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*

مقدمه

عح ت اسالم  ،یک از مساا ب شادید دید اسالم است کله بسلشاری از ارزشهلای
اتالق  ،رقه  ،اقتصادی ،سشاس ع رره گ بر پایه آن ب ا

ه ،در آیلات 1ع رعایلات

مورد تأکش قرار اررته ع برت احکام ع تکالشف دی

ل ه

دی

بر مب ای آن تشری

است .همچ شد برت احکام رقه بر اساس آن ،قاب شت تغششلر ع تبل ل م یابل  .ررل
نزاع مشان مس مانان ع ظ م بر آنها از سوی د م ان ،جلز بلا ن لگ زدن بلر ریسلمان
عح ت مشسر نشست .برای رسش ن به عح ت اسالم بای ی اصر ایناد آن را در مشان
احکام ،تعالشم ع مساا تاریخ جهلان اسلالم جسلتنو کلرد .یکل از ایلد ی اصلر،
استفاده از ظررشتهای خصشت امام حسشد

ع قشام آن حضرت ع همه حرکتهلا

ع نشانههای عابسته به آن حضرت است که یک از مهمتلرید آنهلا در زملان حاضلر،
راهپشمای یظشم اربعشد اسلت .راهپشملای اربعلشد در جهلت عح تبخشل جهلان
اسالم ،ضمد آنکه م توان بستری برای بهرهبرداری آااهلان ع ان یشلم ان اسلالم
با  ،د م ان عح ت اسالم را عحشتزده م ک ن از همشد رعسلت کله د لم ان
* یضو هشئت ی م پژعهشگاه ی وم ع رره گ اسالم .
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م کو

با بایکوت تبری اید حادثله بلزرگ یلا ب اهمشلت ج لوه دادن ع نشلز بله

انتراف کشان ن آن ،از تأثشر آن بر ق وب ع رعان انسانها بکاه  .اار نه یظمت اید
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برای بایکوت تبری ،ااه یظمت اید حادثه بزرگ تشتر اعل تبررسلان ها م

لودن

برای مثال نشریه آمریکای «هلارش گتون پسلت» م نویسل « :االر م تلواه اسلالم
حقشق را بش اس  ،به زیارت اربعشد برعن زیرا مراسم ارزشهلا ع الگوهاسلت .لمار
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نهار مش شون عی ه غذای داد ع در اربعشد بشا از دعیست مش شون عی ه غذای تهشله
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1

اسالم ،زیارت امام حسلشد

ع ثلواب ع پلاداش آن ع نشلز پشلادهرعی

اربعشد مورد توجه تاص قرار اررته است .از سوی در رعایات بسلشاری بلر زیلارت
تاص امام حسشد

در م اسبتهای مخت ف مذهب مان یش رطر ،یش قربان ،نشمه

عبان ،ماه رجک ع رمضان تأکش  ،ع زیارت تاص در رعز اربعلشد رقل بلرای املام
حسشد

عارد

ه استن ن انکه امام حسد یسکری

ررموده اسلت« :نشلانههای

مؤمد پ ج نشز است :نماز پ ناه ع یک رکعت (عاجک ع نار ه در طلول لبانه رعز)،
 .1با گاه تبرنگاران جوانن «بازتاب اربعشد در نشریه آمریکای هارش گتون پست»ن .1393/۰9/12
 .2ر.ک :بقره51 :ن ماا ه26 :ن احقاف.15 :
 .3ایراف.142 :
 .4متم بد حسد طوس ن اتمال ن ص.535

زیارت اربعشد امام حسشد  ،انگشتر در دسلت راسلت نملودن ،پششلان بلر تلاک
ه
الرحشم در نمازهای جهریله (صلب  ،مغلرب ع
الرحمد ل
اذاردن ع ب افتد بسم لال ل
1
یشاء)».
از سوی دیگر ثواب ع پاداش بسشاری برای پشادهرعی جهت زیارت در رعایلات بشلان
ه استن ن انکه امام صاد

درباره ثواب ع پاداش زیارت تانه ت ا با پای پشاده

که سابقه تاریخ آن به حضرت آدم

2

م رس  ،م ررمای « :یک حج با پلای پشلاده،

برابر هفتاد حج است» 3.در بشا از  1۰رعایت ،پلاداش بسلشاری بلرای زیلارت املام
حسشد

با پای پشاده بشان

ه است که از جم ه م توان به آمرزش ا اهلان ،ت للزه ع

تهذیک در بردا تد هر ق م ،از بلشد ررلتد بل یها ع ا اهلان در قل م اعل ع نو لتد
مصونشت از آتا جه م 4ع  ...ا اره کرد .به تأس از اید احادیث ،زیارت با پای پشاده
مشان ی ما ،بزراان ،حکام ع مردم مرسوم

 .مرحوم آتون تراسان  ،مرحلوم لشخ

انصاری ،مشرزا حسشد نوری ع ،...از جم ه یالمان هست که به تشرف با پای پشاده،
اهتمام تاص دا ت  .حاکمان حکومتهای شع از جم ه جاللال علله آلبویله نشلز
هر کوره تا قبر امشرمؤم ان

بودهان که از ت

را پشاده پشمودن .

5

ارزش ع پاداش زیارت تاص اربعشد ع ارزش زیارت با پای پشاده به سوی قبر مطهلر
امام حسشد

سبک

ه هر سلال در ایلام اربعلشد ،اجتملاع یظلشم ع با لکوه از

مش شونها انسان یا ق به عجود بشای کله ریشله تلاریخ آن بله  14قلرن پلشا بلاز
م ارددن زمان که جابر بد یب ه لال انصاری به ی وان اعلشد زاالر قبلر سش الشله اء
در رعز اربعشد ،نام تود را در تاریخ ثبت کرد ع اسشران آزاد ل ه کلربال نشلز در رعز
اربعشد به آننا رسش ن .
 .1متم بد متم مفش ن م اسک المزارن ص.53
 .2راض درب ین أسرار الشهادهن ص .136
 .3متم بد ی

ب مد ت یتضره الفقشهن ج  ،3ص.53
ص ع ن کتا ٌ

 .4جعفر بد متم ابدقولویهن کام الزیاراتن ص .142-145
 .5یب الرحمد بد ی

ابدجوزین الم تظم ر تاریخ الم وک ع اتممن ج  ،8ص .115
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نشک ها ع توب ها در قل م دعم ،درل بلال در دنشلا ع آتلرت ،ررل حلوااج دنشلوی،
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ب .ظرفیت قیام حسینی در ایجاد وحدت اسالمی

قشام امام حسشد  ،دارای ظررشتهای عیژهای در تاریخ اسالم بلرای اینلاد عحل ت
اسالم است که مشابه آن در دیگر جریانهای تاریخ عجود نل ارد .برتل از ایلد
ظررشتها یبارت از:
 .1قشام امام حسشد  ،قشام حقط بانه ع ی التتواهانله ع مبلارزه بلا سلتم ،رسلاد،
م کر ،تتریف دید ع بر متور تعالشم قرآن بوده است .اید ی اصر نه ت ها ملورد تأکشل
دید ،ب که با رطرت پاک انسان نشز همسو ع مط وب همه انسانهاست .ب ابراید قشلام
امام حسشد  ،بر متور دید اسالم ع مط وب تمام مسل مانان ع ب کله تملام ادیلان ع
مذاهک آسمان ع حت انسان استن از اید رع م توان همه مسل مانان را بله سلوی
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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تود ج ک ک .
 .2امام حسشد

همراه برادر ع تواهرش ،ت ها نوادالان پشلامبر

رعایات صتش  ،ررزن ان پشامبر

بودن  1.متبت عیژه پشامبر

ع ب کله بلر طبلق
به آنلان در رعایلات

شعه ع اه س ت ،از ظررشتهای است که ت ها مخصوص به آنهاست.
 .3نوع ظ م ع ستم ع جفای که بلر املام حسلشد

ع اه بشلت پشلامبر

رعا ل ه

است ،در تاریخ اسالم ب سابقه است .توجه بله بُعل رثلا ع مظ ومشلت آن حضلرت،
همواره مورد تأکش پششوایان دی بوده استن از همشد رعست که آااه از مظ ومشت
آن حضرت ،ظ مهای بر ایشان ع نشز پایل اری ع مقاعملت آن حضلرت در مقاب له بلا
ظ م ،توجه ع هم ل بسشاری از مس مانان ع انسانهای حقپرست را به تلود ج لک
کرده است.
 .4یک از موارد اتفا نظر در مشان شعشان ع بسشاری از بزرالان اه سل ت در طلول
تاریخ ،تعظشم ع بزرا ا ت قشام امام حسشد

ع لعد ع تخطئه قلاتالن ع د لم ان آن

حضرت بوده استن آناونه که برت از بزراان اه س ت آن را اجمای دانسلتهان .

2

برازاری مراسم یلزاداری بلرای آن حضلرت هلم در مشلان لشعشان ع هلم در مشلان
اه س ت در بسشاری از کشورها ع در طول تاریخ ،به ی وان یک س ت مردم ع دی ل
 .1متم بد ی

ابد هرآ وبن م اقک آل أبشطالک

 .2سع ال ید تفتازان ن ر العقاا ال سفشهن ص .1۰3

ن ج  ،2ص .169

جریان دا ته استن 1اار نه ااه تقاب های در طول تاریخ در اید مراسم نشز به عجود
با توطئله ع هزی لهکرد تب شغلات  ،رسلانهای ع

آم ه است .امرعز نشز د م ان م کو

تزریق ثرعت ع نشز اینلاد ع پلرعرش ی اصلری در مشلان لشعشان ع اه سل ت ع بلا
بهرهاشری از ناآالاه ع تتریلک برتل
یزاداریها ،اید تقاب را بششتر ک

لشعشان در مراسلمهای مخت لف از جم له

که طلرد ع از بلشد بلردن ایلد نلوع حرکتهلا ع

تتریکها ،هو شاری تمام مس مانان را م ط ب .
اید ظررشتها ع ی اصر ع موارد دیگر مان آنها در نهضت یا ورا ،امام حسلشد

را

در کانون توجه تمام مذاهک اسالم ع حت غشر اسالم قلرار داده اسلت ع اجتملاع
اربعشد ،یادآعر آن قشام ع آزادا انسانها ع تب ور ارزشهلای یا لورای ع برآعرنل ه
ج .عناصر وحدت در راهپیمایی اربعین

پشادهرعی اربعشد به دلش

اتصهها ع ی اصر متع دی که در آن عجلود دارد ،همان ل

حج ابراهشم از پتانسش بسشار زیادی برای ایناد هم ل  ،همبستگ ع عح ت جهان
اسالم برتوردار است .اار نه حج ابراهشم به دلش عجوب دی  ،مرکزیت توحشل ،
تصری آیات قرآن ،عجود کعبه ع بشت ه لال ،دارای جایگاه ع عیژا انتصلاری اسلتن
اما امرعزه راهپشمای اربعشد به اونهای توسعه یارته که انسانهای بششتری را از ادیلان
ع مذاهک مخت ف در تود جای داده است ع از اید زاعیه م توان آن را همان مسأله
ایتقاد به ظهور م ن دانست که تواسته ررااشر اغ ک مذاهک ع ادیان است.
ظررشتها ع ی اصر اربعشد را م توان در موارد متع دی بر مرد .رهبر معظم انقلالب
در اجتمللاع داناآمللوتتگ دانشللنویان دانشللگاه امللام حسللشد  ،برت ل از ایللد
ظررشتها را ن شد بشان کرده است:
امرعز هم در دنشای پشچش ه پُر تب شغات ع پُر هشاهوی که بر بشریت حاکم است ،ایلد
حرکت اربعشد یک رریاد رسا ع یک رسانه ب همتاست .ن شد نشلزی عجلود نل ارد
دیگر در دنشا ،ای که مش شونها انسان راه م ارت ن نه رق از یک لهر یلا یلک کشلور
 .1ر.ک :سش متم اکبریان ع متم رضا بهرعزن پرسمان مترمن ص.13۷ - 124
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عح ت اسالم  ،ب که عح ت انسان ع ررا ادیان است.
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لر مخت لف
[ب که] از کشورهای مخت ف ع نه رق از یک ررقله اسلالم [ب کله] ر َ
اسالم ع حت بعض ادیان غشر اسلالم  .ایلد عحل ت حسلش [اسلت] .لما بله
درست افتش « :التسشد ینمع ا» ،حقشقتاً اید جور است .حسشد

 ،اجتماع یظشمل

را درست م ک  .اید دلها با هزاران اام در راه است ،همله حرکلت م ک ل  ،همله
راه م ارت به سمت آن مع ن ع سرنشمه مع ویت ع آزادا ع اید را به رخ دنشلای
مادی امرعز م کش .

1

برت ی اصر مورد ا اره در اید سخ ان ،یبارت از :حسش

بلودن حرکلتن مردمل

بودن آنن ررا مذهب ن مع ویت ع ت وص.
 .1عشق حسینی
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

ظررشت قشام حسش

با همه ی اصر بشان

ه ،موجک برعز یشق حسش

یا قان ع آزاداان از تمام ادیان ع ملذاهک م

در دل تملام

لود .ایلد یشلق در قلوا ع نشرعهلای

مترکه انسان به جریلان م ارتل ع موجلک حرکلت ع ج لبا یظلشم م

لود کله

راهپشمای یظلشم اربعلشد ،در عاقل تب لور آن یشلق ع آرلری ا آن ج لبا یظلشم ع
یکپارنه است .اید همان مع ای «یشق حسش » است که انسلانهای مخت لف را دعر
هم جم کرده است (حک التسشد ینمع ا).
اید ظررشتها نقا اساس در ایناد حرکت اربعشد دارنل ن یع ل ی صلر حلقط ب ،
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آزادا  ،مبارزه با ظ م ع انتساب آن به تان ان رسالت ،انگشزههای اصل

در حرکلت

اربعشد استن ارزعن بر ثواب ع پاداش اله ع رستگاری در دنشا ع آترت کله همگلان
را بر متور حسشد
نهضت حسش

دعر یک یگر جم  ،ع مشان آنان همبستگ ایناد کلرده اسلت.

با ی اصر تود ،موجک آرری ا یشق حسشد

در دل یا قان ل ه

ع اید یشق ،همه را در آن راهپشمای یظشم دعر هم جم کرده است.
 .۲مردمی بودن

یک از عیژا های حرکت اربعشد ،م یریت ع اجرای آن توس تود مردم اسلت .در
 .1بشانات در مراسم داناآموتتگ دانشنویان دانشگاه امام حسشد .1398/۰۷/21 ،

م اسک یزاداری ع حرکت اربعشد ،تودجوش بلودن ،نرتله اقتصلادی مردمنهلاد ع
توزی نقاها مشان ک شگران مردم سبک

ه تا نوع اید آیلشد ،مردمل با ل  1کله

برت نشز آن را «م یریت هشلأت » نامش هانل  .ایلد نلوع مل یریت دارای عیژا هلای
همچون تودجو

 ،یاطف  ،داعط کپذیر ،توانلای متور ،ثوابط لک ،هملاه گ ع

تعه است 2.م یریت اید اجتماع توس تود مردم ع مسلئولشتپذیری آنلان ،ضلمد
رراهم کردن امکان ع پای اری اید حرکت یظشم ،موجک هم ل ع همبسلتگ بششلتر
مشان آنان م

ودن زیرا مردم اید حرکت یظشم ع لرکتک اان در آن را جزال از

زن ا تود م دان  .اید مسأله موجلک نزدیلکتر ل ن بششلتر دلهلای ملردم بله
یک یگر ع عح ت ع هم ل ع یشق مشان انسانها م

ود.

مشراث جهان اسالم ،متع ق به تمام جهان اسالم است ع نبای آن را در ررقه یا ملذهک
تاص م تصر کرد .برای آنکه اربعشد در عح ت جهان اسالم ایفای نقا ک  ،بایل
آن را از حالت انتصاری مذهک شع بشرعن آعرد ع متع لق بله تملام جهلان اسلالم
دانست .ررامذهب بودن عاار ع مراسم دی ل را م تلوان اساسل ترید ی صلر بلرای
ایناد همبستگ مشان مذاهک مخت ف جهان اسالم دانست کله ایلد مسلأله در ملورد
ال آ کار است .اک لون راهپشملای اربعلشد نشلز ی ل رغم برتل
اردهمای حج ،کام ً
حرکتها ع ررتارهای ناآااهانه از سلوی برتل ی اصلر لشع بلرای انتصلارط ب
مذهب در آن ع ایناد ذه شت م ف برای مذاهک دیگر اسالم نسلبت بله آن ،لک
به تود اررته ع پشلرعان ملذاهک دیگلر اسلالم ع

حرکت ررامذهب ع حت ررادی

حت ادیان دیگر را نشز در تود جم کرده است.
متور قرار اررتد امام حسشد

ع الگوی آن حضرت در مبارزه با ظ م ع ب یل الت ،

اید امکان را رراهم آعرده است تا برت ادیان ع مذاهک دیگر نشز اید حرکلت یظلشم
 .1سش متم موسوی ع رضا بشاتن «کاع

در آیشد پشادهرعی اربعشد حسش
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 .۳فرامذهبی بودن
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را حرکت از تود ب ان ع در اید راهپشملای یظلشم لرکت ک ل  .انتصلارط ب ع
آ کار کردن اتتالفهای شع بلا ملذاهک ع ادیلان ،بله عحل تآررید بلودن ایلد
حرکت یظشم ضربه م زن ن ن انکه برت ررتارهای تفرقهانگشزی که بله نل رت نشلز
رخ م ده  ،مورد توجه رسانهای تب شغات د م ان قرار اررته است ع آنها کو لش هان
با برجسته کردن اید ررتارها ،زمش ههای د م

ع اتتالف در مشلان املت اسلالم را

رراهم ک  .اید انتصارط ب ع ررتارهای تفرقلهنگشز موجلک م

لود ایلد حرکلت

یظشم به جای آنکه یام مهم برای ایناد همبستگ جهان اسالم با  ،به یلام
برای تخریک عح ت اسالم تب ی

ود.

 .4فراملی بودن
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

یک از ی اصر مهم در ایناد عح ت مشان انسانها ع مذاهک ،نادی ه
رنگ انتصار ع تع ق استن تواه رنگ مذهب با

ن هلر اونله

یا رنگ نژاد ،کشور ،م ت ،زبلان

ع . ...اید ی صر در حرکت جهان اربعشد نشلز عجلود دارد .عجلود همله رره گهلا،
م تها ،نژادها ع مذاهک ،آن را به صورت یلک راهپشملای یظلشم عحل تآررید در
آعرده است .تع ق ن ا تد اید حرکت یظشم به م ت یا دعلت تلاص ،سلبک هملراه
ن دلهای بسشاری با اید حرکت یظشم ل ه اسلت .تظلاهر م ل ع م شلتتواه
همان انتصارط ب مذهب  ،م توان یک از آسلشکهای جل ی بلرای اینلاد تفرقله
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با  .مذهک ع م شت ،همواره دع ی صر مهم بلرای اینلاد تفرقله در مشلان م تهلای
اسالم ع غشر اسالم از سوی استعماراران بوده است .برای باط کلردن نقشلههای
د م ان در ایناد تفرقه مشان امت اسالم  ،در راهپشمای اربعلشد بایل بُعل ررام ل ع
ررامذهب بودن آن برجستهتر ع بستر مش ان ع یم آن را هر نه بششتر رراهم ود.
 .5معنویت و خلوص

مادیارای ع نگاه سودجویانه ع م فعتط بانه به هر نشزی ،موجک اینلاد تفرقله در
انسانها م

ود .همه ج گها ع اتتالفها در طلول تلاریخ ،بلرای بله دسلت آعردن

سود ع م فعت ع سرمایه بششتر است .همبستگ  ،انسنام ع هم ل زملان بله عجلود
م آی که ارراد رق به دنبال سود ع م فعت تویا نبا

 .راهپشمای بلزرگ اربعلشد،

اعج ق ه کمال هم ل ع همبستگ است .انسانها در اید حرکت نه ت ها به رکر سلود
ع م فعتط ب نشست ن ب که م ار مادی تود ر ای رعنق بخشلش ن بله ایلد حرکلت
م ک  .یک از زیباترید تصاعیر اید مراسم ،سبقت اررتد مردم بهعیژه ملردم یلرا
از یک یگر برای ت مترسان به دیگران است .آنان از نظر مادی ع مع لوی هلر نله
در توان دارن  ،در طبق اتالص م نه ع به زااران حسش

تقل یم م ک ل  .همگلان

در راهپشمای بزرگ اربعشد به دنبال برازاری هر نه با کوهتر اید راهپشملای یظلشم
هست ن اار نه ااه متأسفانه برت نمادها ع ررتارها بوی تظاهر ع نمایلان سلاتتد
تود داردن مان نشانههای تب شغ برت مراج بر رعی یمودها که در ک ار تب شغلات
ررعش برت متصوتت قرار م اشرد ،ذهد انسان را به تشابهسلازی عا مل دارد کله
رسانه مذهب ع راههای اتصال آن به برتل مراکلز تلاص قل رت ن ل ان اسلتبعاد
ن اردن در حال که آیت ه لال سشستان  ،مرج یظشم یرا کله از متبوبشلت تاصل در
ق وب مردم یرا برتوردار است ع نقا تأثشرالذاری در برالزاری ایلد راهپشملای
یظشم دارد ،هشچ نشان انتصاری در اید مسشر ن ارد.
 .6یگانگی و یکنواختی نمادها

مع ویت ع ت وص در اید حرکت یظشم ،موجک م
ع به دنبال ارااه تصویری از یظمت امام حسشد

ود که همه نمادها ،یا لورای

ع قشلام آن حضلرت با ل ن حتل

حضور مسشتشان با نماد مسشتشت یا هر نماد تاص دیگری ،صرراً بلرای نشلان دادن
یشق به امام حسشد

ع بشان حقانشلت آن حضلرت با ل  .در عاقل نملاد اع ،تب شلغ

مسشتشت نشستن ب که تب شغ ع ایالم حقانشت امام حسشد

ع یشق بله آن حضلرت

است .هر اونه نشان از تود در اید مراسم حت اار ان ک ع کونک با  ،از جم له
آسشکهای است که م توان به اید حرکلت یظلشم ،انسلنام ع عحل ت جهلان آن
آسشک برسان .
 .7تبلور خصلتهای انسانی

تمام انسانها بر رطرت اله ع تصل تهای پلاک انسلان آرریل ه ل هان ع هملشد

نقش اربعین حسینی در وحدت اسالمی

ای اید نشانهها نشز نوی تب شغ با  .اید تشابهسازی ذهد با توجله بله سلوابق آن
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مسأله ،یک از ی

نزدیک انسانها بله یکل یگر ی ل رغم تکثلر نژادهلا ،م تهلا ع

دیدهاست .رضای ک

اتال در مشان همه م تها ،یکسان است .هر انسلان از هلر

دید ع آیشد ع م ت  ،آزادا  ،یلاری سلتم ی اان ،مبلارزه بلا ظ لم ،عرلای بله یهل ،
ایستادا ع مردانگ ع  ...را م ستای ن حت اار تودش از اید تص تها ع ارزشها
برتوردار نبا  .یا ورای حسلش  ،تب لور ایلد عیژا هلای پلاک انسلان اسلت ع
حرکت یظشم راهپشمای اربعشد ،به نمایا اذا تد ارزشهای یا وراسلت .ب لابراید
اید عیژا م توان یام مهم برای ایناد همبسلتگ جهلان اسلالم ع ب کله همله
م تها با .

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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