 یا نداشته باشد، ولیت داشته باشد ین حادثه واقعیحاال ا!. »است یکین ما یامام حس یول غمبر ما و شما دو تا است،یپ«: او در جواب گفت
 يار واال وارزشمندیت بسین ظرفیت اربعیل ظرفین دلیبه هم. ل هستندیمتما 7ن یبه امام حس يادیز يها قت است؛ چون دلیاصل آن حق

  90.است

  

  

                                                        
  .٧۵۶نھج الفصاحھ، مجموعھ کلمات قصار حضرت رسول،  .٨٩
 ٩۴آبان ماه سال /  )ينیسالن امام خم(مسجد مقّدس جمکران.  ٩٠

  



 

۵١ 
 

 ییدکتر بابا

  

 )یامت اسالم يریط آن با شکل گن و ارتبایاربع یتمدن يده یپد: محور(

  یامت اسالم یطرّاح ياز آن برا يریت الگوگیظرف يو دارا یتمدن يده این، پدیاربع

؛ و بعد این را با مساله اربعین تطبیق "شود تمدنگیري نظام مناسبات انسانی در کالن ترین سطحش، میاز لحاظ مناسبات انسانی، شکل"
و شما در مدرن ! توسعه نیافته است، ولی مترقی ترین نظام مناسبات انسانی، در این کشور شکل می گیرد لذا کشوري که به ظاهر. دادم 

  .توانید یک چنین نظام مناسبات انسانی پیدا کنیدترین کشورها نمیترین و توسعه یافته

تواند، تبدیل به الگو شود و توسعه این پدیده، یک پدیده تمدنی است و این مساله اگر بخواهد میخالصه حرفم در این است که 
بینید چگونه مدنیت در پرتو یک معنویت رخ پیدا کند؛ بعد از آن نیز این الگویی خواهد شد براي طراحی امت اسالمی، و می

  91.مدنیت به این معنا که در یک جامعه مدنی اسالمی، معنویت دارد تمامی مسایل را رقم می زند. خواهد داد

  

 

  

  

دیاالسالم و المسلم تحجين دکتر خان محم  

  

 )اگر عاشوراین احیاربع: محور(

 عاشورا ین، محلّ ظهور و تجلّیاربع

وارد کربال شدند؛ از همان جا احیاء عاشورا و » جابر«و » عطیه«در اولین اربعین بود که . ظهور عاشورا از قدیم االیام، اربعین بوده است  منصه
  . شد عزاداري براي عاشورا شروع

                                                        
  ٩۴سال /  يھ الّسالم ـ صحن جامع رضویمشھد ـ حرم امام رضا عل.  ٩١
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ها  روي بوده است و طلبه کرد که از قدیم پیاده یکی از اساتید ما نقل می .خاصیت اربعین این است که در طول تاریخ همیشه جوشش داشته است

  .اندکرده روي شرکت میهم در پیاده

آن است؛ هر چقدر بخواهند آن را از جوشید؛ اربعین هم مثل  کردم می ریخته بود، هر چه پاك می7گوید وقتی خون امام حسین زن خولی می
کردند و اگر آنها را  روي و در روستاها اتراق می در زمان صدام عزاداري ممنوع بود؛ اما افراد شبانه پیاده .کند بین ببرند، باز هم رشد پیدا می

ن سنت سال به یولی بعد از رفتن صدام استقبال از ا. خواستند این سنت را احیا کنند در واقع می. رویم گفتند ما به روستاي بعدي می گرفتند، می می
ها رسید و  روي کنند؛ دو سه سالی طول کشید تا قضیه به ایرانی طور نبود که همه پیاده قبالً این. »لَا تَبرُد أَبدا«: سال بیشتر و بیشتر شد؛ به عبارت دیگر

  92.ماوارئی است  ادثه یک حادثهگر آن است که این ح این اتفاقات بیان. عجیب است يا  این حادثه

  

  

 نژاد ییباین دکتر زیحجه االسالم و المسلم

  

 )نیدر اربع یو اجتماع يتحوالت فرد: محور(

 يت سازیمصون یژگیبر محور تقوا و با و ین، اجتماعیاربع

آید که نخستین آنها  چند ویژگی پدید می در روز اربعین، در آن روزها اجتماع بزرگی با7به دلیل استحباب احتمالی زیارت بارگاه اباعبداهللا
  93.کنند چنین اجتماعاتی تا حد زیادي مصونیت ایجاد می. محوریت تقوا در آن است

  

  

  

  

ین دکتر مبلّغیاالسالم و المسلم تحج 

  

                                                        
  ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیلقاء الحس ين المللیب يکنگره .  ٩٢
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 )نیاربع یتمدن يده ی، رسالت پديامت ساز: محور(

 نیاربعم یعظ يده یدر پد يتمدن ساز يبرا يتوجه به اصل امت محور

از 7نیحرکت امام حس. است یکرد تمدنارن کارکردها کیدارد که از جمله ا یمهم یاساس يکارکردها يمحور توجه به اصل امت
ت األُمۀُ یاإلسالم السالم إذْ بل یو علَ«: حرکت کردند فرمودند7نیکه امام حسیزمان .ت امت بودیبا محور یتالش یو ذات يث ماهویح

هدف  يگرید يحضرت در جا. »کرد ید با اسالم خداحافظید شود، بایزیمثل  يگرفتار زمامدار یکه امت اسالم یزمان«؛ »دیزیلَ بِراعٍ مثْ
 يمن فقط برا«، »يأمۀِ جد یو إِنَّما خَرَجت لطَلَبِ اإلِصالح ف«: ندیفرما یبر شمرده و م9ام خود را اصالح امت جدشان، رسول اهللا یق

من بروند؛ چون یشنهاد شد که به سمت یشان پیخواستند حرکت کنند، به ا یم یوقت7نیامام حس یحت. »اصالح در امت جدم به پا خاستم
در سطح امت بود و 7را رسالت امامیبحث اصالح در امت مطرح بود؛ ز یعنیرفتند؛ یشان نپذیحضور داشتند، اما ا ياریان بسیعیدر آنجا ش

ن حرکت امام یبنابرا. ن حرکت فراخواندندیحضور در ا يز برایها را ن یاز عثمان یخواستند حرکت کنند برخ یم یل وقتین دلیهمبه 
ن معنا که آنان چه به یاست به ا�تیب عه امامت صفت اهلیدگاه شیاز د. ت امامت بودیامت و درون امت و با محور يبرا7نیحس

ار نداشت، همچنان ین که حکومت را در اختیبا ا7ل امام رضاین دلیبه هم. هستند یم امت اسالمحکومت برسند و چه نرسند، باز اما
ن، اگر به ی؛ بنابرا94»إِنَّ الْإِمامۀَ زِمام الدینِ و نظَام الْمسلمین«: فرمودند یکردند و م یتالش م یعه و سنین امت شیوند بیدر جهت پ

  .ت و امت استید، رسالتش در سطح کالن مربوط به بشرسته شوین صورت نگرین به ایاربع

  

  

 

  )یامت اسالم يرین و شکل گیاربع: محور(

  نیامت محور بودن اربع يمعنا

د به ین بایشود اربع یگفته م یوقت. »یل ارتباطات و مناسبات اجتماعین اسالم در تشکینان به دیمجموعه متد«: امت عبارت است از
ن معنا است که ضمن یخود جدا شود، بلکه به ا یعیست که از خاستگاه شین معنا نیرد، به ایشکل بگ یاجتماعک حرکت یعنوان  

  .باشد يمحور  امت یاساس یژگیو ياش، دارا یعیحفظ خاستگاه ش

  

  

  )نیاربع يده یبه پد ينگاه امت محورلزوم : محور(

  نیاربع ییمایاز راهپ "یعیفرا ش"ف یلزوم تعر
                                                        

 .١۶۴ ، ص۴  ، ج)قرن دھم(احتجاج، طبرسي، ترجمھ و شرح مازندراني  .٩٤

  



 

۵۴ 
 

ز دو راه ین نیدر خصوص اربع. کرد ی، چارچوب و شاکله آن را کامالً منسجم و مرتب طراحيد قبل از ورود به هر کاریاسالم بادگاه یاز د
جز تفرقه و  يا جهین راهکار نتیا. ده گرفتیامت را ناد ین است که شاکله را بر اساس مذهب بنا کرده و مابقیشتر وجود ندارد؛ راه اول ایب

تر کرده و  ز را پررنگیبرند، موارد اختالف برانگ یسود م یعه و سنیان شیکه از تفرقه م ییشود دشمنان اسالم و آنها یه باعث متفرق. تنش ندارد
ک مذهب یاندك به ظاهر منتسب به  يا عده يها يرند و اشتباهات و تندرویده بگیشود، ناد ین مسلمانان میرا که موجب اتحاد ب یموارد اصل

ن اساس یبر ا. مین ببندین است که ما شاکله را بر شهادتیراه دوم ا. روان آن مذهب گذاشته و مرتب به اختالفات دامن بزنندیکل پ يرا به پا
پردازان و  هین معنا که نظریکنند؛ بد یعلم يوگو گر گفتید مذاهب با همدیالبته با. است ین معتقد بود، جزء امت اسالمیهر کس به شهادت

د شده ید بر مسائل مشترك تأکیوگوها با ن گفتیدر ا .انجام دهند یعلم يوگوها در کنار هم قرار گرفته و گفت یاسالم يها هو فرق ینیعالمان د

 ینسبت به بعض یاسالم يها از آن است که فرقه ین مسلمانان ناشیب یاز مسائل اختالف یلیرا خیگر آشنا شوند؛ زیکدی یبا مبان یو عالمان اسالم
از هم  ینادرست يها گر، موجب شده است که مسلمانان برداشتیکدیکامل آنها از اصول  ییعدم آشنا. کامل ندارند ییگر آشنایکدی یاصول و مبان

 یشتر تعصبات مذهبیب. را فراهم کنند یکیزیف يبرخوردها  نهیگر را صادر نموده و زمیکدیر یحکم تکف ین شوند و حتیگر بدبیکدیداشته و نسبت به 
  95.دارد یاسالم يها گروه یاز مبان یشه در عدم آگاهیز رین یو قوم

  

  

  

  

د رضا فلّاحیاالسالم و المسلم تحجن محم 

  

 )ن و ارتباط آن با عاشورایاربع: محور(

  عاشورا يق حادثه ین، محصول باطن عمیاربع

هرگز اربعین به این صورت زنده اگر حادثه عاشورا عمق الزم را نداشت، . اربعین، اولین محصول باطن عمیق حادثه عاشورا است
برخی از حادثه عاشورا قرائت تاریخی صرف دارند و آن را منحصر در  .ما باید به آن عمق با دقت بیشتري بنگریم. شد نگاه داشته نمی

اي به صورت فجیع و به  داشتنی و پیشواي قوم و قبیله انسان دوست يا دانند که در روز خاصی یک کشتار فجیع نسبت به عده این می
ما به خاطر . هاي ما مشاهده کرد ها و عزاداري توان در روضه این تفسیر تاریخی از حادثه عظیم عاشورا را می. ناحق صورت گرفته است

باید توجه داشت که واقعه . کنیم شویم که این حادثه را در چه افقی قرائت می را دوست داریم، گاهی متوجه نمی7که امام حسین این

                                                        
 ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیاء الحسقل ين المللیب يکنگره .  ٩٥
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شیعیان، بلکه به عالم  ، نه تنها به7عاشورا، افزون بر جنبه تاریخی، امري قدسی و فرازمانی است و درسی است که ساالر شهیدان
ها زیر بار ظلم نروند و از حق و حقوق خود و آنچه خداوند مقدر کرده است، حتی به  بشریت داده است؛ به این معنا که انسان

کند، چنین جالل و شوکتی به  اربعین محصول باطن عمیق حادثه عاشورا است و چون از عاشورا تغذیه می. قیمت جان دفاع کنند
  .استخود گرفته 

  

  

  )ين به منظور امت سازیاربع يبه مسئله  نیانه و وحدت آفریهمگرالزوم نگاه : محور(

  ن از منظر رهبر انقالبیاربع يبه مسئله  یعیلزوم نگاه فراش

 یکی از. »بخشد به دنیاي اسالم مان کنار یکدیگر قرار بگیریم، عظمت می قدر که ما ولو در اظهاراتهمین «: فرمایند رهبري می
و 7امام حسین .ترین رهنمودهاي رهبري در این فراز،این نکته است که باید نگاه ما به مسئله اربعین فراشیعی باشد ترین و مهم اساسی

ایم، بلکه در برخی  متأسفانه ما از ظرفیت حادثه عاشورا نه تنها استفاده الزم را نبرده. حادثه عظیم کربال چنین ظرفیتی را در خود دارا است
زنیم، جامعه اهل سنت را از خود دور  هاي عزاداري می هایی که در مراسم هایی نیز متوجه ما بوده است؛ مثالً با برخی حرف رد آسیبموا
  . بند بود فضاي لعن فضاي خاصی است که لوازم خاص خود را دارد و باید به شدت به آن لوازم پاي. کنیم می

همان طور که . ان به اربعین را اصالح کنیم و با یک نگاه همگرایانه به مسئله اربعین بنگریمبنابراین، در گام اول باید نوع نگاه خودم
این نگاه به اربعین بیش از همه یک نگاه نبوي و علوي به چنین . رهبري معظم انقالب به درستی چنین نگاهی به مقوله اربعین دارند

  . بود7و امیرالمؤمنین9هاي پیامبراکرم ترین دغدغه ساسیمسئله وحدت در جامعه اسالمی یکی از ا. مسئله مهمی است

به عبارتی، باید سعی کنیم اجتماع اربعین را اجتماع امت اسالمی معرفی کنیم، نه . مان را ارتقاء ببخشیم براي این کار باید نوع نگاه
زاداري و زیارت سوق دهیم؛ یعنی به ، ع7براي این کار باید دیدگاه خودمان را به سمت جوهر قیام امام حسین. اجتماع شیعیان

یک حادثه مذهبی خالی نیست، بلکه به تعبیر رهبري، قیام علیه جهل و زبونی انسان 7تبیین این مقوله بپردازیم که قیام امام حسین
  .در طول تاریخ است

 

  

  )ینیان اربعیبه جر یعیبا نگاه فرا ش یل امت اسالمین و تشکیاربع: محور(

 حق طلبان عالماجتماع : نیاربع



 

۵۶ 
 

کنند این اجتماع بزرگ را شیعیِ صرف نشان دهند،  هایی که تالش می باید به سرعت اربعین را فراشیعی نشان داد و جلوي نگاه
اجتماع آنان که به «و » طلبان عالم اجتماع حق«از عناوینی همچون » اجتماع بزرگ شیعی«باید به جاي عناوینی همچون . گرفت

باید از . ایم هایی در خصوص اربعین انجام داده با کمترین تأملی پی خواهیم برد که ما چه کوتاهی .استفاده کنیم» شنداندی سعادت بشر می

... االسالم و المسلمین انصاریان و  االسالم و المسلمین رفیعی، حجت االسالم والمسلمین پناهیان، حجت  بزرگانی همچون حجت 
  96.را در افق کالن تقریر کنند7را از قیود مذهبی بیرون بیاورند و قیام امام حسین7خود امام حسینهاي  خواست تا در منابر و سخنرانی

  

  

  

  يمحمد یدکتر عل

  

  )نیارت اربعیز یت تمدنیظرف: محور(

  )ع(د الشّهدا ین سیارت اربعیت زیظرف

 يا ن حادثهیکه چن ییها د درباره امکانیم، قاعدتاً بایکن یصحبت م) ع(د الشهداء ین سیارت اربعیا زیت حادثه عاشورا یکه از ظرف یزمان

و  یاجتماع يها تیم به ظرفیاگر بخواهل، ین دلیبه هم. میق کنیدهد، تحق یار ما قرار میدر اخت يساز و تمدن يپرداز جهت جامعه
خواهد  یم یخیت تاریبا چنان ظرف ین عاملیم که چنید توجه داشته باشیم، بایدا کنین حادثه ورود پیپردازانۀ ا امعهسازانه و ج تمدن

  97.شود یاجتماع یده عامل سامان

  

  

  

  

  یم خانیدکتر ابراه
                                                        

  ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیلقاء الحس ين المللیب يکنگره . ٩٦

  ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیلقاء الحس ين المللیب يکنگره .  ٩٧



 

۵٧ 
 

  

  )نیعظمت اربع ییچرا: محور(

 ق عالمین حقایتر یاز باطن یکین، یاربع

 یین ادعایل چنیست و دلیک مبالغه نین یت است و ایخ بشریطول تار یاجتماع يها دهین پدیتر  نا از با عظمتیقی یده اجتماعین پدیا
ق ین حقایتر یاز باطن یکیاز ظهور  یناش یخیده تارین پدیعظمت ابلکه . ستیکنند ن یکه در آن شرکت م یت و تعداد نفراتیتنها کم

افتد  یار کم اتفاق میبس ییرا از سویز. ن واقعه استیز ایوجه تما ن خود مشتمل بر دویاست و ا یک اجتماع انسانیعالم در بستر 
ن یار نادر است که چنین اندك اتفاقات، باز بسیان ایگر از مید يابد و از سویظهور  ین نشئه ارضیق عالم در این حقایتر یکه باطن

و آنهم در  یدر قلب عارف یبلند هستق یگر معموال ظهور حقایان دیبه ب. رخ دهد یع انسانیک اجتماع وسیدر قالب  يظهور
از عوالم باال، در  يق بلندیخورد و حقا یکباره معادالت بر هم میا به یم، گوین واقعه عظیاما در ا. دهد یاز عالم رخ م يا گوشه

را درك  یمقاماتن یآنان بود هرگز چن يفرد يها تیکه اگر به لحاظ قابل ییانسان ها. ردیگ یها قرار م از انسان يریدسترس کث
ه یالشهداء عل دیحضرت س يها ياست که درعزادار یقتیهمان حق ين واقعه با عظمت و نادریرسد سرّ وقوع چن یبه نظر م.نمودند ینم

ن یقق ارد و تحیز عمق گین یتواند تا فناء ذات یم یشود و حت یآغاز م یکه از فناء افعال یتحقق مقام فناء عرفان یعنیز وجود دارد، یالسالم ن
ن واقعه صحت آن را یت نمود و از شرکت کنندگان در ایتوان به وضوح رؤ ین واقعه میاز اجزاء با عظمت ا يمقام را در موارد متعدد

  .پرس و جو نمود

 

 

  )شان یعت با اید بین و تجدیه السالم در اربعیحرکت به سمت امام عل: محور(

 ارت  یو ز ياده رویم پیظع يده یبا وقوع پد ینین حسیام اربعیمناسبت ا

دارد  یعتا علتیابد طبی ین عالم ظهور میدر ا یامین ایوندد و در چنیپ ین به وقوع میم به مناسبت روز اربعین واقعه عظینکه چرا ایا
  .از علت آن باشد يد بعدیشود شا ین فرع بدان اشاره میکه آنچه در ا

ات که بدون ین روایا يحال فارغ از معنا 98.ند و عزادارندیگر یروز بر مرگ مومن من چهل یات آمده است که آسمان و زمیروا یدر برخ
ن مشخص یافتن اربعیت ید سرّ موضوعیرد شایز به همراه آن مورد توجه قرار گیگر نید ین است؛ اگر مطلبییقابل تب یلیچ گونه تاویه
  .شود یم

                                                        
، ١۴٠٧ن قم، یانتشارات جامعھ مدرس: حسن، عمدة عیون صحاح األخبار في مناقب إمام األبرار، قمبن  یيحیق، یابن بطر . ٩٨
  ١۵۴، ص ۴ ، ج١۴١٣، يانتشارات معارف اسالم: د ھاشم، مدینة معاجز األئمة اإلثني عشر، قمی، سي؛ بحران۴٠۵ص 



 

۵٨ 
 

دا عزادار خواهد شد و به یعتا آن فرد شدیمورد عالقه او بوده است طبار یرد که بسیبم یکس یکان فرد مومنیم از نزدییاگر فرض نما
ان از او یاو، اطراف ين روز عزایدر چهلم -ن باشدیها و زم آنگونه که مطابق با رفتار آسمان- اما با گذر زمان . خواهد پرداخت يسوگوار

د ین خواسته معقول را بایعتا ایز طبیز بپردازد و او نیود نخ یر ابعاد زندگیاو بکاهد و به سا يبرا يخواهند خواست که از شدت عزادار
ز از دست یگر ظاهرا و باطنا به آن عزیعا بار دین خواسته، او سریرش ایاما با پذ. ده گرفتیرا ناد یر ابعاد زندگیشود سا یرا نمیز. ردیبپذ

کنم و اگر به حسب ظاهر  یمن هرگز تو را فراموش نم د کهینما یرفته خود توجه و رجوع خواهد نمود و با تمام وجودش به او اظهار م
شود و گمان نکن که من تو را  یبت فراغ تو از دلم خارج نمیاد تو و مصیشوم اما هرگز  یتو خارج م يات آن از لباس عزایو ضرور

ن است یچن  الشهداء  دیحضرت س يبت عظماین و از جمله مومنان در مصیها و زم آسمان یتمام يا ماجرایحال گو.فراموش کرده ام
شان برسانندو اعالم یخواهند تا خود را به حضور موال یها، همگان م ياز عزادار یو تمام شدن مقطع ینین حسیدن اربعیبا فرا رسو 
و اهللا  یا داعیک یند که لبیعت با حضرتش نمایگر اظهار بیم و بار دیینما یبت شما را فراموش نمیند که ما هرگز شما و مصینما
  .نایحس ین  ابد واهللا ما نَنسیا حسیک یلب

 يات، داغ و عزایر روایرا طبق سایز99.است ینین حسیارت اربعیان زیعیش يها از نشانه یکین اساس است که ید بر همیو شا
منان مو ياز سو يقت و وفادارین حقیاظهار هم ياست برا يز روزین نیو اربع 100هرگز از قلوب مومنان برطرف نخواهد شد ینیحس

  101.ه السالمیعل   الشهداء دیبه محضر حضرت س

  

  

 

  زادگان ين دکتر داوود مهدویحجت االسالم والمسلم

  

  )ییعاشورا ين دفاع از ارزشهایاربع: محور(

  اربعین یک نوع بازگشت به عاشورا 

دین خدا در خطر قرار بگیرد، ما ایم و اگر باز هم  شود که ما دست در دست والیت همواره آماده یان میین پیام بادر همین مسیر اربعین 
اربعین یک نوع بازگشت به ن، یبنابرا. یعنی این چیزي نیست که یک بار اتفاق افتاده باشد و دیگر تکرار نشود. میهست یفشان جان آماده

                                                        
  ١٧٧، ص۴، ج١۴٠۶ن ع، یرالمومنیکتابخانھ ام: ، اصفھاني، الوافيض کاشانیف.  ٩٩

  ٣١٨، ص١٠، ج١۴٠٨ھم السالم، یت علیموسسھ آل الب: ن بھ محمد، مستدرک الوسائل، قمی، حسينور. ١٠٠
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۵٩ 
 

گردیم، این یک بازگشت مجدد و دادن یک  وقتی در اربعین بر می. کنیم عاشورا را دوباره زنده میدر اربعین به نوعی . عاشورا است
  .مان هستیم پیام است که ما هنوز سر حرف

  

  

  )یارکان تمون ناب اسالم: محور(

  ) عج(رابطه نهضت عاشورا با نهضت امام زمان

اولین چیزي  یعنی .ام خواهی او آمده هستم و به خون7فرزند حسینند من یگو یکنند، م شان را در کعبه اعالم می قیام7وقتی حضرت

بنابراین، . کنند بیان می7ام و نسبت خودشان را با ابا عبداهللا الحسین خواهی ایشان آمده براي خونکنند، آن است که  که ایشان ابراز می

 .استوار است» والیت«و » عدالت«و رکن این نهضت را باید در همین مسیر اربعین و مسیر تمدن ناب اسالمی دید که بر د

  

  

  )یره الهیعاشورا ذخ: محور(

  دانستن عاشورا  یره الهین از منظر ذخیان اربعیجر يریگ اوج

عاشورا به طور کلی به نوعی ذخیره الهی است و این ذخیره الهی در هر مقطعی به مالحظه شرایطی که وجو دارد، ظهور و بروزي 
شود؛ چون سنت  آشکارتر می» اربعین«ولی امروزه ابعاد حرکتی با نام  ن فوران عاشوراست،یان اربعیأ جردهد؛ مبد از خود نشان می

به شکل  ین حرکت حرکتی بود که در طول تاریخ به آرامیا یعنیاربعین و راهپیمایی اربعین بین مردم عراق از گذشته مرسوم بوده است؛ 
نشان  یط مناسبین حال، یک ذخیره بود که این ذخیره باید خودش را در شرایرد؛ در عک یک سنت درآمده بود و داشت کار خودش را می

  102.دهد بینید که اآلن دارد خودش را نشان می باره می داد که به یک  یم

  

  

  

                                                        
  ٩۴سال / » ھ الّسالمیعل نیلقاء الحس« يالملل ن یکنگره ب يھا مجموعھ مصاحبھ.  ١٠٢

  



 

۶٠ 
 

  استاد اصغر طاهرزاده

  

   )وابسته به نوع عهد، در عهد الست ،عهد و نقض عهد در قبال امام: محور(

  ن با عهد الست یارت امام حسینسبت ز

دهد که جو زمانه ما را  این سالم و این تعهد اجازه نمى. هاي زیادي از این توجه خواهد برد دلى که توجه آن به امامش دائمى است، بهره

ها را  و اسالم و ارزش7کسی که تعهد با ائمه .بستیم» عهد الَست«در واقع تعهد با خداست؛ تعهدى که در 7تعهد با ابا عبداهللا. فراگیرد

و کانُوا یصرُّونَ «: فرماید قرآن در مورد آنها مى. شکند، باید بداند که با خود قهر کرده و نقض پیمان نموده و خود را از دست داده است می
ها در حقیقت احیاى خود اصیل  ها و سالم رتپس این زیا. »ورزند آنان بر شکستن عهد عظیمى اصرار مى«؛ 103»علَى الْحنْث الْعظیم

  104.نشکنند7نباشند و هرگز عهد خود را با امامها است تا از اصل خود جدا  انسان

  

  

  

  

  انیمهد ین علیاالسالم والمسلم حجۀ

  

  )نیمان به واقعه اربعیبسته به درجه ا ینینوع رفتار زائران اربع: محور(

  ن یاربع يرو ادهین در پینسبت د

. نوع تعامالت را هم شکل داده، مشخص کرده است .ن زمان و مکان را مشخص کرده استیواقعۀ اربع يریگ شکل يبران ید
جاد محبت فقط به دستور و حرف ین ایا. ها شکل داده است ل و عشق است را هم در دل انسانیجاد محبت و مین نکته که ایتر یاساس

                                                        
 .۴۶واقعھ،  .١٠٣
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هم آن را زنده نگه داشته هم آن ل به آن هم نداشته باشند، لذا یتوانند تما یها نم رقم خورده است که انسان يدیتوح يا نبوده، بلکه صحنه
 يها ه به هجرتیتوص. گر داشته استیکدیه به نصرت یتوص. بودن امور داشته است یه به جمع شدن و جمعیتوص. جاد کرده استیرا ا

ن به ذکر و یارت و هجرت به سمت کربال و همچنیبه ز. داشته است يجد يها بیترغ) ع(ن یارت امام حسیز يداشته، برا يظاهر

  105.ه داشته استیجه، توصتو

  

  

  ین رضا غالمیحجت االسالم و المسلم

  

  ).کندیانسان را مبهوت م ،اتین دروایاربع ياده رویاجر وثواب پ: محور(

  باشد یات میکه بر اساس روا یمیک سنت قدین یاربع ياده رویپ

زان اجر و یقتا انسان را از جهت میدارد که حق وجود7اباعبداهللا ارت قبر مطهر یز ياده رفتن برایلت پیدرباره فض یات فراوانیروا

از گذشته  یعنی .است یمیک سنت قدینجف تا کربال در عراق،  ياده رویکند؛ لکن پ ین کار ذکر شده، مبهوت میا يکه برا یثواب
شود، به شکل  یگفته مسفاك صدام ممنوع بود لکن آنطور که    مین کارها در دوران رژیالبته ا. ها رواج داشته استین عراقیدور در ب

ا شد ین برنامه در عراق احی، ایت طوالنیرغم ممنوع یم صدام، و علیبعد از سقوط رژ. شد یانجام م یفرع يرهایمختصر و از مس یلیخ
ن است که آنچه امروز تحت یخواهم عرض کنم ا یقت، آنچه میدر حق. میر شاهدش هستیسال اخ 6-5ن یکه در ا يلکن نه در ابعاد

و  یجیرشد آن تدر یعنی يانفجار. بزرگ شده است ير، به شکل انفجاریچند سال اخ یم، طیکن ین مالحظه میاربع ياده رویعنوان پ
 106.م، مثل آنکه دفعتا و معجزه وار بوجود آمده باشدیکن ین روزها مالحظه میم، آنچه ایید جا داشته باشد که بگویملموس نبوده و شا

  

  

  

  يدیام ياالسالم دکتر مهد تحج
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  ).است ین، فرهنگ تعالیاربع یبعد فرهنگ:  محور(

  ن یاربع یبعد فرهنگ

از مردم، که در حرکت  یانوسین اقیها و همچنها، طبلرقیها، ب، علمیر زنی، زنجینه زنیس: خاص خودش، همچون ين با نمادهایاربع

فرهنگ شور و شعور، فرهنگ  نیا: دیگویبه بشر م. خواندیا فرامیر و ریفرهنگ تزو، خسته از ینو در جهان یهستند، بشر را به فرهنگ
 یاج دارد؛ فرهنگ تعالیاست که بشر به شدت به آن احت ین فرهنگیعاشوراست؛ فرهنگ حماسه ، عشق، ارادت، اخالص است؛ و ا

  107.است

  

  

  

  ون، مهدیه بدیدکتر هما

  

  )خیل تاراده در طویپ يارت با پایق زیمصاد: محور(

  ربازیاده از دیپ يارت با پایز

، همان گونه که نقل شده، حضرت آدم زیارت با پاي پیاده، بزرگداشتی است که از گذشته بوده و اختصاص به زمان خاصی ندارد

هایش پیمود و این شیوه، اختصاص به دین و فرهنگ خاصی  هزار بار به زیارت خانه خدا رفت، در حالی که این مسیر را به وسیله قدم
شود، به شکرانه این هم ندارد، همان گونه که قیصر، پادشاه روم با خدا پیمان بسته بود که هر گاه در نبرد با امپراتوري ایران پیروز 

المقدس برود و پس از پیروزى، به نذر خود عمل کرده و پاى پیاده  ، پیاده به زیارت بیت)قسطنطنیه(پیروزى بزرگ، از مقر حکومت خود 
  . المقدس شد رهسپار بیت

                                                        
  ٩۴سال / » ھ الّسالمین علیلقاء الحس« يالملل ن یکنگره ب) مقاالت( يھاادداشت یمجموعھ .  ١٠٧

  



 

۶٣ 
 

ز مدینه با پاي پیاده به زیارت بیست و پنج مرتبه ا) ع(و نقل شده است که امام حسن اند نیز به این سنت نیکو اقدام کرده) ع(اهل بیت

در مسیر زیارت خانه خدا، از مرکب پیاده شده و مسافت بین مدینه تا مکه را با پاي پیاده طی نموده و ) ع(امام حسن. خانه خدا رفتند
در روایت دیگري نیز  و. اي در کاروان وجود نداشت اي که دیگر سواره تمام کاروان نیز به تأسی از ایشان از مرکب پیاده شدند؛ به گونه

  .کردند ها و جهازها در کنار ایشان حرکت می پیمود، در حالی که محمل راه را پیاده می) ع(بیان شده است که امام حسین

، ولی با وارد شدن اولین نوع از بین طالب و فضالي حوزه نجف رسم بود) قدس(تشرف به کربال با پاي پیاده، تا زمان محدث نوري

ولی . ه منطقه، سفرهاي کاروانی تعطیل شده و به دنبال آن، زیارت با پاي پیاده نیز بسیار کمرنگ شد و به فراموشی سپرده شدها ب اتومبیل
به عنوان یکی از اساتید و مدرسان با نفوذ معنوي حوزه ) قدس(العظمی سید محمود شاهرودي ... پس از مدتی و با مطرح شدن آیت ا

ایشان در پیاده رفتن به کربال، مجدداً مسئله پیاده رفتن به کربال به عنوان یک سفر مقدس رایج شد و با  نجف، به علت التزام و اصرار
کردند، رفته رفته مردم عراق به این مسئله توجه  توجه به این که در این سفر، بعضی از ایرانیان نیز گاهی اوقات، ایشان را همراهی می

مرتبه ، مسیر کربال را با پاي پیاده پیموده و در این سفر معنوي، جمعی  260ایشان حدود . یافتنموده و این گونه سفرهاي مقدس رواج 
روي کربال بین طالب و حوزویان رواج بسیاري پیدا کند و  این امر سبب شد تا پیاده. کردند از اطرافیان و شاگردان، ایشان را همراهی می

اند، براى کسب پاداش بیشتر، بارها مسیر بین نجف تا  هایی که به کربالي معلی داشته رتدر زیا) ره(نقل شده است که مرحوم عالمه امینی
این امر، چنان بین روحانیون ساکن در نجف اشرف رواج پیدا کرده بود که غالب طالب بارها مسیر این . اند کربال را با پاي پیاده پیموده

هایی از طالب، پیاده به سمت کربال حرکت  ر غیر زمان اربعین و عرفه نیز گروهرا پیاده پیموده و حتی د) ع(شهر تا بارگاه امام حسین
   108.غالب علماي معاصر نیز در سفر پیاده کربال شرکت کرده و کرامات و خاطرات زیبایی از این سفرها نقل شده است. کردند می

  

  

  

  حجت االسالم رهدار

  

  )است ین منسک عراقیمنسک اربع: محور(

  است یمنسک عراق یخیلحاظ تار ن ازیمنسک اربع

                                                        
  ١٣٩۴سال / مقالھ ھا. ١٠٨



 

۶۴ 
 

و  ن شروع کردندیرا در روز اربع ياده رویها بودند که پ ین عراقیا یخیبه لحاظ تار یعنیاست  یک منسک عراقین یمنسک اربع

ن منسک یم ایتوان یا مین است آیسوال ا. ن منسک نداشتندیر در ایاخ يبه جز در سالها يریگر هم حضور چندان چشم گید يملت ها
  109.میل کنیتبد یک منسک فراعراقیرا به  یاقعر

  

  

 يریدکتر الو

  

  )یآسمان ين از جنس مائده هایاربع:محور(

  یآسمان ين از جنس مائده هایاربع

 110.هاي آسمانی است و ما آن را مدیریت نکردیم ظرفیت تمدنی اربعین ظرفیتی از جنس مائده

  

  

  

  یحجت االسالم سبحان

  

  .)جانب خداوند استن از یعاشورا و اربع:محور(

  ن امرین و ضرورت توجه به ایعاشورا و اربع یت  الهیماه
                                                        

 ١٣٩۴سال / نارھایسم. ١٠٩

  ١٣٩۴سال / نارھایسم.  ١١٠



 

۶۵ 
 

  111.ن، ساخته و پرداخته نقشه خداوند متعال استیاز آن اربع يرویعاشورا و به پ

  

  

  

نهار، فائزه  ي، بهجت تیموریحمید رضا اسداللهد یشهعید اصفهانیان، سحجت االسالم 
  112ناظم زاده

  

  

  )تیه طواغیو آماده شدن عل یاسالمامت  یکپارچگی :محور(

  یکره باطل با پشتوانه انوار الهینه ساز ضربه بر پین زمیاربع

تحققی » اولی باس شدید«پارچه بشود و ، باید امت اسالمی یک»زوال فساد اول و نابودي دولت اسرائیل«دلیل تحقّق وعده گویی به
دلیل تمهید به! ماجرایی به وسعت اربعین و با پشتوانه انوار الهی شکل گرفته استپارچه شدن امت اسالمی، دلیل یکبه! عینی یابد

همچنین ضرباتی سهمگین ! هاي بسیاري با ماجراي بیداري الهی و اسالمی، آماده طغیان علیه طواغیت شده استماجراي اربعین، دل
الب دلیل پشتیبانی از این ماجراي عظیم، انقنیز، به ها پیش از اینو سال! در طی یک دهه بر پیکره جبهه باطل واقع شده است

  113!اسالمی ایران شکل گرفته است

  

  

  
                                                        

  ١٣٩۴سال / نارھایسم. ١١١

اسالمي، قسوره انقالب اسالمي، بیداري [مقالھ، کدامین زمانھ؟ کدامین استراتژي؟ نسبت سنجي تحوالت عظیم زمانھ ( .١١٢
   ٩۴سال /  )با عرصھ مھدوّیت] اربعیني

 ١٣٩۴سال / مقالھ ھا. ١١٣



 

۶۶ 
 

  

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  

  )ه السالمیعل نیالحس ت حبیبر محور ،سال ین در تمامیاربع يفرهنگ ساز :محور(

  ت حبین با محوریاربع ییمایراهپ

عاشورا،  يها و عشق به آرمان) ع(نیمحبت امام حس یعنی يمحور لیمن حرارت و یت همین هم با محوریم اربعیعظ ییمایدر راهپ
. ردیقرار گ یتمدن اسالم یده ه شکلیتواند پا یم یسال به خوب یآن در تمام يساز رد که با فرهنگیگ یالت شکل میاز تما ینظام
رد یگ یشکل م ینیجامعه مؤمن» جمعناین یحب الحس«ه شعار یبازد و بر پا یله همه رنگ میت و قبیرنگ، نژاد، ملّ ییماین راهپیدر ا

   114.کند یدا مین شکل آن بروز پیتر یدر عال یثار و مهربانیکه در آن ا

  

  

  

  يرازیش يحجت االسالم حائر

  

  )نیعامل گسترش اربع) صدام(نیبرداشته شدن مانع اربع: محور(

  رین در چند سال اخیل گسترش مراسم اربعیدال

تر با ظهور انقالب اسالمی و تبیین زوایاي  ترین مانع برداشته شد و از همه مهم برچیده شد، بزرگدر اربعین نیز وقتی حزب بعث 
این ! برگزار شود؟داد که چنین مراسمی  اگر صدام بود آیا همچنان اجازه می .مختلف قیام حسینی، حقیقت آن براي جهانیان آشکار شد

  115.جهانیان آشکار کرد هاي خود را براي موانع برداشته شد و اربعین ظرفیت

  

                                                        
  ١٣٩۴سال / مقالھ ھا. ١١٤

  ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا. ١١٥



 

۶٧ 
 

  

  

  ییحجت االسالم لک زا

  

  )ان عاشوراین در امتداد جریاربع: محور(

  نینسبت عاشورا و اربع

توان  سازانه عاشورا در طول تاریخ است؛ به عبارتی، خود راهپیمایی اربعین را می اربعین در امتداد حرکت جریانباید گفت که 
  .امتداد تاریخی عاشورا دانست

  

  

  )است ی، شور و شعور در منظر الهیو اله یخیتار :نیدو منظر نسبت به اربع :محور(

  یکرد الهیو رو یخیکرد تاریرو: نیدرباره اربع یلیتحل يها کردیرو

تاریخی؛ یعنی در امتداد تاریخ به آن نگاه کنیم و   توان به اربعین نگاه کرد؛ یک بار به عنوان یک قضیه به دو شکل میبه نظر من 
رویکرد دوم هم آن . بینیم که در طول تاریخ چه تطورات و تحوالتی داشته است و نیز چه برکات و ثمراتی را به دنبال داشته استب

به عبارت دیگر، ما در  .است که این واقعه را از بستر تاریخی آن خارج کنیم و به آن نگاه ملکوتی داشته باشیم، نه نگاه تاریخی

فاصله تاریخی را ببینیم و اگر این . بینیم ها را می تاریخی با آن  با وقایعی مثل عاشورا، اربعین یا دیگر حوادث مهم، خود فاصله  مواجهه
ش از یکنیم؛ چرا که ب نقش زمانی و تاریخی آن براي ما برجسته شود، آن شور و شعوري را که باید از یک واقعه به دست آوریم، دریافت نمی

  .شده است؛ این فاصله کافی است که ما را از حقیقت آن پدیده دور کند هزار سال بین ما و اربعین فاصله

  

  

  )نیاربع یونیلیست میب يل فضایاراده خدا در تشک: محور(



 

۶٨ 
 

  نیاربع یونیلیست میب يل فضایاراده خدا در تشک

  116.خدا شکل یافت فضاي بیست میلیونی چگونه شکل گرفت؟ با اراده

  

  حجت االسالم نواب

  

  )نیدر اربع یپهن شدن سفره اله :محور(

  یپهن شدن سفره اله

. این روح بلند تشیع است. گویند که جیب شما با جیب برادرتان نباید دوتا باشد اصالً در تشیع واقعی می. ن استیفرمول تشیع ا
  117.میکن یبتوانیم دین را به مردم جهان معرفاي پهن کرده که از راه این سفره  حاال خدا سفره

  

  

  

  یحجت االسالم اراک

  

  )یاز متن جامعه اسالم یحرکت ،نیاربع ياده رویپ :محور(

  نیشه حرکت اربعیر

                                                        
  ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا. ١١٦

  ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا .١١٧



 

۶٩ 
 

کنند، حرکتی نیست که  میلیون نفر در این همایش بزرگ شرکت می25ست تا یکه امروز ب این. ریشه نیست این حرکت، یک حرکت بی
اي از افراد تصمیم گرفته باشند آن را به  مثالً یک حزب به راه انداخته باشد یا یک دولت این حرکت را ایجاد کرده باشد یا مجموعه

   .روي اربعین، حرکتی است که از متن جامعه اسالمی، به سوي یک هدف برخاسته است پیادهبلکه . وجود آورند 

  

  

  )ه السالمیعل نیام و خون امام حسین محصول قیاربع: محور(

  ه السالمیلن عیام و خون امام حسین محصول قیاربع

 یاین حرکت، حرکت. بینیم در اربعین میترین نمادهاي آن انرژي معنوي مثبت، همین حرکتی است که امروز  یکی دیگر از برجسته
د یاین حرکت در چند سال اخیر متولد نشده است، بلکه از همان روز اولی که س تازگی هم ندارد؛. دار است دار و ریشه جهت

  118.هاي تاریخ، خودش را به شکلی متفاوت نشان داد اما این انرژي در هر دوره از دوره .به شهادت رسید، متولد شد7الشهداء

  

  

 يقورالحسن نیاالسالم ظه حجت

  

   )يمبدا اربعین به سوي مقصد مهدو: محور(

 جریان حرکت اربعین، بعد از حرکت حج 

دیدگاه دوم، به اولین باري . اندیکی، اربعینی که اسرا برگشتند و محققان به این بخش پرداخته: براي اربعین دو دیدگاه وجود دارد

ولی  .انصاري مصادف با اربعین به کربال رفته بود و از اینجا اربعین شروع شده و همیشه بوده استپردازد که جابر بن عبداهللا می

گویند بینند، خودشان میسال است این جریان را می 50کسانی که . بینیم، یک چیز جدید و عجیب و غریبی استاالن اربعینی که ما می

                                                        
  ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا.  ١١٨



 

٧٠ 
 

 ها را بهدهنده این است که این دنیا صاحب دارد و اوست که این جریانینی نشانکه این چیست؟ به نظر من، در حقیقت این اربعین حس

  . ها به بهترین نحو  استفاده کندخواهد از جریانآورد و میوجود می

ه ییا حسین عل«کرد که اربعین در کربال این گونه برگزار شود و اصالً کسی حق نداشت بلند سال قبل کسی فکر می 30یا  20

ولی خداوند متعال، این جریانات  .بگوید، دیگر چه رسد به عزاداري و راهپیمایی اربعین و حضور و مدیریت ایران در آنها» مالسال

  119.ستیزي را توسط صاحب مسلمانان به نفع آنها تمام کرداسالم

  

  

  

  یبحرین ياالسالم والمسلمین انصار حجت

  

  )يپیاده روسنت  :محور(

  کربال يسنّت پیاده رو

ها پیاده به  هر سال اربعین، یک عده از عربجالب اینکه . داریم) علی رجلک(ما روایات و احادیث فراوانی درباره پیاده رفتن به کربال 

چون برایشان مسلم شده است که اصل پیاده رفتن به کربال با زیارت فرق ! گردنندرسند، برمی آیند و همین که به حرم می حرم می

ولی قصد جدي براي زیارت نداشته باشید، طی مسیر اگر براي زیارت امام رضا ع حرکت کنید؛ . این گونه نیست هیچ حرمی .کند می

روایتی ! اند که چطور صرف راه رفتن به سوي کربال، به تنهایی ثواب دارد؟ فقها نیز در این باره با هم بحث کرده .فی نفسه ثواب ندارد

شود که این راه رفتن، خودش فی  چطور میکه ثواب از کجا آمده است و  -هم مطرح است در بحث اصول- در این باره وجود دارد 

و علمایی، مانند آیت اهللا  پیاده رفتن به کربال از قدیم مرسوم بوده است!  نفسه ثواب دارد، حال چه زیارت شود و چه زیارت نشود

                                                        
  ٩۴سال ) / ره(مسجد مقدس جمکران، سالن امام خمیني. ١١٩

  



 

٧١ 
 

در نجف بودم و شاهد بودم که حاج آقا مصطفی کاروان تشکیل  میالدي، من 74سال . شاهرودي معروف به انجام این فعل شریف هستند

  .ها ربطی ندارد این مسئله به داعش و این گروه. رفتند دادند و پیاده به کربال می می

  

  

   )یاله یاربعین جریان: محور(

  ها یکین يحرکت اربعین،حرکت به سو

اي است که از زمان قدیم بوده و هاي تکفیري ندارد؛ بلکه مقوله و گروه بنابراین، به اعتقاد من، این مسئله اصالً هیچ ارتباطی با داعش

این جریان، جریانی است که ائمه به عبارت دیگر، . . هاي زیادي برایش ریخته شده است درباره آن بسیار تأکید شده است و خون

  .اند این طوري بشود و همین طور هم شده و در حال گسترش است خواسته

  

  

  )یاله يریزمحصول برنامه ،اربعین: محور(

  یاله يریزمحصول برنامه ،اربعین

در یک . جریان اربعین امروز، دقیقاً مثل جریان قدیم استاول اینکه، . چند نکته درباره مسئله اربعین و خصوصیت اربعین وجود دارد

قبر امام حسین راه افتادند؛ حال آنکه توان دویست متر اربعین، یکی از صحابه پیامبر، به نام جابر بن عبداهللا انصاري، پیاده به سمت 

اي این سؤال پیش آمد که جابر کجاست؟ البته این حرکت جابر، طبق جابر از نظرها که غایب شد، براي عده .روي را هم نداشتندپیاده

  . . دبود و خداوند جابر بن عبداهللا انصاري را براي این کار نگاه داشته بو 7بیتبرنامه خود اهل

شده است و خیلی از علما مانند شیخ اربعین به صورت خیلی منظم برگزار می 56یا  55مثالً در سال . این جریان از زمان قدیم بوده است

نکته قابل . شد هاي مفصلی تشکیل می رفتند و کاروان حسین حلی، میر حکمی زنجانی، مرحوم آقاي شاهرودي، مرحوم حکیم به کربال می
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ما . به نظر من، شیعه نباید اربعین را شکل دهد؛ زیرا این کار به دست خدا است و ما در کار خدا نباید دخالت کنیم، توجه آنکه

  120.فقط باید بازو باشیم و سر و سامانش بدهیم

  

  

  

  

   ین ملکیحجت االسالم و المسلم

  

  )يزیو ظلم ست یعدالت طلب ،نیاربع :محور(

  ریاخ يها ن در سالیاربع ییمایپ رونق راه يها علت يواکاو

آغاز   افته که نقطهیاز آنجا که دشمن درد که یم دیم، خواهیخ توجه کنیاگر به تار. این جهش به خاطر رفع یک مانع انسانی بوده است

ان اگرچه گاهی از حیث تجلی ین جریاما ا اند؛ بر سر راه آن قرار گرفته  مانند صدام يافراد. حرکت پیروزي حق بر باطل، کربالست 

مثالً در (رمسلمانان هم یغ يبرا یکه حت يش رفته است؛ به نحویده و با عشق و عالقه به پیها جوش وسته در دلیرنگ شده، پ ظاهري کم

کا بر یآمر  طرهیشدن سرنگ ز کمیها ن از علت یکی .ن رفتن صدام استیآن از ب يها لتیکی از ع. ل شده استیبه الگو تبد) هندوستان

  .عراق است

  

  )اد شهادتیزنده نگه داشتن  ،نیاربع :محور(

. شان و شهدا ایجاد شدیو یاران ا1است که توسط امام يابخشی روشنگري نسبت به حق و حقیقت و آگاهیگر، ید از علل یکی

و این انعکاس همان موج کربالست که هر روز و  .و انعکاس کربال در جهان اسالم بود7د الشهداءیقیام س  قت ادامهیکه در حق یحرکت

  121.شود تا به آن صلح جهانی برسد تر می گذرد، وسیع هر هفته و هر سال که از تاریخ کربال می
                                                        

  ٩۴سال ) / ره(يجمکران، سالن امام خمینمسجد مقدس .  ١٢٠



 

٧٣ 
 

  

  

  

  

  ن  دکتر احمد رهداریحجت االسالم و المسلم

  

   )نیاربع یخیکرد تارین روییتب :محور(

 نیاربع ییمایپ راه یجهت بررس یخیکرد تارین روییتب

اربعین در تاریخ « منظور ازاین وجه تأمل در این پرسش است که. هاي راهبردي اربعین وجه تاریخی آن است یکی از وجوه قرائت

کسی که «اول این که بنا بر اصلی در فلسفه تاریخ : ها چند چیز است دالیل اهمیت این صورت. »هایی بوده است؟ داراي چه صورت

 منسک  ریزي راهبردي براي آیندة هر گونه برنامه. و به عبارت دیگر کسی که گذشته نداشته باشد، فردایی هم ندارد» تبار ندارد، آل ندارد

الزم است بدانیم که اربعین از کجا آمده . این منسک ق به تاریخ گذشتهاربعین، بدون شک تابعی است متغیر و یا حداقل مسبو

اهمیت این نمودار نیز از آن روست که اربعین را به صورت یک  .است و چه تطوري داشته است و براي این تطور نموداري رسم کنیم

در تاریخ به پیش آمده واکنون رصد این نمودار  بلکه نموداري پیوسته است که با شیب معین و صعودي. نمایاند حرکت پیوسته به ما می

این که چرا .داشت و از این طریق به آن و ترسیم نمودار تاریخی آن نزدیک شد ازاربعین باید برشی تاریخی  .داراي اهمیت است

دلیل پیوستگی آن را هم  اربعین را رسم کنیم و به همین توانیم نمودار تاریخی از آن روست که بدون آن نمی باید نگاه تاریخی داشت،

در غیراین صورت اربعین هاي اربعین دست پیدا نخواهیم کرد؛ چرا که  درك نخواهیم کرد و در نتیجه ـ حتی در مقام ثبوت ـ به ظرفیت

 قدرت یک ملت به جاي  هاي خود جدا شده و شبیه جزایر جدا از هم مطالعه شده است؛ مانند این که در محاسبه از پشتوانه

 122.تک افراد آن محاسبه شود از کل آن در یک زمان خاص، به اشتباه قدرت تک يریدگنیبرآ

                                                                                                                                                                            
   ٩۴سال /  ھ السالمین علیلقاء الحس ين المللیده کنگره بیبرگز يمجموعھ مصاحبھ ھا. ١٢١

   ٩۴سال /  ھ السالمین علیلقاء الحس ين المللیده کنگره بیبرگز يمجموعھ مصاحبھ ھا. ١٢٢
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  بخش سوم

  نیاربع یمقصد شناس
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 یاستاد افضل الشّام

  

 )تین و مهدویاربع: محور(

 يدر زمان ظهور و مقدمه ا) عج(امام زمان  يحقّه از دولت  يرین، تصویاربع ییمایراهپ
  در آن راستا

بعضی بزرگان که با . باشد) عج(گیري دولت امام زمان  سازي براي شکل پیمایی گامی در راستاي آماده کنم که این راه من گمان می
گیرد، متصف به بعضی از  یمایی شکل میپ اي که در این راه پیمایی حضور داشتند، معتقد بودند که جامعه پاي پیاده در این راه

گیرند وهیچ  است؛ چرا که در آن همگی در بخشندگی و سخاوت از هم سبقت می) عج(هاي جامعه زمان حضور امام زمان  ویژگی
 شخصی را در: کنید، در جواب گفت هنگامی که از آن عالم پرسیدیم که چرا چنین استدالل می .دارد کس جز به قدر نیازش بر نمی

هزار دینار گذاشته بود؛ یعنی از 25اي بر سر گذاشته بود و در آن مقداري پول از هزار تا  مسیر راه زائران دیدم که نشسته بود و سینی
. ندکرد تا از این اموال بردار او با این حال بر سر راه نشسته بود و به زائران التماس می. ترین آنها ترین مبالغ تا با ارزش ارزش کمترین و بی

گفت که ما اینها را تنها درباره عصر  او می. داشتند گذشتند و بعضی هم تنها به اندازه نیازشان برمی اعتنایی از کنار او می اما بعضی با بی
اً«: گوید روایت اینچنین می. ایم ظهور شنیده دع هدعلَا ی ثْواً والَ حثُو الْمحکند، اما هر  نمی يمال اثرهر چه از مال بردارند، در آن «؛ 123»ی

  .»دارد کس به اندازه خود برمی

  

  

  )یامت اسالم يکره یپ یتیریمد ين و الگویاربع: محور(

                                                        
  :منابع عامھدر  و ۴٧٠ ،٢ الغمھ، كشف. ..  ۶٨، ۵١بحاراالنوار، ج  .١٢٣

 یحثو, كنوزھا األرض تخرج خرج إذا الوجھ، أزھر, الشعر قطط, خال األیمن خده على«:صفاتھ وآلھ علیھ اهللا صلى النبي ویعطي
, ١٨۵: ٨ج مسلم صحیح(الروایات من نعتھ في ورد ما آخر إلى» ...وعدًال قسطًا األرض بھ اهللا یمأل, عّدًا یعّده وال, حثوًا المال
  )۴٢٨۵ح, ٣١٠: ٢ج داود أبي سنن, ٣١٧, ٧٠ ـ ٢٧: ٣ج احمد مسند
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 يگر کشور هایعراق و د يجامعه  ياداره  يبرا یین، الگویاربع ییمایراهپ یت الهیریمد
 یاسالم

همچنین به گمان من، با فکر و . شود و این خدمات چطور ارائه می شود پیمایی میلیونی چگونه اداره می پرسند که این راه ها می بعضی
پیمایی، الگویی هرچند کشف ناشده براي اداره جامعه عراق و نیز دیگر اجزاي  اندیشه ساده خودم، معتقدم که اداره و مدیریت این راه

الزمه تحقق هرجامعه اي است را در  امنیت، اقتصاد، انسجام اجتماعی، توزیع نقش و مسوولیت پذیري که.امت اسالمی ماست
  .دیاربعین یکجا می بین

ن حماسه و مناسک یت در ایریاوال مد. ع استوار استیبد ياصول و روش ها یه برخیاش، بر پا یذات اله ين، سوایت اربعیریمد
ن یثالثا در ا. شود یم میتنظازها ین و قواعد کار مرتبط با نیا قوانیثان.ذاته ندارد یف یحل مشکالت  است و اصالت يبزرگ، برا
ثار یست بلکه مسابقه در عطا و بخشش و ایگر نیدان و کنار زدن جناح دیر میگرفتن و تسخ یشیپ ياز رقابت برا يمسابقه اثر

 ین حجم خدمات انجام میدرطول محبت امام به مردم، ا. از نگاه رحمت امام به مردم است يرابعا همه کارها، اشعه ا.است
  124.ردیگ

  

  

  

  

  انین اصفهانیاالسالم و المسلم تحج

  

 ) امام دن بهیو رس نیاربع: محور(

  1نیهدف و مقصد اربع

 .هدف امام است و بس، مسیر باید به سوي امام باشد

  

                                                        
  ٩۴سال /  )ھ الّسالمین علیلقاءالحس يھ کنگره یاجالس يھ یافتتاح(يمعّل يکربال. ١٢٤
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  )امام يق به سوین و طریاربع: محور(

  2ن یهدف و مقصد اربع

براي شناخت اسالم جدید؛ اسالمی که طریقش به  گمان ما بر این است که خداوند مسیري جدید را شکل داده است؛ مسیري جدید

انسانها باید در این مسیر قرار  .انسانها باید در این مسیر قرار بگیرند تا صفاتشان اصالح شود.است، هدفش امام است 7سمت امام

انسانها باید در یک طریق طوالنی قرار بگیرند تا مسیر و هدفشان ولی خدا باشد و این . بگیرند تا از دنیا و از مظاهر دنیا کنده شوند
  .کنیم چنین فضایی در اربعین شکل گرفته است ما گمان می. موضوع صفتشان بشود

 

  

 )نیبعار يدر فضا يفردتحول : محور(

 موجود در آن یـ صفات یتیترب ين و فضایاربع

و البته در درون چنین فضایی . دهد که در حیطه خدایی خداوند، ابتدا و اول امام است، و دوم طریق به سوي امام دارد به ما یاد می
دهد که مسیري که  ه ما یاد میدارد ب .این فضا به ما می آموزد که از مسیري بروید که به امام برسد. داشتن صفات نیک مطرح است

درست است و اگر افعالی فراتر از این ... اگر در این مسیر کفش مردم را واکس بزنیم،غذا بدهیم و . به ولی الهی منتهی نشود غلط است
اس شکسته شدن و بیند،احس لذا وقتی انسان این واکس زدن کفش را در این مسیر می! افعال انجام دهیم اما در غیر مسیر،آنگاه غلط است

  . احساس خضوع پیدا می کند

 

  

  )ییم خدایمفاه ير سازین و تصویاربع: محور(

  آن یـ اجتماع یفرهنگ ين و فضایاربع

و آن اینکه اگرچه اخالق مهم است اما اخالقی مهم است که در مسیر به . جایگاه مفاهیم و موضوعات را براي ما ترسیم می کند

  .ارزد اما قیمت اعلی علیین را ندارد ارزد؟ می نباشد به چه می 7اخالقی که در مسیر به سمت امام.باشد 7سمت امام
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  )یامت اسالم يکره یل پین و تشکیاربع: محور(

  ن و ارتباط آن با آخر الزّمانیاربع

  . ما در آستانۀ آخرالزمان هستیم و االن پیکرة امت اسالمی در حال شکل گیري است

با ماجراي اربعین باید پیکره امت اسالمی تشکیل شود و . اربعین به خاطر پیکره امت اسالمی است و این باید یادمان باشد ماجراي
کند که چیزي که ما قبال نداشتیم و امام  اگر این نقشه درست باشد، آن وقت براي ما جلب توجه می .سپس وارد آخرالزمان شویم

اینکه دیندار هستیم اما دینمان باید مقصد و مسیر داشته باشد، باید . دهد بسیار قیمتی است ه ما میامروز دارد ب) علیه السالم(حسین
 .زندگیمان را از امام بگیریم و براي امام زندگی کنیم، گنج عالم است

  

  

  )دن به خداین، رسیاربع ییهدف غا: محور(

  آن یـ اجتماع یفرهنگ ين و فضایاربع

در ایران . شود آید ناگهان شکوفا می ي فرهنگی ایران در خود ایران شکوفا نمی شود، در اربعین که میجالب اینکه وقتی ظرفیت ها

اند که موحدین بیایند اینجا و  یک دامی پهن کرده 7امام حسین .رود اما وقتی آمد اینجا مسیر هموار است به زور کارش به پیش می

هر چقدر ما را رها کردند سمت خدا نرفتیم، سمت امام زمان نرفتیم، به بهانۀ اربعین . ندبر وقتی آمدند آنها را به سهولت  به سمت خدا می
 .می خواهند ما را بکشانند

 

  

  )تین و مهدویاربع: محور(

  تین و ارتباط آن با مهدویاربع



 

٧٩ 
 

نرویم  7براي بنده به تجربه ثابت شده عمال اگر از مسیر امام حسین .به سمت مهدویت رفتن خیلی آسانتر است 7از مسیر امام حسین

 !آنگاه سر از مهدویت در نخواهیم آورد

  

  

 )در صفات و اخالق يفردن و تحول یاربع: محور(

 آن ياده رویر پین و مسیهدف اربع

عنصر رحمت و محبتی است  یک عنصر، عنصر عزم و حرکت به سمت امام است و یک عنصر: در وجه مسیر ما دو عنصر داریم
  .بینیم که رحمت و حرکت با همدیگر تؤام شده است بنابراین می. کنند دارند که دیگران در این فضا براي زائرینی که حرکت می

  

  

 )اد نور فهمیازدبا  يفرد ن و تحولیاربع: محور(

  اد نور فهمین و ازدیاربع

وقتی این نور زیاد . مردم را به سمت حرم و به سمت امام حرکت داده استامروز این فضاي نورانی، حرکت مردم و دست و پاي 
مردم عامی به صورت اینکه فقط حرکت به سمت امام  .افتد شود آنگاه اندیشۀ مردم و بصیرت مردم هم به سمت امام به حرکت می

دهد و ما در  را نیز افزایش می ازدیاد نور این بصیرت کنند اما شاید هنوز آن بصیرت عمیق را نسبت به امام نداشته باشند که کنند رفتار می
 .ریزیمان باید به این سمت حرکت کنیم که این بصیرت افزایش پیدا کند برنامه

 

  

  )نیدر اربع یم معرفتیخداوند از مفاه ير سازیتصو: محور(

  "رٍ ینحنُ اصلُ کلِّ خ ": ه السالمیاز امام رضا عل یتیر رواین، تفسیاربع
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بینیم که در اربعین هم همینطور  می» نَحنُ اَصلُ کُلِّ خَیرٍ«: شود که در این روایت گفته می. شود روایت دارد در اربعین تفسیر میاین 
خوانند، در حال کمک به هم هستند، خیرات  روند، نماز می در اربعین هم هدف امام است، در این مسیر همه دارند می. است

  125.است7این بهترین تصویر براي کالم امام رضا. و هدف امام است کنند، اخالق خوب دارند می

  

  

  )نیدر اربع یم معرفتیخداوند از مفاه ير سازیتصو: محور(

  آن یمعرفت ين و فضایاربع

 در فضاي اربعین. توان دید و ندیدیمشود که در جاي دیگري نمیدر فضاي اربعین انسان با برخی تصاویر و مفاهیم معرفتی مواجه می
یعنی بهترین تصویر از صراط و مقصد، ازآیات سوره حمد، از نعمات . دهدمفاهیم کامال نظري با شکلی بسیار زیبا خود را نشان می

بر صراط؛ بهترین تصویر از نسبت میان توحید وامامت، بهترین تصویر از حرکت به سمت جامعه مهدوي و چگونگی تعامل بین 
  .لذا باید فکر کرد و از این جریان الگو گرفت. ینی و زنده در این فضا قابل مشاهده استها به صورت عانسانها، این صحنه

  

 

  )در سطوح مختلف ين و تحول فردیاربع: محور(

 آن یـ صفات یتیترب ين و فضایاربع

-، شاخصه سنجش داشته باید از فضاي اربعین و  ظرفیتش استفاده کرد، و شاخصه هاي آن را از دل این جریان بیرون آورد تا  عمل ما

داند که اربعین، مدلی است براي حرکت به سمت جامعه آرمانی؛ بنابراین در تمام سطوح زندگی ما اثرخودش را دشمن می. باشد
دهد، نوع نگاه ما را خواهد گذاشت، و در این قالب خیلی چیزها را به ما خواهد آموخت و یاد خواهد داد؛ صفات ما را تغییر می

 126.ندک یعوض م

  

  

                                                        
  ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیاصحاب الحس يمؤّسسھ . ١٢٥
  ٩۴سال /  يھ الّسالم ـ صحن جامع رضویمشھد ـ حرم امام رضا عل. ١٢٦
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  ...)در صفات و اخالق و  ين و تحول فردیاربع: محور(

  حاکم بر آن يگر فضاهایو د یـ صفات یتیترب يمتأثر از فضا ين و حال و هوایاربع

یک جور در کل سال . ها دو جور حال و هوا دارند گفتند عراقی خودشان می. ها، یک چیزي را شنیدیم عراق که بودیم، از بعضی عراقی
  . هاي دیگر عراق را هم پوشش دهد ما بایدکمک کنیم آن حال و هواي زمان اربعین، زمان. است و یک جور در اربعین

رفتم،  بار در ایام اربعین در خیابان که راه می یک.ت است، در طول سال عاشق خدمت بماندعراق همان طور که در اربعین عاشق خدم

از سویی اگر پایم را می ! هاي زندگیم در کربال بود ترین لحظه آن لحظه از سخت. دو نوجوان به پایم افتادند که کفشم را واکس بزنند
آن موقع فقط از امام ! ایستادن در آن حالت را براي خودم نمی پسندیدمکشیدم و می رفتم آنها به شدت متاثر می شدند و از سویی 

. زودتر این لحظه تمام شود و من بروم! خواستم که زودتر تمام بشود و از کارشان دست بکشند، فقط متوسل بودم که موال جان حسین می

انقدر این روحیه . این روحیه مهم است. اندازیماین که به خاطر امام، خودمان را به خاك بی. این روحیه نجات دهنده عراق است
... ها و  کل این نشست .، در این روحیه هضم بشودآید آید، از آمریکا دارد می د میباید در عراق پررنگ شود که هر که از اروپا دار

  ...اش براي همین است، فقط ارائه مسیر و مقصد همه

 

  

 )نیم اربعیعظ يبا ماجرا یامت اسالم يکره یل پیتشک: محور(

  !انات جهان اسالم، کدام مهمتر است؟یگر جریمن و دین، یاربع

تر است؟ کدام به خاطرآن یکی است؟ ماجراي یمن یا ماجراهاي دیگر  اگر بخواهیم این دو را با هم مقایسه کنیم، کدام مهم! جالب است
اربعین روح و حال و هوا به . دهد ارد فکر اسد را شکل میاربعین د. تر است مسلما اربعین مهمتر است؟  نسبت به اربعین، کدام مهم

اسد االن جسم است؛ در مصر یک اتفاقی افتاد، در عراق یک اتفاقی افتاد، در سوریه یک اتفاقی افتاد، در ایران هم . اسد می دهد
   127.ردیگ یشکل ماما هنوز در مجموع، این اسد روح ندارد، روحش در اربعین دارد . یک اتفاقی افتاد

  

  

  

  

                                                        
 ٩۴سال /  ھ الّسالمیعلن یاصحاب الحس يمؤّسسھ . ١٢٧
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 )صفاتدر ین المللیو ب یتحول اجتماعن و یاربع: محور(

 .است یـ صفات یتیترب یفرا ملّ يفضا ين دارایاربع يده یپد

اي که بر صفات کالن یک قوم و جمعیت اثرگذار است و در حال تغییر  اي شگرف است، یعنی فضا و پدیده این اتفاق پدیده
  128. اي فراتر دارد صفات زائران است، این امر صرف آن سرزمین نیست، بلکه توسعه

  

  

  )یت الهیمورأق معامل تحقّ ،نیاربع :محور(

  نیمقصد اربع ي ات دربارهینظر

تحقق آن  يبرا ین عاملیاربع يا ماجرایران و کشاندن اسالم به منطقه است؟ آیت ملت این ماموریا ینیاساس نگرش امام خم ا بریآ
    129بارها مطرح شده بود؟) ره(ات امام یران است که در ادبیسه گانه ملت ا يت هایاز مامور یت الهیمامور

  

  

  )نیدر اربع یکره اسالمیپ يریشکل گ: محور(

  یکره اسالمیل پیتشک ن ویاربع

دهد که قلوب مؤمنان را به سمتی قرار می130امروز ما بر این باوریم که خداوند متعال در قاعده جریان نور و جریان نفحات الهی،
قرار است اتفاق عظیمی شکل گیرد و آن، به تعبیر مقام معظم رهبري، تشکیل پیکره امت اسالمی و قَسوره اي است که جبهه باطل 

به تعبیري نگاه ایشان این است که پیکره امت اسالمی در راهپیمایی . گورخران رمنده، از مواجهه با آن پرهیز خواهند داشتبسان 

  131.گیرداربعین شکل می

  

                                                        
  ٩۴سال /  )ره( یيدانشگاه عالمھ طباطبا. ١٢٨
  ١٣٩۴سال /  نارھایسم.  ١٢٩
ھاي ان لربکم في ایام دھرکم نفحات اال فتعرضوا لھا؛ در ایام زندگي شما، اوقات و فرصت«: فرمودند ٩پیامبر اکرم. ١٣٠

  .»ھا استفاده کنیددھد، بکوشید از آن فرصتمناسبي را خداوند در اختیارتان قرار مي
  ٩۴سال / ھا نار یسم.  ١٣١
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  )اربعین به سمت آینده مقدس :محور(

کنیم  زیارت اربعین را پر رنگ می گویند این ما هستیم کهبرخی میشود، در سالیان اخیر، هر وقت بحث اربعین و تحلیل آن مطرح می

میلیون نفر در امسال برسد، این جمعیت حاصل  20میلیونی سال گذشته، به  12حال آنکه، اگر جمعیت مثالً . کنیم ریزي میو برنامه

خداوند است که دین واحد است و گوییم حال آنکه ما می. این تحلیل به نظر من، به اربعین آسیب زده است. ... ریزي ما نیستبرنامه

کند و در کتاب زبور بعد از ذکر، صالحین را آورده است و در انجیل حاضر، بحث ارث زمین به صالحین مطرح است و  والیت می

  .در قرآن هم همین طور است؛ پس این خط، خطی کلی است که در خالل تاریخ به سمت آینده مقدس قرار داده شده است

  

  )ل قلوبتحو ياربعین در راستا: محور(

  یم اجتماعید بخش عظیام يحرکت ها

  1ها پیش امام خمینی سال. کند، منطقی است ها ما را از آسیب دور می به اعتقاد من، اگر این منطق را بپذیریم که بسیاري از تحلیل 

قرآنی و منطق روایی است که  این منطق، منطق. کنند رهبر معظم انقالب حوادث عظیم اجتماعی را بر مدار این منطق تحلیل می: فرمودند

بر خالف ما که در ابتدا با  ،خواهند انقالب اسالمی ایران را تحلیل کنند می  1وقتی اماممنطق چیست؟ . منطق بسیار دقیقی است

: فرمایدمیایشان . کنند کنیم، ایشان انقالب اسالمی را با موضوع تحول در قلوب تحلیل می هاي سیاسی و اجتماعی تحلیل می آموزه

. این تصرف خداي متعال در قلوب است. این تعبیر و تحلیل، فراتر از بیرون کردن شاه است! خداي متعال قلوب را پشت و رو کرد

، و گرنه ملت ایران در فالن تاریخ نزدیک به این ایام، از یک پاسبان فرار داین دگرگونی را شکل دا» محول الحول و االحوال«

  .اینها تعابیر مختلفی است که از امام صادر شده است. این دست غیب ولی عصر است! ن نبوداین کار م! کردند می

  

  ) یانسان يجریان الهی اربعین خارج از برنامه ریز: محور(

 اربعین يتحلیل صحیح نسبت به ماجرا 
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است؛ جایی است که از برنامه  هر جا که نقطه عطف تاریخ. تام شدن نور باشداما تحلیل صحیح چیست؟ تحلیلی است که بر مدار  

در فتح   1دقیقاً همین ادبیات را امام. تواند دست و بازوي این جریان شود ریزي انسان مادي خارج است و البته انسان مادي می

ت بقیهبوسم که از آستین شما دس من دست و بازوي شما بسیجیان و رزمندگان را می«؛ »خداوند خرمشهر را آزاد کرد«: خرمشهر داشتند

هاي عظیم  ها، دست ولی خدا در جریانپس باید در تحلیل و بررسی. »و ماقتلوه و لکن اهللا قتلهم«؛ »و ما رمیت اذا رمیت«؛ »اهللا بیرون آمد

ت ریزي کرد، نه اینکه براي هویها آسمانی دانسته شود تا بتوان در آن راستا برنامهآفرین دیده شود و منشأ آن جریاننورانی و تحول

  .ریزي انسانی در این جریان ارزش قائل شدانسانی مستقل و برنامه

  

  ) اربعین يرفتار صحیح در قبال آیه : محور(

جریان اربعین، یک حرکت الهی و آسمانی است و جریانی است که در مسیر جریان حق است و اربعینی هم که درست بعد از 

این نظام  فهمیم خاستگاه، پیکره و شاکله اگر از آنجا الیه به الیه جلو بیاییم، می است؛ افتد، یک برنامه مدون الهی بوده عاشورا اتفاق می

چه به -رسیم به اینکه حاال باید چه اتفاقی بیفتد؟ اگر ندانیم این گوهر چه جایگاه بلند و رفیعی دارد  هاي بعدي می بعد در الیه. چیست

  .چه رفتار مناسبی در پیش بگیریمتوانیم بفهمیم  آن وقت می - ه لحاظ آیندهلحاظ آسمانی، چه به لحاظ زمانی و تاریخی و چه ب

  

  

 بر معرفت یمبتن یاربعین، حرکت

. شود توانیم براي بشریت تصور کنیم؟ تصویري که حتی در مالئک هم دیده می آیا ما براي ایام عاشورا تصویري غیر از حزن و اندوه می

ایم که در روز تاسوعا و عاشورا ما به افراد نگفته.... .. برند و در نهایت اندوه و حزن به سر می ما تعبیري داریم که مالئک خاك آلودند

اي است که افراد در حال شکسته شدن اصالً جنس فضاي این خاستگاه به گونه. چنین رفتاري کنند، سی روز بعد، آن رفتار را کنند

: کند براي اربعین باید یک کاري کند، باید بلند شود و راه بیفتد گذرد، فکر می یک مقدار که می. تواند بکند کار دیگر نمی...هستند

  !»ینتظرون قیام القائم«
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   )کربال قرارگاه انتشار نور: محور(

  بر معرفت یاربعین، حرکتی مبتن 

حق و معرفت، حضرت را  اگر کسی حق زیارت ابی عبداهللا را ادا کند و به: فرمودند 7حضرت. اي وجود دارددر بحث مالئک نکته 

در واقع، عمالً . روند اش می روند، در موقع رحلت او، براي تشییع جنازه زیارت کند و برود، مالئک به وقت مریضی او، به عیادتش می

خاستگاه ایام عاشورا این است که  .مرقد مطهر یک قرارگاه است، براي اینکه مالئک از اینجا رفت و آمد کنند و نور منتشر کنند

شما همین سیر رفتاري را در . ... تواند، انگار قفل شده و زمین خورده است رفتارهاي عظیم در آن نیست، اصالً انسان بخواهد هم نمی

ه ابی عبداهللا و کاروان و همین سیر رفتاري را من و شما در تبیین رفتار اهالی کربال نسبت ب. بینید تبیین معصوم نسبت به رفتار مالئک می

همیشه رفتار کنید که از این رو، مالحظه می. کند بینیم و در نهایت اینکه همین سیر رفتاري در مسیر تاریخ بروز پیدا می قافله حضرت می

ان شور و تواند باشد؛ بلکه باید مقدمات را آماده کند، باید یک جری ایام عاشورا، حزن و اندوه است و وقت حرکت اربعین نمی

گیري است و این حرکت بنابراین، در اربعین، یک حرکتی مبتنی بر معرفت به سمت آینده در حال شکل.. حس عظیم را شکل دهد

   .ریزي کرده استرا خداي متعال براي بشر برنامه

  

  

  )یام در آدمیحرکت و ق يه یروح ين، زنده کننده یاربع: محور(

 .هاي عاشورا خیلی بزرگ و پر رونق شده است؛ ولی در برابر اربعین بروزش کمتر است اینکه مراسمبعد از سرنگونی صدام، با از  

انسان از آن فضاي اربعین، چیز دیگري است؛ . بیند تر است و انسان بسیاري از مفاهیم را دارد می ماجراي اربعین یک اتفاق خیلی بزرگ

گیرد و به هدف مشخص و واحدي  هد حرکت کند، قیام زینبی در نظرش قرار میخوا صحنه بیرون آمده و فکر و تأمل کرده است و می

کند، نه اینکه در جامعه  این یک سیر معقول و منطقی است و خاستگاه روایی و رفتاري ملک دارد، خدا این سیر را پر رنگ می .کندتوجه می

   .ریزي شودبشري برنامه
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  اط المستقیم و مهدویت در اربعینکنار هم آمدن، والیت، امامت، توحید، صر 

مثالً ما معتقد هستیم دین ما، جهت . شود هاي کالن مهدویت، به انسان منتقل می ترین تصاویر در حوزه در راهپیمایی مهدویت، عالی 

حال چند تصویر میان پژوهشگران و » اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم«: دارد و آن، حاکمیت حق و تام شدن نور است

ي که شکل گرفته حیرت حال اگر یک بار به راهپیمایی اربعین برویم، انسان از تصویر. محققان ما وجود دارد که ما ببینیم و فهمش کنیم؟

رویم، ولی امام هویت مستقل ندارد، بلکه آسمانی و  کنیم و به سمت مقصد امام می داریم در مسیر صراط مستقیم حرکت می! کند می

این راهپیمایی، عنصر والیت، امامت، توحید، صراط المستقیم و مهدویت، به شکلی زیبا در کنار هم قرار گرفتهدر  . ...باب اهللا است

اینها همان چیزهایی است که . .. نیست که با همت زیاد بخواهند آن را به تصویر بکشانند...ریزي انسانی اما این مسئله، نتیجه برنامه .اند

  .کند هاي حرکت به سمت جامعه آرمانی را تدریس می گویند در این فضا ولی الهی دارد بنیانمی

  

  

   )تحول قلوب فارغ از ظاهر ادیان :محور(

  ه السالمیلباس احرام زیارت حسین عل

منْ کانَ باذال فینا «: فرمایند حضرت می. روایت شریفی که حکایت از سخن امام در زمان خروج از مکه دارد، یک نقطه شروع است

تَه، و موطّناً على لقاء اللّه نَفْسه فَلْیرْحلْ معنا جهاما خدا . به شکل گسترده نیست» ما«اجتماعی این اي از تاریخ جاي بروز هر زمانه. »م

کند و  رود، گویی حقیقتاً لباس دنیا را از تن خود میکسی که در جاده نجف به سمت کربال می. اربعین را این گونه قرار داده است

بیابان شود و از تمام قیود دنیا  کند تا وارد حال و هواي فرد محرم را دارد که لباس دنیا را کنده و تازه لباس احرام را هم دارد می

مظهر آن و . رود که ما هستیمکند و به مقصدي می ، یعنی کسی که که در وجود ما حرکت می»منْ کانَ باذال فینا«. کند رهایی پیدا می
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قصی نقاط عالم با فرهنگ اربعین، قلوب افراد پاك طینت، از اکند که  حضرت کاري می... اوجش، مالقات با خدا و خلیفه خدا است

  .به این مسیر کشیده شود و جذب شوند و فارغ از حتی ظاهر ادیان، یک تجربه حسینی و تربیت فطري در این مسیر شکل گیرد

  

  

   )و اربعین یانقالب اسالم یرویکرد تطبیق :محور(

  نگاه صحیح به اربعین 

هاي مختلفی که به انقالب و مهدویت شده  ما بعد از انقالب اسالمی یک نگاهی به انقالب و نسبت آن به مهدویت داریم که از میان نگاه 

رویکرد تطبیقی راه، در این سی و چند ساله پیوسته دنبال این بوده است . است، آن چیزي که غالب است، رویکرد تطبیقی راه است

خواهد در زمان ظهور سربازي کند، تا یک نشانه دیده است، آن را  عشقش به امام زمان و به خاطر اینکه میکه به حسب عالقه و 

به نظر من، به جاي اینکه ما به عالئم حتمی توجه کنیم و مدام  ...نشانه آستانه ظهور دانسته و آن را با عالئم حتمی تطبیق کرده است

با . هاي عظیم خداوند در این زمان را ببینیم که نشانه تحقق آن خارج از ید انسانی است بیاییم نشانهجامعه را در آستانه ظهور برگردانیم، 

اگر ما انقالب اسالمی ایران یا راهپیمایی اربعین را اگر یک نشانه عظیم می.  توان به سمت جلو حرکت کردها است که می این نشانه

و رهبر معظم انقالب در حرکت به   آن نگاهی که امام خمینی. درست نیست تطبیق کنیم دانیم، باید خودمان را با آن هماهنگ کنیم و

منطق اینکه . ساز بود و این نگاه به زمان نیاز دارد تا فکر ساخته شود و تربیت شکل گیردساز و تمدنسمت آینده داشتند، نگاه امت

إِنَّ فی «: ها و زمین توجه کنید فرمایند به آیات آسمان ت که خدا میدهد، آنجاس اربعین و انقالب اسالمی این تربیت صحیح را شکل می

هاي بزرگی که در آسمان و زمین شکل  آیات، یعنی نشانه 132.»خَلْقِ السّماوات واألَرضِ واخْتالَف اللَّیلِ والنَّهارِ آلیات لّأُولی األلْبابِ

ها که در ذیل آیه آمده، ما را از  توجه به این نشانه. ر یک اتفاق عظیم در آینده استماجرا خدایی و بزرگ است و نشانگ. گیرد می

  .کند آن فضاي عالمت حتمی و مدام در آستانه ظهور قرار گرفتن و به آسیب دچار شدن دور می

  

  

                                                        
 .١٩٠سوره آل عمران، آیھ . ١٣٢
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   )انسانها دراربعین یو صفات یتحول روح :محور(

  عالم باالنزول زیارت اربعین از 

اینجا برنامه. کنیمفهمیم که زیارت از باال به سمت ما آمده و خودمان را با موج کشش از سمت حرم همراه میاربعین میما در ماجراي 

برنامه ما، بر اساس برنامه شود و برنامه حول انسان مستقل نیست و کشف آن چیزي است که خدا خواسته است و لذا ریزي متفاوت می

نکته دوم که . این نوع نگاه به زیارت، یک نگاهی است که باید جامعه شیعی به آن توجه کند. االعظم است اهللا و خواسته خدا و ولی

در قیاس با هم پیوسته مطرح شده  7بسیار مهم است، مقایسه زیارت کربال و اربعینی با حج و عمره است که در کالم حضرات معصومین

کنند تا به مردم بفهمانند که روح کعبه، امام است و ه حرکت خود را آغاز میاز کنار کعب 7امام حسینهجري،  61در سال . است

گویند شیعه ماجراي اربعین به این حقیقت، در راهپیمایی اربعین توجه شده است؛ به طوري که وهابیت می .باید به روح حج توجه کرد

در حالی که ما در آستانه یک انفتاح حقیقی و خروج از ! است گذاريکند و این بدعتو کربال را در برابر ماجراي کعبه و حج پررنگ می

، براي چند ده نفر شکل گرفت، االن این تجمع براي جمعیت چند صد 7هجري تجمع حول امام 61اگر در سال . ظلمت سقیفه هستیم

یده و تحول اجتماعی مالحظه این جریان، خیلی بزرگ است و نباید در حد یک پد. گیري استمیلیونی با محوریت توحید در حال شکل

مقام . شود و حقیقتاً باید از فراتر از آسمان به سمت زمین، زیارت را فهم و درك کنیم و متناسب با این معنا، برنامه براي زیارت بریزیم

است و  این حرکت کامالً یک حرکت تمدنیدر واقع، . کنندمعظم رهبري، تعبیر مغناطیس جاذبه حسینی در اربعین را مطرح می

مدیریت و   7ریزد؛ بلکه این حرکت به دست امام زماناست و نباید گفت که ایران برنامه اربعین را می  7صاحب آن، امام زمان

هاي اخیر ها در سالترین فضاهایی است که براي تحول روحی و صفاتی انسانفضاي اربعین، مبناییدر واقع،  .شودریزي میبرنامه

این فضا، جاذبه دارد و ما باید منتظر تجمع چند صد میلیونی بر اساس اصول مشترك باشیم و بعد . شکل گرفته است  7توسط امام زمان

   133.و اخالقی و بعد هم احتماالً به شریعت کشیده شود آمانیآرام آرام الیه 

 

  

  )يدرعرصه انسان ساز یو غای يمحور یموضوع ،مهدویت: محور(

                                                        
  ٩۴سال ) / ره(مسجد مقدس جمکران، سالن امام خمیني. ١٣٣
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  يدرعرصه انسان ساز یو غای يمحور یمهدویت موضوع

اند و یک  وار چیده شده فرمودند، دیدند که انوار عرشی دایره پیامبر اکرم در شب معراج، نسبت انوار عرشی را در کنار هم مشاهده می

نقطه کانونی در همه بروزي که مهدویت به عنوان یک درِّي ؛  کَأنَّه کَوکَب وسطهِم الْمهدي فی« :نقطه نورانی در وسط آن قرار دارد

با این نگاه ما قصد . هاي پیامبر اکرم و ائمه معصومان باشد هاي امامت و نبوت حضور داشته باشد و نیز مرکز ثقل همه فعالیت عرصه

 .داریم به اربعین نگاه کنیم

  

  

  )در اربعین یآثار امام ح: محور(

 ه السالمیلفعل و اثر امام زمان ع ،تجمع اربعین

آیا این حرکت را در فضاي همان زیارت  .بنا برشواهد، اثر و فعلِ جدیدي از امام حی و آثار کشاننده به سمت ظهور استماجرا این 

این . سابق بررسی و ترسیم کنیم یا نه؟ یا بر اساس برخی شواهد، یک ماجراي عظیم در حال وقوع است که در امتداد فعلِ ما نبوده است

  .خواهیم آن را به عنوان یک اثر امام و یک نقطه ثقل بررسی کنیم که سبب تحول است میما  نقطه کانونی است که

  

 

  )تحلیل حوادث سیاسی جهان با منطق قرآن: محور(

، تحلیلی با منطق قرآن و با نگاه به رهبر انقالب از حوادث سیاسی جهانتحلیل  
 آخرالزمان

کنند که انقالبات دیگر  ایشان اشاره می.ماجراي سوریه، همین منطق را به کار بردندمقام معظم رهبري در موضوع بیداري اسالمی و حتی 

: بنابراین، همان تعبیري که امام فرمودند. »الرّحمن اصبعی قلب المرء بین«ام؛ اما این نوع ستیز، برنامه انسانی نیست؛ لذا  را مطالعه کرده
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. ریزي ما نیست فرمایند که بیداري اسالمی دست ما و مربوط به برنامه مین را میرهبري نیز با بیان دیگر ه، »محول الحول و االحوال«

کنند اي تلقی میکنند و آن را نشانههاي خدا تأکید میهاي خود، روي وعده رهبري بعد از موضوع بیداري اسالمی، در سخنرانی

  .هاي پیروزي نزدیک است براي اینکه وعده

  

  

  )یاله ییماجرا ن،یدر اربعتحول قلوب : محور(

   یاله ين با پشتوانه یتحول قلوب در اربع

هاي امام و  خود منطقِ تحولِ قلوب با شاخصه. کند هاي آسمان و زمین، ماجراي اربعین را براي ما پر رنگ می پرداختن به نشانه 

در تاریخ بشریت به هیچ وجه بدون  کند؛ تحولِ قلوب در جغرافیاي وسیع و با سرعت رهبري، ماجراي اربعین را براي ما پررنگ می

  .ریزي انسانی نیستو منطقش، منطقِ برنامهپشتوانه الهی اتفاق نیفتاده است 

  

  

   )ل قلوبیک نشانه با منطق تحو، اربعین :محور(

  یک نشانه بزرگ و نقطه عطف ،موضوع اربعین

اولین این . اي دیدید، فعل و اثر ولی عالم است هایی است که فتوحی را براي جبهه حق دارد؛ هر نشانه از میان وعده اول به وعده دوم نشانه 

به نظر ما، ماجراي  .سومین نشانه، اربعین است. دومین نشانه، بیداري اسالمی است. ها در زمان ما، انقالب اسالمی ایران است نشانه

  .منطقِ اربعین، منطقِ تحولِ قلوب است. یک نشانه بزرگ و نقطه عطف است اربعین،

  

  )منطقِ گسترش نور بر فراز اربعین: محور(
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  منطقِ گسترش نور بر فراز اربعین 

غیر حتمی گرا باشد، با عالیم حتمی و  گرا است و یا اگر آیندهمهدویت ما یا گذشته. منطقِ گسترش نور بر فراز اربعین، نکته مهمی است

وقتی بخواهیم عالیم غیر حتمی را پر رنگ کنیم، به سراغ . این دو نوع عالیم حتمی و غیر حتمی چالش برانگیز هستند .در ارتباط است

رویم و دنبال  پس از آن، سراغ عالیم حتمی می. است  شویم که بسیاري از هشتصد نشانه ظهور یافتهرویم و متوجه می فساد و مانند این می

ها شکل گیرد، این چیزي است  منطق ما باید بر اساس قرآن و وعدهدر حالی که . گردیم زهایی مانند یمانی، سفیانی، خراسانی و غیره میچی

اگر . توان تحلیل نموداگر با نگاه و رویکرد قرآنی به مهدویت توجه شود، حوادث عالم را درست می. که آیات و روایات موید آن است

ها در روز  روي عظیم آدم هاي دوقلو، پیاده بینید که انقالب ایران در آن جایگاه دارد، ماجراي برج وعده و آیه باشد، می مهدویت بر اساس

  .ها در حال رشد است جبهه حق با وجود تحریم. یابی بسیار مهم استمنطق نشانه .شویم ها نیز دور می اربعین جایگاه دارد؛ لذا از چالش

  

  

  )الهی يهاآینده  بر اساس نشانهفهم حوادث : محور(

  الهی يهافهم حوادث آینده  بر اساس نشانه 

ایشان  .بیداري اسالمی و صدور انقالب را با شروع انقالب اعالم کرد  امام راحل. هایی وجود دارد که ما باید پیگیر آنها باشیم نشانه

هاي  چه بسا اگر دستگاه. بیداري اسالمی را قبل از انقالب مطرح کرد و بعد از سی و دو سال، ورود ما به انقالب  بیداري اسالمی رخ داد

آیات خداوند . شد دادند تا پیام انقالب را صادر کنند، شاید این سی و دو سال به بیست سال تبدیل می کشور دست به دست هم می

کنیم و در  هاي خدا و ولی خدا، گام به گام حرکت  ما باید بر اساس آشنا شدن با برنامه. هاي خداوند است ی براي رسیدن به وعدههای نشانه

  .ها است اربعین هم یکی از این نشانه. هاي الهی تسریع دهیم و در این حرکت تأثیرگذار باشیم برنامه

  

  

   )نیاربع يق بر فضایبا تطب یاله يمنطق وعده ها :محور(
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اگر بخواهیم از . شود، بسیار است هایی که در فضاي اربعین با آیات سوره حمد مشاهده می تطبیق. ما باید به منطق وعده و نشانه بپردازیم 

»لَیهِمع متینَ أَنعرَاطَ الَّذص یمستَقرَاطَ المنَا الصاي شروع  نداریم که از نقطهیک تصویر یا فیلم بسازیم؛ زیباتر از اربعین سراغ ، 134»اهد

  .شود و انواع نعمات با عشق در این مسیر قرار دارد کند، به مقصدي منتهی می شود، مسیري را طی می می

  

  

   )حرکت به سمت مقصد واحد :محور(

  ها ل سختیهمراه با تحم یرسیدن به جامعه آرمان

حال شما بیایید این را  .یک سرزمین تاریک و پر از فتنه و سخت همراه استرسیدن به سرزمین ظهور با عبور از یابیم که  با مطالعه درمی 

شود که چقدر زیبا در ماجراي اربعین شکل گرفته  حرکت کنند، مشاهده می» بشِّرِ الصابِرِینَ«َاگر کسانی بخواهند با منطق . تصویر کنید

در فضاي ظهور،  .بیند اي از نور است و نعمت صراط را نیز می کند؛ چون نگاهش به چشمه با این منطق اصالً احساس سختی نمی. است

این در کجا رخ داده است؟ در روز عاشورا با . شود کاروان حرکت عاشقانه و یک پیکر شدن، به سمت مقصد واحد حرکت کردن مشاهده می

  .زمان انبیاء هم نیست. نفر و این در جاهاي دیگر نیست 72

  

   )امامت در اربعینمحوریت والیت و  :محور(

  امور عالم  يدر همه  "عج"اربعین بیانگر محوریت امام عصر 

نحن أصل کل خیر، و من فروعنا کل بر، فمن «: فرماید این روایت شریف که می. ها یکی از روایات امام رضا براي من جاي ابهام داشتسال

. شود جاده به سمت امام است و همه چیز به امام ختم میدیدم . حیرت کردم وقتی به اربعین رفتم، واقعاً. »البر التوحید و الصاله و الصیام

ها جمع شوند که این روایت را به تصویر کشند، آیا تصویري زیباتر از اگر کارگردان .تربیت حسینی را کسب کن و به آینده حرکت کن

  .این مسیر، همان دین است قرار گرفتن در. مسیر، مقصد و نعمات مشخص باشدکه ! کنند؟ اربعین پیدا می

                                                        
  .۶و  ۵سوره حمد، آیھ . ١٣٤



 

٩٣ 
 

  

   )اربعین یمدل تربیت :محور(

  اربعین یک مدل تربیتی در عرصه دین 

ماجراي اربعین پاسخ به . موضوع اربعین را نه از منطقِ زیارت، بلکه از منطق گسترش نور که ما را جذب کرده است؛ باید نگاه کرد 

ایم یک مدل تربیتی جامع از  با وقوع انقالب اسالمی نتوانسته. نیازي است که با وقوع انقالب ایران و بیداري اسالمی شکل گرفته است

  .نسبت میان دین و امام تعریف کنیم؛ اما در اربعین این مدل تربیتی تصویر شده است

  

  

  )امید بخش يآینده  :محور(

  ت امید آفریناتفاقا

اشکالی که در  ...ما دو مجموعه از روایات داریم؛ برخی از روایات، کامالً امیدآفرین است و برخی دیگر، حاکی از غربالگري است 

هاي گوناگون انباشته شده است؛ بدون آنکه  حوزه مطالعات مهدویت وجود دارد، این است که این حوزه در مقاطع مختلف زمانی، از الیه

که هر ) مانند برق، آب، گاز و غیره(الیه دارد  150براي مثال، نقشه شهر تهران، . ها از هم جدا در نظر گرفته شود تفکیک زمانی شود یا الیه

ها را روي هم بیندازیم و از هم تفکیک نکنیم، کار خیلی سخت و حال اگر نقشه را فشرده کنیم، الیه. الیه باید جداگانه در نظر گرفته شود

؟ کند، آیا مربوط به همه کره زمین است یا بخشی از آن باید تفکیک کنیم که مثالً روایاتی که درباره فساد صحبت می... شود پیچیده می

  .بینیم که جبهه حق و باطل، هر دو در حال تالش هستند و توسعه جبهه حق با محوریت ایران است با تفکیک می

  

  

   )مقطع شناسی بر اساس روایات :محور(



 

٩۴ 
 

  مانمرتبط با آخرالزّ يهابررسی بخش

ما سه . که جبهه حق باید رشد کند شویم که ما در مقطعی هستیمشناسی ما بر اساس روایات و آیات شکل بگیرد، متوجه میاگر مقطع

آخرالزمانی که با فساد گسترده بشر همراه . 2که تا ظهور ادامه دارد؛  9آخرالزمان با حضور پیامبر اکرم. 1 :بخش آخرالزمان در روایات داریم

برنامه این . ایم مقطع سوم نرسیدههنوز به االن از مقطع یک دور شده و . آخرالزمانی که فساد همراه با تحوالت گستره طبیعت است. 3است؛ 

  .مقطعِ میانی خداوند، انسجام امت اسالمی و ایجاد پیکره واحد امت اسالمی و ورود به بخش بعدي است

  

  

  )فساد و زوال اسرائیل یوعده اله :محور(

  مانیآخرالزّ يهابه بخش) ده اهللایأ(نگاه رهبر انقالب  

کَأَنَّهم حمرٌ «: اندهاي جهان اسالم، یاد کرده با دو آیه زیبا در مراسم دیدار با اساتید دانشگاه رهبر انقالب از این مقطع و محدوده زمانی
هرونْ قَسم فَرَّت رَهتَنْفسباشد، دشمن، یک گورخر رمنده است. »م هرواگر این نگرش . در ماجراي بیداري اسالمی که قرار است پیکره قَس

 .گیري براي ورود به مرحله اول از فساد بنی اسرائیل است یعنی زمان اتحاد و قدرتقبل از ورود به بخش اصلی،  مان ما، زدرست باشد
اسرائیل بوده است، حدود صد سال است که واقع  هاي خدا که فساد بنی یکی از وعده: توان مالحظه کردها را می در میان دو وعده خدا، نشانه

  135.ها است د بنی اسرائیل به وسیله تجمیع امت اسالمی بر سر ارزشوعده دوم، زوال فسا. شده است

  

  

  

  

  یت اهللا فاضل لنکرانیآ

  

                                                        
  ٩۴سال  / مسجد مقدس جمکران يمھدویت و آینده اندیش يمرکز پژوھش ھا/ قم . ١٣٥



 

٩۵ 
 

 )گاه امامت استیه السالم و درك جایدن به امام علین، رسیاربع ییمایاز اهداف راهپ یکی: محور(

 .شان استیز منتقم ایه السالم و نین علیدن به خود امام حسین، رسیارت اربعیهدف از ز

ن اتفاق افتاده است و هر یاربع ییمایپ در راه یمیر تحول عظیاخ يها در سال. میا قرار بدهیامامت به دن یمعرف يبرا یتین را ظرفیم واقعاً اربعییایب
) ع(ن یت امام حسارین به زیاربع يخواهند برا یکنند و م یم یاده طیرا پ ین راه طوالنیا يا عده. شود یتر از سال گذشته برگزار م سال هم گسترده

ن یا  136مؤمن دانسته شده است؟ يها ارت از نشانهین زیات انجام ایل است که در رواین دلین فقط به ایارت اربعیا هدف از زیآ. برسند
ارت امام یام را دارد که زین پیکنند، قطعاً ا یحرکت م) ع(ن یامام حس ين به سویها در اربع از انسان یلیان که سین جریدرست است، اما ا

  .شان باشدیخواهدمنتقم خون ا یکه م یو اصل امامت و کس) ع(ن یمحور است؛ محور قرار دادن خود امام حس) ع(

  

  

  )تین و مهدویاربع: محور(

  ه السالمیامام زمان عل یمعرّف يبرا یتین، ظرفیاربع

م ییم بگوییاین. د روشن شودین بایا. هستند) عج(حضرت حجت ) ع(ن یمنتقم خون امام حس. ت کامالً مرتبط استیه عاشورا با مهدویقض
 يم که چقدر حج عمره براینک متر چند قدم است؛ هر قدم چند حج عمره است و حساب کیکه از نجف تا کربال چقدر راه است؛ هر 

ک قدم یم بشر را یاگر موفق شو .میغ کنید مسئله امامت را تبلیما با. ه استین قضیدر ا يظاهر یلیک بعد خین یا. شود یک نفر حساب می
 .است یبزرگ یلیق خیم، توفیک کنیبه امامت نزد

  

  )ن و رجعتیاربع: محور(

 رجعت ين با مسئله یارت اربعیارتباط ز

مسئله . شود ین فراز به مسئله رجعت اشاره میدر ا. »ابِکُم موقنیو اَشْهد اَنّى بِکُم مؤْمنٌ و بِا«: مییگو ین میارت اربعیز ياز فرازها یکیدر 
نْ لَم یؤْمنْ لَیس منَّا م«: م کهیات داریدر روا. ن مسئله کار نشده استیا يمردم مااست؟ بر رو يو اعتقاد یمانیرجعت چقدر جزء امور ا

ن یارت اربعیدر ز. ان به رجعت اعتقاد دارندیعیشود که چقدر از ش یبررس .»ستیمان ندارد، از ما نیکه به رجعت ما ا یکس«؛ 137»بِکَرَّتنَا
  .نها همه لقلقه زبان استیا ی، ول»ابِکُم موقنیبِکُم مؤْمنٌ و بِإِ یأَشْهد أَنّ«: میخوان یم

  

                                                        
  ).۶٩٧درر األخبار، (» ...ِزَیاَرُة َاْرَبِعِین  سین،ْمالَخ الُةَص: َعَلاَماِت اْلمؤمن َخمٌس«.  ١٣٦
  .٩٢، ۵٣تا، ج  يبحار االنوار، ب.  ١٣٧



 

٩۶ 
 

  

  ) امامت يه السالم و مسئله ین و معرفت به امام علیاربع: محور(

 ه السالمیافتن نسبت به امام علیمعرفت : نیاربع ياده رویهدف از پ

است که جهل ما کنار  نیا يبرا يرو ادهیم پیینها بگویبه ا. »رَةِ الضَّاللَهیستَنْقذَ عبادك منَ الجهالَه و حیل«م؛ ین را باز کنیارت اربعیم زییایب
  . ن آمده بودندیهم يبرا) هم السالمیعل(برود؛ ائمه ما 

 يد طوریدا کرده است، بایکه امروز پ یم مسجد جمکران و عظمت و شکوهیعظ ين بنایا. میامامت کار کن يد رویرسد که ما واقعاً با یبه نظرم م
ه و چند صد سال بعد از او یام یبن يها گر گذشت آن زمانید. شتر بشودیبت به امامت بشان نس ند، واقعاً معرفتیآ ینجا میکه به ا يباشد که افراد

. است که در متون ما وجود دارد یتینها واقعیا! ستینها غلّو نیکند؛ ا یگفتند دارد غلّو م یصحبت کند، م) ع(خواست در مورد ائمه  یم یکه هر کس
ن است؛ یکه امامت ازاصول د ین است؛ در حالین است که امامت از فروع دیند، اکه در ذهن ما وارد کرد یار بزرگیاز اشتباهات بس

   139.د، نبوت و معاد مرهون امامت استیتمام توح یعنی، 138»و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه«: دیفرما یخدا م یم که وقتیما معتقد هست یعنی

 

  

  

  

  یبیاالسالم قر تحج

  

 )ياسالم ناب محمد یمعرّف ين برایاربعت یظرف: محور(

 نیاربع يرات ماجرایتأث

سازي براي رقم زدن به اتفاقات بزرگ تواند داشته باشد و ظرفیت  تأثیري که این مسئله در معرفی جهان اسالم و مخصوصاً تشیع می
  .مسئله شده استجهانی پیرامون محور اسالم ناب محمدي، از جمله عواملی است که سبب پررنگ شدن این 

  

  

                                                        
  .۶٧مائده، .  ١٣٨
  ٩۴آبان ماه /  )ينیسالن امام خم(مسجد مقّدس جمکران. ١٣٩



 

٩٧ 
 

  )ظهور يسودر حرکت به  "عج" ياوران امام مهدی يبرا ییالگوکننده اسالم و  ین، معرّفیاربع: محور(

 اسالم و فراهم آوردن مقدمات ظهور یمعرّف يبرا ین، فرصتیاربع

حرکت  چندانی ندارند، وقتی شاهد این خیلی از افرادي که شاید با اسالم آشنایی . حرکت اربعین، برکات زیادي در معرفی اسالم دارد
هاي اسالمی به جهانیان و سیر  در اربعین، نشان دادن ظرفیت حرکت. شوند تا با اسالم آشنا شوند بزرگ میلیونی هستند، قطعاً مشتاق می

، امثال  7نفر یار امام عصر 313به تعبیر یکی از اساتید،  .دادن افراد به سمت معنویت و آن فضایی است که قبل از ظهور شاهد آن هستیم
هستند، باید آماده   7نیروهایی که کمک کار حضرت حجت. خود امام هستند که هر کدام از آنها باید بتوانند یک چنین جریانی را راه بیاندازند

ي یاري رساندن به سازي براهاي امور معنوي و آماده تواند افراد مختلف را به این سمت سوق دهد که به عرصه این حرکت می. باشند
  140.وارد شوند  7حضرت حجت

  

  

  

  

  )دین ع بتوان رسیامام حس یق که به شناخت واقعین به طور عمیمسئله اربع يفرهنگ ساز :محور(

  قدس يل و آزادیاسرائ ينابود يبرا ينه ایزم ،نیاربع

 7هنوز دنیا نفهمیده که حسین . اصول برگرددفرهنگ اربعین باید به مبانی و . سازي شود باید فرهنگ 7مسئله اربعین امام حسین 
ما هنوز به عمق . هستند که سی سال قبل فرمودند آزادي قدس از کربال شروع خواهد شد» قدس سره«فقط حضرت امام . کیست

  141.این مسائل پی نبردیم

  

 

  

  

  خ مازنیش

  

                                                        
 ٩۴آبان ماه /  )ينیسالن امام خم(مسجد مقّدس جمکران. ١٤٠
  ١٣٩۴سال / نارھایسم. ١٤١

  



 

٩٨ 
 

 )یانسان یمطلوب و آرمان ين، از جنس جامعه یان اربعیجر: محور(

 يحرکت به سمت جامعه  ين برایاربع يفاضله  ينه یاز مد یانساناستخراج علوم 
  یآرمان

شود که خود این محیط آلوده شده  علوم انسانی، بیشتر از محیط انسانی استقراء می. علوم انسانی یک مشکالت اساسی دارد
که ما در زیارت اربعین، محیطی داریم که کامال خالص  در حالی . کنند است و از این محیط آلوده، علوم انسانی درست می

ما باید یک علوم . گیریم یط و مدینه فاضله است که علوم انسانی را از آن میدر اصل خودش، یک مح. است و آلودگی ندارد
  .انسانی داشته باشیم که کامال خالص هست و مشکل آلودگی نداشته باشد

هاي مختلف و یا از خود  رویم از متن، از روایت یکی راه معمولی، که می: ما دو راه براي استخراج علوم انسانی داریم
. توانیم از زیارت اربعین استفاده کنیم در راه دوم، می. سازیم داریم و یک آلبوم از آن می مختلف را برمی قرآن، الگوهاي

توانیم علوم و الگوهاي مختلف را مستقیم از متن این جامعه  می. زیارت اربعین از جنسِ خود جامعه مطلوب است
که در شکل اول، شما از خود متن و روایات و چیزهاي متنی و  فرق این دو راه، این است .هااستفاده کنیم برداریم و از آن

شما الگوهاي مختلف را از یک محیط » زیارت اربعین«که در روش دوم  آورید،در حالی منابعی که روح ندارند، الگوها را درمی
 .گیرید زنده و داراي روح می

 

 

 )تین و مهدویاربع: محور(

اوران امام زمان یوصل کردن  ين برایت اربعیاز ظرفو استفاده  یاز به فهم نقشه جهانین
  گریکدیه السالم به یعل

ها را  دهند؟ آن اینکه ببینیم چه کسانی در کل جهان به زیارت اربعین اهمیت می. ما به فهم نقشه جهانی نیاز داریم... 
خط اولشان باشد و خط دومش شاید  نفر که سربازان امام زمانند اینها شاید 313شاید این  .جمع کنیم و به هم وصل کنیم

 142.اش نفر هستند، خط بعدي مثال صد هزار نفرند تا برسند به قاعده 1000

 

  

                                                        
  ٩۴سال /  ھ الّسالمیعلن یاصحاب الحس يمؤّسسھ . ١٤٢



 

٩٩ 
 

  

  

دیاالسالم و المسلم تحجين دکتر خان محم 

  

 )ين و امت سازیاربع: محور(

  انیعیژه شین بویمسلم يجامعه  افتنین بر تشکّل یاربع ير ماجرایتأث

دهد که ما در  هاي اخیر نشان می توان گفت که جوشش اربعین در سال می. هاي دیگر است گویند هر کنشی، واکنش به کنش شناسان می نشانه
 . دهیم اگر در حج جمعیت سه میلیونی هست، ما جمعیت هشت میلیونی تشکیل می. اقلیت نیستیم و اگر جمع شویم خیلی زیاد هستیم

 

  

  

 )یباطل و انحراف يان هاین و واکنش آن ها در مقابل جریع در اربعیت تشیمرکز: محور(

  نیم اربعیحرکت عظ يام هایپ

خواهد بداند که قدرت ما چقدر است، در  هاي آن این است که تشیع، مرکزیتی دارد و هر کس میاربعین جوشش تشیع است و یکی از پیام
انحرافی،  يها همچنین، اربعین واکنشی به جریان. شدن تلقی کرد به جهانی یتوان واکنش میلذا حرکت اربعین را هم . اربعین شاهد آن باشد

روشن داریم و   يا هستیم و آینده7طور خشن نیستیم؛ معتقد به امام زمان خواهد بگوید که ما آن اربعین می .هاي تکفیري، است مثل داعش و گروه

بیگانگان خیلی تالش دارند تا بین  .نوازي هستیم ین است که ما اهل محبت، احسان و مهمانهاي اربعین ااز دیگر پیام. تروریست هم نیستیم

ها بر  خیلی از ایرانی. بین ایرانی و عراقی از بین برود  دیرینه  عرب و عجم و ایران و عراق اختالف بیندازند؛ در حالی که اربعین باعث شده که آن کینه
  . ی محبت دارند و حسینی هستندها خیل اند که عراقیاین باور شده

  

 

  ) يمهدو یآرمان ين، نماد جامعه یاربع: محور(



 

١٠٠ 
 

  پس از ظهور يمهدو ين و جامعه یاربع يبه ماجرا یقیکرد تطبیرو

  . نوایی دارند ها میل به برابري و هم در جامعه مهدوي برابري وجود دارد و انسان. 1

  ن افراد یک حالت اُخوت وجود یبینید که همه برابر هستند و ب در حرکت اربعین می

  دارد؛

. کند هیچ کسی قبول نمی یت المال را بین مردم پخش کن، ولیدهد که ب دار دستور می به خزانه7احسان و نیکی؛ در روایت داریم که حضرت. 2 
کنند و حتی مفلس  اند و کل اموال خودشان را آورده و بین زائرین پخش میاي هستند که کار کرده عده! کنند بینید که در اربعین چه احسانی می شما می

مهدوي نسبت به برادر دینی   در جامعه. شوند یمهمان م یافراد محل  در خانه یدلی و اخوت وجود دارد که زائران به راحت قدر هم همچنین آن. گردند برمی
  .شود ست، مهمان او میخوا اعتماد وجود دارد و هر کس

به . من است و کسی حق ورود ندارد  شود که شما چه کسی هستید و یا اینجا خانه کنند و از کسی پرسیده نمی در اربعین هم، همه سایرین را مهمان می
شوند،  ها خیرخواه می دوي که در آن همه انسانآرمانی مه  اي از جامعه در آن چهار یا پنج روز نزدیک به اربعین، نمونه. شود عبارت بهتر، مرزها برداشته می

آورد؛ حتی یکی را دیدم که  دهد؛ یکی قرص می زند؛ یکی مسواك می خواهند به دیگران خیر برسانند؛ یکی واکس می بینید که همه می گیرد؛ می شکل می
کرد؛ یکی  شخصی آدامس پخش می. باشد، تعمیر کندیا در آنجا کسی هست که اگر کفشی خراب شده . کرد آنجا ویلچرها را جوشکاري و تعمیر می

هاي  از افراد را با مؤلفه  نجف تا کربال خیلی  در فاصله. آنجا هستها خوشحال شوند؛ خالصه آن که هر چه آرزو کنی در  کرد تا بچه بادبادك پخش می
جاد یهاي جامعه مهدوي را ا کنند، باید برخی از مؤلفهظهور 7خواهید حضرت این بود که اگر می1گفتمان امام خمینی. بینید مهدوي می  جامعه

  ظهور 7تشکیل بدهیم تا حضرت7اي شبیه جامعه امام زمان م؛ یعنی جامعهیکن

تشریف 7گفت بگذارید فساد زمین را پر کند تا بعد حضرت خمین نباشید که میفرماید که مثل خانِ  در کتاب والیت فقیه خود می1امام. کنند
اگر با این رویکرد پیش . بیایند7مهدوي تشکیل بدهیم و بعد امام  کوچک مثل جامعه  ر شود، بلکه ما باید یک جامعهینباید فساد فراگبیاورند؛ نه، 
   143.است7بینیم که جامعه اربعین، شبیه جامعه امام زمان برویم، می

  

  

  

  

نژاد ییباین دکتر زیاالسالم و المسلم تحج 

  

 )نیاربعارت یحاکم بر ز يفضا: محور(

 نیارت اربعیحاکم بر ز يفضا
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  .هاي مثبت باشد تواند حامل پیام آفریند و می حرکت زیارتی اربعین، فضایی معنوي و زیر لواي تقوا و با قصد قربت می

 

  

 )هم السالمیت علیت تقوا و اهل بیبا محور ین، اجتماعیاربع: محور(

 "يتبرّ"و  "یتولّ" یتیکارکرد ترب ین، تجلّیاجتماع اربع

. هر تقوایی ضرورتاً همراه تولی و تبري نیست. است» تبرّي«و » تولّی«اجتماع اربعین، تجلی کارکرد تربیتی  يها یژگیاز و یکی
جمعیتی که افزون بر وجود تقوا، زیر علَم امام  .رود یعنی قرار دادن خود روي ریلی که به صراط مستقیم می» تبرّي«و » تولّی«

بیت  هر اجتماعی که به غیر محوریت تقوا و اهل . گیرد تر شکل می و تولّی به اولیاي خدا و تبرّي از دشمنان خدا جمع شود، آسان7حسین
زاحمتی براي کسی پیش آید یا ها هستند تا نکند م بینیم همیشه سپاه و بسیج در ورزشگاه شکل گیرد، ترسناك است؛ چنان که می 

که اشخاصی آن را خراب کنند و  این ترس در مورد اجتماعات اسالمی کمتر است؛ مگر این. هاي سیاسی یا غیراخالقی شکل گیرد جریان
  .کسی با غیر قصد قربت در آن حاضر شده باشد

  

  

  )نیارت اربعیدر ز یم معرفتیخداوند از مفاه ير سازیتصو: محور(

  نیارت اربعیحاکم بر ز یـ اجتماع یفرهنگ يفضا

ها در آن است، امکان با هم  و نادیده گرفته شدن ملیت »ال اله االّ اهللا«شدن پرچم  هاي راهپیمایی اربعین افراشته یکی دیگر از ویژگی
ن اجتماع، محبت و شفقت در ویژگی دیگر آن است که در ای. اي پایدار، نه لحظه بودن افراد در مدتی طوالنی است؛ با هم بودن نیمه

  . جریان است

خواهند از غذاي  کنند و از زائران می در آنجا برخی گریه می. شود ها تلطیف و رابطۀ عاطفی مسلمانان با یکدیگر بیشتر می در آنجا روحیه
در آنجا، . ریزد ها فرومی وت قلبزند و قسا دهند؛ یعنی در این اجتماع، عاطفه موج می هم به زائران میوه و آب می  آنها بخورند؛ برخی

ریزند، ولی در بازگشت  گویند و اشک می لبخند چاشنی اشک است؛ یعنی مردم براي عزاداري غمگین هستند و در راه ذکر می
  .اند خوشحال
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  )نیارت اربعیبا ز یافراد امت اسالم یان افراد خانواده و حتّیم یعاطف يوندهایپ يبرقرار: محور(

  یخانوادگ و ین به صورت دسته جمعیارت اربعیز یـ صفات یتیترب ير فضایتأث

آموزي، اگر  تجربه نشان داده است که حتی اردوي دو سه روزة دانش. حرکت فعلی براي زیارت اربعین فردگرایانه است، نه خانوادگی
خانواده را هم گرد هم  7وان زیر علم امام حسینت می. کند تر می آموزان برپا شود، فرزند و مادر را به یکدیگر نزدیک همراه مادران دانش

پیوندهاي خانوادگی در . دهد جمعی عبادت شود، طالق رخ نمی اي که دسته گویند در خانواده ها می ایتالیایی .آورد و نه تنها فرد را
. یابد ند، تقویت میاي که مجلس هفتگی روضه داشته باشد و افرادش به صورت خانوادگی در پیشگاه خداوند تضرع کن خانواده

  .توان بین شبکۀ امت و اربعین هم پیوند برقرار کرد حتی می

 

  

 )ان و مذاهبیاد ياز همه  ين و امت سازیاربع: محور(

  ر مسلمانان جهانیجذب غ يبرا ین، فرصتیاربع

  . توان بیش از شبکۀ اسالم، غیرمسلمانان را جذب کرد حتی می7با توسعۀ شبکۀ امام حسین

کنند و برخی از آنها پاي  هاي حوزة علمیه شرکت می درس هم در تک ها گفتند که در آمریکا، مسیحی استادان عربستانی می تعدادي از
را در دنیا پخش کنیم و در طول سال، 7اگر شبکۀ امام حسین .اینها ظرفیت ما هستند. هاي دهۀ محرم و صفر هستند ثابت عزاداري

گرچه شوند؛  اند، مسلمان می سیاري از اینها و بسیاري از افرادي که دربارة اسالم چیزي نشنیدهدربارة چنین شخصیتی پیام بدهیم، ب

ها از  نباید اجازه داد که وهابیامروزه اسالم بسیار گسترش پیدا کرده و حتی در کشوري مثل روسیه هم تمایل به اسالم وجود دارد، اما 
تر هستند و این فرصتی براي ما  تر و عاطفی شیعیان منطقی. ندیمت ایجاد نمااین ظرفیت استفاده کنند و براي حاکمیت ما مزاح

  .است

  

  

  )يو تبرّ یه السالم و تولّیر امام علیق حرکت در مسیت از طرین و ارتباط آن با مهدویاربع: محور(

  نیاربع یشیکارکرد پاال
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کند و در این  ها دور می برد و از رذالت می هم السالمیعل تبی  معنا که ما را زیر پرچم اهلاربعین کارکرد پاالیشی هم دارد؛ به این 

بر فرد و خانواده، ایجاد 7اثر دیگر حرکت امام حسین. شود حالت، آمادگی ما براي پذیرش پیام مثبت و جریان مهدویت افزوده می

تبرّي حرکت کند، دچار اشتباهات اساسی اي که در مسیر امام و تولّی و  خانواده. حالت انتظار و نارضایتی از وضع موجود است
 144.هایی هم داشته باشد شود؛ یعنی هدف اصلی را گم نکند؛ گرچه ممکن است لغزش نمی

 

  

  

  

ین دکتر مبلّغیاالسالم و المسلم تحج 

  

  )یعه و سنّیان شیجاد وحدت مین با ایامت ساز بودن اربع: محور(

  نیمانند اربع یاسالم يحرکت ها یابیار ارزی، معینیوحدت آفر

عه ین شیو تفرقه ب یجه آن شکاف اجتماعیرد و نتین صورت بگیکه به اسم اربع یهر حرکت. نجا ارائه نمودیتوان در ا یم یار کلیک معی
در نظر  یاسالم يها حرکت یابیتوان به عنوان استاندارد و مالك ارز ین را میا. گردد یمحسوب م یراسالمیغ یگردد، حرکت یو سن

برخالف دستور و باشد،  هم السالمیعلت یب ت نکند، ولو از خاستگاه اهلین استاندارد را رعایکه بخواهد ا ین، هر حرکتیابرابن .گرفت
  . خواست آنان است

 

  

  )هم السالمیت علیمذهب اهل ب يت هایظرفمانور  يبرا يعرصه ان، یاربع: محور(

  )ع(تیمذهب اهل ب ین، ظهور و بروز اجتماعیاربع

و  ی، امکاناتی، نسلیث اجتماعیخود را از ح يها تیعه ظرفیش یعنیمطرح است؛  یجهان يدر فضا یعیش يعنوان مانور قو  ن بهیاربع امروزه
 هم السالمیعل تیداشتن مذهب اهل ب یخود خوب است؛ چرا که ظهور و بروز اجتماع ين امر به خودیا. دهد ین نشان میدر اربع یانسجام
  .ک تحول استیخود 
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  )یل امت اسالمیتشک يبرا یتین، ظرفیاربع: محور(

 ن با کارکرد معطوف به امت و اسالمیاربع

و  یک تعصب مذهبیم را به سمت یل عظین پتانسین است که ایک راه ای: میکن یم طیتوان یر را مین دو مسیاربع يدر خصوص کارکردها
ن یراه دوم ا. است7نیر امام حسیر از مسیغ يزیشک چ یر بین مسیم که ایببرعه یرشیعه و غین شیامت ب يدر فضا یاجتماع يها جاد شکافیا

ک یعه را به عنوان ید شیند باین فرآیدر ا. میش ببریجاد وحدت پیخود به سمت ا یعیت و خاستگاه شیت را با همه هوین ظرفیاست که ما ا
عه یش یت اخالقید از ظرفیبا. م، نه در مقابل اهل سنتیکن یرفکه دارد مع یموجود جهان اسالم با همه قوت و امکانات يها قدرت از قدرت

خ نقل شده است که در زمان شورش یدر تار. را در محاصره آب قرار داد ید کسین است که نبایا یاز امور اخالق یکیمثالً  کمال استفاده را برد؛

به محاصره درآوردند و او را در خانه خود محصور کردند، آب را هم بر  که خانه عثمان را یتندرو زمان يها یاز شورش یه عثمان، برخینه علیمردم مد
ر آب یان جهت باز کردن مسیمتقاعد کردن شورش يبرا يادیشان تالش زیمواجه شد و ا7ید امام علین اقدام با مخالفت شدیا. اش بستند او و خانواده

ن بار ید با اعتدال و اخالق برخورد کرد، ایز بایبا دشمن ن یکه معتقد بود حت7ر مؤمنانیام .ر بار نرفتندین حال، افراد تندرو زیبا ا. به خانه عثمان کردند
  .اش به خانه او رساند استفاده عثمان و خانواده يرا برا یآب يها خود مشک

. میکن یمعرف یدت و اخالق اسالموح ين را منادید اربعیبا. بان و پاسدار اخالق بودندیشه پشتیهم تین دارد که اهل بیگونه امور نشان از ا نیا
م و یقرار ده يساز عهیدعوت به ش يبرا يا لهین را وسیاگر اربع. م بودیبا کارکرد معطوف به امت و اسالم خواه ینین صورت، شاهد اربعیدر ا

 145.میا انجام داده یم که اهل تسنن  احساس خطر و مقابله به مثل کنند، قطعاً و بدون شک کار ناصوابیباعث شو

 

 

  

  

 يمحمد یدکتر عل

  

  ) نیاربع یکارکرد تمدن: محور(
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  ن در برابر تمدن مدرنیکارکرد تمدن سازانه اربع

با  یخیک ظرف تاریم که ما در ید توجه داشته باشیباشد، با يساز امکان تمدن يبرا یطیجاد محین حادثه این کارکرد ایتر اگر مهم
داشته  یمتفاوت یست و سبک زندگیط زیتوانند مح یرا قانع کند که نم يتمام جامعه بشرم که توانسته یک تمدن مدرن مواجه هستی

دارد، آن است  ین تمدنین در مقابل چنیکه واقعه اربع ين کارکردیتر مهم. رود یات جلو میشدن ح نهین تمدن به سمت بهیباشند و ا
را تجربه  ییها رند، دركیگ یقرار م يا ن حادثهیا در دامنه جاذبه چنه که انسان یزمان .دهد یگر را بروز مید يا از نشئه ییها که رعشه

در حال  یشیها گشا انسان ين، در عالم وجودیبنابرا. گر بسته شده استید يها ها در ساحت تمدن ن دركیکنند که اساساً باب ا یم
   .کنند یگر را تجربه مید یاتین جذبه، حیاست که در اثر قرار گرفتن در ا يریگ شکل

  

  

 )ن با تمدن مدرنیاربع یتمدن اسالم يمواجهه : محور(

  نیاربع یو جهان يـ منطقه ا یملّ يت هایظرف

عاشورا سخن  يها و کارکردها تیم، درباره ظرفییگو یآن سخن م یاجتماع يها تیو ظرف یخین حادثه تاریکه در مورد چن یزمان
  : کنم یان میها را در سه سطح ب تین ظرفیا. مییگو یم

کنم، منظورم آن است که  یت صحبت میکه از ظرف یزمان. یجهان يها تیو ظرف يا منطقه يها تی، ظرفیملّ يها تیکارکردها و ظرف
 یم از مواجهه با تمدن مدرن شانه خالیتوان یتمدن مدرن، دارد و ما نم یعنیبش، یمستمر با تمدن رق يا ن تمدن مواجههیاساساً ا

ها و  ها، امکان تین ظرفیل این دلیبه هم. کرده است، محل تحقق تمدن شماست ییفرمانروا يکه ادعا ییقاً آنجایم؛ چون دقیکن
  .میرا در مقابل تمدن مدرن برطرف کن یتمدن اسالم يریگ م موانع شکلیدهد تا بتوان یرا به ما م ییابزارها

 

  

 )یو اجتماع ين و تحوالت فردیاربع: محور(

  ثارینه شدن فرهنگ این و نهادیاربع یـ اجتماع یفرهنگ يفضا

که ناظر ( یا فرهنگ مردم، فرهنگ تخصصی یفرهنگ عموم: ، خود شامل سه سطح استین در سطح ملّیاربع يرو ادهیپ يها تیظرف
که در عاشورا و  ییها نهی، زمیدر سطح فرهنگ عموم. رانان ت و حکمیا فرهنگ حاکمیران یو فرهنگ مد) به ساحت علم است

از  یژگیروزمره خود و یکه در زندگ ییها گردد آدم یشود، سبب م یجاد میاء اهللا ایت حب اهللا و محبت اولیبا محورن یاربع
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گران را یثار و دیضرورت ا یعنی کنند؛ ثار را تجربه یاز جمله ا يمعنو يها لذت يسر کی دهند، در آن فضا یرا بروز نم یخودگذشتگ

کنند  یهم احساس م يداشت؛ از نظر فرد يگریتوان جامعه د یکنند که م یها احساس م د و آدمشو یبر خود مقدم داشتن به شدت درك م
  . شان بسته بوده است يهاست بر رو چه آنها سالیبرند که در یامور م يسر کیاز  ییها که لذت

و  يان تمدن مادیاست که بن یخواهثار در مقابل فرهنگ خودیپس، مؤلفه اول فرهنگ ا. شود یا میآنها اح يب، ذائقه معنوین ترتیبه ا
  .است ییایدن یزندگ

  

  

  

  )نیاربع يدر فضا يتحول فرد: محور(

  نیاربع یـ صفات یتیترب يمتأثّر از فضا ینیت دیدرك مفهوم عقالن

د یسکه زائر  نین، مفهوم خدمت و ایکنند؛ بنابرا یشتر خدمت میگران بیهستند که به د یعاقل کسان يها آدم یین فضایدر چن
کردند که شما چرا  یمصاحبه م یرا پخش کرده بودند که در آن با فرد عرب یپیکل .ار عاقالنه استیشرافت و احترام دارد، بس 7الشهداء

که خرج  يناریکردم که هر د یم ياول، محاسبه ماد يها کنم که در سال یگفت من کتمان نم یاو م. دیکن یم یرسان به زائران خدمت
که  یاما مدت. میدید یدهد و آن را به چشم هم م یو کسب و کار ما برکت م یبه زندگ 7دالشهدایس یعنیگردد؛  یر برمنایکنم، سه د یم

ن کار را یم که ا ا دهیرس ییاآلن به جا یکردم، ول یآن م يو ثواب اخرو 7دالشهداین کار را به خاطر سیگذشت توبه کردم و باالتر آمدم و ا
ده ینه ـ فایت هزیک نوع عقالنین یا. است ینم، کافیدهد خسران نب ین که اجازه مینه به خاطر آخرت، بلکه همکنم،  یا مینه به خاطر دن

  .کنند یبه مسائل نگاه م يگریرند و زرنگ جور د يها مهم است که آدم یلیت خین عقالنیا يریگ شکل. است

  

  

  )ت کاذب افرادیهوان رفتن ین با از میاربع يدر فضا یو اجتماع يتحول فرد: محور(

نیاربع یتیترب يمتأثر از فضا يشکسته شدن مناسبات ماد  

ت کاذب یفه، به افراد هویان سقیتمدن غرب همانند جر. است يدارد، شکستن مناسبات ماد یتیافتد و اثر ترب یکه م یاز اتفاقات یکی
شان ی، مقابل ا7یها در دوران پنج ساله حکومت حضرت عل تیکه شخص یاصل يها از علت یکید یخ را مطالعه کنیشما اگر تار .دهد یم

  . کاذب به وجود آمده بود یسالۀ گذشته مناسبات اجتماع 25ن بود که در دوران یستادند ایا
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شود که همه افراد، اعم  یجاد میفضا ان یدر ا یاما امکان. ستا) ع( یبا حضرت عل یهمراه یمانع اصل يجاد مناسبات مادین، ایبنابرا
، آثار یژگین ویا. کند یکشد، خلع منصب م یدك میرا  یدارد و لقب یکه عنوان یو دکتر و مهندس و هر کس یت اهللا و روحانیاز آ
  .ست کنندیت کاذب خود زیرون از هویرند که بیگ یاد میها  دارد و انسان ياریبس یتیترب

 

  

  )است يتمدن ساز ين که الزمه یاربع يدر فضا یر فرهنگتکثّ: محور(

  یت ما در مواجهه با تکثّر فرهنگیت ظرفین و تقویاربع ییمایراهپ

ان عراق یعیما به نسبت ش. است یما در مواجهه با تکثر فرهنگ  در حوزه فرهنگ، پوشش ضعف ییمایپ ن راهیگر از آثار اید یکی 
گر مواجه یان و مذاهب دیروان وادیم؛ چون ما با پیندار ین است که در درون کشور تکثر فرهنگین ام و آیدار يک ضعف جدی
 یتین حفظ اصول هویده باشد که در عیرس يبه سعه صدر ین است که فرهنگ عمومیا يساز که الزمه تمدن یم؛ در حالیستین

  .را داشته باشد یگران و هضم تکثر فرهنگیخود، قدرت تعامل با د

  

  

  

  

  )و سکوالر يماد يل هایتحل ين، نقض کننده یاربع: محور(

  لگر و متخصصیتحل يجامعه  يش موانع فکریپاال يبرا ین، فرصتیاربع

ما  ین است که فرهنگ تخصصیاز آنها ا یکیما کمک کند که  یتواند از چند جهت به فرهنگ تخصص ین میاربع ییمایپ راه
 يها مقدم هستند؛ مثالً شما با درك ینید يها لیبر علم و تحل ینید يها از موارد تحقق ياریدر بس. ابدی یمطالعه م يبرا یموضوع

  . دیدفاع مقدس را توسط فرماندهان جنگ رقم بزند هشت سال یا توانسته يا الجمله یف

محاسبه  يگریم، طور دیکرد یم یات طراحیم و آن موقع که عملیدیم چطور جنگیدان یکنند که اآلن نم یها اذعان م ن آدمیهم
ن فرصت را در یه و ادا کردیگر است که ظهور پیاز عالم د يا نمونه يرو ادهین پیا. ل، تحقق بر علم مقدم بودین دلیبه هم. میکرد یم

  . کنند ارتباط برقرار  يده زنده و ساریک پدیگران ما قرار داده که با  لیار تحلیاخت
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. است يماد يها لیتحل يها از نقض یکی ینید يا دهین است که مواجهه با پدین آنها ایتر ن ارتباط برقرار کردن چند ثمره دارد که مهمیا
ن را دارد، اگر یل اربعیقصد تحل یدانشمند و متخصص یوقت. شود یو سکوالر م يماد ينظر يها از چهارچوب یو باعث اصالح سطح

ل منسجم در ابعاد یشود و قدرت تحل یل آن دچار اعوجاج میده نباشد، در تحلین پدیل او متناسب با ایتحل ينظر يها انیدستگاه و بن
 یژگیک وی یژگین ویا. کند یو سکوالر را نقض م يماد يها لیل تحلده در عمین پدیل، خود این دلیبه هم. مختلف آن را نخواهد داشت

  .جامعه مختصص ماست يش موانع فکریار مهم و مؤثر در پاالیبس

  

 

  آن  یب شناسین و آسیاربع: محور

  م آن هایترم يو راهکار ها ن یاربع يمسئله ر یب پذیفهم نقاط آس

که  يا دهیهر پد. ن نقاط استینه کردن آنها در مقابل ایر و بهیپذ بیما، فهم نقاط آس ین حادثه در فرهنگ تخصصیگر از ثمرات اید یکی
تواند به فرهنگ  ین حال که میدر ع یل آن در فرهنگ تخصصیراست و تحلیپذ بیابعاد مختلف است، آس يمخلوق و دارا

  .مینه کنیر مسئله را بهیپذ بیم ابعاد آسیآن کمک کند تا بتوان یشناس بیتواند به آس یکمک کند، م یتخصص

 

  

  )ینیبر انسان تراز د یاقتصاد مبتن یبه منظور طرّاح ین در فرهنگ تخصصیل اربعیتحل: محور(

  ین به کمک فرهنگ تخصصیع اربعیر کردن وقایتکرار پذ

ستند؛ مثالً ما یر نیکنند، تکرارپذ یکه از بستر تخصص عبور نم ییها دهیپد. ر کندین حادثه را تکرارپذیتواند ا یم یفرهنگ تخصص
  .میر کنین روابط را در حوزه اقتصاد تکرارپذیم همیتوان یم

م که ین هنر را نداریما چرا ا). شود یهزارتومان خرج م 600تا  500ن یهر زائر ب يبرا(دارد  يآور سرسام ین گردش مالیاربع ییمایپ راه
 یکه در سطح فرهنگ عموم ین اتفاقیگر، ایر دیبه تعب! م؟یدر حوزه اقتصاد مشارکت بده يا ینیزه دین انگیبر چن یافراد را مبتن

لش کند تا بتواند اقتصاد یرا بشناسد و تحل ینید انسان تراز دین فرهنگ بایا. ل شودید خوب تحلیبا یافتد، در فرهنگ تخصص یم
  .کند یمدرن، را طراحک یبر انسان تراز، نه انسان اکونوم یمبتن
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  )يران به منظور رفع موانع تمدن سازین توسط مدیت اربعیل واقعیتحل: محور(

  در سطح حاکمان يو رفع موانع تمدن ساز ینیاربع يحاکم بر ماجرا یفرهنگ يفضا

ن یدارند به ا یسخن يرهبرمقام معظم . کند یکمک م يساز ان به رفع موانع تمدنین جریاآن است که  یمحور سوم در فرهنگ ملّ
د ملت خسته است؛ خودش یگو یدهند؛ خودش خسته است، م یخود را به مردم نسبت م يها ران ضعفیاز مد ياریمضمون که بس

ن و یحادثه اربع. د به مردم فشار آمده استیگو ید ملت کم آورده است و خودش تحت فشار است، میگو یکم آورده است، م
 یران است که درك درستیمد يبرا يک تذکر جدیزشان، یآم مسالمت یستیز و مشارکت و هم يریت خطرپذیها و ظرف ل انسانیتحل

وارد بحث  یرد تا وقتیران ما قرار بگید مورد توجه مدین بایت اربعیل واقعیتحل یعنی. دا کنندیپ يدار نیاز مفهوم مردم و مفهوم د
در  ینید يساالر دانند، درك کنند که اگر مردم یم یا محور راه انقالب اسالمآن ر يشوند که مقام معظم رهبر یم ینید يساالر مردم

ران ماست که اصل آن تابع یمد يجد يها از ضعف یکین یا .آن عرصه وجود ندارد يها دا نکند، امکان بازشدن گرهیتحقق پ يا عرصه

 یخاص یبسته و طبقه اشراف یتیریمد يها طیجنگ در محبعد از  یبودند، ول یخوب يها ها در زمان جنگ آدم نیرا همیشان است؛ ز طیمح
 يها د و در کوچهیر هم که باشیزب. شود یها م شدن انسان خورد که باعث خراب یمات گره میتصم يسر کیشان به  رند و منافعیگ یقرار م

ن یبه هر حال، ا. دیکن یعلم م 7یر را مقابل حضرت علید، همان شمشیریقرار بگ یط خاصیدر مح ید، وقتیر ببریهاشم دست به شمش یبن
ن تجربه را درك یکه ا يریدرك کنند و به نظرم مد ین تجربه را به خوبید ایآنها با. ران را به شدت متأثر کندید فرهنگ مدیاتفاق با

د، یه نمایتک ت آنهایسخت بر حما يها ت کند و در عرصهید مسائل آنها را رعایکه با ییایها و رعا کند، نگاهش نسبت به انسان یم
 .شود یمتفاوت م

  

  

  )نیارتباط با جهان اسالم در اربع: محور(

  اختالف عرب و عجم رفعن و یاربع

تواند  ین حادثه میا. دارد یخیتار يا ارتباط با جهان اسالم، اختالف عرب و عجم است که سابقه يما برا يجد يها از ضعف یکی 
ار متفاوت یو بهداشت مردم عراق با ما بس ییدم؛ مثالً فرهنگ غذاین امر را دیاز ا ییبایز يها بنده نمونه .ن اختالف را مرتفع کندیا

 يچا. زیگذارند سر م یدهند و م یها را در آب تکان م گذارند و هر بار استکان یک ظرف آب میرا در  ياستکان چا يادیاست؛ تعداد ز
ن غلظت یبه ا يست و چایسازگار ن یرانینها با ذائقه ایمتوجه شدند که ا ین پارسال وقتیهم اما. است یظ و تلخیار غلیبس يآنها هم چا

ن یا. کردند یک بار مصرف عرضه می يها وانیرا در ل يتر نگ کم يو چا یرانیا يزدند چا یشان مهم است، داد میخورد و بهداشت برا ینم
 .ت فرهنگ خود اصرار نداردیکند و بر رعا یم تیرا رعا ین دوگانگیا یآن فرد عراق. ک اتفاق مهم استی
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 )یعه و سنّیان شین میوحدت آفر ین، اجتماعیاربع: محور(

  یعه و سنّیش ين و پوشش اختالف هایاربع

ن، یاربع ییمایپ م که در راهیاما امروز شاهد آن هست. است یعه و سنیدارد، اختالف ش یخیتار يا ها که آن هم سابقه گر از اختالفید یکی
ن یالبته در حج هم ا. شود یم یعه و سنیمحور اجتماع ش یعیش یمهم است که منسک یلین خیا. شوند یعراق هم همراه م يها یسن

که حضور  ید؛ در حالیکن یم و شما در اجتماعات ما شرکت مین هستیهستند که ما خادم الحرم ید آنها مدعیشا یافتد، ول یاتفاق م
  .کند یجاد میا یبستگ است که هم یار مهم فرهنگیک حادثه بسیعه یت در جامعه شیفین کین سطح و با ایها در ا یسن

 

  

  )يت محورت و ملّیتمدن سکوالر و قومقابل آن در م ين و امت محوریاربع یتمدن اسالم: محور(

  نیاربع ییمایحاکم بر راهپ یاسیس يفضا يتقابل با دشمن بواسطه 

 یعنیشود؛  یهضم م 7اء اهللایت در محبت اولیمسئله قوم ییمایپ ن راهیدر ان است که یار کار شود، ایآن بس يد رویمسئله سوم که با
» یمنافع ملّ« يدیت را در مفهوم ملّت که حول واژه کلیمدن سکوالر عامل قومت. شود، نه ملّت یت در مفهوم امت منحل میقوم

ن حادثه در یبوده است، در ا یخیاز عوامل اثرگذار در حوادث تار یکیت که یمفهوم قوم یشود، هضم کرده است، ول یجمع م
ها بوده است،  تفاخر يسر کیمنشأ  ت همراه است،یت چون با مفهوم تعصب و عصبیمفهوم قوم. گردد یک مفهوم باالتر منحل می

با 7اء اهللا یمحبت اول يرا در فضای؛ زرا به دنبال ندارد یکه آن آثار منف یرد به صورتیگ ینجا احساس عزت و افتخار شکل میدر ا یول

شتر یهم ب یس شرمندگشود، احسا یشتر میب یرسان که داشتند، هر چه خدمت يت به صبریکه آنها انجام دادند و با عنا یتوجه به اقدامات
است که  یت در مفهومین شکل انحالل مفهوم قومیتر فین لطیا.ردیگ یا هم شکل نمینت دنیاحساس تفاخر به ز یشود و حت یم

ن مسئله از نظر یانجامد و ا یچ وقت به تکبر و تفاخر نمیکند که ه یمنحل م يرا در امر یو قوم یت و شرافت ملّیت قومیماه
ها و  رهیاز عش يا مثل عراق وافغانستان اساساً مجموعه یید که کشورهایتوجه داشته باش .ت قابل مطالعه استبه شد یشناس جامعه

 یخواه تعادل آنها تابع سهم. بر آن حاکم باشد یستند که منافع ملّیران نیاند و مثل ا دهیک بده بستان به تعادل رسیها هستند که در  تیقوم
 ییت باالیتوان ظرف یم» اء اهللایحب اول«و » ریحب الخ«مثل  یمیت به مفاهیاما با عنا. رسانند یه تعادل مب یخواه است و کشورشان را سهم

  . حوادث منطقه است، منحل شود یت که عامل اصلیجاد کرد که مفهوم قومیا یمتفاوت يپرداز جامعه يرا در منطقه برا
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  )یآرمان ين، نماد جامعه یاربع: محور(

  و اسالم سکوالر یو در تقابل با اسالم داعش یآرمان يجامعه  از ين، نمودیاربع

ن حال شعار ین است و در عیمت يساز از جامعه یبر صورت یو مبتن ین شکل از حضور که کامالً عقالنین با ایحادثه اربع
ت تفاهم یظرف یه در جامعه جهانما باشد ک یاز جامعه آرمان يتواند نمود یو مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم را دارد، م یطلب عدالت

  146. ردیو اسالم سکوالر قرار بگ یتواند در مقابل اسالم داعش یدارد و م ییباال

 
  

  

  

 يمولو یمجتب يآقا

  

 )اء کننده عاشورا و اسالمین، احیاربع: محور(

  اء کننده عاشورا و اسالمین، احیاربع

جاد رابطۀ ین باعث ایحول محور اربع یل مردمیبد یحرکت بزرگ و بل شدن آن به یتا به امروز و تبد 7نیامتداد حرکت امام حس
ر یشود و تاث ین حادثه و متعاقبا اسالم میاء و بزرگداشت ایباعث اح ین حرکت مردمیا. شده است یدر اجتماع اسالم یستیهمز

 .شده است يح بشریصح یل بر اساس مبانیاص یات انسانیف و حفظ روحین حضور در تلطیا

 

  

 )اسالم ییاین و پویاربع: محور(

  اسالم ییاین و پویاربع

                                                        
 ٩۴سال /  ھ الّسالمین علیلقاء الحس ين المللیب يکنگره . ١٤٦



 

١١٢ 
 

  . ن قرن اعالم شودیاسالم بعد چند ییایشود پو ین حالت باعث میو انعکاس آن در جامعه در بهتر یم مردمیحرکت عظ

  

  

  )دشمنان يبرا يدیجهان اسالم و تهد يبرا ین، فرصتیاربع: محور(

  ن بر افرادیم اربعیعظ يرات واقعه یتأث

و انزوا  ییاعتماد به نفس و عدم احساس تنها یو به دست آوردن نوع ین واقعه بر افراد احساس افتخار درونیر ایتاثن یتر مهم
 یا روزمرگیمدرن و  یزندگ يها يریافتد زنده شدن نفوس مردم است که در اثر درگ ین حرکت اتفاق میدر واقع آنچه در ا. است
 يویر مسائل دنیا اساسا درگینداشته باشند و  ین احساسیچن یاست و اگر هم برخ دچار غفلت شده يماد يایک شدن به دنیو نزد

 .شود یشان زنده میا يها د در دلیام يها کنند و بارقه ینم یین حالت احساس تنهایتر نیینشده باشند، با توجه به مسئله فوق در پا
فرد با . قرار داشته باشند يدین سطح نا امیتر نییکه افراد آن در پااست  يا ا، جامعهین جوامع دنین و موثرتریتر ن، فعالینکه بهتریچه ا

ن یشود خود را در ا یند اما حس اعتماد به نفس او موجب میب یها م از انسان یان انبوهیم گرچه خود را در مین حرکت عظیشرکت در ا
 یبداند، چراکه جامعه اسالم یقبال جامعه اسالم ف دریح وظایو انجام صحن متقابل ید يجامعه زنده فرض کند و خود را موظف به ادا

  .دینما يادآوریزنده بودن را درون او  یعنیم ین روح عظیتوانسته است ا

در مورد اسالم بدون مرز و فارغ از حدود  ییآنچه که عالمه طباطبا ن مورد اشاره نمود کهیتوان به ا ین واقعه بر افراد میگر آثار ایاز د

ه اتحاد یدر سازنده است و  یجاد شود که هنوز امت اسالمین حس درون افراد جامعه ایفرمودند، به منصه ظهور برسد و ا یت میو مل
متحد در مقابل جهان کفر  یتعداد کم ول با وجود یست حتیبا یتوان و م ینکه میتوان در جهان ثبت کرد و ا یرا م یچه اتفاقات

  ). 249: بقره(» ره باذن اهللایله غلبت فئه کثیکم من فئه قل« ستاد؛ یا

است که با مشاهده آثار رعب مستکبران عالم از  یستادگیت مبارزه و ایزه و تقویجاد انگیافراد ا ين حرکت رویرات ایگر تاثیاز د
که باعث  ینکه تنها عاملیو ا) 14:حشر(» یا و قلوبهم شتیتحسبهم جمع« برند که  یم یم پیره از قرآن کین آین واقعه به ایانجام ا

  .است يشود عامل وحدت و برادر یم یامت اسالم يروزیپ

 یدانیجاد مین نکته اشاره کرد که حضور افراد مختلف از اقشار گوناگون اجتماع باعث ایتوان به ا ین حرکت باز میا ير فردیدر مقام تاث
 يبرا یر است محلینظ یکه در جهان ب یمیعظ یین گردهمایچن. گر استیکدیع از تبادل اطالعات و آداب و رسوم و فرهنگ به یوس
اد یدر عصرظهور  یدر جهت تحقق جامعۀ آرمان یتوان از آن به عنوان گام یاست و م یو اجتماع يح روابط فردیل و تصحیتعد
 يبرا يدیگر جمع کند، امیکدیگوناگون را کنار  يها و خطوط فکر یژگیق، ویختلف با عالبتواند افراد م یکه عامل یهنگام. کرد

د ظهور یجامعه اسالم از جهت پررنگ شدن ام يد برایجوامع متخاصم و مستکبر جهان است؛ ام يبرا يجامعه اسالم و هشدار
داشته باشد  یین عوامل اتحاد زایتواند چن یم ینیکه د ین جهت که هنگامیجوامع مستکبر از ا يو هشدار برا 7عصر  یحضرت ول

  .نمود یستادگیتوان در مقابل آن ا یچگونه م
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 )ن و خانوادهیاربع: محور(

  ن ساختار اجتماعیر آن بر خانواده به عنوان مهمترین و تأثیاربع

 يشدن برا یگاه اجتماعین جایتر ن کرد؛ مهمیین گونه تبیتوان ا ین واقعۀ بزرگ را میخانواده در ا يک از اعضایت حضور هریاهم
است که  ین نقطۀ جمعیها، خانواده است به عالوه خانواده اول فرهنگ و آداب و رسوم و خصوصا ارزش يریادگیافراد و در واقع 

ن یا از یانیش را بروز دهد لذا حضور فرد در هر جریخو يها ها و استعداد ییتواند در آن توانا یشدن م یند اجتماعیهر فرد در فرا
  .گردد یز میر بر خانوادة فرد نیر قرار دادن خود شخص باعث تاثیدست پس از تحت تاث

نه سازد و به نسل بعد انتقال دهد در یت کرده، نهادین مسئله را در خود تثبیکه بتواند ا ین رکن اجتماع در صورتیتر خانواده به عنوان مهم
ها به سمت انتقال  شود حرکت خرده فرهنگ یر در سطوح کالن اجتماع مییآنچه باعث تغ. ر خود قرار داده استیواقع جامعه را تحت تاث

رد که اجزاء آن بتوانند درك یگ یقرار م) یاسالم يبر مبنا(شرفت یر پیح در مسیک جامعه به طور صحی یزمان یعنیواحد است،  یمیمفاه
  .موجود در آن جامعه داشته باشند يها از ارزش یحیصح

را قبل از ورود به اجتماعات  ینیو د یفرهنگ يها ل دهنده خانواده بتواند ارزشیاز اعضاء تشک یکیرد به عنوان که ف یهنگام
ح حفظ کند و در یناصح يها انیدارد که بتواند خود را از گزند افکار و جر يشتریکند، احتمال ب يساز یتر در خانواده درون بزرگ

ار یبس يمانند خانواده و توسط اجتماع، امر یک امر خارج از اجتماع کوچکینه شدن ینهاد .اجتماع واقع شود يموثر برا يواقع فرد

افت یتوان در ین نکته میبا توجه به ا .تر است ار سختیان آماج نظرات متفاوت بسیح در میدا کردن راه صحیمشکل است چراکه اصوال پ
ان فرد و خانواده یاست که م ير و تاثرین رابطه تاثیمانند اربع ینید ین علل شرکت افراد در مناسبات اجتماعیتر از مهم یکیاصوال 

ن مورد واقعه یدر ا(ن ین سه عامل فرد، خانواده، و دیک از این موضوع که واقعا کدام یا یبررس .ش از حضور فرد شکل گرفته استیپ
توان خانواده و فرد را در عرض هم قرار  یان شده میب گسترده دارد؛ اما با توجه به مطالب یاز به بحثیت دارد نیارجح يگریبر د) نیاربع

  .ک استیار نزدیان فرد و خانواده بسین رابطه میداد چراکه حرکت ا

  

 

  )ن و خانوادهیاربع: محور(

  نیف در قبال دین و شناخت وظایام اربعیافت پینقش خانواده در در

خانواده  يتواند از کارکردها یز میدارد ن ین و جامعه اسالمید نسبت به یفینکه فرد چه وظایص این و تشخیام اربعیافت پیاصل در
ابد که نسبت ی یرد که فرد به صورت ناخودآگاه در میگ یشکل م يشدن در خانواده به نحو ین مراحل اجتماعیاول. محسوب گردد
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ر افراد جامعه، خود اجتماع یسا شود فرد خود را نسبت به ین حس به فرد باعث میح ایانتقال صح. دارد یفیخانواده وظا يبه اعضا
ن، یف افراد نسبت به دیاز وظا یکیان شد ی، همانطور که در ابتدا بمسئول بداند) شیا در واقع خالق خوی(ن یو د یبه عنوان مفهوم کل

را یاجتماع است، زفه در قبال جامعه و افراد آن یفه در درجه بعد همان انجام وظین وظیتر ا قیدق یاست که با نگاه یم شعائر الهیتعظ
م چه ین نقش خانواده در انتقال مفاهیم که اولیابی یلذا درم. ن استیهدف بزرگداشت شعائراهللا توجه دادن مردم نسبت به خداوند و د

  .او در اجتماع خواهد گذاشت یر تعالیبر حرکت فرد و انتخاب مس يریتاث

  

  

 )نیمتقابل خانواده، فرد و اربع يرابطه : محور(

  افراد از دو منظر ين بر رویحرکت اربعر یتأث

اگر افراد شرکت . زبانیافراد م يافراد شرکت کننده و رو ير گذار است؛ بر رویافراد تاث ين از دو منظر رویحرکت متقابل اربع
ان یب یت به مبانر مشاهده نکنند اعتماد خود را نسبین مسیآثار آن نوع معامله با خداوند را در ب یو حرکت جمع يرو ادهیکننده در پ

ن یبا ا ینکه حرکتی،البته اشود یم یو جمع يف حرکت فردین امر باعث تضعیدهند و خود هم یشده در قرآن و خانواده از دست م

م ین حرکت عظیاز اصول ا یکین نکته را در نظر داشت که ید ایست مد نظر است،اما باین يعظمت در تمام وجوه متعلق به مباحث ماد
  .رسد یمحال به نظر م يکشور عراق امر یت کنونیبا وضع یتین جمعیاست وگرنه ادارة چن یان خودجوش مردمیم و جروابسته به نظ

درك  يو چه در بعد معنو ين تجارت پر سود با خداوند را چه در بعد مادیر این هستند تاثیریسا يرایکه پذ يگر افرادیدر بعد د
نمانده  يم برجاین حرکت عظیاز ا ين قرن اثرین گونه نبود تا به حال پس از چندیگر انکه ایاند اما با درجات متفاوت، چه ا کرده

 يم به مسائل مادین حرکت عظیان مطالب فوق ناظر به محدود کردن و متوقف کردن ایبود، البته مجددا الزم به ذکر است که ب
ح داشته باشند یچه مردم انتخاب صح-ده است ینرس يروزیخ به پیدر تار یچ انقالب و حرکتیه یست و اصوالً بدون اقبال مردمین
ن رابطۀ متقابل خانواده، یبنابرا. امبران قابل مشاهده استیائمه و پ یها در زندگ تین عدم موفقیازا ياریبس يها نکه نمونهیکما ا - ریا خی

نه یزم ین حرکت مردمیها است و ا رزشا ينه سازیح است که خانواده محل آموزش و نهادیقابل توض ینجا به خوبین در ایفرد و اربع
  .است ينه سازین نهادیظهور ا

  

  

  )ن و خانوادهیاربع: محور(

  نیمختلف خانواده در نظام اربع يکارکرد ها
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ثار در تک تک ین مطرح است مباحث مربوط به ایآن در نظام اربع يها که در مورد موضوع خانواده و کارکرد یاز جمله مسائل
گر بحث یمورد د. نه شودیشه در فرد نهادیهم يکند تا برا یرا ط يرید از خانواده تا اجتماع مسیکه با ن حرکت استیمراحل ا

دة مهم یا .ها است تید و بند مرزها و ملیها و به دور از ق نهیبودن آن در تمام زم يروزیو خواستار پ یعالقمند بودن به امت اسالم

ها و  ش با خواستهیق ارائه خدمات خوین در تطبیاربع یزبانان مردمیر رفتار مییتغ توان در یدر درجۀ اول را م یبودن امت اسالم
 يا و منطقه ین برده است و تعصبات قومین مسلمانان جهان از بین واقعه مرزها را در بیمشاهده نمود و در واقع ا یهر قوم يها فرهنگ
  . ان برداشته استیرا از م

 يان است، چراکه آنچه مدعایآن توسط جهان ين حادثه و تماشایدر ا يو برابر يبرادر يمعنان واقعه به ثمر نشستن یگر ایر دیتفس
 ییها ک طرفه به خانوادهیک خدمت یز ین تناقض نیقابل مشاهده است، ا یان امت اسالمیاست، در واقع در م یر اسالمیغ يمکاتب بشر

غلط انتقال  یذهن ین حرکت، نقد مبانیت شونده در ایچراکه اصول رعار مسلمان است، یا غیدر جوامع مسلمان و  یراسالمیبا تعصبات غ
  .ها به فرزندان و بالتبع جامعه است افته از خانوادهی

  

  

  )نیان اربعیم جرین در تعظیمتقابل فرد، خانواده و خود اربع يرابطه : محور(

  نینظام اربع يک طرفه یرات یتأث

 يا فردیر مسلمان باشند و یها و جوامع غ ن افراد در خانوادهینکه ایچه ا. دیبشر آماده نمانوع  يت را براینۀ هدایست زمیبا ین مید
اسالم  ياز ادعاها یشگاهیم در واقع نماین حرکت عظیا. باشند یدر جوامع اسالم یح، ولیصح یفاقد اصول اسالم يها در خانواده
ن مورد به چشم یم شعائراهللا در ایت تعظیل اهمیاز دال یکی. فه دارد توجه مردم جهان را به سمت خود جلب کندیاست و وظ

  .گر باشد تیتواند اسالم کامل و هدا یان، نمیعرضه به جهان يبرا یچ محلیو بدون ه يرا اسالم منزویخورد، ز یم

. ان استیان جهانیارزشمند خود در م یع مبانیغ وسیان مختلف جلب توجه و تبلیدر اد یجمع يها نییحرکات و آ يفلسفۀ وجود
در  يا ن کنندهییخود نقش تع يتواند به خود یم یه اتحاد، حتیدر سا یها و مناسک اسالم نیین و تمام آیک طرفه اربعیخدمات 

ت خانواده، یاند، چراکه هدا بهره بوده یح بیر صحیدر مس یت خانوادگیداشته باشد که از وجود ترب يت افرادیجلب نظر و هدا
ن یاز ا یز تنها بخشین 7نیام امام حسیگر قیبه عبارت د. ندیآ یت خداوند متعال به حساب میرنامه هدااز ب یجامعه و افراد جزئ

 يریپذ و جامعه يریپذ ها در نظام نقش ح خانوادهینقش صح يفاید توجه داشت که بدون ایز باین نکته نیاما به ا. ت استیبرنامه هدا
  .ن را داشته باشدیفهم مسئله د تواند به عنوان نظام کل توان یافراد، جامعه نم

توان آثار آن را  یز مین یاجمال یده است، اما با نگاهیچیار پیبس يم در تمام سطوح اجتماع امرین واقعه عظیر و تاثرات اینظام تاث یبررس
ا جزء به کل در یء و ن نظام فارغ از هرگونه نگاه کل به جزیش در سطوح مختلف ایمایپ. افتین واقعه دریدر تمام جوامع مرتبط با ا

قائل شد  یان آنها فرقیتوان م یاند که نم دهیدرهم تن يها به نحو ن ساختاریک از ایسازد که هر ین امر را به ذهن متبادر میرات، ایسطح تاث
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ا، منسجم یوحرکت پ: قابل فهم است یم در نظام تمدنین حرکت عظین دستاورد ایتر آنچه به عنوان مهم.مقدم شمرد يگریرا بر د یکیو 
 یافت که نظام حرکتیتوان در یند تمام مطالب فوق میاز برآ. اسالم است یل جامعه آرمانیو هدفمند نظام تمدن ساز اسالم به سمت تشک

ن حرکت ین در حال حرکت است و آنچه از این در سه بازه فرد، خانواده و خود واقعه اربعیچون واقعۀ اربع یم مسئله بزرگیافراد در تعظ
توان به  ین میاست، همچن یو خدمات متقابل اسالم و بشر در همه سطوح از فرد تا جوامع انسان ییایشود؛ رشد، پو یناوب حاصل ممت
ن مقدمه یشود که ا یم یم خود جوامع اسالمیتاً منجر به تحکینها یم نظام خانواده در اسالم و جوامع اسالمیافت که تحکین نکته دریا

  147.سعادت نوع بشر است

 

  

  

  

  یم خانیدکتر ابراه

  

  )نیام اربعیدر ا یو اجتماع يتحوالت فرد: محور(

  معمول یاجتماع يات هایمتفاوت از ح ،نیام اربعیحاکم بر ا یـ اجتماع یفرهنگ يفضا

مات روز مره، ناگاه از جا کنده یاز سنخ تصم یمیبدون اراده و تصم یین واقعه گویاز ا ییدن صحنه هایبا د يارینکه چگونه افراد بسیا
ش، یخو یکه در طول سال در حال جمع مالند و به فکر مشکالت زندگ يارینکه چگونه افراد بسیا. شوند ین سفر میشوند و عازم ا یم

. ندینما ینه میادگان هزیحتاج پین مایند و تمام آنچه را که در توان دارند در راه تامینما یمشاغل و مشکالت صرف نظر من یناگاه از تمام ا
اده به کربال یخود را پ یبا عصا و به هر سخت ین واقعه حتیند، دراینما یم ی، اظهار ناتوانياده رویا پیو  یکه به اندك سخت ینکه کسانیا
تر است  زیار ناچیگر که بسیابد و حال آنکه در عبادات دی یها خود را طلبکار و مغرور نم ین همه سختیچ کس با اینکه هیا. رسانند یم

ن اجتماع خود یقائلند در ا ییگاه و آبرویخود جا يبرا یکه در تعامالت اجتماع یینکه انسان هایا. شود یمعموال گرفتار عجب و تکبر م
  . ندینما یفروگذار نم یچ خدمتید و از هدانن یادگان میقتا نوکر پیرا حق

ک یباشند فراتر از ظاهر، در باطن قلوب خود احساس  یو از هر سطح اجتماع یها از هر قوم و ملت ن جمع پر شور، انسانینکه در ایا
ن ین خاطر است که ایبه اهمه و همه ... آورند و  ید میپد يو برابر يسرشار از محبت و برادر ییند و فضاینما یم يو انس و برادر یرنگ

، تا یخود ولو به نحو مقطع يها تین اجتماع، از انانیدر قالب ا الشهداء  دیانسان ها، بواسطه شدت ظهور مودت نسبت به حضرت س
  . و خالص گشته اند یاله ییت هایاند و محل ظهور افعال و ن گشته یخال يادیحدود ز
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اد خواهند یهمواره آنرا به  ین خاطرات زندگیباتریاز ز یکیند و مقرّ به آنند و به عنوان ینما یز به وضوح آنرا درك میخود آنها نکه  يامر
که در آن  یکسان ين برایام اربعیا يادآوری. ندینما یق شرکت در آن را میتوف ين راه، باز آرزویفراوان ا يها یداشت و با وجود سخت

ماند و خالصه آنکه  یها م ایه رویگر است که گاه شبید یگر و با مردمانید یدر عالم یتجربه زندگ يادآوریمانند اند  شرکت کرده
 يها اتیر حیفراوان با سا یتیهو يها تفاوت يد که به وضوح دارایآ ید میت کربال پدین و با محوریام اربعی، در ایاجتماع یاتیح

 .است یمعمول دوران کنون یاجتماع

  

  )يفرا اعتبار يآن به گونه  یتیریمد يوه ین و شیاربع ییتمدن وال: رمحو(

  نیاربع ییدر تمدن وال یاجتماع يبودن کارکردها يفرا اعتبار

قت ین حقیم ایید تالش شود تا توجهات را به آن جلب نمایکه با ياز نکات محور یکی ییتمدن وال ين برکات وجودییدر تب
 یکین خود یرد و ایپذ یسامان م يفرا اعتبار ي، به نحوییدر تمدن وال یاجتماع يها ت و کارکرداز تعامال ياریبزرگ است که بس

ن یاز ا ییحال جلوه ها. است یو اجتماع ياز معضالت فرد ياریو حل بس یین عوامل ظهور برکات متعدد تمدن والیاز مهمتر

شتر آشنا یب ییم تمدن والیعظ يها تیتوان به ظرف یق مین طریو از اتوان مشاهده نمود  یم ینین حسیقت را به وضوح در اجتماع اربعیحق
   .شد

بود و  یب به محال میقر ينا امریقیرد یسامان پذ ین و اعتبارات اجتماعیر و إعمال قوانیصرفا با تدب ین اجتماعیاگر قرار بود که چن
ناممکن  ياز ابعاد گوناگون امر يا ن اجتماع و واقعهیچنت یریز اجرا و مدیها ن از توان دولت یمحال و حت يت آن امریفیبا لحاظ ک

ث یون نفر نه تنها از حیلیست میب ين غذایآنست که تام یین غذایتام ین اجتماعیچن يها ازین نیتر از ساده یکیبه عنوان مثال  .است

ها انسان متوجه حضرت  ونیلیم قلوب يفرا اعتبار يکه به نحو یاما زمان. ار مشکل استیع بسیت توزیریث مدینه بلکه از حیهز
ن ین نحو ایکالن، به بهتر يها تیرین مدیا یشود آنگاه بدون تمام یشان ذوب میت هایشان انانیت ایشود و در وال یم الشهداء  دیس
و بدون  ییوشه غذاها نفر بدون ت ونیلیلومتر فاصله، میها ک ها و صد شود و از ده یبرآورده م ین اجتماعیگر چنید يها ازین یاز و تمامین

م نهفته در یعظ ياز انرژ ییه هایتواند ال ین حقائق میدقت در ا. شوند یر مینظ ین معرکه بین رابطه وارد ایدر ا يا چ گونه دغدغهیه
قتا ی، حقیقیع و عمیوس ين انرژید و روشن کند که در صورت آزاد شدن چنیدا نمایرا هو ت ین اهل بیان و محبیعیش جامعه

  .دیان خواهد رسیبه پا یطانیش يها اتیتوان مقابله با آن را نخواهد داشت و دوران حکومت ح یچ قدرتیه

  

  

  )ين و تمدن سازیاربع: محور(

 يتمدن ساز یین، هدف نهایاربع
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 سور خواهدیم يدر تمدن مهدو يدر قبال انسان کامل، به نحو حداکثر یتحقق مقام فناء عرفان یعنیقت ین حقیهرچند که ظهور ا
ت انسان کامل ولو بواسطه یل والیدر ذ ییها ست بلکه هر جا که انسانین يمنحصر در تمدن مهدو ین فرهنگ متعالیشد اما ظهور ا
و به  یچنانچه در انقالب اسالم .را درك خواهند کرد ین مقام عرفانیاز ا ییها افته باشند بارقهیمان دست یقت اینواب او، به حق

در  یت و تحقق مقام فناء عرفانیبه مقام وال یافتن مودت الهین دوران دفاع مقدس، با شدت ین و همچنآ يریخصوص در اوان شکل گ
 یانقالب اسالم يتمدن ساز  تیرسد ظرف یبه نظر مافت و یبروز  یثار اجتماعیناب از تعاون و ا ییها از اقشار جامعه، جلوه یان برخیم
 ین افقید در چنیز بایرا ن يتمدن ساز ییدار آن جستجو نمود و هدف نهایجانبه و پا ت همهین محور و تقوید در همیز بایران را نیا

  148.ردیو اصالح قرار گ ییمورد شناسا يب جدیک آسید به عنوان یمسئوالن جامعه با یان برخیکه غفلت از آن در م یافق .م کردیترس

  

  

  

 ینیر عابدیدکتر نص

  

 )ینیان اربعیجر یب شناسیآس: محور(

 ینیان اربعیجر یشناسب یآس

امام  یعنین حرکت به صاحب آن، یت ایرین است که با حواله کردن مدیا ين حرکت بزرگ معنویا يها یشناس بیاز آس یکی
  . میکن یت خود نسبت به آن شانه خالی، از مسئول)ه السالمیعل(ا امام زمان ی) ه السالمیعل(ن یحس

هم یعل(ن یات حضرات معصومیل عنایجهان ذ يجات عزادار مرتبط با جلسات و دسته ن است که هر چند تمام امورِیاعتقاد ما بر ا
ما  يساز نهیو به یده ، سامانيزیر با برنامه ین امر منافاتیا یابند، ولی یشان سامان میشوند و به انگشت اشارت ا یرتق و فتق م) السالم
ز ین ين تجمع بزرگ عزاداریهستند، ا... دار و  انیر، ناظم، میند مدازمین يجات کوچک عزادار پس همان طور که جلسات و دسته. ندارد

، یده سامان يبرا يا ده نشست و برنامهین پدیصرفاً به نظاره ا ينگر و ساده ینیب د با خوشیپس نبا. باشد یت خرد و کالن میریازمند مدین
  . و مداخله در آن نداشت یده جهت
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 ) نیدر اربع ین اسالمینو يزائران در تمدن ساز یر تعادل روان شناختیتأث: محور(

 آنها یزائران و تقدم آن بر تعال یشناخت لزوم توجه به تعادل روان

 يرو ادهیکنندگان در پ شرکت» یتعال«موضوع  يش از آن که رویش و پید بی، بایـ فرهنگ یشناخت گذار روان استیک سیگاه یدر جا
اگر تر،  به عبارت واضح. مییآنان تمرکز نما یشناخت روان» تعادلِ«بحث  يم، رویداشته باش يزیر و برنامه يگذار هین، سرمایعارب

بر  یر مثبتی، تأثین نمرات در تعالیرند، با وجود کسب باالترینگ ینمره قبول یبه لحاظ تعادل روان يرو ادهین پیکنندگان ا شرکت
جاد ین روند مقدس اختالل ایدر ا يب جدیک آسیتواند به مثابه  ین موضوع میا یخواهند داشت و حتن ین اسالمینو يساز تمدن
و اثربخش در حوزه  يار جدیبس يها کنندگان، برنامه شرکت یدر حوزه تعال يزیر د فراتر از برنامهیگذار با استیک سیپس  .کند

ن شرکت کرده باشد، یاربع يرو ادهیک بار در پی یحت یاگر کس. ته باشدن داشیکنندگان مراسم اربع به روح و روان شرکت یبخش تعادل
  .ندیب یده و میب دیکنندگان، آس شرکت یروان يها عدم تعادل یبخش، چگونه از برخ ین برنامه تعالید خواهد کرد که اییتأ

  

  

 )نیموانع تمدن ساز شدن اربع: محور(

  سیوابسته به انگل یعیش يها ان ین توسط جریثمر شدن حرکت تمدن ساز اربع یب

عدم تعادل ن یبرند و هم یشان، به شدت از عدم تعادل رنج م افتهی ی، برخالف ظاهر تعالسیوابسته به انگل یعیش يها انیطرفداران جر
از س ن حرکت تمدنیت نگردد، ایریمد یکه اگر به درست يا یمذهب يگر یشان شده است؛ افراط یمذهب يگر ساز افراط ، سببیروان

  . ل خواهد کردیتبد یافتنین دست ییل به تمدن را به آرزویو ن ثمر خواهد ساخت یم و بیرا عق

 

  

  

 )ير تمدن سازین در جهان در مسیاربع يت نوع بازتاب خبریاهم: محور(

  ن در جهانیاربع ییمایلزوم توجه به نوع بازتاب راه پ

به . »!شنوند یگران چه مین است که دید؛ مهم اییگو یست که شما چه میمهم ن«ن قاعده مشهور است که یدر علوم ارتباطات ا
ن ین شرکت کردند؛ مهم ایاربع يرو ادهیون نفر در پیلیست مید امسال بییست که شما بگوید گفت که مهم نیبا یصورت مصداق
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رسانند  یان میبه گوش جهان یزن از جمله قمه یمذهب يگر از افراط یر حاکیتصاو یه برخسراسر جهان، با مخابر يها است که رسانه
ن که ما چه ید به ایم، نبایهست يساز پس اگر به دنبال تمدن. اند ن به تجمع پرداختهیز در اربعیر گرا و خون خشونت يا که عده

  . میداشته باش ینگاه میز نیشنوند ن یگران مید به آنچه دیم، بلکه بایخوش کن م دلییگو یم

ان سراسر جهان در یعیش یونیلیم 25ست تا یکرد که چرا با وجود تظاهرات ب یابیبار را ارز ار اسفیده بسین پدید این راستا بایدر هم
تانک و  20ز با یرآمیکامالً تحق يانگارد و به نحو یچ میم را به هیل عظین خیه چند روز بعد این سال گذشته در عراق، کشور ترکیاربع

ک یدارد، وگرنه  یم تفاوت فاحشییگو یشنوند با آنچه ما م یا آنچه آنها میپس گو. پردازد یاز خاك عراق م یسرباز به اشغال بخش 150
 يه رعب و وحشت را بر سر هر کشور تجاوزگریداشته باشد و سا یتواند حالت بازدارندگ یم یعی، به صورت طبیونیلیست میتجمع ب

  .نداشته است ين اثریعه چنیش یینما ن قدرتیم که عمالً ایدید یفکند، ولیب

  

  

  )يزین و ظلم ستیاربع: محور(

  .ل آن هاستیاص يآن، توجه به جنبه ها ياده روین و پیارت اربعیاصل در ز

رابطه  نیل ایاص يها به جنبه يم و عمالً کاریعشق و ارادت خالصه کن یآن را در تجل يرو ادهین و پیارت اربعیاگر زپس 
و اگر سال بعد به  میا انجام نداده یم، کار خاصین بزرگواران نداشته باشیا يریناپذ و ذلت يزیست رابطه با جنبه ظلم یعنی، یموضوع

  .بهره است یب) ع(ن ین رابطه از سالمت مطلوب معصومیون نفر شرکت کنند، باز ایلیون، چهل میلیست میب يجا

  

  

  )ان جهانیعیش يآموخته شده  یدرماندگن در تضاد با یاربع: محور(

ملّت عراق و اساساً  يآموخته شده  یدرماندگ ين، برطرف کننده یم اربعیعظ ياده رویپ
  ان جهانیعیش

ن کشور در یدر ا یمردم يها زشیها و خ از جنبش ياریکنند و بس یمکرر دست و پنجه نرم م يها یهاست که با ناکام مردم عراق سال
 یکیکه  يا شده آموخته یبرند؛ درماندگ یرنج م» شده آموخته یدرماندگ«ک یشناسان، مردم عراق از  به اصطالح روان. تنطفه خفه شده اس

  . است ین اسالمینو يساز ن موانع در برابر تمدنیتر از بزرگ
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. از آن داشت یفتح الفتوحد انتظار یت خواهد داد و نبایط موجودش رضایشده باشد، ناخواسته به شرا که درماندة آموخته یهر ملت
شدة  آموخته یتواند درماندگ ینده شده است، میر به شدت بالنده و فزایژه در چند سال اخین که به ویاربع يرو ادهیحادثه بزرگ پ

م یعظ يها ازمند پروژهیل و تبدل نین تبدیالبته ا .مبدل سازد» شده آموخته ینیب خوش«ک یان جهان را به یعیملت عراق و اساساً ش

  .ردیصورت گ ياژهیت وید درباره آن فعالیاست که با ییزهایاز چ یکین یاست و ا یشناس و جامعه یشناس روان

  

  

  

  )نیان اربعیجر یب شناسیآس: محور(

  یبیاز هرگونه آس يرین به منظور جلوگیاربع ياده رویپ يایبه قضا یلزوم نگاه سوءظنّ

ا یبه قضا یظن وار و سوء ایالزم است پارانو ین گاهیاربع يرو ادهیم پیان عظیابِ جریا ارزیگذار  استیک سید توجه داشت که در مقام یبا
  . ز کردیزا به شدت پره بیآس ینیب ان پرداخت و از هر گونه خوشین جریا یابیبه ارز ینک سوء ظنیست و با عینگر

 يم معنوین حرکت عظیجهان، ساعت به ساعت ا یو جاسوس یاطالعات يها سیت باشد که سروین واقعیتواند منکر ا یم یچه کس
د به هر حرکت ین وصف بایبا ا. اند ت پرداختهیب آن به فعالیف و تخریکنند و هزاران ساعت در جهت انحراف، تضع یرا رصد م

ها  حرکتن یا يها ن و پشت پردهیریز يها هیدن الیزده از د ست و با چشمان ذوقید نگریمشکوك به چشم ترد یبه ظاهر مثبت، ول
به مسائل  ینگاه سوء ظنتواند ما را از  ین میاربع يرو ادهینه پیدر زم یافراط ییگرا و آرمان يساز آل دهیا .و فعل و انفعاالت غافل نماند

ن یمدن نول به تیده جهت نین پدیه قراردادنِ ایما تواند ما را از دست ین مسئله به نوبه خود میباز دارد و ا یده نورانین پدیمرتبط با ا
  .باز دارد یاسالم

  

  

  )نیاربع ياده رویها در پنماد یت روان شناختیاز ظرف يریگ بهره: محور(

  یشناخت روان ين از نظر نمادهایاربع ییمایپ ضعف راه
است  یاز موضوعات یکین ینمادها محروم هستند و ا یشناخت ت روانیو ظرف ییر به شدت از نمادگرایچند سالۀ اخ يها يرو ادهیپ

 یار مطلوب است،ولیخودش بس يدر جا یمذهب یینمادگرا .سازد یار بزرگ محروم مین تجمع بسیفراوان ا يها تیکه ما را از قابل
  .داشت يا ژهیتوجه و یشناخت روان یید به بحث نمادگرایز بایفراتر از آن ن
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  )نیاربع ياده رویدر پ يل به تمدن سازیت در نیر عقالنیتأث: محور(

 نیاربع ییمایپ جان در راهیت بر عنصر هیعنصر عقالن لزوم تقدم

کرد یرو یلیاگر به هر دل. ت بودید به شدت مواظب عنصر عقالنیخته است، بایجان آمیانات که ذاتش با شور و هین جریدر ا
ن غرب از آن واهمه دارد، آنچه تمد. افتد یبه مخاطره م يساز ل به تمدنیآن بچربد، ن یکرد عقالنین بر رویاربع يرو ادهیبه پ یجانیه

  149.شانیا يجانات معنویان است و در درجه بعد شور و هیعیت شیدر درجه اول عقالن

 

  

  

  

  استاد اصغر طاهرزاده

  

  )له ستمگرانیکننده ح ین خنثیان اربعیجر :محور(

  کند یم یستمگران را خنث  ان اربعین حیلهیجر

را به عنوان یک خارجى معرفى کرد، جوي سراسر ارعاب در جهان 7تبلیغاتى که امام نباید فراموش کرد که پس از واقعه عاشورا، در کنار

از 9و سنّت محمد7را هم نداشته باشد و از این طریق براى همیشه سنّت حسین7شود تا کسى جرأت یاد امام حسین اسالم حاکم می

شود احیاء  با توجه به چنین شرایطى است که معلوم مى. بپردازندها محو شوند و یزیدیان به راحتى بتوانند به تبلیغ خود  ها و سینه خاطره

که در این تاریخ پس   نتیجه شد؛ همچنان خنثى و بىطمع دشمن   با اربعین، همهدر واقع . تا چه میزان کارساز بوده است7اربعین حسین

  .ستمگران این دوران را نیز خنثی کردند  آوردنِ اربعین حیله از چهارصد سال حاکمیت تفکر سکوالریته، شیعیان با به صحنه

  

  

                                                        
  ٩۴سال /   ھ الّسالمین علیلقاء الحس ين المللیب يکنگره . ١٤٩



 

١٢٣ 
 

  )نیاز جنس اربع یدر لباس "عج"يظهور مهد وحضور : محور(

   ين و جامعه مهدوینسبت اربع

در  رایجست بسیار عظیم و هزاران تأسف که نگاه عرفی ا  دیدن، جفایی  را فقط در این کالبد جسمانی7حقیقتی به نام مهدي! چرا که نه؟
 ،رویم می به پیشست و هرچه او این که مهدي حقیقتی است که تمام عالَم در محضر غافل از .شده است منحصر همین ساحت ایشان

هاي  واکنشو در این کنش . به هرچه شدیدترشدن ظهور ایشان در این عالم ایمان دارم بنده .شود به سمت ما شدیدتر می اوظهور  ئماًدا
کند و ما  گري می بار در لباسی جلوه ست که هرا7وچ غربی، تنها حضور و ظهور مهديپ  زده مداوم جهانی و در این ظلمات کثرت

که خود را در لباس  ستا7 ياین ظهور و حضور مهد. دهد شدن در وادي هستی حقیقی سوق می را به وحدت و انس و یکی
  .دهد دل نشان می هم لیون انسانِیچند م و اربعین با بیش از بیست

  

  

  )انیو کسب صفات کاروان یتحول روح يبرا ییفضان، یاربع: محور(

  ن یحرکت اربع ين فضایتر ییمبنا
ترین فضایی است که خدا  حرکت اربعین مبناییشود گفت که  می. اي است قدسی و حرکت اربعین، متذکر آن آینده است ینده، آیندهآ

  150.و این فضا بهترین روش حرکت به سمت جامعه آرمانی است .براي تحول روحی و کسب صفات مهیا کرده است

  

  

  

  

  انیمهد ین علیاالسالم والمسلم حجۀ

  

   )از جنس عمل صالحانه ییسبک زندگ يبرا ین مدلیاربع: محور(

  . شودین همچون عبادت و انجام عمل صالح محسوب میر اربعیدر مس ياده رویپ

                                                        
  ٩۴سال / » ھ الّسالمین علیلقاء الحس« يالملل ن یکنگره ب يھا مجموعھ مصاحبھ. ١٥٠
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م و از آن یر کنیخود فراگ یم آن را در زندگیتوان یم، میک عمل صالح ارائه دهیمثابۀ  ن، بهیاز حرکت اربع ین خوبییم تبیاگر بتوان
رد؛ اما یگ یسرچشمه م یات و روح انسانیاگر چه عمل از دل مقاصد و ن.میبهره ببر يمعنو یک زندگی یمهندس يبرا یبه عنوان مدل

عبادات  يریگ ساز شکل نهیساز و زم اجتماع را مقدمه يریگ شکل ییباعالمه طباط. ت روح داردیدر ارتقاء، رشد و ترب يا ژهیر ویخود تأث
کند  که  یست، آسان م ا يفرد ياساساً عبادت را که رفتار یجمع يجامعه و رفتارها. کند یم یز مقدمۀ رشد انسان تلقیداند و آن را ن یم

جمع  ین است که وقتیت ایندارد، و واقع يصدن مقیر از ایغ یسبک زندگ یمهندس. دارد یز حرکت به سمت حق را در پیعبادت ن
  .شود یتر م شتر و سادهیت بیتر محقق شده، توان عمل از سر عبود آسان يرد، عمل صالح فردیگ یشکل م یمانیا

  

  

  

  )خدا یارت حول محور ولین، اقامه زیاربع ياده رویپ: محور(

  . شودیخدا م یارت حول محور ولین، در اصل اقامه زیاربع ياده رویپ
ارت کردن یز. شتر استیاده بیپ يها ارتیارت در زیاوالً بروز و ظهور واقعۀ ز:ن از جهات مختلف قابل توجه استیاربع يرو ادهیواقعه پ

 يا ژهید، امر ویده شود و به ظهور آیبروز کشدر جامعه به  یا رابطۀ الهیک عبادت ینکه یارت و ایاقامه ز یک مسئله است ولی
آن  یرساند که ط یبودن را م یبودن و اجتماع یاساساً مفهوم موکب جمع. دارد ين اثریبودن آن چن یو هم جمع يرو ادهیهم پ .است
» ا القوم الرکوب للزینۀجماعۀ رکَّاب یرکبون برفق، و هم أیض  الْموکب«. کنند یر میکنند و س یبا رفق و رفاقت حرکت م یگروه

نشان دادن آن  ين حرکت برایک نقطه در حرکت هستند و همیهمه به سمت . دینین صحنه را از باال ببیا).182، ص 2 البحرین، ج  مجمع(
شان با  بتکند  مگر نس یها را از هم جدا نم انسان يا یژگیچ وین سفر هیدر ا. کل عالم مؤثر باشد يتواند رو ینقطه مورد توجه، چقدر م

ن خودش یا. العاده ترساننده است دشمن فوق ين قدرت حول آن نقطه برایکشاند و ا یرا به بروز م ین صحنه قدرتیآن نقطه و هدف و ا
 ین که بر اساس و محور قلب و حول ولیدهد؛ بروز قدرت از راه وحدت و بروز وحدت به سبک اربع یک راه بروز قدرت را نشان می

  !؟یین بروز وحدت والیتر از ا میعظ یور قدرتچه مان. خدا است

  

  

  

  ).کندیظهور و بروز م ین به صورت جمعیدر اربع ،ینید یسبک زندگ يدیکل يهارفتار: محور(

   ینیاربع يدیتوح ير خصلت هایتحت تاث ینید یسبک زندگ
در . رساند یاست و آنها را به بروز و ظهور منشانه گرفته  ینید یرا در زندگ يدیکل يها یژگین است که وین ایدر اربع ینکته اساس

اوالً با .ردیگ ید رسوخ کند، به صورت ساده شده در دسترس قرار میها با که در روح انسان یمهم يها یژگین ویاربع يرو ادهیپ يماجرا
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ا با بروز و ظهور و یثان. دینما یرا آسان م يت فردیکند و عبود یباز م يت فردیعبود يکه راه را برا یو به صورت جمع یعزم اجتماع
توان  ین حساب میبا ا.دینما یها را آسان م ن خصلتیها هستند کسب ا نیتر یاساس ینید یک زندگیکه در  ییها جلوه دادن به خصلت

خود  يزیر ن نکته را در برنامهید ایم، بایکن ین طراحیاربع يرو ادهیبر اساس مدل پ يمعنو یک سبک زندگیم یاگر بخواهگفت 
 ییرفتارها .میبه ظهور و بروز برسان یرا انتخاب کرده، آنها را به صورت جمع ینید یسبک زندگ يدیکل يم که رفتارهایحاظ کنل

  .شود یاساس يها ن خصلتیا يدارا یب کمک کنند که کل زندگین ترتیار و دسترس ما قرار دهند و به ایتر در اخت ها را آسان که خصلت

  

  

  

  )نیاربع يرو ادهیپ ينصرت در صورت رفتار م هجرت ویمفاه: محور(

  ن یاربع يرو ادهیپ يم هجرت و نصرت در صورت رفتاریمفاه
. محور نصرت يگریمحور هجرت و د یکی. ل کردیتوان  بر اساس دو محور عمود بر هم تحل ین را میاربع يرو ادهیپ يصورت رفتار

مفهوم هجرت .ن دو مفهوم روشن خواهد شدیح ایم در ادامه با توضیکار گرفتر عمود بر هم را به ینکه چرا تعبین دو محور و اینسبت ا
که در ادامه  نمود يریگین دست پیاز ا یمیام هللا و مفاهیارت و حج و اقامه صلوة و قیم مانند زیاز مفاه يا توان در شبکه یرا م

مثل خدمت و انفاق و زکات و خمس و  یمیمفاه توان  با یز میو مفهوم نصرت را نشتر روشن خواهد شد یق بین حقایارتباط با ا
  151.دیاز منکر مرتبط د یغ و امر به معروف و نهیم و تبلیصدقه و تعل

  

  

  

  

 ین رضا غالمیحجت االسالم و المسلم

  

  )نیاربع يریعوامل شکل گ:محور(

  ن یده اربعیپد يرین عوامل شکل گیمهم تر

                                                        
  ٩۴سال / » ھ الّسالمین علیلقاء الحس« يالملل ن یکنگره ب يھا مصاحبھمجموعھ . ١٥١
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کا و مزدورانش به ممالک یامر یعنیطان بزرگ یو در رأس همه ش دشمنان اسالم يدست اندازر، یدو دهه اخ یژه طیعامل سوم، به و

  .دا کرده استیکثرت پ یاسالم

  .دا کرده استیوع پیش اه در جهان اسالمیت ارتجاع سیحاکمگذشته،  يسال ها یعامل چهارم، ط

  .است ت شدهیثین شکل ممکن هتک حیاسالم به بدترن سالها، یعامل پنجم، در ا

  

  

  ).بودن است یانقالب ياز محتوا یخال ،نیاربع ياده روین آفت پیمهم تر :محور(

  ن حرکت یسکوالر شدن ا ،نیاربع ياده روین آفت پیمهم تر
 ياز محتوا ینکه خالیا یعنین حرکت یسکوالر شدن ا. ن است، سکوالر شدن آن استیاربع ياده رویکه متوجه پ ین آفتیمهم تر

حذف  يرو ادهیانتقال آن بوده است از پ ينهضت امام و خاندان مطهرشان برا يطاقت فرسا يها که تمام رنج7ینیام حسیپ. بشود یانقالب

 ياده رویدن سنت پید يبشوند و برا یست مذهبیاصطالحا تور يا عده ایبپردازند؛  يرو ادهیکاذب به پ يعزادار يبرا يشود و عده ا
ن یخود در ا یمحک زدن قدرت بدن يا برایه و پز دادن یاوردن از بقیکم ن يهم برا يده اع. ندیایب ياده رویح به پیتفر یها و نوع یعراق

رات را ینذر و خ ي، جایل کنند و کاسبیتبد یها را به دکه فروش خوراک ز کم کم نصف موکبیها ن یعراق. دا کنندیحضور پ ياده رویپ
 152.ونین علماء و بعد، عموم روحانرند؟ از نظر مین آفت را بگیا يد جلویبا یخوب، چه کسان. ردیبگ

  

  

  

  

  يدیام ياالسالم دکتر مهد تحج

  

  )نیاربع يو اعتقاد یبعد معرفت: محور(

                                                        
   ٩۴سال /  »ھ الّسالمیعل نیلقاء الحس« يالملل ن یکنگره ب) مقاالت( يادداشت ھایمجموعھ . ١٥٢
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  ن یاربع يو اعتقاد یبعد معرفت
ن یا. است یهدفمند و درخور جهان انسان يبازساز ين براینو یو عمل ي، مولد معرفت نظر يو اعتقاد ین در بعد معرفتیاربع

خ، که در آن یشه را به سمت عظمت فرجام تاریکشاند و افق اندیم یجهان يبه کرانه يدرك انسان را از کران فرد يمعرفت نو، گستره
- ن نوع معرفت انسانها را به جهانیا. دهدیاند، سوق مافتهیدر همه ابعاد راه  ییعالم و عادل به رشد و شکوفا یم بر مدار امامیعظ یامت

ن یا. د استیجد ید علوم و معارفیتول يد، برایجد یگر معرفتین تداعیپس اربع. خواندیعدالت، فرا م يبر مبنا یشیو جهان اند ییگرا
 یخودشان را در جهانخانه انسان ی، بتوانند کالن جهانياریکند تا با انسجام و وحدت و همیعلوم و معارف، به همه انسان ها کمک م

د از علوم و یجد ین نوع معرفت، مولّد نوعیگر ایبه عبارت د. ت است مبارزه کنندیشرکه بر سر راه ب یتحقق بخشند؛ و با موانع بزرگ
  . ردیگیت انسان قرار میها است؛ که در خدمت انساندانش

  

  

  

  

  ).امام معصوم از مبدأ تا مقصد است یتیو ترب یمیحضور در محفل تعل ،نیاربع یتیبعد ترب: محور(
  

  ن یاربع یتیبعد ترب
د و در محفل یکنیشما هم در مبدأ از امام آغاز م. امام معصوم از مبدأ تا مقصد است یتیو ترب یمیمحفل تعل ن حضور دریاربع
  .د که امام در مرکز آن قرار داردیکنیرا فراهم م ید و در مقصد هم محفلینینشیاو م یتیو ترب یمیتعل

  

  

  

  

  ).توأم با قبول عاشقانه رنج است یمذهب - یاسیب اهداف سین، تعقیارت اربعیز یاسیبعد س: محور(
  

  ن یاربع یاسیبعد س
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ها وجود ر رنجین مسیدانند در این با آنکه میمؤمن .توأم با قبول عاشقانه رنج است یمذهب -یاسیب اهداف سین، تعقیارت اربعیز

توان یم یبه عبارت. و به دنبالش هستندکنند یب میخودشان راهم تعق یو مذهب یاسیرند و اما هدف سیپذین رنج را میدارد، اما عاشقانه ا
ن حال اهداف یرند و در عین تمدن وجود دارد را انسان ها عاشقانه بپذیر ایرا که در مس ییهارا بنا گذاشت که دردها و رنج یک تمدنی

 .ب کنندیخودشان را هم تعق یو مذهب یاسیس

  

  

   )نیاربع نده سازیو آ يبعد راهبرد: محور(
  

  ن ینده ساز اربعیو آ يبعد راهبرد
ل یکه در آن رذا ينده ایآ .خواند یت و صلح فرامیاز ظلم و جور و آکنده از عدالت و معنو يعار ينده ایت را به آین بشریاربع

 یت الهادآور وعده نصرین یاربع.آراسته اند یو عقالن ي، معنویل اخالقیطرد شده و عموم مردم به فضا ياز اجتماعات بشر یاخالق

وابسته به سطح مقاومت و انسجام مومنان و مستضعفان و  ین وعده الهیا یتحقق قطع. ن بر جهان استیت مستضعفیمومنان و حاکم
و فراهم ساختن اسباب رشد و  یامت واحده اسالم یو شکل ده یرفع موانع تمدن يخواص جهان اسالم برا يراهبرد يزیبرنامه ر

 153.مختلف است در ابعاد یجوامع اسالم یتعال

  

  

  

  

  یدوان ین رجبیدکتر محمد حس

  

  )ین اسالمن و تمدینسبت اربع: محور(
   

  .گیرد می اربعین را از حرکت این و بودن دارد حرکت در به یاساس نیاز یاسالم تمدن
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 که در واالیی هايارزش بسا چه. گنجاند شده هاي تعریفتوان تمدن اسالمی را کامالً در قالب همان مؤلفه البته باید توجه داشت که نمی
نیستند؛ همچنان که مراسم  انطباق قابل اند،کرده مطرح دانشمندان که دارند و در عین حال با موازین و معیارهایی سازيتمدن نقش اسالم

اصلی  اياسالمی مؤلفه تمدن ایستادگی، در ساختن و حرکت مقاومت، شور، هیجان، ایجاد و شکل این به راهپیمایی برگزاري اربعین و
 این و بودن دارد حرکت در به اساسی نیاز اسالمی تمدن .باشد ایستا توانداسالمی است که نمی است و این خصوصیت یک تمدن

در  که تمدنی ظاهري هايمؤلفه با اربعین، فرهنگی و اقتصادي، سیاسی، هاي حقوقی به عبارت دیگر، مؤلفه .گیرد می اربعین را از حرکت
  .است ساز خود، تمدن شده است، به طور کلی متفاوت بوده و غرب تعریف

  

  

  )ظهور ين در حرکت به سوینقش اربع: محور(
  

 در مقابل ظالمان جهان ین ایستادگیو تمر مردم آوردن صحنه به دقیقاً همین اربعین نقش
  .است

 بشریت بلکه همه مسلمانان، تنها نه که فرمایند می در زمانی ظهور7زمان امام شود،استفاده می ظهور به دوران مربوط چنان که از احادیث
 جان حاضر به مردم در راستاي این هدف حتی که طوري آورند؛ بهمی خدا رو سوي به کرده و امید قطع جا همه از از شدت وجود ظلم،

آرمان تحقق براي الزمی که نصاب نشده این است کهمحقق  تاکنون7ظهور امام که این به اعتقاد بنده، علت .هستند کردن هزینه و دادن
 الزم است که این ولی است، بوده ساز زمینه به لطف الهی در این راستا ایران البته کشور.نیامده است پدید رود یانتظار م مردم از7امام هاي

در اصالح جهان از معجزه 7توجه کنید که امام. متوجه شوند7زمان امام الهی رهبري سوي بیاید و همه به جا به وجوددر همه  آمادگی
در زمان 7بنابراین، الزم است دشمنان حضرت .از پیش رو برخواهند داشت رایج ابزارهاي را با ظالم هايفرمایند و قدرت یاستفاده نم

 العاده نیستکه حرکت ایشان خارقشاهد این . اینجاست امام در قدرت بیاورند و اساساً در پا از را آنها7امام و باشند قدرت اوج در ظهور
ینَ الْمستَشْهدین منَ اجعلْنا و«:دیگر یافت هايزیارت و یاسین آل زیارت و عهد دعاي توان در عبارات را می ه بیداین عبارت نشان . »ی

 تا ایستندمی دل و جان با مبارزه در این مردم بنابراین، .دهندمی هزینه دهند و به تعبیريمی در این راه شهید7دهد که اماممی
 154.است ن ایستادگییو تمر مردم آوردن صحنه به نیز دقیقاً همین اربعین نقش. برندمی بین از را ظالمان و شوند می پیروز7اماما

  

  

  

  

  ون، مهدیه بدیهمادکتر
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  .)است قیعم يمعنو ت عامل ارتباط یاوند و اهلبم خدین،عالوه بر تعظیارت اربعیثمره ز :محور(
  

  هم السالمیداوند و ائمه اطهار علم خیارت، تعظین ثمره زیشاخص تر

دانست و این نکوداشت زمانی که با پاي ) ع(توان تعظیم و بزرگداشت جایگاه خداوند و ائمه اطهار ترین ثمره زیارت را می شاخص
اي  جاد ارتباط معنوي عمیقی شده و جلوهپیاده صورت گیرد، عالوه بر تعظیم فراوانی که در این حرکت وجود دارد، سبب ای

زائر پیاده، خود را در برابر سلطان اقلیم جوانمردي و خورشید سپهر : به فرموده مرحوم ربندي. کشد عاشقانه از بندگی را به رخ می

 155.شمارد عصمت و شهادت، کوچک می

  

  

  )ان عاشورایشبرد جریپ ياست برا ین قالبیاربع: محور(
  

  ه السالمیعلامام بر یمبتن ینتمد يریشکل گ يبرا يبستر ،نیان اربعیجر

در آن زندگی ) ع(عراق جایی است که حضرت آدم . افتد همۀ این جریان چند کلیدواژه خیلی مهم دارد که دارد در عراق اتفاق می
این عرصه . ن هم اینجا مرکز خواهد بودو بسیاري از حوادث مهم دیگر در آن اتفاق افتاده است و تا آخر الزما) ع(اند؛ طوفان نوح  کرده

داستان اربعین یعنی زیارت؛ یعنی . ماجرا ماجراي جدي است که به شکل زیارت شکل گرفته است. کند دارد این جریان را تمرین می
حاد زائر با بینی شده است، قالب زیارت است؛ یعنی ات برد جریان عاشورا پیش ترین قالبی که براي این ضمیمه معرفتی و پیش جدي
  .خواهد بود) ع(همان چیزي که قرار است به صورت جدي در تمدن آخر الزمان شکل بگیرد؛ تمدنی که مبتنی بر امام ). ع(امام 

  

  

  

  )ق وحدتیاز طر ،نیها در د يرنگ باختن اسم گذار: محور(
  

  وحدت يریشکل گ يبرا يبستر ،نیاربع
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شوند و  ها در حشر به هم نزدیک می آدم. افتد در روز حشر هم همین اتفاق می. گیرد میبه نظر من مهم آن وحدتی است که دارد شکل 
اصالً نزدیک شدن ما به همدیگر مستلزم به دنبال امام رفتن و پیداکردن امام است و کم . گیرند بعد همه پشت سر امام خودشان قرار می

با توجه به . رسیم، خود این وحدت یک کاري خواهد کرد ه وحدت میشویم و ب بنابراین، وقتی ما جمع می. شود کم امام آشکار می
هاي مبتنی بر مذهب، مثل ما و اهل سنّت یا ما و مسیحیان،  گذاري ها و اسم بندي رسد که تقسیم گیري این وحدت، به نظر می شکل

ریزي  ن طی مدت کوتاهی برنامهیعنی حقیقت به قدري در حال آشکار شدن است که شاید بتوا. دیگر در آخرالزمان مسخره است
پس باز . هاي دیگري در جریان کالن دین داشته باشیم گذاري هاي مذهبی به طور کلی عوض شود و ما اسم گذاري کرد که این اسم

  156.هم پیشنهاد من همان موضوع وحدت است

  

  

  

  

 يریدکتر الو

  

  )نبه تمد یابیدست ياقدام برا ،یننش تمدیب :ینت تمدیظرف یژگیدو و :رمحو(
  

  ینت تمدین، ظرفیاربع

: مراد از ظرفیت تمدنی داشتن یک پدیده هم دو چیز است. اي از امور هستند که ظرفیت تمدنی دارند بحث دیگر این است که پاره
دید از مسائل نگري و باالبردن افق  تواند نگاه، بینش و دغدغه تمدنی در دیگران ایجاد کند و همه را به کالن که آن پدیده می این

تواند اقدامی  که آن پدیده یک اقدام است که این اقدام در مسیر تحقّق یک تمدن قرار دارد و می خرد و جزئی فرا بخواند؛ یا این
به اعتقاد حقیر در . پس هر چیزي که یکی از این دو ویژگی را داشته باشد، داراي ظرفیت تمدنی است. تمدنی به حساب آید

یابی به یک تمدن  کند و هم یک اقدام در مسیر دست ژگی وجود دارد؛ یعنی اربعین هم یک بینش تمدنی ایجاد میاربعین هر دو وی
  .آید به حساب می
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 )نیاربع يکارکردها :محور(
  

  نیاربع يکارکردها

پیمایی  شمارم که اینها را به عنوان کارکردهاي این راه پیمایی اربعین را برمی شناختی، هفت مؤلفه راه من بر مبناي در این نگاه جامعه
هر کدام از این کارکردها با آن دو معیاري که عرض کردم به صورت داراي کارکرد تمدنی هستند؛ یعنی هم بینش تمدنی به ما . دانم می
گیرند، یک مجموعه منسجم و مترابط را شکل می  آیند و هم این که وقتی در کنار هم قرار می هم یک اقدام به حساب می دهند و می

  :این هفت کارکرد عبارتند از. دهند که داراي کارکرد تمدنی هستند

افزایش دامنه آگاهی یا  کارکرد  بخشی، کارکرد تربیت اخالقی، کارکرد تعمیق معنویت، بخشی، کارکرد انسجام کارکرد هدایت
  157.اندیشی و کارکرد اقتدارآفرینی نگري و جهانی بخشی، کارکرد کالن بخشی و آگاهی معرفت

  

  

  

  

  یدکتر عباس

  

  )يت سازامـ  يت سازملّ یاز مظاهر اصل یکین یاربع ییمایراهپ :محور(
  

  )يت سازام( يت سازملّ یاز مظاهر اصل یکین یاربع ییمایراهپ

پیمایی اربعین و قبل از آن  سازي، جاي راه پس در هرم جامعه و در بحث امت .چینی است اربعین یکی از مظاهر اصلی ملّتپیمایی  راه

بخش . ساختاري سازي؛ ثانیاً در بخش غیر سازي و امت مراسم و مناسک تاسوعا و عاشورا را کجا باید ببینیم؟ اوالً در مبحث ملّت
شما صدها نمونه از اینها را کنار هم بچینید، . ها به آن اشاره کردیم محیطی است که در مورد شهركهاي  ساختاري شامل همان مؤلفه

  158.هایی است که به آن اشاره کردم  سازي هاي آن شهرك سازي که یکی از مصداق شود ملّت می
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  یحجت االسالم سبحان

  

  )نیدر اربع یاخالقو  ی،روحي،معنویمعرفت يبه مشارکت گذاشتن دستاوردها :محور(
  

  نیاربع يان سازیکارکرد جر

. اش را به مشارکت بگذارد یو اخالق ی، روحي، معنویمعرفت يد دستاوردهایت شده است حاال بایکه در مکتب عاشورا ترب یکس
  .ن مهم استیاربع يان سازین نقش جریبنابرا

  

  

  )نیاربع ییمایک نقطه توقف و اجتماع در راهپیقرار دادن  :محور(
  

  نیاربع يت سازیکارکرد ظرف

ک نقطه یافتد، اما در  یان راه مین جریکنند و ا یهمه با هم تعامل م. مین آن است که نقطه اجتماع نداریاربع ییمایاز اشکاالت راهپ یکی

  .ت بزرگ استیک ظرفین یا. میک نقطه توقف قرار دهین یاربع يد برایما با. می، فرصت تامل ندارییستایتمرکز ا

  

  

  )درعاشورا يت نمادسازیظرف: محور(
  

 نیدر اربع ییعاشورا يکرد نمادسازکار
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متنوع در آن وجود  يها يو قدرت نمادساز ییک مضمون بزرگ، بلند و مشترك دارد که قدرت بازنمایعاشورا در درونش 
  159.دارد

  

  

  

  

نهار، فائزه  ي، بهجت تیموریحمید رضا اسداللهد یشه سعید اصفهانیان، حجت االسالم 
  ناظم زاده

  

  )دو وعده خداوند ينشانه ها :محور(
  

  م در برنامه خداوند یعظ ياز ماجراها یکی ،نیاربع

است ـ را در دنیا » زوال فساد اول و نابودي دولت اسرائیل«دوم ـ که » وعده«سوي اول به» وعده«حال اگر بخواهیم چگونگی حرکت از 
، و تحقق ماجراهایی عظیم و )59تا  56، ص1389اصفهانیان، (مورد مطالعه قرار دهیم، چه خواهیم دید؟ حضور دست پرقدرت ولی حق

  ! در ایران» سالمیانقالب ا«ـ پیدایش 1این ماجراها عبارت اند از؛ . الهی در این زمانه

  ! بر پیکره جبهه باطل در دهه گذشته» هاي الهی و نورانیسیلی«ـ 2

  ! در جهان اسالم» بیداري الهی و اسالمی«ـ 3

  ! ساالر شهیدان به جامعه توحیدي» اربعین«ـ گسترش ماجراي الهی و عظیم 4

  ! هادر این سال» پیکره واحد امت اسالمی«سوي ـ و مجموعا حرکت به5

اصفهانیان، (»تحول قلوب«و » وعود«، و دکترین »گسترش نور«ها و دیگر اتّفاقات مثبت و عظیم جبهه حق، همگی مبتنی بر جریان این

هایی در میان دو وعده خداوند، و در راستاي تشکیل عنوان نشانهموارد مزبور، همه و همه به !شکل گرفته است) 57و  56، ص1389
   .گرددارزیابی می» زوال فساد اول و نابودي دولت اسرائیل«براي » میپیکره واحد امت اسال«
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  )لیاسرائ ينابود يبرا یکپارچگین به منظور یو اربع یانقالب اسالم: محور(
  

  یت اسالمام یکپارچگی ن،یاربع

پارچه شدن خاطر یکاربعین بهخاطر ماجراي عظیم اربعین، و ماجراي خاطر بیداري الهی و اسالمی، این دو بهانقالب اسالمی به
   160.»زوال فساد اول و نابودي دولت اسرائیل«امت اسالمی است و البته همگی در راستاي 

  

  

  

  

  رتیس ين محمدیحس

  )است یو فرهنگ ي،هنریاسیس ،ياقتصاد يستم هایر سیز ين دارایمنسک اربع: محور(
  

  نیمنسک اربع ینتمد يها تیظرف

مفهوم . باشد ین اسالمیتمدن نو يرینه ساز شکل گیتواند مقدمه ساز و زم یکند که م یجاد میرا ا يها تیو ظرفن ابعاد یاربع یجلوه منسک
است که  يو هنر ی، فرهنگیاسی، سياقتصاد يها ستمیرسیز يعام در نظر گرفته شده که دارا یبه مثابه مفهوم ینیکرد دیتمدن در رو

ت ین ظرفیمنسک اربع. ردیگ یشکل م یانسان ياز هایبه هرم ن ییپاسخگو يبرا یمعرفتو  ی، اخالقیقانون يستم هایتحت اشراف ابرس
 يها ستمیر سیجاد زیآورد و با ا یفراهم م ین اسالمیتمدن نو يو هنر ي، اقتصادیفرهنگ يها ستمیر سیز يریگ را در شکل یمیعظ
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١٣۶ 
 

 يجهان شمول و بشر ییها از الگو ستمیر سین زیا .آورد یمن را فراهم یالزم خلق تمدن نو يها تی، ظرفیاسالم ییدر الگو یتمدن

  .شود یاشاره م یتمدن یستمیر سیز يها تین ظرفیاز ا یدر ادامه به برخ. دهند یرا هدف قرار م یبرند و مخاطبان جهان یبهره م

  

  

  

  )ه مشارکتیبا روح يستم اقتصادیر سین و زیاربع :محور(
  

  محور تعاون ياقتصاد يجاد الگویا

ه مشارکت و تعاون آن هم از جنس داوطلبانه شکل یم که بر روحیهست ياقتصاد یستمیر سید زین شاهد تولیم اربعیاجتماع عظ در
  .تیاز عقالن یمعنا است و خال یب یکه در تمدن منفعت محور غرب یرد، مشارکتیگ یم 

  

  

  

  )یمنسک اجتماع يرینه ساز شکل گیزم ،نیاربع :محور(
  

  یمنسک اجتماع يرینه ساز شکل گیزم ،نیاربع

 یتیهو يها هیال یانسان را مخاطب قرار داده است و از تمام یو تشنگ ی، سرگردانی، گمراهیجهان یدر خطاب) ع(ینین حسیاربع
  161.کند یت را فراهم میبشر یمنسک اجتماع يریگ عبور کرده، مقدمه ساز شکل
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  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  

  )هموار کرده است يتحقق تمدن ساز يرا برا ن راهیارت اربعیز: محور(
  

  ين سازن و تمدیاربع

را در جهان  یو اسالم یانسان يداریو اسالم ناب شکل گرفته است ـ موج ب ینیه نهضت حسیران ـ که خود بر پایا یاگر انقالب اسالم
ه حادثه عاشورا یباشدـ تنها بر پا یم یب اسالمهم ـ که افق حرکت انقال یتمدن اسالم يریگ جاد کرده است، شکلیامروز و جهان اسالم ا
 يراه را برا یناب آن به خوب يها ن با جلوهیارت اربعیزبه نظر نگارنده . باشد ین میارت اربعین حادثه همچون زیو حلقات متصل به ا
امروز  يایدر دن یتمدن اسالم دهیتواند به ا یم يا ن حادثهیران از بستر چنیا یکند و انقالب اسالم یهموار م یتحقق تمدن اسالم
  .جامه عمل بپوشاند

  

  

  

  )یتمدن اسالم يریدر شکل گ یالت انسانینقش تما :محور(
  

  ینالت تمدیتما يریگ ن و شکلیاربع

تمدن  يریگ شکل یه اساسیتواند پا یم یباشد که به خوب یم یالت انسانین تمایتر ن بروز نابیم اربعیش عظین جلوه همایتر مهم
ل به از خود و مال یو م یانسان ي، تواضع و خلوص باال گر احترام گذاشتنید يها گران، از سر عشق به انسانیمحبت به د .گردد یاسالم

بر مدار  یالت ناب انسانیو نظام تما یاله یباشناسیز يریگ نها نشان از شکلیهمه ا... ام عاشورا ویمکتب و پ يخود گذشتن در راه اعتال
ن ین اییدر تب. باشد یم یا و خودپرستیمدرن بر مدار حب به دن يایالت دنیبا نظام تما يدارد که تفاوت جوهر یاله اءیحب به خدا و اول

باشد و این ادعا با مطالعه تاریخی به یم یگیري هر تمدن ه شکلیر تمایالت اجتماعی خاستگاه اولیید توجه داشت که تغیمعنا ابتدا با
باشد و به تعبیر ماکس  ها و زیباشناسی اجتماعی می ، تغییر در تمایالت، عاطفهیقطه عزیمت تحول تمدنخوبی قابل اثبات است چرا که ن

  .گردد گیري یک تمدن می وبر این اخالق اجتماعی است که پایه شکل

  



 

١٣٨ 
 

  

  

  )نیش اربعیدر هما یسبک زندگ يفه هالّؤبروز م: محور(
  

  یاسالم یسبک زندگ يریگ ن و شکلیاربع

انسان  يبرا یمدرن امروز فرصت يایدن ياست که در فضا يا مؤمنانه ین، مواجه انسان با سبک زندگیش اربعیمهم هما يها گر جلوهیاز د
را به  یمهم سبک زندگ يها با از مؤلفهیز يا ش صحنهین همایا. داشته باشد یاز سبک زندگ يگریآورد که مواجهه با تجربه د یفراهم م

 يها گر، رنگ باختن همه رنگیگران، محبت و عشق به همدیاز د يری، دستگيمعنو يو نشاط باال یند، شادابرسا یمنصه ظهور م
 يریگ نها خبر از امکان شکلیهمه ا ياد خدا و غرق شدن در موج معنویو از همه باالتر  یگران، پاکدامنی، عشق به دیو قوم ينژاد

  162.باشد یت و آرامش میاز هر گونه معنو یپر رنگ و لعاب و خال يایدر دن يدیجد یسبک زندگ

  

  

  163يان، سید محسن قندید اصفهانیسعحجت السالم  ،يمیثم شکور

  

  )ت و آرامش همراه با رشدیامن ن،ین ثمره اربعیمهمتر :محور(
  

  ت و آرامش همراه با رشدین،امنین ثمره اربعیمهمتر

هاي آن را معیاري براي شهرسازي پیش رو مورد توجه قرارداده وشاخصهروي اربعین را به عنوان الگویی مفهومی  این مقاله، پیاده
هااز اجزاي اصلی و مهم هر این ویژگی. هاي آن امنیت، آرامش واطمینان همراه با رشد استترین ثمره در نظر گرفته که یکی از مهم

  .باشدهدف و تفکري در تعریف زندگی و از ارکان اصلی ارتقاء کیفیت زندگی می
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  .)ک نقطه استین یمقصد و هدف همه حرکت ها در اربع :محور(
  

 نیاربع در شهر ،مقدس بودن مکان مقصد

دائماً مرکز . هاهدفمندهستنداین شهر، شهري است کهدرفضایآنتمامانسان. باشددر الگوي اربعین یک نقطه به عنوان کانون توجه مطرح می
در این شهرکسی درآن گم . باشدیک مفهوم است که در قلب وفطرت شهروندانش میشود چون مرکز آن شاز تمام نقاط دنیا دیده می

  .ها در شهر اربعین یک نقطه استشود،زیرامقصد و هدف همه حرکتنمی

کانون توجه در شهر اربعین یک مکان مقدس است و این توجه نقطه مقابل غفلت است، لذا  استفاده از عناصري در طول مسیر که 
تواند یکی از کلیدهاي راهگشا براي شوند میکند و عدم استفاده از عواملی که منجر به غفلت  میرا پررنگ می توجه به مقصد

  164.دستیابی به رشد در طول مسیر باشد

  

  

  

  

  يرازیش يحجت االسالم حائر

  

  )نیدر اربع یام محبت، معرفت و آرامش اسالمیپ یتجل :محور(
  

  نیدر اربع یاسالمام محبت، معرفت و آرامش یپ یتجل

باید به . به باور بنده آنچه در اربعین حسینی موضوعیت دارد، بحث محبت، گذشت، ایثار، فداکاري، تواضع و مواردي از این سنخ است
مور، با جهانیان تبیین کرد که این ا يباید برا. کند جهانیان نشان داد که اسالم حقیقی همین چیزي است که در اربعین ظهور و بروز پیدا می
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فلسفه وجودي عالم . آورد، محبت و معرفت است آنچه اربعین براي بشر به ارمغان می. اي در هیچ جاي عالم وجود ندارد چنین جلوه
آید،  وقتی کشتی از دور می. ن، اربعین را مانند پرچمی بر روي کشتی به اهتزاز درآوریدیمحبت است؛ عالم تشنه محبت است؛ بنابرا

شود و بعد  کشتی، مثال همان تمدن است و پرچم، مثال ماجراي اربعین؛ یعنی ابتدا اربعین دیده می. شود ده میابتدا پرچمش دی
  .تمدن اسالمی

  

  

  )است یاسالم واقع ،یعیاسالم ش :محور(
  

  نیدر اربع یعیبروز اسالم ش

ر  یاسالم شیعی، اسالم محبت و عدالت و اسالم غ. اسالم شیعی، آب و اسالم غیرشیعی، سراب است. کند یاسالمِ شیعی در اربعین بروز م
  .شیعی، اسالم عداوت و دشمنی است

  

  

  )روح مبارزه ییشکوفا :ینین در زائران حسیاثر اربع :محور(
  

  ینیدر بازگشت زائران اربع یاسالم يداریب

  

ن امر آثار خود را در یگردد که ا شکوفا میشوند، روح مبارزه در آنان  چنین اجتماع پرشکوهی دور هم جمع میهر سال که مسلمانان در 
   165.انداز شد گونه طنین بیداري اسالمی این. دهد شان نشان می بازگشت آنها به کشورهاي
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  حجت االسالم خسروپناه

  

  )نل تمدیان تا تشکیعیاوضاع ش :محور(
  

  آن یجهانام ین امر و پین ایین و ضرورت تبجاد تمدیمقدمه ا ،یتشکیل حکومت اسالم

  

و به نقل ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه، 7در زمانی اتفاق افتاد که به تعبیر امام باقر7که قیام و نهضت امام حسن دیگر این  نکته
 کردند و کسانیکه کردند؛ دست و پاي آنها را قطع می ها را بر سرشان خراب می شیعیان به قدري در تنگنا وسختی قرار داشتند که خانه

  مخصوصاًزمانی که عبید اهللا بن زیاد به کوفه آمد که نقطه. کردند شان را مصادره می انداختند و اموال محب اهل بیت بودند را به زندان می
ن شیعیان که هیچ جایگاه و موقعیت اجتماعینداشتند و به تعبیر امام یاماهم. به بعد بود7اوج بدبختی شیعیان از زمان شهادت امام حسن

شوند و از رهگذر  باره بیدار می بهیک7، با نهضت امام حسین166رسیدند نه حتی به بیست نفر هم نمییمحبین اهل بیتدر مکه و مد7 سجاد
هاي  حکومت يریگ شکل، زمینه199ی بن زیدتا ابن طباطبادر سال یو زید بن علی و یح یامتوابینو مختار ثقفی، مثل قيمتعدد يها امیق

انجامد،  دیلم و مازندران، حکومت شیعیان در یمنکه هزار سال به طول می  شود؛مثل حکومت شیعیان در منطقه یمجاد یشیعه در قرن سوما
باید دقت کرد که اگر حکومتیدر کار . کند آنها تمدن شکل پیدا می  ها حکومت دیگر که به واسطه آل بویه و ده  حکومت شیعیان در دوره

  .نباشد،تمدنی همشکل پیدا نخواهد کرد

فراهم کرد و اکنون اگر بتوان ضرورت تشکیل حکومت اسالمی  یعیش يها زمینه را براي تشکیل حکومت7ن، قیام امام حسینیبنابرا
توان در اربعین به  این معرفت را می. با شرایط خاص آنرا به شیعیان جهان معرفی کرد، زمینه براي تشکیل تمدن فراهم خواهد شد

 .کنند، منتقل کرد پیدا میبیست میلیون زائري که حضور 

  

  

  )ن سازت تمدیت عقالنیتقو يبرا یمعرفت ياستفاده از موکب ها :محور(
  

  تیت عقالنین، تقویت اربعیظرف

                                                        
  ).١۴٣، ۴۶ھمان، ج (َما ِبَمكََّة َو اْلَمِدیَنِة ِعْشُروَن َرُجًلا ُیِحبَُّنا١٦٦. 



 

١۴٢ 
 

ن کار را به یتوان ا یهاي معیشتی، م هاي معرفتی در کنار موکب بااستفاده از موکبآیااربعین ظرفیت تقویت این عقالنیت دارد؟ بله؛ 
ساز باید در  زایی و تقویت عقالنیت تمدن این معرفت. که در آستان قدس رضوي انجام شده است يمشابه همانکارسرانجام رساند؛ 

شد،نتیجه  هایی که مثال زده شد اگر از عقالنیت اهل بیت استفاده می طور که در قیام سطوح مختلف مخاطبین منتقل گردد؛ همان
  .شد تر حاصل می بسیار بهتر و سریع

  

  

 )بنا بر اصل مشارکت یو اله يدین توحیگسترش اصل د يتالش برا : محور(
  

سکوالر  يایدناربعین در مقابل  ییمایپ اهل سنت و مسیحیان در راه یده ضرورت مشارکت
  امروز

د وحدت دینی در بسیار مهم دیگر آن است که تا حد ممکن بتوانیم اهل سنت و مسیحیان را در اربعین مشارکت بدهیم تا اربعین به یک نما  نکته
دینینماییم و مثالً  کنم که نباید وقت خود را صرف اختالفاتدرون وگو با ادیان مختلف تأکید می بنده در گفت. برابر دنیاي سکوالر امروز تبدیل شود

  است وباید درباره در مورد صحت توحید این دین یا آن دین بحث کنیم بلکه باید توجه کنیم که امروز سکوالریسم در حال نابودي اصل دین
ما اعم از   همه  وظیفه. زدایی مشترك هستند همانگونه که سکوالرهاعلی رغم تعدد مکاتب، در دیناندیشی کنیم؛  مقابله با آن هم چگونگی

تواند  میاربعین . باشد است ـ می که مورد اعتقاد همه در گسترش اصل دین توحیدي و الهی مسلمان، مسیحی، شیعه و اهل سنتمشارکت
و مادرش که تنها چند روز قبل از شهادت وهب مسلمان شدند، بنده درتاریخ سراغ ندارم که امام » وهب«در مورد. بسازد چنین ظرفیتی را

توجه داشته .شان شدندیعاشق دین ا7کرده باشد، بلکه آنها با دیدن اخالق و ادب و معرفت امام حسین آنها رابه اسالم دعوت7حسین
 .فراموش گردد دینی ادیان است تا هدف اصلی اختالفات درون شمن به دنبالد که دیباش

  167.جاد تمدن مهدوي، همین شکستن مرز ادیان استیاربعین براي ا  ویژه يها از ظرفیت یشاید یک

  

  

  

  

 ییحجت االسالم لک زا
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  )سال ین در تمامیاربع يرفتار يشتر شدن جلوه هایب يتالش برا :محور(
  

اداره  يبرا یآمادگ ين در راستایاربع ییمایپ افته در راهیتبلور يها ارزشلزوم استمرار 
  یحکومت جهان

 یدهند،ول اي در اربعین از خود نشان میهاي رفتاري خالصانه درس بزرگ اربعین این است که کاري کنید همین اشخاصی که جلوه
از خود نشان دهند و این جمعیت بیشتر شود و مثالً از بیست میلیون  بینیم،آنها را بیشتر در طول سال، این رفتارها را از آنها کمتر می

  .به چهل میلیون نفر و بیشتر گسترش یابد

  

  

 )ه السالمیعل نین لقاء الحسیتمام االربع: محور(
  

  ه السالمیلدن به شناخت نسبت به امام عیلقاء امام و رس ،نیت سفر اربعینها 

تمام االربعین «بگوییم، »7تمام الحج لقاء اإلمام«را در فضاي اربعین تطبیق دهیم؛ یعنی به جاي»7لقاء اإلمامتمام الحج «توانیم روایت  آیا می
اتصال و وصل که رخ دهد، . هم هست... و »تمام الزکاة«و » تمام الصالة«نیست، بلکه »تمام الحج«؟این فقط مربوط به »7لقاء الحسین

به غیب ایمان داشته باشد، به  یوقت. مؤمنْ به غیب، آیات الهی و معاد ایمان دارد. شود می7بیند و مأموم امام می7مؤمن خودش را با امام
نی در نهایت باید امام را ، یع»تمام الحج لقاء اإلمام«. است7هم ایمان خواهد داشت؛ چون یکی مصادیق غیب امام زمان7امام زمان
روي انسان نیست؛ یک مسیر، مسیر جاهلیت بیشتر از دو مسیر پیش. 168»منْ مات و لَم یعرِف إِمام زمانه مات میتَۀً جاهلیۀ«شناخت؛

ی است؛ یعنی ندارد، مرگ و زندگی او، مرگ و زندگی جاهل7کسی که امام. است؛ یک مسیر هم مسیر تعالی و فضیلت است
  169.شود هاي مادي و معنوي می نابسامانی  گرفگتار مجموعه

  

  

  

  حجت االسالم نواب

                                                        
  .۴۴٢، يبأعالم الھد يإعالم الور.١٦٨
  ١٣٩۴سال /  ھا مصاحبھ. ١٦٩

  



 

١۴۴ 
 

  

  )آن یام جهانین و پیاربع يساز نت تمدیظرف: محور(
  

  عهیام و فرهنگ شین نشان دهنده پیاربع

ژه در عراق و سوریه یاسالمی،به وسازي دارد؛ خصوصاً اآلن در درگیري مستقیمی که در کشورهاي  اربعین واقعاً ظرفیت تمدن
چون این  .ام و فرهنگ ما در جهان باشدیدهنده پ تواند نشان یآمیز م و لبنان، با داعش و وهابیت داریم، این ماجراي مسالمت

حرکت این . کنند می ییمایاند، بلکه فقط در یک مسیر فرهنگی ـ فکري راهپ افراد نه سالحی دارند و نه اعالم جنگی با کسی کرده
خواهیم کاري  ما را هم دارد که ما در آینده هم اگر بیشتر از این قدرت پیدا کنیم، همین هستیم و بیش از این نمی  در خود پیام آینده

خواهیم علیه کسی کاري کنیم، بلکه ما راه خودمان را که همانراه انسانیت و برادري  خواهیم جایی را خراب کنیم؛ نمی نمی. کنیم
پذیري  دوستی و مهمان هاي اسالمی را دارد؛ صفا، صمیمیت، برادري و اخوت، مهمان این راهپیمایی تمام ویژگی. میبر یش میاست، پ

بنابراین به نظر من این راه، . نها خیلی مهم هستندیا. و پذیرایی کردن، احترام به دیگران، کوچک کردن خود، خود را بزرگ ندیدن
سال پیش این ویژگی را  1400از 7طور که راه امام حسین گر است؛ همان ساز و هدایت تمدن راه بزرگی است که آغاز شده است و

  .داشته است

  

  

 )عهیش یفمعرّ يبرا یغات جهانیتبل :محور(
  

  ایدن يعه برایش یفمعرّ

دعوت کند و  شود و مخصوصاً دولت عراق بتواند تعدادي خبرنگار هرا یغین حرکت در سطح جهان کار تبلیاگر درباره اژه یبه و
روح خبرنگاران هم . کنند و خبرنگاران بزرگ دنیا بیایند و آن را بازتاب دهند ینیب شیر پیسکوي خبرنگاري در این مس يتعداد

اگر این در دنیا پخش شود و به .کنید کند که شما چه کار می سؤال می... و  یو عراق یرانیگر است و از زن و مرد و ا روح پرسش
شود که دنیا روي این قضیه  یکنند، باعث م می ییمایکربال راهپ -یک هفته، بیست میلیون نفر در مسیر نجف  یط دنیا بگویند که

خواست خودش را معرفی کند، یک راهپیمایی  مائو هم که می .شود یم ین معرفیکند و کلّاً تشیع در این ب شود و سؤال  حساس 

  170.یک راهپیمایی تاریخی کرد و در آنجا هم خودش را معرفی کرد. شدگنراهپیمایی پیروز یفرهنگی راه انداخت وبا هم

  

                                                        
  ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا. ١٧٠

  



 

١۴۵ 
 

  

  

  یحجت االسالم اراک

  

  )، مظهر تام حکومت عدل کامليحکومت مهدو:محور(
  

  ه السالمیلن عید شده از خون امام حسیتول يانرژ اب ،دن به حکومت عدل کاملیرس

جامعه که این پاسخ را بدهد، حتماً . هدایت کرد که این پاسخ را بدهد اما انرژي تولیدشده در عاشورا چه کرد؟ جامعه را به سمتی
رسید؛ همان حکومت عدل کامل و تامی که حکومت محمدي، حکومت علوي و  اي خواهد رسید که باید از آغاز می به آن نتیجه

  171.حکومت حسینی است و مظهر تامش در حکومت مهدوي جلوه خواهد کرد

  

  

  

  

  ير باقرین میاالسالم والمسل حجت

  

  )اهللا ءلقا مبدأ ،ارت امامیز :محور(
   
   .اهللا استءش لقااهللا که حاصل یرالیک سی ،ارتیز 

بسم اهللا و باهللا و الی «: گویند موقع رفتن به زیارت در خانه بایستید و بگوییداست، می 7که ظاهراً از امام هادي 7در زیارت امام رضا

زیارت یک سیر الی اهللا، هجرت به سوي خدا و پس . ؛ یعنی سفر الی اهللا و الی رسول اهللا است»رسول اهللا حسبی اهللا و توکلت الی اهللا

                                                        
  ١٣٩۴سال / مصاحبھ ھا. ١٧١

  



 

١۴۶ 
 

طاغوت به سمت محیط والیت اهللا است که حاصلش هم پرستی، نفس طواغیت و محیط والیت اولیاي فرار از محیط شرك، بت

شما گوید خود این شخص می. فرمایند که بیا به زیارت کربال برویمبه یکی از یارانشان می 7امام صادق. لقاءاهللا در باالي عرش است

مطلبی فرمودند که  7ادقامام ص ؟رویدچرخد؛ چرا به زیارت میامام معصوم و محور عالم هستید و عرش و فرش بر محور شما می

حال معناي هبوط، از فهم خارج است، فقط می .»کندعرش خداي متعال به کربال هبوط می«: ایشان فرمودند. انگیز استخیلی شگفت

اگر انسان شفاعت  .آیندهزار پیغمبر و اوصیاء به زیارت می 124اتفاقی در کربال افتاده است که انبیاء و . دانیم هبوط جسمانی نیست

مام نشود، ما در دار دنیا، لقاءمان با عالم طبیعت و با غرائزمان است، اما اگر انسان بخواهد به لقاءاهللا فوق عرشه برسد، این با شفاعت ا

تصاصی قرب، زیارت امام با انفاق، جهاد، حج مقایسه شده و فوق همه اینها، زیارت امام قرار گرفته است؛ یعنی راه اخ. گیردصورت می

  . خواهیم به آن برسیمشهود و مقاماتی که ما می

  

  

  )شدن اهللا یمهاجر ال ،ارت امامیزاز آثار  :محور(
   
  اهللا یزائر کربال، مهاجر ال 

شود؛ اما از است؛ یعنی مهاجر الی اهللا، سالک الی اهللا، واصل الی اهللا و مالقی حضرت حق می محور تحقق آثار زیارت در مقیاس فرد

رسد و حجاب نه فقط از انسان، بستر سلوك جمعی و تاریخی است؛ یعنی جامعه از یک منزلتی به منزلت دیگري می طرف دیگر،

شود و کنند، مقصود امام میوقتی جمعی به سمت امام حرکت می .گیردجامعه حول امام شکل می .شودبلکه از جامعه هم برداشته می

  .کندهایش را معین میبنديآدم، همراهان و صفمقصد . شودصف مقابلشان معین می

  

  )ل اجتماعتحو ، مبدأارتیز :محور(
   

   یحیات اجتماع يگیرمبدأ شکل ،زیارت



 

١۴٧ 
 

و آیه غیبی است که  ؛ یعنی امام کلمه»یؤمنون بالغیب«: یکی اینکه، حضرت خودش کلمه غیب است: سه غیبت دارند  7امام زمانظاهراً 

سوم . دوم اینکه، در سوره یونس، حقیقت والیت در غیب و حجاب معرفی شده است. شودو کار با او تمام میداده  9خدا به نبی اکرم

براي خود امام . عاشورا نقطه کانونی تجلی حق و درگیري حق با ظلمات، براي دفع این حجاب است. اینکه، جسم امام، غایب است

اگر به عاشورا  .فاعت حضرت این حجاب را از امت تاریخی برداشته استعاشورا به ش .که حجاب نیست؛ بلکه حجاب براي ما است

  .این گونه نگاه کنیم، اربعین ادامه عاشوراست

  

  

  )نیان در اربعیعیاجتماع ش: محور(
  

 حول امام یع شیعحرکت اربعین، تجم  

شد، کسی لبخند بر لب محرم که وارد می: فرمودند 7شود، نه از روز عاشورا؛ به دلیل اینکه امام رضادهه عزاداري از اول محرم شروع  می

است که   7تحول حال امام زمان. توان تغییر داداین سنت را نمی. محرم، آغاز مصیبت و عاشورا، نقطه اوج مصیبت است. دیدپدرم نمی

را حول امام جمع کند و  آن چیزي که باید ما؛ یعنی  .دهدپس اربعین، محورشدنش و تجلی امام در این سیر استایام را شکل می

هاي خیلی سنگینی وجود دارد گاهی بین اقوام عرب، نزاع. هاي قومیهمه چیز در مسیر امام فراموش شود؛ یعنی قبیله، عشیره، نزاع

هاي دیگر نیست؛ نه این شور و هیجان این برکات و آثار در زیارت .است 7این تجلی امام حسین. شودکه در اربعین فراموش می

کند همه با هم آید، احساس میرود و میوقتی آدم راهپیمایی اربعین می. ها هستها، از خودگذشتگیت و نه این فداکاريهس

اند؛ اما اربعین، این احساسات را به الفت هاي فراوان دادهاند و کشتهسال با هم جنگ کرده 8برادریم؛ در حالی که این دو جامعه، 

گیرد و جامعه مؤمنان بر محور اهلشکل می 7شود و تجمع شیعی حول اماممعناي حقیقی کلمه کمرنگ می مرزها به .تبدیل کرده است

  . تواند محور این تجمع باشدهاي محب عاشورا، می، شامل مسیحیت متدین، کلیمیان، موحدان عالم و مسلمان7بیت

  

  



 

١۴٨ 
 

  )یارت جمعیز، نیاربع: محور(
   

  حول امام یحرکت اربعین، تجمع شیع

زیارت . کندگیري ایجاد میبندي و موضعهر دو، بصیرت تاریخی، صف .بکاء و زیارت: حول عاشورا دو کار یادتان نرودگفته شده که 

درك ؛ زیرا »لَقَد عظُمت الرَّزِیۀُ و جلَّت و عظُمت الْمصیبۀُ بِک علَینا و على جمیعِ اَهلِ الْاسالمِ«: شودعاشورا از توجه به مصیبت شروع می

رساند که خونخواهی در رکاب گیري از لعن تا برئت و رسیدن به نقطه اصلی میبندي و موضععظمت مصیبت، ما را به درك صف

بندي و انگیزه درگیري ایجاد میهم بکاء و هم زیارت، حول امام صف. بردکند و تا آخر تاریخ میبندي میی صفیعن است؛  7امام زمان

تواند به چنین چیزي تبدیل شود و االن هم در مقابل صف عاشورا می. »انّی سلْم لمنْ سالَمکُم و حرْب لمنْ حاربکُم الی یومِ الْقیامه«: کند

این جریان صف. شکندآورند و حضرت آنها را میمی 7رکی که درست شده است و همه جنود تاریخی خودشان را  مقابل امام زمانمشت

ها به قتال و گیريدر راه امام موضع. بندي عاشورایی و انگیزه و بصیرت عاشورایی توسط تصرف باطنی امام در ما ایجاد شده است

ریزي باید فعالً حول این آید که برنامهبه نظر می.. مقاماتی قرار دارد که در زیارت عاشورا آمده است شود و بعدش بقیهحرب منجر می

بیتشان و به اسارت رفتن اهلنیز با شهادت 7امام حسین. پس شما هم همین را بسط دهید. باشد که خود این جریان را بزرگ کنیم

دمیدند و از همه طرف، مردم در این   7اند و وجود مقدس امام زماناربعین را راه انداختهاند و جریان زیارت شان کار فرهنگی کرده

  . ما باید همین بستر را آماده کنیم و کار دیگري نکنیم .کنندراهپیمایی شرکت می

  

  

  )يتحقق جامعه مهدو يسازن، بستریاربع: محور(
  

  يارت ، بستر تحقق جامعه مهدویز يرگردشگ

اربعین نیز ظرفیت تبدیل شدن به یک نقطه کانونی را دارد؛ اما باید . این گونه نیست که مثالً ما در چیزي بدمیم و آن درست شود

مثالً کعبه از قبل  .آن فرابرسد کند و باید مرحله تاریخیهاي تاریخی در مراحل مختلف ظهور پیدا میتوجه کرد که این ظرفیت

شود تا به موقعیت واقعی خودش میضرب می 9اکرمکند؛ یعنی در دین نبیعد از اسالم موقعیت خاصی پیدا میاسالم بوده است؛ ولی ب

ولی اگر جلوتر بخواهیم حرکت کنیم، حادثه خراب . ما باید متناسب با آن ظرفیت حرکت کنیم. اصال ًحادثه جوشش از باال است. رسد



 

١۴٩ 
 

با وجود اینکه اربعین، ظرفیت حقیقی دارد؛ اما اگر متناسب با این مرحله شناسایی . بردشود؛ یعنی دست باطنی مسئله را به پیش میمی

ها به این سمت ریزيریزي کنیم؛ ولی برنامهالبته ما برنامه. شودگیرد و به نتیجه معکوس تبدیل میها سبقت میریزينشود، برنامه

ها، ادیان و فرق صورت میسازماندهی نسبت به نسل .ا شودظرفیت و سپس حرکت پید شود که قلوب متوجه شوند،معطوف می

یعنی ظهور حقیقت کلمه غیبی کنند؛ ریزي میاین جریان را برنامه  7امام زمان .شودگیرد؛ ولی متناسب با انفتاحی که از آن سمت می

باشد؛ یعنی ما بفهمیم کدام موقع هستیم و متناسب مان باید متناسب با تجلیات آن البته ما هم باید خودمان را آماده کنیم و اقدامات .است

گیرد، گیرد و ما باید با گشایشی که از آن طرف شکل میاما اصل حادثه از آن طرف شکل می. با آن و حوادث، خودمان را آماده کنیم

حال اتفاق افتادن است و ما باید اي در هاي جديدهند که گشایشعالئمی را نشان می 7آید که حضرتبه نظر می. خودمان را همراه کنیم

ممکن است االن ظرفیت اینکه ادیان دیگر را شریک کنیم، نداشته باشیم؛ . دهند، موقعیت را بفهمیم و عقب نیفتیماز آن عالئمی که می

در غرب، سیاحت و . فکري ایجاد کنیمولی این ظرفیت باشد که جامعه شیعه را حول اربعین یکدست کنیم و همدلی و هم

هر چقدر بستر آماده است؛ به . به جاي آن، ما زیارت را داریم که بستر تحقق جامعه مهدوي است. اندگردشگري را شکل داده

  172.همان اندازه باید این زیارت را در مقابل گردشگري سامان دهیم

  

  

  

  

  يقورالحسن نیاالسالم ظه حجت

  

  )اربعین يجریان ظلم ستیز: محور(
   

  بعد از حرکت حججریان حرکت اربعین، 

بگوید، دیگر » 7یا حسین«کرد که اربعین در کربال این گونه برگزار شود و اصالً کسی حق نداشت بلند سال قبل کسی فکر می 30یا  20

ستیزي را توسط ولی خداوند متعال، این جریانات اسالم. چه رسد به عزاداري و راهپیمایی اربعین و حضور و مدیریت ایران در آنها
                                                        

  ٩۴سال ) / ره(يمسجد مقدس جمکران، سالن امام خمین. ١٧٢



 

١۵٠ 
 

دهند و به اتمام میهمان راه را ادامه می  7راهی را رفتند و امام زمان 7در واقع، امام حسین .صاحب مسلمانان به نفع آنها تمام کرد

اینها با . ستیزي بودداعش که به وجود آمد، هدفش اسالم. تواند در کربال جلویش را بگیردرسانند، با این تفاوت که دیگر کسی نمی

پارسال تهدید کرده بودند که . برداري از آن، قصد ایجاد رعب و وحشت را داشتندشان و فیلمانه و غیرانسانیاقدامات وحشی

. رودکردند با این ایجاد رعب و وحشت، دیگر کسی کربال نمیآنها فکر می .روند را خواهند کشتکسانی که در اربعین به کربال می

مطمئن . ، بیشتر از سال قبل به کربال رفتند)حفظه اهللا(اهللا العظمی سید علی سیستانییتمردم، حتی نوجوانان با فتواي حضرت آاما 

امروز راهپیمایی . بینی کندتواند حتی براي سال آینده  پیشهیچ کس نمی. کندهستم ما یک صاحبی داریم که این مسئله را اداره می

هزار نفر به عراق  10تا  5از آمریکا، حدود . انند که بعد از حج، اربعین استدها مطرح نیست؛ االن همه دنیا میاربعین فقط براي عراقی

  173.بردپس ما صاحبی داریم که این حرکت را آن گونه که باید باشد، به پیش می. روندروند از نجف پیاده  به کربال میمی

  

  

  

  

  دکتر اسالملو

  )به اربعین ینگاه آخرالزمان: محور( 
  

  انقالب ایران يآن در شکل گیر یآفریننقش عاشورا و تحول 

در اوایل انقالب از دل . ایم اگر نگاه ما به این موضوعات متفاوت نباشد، مغبون شده. توانیم از عاشورا و اربعین استفاده کنیم ما چگونه می
  .توانیم از آن بهره ببریم داشته باشیم، میاگر به راهپیمایی اربعین نگاه آخرالزمانی .... هاي عاشورایی پیروزي انقالب به دست آمد دسته

  

  

                                                        
  ٩۴سال ) / ره(يمسجد مقدس جمکران، سالن امام خمین. ١٧٣

 



 

١۵١ 
 

  

  )مانو آخرالزّ یانقالب اسالم: محور(
   

  ماناز انقالب بزرگ آخرالزّ یانقالب ایران، نمونه کوچک

انقالبِ اسالمی  .باید بپذیریم که انقالب اسالمی ایران، یک نمونه کوچک از آن انقالبِ بزرگ است که قرار است به وقوع بپیوندد

هر کسی . گیرد تنها و تنها از میان نشانه اربعین است که حرکت عظیم انقالب جهانی شکل می. زنی شکل گرفت ایران از میان مراسم سینه

ده هایی براي ما قرار دا فهمیم که خداوند نشانه اینجاست که می. زنی شود، دنبال امامی و حسینی شدن استوارد این راهپیمایی سینه

هاي  ریزي نشده است و این همان نشانه و آیهاین اتفاق که چند سال است در حال رشد است، توسط کسی برنامهبنابراین، . است

  .زمینی است

  

  

  )اربعین راه رسیدن به ظهور: محور(
  

  یاله يهااز آیات و نشانه یاربعین، یک

باید . باید به اربعین به عنوان یک هدیه الهی نگاه کنیم. ها به امام برسانیم اي داشته باشیم و خود را با نشانه باید یک نگاه نشانه 

مقوله مهدویت . راه رسیدن به صبح ظهور، اربعین است. مهدویت بدون اربعین معنا ندارد. الي اربعین جستجو کنیممهدویت را از البه

  .مهدویت مربوط به گذشته نیست؛ بلکه مربوط به اکنون و بعد از آن استاصالً . توان جستجو کرد را در هیچ جاي دیگري نمی

  

  )تمهدوی يربعین مقدمه ا: محور(
   

  يو ظاهر یغربیان به آخرالزّمان، یک نگاه سطحنگاه 



 

١۵٢ 
 

هر کسی که آینده را شود و آن اینکه  در آخر فیلم نوستراداموس، نکته عجیبی مطرح می .گرایی و تجربه است غرب، علممبناي دنیاي 

خواهند؛ پس با چند  دانند که از آخرالزمان چه می بنابراین، بر این باورند که به دلیل اینکه مسلمانان می. تواند آن را تغییر دهد بداند، می

آن کسی که مهدوي است و . گوییم حسینی است یک نفر عاشورایی است و ما به او می. کنند ها را نابود می شیعهتا موشک، مسلمان و 

اگر . کسی که بخواهد مهدوي شود، باید اربعینی شود بهره هاي کمی نهفته است؟خواهد آخرالزمانی باشد؛ آیا داخل اربعین،   می

 .تواند حسینی شود اربعینی شد، می

  

  )یربیت صفات اربعینت: محور(
   

  و اصالح نفس در اربعین  يخودساز

کنند که از همه چیز خود بگذرند و به دنبال  توان در زندگی روزمره اربعینی بود؟ در مسیر راهپیمایی اربعین افراد تمرین می آیا می 

تئوري خدمت، گسترش پیدا کند، آیا به مدینه اگر این . این همان اعتقاد یک مؤمن واقعی است که خود را فداي دیگران کند خدمت هستند؛

کنند تا در راهپیمایی اربعین آن را فداي دیگران کنند و مردم تمرین  مردم یک سال کار می؟ ایم فاضله و صبح ظهور نزدیک نشده

  174.مانی به ما استکنند که از همه چیز خود بگذرند و این هدیه آخرالزّ می

 
  

  

  یبحرین يحجت االسالم والمسلمین انصار

  

  کربال يسنت پیاده رو

                                                        
  ٩۴سال / مسجد مقدس جمکران يمھدویت و آینده اندیش يمرکز پژوھش ھا/ قم. ١٧٤



 

١۵٣ 
 

سدیر بن حکیم بن صهیب صیرفی، از امام . در روایات درباره آخرالزمان، از جمله روایت معروف سدیر صیرفی این موضوع آمده است

و از خانه بیرون (هاي خانه باش  ات بنشین و چون پالسی از پالس در خانه! اي سدیر«: کند که آن حضرت فرمود روایت می صادق ع

هرگاه به تو خبر رسید که سفیانی خروج کرد، پس به سوي ما کوچ کن؛ هر مادامی که شب و روز آرام هستند، آرام باش؛ اما ). مرو

بحث در این باره . روي، خیلی مهم استاصل عمل پیادهشود که این روایات فراوان، مشخص می با توجه به 175.»چند با پاي پیاده

  .شود به صورت ساده مطرح شودپیچیده است؛ اما تالش می

  

  

  ) ظهور ياربعین و فضا: محور(
  

هاي انبیاء ع  از زمان حضرت آدم تا ظهور آقا امام زمان ع در  همه حرکتام که طبق این بحث، من بحثی درباره برزخ عاشورا داشته 

در عالم وهم این امکان وجود دارد که انسان یک مقوله طوالنی را فشرده کند و مثالً آن . جریان حرکت امام حسین ع فشرده شده است

هاي حرکت امام زمان ع را  همه ویژگیدارد و لذا  را در یک خواب، در عرض یک ثانیه ببیند، حرکت امام حسین ع نیز چنین خاصیتی

  .از جمله خصوصیات دوران ظهور، مسئله امنیت است . بینیم به صورت یک جا در این جریان می

زن، مرد و بچه، از خرمشهر، شلمچه و دیگر مرزها، به . کند شود، احساس امنیت کامل می روي کربال میکسی که وارد مسیر پیاده

این مسئله در . دهد که به کربال برودحتی شوهرش به او اجازه میرود،  حتی یک خانم به تنهایی به کربال می. افتنده میسمت کربال را

  !کند کند؛ اما کسی به او نگاه نمی خانم از شرق به غرب حرکت می روایت ما هم وجود دارد که

رابطه با امام زمان همه در ! بله. گویند چیزي با خودتان حمل نکنیدیعنی آن قدر همه چیز هست که می مسئله وفور نعمت،همچنین  

  .یعنی هر چه بخواهید، در هر لحظه تصمیم بگیرید. چیز موجود است

وقتی پیاده . کند، خود این حرکت یک ارزش مستقلی دارد و تجربه هم این مسئله را نشان داده است هایی وجود دارد که معلوم می نشانه 

  .برند کنند و می کند؛ اما گویی مالئکه دارند آدم را حمل می در راه برگشت خستگی واقعاً غلبه میوي، به کربال بر

                                                        
یا «: قال أبو عبد الّلھ علیھ السالم: بکر بن محّمد، عن سدیر قال أحمد بن محّمد، عن عثمان بن عیسي، عن عنعّدٌة من أصحابنا، . ١٧٥

» فارحل إلینا و لو علي رجلک سدیر ألزم بیتک، و کن حلسا من أحالسھ، و اسکن ما سکن الّلیل و الّنھار، فإذا بلغک أّن الّسفیاني قد خرج
 ).٢٧٠، ص ۵٢؛ بحاراألنوار، ج ٣۶، ص ١١؛ وسائل الشیعھ، ج ٣٨٣روضة الکافي، حدیث شماره (



 

١۵۴ 
 

  

  

  )تینده و مهدویآ يخدا در راستا ي، برنامه اربعین: محور(
  

  تینده و مهدویآ يخدا در راستا ياربعین، برنامه  

حرکت، نوع . پوشید و غیرهکند، لباس احرام میگیرد و خود را معطر میرود، مقداري کافور میجابر آهسته آهسته به سمت کربال می 

خواهد آداب را به مردم نشان بدهد که مردم این کار را انجام بدهید تا در جریان اربعین افشاگري شود و  جمالت و همه و همه می

گذاشته بودند که کسی زیارت نرود، ولی جلوي جابر با اینکه افرادي را . امیه است؛ بلکه این عمل بنیبفهمند که خدا حسین را نکشت

توجه داشته باش، این جریان این آخرین باري است که با شما هستم؛ ولی ! اي عطیه: گوید جابر به عطیه می. توانستند بگیرند را نمی

   !؛ امام زمان از ولد حسین است»المهدي من ولد الحسین«: ارتباط تنگاتنگی با مسئله آینده دارد

  

  

  )یعدل اله ين بدنبال اجرایاربع :محور(
   

  ها کربال محل گمشده

غدیر گم  اي آنجا پیدا کن؛هر چه گم کرده! ها است کربال محل گمشده: ایشان فرمودند. اهللا حائري شیرازي شنیدمجمله جالب از آیت 

سوي کربال مساوي با دعاي ندبه است و اصالً حرکت به . اي در کربال است؛ حجاب در کربال است؛ مهدویت در کربال استکرده
یعنی این جریان همه این چیزها را  ، با سوره یوسف، با حرکت انبیاء به سوي مهدویت است؛3دعاي ندبه مساوي با خطبه زینب

، امام »اهللاأین بقیه «: ؛ اگر دنبال اینها هستیم، باید حرکت کنیم»أین الحسن أین الحسین«: خوانیم در دعاي ندبه می. دهد نشان می
  .کربال است، باید رفت و پیدایش کرد 7زمان

  

  



 

١۵۵ 
 

  )یاربعین نشانه ي اله: محور(
  

س و دنبال نشانه ها بودن تحس  

بواْ فَتَحسّسواْ من یوسف وأَخیه«: دنبال یوسف بگردیداین نشانه است که گفت بروید  اذْه ّینا ببه نظر من، این یکی از  176؛»ی

.  شود و این نشانه است کار خدا است هر چه نشانه گسترش پیدا کند، حرکت بیشتر معلوم می. هاي قریب الوقوع بودن ظهور است نشانه

   .در جریان اربعین، جریان ظهور هم هستخواهد این قضیه را گسترش دهد؛ چرا که  خدا می

  

  

  )ورظه ياربعین، تحقق نشانه ها :محور(
  

  یشناسحرکت اربعین، یک نوع امام

هیچ اختالفی بین آنها  7احزاب زیادي در عراق وجود دارد، اما جاي تعجب است که در این حرکت به سوي امام حسینها و  گروه

به  !این طوري است؛ امنیت کامل  7کند که در دولت آقا امام زمان چنان حال و هواي خاصی حاکم است که انسان حس می. نیست

در عاشورا انسان در خود متن کار . چون عاشورا وقت گریه کردن است. همین دلیل، االن این جریان باید تقویت پیدا کند، نه در عاشورا

حاال حسین شهید شد، حال باید : گوید است، با خودش و شهادت درگیر است، بعد که تمام شد و اربعین شروع شد، انسان با خود می

حال اگر این  .هاي ظهور باشد تواند یکی از نشانه شناسی است و به نوعی میحرکت اربعین، یک نوع امامنابراین، ب!  چه کار کرد؟

 .توان برداي نمیجریان صرفاً یک حرکت نمادین باشد، از این جریان در جامعه اسالمی بهره

  

  

                                                        
  .٨٧ھ یوسف، آیسوره . ١٧٦



 

١۵۶ 
 

  )اربعین و سرزمین ظهور: محور(
  

  ندبه يدعا یاربعین تجسد و تجل

مربوط » و اقصی من اقصی«مربوط به بعد از عاشورا است، » و سبی من سبی«مربوط به عاشورا است، » فقتل من قتل«دعاي ندبه در 

اذ کانت «. ، یعنی این جریان ادامه پیدا کرده است و سنت بعد، مهدویت و مسیر بازگشت است»و جري القضا«به اهل بیت است 

خود را که مورد مشیت او ) خاص(و العاقبه للمتقین؛ چون زمین ملک خداست و هر کس از بندگان االرض هللا یورثها من یشاء من عباده 

بعد از عاشورا فهمیدیم  .، دقیقاً همه اینها با هم است»براي متقین و پرهیزکاران است) و پایان(گرداند و عاقبت  قرار گیرد، وارث آن می

فَعلَى الْأَطَائبِ منْ أَهلِ بیت محمّد و علیٍّ صلَّى اللَّه علَیهِما و آلهِما فَلْیبک «: دعا داریمبعد چه باید کرد؟ در . که باید دنبال مهدي رفت

فَعلَى «: گوید در دعا هم می. 7و گنبد امام حسین 3گنبد حضرت ابوالفضل: در اربعین دوتا گنبد جلویمان است. باید گریه کرد» الْباکُونَ

: اید؟ مرحله بعد این است، گریه کرده»فَلْیبک الْباکُونَ«حال آیا . ابوالفضل است» و علیٍّ«، این حسین است، »طَائبِ منْ أَهلِ بیت محمّدالْأَ

ریزیم  هایمان را می متأسفانه ما در این بخش، اشک. شود ، اینجا اربعین است و حرکت از اینجا شروع می»أَینَ الحسنُ، أَینَ الحسین«

؟ »أَینَ الحسنُ، أَینَ الحسین«خواهد بگوید بعد از گریه و اشک، به دنبال این علت باش که حال چرا  اما اربعین می! و دیگر نیستیم

 .استاربعین دقیقاً تجسد و تجلی دعاي ندبه . رسید  7اهللاتوان به بقیهاین گونه می. خواهد چون صبر حسنی  و نهضت حسینی می

  . شناسی کرد و با اربعین درست برخورد کردتوان تاریخ اگر دعاي ندبه خوب درك شود، بعد می

در مرحله بعد، صحبت از عاطفه و احساسات است که حتی در راه اربعین چگونه باید حرکت کرد؟ چقدر باید سینه زد؟ چقدر باید 

ریزي کنیم که ان شاءاهللا به دولت ن جریان را بر اساس دعاي ندبه برنامهباید بتوانیم کل ایهایی باید گفت؟ ما  گریه کرد؟ چه قصه

  .برسیم  7امام مهدي

  

  

  )حرکت به سمت مهدویت ،اربعین: محور(
  

در اینجا باید تفسیر کنیم که چگونه . آید را زیارت کند، امام در سه جا به دیدن او می 7یک روایت مهم داریم که هر کس امام رضا 

، بسیار »ما ادراك مع الحسین«مقوله . چیست» ما ادراك مع الرضا«آیند؟ پیداست که این روایت براي این است که به شما بگوید  می



 

١۵٧ 
 

روایت شده که مالئک و مؤمنان باید به سمت حسین حرکت ور ما باید نشان دهیم که حسین کیست؟ اینکه چط. حساس و مهم است

خدا آن را قرار داده تا در زمان غیبت، بتوانیم عظمت و . شود ها در اربعین جواب داده میکنند، چه قصه اي دارد؟ به این سؤال

بنابراین، بر همین اساس ما باید برنامه... عه طرف هستیم، نه یک شخصدر اینجا ما با یک مجمو. مظلومیت حضرت را درك کنیم

  . ریزي کنیم که چه کارهایی باید براي اربعین انجام دهیم

  

  

  )ارتباط اربعین با مهدویت: رمحو(
  

 ارتباط اربعین با مهدویت 

. کند گیرد، اما گریه می اش نمی تباکی ظاهراً یک نوع ریا است؛ یعنی کسی گریه. ما در بحث گریه، هم گریه، هم تباکی و هم بکاء داریم... 

در جامعه،به صورت فردي است و اینجا اجتماعی است؛ یعنی اگر کسی حتی براي این بحث . در اربعین هم بکاء و هم تباکی است

دهند در این جو خاص،  و به آن هم ثواب می روي اربعین را برود، آن هم ارزش داردی و ورزش هم پیادهتفریح و خوش گذران

کنند؛ پس  اي از اولیاءاهللا در آن حرکت میاربعین حرکتی است که عده... گیرد؛ یعنی هماهنگ شدن، حاال به هر نحويموافقت صورت می

اربعین یک چنین حرکتی  ...ید یک حرکتی کنیم، تا شاید به ما هم توجهی شودما حتی به صورت نمایشی و صوري هم که شده، با

روند؛ پس ما هم باید در این است؛ یعنی حرکت به سوي امام حسینی است که امام زمان و یاران اصلی ایشان به این سمت می

ها و  دار هستند و کم کم حرفکند که آنجا همه هدف وقتی انسان حس می. حرکت هماهنگ باشیم تا کم کم عدد زیاد شود

، چرا ما در این مسیر، آن هدف خاصی که این جریان ارتباطی با مهدویت داردگویند پس گویا شود و مردم می هاي ما پخش می صحبت

  177.شود کشیده می  7جریان به سوي دولت امام زمانآن وقت کم کم این ! خواهد را اتخاذ نکنیم؟ آقا می

 

  

                                                        
  ٩۴سال ) / ره(يمسجد مقدس جمکران، سالن امام خمین. ١٧٧

 



 

١۵٨ 
 

  

  

  ین ملکیالمسلمحجت االسالم و 

  

  )نیتحول قلوب در اربع :محور(

   

  نیاربع ییمایپ راه» بودن یفرامذهب«و » بودن یمردم« یژگیت دو ویلزوم حفظ و تقو

افتد؛ چرا که  اتفاق نمی یجوشش و تحول عظیم -آن به دست حاکمان است يکه اجرا ییکارها یبه معنبه طور معمول در امور حکومتی 

بودن و  یل همگانیها به دل ها و ملت امت  در حرکتاما . دگاه مأمور و معذور بودن و نگاه کارمندگونه وجود داردیدر خالل آن عمدتاً د

، شاهد تحول و جوشش »يریناپذ یخستگ«و » بدون مزد بودن«،»بودنبدون منت «ن سه عامل یو همچنک هدف مقدس یوجود

تواند  این حرکت نمیگر، ید ياز سو. خودجوش و مردمی است یتواند حکومتی باشد و حرکت پس اوالً این حرکت ذاتاً نمی. میهست

 .دار آن هستند طلب دوست هاي حق و تمام انسانچرا که ذات این حرکت، حرکت حق علیه باطل است  شیعی باشد؛ یصرفاً حرکت

به . کنند ن حرکت پیروي مییدانند، از ا را برحق می7دانند و افراد یهودي که حضرت موسی را برحق می7ن، افراد مسیحی که مسیحیبنابرا

ترین حرکت به سمت حق و محو کردن ظلم و ظالم  ن حرکت اشتراك دارند و این حرکت خالصیادیان در هدف ا  گر همهیعبارت د

 .ستا

 

  

  )نده روشنین به سمت آیمقصد اربع: محور(
  

  ریصلح فراگ يبه سو يروند رو به رشد جامعه بشر



 

١۵٩ 
 

ها به سوي  حرکت انسانداند، نگاه صحیح این است که یها و تحقق اهداف الهی موفق نم که انبیا را در تربیت انسان یبرخالف نگاه

تکرار تاریخ به صورت تکاملی . نه دوران تکراري در حال پیشرفت است،صالح به صورت دوران حلزونی   کمال و به سوي جامعه

و  یهاي بعد از آن، از نظر کم دامنه و موقت بود؛ اما صلحکم یبه وجود آمد، صلح7است؛ یعنی صلحی که مثالً توسط حضرت موسی

صلح   ه جمهوري اسالمی رسیدند که در آن، دایرهتر شدند تا ب هاي مختلف وسیع هاي صلح در زمان ن حلقهیا رهی، رشد داشت و دایکیف

اي آرمانی  خدا و هدف خلقت انسان این است که بشر به جامعه   اراده. ت کردیبه خارج از آن هم سرا ییک کشور را فرا گرفت و حت

اه اربعینی ـیعنی حرکت به هاي آینده، نگ و امید است که در سالآرمانی مدام در حال رشد و تعالی است   و این جامعه دا کندیدست پ

 .ل گرددیجهان گسترش پیدا کرده و به صلح جهانی مورد انتظار تبد  سوي صلح و عدل و حرکت علیه ظلم ـ در همه

  

 

  )تیمهدو يساز ین و جهانیحرکت اربع :محور(
   

  ریصلح فراگ يبه سو يروند رو به رشد جامعه بشر

 م؛ چه آنکهییشدن آن به موعود سخن بگو یاز منته7ن حرکت به امام زمانیشدن ا یسخن از منته يپیشنهاد بنده آن است که به جا 

که  يادین جمعیت زینصورت و با وجود چنیدر ا. ان مورد قبول استیر ادیروان سایان، یهودیان، زرتشتیان و پیموعود در نگاه مسیح

شاء اهللا این موعود ظهور خواهد کرد و سیل جمعیتی که دنبال فطرت و عقل و صلح هستند، او را یاري  به دنبال موعود هستند، ان

سقیفه به بعد با  اتفاق بیفتد، از وقوع حادثه7نکه قرار بود صلح جهانی به دست پیامبر آخر الزمانیرغم ا یبنده معتقدم عل. خواهند کرد

و در  افتیتا کربال ادامه 7خط والیت از طریق حضرت امیران نابود نشد، چرا که ین جریالبته ا. مییک تعطیلی و توقف مواجه هست

بدتر از او  یسقیفه ادامه حکومت یزید و حت  افتاد، نتیجه اگر واقعه کربال اتفاق نمین یبنابرا. قت کربال پاتکی بود بر تک سقیفهیحق

  .در کربال دوباره اوج گرفت یکه متوقف شده بود، ول غدیر است کربال اساساً ادامه. بود

  

  



 

١۶٠ 
 

  )نیاستمرار حرکت از عاشورا تا اربع :محور(
  

 اربعین، پیوند امام حسین ع با زمان

را به زمان پیوند دهند؛ هم به زمان 7تالش کردند تا امام حسین8مورد تداوم راه آن حضرت از ابتدا حضرت زینب و امام سجاددر 

ت دادند که این باعث یها سرا زمان  اً آنرا به همهیکردند و ثان یسقیفه معرف  ن صورت که اوالً آن را نتیجهیبه ا .نده و هم به زمان گذشتهیآ

با زمان 7بنده اعتقاد دارم که اربعین، پیوند امام حسین. و حرکت آن حضرت تاریک و نابود شوند7شد ظلم و ظالمان توسط امام حسین

آن امام حسینی که در زمان ادامه :ن استیپاسخ ا. زند است که به منافع استکبار ضرر می7امام حسین کدامد ید دینه باین زمیدر ا .است

. نه پرداخت کندیکرده و هز يز حاضر است عزاداریکا نیمنحصر شود، آمر 61امام حسینی که به سال  ين صورت برایر ایپیدا کند؛ در غ

حرکت توابین که بعد از داستان کربال توبه کردند و افراد  يسمت و سو،ن اساسیبر هم. است7فرازمانی امام حسین  پس اربعین ادامۀ

  .مشابه آنها، به طرف صلح جهانی و عدل کامل الهی بر روي زمین است

  

  

  )نیبا اربع یارتباط انقالب اسالم :محور(
  

  نیاربع يزیجنبه اسکتبارست

جایی رسانده که از اسالم غیر از اسم آن و از قرآن غیر از رسم الخط آن رد که دشمن کار را به یگ یشکل م یدر زمان7دالشهداءیام سیق

ن به بعد، یاز ا. است یاسیس یامیامر به معروف و نهی از منکر و ق یامین قیچن يبرا7استدالل حضرت. چیزي باقی نمانده است

ام یدر آن زمان و قبل از ق. ران رسیدبه وجود آمدند تا نوبت به نهضت جمهوري اسالمی ای يپس از دیگر یکی يادیهاي ز نهضت

و 7است که باز هم یاد و نام امام حسین یطین شرایدر چن. ر شده بودیفراگ يط ایران و منطقه، دچارظلمت و تاریکی و فسادیز شراین1امام

انقالب اسالمی با ن، یابرابن. کندیان زمان را سرنگون میدیزیکربالست،  يناً شعارهایکه ع ییند و با شعارهایآفرییاد کربال حرکت م

و  یها کنار رفت و مبارزه با باطل و خداخواه فطرت يش رویانقالب، موانع از پ يروزیدارد؛ چرا که با پ یاربعین ارتباط تنگاتنگ

  .ده استیرس یاسالم يداریافت و اکنون به بین وجه ظهور یبه بهتر یلیافت و در جنگ تحمیرشد  ییخداجو



 

١۶١ 
 

  

  )یارتباط با ظهور منجن و یاربع: محور(

   

  ه السالمین و ظهور امام زمان علیاربع ییمایپ رابطه راه

تحلیل انجمن حجتیه است؛ آنها معتقدند که نباید هیچ حرکت و قیامی قبل از ظهور اتفاق بیفتد؛ دو تحلیل وجود دارد که یکی 

ش از یکه مطابق سنت خداوند الزم است جهان، پاستدالل آنها این است . خواهد شد7يچراکه باعث تأخیر در ظهور حضرت مهد

. استو حرکت انبیاء و ائمه7البته این تحلیل برخالف آیات قرآن و در تضاد با حرکت سید الشهداء. گردد يریظهور دچار تاریکی فراگ

صلح را گسترش   و دایرهها باید به سمت ایجاد صلح در جامعه و جهان حرکت کنند  آیات قرآنی بر این امر داللت دارند که انسان

، صلحی که منجر به صلح جهانی شود  حلقه  تواند ایجادکننده ز مییاربعین ن يماجران ین بیدر ا .نهایی آن برسد  دهند تا به حلقه

کند  وجود میه ظلم ابراز یاز حق و مبارزه عل يرویخود در پ  ا نوشتار، بلکه با جان و هستیین حرکت هر فرد نه فقط با گفتار یدر ا. باشد

 .تواند به آن صلح نهایی و نهضت نهایی منجر شود ین حرکت میو بنا بر تحلیل شهید مطهري ا

  

  )یان الهین، مرکز اشتراك ادیاربع: محور(
  

  ییان در موعودگرایمشترك اد يها لزوم تمرکز بر جنبه

ن یدر هم.هی قطعاً تقابل با ظلم و ستم وجود داردخوا ان حقیدر جر. ردیگیکسی که به دنبال صلح است، در تقابل با فساد قرار م

 همهافراد به دنبال صلح و آرامش و رسیدن به حق هستند،  ن که همهیمانند ا یباید بر روي مشترکات متمرکز شد؛ مشترکات راستا

کرد  یآرمانی معرف  به جامعه رسیدن ين حرکت را حرکت به سوید ایبا. افراد به دنبال جهانی پر از صلح و آرامش و انس و الفت هستند

  178.د بر مختصات موعود هر فرقه اجتناب نمودیو از تأک

  

  
                                                        

   ٩۴سال /  ھ السالمین علیالحس ءلقا ين المللیده کنگره بیبرگز يمجموعھ مصاحبھ ھا. ١٧٨

  



 

١۶٢ 
 

 ن  دکتر احمد رهداریحجت االسالم و المسلم

  

   )هنگالت فرمحور تحو ،نیاربع :محور(

ه السالم به عنوان ین علیاز امام حس يرو دنباله يبه جا یاز فرهنگ حسین يرو لزوم دنباله

  ک شخصی

دو امر متفاوتند و فرهنگ حسینی 7و فرهنگ امام حسین7توجه کنید که امام حسین .هستیم یا فرهنگ حسینی7به دنبال امام حسیندر اربعین 

به مثابه فرهنگ در طول تاریخ 7شخص اکنون در بهشت قرار دارد، ولی امام حسین به عنوان7امام حسین. تر است بزرگ7شک از امام حسین بی

تواند وجود شخصی ایشان را تبدیل به وجود شأنی و وجود در  می7وجود تاریخی امام حسیندار ه ظرفیت کشاین توجه ب. جریان دارد

نه فقط در کربال، 7اي به کربال نگاه کرد که در آن امام حسین پس اگر بتوان از زاویه .نماید» فرازمان«و » بر زمان«عصر ایشان را تبدیل به وجود،

شمر اي به آن نگاه کنیم که  این است که به گونه7راهبردي ما از فرهنگ امام حسین  سرمایه... و تا پایان آن حضورداردتاریخ   بلکه در لحظه لحظه

را 7پس با برش تاریخی کربال وجود امام حسین. راهبردي کربال  زمان را بشناسیم و این یعنی مطالعه7زمان، یزید زمان و امام حسین

  .ایم کرده یفرازمان يوجود

  

  

  )در اجتماع ینیفرهنگ حس ینیگزیجا :محور(

  ینین مفهوم فرهنگ حسییتب 

م و یل کنیشان را  که داراي استمرار در طول تاریخ است، با برش تاریخی تحل حیات  هاي زندگی چندساله ما نیاز به امام حسینی داریم که داشته

حسینی، همان فرهنگ دینی است و از این فرهنگ تنها بخشی از آن پس فرهنگ ... قرائت کنیم» فرهنگ حسینی«را ذیل عنوان 7امام حسین



 

١۶٣ 
 

چگونه «ترین پرسش راهبردي آن است که  در برش تاریخی اربعین مهم. متبلور شده و عینیت یافته است7است که در زمان غیبت امام

  .را تا امروز و آینده بسط داد و مثالً نتایج تاریخی منسک اربعین» ل کرد؟یاي براي فردا تبد توان گذشته رابه سرمایه می

 

   )نیاربع ین و مقصد شناسیاربع :محور(

  ه السالمیعل ين و ظهور حضرت مهدیاربع یرابطه وجه منسک

قدرت تاریخی پیروان اسالم است؛ رابطه امام و 7ماجراي ظهور معجزه نیست، بلکه معتقدم که قدرت اجتماعی حضرتبرداشت بنده از 

که جذب شوند، فقط آهن هستند؛ اما بعد از آن که جذب شدند، تبدیل  هاي آهن قبل از این براده. هاي آهن است بابرادهربا  آهن  امت،رابطه

قدرت امام زمان . شود و به همین ترتیب، شعاع جذب مغناطیسی آنها به مراتب بیشتر می کنند ربایی پیدا می شوند و خصلت آهن ربا می به آهن

در مورد کار .. .یابد و تولّی مردم به قدرت والیت، بخشی از قدرت والیت است شان افزایش می اطاعت پیروان میزانبه 7معصومینو همه 

هاي تاریخ و جریان دیانت، تجمیع  درصدد انجام آن هستند، تولّی مؤمنین یک عصر کافی نیست و لذا نیاز است تا تولّی 7بزرگی که امام زمان

ن، یبنابرا. اي که در آن به قدرت اجتماعی نیاز داریم گردد؛ دوره اي براي دوره ظهور می و سپس سرمایه... آن کار قرار گیرند شده و مقدمه

فرمایند، خود را با  ظهور می7ژه آن که وقتی حضرت مهديیرا جهانی نماید، منسک اربعین است؛ به و7منسکی که قادر است امام حسین

  .»عالم أنا الْمهدیأنا ابنُ من قُتلَ عطْشاناًأناابنُ منْ قُتلَ مظْلُوماًأال یا أهلَ ال«: کنند معرفی می7امام حسین

  

  



 

١۶۴ 
 

   )شدن معرفت امام یجهان :محور(

 ه السالم در زمان ظهورین علیمعرفت به امام حس يریفراگ

جهانی شده 7ظهور، امام حسین آستانهتوان نتیجه گرفت که در  ، پس میقواعد منطقی معرَّف باید اَعرف از معرِّف باشد از آنجا که طبق

در زمان ظهور نیز تنها متوجه مسلمانان یا شیعیان نیست، بلکه ایشان اهل عالم را مورد خطاب قرار 7هاي حضرت از طرفی خطاب. است

برش تاریخی به طور خالصه . خته شده استبراي همه جهانیان شنا» أنا ابنُ من قُتلَ عطْشاناً أنا ابنُ منْ قُتلَ مظْلُوماً«دهند؛ پس یقیناً  می

دهد و  قرار می7ها به جریان والیت در بستر تاریخ را تجمیع و در اختیارحضرت مهديها و تولیاربعین داراي این ظرفیت است که ارادت

  .نیز در این میان همین است7نقش امام حسین

 

  

  )ت صفاتین و تربیاربع :محور(

  یعموم یپلماسین در قالب دیغ اربعیت تبل مالحظا 

توان گفت که این امور اموري فروکاهنده  اثرگذاري دیپلماسی عمومی تا جایی است که رد پاي دیپلماسی رسمی در آن نمایان نشود؛به عبارتی می

اما در مورد منسک اربعین اگر آن را از حیث . شود این دیپلماسی عمومی، به نفع دیپلماسی رسمی مصادره می  هستند وبا گذشت زمان سرمایه

کنند و به عبارت بهتر، ذیل  در این مراسم افراد، فارغ از هر عنوان و وصفی، شرکت میکنیم که  دیپلماسی عمومی در نظر بگیریم، مشاهده می

اي است که به هیچ وجه  منسک به گونه چینش در این. سمفونی این جمع، سمفونی عاشوراییان است. گیرند عنوان و وصف عاشورایی قرار می

... کند زداید و رنگ خود را جایگزین می ها را می رنگ  است که همه اي  بستر اربعین به گونه. توان در آن صنوف متمایز ایجاد کرد نمی

دلیل این امر هم آن  .ازدب هاي دیپلماسی عمومی که ناپایدارند، کربال متضمن باري معنوي است که در گذر زمان رنگ نمی برخالف محمل

  .نشانه خدا در تاریخ و داراي اثر ماندگار تاریخی است7است که به تعبیري، امام حسین

  

  



 

١۶۵ 
 

  )نیت صفات در اربعیترب :محور(

  محور بودن ودن، مستمر بودن و محبتهزینه بودن، عمومی ب بی: نیمنسک اربع يها یژگیو

ها هستند که ذیل آن  چینش شده که قابلیت حکومتی شدن را ندارد، بلکه این حکومتاي  ویژگی دیگر این منسک آن است که به گونه

این جریان،عالوه بر حکومتی نبودن،اوالً  .کند ها را به انفعال در برابر خودش وادار می قدرتی جمعی است که حکومت. گیرند قرار می

هاي بسیاري  بر نیست، بلکه هزینهم التزاید دارد؛ ثانیاً نه تنها هزینهبرخالف دیپلماسی عمومی رایج که روندي فروکاهنده دارد، روندي دائ

هزینه بودن، عمومی بودن و مستمر بودن،علی رغم  این جریان عالوه بر بی.. دارد میبر7سو با فرهنگ حسینی هاي همرا هم از دوش نظام

سمفونی آن سمفونی عاطفه . است» نرم«ه تعبیريهاي صورت گرفته در عاشورا، از جنس محبت و عاري از خشونت و ب ظلم  همه

هاي حرکت تاریخی به وجه سخت بدل  توان این وجه نرم را در گردنه آیا می«: سیاسی این است که  حال سؤال راهبردي در حوزه.است

پاسخ به .... »ت داشت؟شکل گرفته، نسبت به یزیدهاي زمان انتظار برائ7توان از جمعیتی که حول محبت امام حسین ا مییآ«؛یعنی»کرد؟

گیرد؛ چراکه هرچند اربعین یک ساحت فرهنگی  سیاست و فرهنگ را در بر می  وجه ارتباط حوزهپرسش مذکور از لحاظ جایگاه علمی، 

 .شود آید، در واقع به سیاست فرهنگی تبدیل می است، اما هنگامی که سخن از مهندسی اربعین به میان می

 

 

  

   )نیاکمال د :محور(

  یها و عقول فرهنگ تن به سیاسیرقابل محدود بودن کربال و اربعیغ

هاي یک دین در یک  امکان فهم تمامی داشته. تاریخی نیستند  ها و عقول فرهنگی یک دوره اربعین و کربال ، قابل محدود شدن به سیاست 

منظور از آخر الزمان، پایان حکومت بر همین اساس،  .زمانی وجود ندارد؛ چراکه در این صورت آن دین به پایان خود رسیده است  دوره

که در  است که در آن دنیا به اتمام رسیده است و این زمانی است که آخرین شریعت الهی به طور کامل بالفعل شده باشد7حضرت مهدي

هاي  ستنطاق دین براي بالفعل کردن ظرفیتداران ا دین  داري مستکمل و وظیفه پس دینْ کامل است و دین. معناست تاریخ بی  چنین شرایطی ادامه

  .آن است



 

١۶۶ 
 

  

  )نیبستر ساز اربع يت هایدرك ظرف: محور(

  ک زمانین در یابعاد اربع یدرك تمام ممکن نبودن

این   توانیم استحصال کنیم و در عین حال فراموش نکنیم که امکان استحصال همه هاي آن را به هر اندازه که می مورد اربعین نیز باید داشته

معصوم هستند، عاشورا هم 7گونه که امام حسین همان ن سبحانی،یبه تعبیر حجت االسالم و المسلم.زمانی ما وجود ندارد  ها در دوره ظرفیت

توان آن را در یک زمان به طور کامل درك نمود  ن، نمیی؛ بنابرا179است، معصوم و عاري از هرگونه تاریکی و ابهام است7که فعل حضرت

  180.که اتفاقاً بسیار کاربردي هستند یهای هایی از آن نیست؛ بخش این به معناي ترك فهم بخشالبته 

  

  

  

  

 181ک منشیم نیابراه يآقا

  

   )ين و تمدن سازیاربع :محور(
 

ن دو یب یدائم يریدر درگ یضرورت تکامل جامعه اسالماست بر امکان بلکه  يان موجزیت بدنبال آن است بین مقال در نهایآنچه ا

ه یا فقیامام معصوم "حول  "بالء و والء"بر مکتب  یاما مبتن "تمدن ساز یانقالب فرهنگ"بنام  یمتیتمدن حق و باطل، از نقطه عز

تا شاهد تحقق داربست  نده؛یدر چند دهه آ "يو اقتصاد یاسیوس یفرهنگ" يارزش گرا در ساختارها يان سازیو سپس جر "عادل

                                                        
  .ين دکتر سبحانیالمسلمحجت االسلکام و  ينار صبح، سخنرانیسم: رک١٧٩. 

  ٩۴سال / ھ السالم ین علیلقاء الحس ين المللیده کنگره بیبرگز يمجموعھ مصاحبھ ھا. ١٨٠

 قم يفرھنگستان علوم اسالم يئت علمیعضوھ. ١٨١



 

١۶٧ 
 

شه موجود که اوال ازقدرت شناخت ابعاد مکتب یاندمقاله معتقد است . میدر سراسر جهان باش نینو یجاد تمدنیا يبرا یاصل يها

ا یفروبرده است و ثان یت طلبیبان عافیت مدار ندارد و سر در گریرا حول ابتالئات وال یج عمومیزقدرت بسیونست ین برخوردار نیاربع

  ...کند یدفاع م "يجامعه اعتبار"رداخت دهد و از شناخت و پ یتنزل م "يفردساز"را به  يانسان ساز

  

  

  )ظهور يبرا یجمع ين، آماده سازیاربع  :محور(
  

ا تحمل یکه گو ییتا جا هم السالم  دانستیاء و ائمه علیدر سرشت وسرنوشت انب "بالء وابتالء"ه ین را تعبیادیسنن بن نیازمهمتر 

 يفرستادگان خداوند، بر مبنا یخیت تاریتوان ادعا کرد هو یلذا م! شود یم یشان و بمثابه شغل آن بزرگواران تلقّیه ایه و سجیبت، رویمص

ا فرهنگ امشود  ی، نقص محسوب نمیدوره کودک ين خُلق برایطبعا ا. شکل گرفته است "یت الهیوال"، در چارچوب "استقبال از بالء"

در  "يدار نید"ق از یف دقیتعر ،.بداند یو چارچوب زندگ  از شاکله یبرسد که مصائب را جزئ يا د به نقطهیدر بلوغ خود با ینید

بت را ین تحمل مصیاوج اهرچند . است "والء"بر  یمبتن ي"بالء"و به فراخور هرزمان و هر مکان، همانا استقبال از  یخیهرسه برهه تار

والء محور برسد  يمتناسب از تحمل بال یبه سطح ی،امت اسالميرسد اگر روز یاما به نظر م دیتوان د یم ینین حسیاربعدرعاشورا و 

ظهور آماده شده و مصائبش با مصائب امام زمانش که  يعه برایتوان اذعان کرد که ش یم... د شودیقت تولین حقین اییتب يبرا یومنطق

ن مرحله یورود در باالتر یعنی-جاد نشود، ظهوریا یتین ظرفیدرمقابل، تا چن. گره خورده استباشد  ید امتش میدر اوج تحمل شدا

  .ز واقع نخواهد شدین -يو فرد یکمال اجتماع

  

  



 

١۶٨ 
 

   )نه ساز ظهوریمقدمه و زم ،نیاربع  :محور(

  نیت کفّار و منافقیفاعلبه  بتیشه مصیبازگشت ر

ن، اثر کرده و یت کفّار ومنافقی، فاعلیش از اقامه حکومت عدل جهانیشود تا پ یمن اجازه داده یرب العالم ياز سوان ین میدر ا

خود بدانند، لذا با  يها هم السالم را مانع آرمانیاء علیانب یو جاذبه زندگ کنند یخود مهندس يا برایرا در دار دن یط و سبک زندگیمح

ن صحنه را بر اساس یمتعال ا يخدااما . ندینما یظلمات را فراهم مشان بستر  روانید و پیپرچمداران توح يها برا بتیاز مص یطوفان

  .بهشت جاودان کند یکند تا موج موج افراد را نجات دهد و راه یرحمت خود اداره م

  

  

 )نیحرکت در اربعبا به یات طیق شدن حمحقّ  :محور( 

 بهیات طیق حنار و تحقّ ي با ائمه يریدرگ در نور يمل ائمه نقش مک

که تحقق د توجه داشت ی، آنگاه باف شودیتعر "ط بالءیشرا"در  "تیمان و مجاهده و هدایا" ی، به سه ساحت اصل"نید"اگر 

ها در برابر  ها و بازکردن جبهه ت صحنهیریرا مدی؛ زو بدون معلّمان آن، امکان وقوع ندارد ییبه تنهاان احکام آن در جامعه ، یو جر نید

ن یبه ا یاگر کس...شود ین تنها توسط آنان محقق مین و محبیاز مؤمن يریگ هم السالم و دستیاء علیمه و انبکفر و نفاق منحصراً توسط ائ

افت خواهد کرد و یانوس کماالت آنان را دریاز اق يا اند، قرار گرفت، قطره که آن بزرگواران باز کرده یعالقه داشت و در راه یزندگ

ن بستر، به ین تنها با ورود به ایابتالء امت به عهده آنان است و مؤمن يکردن بسترها فراهمکارها و  یتماملذا . افتینجات خواهد 

روشن  "بتیعه در دوران غیف شیوظا"با  "بتیفلسفه مص"ن شود، ارتباط یین تبین عناویاگر ا .کنند یدا میبه دست پیات طیح يفضا

و اال اگر  شه ما با اشک ما هماهنگ شودیجاد شود تا اندیهم السالم  ایت علیب د از مصائب اهلیجد ید درکیبادر واقع .... خواهد شد

 یو منطق يک دستگاه فکرین بر اساس یخ ساز دیگرمراحل تاریابد و فهم از عاشورا و دیات ادامه یات و روایبا آ ینشیبرخورد گز

 یدر قالب سبک زندگ –ها  يهمچون عزادار-ما یو اجتماع يفرد يافت و اکثر رفتارهایکارآمد انجام نشود، وضع موجود ادامه خواهد 

ن یـ که بزرگتر یاسالم ينظام جمهور یحلّ مشکالت فعل يبرا ياقامه خواهند شد و فاقد کارآمد یاسیرسیغ یت و به شکلیهو یب



 

١۶٩ 
 

قابل  ي، امر يدمردم عا يبرا "فهیعمل به وظ"ن راه، یخواهند ماند؛ گرچه از ا یعه در زمان حاضراست ـ باقیش يفرصت و قدرت برا

  .شود یدرك تلق

  

 

  )یات اجتماعیق حن  و تحقّیاربع ينظام ساز :محور(

  "ن سه نظامیب ینتمد يریسازوکار درگ"از  یانیب

که بر  "نظام کفر": ردیگ یا، سه نظام شکل مین دنیه السالم به این است که بعد از هبوط حضرت آدم علیچن "بتیفلسفه مص"

که بر اساس  "مانینظام ا"کند و  یترجمه م ینیات دیرا به ادب ين اساس است اما هویکه بر هم"نفاقنظام "است؛  ياساس هو

ت و یم و تربیرند تا تعلیگ یمتعال قرار م يان اراده خدایجر يبرا ییآن بزرگواران با استقبال از بالء، مجرا... شود یل میتشک يتقو

از .... "ستیجز حب و بغض ن يزین چید"کند  یقت است که روشن مین حقیهم .کلّ نظام واقع شود يپرورش در سطح کالن و برا

  .خود هستند یخیو تداوم تار یات اجتماعیمان و التقاط به دنبال حیرو هر سه نظام کفر و ا نیا

  

 

  )بتین از بعثت تا غیرسالت حرکت امام حس : محور(

  بتیکفر و نفاق از بعثت تا غ يتحمل دولت ها

هم السالم ، ین علیگر معصومیشان با دیام این تفاوت قیه السالم  و واقعه عاشورا و همچنین علیل حرکت امام حسیتحلن منظر، یاز ا

ت یوال"رغم دارا بودنیهم چنان که اثبات نخواهد شد عل. گردد یش آمده، روشن نمیط پیبدون توجه به فرهنگ بعثت و شرا

هم السالم  بر آن مأمور شده اند تحمل ین علیوسلّم  و به تبع آن، ائمه معصوم وآله هیاهللا عل یامبر صلّیکه پ یخیابعاد حکم تار 182،"یخیتار

                                                        
 ي متعال و ائمھ يکھ علم آن مخصوص خدا» مانیکفر، نفاق و ا«ت بر توازن سھ نظام یوال يعنی» يخیت تاریوال« ١٨٢.

اء مرزوق علم یاند؛ بلکھ قبل از بعثت، تمام انب ن علم را نداشتھیز این) ص(امبریقبل از پ) ع(يچ نبیست و ھا) ع(نیمعصوم



 

١٧٠ 
 

چ گاه اخالق ی، هیاجتماع یاسیه سین خلق و سجین نشود به تبع، ایاگر چن. باشد  یم - ش ازظهوریازبعثت تا پ-دستگاه نفاق و کفر

  . ...افتینخواهد  يتسر یمانیکل جامعه ا ان نخواهد شد وبهیعیش

  

  

  )ن از بعثتیغاز حرکت امام حسآ :محور(

 قت عاشورا و بعثتیقت ظهور به حقیبازگشت حق

و هنوز بعد از هزار و چهارصد سال در فرهنگ  ستیف نیه السالم  بدون فرهنگ بعثت قابل تعرین علیعاشورا و حرکت  امام حس

ه السالم  تخطئه ین علیرالمؤمنیهم السالم ، باالخص امین علیگر معصومیشود که د یه السالم  دفاع مین علیاز  امام حس يمذهب به نحو

متعال است و  يخدام، احکام پرستش یقصص قرآن کر. است یل ضعف منطق فهم از رفتار معصوم و کالم وحین به دلیا! شوند یم

  .ل کردید بتوان تحلیبا

  

  

 )نیر اربعیت در مسیان والیجر :محور(

  حق و باطل ینتمد يریدرگ ی؛ نقطه اصلطالق درپرستشا

ت شهوت را یوعقالنوسلّم  وآله هیاهللا عل یامبرصلّیعرفان پ ين بود که عرفان شهوات را بجایدر زمان خود انجام دادند ا يکه افراد يکار

مکرم  یفه بعد از رحلت نبیانات نصب خلیدر جر...بود یار خطرناکیکه البته کار بس م،فرهنگ جامعه کردندیت قرآن کریعقالن يبجا

                                                                                                                                                                            
شد با توسل بھ پنج تن آل عبا از مراحل امتحانات خود عبور  يکھ بر آنان وارد م ياند و در مصائب و شدائد بوده) ع(تیب اھل

توانند بدون ذکر  يد نمیز پرچمداران توحین) عج(عصر يبت حضرت ولیس از غو پ) ص(امبرین بعد از بعثت پیھمچن. کردند يم
خ، توازن یلذا اگر پژوھشگران فلسفھ تار. خود عبور كنند ي، از مراحل امتحانات اجتماع)ع(ت عصمت و طھارتیمصائب اھل ب

  .راھھ برده اندینند، حق مطلب را ادا نکرده و ره بھ بین سھ نظام را نبین ایب
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ن معناست که پرستش یفه به این سخن وآن عمل در سقیا» !را نصب نکرده است یامبر کسیپ«: گفتند يوسلّم  عده ا وآله هیاهللا عل یصلّ

ن حرف زنده شد که یشان دوباره ایام ایدا کرد که با قیادامه پ) ره(ن فرهنگ تا انقالب حضرت امامیا! متعال، امام ندارد يخدا

متعال است که  ين است که تنها و تنها، پرستش خدایجز ا "هیت مطلقه فقیوال" يمگر معنا ".متعال امام دارد يپرستش خدا! ریخ"

متعال است، لذا  ي، وصف پرستش خدا"اطالق"، يپس، از نظر اعتقاد!... ت و عظمتشیفقه با تمام نوران یاطالق دارد نه حت

ت که در طول ین والیتوان گفت ا یم، نمیبت بدانیک ملت درزمان غیرا سرپرست پرستش  يومقام معظم رهبر) ره(اگرحضرت امام

  !تواند مطلق نباشد یرمعصوم است میت معصوم و از آنِ غیوال

  

 

   )یاله يتحقق وعده ها، بستر ن اربعینجریا: محور (

 در عصر ظهور ،شئون جامعه یدر تمام یاحکام اله یان تمامیجر

همراه  یاز زندگ يریات مربوط به دوران ظهور، دقت شود، تصویاگر در روا... در دوران ظهور، تمام احکام اسالم محقق خواهد شد

ل یهم به دل يعادازمردم  یشود و برخ یم داده میاء تعمیند کرامات انبیفرما یافت که میم یهم السالم  خواهیت علیب اء و اهلیبا کرامات انب

االرض  یا طیها راه بروند  ها و آب کوه يتوانند رو یو م شوند یکرامات م يهم السالم  دارایشان نسبت به ائمه اطهار عل م بودنیتسل

 يریگر با جهت گید یز از جنسین ينش ها و تکنولوژداکند  یدا میر پییتغ ینکه باورها و سبک زندگیراز ایدر آن زمان، غ. کنند

ا حضرت یآ. .. س خواهند شدید و تاسیمطلق خداوند، تول یت ولیاما با محور يو فطر يزیغر يازهاین یرفع تمام يو برا يرمادیغ

به چه ر یاست در ادامه مس یاست و اگرراه خداپرست یاند، راه خداپرست را که آمده يریو مس افته اندی تیو مردم، امت هدا) ره(امام

ت بشرند و در هر زمان و مکان بر ید عقالنی، خورشاتیقرآن و رواکه  ییجا از آن !از دارند؟یشان است، ن که موضوع امتحان يامور

و  یو فرهنگ ياقتصاد  حل معضالت و مشکالت ين در استضائه به قرآن برایت مؤمنیتابند، لذا بسته به ظرف یرجهل و ظلمت میکو

  . شوند یبت و ظهورمحسوب میبه در عصرغیات طیدبخش بشر وشاخص حی، تنها منابع امینظام اسالم یاسیس
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  )لزوم محوریت والیت در جریان اربعین: محور(

 ظهور بت ویت عاشورا حول امام عادل در زمان غیاز ظرف يریبهره گ

که دردانه  ه السالمین علیتنها با حرکت در کاروان  امام حسنها یوالبته همه ا ؛یو امام شناس یامبرشناسی،منوط است به پیخداشناس

 .عترمحقق خواهد شدیاست سر یاله یسنت قطع، ینید يرش در نظام سازید از قول وفعل وتقریخلقت است و توسل به ساحتش وتقل

ر تکامل یانه مسیاست که در م يالسالم  بگونه ا هین علیامام حس يفلسفه وجوددرواقع همه ائمه گرچه نور واحد وسفن نجاتند اما 

ازمند امام ین یهمگ یتا حکومت جهان یاوال اقامه انقالب اسالمجه آنکه ینت ت کند؛یبشر یخیبه کاروان تار يشترید امداد بیبشربا

ن معناست یک استثناء وبه ای، گرین وهرزمان وهرمکان دیه السالم  در عاشورا و اربعین علیا حرکت در کاروان  امام حسیاست و ثان

 يو مقام معظم رهبر) ره(عظمت حضرت امام... دید، و رها نباشیدا کنیاس پین مقیدر ا یامامت اعتقادات خود، یاصالح وتثب يکه برا

ن احکام هنوز یشوند، با وجود آنکه ا یمان امت میکنند و باعث حفظ ا یقرآن م ین است که عمل به احکام حکومتیز در همین

  .بت استیدر زمان غ یتمدن اسالم یو مهندسدر باب منطق تفقه و تک تک ابواب فقه نظامات  آغاز فکر کردنو تازه وشته است نان

  

  

  )ن سازو تمد یرویکرد تاریخ: محور (

  یخ الهی، از منظر فلسفه تارینتمد يریز درگیسه دوره متما

بات و امتحانات و یکه بالءها و مص سه سرفصل است يز دارایخ نیتارخ حضور دارد و یاز تار یدر مقطع خاص یهر شخص و امت

اکرم  یسرفصل اول از هبوط حضرت آدم تا بعثت نب. متفاوت است يگریها با د ن سرفصلیک از ایهر  يها ات و حجتین آیهمچن

ف و سرفصل سوم از زمان یالشرفرجه  یعصر عجل اهللا تعالیاکرم تا ظهور حضرت ول یهما السالم ؛ سرفصل دوم از بعثت نبیعل

قرار  یر اصلیبمثابه متغ» یعقالن يقوا«ف شده و یضع یناً کمیتکو ی، امور حسخیدوره دوم تکامل تاردر  ..امت استیق ییظهور تا برپا

در دوره  یر اصلیاما متغ .هستند ییار باالین سرفصل در سطح بسیها در ا تیاست که عقالن يها به نحو خلقت انسانلذا . ردیگ یم

ن ید توجه داشت که اعطاء ایبا. ابندی یدست م یبزرگ يت هایبه ظرف یاست و ارواح وقلوب انسان» يامور شهود«خ، یسوم تار
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و تحمل  يرین درگیا. شوند یخ با آن مواجه میها در هر دوره از تار ها و امت است که انسان ی، متناسب با امتحاناتینیتکو يها قدرت

وسلّم و انتقال آن  وآله هیاهللا عل یاکرم صلّ یهم السالم و حفظ نطفه پاك و مطهر نبیاء علین مقطع، بقاء نسل انبیاز آن در ا یناش يها مرارت

آغاز  یبه صورت مقاومت» نیتحقق د«شود و بر اساس آن،  یل میتکم "رتیبص"خ، یاما در سرفصل دوم تار. خ استیتار يبه دوره بعد

ق اقامه حکومت یه السالم و از طریت امام معصوم علیگربا هدایان دیبه ب. شود یل میتکم "کرامات"ز یخ نیتاردر سرفصل سوم . شود یم

 یچگونگ"در جهت  یمانیدستگاه اخ، یدر سرفصل اول تار...شود یل میتکم "نیع دیتشر"، در دوره سوم است که  رفته رفته یجهان

ک حکومت یاداره  یچگونگ" ين برایخ، مؤمنیشوند؛ در سرفصل دوم تار یت میازهمان جنس، ترب یبا ابتالئات "ینیحفظ جامعه د

ها  سال. رندیگ یقرار م ییش نهایمورد آزما"یک تمدن الهیتحقق "خ، نسبت به یابند و در سرفصل سوم تاری یپرورش م "ینید

و در مقابل چه حجم  ییها چه مرارت ها و تحمل نهین شود جبهه حق چگونه و با دادن چه هزیالزم است تا مع یت پژوهشیفعال

ن و ید ين حقائق است که معناین اییتب. خ را رقم زده استین مراحل عبور کرده و مراحل تکامل تاریاز شهوات، از ا یمیعظ

ف یتعر يهم السالم ، تنها به اعمال و عبادات فردیاء علیاء و اوصیمتعال و انب ين در نزد خدایدکند و اال  یرا روشن م يدار نید

  . شود ینم

  

  

   )تب امل مصائمحوریت والیت در تحم: محور(

  تب ام، در تحمل مصائحق یگاه ولیجاو شب قدر  يرابطه 

را ندارد و  ین رفتار عملیاز ا يف نظریآن، قدرت توص یلیرفته اما دستگاه تحلیعه در عمل، اصل بودن بالء را پذیرسد ش یبه نظر م

شود تا  یقطعاً باعث م يدر دستگاه فکر ین نقصیچن. ستیعه نیدر دست ش یین دارایشود که گمان شود ا یآن موجب م یات تخصصیادب

 "یو چگونگ یستی، چییچرا"د فلسفه یلذا با. هم السالم  انجام نشودین علیبه آستان مقدس معصوم نسبت يدرخور يخدمتگزار

 .ا به عنوان دار بالستیدر آن، ناظر به دن "کلّ امر"ا و مصائب است و یه، شب قدر، شب نزول بالین زاویاز ا...ن شودییبت تبیمص

که از  یزانیز به میگران نیرند و دیپذ یمصائب مقدر شده را م ی، تمامییه السالم است که به تنهایعصر عل یان حضرت ولین میدر ا

ن یاگر بر ا یخیتوجه به سه مرحله تار... افتیو خدمت خواهند  يق نوکریدا کنند، حظّ خواهند برد و توفیپ ینازل شده درک يبالها
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را  "ه در برابر کفریت تقیفیک"ا در شب قدر یخ، نزول بالیتوان ثابت کرد قبل از اسالم و در دوره اول تار یاه ممفهوم بار شود آنگ

در حال رقم خوردن است و باالخره در   "ه در برابر نفاقیت تقیفیک"م یبر یرقم زده است؛ و در دوره دوم که اکنون در آن بسر م

ت ازامام یبه تبع–ل ین حرکت اصیطبعا پرچمدار ا.  ...ن خواهد شدییتع "ول نعماتت نزیفیک"دوران ظهور و عالم رجعت، 

به کشورها و  "بالء و والء" ینیه بر مکتب اربعیروز خود با تکیپ يران است که در حال صدور الگویا یانقالب اسالم -زمانش

ژه بر هدم یمان،با تمرکز ویدستگاه ا ياستکبار، نابودکان شرق و غرب عالم یاست که نوك پ یعین حال طبیدر ا .است یانات اسالمیجر

  .ان از صفحه روزگار باشدیعیع بلکه آحاد شینظام تش

  

   )یبزرگ ترین نعمات اله: محور(

  ه السالمیعل معصوم یت و امداد الهیریاعمال مد يل برایبد یسه نعمت ب

 یکه نام آنها در تمام هم السالم استیعل یاء الهیاء و اولینبو شهادت ا يثار و فداکاریشود، ا یکه باعث نجات م ين نوریتر میعظ

و محمد  یسیو ع یم و موسیهمچون ابراه یامبران الهیل است که نام پین دلیبه هم. ده و ماندگار خواهد شدیچیخ پیا و در عرصه تاریدن

که است  يو تقو ين نعمت، در درون انسان و عبارت از هویدوم . است یالسالم بعد از هزاران سال از ارتحال آنان هنوز هم باق همیعل

و  یزن که گمانه "قوه عقل"شود؛  یم يو تقو يکه شامل هو "اریقوه اخت": شود یشود و سه قوه به انسان عطا م یدر سنّ بلوغ فعال م

نماز و روزه و حج و زکات و  یعنی ن است؛یدع ین نعمت تشریسوم.  "قوه زاد و ولد"دهد و  یشکل م يا تقوی ير را بر محور هویتدب

البته . شود یگرفتن عبادند و در همه آنها هم معجزه واقع م پناه بردن و قدرت يبرا يا لهیو وس "ابزار نجات"، که ...ارت ویمسجد و ز

 یان نور پاك نبهم) نید(و صاحب نعمت سوم ) ار و عقل و زادولدیاخت(وصاحب نعمت دوم ) اء و رسلیانب(محور نعمت اول 

  .نش استیوسلّم است که اساس خلقت و غرض آفر وآله هیاهللا عل یمکرم صلّ
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  )ظهور ش ازیبلوغ دستگاه فقاهت در زمان پ ي، همپایبلوغ جامعه اسالم یرویکرد تاریخ: محور(

  ظهور ش ازیبلوغ دستگاه فقاهت در زمان پ ي، همپایبلوغ جامعه اسالم

ن قطعه از بحث از آنروست که تفاوت مبنا و بنا را در سه دستگاه یت ایاهم. متفاوت است یهر دستگاهدرك از ابتالء و بالء در 

ست بلکه بمثابه استثناء و بحران به یه نیبت و بالء در فرهنگ کفر و نفاق، اصل و پایمص.دهد یروش ترنشان م"مان ونفاق وکفریا"

ا کم بهره یبهره  یب یانسان یقت زندگیآنها را که از حق یاه است که اساس زندگش و رفیت و آساید و در مقابل، صلح و امنیآ یحساب م

مداوم از  يان لذت گرا همراه با دوریت دولت رفاه و جریته با صدزبان از لزوم حاکمیست که امروزه مدرنیل نیدل یب.دهد یل میاند تشک

، در چه دوران و به یکرد تا معلوم شود فرهنگ مذهب به چه دالئل یشناس بید آسین اساس بایبر ا. کند یرنج وبالء ، تمام قامت دفاع م

ن یاگر روشن شود که ا! ردیخود بپذ یو اجتماع يات فردیبت در حین را از بالء و مصیناقص کفار و منافق یمجبور شده تا تلقّ یچه نسبت

قت ین نشأت گرفته است، حقیفهم د يق برایک منطق عمیرشد بوده و از فقدان  ییل قرارگرفتن ابزارفقاهت در دوران ابتدایرش به دلیپذ

از دوران دوم  – یش از هرزمانیشاظهور، بیعبور کرده و در دوران پ یعه از دوران کودکیشاما امروز که . شتر قابل درك خواهد بودیب

اعظم "مند و مجتهدانه از   ل قاعدهیرفت و از تحلید آن ادراکات را پذیوارد بلوغ فقاهت و تعقل شده است، نبا -خیتکامل تار

ف امام یب زمانه که بر قلب شریگر مصایرامون عاشورا و دیات پینش غلط روایو گز يگر يکرد و به اخبار یخال شانه "المصائب

 یگمند آنها پرداخت و آن را در زند ات و فهم نظامیروا یاز تمام يبند است تا به جمع ي؛ بلکه ضرورکند اکتفاء نمود یم ینیزمان سنگ

است که  یت الهیع ، بالء است و روح فرهنگ بالء، تحمل والیتش يدیازآنجا که روح حاکم برفرهنگ ناب توح. دیتحقق بخش یاجتماع

ن ییتب يصورت گرفته است لذا اگر ازلزوم بلوغ فقه و فقاهت برا یمانیا عادل بر جامعه ایمعصوم  یدر قالب ارسال رسل وجعل ول

  .ستیت آنها نیفیک يو ارتقا يت امور خرد فردیریم صرفا سخن گفتن از مدییگو یقت فرهنگ ناب سخن میحق
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   )ين سازو تمد یفقه حکومت: محور(

  افتهیابعاد سه گانه فقه جامع و تکامل 

ا یاعتقادات "و  "یا احکام ارزشیات یاخالق": شامل ،منظور، سه رکن جامع فقاهتم ییگو یسخن م دستگاه فقاهتاما اگرازتکامل 

اکبر و اوسط و "گر سخن از لزوم تفقه درسه منظومه فقه یان دیبه ب .است ")يرفتار( یا احکام کنشیات یفیتکل"و  "ینشیاحکام ب

 .تمام است ين، امرینو یجاد تمدنیا يواحد برا ییبا مبنا "یفقه حکومت"ند در قالب یک برآیدن به یرس يبرااما هماهنگ،  "اصغر

ت فرد فرد انسان ین را تربیت دیه و غای، ارايط و اعتباریبس يریتفس "جامعه و تمدن"ه که ازیعلم يحوزه ها جین مهم با تفکر رایطبعا ا

ت یبا ظرف یشگیره مبارزه همیدر دا – يو فرد یاجتماع يازهایو پاسخ به نظام ن یاجتماع ين در نظام سازیت دیدهند و ازظرف یقرار م

  .ستیکنند سازگار ن یت مغفل -ب و ابتالئات جوامعیتمدن کفر ومصا

  

  

  )عه با واقعه عاشورایش یو اجتماع یخی، تارینیات تکویارتباط ح: محور(

  یزه کردن فلسفه بالء و والء، در تکامل جامعه اسالمیلزوم تئور

ه یاباعبداهللا علحضرت  ياقامه عزادارهم السالم ، ین علیمحقق نشده است و به تبع سخنان معصوم يدرعمل فرد ین غفلتیالبته چن

از  يه پردازی؛ اما نظربدل شده است ینیاز ارکان اقامه  جامعه د یکی، به  ینین حسیاربع یدانیب و میش عجیرا همایالسالم و اخ

 یک امر مستحب شناخته مین امرکماکان به عنوان یا ایگو! ندارد یگاهیه هنوزجایحوزه علم یات تخصصی، در ادبیخ الهیمنظر فلسفه تار

است که عموم مردم در عمل، اقامه عزا و  ین در حالیا. ندارد یگاهینه کردن آن چندان جایزه و نهادی، تئورين امریچن يود و براش

م کار یصدور دستور و فرمان و تقس يآورند و بدون انتظار برا یک امر واجب به شمار میبت را همانند یشرکت در مجالس ذکر مص

بت و بالء دارند یقت مصیگر به حقید ینگاه يگفتمان انقالب امام و رهبرن حال یدرع .کنند یتالش م آن يدر برگزار... و بودجه و

به یات طیشه انقالب، حیکه از منظر اند یینگرند؛ تا جا یم یاتین امر حیبه ا هامردم و نگاه محدود حوزه  يال فردوفراتر از اعم

 يها ه به قدرتی، آنهم بدون تکیو مبارزه با استکبار جهان یدادن استبداد داخل، شکست و تداوم آن یانقالب اسالم يروزیپ، یاجتماع
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عه به یش یو اجتماع یخی، تارینیات تکویدر واقع ح. ندارد "اعظم المصائب"جزعاشورابه عنوان  ییمنشأ، يو محاسبات ماد يالحاد

عه به یکه نگاه جامعه ش.ت نداشته باشندین واقعیح ایتشر يراب یموجود حوزه ودانشگاه، توان یلیعاشورا وابسته است؛ گرچه دستگاه تحل

ر و توجه به آن، یین تغیعلّت ا ییشده که قطعا شناسا یراتیی، دچار تغیط فعلیه السالم در شرایعصر عل یمصائب عاشورا و حضرت ول

  .موجب تکامل خواهد شد

  

  

  )ان کفر و نفاقیجر ی، ابزار دائمف فرهنگ نابیتحر: محور (

 ان کفر و نفاقیجر ی، ابزار دائمف فرهنگ نابیتحر

ج بازار یف و بدعت ، سکه رایبت بوده اند تحرین در زمان غیه که پرچمدار دیعلم يحوزه ها ياب دستگاه فکریدر غاست  یهیبد

جاد ین و ایژه فرهنگ عاشورا و اربعیف فرهنگ ناب ، بویهمواره بدنبال تحر يدر هرزمان و به فراخور حال،عده ا و شود يشه ورزیاند

ن یف همواره بهتریخط تحر. ندیعادل برآ يژه امامان معصوم و فقهایپاك بو يت هایف شخصیز تحرین آنها، و نیب یتصنع یدوگانگ

  183. ...است یخط نفاق در همه زمان ها از صدر اسالم تا انقالب اسالمتداوم  ياید و گویاهل توح يانزوا يابزاربرا

 

  

  

  

  

   184یاستاد محمد شجاع

                                                        
  ٩۴سال / ھ السالم ین علیلقاء الحس ين المللیده کنگره بیبرگز يادداشت ھای.  ١٨٣

  )  يس مؤسسھ منتظران منجیرئ. ( ١٨٤
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  )ياحیاء دین در عزادار: محور(
   

ها به راه مستقیم الهى دارد، خداوند تبارك و تعالى اراده  و عزادارى او در هدایت انسان)ع(به دلیل جایگاه خاص و نقشى که امام حسین
. کرده است که نام مقدس او و حماسه او در طول تاریخ زنده بماند و در همه اقوام و ملل و نقاط مختلف جهان عزادارى او برپا باشد

امان دشمنان اسالم براى نابودى دین و  در حفظ دین از انحراف و هجوم بى7اندازه اقامه عزادارى براى امام حسینهیچ عملى به 
قدرت سازندگى و آثار یک عزادارى صحیح و منطبق با هدف اصلى قیام .همچنین توسعه فرهنگ دینى مؤثر نبوده و نیست

امروز به . کردند بسیار قدرتمند استفاده الزم و صحیح مى» وسیله«از این به قدرى زیاد است که اگر عزاداران حسینى 7سیدالشهداء
گذارى عظیم، نصیب اسالم و  ترین جامعه از لحاظ مادى و معنوى تبدیل شده بودند افسوس که تنها بهره کمى از این سرمایه پیشرفته

لیاردها ساعت وقت و میلیاردها تومان بودجه با هدف تنها بخش کوچکى از این می...شود مى7مسلمین و نیز هدف اصلى قیام امام حسین
. از ترغیب و تأکیدشان به اقامه عزا و برپایى مجالس بزرگداشت آنها داشتند، منطبق است8بیت اصلى عزادارى و مقاصد مهمى که اهل

و 8زا و بزرگداشت معصومینمانند مجالس ع جامعه اسالمى در هیچ زمانى مانند زمان کنونى نیازمند استفاده از قدرت عظیم و بى
  .هاى عاشورا نیست ها و پیام استفاده دقیق و درست از درس

  

  

  )عزادارىو درجات مراتب : محور(

  مراتب عزادارى و عزاداران

خداوند ونیز که هرمرتبه، درجه و جایگاه عزادار را در نظام انسانیت و در نزد  عزاداران، همانند مؤمنان داراى درجات و مراتب مختلفى هستند

،غمگین و 7عزادار در قلب خود از مصیبت وارده به سیدالشهداء: مرتبه اول عزادارى  .دهد نشان مى7میزان قرب او را به سیدالشهداء
:  يمرتبه دوم عزادار . این مرتبه کمترین درجه عزادارى است .ناراضى است؛ بدون اینکه غم و نارضایتى خود را معموالً بروز دهد

، گریه کردن، پوشیدن )تباکى(هاى گوناگون از قبیل گرفتگى چهره، گرفتن حالت بغض و اندوه  غم و نارضایتى خود را به شکل
حقیقت این است . کند دهد و در این کار گاهى تنها و گاهى به همراه دیگران عزادارى مى بروز مى... لباس عزا، به سینه و سر زدن و

ح آن در مرتبه چهارم یها حضور و پرتویى دارند که توض در وجود همه انسان7وجود مقدس سیدالشهداء به خصوص8که همه معصومین

دهند، عزادار  شیعیان حضرت، بیشترین اعضاى آن را تشکیل مى: مرتبه سوم عزادارى  .آمده است یقیعزادارى در کتاب عزادار حق
اظهار 8طور کلى همه اهل بیت و یارانش و به7اران در حق سیدالشهداءک تنفّر و اعتراض خود را نسبت به عاملین مصیبت و جنایت

پیدا کرده و اعتقاد باالترى 7شناخت و معرفتى است که عزادار به وجود مقدس سیدالشهداء.فرستد یها لعن و نفرین مکند و بر آن مى
  .است که نسبت به آن حضرت و آیین او یافته است
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 )يعزادارآفت : محور(

  هاى آن آفت عزادارى و

ها و  ها و محوریت مسایل عاطفى و تکیه بر ظواهر و رها کردن فلسفه و حکمت عزادارى از عزادارى» معرفت«حذف شدن عنصر 

گونه  موجب شده که این» هدف اصلى«به یک » وسیله خوب و کار آمد«ها، و نیز تبدیل شدن گریه و سوگوارى از یک  بزرگداشت

ها، همان  ها و تحریف ها، بدعت یکى از دالیل عمده و اصلى این گونه روش .خود را از دست بدهد مجالس خاصیت و کارکرد اصلى

در طول تاریخ به همین علت .متوقف ماندن این مرتبه از عزادارى در سطح احساسات و اتّکاى محض به گریه و عواطف است

فریبى،  تا با عوام کردند نیز به برپایى چنین مجالسى اقدام مىها و ستمگران نه تنها از این مجالس ترس نداشتند؛ بلکه خود  طاغوت

  .هاى خود را در پشت صورت مقدس عزادارى ساالر شهیدان بپوشانند باطن زشت و ظلم
  

  

   )ه السالمیعل معرفت به امام: محور(

  هاو انواع مصائب آنهم السالم یعل شناخت معصومین

و در گروه عزاداران و شیعیان  برد بین مسلمین و غیرمسلمین است، باالتر مى» مشترك«مرتبه  اساساً آنچه عزادار را از مرتبه سوم که

  .صفاى باطن و باال رفتن میزان محبت و معرفت او نسبت به حقایق جهان استسازد،  وارد مى8حقیقى معصومین
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  )اعظم ومصیبت عظیم : محور(

  هاى موجود بین مصیبت عظیم و اعظم رابطه یا نسبت 

 .ها رسیده استدست آورده،مصیبتى که به وجود مقدس و نورانى آن در سایه معرفتى که از منابع اصیل اسالمى به» عزادار حقیقى«
دین و نیز محرومیت از وجود مقدس رهبران الهى،  همان مصیبتى که به جامعه انسانى در طول تاریخ به علت محرومیت از حقیقت

مصیبت ناکامى رهبران الهى در حاکم کردن دین خدا در روى زمین و مصیبت  . ده استوارد گردی8خصوص ائمه معصوم به
اند تا  گراها، مصیبت عظیم را به جان خریده فطرتمحرومیت مردم جهان از حاکمیت رهبران معصوم و متخصص الهى بزرگتر است

اند تا راه براى مصیبت اعظم باز  گراها مصیبت عظیم را ایجاد و تحمیل کرده ولى طبیعت .مصیبت اعظم شوند و با آن مبارزه کنند» مانع«

  .مصیبت اعظم یعنى دورى مردم از دین خدا و آلوده شدن به کفر و شرك و نفاق. شود

  

  

 

  )ترین ابزار ي، قويعزادار:محور(

 تلخ مصیبت اعظم يه چهر

هایى که دامن جامعه بشرى را در طول تاریخ گرفته است، ناشى از مصیبت اعظم بوده و  ها و نکبت ها، فسادها، تباهى ها، ظلم همه جنگ
اند و خود نیز عمالً با گریه و  امر کرده8تیب به گریه بر خود و اقامه مجالس عزا براى سایر اهل8به همین دلیل است که معصومین. هست

ترین  عزادارى بهترین، مهمترین و قوى. کردند دادند و آن را در جامعه اسالمى تثبیت مى عزا اهمیت این امر را نشان مىاقامه مجالس 
طورى که هیچ جایگزینى که بتواند جاى آن را از  به. داشتن دین حق و برقرارى پیوند مردم با رهبران الهى است وسیله براى زنده نگه

  .العمل در قبال مصیبت عظیم است ترین عکس گریه و عزادارى طبیعى. تأثیر بگیرد، وجود نداردنظر قدرت و گستردگى شعاع 
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  )ه السالمیعل انتقام گیرندگان حسین: محور(

  وظیفه ما در قبال مصیبت اعظم 

خود و امام معصوم و است؛ انتقام از کسانى که جامعه جهانى را از پدر حقیقى » انتقام«وظیفه اصلى ما در قبال مصیبت اعظم،
یاکُم منَ الطَّالبینَ بِثارِه مع ولیه الْمهدى « :دعا و شعار ما در این مرحله این است که بگوییم. اند متخصص محروم کرده ا لَنا وعج

دمحنْ آلِ مخودش مهدى از آل مح8م دخداوند ما و شما را از انتقام گیرندگان حسین همراه ولىپس وظیفه اصلى  ».قرار دهد9م
توان به امام  نمى. شیعه و شعار اصولى او در برخورد با مصیبت اعظم، همراهى با منتقم اصلى در عملیات انتقام است که باید تحقق یابد

نتقام و بازگرداندن کنیم ولى در مصیبت اعظم از همراهى تو براى ا گفت که ما در مصیبت عظیم همراه تو براى جد غریبت گریه مى7زمان
خواهد شرکت در عملیات انتقام است نه  به پیکر جامعه معذور و معاف هستیم، آنچه که حضرت در این مرحله از ما مى» خون خدا«

او در سایه مودتى . داند عزادار در این مرحله، گریه کردن و گریاندن را هر چند وظیفه مهمى هستند، کافى نمى. صرف گریه و عزادارى
  .شود است نایل مى» حزب اهللا«که همان  7ه پیدا کرده است به مقام عضویت در حزب امام حسین ک

  

  

  )يدرعزادار پیدا کردن روح انتقام: محور(

  مجالس عزادارى در مرتبه چهارم

این مراسم از . ها به شهادت رسیدندبه خاطر آن8هاى مقدس است که اهل بیت اى براى احیا و حفظ ارزش عزادارى در این مرتبه وسیله

مجالس . شوند دروغ، حرام، تحریف و اختالفات به دور است و مردم با شرکت در این مجالس بیش از پیش با دین و وظایف خود آشنا مى
  .محل شناخت و نیز پیدا کردن روح انتقام است در مرتبه چهارم8عزادارى و بزرگداشت معصومین
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  )يدر عزادار عملیات انتقام:محور(

 )عملیات انتقام( يعزادار مرتبه پنجم

در سایه معرفت باالترى که تحصیلى کرده » عزادار حقیقى«در این مرتبه  .تر برخوردار است عزاداراز صفاى باطن باالتر و معرفتى عمیق

روى » عمل«ن بیشتر به یبنابرا ها دست یافته است،و نیز به حس انتقام نسبت به دشمنان آن8، به مودت نسبت به اهل بیتاست
عزادار حقیقى اگر از کشته شدن حضرت و اصحابش . آورد؛ عملى که زاییده مودت و مبتنى بر عقیده و بینش عمیق و الهى است مى

ده که مصیبت عظیم است، آتش و حرارتى سرد نشدنى در دل دارد، از کنار گذاشته شدن حضرت از مقامى که خداوند براى او ترتیب دا
همین آتش کینه مقدس از دشمنان خدا «شود و  سوزد در دل او آتش کینه و انتقامى هست که هرگز خاموش نمى بود، به مراتب بیشتر مى

مرتبه ، » .سازد وارد مى7و انسانیت است که او را به مرتبه پنجم عزادارى یعنى مرتبه عملیاتى شدن و جهاد و مبارزه با دشمنان حسین
به عبارت دیگر این مرتبه الزمه فهم درست از . و عاملین مصیبت اعظم است8اقدام علیه دشمنان دین و اهل بیت عملیاتى شدن و

  .طلبد العملى جز جهاد و مبارزه نمى مصیبت اعظم هیچ عکس. مصیبت اعظم است

  

  

  گانه عملیات انتقام مراحل سه

اى فراتر از  ام این مرحله پیداست انجام یک سلسله عملیات است؛ یعنى وظیفهطور که از ن آنچه در عملیات انتقام بر عزادار واجب است همان
مؤمن در این آید، این است که  دست مى به8آنچه از مجموع تعالیم قرآن کریم و معصومین. قلب و احساس و عقل و ادراك بر عهده اوست

  .ت زبانى، برائت عملى، جهاد با دشمنانلعن و برائ: ترتیب عبارتند از که به مرحله سه وظیفه عملى بر عهده دارد

  

  

 لعن و برائت زبانى 

اعالم برائت زبانى کمترین کار در مراحل  .لعن به معناى دور بودن از رحمت و هدایت الهى و جدا بودن از راه خوشبختى است 

در قرآن کریم نیز دشمنان دین خدا بارها و بارها مورد لعن و نفرین قرار . عملیات انتقام است که خود بسیار کار بزرگ و مهمى است
طور صریح اعالم کند، باید در  ا بههتواند کینه مقدس و دشمنى خود را با آن نیست و نمى7که اهل لعن دشمنان کنونى امام زمان کسى.اند گرفته

هاى واهى  اى به ظاهر مؤمن و متدین، مردم را به بهانه ار شاهد بودیم که عدهیها بس در این سال .ها شک کنددوستى و ایمان خود نسبت به آن
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ا و نیز دشمن درجه یک اسالم و ه هاى جهانى که منشأ همه جنایت از اعالن برائت زبانى و لعن نسبت به شیطان بزرگ آمریکا و سایر قدرت
همچنین بسیار دیده شده . کنند خصوص ملت را از شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل منع مى دارند و به هستند، بازداشته و مى7امام زمان

  .کنند نما با مراسم اعالن برائت در حج مخالفت مى اى مقدس بینیم که عده و مى

  

  

  برائت عملى

که ابراز محبت نسبت به اهل  .یعنى دورى کردن از فرهنگ و تسلط فرهنگى دشمنان و پرهیز از اخالق و عقاید آنانبرائت عملى 

محبت با ضعف برائت و ضعف در دشمنى با فرهنگ دشمنان سازگار . با پذیرش فرهنگ و اخالق دشمنان آنان سازگار نیست8بیت
کند و کسى  ى نیست؛ زیرا جهاد است که سالمت دین و حیات و امنیت مردم را حفظ مىبه عبارت دیگر چنین کسى مؤمن و انسان حقیق نیست

به همین دلیل معتقدیم عزادارى که روح انتقام . که به فکر امنیت و سعادت دنیا و آخرت مردم نیست نه انسان حقیقى است و نه مؤمن واقعى
نه تنها عزادار حقیقى و 9را ندارد طبق فرمایش پیامبر اکرم7موعود ژه دشمنان حسین زمان یعنى مهدىیو و به7از دشمنان امام حسین

  .راستین نیست؛ بلکه گرفتار نوعى نفاق است

  

  

  )یعزادار حقیق ،)ع( منتقم خون حسین: محور(

  عملیات انتقامدر ه السالم، یعل حسینامام پیوند عزادار حقیقى با منتقم خون  

این  جز با آمدن منتقم اصلى و حاکمیت او بر جهان ممکن نیست،7پس از آنکه عزادار به این حقیقت دست یافت که انتقام حسین 
. گرداند متوجه مى7معرفت و سوز دلى که از مصیبت عظیم بر وجودش حاکم شده، او را با تمام وجود به سوى وجود مقدس امام زمان

ترین و عزادار به یکى از مهم. کنند ایجاد مى7او کششى مستمر به سوى وجود مقدس امام زماندر . دو عامل عاطفى و معرفتى 
یابد که همه  او به این حقیقت دست مى. است» انتظار«شود و آن مقام  باالترین مقاماتى که ممکن است یک انسان به آن برسد، نایل مى

ها دچار گشته است، ناشى از غیبت این رهبر الهى و معصوم جامعه بشرى به آنها و جنایاتى که  عدالتى ها، و همه بى ها و نکبت سختى
او به این نتیجه درست رسیده است . دار و هدفمند است اما عمل و جهاد او جهت.گردد مى» عمل و جهاد«او با عالقه وارد مرحله  .است

شود، همگى باید  هایى که براى اسالم انجام مى و خدمت ها همه عبادتکه عبادت و خدمت بدون جهت براى اسالم کافى نیست، بلکه 
اسالمى که در آن حجت خدا . ، و نیز پیوند ناگسستنى با او استیک جهت داشته باشد و آن حرکت به سوى خلیفه و مظهر خداوند
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لکه اسالم آمریکایى و نیست؛ ب9و وظایفى که در قبال او به عهده داریم، مورد غفلت و فراموشى قرار گیرد، اسالم ناب محمدى
  .اسالم تحت والیت شیطان است

  

 

  هشدار به خواص و مسئوالن نظام 

ز نخواهد داد که مسئوالن نظام دچار یشود و اجازه ن یک نمین شریانت سهمگیبزرگ و خ ين خطرسازیهرگز در ا یقیعزادار حق
به  يامام امت و وفادار يها به آرمان يمسئوالن نظام، وفادار یاصل يها یژگیاز و یکی یقیدر نزد عزادار حق .شوند یانتین خطر و خیچن

که نابودى 7با ظهور امام زمان. ردیگ یرا به کار م ياریت دقت و هوشین نهایک از مسئولیباشد و در انتخاب هر  یم7حضرت حجت
  .جهان آغاز خواهد شد دشمنان خدا را در پى خواهد داشت دوران نورانى و همیشگى حاکمیت دین خدا و متخصصان معصوم بر

  

 

  )رضایت به مصیبت اعظم ،گناه: محور(

  رضایت به مصیبت اعظم ،گناه 

نباشد، عزادار 7داند تا وقتى منتظر حقیقى، طالب ظهور امام زمان عزادار حقیقى در سایه معرفتى که کسب کرده به خوبى مى 
رسد که اگر براى ظهور منتقم اصلى و برطرف شدن موانع  نیست بلکه باالتر به این نتیجه مى7حقیقى و جزو منتقمان امام حسین

،همان عمل مردم کوفه در تنها گذاشتن 7تنها گذاشتن امام زمان. ت ظلم کرده استظهور عمل و تالش نکند، به آن حضر

نوشته است، دو عامل 1اى که حدود هزار سال پیش براى شیخ مفید در نامه 7االمر  وجود مقدس حضرت صاحب. است7سیدالشهداء
وفایى به حضرت و همدل نبودن براى  ىب: نماید که عبارتند از و دو ضعف عمده شیعیان را موجب تأخیر در ظهور معرفى مى

ده شاد وشاکر یمه حضرت رسیو خ) ات انتقامیعمل( ينکه خود به مرحله پنجم عزاداریاز ا یقیعزادار حق. ...برطرف کردن موانع ظهور

فع غربت ر يل براین دلیند وبه همیب یش را در غربت، میاو هنوز امام زمان خورا یز.کند ینم یق اورا راضین توفیا یاست،ول
کند تا خود را به  ياریاند،  ن ماندهییگر را که در مراحل پایکند تا دوستان وعزاداران د یم یاو سع.کند یام میحضرت، مردانه ق

وبه مقام 7ن قرب به امام زمانیشترین کار، او را به بیداند که ا یاو م. اوران حضرت باشندیو از مه حضرت برسانند،یو خ مرحله پنجم
 185.کرد،خواهد رساند یآن را م يارت عاشورا آرزویها در ز سال که يمحمود

                                                        
  ٩۴سال /  ھ السالمین علیالحس ءلقا ين المللیده کنگره بیبرگز يادداشت ھای. ١٨٥



 

١٨۵ 
 

  

  

  

  

  186یدکتر حسین قشقای

  

  ) رحمت يفضا اربعین،: محور(

  یقلمرو ومفهوم شناس ، یجرم شناس

 يریشگیدر روند پ... وقوع جرم است يشود ناظر به عوامل و علت ها یبحث م یدر حوزه جرم شناس یعرف یآنچه در نظام حقوق

ن جهت توجه یم را داشته باشد به همیاز جرا يریشگیدر پ یر اصلیتواند تأث ین نمیسنگ يد، مجازاتهایشد یتیر امنیجرم تداباز وقوع 

در اجتماع ... و امعان نظر قرار گرفته است یاو مورد بررس يو اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعیط مکانیت بزهکار و شرایژه به شخصیو

ا یکن نکته مورد توجه آن است که عوامل و یل شود یم هم محقق نمیجرا یعیت ها و عوامل به طور طبن علین با نظر به نبود ایاربع

ن یدر ا یرشد و تعال يگر اقتضایر دیبه تعب. و محقق نشدن جرم دارد ییدر جرم زدا ین جا وجود دارد که جنبه اثباتیدر ا ییعلت ها

در  یوجود دارد که نقش اساس يز مواردین ینید يدر آموزه ها: شود یجرم زا ماقتضا شدن عوامل  یکند که سبب ب یدا میط ظهور پیمح

  ...،يامحوریز از دنیات و تقوا و پرهیش به معنویق به گرایت و تشویتقو: از وقوع جرم و مقابله با آن دارد همچون يریشگیپ

  

  

                                                        
   ٩۴سال / ھ السالم یعل س پژوھشکده باقرالعلومیرئ .دانشگاه تھران يئت علمیعضو ھ.  ١٨٦
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  )نفوس یاربعین و تعال: محور(

  ن یت و اجتماع اربعیانسان 

 یدوست نوعدر : گران مطرح شده استید يارینه کمک و یمطلوب در زم یو رفتار اجتماع یدو نهاد نوعدوست یاجتماع یدر روانشناس 

افتن یگران و بهبود وضع آنها و ید يازهاین معنا که توجه به نیبد.  گذاردن است يگرید يو خود را به جا یدهنده، همدل ياریزه یانگ

افتد بر  ین اتفاق میآنچه در اجتماع اربع. مد نظر است یاز عدم خودخواه یش متواضعانه و ناشیشان همراه گرامشکالت يبرا یراه حلّ

ل انسان بودن طرف یها به دل یان که ابراز محبت ها و خدمت رسانین بیشود بد یف نمیتعر یانسان ییت انسانها، و کمال جویه انسانیپا

کند و صاحب آن  یید در هر صورت خودنمایاست که با یست بلکه تبلور عشقین افراد نیدر ا ینخته شدن احساسات انسایمقابل و برانگ

قدم  7ن یحس يکند که به هر کس برا یشخص را وادار م ین دوستیو عظمت ا ینیسوز محبت حس. دینما یخود را راض يبه گونه ا

  .معنا کرد يبشر یست عقل تجربید فراتر از زین را بایدارد محبت بورزد و ا یبرم

  

  

  )به سمت ظهور یحرکت جمع ،اربعین: محور(

  یاجتماع یهمبستگ

در عبادات که معطوف  یو حت است، یو اجتماع یت گروهیف که برعهده افراد قرار داده شده همراه فعالیاز تکال ياریدر اسالم بس 

دسته  يمانند نماز جماعت، دعابودن آنها شده است  یه به اجتماعیدارد توص يشتر جنبه فردیش است و بیخو يبه رابطه انسان با خدا

گرفته ن آنها نشأت یکه از د یین موارد افراد بر اساس اهداف و نگرش هایدر تمام ا .نیارت اربعیز يبرا ییمای، جهاد و راهپیجمع

به اهداف اجتماع  يبندیکمرنگتر و پا یشخص يها مان باالتر باشد خواستهیهر چه درجه ال داده اند و یاست گروه و اجتماع تشک

ژه که یوند داردو به ویکه باآن پ یگروه یحفظ همبستگ يبرا يفرد يدر مراحل باالترگذشت ازخواسته ها .. .شتر خواهد بودیب ینید

 يگریازده، هرگز بادیانسان دن. اش است یاو درزندگ ین کننده خواسته خواسته اصلیاست تام يامور ياع بران اجتمیل ایاساس تشک

کلُّما : کنند ین میگر را نفریکدیگرند، یکدین که کنار یل اهل جهنم،بااین دلیماده است،به هم یژگیشود، چون کثرت و یمتحد نم

ن مجتمع به دو یا يرهبر )43/اعراف(ونَزَعنَامافىِصدورِهممنْغلّ : گرندیکدیاد یاما دربهشت ،همه به . )38/اعراف(دخَلَتْأُمۀٌلَّعنَتْأُخْتهاَ 
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ژه بر یو و یکه امور اساس يت باشد به طورین اجتماع با مرجعیکالن ا يرهبررسد  یبه نظر م. رد؛ کالن و خردیپذ یگونه صورت م

ر و دولت عراق ین مجتمع با عشایت موکب ها و اداره و انتظام ایریمور مربوط به مدرد و ایپذ یدگاه مراجع سامان میاساس د

  .باشد

  

  

  )نیت و اجتماع اربعیمهدو :محور(

  ه السالمیبه سمت امام عل ی، تمرین حرکت جمعنیاجتماع اربع

  سه کرد؟یتوان مقا یم) عج( ين اجتماع را با حکومت حضرت مهدیا ایآ

 ین به نظر میجامعه است بنابرا ین ومقررات حقوقیحقوق درقالب قوان یآرمانها، اهداف ومبان یوخارج ینیتجسم ع یک نظام حقوقی

نه ظهور یزم ینید ياز آموزه ها یصرفاً برخست و ین نین جا چنیکن در ایل شود یمحقق م یک نظام حقوقیحکومت رسد در آن 

ن اجتماع، یبا توجه به زمان اندك اگر ید ياز سو. سه کردیژه مقایو يک نظام را با رفتارهایتوان  ین رو نمیکنند از ا یدا میپ

 رد،یسه قرار گیار سنجش و مقایکند تا بتوان مع یدا نمین جا بروز و ظهور پیشود ا یک حکومت واقع میر یکه در مس ییآزمون ها

 یخود گرد هم م 7ان که بر محور امام معصوم یعیاز روابط ش ییدورنماتوان به دست آورد آن است که  ین اجتماع میبلکه آنچه از ا

و ابراز عشق و محبت به آن  7ارت قبر امام ینها که به قصد زیا. از آن فضا را استشمام کرد یین واسطه بویند چگونه است و به ایآ

ند چگونه یات او گرد هم آیردن خواست و منواده کیپ ياگر بر گرد وجود امام زنده و بران گونه اند، یکنند ا یحضرت اجتماع م

 يو استوار یدگیاز آبد ییدرجات باال) عج(ت حضرت صاحب یو حاکم تحقق ظهور يبرارسد  ین حال به نظر میدر ع. خواهند بود

که روابط  گر آنینکته د.. ان ضرورت دارد که بتوانند بار حکومت آن حضرت را بر دوش کشندیعیش يتنگناها براو  در برابر حوادث

ن گونه خواهد بود همان یرد ایت شکل بگیت والیکه بر محور ییست هاین مراسم اختصاص ندارد و تمام زین اجتماع به ایموجود در ا

  .ن ارزش ها حاکم بوده و هستیز همیجهاد ن ينبرد و صحنه ها يگونه که در جبهه ها

  

  



 

١٨٨ 
 

  )نیت و اجتماع اربعیمهدو: محور(

   یفتار انساناربعین، تنظیم و ساخت ر

شوند و اساس  یه وضع میو احوال شخص یع حقوقیو وقا یمعامل يم روابط افراد در بستر اجتماع در حوزه هایتنظ ين برایقوان 

ت و یل هر نوع آرامش، امنیطه، تحصین حیو در ا ن فرض است که افراد به دنبال جلب منافع و دفع ضرر هستندین بر این قوانیا

ان یرا م یگران، مقررات خاصیاز تعرض د يرین امور و جلوگین ایتأم ين جهت برایبه هم. خواست آنهاست یه اصلیش پایآسا

ان است هر گرید يش برایت و آسایو به ارمغان آوردن آرامش، امن ین فرض بر نفع رسانیدر اجتماع اربعاما  .کنند یخود حاکم م

ق ین روابط قابل تطبیرا در ا ین کنونیقوان یتوان مبان ین رو نمیخود شخص باشد از ا يها و ضررها برا یچند با تحمل سخت

  .کرده اند یکوتاه يگرید يشوند چرا در گذشت از خطا ین جا افراد سرزنش میرا درایدانست،ز

  

  

  )خدا يبرا یو دشمن یدوست: محور(

  چشم داشتاربعین و محبت بدون 

ه یگر داشته باشند نسبت به هم محبت ورزند عمل به توصیکدیاز  یافراد بدون آن که شناخت شخص نیشود که ا یآنچه باعث م

و در نقطه مقابل . خدا دانسته اند يکردن برا یخدا و دشمن يدن برایورز ین را در دوستیکه نشانه کامل شدن داست  7معصومان  يها

بغض ین و لم یالد یحب علیکل من لم : 7امام صادق  .ر خدا باشدیها غ یها و دشمن یاست که جهت دوستشده  یبه شدت نهآن 

ها و ترك گمان یها و ناهنجاریدن و اغماض و ستر نسبت به بدیها را دیخوب)189، ص 3، ج یاصول کاف. (ن لهین فال دیالد یعل

چ گونه رفتار ی، هیو دشمن ین نوع ازدوستینه شدن ایبا نهادت ست از جمله آنهاست روشن اسیناشا يش داوریند و پیناخوشا

  .   رد تا چه رسد به جرمیگ یگر شکل نمیکدیناهنجار نسبت به 
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  )حرکت جمعی بدون تبعیض ،اربعین: محور(

  ضینبود تبع

ن وجه یبه نپندارند و به هم یمانیا يل آن است که افراد را در سطح باالیافتد به دلین اتفاق بیض ها که ممکن است در ایاز تبع ياریبس

ر و ین صورت که به سود او و اجتماعش است تفسید رفتار فرد مسلمان را به بهتریبا ینید يتفاوت قائل شوند اما براساس آموزه ها

ن اجتماع یاکه عذر افراد در ییوازرفتارها) 66، ص 4، ج یاصول کاف. (احسنه یک علیضع امر اخ: ت کهین رواین کرد به مصداق اییتب

ن قاعده، در روابط یعمل به ا .ها نسبت به افراد وجود نداردیش داورین گونه تصورها وپیدکه ایآ یبه دست م یزند به خوب یسرم

گران در ذهن داشته باشند و یاز د یکوشند تصور مثبت یرا مردم میکند ز ینسبت به افراد را متزلزل م یاز تصورات قالب ياری، بسیاجتماع

ن اجتماع است و اوصاف و یاست بودن در ا ین آنچه محور اصلیدر اجتماع اربع.متضاد است  یمنف یامر با تصورات قالبن یا

موجب  یتیو ملّ يا رهی، عشينژاد يها ین رو وابستگیض، از ایرد تا چه رسد به تبعیگ یز قرار نمیتما يافراد مبنا يمشخصه ها

   .بشود يت ارتکاب ناهنجاریگران و در نهایگرفتن حقوق د دهیشتر به آنها و نادیاکرام و احترام ب

  

  

   )تربیت صفات و اربعین: محور(

   یفروتن

گران سطح مطلوب ید يبرا يگذار شود فرد در ارزش یموجب م ینیخود برترب. و تکبر است يم خودپسندیاز جرا ياریسرمنشأ بس 

ع ییسبب تض ت نکرده ویآنها احترام الزم را رعا يو فرد یحقوق اجتماع يل براین دلیند و به همیو آنها را خوارتر ببل نشده یرا قا

داشته و  یاما مؤمنان در حرکت ها و گام برداشتن ها فروتن. م مربوط به حوزه عموم را مرتکب شودیجرا یحتحقوق آنها شود و 

ن یزم ياند که رو یرحمان کسان يبندگان خدا(فرقان؛ /3. االرض هونا یمشون علین یلذعباد الرحمن ا. ورزند ینخوت و تکبر نم

راه مرو که خدا خودپسند الف زن را دوست ) مغرورانه(ن خرامان یرخ برمتاب و در زم) به نخوت(از مردم  .)دارند یگام برم یبه نرم

است که درمواجه باآن ها،  يها به گونه ا ین فروتنیجتماع اربعدر ا) 19و  18/ لقمان . (»انه رو باشیدارد و در راه رفتن م ینم



 

١٩٠ 
 

 یروابط متعارف انسان يبر افراد در ورا ين رفتار در ارزش گذارین رو با ایکشاند از ا ینه نخوت دارند به تواضع میشیکه پ يافراد

  .شود یف میتعر

  

  

   )یاربعین، همبستگی اجتماع: محور(

  یاجتماع یهمبستگ 

در عبادات که معطوف  یو حت ،است یو اجتماع یت گروهیف که برعهده افراد قرار داده شده همراه فعالیاز تکال ياریبسدر اسالم 

دسته  يمانند نماز جماعت، دعابودن آنها شده است  یه به اجتماعیدارد توص يشتر جنبه فردیش است و بیخو يبه رابطه انسان با خدا

ن آنها نشأت یکه از د یین موارد افراد بر اساس اهداف و نگرش هایدر تمام ا. نیت اربعاریز يبرا ییمای، جهاد و راهپیجمع

به اهداف اجتماع  يبندیکمرنگتر و پا یشخص يها مان باالتر باشد خواستهیو هر چه درجه ا ل داده اندیگرفته است گروه و اجتماع تشک

ژه که یوند داردو به ویکه باآن پ یگروه یحفظ همبستگ يبرا يفرد يدر مراحل باالترگذشت ازخواسته ها .. .شتر خواهد بودیب ینید

 يگریازده، هرگز بادیانسان دن. اش است یاو درزندگ ین کننده خواسته خواسته اصلیاست تام يامور ين اجتماع برایل ایاساس تشک

کلُّما : کنند ین میگر را نفریکدیند، گریکدین که کنار یل اهل جهنم،بااین دلیماده است،به هم یژگیشود، چون کثرت و یمتحد نم

ن مجتمع به دو یا يرهبر )43/اعراف(ونَزَعنَامافىِصدورِهممنْغلّ : گرندیکدیاد یاما دربهشت ،همه به ). 38/اعراف(دخَلَتْأُمۀٌلَّعنَتْأُخْتهاَ 

ژه بر یو و یکه امور اساس يباشد به طور تیمرجعن اجتماع با یکالن ا يرهبررسد  یبه نظر م .رد؛ کالن و خردیپذ یگونه صورت م

  .ر و دولت عراق باشدین مجتمع با عشایت موکب ها و اداره و انتظام ایریامور مربوط به مدرد و یپذ یدگاه مراجع سامان میاساس د
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   )اربعین و دوري از گناه: محور(

  پوشاندن گناه  

ات و گزاره یات و روایمطابق آ. گران استیاز د یباشد خطاپوش ین مدت میادر  ییکه در حوزه عوامل جرم زدا ياز جمله امور

ن یه ها در این توصیشود و عمل به ا يگران خودداریاسرار د يبت و افشای، غییب جوی، امر شده است که از تجسس، عیاخالق يها

زشت شمردن روشن است . .. ر شدن آنهاستیا فراگیرو آن عدم رشد یم و پیاز جرا یدتر است و ثمره آن آشکار نشدن برخیزمان شد

اق فراهم یا اشتیکورکورانه و  يرویو پ ییدگراینه تقلیشود که زم یز موجب مین امر نیم و گناهان سبب پنهان کردن آنها و ایجرا

ملوث به  که به نام او برپا شده است یطیخواهند مح یاست که نم يبه حد7نیعبداهللا الحس ینشود چون عشق به محضر مقدس اب

  187.بشود یو ناپاک يدین پلیکمتر
  

  

  

  رضا پیروزمندیحجت االسالم و المسلمین دکترعل

  

                                                        
 ٩۴سال / ھ السالم ین علیلقاء الحس ين المللیده کنگره بیبرگز يادداشت ھای.  ١٨٧
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  )يآماده سازي و ظلم ستیز: محور(

 ه السالمیعلاز نگاه امام عصر يمهدو یجامعه آرمان يها مؤلفه

جلَّ بِه الْأَرض عدالً و قسطاً کَما ملئَت جوراً و یملَأُ اللَّه عزَّ و  الَّذي... «عبارت7درباره خصوصیت و خصلت قیام امام عصر

طبیعتاً براي این که عدالت جاري شود و ظلم . که یک وصف اجتماعی است است 7ام امامیاین ویژگی اول ق. معروف است188»ظُلْماً

خواهند  یم 7امام عصر یوقت. افتد باره اتفاق نمی این مسئله به یک یعنیباید تحولی در روابط اجتماعی اتفاق بیفتد؛ از بین رود، 

رشد 7امام عصر ییبرطرف کردن موانع،عقل مردم با دست وال يزمان بادرگیري و مبارزه برا کنند، هم عادالنه را ایجاد  ینظام

اما اظهار و تجلی این والیت . ، ظهور عدل به واسطۀ ظهور والیت تامۀ مهدوي است»ظْهِرْ بِه الْعدلَأَ«گوییم  بنابراین وقتی می. ..کند می

روابط انسانی، ساختارها، ابزارها، متناسب با یک گیرد؛ یعنی  شکل می7جهانی بر محور والیت امام عصر يا تامه، وقتی است که جامعه

 .شود جامعۀ عادالنۀ مهدوي متحول می

  

  

   )يحرکت مستمر به سمت جامعه ي مهدو: محور(

 یحسین یآرمان  جامعه يمعنا

بلکه داریم  بالفاصله اتفاق افتاده است،7، به معناي این نیست که همۀ اینها در زمان امام حسینآرمانی حسینی  گویم جامعه وقتی می

گوییم جامعۀ  کند این است که وقتی می چیزي که عرائض بنده را به فرمایشات شما متصل می. گونه است نیا» جامعۀ آرمانی«گوییم  می

دهد  یک کاري را کرده و دیگر تا زمان ظهور وقفه افتاده و چند هزار سال بعد ثمر می7شود که حضرت ییک وقت تصور مآرمانی، 

حرکت جبهۀ حق به سمت ... شود باره محقق می گیریم که بعد از چند هزار سال به یک آرمانی را چیزي در نظر می  امعهویک وقت هم ج

، ولی این که از همان موقع حیات پیدا کرد، معنایش این جامعۀ مهدوي از همان موقع دوباره شروع شد و تجدید حیات پیدا کرد

                                                        
طور کھ از ظلم و ستم پر  کند؛ ھمان ين را پر از عدل و قسط میزم يلھ ویعز و جل بھ وس ياست کھ خدا يکس] او[« . ١٨٨

  ).٧٣، ۵١تا، ج  يبحار االنوار، ب(» شده بود
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بس«و»اَمت بِه الْجور«نیست که  شد یا واقع  واقع می7به نحو تامی که در زمان ظهور قرار است اتفاق بیفتد، به دست امام حسین»طُ الْعدلَتَ

  .شد

  

  )يجامعه آرمانی حسینی و جامعه آرمانی مهدو ییسو هم: محور(

  روشنگر مسیر آینده) ع(امام حسین  

کنند و یک  خواهم بگویم که این دو یک آرمان را تعقیب می ل این بحث را مطرح کردم که میین دلیمن به ا .هدف یکی است یعنی

و آن نقش عبارت است از  کند به اقتضائات زمان خود دارد نقشش را ایفا می7و امام حسینکنند  حرکت فراتاریخی را مدیریت می

نَّۀَ قَد اُمیتَت«ه فرماید من در مقطعی این کار را کردم ک همین که می نَّ السلَ «؛ در شرایطی که 189»ااطأَنَّ الْبو لُ بِهمعقَّ لَاینَ أَنَّ الْحأَلَا تَرَو

کرد از اسالم  و اگر این مسیر ادامه پیدا می گذاري حرکت جامعۀ اسالمی را منحرف کرده بودند یعنی امویان ریل؛190»؟!عنْه  لَایتَنَاهی

ینَ «: فرمایند ل است که میین دلیبه ا.چراغی را روشن کرد که مردم راه را گم نکنند7نییعنی امام حس. ماند می یباقفقط یک نام  سنَّ الْحا

 م، آن زمان محقق نشده است،بلکه از آن زمان جهان به سويیگوی آرمانی که می  بنابراین جامعه. 191»مصباح الْهدي و سفینَۀُ النَّجاةِ... 

  .افتاد نبود،این اتفاق نمی7نیام وشهادت امام حسیولی اگر ق .کند آرمانی حرکت می  جامعه
  

  

                                                        
 .٣۴٠، ۴۴ھمان، ج .١٨٩

 .٢۴۵تحف العقول، .١٩٠

  .۶٠، ١ون اخبار الرضا، ج یع. ١٩١
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 )اهل کاروان زمینه سازان ظهورند: محور (

 ه اسالمیهاي افراد حاضر در کاروان حسینی از نگاه امام زمان عل ویژگی

سازي  به سوي ظهور حضور داشته و زمینهکاروان حسینی و کاروان مهدوي کسانی که در  حضرت برايم که یرو می7سراغ امام عصر 

   .شویم ن بحث به بحث اربعین وصل مییاز ا. کنند یان میهایی را ب چه ویژگیکنند،  یم

ینْ قَلْبِی لولی أَمرِك«-1: دین دعا کنینچنیفرمایند که ا حضرت می  تان را نسبت به من نرم  باز خدا بخواهید که قل«؛یعنی »الّلهم لَ

وبعد تجلی این نرمی قلب را در فرازهاي  شوید ینرم شد و خضوع کرد،تازه وارد کاروان م7وقتی قلب شما در مقابل حضرت.»کند

  .بینید بعدي می

»خَلْقَک بِه نْتتَحا اممی منافع ن دعا این نیست که مرا امتحان یمعناي ا. »کنی، معاف دار هایی که نسبت به دیگران می مرا از امتحان«؛ »و

ل را تواند مدارج کما اگرانسان امتحان نشود، نمی. شوند و باید امتحان شوند؛ چون اصالً فلسفۀ خلقت این است همه امتحان می.نکن

کنم که  من به قرینۀ منابع دیگر این طور استفاده می. مهم است» خَلْقَک«این .»مما امتَحنْت بِه خَلْقَک«اما ایشان به کنایه فرمودند .طی کند

  .مانم مانم و از این کاروان باز می آیم،امتحان نکن؛امتحانات سختی که من در آن می مرا با امتحانی که از پس آن برنمی

  

»رِكأَم یلۀِ ولَى طَاعی عتْنثَب خودت ثابت قدم بدار«است؛ »و شود و به ثبات قدم  قلب شروع می یاز آن نرم یعنی. »مرا در طاعت ولی

در خود انقالب اسالمی  .ها بودند که شروع خوبی داشتند، ولی پایان خوبی نداشتند خیلی.ثبات قدم خیلی مهم استاین . رسد می

این همان ثبات . دند که اظهار ندامت کردندیبعداً به جایی رس ی، ول... و خالص بصیري را در دامن خود پرورش داد، یاد زبده و انقالبافر

  .گونه افراد، در جامعۀ ما کم هستند نیالبته ا. قدم است

»کلَى ذَلی عرْنبفرماید من  که با ثبات قدم مقارن است،دو معنا دارد؛ می نیاااین صبر ب. »ت فرمایبه من صبر عنا«ثبات قدم  يبرا یعنی؛»فَص

حتَّى ال أُحب تَعجِیلَ ما أَخَّرْت و ال تَأْخیرَ «:دهند بر طاعت ولی تو صبر کنم؛ آن وقت ظهور این صبر چیست؟ براي این صبر شاخص می

لْتجا عو اگر ارادة . ی دیرتر اتفاق بیفتد، نگویم باید زودتر اتفاق بیفتدخواه در آن چیزي که می«ظهور این صبر آن است که من .»م

  .»ولی تو یا ارادة خود تو قرار است که زودتر اتفاق بیفتد، من نگویم که اي کاش دیرتر اتفاق افتاده بود



 

١٩۵ 
 

»لَا أنْس یو ورِهی ظُهینِ فقةَ الْیقُو و انَ بِهیمالْا و هظَارانْت و کْرَهکند و  را فراموش نمی7ذکر حضرتاین است که  خصوصیت منتظر. »ذ

  .کند را دارد و این فاصلۀ زمانی اصالً در او تردید ایجاد نمی7همیشه انتظار ظهور حضرت

 هامینْ قم هتبقَنِّطَنَا طُولُ غَیتَّى الیح هلَیالةَ عالص و لَه اءعآنها را از این که  صلوات میکنند و  براي او دعا می«؛»الد فرستند تا طول غیبت

  .»فتد،ناامید نکندیقیام اتفاق ب

»کولسۀِ رطَاع و کتلَی طَاعع وصرْصانٌ منًی ب ممثل فوالدي ؛»اند دیده امبرش محکم ونفوذناپذیر و آبیدرطاعت خدا و پ« یعنی؛ »کَاَنَّه

  .شود شود وله نمی تر می بزنند محکمهرچه به آن ضربه شود و  دیده می که آب

 

 

  )یجامعه آرمان ياربعین نمونه : محور(

 نیاربع ییمایپ در راه يساز نسم تمدیمکان 

و هم 7از نگاه امام حسینرا هم  جامعه آرمانیگفتیم که یک جامعه آرمانی داریم که این . اینجا سه قدم برداشتیم تا به اربعین برسیمتا 

براي این که بتوانیم م که ما ی، بحث کرد7دوم، باز به تعلیم امام عصر. ترسیم کردیم7له کالم امام عصریوس به7راز نگاه امام عص

موقعی که ... و آنها در خود محقق کنیم  در این کاروان جایی داشته باشیم، باید چه خصوصیاتی داشته باشیمآفرین باشیم و  حرکت

ن،کاروانی بودن آن است؛ یاربع يبایهاي ز یکی از جلوه. شود این خصوصیات درست می اي با همه واجد این خصوصیات شدیم،جامعه

کنند و  مقصدي، یعنی همه خودشان را با هم احساس می این جمعیت و این حرکت و هم .یک مقصد، یک جمعیت ویک حرکت

اند، ولی وقتی که براي آن  یاپنج نفر، ده نفر آمده که هر کدام از اینها جدا جدا یزنند؛ در حال کنند با هم اتفاقی را رقم می احساس می

ست یوقتی ده میلیون و ب یول. افتاد که با پنج نفر و صد نفر و هزار نفر اتفاق نمی یدهد؛ اتفاق اند،یک اتفاق بزرگ رخ می مقصد جمع شده

که هر کدام خواستند آن خصوصیات را در  یوقت ؟ست میلیون جمع شدندیده میلیون و ب یولی چه زمان.افتد میلیون شدند، این اتفاق می

  .میثاق ببندیمخواهیم با ولی  کنند که ما می در اینجا بیان می7خودشان محقق کنند؛ خصوصیاتی که حضرت
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  )حرکت جمعی به سمت ظهور: محور(
  

  در همه7د که زیارت سید الشهداءیدان یم.فکر کنیم192»...اَربعیِن صالةُ الخَمسین، زِیارةُ : علَامات الْمؤمن خَمس«که7روي این روایت امام عسکري

روم، به شوق این که مؤمن باشم ومؤمن بودن خودم را به تأیید امام  ن به کربال مییدر روز اربع...ه شده است؛ یها توص مناسبت

طور و  نیآید و دیگري هم هم دیگري هم به این قصد می. روم میمن به این قصد . گویم یک بار هم که شده زیارت اربعین بروم می.برسانم7عسکري

ثواب دارد، 7ن به صرف این انگیزه که زیارت سید الشهدایحضور میلیونی مردم در روز اربع. شوند ها نفر آنجا جمع می شود که میلیون نتیجه این می

خاص  يا شهریت یک ملیز بودند و هر کدام به یالً از هم متماکه قب يو افراد... فقط مال اربعین نیست7ثواب زیارت سید الشهداء. ستین

در اینجا منتظر باید آن . کند عینی پیدا می يواین کاروان، در زمان و مکان معینی ظهور و بروزدهند  تعلق داشتند، حاال یک نمایش دسته جمعی می

آنگاه حرکت این کاروان میثاق وبیعت با این . م، به ظهور برساندیان کردیبهایی را که  خصوصیاتی را که گفتیم داشته باشدو کاروان حسینی باید ارزش

  .شود یها م ارزش

  

  

  

  )اربعین و تربیت صفات: محور(
  

ها و جابران  کند در مقابل عنودها و لجوج کند که در میدان رزم است؛ احساس می کند، احساس می وقتی کسی در کاروان اربعین حرکت می

وقتی کاروان شد، یعنی ... هاست؛ این تجلی همان ویژگی.کنند با هم که هستند احساس عزت و قدرت و محبت و مودت می.کند نمایی می قدرت

اربعین، نماد الگوي پیشرفت   بنابراین کنگره. شان یکی است و مسیرشان هم یکی است ها میلیونی که آنجا هستند مقصدشان یکی است؛ولی این ده

اي از مدنیت اسالمی که  چرا؟ چون ـحداقل در آن مقطع ـ از نظر حجم و نوع، نظیر ندارد؛ یعنی آن جلوه سالمی است؛اسالمی ونماد یک مدنیت ا

  .نظیر است  شود و کامالً بی شود،قبل و بعد از اربعین،نه اینجا و نه در عراق، واقع نمی ن واقع مییدرکاروان اربع

  

                                                        
 .۶٩٧درر االخبار،  .١٩٢



 

١٩٧ 
 

  

 )نیاربع ییمایپ ت در راهیت والیمحور: محور(

 نیاربع ییمایپ ت در راهیت والیمحور

ها در آنجا تغییر کرده است و دیگر عرب و  ها و انسان ن، الگوي پیشرفته و نماد مدنیت متفاوتی است؟ چون روابط آدمیم که اربعیگوی چرا می 

زها در مقابلش رنگ یر چیو ساوالیت هم یعنی توحید .ردیگ یت قرار میآیند؛ همه چیز تحت الشعاع زیارت و وال ترك و کرد به چشم نمی

هم نماد الگوي پیشرفت فرهنگی است؛ چون . شود؛چون الگویی متفاوت ازتولید قدرت است ن،نماد الگوي سیاسی مییاین کنگره اربع. بازد می

دي است؛ به دلیل بینید؛هم الگوي پیشرفت اقتصا خصوصیات فرهنگی را زیاد در آنجا می  گرایی، تواضع ونماد این شما ایثار،شجاعت، جمع

؛ حتی با وجود این که توان کند یم7کند وافراد زندگی خود را وقف امام حسین این که اصالً اقتصاد اربعین از یک معادلۀ دیگري پیروي می

نشیند و  شب میخودش هم پاي این سینی خرما از صبح تا . آورد ا چندعدد خرما مییهیچ چیزي هم نداشته باشد، دستمال کاغذي . ندارد یکاف یمال

کنم کنگرة  این که عرض می. جریان والیت است؛جریان مدنیت متفاوت بر محور والیت استاین . دهد آن را با عزت و احترام به شما می

آن .بینیم اربعین می  است، چون آن خصوصیات جامعۀ آرمانی را به طور نسبی،اما متبلورتر و متمرکزتر در کنگره یاربعین نماد جامعه آرمان

کنند که با حضورشان تیغ در چشم آمریکا و  همه احساس می.دیآ ن به چشم مییخصوصیاتی که باید منتظر داشته باشد، به میزان زیادي در کنگره اربع

خصوصاً اآلن، . مثل ایثار وصبر وشجاعت ومبارزه ومستشهد بودن در آنجا در اوج خود وجود دارند یاتییعنی خصوص. کنند اسرائیل و داعش فرومی

دشمن،کاري  يروند، ایمن نیستند که سالم برگردند و برا ن مییشرکت در مراسم اربع يکه برا يهیچ کدام از افراددر این دو سه سال اخیر، 

  193.وندندیپ ین کاروان میمردم با علم به این خطرها به ا یول.ندازدیندارد که از فاصلۀ زیاد توپ یا موشکی بین جمعیت میلیونی ب

  

  

  

  194یبهرام سالماال حجت

                                                        
  ٩۴سال / ھ السالم ین علیلقاء الحس ين المللیده کنگره بیبرگز يادداشت ھای. ١٩٣

  ر و اخالق و عرفان  یھ قم در رشتھ تفسیاستاد برجستھ  حوزه علم. ١٩٤



 

١٩٨ 
 

  

  ) هدایت و نجات بشریت:محور(

  ها ت انسانیهدادر) ع(ن یژه امام حسیو و یاه الهگیجا

پروراند و  یند و آنها را میگز یت برمیهدا يرا برا یها کسان ان خود انسانیاست که از م یر الهیتدب: دیفرما یمتعال در قرآن م يخدا

ن یر آغازیتدب.  رساند یاز آنها به سعادت م يرویگران را با پیقت دیدهد و در حق یقرار م را امام و رهبر يگرید يها ش انسانیشاپیپ

ن بود یشان قرار دادند، ایت بشر را بر عهده ایدند و هدایرا که به مقام رسالت برگز) ع(امبر مکرّم اسالم یمتعال در ختم نبوت که پ يخدا

در همان زمان رسول  یرند، ولیشان بر عهده بگ ینیت بشر را از رهگذر خالفت و جانشیداند تا هیافریشان دوازده نور را بیکه به دنبال ا

هستند که کار را به سمت  یامبر کسانیان امت پیست و در مین کار فراهم نینه انجام ایمعلوم شد که زم) ه و آله و سلمیاهللا عل یصل(خدا 

و ) ص(اکرم  ینب.شود یار پر رنگ میبس) ع(نیامام حس يم که ماجراینیب یمم، ین طور به مسئله نگاه کنیا یوقت. خواهند برد يگرید

اما در . »نَۀ النّجاةیکُلُّنا سف«:میدان یم ين بزرگواران را ائمه هدیت هستند و ما اینجات و چراغ هدا یکشت یهمگ) عع(بزرگوارشان  يایاوص

 یمعرف» يمصباح الهد«و» نۀ النجاةیسف«با عنوان) ع(ن یرا دارند، امام حسن یر المؤمنیلقب ام) ع(طالب یابن اب ین که علیان، با این میا

 ت و نجات بشر توسطیهدا یعنیاي را انجام دهد؛ کار ویژه یر الهیر و تدبین بزرگوار قرار است در تقدیمعلوم است که ا. شوند یم

   .شود یانجام م) ع(ن یامام حس

  

  

  )یو اجتماع يت فردیهدا: محور (

  )ع(ن یامام حس یو اجتماع يفردت یهدا

در هر ان شده است؟ اگر نسبت به فرد فرد ما باشد، من ینسبت به فرد فرد ما ب» مصباح الْهدي و سفینَۀُ النَّجاةِ... انَّ الْحسینَ «تیاما آیا روا

و در سایه والیت او به نجات و سعادت مند از هدایت شده  عصر باشم به برکت وجود او بهره اي با هر امام معصومی هم دوره

                                                                                                                                                                            
 



 

١٩٩ 
 

تواند براي من چراغ هدایت  یهم دسترسی نداشته باشم، هر کسی که به امام معصوم متصل باشد،م) ع(اگر به امام معصوم  یحت. رسم می

توانند به  ه افراد میاست که در آن سطح و افق هم  ت سطح و افق باالتري را دیدهین رواین، معلوم است که ایبنابرا.و کشتی نجات باشد

در آن  يباز هم افق بلندتر رسد که یبه نظر م ت جامعه در یک دوره خاص است؟یت ناظر به هدایآیا این روا .برسند سعادت فردي

شان یا ين، معلوم است که در تدبیر الهی برایصادر شده است؛ بنابرا) ع(ت قبل از امامت امام حسین یده شده است؛ چون این رواید

شود؛ یعنی همه  یشان چراغ راه و کشتی نجات می، ا)عع(ر اهل بیت یبا وجود رسول اهللا و قرآن و ساده شده که یژه دیاهی وجایگ

  .دیچیز با او خواهد ماند و با او دوام پیدا خواهد کرد و با او به ساحل نجات خواهد رس

  

  

  ) حقیقت عاشورا در نجات بشریت: محور(

  عاشورا یقیو حق یابعاد باطن 

اي در درون امت  واقعه کربالبه ظاهر حادثه.شود یدر همین جریان عاشورا است که از مطالبه بیعت شروع شده و به حادثه عاشورا ختم م 

تادند ؛ به عنوان شان درافیت حادثه این بوده که کسانی که در همان دوران رسول خدا، با ایاما واقع.اسالم و یک نزاع درونی بوده است

آنچه که در آن نقطه پدید آمد، یک حادثه جهانی و پس . له اوو میراثش هدایت شودیکسی که قرار است بشر تا دامنه قیامت به وس

دان ما قرار داشت، یکه در یک سمت آن این وجود نازنین حضور دارد که در برابر ظلم و ستمی که در مقابل هدایت جاو تاریخی بود

خداي متعال در حادثه کربال به یک معنا . شان بر این بوده که ریشه هدایت را برکنند گر هم آنهایی هستند که بنايیه در سمت دقیام کرد

یعنی کسی را براي براندازي ظلم و ستم و اصالح و نجات . ن مراتب، در قالب ولی و حجتش نشان داده استیخودش را در باالتر

تا بندگان تو را از ناآگاهی و «؛195»لیستَنْقذَعبادکَمنَالضَّلَالَۀِوالْجهالَۀ«:که از هیچ چیزش دریغ نکرده است ها به میدان آورده است انسان

البته این مبارزه اگر به .خته شودین بردن جهالت و گمراهی این بود که این خون رییعنی راه از ب. »سرگردانی و گمراهی نجات دهد

  .ها بود ت و نجات انسانیهدا يباز در راستاانجامید،  حکومت هم می

  

                                                        
 .٢٢٨ارات، یکامل الز. ١٩٥



 

٢٠٠ 
 

  

  )عاشورابر استمرار یمبن یاراده اله: محور(

  خیبر استمرار عاشورا در تار یمبن یاراده اله

 یعنی.افتیهاي مؤمنان تحقق  ن حادثه از رهگذر گره زدن آن به دلیا ين حادثه را ماندگار کرد؟ماندگاریپس خداوند متعال چگونه ا

. شان را در دل مؤمنان گذاشت کرد و این ظلم ناروایی که به ایشان شد، محبت) ع(ن یل گذشتی که امام حسیبه دلخداي متعال 

انَّ لقَتلِ الْحسینِ «:ندارند) عع(ر ائمه یها دارند که رسول اهللا و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و سا جوششی در دل) ع(ن ین،امام حسیبنابرا

ؤْمی قُلُوبِ الْمداًفاَب ةٌ لَا تَبرُدرَارینَ حان باید بماند؛ چون قرار است این یرا این جریمختص به ایشان است؛ ز ن حرارتیا. 196»ن

رود، مؤمنان  حاال هر چه که زمان جلو می..جریان حق شد يبرا يا ن، این عشق سرمایهیبنابرا...ان بشر را از گمراهی نجات دهدیجر

حاال . شود رود، این خروشنده تر می جلو میطور رو به رشد است و هر چه زمان  کنند و این حادثه همین در جهان گسترش پیدا می

هم »کُلُّ یومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَرْبال«شود؛ این  ان افزوده مییهر چه از عوامل طبیعی هم در اختیار مؤمنان قرار بگیرد، به این جر

بشر به طور طبیعی هر چه . لو آمدندهاي ظلم و ستم را گذاشتند هم ماندند و در گذر تاریخ ج جاي خودش است؛ یعنی کسانی که پایه

کم  ان رو به گسترشین جرین اساس،ایبر ا. دارند رو به جلو برمی يها ها گام تمدن. شود گذرد، در دانش و ارتباطات تواناتر می زمان می

ان احساس یجر نیاز عالم مورد ستم واقع شوند،با ا یاگر کسانی در جای ییعنی حت. شناسد نواهاي خودش را می کم یاران و هم

ز همچنان در یکردند ن يگذار که آنهایی که این ستم را پایه کنند؛ چون این جریان هم جریان مظلومیت است؛ کما این نوایی می هم

یابند و در برابر این جمعیت و حقیقت یاري  می صداهاي خودشان را  امت اسالم پابرجا هستند و آنها هم در گذر زمان آرام آرام هم

  .دطلبن می

  

  

                                                        
 .٣١٨، ١٠مستدرک الوسائل، ج .١٩٦



 

٢٠١ 
 

  )حق و باطل يجبهه  يریگ شکل: محور(

  خ بر اساس عاشورایان تاریان حق و باطل در پایدو جرشناخته شدن 

یکی جریان حقی است که در برابر ظلم قرار دارد : شوند رویم که دو جریان با دو نما شناخته می ن، ما در گذر زمان به سمتی مییبنابرا 

ان ظلم و طاغوت است که یهم جر یکی؛197شود ه سالم و کربال مییان حسین علین جرینماد ارسد که  و کم کم کار به جایی می

  .کند یمختلف بروز م يها به شکل

  

  

  )اربعین در  عاشورا يساز یجهان: محور(

  )بشر یفنّ يها شرفتیبا توجه به پ(عاشورا  يساز ین در جهانینقش اربع

جایی از اسب و  هاي مؤمن است، در بستري که جابه که از نشانه نیاند، از جمله ا کردههمه آثاري که براي زیارت اربعین ذکر آن 

ب، ین ترتیهایی که تا حاال عذر داشتند، دیگر عذر ندارند و به ا از انسان یلیخ. گیرد شود، شعله می قاطر به ماشین تبدیل می

آنها در حج تصرف کردند و حق و باطل  یول، حج را تدبیر کرد، ولخداي متعال در آن تدبیر ا .شود یل مینبه یک نماد جهانی تبدیاربع

. توانی حق و باطل را روشن کنی که در مورد قرآن هم همین اتفاق افتاد و شما اآلن از تمسک به قرآن نمی کما این. در آنجا مخلوط شد

  .است) ع(م حسین لذا نمادي که بشود آن را در صحنه جهانی به یک حقیقت جاري تبدیل کرد، جریان اما

  

  

                                                        
را بھ زمان مقید كرده و از پراكندگي و آشفتگي  انیجر ست كھ اینا ن،آاند كردهباره  نیدر ا)عع(تدبیري كھ خود اھل بیت  ١٩٧.

ن حرکت یدر ادر اماكن مختلف  و ھاي مختلف ھا و فرھنگ قومیتبا اند كھ مردم  از آغاز محرم تدبیر كرده يعنی؛ اند ھم درآورده
دل با ھمھ اینھا جمع  وند دادند؛ چونین امر را بھعواطف افراد پیو انیاوردند  بودن را ھم ن و متشرعید تدیق. مشارکت کنند

نماز  یك آدم بي مثًال. کند يمسازي  براي جریان حق ظرفیت ،ستابراي تك تك این افراد مایھ نجات  عاشورا خود این كھ. شود مي
ن یکند و ا يدا میاز حق پ يرویپ يبرا يظرفیت خورد، و يبال پیوند مبا كر داد،بھ جریان حق پیوند او را شد  نمي وجھھیچ بھ كھ 

 .توان حساب کرد يمھم ن افراد یا يان حق، رویدھد کھ در جر ينشان م



 

٢٠٢ 
 

   )اربعین و مهدویت :رمحو(

  ين و نهضت مهدویاربع ییمایپ ارتباط راه 

کسی ممکن است سؤال کند که  .شوند معرفی می)  ع(به عنوان منتقم خون امام حسین ییدر منابع مختلف روا) ع(حضرت حجت 

ن مربوط به جهان اسالم یرمسلمان خواهندگفت که ایغ يها ملتخواهند انتقام خون فالنی را بگیرند،  یکنند و م وقتی ایشان ظهور می

را کشتند، اآلن اصالً )ع(ن یکه امام حس یش است و کسانیسال پ 1400ن حادثه مربوط به یگر، ایاز طرف د .است و به ما ربطی ندارد

ن، جوري یبنابرا.جهانی هستند يندا) عج(حضرت حجت  يدقت بفرمایید که ندا. را از آنها گرفت شانیخون ا ستند تا بتوان انتقامیزنده ن

ظلم و ستم را در آغاز گذاشتند، قطع   تصور بنده این است که سلسله کسانی که پایه. پیوند بخورد یجهان يباید این بحث انتقام با آن ندا

شان  یخیکنند، اینها حضور دارند و خود را به همان تبار تار ظهور می) عج(ن، در آن روزگاري که حضرت ینشده است؛بنابرا

گویند من  ن، وقتی ایشان مییبنابراشان هستند هم باید یک حقیقت زنده باشد؛  که کسی که ایشان منادي خون کما این. گردانند برمی

نکته دوم این است که  .کنند، خالف عقل نباشد اش اي باشد تا وقتی مطالبه هستم، این خون باید خون زنده) ع(منتقم خون حسین 

کنید،  را مطالبه می7ل شده باشد؛ یعنی وقتی که خون حسینیکه این خون زنده است، باید به یک مسئله جهانی تبد افزون بر این

ه مظلومیت و باشد و ب  اش این است که این حادثه در کل عالم شناخته شده الزمه  ...کنید خون مظلومان عالم را مطالبه می

  .کند، همه چیز را گفته باشد استکبارستیزي و مبارزه با ظلم هم شناخته شده باشد تا کسی که خودش را با این خون معرفی می

  

  

  )اربعین و نابود سازي نظام سلطه: محور(

  گران عالم در برابر جبهه حق واحد از ستم يا جبهه يریگ شکل

بودنددستگاه ) ع(شده اهل بیت  ما با کسانی باشد که دشمنان شناخته است که درگیري نزدیک  کار به اینجا رسیده در گذر تاریخ کم کم

جریانی است که مقابل کل نظام سلطه قرار دارد که آمریکا در رأسش شناسیم،  که ما آن را در جریان محرم و صفر می) ع(ن یامام حس

ن نظام سلطه کامالً مشخص استدستگاه امام یک ما ظهور کرده و درگیر شده است، با ایه در نزدداعشی هم ک بینید پیوستگی شما می .است

. شناسیم، جریانی است که مقابل کل نظام سلطه قرار دارد که آمریکا در رأسش است که ما آن را در جریان محرم و صفر می) ع(ن یحس



 

٢٠٣ 
 

دستگاه امام . ن نظام سلطه کامالً مشخص استیه و درگیر شده است، با اک ما ظهور کردیداعشی هم که در نزد بینید پیوستگی شما می

. شناسیم، جریانی است که مقابل کل نظام سلطه قرار دارد که آمریکا در رأسش است که ما آن را در جریان محرم و صفر می) ع(ن یحس

دو ن یا.ن نظام سلطه کامالً مشخص استیبا ا ک ما ظهور کرده و درگیر شده است،یداعشی هم که در نزد  پیوستگیبینید  شما می

پدیده کامالً متمایزي هم هستند؛ یعنی در آن طرف قتل و کشتار سربریدن و خانه ویران کردن و زن به اسارت بردن و بچه را شکم 

 ییها پدیدهایز که دو پدیده کامالً متم .طرف که اربعین قرار دارد، انس و صفا و صمیمیت و محبت امنیت است، اما این دریدن است

از عالم اسالم هم دارد . رسد یگذرد و باید هم بگذرد و اگر نگذرد به نتیجه نم ن حقیقت دارد از عالم شیعه مییاماا.جهانی هستند

  .کل کره زمین را درخواهد نوردیدگذرد و  می

  

  

   )کربال سرزمین رشد صفات: محور(

  عاشورا و مختصات آن یخیات تاریح

ر خود رشد یو همه چیز را در مس) عع(هاي الهی را حفظ کرده و همه را، حتی اهل بیت  طول تاریخ همه سرمایه جریان کربال در

جبهه : شود یعنی بشر در بستر محرم و صفر و جریان کربال دو جبهه می .کند زمینه ظهور را فراهم می یژگیقرار داده است و این و

او فراهم  يلذا هر کسی با این نماد قیام کرد،عرصه برا. است7ران و نماد جبهه اول حسینمظلومان و مستضعفان و جبهه ظالمان و مستکب

باید دیگران را به این کشتی آورد و . یعنی خون همه مظلومان) ع(ن یخون حسقیام کرد و  7شود به نام خون حسین است و دیگر می

ها مرز بکشیم،  مرز نیست که با او بین انسان) ع(ن، حسینینابراب.بر این کشتی سوار کرد و نور این چراغ باید همه جا افکنده شود

  .ها گران است؛ نه در مقابل انسان در مقابل ظالمان و ستم) ع(ن یبلکه مرز حس

  

  



 

٢٠۴ 
 

   )شدن عاشورا در اربعین یجهان: محور(

  نیاربع ییمایپ شدن عاشورا از رهگذر راه یجهان

این الزاماً دعوت به اسالم و ایمان نیست؛ چون گاهی دعوت خودش مرز  معنايباید همه را فرا بگیرد و ) ع(چتر امام حسین

که زمینه ظهور را فراهم کنید، باید خط را روشن کرده و بستر را فراهم کنید و  شما براي این. آنچه مهم است همراهی است. شود می

جریان اربعین یک جریان جهانی است و ... کار برنگردیم يبتدادشمنان را در تنگنا قرار دهید که وقتی پرچم حق بلند شد، ما دوباره به ا

که مسئله ما دارد به سطح جهانی خودش ...ترین تجمع بشري است  بزرگ. توانند آن را نادیده بگیرند هاي جهانی نمی دوربین

تی نجات به ساحل خودش شود بستري که این کش شود و این می می  رسد و مسئله ما وقتی جهانی شد، ادعاهاي ما هم جهانی می

  .برسد

  

  

  )ظهور ي، مقدمه یانقالب اسالم: محور(

  )عج(امام زمان  یبا عاشورا و نهضت جهان ینسبت انقالب اسالم 

انقالب هم در درون آن حرکت حضور دارد و  است؛7انقالب ما خود محصول کار امام حسین. ستینقش انقالب ما در این میان چ

شود؛ یعنی این  اي باشد که جریان کربال یک جریان غالب در دنیا شود که اآلن دارد می مسیر انقالب به گونه.. ستیرون از آن نیب يزیچ

؛ اگر نظام ما را از این صحنه شود روز اربعین واقعاً به پشتیبانی نظام جمهوري اسالمی برپا می... کند انقالب دارد کار خودش را می

که خداي متعال تدبیر کرده این است که بشر از  يزیچ .ن، ما در متن قضیه هستیمیبنابرا.حذف کنید، اوضاع حتماً دگرگون خواهد شد

هاي بعدي  دامکنند یا در   را در نطفه خفه يدارین بیما دشمنان هوشیاري هستند، ممکن است یا ا چون دشمنان... این رهگذر بیدار شود

  .کند، این نقطه است یگذاري م خواهم بگویم آن چیزي که خداي متعال روي آن سرمایه می. قرار دهند و یا از اهداف دور کنند

  



 

٢٠۵ 
 

   )زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهادت ،اربعین: محور(

  دشمنان اسالم يها ن در مقابله با نقشهینقش اربع

بیداري اسالمی توسط داعش به انحراف کشیده شده و اربعین برگ  گفت که می يمعظم رهبر ن سخن مقامییکی از اساتید درباره ا 

اي صرف این حقیقت شده  ن متفاوت است؛ یعنی اوالً هزینهیعلتش این است که جنس اربع. طان استیبرتر خدادر مقابل این کار ش

این با  و جنس. ها را بزنند، ولی آن حقیقت جاري است است گردنها جا گرفته، ممکن  ها جا گرفته است و چون در دل است؛ ثانیاً در دل

اآلن اگر خداي نکرده اینها . شود ورتر می کنند متفاوت است؛ یعنی در اینجا شما هر چه فشار بیاوري، شعله آنچه آنها دارند تدبیر می

ذاتش با شهادت و عشق و شور و حماسه بسته طور است، چون  ذاتش این. کند ورتر می شیطنتی در اربعین بکنند، این آتش را شعله

  198.شود ورتر می شده است و هر چه به آن فشار بیاورند، شعله

  

  

  

  )يمن إتّبع الهد یوالسالم عل(
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