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پرسش و پاسخ

نابودی اسالم با حاکمیت فردی مثل یزید
پاســخ امام حســین)ع( به ولیدبن عتبه که برای بیعــت گرفتن، امام 
حســین)ع( را دعوت کرده بود: ای امیر! ما از خاندان نبوت و معدن رسالت 
و جایگاه رفت و آمد فرشتگان و محل نزول رحمت الهی می باشیم. خداوند 
)اسالم( را با ما آغاز کرد و با ما پایان برد. در حالی که یزید مردی است فاسق. 
میگسار، قاتل بی گناهان و آن کسی که آشکارا مرتکب فسق و فجور می شود. 
بنابراین هرگز شخصی مانند من با مردی همانند یزید بیعت نخواهد کرد!... 
فردای آن روز امام حســین)ع( در بین راه با مروان بن حکم برخورد می کند 
و مروان می خواهد امام را نصیحت کند که به خیر و صالح امام باشــد! امام 
حسین)ع( فرمود: نصیحت تو چیست؟ بگو تا بشنوم! مروان گفت: پیشنهاد 
می کنم با امیرالمومنین! یزید بیعت کنی که برای دین و دنیای تو سودمندتر 
است! حضرت ضمن بیان آیه استرجاع فرمود: زمانی که امت اسالمی گرفتار 

زمامداری مثل یزید بشود باید فاتحه اسالم را خواند! )1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 44، ص 326

لزوم مبارزه با تحریفات عاشورا 
به عنوان یک سند اخالقی و تربیتی

بدانیــد که وظیفه ســنگینی داریم. مخصوصا در این عصــر. دیگر با حادثه 
تحریف شــده نمی شود به مردم خدمت کرد. در گذشته هم نمی شد. در گذشته 
اگر فایده ای نداشت، ضررش هم کم بود، ولی حاال ضررش خیلی زیاد است. ما و 
شــما باید توجه داشته باشیم که بزرگ ترین وظیفه ای که ما داریم این است که 
ببینیم چه تحریف هایی در تاریخ ما شــده است؟ ... تاریخ های ما، آن تاریخ هایی 
که برای ما درس آموزنده است، سند اخالقی ماست، سند تربیت اجتماعی ماست، 
مثل حادثه تاریخی عاشورا. ببینیم چه تحریفاتی در اینها شده است؟ باید با این 

تحریفات مبارزه کنیم. )1(
____________

1- حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 1، ص 114

شاخص تأثیرگذار در پذیرش حق
قال االمام الحســین)ع(: »من دالیل عالمات القبول، الجلوس 

الی اهل العقول«.
امام حسین)ع( فرمود: از نشانه های پذیرش حق)و قبول بندگی در پیشگاه 

خداوند( همنشینی با عقال و خردمندان است. )1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 119

موقعیت شناسی در نهضت امام حسین)ع(
پرسش:

شرایط و موقعیتی که امام حســین)ع( در آن به این نهضت 
مقدس اقدام نمود، چگونه بود و چه تأثیری در شکل و محتوای 

قیام امام حسین)ع( داشت؟
پاسخ:

موقعیت شناسی در شرایط مختلف
غالب مردم اگر یک چیز را بشــنوند خوب اســت، خیال می کنند در 
همه وقت و همه جا خوب اســت و اگر بشنوند بد است، خیال می کنند 
در همه وقت و همه جا بد اســت، و از این جهت است که یک چیز را با 
نقطه مقابلش در برابر یکدیگر قرار می دهند و می پرسند: این خوب است 
یا آن؟ آیا سخن گفتن بهتر است یا سکوت کردن؟ آیا عزلت بهتر است 
یا معاشرت؟ آیا عفو بهتر است یا مجازات؟ آیا قیام و جهاد بهتر است یا 
سازش؟ بدیهی اســت که هیچ یک از این سؤاالت جواب مطلقی ندارد، 
یعنی نمی توان گفت به طور مطلق ســخن گفتن بهتر است از خاموشی 
و ســکوت یا خاموشی و سکوت بهتر است از ســخن گفتن. زیرا موارد 
و شــرایط مختلف اســت، در یک جا باید عفو کرد و در جای دیگر باید 
مجازات نمود، یک جا باید قیام و جهاد کرد، و جای دیگر باید راه مسالمت  
پیش گرفت، یک جا باید لب به ســخن گشــود و یک جا باید خاموشی 
اختیار کرد. بنابراین چون خوب و بد و نباید و نباید امر مطلقی نیست و 
به شــرایط و موارد و موقعیت ها بستگی دارد، الزم ترین امور برای انسان 
در نظر گرفتن شــرایط و زمان ها و مکان ها و موقعیت ها است و در این 
رابطه اهمیت و عظمت اشخاص در تشخیص موقعیت ها به خوبی ظاهر 

و نمایان می شود.
شرایط متفاوت امام حسین)ع( با سایر ائمه)ع(

نهضت امام حسین)ع( یکی از پرافتخارترین صفحات تاریخ بشری را 
تدوین کرده است و دل ها و عقل های انسان های زیادی را در طول چهارده 

قرن متوجه خود ساخته و تا اعماق قلب ها نفوذ درخشانی کرده است.
عجبا! این نهضت از طرف کســی بپا شــد که پدر بزرگوارش سال ها 
طریق مسالمت و مدارا را پیش گرفت و برادرش رسما با یکی از جبابره 
بزرگ جهان به نام معاویه ابن ابی ســفیان قرارداد صلح امضا کرد. راهی 
که امام حســین)ع( با انقالب و قیام و نهضت خویش پیمود و راهی که 
امام علی)ع( و امام حســن)ع( از طریق مسالمت و مدارا پیمودند، همه 
به یک نقطه محوری که همان تسلیم و بندگی خدا و تحقق ارزش های 
الهی است، منتهی می شود و هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند. بنابراین 
طــرز رفتار و عمل امــام علی)ع( و آل علی)ع( بهترین معرف دســتور 
موقعیت شناسی اسالم اســت و در عین حال معرف اهمیت و عظمت و 

بزرگواری خود این بزرگواران نیز می باشد.
شرایط و موقعیت شناسی قیام امام حسین)ع(

در زمان خالفت یزیدابن معاویه شــرایط و اوضــاع و احوال خاص و 
بی ســابقه ای در جهان اسالم حاکم گردید! شخص خلیفه وقت عالوه بر 
آنکه از جنبه شخصی مردی پست و فرومایه و فاسقی بود،  در سیاستی 
هم که در پیش گرفته بود،  رسماً مردم را به طرف بی دینی سوق می داد 
و علیه ارزش های اسالم و پیامبر)ص( تظاهر می کرد. خالفت یزید بعد از 
خالفت بیست ساله معاویه بود که روح دینی به تدریج در مردم رو به زوال 
و انعدام می رفت، آن شور و هیجان و شوق و ایمان و اطمینان مسلمین 
صدر اســالم که یگانه وسیله پیشرفت و پیروزی آنها بود رو به سردی و 
افســردگی می رفت،  و یک رخوت و سستی عمومی پیدا شده بود. امام 
حسین)ع( در یک چنین موقعیتی جهاد و قیام کرد و شهادت و قربانی 
دادن را واجب و الزم شــمرد. شهادت و قربانی دادن امام حسین)ع( آن 
هم با آن وضع فجیع و جانگداز، به منزله تکان سختی بود که به پیکره 
خواب آلود آن روز جامعه اسالمی داده شد، و به منزله بانگ بیدار باشی بود 
که گوش ها و هوش ها را متوجه خطر بزرگی که به مسلمین رو آورده بود 
نمود، و حقا تاثیرگذاری خود را به خوبی در جهان اسالم گذاشت بنابراین 
به شهادت تاریخ،  شــهادت جان گداز امام حسین)ع(  تاثیر عمیقی در 
روحیه مســلمین به وجود آورد و چشم ها را از خواب غفلت بیدار کرد، و 
همین امر موجب شد که بعدها انقالب ها و طغیان ها علیه دستگاه خالفت 
اموی برپا شــود تا قرن ها همین حادثه دل ها را به هیجان درآورد و افراد 
را علیه مظالم امویین برانگیخت تــا باالخره منجر به انقراض خالفت و 
حکومت فاسد اموی شد. امام علی)ع( و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
همگی از یک نقشه اصلی پیروی می کردند و یک هدف واحد داشتند و 
آن حفظ ارزش های اسالم و تعقیب اهداف پیامبر)ص( بود که هر کدام با 

روش و ساز و کار متناسب با شرایط خاص خود بدان عمل کردند.

فلسفه و مفهوم شناسی زیارت
زیارت، واژه ای عربی اســت. این واژه به 
معنای دیداری است که همراه با قصد باشد؛ 
چرا که در ریشه این واژه مفهوم میل و گرایش 
نهفته است؛ چنان که مفهوم رویگردانی از غیر 
نیز در آن تضمین شده است. به این معنا که 
گویی زیارت کننده از دیگران روی گردانده و 
به ســوی زیارت شونده تمایل و قصد کرده 
اســت.)معجم مقاییس اللّغه، ج 3، ص 36، 
ذیل واژه»زور«( فرهنگ شناســان عربی، بر 
ایــن نکته تاکید دارند که در معنای زیارت، 
افزون بر قصد و تمایل، قصد تکریم و تعظیم 
زیارت شــونده و انس گرفتن با او نیز نهفته 
است.)المصباح، ج 1 – 2، ص 26۰، »زور«( 
برای تبیین فلسفه زیارت نیازی نیست 
که انســان خود را به رنج افکند، چرا که در 
باطن مفهومی و معنایی این واژه، خصوصیات 
و ویژگی هایی لحاظ شــده است که خود به 

تنهایی فلسفه زیارت را روشن می کند. 
بنابراین، زیارت تنها دیدار ساده و معمولی 
نیســت، بلکه به دیداری گفته می شود که 
همراه با قصد بوده و زیارت کننده از این دیدار، 
رویگردانی اش از دیگران و تمایل خود به دیدار 
زیارت شــونده را اعالن می کند؛ چنان که با 
این دیدار بر آن است تا با زیارت شونده انس 

گرفته و به تکریم وتعظیم او بپردازد.
پس می توان گفــت در زیارت، افزون بر 
نفس دیدار، قصد، خلــوص، غیرت، تکریم، 
تعظیــم، انس و الفت و مانند آن مورد توجه 

و تاکید است.
اهداف زیارت

برای اینکه تبیین درســت و روشنی از 
فلسفه زیارت به دست داده باشیم و بر اساس 
آن احکام مرتبط با آن را بیان کنیم، بهتر آن 
است که اهداف زیارت و آثار آن بازگو شود تا 
بر اساس آن نسبت به صحت و بطالن همه 
اقسام زیارت یا برخی از آنها و همچنین احکام 

زیارت، قضاوت کنیم.
ازآیات قرآن به دســت می آید که زیارت 
دارای اقسامی چند است. یکی از زیارت های 
مهم اسالمی، زیارت خانه خدا و کعبه است؛ 
زیرا حج، به معنای قصد دیدار و زیارت است. 
خداونــد برای زیارت کعبــه و حج آن، 
اهــداف و آثاری را بیان کرده اســت که از 
آن جملــه می توان به دســتیابی به فضل و 
الهی)مائده ، آیه 2(، دســتیابی  پاداش های 
به ثروت هــای مادی)همان، چرا که یکی از 
مصادیــق یبتغون فضال، زیادی مال و ثروت 
است( و جلب رضایت خداوندی است.)همان(

در آیه 64 سوره نساء، زیارت پیامبر)ص( 
به هدف درخواست دعا برای آمرزش، زمینه 
پذیرش توبه و شــمول رحمــت الهی جایز 
دانسته شده است. به این معنا که زیارت کننده 
پیامبــر)ص( به قصد درخواســت دعا برای 
آرامش و ایجاد زمینه پذیرش درخواســت 
و توبه اش از ســوی خداونــد و قرار گرفتن 
در رحمت شامل الهی ، می بایست به زیارت 
پیامبر)ص( برود تا با این زیارت این اهداف 

را به دست آورد.
به سخن، دیگر، زیارت می تواند به قصد 
بهره مندی از شفاعت زیارت شونده و دعا و 

صفحه 6
پنج  شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
۱۸ صفر ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۲۱

زیـارت 
و اهمیت آن

یکی از سنت های اسالمی، دیدار از عالمان دینی و خویشان و برادران دینی و زیارت قبور ایشان پس از مرگ است. 
 در ســنت اسالمی بر اساس آیات و روایات هر دو نوع از زیارت و دیدار مورد توجه و اهتمام است؛ هر چند که برخی از

 بدعت گذاران نوع دوم)زیارت قبور( را تقبیح کرده و آن را حرام می شــمارند، ولی اجماع مســلمین و سنت و سیره 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( و سلف صالح بر این بوده است.

شاید در همه مناطق اسالمی با تمام اختالف در مذاهب و فرقه ها، بناها و زیارتگاه هایی را بیابید که برای قبور علمای 
اسالم و صالحان و پارسایان و فرزندان رسول اهلل)ص( ساخته شده و مردم برای تکریم و تعظیم ایشان به این مراکز زیارتی 
می روند و حتی از ایشان حاجت خواسته و آنان را واسطه و وسیله و شفیع برای برآوردن نیازهای خویش قرار می دهند. 

همین سیره عملی خود گواهی روشن بر درستی زیارت حتی مردگان و دلیلی بر سنت اسالمی است.
نویسنده در مطلب حاضر فلسفه و اهمیت زیارت معصومین)ع(، اولیا ، بزرگان و مسلمانان عادی را تشریح کرده است.

نی
عبا

 ش
سن

مح

حضور مشتاقانه و آگاهانه 
مردم در این سفر زیارتی 
که توام با هزینه و تحمل 
ســختی های ناشــی از 
و...  ازدحام  پیــاده روی، 
است  آن  نشانگر  است، 
که جامعه ظرفیت باالیی 
در پذیــرش ارزش های 

دینی و اخالقی دارد.

در روایات آمده که آرامــگاه اولیای الهی بقعه ای از بقعه های 
بهشت است. یعنی همان طور که بهشت محل وصال حقیقی 
به خداوند و سالمت و امنیت نفس و برآورده شدن آرزوها و ... 
است، حرمهای اولیای الهی نیز این چنین است و تا این اندازه 
موجب صفای روح و شــفای دل می شــود. کسی که آرامش 
روحانی را در حــرم اهل بیت درک نمی کند و تاثیر نمی پذیرد 
باید در رفتار و زیارت خود تجدید نظر کند. رســول خدا )ص(

خطاب به امیرالمومنین )ع( فرمود: ای ابا الحســن خداوند قبر 
تو و قبور فرزندان تو را بقعه ای از بقعه های بهشت می گرداند.

بنا به تصریح روایات، دعا در زیر قبه امام حســین )ع(
مستجاب است. یعنی زیارت شونده ای که در این مکان 
مقدس قرار دارد چنان تاثیری بر روح زائر می گذارد که 
دعای او را نافذ در آســمان ها قــرار می دهد. این آثار به 
تناسب عمق زیارت و ارتباط شخص با مزور ظهور پیدا 
می کند و ربطی به میــزان گناهان ندارد بلکه به ارتباط و 
عمق زیارت بستگی دارد لذا عارفی که برای کسب ثواب، 
زیارت می کند کمتر تاثیر می پذیرد تا عاشقی که با دلش 

ارتباط برقرار کرده است.

در مواردی که جامعه از برخی از ارزش های دینی- اخالقی 
فاصلــه دارد، نمی توان افول دینداری و دلزدگی جامعه از 
دین را نتیجه گرفت. جامعه ای که از دین دلزده باشــد، 
محرمی یکپارچه حســینی ندارد و اربعینی پر از دغدغه 
زیارت را نمی چشد و شب های قدر و اعتکافی پر رونق و 

پر از حضور جوانان و نوجوان را تجربه نمی کند.
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درخواست او رهایی از عذاب و شکنجه یا درد 
و رنجی باشد یا به قصد بهره مندی از وساطت 
زیارت شونده صورت گیرد تا مشمول الطاف 

و رحمت دیگری شود.
فلسفه زیارت اهل قبور

اما درباره زیارت اهل قبور و فلســفه آن 
می توان به آیاتی اشاره کرد که در آن به این 

نکته توجه داده شده که زیارت اهل قبور در 
میان مردمان از گذشــته یک سنت و سیره 
عملی بوده است. البته انگیزه های این زیارت 
در میان گذشتگان متفاوت بوده است. برخی 
هدف زیارت را تکاثر طلبی قرار می دادند؛ زیرا 
با زیارت قبور بر آن بودند تا شمار جمعیتی 
خود را به رخ دیگران بکشانند و یا با معرفی 
بــزرگان خود که در خاک خفته اند، عظمت 
تاریخی خویش را به رخ آنان بکشانند. به این 
معنا که هدف از زیارت قبور، تبیین عظمت 
تاریخی گذشــته خود و تفاخر به دیگران با 
مردگان خود بوده است. چنین امری از نظر 
قرآن اگر به قصد تفاخر و تکاثر و ارزش های 
پــوچ مادی و دنیوی باشــد، امری بیهوده و 
خالف عقل و شرع اســت.آیات سوره تکاثر 
به این مســئله پرداخته واین قصد و فلسفه 
و هدف زیارت کننده را تقبیح کرده اســت. 
)مجمع البیان، ج 9 – 1۰، ص ۸12( از نظر 
قرآن زیارت اهل قبور برای تفاخر بر دیگران، 
از جملــه عوامل گرفتاری انســان به عذاب 
جهّنم اســت؛ زیرا این گونه زیارت ها، انسان 
را از حقیقت دور ســاخته و برخالف فلسفه 

آفرینش می باشد.
اما اگر این زیارت به هدف، دعا برای آنان 
و عبرت گیری و غفلت زدایی باشد، نه تنها 
درست و پسندیده است، بلکه سنت و سیره 
پیامبر)ص( و مورد تایید خداوند است. خداوند 
در آیه ۸4 سوره توبه می فرماید: هرگز برای 
هیچ یک از منافقان پس از مرگشان دعا نکن 
و بر سر گورشان نایست. این آیه به صراحت 

بیان می کند که آن حضرت به زیارت اهل قبور 
می رفته و برای آنان دعا می کرده است. این 
سنت از نظر خداوند مورد تایید قرار گرفته ، 
با این شرط که هرگز برای منافقان دعا نکند 
و بر ســر قبرشان نایستد. از منابع تفسیری 
 هم برمی آید که پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
بر ســر قبور مؤمنان می ایستاد و برای آنان 

دعا  می کرد. )مجمع البیان، ج 5 – 6 ، ص ۸7؛ 
المیزان، ج 9، ص 36۰(

از نظر قرآن، زیارت قبور منافقان نه تنها 
جایز نیست بلکه ممنوع است؛ چرا که حضور 
بر سر قبر آنان به معنای تایید رفتارشان در 
گذشته می باشد و موجب می شود تا مرزبندی 
میان مومن و منافق از میان برود. این در حالی 
اســت که بر همگان به ویــژه رهبران جامعه 
اسالمی است تا پس از شناسایی منافقان از 
آنها اجتناب و تبری جســته شود. این برائت 
و بیــزاری در زمان حیات الزم بوده و پس از 

مرگشان نیز ادامه می یابد. 
احکام زیارت

بــا توجه به آیات قــرآن می توان احکام 
زیارت را به پنج قسم، واجب، مستحب، مکروه 
و حرام و مباح تقســیم کرد. به عنوان نمونه 
بر اســاس آیه 97 سوره آل عمران و نیز 27 
سوره حج، زیارت خانه خداوند برای کسانی 
که استطاعت زیارت آن را دارند، واجب است. 
در بیان آداب زیارت کعبه و مســجد الحرام 
این معنا مورد تاکید است که مومنان موجود 
در مکه می بایســت حرمت زیارت کنندگان 
کعبه را داشته باشد.)مائده، آیه 2( این بدان 
معناســت که زیارت خانه خدا آنچنان مهم 
است که ســاکنان این منطقه باید حرمت و 
احتــرام زیارت کننــدگان آن را نیز مراعات 
کنند و این افرادی را که به زیارت می شتابند 

تکریم نمایند.
دیدار حضــرت محمد)ص( و زیارت وی 
بر اســاس برخی ازآیــات و روایات واجب و 
الزم است. از جمله اینکه از تمام الحج زیارت 
پیامبر)ص( و امام)ع( دانسته شده است. اگر 
نگوییم این زیارت واجب اســت، دست کم 
ازآیات قرآن اســتحباب آن به دست می آید، 
از این رو بخشــی ازآیات به آداب زیارت آن 
حضرت)ع( اختصاص یافته است. از آیه 54 
ســوره انعام برمی آید که پیامبر)ص( مامور 
بــود تا بر زیارت کنندگان خویش در ســالم 
پیشدستی کند ، یا آنکه آنان را به سبب زیارت 
خویش ، به رحمت الهی بشارت دهد و یا اینکه 

در برابر زیارت کننده خود ، فروتنی کند.

از آیه ۸4 سوره توبه بر می آید که زیارت 
مومنان حتی پس از مرگشان در قبرستان ها 
سنت و سیره نیک و پسندیده ای بوده است 
که پیامبر)ص( آن را به جا می آورد. از این رو 
می تــوان گفت که زیارت قبور مومنان امری 

مستحب و سنتی نیک است. 
اما زیارت مســلمانان عادی را به عنوان 
امری جایز می توان از این آیه و روایات دیگر 
به دســت آورد؛ زیرا دیدار دیگران و ارتباط 
داشتن با آنان امری عقالیی و پسندیده است 

و اسالم آن را جایز می شمارد.
اهداف زیارت پیامبر)ص(

با نگاهی به اهدافی که قرآن برای زیارت 
پیامبر)ص( بیــان کرده می توان دریافت که 
زیارت عالمان و صالحان و مومنان نیز می تواند 

به قصد این اهداف انجام پذیرد. 
ازآیات ســوره کهف کــه در بیان زیارت 
عالمان ربانی بیان شده می توان استنباط کرد 
که می توان به قصد رشد عملی و بهره مندی 
از علم و دانش افراد به زیارت و دیدار ایشان 
رفت و بلکه گاه این امری واجب یا مستحب 
تلقی می شــود. به این معنا که الزم است که 
انسان برای فراگیری معارف دینی به زیارت 
عالمان برود و این امر برای کسانی که از دین 
خویش آگاهی ندارند واجب شمرده می شود. 
امــا دیــدار به قصــد دانــش افزایی و 
بصیرت یابی در حوزه های مختلف دینی نیز 
امری الزم و واجب است. اینکه خداوند حضرت 
موسی)ع( را مامور می کند تا به سفر زیارتی 
بــرود و آن همه رنج و مصیبت را برای دیدار 
با خضر)ع( تحمل کند، برای کسب دانش و یا 
دانش افزایی بوده است.)کهف،آیات6۰ تا 66(

خداوند در آیه 64 ســوره نساء، مردمان 
را به زیارت پیامبر)ص( تشویق می کند. این 
تشویق می تواند تعمیم یابد و دیگر عالمان و 
صالحــان را نیز در بر گیرد؛ چرا که هدف از 
این دیدارها ، بهره مندی از مقام و منزلت آن 
حضرت)ع( در پیشگاه خداوند و بهره مندی از 

استغفار و دعای آن ایشان بوده است. 
بنابراین برای بهره مندی از شفاعت دیگر 
اولیای الهی نیز باید به زیارت آنان شتافت و 

از دعا و استغفار آنان در زندگی بهره جست.
در آداب زیارت آن حضرت)ع( بیان شده 
اســت که زیارت کننده برای اینکه به اهداف 
زیارت دســت یابد باید پیــش از زیارت آن 
حضرت اذن بگیرد)احزاب، آیه 53(، صدایش 
را پاییــن آورد)حجرات،آیات2 و 3(، تا زمان 
خروج و اذن آن حضرت)ع( صبر و شکیبایی 
ورزد)حجرات،آیــات3 و 5( و پــس از پایان 
زیارت بی آنکه مزاحمتی را فراهم آورد، خارج 

شود و موجب اذیت و آزار ایشان نشود.
اگر کســی این آداب را مراعات کند، از 
غفران الهی ، پــاداش خاص و بزرگ خداوند 
و خیر و منفعــت زیاد)حجرات،آیات3 و 5( 

بهره مند خواهد شد.
زیارت پس از مرگ

همــان گونه که زیــارت پیامبر)ص( در 
زمان زندگی ایشــان جایز اســت، زیارت آن 
حضرت)ص( پس از مرگ نیز جایز و رواست؛ 
چرا که نمی توان پیامبر)ص( را همانند دیگر 
مردمان دانست. آن حضرت)ص( همان گونه که 
در زمان حیات خویش برای زیارت  کنندگان 
رحمت و مغفرت را به ارمغان می آورد و موجب 
آمرزش الهی و بشارت رحمت خداوندی برای 

آنان بود، پس ازمرگ نیز این گونه است. 
از ســوی دیگر دانســته شد که سنت و 
ســیره پیامبر)ص( این گونه بوده است که به 
زیارت اهل قبور به بقیع می رفت و خداوند او 
را از حضور و دعا بر سر قبر کافران، منافقان 
و فاســقان بازداشته اســت )توبه،آیات73 تا 
۸4( اما در همین آیه ۸4 ســوره توبه جواز و 
بلکه سنت و سیره آن حضرت)ص( را نسبت 
به دیگر افراد یعنی مومنان و صالحان تثبیت 

و امضا کرده است.
از گزارش های تاریخی نیز به دست می آید 
که سیره حضرت رسول)ص( بر این بوده است 
که به زیارت قبور بقیع می رفتند. از عایشه نقل 
شده که سیره پیامبر بر این بود که هر شبی 
که ایشــان نزد او بود، در آخر شب به بقیع 
می رفت و می گفت: »الســالم علیکم دار قوم 
مؤمنین وأتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا 
إن شاء اهلل بکم الحقون اللهم اغفر ألهل بقیع 
الغرقد؛ » درود بر شــما که در خانه مؤمنین 
آرمیده اید و به شــما آنچه کــه درباره فردا 
وعده داده شده بود عنایت گردید و ما نیز به 
شما إن  شاء اهلل ملحق خواهیم شد. خدایا اهل 
بقیع را بیامرز«.)صحیح مسلم، ج2، ص669؛ 

تحقیق و تعلیق: محمد فؤاد عبد الباقی، دار 
إحیاء التراث العربی، بیروت(

همچنین عایشه گفت: یکی از شب  هایی 
که پیامبر پیش من بود، حالت منقلبی داشت، 
ردایــش را بر زمین قــرار داد. نعلین خود را 
درآورد و کنــار پاهایــش قرار داد و گوشــه 
دستارش را بر بسترش پهن کرد. طولی نکشید 
تا اینکه پیامبر گمان کرد که من خوابیده  ام. 
به آرامی ردایش را برداشــت و کفشش را به 
پا کرد. در را باز کرد و خارج شــد. من هم از 
بستر برخاستم. لباسم را پوشیدم و به دنبال 
پیامبــر راه افتادم. تا اینکــه پیامبر به بقیع 
رسید و در آنجا ایستاد و ایستادنش را طول 
داد؛ سپس دست خود را سه مرتبه باال برد و 
بعد بازگشــت و من هم برگشتم... و زودتر از 

پیامبر وارد شدم. 
پیامبر متوجه شد و من هم داستان تعقیب 
ایشان را گفتم. پیامبر علت این رفتن خود به 
بقیع را چنین بازگو کرد که »جبرئیل پیش 
مــن آمد و مرا مورد ندا قــرار داد... و به من 
گفــت: پروردگارت، تو را امر کرده که به نزد 
اهل بقیع بروی و برای آنها اســتغفار کنی«. 

عایشه به پیامبر می گوید: »یا رسول  اهلل! من 
چگونه برای آنها بگویم؟«

فرمود:» بگو: السالم علی أهل الدیار من 
المؤمنین والمسلمین یرحم اهلل المستقدمین 
منا والمستأخرین وإنا إن شاء اهلل بکم الحقون؛ 
ســالم بر اهل دیار از مؤمنین و مســلمین و 
خداوند، گذشــتگان از ما و آنــان که بعد از 
ما هســتند را رحمت کنــد و ما نیز اگر خدا 
بخواهد به شــما ملحق می شویم«.)صحیح 

مسلم،ج2، ص669(
امام صادق )ع( نیز درباره زیارت اهل قبور 
از سوی آن حضرت فرمود: » رسول خدا )ص( 
در هر شب جمعه با گروهی از اصحابشان به 
قبرســتان بقیع در مدینه تشریف می برد و 
در آنجا ســه مرتبه می فرمود: الّسالم علیکم 
یا اهل الّدیار؛ ســالم و درود بر شــما ای اهل 
شهرها( و ســه مرتبه می فرمود: رحمکم اهلل 
)خدا شما را رحمت کند(....)جعفربن قولویه 
قمی؛ کامل الزیارات، ص32۰؛ مرتضوی ، نجف، 

اول، 1356ق(
در روایــات آمده که آرامگاه اولیای الهی 
بقعــه ای از بقعه های بهشــت اســت. یعنی 
همان طور که بهشت محل وصال حقیقی به 
خداوند و ســالمت و امنیت نفس و برآورده 
شدن آرزوها و ... است، حرم های اولیای الهی 
نیز اینچنین است و تا این  اندازه موجب صفای 
روح و شــفای دل می شود. کسی که آرامش 
روحانــی را در حرم اهل بیت درک نمی کند 
و تاثیر نمی پذیرد باید در رفتار و زیارت خود 
تجدید نظــر کند. رســول خدا)ص(خطاب 
بــه امیرالمومنین )ع( فرمود: ای ابا الحســن 
خداوند قبــر تو و قبور فرزندان تو را بقعه ای 
از بقعه های بهشت می گرداند. )ارشادالقلوب، 

ترجمه سلگی،ج2، ص3۸3(
بنا به تصریــح روایات دعــا در زیر قبه 
امام حسین )ع(مســتجاب اســت.)ابن فهد ، 
عدهًْ الداعــی ،ص 57، بیــروت، دار الکتــب 
اإلسالمی(. یعنی زیارت شونده ای که در این 
مکان مقدس قرار دارد چنان تاثیری بر روح 
زائر می گذارد که دعای او را نافذ در آسمانها 
قرار می دهد. این آثار به تناسب عمق زیارت 
و ارتباط شخص با مزور ظهور پیدا می کند و 
ربطی به میزان گناهان ندارد بلکه به ارتباط 
و عمــق زیارت بســتگی دارد لذا عارفی که 
برای کسب ثواب، زیارت می کند کمتر تاثیر 
می پذیرد تا عاشقی که با دلش ارتباط برقرار 

کرده اســت. در روایت زیــر بر چند مورد از 
اثراتــی که زیارت امام حســین بر زائر دارد 

اشاره شده است:
محّمد بــن مســلم از باقرین )ع(روایت 
کرده که فرمودند: خداوند در عوض شهادت 
حسین بن علی امامت را در ذریه او و شفا را 
در تربتش قرار داد و اجابت دعا را در زیر قبه 
او قبــول فرموده و ایام زائرین آن حضرت را 
از عمر آنها حساب نمی کند.)وسائل الشیعه/

ج14/ص537(
در روایات فراوانی به زیارت و اهمیت آن 
پرداخته شده است. در این روایات زیارت امام 
معصوم بعد از مرگ بنابر نقل ایشان مساوی 
با زیارتشان در حال حیات معرفی شده است 
و چنان که اعتقاد به پایداری روح را بپذیریم 
حق جز این نمی تواند باشد مخصوصا که روح 
بیش از هر جایی به بدن و محل دفنش نظر 

و تعلق دارد. 
امام رضــا )ع( فرمود: »هــر امامی را در 
گردن پیروانش عهدی است که وفای به آن 
عهد جز با زیارت قبور آن امامان تمام و کامل 
نمی شود.« )وسائل الشیعه، ج 1۰، ص 253(

حادثه بــزرگ اربعین، یکی از نعمت های 
بزرگ خدای متعال به جامعه ماســت که در 
سال های اخیر عاشــقان زیادی را راهی دیار 
عشق و بندگی می کند و هزاران ارزش اخالقی 
و انسانی و دینی را احیاء کرده و یا می پروراند. 
از معنویت و اخالص گرفته تا احسان و اطعام 
و کمــک به دیگران و تا اســتقامت و صبر و 
ایســتادگی، همه و همه در اربعین می گنجد 
و معنایــی دوباره می یابد. در کنار این نعمات 
و خیــرات فراوان، پیاده روی اربعین پیام های 

روشنی نیز در بر دارد:
یکی از روشن ترین پیام های اربعین برای 
جامعه ما این است که روح دین داری در جامعه 

وی اربعین  و  پیام های آن پیاده ر
میثم رستمی 

زنده اســت و هر بار که نســیمی الهی چون 
محرم، صفر، اربعین و... بر جان ها می وزد، این 
چراغ تدین، شــعله ور شده و نور آن، القائات 
تاریــک و مایوس گرانه عــده ای را که دم از 
پایان عصر دین داری می زنند، از بین می برد. 
سال هاست غرب گرایان و برخی روشن فکران 
داخلــی بر طبل افول دیــن داری در جامعه 
می کوبند و از ریز و درشــت روزگار و حوادث 

برای ادعایشان شاهد می آورند. 
اما ایام محرم و صفر که می رسد و در این 

شهری که محل توجه بسیاری از روشنفکران 
اســت و عمدتا تحلیل هایشــان ناظر به آن و 
چند کالن شهر دیگر است و از دیگر شهرها و 
روستاها و مردمان غافلند- چند برابر می شود.
حادثه اربعین یــک نقطه امیدواری برای 
کسانی است که دغدغه تمدن  سازی اسالمی- 
ایرانی دارند و به دنبال نهادینه کردن ارزش های 
نــاب اســالمی در جامعه هســتند. چرا که 
در کمتــر از یک دهه، پیــاده روی اربعین در 
کشور به ســرعت از مراحل مسئله و دغدغه 
و گفتمان عبور کرده و تبدیل به یک جریان 
قوی شده است؛ به طوری که هر ساله رشدی 
چشــمگیر داشته و مشکالت و موانع مختلف 

را کنار می زند، تا جایی که انگاره های ناامنی 
نیز نتوانسته اســت مانع از رشد این حرکت 

مقدس شود.
حضور مشتاقانه و آگاهانه مردم در این سفر 
زیارتی که توام با هزینه و تحمل سختی های 
ناشــی از پیاده روی، ازدحام و... است، نشانگر 
آن است که جامعه ظرفیت باالیی در پذیرش 
ارزش های دینی و اخالقــی دارد.اگر جامعه 
به درستی مدیریت شــود و خوراک مناسب 
برای آن در نظر گرفته شــود و الزامات ایجاد 

جریان های ارزشی-اخالقی در اجتماع به کار 
بســته شود، شاهد رونق گرفتن بیش از بیش 
ارزش های اسالمی-انســانی خواهیم بود و از 
بسیاری از بحران های اجتماعی و فرهنگی به 
ســالمت عبور کرده و یا مصون خواهیم ماند. 
مهم آن اســت که جریان اربعین را تحلیل و 
بازشناســی کنیم تا بتوانیم الگوی مناسبی از 

جریان  سازی برای ارزش های دیگر بیابیم.

در مواردی که جامعه از برخی از ارزش های 
دینی-اخالقــی فاصلــه دارد، نمی توان افول 
دینداری و دلزدگــی جامعه از دین را نتیجه 
گرفــت. جامعه ای که از دین دل زده باشــد، 
محرمی یکپارچه حســینی ندارد و اربعینی 
پر از دغدغه زیارت را نمی چشــد و شب های 
قــدر و اعتکافی پر رونق و پر از حضور جوانان 
و نوجــوان را تجربه نمی کنــد. اربعین به ما 
می آموزد در مسائلی که جامعه از ارزش های 
دینی فاصله دارد، جریان  ســازی درســت، 

هماهنگ و یکپارچــه صورت نمی گیرد و راه 
دمیدن در شــعله دین داری برای بر افروخته 
شــدن آن را نمی دانیم و یــا عامدانه طوری 
می دمیم که شــعله را خاموش کنیم.!!  یکی 
از مهم تریــن علت های فراگیــری اربعین در 
تحقق این آیه شــریفه است: »و تعاونوا علی 
البــر و التقوی«)مائده/2(؛ در کارهای نیک و 
 ارزش هــای دینی با یکدیگر همکاری کنید.« 

در اربعین همه نهادها اعم از خصوصی و دولتی 
و مردمی در یک راستا حرکت می کنند. هنر به 
همان سمت می رود که خطابه می رود و دولت 
در همان مسیری می رود که مردم می روند. این 
یکپارچگی و هم افزایی در کنار ارزشی نهادینه 
شــده به نام »امام حسین )ع(« یک رستاخیز 
می آفریند. اگر در بحث های دیگری نظیر حق 
الناس، وظیفه شناسی، صداقت، یاری مظلوم، 
نماز و حجاب و... چنین هم افزایی و یکپارچگی 
صورت گیرد خواهیم دید حرکت های اجتماعی 

از عموم مردم – و نه قشــر و گروهی خاص- 
متولد خواهد شد.

برای مثال در بحث حجاب، وقتی مســیر 
قیمت هــا و هزینه هــا و عرضه ها با حجاب و 
عفاف هم راستا نیست و لباس های آراسته و 
موجه قیمت هایی به مراتب بیشتر از لباس های 
غیر موجه دارد، نمی توان مســئله بد حجابی 
بعضی از بانوان را بــه دلزدگی آنان از دین و 
بی توجهی آنان به نصیحت ها و سخنان بزرگان 

دین تفسیر کرد.
آیــا اگــر در مســئله اربعیــن صرفا در 
سخنرانی های مختلف مردم تشویق به حضور 
در مراســم پیاده روی اربعین می شدند، ولی 
دیگر عناصر دخیل در جریان  سازی، هم افزایی 
نداشتند و یا بر خالف این سخنرانی ها حرکت 
می کردند، این حرکت عظیم در کشور اتفاق 
می افتاد؟ قطعا پاسخ منفی است. در آن صورت 
عده ای در تحلیل عدم اقبال جامعه به پیاده روی 
اربعیــن چه می گفتند؟ ممکــن بود بگویند 
مردم از سفرهای زیارتی خسته شده اند و جز 
عده ای محدود و حزب اللهی- به معنای خاص 
و اصطالحی آن- به آن روی نمی آورند. ممکن 
بود بگویند مردم از سخنرانان و خطبای جامعه 
روی برگردان شده اند و سخن آنان تاثیری در 
رفتار مردم ندارد. اما در واقع هیچ کدام از این 
تحلیل ها صحیح نبود. بلکه نکته این است که 
در ایجاد حرکت های اجتماعی به چیزی بیش 
 از ســخنرانی نیاز است که در ذیل آیه شریفه 
»و تعاونوا علی البر و التقوی« خالصه می شود.

سال های اخیر، به هنگام برگزاری مانور عظیم 
اربعین، چهره ای دیگر از جامعه برای ما نمایان 
می شــود که در آن، عمق دین داری جامعه تا 

حدود زیادی نمودار می شود. 
بر خالف رونــد نزولی که روشــنفکران 
برای دین داری در جامعــه تصویر می کنند، 
اربعین روندی صعودی دارد به طوری که هر 
سال جمعیت بیشتری به خیل عظیم زائران 
می پیوندند و جالب تر آنکه جمعیت پیاده روی 
جاماندگان از زیارت امام حسین )ع( در تهران- 


