طلیعه سخن
شهادت مظلومانۀ حضرت سیدالشهدا علیه
السالم در روز عاشورا ،گرمایی از شور حسینی
را در میان مسلمانان و دیگر آحاد مردم جهان
کرد ،گذر چهل روزه از دهۀ محرم
طنین انداز 
که اوج شــور حسینی است ،حقیقت عدالت
خواهی امام حســین علیه الســام را عریان
تــر و زالل تر نمایان کرد و جوشــش خون
شهدای کربال در غریبانه ترین غروب و گمنام
ترین زمین ،بــه خوبی در افق معنایی مردم
جهان تعبیر شد که راهپیمایی عظیم اربعین
حسینی به عنوان اوج شعور حسینی با عقبۀ
چهار دهه فکر و اندیشۀ حسینی ،جنبش های
عدالت خواهانه را در سراسر جهان به منصۀ
ظهور رساند.
در تشریح این مســأله باید به نقش دین در
معنا بخشی مبارزات جوامع بشری علیه ظلم
و ستم اشاره کرد که با کمک اسطوره و نماد،
جامعۀ دینی را شکل می دهد.

در جانــب عکس آن ،ظلم قــرار دارد؛ یعنی
واقع نشدن چیزی در جای خود ،که در وهلۀ

بی جهت نیست که تا پیش از پیروزی انقالب
شــکوهمند اســامی ،در مجالس عزاداری
صحبتی از عقالنیت و فقاهت امام حســین
علیه السالم(فقه الحسین) به ویژه «فقه دفاع»
و «فقه امر به معروف و نهی از منکر» که مولفه
هایی اجتماعی و جهان شمولند به میان نمی
آمد چرا که شیوع برخی تحریفات هم چون
عرفــان گرایی بدون عقالنیــت و حکمت و
تقلیل حماسه حسینی به یک مناسک فردی
و تحدیــد فقه در حوزه هــای علمیه به فقه
فردی و غیر حکومتی ،سایۀ سنگین صوفیسم
و ظلم پذیری را در کشور نهادینه کرد.

البتــه در حال حاضر نفوذ غــرب گرایان در
کشور که با شعار دروغین اصالح طلبی ،داعیه
دار تحقق جامعۀ مدنی! هستند بر طبل نظریۀ
جنگ طلبانۀ پوپر ،فیلسوف جنگ طلب غرب
می کوبند.
لیکن بهره گیــری از ظرفیت عظیم اربعین
حسینی که مفاهیمی از قبیل ،صلح ،اخالق،
فقاهت ،حکمت ،خانــواده ،ایثار گری ،ارزش
مداری ،عزت ،محبت و ظلم ســتیزی را در
خود جای داده اســت اینگونــه پالس های
خائنانه را به قهقرا سوق خواهد داد .
در خاتمــه بایــد تأکید کــرد اربعین ،ثمرۀ
عاشوراســت ،لذا همه مفاهیم بی بدیل آن
از قبیل صلــح طلبی و اخــاق مداری که
تعبیر عینی دین گرایی است در راهپیمایی
اربعین حسینی ،حتی از سوی کسانی که در
کشورهای خود از سکوالریسم و بی دینی رنج
می برند به شدت دنبال می شود.
لذا راهپیمایی اربعین مفهوم منحصر به فرد
جهانی شدن به شمار می آید و نظریه جهانی
سازی غربی را تحت الشعاع خود قرار می دهد
با این تفاسیر رسالت و مسئولیت رسانه ها ،در
انعکاس ابعاد مفاهیم و آموزه های صلح طلبانۀ
اربعین انکار ناپذیر است.

3

حصول این امر نیز در بســتر عدالت و اخالق
صورت می گیرد؛ یعنی واقع شدن هر چیزی
در جــای خود ،اما به راســتی جای هر چیز
کجاست؟ لذا عقالنیت و بهره گیری از دانش
و بینش ،پیش نیاز اجرای عدالت اســت که
عقل ســلیم و قلب سلیم امام ،امت به سوی
هدفی روشن هدایت می کند.

اهمیت راهپیمایی عظیم اربعین حســینی
در عدالت طلبی نیز وقتی آشــکار می شود
که بدانیم در  1200ســال گذشته که سایۀ
سنگین صوفیســم در ایران خود نمایی می
کرد ما به شــدت جهل پذیر و بالطبع ظلم
پذیر بودیم و این ساختار معیوب به دفعات،
انحطاط این سرزمین را رقم می زد.

بی جهت نیســت که انقالب اسالمی ایران
طلیعــه دار جنبش های عدالــت طلبانه و
مهمترین الگوی کشــورهای عزت طلب ،در
مسیر مبارزه با استکبار جهانی است.
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در حقیقت ،داستان اربعین ،داستان پیوند امت
و امامت است که بر مدار بصیرت و بیداری و
حرکت به جلوی مردم جهان ،توســط امام
شکل می گیرد.

حال اگر شخصی بداند جای چیزی کجاست
و آن را عمــدا ً در جایش قرار ندهد او به کفر
متهم خواهد شــد؛ اين جاست كه عمق اين
السقِی َفةِ؛ امام
كالم كه « ُقت َِل ال ْ ُح َس ْ
ــی ُن یَ ْو َم َّ
حسين عليه السالم در همان روز سقيف ه به
شهادت رســيد» و جمله سیدالشهدا علیه
ألسال ُم
الســام که فرمودَ « :و َعلَى اال ِْسال ِمَّ ،
إ ِ ْذ َق ْد بُل َِی ِ
ید؛ زمانى كه
ت ا ُال َّمــ ُة ب ِراع ِمث َْل یَ ِز َ
امت اسالمى گرفتار زمامدارى مثل يزيد شود،
بايد فاتحه اسالم را خواند» .اوج کفر و شرک
دشمنان اسالم و ظلم عظیمی یزیدیان با نفی
عدالت بر جهان اسالم وارد کردند ،آشکار می
گردد.
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در این بین ،ســکوت و حرکــت و تفکر در
راهپیمایی اربعین حسینی را باید حلقۀ مکمل
شور حسینی دانست چرا که تفکر محوری و
عقالنیت در مناسک راهیپمیایی عظیم اربعین
حسینی ّ
تشخص می یابد؛ و آحاد مسلمانان با
مشارکت همۀ ادیان ،همنوایی و همراهی خود
را با عدالت خواهی امام حسین علیه السالم
که عنصری جهانشمول است اعالم می دارند.

نخست از جهل ناشــی می شود؛ جهلی که
جامعه زمان امام حســین علیه السالم را فرا
گرفت لیکن قیام امام حســین علیه السالم
و شــهادت آن حضرت ،آنــان را از جهالت و
گمراهی رهایی بخشید .لذا در زيارت معروف
ــذ َل ُم ْه َج َت ُه ف َ
اربعين مىخوانيــمَ « :و ب َ َ
ِيك
ل َِي ْس َت ْنق َِذ ع َِبا َد َ
ك م َِن ال ْ َج َهال َ ِة َو َح ْي َر ِة َّ
الضاللَةِ؛
او (حسين) خون پاكش را در راه تو نثار كرد،
ت و حيرت گمراهى
تا بندگانت را از جهالــ 
نجات دهد».

لیکن پــس از پیروزی شــکوهمند انقالب
اسالمی ،راهپیمایی عظیم اربعین حسینی به
عنوان نقطۀ اوج عقالنیت اجتماعی در عدالت
خواهی ،مورد توجه قرار گرفت و والیت فقیه
که در امتداد والیت پیامبر(ص) و اهلبیت(ع)
است  ،با شعار« :هر چه داریم ،از محرم داریم»
سکان معنازایی قیام سیدالشهدا علیه السالم
را از طریق برپایی بزرگترین اجتماع بشری در
ایام اربعین امام حسین علیه السالم ،به دست
گرفت و با نفی صوفیســم از یک سو و نفی
لیبرالیسم از سوی دیگر ،بر عقالنیت شیعی
تأکید نمود؛ و سازش پذیری در برابر ظلم را
به شدت نفی کرد.

