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اربعين،نمونهحرکتمعالخلقاليالحق

به طور کلي تفکر شيعه در عصر جديد و دوران پساانقالب 
اس��المي، از منابعي معرفتي سرچش��مه مي گيرد که 
ش��ايد امام خميني)ره( به عنوان رهبر نهضت اسالمي 
شايسته ترين فرد براي توصيف اين منابع باشند. حضرت 
ام��ام)ره( در پاسخ به پرسش حس��نين هيکل که چه 
انديشه ها و انديشمنداني بر شما ت��أثيرگذار بوده اند، 
مي فرمايد: » در فلسف��ه مالصدرا، در اخبار اصول کافي 

و در فقه جواهر.« 
در بعد فلسف��ه، حرکت انق��الب اسالمي بي��ش از هر 
چيز، به فلسف��ه مالصدرا و حکم��ت متعاليه وابستگي 
نظري دارد. امام خميني)ره( که خود فيلسوفي حاذق 
هستند، با بهره گيري از اين حکمت و کاربست آن در بعد 
اجتماعي، حرکت عظيمي را شکل دادند. به قول آيت اهلل 
جوادي آمل��ي »امام خميني)ره(، قهرم��ان اسفار اربعه 
مالصدرا است«. رهبر معظم انقالب هم فرمودند:» امام 

خميني چکيده و زبده مالصدرا است.« 
فلسفه مالصدرا سير تعالي انسان را طي چهار سفر )اسفار 
اربعه( به تصوير مي کشد. اسف��اري که صدراپژوهان در 
تحقق نسبيت آن با انديشه ام��ام)ره(، انقالب اسالمي 
را آغازي بر سفر چهارم آن )سف��ر مع الخلق الي الحق( 
مي دانند. تأسيس نظام جمه��وري اسالمي  توسط امام 
خمين��ي اوج اسفار اس��ت، زيرا ع��ارف در سفر چهارم 
چاره اي ندارد که در کنار خلق باشد و به منظور تکميل 

اسفار اربعه به هدايت و راهنمايي آنان بپردازد. 
سفر اربعين را نيز مي توان همچون سفر حج، در امتداد 
فلسفه حرکت دانست ک��ه در اطواري چهارگانه توسط 
مالصدرا ش��رح داده شده است. ع��ارف و مؤمن در اين 
سفر نه به تنهايي بلکه »مع الخلق« آهنگ »الي الحق« 
مي کند و به سوي مأمن ام��ن الهي و خانه اي مي گريزد 
که به اذن خداوند، نامش بر بلنداي آن به اهتزاز درآمده 
است: » فِي بُُي��وٍت أَِذَن اهلَلُهّ أَْن تُْرَف��َع َو يُْذَکَر فِيَها اْسُمُه 
ُح لَُه فِيَها بِالُْغُدِوّ َواْلَص��اِل« که اين آيه از سوره نور  يَُسِبّ
به اعتراف تفاسير و نيز زيارت جامع��ه کبيره منقول از 
ناحيه امام هادي)ع(، مصداق اتم اين خانه ها، حرم ائمه 
معصومين عليهم السالم است که در سفر اربعين به عنوان 

مقصد برگزيده شده است. 
بازگرديم به عبارت هاي دکتر شريعتي پيرامون حقيقت 
حج: »حج، يعني آهنگ؛ مقصد يعن��ي حرکت نيز هم 
و همه چي��ز با کندن از خ��ودت، از زندگي��ت و از همه 
علقه هايت آغاز مي شود... حج نفي سکون است. چيزي 
که هدفش خودش است. حج يعن��ي: جاري شو!« اين 
حرکت و هجرتي ک��ه شريعتي از آن ب��ه عنوان فلسفه 
اصلي حج ياد مي کند اما از چه جنسي است. آيا حرکتي 
عرضي است که صرفاً به معني انتقال جسم آدمي از يک 
موضع به مکاني ديگر و سپ��س بازگشت به آن مکان را 
دارد يا حقيقتي فراتر در اين حرکت نهفته که ماهيت آن 

را به حرکتي »جوهري« تبديل مي کند؟
حرکت جوهري در فلسفه – به اختصار- اين معناست 
که انسان با انجام عملي، در واقع حقيقت و جوهره خود را 

بسازد تا آن حد که شکل گيري حقيقت انسان بر اساس 
آن جوهره تکام��ل يابد و آدمي با هم��ان حقيقت هاي 
مکتسب��ه در طول حرک��ت جوه��ري، در عرصه ديگر 

محشور مي شود.« 
حرکت جوهري در حکمت متعاليه نقش��ي پررنگ دارد 
و از ابتکارات مالصدرا به شمار مي رود. شايد ريشه هاي 
اين موضوع را بتوان در آي��ات و روايات نيز جست وجو 
کرد. آنجا که قرآن ميفرمايد: »خداوند سرنوشت هيچ 
قومي را تغيير نم��ي دهد مگر آنان که آنچه در خودشان 
است تغيير دهند.« )رع��د/11( در واقع تأکيدي بر اين 
موضوع است که ايجاد تغيير در يک جامعه و تحول آن، 
نه حرکتي عرضي و مادي بلک��ه نوعي سلوک و تکامل 
دروني و تغييرات ف��ردي در اعضاي جامعه است. از اين 
رو انقالب اسالم��ي که در آن جهشي ب��ه سوي تکامل 
در مسير الي اهلل از سوي م��ردم رخ داد و به اقرار تمامي 
صاحب نظران انقالب شناس��ي، هدف اين حرکت مردم 
فراتر از تغييرات مادي و عرض بود، تکاملي در راستاي 

حرکت جوهري به حساب مي آيد. 
با همين نگرش به پديده هاي مهم اجتماعي درون ديني 
مانند ح��ج و اربعين بنگريم. خداون��د در آيه 50 سوره 
ذاريات مي فرمايد: ففروا الي اهلل؛ پس به سوي خداوند فرار 
کنيد. در اين آيه جهت و سمت و سوي فرار مشخص شده 
است. به اين معنا که انسان مي بايست در نهايت به سوي 
خدا فرار کند. اين فرار زمان��ي رخ خواهد داد که انسان 
معرفت کاملي از خداوند و اهلل به دست آورده باشد و در 
اين صورت است که مي بين��د خداوند همه هستي را پر 
کرده و جايي را خالي نگذاشته است و اينکه همه هستي 
مظاهر و شئونات الهي و بازتاب اسما و صفات خداوندي 
هستند. پس چنين عارفي تنها اهلل را ملجأ و معاذ خود 
مي يابد که بايد به آن پناه برد و از او ياري خواهد و تحت 
واليت و نصرت او باشد. در اين آيه بيان نشده است که از 
چه چيزي بايد فرار کرد و تنها جهت فرار مشخص شده 
است. اين بدان معناست که از هر چيزي که غير اهلل بايد 

فرار کرد. چنين فراري است که آدمي را در جايگاه کمالي 
قرار مي دهد و به انسان اين امکان را مي بخشد تا خود را 
به جايي برساند که طبيعت او را به اجبار خواهد رساند. 
به عبارت ديگر، هر فرد بايد در مسير طبيعي و حرکت 

جوهري به سمت خداوند برود. 
حجواربعين،نمادهاييازفرارالياهلل

برخي اعمال ديني از نظر تجلي و تأثير در اين گريزش 
و گرايش به سوي خداوند خ��ود را بيشتر و بهتر نشان 
مي ده��د. از جمله اين اعمال مي توان ب��ه حج و مراسم 
اربعين اشاره کرد. ه��دف از مراسمي چون حج، رهايي 
از تعلقات دنيوي و بلکه هرگون��ه تعلقات و دستيابي به 
پاکي و طه��ارت در قلب و روح و روان اس��ت که در آن 
جز خدا نيس��ت. اين همان حرکت جوه��ري است که 
طي آن انسان نه تنها با قدم هاي خود، بلکه با نفس خود 
يک قدم در وادي امن الهي و به سوي معرفت الي اهلل پا 
پيش مي گذارد و از همين رو مي ت��وان حج را نمادي از 
گريزش به سوي خداون��د دانست. بر همين اساس امام 
باقر)ع( درباره آيه شريفه »ففروا الي اهلل اني لکم منه نذير 
مبين« فرموده است: منظور از فرار به سوي خدا آن است 

که آهنگ حج کنيد. 
همچنين امام باقر)ع( در فلسفه حج روايت مهمي را ايراد 
فرموده اند: »انما امر الناس ان ياتوا هذه االحجار فيطوفوا 
بها ثم ياتونا فيخبرونا بواليتهم و يعرضوا علينا نصرهم« 
يعني مردم مأمور شده اند بيايند دور اين سنگ ها طواف 
کنند سپس نزد ما بيايند و اعالم وابستگي و حمايت و 
ياري نمايند. اين روايت نشان مي دهد حرکت »فرار به 
سوي خدا« در حج در واقع آغ��ازي بر حرکت جوهري 
است که ادامه  آن اتصال به واليت الهي و جريان امامت 
ائمه معصوم است. با همين نگاه بايد مراسم اربعين را که 
هدفش اعالم »وابستگي، حمايت و ي��اري« از امام)ع( 
است، در ادامه حرکت جوه��ري استکمالي دانست که 
از ح��ج و فرار به س��وي خداوند آغاز ش��ده و با رسيدن 
به معرفت به ل��زوم ياري و حمايت از ائم��ه اطهار ادامه 

مي يابد. 
مقدمهتمدنسازيوساختارسازيشيعيان

قيام اربعين نه تنها از بعد فلسفه فردي و فلسفه نمادين 
مبتني بر روايات حائز اهميت اس��ت بلکه در سال هاي 
اخير پتانسيل غيرقابل انکار خود را در زمينه حرکت به 
سوي تمدن سازي شيعي نشان داده است. اين حرکت پر 
برکت، هم در بعد سخت افزاري و هم در بعد نرم افزاري 
)مؤلفه هاي نوين سبک زندگي که شايد در هيچ فرهنگي 

نظير آن يافت نشود( قابل رصد و پيگيري است. 
در بعد سخت افزاري، تجمع اربعين و پيام سياسي نهفته 
در آن که در واقع امتداد پيام قيام اباعبداهلل الحسين)ع( 
مبني بر مقابله با استکبار و هيهات از ذلت گفتن است 
)اني الاري الموت اال السع��اده و الحياه مع الظالمين اال 
برما( در واقع با اين شعار مستحکم خ��ود و به پشتوانه 

تجمع عظيم حسين باوران و حسي��ن ياوران، قدرت و 
پيوستي غيرقابل انکار در جه��ان تشيع شکل مي دهد 
که از مهم ترين عناص��ر زمينه س��از و بستر ساز تمدن 
اسالمي است. در واق��ع اين حرکت عظي��م و فراملتي 
دقيقاً گمشده اي بود که ب��راي ساختارسازي مبتني بر 
ايدئولوژي که خواستار شکل دهي به يک تمدن اسالمي 
فرامرزي است، به آن نياز داشتيم و حسين بن علي)ع( 
اين بار نيز دست امت اسالم را در دست خود نهاد و آنان را 

به سان کشتي نجاتي به اين گمشده رساند. 
ساز و ک��ار مردمي و طبيع��ي حماسه زي��ارت اربعين، 
چنان محبت و الفت��ي را ميان امت پدي��د مي آورد که 
مي توان به س��ان الگويي براي حيات بش��ري با افتخار 
به معرض نمايش گذاشته ش��ود. اين ساختار عجيب و 
مبتني بر »اقتصاد برکت محور« در واقع مقدمه اي براي 
تمدن بزرگ اسالمي اس��ت و از حيث اقتصادشناسي و 
جامعه شناسي بي گمان بايستي مورد مطالعات فراوان 
قرار گيرد. اين حمله ظرفيت دارد نظام و ساختار خود را 
بر استيالي فعلي تمدن غرب تحميل و پايه هايي جديد 
از ساختارهاي تمدني را بنيانگذاري کند. طبيعي است 
که جريان سلطه که پس  پرده ليبرال دموکراسي دست 
به جنايت و تکاثر زده و خواهان تمرکز قدرت در دست 
خود هستند، ميل دارند ايدئولوژي خودشان را »آخرين 
روايت ممکن و پايان جه��ان« بدانند و رغبتي به وجود 
ساختاري جايگزين براي ليبراليسم ندارند که براي مردم 

خوشايندتر باشد. 
تنها کافيست از نگاه استکبار به پديده اربعين بنگريم، 
حدود 30ميليون نف��ر که در يک ب��ازه زماني گرد هم 
جمع شده و با نداي هيهات من الذل��ه، منتظر امر امام 
زمانشان)عج( براي قيام هستند. فرماني از سوي امامي 
که آن را »قاصم شوکة المعتدي��ن و هادم ابنية الشرک 
و النفاق« يعني شکننده استکب��ار سرکشان و نابودگر 
بنيان هاي شرک و نف��اق مي دانند. ه��راس و سانسور 
چنين پديده هولناکي ب��راي جهان استکبار طبيعي به 
نظر نمي رسد. و از سوي ديگر آيا حمايت انقالب اسالمي 
ايران به عنوان پرچمدار مب��ارزه با استکبار و ندادهنده 
احياي تمدن اسالمي، از چنين حرکت استکبارستيزانه 

و بسترساز تمدن اسالمي طبيعي نيست؟
در بعد نرم افزاري و ارائه سبک و سلوک زندگي مبتني 
بر اسالم نيز جل��وات قابل مشاهده در زي��ارت اربعين 
خاص��ه در سال هاي اخي��ر بي نظير و قاب��ل الگوگيري 
است. به عنوان نمونه يک آيه از قرآن را که بيانگر سبک 
زندگي ايثارگرانه مؤمنان است، از سوره حشر بازخواني 
اَر َو اْليماَن ِم��ْن َقْبلِِهْم  ُؤا ال��دَّ مي کنيم: »َو الَّذي��َن تََبوَّ
يِحبُهّوَن َمْن هاَجَر إِلَيِهْم َو ال يِجُدوَن في  ُصُدوِرِهْم حاَجًة 
ا أُوتُوا َو يْؤثُِرونَ  َعلى  أَنُْفِسِه��ْم َو لَْو کاَن بِِهْم َخصاَصٌة  ِممَّ
َو َمْن يوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفُأولِئَک ُه��ُم الُْمْفلُِحوَن؛ و ]نيز بر 
انصار که پي��ش از مهاجران در مدينه ج��اى گرفتند[ 
است که کسان��ى را که به سوى آن��ان هجرت کرده  اند، 
دوست دارند و در سينه هاى خود نياز و چشمداشتى به 
آنچه به مهاجران داده ش��ده نمى  يابند و آنان را بر خود 
ترجيح مى  دهند، گرچه خودش��ان را نياز شديدى ]به 
مال و متاع[ باشد. و کسانى را ک��ه از بخل و حرصشان 
بازداشته  اند ]بر همه موانع و مشک��الت دنيا و آخرت [ 
پيروزند. پي��اده روي اربعين حسيني، برش��ي از زمان 
است که گويي جدا از روزمرگي دني��اي فعلي مي توان 
اين ويژگي ه��ا را در آن به وضوح مشاه��ده کرد؛ زائران 
بي چشمداشتي به شوق زي��ارت امامشان قدم در وادي 
مي گذارند و ميزبانان اربعين، هر يک به اندازه ُوسع خود 
سعي دارند از داشته هاي مادي شان بگذرند و نثار ديگران 
کنند و در اوج آن مردم عراق هستند که با ايثار خويش 
از مدت ها قبل سفره کرامتشان را براي زوار اباعبداهلل)ع( 
مي  گسترانند و صحنه اي پر شور و احساسي را در عالم 
رقم مي زنند. بنابراين مقط��ع پياده روي اربعين تجسم 
حقيقي ايثار و فداکاري و نمود بارز تمدن سازي در وجه 

ايجابي است. 
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حرکت»فراربهسويخدا«درحجدرواقع
آغازيبرحرکتجوهرياستکهادامه
آناتصالبهواليتالهيوجريانامامت
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سفر اربعين، نمونه بارز حرکت جوهري استکمالي
تأمليدرفلسفهواهميتپيادهروياربعين

اين راهپيمايي اربعين حقيقتاً يک حادثه  بي نظير است؛ ما نه 
 فقط در دوران خودمان در دنيا، بلکه در تاريخ هم سراغ نداريم 
يک چنين اجتماعي را، يک چنين حرکتي هر سال و هر سال 
گرم تر از سال قبل اتّفاق بيفتد، بي نظي��ر است. اين حرکت 
حسيني در گسترش معرفت به امام حسين)ع( نقش دارد. 
اربعين با اين حرکتي که عمدتاً بين نجف و کربال در راهپيمايي 
هر سال به وجود مي آيد بين المللي شد؛ چشم هاي مردم دنيا 
به اين حرکت دوخته شد؛ امام حسين )ع( و معرفت حسيني به 
برکت اين حرکت عظيم مردمي بين المللي شد، جهاني شد. 

ما امروز احتياج داريم که حسين بن علي را به دنيا بشناسانيم. 
دنياي دچار ظل��م و فساد و دنائت و لئام��ت، محتاج معرفت 

آزادگي حسيني و حّريت حسيني است. امروز مردم دنيا، جوان هاي دنيا، ملّت هاي بي غرض، براي 
يک چنين حقيقتي دل هايشان مي تپد؛ ]اگر[ امام حسين )ع( به دنيا معّرفي بشود، اسالم معّرفي شده 
است، قرآن معّرفي شده است. امروز با صدها وسيله عليه اسالم و عليه معارف اسالمي تبليغ مي شود؛ در 
مقابل اين حرکت خصمانه  جبهه  کفر و استکبار، حرکت معرفت حسيني مي تواند يک  تنه سينه سپر 
کند، بِايستد و حقيقت اسالم را، حقيقت قرآن را به دنيا معّرفي کند. منطق حسين بن علي )ع(، منطق 
دفاع از حق است، منطق ايستادگي در مقابل ظلم و طغيان و گمراهي و استکبار است. اين منطِق 
امام حسين است؛ امروز دنيا به اين منطق نيازمند است؛ امروز دنيا شاهد حاکميت کفر و استکبار و 
حاکميت فساد است، دنيا شاهد حاکميت ظلم است؛ اين پيام امام حسين)ع(، پيام نجات دنياست؛ 
حرکت عظيم اربعين اين پيام را در دنيا منتشر مي کند و به فضل الهي و به حول و قّوه  الهي و به توفيق 
الهي، اين حرکت بايستي روزبه  روز تقويت شود. اربعين جهاني شد و جهاني تر هم خواهد شد؛ اين 
خون حسين بن علي است که بعد از 1۴00 سال دارد مي جوشد و روزبه روز تازه تر مي شود، روزبه روز 
زنده تر مي شود؛ اين همان پيام عاشوراست که از حلقوم اباعبداهلل و حلقوم زينب کبري )سالم اهلل 
 عليهما( در نهايت غربت و تنهايي صادر شد و امروز فضاي عالم را فرا گرفته است و فرا مي گيرد. حسين 
)ع( متعلّق به انسانيت است؛ ما شيعيان افتخار مي کنيم که پيرو امام حسين هستيم، اّما امام حسين 
فقط متعلّق به ما نيست؛ مذاهب اسالمي، شيعه و سّني، همه زير پرچم امام حسين)ع( هستند. در 
اين راهپيمايي عظيم حّتي کساني که متدين به اسالم هم نيستند شرکت مي کنند و اين رشته ادامه 
خواهد داشت ان شاء اهلل؛ اين يک آيت عظمايي است که خداي متعال دارد نشان مي دهد. در روزگاري 
که دشمنان اسالم و دشمنان اّمت اسالمي با انواع و اقسام ابزارها و وسايل، با پول، با سياست، با سالح 
عليه اّمت اسالمي دارند کار مي کنند، خداوند متعال ناگهان حادثه  راهپيمايي اربعين را اينجور عظمت 
مي دهد، اينجور جلوه مي دهد. اين آيت عظماي الهي است، اين نشانه  اراده  الهي بر نصرت اّمت اسالمي 

است، اين نشان مي دهد که اراده  خداي متعال بر نصرت اّمت اسالمي تعلّق گرفته است. 
بياناترهبرانقالبدرديدارجمعيازموکبدارانعراقي– 98/6/27

حسينعليرمضاني
دل را با ح��رم از ازل گره زده ان��د. حرم کوي يار 
است. حرم از بيت اهلل الحرام و کعبه دل ها شروع 
شده و در سير حرکت تشريع در عالم تکوين به 
حرم ائمه اطهار )ع( مي رسد. اوج دلدادگي را در 
بين ائمه اطهار )ع( بايد در سيره امام حسين)ع( 
ديد. اين دلدادگي در سير تاريخ بشري زمان و 
زمين نمي شناسد و همه دل ه��ا را گرفتار خود 
مي کند. سي��ره امام حسي��ن )ع( سيره عشاق 
واقعي عالم هست��ي است. اص��اًل عشق؛ يعني 
حسين )ع(. او با خداي خود دلبري کرد و هر چه 
داشت، بي مّنت داد. حسين)ع( با عقل مؤدب و 
معصوم از خيال گناه و مصون از وهم باطل، دل را 
برگزيد و در مسير جانان هر چه از تعلّقات بود در 
َطَبق اخالص گذاشت و عطا نمود. اگر سر را نماد 
عقل حسابگر و قياس پيشه بدانيم، امام شهيدان، 
عقل را بر سر نيزه کرد و حرم دل را برگزيد. اصاًل 

در سير عشق بازي بايد سر داد. 
با گذر زمان، حرارت عش��ق که در نظام هستي 
در شدني دائمي است، آرام آرام در عصر حاضر 
و در سير پياده روي اربعين حسيني )ع( دوباره 
شعله ور مي شود. اين ح��رارت هر چند در سير 
تاريخ بر اث��ر شرايط در زي��ر خاکستر دل هاي 
انسان ها اندکي کم سو ش��ده است، اما هيچ گاه 
از بين نرفته و ميل به سردي نيافته است. عشق 
به حسين)ع( مرز مکاني، جغرافيايي و سياسي 
نمي شناسد، اينجا صحبت از ذوب شدن دل هاي 
عاشق در يک امر واحد به نام حسين )ع( است. 
در مسير عشق بازي با يار بايد سختي ها کشيد. 
لذت وصل را بايد هر لحظه در درون خود مانند 
شعله اي پر التهاب روشن نگه داشت تا اجاق قلب 
ميل به سردي نيابد. کوي يار هر چه دورتر باشد و 
دسترسي به آن سخت تر، دل انسان پر آشوب تر 
خواهد بود. دل انس��ان عاشق که بُعد مسير را تا 
کوي يار مي بيند، تنگ تر بوده و براي رسيدن به 
آن شوق بيشتري دارد. عش��ق و عاشقي با ادعا 
همخوان نيست. اصاًل مدعي را در اين وادي راه 
نمي دهند. عشق؛ عين خلوص است و هيچ رنگي 
در آن راه ندارد. اينجا؛ راه نور است و راهيان آن به 
سوي منبع نور در سير و سلوک هستند. در سير 
عشق بازي با حسين)ع( بُعد مکان و سير زمان، 
بيابان و خ��ار مغيالن هيچ اث��ري بر عزم عاشق 
ندارد. اينجا براي يکرن��گ شدن بايد مانند امام 
عاشقان از همه تعلّق��ات دل کند و بي رنگ شد. 
درد هميشه با عاشق بوده و گويي مشکل و ابتال 

در جان او سرشته شده و فلسف��ه وجودي درد 
ساختن و تأديب نفس عاشق است. 

هرچه ُکويت دورتر، دلتنگ تر، مشتاق تر
در ط�ريق عشقبازان مشک��ِل آسان کجا

عاشق دائماً در بي��ن قبض هجران و بسط وصل 
قرار داشته و در حال قب��ض و بسط، قلب مورد 
هدف ق��رار مي گيرد. دل عاش��ق در هجران يار 
منقبض شده و خون در قلب صنوبري او فشرده 
مي ش��ود. هجران ي��ار، اقيان��وس دل عاشق را 
متالطم مي کند و بر پيکره او ضربه زده و سکينه 
و وقار را از او مي ستاند. حرارت عشق حسين)ع( 
بر درياي دل عشاق تابيدن مي گيرد و به آرامي 
بخار کرده و تبديل به ابر ش��ده و بر چشمان او 
سايه مي افکند و در اثر برخورد با سرماي سر که 
نماد عقالنيت است، باريدن مي گيرد. باران اشک 
بر خاک جسماني انس��ان مي بارد و عطر باران و 
خاک؛ ِگل سرشت او را به خلق��ت ازلي آدم که 
با ِگل بهشت سرشته شده بود، مي کشاند. خاک 
کربال عط��ر نابي همچون سي��ب بهشتي دارد. 
انسان عاشق هم در اثر بارش اشک در مصيبت 
امام عّشاق )ع( بر خاک جسم خويش معطر به 

عطر سيب مي شود. 
قلب با قطرات اشک صيقل مي خ��ورد و قابل و 
اليق انعکاس نور بر خاک تاريک جسماني انسان 
مي شود. در سير حرکت به س��وي کوي يار نيز 
شاهد دل دل زدن عّشاق هستيم و حکمت اين 
رسم نيز چيزي جز تذکر دائمي بر محمل و منزل 
عشق که همان قلب است، نبوده و نيست، لذا اين 

سينه زني ها را بي دليل نبينيد. 
من کجا، باران کجا و راه بى پايان ک�جا

آه اين دل دل زدن تا منزل جانان کجا
اى حرير از شانه هايت ريخته تا راه م�ن

عطر خوبت را بگو آِخر کنم پنهان کجا
يا حسين)ع( خاک جسم من؛ با آب ديدگانم در 
هم آميخته و از جرگه جاماندگان راهيان کوي 
ت��و در اربعينت شدم. حال که خ��اک به ماندن 
مي خواند و پاي آمدن ندارم، دل را به سوي تو و 
در هجر کوي تو خيالم را روانه مي کنم و با قلبي 
فشرده و چشماني اشکبار سالمي از روي عشق 
الُم َعلَى الُْحَسيِن َو َعلى َعلِِىّ بِْن  مي کنم که: اَلَسّ
الُْحَسيِن َو َعلى اَْوالِد الُْحَسي��ِن َو َعلى اَْصحاِب 

الُْحَسيِن. 
بى قرار ديدنت اين خاک باران خورده است

خواب چش�مان مرا امشب خيالت برده است
*پژوهشگرواستاددانشگاه

راهپيمايي اربعين از »آيات عظماي الهي« است

هرچه ُکويت دورتر، دلتنگ تر، مشتاق تر
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