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محمد سعيد نجاتي٭

آسيب شناسي ميداني مراسم 
پياده روي اربعين حسيني

از زاويه فرهنگ زيارت در اسالم

چکيده
معاشرت،  و  عمومي  فرهنگ  رهيافت  سه  با  اربعين،  مراسم  بيشتر  تعالي  و  رشد  براي  نوشته،  اين 
مديريت راهبردي و محتوايي، و مديريت اجرايي و شکلي، به آسيب ها و کاستي هاي فرهنگي اين مراسم 

از نگاه نويسنده پرداخته است.
بی توجهی به تفاوت های فرهنگي ميان ملت ايران و عراق، کم توجهی به آداب زيارت و وجود زمينه ها 
و خطر اختالف و نزاع ميان عزاداران، ضعف سيستم آموزش زبان عربي و تمرکز بر مسير کربال و نجف، 
نغمه های  برخي  وجود  و  دوزبانه  و  مناسب  نغمه های  کمبود  حد،  بيش  از  رجاي  و  عجب  روحيه  ترويج 
نامناسب، وجود عوامل غفلت زا، کمبود برنامه و نيرو براي تبليغ کودکان، عزاداری های خرافي و عوامانه، 
نياز به جهت دهی نذرها و خيرات موکب ها، وجود جريان هاي انحرافي، وجود برخي غذاهاي تجمالتي و 
غذاهای فوری مضر، ضرورت تمرکززدايی از روز اربعين و سامان دهی کاروان هاي بانوان، اسراف، انباشت 
زباله و آلودگي محيط زيست، از جمله آسيب ها و کاستي هايي است که در اين سه رهيافت بررسی  شده 

است.

کليدواژه: زيارت اربعين، امام حسين7، شيعه، ايران، عراق

٭. سطح 4 حوزه علميه و عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه

نام سيدالشهدا7 طنيني بي نظير و شگرف در سينه همه انسان هاي حق جو و حق طلب دارد؛ 

چراکه »ان لقتل السني حرارة ف قلوب الؤمنني لتبد أبدا« )نوري، 1408ق، ج 10، ص318(. به 

يقين که شــهادت حسين داغي در سينه مؤمنان نهاده که هيچ گاه سرد نخواهد شد. زيارت آن 

حضرت، تجديد عهد با امام و حرکت در مسير عشق ورزي با معشوقي در اوج کماالت الهي 

و انســاني اســت. حقيقتًا اداره و برگزاري مراسمي که حدود بيست ميليون نفر از مليت هاي 

مختلف در مدت بيســت روز در آن شــرکت مي کنند، با امکانات موجود در عراق امروز با 

ويژگي ها و شرايط سخت سياسي و امنيتي و اقتصادي اش، بيش از آنکه مشارکت و همياري 

عمومي و مدني تلقي شود، اعجاز و کرامتي الهي است. در سال هاي اخير کم وبيش به زيبايي ها 

و لطافت هاي بي شمار اين مسير نوراني پرداخته  شده است.  

به نظر مي رســد پديده زيــارت اربعين، با ويژگي ها و جذابيت هــا و لطافت هاي فراوانش، 

آن چنان بينندگانش را دچار شــگفتي کرده که بيشتر نوشته ها درباره اين شگفتي ها و وصف و 

اهميت آنهاست از سوي ديگر کاستي ها و کمبودهايي نيز، با توجه به خيل عظيم جمعيت، ديده 

مي شود که هرچند تا حدي طبيعي است، براي برطرف کردن آن بايد تالش کرد و کمتر کسي 

درصدد بيان نقاط ضعف اين بزرگ ترين گردهمايي فرهنگي بشريت است. درحالي  که بايد در 

کنار اين مدح، براي بهبودي هرچه بيشتر آن، به  آسيب ها و کمبودهاي فرهنگي اين مراسم عظيم 

نيز پرداخت؛ کاري که دغدغه نويســنده اين مقاله بوده اســت؛ چراکه ائمه اطهار: نيز تأکيد 

کرده اند: 

احب اخوان ال من اهدی ال عيوب )کليني، 1407ق، ج 2، ص639(. 

بهترين دوستانم کسی است که عيب هايم را به من هديه دهد. 

ُه ُعُيوب عرفه عيبه... )طبرسي، 1344ش، ص114(.  َ إَِذا َأَراَد اللَُّ َتَباَرَك َو َتَعاَل بَِعْبٍد َخرْيًا... َبصَّ
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اگر خداوند خير بنده اي را بخواهد، او را به عيب هايش بصيرت و بينايي عميق مي دهد. 

مخاطب اصلي آسيب شناســي را مي توان مديران فرهنگي، اعم از مسئوالن و برنامه ريزان 

ســتاد اربعين، روحانيان مبلغ و افراد فرهيخته جامعه با دغدغه فرهنگ عاشــورايي دانست؛ 

چراکه با کمي تســامح مي توان اين نکات را در ســه حوزه مديريــت راهبردي و محتوايي 

فرهنگي، مديريت اجرايي فرهنگي، و فرهنگ عمومي و معاشرتي دسته بندي کرد.

الف( نکات مربوط به فرهنگ عمومي و معاشرت

1. ناآشنايي با تفاوت های فرهنگي ميان ملت های ايران و عراق 

 بــا اينکــه دو ملت ايران و عــراق، پيوندهاي فرهنگي و حتي خوني بســياري دارند، اما 

 تفاوت زباني و فرهنگي شــان نيز بســيار اســت؛ چنان که حتي ميان اقوام هم وطن در ايران 

نيز به سادگي يافت مي شود؛ مثاًل نيم خور کردن غذايي که با نيت پاک و با نام امام حسين7 

 برکت يافته و نزد بانيانش احترام و قداســت خاصــي دارد و دور ريختن و حرمت ندادن به 

 آن از ســوي زائر، براي باني، گران تمام مي شــود. يا اينکه موکب دار توقع اقامت چندروزه 

زائر در بين راه و دير خواندن يا قضا شــدن نمــاز صبح زائر را ندارد و خوابيدن بعد از نماز 

صبــح را از زائر پياده توقع نمي برد؛ ولي زائر ايراني کــه با خواب بعد از نماز انس گرفته يا 

طول شــب را راه پيموده، بي خبر از اين ذهنيت ميزبان خود، با باقي ماندن در موکب براي او 

دلگيري پديد مي آورد.

 تبيين اين تفاوت  ها و بيان عادت ها و آداب معاشــرت عراقي هاي ميزبان براي ايرانيان و 

بالعکس، تا حدودي راهگشاست. اما از آن ثمربخش تر، سرلوحه قرار دادن دستور قرآن کريم 

در رفتارهاي اجتماعي است که اگر اين دستور مورد توجه ميزبان و ميهمان قرار گيرد، حتي با 

وجود دورترين فرهنگ ها از يکديگر، هيچ گاه اين دوستي به دشمني مبدل نخواهد شد. قرآن 
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کريم براي پيشگيري از هرگونه درگيري و فتنه ميان بندگان خدا مي فرمايد: 

ْيَطاَن اَكَن   بَيَْنُهْم إِنَّ الشَّ
ُ
غ ْيَطاَن َيْنَ ْحَســُن إِنَّ الشَّ

َ
ِت ِهَ أ

َّ
وا ال

ُ
ْل لِِعَباِدي َيُقول

ُ
}َو ق

ً( )اسراء: 53(.
َساِن َعُدّواً ُمبِينا

ْ
ن ِ

ْ
لِل

به بندگانم بگو: سخني بگويند كه بهترين باشد؛ شيطان ]به  وسيله سخنان ناهنجار[ ميان 

آنها فتنه و فساد مي كند. چراکه هميشه شيطان دشمن آشكاري براي انسان بوده است.

اين کتاب الهي نتيجه قول احســن و به بهترين ســخن و با بهترين رفتار برخورد کردن را 

دوست صميمي  شدن کسي مي داند که با انسان دشمني دارد. آنجا که مي فرمايد: 

ِي بَيَْنَك َو بَيَْنُه 
َّ

إَِذا ال
َ
ْحَسُن ف

َ
ِت ِهَ أ

َّ
يَِّئُة اْدَفْع بِال ََســَنُة َو الَ السَّ }َو الَ تَْسَتوِي الْ

نَُّه َوِلٌّ َحِيٌم{ )فصلت: 34(.
َ
أ
َ
َعَداَوٌة ك

هرگز نيكي و بدي يكسان نيست. بدي را با نيكي دفع كن؛ ناگاه ]خواهي ديد[ همان 

كس كه ميان تو و او دشمني است، گويي دوستي گرم و صميمي است. 

بر اساس اين آيه، خوب برخورد کردن، که مي تواند بر پايه ادب اسالمي باشد، اصلي ترين 

راه حل معضالت معاشــرتي است. مصاديق اين ادب اســالمي را مي توان در اين دستورهاي 

اســالمي يافت: پيش دستي کردن در سالم، لبخند زدن، محبت کردن، تواضع کردن و خود را 

فرودســت تر از مخاطب ديدن، نگاه با احترام و بي توقع، درخواست نکردن، حفظ عزت نفس 

افراد و رفتار با ديگران و آن چنان  که از ديگران مي پسنديم.

2. کم توجهی به آداب زيارت و ميهمان شدن 

درست است که در اسالم شريف دستورهاي بسياري درباره تکريم و بزرگداشت ميهمان 

 داريم، اما نبايد از ياد ببريم که هر تکليفي حقي متقابل را در پي دارد. متأســفانه ازآنجاکه ما 

بيشتر از زاويه ميهمان به برادران موکب دار عراقي نگاه مي کنيم، تنها بخشي از اين دستورها را 

در نظر مي گيريم که ضرورت احترام و بزرگداشت زائران را انعکاس مي دهد ولي از وظايف 
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زائران امام حسين7 در مقابل ميزبانان )خادمان زوار حسيني و موکب داران( غفلت مي کنيم. 

اين غفلت به  گونه اي است که گاهي اين تصور پديد مي آيد که موکب داران يا کساني که براي 

پذيرايي از زائران روز و شب نمي شناسند، بدهکار و محتاج زائران هستند و طبق وظيفه اي که 

بر عهده  دارند، بايد خدمت رساني کنند. 

موکب داري که به عشــق ساالر شهيدان و شهداي کربال عالوه  بر سرمايه زندگيش حدود 

بيســت روز از عمرش را در خدمت زوار گذرانده و ميزباني زائران امام حســين7 را براتي 

براي زيارت خود مي بيند، توقع دارد زائري که در موکب او ميهمان شده است، در کنار توجه 

به رفع احتياجات و استراحتش، بوي سيدالشهدا7 بدهد و حال و هواي کربال را داشته باشد 

و با ذکر توســل و روضه و عزاداري اي کوتاه براي امام حسين7 موکب و چادر او را نيز به 

نام اربابش رونق و برکت بخشــد. درحالي  که برخي از زائران، از اين نياز روحي و خواهش 

قلبي موکب داران غافل هستند.

3. زياده روي در  اميدبخشي و ترويج جاي بدون خوف

روايات بسياري از اهل  بيت عصمت و طهارت: در فضيلت زيارت امام حسين7 

و ثــواب و پاداش هاي اين عمل، وجود دارد که به  تناســب ايام زيارتي و دل هاي آماده 

زائــران، تعداد فراوانــي از اين روايت بر گوش و جان زائران مي گــذرد؛ رواياتي که از 

 آمرزش تمام گناهان گذشــته و حال، ســعادت ابدي، هم نشــيني زائر امام حسين7 با 

اهل  بيت: و ... خبر مي دهد. طبيعي است که با شنيدن اين روايات سايه اميد و بال رجا 

بر دل زائر سايه افکن شود. اما اگر در کنار اين رجا و اميد، از خوف و بيم سخني به ميان 

نيايد، رهزن خطرناکي به نام ُعجب سر برمي آورد که اهل  بيت: آن را موجب فساد و 

بي مايه کردن عمل و مايه هالکت انسان دانسته اند. آن چنان که حالت انساني که معصيت 

کرده و از عاقبتش بيم دارد را باالتر و بهتر از انساني مي دانند که نيکي انجام داده و به آن 
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غره شده است )کليني، 1407ق، ج2، ص314(.1

از سوي ديگر سفارش اهل  بيت: است که نبايد بنده را آن چنان غره و فريفته عملش کرد 

که دچار عجب شود و از پي گرفتن مسير کمال باز بماند و نه آن چنان او را گرفتار خوف و 

ترس کرد که از رحمت واسعه خداوند نااميد شود )تميمي آمدي، 1366، حديث260(.2 قرآن 

کريم نيز بارها لزوم در کنار هم آمدن بيم و اميد را در آيات مختلف نشان داده است؛ از جمله: 

ِلُم( )حجر: 
َ ْ
َعَذاُب ال

ْ
نَّ َعَذاِب ُهــَو ال

َ
َغُفوُر الرَِّحيُم * َو أ

ْ
نَــا ال

َ
 أ

ِّ
ن

َ
)َنبِّــْئ ِعَباِدي أ

4۹ـ50(.

بندگانم را آگاه كن كه من بخشندة مهربانم، و ]اينكه[ عذاب و كيفر من، همان عذاب 

دردناك است. 

ْنُفِســِهْم الَ َتْقَنُطوا ِمــْن رَْحَِة اهللِ إِنَّ اهلَل َيْغِفُر 
َ
وا َعَ أ

ُ
ف ْسَ

َ
ِيَن أ

َّ
ْل يَا ِعَباِدَي ال

ُ
)ق

ْن 
َ
ْبِل أ

َ
ُ ِمْن ق

َ
ْسلُِموا ل

َ
 َربُِّكْم َو أ

َ
نِيُبوا إِل

َ
َغُفوُر الرَِّحيُم * َو أ

ْ
 إِنَُّه ُهَو ال

ً
نُوَب َجِيعا الُّ

وَن( )زمر: 53ـ54(. َعَذاُب ُثمَّ الَ ُتْنَصُ
ْ
تَِيُكُم ال

ْ
يَأ

بگو: اي بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده ايد، از رحمت خداوند نوميد نشويد 

كه خدا همه گناهان را مي آمرزد، زيرا او بســيارآمرزنده و مهربان است، و به درگاه 

پروردگارتان بازگرديد و در برابر او تسليم شويد، پيش از آنكه عذاب به سراغ شما 

آيد، سپس از سوي هيچ کس ياري نشويد. 

بنابراين نبايد تنها با روايت هاي بشــارت  دهنده، زائران را غره ساخت؛ بلکه بايد خوف را 
در کنار رجا در دل ها شکوفا کرد. نبايد زائر اباعبداهلل اين برداشت را داشته باشد که با صرف 

زيارت ظاهري و آوردن تن و جســمش به اين مسير، زائر واقعي سيدالشهدا7 شده و براي 

1. عن ابي الحسن السألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات مدنا... عن ابي عبدالل7: ... »من دخله 
الُعجب َهَلَک«؛ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: »قلت ألبي عبدالل7: الرجل يعمل العمل و هو خائف مشفق ثم يعمل 

شيئًا من البِّر فَيدُخله الُعجب به فقال هو في حاله ااُلولٰي و هو خائف احسن حااًل منه في حال عجبه«.

2. عن اميرالمومنين7: »الفقيه کل الفقيه من لم يقنط؟ الّناس من رحمة الل و لم ُيؤيسُهم من روح الل«.
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اعمال و رفتار آينده اش مسئوليتي ندارد و بدون اصالح خود و نزديک شدن به سيدالشهدا7 

در عمل و رفتار به باالترين مقام ها دســت مي يابد. بلکه ايــن روايت ها بايد اميد او را براي 

دســتيابي به توبه واقعي، و تالش براي کسب شفاعت اهل  بيت:، تقويت کند؛ چراکه اين 

روايات همه ناظر به مقتضي اين فضايل است و نمي خواهد زيارت را، حتي اگر بدون تقوا و 

شرايط ديگر قبول عمل باشد، علت تامه اين پاداش ها و ثواب ها معرفي کند.

4. خطر اختالف افکني با روحيه منت نهادن در قبال  خدمات

در عين نزديک بودن مردم ايران و عراق از ديرباز، دشــمن نيز به صورت بي امان درصدد 

بهره برداري از اختالف نژادي و زباني ميان اين دو ملت بوده اســت؛ آن چنان که زمينه را براي 

تجاوز حزب بعــث صدامي عليه ايران در جنگ تحميلي فراهم کرد. اکنون نيز ـ اگرچه تنها 

کشــورهاي شيعه در منطقه که دولت شــيعي نيز بر سرکار دارند، ايران و عراق هستند و اين 

دو کشــور به دليل منافع مشترک بســيار و نزديکي و قرابت فرهنگي و مذهبي، روابط بسيار 

مطلوبي با يکديگر دارندـ  دشــمنان اسالم و تشيع و اشغالگران امريکايي که منافع خود را از 

اين اتحاد در خطر شديد مي بينند، همواره براي القاي دشمني و اختالف ميان اين دو ملت و 

کشور در تالش اند. 

دشمنان از هر راهي براي متهم کردن ايران به دخالت در امور عراق استفاده مي کنند. غافل 

از اينکــه همکاري هاي فراوان ميان ملت و دولت ايران و مردم مظلوم عراق، پس از ســقوط 

صدام، از عاليق مشــترک فــراوان و پيوندهاي کهن فرهنگي و مذهبي دو ملت سرچشــمه 

مي گيرد. افزون بر اينکه عراق، پذيراي امامان بزرگ شيعه و سرزميني مقدس براي همه شيعيان 

جهان و کعبه آمال ايرانياني بوده اســت که در عشق به سيدالشهدا7 و امير مؤمنان7 سر از 

 پا نمي شــناخته اند و اگر هزينه و کمک مادي اي نيز مي شــود، کمکي بي منت در راه عشق به 

اهل  بيت: و خدمت به محبان آنان بوده است. 
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شــيعيان ايران، آباداني شــهرهاي مقدس و کشــور عراق را آرزوي خود براي موفقيت و 

سربلندي کشور اهل  بيت: مي دانند. از سوي ديگر مردم عراق نيز خدماتي را که در راه کربال 

تقديم مي کنند، بدون هيچ چشم داشتي و تنها معامله با خداوند و در راه اهل  بيت پيامبر9 و 

سيدالشهدا7 مي دانند. در اين ميان خناسان و برخي از ساده دالن که از عشق الهي محبان اهل  

بيت: بي خبرند و حوادث و امور را تنها با معيار مادي مي ســنجند، اين خدمات را دادوستدي 

مادي تلقي مي کنند و به هر طرف عراقي يا ايراني که وابسته باشند، نگاهي منت گذارانه به اين 

خدمات دارند. اين نگاه که هم نوا با رســانه هاي کشورهاي وابسته منطقه است که سربلندي 

و موفقيت دو کشــور اســالمي را ـ با حکومت هاي مردمي و برخالف نظم نظام ســلطه ـ 

نمي پسندند، باعث رنجش و آزار محبان اهل  بيت، چه در عراق و چه در ايران، مي شود و بذر 

کينه و توقعات نابجا و بدبيني را ميان دو ملت مي کارد. 

 براي مقابله با شــياطيني که به دنبال اختالف افکني ميان برادران ديني هستند، بايد محبت 

 اهــل  بيت: را در دو طرف تقويت کرد و نيت ها را خالصانه به ســمت خدمت به مکتب 

اهل  بيت7 و محبان آنان، فارغ از هر زبان و مليت، و زمينه ســازي براي آشنايي جهانيان با 

مکتب اربعين و در نهايت، ظهور منجي عالم بشــريت؛ برد تا محاســبات مادي رنگ ببازد و 

کسي توهم منت گذاشتن صاحب نعمتي را در اربعين بر محبان سيدالشهدا7 نداشته باشد.

5. نيازمندي به هدفمند کردن نذورات و خيرات موکب ها و سامان دادن آن

نذر براي امامان و هديه دادن به آنان، يکي از عادت ها و رســوم پســنديده از زمان خود 

معصومان7 بوده است که براي به شفاعت طلبيدن آنان در درگاه باري  تعالي انجام مي شود. 

همه فقيهان شيعه، طبق تعاليم اهل  بيت:، اين شرط را براي نذر مطرح کرده اند که آنچه نذر 

مي شــود، بايد عملي مورد رضاي خداوند باشد و از نظر عقل سليم انجام دادن آن نسبت به 

ترکش برتري و اولويت داشــته باشد. بنابراين اگر عملي را براي امام حسين7 نذر کنيم که 
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ترجيحي نداشته باشد، يعني آن قدر حسن نداشته باشد که عقل آن را تجويز کند يا حتي مفاسد 

و ضررهايي هم داشته باشد، اين نذر پذيرفته و مشروع نيست و الزم نيست به آن عمل شود 

و اگر عملي نامشروع باشد، نبايد به آن عمل کرد. 

متأســفانه در ميان هدايا و خدمات و نذري هاي موکب هاي اربعين، گاهي پخش سيگار و 

قليان صلواتي ميان زائران ديده  شده که با توجه به  حکم عقل و کارشناسان در مورد ضررهاي 

فراوان استعمال مواد دخانياتي، برخي از مراجع تقليد شيعه نيز به حرمت آن فتوا داده اند به نظر 

مي رسد اين آسيب به دليل مشخص نبودن محدوده نذورات و جهت نيافتن آنها پديد آمده که 

نيازمند فرهنگ سازي و تبيين است.

ب( نکات مربوط به مديريت راهبردي و محتوايي

1. به کار گيري روش هاي ناقص و غير علمي آموزش زبان عربي 

زبان عربي، طبق اصل شــانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، در دروس رسمي 

مدارس و دانشــگاه هاي ايران اسالمي گنجانده  شده است؛ چراکه عربي، زبان کتاب آسماني 

مســلمانان و ذخاير اسالمي آنان و آثار بر جاي  مانده از معصومان است. متأسفانه ناکارآمدي 

سيستم آموزشي زبان در مدارس ما باعث شده که زبان عربي در مدارس ما ضعيف و مهجور 

باقي بماند. 

به نظر مي رسد الزم است با گسترش مراکز آموزش زبان عربي و آسان سازي آن يا اجراي 

طرح هايــي چون همکاري آموزش  و پرورش با مراکز آموزش زبان عربي و آموزش مجازي 

يا تلويزيوني عربي، بر قدرت زباني زائران ايراني امام حسين7 بيفزاييم. در مقابل، گسترش 

زبان فارسي و آموزش هاي آن، به  خصوص آموزش هاي مجازي، مي تواند عاملي براي افزايش 

قدرت انتقال متقابل مفاهيم و صدور فرهنگ انقالب اســالمي ايران باشــد. ضرورت تسلط 
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بر زبان عربي براي اقشــار فرهيخته مانند طالب و دانشــجويان و استادان حوزه و دانشگاه، 

دوچندان مي نمايد.

2. کمبود شعر و نغمه  متناسب و دوزبانه و وجود برخي نغمه هاي نامناسب

استفاده از هنر شــعر و به  کار گيري مدح و مرثيه، يکي از سنت هاي رسول اکرم9 بوده 

که امامان شــيعه نيز آن را اســتمرار داده اند )محمدزاده، 1383ش، ج 1، ص31(. اين اشعار با 

محتوايي سياسي، مذهبي و عقيدتي، سامان مي يافته است؛ از سويي مدح و برشمردن فضائل 

معصومان بوده و از سوي ديگر برشمردن بدکاري ها و محکوم کردن دشمنان اسالم، چنان که 

در اشــعار حسان بن ثابت )ديار البكري، بي تا، ج 2، ص184(و کعب بن زهير )عامري، بي تا، 

ج 1، ص448؛ ابن عبدالبر، 1415ق ، ص252( ديده مي شــود و از ســوي ديگر، در اشعاري 

مباحث اعتقادي شيعه و بنيان هاي آن يافت مي شود )خوارزمي، 1423ق ، ج 2، ص147(؛ مانند 

اشعار کميت که در آنها هم پاسخ به شبهه مخالفان و هم ذکر مصائب اهل  بيت: و مظلوميتشان 

ديده مي شود )ذهبي، 1409ق ، ج 8، ص211؛ قاضي نعمان، 1409ق ، ج 3، ص172؛ محمدزاده، 

1383ش، ج 1، ص76(. 

اثر اين شــعر و آوازهاي نوراني چنان بود که توجه به شعرا و مرثيه سرايان و نغمه خوانان 

اهل  بيت: در سيرة بيشتر ائمه8 ديده مي شود. در روزگار ما نيز مداحان اهل  بيت، با فراز 

و فرودهايي، به اجراي  وظيفه در آستان اهل  بيت و جبهه حق مشغول اند. 

شاکله حماسي راهپيمايي اربعين و مراسم مرتبط با نهضت سيدالشهدا7 عطش و نياز به 

اين نغمه هاي ملکوتي را صدچندان مي کند. درحالي  که از ســويي کمبود امکانات صوتي در 

طول مســير و از سوي ديگر کمبود آهنگ ها و نغمه هاي مناسب براي موکب ها، به  خصوص 

آهنگ هاي دوزبانه عربي و فارسي، بسيار محسوس است و جا دارد مديران فرهنگي براي پر 

کردن اين خأل اقدام کنند. 
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آفتي که در صحنه اربعين در اين زمينه ديده مي شــود، رواج مداحي هاي آسيب زاســت. 

آســيبي که در اين سفر بيشتر به چشم آيد، شعرهايي با محتواهاي غلوآميز است. درحالي  که 

تاريخ ائمه: گواه است که جريان غلو، که در محبت به اهل  بيت و بزرگداشتشان راه افراط 

پيمود، يکي از عوامل فشار بر آن بزرگواران بوده و امامان شيعه از آنان تبري جسته اند. )کليني، 

1407ق، ج 1، ص269 ( و عزمت و عبوديت الهي سرلوحه فضايل و کرامات آنان بوده است.

وقتي يکي از اهداف مراسم راهبردي مراسم اربعين را آشنا کردن جهانيان با سيدالشهدا7 

و اهداف قيامش مي دانيم، بايد براي حضور کســاني که نگاه شــيعي به امامان ندارند، مانند 

برادران اهل سنت يا حتي مسيحيان و زائراني از ديگر اديان در اين مراسم آماده  باشيم. يکي از 

ساده ترين آمادگي ها، حذف کردن يا ترويج نکردن مطالب و رفتارهايي است که موجب وهن 

يا سؤال انگيزي نسبت به مکتب عقالني اهل بيت: مي شود.

3. وجود عوامل غفلت زا

ده هــا روايت معتبري که از فضيلت و جايگاه ملکوتي زائر امام حســين7 نزد پروردگار 

سخن مي گويند، نشان دهنده اوج اين عبادت و محبوبيتش نزد خداوند متعال  است. روشن است 

که هرچه گوهري ارزشمندتر باشد، دزدان و ربايندگان آن بيشتر و جدي ترند. بر همين اساس 

است که ابليس رجيم، که به عزت الهي سوگند خورده همه بندگان خداوند را به جهنم بکشاند، 

نمي تواند در برابر اين عبادت بزرگ ســاکت بنشــيند و نظاره گر باشد؛ بلکه با تمام توان خود 

تالش مي کند تا از ارزش و تأثير اين عبادت بکاهد و حتي آن را به  طور کامل از نامه عمل زائر 

پاک کند. اين هدف با ايجاد غفلت براي زائر در فضاي زيارت حاصل مي شود. از جمله عوامل 

غفلت در راهپيمايي و سلوک اربعيني زائر امام حسين7 مي توان به موارد زير اشاره کرد:

يکـ  عکس گرفتن و سلفي گرفتن که متأسفانه به آفتي براي زيارت در اماکن مقدس تبديل  

شــده و بارها ديده  شــده که افراد با بي توجهي به ضريح مقدس، به بهانه عکس گرفتن، به آن 
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پشت مي کنند؛ درحالي  که بر اساس تعاليم اهل  بيت، امام معصوم، زنده و حاضر است.

دوـ  مشــغول شــدن به اينترنت و تماس هــاي غير ضروري با ديگــران. گرچه فوايد و 

فرصت هاي برآمده از پيشــرفت فناوري ارتباطات قابل  انکار نيست، بايد توجه داشته باشيم 

که پذيرفتن فناوري بدون به دســت آوردن فرهنگ صحيح استفاده از آن، بسيار خطرآفرين و 

 آسيب زاســت. اين مســئله در زيارت اربعين نيز خود را آشکار ساخته است ، به گونه اي که 

عطش کاذب براي اطالع رساني لحظه  به  لحظه و گام  به  گام و ارتباط مستمر غير ضروري را 

در دل بسياري از زائران به وجود آورده است. 

براي دوري از عوامل غفلت آفرين براي زائر، اين موارد پيشنهاد مي شود:

يکـ  وجود مراکزي که نغمه هاي مناسب و دوزبانه را به فواصل مشخص بين زائران پخش 

کنند؛ به  خصوص نغمه هايي که زائران را به همراهي با خود مي کشاند؛

دوـ  مبلغاني که با محوريت تبليغ چهره به چهره، از مسلط شدن فضاي غفلت و فراموشي 

بر زائر، مانع شوند؛

سهـ  استفاده بسته هاي فرهنگي مانند مسابقات کتاب خواني متناسب با فرهنگ عاشورا؛

چهارـ  به کارگيري تابلو نوشته هاي غفلت زا و هشيار کننده با محتواي اسالمي و عاشورايي؛

پنج ـ ترويج فرهنگ صحيح استفاده از فضاي مجازي و فناوري جديد.

 4. وجود جريان هاي منحرف  

امروزه يکي از آسيب هاي زيارت اربعين وجود افراد و جريان هايي است که از اين فرصت 
اجتماع محبان اهل  بيت، به  خصوص جوانان، براي اهداف خود سوء استفاده مي کنند؛ از باب 
نمونه مي توان جريان انحرافي دجال بصره را نام برد که در موکب هاي متعددي تالش داشت 
تا با اينترنت رايگان و دعوت از جوانان و نوجوانان ايران و عراق به داخل موکبشــان، آنها را 

با افکار انحرافي خود آشنا کند. 
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از آنجا که نيت اين جريان ضد مرجعيت و اقدامات خطرناک آنها ضد حکومت هاي عراق 
و ايران روشــن است، بايد تالش شود تا زائران را از عقايد انحرافي آنانـ  مانند بدعت نايب 
خاص امام زمان و نفي انحصار عدد امامان در دوازده و معرفي فردي منحرف و طرد شده از 
خاندان خود به  عنوان امام سيزدهم ـ باخبر کرد و از ترفندهاي آنان، مانند شعار »البيعة هلل« و 

خواب ديدن و استناد به احاديث ضعيف، بر حذر داشت. 

5. تالش براي کاستن از جايگاه مرجعيت راستين شيعه

در تاريخ معاصر تشــيع ايران و عراق و در پيروزي هايي که تاکنون کشــور و مردم عراق 
کسب کرده اند، جايگاه برتر و ممتاز مرجعيت شيعه با محوريت آيت اهلل  العظمي سيستاني کاماًل 

مشهود است. بايد بر حفظ جايگاه ايشان تالش کرد و نسبت به جريان هايي که در پي کاستن 

جايگاه ممتاز و مرکزي اين مرجع در عراق هســتند ، حساس بود . البته واکنش ها بايد بدور 

از هرگونه اهانت يا پاسخ غير علمي باشد و دقت شود که يکي از فلسفه هاي اصلي و اهداف 

مهم مراسم اربعين، تالش براي اتحاد و يگانگي شيعه و در افق فراتر، اتحاد مردمان حق طلب 

از هر مذهب و ديني است. 

6. کم توجهي به آثار سياسي، اجتماعي و تمدني مراسم اربعين 

در اين راســتا مي توان با تشکيل کارگاه هاي متحرک هم انديشي و نقد و تحليل درباره آثار 

تمدني اين مراســم به روشنگري پرداخت. مي توان با تشــکيل کمپين هاي ميليوني از زائران 

حســيني، مانند حمايــت از مظلومان يمن، بحرين و فوعه و کفريــا، محکوم کردن جنايات 

اســتعمارگران، تحريم کاالهاي صهيونيستي، مخالفت با ظلم و اختالس، حمايت از حجاب 

دختران شيعه و ...، از آن بهره برد. 

همچنين حضور چشــم گير نخبگان حوزوي و دانشگاهي مي تواند فرصت مناسبي براي 

ارزيابي و نقد مسير فعلي طلبه و دانشجوي شيعه و نسبت سنجي آن با مسير تمدني و نهايي 
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نهضت حســيني فراهم آورد. اين گونه اســت که طالب و دانشجويان ما مي توانند پياده روي 

اربعين را مسيري براي محاسبه و نقد خود در  امتداد دادن راه امام حسين7 و کاروان اربعين 

قرار دهند.

ج( نکات مربوط به مديريت اجرايي و شکلي

1. تمرکز بيش  از حد بر مسير اصلي نجف ـ کربال و غفلت از مسيرهاي ديگر 

 امروزه عوامل متعددي موجب شــده مســيرهاي پياده روي متعددي در عراق به  ســوي 

 کربالي معال باز شــود. مســير کاظمين به کربال، مسير کاظمين به ســامرا و مسير کنار شط 

 کربال و نجف از ديگر مســيرهاي پياده روي اســت که متأســفانه کمتر مورد توجه و رغبت 

زائــران و مبلغان اربعين حســيني قرار مي گيــرد. درحالي  که همه مســيرهايي که به زيارت 

امام7 منتهي مي شــود. ثواب پياده روي را دارد و اگر بخواهيم »افضل االعمال احمزها« )ابن 

أبي الحديــد،1404 ق، ج 19، ص83( را مالک ســنجش عمل قرار دهيم، شــايد پيمودن اين 

راه هاي خلوت تر يا کم امکانات تر از پيمودن راه شــلوغ و پرامکانات کربال و نجف، فضيلت 

بيشتري داشته باشد.

2. کم توجهي به تبليغ براي کودکان

 تعداد بســيار کودکان عراقي و ايراني در طول مسير زيارت اربعين، با توجه به اهميتي که 

تعاليم اســالمي براي پرورش ديني کودکان قائل اســت، ضرورت برنامه ريزي منسجم را به 

منظور تبليغ براي کودکان، نشان مي دهد. اين برنامه ها لزومًا نيازمند امکانات فوق العاده نيست. 

بلکه بســياري از مبلغان آموزش  ديده تربيت کودک و نوجوان در حوزه علميه قم با حداقل 

امکاناتـ  مانند کاغذ رنگي، بادکنک، مداد رنگي و... مي توانند بسياري از کودکان اربعين را به 

خود جذب کنند و خاطراتي زيبا در ذهن آنان از اين سفر مقدس باقي بگذارند؛ خاطراتي که 
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با معنويت سرشار اربعين و ياد سيدالشهدا7 آميخته  شده است. سرمايه گذاري کّمي  و کيفي 

در اين راستا قطعًا نتايج چشم گيري را در تربيت نسل  آينده خواهد داشت.

3. پرهيز از اسراف 

اســراف يکي از گناهان کبيره اســت که در قرآن کريم از آن ياد شــده و اسراف کاران را 

برادران شــيطان خوانده است )اسراء: 150(. در ســيره اهل  بيت نيز سخت گيري فراوان آنان 

براي پيشگيري از اســراف ديده مي شود )کليني، 1407ق، ج 3، ص501(. اهل  بيت ناسپاسي 

نعمت را، که اســراف يکي از مصاديق آن اســت، مايه زوال نعمت دانسته اند )تميمي آمدي، 

1366ش، ص323(. 

متأسفانه اين پديده، به شکلي آزاردهنده، در مورد غذاي مصرفي در مراسم اربعين ديده مي شود. 

ترويج فرهنگ دوري از پرخوري و آداب تغذيه اسالمي و زيارت در ميان زائران با نصب 

شعارنوشــته هاي تذکر دهنده و گنجاندن اين محتوا در ميان سخنراني مبلغان، بهبود بخشيدن 

به کيفيت غذاهايي که با آن از زائران حسيني پذيرايي مي شود، رعايت روش هاي اقتصادي و 

صرفه جويي در مصرف، مانند اســتفاده از بسته بندي و ظرف هاي کوچک، استفاده از امکانات 

بســته بندي و حمل مواد غذايي، مديريت پســماند غذاها براي مصرف آن در ميان نيازمندان 

و بيماران و زمين گيراني کــه امکان دريافت غذاي تازه و گرم را ندارند، از مهم ترين راه هاي 

برون رفت از بحران اسراف است.

4. توليد و انباشت زباله و آلودگي محيط  زيست

يکي از مشــکالت جدي بهداشتي در زيارت اربعين، استفاده بي رويه از ظروف پالستيکي 

و يک بارمصرف و انباشته شدن اين زباله هاي تجزيه ناپذير در طبيعت است و هيچ گونه تالشي 

براي بازيافت و استفاده بهينه يا جمع آوري منظم و حساب شده آن نيز صورت نمي گيرد. 
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ُكْم  امير مؤمنان7 در ســخني درباره اهميت محافظت از محيط  زيست  مي فرمايد: »...َفإِنَّ

َمْســُئوُلوَن َحتَّي َعِن اْلبَِقاِع َو اْلَبَهائِِم ...« )ســيد رضي، 1414ق، ص242(؛ »شما در روز قيامت 

حتي درباره مکان ها و چهارپايان بازخواســت مي شويد«. به نظر مي رسد بايد با فرهنگ سازي 

و تأکيد بر استفاده کمتر از اين ظروف و پرهيز از اسراف کاري در مصرف مواد غذايي، سطح 

مصرفشان را کاهش داد و با تدبيرهاي تخصصي مانند استقرار دستگاه هاي زباله سوز در طول 

مسير، از انباشته شدن زباله اطراف شهرهاي مقدس عراق جلوگيري کرد. براي مردمي و فراگير 

 شــدن اين تالش بايد بر تقدس و اهميت اين خدمت تأکيد کرد و روايات پيامبر اکرم9 و 

اهل  بيت: را در اين باب يادآور شد؛ مانند اين فرمايش رسول اکرم9 که فرمود: 

َمْن أماط َعْن َطِريِق اْلُْســلِِمنَي َما ُيْؤِذيِْم َكَتَب الل َلُه َأْجَر ِقَراَءِة َأْرَبِع ِماَئِة آَيٍة، ُكلُّ َحْرٍف 

ِمنَْها بَِعْشِ َحَسنَاٍت )طوسي،  1414 ق، ص183(. 

کسي که از ميان راه مسلمانان چيزي را که به آنان آزار مي رساند کنار بزند و از بين 

ببرد، خداوند براي او پاداش تالوت چهارصد آيه قرآن مي دهد که به ازاي هر حرف، 

ده حسنه دارد.

5. ضرورت تمرکززدايي در زيارت اربعين

امروزه زيارت اربعين به همايش مذهبي و عاطفي عظيم و بي نظيري در سراسر جهان تبديل 

شده است؛ همايشــي که آثار و برکات سياسي، اجتماعي و مذهبي آن، همه مسلمانان، بلکه 

آزاديخواهان جهان را فرا مي گيرد. از سوي ديگر گرچه نزديک شدن مادي و تقرب جسماني 

و مادي به مزور مورد تأکيد و سفارش اهل بيت است، حقيقت زيارت منوط به لمس ضريح 

و ماندن چند روزه در شهر زيارتي نيست. بر اين اساس براي مشارکت کم خطر زائران اربعين 

حسيني و برپايي سالم اين مراسم، اين مسئله تبيين شود که زيارت اربعين به حضور در شهر 

کربال در روز اربعين خالصه نمي شود. 
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هرچند براي کســاني که توانايي دارند، زيارت در اين روز، افضل اســت، اما يقينًا براي 

مديريت کردن ورود و خروج و خدمات اين جمعيت ميليوني شايسته است همگان به دنبال 

زيارت در اين روز نباشند. بلکه هرکس در بازه زماني اين موسم، که حدود بيست روز طول 

مي کشد، به زيارت رود تا ثواب زيارت اربعين را درک کند. در خود زيارت، نيز بايد براي زائر 

تبيين کرد که حقيقت زيارت فقط دســت زدن به ضريح مطهر امام7 نيست و نبايد آن چنان 

باشد که اگر زائر به جاي ايوان طالي حرم، به خاطر ازدحام جمعيت ناچار شد بيرون حرم و 

پشــت ديوارهاي گلي امام7 را زيارت کند، احساس ناکامي در زيارت داشته باشد؛ چراکه 

آزار رساندن محبان اهل  بيت: براي رسيدن به ضريح يا صحن، زيارت مقبولي را به دنبال 

نخواهد داشت. افزون بر آن گذشت که اهل بيت  توصيه کرده اند که هنگامي که زيارت کردي 

و حوائجت را طللب کردي بازگرد و در کربال نمان و آنجا را وطن خود قرار نده )ابن قولويه، 

1356، 132 »وأساله الوائج و انصف عنه و لتتخذه وطنا«(.

6. ضرورت سامان دهي کاروان هاي زنانه

حفظ حريم عفاف ميان زن و مرد در فرهنگ و تعاليم اســالم جايگاه ويژه اي دارد و مردم 

عراق و ايران،  از ديربــاز، براي ناموس حرمت خاصي قائل بوده اند. اما تأکيد بر حفظ حريم 

حجــاب و عفاف در تعاليم اســالمي به معناي محروم کردن زنــان از فعاليت هاي اجتماعي 

متناسب با وظايف ديگر آنان نيست. بلکه تعيين اين حدود، دستورهايي پيشگيرانه براي حفظ 

سالمت رواني و امنيت اجتماعي آحاد جامعه و محافظت از بنيان خانواده است. 

بــا اين مقدمه بايد گفت حضور کاروان هاي بانوان و دختران جوان در مراســم پياده روي 

اربعين، با وجود نيت پاک و ارزشــمند آنان، به داليلي چون توصيه خاص اسالم به زنان که 

توانايي جسمي کمتري دارند و ممکن است در برابر سختي هاي راه شکننده تر باشند )کليني، 

1407ق، ج 7، ص52(، و نيز توصيه به پيشگيري از مواضع تهمت خيز )سيوطي، ج1، ص336( 
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همچنين وجود عواملي چون تنوع و اختالف فرهنگي، و سن جواني در کنار مسير طوالني اين 

سفر، نبود موکب هاي مناسب و کافي، شيوه دعوت از زائر به خانه هاي خصوصي افراد براي 

پذيرايي از زوار، نياز به پشتيباني و تدارکات درخور اين کاروان ها را بيشتر نمايان مي کند. از 

سوي ديگر ضرورت دارد همراهي باتجربه و موقع شناس همراه اين کاروان ها باشد که از دور 

شدن افراد از صبغه الهي و گرفتار آمدن آنان به عوامل مختلف غفلت زا جلوگيري کند. 

پيشــنهاد مي شود که اين کاروان ها حتي االمکان با تني چند از مردان محرم خود ساماندهي 

شــوند و در موکب ها، فضاهاي بيشتري براي پذيرايي و منزل کردن از خواهران فراهم گردد. 

کمترين خطر وضعيت فعلي، مجال دادن به بروز تهمت هايي از سوي دشمنان تشيع است. 
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