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از  که  است  ماهنامه ای  اندیشه«،  »دیده بان  الکترونیکی  نشریه 
سال 1399 آغاز به کار کرده و در تالش است تا برونداد تقابل های 
اندیشه ای در فضای مجازی را به صورت تحلیلی بازتاب دهد. 
»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 
بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  کرده  پیدا 
تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 
در  موجود  اندیشه ای  محتواهای  به  مضاعف  تحلیلی-انتقادی 

فضای رسانه ای را مبرهن می سازد.
کیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(  »دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأ
نخبگان  گاه سازی  آ و  تبیین  را  خود  رسالت  تبیین،  جهاد  برای 
جامعه از جریان تحریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس 
با ارائه خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح 
مسائل انضمامی، به نقد منصفانه و عالمانه پروژه های روشنفکرانه 

و خوانش های ناصواب می پردازد.
این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 
و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 
دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 
خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 
کالن طیف های مختلف اندیشه ای به منظور تبیین تقابل های 
که تولیدکنندگان این  مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است 

نشریه دنبال می کنند.
تولیدات  از  است  گزارشی  اندیشه،  دیده بان  از  شماره  هر  ع 

َ
َمطل

دل  از  که  کشور  علمی  و  رسانه ای  فضای  در  موجود  اندیشه ای 
می گردد.  استخراج  پژوهش،  نیاز  مورد  محورهای  مهمترین  آن، 
گزارش نفیًا و اثباتًا مورد تایید یا رد  که مطالب این  بدیهی است 
کدام از این محورها، موضوع  تولیدکنندگان نشریه نمی باشد. هر 
مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« 
خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر راهکارهای نظری و اجرایی نسبت 
به  مقاالت  نویسندگان  توسط  باشد،  داشته  وجود  محورها  آن  به 

مخاطبین عرضه خواهد شد.
این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 
اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 
کنند و با ایراد  کمک  و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه 
انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

موسسه شناخت پژوهان رسانه فعال 
محتواهای  تحلیل  و  رصد  زمینه  در 
توسعه  و  مجازی  فضای  اندیشه ای 

علوم شناخ�ت و سواد رسانه.

www.shenakht.net
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14 ن  1. تحلیل و شناخت پدیده اربع�ی
14 الف( رویکرد دی�ن 
18 ب( رویکرد جامعه شناخ�ت 
22 ن  2. برریس کارکردهای پدیده اربع�ی
22 الف( �پ ریزی تمدن اسالمی 
26 ب( مقدمه سازی ظهور منجی 
27 ج( فرهنگ سازی و تربیت اخال�ت 
29 فت های اقتصادی و سیایس  د( پی�ش
30 ه( تبلیغ دین در جهان 
32 ن   3. آسیب شنایس پدیده اربع�ی

52 1. ساحت فلسفی 
52 الف( معا�ن نفس االمری 
57 ب( آرمانشهر یا مدینه فاضله 
61 ج( اعتباریات اجتماعی 
63 2. ساحت دی�ن و فقهی 
63 الف( مدل امام_امت 
73 ب( هجرت و نرصت الهی 
75 ن  ج( جهاد تمک�ی
77 د( عزاداری بر مصیبت 
79 3. ساحت اجتماعی 
80 الف( چیس�ت مناسک 
80 ب( چرا�ی و کارکرد مناسک 
84 ج( مناسک اسالمی  
85 د( مناسک عاشورا�ی و اربعی�ن 

بخش اول
گزارش رصد
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 فصل اول
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88 1. توصیف هنجاری 
88 الف( زیارت در اسالم 
89 )ع(  ن ب( زیارت امام حس�ی
91 ن  ج( زیارت اربع�ی
92 2. توصیف تاریخی 

97 ن  1. نقدهای وارد بر منسک اربع�ی
97 الف( نقدهای اقتصادی 
98 ب( نقدهای اجتماعی 
99 ج( نقدهای سیایس 
101 د( نقدهای دی�ن 
104 ه( نقدهای فلسفی 
108 ن  2. ریشه یا�ب نقدهای وارده بر منسک اربع�ی
108 )ع(  الف( اهداف نهضت حسی�ن
111 ب( اسناد تاریخی و روا�ی 
112 ج( فلسفه مناسک 
114 ن  3. قابل نقدبودن فعل کنشگران در منسک اربع�ی

بخش دوم؛ تحلیل
فصل دوم
ن کنشگری افراد در مراسم اربع�ی

بخش دوم؛ تحلیل
فصل سوم
ن منشاء نقد و آسیب شنایس  پیاده روی اربع�ی
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سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر

در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی طرح نابودی مسئوالن عالی رتبه مملکت در راس فعالیت های 
استکبار جهانی و دشمنان انقالب قرار داشت. یکی از ثمرات تصمیمات شیطانی آنها،  فاجعه 
جانگداز هشتم شهریور 13۶۰ بود که منجر به شهادت محمد علی رجایی رییس جمهور و 

محمد جواد باهنر نخست وزیر کشورمان شد. 
محمد علی رجایی در سال 13۵۸ مسئولیت 
وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفته و در زمان 
وزارت خود موفق به دولتی کردن تمام مدارس شد. 
سپس به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس 
 1۸ تاریخ  در  و  شد  انتخاب  اسالمی  شورای 
مرداد ۵۸ با رای قاطع نمایندگان به عنوان اولین 
نخست وزیر جمهوری اسالمی ایران معرفی شد. 

حجت االسالم دکتر محمد جواد باهنر نیز که 
به   13۵7 سال  در  خمینی)ره(  امام  فرمان  به 
بود،  درآمده  اسالمی  انقالب  شورای  عضویت 
سرانجام در کابینه محمد علی رجایی به سمت 
وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. پس از فاجعه 
جمهوری  حزب  دفتر  در  بمب گذاری  شوم 
اسالمی و شهادت دکتر بهشتی، شهید باهنر به 
عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسالمی انتخاب 
شد و به دنبال انتخاب شهید رجایی به سمت ریاست جمهوری، به عنوان نخست وزیر 
جمهوری اسالمی به مجلس معرفی شد که با رای قاطع مجلس به تشکیل کابینه خود پرداخت.
، مردم به خیابان ها ریختند و ایران در سوگ رئیس  بعد از شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر
جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز نهم شهریور ماه سال 13۶۰ مردم 
در مقابل مجلس تجمع کرده و پیکر او و شهید باهنر را تا بهشت زهرا مشایعت کردند. برای 
گرامیداشت خاطره این عزیزان هفته اول شهریورماه به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.
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وفات سید حسن مصطفوی

مصطفوی  سعادت  حسن  سید  آیت اهلل 
متولد سال 131۵ در قاین خراسان جنوبی 
سعادت  محمد  سید  آیت اهلل  فرزند  و 
مصطفوی است. ایشان از شش سالگی 
به همراه خانواده به تهران مهاجرت نموده 
تحصیالت مقدماتی را در تهران طی کرد و 
در ضمن تحصیل، نزد پدر خود به تحصیل 

دروس حوزوی می پرداخت. 
وی سپس وارد مدرسه علمیه رضائیه شده 
و 11 سال در درس بزرگانی همچون آیت اهلل 
حاج شیخ محمدتقی آملی،آیت اهلل حاج 
سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و حاج شیخ 

محمدحسین تهرانی نجفی حاضر شد. 
این عالم وارسته در سن 3۰ سالگی به درجه 
ایشان  آمد.  نائل  و اصول  فقه  در  اجتهاد 
رسائل،  اشارات،  شرح  تدریس  بر  عالوه 
مقاالت  و  کتب  شیخ الرئیس،  شفای  و 
مختلف  زمینه های  در  نیز  متعددی 

فلسفی از خود به یادگار نهاده است. 
دانشگاه امام صادق)ع( آخرین منزلی بود 
که این استاد نخبه، به مدت ۶ سال ریاست 
آن را به عهده داشته و سالهای متمادی گروه 

فلسفه و کالم آن را هدایت می نمود. 
بیماری  دوره  یک  تحمل  از  پس  آیت اهلل 
ظهر روز یکشنبه ۶ شهریور 1۴۰1 دار فانی را 

وداع گفت.

مهم ترین رویدادهای جهان اندیشه/ شهریور  1401
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سالروز ابوریحان بیرونیهمایش عرفان اهل بیتی

و روح این استاد ذوفنون ملکوتی شد.

ابوریحان بیرونی دانشمند به نام ایرانی است 
می زیست.  غزنوی  و  سامانی  دروه  در  که 
وی در سوم ذی حجه سال 3۶۲ قمری در 

اطراف کاث در خوارزم متولد شد. 
او ۲۵ سال ابتدای زندگی خود را در شهر 
کاث گذراند و در آنجا به آموختن علوم فقه 
و الهیات، ریاضیات و نجوم مشغول شد. 
ابوریحان در دوران جوانی با ابن سینا که در 

آن زمان نوجوان بود، مکاتبه داشته است.
با سقوط سلسله آل فریغون، زادگاهش را 
به مقصد بخارا ترک کرد و به نزد امرای آل 
امنیت حمایت  از  که  رفت. وی  سامان 
به راحتی  شد،  برخوردار  سامان  آل 
سفرهای خود را در پیش گرفته و به گرگان 
»آثارالباقیه  معروف  کتاب  و  رفت  ری  و 

عن القرون الخالیه« را نگاشت. 
عرصه  دو  با  سفرها  همین  در  ابوریحان 
به  نسبت  و  شد  آشنا  نجوم  و  ریاضی 
پیداکردن قطر زمین دغدغه مند گشت. او 
سپس به زادگاه خود برگشت و  به دربار آل 

مامون رفت. 
ابوالعباس  مشاور  سال  هفت  ابوریحان 
که  مامون بود و آن قدر معتمد او شده بود 
امیر وی را به سفرهای سیاسی می فرستاد. 
با شکست دربار آل مامون و روی کارآمدن 
محمود غزنوی، ابوریحان نیز به غزنه رفته و 
بعد از آن در لشکرکشی سلطان محمود به 
هند، او نیز به همراه لشکر غزنوی، راهی هند 

شد و در سن ۸۰ سالگی از دار دنیا رفت.

در شهریورماه امسال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، نخستین هم اندیشی همایش 
عرفان اهل بیتی با موضوع »ماهیت، منطق و ضرورت عرفان اهل بیتی« را با همکاری 
ع(،  موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی پویندگان انوار توحید و   مجمع جهانی اهل بیت)

موسسه فرهنگی هنری تعامالت الهیات دانان شیعه و کلیسای کاتولیک برگزار کرد.

 این هم اندیشی با حضور و ارائه آیت اهلل رضا رمضانی گیالنی، حجج اسالم علی شیروانی، 
مهدی علیزاده، مسعود آذربایجانی، آقای محمدمهدی گرجیان، دکتر رضا الهی منش، 
محمد  آقایان  و  عارفی  الیاس  فضلی،  علی  فرهودی،  مصطفی  امینی نژاد،  علی  استاد 
فنایی اشکوری و اصغر نوروزی برگزار شد. همچنین دبیری علمی این نشست بر عهده 

حجت االسالم محمدجواد رودگر مدیر گروه عرفان پژوهشگاه بود. 
اساتید حاضر در این نشست با تاکید بر اینکه انسان هرقدر در وادی عرفان به پیشرفت 
برسد، از شریعت بی نیاز نمی شود بلکه نیاز او بیشتر هم خواهد شد، تاکید کردند که باید 
ع( تشکیل شود و به تعبیر عالمه جوادی آملی چند  لجنه ای برای بحث عرفان اهل بیتی)

قرن در این زمینه فعالیت انجام گیرد. 
پیشنهاد دیگر این اساتید تهیه موسوعه ای عرفانی در یک نظام منطقی و منتظم است که 
کارایی زیادی دارد. همچنین ایشان بر لزوم شناساندن شخصیت های دارای ُبعد فقهی و 

عرفانی  مثل عالمه طباطبایی به نسل جوان تاکید کردند. 
سومین پیشنهاد این اساتید در زمینه نشر عرفان اهل بیتی در جامعه، استخراج آموزه های 
و  نوجوانان  جذب  و  جلب  برای  ع(  بیت) اهل  و  شیعه  عرفای  غنی  منابع  از  کاربردی 

جوانان  است.
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احیای بحث در باب قانون حجاب و گشت ارشاد

فوت خانم مهسا امینی به دلیل حضور ایشان در مرکز پلیس امنیت اخالقی، در اواخر 
شهریور به تیتر اول رسانه های خبری و تحلیلی ایران و جهان تبدیل شده و بهانه ای را 
به دست دشمنان انقالب اسالمی داد تا بتوانند با سوارشدن بر موج اعتراضات مردمی، 
صحنه های دلخراشی از اغتشاشات پرخشونت را در خیابان های ایران رقم زده و بار دیگر 

خباثت خود را به مردم ایران ثابت کنند.
در ساحت نخبگانی نیز تحت تاثیر این اتفاقات، نشست ها، مناظره ها و سخنرانی های 
زیادی حول موضوع »حجاب اجباری« و »گشت ارشاد« شکل گرفت و مباحث اندیشه ای 

مختلفی مطرح شد. 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی یکی از فعال ترین رسانه هایی بود که در این بین توانست 
با برگزاری مناظره ها و نشست های چالشی و جدی، گفتمان فرهنگ دینی در زمینه های 

مختلف حجاب و امر به معروف را به نقد و نظر بگذارد. 
شبکه خبر در قالب گفتگوی ویژه، مناظره ای را با حضور غالمحسین کرباسچی، عبداهلل 
گنجی و همراهی تلفنی صادق کوشکی برگزار کرده و در باب اصالح قانون گشت ارشاد، 

راهکارهایی را ارائه داد. 
اما جدی ترین برنامه نخبگانی دراین سطح مربوط به برنامه »شیوه« در شبکه ۴ سیماست 
که با برگزاری مناظر ه های مختلف، تا حد زیادی نظر گروه های مختلف فکری را منعکس 

ساخت. 
و  تقی  آزادارمکی  و  فیاض  ابراهیم  شریعتی،  سعید  و  محبی  جلیل  آقایان  بین  مناظره 
همچنین آقایان بیژن عبدالکریمی و شهریار زرشناس در باب قوانین مربوط به حجاب و 

پوشش در جمهوری اسالمی از مهمترین مناظرات این برنامه به شمار می روند.

استعفای مرجعیت عراق

سید  آیت اهلل  امسال،  شهریورماه  هفتم 
تقلید  مرجع  حائری  حسینی  کاظم 
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  عراق  شیعیان 
از  بیماری  و  جسمی  ناتوانی  دلیل  به  که 

مرجعیت انصراف می دهد. 
سید  شاگردان  از  و  زاده 1317ش  ایشان 
محمدباقر صدر است که پس از شهادت 
ایشان، مرجعیت دینی و سیاسی حامیان 

خاندان صدر را در عراق عهده دار شد.  
تألیفات  دارای  وارسته  عالم  این 
االصول«،  »مباحث  همچون  ارزشمندی 
»الکفاح  االسالمیة«،  الحکومة  »أساس 
فی  األمر  »والیة  و  االسالم«  فی  المسلح 
از  که مسائل مهمی  الغیبة« است  عصر 

احکام دینی را تبیین می نمایند. 
اینکه  ضمن  اخیر  بیانیه  در  ایشان 
نمایندگان خود را از دریافت وجوهات منع 
کرد، مقلدان خود و شیعیان را به تبعیت 
خامنه ای  آیت اهلل العظمی  از  اطاعت  و 
را شایسته ترین فرد  ایشان  و  کرده  دعوت 

برای رهبری امت اسالم دانست. 
در بیانیه آیت اهلل حائری همچنین آمده 
بهره بردن  با  بخواهد  هرکسی  که  است 
عراق  مردم  میان  صدر  شهید  دو  نام  از 
فاقد  که  حالی  در  و  بیندازد  اختالف 
درجه اجتهاد و دیگر شرایط الزم است، 
بخواهد رهبری شرعی را بر عهده بگیرد، 

از صدری ها نیست.
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تحریف ذاتی یا عرضی دین

بحث درباره ذاتی و عرضی دین که گاه از آن به گوهر و صدف دین، مقاصد درجه یک 
گلوبال و احکام لوکال نیز تعبیر  ابزار دین و احکام  ، غایات دین و  و مقاصد درجه دو
می شود، از مقوالت مهم و اثرگذار در زمینه دین شناسی است که حتی در بین روشنفکران 

که داعیه دار  بحث از آن هستند هم مخالفان و موافقان را به جان یکدیگر انداخته است. 
برای مثال نزاع آقایان عبدالکریم سروش و محسن کدیور بر سر ضروریات دین، پیام های 
زیادی را در فضای مجازی منتشر کرده و برخی همچون آقای حسن محدثی با ادبیات 

جامعه شناسانه در سدد توجیه و خاتمه دادن به آن برآمدند.  
گاه عرضیاتی وارد دینداری مردم  از نظر این افراد با گذشت زمان از زمان نزول دین، ناخودآ
که بحث های نظری پیرامون  شده و جامعه از ذاتیات فاصله می گیرد و در اینجاست 

تفاوت های دین و دینداری پدید می آید.
آقای حجت اهلل نیکویی نویسنده ای که سابقه 
اسالم  اصولی  مبانی  با  مخالفت  در  طوالنی 
نظیر وحی و امامت دارد، در تازه ترین درسگفتار 
خویش به مساله تحریف قرآن نظر انداخته و 
معتقد است که ادعای روشنفکران دینی مبنی 
پاسخگویی  توانایی  دین،  ذات نداشتن  بر 
این  ندارد.  را  قرآن  تحریف  معروف  شبهه  به 
که از وبسایت نیلوفر منتشر شده،   درسگفتار 
اندیشمندان  سوی  از  را  زیادی  اعتراضات 

مسلمان متوجه آقای نیکویی کرده است. 

آقای جعفر نکونام   ، در جدی ترین اظهارنظر
استاد علوم و حدیث دانشگاه قم، هم نظریه 
ذات نداشتن دین که از سوی تجدیدنظرطلبان 
دینی)به قول آقای نیکویی( مطرح می گردد را 
کشیده و هم ادعاهای نواندیشان  به چالش 
دینی)مثل آقای نیکویی( در باب تحریف قرآن 
را ناشی از عدم فهم فلسفه وحی و همچنین 
مقایسه اسالم با دیگر ادیان ابراهیمی می داند. 

برنامه تلویزیونی عالمت

»عالمت«  تلویزیونی  میزگرد  و  گفتگو 
در  امسال  شهریورماه  که  است  برنامه ای 
1۲ قسمت از شبکه دو سیما پخش شد. 
محور اصلی این برنامه شناسایی عالمات 
فرهنگ حسینی و یزیدی در سبک زندگی 
حجت االسالم   که  است  امروز  جامعه 
قنبریان  محسن  حاج شیخ  والمسلمین 
آن را با بررسی مباحث تاریخی مرتبط با 

جامعه معاصر عاشورا، پیش بردند. 
شکل  به  اول  قسمت  شش  در  ایشان 
مشخص در مورد فسق یزیدیان، نمونه ها 
در  میزانش  و  ابعاد  و  آن  مثال های  و 
در  و  گفته  سخن  امروز  و  دیروز  جامعه 
با  مقابله  راه های  به  دوم  قسمت  شش 
عفیفانه«  »زندگی  پرداختند؛  فسق  این 
و  حوزه  استاد  این  که  است  عنوانی  نام 
دانشگاه برای مدل فرهنگی پیشنهادی 
و  خانوادگی  حاکمیتی،  رده  سه  در  خود 

فردی انتخاب کردند. 
برنامه  تهیه کننده  اکرمی،  سیدمجید 
روزنامه  با  مصاحبه  در  »عالمت« 
دیگر  با  برنامه  این  تمایز  وجه  جام جم 
رویکرد  بر  تاکید  را  عاشورایی  برنامه های 
دشمن شناسانه توصیف کرد.  وی هدف 
شناساندن  را  برنامه  این  ساخت  از  خود 
رذایل اخالقی  و فرهنگی جماعت یزیدی 
و  کرده  توصیف  نوجوان  و  جوان  نسل  به 
امام  متفاوت  عملکرد  فهم  را  آن  نتیجه 
ع( و برادرشان در مواجهه  حسن مجتبی)

با ظلم دانستند. 
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   سرمقاله

سنت های  از  یکی  اربعین  پیاده روی 
دینی است که از دیرباز بین شیعیان رواج 
داشته و الگوگرفته شده از بازگشت کاروان 
مزار  زیارت  برای  معلی  کربالی  به  اسرا 
سیدالشهدا)علیه السالم( در چهلمین روز 

از شهادت آن حضرت است. 
حضور میلیونی مسلمانان از اقصی نقاط 
از  یکی  به  را  آن  مراسم،  این  در  جهان 
کرده  بزرگترین اجتماعات بشری مبدل 
مراسم  این  امروز  حرارت  و  شور  است. 
مدیون زحمت علمایی همچون آیت اهلل 
شیعیان  )زعیم  شاهرودی  سیدمحمود 
و  اصفهانی(  ابوالحسن  سید  از  بعد 
که  است  زنانی  و  مردان  خون   مرهون 
کعبه عاشقی در مقابل  برای رسیدن به 
فدا  را  خود  جان  و  ایستاده  بعثی  یم  رژ
حسن  امام  بیان  این  به  که  چرا  کردند؛ 
یارت  ز که  دارند  اعتقاد  ع(  عسکری)

اربعین، جزو نشانه های مؤمن است. 
و  پژوهشگران  اربعین  ایام  در  هرساله 
تحلیل گران بحث های زیادی را در باب 
داده  صورت  مذهبی  مراسم  این  بررسی 
کارکردها ی آن در مسیر  که غالبا ناظر به 
آماده سازی جوامع بشری  و  تمدن سازی 

برای ظهور منجی آخرالزمان است. 
تا  دارند  سعی  دینی  رویکردی  با  برخی 
اربعین را بستری برای نشر معارف دینی در 
سطح بین المللی بدانند و برخی با رویکرد 
همچون  مولفه هایی  جامعه شناختی، 
همبستگی، همزیستی مسالمت آمیز و از 

بین رفتن طبقات  را  برجسته می سازند.
فارغ از این بحث ها با تفحص در مسائل 
دو  که  کرد  اذعان  می توان  مطرح شده 
و  اربعین  پدیده  مبحث ماهیت شناسی 
همچنین  آسیب شناسی آن، کمتر از بقیه 

مباحث مورد توجه قرار گرفته اند؛ از این رو دیده بان اندیشه به مقتضای رسالت تبیین گرایانه 
خود در این شماره سعی دارد تا تحلیل های مختلف و ممکن در باب ماهیت این پدیده و 

همچنین منشا آسیب های موجود در باب آن را بررسی نماید. 
بدون آشنایی با چیستی یک شی، سخن گفتن از کارکردهای آن اگرچه ممکن ولی راه به 
، ماهیت و چیستی پدیده اربعین  جایی نخواهد برد؛ از این رو الزم است تا قبل از هرچیز
و  نقدها  از  بسیاری  دارد؛  نیز  دیگری  فایده  اربعین،  پدیده  ماهیت  تبیین  گردد.  روشن 
آسیب هایی که منتقدین این جریان مطرح می کنند، بخاطر عدم آشنایی با ذات این پدیده 
است؛ همچنین این نقدها غالبا ناظر به کنشگری افراد است و بخاطر مغالطه ای پنهان، به 

خود پدیده اربعین سرایت داده شده است. 
از این رو الزم است تا پس از آشنایی دقیق با ماهیت این پدیده، نقدهای وارده بر آن 
بررسی و رابطه آنها با ذات اربعین روشن گردد. بر این اساس شماره حاضر در سه فصل 

تدوین شده است:
فصل اول: ماهیت شناسی پدیده اربعین

یکی از راه های شناخت پدیده اربعین، بررسی ماهیت خود آن فارغ از کنشگری افراد است؛ 
بررسی ماهیت این پدیده پرداخت. در ساحت  به  از سه ساحت می توان  بدین منظور 
فلسفی می توان از اتحاد افراد ذیل معانی حقه نفس االمری سخن گفت؛ همچنین می توان 
اربعین را مصداق کوچکی از آرمانشهر اسالمی دانسته یا آن را به عنوان یک اعتبار برگرفته از 

واقعیت توصیف کرد. 
در ساحت دینی و فقهی نیز می توان اربعین را ذیل مولفه هایی همچون مدل امام_امت، 
هجرت و جهاد تمکین تعریف نمود. در نهایت در ساحت اجتماعی باید اربعین را به مثابه 

یک منسک دینی مورد بررسی قرار داده و ویژگی های آن را بررسی کرد.
فصل دوم: کنشگری افراد در مراسم اربعین

در مقام کنشگری افراد در مراسم اربعین از دو موضوع می توان سخن گفت؛ موضوع اول 
ناظر به توصیفات هنجاری است که روایات موجود در این زمینه برای آداب این مراسم و 
کنشگری در آن بیان کرده اند؛ موضوع دوم نیز ناظر به توصیف تاریخی حضور افراد در این 

مراسم طی سالهای اخیر است که تجربیات مختلفی را به ثبت رسانده اند.
فصل سوم: منشا نقد و آسیب شناسی پیاده روی اربعین

به طور کلی می توان نقدهای وارده و آسیب های مطرح شده در باب مناسک عزاداری مثل 
مراسم اربعین را ذیل پنج نوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دینی و فلسفی دسته بندی 
کرد. نکته مهم در زمینه این نقدها آن است که باید در مقام ریشه یابی از عدم فهم اهداف 

نهضت حسینی، عدم استناد به منابع صحیح و عدم درک فلسفه مناسک یاد کرد. 
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که آسیب های موجود در مورد کنشگری افراد، 
ناظر به اختیار و اراده آنان بوده و خدشه ای به ماهیت، مبانی و حتی روایات موجود در باب 

پدیده اربعین وارد نمی کند.
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مهمترین پیام های رسانه ای  پیرامون
موضوع پیاده روی اربعین



تحلیل و شناخت پدیده اربعین

1- رویکرد دینی

2- رویکرد جامعه شناختی

 منشأ تحقق پدیده
اربعین

 نقص عقالنیت
ابزاری مدرن

 روش مناسب
تحلیل اربعین

 نقص جامعه شناسان
در تحلیل اربعین

 نقض نظریات
مطرح شده

 پیشینه و اعتبار
پدیده اربعین

 نقص جامعه شناسی
موجود

آیت اهلل علوی گرگانی

محمدتقی سبحانی

علی مهجور

سید حسین شرف الدینحسین کچوئیان

علیرضا شجاعی زند

احمد رهدارمحمود ریاضت

سعید طاووسی مسرور

عبدالحسین خسروپناه

یداهلل حاجی زاده

علیرضا شجاعی زند

احمد نادری

حمید احمدی

محبت و مودت

مشیت الهی

پیشینه  روایی و فرهنگی

 از طریق معنا و درونیات
کنشگران

از طریق عقل محض
احساس و عواطف

عدم اعتبار سندی

امتداد عاشورا

سندیت روایی و تاریخی

نظریه کارناوال اجتماعی

نظریه جهانی شدن

 محورهای کلی
رصدشده در  باب

پیادهروی
اربعین
حسینی



کارکردهای اربعین

آسیب شناسی اربعین

 پیشرفت های
سیاسی و اقتصادی

تبلیغ دین در جهان  فرهنگ سازی و
تربیت اخالقی

 تحقق تمدن
اسالمی

 مقدمه سازی ظهور
منجی

سید محمود سامانیان
سید احمد متولی حسینی افضل الشامی

علیرضا پیروزمند

مهراب صادق نیا

مسعود معینی پور

حسن رحیم پور ازغدیحسین هاشمیان حسین الهی نژاد

نصیر عابدینی

محمدحسن رحیمیانعلی مهدیان

حسین محمدی سیرت

خدامراد سلیمانیان

آیت اهلل حائری شیرازی

 تحوالت اخالقی در
اربعین

لشکرکشی نظامی مسلمانان  تحقق جامعه مهدوی در
اربعین

 تشدید قدرت سیاسی
شیعه

نقض اتحاد مسلمین

 پیشرفت اقتصادی جوامع
شیعی

 تحوالت فرهنگی در
اربعین

تلفیق اخالق و سیاست ارتباط اربعین با مهدویت

 عرفی شدن و
صورت گرایی

وحدت امت اسالمیتحول سبک زندگی

تلفیق هویت ها

 الگوسازی تاریخی مقوله
انتظار

 لزوم جهانی سازی شعارها
در اربعین

مصطفی جمالی

 تشکیل سبک زندگی
اسالمی



1. تحلیل و شناخت پدیده اربعین

تحلیل های ناظر به شناخت پدیده اربعین 
را می توان به دو رویکرد کلی تقسیم کرد:

الف( رویکرد دینی

در این دو رویکرد، چند مساله مورد بررسی 
قرار می گیرد:

یک: روش مناسب تحلیل پدیده اربعین

علیرضا شجاعی زند در یادداشتی، پس از 
اشاره به دو تلقی نادرست از مراسم اربعین، 
را  این پدیده  برای فهم صحیح  الزم  شرط 

بیان می کند: 
»به چند تلقی ناصواب از اربعین هم اشاره 
کنم. اربعین درواقع یادآور حرکت حضرت 
زینب و امام سجاد علیهماالسالم است 
در زنده نگه داشتن اهداف بلند عاشورا. 
از  ناصوابی  برداشت های  این،  وصف  با 
آن شده که نه در تعالیم مذهبی ما وجود 
کاروان  این  به  که  مردمی  بین  نه  و  دارد 

می پیوندند، مطرح است. 
سنت  از  الهام  با  کسانی  به عنوان مثال 
مسیحی، از آن به تقدیس رنج تعبیر کرده اند 
و پیاده روی را هم به سختی انداختن خود 
برای کاستن از عذاب وجدان تنهاگذاشتن 

ع( معنی می کنند. حضرت اباعبداهلل )
ساده سازی  و  ساده نگری  از  ناشی  این 
مفرط پدیده های پیچیده و پنهان است 
و نگاه شیئیت و فارغ از معنا به کنش های 

معطوف به ارزش انسان ها. 
بعضی هم در مقابل، عنصر تفرج و تفنن 
و اهتمام بدان  را در آن برجسته دیده اند 
را موجب تغافل از دیگر ابعاد مهم تر دین 
این  اگر  که  می گویند  دردمندانه  و  یافته 
سرمایه اجتماعی و انرژی و هزینه سرشار در 
مسیرهای دیگری صرف می شد؛ مثًال در 
راه مبارزه با فقر یا آبادانی و توسعه کشورهای 
گران سنگی  دستاوردهای  چه  اسالمی، 

برای مسلمانان به همراه می آورد.
توصیه های  قبیل  این  بیان  در  ایشان 
مشفقانه دچار دو خطای بنیادی هستند. 
اوًال بیش ازحد بر تجزیه دین و دینداری به 
ابعاد و مؤلفه ها و استقالل بخشی و مقابل 

نشانی آن ها اصرار می ورزند. دین کل یکپارچه ای است که تجزیه و رجحان بخشی به ابعاد 
مختلف آن، می تواند رهزن باشد. 

ثانیًا دچار یک تلقی ساده و مکانیکی از جهت دادن به مردم و به راه انداختن حرکت های 
گسترده مردمی هستند و نمی دانند که پیدایی این پدیده با چنین عظمتی در این برهه از 
تاریخ، حاصل یک تالش مستمر 1۵ قرنی در علن و خفا و از بیرون و درون و در عمل و نظر 
بوده است و شاید هیچ یک از کنشگران و مروجان آن در طول تاریخ به سرانجام و آثار آن 

فکر نمی کردند. 
همچنان که مشارکین و ناظرین امروز هم هیچ توجهی به آثار و جلوات آشکارنشده آن در 
، یادآوری و تکریم حماسه ای در گذشته است؛ اما به شدت  آینده ندارند. اربعین به ظاهر

متعلق به اکنون ماست و رو به سوی آینده دارد و در حال رقم زدن آن.
اگر بخواهیم به فهم بهتری از اربعین برسیم، باید آن را بیش از آثار و نتایج، از طریق تأمل در 
انگیزه های مشارکین که از جنس »وجودی« است، دنبال کنیم. در این صورت کمیت ها و 

کارکردهای آن اگرچه شگرف اند؛ اما فرع بر ماجرا هستند. 
اربعین را باید در کیفیت های غالبًا پنهانش جست و از طریق روح و معنایی که به کنشگران 
می بخشد، کشف کرد. باید از جایگاه ناظر خودبزرگ بین بیرونی پایین آمد و به درون آن وارد 
شد و در آن حضور یافت و مشارکت جست و در امواج آن غرق شد و گم شد؛ تا در انتهای 
راه و پس از بازگشت و قطع آن مغناطیس، به یادآوری آنچه بر تو گذشته و بازگویی آنچه 

نصیبت شده، بپردازی. 
درک پدیده های معنادار در سطح فردی و اجتماعی، مستلزم چنین همدلی هایی هستند 
و بلکه فراتر از آن، نیازمند درگیری وجودی اند. در این صورت کمیت ها جلوه دیگری فراتر از 

جداول اعداد و شکستن رکورد پیدا می کنند و کارکردها نیز سرشار از معانی خواهند شد «1
او همچنین رویکرد صحیح در تبیین اربعین را نیز مورد تأکید قرار می دهد و تالش برای شناخت 

این پدیده با رویکردی کارکردگرایانه را بی ثمر می شمارد: 
»مایل نیستم اربعین را از جنبه کارکردی ببینم. متوقف ماندن در این وجه از ماجرا باعث 
می شود تا الیه های عمیق تر آن، مغفول و در سایه بماند و حتی قربانی جنبه های کارکردی 

و کالن آن شود.
می دانید که توجیهات و تبیین های کارکردی از دین برای دینداری، بسیار آسیب زا است؛ 

خصوصًا اگر با اطالق و انحصار همراه باشد و به کنشگران منتسب شود.
نگاه کارکردی، ناظرین را هم از فهم درست و تبیین صائب پدیده های دینی بازمی دارد. آنجا 
میدان عاشقی است و عاشقان اباعبداهلل با تمام وجودشان حضور می یابند؛ با قطع نظر از 

آثار و پیامدهای بیرونی اش و بی اعتنا به نگاه و قضاوت ناظران آن. 
پیشران حاضران در صحنه، تنها انگیزه های دینی ایشان است؛ پیش و بیش از آنی که 

نتایج و ثمرات اجتماعی و سیاسی این حرکت برایشان مهم باشد.«۲ 
محمود ریاضت نیز مسئله را از جهتی دیگر بررسی می کند و با تقسیم بندی عقل انسان به دو 

نوع مصطلح و محض، ابزار الزم برای فهم اربعین را تعیین می نماید: 
»عقل مصطلح نفع گرا و عقل محض حق گرا می باشد. مبانی عقلی غرب، جزء عقل مصطلح 
ع(  حساب می شوند. این چنین عقلی هرگز نمی تواند مسئله اربعین و به طورکلی امام حسین)
را درک و تجزیه وتحلیل کند. در مقابل، عقل محض با توجه به حق گرایی می تواند این مسئله 

را به راحتی درک و تجزیه وتحلیل کند. 
عقل مصطلح ظلم را در مواردی توجیه می کند. در صورتی که عقل محض با مشاهده ظلم 

1.  علیرضا شجاعی زند، پدیده شناسی اربعین، روزنامه فرهیختگان، 1۰ آبان 139۶.
۲.  همان.
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مقابل آن ایستادگی می کند. پس درنتیجه، عقالی غربی هرگز نمی توانند با عقل مصطلح به 
ع( بپردازند.  تجزیه وتحلیل ظلم انجام گرفته به امام حسین)

را  که هنوز عقل  گفت  آنان  به  باید  این حرکت غیرعقالنی می باشد؛  عده ای می گویند 
نشناخته اند و در تعریف عقل دچار مشکل هستند. 

در مواقعی نفس جای عقل را می گیرد؛ ازاین رو می گویند اربعین غیر عقلی است؛}دلیل این 
سخن آن است که{نفس نمی تواند تحلیل کند.}رمز آن که{غربی ها نیز نمی توانند تحلیل 

کنند، همین است که با نفس خود مشاهده می کنند.«1

دو: منشأ ظهور و تحقق پدیده اربعین

مسئله مهمی که برخی از متفکران تالش کرده اند آن را در فضای اندیشه اسالمی تبیین کنند، 
منشأ ایجاد رخداد اربعین است؛ آیت اهلل علوی گرگانی ریشه این حرکت را از نوع محبت  و 

مودت می دانند: 
»خدای متعال، محبت و جاذبه امام حسین علیه السالم را چنان در دل ها قرار می دهد که 
همه متوجه آن مرکز می شوند و با جان ودل می روند. حتی بعضی ها را می بینید که امکانات 
مادی آن ها کفاف نمی کند، ولی قرض می کنند تا اربعین را در محضر مبارک امام حسین 
علیه السالم باشند. علت این امر چیست؟ چطور شد که جذبه حسینی این قدر در دل ها 
اثر گذاشته است؟ دلیل آن همان است که خود امام زمان در زیارت اربعین بیان کرده اند: 
ه«؛ یعنی امام حسین 

َ
الل

ّ
ِه َو ِحیَرِه الَض

َ
 ِعباَدَک ِمَن الَجهال

َ
 ُمهَجَتُه ِفیَک ِلیْسَتْنِقذ

َ
ل

َ
»و َبذ

علیه السالم خون قلبش را در راه خدا داد تا بندگان از گمراهی نجات پیدا کنند.«۲
، منشأ این حرکت را از نوع احساس می داند:  حجت االسالم رهدار نیز با بیانی دیگر

»ما برای فهم جنس حرکت در جامعه انسانی باید در ساختار وجودی انسان تأمل داشته 

، 17 آبان 139۶. 1.  محمود ریاضت، تحلیل اربعین با عقل نفع گرا ممکن نیست، خبرگزاری مهر
۲.  آیت اهلل علوی گلپایگانی، پنجمین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین در حرکت به سوی جامعه آرمانی، خبرگزاری 

شبستان، ۲۶ آبان 139۴.

مجالس  می بینید  که  همان طور  باشیم. 
اگر  است.  شلوغ  بسیار  ع(  حسین) امام 
قرار بود که همه بحث ها در مراسم عزاداری 
باشد،  عقلی  و  علمی  ع(  حسین) امام 
تعداد زیادی از افراد را از دست می دادیم؛ 
بنابراین باید طرحی ریخته شود تا بیشترین 

دل ها و گوش ها بتوانند حرکت کنند. 
را  سؤال  این  جایی  در  فلسفی  مرحوم 
مطرح کردند که در جوامع انسانی حرکت 
افراد ناشی از چیست؛ پاسخ ایشان این 
که احساس، عامل حرکت انسان در  بود 

جوامع است. 
اگر جریانی بتواند حس انسان ها را تسخیر 
کند می تواند آن ها را حرکت دهد. در مکتب 
ع( شور حسینی مسبوق به  امام حسین)
شعور حسینی است؛ به همین دلیل هم 
یک حرکت ثمربخش اتفاق افتاده است. 
ما در منسک اربعین با چگالی سنگینی از 

احساسات مواجه هستیم.  
احساس کربالیی احساسی است که فراتر 
دنیا است. احساس  از همه احساسات 
به  است؛  فردی  غیر  حس  یک  کربالیی 

همین دلیل هم قدرت زا است. 
و  است  عقالنی  کربالیی  احساس 

 محمدتقی سبجانی  		

 علیرضا شجاعی زند  		 احمد رهدار  		
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به هیچ وجه اسطوره ای نیست؛ چون امام 
و  حجت  نیست،  اسطوره  ع(  حسین)
واقعیت است. احساس عاشورایی یک 
امام  و  ما  نسبت  است.  اخالقی  حس 
ع( هم یک نسبت وجودی است.  حسین)
که بتواند به  تمدن اسالمی تمدنی است 
جمله  از  انسان ها  مناسک  نحو  بهترین 

کنگره عظیم اربعین را رقم بزند.«1 
شجاعی زند نیز در مقام تحلیل کارکردهای 
اربعین، آن ها را اموری فرع بر مسئله که احتماًال 
به هیچ عنوان توسط کنشگر قصد نشده اند، 

می شمارد و منشأ را دلدادگی او می داند: 
از  هیچ یک  شاید  دینی  »کنشگر 
نظر  در  را  کارکردها  و  مالحظات  این 
دلیل  به  او  مشارکت  باشد.  نداشته 
تعلق خاطر دینی و علقه و ارادتی است 
و  دارد  ع(  سیدالشهدا) حضرت  به  که 
همچنین به دلیل توصیه هایی است که 

از ناحیه دین شده است. 
آنچه برشمردیم و بسیاری که دیگران درباره 
این حرکت گفته اند، همه از پی آن ارادت ها 
و اراده های مؤمنانه موضوعیت پیدا کرده 

است و مؤخر و متفرع بر آن است. 
داشت  توجه  باید  تعریف  مقام  در  پس 
موضعی  و  منظر  چه  از  را  اربعین  که 

، احساس عاشورایی اسطوره ای نیست،  1.  احمد رهدار
همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی اربعین، ۲1 

آبان 139۴.

می خواهیم تعریف یا معرفی کنیم و مراقب باشیم که آن را به جای این ننشانیم.«۲
محمدتقی سبحانی، موتور انگیزش و تحرک پدیده اربعین را امری وراء وجود انسان و طرحی از 

جانب خداوند برای هدایت انسان ها می داند: 
»عاشورا و اربعین یک حادثه عادی و معمولی و ساخته انسان ها، حتی اگر آن انسان ها 
امامان معصوم باشند، نیست. عاشورا و به پیروی از آن اربعین، ساخته  و پرداخته نقشه 

خداوند متعال است. 
خود سیدالشهدا در آغاز این حرکت در پاسخ به نصیحت ها و مصلحت اندیشی های 

بعضی از بزرگان مدینه و بزرگانی از اهل بیت فرمودند:
ْن یَراک َقِتیًال. 

َ
 اهلَل َقْد َشاَء أ

َ
 یا ُحَسیُن اْخُرْج َفِإّن

َ
 اهلِل َبْعَد َما َفاَرْقُتک َفَقال

ُ
َتاِنی َرُسول

َ
 أ

َ
َقال

این مشّیت، مشّیت تاریخی و راهبردی حق تعالی برای هدایت بشر است. این تعبیر که 
گاهی گفته می شود که شیعه اربعین یا عاشورا را بزرگ می دارد یا سبب عزت و آبروی اربعین 

می شود، به گمانم درست نیست. 
شیعه اربعین را ایجاد نکرد، بلکه اربعین شیعه را ایجاد کرد. اربعین مانند عاشورا، یک مشّیت 
الهی و یک راهبرد بزرگ تاریخی از سوی خداوند متعال برای هدایت این حرکت ایمانی و 

معنوی است.«3 
عاشورا  پیام  زنده ماندن  برای  علیهم السالم  ائمه  تدبیر  را  اربعین  سنت  دیگر  برخی 

می دانند: 
ع( این بوده که با خفقان آن روز و درحالی که دشمن  »از نشانه های هوشمندی اهل بیت)
تالش کرد تا با از بین بردن امام و یارانش همه چیز را به نفع خود تمام کند، با ایجاد اربعین 

جریان عاشورا را ادامه دادند؛ لذا من اربعین را فصل متمم، مکمل و رسانه عاشورا می دانم. 
بدون اربعین، عاشورا در همان سرزمین و مقطع زمانی دفن می شد؛ بنابراین اربعین را باید 
از این زاویه ببینیم و تحلیل کنیم. زیارت برای اربعین وضع شد تا این سرمایه فرهنگی باقی 

بماند و عاشورا را زنده نگه دارد.«۴

سه: پیشینه و اعتبار دینی منسک اربعین

از  بخشی  دینی،  منسکی  به عنوان  اربعین  راهپیمایی  مشروعیت  و  سندی  اعتبار  مسئله 
گفتگوهای علمی را به خود اختصاص داده است؛ برخی با درپیش گرفتن نگرشی سلبی، 

هرگونه مشروعیت این پدیده و انتساب آن به دین را نفی کرده اند: 
»بحثم را با توضیح درباره حدیث عالمت مؤمن ادامه می دهم. اوًال این حدیث ضعیف 

سند دارد و مرسل است. 
اعتبار این حدیث سندی نیست و اگر کسی از اعتبار حدیث دفاع می کند، از باب اعتبار 
صدوری یا از باب تسامح در ادله سنن است. البته عده ای از فقها و مراجع هم تسامح در ادله 

سنن را قبول ندارند. 
داللت حدیث هم محل بحث است؛ یعنی تعبیر »زیاره االربعین« چه معنایی دارد. یک زمان 
ذهن ما پیش فرض هایی دارد و همان پیش فرض ها بر فهم ما از حدیث غلبه می کند و به خطا 
می رویم. مثًال حدیث »الحسود الیسود«، یعنی حسود به آقایی نمی رسد و به آسودن ربطی ندارد.  
کسی  یک احتمال در مورد معنای »زیاره االربعین« دیدار چهل مؤمن است؛ یعنی مؤمن 

است که خودش به امور شرعی اهتمام دارد و با مؤمنین هم دیدار می کند. 
تفاسیر دیگری هم از »زیارت اربعین« انجام شده است؛ مثًال ابوریحان می گوید اربعین روزی 

۲.  همان.
، نشست نظام اربعین در  کارکردگرایانه اربعین شناسی حول چهار محور 3.  محمدتقی سبحانی، ارائه مدل نگرشی و 

حرکت به سوی جامعه آرمانی، 13 مرداد 139۴.
۴. عبدالحسین خسروپناه، حکمت اربعین استمرار پیام عاشوراست، خبرگزاری ایکنا، 31 شهریور 1۴۰۰.

▪ 	▪ سعید طاووسی مسرور	
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ع( او را زیارت کردند. به نظر من مهم ترین علت  است که چهل تن از خویشان حسین)
ع( در  ع( درباره سفارش به زیارت امام حسین) گرامیداشت روز اربعین، روایت امام صادق)

این روز است که زیارت نامه هم دارد و متنش جالب است. 
این مطلب در منابعی مثل تهذیب االحکام و مصباح المتهجد هست. نکته دیگر اینکه در 
آن زمان، روز اربعین زمانی شناخته شده بود. مثًال ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه و دیگرانی که 

بحث بیست صفر را آورده اند، آن را جزء ایام مشهور مسلمین ذکر کرده اند. 
در  حضور  به  منوط  نه  اربعین  زیارت  روایت،  این  در  بود.  شناخته شده  اربعین  روز  پس 
ع(  کربالست نه خواندن زیارت نامه. سه مطلب مستقل از هم وجود دارد: زیارت امام حسین)
؛  ع( در روز بیستم صفر به معنای به کربالرفتن؛ زیارت اربعین به معنای زیارت امام حسین)

ع(. پیاده روی به قصد زیارت امام حسین)
زیارت اربعین نه به پیاده روی ارتباط دارد و نه به کربالرفتن. اتفاقی که در آیین پیاده روی رخ 
داد، تجمیع این سه با هم است. ما حتی یک روایت مستقل در خصوص پیاده روی خاص 

اربعین نداریم. 
به قصد  پیاده روی  نه  است،  مستحب  ع(  حسین) امام  زیارت  به قصد  پیاده روی  البته 

شرکت در پیاده روی. 
برخی می گویند اهمیت اربعین به دلیل بازگشت اسرا به کربالست و پیاده روی هم حرکتی 

نمادین در این راستاست؛ بازگشت اسرا محل اختالف و از نظر من مردود است. 
ع( هیچ اشاره ای به این مطلب ندارد. پس اگر درباره بازگشت اسرا  روایت امام صادق)

نقدی را بیان کنیم، به پیاده روی لطمه ای نمی زند.«1 
، تأثیر میراث دینی و روایات در خلق این پدیده را می پذیرد؛ اما افزون بر آن، اربعین  دیدگاه دیگر

را حاصل امتزاج فرهنگ ایرانی و شیعی می داند: 
ع( به کربال  »یکی از واقعیات تاریخی که الزم به اشاره است بازگشت خانواده امام حسین)
ع( و رخداد دیگر زیارت مزار  و زیارت قبور شهدا توسط حضرت زینب)س( و امام سجاد)
که رخداد دوم به نظر می رسد بر  ع( توسط جابر بن عبداهلل انصاری است  سیدالشهدا)

اساس مستندات تاریخی، قطعی است و از سوی کسی موردتردید قرار نگرفته است. 
برخی  و  دارد  وجود  مورخان  سوی  از  مختلفی  نظرات  گفت  باید  نخست  واقعه  درباره 
کتاب در پاسخ به این تردیدها »تحقیق درباره اولین  دراین باره تردید دارند اما مهم ترین 
ع(« نوشته شهید آیت اهلل قاضی طباطبایی است که به شبهات پاسخ  اربعین سیدالشهدا)

داده اند. مسئله دیگر این است که سنت اربعین ریشه در کدام فرهنگ دارد؟ 
تنها حدیثی که به چهلمین روز گرامیداشت درگذشت یک مؤمن اشاره می کند، حدیثی از 
پیامبر اسالم)ص( است که به ابوذر فرمودند زمین برای مؤمنی که از دنیا برود چهل صبح 

گریه می کند. 
حدیث دیگری برای بزرگداشت چهلم پیدا نکردم و ریشه دینی اربعین چه بسا به این 
ع( برمی گردد که با عنوان زیارت اربعین نقل شده  حدیث و همچنین روایتی از امام صادق)

است. منشأ مهم دیگر اربعین، سنت های آئینی مردم ایران است.
 این ها سنت های چندهزارساله است و قدمت آن به گذشته های دور برمی گردد؛ پژوهش های 

باستانی نیز نشان می دهد برخی اقوام ایرانی برای اموات خود سنت چهلم داشته اند. 
، حکیم شیعِی ایرانی ابوالقاسم فردوسی، مراسم چهلم را در شاهنامه خود  در دوران متأخرتر
مورد اشاره قرار داده است. لذا شکل و صورت اربعین برآمده از امتزاج آئین های ایرانی و 

نگرش های شیعی است. 

حلقه  نشست های  اربعین،  پیاده روی  آیین  و  ع(  حسین) امام  اربعین  تاریخی  پیشینه   ، مسرور طاووسی  سعید    .1
، ۴ مهر 1۴۰۰. شیعه پژوهی سرو

ع( در تالقی با آئین  نگرش های اهل بیت)
آئینی محکم  به  را تبدیل  اربعین  ایرانی، 
و یک سوگواری برآمده از تاروپود فرهنگ 

ایرانی کردند.«۲
 تفصیلی، 

ً
یداهلل حاجی زاده، در بررسی نسبتا

مدرک و دلیل شرعی مسئله را بررسی می کند: 
»دو حادثه مهم در روز اربعین اتفاق افتاد 
شام  از  کربال  اسرای  بازگشت  یکی  که 
در  که  است  این  دیگری  و  کربالست  به 
ع(  حسین) امام  شهادت  روز  چهلمین 
یکی از صحابه بزرگوار پیامبر اسالم)ص( 
به قصد  انصاری  یعنی جابر بن عبداهلل 
عازم  مدینه  از  ع(  حسین) امام  زیارت 
کربال رسید؛ اما  کربال شد و در این روز به 
اشاره ای نشده است که آیا با اسرای کربال 

؟  دیدار کرد یا خیر
شیعه  بزرگ  علمای  از  مفید،  شیخ 
وارد  جابر  صفر  بیستم  در  که  می نویسد 
ع(  کربال شد تا به زیارت قبر امام حسین)
ع( را  برود و اولین کسی بود که امام حسین)

در این روز زیارت کرد. 
به  اشاره  ضمن  طوسی  شیخ  همچنین 
ع( در بیستم صفر از  بازگشت اهل بیت)
شام به مدینه، تقریبًا همان جمله شیخ 

مفید را بیان کرده است. 

، جایگاه و نقش اربعین در تفکر دینی  ۲.  علی مهجور
جهان ایرانی، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی، ۲۸ شهریور 1۴۰۰.

▪ 	▪ علی مهجور	
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کتاب  در  آیتی  محمدابراهیم  مرحوم 
»بررسی تاریخ عاشورا« می نویسد که ظاهر 
عبارت شیخ طوسی این است که جابر از 
مدینه به سمت کربال حرکت کرد و تصمیم 
وی این بود که در اربعین به کربال برسد؛ نه 
اینکه به صورت تصادفی در روز اربعین به 

مقصد رسیده باشد.
چگونگی زیارت جابر در برخی از منابع 
گزارش اول  به صورت مفصل نقل شده و 
است.  شیعی  طبری  عمادالدین  از  آن 
که زیارت  وی متوفی ۵۲۴ هجری است 
کرد؛ اما در  جابر را به صورت مستند نقل 
با  جابر  مالقات  از  سخنی  گزارش  این 

ع( در میان نیست. اهل بیت)
از سید بن طاوس هست  روایت دیگری 
که به حضور جابر در بیستم صفر در کربال 
اشاره کرده؛ اما در این روایت نیز سخنی از 

ع( نیست. دیدار جابر با اهل بیت)
مراجعت  روز  که  است  این  دیگر  نکته 
اسرا به کربال چه زمانی بود و آیا اساسًا اسرا 
کربال آمدند و سپس به مدینه یا  ابتدا به 

مستقیمًا از شام به مدینه رفتند؟ 
هرکدام  که  دارد  وجود  عمده  قول  دو 
که  می رسد  نظر  به  و  دارند  شواهدی 

نمی توان دراین باره اظهارنظر قطعی کرد. 
اولین کسی که از ورود اسرا به کربال سخن 
که  از علمای شافعی است  گفت، یکی 
کتاب وی به مقتل اسفراینی مشهور است 
در  کربال  اسرای  که  کرده  آن تصریح  در  و 
بیستم ماه صفر به کربال رسیدند؛ اما این 
کسانی که  کتاب اعتبار چندانی ندارد و 
را متذکر  آن  کرده اند، ضعف  آن اشاره  به 
شده اند. از جمله مرحوم قاضی طباطبایی 
که مطالبش ارزش و اعتبار ندارد و  گفته 

ضعیف و غیرقابل اعتماد است.
از مقتل اسفراینی که بگذریم، اولین کسی 
که از بازگشت اسیران کربال در بیستم صفر 

سخن گفت، ابوریحان بیرونی بود.
، سر امام  وی می گوید که در بیستم صفر
و در  ایشان ملحق  به جسم  ع(  حسین)
یارت اربعین وارد شد و اربعین  این روز ز
آن چهل اسیر کربال هستند که از شام به 

کربال آمدند. 

دومین کسی که دراین باره نوشته محمد بن نمای حلی است که از مالقات آن ها با جابر و 
عده ای از بنی هاشم نیز سخن گفته است. در این روایت اشاره ای نیست که این اتفاق در روز 

اربعین رخ داده است.
شام  از  کربال  اسرای  وقتی  که  می نویسد  »لهوف«  کتاب  در  طاووس  بن  سید  همچنین 
بازگشتند، به راهنمای کاروان گفتند که ما را از کربال ببر و در آنجا جابر بن عبداهلل انصاری و 
ع( آمده بودند و هم زمان مشغول  عده ای از بنی هاشم را دیدند که برای زیارت امام حسین)

ع( شدند.  عزاداری برای اباعبداهلل الحسین)
در این روایت از بازگشت اسرای کربال از شام به کربال سخن گفته شده؛ اما نگفته است که 

این اتفاق در روز اربعین رخ داد.
« می گوید که یزید اسرای کربال را به همراه  غیاث الدین خواندمیر در کتاب »حبیب السیر
ع( و سایر شهدای کربال را  نعمان بن بشیر راهی کرد و آن ها در بیستم صفر سر امام حسین)

به ابدان آن ها منضم ساختند.
این روایت هم داللت بر این دارد که این اتفاق در اربعین افتاد. در ادوار اخیر یکی از کسانی 
که مفصل در این مورد صحبت کرده آیت اهلل قاضی طباطبایی است که در کتابی با عنوان 
ع(« می فرماید که اولین دیدار اسرا از کربال در بیستم  »تحقیق درباره اول اربعین امام حسین)

ماه صفر اتفاق افتاد.
روز  این  در  و  است  اربعین  روز  صفر  ماه  نوزدهم  که  می گوید  بهایی  شیخ  همچنین 
ع( سر امام  ع( از شام به کربال رسیدند. در این منابع اشاره شده که امام سجاد) اهل بیت)

ع( را به کربال آوردند و به بدن شریف ایشان منضم کردند.  حسین)
این ها مؤید این است که اهل بیت از شام به کربال آمدند؛ اما اینکه این اتفاق در روز اربعین رخ 

داد یا خیر جای اختالف دارد.«1

ب( رویکرد جامعه شناختی

دسته دوم تحلیل ها از چیستی پدیده اربعین را تالش های اندیشمندان در تبیین جامعه شناختی 
، دبیر علمی دومین همایش ملی ظرفیت های  این پدیده تشکیل می دهند؛ مسعود معینی پور
فرهنگی تمدنی کنگره عظیم اربعین حسینی در باب ضرورت تبیین علمی اربعین، در گزارشی 

چنین می گوید: 
»پیاده روی اربعین یک پدیده دینی و اجتماعی در مقیاس جهان اسالم و بلکه بین ادیان 
مختلفی است که به مبانی و چارچوب های اباعبداهلل و شعارهای اساسی در قیام عاشورا 

معتقد هستند.
از این منظر بازشناسی پدیده اربعین با رویکردی علمی در دنیای جدید بسیار ضرورت دارد 
چراکه شکل گیری اجتماعات این گونه، بازخورد جهانی، فرامذهبی و فراگیری دارد و نباید 

دست کم گرفته شود. 
همه این ها فارغ از تحلیل آثار حرکت اباعبداهلل در مقیاس 1۴۰۰ ساله است که باید دید آیا 

1.  یداهلل حاجی زاده، اربعین حسینی و اسرای کربال، مرکز همکاری های علمی و بین الملل و اندیشکده اربعین پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی، ۲7 شهریور 1۴۰۰.

 پنهانش جست و از طریق روح و معنایی که به 
ً
اربعین را باید در کیفیت های غالبا

کنشگران می بخشد، کشف کرد. باید از جایگاه ناظر خودبزرگ بین بیرونی پایین 
آمد و به درون آن وارد شد و در آن حضور یافت و مشارکت جست و در امواج 
آن غرق شد و گم شد؛ تا در انتهای راه و پس از بازگشت و قطع آن مغناطیس، به 

یادآوری آنچه بر تو گذشته و بازگویی آنچه نصیبت شده، بپردازی. 
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در چارچوب های نظری علمی می گنجد یا نه؟ چنین رخدادی بعد از 1۴۰۰ سال حول محور 
... شکل می گیرد.  انسان معصوم با آن اهداف و

این می تواند مقدمه ای باشد برای اینکه ما را به ضرورتی برساند که این پدیده را بازشناسی کنیم 
و کار علمی و جدی داشته باشیم. درعین حال باید دقت کرد که رویکرد علمی بر ُبعد معنوی 

و الهی غلبه پیدا نکند و از سوی دیگر کار علمی به محاق نرود و به فراموشی سپرده نشود.
این ضرورت باعث شد ما با رویکردی علمی به پدیده اربعین بپردازیم. لذا از منظر تمدنی و 

فرهنگی و اجتماعی به موضوع پرداختیم.«1
گذشته از ضرورت بحث، مهمترین پرسشی که اصحاب علم با آن مواجه اند، این است که چرا 
با وجود آنکه چندین سال از برگزاری باشکوه مراسم اربعین گذشته است، دانش جامعه شناسی 
واکنش جدی نسبت به آن نداشته و حاصل نظریه پردازی های آن نمایان نشده است؟ در 

پاسخ به این سوال، سه پاسخ کلی وجود دارد:

یک: ضعف جامعه شناسان و عدم نقص علم جامعه شناسی

شجاعی زند در این باره می گوید: 
»مسئله من در این مراسم بیش از اینکه درباره اربعین باشد، درباره موضوع جامعه شناسی است 
و اینکه چرا جامعه شناسی به این حادثه بی اعتنا بوده است. وقتی به برخی از پدیده های جهان 
اسالم نگاه می کنیم، می بینیم که اجماعی برای ندیده شدن برخی از پدیده ها و اصراری برای 
دیده شدن پدیده های دیگر وجود دارد. متأسفانه این جریان درون جامعه علمی هم راه افتاده 

است و برخی از جامعه شناسان عمدًا یا سهوًا برخی از مسائل را از زیر چشم می گذرانند. 
جامعه شناسی، علم مطالعه پدیده های اجتماعی است. جامعه شناسی با مسئله آغاز 
می شود؛ منتها مشکل اصلی این است که ما عمدتًا مسئله را به تبعیض و مشکل تعبیر 
می کنیم. نتیجه اینکه روحیه حل مشکل و تبعیض، تسری پیدا می کند و در همه جای 

جامعه، از تاکسی گرفته تا مراکز علمی، نگاه مسئله ای و آسیبی حاکم می شود. 
ما همان طور که می خواهیم ضعف ها و مشکالت را حل کنیم، باید روحیه ایجابی هم در 
جامعه ایجاد کنیم و از نقاط قوت هم بگوییم. در بسیاری از مواقع، بخش ظرفیت های 
و  برای دیده شدن  ایرانی  و معیار جامعه شناسان  ک  ارزیابی می شوند. مال دینی، منفی 
ندیده شدن پدیده ها چیست و چه می شود که به برخی از پدیده ها توجه و به برخی دیگر 

بی توجهی می شود؟ 
به عقیده من هر چه پدیده های جامعه گسترده تر باشد، مغفول تر می شود و در عوض هر چه 
کوچک تر باشد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. جامعه شناسان، پدیده های عظیمی چون 

اربعین و جمکران را نمی بینند؛ در عوض به موضوعات کوچک ادیان دیگر می پردازند.
عالوه بر این، به نظر می رسد هر چه پدیده های ایران آسیبی تر باشد، بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرد؛ هر چه اپوزیسیون تر باشد، مطلوب تر می شود؛ و هر چه چالش ها و تعارضات 
را بیشتر نشان دهد، به آن بیشتر توجه می شود. خالصه اینکه وقتی مسئله مندی با این 

ویژگی ها تعریف شود، پدیده هایی مثل اربعین دیده نمی شود.«۲ 
، با بیانی مشابه، منشأ نپرداختن علم جامعه شناسی به مسئله اربعین را  همو در یادداشتی دیگر

نه نقصی در این علم، بلکه نقصی در رویکرد جامعه شناسانی ایرانی می داند: 
»جریان غالب بر جامعه شناسی، به ضعف های عدیده ای در باب منظر و موضوع و روش 
دچار است؛ درعین حال پتانسیل و آمادگی باالیی برای اصالح و تکمیل خویش دارد. این 
را از تحوالت و گشایش هایی که طی این 1۵۰ ساله به خود دیده و مقایسه وضع امروز آن با 

گذشته می توان دریافت. 

، ضرورت بازشناسی اربعین، همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی اربعین، ۲۰ آبان 139۴. 1. مسعود معینی پور
۲.  علیرضا شجاعی زند، اربعین فراتر از مناسبت، همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی اربعین،۲۰ آبان 139۴.

غرب  در  جامعه شناسی  به  بنده 
به مراتب بیش از جامعه شناسی در ایران 
و  است  منتقد  و  مبدع  چون  امیدوارم؛ 
آرای خود. درحالی که  بازاندیشی در  اهل 
ترجمه ای  اینکه  با  ایران،  جامعه شناسی 
محروم  قابلیت  این  از  غرب گراست،  و 
که  بوده ایم  شاهد  همواره  لذا  است. 
را  ازاین دست  واقعیت هایی  اهمیت 
است،  عالم  این سوی  وقوعش  محل  که 
غربی ها زودتر از جامعه شناسان ما کشف 

کرده اند و به عین اعتبار گرفته اند. 
در همین لحظه مراکز مطالعاتی و پژوهشی 
پدیده های  درباره  غرب  در  متعددی 
و  اربعین  و  حج  نظیر  دینی  عدیده 
مناسبتی،  و  یومیه  دینی  اجتماعات 
روحانیت و حوزه های علمیه و مرجعیت 
 ... و  زیارت  و  نذورات  دینی،  رهبری  و 
به عنوان  ما هم  اساتید  از  و  کار می کنند 
دستیاران مقیم، زیاد استفاده می کنند و 
حتی شایق اند تا امکانی فراهم شود که به 
شخصه در این میادین حاضر شوند و از 
نزدیک و بی واسطه به بررسی و مشاهده 

این پدیده های شگرف بپردازند. 
کار بازخوانی  اما جامعه شناس ایرانی در 
تحمیل  و  آنان  مسائل  برجسته سازی  و 
ایرانی خویش  و  به دانشجویان مسلمان 

است و کمک به حل مسائل آنان. 
وقتی هم که به هر دلیل، سراغ مسئله ای 
گنگ،  ازاین دست می رود، همچون یک 
از  و  می نگرد  آن  به  بیگانه  توریست  یک 
حداقل همدلی هایی که به او در شناخت 

دقیق تر واقعیت کمک می کند، ابا دارد.
مشخصًا  و  انسانی  علوم  که  معتقدم 
جامعه شناسی، توانایی های خوبی برای 
و  دارد  پدیده  این  وجوه  برخی  شناخت 
با دیگر  در صورت استمداد و همکاری 
علوم، قادر است به درک نسبتًا جامعی از 

آن هم برسد. 
این که چرا چنین کاری را نمی کند یا هنوز 
دالیل  است،  نشده  وارد  و  راغب  بدان 
دیگری  مجال  در  باید  که  دارد  مختلفی 

بدان پرداخت. 
تنها به ذکر همین نکته اکتفا می کنم که 
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و  برمی گردد  »موضوع«  به  آن  از  بخشی 
آن  از  دین  »شناسنده«؛  به  هم  بخشی 
دسته موضوعاتی است که موضع برانگیز 
است؛ خصوصًا در جامعه ما که با مسائل 

سیاسی روز هم عجین شده است. 
که برخالف  فاعل شناسا نیز کسی است 
یک  برای  حتی  رایج،  ترویج شده  گمان 
ایدئولوژیک  گرایش های  از  هم  لحظه 
خویش فارغ نیست؛ خصوصًا در جامعه 
ما که رویارویی آشکار و پنهان ایدئولوژی ها 

در آن به شدت فعال است«.1

دو: نقص عقالنیت ابزاری مدرن

 پدیده ای 
ً
در مقابل، برخی از متفکران اساسا

از دایره منطق نظام  را خارج  اربعین  مانند 
مدرن که منطقی حساب گر است می دانند 
قالبی  در  را  آن  تا  می کنند  تالش  خود،  و 

جدید تحلیل نمایند: 
اتفاق  یک  اربعین  پیاده روی  »حادثه 
غریبی است که ذهن، تشنه فهم آن است. 
علیرغم اینکه از این رخداد حسی داریم 
آن  به  مفهومی  لحاظ  از  نمی توانیم  ولی 
نزدیک شویم و سؤاالت مختلفی راجع به 
از  خیلی  که  است  قابل طرح  حادثه  این 
آن ها پاسخ ندارد یا اگر هم دارد، چنگی به 

دل نمی زند. 
برای فهم این پدیده، چارچوب اجتماعی، 
باختین،  کارناوال  نظریه  چارچوب 
همان  یا  دینی  اجتماعی  فهم  چارچوب 
جامعه شناسی دین وجود دارد. به عقیده 
که  کارناوال باختین  من چارچوب نظریه 
ربطی به این حادثه ندارد و منتفی است. 
چارچوب جامعه شناسی دین هم به نوعی 
را   آن  ابعاد  ولی  دارد  ارتباط  پدیده  این  به 

به طور کامل بیان نمی کند. 
من می خواهم در اینجا چارچوب جدیدی 
را عرضه کنم که هم به فهم عموم نزدیک 
را  حادثه  اساسی  محتوای  هم  و  باشد 
بحث  این  به  ورود  برای  دهد.  بازتاب 
بین اشکال  که  تقابل هایی  از  الزم است 

مختلف کنش وجود دارد، صحبت کنم.

1.  علیرضا شجاعی زند، پدیده شناسی اربعین، روزنامه 
فرهیختگان، 1۰ آبان 139۶.

حادثه اربعین از لحاظ شکل کنش دقیقًا مقابل منطق نظام مدرن قرار می گیرد؛ چون نظام 
کید دارد؛ اما در اربعین  تجددی یک نظام عقالنی است و بیش از هر چیزی بر حسابگری تأ

عقالنیت ارزشی حاکم است. 
در نظام مدرن که عقالنیت ابزاری حاکم است، هدف از عقالنیت، ابزاری برای رسیدن به 
اهداف دنیایی است. به عبارت دیگر مشخصه کنش های حسابگرانه اهداف دنیایی است. 
منطق نظام غربی پیوندهای اجتماعی جامعه را از هم گسیخت؛ پیوندهایی که انسان ها 
سال های سال با آن زندگی می کردند. به عنوان نمونه از منظر منطق حسابگرانه، اینکه فرد 
برای ارضای تمایالت جنسی ازدواج کند، امری غیرعقالنی است. نتیجه اش هم منطق 

پورنوگرافی است که امروزه در جهان رایج شده است. 
در اربعین امکان تجربه جهان دیگری فراهم می شود. به بیان دیگر اربعین امکان تجربه 
متعالی و قدسی را برای ما فراهم می کند. ما برای اینکه نظم جهانی داشته باشیم باید با 
از  باید تجربه ای  که ما زندگی می کنیم  کنیم. در جهانی  برقرار  ارتباط  ارزشی  بنیان های 

ارزش های امر متعالی و خیر داشته باشیم تا امکان زندگی با قراردادها فراهم شود. 
به بیان دیگر برای اینکه ساختار زندگی ما قراردادی شود، باید ارزش های بنیادینی را بپذیریم 
تا قراردادها الزام آور باشد. این در حالی است که متفکران اجتماعی بعدها متوجه شدند 
که قبول ارزش ها یک امر  که این جهان یک وجه غیرقراردادی دارد. نکته مهم این است 
اختیاری نیست؛ یعنی به این صورت نیست که ما تعلق خاطر به چیزی داشته باشیم و 

بتوانیم روی آن کار کنیم. 
در دنیای امروز ارزش ها ما به ازای بیرونی ندارند، اما ارزش ها در اربعین ما به ازای عینی دارد 
و این حادثه نقطه مواجهه انسان با ارزش های دینی را فراهم می کند. به عبارت دیگر اربعین 
یک صحنه، زمان و مکان غیر دنیایی را فراهم می کند. در این فضا ما برای تجربه ارزش های 
متعالی، نیرویی پیدا کردیم که منابع قدسی کننده ما هستند. این در حالی است که در 

عالم، منابع قدسی کمی وجود دارد.«۲ 

سه: نقص جامعه شناسی موجود

برخی دیگر رویکردهای رایج در علوم اجتماعی موجود  را برای تحلیل اربعین، ناتوان می دانند: 
»به دست دادن تفسیری جامع یا حتی معقول از این پدیدار بی بدیل، ذی بطون و بسیار 
پویا با رویکردهای غالب علوم اجتماعی موجود، اگر غیرممکن نباشد دست کم موجب 

۲.  حسین کچوئیان، پدیده اربعین پای خدا را به تاریخ باز کرد، همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی اربعین، ۲۰ 
آبان 139۴.

▪ 	▪ حسین کچوئیان 	
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جامعه شناسی(  مشخصًا  )و  اجتماعی  علوم  می شود.  موضوع  بیش ازحد  ساده سازی 
قالب های مناسبی برای فهم، تبیین و تفسیر غالب پدیده هایی که رگ و ریشه های عمیقی در 

سنت و تاریخ دارند، در اختیار ندارد یا  امثال من از آن بی اطالع است. 
کنگره  که از مراسمات عزاداری ساالنه به ویژه ایام تاسوعا و عاشورا،  ما نه فقط از اربعین 
که به مناسبت های  جهانی حج، وقوع انقالب اسالمی، راه پیمایی های تکرارشونده ای 
مختلف انقالب در ایران به وقوع می پیوندد، نقش های دوران ساز حضرت امام و رهبری و 

... تحلیل های جامعه شناختی )یا اجتماعی( قابل اتکا و درخور توجهی در اختیار نداریم. 
برای مطالعه این سنخ پدیده های چندالیه و ضخیم احتماًال استفاده از رویکردهای چند 
رشته ای و فرارشته ای )البته با تعریف و سازوکارهای معرفت شناختی و روشی خاص( 

مناسب به نظر می رسد. 
مواجهه تک رشته ای با این سنخ واقعیات، لغزش های شناختی اجتناب ناپذیری به دنبال 
دارد. در خصوص ماهیت و چیستی این مراسم، معتقدم تلقی آن به مثابه یک منسک دینی 
ثانوی )مناسکی که درگذر زمان و تحت تأثیر برخی ضرورت ها و به یمن خالقیت ورزی های 
متشرعانه به ظهور رسیده و استمرار یافته؛ در مقابل مناسک اولیه که در شریعت به اصل 
، روزه و حج( مناسب ترین تلقی از میان  و کم و کیف التزام بدان تصریح شده مثل نماز

تلقی های رایج است. 
)مناسک دینی با قرائت و تفسیر کسانی همچون گلیفورد گیرتز عناصری هستند که در 
عین آثار اجتماعی بسیار قابل توجه، بسیار رازآلود و سرشار از پیام ها و معانی قدسی اند.( 
تلقی های دیگری نیز می توان از آن به دست داد که البته از اصالت کلیدواژه مناسک در 

ادبیات دینی برخوردار نیستند: 
تعابیری همچون یک جهان اجتماعی ویژه، برزخی میان جهان روزمره و جهان معنوی 
استعالیی، شبکه ای از فرایندهای معنایی به هم پیچیده و فرارونده،  زیست جهانی که فرد در 
آن سبک خاصی از بودن و شدن را هرچند به صورت موقت تجربه می کند؛ نمایشی از برخی 
کمال مطلوب های اسالم مثل وحدت و همدلی مسلمین )که البته صبغه غالب شیعی اش 

1»... آن را از کنگره حج متمایز می سازد( و

چهار: نقص نظریات مطرح شده در باب اربعین

در این باب، دو نظریه موجود در جامعه شناسی  برای تحلیل پدیده اربعین پیشنهاد شده است:

* کاروانال اجتماعی

احمد نادری در باب مقایسه پیاده روی اربعین با کارناوال غربی اینگونه می نویسد: 
»در کارناوال ما یک تفاوت اساسی با آن چیزی که در پیاده روی اربعین وجود دارد می بینیم. 
تفاوتی بنیادین است که به ماهیت قصه برمی گردد. کارناوال ها یک ریشه اساسًا کاتولیکی -
رومی دارند یعنی از روم باستان به کاتولیک آمده و در پروتستانتیزم هم خودش را متجلی 

کرده است. 
کاتولیک ها قبل از ورود به ماه روزه، کارهایی که در ماه روزه نمی توانستند انجام بدهند را 

1.  سید حسین شرف الدین، نشست علمی اربعین و سبک زندگی، موسسه امام خمینی)ره(، 13 آبان 139۵.

انجام  متظاهرانه  و  علنی  شکل  یک  در 
چرب،  غذاهای  گوشت،  می دهند. 
در  این که  به  شبیه  چیزهایی  و  تخم مرغ 
طول ماه روزه نمی توانند بخورند، در یک 
انجام  نظمی  ضد  و  متظاهرانه  شکل 
می دهند و یک شکلی از ضدیت با نظم 

را دنبال می کنند. 
هستند؛  نظم  ضد  همیشه  کارناوال ها 
یعنی در یک روز در یک مقطع زمانی تمام 
هنجارها را می شکند و به شکل دیگری 
اربعین  در  ما  درحالی که  می کنند،  عمل 
این پدیده عین نظم است؛  که  می بینیم 
نمی شود،  شکسته  هنجاری  هیچ  یعنی 
و  نمی شود  گذاشته  پا  زیر  قانونی  هیچ 
یک  سمت  به  منظم  به صورت  دسته ها 

هدف مشخص می روند. 
در طول راه کامًال مردم با همدیگر مهربان 
هستند، خنده ها و قهقهه های ضد نظم 
شبیه  چیزهایی  یا  نمی بینیم  آن ها  در 
اساسی  فرق  لذا  نمی بینیم.  را  این  به 
پیاده روی اربعین با کارناوال ها مفهوم نظم 
و منظم  با نظم در بعد غربی  و ضدیت 

بودن در بعد شرقی است.«۲ 
علیرضا شجاعی زند نیز مقایسه اربعین با 
گفتمان جامعه شناسی  کارناوال در  پدیده 

غربی را اینگونه مورد نقد قرار می دهد: 
»برخی پیاده روی اربعین را با فستیوال های 
قیاسی  این  می کنند.  مقایسه  غربی 
است  ممکن  است.  مع الفارق 
وجه  برجسته سازی  به  که  تحلیل هایی 
کرده اند  تفریح و تفرجی اربعین مبادرت 
اما  شوند؛   نزدیک  مقایسه ای  چنین  به 

تفاوت ها میان شان بسیار زیاد است. 
آن  در  »تماشا«  که  کارناوال  برخالف  اوًال 
حرف اول را می زند؛ در اینجا همه بازیگرند 
و مشارکت کننده. به عالوه اینجا همه چیز 
و یک  بر محور یک شخصیت متعالی 
واقعه معنادار می چرخد و واجد پیام های 
روشنی برای زندگی است و از همین رو هم 

بسیار جدی است. 

سانسور  را  اربعین  غربی ها  چرا  نادری،  احمد   .۲
، ۲9 آبان 139۵. می کنند؟، خبرگزاری مهر

که باید دید آیا  فارغ از تحلیل آثار حرکت اباعبداهلل در مقیاس ۱۴۰۰ ساله است 
پدیده  بازشناسی  منظر  این  از  نه؟  یا  می گنجد  علمی  نظری  چارچوب های  در 
اربعین با رویکردی علمی در دنیای جدید بسیار ضرورت دارد چراکه شکل گیری 
اجتماعات این گونه، بازخورد جهانی، فرامذهبی و فراگیری دارد و نباید دست کم 

گرفته شود. 
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بیش  سرگرمی  و  هنرنمایی  اما  آنجا  در 
از پیام، برجستگی یافته و سمت وسوی 
پیدا  خودفراموشی  و  سرخوشی  و  اغوا 

کرده است. 
در  مذهبی  کارناوال های  حساب  البته 
سرگرمی  کارناوال های  از  باید  را  غرب 
جدا کرد. ضمن اینکه بنده ضرورت این 
چند  به  مقایسه ها  نمی فهمم.  را  مقایسه 

دلیل صورت می گیرند. 
یکی از رایج ترین دالیل آن »ساده گزینی« 
است که به نظر می رسد در اینجا هم بیش 

از دالیل دیگر نقش داشته است. 
کارناوال های  با  اربعین  مقایسه 
یک  ایدئولوژ انگیزه های  به جز  غربی 
معتقدانش، ناشی از همین ساده گزینی 
رویکردهای  پایه  ساده گزینی  است. 

تحویلی در علوم انسانی است. 
پدیده  یک  احاله کردن  با  که  نحو  بدین 
پیچیده به یک پدیده ساده تر یا یک پدیده 
، آن  کمتر شناخته به پدیده شناخته شده تر

را معرفی می کنند. 
این کار برای تحلیلگر و مخاطب غربی 
از  دستی  چون  باشد؛  توجیه پذیر  شاید 
از  بیش  را  کارناوال  و  دارد  آتش  بر  دور 
و  تحلیلگر  برای  اما  می شناسد؛  اربعین 
می تواند  توجیهی  چه  ایرانی  مخاطب 

داشته باشد؟«1 
شرف الدین نیز دیدگاهی مشابه دارد: 

کارناوال  ی  راه انداز فلسفه  »باختین، 
و  گاهانه  آ طغیان  را  غرب  در 
کنترل شده عموم برای اعالن مخالفت 
البته موقت(  عملی و نقض آشکار )و 
زندگی  بر  کم  حا رسومات  و  قوانین 
روزمره می داند که افراد را شدیدًا به بند 

کشیده است.  اسارت 
ماهیت  بسیار  هنجارشکنی  نوع  این 
تفریحی و تفننی دارد و یک جور پوزخند 
قفس  از  گریز  و  غالب  بروکراسی  به  زدن 

آهنین وبری است«.۲ 

1.  علیرضا شجاعی زند، پدیده شناسی اربعین، روزنامه 
فرهیختگان، 1۰ آبان 139۶.

۲.  سید حسین شرف الدین، نشست علمی اربعین و 
سبک زندگی، موسسه امام خمینی)ره(، 13 آبان 139۵.

* جهانی شدن

از دیگر نظریات و مفاهیم رایج در جامعه شناسی مدرن که ممکن است برای تبیین اربعین به 
کار رود، مفهوم جهانی شدن و انبوه خلق است. شجاعی زند مفهوم انبوه خلق را برای تبیین 

اربعین کافی نمی بیند: 
»در جامعه شناسی یک مفهوم به نام انبوه خلق داریم به این معنا که گستره زیادی از جمعیت 
بدون نظم و برنامه ریزی و بر اساس یک هیجان درونی در کنار هم جمع شده اند؛ اما کنگره 

عظیم اربعین با انبوه خلق که در جامعه شناسی مطرح می شود، قابل مقایسه نیست. 
در پدیده اربعین برخالف پدیده انبوه خلق پایداری، تداوم و نظم و ترتیب وجود دارد. عالوه 
بر آن، حاضرین در این کنگره عظیم، آرامش رفتاری عجیبی دارند. وحدت حداکثری و 
جهت واحد هم از دیگر ویژگی های حاضرین در این پدیده است؛ درحالی که در انبوه خلق 

آشفتگی وجود دارد. در اربعین افراد خودشان را پاالیش می کنند. 
گاهی بخش است. پدیده اربعین برخالف  گاهی و آ عالوه بر این، این حرکت برآمده از آ
اتفاقی که در انبوه خلق می افتد، غیرمخرب است و از همه این ها مهم تر اینکه کنگره عظیم 

اربعین یک سرمایه اجتماعی مهم و ارزشمند است.«3 
ایده جهانی شدن نیز تناسب الزم با اربعین را ندارد: 

»جهانی شدن واژه قرن بیستمی است که در دوره مدرن و علوم اجتماعی جدید مطرح 
شد. جهانی شدن با فضای فکری مدرنیته سازگار طراحی شده است و نباید آن را با 
این جهانی  باید  جهانی شدن  برای  که  می گویند  آنان  کنیم؛  مخلوط  خودمان  فرهنگ 
کار  بُبّرید؛ تفکر این جهانی شدن یعنی معاد، ملکوت و وحی در  از ملکوت  و  شوید 

نیست و بهشت آفرینش، دنیاست. 
این تفکر مبتنی بر ِخَرد خود بنیاد است؛ ولی ما در بحث جهانی شدن در اسالم برخالف فلسفه 
تاریخ، فلسفه فرج را داریم که باید اربعین را ا ز این زاویه تحلیل کنیم؛ یعنی به آینده جهان امیدوار 
و خوش بین هستیم. فلسفه فرج در مورد کل هستی نظر می دهد و مبتنی بر هستی شناسی، 

انسان شناسی و جامعه شناسی اسالمی است. 
معتقدیم در آخرالزمان تمام عقول بشر رشد کرده و فهم تک تک افراد و نه تنها انسان بلکه 
همه هستی متحول می شود و رابطه انسان با خود و دیگران و خدا و طبیعت و ... متحول 
خواهد شد. اینکه اربعین می تواند جهانی شود بحث خوبی است؛ ولی اینکه با فلسفه تاریخ 

بنگریم یا فرج، خودش بحث عمیقی است. 
اربعین قابلیت هایی دارد که می تواند پیام عاشورا را جهانی کند و می تواند به جهانی شدن بر 

مبنای مسئله فرج کمک رساند.«۴

2. بررسی کارکردهای پدیده اربعین

تحلیلگران در تولیدات خود، به برخی از مهمترین کارکردهای پدیده اربعین اشاره کرده اند که در 
ادامه با برخی از آنها آشنا می شویم:

الف( پی ریزی تمدن اسالمی

محور اول گفتگوها و بحث های علمی کارکردشناسانه درباره اربعین که بخش معظم آن ها را به 
خود اختصاص داده، ارتباط آن با تحقق تمدن اسالمی است. هریک از تحلیل ها، با تکیه بر 
یک یا چند خصوصیت تمدنی موجود در اربعین، این ادعا را که اربعین یک زمینه تمدنی است، 

ثابت کرده اند.  در ادامه با مهمترین محورهای مطرح شده توسط این افراد آشنا خواهیم شد.

، ۲۰ آبان 139۴. 3.  علیرضا شجاعی زند، اربعین فراتر از مناسبت، خبرگزاری مهر
، نشست اربعین و جهانی شدن، خبرگزاری ایکنا، ۲3 مهر  ۴.  حمید احمدی، نقش تمدنی اربعین از منظر فلسفه ظهور

.1399
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از این پدیدار بی بدیل، ذی بطون  به دست دادن تفسیری جامع یا حتی معقول 
و بسیار پویا با رویکردهای غالب علوم اجتماعی موجود، اگر غیرممکن نباشد 
)و  اجتماعی  علوم  می شود.  موضوع  بیش ازحد  ساده سازی  موجب  دست کم 
غالب  تفسیر  و  تبیین  فهم،  برای  مناسبی  قالب های  جامعه شناسی(   

ً
مشخصا

پدیده هایی که رگ و ریشه های عمیقی در سنت و تاریخ دارند، در اختیار ندارد.

یک: تلفیق اخالق و سیاست

رحیم پور ازغدی عناصر تمدنی اربعین را چنین می شمارد:
امام  و  قرآن  شیعه،  اسالم،  به  بشریت  دعوت  نوع  یک  راهپیمایی  این  1.جهانی بودن: 
ع( است. باید از جرقه پیاده روی اربعین استفاده کنیم و آن را جهانی کنیم. مسئله  حسین)
جهانی بودن از عناصر اصلی برای تمدن سازی یک فرهنگ است. اگر فرهنگی خطاب 
انسانی نداشته باشد نمی تواند تمدن ساز باشد و این بعد انترناسیونالیستی در عاشورا 

مشهود است.
: در این راهپیمایی  ۲. تغییر مفاهیم عظیم مناسبات انسانی مثل مفهوم مالکیت و ایثار
حتی  و  شیعیان  را  سرمایه هایشان  تمام  و  می دزدند  همدیگر  از  را  میهمانان  میزبانان، 
گدایی  سنی های عراقی برای زوار اربعین می گذارند. التماس معکوس است. همه دنیا 
گدایی می کنند برای دادن چیزی. این مبنای تمدن  گرفتن چیزی. اینجا  می کنند برای 

جدید می تواند باشد.
3. تضاد فردیت و جمعیت: این هم یکی از بزرگ ترین معضالت در حوزه نظریه پردازی 

تمدن ها است که حل می شود.
ع(  کربال اوج اخالق و سیاست است. از یک  طرف امام حسین) ۴. اخالق و سیاست: 
می گوید نه اینکه من با تو مبارزه می کنم بلکه مثل منی با مثل تویی هیچ وقت در هیچ جا 
ع( به یزدیان می گویند: خودتان و حیواناتتان تشنه هستید  مصالحه نمی کند. امام حسین)
ما آماده ایم که شماها را سیراب کنیم بعد به یارانش می فرماید به اسب ها به تدریج آب دهید 

که نکند شکم درد بگیرند.
۵. وحدت ادیان و مذاهب: فقط شیعه اثناعشری در این پیاده روی شرکت نمی کند؛ بلکه 
شیعیان زیدیه و اسماعیلیه و حتی اهل سنت از مذاهب مختلف و حتی سلفی هایی که 

با شیعیان مشکل دارند، در این راهپیمایی شرکت می کنند.
۶. رثای توأم با قهرمانی و حماسه: شهید مطهری می گوید مرثیه باید با حماسه توأم باشد. مرثیه 

ع( است.  با ذلت، خیانت به امام حسین)
همیشه باید اشک در رثای یک قهرمان باشد و باید قهرمان بودنش معلوم شود نه اینکه در 

رثای یک آدم مفلس و پرپر شده گیرکرده باشد.
، اما رثای دوم تمدن سوز است. حسینی نسازیم که باید به او ترحم کرد  رثای اول تمدن ساز

حسینی بسازید که همه بشریت مدیون اوست.«1 

دو: لشکرکشی نظامی مسلمانان

متولی حسینی، ظرفیت های تمدنی اربعین را در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی و ... 
کاویده است: 

»پدیده اربعین دارای سطوح مختلفی است که همه این سطوح دارای داللت هایی برای 
ایجاد زمینه ظهور تمدن اسالمی است:

1. حسن رحیم پورازغدی، سیاسی بودن پیاده روی میلیونی اربعین، همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی اربعین، 
، ۲1 آبان 139۴. خبرگزاری مهر

1. داللت سیاسی: پدیده اربعین همگرایی 
جهان تشیع در مقابل جریان تکفیری است 
که امروز در عرصه منطقه فعالیت می کنند. 

تفکر  مقابل  در  پدیده  این  همچنین 
ندای  که  است  مدرن  دنیای  سیاسی 
حوزه  از  را  دین  جدایی  و  سکوالریسم 
اجتماع، بین الملل و عرصه زندگی مردم 
خواه ناخواه  سیاسی  داللت  این  دارد. 
تداوم انقالب اسالمی در عرصه بین الملل 
و تقویت جبهه انقالب اسالمی در حوزه 

منطقه علیه تمدن غرب است.
۲. داللت نظامی: در اربعین جریان های 
آمده اند  هم  گرد  اسالم  جهان  مختلف 
رزمایش نظامی  این خود می تواند یک  و 
جریان های  و  تکفیری  جریان های  علیه 

زیاده خواه غرب باشد. 
نکته بعدی در بحث داللت نظامی این 
است که در زیارت جامعه و زیارت اربعین 
همه  ما  معده«  لکم  »نصرتی  می خوانیم 
شده ایم.  جمع  معصوم  امام  یاری  برای 
این نصرت یک سطح نظامی دارد که یک 
جمعیت میلیونی برای یاری امام جامعه 

جمع شده است.
دنیای  در  اقتصادی:  داللت   .3
محوریت  با  که  جامعه ای  سرمایه داری، 
سود و عقالنیت ابزاری در حال اداره شدن 
و  زندگی  سود  انسان  میلیون ها  است، 
اموال خود را بدون هیچ چشم داشتی در 
اختیار دیگران قرار دهند. این یک معجزه 

و پدیده عجیب در دنیای مدرن است.
۴. داللت های معنوی: در اربعین معنویت 
ازیک سو ساختار تمدنی و جمعی پیدا 
کرده و از سوی دیگر در عرصه بین المللی 
تجلی می کند. این امر در دیگر عبادات ما 

کم سابقه یا بی سابقه است.«۲ 

سه: تلفیق هویت ها

محمدی سیرت، ظرفیت تمدنی اربعین را 
با بیانی دیگر در مقاله خود به خوبی آورده 
است؛ در نتیجه گیری این مقاله می خوانیم: 

از  نوید خروج  اربعین  ۲.  سید احمد متولی حسینی، 
 ، عالم مدرن و ظهور تمدن دینی است، خبرگزاری مهر

1۶ آبان 139۵.
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»با توجه به قرائت صحیح و حداکثری 
برخالف  که  می شود  روشن  اسالم،  از 
و  اسالم  غرب،  در  مذهب  جایگاه 
دنیای  در  آن،   اجتماعی  مناسک 
کارآمد  نیز  امروز  درهم تنیده  و  پیچیده 
است و نقشی بسیار جدی در تحوالت 

اجتماعی ایفا می کند. 
اجتماعی  جدی  نقش  دنبال  به  اسالم 
است و سکوالریسم را رد می کند و بسیاری 
از فرامین آن جلوه و نقش پررنگی در عرصه 

اجتماع دارند. 
جلوه ها،  این  اجتماعی ترین  از  یکی 
مناسک عبادی اسالم است که چهره ای 
نهضتی  می یابد.  اجتماعی-سیاسی 
آن،  گوناگون  جلوه های  و  ع(  حسینی)
نمونه ای  اربعین  پرشکوه  زیارت  ازجمله 
که در  از مناسک اجتماعی اسالم است 
و  حیات  منادی  امروز  مادی گرا  دنیای 
حرکت است و هرروز مخاطبان بیشتری را 

به خود فرامی خواند. 
جهانی،   خطابی  در  حسینی  اربعین 
مخاطب  را  انسان  تشنگی  و  سرگردانی 
قرار داده است و از تمامی الیه های هویتی 
عبور کرده، مقدمه ساز شکل گیری منسک 

اجتماعی بشریت را فراهم می کند. 
در  دین،  حتی  و  ملیت  زبان،  قومیت، 
یک  به  تبدیل  اربعین  عظیم  حادثه 
را  بشر  انتظار  و  می شوند  واحد  هویت 
و  فراگیر  کالن،  هویتی  شکل گیری  از 
در  اربعین  می کنند.  حکایت  همگانی 
قالب هویتی دینی، تمرینی است برای 

نادیده گرفتن الیه های هویتی غیرحقیقی برای تشکیل جامعه متحد موعود.«1

چهار: شکل گیری سبک زندگی اسالمی

زمینه های تمدنی اربعین، در مقاله ای دیگر نیز به خوبی بیان شده است که به صورت مختصر 
نقل می شود: 

»در این مقاله به صورت اجمالی به نقش حادثه اربعین در چند مقوله از تمدن اسالمی 
پرداخته می شود:

1. شکل گیری تمایالت تمدنی: تغییر تمایالت اجتماعی خاستگاه اولیه شکل گیری هر 
تمدنی می باشد و این ادعا با مطالعه تاریخی به خوبی قابل اثبات است؛ مهم ترین جلوه 
همایش عظیم اربعین بروز ناب ترین تمایالت انسانی می باشد که به خوبی می تواند پایه 

اساسی شکل گیری تمدن اسالمی گردد. 
۲. شکل گیری اندیشه تمدنی: تولید علوم اسالمی کارآمد تنها با حرکت نظری و فکری تحقق 
پیدا نمی کند؛ بلکه این حوادث اجتماعی و عینی است که هم جهت گیری های علمی و 

هم ظرفیت و سرعت رشد علمی را رقم می زنند. 
با توجه به این نکته، راهپیمایی عظیم اربعین با جلوهای ناب آن به خوبی می تواند محمل 

نظریه پردازی جدیدی برای نیل به تمدن اسالمی قرار گیرد.
3. شکل گیری سبک زندگی اسالمی: از دیگر جلوه های مهم همایش اربعین، مواجه انسان 
با سبک زندگی مؤمنانه ای است که در فضای دنیای مدرن امروز فرصتی برای انسان فراهم 

می آورد که مواجهه با تجربه دیگری از سبک زندگی داشته باشد. 
، رنگ  شادابی و نشاط باالی معنوی، دستگیری از دیگران، محبت و عشق به همدیگر
باختن همه رنگ های نژادی و قومی، عشق به دیگران، پاکدامنی و از همه باالتر یاد خدا و 
غرق شدن در موج معنوی، همه این ها خبر از امکان شکل گیری سبک زندگی جدیدی در 

دنیای پر رنگ و لعاب و خالی از هرگونه معنویت و آرامش می باشد.«۲

پنج: اتحاد امت اسالمی

می توان مسئله اتحاد و تحقق امت واحد اسالمی را از ارکان شکل گیری تمدن اسالمی دانست؛ 
گفتگوهای علمی اندیشمندان داشته است؛  این مقوله، جایگاه برجسته ای در تأمالت و 

به عنوان نمونه مصطفی آزادیان می گوید: 

1.  حسین محمدی سیرت، اربعین منسک اجتماعی در قواره ای تمدنی: ظرفیت ها و زیر سیستم های تمدنی، دوفصلنامه 
مسجد و مهدویت، شماره ۲، پاییز و زمستان 139۵.

۲.  مصطفی جمالی، نقش اربعین در مهندسی تمدن اسالمی، دوفصلنامه مسجد و مهدویت، شماره ۲، پاییز و زمستان 
.139۵

▪ 	▪ مصطفی جمالی	 ▪ 	▪ ▪حسین محمدی سیرت	 	▪ مصطفی آزادیان	
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»یکی دیگر از شاخصه های مهم که در راهپیمایی اربعین باید به آن توجه کنیم این است که 
پیاده روی مردم در اربعین مظهر اتحاد و یکپارچگی است. یکی از آفاتی که جهان اسالم به 
آن دچار شده آفت تفرقه است که توسط دشمنان اسالم پیگیری می شود چراکه دشمن از 
ایجاد تفرقه در میان مسلمانان سود می برد؛ لذا راهپیمایی اربعین، مسیری است که باعث 

همبستگی مسلمانان می شود. 
کشورهای مختلفی تشریف می آورند و در این رود خروشان به سمت مرقد  در اربعین از 
ع( حرکت می کنند و همین باعث همگرایی عجیبی در میان آن ها می شود.  امام حسین)
اربعین می تواند قلوب مسلمانان و حتی پیروان سایر ادیان اگر در این مسیر قرار گیرند را به 
هم نزدیک کند. وحدت هم همان چیزی است که باعث شد انقالب اسالمی ما پیروز شود 

و همان چیزی است که می تواند جهان اسالم را یکپارچه کند. 
که ارتباط  بنده معتقدم یکی از راه های ایجاد وحدت در راهپیمایی اربعین این است 

نخبگانی در میان ممالک اسالمی ایجاد کنیم.«1 
در این باره همچنین می خوانیم: 

و  جوامع  گرایش  می کنیم  مشاهده  اربعین  در  هرساله  که  حماسه ای  یا  اربعین  »پدیده 
کلمه واحد به نام امت اسالمی است. این نقطه مقابل  فرهنگ های مختلف ذیل یک 

ناسیونالیسم و تقسیم بندی ملت ها بر اساس مرزهای قراردادی است. 
انگار همه جهان اسالم و همه فرهنگ ها و سلیقه ها بدون توجه به مرزهای بین المللی و 
بدون توجه به ملیت های کاذبی که برای ما ایجاد کرده اند، بر محور مرزی که به قول عالمه 
طباطبایی مرزی عقیدتی است، به دورهم جمع می شوند تا همگرایی و امت گرایی را رقم 
بزنند و این قطعًا تشکیل جبهه ای ذیل والیت اولیای الهی در مقابل جبهه طاغوت است. 
، محبت و عطوفت برای باقی  ، همکاری، ایثار که می افتد تحمل یکدیگر اولین اتفاقی 

ماندن ذیل چتر والیت است. 
اکثر مشکالت ما در همراهی با امام معصوم اختالفات و تفرقه گرایی ها بوده که استکبار 
جهانی میان فرق اسالمی اختالف ایجاد می کند. اربعین در این سطح هم داللت دارد که همه 
را ذیل کلمه الهی دعوت می کند تا بر محور والیت حرکت کنند و بتوانند تمدن سازی کنند.«۲ 

احمد نادری نیز در مصاحبه اش این مسئله را عنوان می کند: 
، غربی ها و به طور خاص فرانسه  »بعد از فروپاشی عثمانی و درنتیجه معاهده سایکس-پیکو

1.  مصطفی آزادیان، راهپیمایی اربعین؛ اهمیت و شاخصه های راهبردی، 31 شهریورماه 1۴۰۰.
۲.  محمدحسن رحیمیان، ابعاد تاریخی و الهی عاشورا و انقالب اسالمی، نشست نظام اربعین در حرکت به سوی جامعه 

آرمانی، 13 مرداد 139۴.

و انگلیس در منطقه ما، سیستم سیاسی 
دولت-ملت ها را به وجود می آورند و این 
نوع جدید از موجودیت های سیاسی را بر 

دنیای اسالم هم سوار می کنند. 
سیاسی  موجودیت  از  جدید  نوع  این 
است  چیزی  سیاسی،  ابراز  شکل  به 
ندارد؛  معنایی  اسالمی  اندیشه  در  که 
دولت-ملت محوری  با  امت محوری 
فرق های اساسی دارد؛ اما واقعیت است 
که این نوع از نظام دولت-ملتی تا اطالع 
ثانوی خودش را سوار بر دنیای اسالم کرده 
و شکاف عمیقی در درون دنیای اسالم به 

وجود آورده است. 
اندیشه  تفکر  به  بازگشت  نوستالژی 
اسالم  دنیای  در  همیشه  امت محوری 
وجود داشته و مترصد تجلی بوده است؛ 
ولی به سبب آنکه شرایط یا مکان مناسب 
تجلی آن وجود نداشته، قاعدتًا تاکنون بر 

زمین مانده است.
 ۲۰۰3 در  صدام  فروپاشی  پدیده  از  بعد 
که  و پررنگ شدن اربعین از ۲۰۰۶ به بعد 
پدیده اربعین برجسته می شود، می بینیم 
که شرایط امکان یک نوع جدیدی از امت 
محوری که بازگشت به همان اندیشه امت 

محوری است، فراهم می شود.«3
در آخر نیز باید این مساله را متذکر شد که 
با وجود پتانسیل های باالی پدیده اربعین 
همچنان  مهم  این  تمدن سازی،  مسیر  در 

حاصل نشده است. 
دکتر راشد الراشد، با اشاره به منشأ و دلیل 
ظرفیت تمدنی اربعین، موانع نقش آفرینی آن 

را اینگونه بیان می کند: 
جلوی  که  معاصر  چالش های  »باید 

پیشرفت اّمت را گرفته است، شناخت:
چون  دشمنان  تکفیری:  تروریسم   .1
کنیم، داعش و  نمی خواهند ما پیشرفت 
گروه های تروریستی و تکفیری  امثال این 
را در برابر ما قرار دادند تا در مسیرمان به 

سمت راهبری جهان مانع ایجاد کنند.
ت های 

ّ
۲. برتری فنی، علمی و معرفتی مل

سانسور  را  اربعین  غربی ها  چرا  نادری،  احمد    .3
، ۲9 آبان 139۵. می کنند؟، خبرگزاری مهر

▪ 	▪ محمدحسن رحیمیان	
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چالش هایی  دست  آن  از  این   : دیگر
است که باید آن را اصالح و معالجه کرد.
هنگامی که دیگران از نظر فّنی و علمی و 
معرفتی از ما پیشی بگیرند، در هر زمانی که 
اراده کنند، می توانند ما را شکست دهند؛ 
کافی بهره مند  از نیرو و قدرت  اگر  حتی 
باشیم. همانا جنگ تمدن ها حول همین 

محور می چرخد.
بزرگ  نهادهای  و  جناح ها  چالش   .3
جناح ها  توسط  امروز  جهان  جهانی: 
می شود؛  رهبری  بزرگ  نهادهای  و 
شرق  از  که  بزرگی  نهادهای  و  جناح ها 
و غرب جمع شده اند و برای خردکردن 
در  همواره  اسالم  جهان  تجزیه کردن  و 
باید  گزیر  نا پس  هستند.  فعالیت  حال 
برای  بزرگ  راه پیمایی  این  از  و  کرد  کار 
و  این عوامل خردکننده  از  پیشی گرفتن 

تجزیه کننده بهره برد. 
، فقدان برنامه ریزی است؛  ۴. چالش آخر
تمام  با  آماده  و  بزرگ  جمعیت  این  چرا 
صدر  در  را  ما  برجسته اش،  ویژگی های 

قرار نمی دهد؟ 
هیچ  آن  برای  ما  که  این  خاطر  به 
که  این  برای  اما  نداریم؛  برنامه ریزی ای 
برنامه داشته باشیم، ناگزیریم با اخالق مان 
که برانگیختن  کنیم؛ به گونه ای  پیشرفت 
هدف  ت 

ّ
مل این  از  حمایت  و  اّمت  این 

ایجاد  من  پیشنهاد  باشد.  ما  همگی 
سازمان جهانی اربعین است تا تمام این 
نیروهای عظیم فکری و علمی و انسانی را 

به کار گیرد.«1

ب( مقدمه سازی ظهور منجی

تحلیل ها درباره ارتباط اربعین با مهدویت را 
می توان در سه دسته جای داد:

یک: نوع ارتباط اربعین و مهدویت

حسین الهی نژاد اربعین را نه از نوع نشانه ها یا 
، بلکه از زمینه های آن می داند:  شرایط ظهور
»سه بحث مهم پیرامون ظهور مطرح است 

1.  راشد الراشد، چالش ها و موانع فراروی اّمت اسالمی 
منتخب  جهان،  در  پیشرو  اّمتی  به  تبدیل شدن  برای 
اجالسیه کنگره اربعین و امت اسالمی، عتبه حسینیه 

مقدسه، 1۴ آبان 139۶.

که تالقی و همپوشانی اربعین با آن ها را می توان بحث کرد؛ اولین بحث، نشانه های ظهور است. 
، عالئم ظهور است و فرقی نمی کند نشان دادن این عالئم پس از  منظور از نشانه های ظهور
ظهور یا قبل از آن باشد. از جمله صدای جبرییل است که می فرماید حضرت مهدی)عج( 
ظهور کرد. برخی نشانه ها نیز همانند خروج دجال، سفیانی و یمانی از نشانه های قبل از 
ظهور است.  اربعین و پیاده روی آن در قالب نشانه های ظهور مطرح نیست و در هیچ 
روایتی اشاره ای به این موضوع نشده است؛ بنابراین باید این پرونده را ببندیم. بحث دوم 

شرایط ظهور است که تفاوتی با نشانه های ظهور دارد. 
نباید این شبهه پیش بیاید که وقتی شرایط ظهور را تحقق بخشیدیم، بگوییم حتمًا ظهور رخ 
می دهد. شرایط ظهور نصابی دارد که ما نصاب آن را نمی دانیم؛ به خاطر همین دقیقًا زمان 
رخداد ظهور را نمی توانیم پیش بینی کنیم؛ لذا گفته شده کسانی که برای ظهور زمان تعیین 

می کنند کذاب هستند. 
بحث سوم، رابطه زمینه سازی ظهور و اربعین است. روایات مختلفی داریم که زمینه سازی 
ظهور را از جایگاه مردم تعریف کرده و آن ها را مسئول دانسته که آستین را باال زده و در این 

مسیر قرار گیرند. هرکسی غیبت را رقم زده باید ظهور را رقم بزند. 
غیبت اراده خدا یا امام معصوم نبوده؛ بلکه غیبت در فضا و تنگنای بی مهری و بی توجهی 
مردم به امام معصوم رخ داده است؛ بنابراین خود مردم هم باید باعث ظهور امام غایب 

شوند.  حال سؤال این است که رابطه اربعین با انتظار و زمینه سازی ظهور چیست؟ 
به طورکلی می توان گفت که میان اربعین و زمینه سازی ظهور تعامل و ارتباط دوسویه وجود 
دارد؛ یعنی هم اربعین عامل ترویج و اشاعه مهدویت و انتظار می شود و هم زمینه سازی 

ظهور به نحوی ترویج اربعین است.«۲ 

دو: اربعین؛ نمونه ای از تحقق جامعه مهدوی

دسته دوم تحلیل ها، به تجانس و شباهت کنشگران اربعین با اهالی جامعه مهدوی توجه 
داده اند و اربعین را نمونه ای از جامعه محقق شده مهدوی می دانند: 

»من گمان می کنم که این راه پیمایی گامی در راستای آماده سازی برای شکل گیری دولت 
که با پای پیاده در این راه پیمایی حضور داشتند،  امام زمان)عج( باشد. بعضی بزرگان 
از  بعضی  به  متصف  می گیرد،  شکل  راه پیمایی  این  در  که  جامعه ای  که  بودند  معتقد 
ویژگی های جامعه زمان حضور امام زمان)عج( است؛ چراکه در آن همگی در بخشندگی و 

سخاوت از هم سبقت می گیرند و هیچ کس جز به قدر نیازش برنمی دارد. 
ُه 

ُ
 یُعّد

َ
 َحْثوًا َو ال

َ
َمال

ْ
این ها را تنها درباره عصر ظهور شنیده ایم. روایت این چنین می گوید: »یْحُثو ال

َعّدًا«؛ »هر چه از مال بردارند، در آن مال اثری نمی کند، اما هر کس به اندازه خود برمی دارد.«3
این نکته در مصاحبه احمد نادری نیز قابل مشاهده است: 

»از مظاهر تام ویژگی های اربعین می تواند همبستگی اجتماعی باشد، کمک به همنوع 

، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ۲۸ شهریور  ۲.  حسین الهی نژاد، اربعین و زمینه سازی ظهور
.1۴۰۰

3.  افضل الشامی، نسبت راه پیمایی اربعین با دولت امام زمان )عج( و جامعه آخرالزمان، منتخب اجالسیه کنگره اربعین 
و امت اسالمی، عتبه حسینیه مقدسه، 1۴ آبان 139۶.

در پدیده اربعین برخالف پدیده انبوه خلق پایداری، تداوم و نظم و ترتیب وجود 
آرامش رفتاری عجیبی دارند.  کنگره عظیم،  آن، حاضرین در این  بر  دارد. عالوه 
وحدت حداکثری و جهت واحد هم از دیگر ویژگی های حاضرین در این پدیده 
است؛ درحالی که در انبوه خلق آشفتگی وجود دارد. در اربعین افراد خودشان را 

پاالیش می کنند. 
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باشد، هرکس هرچه دارد خالصانه در اختیار دیگری قرار می دهد و به تعبیری مردم همه 
نداشته هایشان می آورند و با دیگران تقسیم می کنند. 

این همان ویژگی های آرمان شهری است که در اندیشه تشیع در آخرالزمان وجود دارد. در 
اندیشه تشیع این هست که امام زمان که خواهد آمد هرکسی به قدر نیازش برمی دارد هرکسی 
می تواند دست در جیب کناردستی خودش بکند و نیاز خودش را تأمین کند و چیزهایی 
شبیه این. این کامًال در منسکی به اسم اربعین جلوه گر است. این ها بحث های کلی این 

پدیده به معنای اجتماعی بود.«1 

سه: الگوسازی تاریخی مقوله انتظار

دسته سوم این تحلیل ها دیدگاه هایی هستند که استمرار جریان منتظر حکومت عدل جهانی 
را یدک می کشد: 

از  یکی  است؛  جدی  تحلیل  و  بررسی  نیازمند  شرط  دو  اربعین  پیاده روی  با  پیوند  »در 
، فراهم شدن یاورانی است که حضرت مهدی )عج( را برای تحقق اهداف آن  شرایط ظهور
، احساس  حضرت در تحقق حکومت جهانی یاری خواهند داد. یکی دیگر از شرایط ظهور
نیاز جامعه جهانی به موعوِد منجی است که صرفًا شیعیان یا مسلمانان و یکتاپرستان را 

دربرنمی گیرد؛ چراکه حضرت مهدی )عج( را موعوِد امت ها می نامیم. 
حضرت مهدی پاسخ به این احساس نیاز است و تا این احساس شکل نگیرد، ولی عصر )عج( 
حکومت تشکیل نخواهد داد. برای مثال آنگاه که مسلمانان به این فکر فرورفتند که عجب 
خطایی را در برابر امیرالمؤمنین)ع( انجام دادیم که حکومت وی را نپذیرفتیم، از وی درخواست 
کردند و حضرت علی)ع( حکومت را پذیرفتند.  ازآنجاکه قیام امام حسین)ع( بزرگ ترین نمود 
و نماد از مظلومیت انسان است و حضرت مهدی بزرگ ترین نماد مبارزه با ظلم و بیداد و ستم 
است، می توانیم قیام امام حسین)ع( و حادثه عاشورا را آغاز یک پدیده مستمر تاریخی بدانیم که 

انجام و پایان آن با پایان قیام جهانی مهدی موعود رقم خواهد خورد.«۲ 

ج( فرهنگ سازی و تربیت اخالقی

یک: تحوالت فرهنگی در اربعین

حسین هاشمیان در یادداشتی تفصیلی، تحوالت فرهنگی اربعین را مورد بحث قرار داده است: 
»برخی از جامعه شناسان  مثل ِادگار شاین، فرهنگ را در سه الیه تعریف می کنند: 

، ۲9 آبان 139۵. 1.  احمد نادری، چرا غربی ها اربعین را سانسور می کنند؟، خبرگزاری مهر
، مرکز همکاری های علمی  ۲.  خدامراد سلیمیان، نقش پیاده روی اربعین در انسجام و اتحاد مردم برای زمینه سازی ظهور

و بین الملل و اندیشکده اربعین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ۲3 شهریور 1۴۰۰.

و  اعتقادات  الیه  بنیادی،  یا  اول  الیه 
و  ارزش ها  الیه  که  الیه میانی  باورهاست؛ 
هنجارها است و الیه سوم که الیه رفتارها و 
مصنوعات است. بعضی از این الیه سوم 
که الیه عینی و آشکار فرهنگ است، به 

»تمّدن« تعبیر می کنند. 
برخی دیگر از جامعه شناسان غربی مثل 
خانم َهچ، یک الیه یا عنصر دیگر به نام 
»نماد« هم به این سه الیه اضافه می کنند. 
من در اینجا تحّول فرهنگی اربعین را در هر 

چهار سطح بررسی می کنم.
1. تحّوالت اعتقادی و باوری اربعین

سخن  این  ی 
ّ
تجل حقیقتًا  اربعین  در  ما 

دَیه  ُمَحّمَ اِلسالَم   
َ

»ِاّن که  حکیمانه 
مشاهده  را  الَبقاء«  ه  ُحِسینّیَ َو  الُحدوث 
می کنیم؛ یعنی آن نظام توحیدی و مبنایی 
به  رسول)ص(  حضرت  که  اعتقادی  و 
ی 

ّ
ع( متجل ارمغان آوردند، در سیدالشهدا)

اربعین  هم  عاشورا  خط  امتداد  و  است 
است که مرتب در حال تکرار می باشد.

اعتقادی  ظرفیت  این  واجد  اربعین 
که  است  ایمانی  و  باوری  و  کالمی  و 
پاالیش  خرافه ها  و  بدعت ها  از  را  دین 
اربعین  زیارت  در  چنان که  می کند؛ 

ع( می خوانیم:  سیدالشهدا)
 ِعباَدک ِمَن 

َ
 ُمْهَجَتُه فیک ِلیْسَتْنِقذ

َ
ل

َ
»َو َبذ

ما َخَرْجُت 
ّ
»ِاَن ه«. 

َ
الل

ّ
َو َحیَره الَض ه 

َ
َجهال

ْ
ال

ی اهلل 
ّ
ه َجّدی صل ُاَمّ ْصالِح ِفی  ِ

ْ
اال ِب 

َ
ِلَطل

َو َاْنهی  َمْعُروِف 
ْ
ِبال َاْن آُمَر  ْیُد  ُار علیه و آله 

 .» ُمْنَکرِ
ْ
َعِن ال

و  امربه معروف  مقدمه  است  دیهی 
و  معروف  ابتدا  که  است  آن  نهی ازمنکر 
منکر را به جامعه شناساند و در مرتبه بعد 

اقدام به امر یا نهی معروف و منکر نمود.
۲. تحّوالت ارزشی اربعین

اربعین در الیه اخالق و ارزش ها نیز ظرفیت 
است  مداری  اربعین،  دارد.  تحول  ایجاد 
ُمدرن  نظام  که  ارزش هایی  از  عبور  برای 
بر ما تحمیل کرده است.  بخش زیادی از 
ارزش های دنیای ُمدرن بر پایه عقالنیت 

محاسبه گر شکل گرفته است؛
بنابراین، در این سفر )پیاده روی اربعین(، 
ُمدرن  اخالقی  و  ارزشی  و  معنایی  نظام 

حسین الهی نژاد  		  سید حسین هاشمیان  		
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اخالقی  ارزش های  و  می شود  دگرگون 
 ، ایثار استقامت،   ، صبر قناعت،  مثل 
نوع دوستی و محبت که در سبک زندگی 
شده اند،  فراموش  ُمدرن  اخالقی  نظام  و 
در وجود فرد زنده می گردند و در این سفر 

ی می شوند. 
ّ
متجل

3. تحّوالت رفتاری اربعین
در ُبعد رفتاری و مناسک، مجموعه کاملی 
دیده  اربعین  راه پیمایی  در  مناسک  از 
می شود؛ مثًال اقامه نماز اول وقت در این 

مسیر بسیار چشم گیر است.
رفتارهای  می توان  این،  از  فراتر  کمی  اما 
زیادی  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
نسبت  متفاوتی  بسیار  شکل  که  دید  را 
است؛  کرده  پیدا  دیگر  زمان های  به 
آن هم نه تنها در سطح جامعه عشیره ای 
جهان  سطح  در  بلکه  عراق،  قبیله ای  و 

اسالم نیز شاهد این تحول هستیم؛
بنابراین، راه پیمایی اربعین محمل بسیار 
میان  میان فرهنگی  ارتباطات  برای  نابی 

شیعیان و مسلمانان ایجاد می کند. 
مثًال معروف است که عراقی ها خیلی خشن 
هستند یا حس تعصب عربی در آن ها قوی 
است؛ ولی در این ایام به هیچ وجه برونداد 

این روحیات را نمی بینیم.
۴. تحّوالت نمادی اربعین 

بسیار  ظرفیت  اربعین،  نمادین  ظرفیت 
مهمی است؛ زیرا امروزه برای ما ثابت شده 
که ظرفیت نشانه ها و نمادها در انتقال پیام 
بی بدیل است و پیام بدون نشانه و نماد 
اصًال نمی تواند منتقل شود.  نماد مخصوصًا 
که امروزه مهم ترین ابزار انتقال  در رسانه ها 
چه  دارد؛  بسیاری  اهمیت  هستند،  پیام 
در فضاهای سّنتی و چه در انواع و اقسام 

رسانه های ُمدرن و شبکه های اجتماعی. 
تمامی این رسانه ها بر پایه نماد و نشانه شکل 
گرفته اند و اربعین ظرفیت بزرگی در تولید 
نمادهایی دارد که این پدیده را به عنوان یک 
گسترده در سطح جهان  رخداد رسانه ای 

مطرح می کند.«1 

و  اربعین  فرهنگی  تحوالت  هاشمیان،  حسین   .1
چگونگی تأثیر آن بر تحّقق جامعه آرمانی مهدوی، ۲۲ 

شهریور 1۴۰1.

دو: تحوالت اخالقی در اربعین

همچنین سید محمود سامانیان، در مقاله ای، به ذکر نکاتی از تحوالت اخالقی در اربعین 
پرداخته است: 

»از کارکردهای اخالقی اربعین می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف( تقویت روح اخوت: همدلی در پرتو ذوب انانیت ها و لغو همه تمایزات )قومی، ملی، 
کارکردهای اجتماعی  ...( و حذف همه مرزها و فاصله ها، از دیگر  شغلی، تحصیلی و

اربعین است.
ب( الگوسازی: یکی از کارکردهای بسیار مؤثر هیئت های مذهبی، الگوسازی مبتنی بر 

دین باوری و رعایت هنجارها، ارزش ها و اخالقیات است. 
کاربردی )تعلیم و تربیت(، به  افراد با حضور در مراسمات مذهبی، به صورت علمی و 
فرهنگی راه می برند که مبنای آن رعایت معنویات، اخالقیات، اصول و مبانی انسانی، 

خودشناسی و خداشناسی است.
ج( اجتماعی سازی اخالق: اخالق اجتماعی از کارکردهای دیگر راهپیمایی اربعین است 

و خیرات و صدقات از مظاهر آن محسوب می شود. 
بر اساس آیه قرآن، به پا داشتن شعائر الهی، تقوای قلب و باورهای معنوی را در دل انسان ها 

نهادینه می کند.
د( تعالی جویی و فضیلت طلبی: یکی دیگر از کارکردهای مراسم اربعین، مساعدت، بسترسازی 

و کمک به انسان ها برای تعالی جویی و فضیلت طلبی است. 
ک تفوق و برتری، صرفًا عشق و عالقه به اهل بیت علیهم السالم  در این نهاد مذهبی که مال
کنار هم جمع شده، با  و رعایت شرع مقدس اسالم و دستورهای الهی است، افراد در 

فعالیت های خداپسندانه تالش می کنند تا مسیر تعالی را بپیمایند.
ه( افزایش معرفت دینی: از جمله فواید تربیتی زیارت می توان به این مسائل اشاره کرد: افزایش 
معرفت زائر و آموختن معارف دینی از خالل زیارت نامه ها، آشنایی با مقام امامان و تحکیم 
رابطه والیی بین انسان با اولیای خدا، ارائه الگویی مناسب برای جامعه، زمینه سازی فضای 

مذهبی حرم های امامان و مزارها برای ترک گناهان و کسب فضائل. 
اربعین حسینی پمپاژکننده معنویت و ایمان در عصر جاهلیت و ضاللت است.«۲

سه: تحول در سبک زندگی

بسیاری اربعین را شایسته آن می دانند که الگویی نو و اسالمی برای سبک زندگی به دست دهد 
و آن را از این منظر نگریسته اند: 

»سبک زندگی درواقع، تبلور و تجلی عینی فرهنگ به مثابه جامع ترین نظام معنایی جامعه 
است. دو تلقی غالب از ماهیت و چیستی سبک زندگی وجود دارد: 1( سبک به عنوان 

قاعده، هنجار و الگوی کنش؛ ۲( سبک به عنوان کنش منتخب و مرجح.
سبک زندگی به لحاظ گستره و شمول تقریبًا همه ساحت های زیستی فرد در همه ابعاد 
و حوزه های شخصیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطاتی، زیباشناختی 
و همه شئون زندگی اعم از فردی و اجتماعی، مادی و غیرمادی، عینی و ذهنی، ثابت و 

متغیر را در برمی گیرد. 
رفتار  یک  اوًال  راه پیمایی  این  که  است  این  است  مطرح  ابتدا  که  سؤالی  اربعین،  درباره 
آیینی است و هدف آن پاس داشت یاد و خاطره حماسه آفرینان بزرگ عاشورا است و به 
اقتضای آیینی بودن، متضمن پیام و معنای جدیدی نیست )در رفتار آیینی معموًال تکرار 

موضوعیت دارد(. 

۲. سید محمود سامانیان، کارکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اربعین حسینی، فصلنامه زیارت، تابستان 1397، 
شماره 3۵.
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از طرفی این راه پیمایی، کنشی مقطعی، موسمی، کوتاه و گذرا است؛ چگونه می تواند در 
شکل گیری سبک زندگی که مجموعه ای از الگوهای نسبتًا نهادی شده و تکرارپذیر در 

زندگی روزمره است تأثیر داشته باشد؟ 
توأمان  و مراسم معموًال دو سنخ بحث به صورت  رویداد  این  ابعاد مختلف  در تحلیل 
قابل طرح است: یکی نمادشناسی و نشانه شناسی عناصر جاری در این رویداد )معناکاوی 
راز و رمزها و کشف داللت ها( و دیگری بررسی کارکردها، پیامدها و آثار فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، عبادی، اخالقی و تربیتی آن برای افراد و جوامع مرتبط است. 
آنچه در این گفت وگو بیشتر موردتوجه است، تلقی این راه پیمایی و شرکت در آن به مثابه 
با الیه های شناختی، عاطفی، رفتاری،  تجربه نوعی سبک زندگی، نوعی بودن و شدن 
که ظرفیت های الزم را برای تأثیرگذاری عمیق بر  تبلیغی، ارتباطی و ایدئولوژیکی است 

ساحت های مختلف زندگی کنش گران )= شرکت کنندگان( و سایر مرتبطان دارد.«1 
علی مهدیان نیز بر پایه تحلیلی از مفهوم هجرت و نصرت در اندیشه اسالم، سبک زندگی 

اربعینی را ترسیم می کند: 
»اگر بخواهیم یک سبک زندگی معنوی بر اساس مدل پیاده روی اربعین طراحی کنیم، 
باید این نکته را در برنامه ریزی خود لحاظ کنیم که رفتارهای کلیدِی سبک زندگی دینی را 

انتخاب کرده، آن ها را به صورت جمعی به ظهور و بروز برسانیم. 
صورت رفتاری پیاده روی اربعین را می توان بر اساس دو محور عمود بر هم تحلیل کرد. یکی 

محور هجرت و دیگری محور نصرت. 
مفهوم هجرت را می توان در شبکه ای از مفاهیم مانند زیارت و حج و اقامه صلوه و قیام هلل و 
مفاهیمی ازاین دست پیگیری نمود؛ و مفهوم نصرت را نیز می توان با مفاهیمی مثل خدمت 

و انفاق و زکات و خمس و صدقه و تعلیم و تبلیغ و امربه معروف و نهی ازمنکر مرتبط دید. 
نباید خیال کرد که عنوان مهاجرین و انصار که در قرآن کریم بیان شده است، اشاره صرف 
به ظاهر رفتار مهاجرین و انصار که دو رکن کلیدی در ساختار اجتماعی مدینه النبی بودند، 

است؛ بلکه یک ویژگی کلیدی در روح رفتار این افراد را نشانه رفته است. 
در پدیده فوق العاده عجیب زیارت اربعین که توسط شیعیان رخ می دهد، می توان این دو 

حقیقت را مشاهده نمود. 
که به سمت  ؛ یک حرکت  حقیقت هجرت یا زیارت و حقیقت نصرت یا خدمت زائر
ع( است و دیگری که به سمت زائرین و مهاجرین است و در قالب  حضرت امام حسین)

موکب ها رخ می نماید. 
واژه نصرت خود برآمده از توحید و هجرت الی اهلل است. وقتی توحید در عالم کثرات و 
ارتباطات اجتماعی بروز می کند، صورت نصرت و خدمت به خلق خدا می گیرد و معنای 

نصرت به خدا همین است و بدین ترتیب انسان ها در داالن نصرت الهی قرار می گیرند. 
وقتی توحید در ارتباط انسان محدود با وجود نامحدود خداوند جلوه می کند، به هجرت 
تبدیل می شود و هنگامی که در عالم کثرات و روابط میان موجودات محدود تجلی می کند 

شکل نصرت می گیرد. 

1.  سید حسین شرف الدین، اربعین و سبک زندگی، موسسه امام خمینی)ره(، 13 آبان 139۵.

درواقع باید گفت نصرت و هجرت هر دو 
برآمده از توحید است که در شکل زندگی 

دینی خود را بروز می دهند.«۲

د( پیشرفت های اقتصادی و سیاسی

در  نیز  اربعین  اقتصادی  و  سیاسی  کارکرد 
است؛  بوده  موردبحث  گفتگوها  برخی 
حوزه  در  اربعین  است  معتقد  پیروزمند 
الگوی  فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی، 

پیشرفت عرضه می کند: 
کنیم  »اگر بخواهیم از زاویه سیاسی نگاه 
تولید  و  است  قدرت  الگوی  یک  اربعین 
قدرت در اربعین به نحو اعلی اتفاق می افتد. 
وحدت و انسجام نتیجه الگوی پیشرفت 

در اربعین است. 
یک  اربعین  در  اقتصادی،  منظر  از 
بخش  توسط  چندمیلیاردی  گردش 
حضور  یعنی  می افتد؛  اتفاق  خصوصی 
در  را  مردم  حداکثری  و  دولت  حداقلی 

آنجا شاهدیم. 
چون  است.  مشخص  هم  دلیلش 
که  مدتی  آن  در  عاشورایی  فرهنگ 
کم  حا است،  برقرار  عظیم  کنگره 
دیگری  مواقع  در  درحالی که  است. 
الگوی  چنین  شاهد  ما  اربعین  از  غیر 

اقتصادی نیستیم.«3 
معینی پور نیز در اشاره ای کوتاه به این مسئله 

می آورد: 
برای  سیاسی  عرصه  در  حرکت  »این 
پررنگ  را  قدرت  عنصر  اسالم  جهان 
ظرفیت های  اقتصاد،  بستر  در  می کند؛ 
می دهد  نشان  را  اقتصادی  هم افزایی 
است.  اقتصادی  عظیم  تحول  یک  و 
پشتیبانی اقتصادی از حجم بسیاری از 
، یک پدیده کامًال  انسان ها در مدت 1۰ روز

قابل بررسی است.«۴ 

تمدن  تاروپود  نصرت؛  و  هجرت  مهدیان،  علی    .۲
سوی  به  حرکت  در  اربعین  نظام  نشست  توحیدی، 

جامعه آرمانی، 13 مرداد 139۴.
3.  علیرضا پیروزمند، اربعین، نماد جمع گرایی در مقابل 
فردگرایی است، همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و 

تمدنی اربعین ۲۰ آبان 139۴.
، پیاده روی اربعین قیام هلل است،  ۴.  مسعود معینی پور
 ۲1 برنامه ها،  و  ایده ها   : دور از  اربعین  دومین  نشست 

شهریور 1۴۰۰.

به نظر می رسد این رفتار مقدِس دسته جمعی، همچون سایر رفتارهای مقدس، 
از  رفتاری است؛ یعنی عده ای  و  و مدیریت شناختی، هیجانی  نیازمند مداخله 
اربعین«  »پیاده روی  موضوع  در  ویژه  به طور  باید  متخصصان  و  صاحب نظران 
ـ  روان شناختی  مداخله  برای  پروتکلی  و  پرداخته  میدانی  پژوهش  و  مطالعه  به 

مدیریتی، تهیه و تدارک ببینید. 
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سامانیان در مقاله خود، بررسی تفصیلی تری 
از وجوه و کارکردهای سیاسی اربعین انجام 

می دهد و آن ها را چنین برمی شمارد:
وحدت:  سایه  در  آفرینی  اقتدار  الف( 
راهپیمایی اربعین موجب اقتدار شیعیان 
دشمنان  برابر  در  مسلمانان  دیگر  و 
حسینی  اربعین   ، به بیان دیگر می شود. 
کاربرد  و  شیعه  جمعی  هویت  تبیین 
مناسک مذهبی به عنوان منابع قدرت و 

فعال شدن آن از نظر سیاسی است. 
تجمع  بزرگ ترین  سیاسی  پیام  مهم ترین 
در  اسالمی  امت  وحدت  جهان،  دینی 
مطهر  خاندان  به  ارادت  و  محبت  سایه 
چراکه  است؛  علیهم السالم  اهل بیت 
تمام مذاهب اسالمی به محبت اهل بیت 
محور  می تواند  همین  و  دارند  اعتقاد 

وحدت اسالمی باشد. 
توجه به شعارهای مردمی نشان می دهد که 
آزادگی، عزت طلبی و ذلت گریزی با ماهیت 
راهپیمایی اربعین پیوند خورده است.  لذا 
که به واقع رستاخیز  این گردهمایی عظیم 
مذهبی  و  ملی  رسالت  است،  حسینی 
مبتنی بر حفظ سرزمین از اشغال بیگانه و 
گروه های سلفی ـ تکفیری را گوشزد می کند. 
حضور مردمی در اربعین نشان می دهد که 
مکتب حسینی، قابلیت و قدرت بسیاری 

برای بسیج کردن مردم دارد.

ب( نمایش امنیت عراق: برگزاری راهپیمایی صلح آمیز اربعین، نمایش امنیت عراق و ضربه 
نمادین هم زمان به گروه تروریستی داعش و ایاالت متحده آمریکاست که یکی در پی ناامن سازی 

عراق است و دیگری ایجاد امنیت در عراق را بدون حضور خود ناممکن می داند. 
این قدرت نرم شیعیان است که بدون فرقه گرایی، با حضور مسالمت آمیز خود در مراسم عاشورا و 

اربعین، بر وحدت و همبستگی ملی در عراق صحه می گذارند.
ج( وحدت بخشی به جهان اسالم:پیاده روی و برگزاری آیین اربعین صرفًا حرکتی شیعی 
و ایرانی نیست؛ بلکه نقطه عطف وحدت میان همه مسلمانان و ایجاد وفاق در جهان 
اسالم است. اربعین با توجه به کارکردهایی که دارد و وفاقی که در جهان اسالم ایجاد می کند، 

در راستای بینش تمدنی امام خمینی است؛ 
چنان که ایشان فرمودند: »راه قدس از کربال می گذرد« و این وحدت و همدلی، اقدامی در 

مقابل تمدن غرب و در راستای رسیدن به آرمان های اسالمی است.
د( تقویت مناسبات میان ایران و عراق: مراسم شکوهمند اربعین می تواند به ترمیم برخی 
شکاف های ارتباطی مثل کدورت های ناشی از جنگ میان زائران ایرانی و عراقی و بهبود 

بیشتر روابط سیاسی این دو کشور مسلمان کمک شایانی کند.
( تقویت هویت شیعی: پاسداشت اربعین در میان شیعیان اهل بیت علیهم السالم یکی  و

از برجسته ترین عوامل تقویت هویت شیعی است. 
از اربعین است که هویت شیعی جان و قالبی تازه می گیرد و با استمداد از نیروی شگرف 

عاشورا، ظهور پرقدرتی را در عرصه های سیاسی، فرهنگی و نظامی به نمایش می گذارد.
را  آن  و  را شعله ور  اربعین حسینی جرقه های عاشورایی  اربعین:  ح( جریان سازبودن 
 ، یارت اربعین و پیاده رفتن در این مسیر به یک جریان تبدیل می کند و دعوت به ز

ی است. دعوت به همین جریان ساز
آذرخش عاشورا در اربعین به آتشی شعله ور تبدیل می شود و قطره های باران آن، رودخانه 

اربعین را به وجود می آورد؛ رودخانه ای که می تواند حرکت ایجاد کند و تغییر به وجود آورد.
ط( ظرفیت سازی: از مهم ترین آثار و کارکردهای اربعین، ظرفیت سازی است. وقتی بتوانیم 
فرهنگ عاشورایی را شکل دهیم، ظرفیت سازی رخ می دهد؛ چراکه انسان عاشورایی از 
خود خواهد پرسید حال چه باید کرد تا عاشورا امتداد یابد. ایجاد این ظرفیت، بر عهده 

اربعین است.«1 

ه( تبلیغ دین در جهان

از دیگر نکات و کارکردهایی که از سوی متفکران مورد تأکید و برجسته سازی قرار گرفته است، 
آوای بلند و رسای اربعین در معرفی شیعه و آموزه های آن به جهان است؛ صدایی آن قدر بلند 
که نمی توان آن را نشنید یا از دیگران پنهان کرد؛ هرچند امپراتوری رسانه ای غرب، تالش خود را 

برای مخفی کردن آن می کند: 
»رسانه های غربی کمتر به اربعین می پردازند و این دلیل دارد. بعد از فروپاشی شوروی برای 
توجیه وضعیت نوین دنیا اساسًا نظریه هایی مطرح شد: نظریه پایان تاریخ فوکویاما، نظریه 

نبرد تمدنی یا نزاع تمدنی توسط آقای هانتینگتون مطرح شد. 
هانتینگتون در این نظریه که یک نظریه ژئوکالچری )فرهنگ جغرافیایی( است، از ژئوپلتیک 

دولت محور عبور می کند و وارد نوعی از ژئوکالچر می شود. 
، تمدن ها محور هستند. آقای هانتینگتون  در ژئوپلتیک، دولت ها محور هستند؛ در ژئوکالچر
معتقد است که صحنه دنیا ازاین پس -یعنی بعد از فروپاشی شوروی- صحنه نزاع هشت 

تمدن عمده است. 

1.  سید محمود سامانیان، کارکردهای سیاسی و فرهنگی اربعین حسینی، فصلنامه زیارت، 1397، شماره 3۵.

▪ 	▪  مسعود معینی پور	
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▪ 	▪ احمد نادری	

که فرهنگ خودشان را برای نزاع به عرصه می آورند.  این تمدن ها آن قدر قوی هستند 
که ممکن است چند دولت با  دیگر دولت به عرصه نمی آید، تمدن به عرصه می آید 

هم باشد. 
که بیش از پهنه دولتی هستند، به پیکار  حتی دولت ها نیستند؛ مجموعه ای از مردم 
می آیند. او هشت تمدن را برجسته می کند. از این هشت تمدن سه تمدن که احتمال 

نزاع بیشتری دارند را برجسته تر می کند. 
تمدن کنفوسیوس به محوریت چین، تمدن اسالم که البته نمی گوید با محوریت ایران؛ اما 

قرائن نشان می دهد که محور این تمدن ایران است و تمدن غرب به محوریت آمریکا. 
باز از این سه تمدن، دو تمدن را برجسته تر می کند و می گوید تمدن اسالم و تمدن غرب 
است که امکان نزاع بیشتری دارند. علت این امر را هم این ذکر می کند که این دو تمدن، 

مدعی ارزش های جهان شمول هستند. 
لذا اینجا نبرد تمدنی اسالم و غرب موضوعیت پیدا می کند. قاعدتًا یک سالح اصلی در 

این نبرد تمدنی، رسانه است که برجسته شده و موضوعیت پیدا می کند. 
رسانه اساسًا در تمدن غرب، طبق تئوری نبرد تمدن ها باید در خدمت این قرار بگیرد که 

ارزش های تمدن اسالمی را وارونه جلوه دهد. 
این وارونه جلوه دادن در همین شکل معرفی اسالم هاست؛ چه نوعی از اسالم؟ هم در بعد 
تسنن و هم بعد تشیع؛ در بعد اهل تسنن ما می بینیم که داعش برجسته می شود و داعش 

به عنوان اسالم معرفی می شود. 
در بعد شیعی هم قصه همین است. در تشیع یک دوپارگی وجود دارد که به این دوپارگی 

دامن زده شده است و یا پاره دوم یا پاره سیاه مطرح شده و به آن پرداخته شده است. 
مثًال همین قمه زنی و لعن و نفرین و چیزهایی شبیه به این که توسط برخی از شیعیان که 
من به آن ها شیعیان تکفیری می گویم، به آن دامن زده می شود؛ یعنی تکفیر فقط در داعش 
و اهل سنت نیست؛ در بخشی از شیعیان وجود دارد که همین مکتب شیرازی ها و کسانی 

که در لندن و نیویورک و جاهای دیگر جمع شدند، جزء آن است.
لذا این ها برجسته می شوند به این ها جا داده می شود و حمایت می شوند که چهره زشتی از 

تشیع معرفی کنند. 
و یک  را دنبال می کند  کار  ن هیچ خطری  که بدو آرام و صلح آمیزی  ی  پیاده رو آن 
چهره خوب به جا می گذارد و یک نوعی از همبستگی را نشان می دهد و یک پیامی 
است،  محور  عاطفه  عقالنیت  سمبل  من،  یف  تعر طبق  و  دارد  خودش  دل  در  را 

نمی شود.  منعکس 
لذا اساسًا دنیای غرب در دستور کار خودش دارد که این نوع از ظهور و بروز اسالم را نادیده 
بگیرد؛ چون این ها در بعد کالن و در صورت تکرار می تواند الگو قرار بگیرد؛ این الگو خطری 

است برای تمدن غرب که در افکار هانتینگتون به آن اشاره کردیم.«1 
ما در مقابل این سیاست خصمانه غرب، باید به میدان بیاییم و به پدیده اعجاب انگیز اربعین 
را بازتاب رسانه ای بدهیم؛ لذا مطالبه اندیشمندان و متفکران از اهالی رسانه آن است که در 

معرفی این پدیده و معرفی شیعه از طریق آن، بکوشند: 
از  این  و  می شدیم  دست به کار  باید  این ها  از  زودتر  اربعین  ظرفیت های  معرفی  »برای 
مظلومیت اسالم و کم کاری مسلمانان است. اسالم همه چیز دارد ولی نحوه عرضه کردن 

آن کم است. 
اسالم بهترین مواد اولیه را دارد ولی رقیب آن مواد اولیه ضایعاتی و بی کیفیت دارد ولی با 

همان مواد کهنه یک محصول خوب و باکیفیت ارائه می دهد. 

، ۲9 آبان 139۵. 1.  احمد نادری، چرا غربی ها اربعین را سانسور می کنند؟، خبرگزاری مهر

مثل کسی که گندم خوب دارد ولی از آن 
نان درست نمی کند و آن را خام سر سفره 
گندم های  می گذارد ولی رقیبان اسالم از 
درست  خوشمزه  نان  دارند  که  فاسدی 
می کنند و سر سفره می گذارند. مهمانان 
گندم  ولی  می خورند  را  فاسد  نان  هم 

مصرف نشده می ماند.
آن  از  بود  غرب  دست  گر  ا اربعین  این 
می ساخت؛  اقتصادی  بزرگ  بازار  یک 
پولی  هیچ  عراقی ها  که  می بینید  ولی 
یافت  در می دهند  که  خدماتی  بابت 
گر می خواستند  نمی کنند. درحالی که ا
 1۰ شما  به  را  چیزی  هر  می توانستند 
برابر بفروشند. خواهش من از شما این 
است که اربعین را به عالم عرضه کنید 

و ارائه دهید. 
من حتی از تلویزیون هم ندیده ام که این 
زائرین  به  را  عراقی ها  محبت  میزان  همه 
که  نشان دهد و سؤالم از شما این است 
ما چرا آن قدر بی حالیم و ناتوانی می کنیم. 
این همه فیلم با هزینه های زیاد با تکلف 
و تصنعی ساخته می شود ولی یک فیلم با 
موضوع پیاده روی اربعین ساخته نمی شود 
آماده  فیلم  این  صحنه  هم  درحالی که 

است و هم قهرمانان آن.«۲ 

۲.  آیت اهلل حائری شیرازی، تمدن غرب انسان امروز را 
، ۲۰ آبان 139۴. خشک کرده است، خبرگزاری مهر
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3. آسیب شناسی پدیده اربعین 

عالم،  رویدادهای  دیگر  به مانند  اربعین 
و  اراده  از  ناشی  و  اختیاری  عملی 
امکان  ازاین رو  انسان هاست؛  احساس 
گسترده  کنترل،  جهت گیری،  هرگونه 
و  متفکران  دارد؛  را  تضعیف شدن  یا 
باریک اندیشان اجتماعی، هنگام تحلیل 
اربعین، به خطراتی که آن را تهدید می کند 

نیز توجه داده اند: 
»اربعین و تجمع انسانی سوگواران حسینی 
که دارد، ممکن  کارکردهای مثبتی  آن  با 
داشته  همراه  به  هم  آسیب هایی  است 

باشد که باید آن ها را کنترل کرد. 
دو نمونه از این آسیب ها این ها هستند؛ 
به  می تواند  که  اندازه  همان  به  اربعین 
کند،  کمک  شیعیان  درونی  انسجام 
مذهبی  تمایزات  برای  را  زمینه  می تواند 
گروه های اسالمی  و دیگر  میان شیعیان 

فراهم کند.
تجمع  مقایسه  با  بی توجهی  با  برخی 
در  مسلمانان  تجمع  با  کربال  در  شیعیان 
نادرست  تصور  این  برای  را  زمینه  حج، 
که حج برای مسلمانان و  فراهم می کنند 

اربعین برای شیعیان است. 
آنان با نوعی به رخ کشیدن، با پررنگ کردن 
شکوه تجمع اربعین آن را در مقابل حج 
قرار می دهند. این می تواند بسیار خطرناک 
باشد. هم حج و هم اربعین موقعیت های 
نمایشگر  و  هستند  مسلمانان  فرهنگی 

توانمندی همه مسلمانان و جهان اسالم. کسی نباید اربعین را اسبابی برای تحقیر و تفرقه 
سازد. اربعین میدانی است برای حضور همه اقوام و گروه های دینی آزادی خواه. نکته 
دینی  کنش  یک  اربعین،  راهپیمایی  در  مشارکت  و  اربعین  در  حضور  اینکه  دیگر 
است. باید با اخالق و حضور معنادار آموزگاران و مبلغان دینی همراه باشد. از اینکه این 

راهپیمایی به یک جشنواره تبدیل شود باید پرهیز کرد.«1 
محمدتقی سبحانی نیز در مقام تذکر آسیب های اربعین به مقوله اتحاد اشاره می کند: 

»ما باید به شدت از هر حرکتی که نقش هم افزایی و هم آوایی اربعین را بگیرد، پرهیز کنیم. 
هرکسی در مراسم اربعین شرکت می کند، یک عاشورایی است و دیگر هیچ. 

این که برای کدام گروه است، از چه کسی تقلید می کند، از کدام وطن است، از کدام شهر 
آمده، فقیر است یا ثروتمند، فرقی نمی کند. صحنه اربعین این است. 

به نظر من در این که توصیه به پیاده رفتن برای زیارت شده است، یک رمز نهفته است و آن 
این که همه چیز را کنار بگذارید. 

، این که زیارت اربعین با پای برهنه ثواب بیشتری دارد، به این معناست که  به عبارت دیگر
تعلق را کنار بگذارید؛ زیرا اینجا فقط عاشورایی هستید. 

که  که اربعین را به جریان تبدیل می کند؛ یعنی آن انسان عاشورایی  این نگاه است 
کرده است، اآلن باید با دیگران هم آوا شود. این هم آوایی را نباید  گریه  گوشه خانه اش 

از اربعین گرفت.«۲ 
چنین  را  گردهمایی  این  روی  پیش  آسیب های  تفصیلی،  یادداشتی  در  عابدینی،  نصیر 

برمی شمارد: 
»آنچه در پی می آید نگاه پیش گیرانه و آسیب شناسانه روانی به این پدیده ماورایی، معجزه وار 

و منحصربه فرد است:
1. نکته اول در قالب این سؤال مطرح می شود که »آیا باید در پیاده روی اربعین به عنوان یک 

کنش روانی ـ اجتماعی شیعیان، مداخله داشته باشیم یا نه؟«. 
به نظر می رسد این رفتار مقدِس دسته جمعی، همچون سایر رفتارهای مقدس، نیازمند مداخله 
و مدیریت شناختی، هیجانی و رفتاری است؛ یعنی عده ای از صاحب نظران و متخصصان 
باید به طور ویژه در موضوع »پیاده روی اربعین« به مطالعه و پژوهش میدانی پرداخته و پروتکلی 

1. مهراب صادق نیا، نگاهی جامعه شناختی به راهپیمایی شیعیان در اربعین حسینی، وبسایت مرکز دائره المعارف 
اسالمی، 17 آبان 139۶.

، نشست نظام اربعین در حرکت  ۲.  محمدتقی سبحانی، ارائه مدل نگرشی و کارکردگرایانه اربعین شناسی حول چهار محور
به سوی جامعه آرمانی، 13 مرداد 139۴.

▪ 	▪ آیت اهلل علوی گرگانی	 ▪ 	▪ آیت اهلل حائری شیرازی	
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برای مداخله روان شناختی ـ مدیریتی، تهیه و تدارک ببینید.  یکی از آسیب شناسی های این 
حرکت بزرگ معنوی این است که با حواله کردن مدیریت این حرکت به صاحب آن، یعنی 
امام حسین)علیه السالم( یا امام زمان)علیه السالم(، از مسئولیت خود نسبت به آن شانه 

خالی کنیم.
اعتقاد ما بر این است که هر چند تمام اموِر مرتبط با جلسات و دسته جات عزاداری جهان 
ذیل عنایات حضرات معصومین)علیهم السالم(رتق وفتق می شوند؛ ولی این امر منافاتی با 

برنامه ریزی، سامان دهی و بهینه سازی ما ندارد. 
، ناظم، میان دار و ... هستند،  همان طور که جلسات و دسته جات کوچک عزاداری نیازمند مدیر

این تجمع بزرگ عزاداری نیز نیازمند مدیریت خرد و کالن می باشد.
ـ فرهنگی، باید بیش و پیش از آن که روی  ۲. در جایگاه یک سیاست گذار روان شناختی 
موضوع »تعالِی« شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین، سرمایه گذاری و برنامه ریزی داشته 

باشیم، روی بحث »تعادِل« روان شناختی آنان تمرکز نماییم. 
، اگر شرکت کنندگان این پیاده روی به لحاظ تعادل روانی نمره قبولی  به عبارت واضح تر
نگیرند، با وجود کسب باالترین نمرات در تعالی، تأثیر مثبتی بر تمدن سازی نوین اسالمی 
نخواهند داشت و حتی این موضوع می تواند به مثابه یک آسیب جدی در این روند مقدس 

اختالل ایجاد کند. 
اگر کسی حتی یک بار در پیاده روی اربعین شرکت کرده باشد، تأیید خواهد کرد که این برنامه 
تعالی بخش، چگونه از برخی عدم تعادل های روانی شرکت کنندگان، آسیب دیده و می بیند.

3. در علوم ارتباطات این قاعده مشهور است که »مهم نیست که شما چه می گویید؛ مهم 
این است که دیگران چه می شنوند!«. به صورت مصداقی باید گفت که مهم نیست که شما 

بگویید امسال بیست میلیون نفر در پیاده روی اربعین شرکت کردند. 
مهم این است که رسانه های سراسر جهان، با مخابره برخی تصاویر حاکی از افراط گری 
مذهبی ازجمله قمه زنی، به گوش جهانیان می رسانند که عده ای خشونت گرا و خون ریز در 
اربعین به تجمع پرداخته اند. پس اگر به دنبال تمدن سازی هستیم، نباید به این که ما چه 

می گوییم دل خوش کنیم؛ بلکه باید به آنچه دیگران می شنوند نیز نیم نگاهی داشته باشیم.
« ابژه »کودک« است،  ۴. »ابژه« یعنی موضوعی که نیازی را از ما برطرف می سازد؛ مثًال »مادر
چراکه مادر موضوعی است که نیازهای کودک را مرتفع می سازد. امروزه ملت ستمدیده و 
محنت زده عراق نیازمند رابطه با ابژه ای معنوی، همچون امام حسین)علیه السالم( است 
گوید. این روابط  تا از این طریق به بسیاری از نیازهای معنوی و غیر معنوی خود پاسخ 
برای  به بستری  نیابد، می تواند  به درستی شکل نگیرد و سامان  اگر  موضوعی مقدس، 

آسیب های روانی و اجتماعی مبدل گردند. 
مثًال ابر ابژه ای همچون امام حسین)علیه السالم( نباید به صورت ناقص مورد بهره برداری 
امام  با  عاشقانه  روابط  و  ارادت  به  دل خوش  صرفًا  ایشان  و  گیرد  قرار  عراق  شیعیان 

حسین)علیه السالم( باشند. 
باید این ابر ابژه را به صورت درست و همه جانبه شناخت و متوجه بود که ساحت مقدس امام 
ه« است. 

ّ
حسین)علیه السالم( و حضرت عباس)علیه السالم( ماالمال از شعار»هیهات مّنا الذل

پس اگر زیارت اربعین و پیاده روی آن را در تجلی عشق و ارادت خالصه کنیم و عمًال کاری به 

جنبه های اصیل این رابطه موضوعی، یعنی 
رابطه با جنبه ظلم ستیزی و ذلت ناپذیری 
خاصی  کار  باشیم،  نداشته  بزرگواران  این 
جای  به  بعد  سال  اگر  و  نداده ایم  انجام 
بیست میلیون، چهل میلیون نفر شرکت 
مطلوب  سالمت  از  رابطه  این  باز  کنند، 

معصومین)ع( بی بهره است.
بین فردی،  روابط  ۵. هرچند سوءظن در 
امری بسیار مذموم است، ولی باید توجه 
یا  که در مقام یک سیاست گذار  داشت 
اربعین  پیاده روی  عظیم  جریان  ارزیاِب 
قضایا  به  سوءظن  با  است  الزم  گاهی 
نگریست و از هرگونه خوش بینِی آسیب زا 

به شدت پرهیز کرد. 
چه کسی می تواند منکر این واقعیت باشد 
جاسوسی  و  اطالعاتی  سرویس های  که 
حرکت  این  ساعت به ساعت  جهان، 
هزاران  و  می کنند  رصد  را  معنوی  عظیم 
و  تضعیف  انحراف،  جهت  در  ساعت 

تخریب آن به فعالیت پرداخته اند. 
به ظاهر  به هر حرکت  باید  این وصف  با 
تردید  چشم  به  مشکوک  ولی  مثبت، 
از دیدن  نگریست و با چشمان ذوق زده 
این  پرده های  پشت  و  زیرین  الیه های 
نماند.  غافل  فعل وانفعاالت  و  حرکت ها 
ایده آل سازی و آرمان گرایِی افراطی درزمینٔه 
نگاه  از  را  ما  می تواند  اربعین  پیاده روی 
پدیده  این  با  مرتبط  مسائل  به  سوءظنی 

نورانی باز دارد.
اخیر  چندساله  پیاده روی های   .۶
ظرفیت  و  نمادگرایی  از  به شدت 
و  هستند  محروم  نمادها  روان شناختی 
از  را  ما  که  از موضوعاتی است  این یکی 
قابلیت های فراوان این تجمع بسیار بزرگ 
در  مذهبی  نمادگرایی  می سازد.  محروم 
جای خودش بسیار مطلوب است، ولی 
نمادگرایی  بحث  به  باید  نیز  آن  از  فراتر 

روان شناختی توجه ویژه ای داشت.
و  شور  با  ذاتش  که  جریانات  این  در   .7
به شدت  باید  است،  آمیخته  هیجان 

مواظب عنصر عقالنیت بود. 
به  هیجانی  رویکرد  دلیلی  هر  به  اگر 
آن  عقالنی  رویکرد  بر  اربعین  پیاده روی 

دَیه الُحدوث   اِلسالَم ُمَحّمَ
َ

ی این سخن حکیمانه که »ِاّن
ّ
 تجل

ً
ما در اربعین حقیقتا

ه الَبقاء« را مشاهده می کنیم؛ یعنی آن نظام توحیدی و مبنایی و اعتقادی  َو ُحِسینّیَ
و  است  ی 

ّ
متجل ع(  سیدالشهدا) در  آوردند،  ارمغان  به  رسول)ص(  حضرت  که 
امتداد خط عاشورا هم اربعین است که مرتب در حال تکرار می باشد.
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مخاطره  به  تمدن سازی  به  نیل  بچربد، 
واهمه  آن  از  غرب  تمدن  آنچه  می افتد. 
شیعیان  عقالنیت  اول  درجه  در  دارد، 
هیجانات  و  شور  بعد  درجه  در  و  است 

معنوی ایشان.
طالب  رایزنی های  و  تعامالت  در   .۸
سایر  زائران  با  ایرانی  فرهنگی  فعاالن  و 
کشورها )در مسیر پیاده روی اربعین( آنچه 
باید بسیار مورد توجه قرار گیرد، سناریوهای 
از قبل طراحی شده است؛ سناریوهای که 
کار  آن ها  روی  بر  مختلف  جنبه های  از 

شده است. 
و  تعامل ها  این  در  که  نیست  این گونه 
رایزنی ها فقط بتوان به محفوظات ذهنی و 
یا ذوق و سلیقه فالن طلبه و فعال یا رایزن 

فرهنگی بسنده کرد.
9. از نظر روان شناختی اگر بخواهیم سهم 
عمده ای در جهت دهی پیاده روی اربعین 
داشته باشیم، باید تا می توانیم کمتر خودی 
نشان دهیم و کمتر حساسیت های زائران 
برای نیل به یک  برانگیزیم.  را  ایرانی  غیر 
تمدن، باید در حد امکان در سایه حرکت 

نمود و زیاد خود را آفتابی نکرد.
پیاده روی  فرآیند  کل  در  بتوانیم  اگر   .1۰
اربعین به دنبال یکی و دو هدف اصلی 
باشیم، بسیار بهتر است تا سه، چهار یا ده 

هدف را به طور هم زمان دنبال کنیم. 
در بسیاری از موارد شاهدیم که هدف گزینی 
صورت  به گونه ای  فرهنگی  برنامه ریزی  و 
که ناظر به هدف  که بیش از آن  می گیرد 
واقع گرایانه و نتیجه بخشی باشد، ناظر به 
ارضا و مرتفع ساختن روحیات کمال گرایانه 

منفی برنامه ریزان است.
11. باید پروژه هایی با نگاه روان شناختی و 
جامعه شناختی تعریف کرد تا در پرتو آن به 
نظام حساسیت ها و قلق های زائران عراقی 

و سایر کشورها دست پیدا کرد.
گاهی از این نظام حساسیت ها،  بدون آ
برنامه ریزی های ما بی اثر یا کم اثر می گردند 
جا  بر  معکوس  اثر  موارد  برخی  در  و 

می گذارند.«1

راه پیمایی  مدیریت  ضرورت های  نصیرعابدینی،    .1

از دیگر خطراتی که اربعین را تهدید می کند، مسئله عرفی یا صوری شدن و تهی گشتن آن از 
معنویت است که اندیشمندان دینی به آن تذکر داده اند: 

که من می بینم صورت گرایی است. متأسفانه در اربعین صورت گرایی در حال  »خطری 
غلبه است. یک کمیت گرایی را ما در اربعین داریم دنبال می کنیم که این خوب نیست. 

کمیت گرایی، ظاهرگرایی، صورت گرایی این پدیده را از محتوا خالی می کند.
یعنی اگر ما فقط به این اهمیت بدهیم که شکل کار حفظ شود یعنی در بعد ارزشی آن 
نهادینه تر  آن  در  شیعی  فرهنگ  اعتقادی  و  معنوی  عناصر  و  نگیرد  صورت  تحلیل ها 
نشود و فقط و فقط روی این کار کنیم که مثًال ۲۰ میلیون نفر آمدند، یک نوعی از پرستیژ 
و قدرت نمایی را نشان بدهیم و به همین حد بسنده کنیم؛ این خطر را دارد که در طول 

سال های بعد، پدیده اربعین از محتوا خالی شود و فقط یک شکل باقی بماند. 
ارتباط  حکومتی شدن  پدیده  و  دولت گرایی  با  صورت گرایی  این  اربعین،  بحث  در 
یم این حرکت را حکومتی  تنگاتنگ پیدا می کند. این خطر احساس می شود که ما دار
می کنیم که همان صورت گرایی است. به عنوان مثال جشن های شعبانیه به سمتی رفته 

که از شکل مردمی آن تهی شده و شکل دولتی و حکومتی گرفته است. 
این امر در اربعین هم در حال تکرار است؛ هم دولت عراق و هم دولت جمهوری اسالمی 
ایران به شدت تحت تأثیر همان منطق صورت گرایی دارند تصدی گری را دنبال می کنند. 
چه نیازی هست که شهرداری تهران و سایر نهادهای دولتی در مسیر اربعین موکب بزند و 

در آنجا از مردم پذیرایی کنند؟ این را که مردم عراق انجام می دهند.«۲

اربعین و بررسی آسیب شناسانه آن، همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی اربعین ۲۰ آبان 139۴.
، ۲9 آبان 139۵. ۲. احمد نادری، چرا غربی ها اربعین را سانسور می کنند؟، خبرگزاری مهر

در بحث اربعین، این صورت گرایی با دولت گرایی و پدیده حکومتی شدن ارتباط 
تنگاتنگ پیدا می کند. این خطر احساس می شود که داریم این حرکت را حکومتی 
می کنیم که همان صورت گرایی است. به عنوان مثال جشن های شعبانیه به سمتی 

رفته که از شکل مردمی آن تهی شده و شکل دولتی و حکومتی گرفته است. 
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فرهنگ شیعی موجب شد تا این سنت 
در  کاروانی  و  جمعی  حالت  از  قدسی 
به  مذهبی  دسته جات  و  هیات  قالب 
از  آیینی فردی و خانوادگی آن هم عاری 
شور انقالبی و روح حماسی تبدیل شود. 
این  ادای  اصل  حتی  نیز  مقاطعی  در 
مواجه  موانعی  و  مشکالت  با  مستحب 

بوده است. 
از سال 13۸۲ شمسی/ ۲۰۰3 میالدی به این 
طرف دست نامرئی خداوند، شیعیان عراق 
و عاشقان اهل بیت را به احیای مجدد و 
اقامه این سنت الهی در قالب مجموعه ایی 
از راه پیمایی های خرد از مبادی مناطق و 
شهرهای مختلف به سمت کربالی معلی 
و در نهایت راه پیمایی عظیم و چند روزه 
مشارکت  فرمود.   هدایت  کربال  به  نجف 

سید حسین شرف الدین دکترای ارتباطات و استادتمام جامعه شناسی در موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( است که بیش از ۱5 کتاب و ۱2۰ مقاله در حوزه های مختلف علوم 
اجتماعی از خود به جای گذاشته است. مناسک دینی، فراغت رسانه ای و سبک زندگی، سه 
عرصه  مهمی هستند که ایشان در آنها به ایراد نظریه می پردازد. تحلیل اجتماعی پیاده روی 
که دکتر شرف الدین در قالب سخنرانی خود در نشست  اربعین یکی از موضوعاتی است 
»اربعین و سبک زندگی« در سال 95 و همچنین در مقاله خود با عنوان » واکاوی راه پیمایی و 
گردهمایی اربعین« به آن پرداخته است. در ادامه متن مصاحبه مکتوب دیده بان اندیشه با این 

استاد دانشگاه را در باب رابطه اربعین و سبک زندگی مالحظه خواهید کرد. 
سوال: به نظر جنابعالی، کدام ویژگی پدیده اربعین آن را به یک پدیده منحصر به فرد و البته 

جذاب و قابل توجه برای جهانیان تبدیل کرده است؟
ع( در روز اربعین  سید حسین شرف الدین: بسم اهلل الرحمن الرحیم. زیارت حرم حسینی)
به صورت جمعی و کاروانی، سنتی دیرپا در میان شیعیان به ویژه شیعیان عراق و مناطق 
همجواراست. به استثنای برخی مقاطع تاریخی که دشمنان اهل بیت، شیعیان را از این 
فیض عظیم محروم می کرده اند، تقریبا در همه ادوارتاریخی، شیعیان بسته به شرایط، کم و 

بیش به رعایت این سنت حسنه اهتمام ورزیده اند. 
سلطه استبدادی بعثیان بر عراق به پشتوانه کینه و عداوت متراکم دیرین آنها با شیعه و 

عقالنیتارزشیدرپیوستنبه
آییناربعین

دکتر سید حسین شرف الدین
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مختلف  مناطق  از  عاشقان  توده ای 
کمیت  عراق و سایرکشورهای منطقه، با 
فزاینده و غیرقابل پیش بینی، شور قدسی 
زایدالوصف، ظهور نو به نو خالقیت های 
برگزارکردن  باشکوه  هرچه  در  توده ای 
معنوی،  جلوه های  و  آثار  شهود  آن، 
نمایش  غیرمنتظره،    تجربه های  کسب 
ظرفیت های جدید به مرور سنوات برای 
بهره گیری های فرهنگی و تبلیغی، فقدان 
جهان،  بلکه  و  اسالم  جهان  در  بدیل 
میزبانی بی نظیر و مخلصانه مردم عراق از 
... توجه جهانیان را به آن جلب کرد  زائران و
و نوستالژی تاریخی شیعیان و دوستداران 
و  جمعی  حضور  برای  ع(  بیت) اهل 
ع( را مجددا  تجمعی در کربالی حسینی)

شعله ور ساخت. 
فوران حب و عشق والیی و ترکیدن بغض 
فرومانده در گلوی شیعیان به ویژه شیعیان 
زجرکشیده عراق، رستاخیز عظیمی را رقم 
زد که از آن به عنوان بزرگترین تجمع مذهبی 

و مراسم آیینی تاریخ بشر یاد می شود. 
پیش بینی ناپذیر  و  فزاینده  مشارکت 
فرق  و  مذاهب  از  شیفتگان  و  عاشقان 
مختلف اسالمی و جماعات و مذاهب 
کنار شیعیان، این رویداد  غیراسالمی در 
استثنایی ترین  و  بزرگترین  از  یکی  به  را 
و  مومنان  آن  در  که  مذهبی  تجمعات 
به رغم  مختلف  کیش های  به  معتقدان 
در  تالش  و  انحصاری  حقانیت  ادعای 
در  را  اغیار  با  خود  تمایز  برجسته سازی 
یک مجمع عمومی و گردهمایی بی بدیل 
جهانی درکنار هم مجتمع ساخته، تبدیل 

کرده است. 
حسینی،  جذبه  و  عشق  مغناطیس 
همه تکثرها، تفرق ها و تنوع ها را در خود 
و  یکپارچگی  اتحاد،  به  و  کرده  جذب 
کرده است. این واقعه  یک رنگی تبدیل 
اینک به دلیل ویژگی های انحصاری اش 
درکانون توجه اندیشمندان و پژوهشگران 
اجتماعی،  علوم  مختلف  حوزه های 
سیاست،  ارباب  ادیان،  علمای 
کارشناسان و تحلیل گران مسایل فرهنگی 
رسانه های  خبرگزاری ها،  اجتماعی، 

جمعی و شبکه های اجتماعی قرار دارد.  این رویداد عظیم، به دلیل نوپدیدی، عمق 
هستی شناختی و کثرت و تنوع ابعاد و فقدان مشابهت، طیفی از دیدگاه ها و رویکردهای 

گوناگون را در مقام رمزگشایی و تحلیل و تفسیر الیه های معنایی خود، برانگیخته است. 
تحریکات  و  تبلیغات  از  عاری  و  خودجوش  صورت  به  بی نظیری  تجمع  چنین  وقوع 
 ، معمول، با انگیزه های قدسی، در قالب صفوفی فشرده با جلوه هایی بی نظیر از عشق، ایثار
، در یک کشور توسعه نایافته و فاقد امنیت کافی؛ همه و  صمیمیت و معنویت وصف ناپذیر

همه از بن مایه های اعجازگون و بارقه های غیبی و ماورایی آن حکایت دارد. 
سوال: جامعه شناسان زیادی در صدد برآمده اند تا با استفاده از نظریه های مرسوم این علم، 
ماهیت و کارکردهای پدیده اربعین را بررسی وتحلیل نمایند؛ به نظر شما این کار تا چه اندازه 
موفق آمیز خواهد بود؟ به بیان دیگر نظریه های مرسوم جامعه شناسی به چه میزان در فهم 

پدیده ای مثل اربعین موفق عمل خواهند کرد؟
سید حسین شرف الدین: علوم اجتماعی به طور معمول به مطالعه پدیده های اجتماعی عادی 
و تکرارشونده در بافتار و ساختار مشخص اشتغال دارد. علوم اجتماعی در کشورما عمدتا به 
دلیل مبانی سکوالریستی و روش غالب تجربی از مطالعه پدیده های دارای خاستگاه سنتی 

همچون راه پیمایی اربعین به دلیل رازآلودگی و کثرت ابعاد و اضالع عاجزند. 
مطالعات انجام شده در خصوص این پدیده نیز عمدتا به توصیف جنبه های رفتاری 
که بالقوه در تقویت همبستگی  کارکردی آن همچون نقشی  و نمادین و تا حدی تبیین 

اجتماعی مومنان و جامعه شیعی ایفا می کند، بسنده کرده اند. 
کرده اند. عالوه اینکه  برخی مطالعات نیز به جنبه های آسیبی محتمل آن عطف توجه 
مطالعات انجام شده نیز نوعا تک نگاشتی، ژورنالیستی و بیشتر حالت سفرنامه ای دارند و 
به دلنوشته و خاطره نویسی شبیه ترند تا گزارشات مطالعه مردم شناختی و جامعه شناختی. 
توجه به این نکته نیز الزم است که پدیده ای مثل راه پیمایی اربعین به دلیل نوظهوربودن، 
بازتولید مستمر در قالب اشکال جدید با زوایای متفاوت تحت تاثیر خالقیت های توده ای و 
اخیرا مشارکت دولت ها، گستره وقوعی موضوع به لحاظ مکانی، محدودیت زمانی وقوع برای 
مطالعه میدانی، تعدد و تکثر ابعاد و الیه های آشکار و پنهان و فقدان پیشینه مطالعاتی؛ 

پژوهش عمیق و جامع در خصوص آن با محدودیت های زیادی مواجه است. 
انتظار این است که مراکز پژوهشی معتبر دارای عده و ُعده متناسب به این کار اهتمام ورزند 
و با بسیج پژوهشگرانی ورزیده به مطالعه ابعاد مختلف آن همت گمارند. بدیهی است که 

روش ها و رویکردهای کیفی برای مطالعه چنین پدیده ای تناسب بیشتری دارند.   
همانگونه که در ابتدای پاسخ عرض کردم علوم اجتماعی موجود در کشور متاسفانه برغم 
انتظار به مطالعه پدیده های برجسته و دوران ساز ما احتماال به دلیل داشتن خاستگاه 
دینی و سنتی اقبال چندانی نشان نداده و مطالعات و پژوهش های انجام شده در قیاس 
با اهمیت و عظمت این پدیدارها و تاثیرات شگرف آنها در حیات سیاسی اجتماعی و 

معنوی جامعه ایران چیزی به حساب نمی آیند. 
، مراسم باشکوه حج،  رویدادهایی مثل مراسمات عزاداری میلیونی ساالنه محرم و صفر
وقوع انقالب اسالمی، حماسه های دفاع مقدس و تاثیرات و خاطرات به جامانده از آن، 
انقالب،  از  بعد  سال های  در  مختلف  مناسبت های  به  مردم  میلیونی  راه پیمایی های 

 . راه پیمایی  اربعین، گردهمایی شب های قدر
تردیدی نیست که درگیرشدن در مطالعه این سنخ پدیده ها به رغم صعوبت، هم جامعه را با 
ابعاد و زوایای مختلف و قابلیت ها و ظرفیت های آنها آشنا می سازد؛ هم از ابتالی محتمل 
آنها به آسیب ها برحذر می دارد و هم به رشد علوم اجتماعی کمک می کند. محدودیت های 

مطالعه مجوزی برای سهل انگاری در انجام این مهم نیست. 
البته نادیده گرفتن زحمات برخی از اهالی علوم اجتماعی در مطالعه دینداری و فرهنگ 
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کمال بی انصافی است. مطالعاتی تحت عنوان سنجه های دینداری،  دینی ایرانیان نیز 
ارزش ها و نگرش های ایرانیان، گونه های دینداری در ایران، ظرفیت شناسی و آسیب شناسی 
هیئات مذهبی، جامعه شناسی شیعیان،  جامعه پذیری دینی، حجاب، امر به معروف و نهی از 

منکر و... صورت گرفته است.
سوال: جنابعالی بر اساس دیدگاه های جامعه شناختی پدیده اربعین را از چه جنس و مقوله ای 

توصیف می کنید؟
سید حسین شرف الدین: از منظرجامعه شناختی و مردم شناختی، راه پیمایی یا گردهمایی 
( مذهبی  )مفرد شعائر اربعین با مختصات ویژه و متمایزکننده آن، یک آیین، مراسم یا شعار
تمام عیار و دارای جایگاه برجسته در میان مومنان شمرده می شود؛ آیینی که در صورت عدم 
مانع تقریبا همه شیعیان و محبان اهل بیت به رغم فاصله، مایل به حضورفیزیکی و شرکت 
مستقیم در آنند و در صورت عدم توفیق، به صورت ذهنی، احساسی و روانی، در آن و در کنار 

شرکت کنندگان، حضور می یابند. 
اخیرا در برخی از کشورها از جمله کشور ما و در برخی شهرها، برای جاماندگان از راه پیمایی 

اربعین، برنامه ویژه ای جهت شرکت و فرونشاندن عطش حرمان آنها ترتیب داده می شود.
، راه پیمایی اربعین بالقوه و در شکل آرمانی، کانون تالقی همه راه پیمایی هایی  به بیان دیگر
است که عزاداران حسینی به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا در مقیاس محلی و منطقه ای 
این  عظمت  نمایش  از  مانع  زمانی  اتحاد  برغم  مکانی  وحدت  عدم  می دهند.  صورت 

گردهمایی بود. 
راه پیمایی اربعین این نقیصه یعنی وحدت مکانی را در کنار سایر مشترکات و مشابهات برای 
شرکت کنندگان فراهم ساخت و فرصتی استثنایی برای نمایش این عظمت به صورت عینی و 

ملموس مهیا ساخت. 

خود  برای  حتی  عظمت  این  ابعاد 
است؛  ناشناخته  نیز  شرکت کنندگان 
چه آنها نیز تنها در حد محدودی قادر 
به مشاهده مستقیم صحنه های واقعی 

این حماسه اند. 
و  چند روزه  راه پیمایی  این  گستره 
توسط  تنها  منسجم،  برنامه ریزی  فاقد 
دوربین های رسانه های جمعی حاضر در 
صحنه و ثبت و ضبط دقیق و یکپارچه 
ساری  و  جاری  واقع  متن  در  آنچه  همه 
است، قابلیت انعکاس خواهد داشت.      

راه پیمایی  جامعه شناختی،  زبان  به 
اربعین بیشتر به مثابه یک آیین مذهبی 
تعریف،  مقام  در  می شود.  صورت بندی 
 ، امور انجام  از  شیوه ای  مذهبی،  آیین 
اجتماعی،  و  جمعی  کنش  از  گونه ای 
زنجیره ای  انسانی،  ارتباطات  از  شکلی 
نظام مند از فعالیت ها، فرایندها وحوادث 
از  مجموعه ای  با  غیرروزمره  و  غیرمعمول 
احساسات،  ژست ها،  نشانه ها،  نمادها، 
معانی  و رفتارهای مشخص و منظومه ای 
توجیهات،  ها،  اراده  انگیزه ها،  ازدالیل، 
درهم  و  پیوسته  به هم  مقاصد  و  اهداف 

تنیده است. 
زمینه  مجموعه،  این  درآمیختگی 
شکل گیری یک سازمان یا مجموعه ای از 
را  پیوسته  هم  به  اجتماعی  سازمان های 

فراهم می سازد. 
رفتارهای آیینِی دارای منشاء وخاستگاه 
دینی، بسته به جایگاه کنش گران اصلی 
آنها از حیث نصاب اعتقادی و ارزشی، 
و  اهداف  محیط،  فرهنگی  شرایط 
اغراضی پیرامونی معموال در هاله هایی از 
قدسیت  جلوه گر می شوند و این خود در 
اعتبار اجتماعی، اقتدار معنوی، ضریب 
نفوذ و تاثیر و افزایش میزان التزام عملی 
نقش  آنها  در  قاطع  مشارکت  به  مومنان 

تعیین کننده دارد. 
دارای  آیینی  رفتارهای  که  است  گفتنی 
معانی چندالیه و وجوه شناختی، عاطفی، 
گفتمانی و ایدئولوژیکی  ابالغی، ارتباطی، 
هستند که معموال رمزگشایی از آنها بدون 
گاهی های عمیق الهیاتی، تاریخی،  داشتن آ
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اجتماعی  روان شناختی  و  مردم شناختی 
ممکن نیست. در ذهنیت عمومی توده ها 
معموال برخی از این معانی، به دالیلی رجحان 

یافته و گفتمانی شده است. 
به  نمادین  ارجاعی  هم  معموال  آیین ها 
آینده؛  به  ارجاعی  هم  و  دارند  گذشته 
هم به مدلول های ثابت و هم به معانی 
مولفه های  می شوند.  رهنمون  متغیر 
بخشی  آیینی،  رفتار  یک  در  موجود 

واقعی و بخشی نمادین اند. 
از سایر  آیینی  کنش  تمایز  از وجوه  یکی 
انواع کنش اجتماعی، به کیفیت ظاهری 
جنبه های  جمله  شکلی)از  ابعاد  یعنی 
هنری و زیباشناختی( آنها مربوط است. 
این تفاوت کیفی، بالتبع تفاوت در معانی، 
انگیزه ها،  اهداف و الگوهای هنجاری را 

موجب می شود. 
شکلی  و  ظاهری  صورت  و   فرم  البته 
)به رغم ثبات  آیین های مذهبی تاریخی نیز
نسبی معنا، مرجع، داستان و انگیزه های 
و  نسل ها  توالی  و  زمان  گذر  در  برگزاری( 
تاثیر عواملی، هر چند به صورت  تحت 
در  و  شود  می  تغییر  دستخوش  بطی 
فرایند این صیرورت گاه در مسیر استعال و 
استکمال و گاه در مسیر انحطاط و ابتذال 

طی طریق می کند. 
ویژگی دیگر اینکه آیین همواره برای کسی 
، ارزش  و در راستای نکوداشت واقعه، باور

و آرمان خاصی صورت می پذیرد. 
ویژگی دیگر رفتار آیینی این است که همه 
موالیان به نوعی در آن بازیگرند)نه اینکه 

جمعی بازیگرو جمعی تماشاگرند(؛
شکل گیری یک آیین، درحقیقت برپاکردن 
نه  جدی  چند  موقت)هر  زندگی  نوعی 
سرگرمی وسبکسری( در دل زندگی عینی 
تعطیلی  است؛  وروزمره  مستمر  واقعی  و 
روند  خرق  زندگی،  عادی  چرخه  موقت 
روزمرگی)البته نه به معنای ایجاد بی نظمی 
امور  زنجیره  در  وقفه  ایجاد  و  اختالل(  و 

جاری و عملی زندگی است. 
گاه  آیین ها به دلیل جایگاه ویژه درناخودآ
موالیان ودواعی تجویزی و راهبری، جاذبه 
الزم برای تکرارشوندگی دارند. تکرارپذیری 

، بقای انگیزه ها و اهداف، وجود مجموعه ای از تمهیدات  آنها تابع درجه اهمیت و اعتبار
مادی و غیرمادی و تدابیر فردی و اجتماعی است. 

و فنی(صورت  ابزاری  ارزشی)نه عقالنیت  اقتضای نوعی عقالنیت  به  آیین  شرکت در 
می پذیرد.  رفتار آیینی تجلی و تجسم عینی و عملی اندیشه، ایمان، باور و دلبستگی به 

یک حقیقت است.
، آیین نیز همچون سایر عبادات چیزی است که در آن عقیده و عمل و ذهنیت  به بیان دیگر
و مادیت به هم آمیخته و اتحاد می یابند. بخشی از مقاصد مورد نظر از اقامه آیین ها، ابزاری و 

بخشی ذاتی است. 
شرکت در آیین امری اختیاری و داوطلبانه و از دید عامالن نوعی فضیلت انسانی قلمداد 
می شود. میزان اشتیاق افراد به شرکت تابع درجه اعتقاد، درک ضرورت و اهمیت و ضریب 

نفوذ باور مربوط در حافظه جمعی و احیانا اقتضائات محیطی است. 
جامعه پذیری، تبلیغات، توقع دریافت نتیجه و پاداش)عمدتا روحی ومعنوی(، لذت بخشی 
وارضاءکنندگی، داشتن کارکرد فردی و اجتماعی، جایگاه و اعتبارفرهنگی- مذهبی، تعدد 
و تکثر موالیان، فشار هنجاری و روانی، امکانات و تمهیدات و فقدان موانع انگیزشی، ابزاری 

و محیطی از جمله عوامل بسیار مهم در اقامه آیین ها و رونق یابی اجتماعی آنها است. 
شرکت در آیین ها خود یکی از عوامل مهم جامعه پذیری و تربیت فرهنگی- مذهبی است و 
اقامه جمعی و توده ای آنها نقش منحصر به  فردی در تثبیت بنیان های فرهنگ مذهبی)که 

آن را نمایندگی می کنند( دارند.
سوال: اگر پدیده اربعین را به مثابه آیینی مقطعی و موسمی در نظر بگیریم که در دوره ای کوتاه 
و گذرا برگزار می گردد، چگونه می توان آن را در شکل گیری یک سبک زندگی که از الگوهای 

نهادی و تکرارپذیر تشکیل شده، موثر دانست؟
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مثابه  به  فرهنگ  عینی  تجلی  و  تبلور  واقع  در  زندگی  سبک  شرف الدین:  حسین  سید 
جامع ترین نظام معنایی جامعه است. در هر جامعه معموال حسب موقعیت های مختلف 
جنسی، سنی، قومی، شغلی، طبقاتی و تمدنی، گونه های مختلفی از سبک زندگی وجود 

دارد که هرکدام، بینش ها، ارزش ها و گرایش های خاصی را نمایندگی می کنند. 
سبک زندگی به لحاظ گستره و شمول تقریبا همه ساحت های زیستی فرد در همه ابعاد 
و حوزه های شخصیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، زیباشناختی 
و همه شئون زندگی اعم از فردی و اجتماعی، مادی و غیرمادی، عینی و ذهنی و ثابت و 

متغیر را در برمی گیرد. 
افراد یک جامعه معموال به اقتضای تیپ روانی، نظام تربیتی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، 
عالیق و سالیق، نیازها و انتظارات و نیز با عطف توجه به ظرفیت ها، اقتضائات، فرصت ها 

و محدودیت های فرهنگی اجتماعی جامعه خود انتخاب کرده و ترجیح می دهند. 
برنامه ریزی نشده،  بی سابقه،  رویدادی  موجود  شمایل  و  شکل  در  اربعین  راه پیمایی 
خودجوش و مردمی و دارای اقتضائات ویژگی های ثابت و متغیراست که به دلیل ماهیت 

ویژه، استعداد و ظرفیت باالیی برای تولید آثار مختلف و متنوع دارد. 
در تحلیل ابعاد مختلف این رویداد و مراسم معموال دو سنخ بحث به صورت توامان مطرح 
است: یکی نمادشناسی و نشانه شناسی عناصر جاری در این رویداد)معناکاوی راز و 
رمزها و کشف داللت ها( و دیگری بررسی کارکردها، پیامدها و آثار فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، عبادی، اخالقی و تربیتی آن برای افراد و جوامع. 
به بیان جامعه شناختی، راه پیمایی اربعین و الگوی زیستی هرچند موقت شرکت کنندگان 
در این ایام، عرصه ای برای نمایش عناصری از فرهنگ اسالمی در شکل آرمانی آن است. 
جامعه شناسان برای فرهنگ جامعه دو ساحت عینی و واقعی و ذهنی و آرمانی تصویر می کنند. 
ساحت واقعی و محقق آن وضعیتی است که در زندگی روزمره و عرصه های مختلف حیات 

اجتماعی جلوه گری دارد و همگان، از تجربه آن در زیست عادی خود کم و بیش برخوردارند.  
تمهید  به یمن  و  تنها در شرایط خاصی  آن  تقدیری   آرمانی،  وضعیتی است  ساحت 
زمینه هایی امکان حضور می یابد و معموال با زوال آن زمینه ها و شرایط اعدادی، التزام به 

رعایت این ساحت نیز دستخوش افول شده و به حاشیه رانده می شود.  
برای نمونه، ایرانیان معموال به هنگام ابتالی به مصیبت و سوگواری، به یاری همدیگر 
می شتابند و اشتیاق وافری به کمک و مساعدت جمعی بدون هیچ گونه چشم داشت از 
خود نشان می دهند؛  اما معموال این مساعدت در شرایط عادی دریغ می شود و گاه افراد 

حتی به رغم تقاضای کمک، پاسخ مورد انتظاری را دریافت نمی کنند. 
نمونه دیگر این جلوه نمایی فرهنگ آرمانی، ایام حج است که معموال حاجیان تحت تاثیر 
شرایط خاصی که در آن به سرمی برند، التزام باالیی به رعایت ارزش های اخالقی و اعمال 
عبادی از خود نشان می دهند و میل وافری به انجام واجبات و ترک محرمات ابراز می دارند؛ 
روحیه ای که غالبا بعد از بازگشت، رفته رفته به سردی می گراید و وضعیت عادی پیشین 

مجددا غالب می آید. 
نمونه بسیار آشکار دیگر ظهور فرهنگ آرمانی، دوران دفاع مقدس و جبهه های جنگ بود که معموال 
رزمندگان بعد از جنگ، همواره از آن باحسرت یاد می کنند. غرض از طرح این مقدمه توجه به این 

نکته است که راه پیمایی اربعین عرصه دیگری برای نمایش فرهنگ آرمانی، فراهم می سازد. 
چگونه می توان تصورکرد جمعیتی انبوه با تنوعات فرهنگی و جمعیت شناختی، بدون هیچ 
مشکلی، چند روزی را در کمال اخوت و صمیمت و باالتر از آن ایثار و فداکاری با یکدیگر 

روزگار بگذرانند. 
نیازی به ذکر نیست که شهرهای بزرگ ما که میزان جمعیتی مشابه ایام اربعین در شهر 
کربال، را در خود جای داده اند، با انبوهی از مشکالت اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، 

روزمره  صورت  به  ارتباطی  سیاسی، 
از آن  گریزی هم  راه  مواجهند و در ظاهر 

وجود ندارد. 
آثار روحی و معنوی  از  این تنها جلوه ای 
راه پیمایی اربعین است که چنین حیات 
طیبی را هر چند به صورت موقت میسر 
فرهنگ  این  که  است  روشن  می سازد. 
زمینه  زندگی  عادی  شرایط  در  آرمانی 

چندانی برای ابقا و استمرار ندارد.    
اشاره  باید  اینجا  در  که  مهمی  نکته 
اربعین  راه پیمایی  که  است  این  شود 
اما  گذراست،  و  موسمی  آیینی  اگرچه 
که نه منحصر  آثار متنوع و عمیقی دارد 
حتی  نه  و  مراسم  این  در  حضور  ایام  به 
کنش گران  مخصوص شرکت کنندگان و 

مباشر آن است. 
پدیده اربعین به مثابه تجربه نوعی سبک 
الیه های  با  شدن  و  بودن  نوعی  زندگی، 
شناختی، عاطفی، رفتاری، تبلیغی، ارتباطی 
که ظرفیت های الزم  و ایدئولوژیکی است 
ساحت های  بر  عمیق  تاثیرگذاری  برای 
مختلف زندگی کنش گران و سایر مرتبطان 
پسا  موقعیت های  و  وضعیت ها  در 

راه پیماییی را نیز دارا می باشد. 
: برخی از این تاثیرگذاری ها عبارتند از

زندگی  آهنین  قفس  از  رهایی  امکان   .1
در  قرارگرفتن  و  مدرن  نهادی شده 

وضعیت های معنوی و روحانی؛
۲. توجه ذهنی و عملی به عنصر توحید 
عملی در تمام حاالت، حرکات، سکنات 

و کنش های ذهنی و عینی؛
با  مداوم  بیعت  تجدید  امکان یابی   .3

اهداف و آرمان های عاشورائیان؛
۴. تحمل سختی ها و مشقات در مسیر 

زندگی برای رسیدن به اهداف واال؛
منفی  هیجانات  تخلیه  امکان یابی   .۵

به واسطه تجربه ملموس فضای معنوی؛
۶. تقویت اراده و انگیزه برای ابراز تولی و 

تبری در زندگی مومنانه؛
احساس  و  دینی  گاهی  خودآ تقویت   .7
بزرگ)تقویت  امت  یک  جرگه  در  بودن 

هویت دینی(؛
کنش های  انجام  زمینه سازی جهت   .۸
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اهداف  تامین  راستای  در  متعهدانه 
جهانی اسالم؛

9. تقویت روحیه جمع گرایی و مشارکت 
جمعی در امور مشترک اجتماعی؛

1۰. تقویت ارتباطات و مناسبات انسانی بر 
، انفاق  پایه محبت، صمیمت، تلطف، ایثار

و تعاون؛
پرتو  11. تقویت روح اخوت و همدلی در 
ذوب منیت ها و لغو همه تمایزات قومی، 

ملی، شغلی و تحصیلی.
این  آسیب هایی  چه  شما  نظر  به  سوال: 
چه  و  می کند  تهدید  را  مذهبی  پدیده 
پیشنهاداتی می توان در جهت جلوگیری از 

آنها ارائه داد؟
تجربه های  شرف الدین:  حسین  سید 
که این آیین عظیم  عینی نشان می دهد 
معنوی و الهی نیز همچون همه رویدادها 
و پدیده های فرهنگی- اجتماعی به طور 
برخی  عروض  از  زمان  مرور  به  و  طبیعی 
تحریفات  و  انحرافات  آسیب ها،  آفات، 
که با فضای قدسی حاکم بر آن،  صفا و 
که در نیات و انگیزه های آحاد  خلوصی 
شرکت کننده در آن موج می زند و  اهداف 
و آرمان های معنوی خاصی که کنشگران 
از رهگذر این مشارکت جستجو می کنند 
و  تنافی  می کشند؛   انتظار  را  آن  وتحقق 

تعارض دارد، مصون نخواهد بود.
چندان دور از انتظار نیست که دشمنان 
قسم خورده شیعه و انقالب اسالمی برای 
بی نظیر  مراسم  این  به انحراف کشاندن 
ویژگی های  برخی  دلیل  به  جهانی، 
منحصر به فرد و ترتب انبوه آثار و برکات 
عظیم معنوی و سیاسی، وارد عمل شده 
و طرح ها و نقشه های خائنانه و شیطانی 
مقتضی  فرصت های  در  را  دیده  تدارک 
و  درآورند  اجرا   به  دیگری   از  بعد  یکی 
تدریجا آن را از درون تهی کرده و گاه به ضد 

آن تبدیل کنند. 
و  بصیرت  و  هوشیاری  و  مراقبت  قطعا 
به  در  جدی  مانع  مومنانه،  زمان شناسی 
ثمر رسیدن این توطئه ها خواهد بود.  اهم 
این  تهدیدکننده  و  محتمل  آسیب های 

رویداد عظیم از این قرارند:

1. امکان نفوذ جریانات انحرافی و افراطی و فرصت یابی جهت طرح شعارهای فرقه ای و 
تفرقه افکنانه؛ 

از طریق شبهه افکنی و نشر  ۲. امکان نفوذ سرویس های اطالعاتی و جاسوسی دشمن 
شایعات؛ 

3. افزایش استعداد تحریک پذیری گروه ها و فرقه های مختلف غیرشیعی توسط دشمنان 
و برافروخته شدن آتش خشم و عصبیت آنها علیه شیعیان ساکن درکشورهای مختلف؛ 

۴. دخالت پنهان دولت ها در مدیریت و راهبری این رویداد برای تامین اهداف و اغراض 
سیاسی و ایدئولوژیک؛ 

هواداران  توسط  یارگیری  و  مریدبازی  برای  فرصت  این  از  تبلیغاتی  بهره برداری های   .۵
افراطی برخی شخصیت ها و جریانات سیاسی مذهبی آشکار و پنهان در جهان اسالم؛

۶. استفاده تبلیغاتی از این فرصت برای اغراض تجاری و سوداگرانه از طریق نصب بنرها، 
تابلوها، تراکت های تبلیغاتی و احیانا تاسیس بازارچه های محلی؛

از  تدریجی  تهی شدن  و  نهادی  ساخت یابی  یعنی  مناسکی شدن  و  عادی شدگی   .7
خالقیت های نو به نو و طراوت بخش؛ 

و  حماسی  جنبه های  از  غفلت  و  آن  سنتی  مرثیه ای   و  تعزیه ای  جنبه های  غلبه   .۸
انقالبی اش.

ع( از کشورها و ملیت های  بی شک، حضور چندمیلیونی زائران و عاشقان حرم حسینی)
مختلف به ویژه با توجه به روند افزایش کمی آن در سنوات متوالی اخیر و پیش بینی رشد 
تصاعدی آن در آینده نزدیک و نیز با توجه به محدودیت خدمات مردمی و ایثارگرایانه و 
حتی امکانات تخصیصی دولت عراق و ایران؛ برنامه ریزی همه جانبه و اتخاد تصمیمات 
راهبردی برای تامین و تدارک امکانات و خدمات متنوع مورد نیاز این خیل عظیم توسط 

همه کشورهای اعزام کننده زائر ضرورت قطعی دارد. 
برخی از عمده ترین پیشنهادات این بخش را می توان در محورهای ذیل خالصه نمود:

الزام سازمانی همه  و  زائر  اعزام کننده  با همکاری دولت های  ایجاد مدیریت متمرکز   .1
نهادهای مربوط به همکاری منسجم در برنامه ریزی و خدمات رسانی؛ 

۲. تدارک مجموعه ای از امکانات رسانه ای جهان گستر جهت انعکاس جهانی این مراسم؛ 
3. تدوین و صدور بیانیه یا منشور ساالنه متضمن اصلی ترین مطالبات شرکت کنندگان و 

زائران از جهان اسالم و جامعه جهانی؛ 
۴. تالش در جهت به تصویرکشیدن سوژه های برجسته آن و سپس تبدیل آنها به فیلم، 
سریال، انیمیشن و غیره برای انتقال آنها به افکارعمومی و حفظ آنها در آرشیوهای تاریخی؛ 

۵. کاهش تشریفات گمرکی دراعزام و بازگشت زائران در مجاری ورودی و خروجی کشورهای 
متبوع و کشور عراق؛ 

۶. نظارت سازمان های مربوط برفرایند خدمات رسانی و تالش در جهت رفع کمبودها؛
گاهی از عملکرد سازمان های مربوط  و شناسایی  7. انجام مطالعات میدانی جهت آ

آسیب های محتمل پس از پایان مراسم؛ 
۸. ایجاد زمینه برای مواجهه نظری وتحلیلی با این رویداد عظیم توسط پژوهشگران حوزوی 
و دانشگاهی به ویژه در بخش ظرفیت شناسی، آسیب شناسی و نحوه بهره گیری از آن در 

پیشبرد اهداف و آرمان های اسالم و جامعه اسالمی.
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تراژدیانقطاعزنجیرهعدالتخواهی
دکتر محمدحسین بادامچی

حجت االسالم دکتر احمد فربهی از اساتید فلسفه و کالم موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
ع( است که کتب و مقاالت متعددی را در زمینه های مخلتف مثل اختیار و وحی به  خمینی)
رشته تحریر درآورده است. ایشان همچنین در عرصه های مختلف تفسیری، روایی و اجتماعی 
نیز صاحب پژوهش بوده و در باب کنش های اجتماعی انسان دیندار و رسالت های سازمان 
روحانیت به عنوان متولیان نشر دین در جامعه، تحقیق نموده است. نشریه دیده بان اندیشه 

مصاحبه ای را با این استاد حوزه و دانشگاه ترتیب داده که متن آن در ادامه خواهد آمد.
سوال: به نظر جنابعالی چرا جریان اربعین تا این اندازه در بین جوامع اسالمی و مخصوصا کشور 

ما برانگیختگی عمومی ایجاد کرده است؟
احمد فربهی:  بسم اهلل الرحمن الرحیم. جریان اربعین یکی از جریان های تابع عاشورا و امام 
ع( با جنس جریان سایر اهل بیت)علیهم  ع( است. جنس جریان امام حسین) حسین)
السالم( متفاوت است. ما چنین برانگیختگی درباره  سایر معصومین مشاهده نمی کنیم. 

در مورد علت این مساله بزرگان صحبت هایی کرده اند. 
من می خواهم به دو نکته اشاره کنم:

ع( مصداق بارز هزینه پردازی برای مقابله با والیت  مساله اول اینکه حرکت امام حسین)
گاه غلیان می کند. در صدر اسالم  که این همواره در ضمیر انسان های آ طاغوت است 
شرایطی برای امت اسالم به وجود آمد که بایستی حجت خدا اقدام می کرد که آن اقدام هر 
هزینه ای را به همراه داشت؛ یعنی انتظار هر هزینه ای در آن بود. آن امام با تمام هزینه هایش 
َتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفِسُد 

َ
وارد میدان شد. گفته می شود وقتی مالئکه از خدای متعال پرسیدند: أ

َماَء بود به مالئکه  َیْسِفُك الِدّ َماَء، خداوند جریان عاشورا را که ُیْفِسُد ِفیَها َو َ َیْسِفُك الِدّ ِفیَها و
نشان داد. 

وقتی مالئکه دیدند که چطوری عالی ترین 
پیدا  تحقق  بستر  این  در  بندگی  مظهر 
با  آفرینش  این  که  دریافتند  است،  کرده 
َمائی که دارد، برای  همه  فساد و َیْسِفُك الِدّ

تحقق این مرحله از بندگی ارزش دارد. 
ابی عبداهلل وارد جریانی شد که مقام معظم 
از  اگر یزید  که  رهبری درباره ی آن فرموده 
حضرت درخواست بیعت نمی کرد، ایشان 
همان  و  نمی شد  قیام  از  سنخ  این  وارد 

سنخی که داشتند را ادامه می دادند. 
یزید  ولی  داشتند؛  روشنگری  سنخ  امام 
گفت باید بیعت کنی. از این جهت قیام 
پذیرش  عدم  بستر  در  ع(  عبداهلل) ابی 
بیعت سلطان جائری بود که بر حکومت 

دینی سیطره داشت. 
ع( تنها  مساله دوم اینکه قیام امام حسین)
ابزاری است که می توان با آن در مقابل هر 
تحریف و اجتهاد نامعقولی از دین ایستاد.
به  را  دین  اسالم)ص(  پیامبر  که  زمانی 
مردم ابالغ کردند، در مقابل ایشان دشمنان 
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مدیریتتمدنمحوردربسترپدیدهاربعین
حجت االسالم دکتر احمد فربهی
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دشمنان  این  جمله   از  بودند.  مختلفی 
مشرکان عرب بودند. دشمن ترین دشمنان 
که در  پیامبر همین مشرکان عرب بودند 
سفیانی ها  و  امیه  بنی  بزرگان  آنها،  بین 

حضور داشتند. 
ما درباره  سقیفه از شواهد تاریخی می توانیم 
این تحلیل را پیدا کنیم که سقیفه مشتمل 
که  بر خطاهای اجتهادی یا تعمدی بود 
دشمن ترین  کارآوردن  روی  برای  را  زمینه 
خاستگاه  یعنی  کرد؛  فراهم  دشمنان 
حاکمیت دشمن ترین دشمن ها بر جامعه  

اسالمی سقیفه بود.
در سقیفه معیارها شکسته شد و بعد از 
این که معیارها شکسته شد، جریان عاشورا 
ریشه   که  معتقدیم  ما  لذا  افتاد؛  اتفاق 
که  یکی از مهمترین ریشه های زمینه ای 
ع( قیام کند و  موجب شده امام حسین)
صحنه های غم انگیز اتفاق بیفتد، مسأله  

سقیفه است. 
که  داریم  هم  روایی  تعبیرات  بعضی  در 
خون حسین بن علی به گردن کسانی که 
در سقیفه جمع شدند هم بود. با حفظ 
احترام به همه  ایده ها و اجتهادات، مثًال 
فرض کنید خلیفه  دوم اجتهاداتی داشت. 
به نظر او رسید که اگر مدیریت جامعه ی 

اسالمی به این شکل بگیرد، بهتر است. 
این خود یک اجتهاد است. ما می توانیم 
و  کنیم  بررسی  را  اجتهادات  این  امروزه 
توجه  با  بگوییم  و  بگیریم  عبرت  آنها  از 
از  نزد هیچ یک  این که خلیفه  دوم در  به 
فرقه های مسلمانان عصمت ندارد، این 
داشته  را  خطاها  این  می تواند  اجتهاد 
باشد. این امور باید از این زاویه بررسی شود 
چه  سقیفه  جریان  که  شود  مشخص  تا 

نقشی در حادثه ی کربال داشته است. 
همه ی این موارد را گفتم که بگویم جنس 
مسأله  ابی عبداهلل خیلی متفاوت است. 
افتاد  اتفاق  غم انگیز  صحنه ای  و  اتفاق 
که به تعبیر برخی روایات در طول تاریخ 
این  با  احتماًال  و  است  نداشته  نمونه ای 
که روایات دارند، هیچ وقت نمونه   داللتی 

آن اتفاق نخواهد افتاد. 
کربال یک مجموعه  به هم پیوسته است؛ 

کرده بودند، به  که او را دعوت  این که فرزند پیغمبر توسط مسلمانان آن هم مسلمانانی 
شهادت برسد و بعد از این که به شهادت رسید، هیچ نوع رحمی در حق خانواده  او نشد. 
همه  این موارد مجموعه ای هستند که با این ترکیب ممکن است ما در طول تاریخ نظیر آن 

را ندیده باشیم و نخواهیم دید. 
اگر گاهی می بینیم که نوعی برانگیزندگی در جریان کربال وجود دارد به خاطر جنس کاری 
ع( انجام داد. به خاطر نقشی است که آن حضرت در این حادثه ایفا  است که امام حسین)

کرد. او نقشی را که خدای متعال به او محول کرده بود، به نحو احسن اجرا کرد.
این امر موجب می شود که برخی از جریانات مقتضای عاشورا باشند؛ مثًال فرض کنید که 
ما در اربعین هیچ روایتی نداشتیم یا اگر برگشتن کاروانیان در روز اربعین به کربال نبود. اگر 
این موارد هم نبود باز جریان کربال ظرفیت داشت که انسان ها را بشوراند و آنها را متحول کند.
سوال: می دانیم که برخی سعی دارند تا نقش تمدن سازی را در پدیده اربعین پررنگ کنند؛ این 

مساله تا چه اندازه می تواند با ماهیت خود این پدیده عجین باشد؟
احمد فربهی: به نظر من نقش تمدنی اربعین در واقع بیانگر ماهیت این پدیده است؛ لذا 

باید بگوییم اساسًا ماهیت اربعین یک ماهیت تمدن ساز است. 
اگر ما از این زاویه نگاه کردیم، می توانیم مقطع برگزاری مراسم اربعین را منبعی برای استنباط 

فضای تمدنی جامعه  اسالمی بدانیم. 
اگر ما بخواهیم برای مقطع برگزاری مراسم اربعین شبیه پیدا کنیم، دقیقًا شبیه ایام حج 
است. عبادات و مراسمات ما متفاوت هستند. ما مراسمی داریم که نماز است چند دقیقه 
طول می کشد، حدودًا پنج دقیقه و تمام می شود. ما روزه را داریم که از صبح تا شب است؛ 
اما در میان عباداتمان حج را داریم که چند روز به طول می انجامد. در این چند روز اتفاقات 

زیادی می افتد؛ یعنی در این چند روز یک زندگی را می توان تجربه کرد. 
دقیقًا در اربعین هم همین طور است؛ یعنی ما در طول این چند روز یک نوع زندگی را تجربه 
می کنیم؛ با این تفاوت که در حج ما یک زندگی عبادت محور را تجربه می کنیم و در اربعین 
ما یک زندگی قیام محور و شورانگیز را تجربه می کنیم؛ یعنی در جریان اربعین هر کسی را که 

مشاهده می کنید، می بینید که نوعی برانگیختگی، قیام و شور در آن وجود دارد. 
در جریان مکه این مسأله وجود ندارد؛ بلکه شما عبادتی را انجام می دهید که این عبادت 
چند روز طول می کشد؛ چون چند روز طول می کشد، این چند روز باید غذا آماده کنند، 
وسیله ی نقلیه باید آماده کنند و ... ؛ اما این چند روز اربعین یک محور دارد که محور آن 

همان شوری است که همهی افراد به تبع جریان کربال در آن اظهار و تحقق پیدا می کنند. 
در جریان اربعین وقتی که چند روز طول می کشد، همه  تجربه های یک جامعه را داریم و 
چون همه  تجربه های یک جامعه را داریم و حداقل بخشی از این تجربه ها از آموزه ی دینی 

اربعین برانگیخته شده، می تواند برای ما نقش تمدن سازی داشته باشد. 
بر اساس همین نگاه تمدنی اگر من بخواهم ماهیت این پدیده را تعریف کنم باید بگویم 
امام  که معلول طبیعی حرکت  اربعین جوشش احساسی در بستر عقالنیت است  که 

ع( است.  حسین)
این جوشش احساسی همراه با عقالنیت می تواند ترسیم کننده  تمدن اسالمی باشد؛ همان 

تمدنی که همه  الیه های آن مبتنی بر گرایشات و آموزه های دینی است. 
وقتی تمدن را تعریف می کنند، می گویند: گسترده ترین و عمیق ترین مؤلفه های فرهنگی در 
یک جامعه را تمدن می گوییم؛ یعنی وقتی هنجارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش هایی باشد 
که آن ارزش ها برگرفته از آموزه های دینی باشد و اقتضای آن آموزه ها این هنجارهای دینی 
باشد و در قالب سخت افزارهای معنادار نمود پیدا کرده باشد، اگر این به شکل گسترده در 

یک جامعه اتفاق افتاد، تمدن نام دارد. 
کامًال متأثر از آموزه های درونی آنها است.  که  در اربعین افراد رفتارهایی انجام می دهند 
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اربعین زندگی ای را ترسیم می کند که ما می توانیم آن را الگوبرداری کنیم و در شرایط عادی آن 
را اجرا کنیم. در این صورت دیگر ما خیلی احتیاجی نداریم که بگوییم این مسأله براساس 
پذیرش روایات و ... باشد. در این جا فضا و بستر فراهم است و ممکن است اگر اربعین 

نباشد همین اتفاق در عاشورا اتفاق بیفتد. 
بنابراین اربعین یک پدیده است. آنچه فرد را شورانیده است، حرکت اباعبداهلل است و چون در 
بستر یک مدت رفتار اجتماعی اتفاق افتاده است، می تواند ترسیم کننده  یک فضای تمدنی 

باشد؛ زیرا بر پایه  این تعلقات و آموزه ها و در بستر یک رفتار اجتماعی شکل گرفته است. 
گر کسی برنامه  اربعین را در هندسه  تمدنی نگاه کند اساسًا  بنابراین می خواهم بگویم ا
ماهیت  می تواند  اربعین  ماهیت  اساسًا  یعنی  باشد؛  او  چیستی  توضیح  می تواند 

تمدنی باشد. 
اربعین یک مدل است که تمدن اسالمی را برای ما ترسیم می کند؛ زیرا حاوی رفتارهای 
اجتماعی مبتنی بر گرایشات و آموزه های دینی است؛ لذا اگر کسی به اربعین نگاه تمدنی 

داشته باشد، نگاه او می تواند نگاه ماهیت شناسانه باشد و بیان چیستی اربعین باشد. 
می تواند بگوید اساسًا اربعین تحقق تمدن اسالمی در مقیاس کوچک است. درست است 
که در مدت اربعین کارها و امور روزمره تعطیل می شود؛ ولی رفتارهای تعریف شده ای که در 

بستر کار روزمره قابل تعریف است در این چند روز تحقق پیدا می کند. 
سوال: اگر بخواهید به یکی از مهمترین جنبه های تمدنی این پدیده که با مسائل امروز جامعه 

ما ارتباط دارد، اشاره کنید، از کدام مورد یاد می کنید؟ 
احمد فربهی: یکی از مهمترین مسائل موجود در جامعه ما امروز بحث تورم اقتصادی است. 
برخی از پژوهشگران مدام اشکال می کنند که ما نمی توانیم به یک مدل اقتصادی برگرفته 
از مبانی اسالمی برسیم؛ در حالی که شما در پدیده اربعین به راحتی می توانید نمونه هایی 

از شاهکارهای مدل اقتصادی اسالمی را 
نظاره کنید. 

جامعه  در  تورم  کنترل  راه های  از  یکی 
که اگر حجم تقاضا باال رفت،  این است 
انگیزه ای باید وجود داشته باشد که حجم 

عرضه هم باال برود. 
در اربعین بیش از بیست میلیون نفر در 
یک زمان محدود وارد یک مکان خاص 

محدود می شوند. 
این بیست میلیون نفری که در یک مدت 
محدودی یک مرتبه این کشور می شوند، 
آثار  شدت  به  که  داشت  را  ظرفیت  این 
تورمی داشته باشد؛ زیرا تقاضا به شدت 
باال رفته و وقتی تقاضا باال رفت زمینه  تورم 
فراهم می شود؛ ولی رفتاری اتفاق می افتد 
و آن این است که همه  افراد هر چیزی که 

دارند به میدان می آورند. 
عرضه  را  دارند  که  چیزی  هر  که  وقتی 
پیدا  تعادل  تقاضا  و  عرضه  می کنند، 
می کند و وقتی عرضه و تقاضا تعادل پیدا 

کرد، آثار سوء تورمی آن از بین می رود. 
می توانیم از این اتفاق برای جامعه  آرمانی 
مدل گیری کنیم؛ یعنی وقتی که در جامعه  
آرمانی یک مرتبه تقاضا به شدت گسترده 
شد، اگر مردم این گرایش درونی را داشته 
منتقل  بازار  به  را  دارند  هرچه  که  باشند 
کنند، به طور طبیعی آثار سوء تورمی از بین 

خواهد رفت. 
شده  اشاره  موضوع  این  به  هم  روایات  در 
است. امام علی )ع( فرمود: چقدر در انبار 
. فرمود: همه  گندم داریم. گفتند: این مقدار
گندم در بازار  گفتند: االن  را به بازار ببرید. 
نیست. فرمود: ما هم مثل همه  مردم و چون 

در بازار نیست باید گندم ها را به بازار ببرید. 
اگر در افراد چنین روحیه ای وجود داشته 
از  برخی  که  نامرئی ای  دست  آن  باشد، 
را  اقتصاد  که  معتقدند  اقتصاددانان 
کنترل  را  اقتصاد  و  بازار  می کند،  کنترل 

خواهد کرد.
 امروزه که تورم یکی از مهمترین مشکالت 
کشور  اقتصادی  مسئولین  است،  کشور 
الگوگیری  اربعین  جریان  از  می توانند 
کنند. آنها می توانند بر اساس این مدل ها 
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که  کنند  ترسیم  را  فرهنگی  راهکارهای 
تورم  و  کند  کنترل  را  تورم  فضای  بتواند 
از  تورم  کاهش  این  که  بیاورد  پایین  را 

اقتضائات مدل تمدن اسالمی است.
سوال: ظرفیت های دیگر پیاده روی اربعین را 

در مسیر تمدن سازی چگونه می بینید؟
بخواهم  اگر  نمونه  طور  به  فربهی:  احمد 
بگویم باید به چند ظرفیت مهم اشاره کنم:
اول: اساسًا یکی از فلسفه های برنامه هایی 
مثل اربعین می تواند این باشد که بستری 
فراهم شود تا در آن بستر آموزه های دینی 

انتشار پید کنند. 
اگر آن چیزی که االن در مدرسه  پریزاد امام 
ع( دایر است)روحانیون می نشینند  رضا)
و به سؤاالت شرعی مردم پاسخ می دهند( 
در مسیر نجف به کربال، کاظمین به کربال 
و حله به کربال پیاده می شد و این مسیرها 
بستری برای انتقال آموزه های دینی می شد 
و  آموزه های دینی احساسات  بر  و عالوه 
گرایشات دینی نیز منتقل و منتشر می شد، 

بسیار سودمند بود. 
و  نوحه خوانی ها  از  متاثر  مسیر  این  در 
شخصیت  بافت  احساسی،  فضای 
دینی  آموزه های  پذیرش  در  مخاطب 
می خواهیم  ما  اگر  یعنی  است؛  منفعل 
کنیم،  نگاه  مرثیه خواندن ها  فلسفه   به 
می بینیم یکی از کارکردهایی که دارد این 
است که بافت شخصیت شخص را برای 
پذیرش آموزه های دینی که در آن مکتب 

وجود دارد، آماده می کند. 
در این ایام، زمانی و مکانی فراهم بود برای 
که  دینی  آموزه های  و  گرایش ها  انتقال 
می توانست به اندازه  چندین سال که کار 

انجام می شود، مؤثر باشد. 
شاید یکی از عللی که دشمنان فرهنگی 
و دینی تالش می کنند که اربعین کم شور 
کارکرد آن توجه نشود یا  اتفاق بیفتد یا به 
منتقل  جامعه  به  آن  فرهنگی  بار  این که 
که  باشد  مسأله  همین  به خاطر  نشود، 
انتقال  در  باالیی  بسیار  ظرفیت  اربعین 

آموزه ها و گرایشات دینی دارد. 
شود،  برگزار  وجه  بهترین  به  اگر  بنابراین 
خواهد  را  فرهنگ سازی  آثار  بهترین 

ع( ظرفیت دارد تا اسالم را احیاء کند؛ یعنی دقیقًا مطابق با  داشت. جریان ابی عبداهلل)
این جمله که معروف شده است: حدوث اسالم با پیامبر اسالم بود و بقای آن با حسین بن 

علی بود. 
این کلمه  بقاء ممکن است از نظر واژه دقیقًا رساننده نباشد؛ زیرا یادم نمی آید که در آموزه  های 
دینی ما از این واژه برای حرکت ابی عبداهلل استفاده شده باشد. معموًال برای بیان حرکت 
حضرت از واژه ها و عباراتی مانند احیا، زنده کردن، حسن بن علی خون خدا بود در رگ های 

جامعه که به جامعه حیات دوباره داد، استفاده می شود. 
وقتی فضای روایی را بررسی می کنیم، می بینیم که بیشتر در این فضا کارکرد ابی عبداهلل را 
ترسیم می کنند؛ نه این که بقاء اسالم را به حسین بن علی نسبت دهند. حدوث با پیامبر بود 

و زنده کردن و احیاء با حسین بن علی بود. 
پس گویا در همه  دوره های تاریخی حسین بن علی این ظرفیت را دارد که اسالم را زنده کند. 
در جریان اربعین ظرفیت هایی برای زنده کردن اسالم دیده می شود که در جاهای دیگر یا 

دیده نمی شود یا آن برانگیختگی اربعین را ندارد. 
دوم: بسیاری از قضاوت های سوئی که مردم غربی نسبت به ما دارند، به خاطر این است 
که رسانه ها آنجا علیه ما تبلیغ می کنند. من در مسیر کاظمین تا کربال پوشش رسانه ای قوی 
ندیدم. چقدر خوب می شد اگر پوشش رسانه ای قوی قرار می دادند و از این افراد دعوت 

می کردند تا به این فضاها بیایند. 
که چرا در مراسمات مرحوم امام خمینی)ره( در چهارده خرداد، این همه  من یادم آمد 
پول خرج می کنند و افرادی از کشورهای دیگر را دعوت می کنند؟ االن در کربال به ِسر این 
مسأله پی بردم. اگر در کربال پول خرج می کردند و این افراد را به این فضا دعوت می کردند؛ 
مثل فیلسوف روسی که به کربال آمده بود. در این نوع مراسمات، این هزینه نیست؛ بلکه 

سرمایه گذاری است. 
سوم: گروه هایی که دارای عقیده  دینی تعریف شده ای هستند، ارتباطات آنها با یکدیگر می تواند 
اشتباهات آنها را کم کند. ما حتی در بین راه گاهی اشتباهاتی را مشاهده می کردیم که پیدا بود 
ناشی از کمبود معلومات افراد است؛ یعنی اگر اندیشمندان مطلع تری در بین جریانات مختلف 

بود، شاید آن اشتباهات در بین نبود. 
کید اساسی من بر روی پیوند و ارتباط است. کتابی تحت عنوان »اخالق سیاسی  حاال تأ
از منظر مقام معظم رهبری« نوشته شده است. در این کتاب آورده شده که رهبری تذکری 

دینی می دهند و می فرمایند: 
گروه های  چون یکی از آموزه های دینی ما این است که مؤمنین با هم برادر هستند، باید 
مختلف دینی فعال در جامعه باید با هم ارتباط برادرانه با یکدیگر داشته باشند؛ به یکدیگر 
سر بزنند. یکی از نقایصی که در جریان های اجتماعی - سیاسی کشور ما وجود دارد؛ در 
جریان انقالبی هم وجود دارد و شاید به نحو پر رنگی هم این آسیب وجود داشته باشد و آن 

ضعف در ارتباط گیری با دیگران است. 
موضع گیری  جهت  از  را  سیاسی  گروه های  برخی  داریم.  مختلفی  سیاسی  گروه های  ما 

سیاسی قبول نداریم؛ اما بخشی از خطاهای آنها در بستر ارتباط کاهش پیدا می کند. 
این که آموزه های دینی ما می گویند: ان المؤمنون اخوه؛ یکی از کارکردهایی که دارد همین 
است که وقتی که شما گروه های مختلف که سلیقه های مختلفی دارند، با هم ارتباط برقرار 

می کنند، بخشی از خطاها کاسته می شود. 
حاال یا به خاطر این که مسأله روشن می شود و متوجه می شوند که این موضع درست نیست 
یا به خاطر این که آن خطاهایی که معلول فاصله ها و نفرت هایی است که به وجود آمده، آن 

خطاها هم از بین می رود. 
کرده  که برخی ها آداب جامعه  عراقی ها را لیست  من قبل از این که به اربعین بروم دیدم 
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که عدم رعایت برخی از این آداب ممکن است باعث ایجاد  کید می کردند  بودند و تأ
سوءتفاهم ها شود. 

قرآن می فرماید: و جعلناکم شعوبًا و قبائًال لتعارفوا. بخشی از این گروه بندی به خاطر این 
است که انسان به معرفت های طرفینی برسد و این معرفت های طرفینی بستر را برای رشد 

فراهم می کند. 
آنها با فرهنگ اجتماعی آشنا می شدند و ما با فرهنگ اجتماعی آنها آشنا می شدیم و این خود 
نگه داری ها )هم از طرف ما و هم از طرف آنها( که در این بستر ارتباطات انجام می شد، موجب 

آشنایی با هنجارهای مطلوب دینی می شد. 
ما در جریان اربعین چاره ای نداریم جز این که بیشتر به سمت رفتارهای مسالمت آمیز برویم. این 
رفتارهای مسالمت آمیز کارکرد اخوت و پیوند اجتماعی را به ما نشان می دهد؛ یعنی کارکرد پیوند 

برادری را به ما نشان می دهد. 
گروه های مختلف ارتباط  که حتمًا با  ما االن در ایران هیچ احساس ضرورتی نمی کنیم 
مسالمت آمیزی داشته باشیم. حتی ممکن است در بین بعضی از ما بیماری هایی وجود 
داشته باشند و شکار لحظه ها به معنای تخریب چهره ها باشد؛ اما در اربعین مجبوریم که 
رفتار مسالمت آمیز داشته باشیم؛ چون در یک جامعه  به شدت مرتبط به یکدیگر داریم 
زندگی می کنیم. یک مقطع ده الی پانزده روز داریم در یک جامعه  به شدت درهم تنیده 

زندگی می کنیم. 
بنابراین چاره ای نداریم جز این که رفتار مسالمت آمیز داشته باشیم. می بینیم که یک رفتار 
مسالمت آمیز چقدر می تواند کارکرد داشته باشد. می تواند خطاها را کم کند مخصوصًا 

خطاهایی که صرفًا بر اساس گرایش ها است. 
مرحوم آیت اهلل مصباح در کتاب جامعه و تاریخ، در بحث تبعیت از هنجارهای اجتماعی 

به نکته  زیبایی اشاره می کند. می گوید:
برخی از هنجارهای اجتماعی هیچ نوع مبنای واقعی و نفس االمری ندارند؛ اما در عین حال 
چنین نیست که تبعیت نکردن از آنها مطلوب نباشد یا الزم نباشد؛ بلکه برخی از این موارد 

مطلوب است و الزم. 
یکی از مواردی که او ذکر می کند این است که تبعیت از هنجارهای اجتماعی می تواند 
پیوند اجتماعی را تقویت کند؛ مانند هم زبانی و هم لباسی. ممکن است هیچ نوع پایگاه 
حقیقی نفس االمری نداشته باشد؛ ولی وقتی که شما در این هنجار با فالن گروه همراهی 

می کنید، یک جامعه  کالن تر می شوید و جامعه  کالن تر کارکردهای جامعه  کالن را دارد.
همراهی ما در زبان با آنها در این مقطع به معنای تهاجم فرهنگی و انفعال فرهنگی نیست؛ 
بلکه تبعیت از همان هنجارهای اعتباری است که این تبعیت کردن کامًال اهداف عاقالنه 
و متعالی دارد. ما در اربعین دیدیم که مراعات کردن برخی از هنجارهای اجتماعی در عین 

حال که هیچ ریشه ای در واقعیت ندارند؛ اما کارکردهای خیلی مثبتی دارند. 
چهارم: یکی از مهمترین ظرفیت های اربعین، زمینه سازی برای حکومت و اقتدار سیاسی 
اسالم است. اگر سیاسی بودن اربعین به معنای استفاده  ابزاری از اربعین باشد، این رفتاری 

بسیار غیرانسانی است. 
در بحث طرح شبهه ما اگر بخواهیم به حقیقت شبهه نگاه کنیم این است که در بسیاری 
از موارد آنچه که رو و واضح است، یک سؤال است و آنچه که پنهان است و به ذهن منتقل 
ع( در قرآن  می شود، یک گزاره است. مثًال فرض کنید، می پرسند چرا اسم حضرت علی)

نیامده است. این یک پرسش رو دارد و یک گزاره  پنهانی دارد. 
گاه  گزاره  پنهان آن این است که اگر در قرآن نیامده باشد ما او را قبول نداریم. به طور ناخودآ
این آموزه را به ذهن مخاطب منتقل می کند که آنچه که در قرآن نیامده را ما قبول نداریم. شما 
شروع می کنید به جواب دادن بعد می بینید تمام تالشهایتان در راستای آن پیامی است که 

به صورت پنهان به ذهن مخاطب منتقل 
شده است. 

در  ما  است.  همین طور  هم  این جا  در 
در  می کنیم  تالش  ما  شبهه  این  پاسخ 
شما  می گویند:  که  شبهه  این  جواب 
اربعین را سیاسی می کنید، بگوییم: نه ما 

اربعین را سیاسی نمی کنیم. 
انفعالی  اسارت های  این  از  فارغ  ما  اگر 
منظور  اگر  بگوییم  و  کنیم  فکر  بشینیم 
شما از سیاسی کردن اربعین سوءاستفاده 
نوع  این  باشد  خاص  جناح  یک  نفع  به 
سوءاستفاده در همه جا از جمله اربعین 

بد است. 
آموزه های  بر  عالوه  که  هستند  کسانی 
دینی از آموزه های انسانی هم سوءاستفاده 
سیاسی می کنند. آنها از دموکراسی، آزادی، 
خواست مردم و جامعه  مدنی به نفع جزب 

خود استفاده می کنند. این بد است؛ 
که اربعین  اما اگر منظور شما این است 
حاکمیت  اقتدار  برای  است  بستری 
قدرت  آن  موضوع  که  سیاست  و  دینی 
می کند  پیدا  موضوع  این جا  در  است، 
اربعین ماهیت سیاسی پیدا می کند؛  و 
سیاسی  ماهیت  دارای  اربعین  اساسًا 
است؛ یعنی معطوف به قدرت پیداکردن 

هنجارهای دینی بر جامعه است. 
راستا  این  در  اربعین  از  کسی  اگر 
استفاده کند و نشان دهد که حاکمیت 
هنجارهای دینی می تواند جامعه ای سالم 
را به وجود بیاورد که روان حرکت می کند و 
کامًال هم قدرت محورانه فکر می کند؛ اما 
که اربعین  نه قدرت محورانه به این معنا 
خود  جناح  سیاسی  اهداف  نفع  به  را 
کند؛ بلکه اربعین را در مسیری  استفاده 
که منجر به اقتدار حاکمیت دینی شود، 

حرکت می دهد. 
در این صورت این سوءاستفاده از اربعین 
جامعه   کارکردهای  از  یکی  زیرا  نیست؛ 
اسالمی حکومت اسالمی است. پس ما 
نه تنها منکر این نیستیم که اربعین کارکرد 
حاکمیت  و  جامعه  اقتدار  به  معطوف 
می توان  که  چقدر  هر  بلکه  دارد؛  دینی 
دینی  سنت  حاکمیت  برای  اربعین  از 
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ما  اصًال  کرد.  استفاده  باید  برد  استفاده 
اقتدار  برای  علی  بن  حسین  معتقدیم 
سنت نبی اکرم)ص( به شهادت رسید. 
امام حسین وقتی دید که سنت پیامبر بر 
زمین گذارده شد، برای احیای سنت نبی 

اقدام کرد و به شهادت رسید. 
پنجم: حضور کودکان، نوجوانان و جوانان 
برای  بزرگی  این مراسم ظرفیت بسیار  در 

تربیت دینی است. 
چطوری  ما  مگر  فرمودند:  مصباح  آقای 
زد؟  دهل  و  ساز  نفر  یک  شدیم؟  مؤمن 
دیدیم  است؟  خبر  چه  پرسیدیم  رفتیم 
چای می دهند. وارد فضا و جامعه شدیم 
حرف شنیدن  این  و  شنیدیم  حرف  بعد 
آن  کرد هر چند در  تأمین  را  ما  عقالنیت 

ابتدای کار که رفتیم بر پایه  عقالنیت نبود. 
می تواند  و  دارد  تأمل  جای  مسأله  این 
را  اربعین  در   ... و  این غذادادن ها  پاسخ 
تأمین کند. در واقع سروصداهایی است 
و  می کشاند  خود  سوی  به  را  افرادی  که 
وقتی که آمدند و در فضا قرار گرفتند، تازه 
واقعیت هایی را می شنوند و در این مسیر 

قرار می گیرند. 
غرضم این بود وقتی که کودکان، بچه ها و 
مردم عادی شرکت می کنند باید جاذبه ها 
را گسترش داد. چون همه  حرکت های این 

افراد بر اساس عقالنیت محض نیست. 
و  قائل اند  نیز  اجتماعی  روان شناسی  در 
می گویند: اگر یک نفر بایستد و به آسمان 
پر  اطرافش  که  کم می بیند  کم  کند  نگاه 
حال  در  که  انسان هایی  از  است  شده 

نگاه کردن به آسمان هستند. 
مسأله  تقلید یکی از گرایشات رفتاری در 
نوع آفرینش انسان ها است. بنابراین این که 
بر  جامعه  از  وسیعی  طیف  رفتار  شروع 
اساس عقالنیت نباشد؛ بلکه بر اساس 
تقلید، تبعیت و برخی از پدیده ها باشد، 
ریشه هایی  آنها  از  برخی  است  ممکن 
داشته باشند که در نوع آفرینش انسان ها 

وجود دارند. 
ما  که  فرهنگی  برای  باشد  این طور  اگر 
برای آن پشتوانه  عقالنی داریم، باید چنین 
بسترهایی فراهم شود تا همه  افراد حضور 

پیدا کنند و به آنها تفهیم شود که این گونه اعمال پشتوانه  عقالنی دارد. 
ششم: از جمله نکاتی که برای من جالب بود، حدیث نویسی پشت کوله پشتی ها بود. هم 
حدیث نویسی بود و هم عکس شهداء بود. در فرهنگ می گویند: فرهنگ سه عنصر یا رکن 

: اصلی دارد که عبارتند از
که به آنها نورم ها یا هنجارها  گرایشات. ۲- الگوهای رفتاری  1- ارزش ها؛ یعنی باورها و 
می گوییم. این الگوهای رفتاری متأثر از ارزش ها و مبانی است. این مبانی و ارزش ها برای 
ما نورم و هنجار درست می کنند. این ارزش ها)مبانی( و هنجارها در سخت افزارهایی نمود 

پیدا می کنند.
این سخت افزار اگرچه سخت افزار است و جنس آن از جنس آهن یا چوب، گچ یا سیمان 
است اما حامل آن الگوهای رفتاری ما است. ساده ترین شکل حمل کردن مؤلفه های معنای 
فرهنگ در سخت افزار همین است که شما کوله پشتی ای دارید که از جنس پارچه یا برزنت 

است، شعاری روی آن می نویسید. 
چادر هم همین طور است. خانمی که چادر بر سر دارد از در خانه که بیرون می رود تا وقتی 

که برمی گردد در حال فرهنگ سازی است. 
سوال: عالوه بر ظرفیت های پدیده اربعین، تحلیلگران آسیب هایی را هم برای این مراسم ذکر 

کرده اند؛ به نظر جنابعالی چه آسیب هایی در این پدیده به چشم می خورد؟
احمد فربهی: من به طور خالصه براساس آنچه امسال در این مراسم مشاهده کردم، به چند 

آسیب فرهنگی جدی اشاره می کنم:
؛ طلبه های عراقی  اول عدم کنشگری فعال روحانیون و طالب در امر تبلیغ در این مسیر
زیادی را مشاهده می کردیم که صرفًا شرکت کننده بودند. این نشان می دهد که از ظرفیت 
طلبه ها و توانمندی های آنها استفاده نشده است و اساسًا روی این مسأله فکر نشده است. 
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اگر این طلبه ها می گفتند هدف ما در این سفر زنده کردن قیام حسین بن علی است چه 
به کربال برسیم و چه به کربال نرسیم؛ در این صورت ارزش آن بسیار بیشتر از این بود که به 

کربال برسند. 
این که این طالب سه الی چهار روز پیاده به سمت کربال می روند ارزش زیادی دارد؛ ولی آنچه 
که ما از آموزه های دینی یاد گرفتیم فضیلت آن به اندازه  زنده کردن فرهنگ ابی عبداهلل به آن 
اندازه که ما از آیات و روایات عنایت گرفتیم، نیست؛ یعنی تفاوت آن هم خیلی زیاد است. 
مثًال کسی از کاظمین تا کربال حرکت می کنم و می گوید: اصًال حرکت من، حرکت به سمت 
فرهنگ حسین بن علی است و مقصدم این نکته نیست؛ بلکه فرهنگ حسین بن علی 
در این بستر است که من از این جا شروع می کنم و هر چقدر که از دستم برمی آید فرهنگ 
حضرت اباعبداهلل را زنده می کنم تا برسم به کربال که البته این مکان هم برای ما قداست 

خاصی دارد. 
دوم عدم انجام عملیات های رسانه ای موفق است؛ آشوب هایی که االن برپا می شود معلول 

ذهنیت سازی رسانه ای است. 
آن طرف سربازان آنها با قدرت در حال فعالیت هستند؛ ولی رزمندگان رسانه ای ما نشسته اند 

و به آن کارکردهایی که می توانند داشته باشند، نمی پردازند. 
اکثر کسانی که در راهپیمایی اربعین شرکت می کردند، جوان بودند با شکل های مختلف 
که این نشان می دهد که بستر بسیار بستر مساعدی است برای گسترش فرهنگ دینی از 

طریق کار رسانه ای.
پژوهشگری  است.  دینی  عالمان  و  خواص  توسط  رویداد  این  مدیریت نکردن  سوم 
می گفت: علت این که در مراسمات حسینی انحرافات و تحریفاتی مشاهده می کنیم؛ 
اما در مناسک عبادی آن انحرافات را مشاهده نمی کنیم این است که عالمان دینی در 
مناسک عبادی نقش فعال و مدیریتی باالیی دارند؛ اما در مراسمات مذهبی آن نقش 

فعال و مدیریتی را ندارند. 
کافی است که یک نفر از روی اختیار پشت به قبله نماز بخواند، علماء سریع می گویند: این 
نماز باطل است. اصًال این قدر این مسأله را محکم مطرح می کنند که اصًال زمینه  این فراهم 

نمی شود که کسی تصمیم بگیرد که پشت به قبله نماز بخواند. 
همین مدیریت فقیهانه از طرف علماء در مراسمات اتفاق نمی افتد. منظور این است که 
ع( باید این کارها را انجام دهید؛  مثًال در آنجا حضور پیدا کند و بگوید: برای امام حسین )

چنین حرکت کنید و ...  
مثًال حرکت رهبری در مسأله  قمه زنی که حرکتی فعال بود. ایشان فرمودند قمه زنی نه مصداق 
سینه زنی متعارف است و نه فارغ از این، خالی از ظرفیت هایی برای وهن است؛ بلکه 

مسأله ای برای وهن دین است. 
مانند راعنا که هم به معنای ما را تحمیق کن است و هم به معنای ما را مراعات کن. بعد از 
این که یهودیان به پیامبر می گفتند: راعنا، مسلمانان هم می گفتند راعنا. آیه ای ناظر شد که 

راعنا نگویید چون بستری برای وهن است پس به جای آن بگویید انظرنا.
که اگر مواجهه   تغییر رفتاری مردم در اربعین و عوامل دخیل در اربعین نشان می دهد 
فعالی با این آسیب شود می توان به طور کامل آن را مدیریت کرد و می تواند به بهترین شکل 

اصالح شود. 
از این جهت عرض اصلی من این است که حتمًا باید عالمان دینی نقش فعالی در مدیریت 
اربعین داشته باشند. نمایندگان مراجع تقلید می توانند این مسائل را بررسی کنند و حضور 

مدیریتی به شکل هماهنگ بین دو حکومت ایران و عراق انجام شود. 
اگر نمایندگان مراجع این مسائل را بررسی کنند و به مردم اعالم کنند، مردم رفتار خود را 
تغییر می دهند. آنها می توانند فرهنگ سازی کنند و به مردم بگویند که مثال خوردن بیش 

امام  مطلوب  اربعین  جریان  در  حد  از 
مردم  رفتار  قطعًا  نیست؛  ع(  حسین)

اصالح خواهد شد. 
چه  سوال،  آخرین  عنوان  به  سوال: 
اربعین  مساله  بهبود  برای  را  راهکارهایی 

پیشنهاد می کنید؟
این  در  زیادی  راهکارهای  فربهی:  احمد 
باب بیان شده ولی من به اقتضای تجربه 

سفر خود، به چند مورد اشاره می کنم:
مدیریت  و  مستشاری  مقوله  اینکه  اول 
هم  عراق  فرهنگی  مسائل  در  ایرانیان 

می تواند جاری و ساری باشد. 
ایرانی  مستشاران  داعش  مسأله   در 
همکاری کردند و مسأله  داعش به عنوان 
کشور عراق رفع شد. به نظرم  از  یک بلیه 
ایرانی  مستشاران  زمینه ها  سایر  در 
می توانستند حضور داشته باشند؛ مثًال در 
کارهای شهرداری خواه شهرداری  مسأله  
کشور و خواه شهرداری خرد  کل  کالن در 

در برنامه  اربعین. 
در جریان ذوالقرنین که در قرآن آمده است، 
مأجوج  و  یأجوج  دست  از  که  مردمی 
تو  برای  ما  گفتند:  می کردند،  شکایت 
 . خرجی قرار می دهیم و تو برای ما سد بساز
ذوالقرنین گفت: نه، من این کار نمی کنم؛ 
بلکه شما برای من منابع طبیعی و نیروی 
انسانی بیاورید تا من برای شما سد بسازم؛ 
یعنی ذوالقرنین مدیریت را بر عهده گرفت 
و نیروی انسانی و منابع طبیعی را از خود 

آنها گرفت و مسأله شان را حل کرد. 
در  می تواند  که  است  مدل  یک  این 
پیاده  عراق  جمله  از  مختلف  جاهای 
شود. برنامه ای به نام اربعین اتفاق افتاده 
که دیگر  را هم خودتان  و شهرهای عراق 
به  واقعًا  که  می بینید  می کنید،  مالحظه 

کمک نیاز دارند. 
قرار نیست از ایران نیرو به آنجا بروند؛ بلکه 
اگر مدیریت  برود.  آنجا  به  باید  مدیریت 
هم  و  شهری  وضعیت  هم  برود  آنجا 
وضعیت شهرداری جریان اربعین می تواند 

متفاوت شود. 
این مسأله می تواند زمینه ای باشد برای 
کمیت دینی؛  متوجه کردن به ثمرات حا
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که  سکوالری  حکومت  تفاوت  یعنی 
کم  طبق قانون اساسی االن در عراق حا
ایران  در  که  دینی  حکومت  و  است 
کم است، متوجه شوند. آنها می توانند  حا
را  حکومت  دو  این  کارآمدی  تفاوت 

مشاهده کنند. 
مختلفی  کارهای  زمینه  این  در  طبیعتًا 
کار رسانه ای تا  می توان انجام داد؛ مانند 
کارآمدی ها را ببینند؛ زیرا از جمله  مردم 
مشکالتی که در طیفی از مردم وجود دارد، 

ندیدن ها است. 
نمی بینند.  را  کارآمدی ها  معموًال  آنها 
اگر  عراق  برنامه ی  بستر  در  کارآمدی ها 
انجام شود، دیده می شود. این نکته نگاه 

کارکردگرایانه ی ما به مسأله  اربعین است.
دوم اینکه باید طوری فرهنگ سازی شود که 
خود مردم اقدام به مدیریت زمان و برنامه های 
سفر کنند. امسال با توجه به گزارشاتی که 
از سال های قبل می دادند، کامًال مدیریت 
تأثیرگذار در همه  اجزاء اربعین دیده می شد؛ 
یعنی ما دیدیم که مردم مدیریت می کردند؛ 
سال ها قبل همه  مردم تصمیم می گرفتند 
که روز اربعین در کربال باشند و عصر اربعین 
بروند. همین مسأله اتفاقات ناگواری را به 

دنبال داشت. 
به خاطر  دیدیم  رفتیم،  ما  که  امسال 
گاهی بخشی های زیادی که انجام شده  آ
قبل  روز  چند  مردم  از  زیادی  تعداد  بود، 
از اربعین برای زیارت اربعین آمده بودند، 
حضرت را زیارت کردند و برگشتند طوری 
کربال  اربعین به  از  روز قبل  که یک  که ما 
رسیده بودیم، امکان زیارت ضریح مقدس 
حضرت بود و روز اربعین هم این امکان 
وجود داشت؛ مردم امسال مدیریت کرده 
بودند و این مدیریت باعث شد که در همه  

ایام اربعین امکان زیارت وجود داشت. 
و  فرهنگ سازی  که  می دهد  نشان  این 
که  شود  موجب  می تواند  گاهی بخشی  آ
مردم خودشان سفرشان را مدیریت کنند 
بتوانند  عراقی  و  ایرانی  مسئولین  هم  و 

مدیریت کنند. 
که برای نظافت خیلی  ما امسال دیدیم 
کار می کردند. منظورم این است  از افراد 

که معلوم بود که همه  اجزای این برنامه مدیریت می شود. نمی خواهم مسأله را ماورایی 
کنم و جنبه  الهی به قضیه بدهم؛ اتفاقًا هدفم برعکس است و می خواهم کامًال زمینی 

به آن نگاه کنم. 
می خواهم بگویم در چنین برنامه ای که بیش از بیست میلیون نفر شرکت می کنند، می شود 
عوامل مختلف دخیل برنامه ریزی و مدیریت کنند به طوری که برنامه خیلی روان برگزار شود 

و باز هم ظرفیت داشته باشد که عده  دیگری بتوانند شرکت کنند. 
که باید به طور جدی مورد  سوم برنامه ریزی برای مدیریت منابع است. یکی از مسائلی 
تحقیق قرار داد این است که میلیون ها نفر را تعداد اندکی از مردم غذا دادند و پذیرایی 

کردند. باالخره باید مشخص شود که این رفتار ریشه در چه چیزی دارد؟
 آیا ریشه در بینش ها دارد؛ یعنی آنها این طور فهمیده اند که ما اگر بتوانیم بیست میلیون نفر 
را غذا دهیم به اندازه  بیست میلیون نفر فرهنگ ابی عبداهلل گسترش پیدا می کند یا این که 
رفتار آنها منشاء گرایشی دارد؛ یعنی می گویند: این مهمان حسین بن علی است پس من 
حتی زندگی ام را برایش فدا می کنم. یا این که ریشه  قومیتی دارد؛ یعنی می گویند زوار مهمان 

ما هستند. 
اگر این امر ریشه یابی شود قابل مدیریت است و می توان آن را به جاهای دیگر سرایت داد؛ 
عرب ها االن سرمایه های خود را در موکب ها خرج می کنند؛ ولی در مرکب ها خرج نمی کنند؛ 
یعنی همین زائر امام حسین که در موکب می نشیند و غذا می خورد، وقتی می خواهد سوار 
ماشین شود باید هزینه  قابل توجهی پرداخت کند و حتی ممکن است بی انصافی هایی هم 

در این جا اتفاق بیفتد. 
اگر ما بتوانیم ریشه یابی کنیم ممکن است بتوانیم همین اتفاق موکب ها را در مرکب ها هم 
منتقل کنیم و برای کسانی که ماشین یا اتوبوس دارند، فرهنگ سازی شود که وظیفه  نقل و 
انتقال زائر را بر عهده بگیرند. مسأله  خوردن در یک سفر بدون شک مهمتر از مرکب نیست؛ 
چون در سفر مرکب مهمتر است و رکن اصلی سفر این است که مرکبی داشته باشید تا 

بتوانید حرکت کنید. 
اگر این همه پذیرایی که انجام می دهند را کمتر می کردند و مابقی آن را برای َمرکب ها)وسایل 

نقلیه( خرج می کردند، طبیعتًا برای زائرین رفاه باالتری به وجود می آمد. 
ع( صرفا به  چهارم فرهنگ سازی نسبت به این مساله که زنده کردن مکتب امام حسین)
سینه زنی و مناسک عزاداری نیست. به نظرم بعضی از کارها جز خرده فرهنگ هایی است که 

می تواند تأثیر زیادی داشته باشد؛ مانند تمیزکردن بین راه ها. 
عده ای بودند تمیز می کردند و مردم شرکت کننده می توانستند به آنها کمک کنند؛ مثًال 
که در مسیر بودند همه با هم می آمدند و  کسانی  که می آمد اگر بیست نفر از  ماشین 
آشغال ها را تمیز می کردند، دو دقیقه زمان می برد؛ اما کسی از مردم کمک نمی کرد و سه 

نفر کارگر بودند که باید حدودًا نیم ساعت آشغال ها را جمع می کردند.
حاال فرض کنید یک مسیر دو کیلومتری حدود ده ساعت زمان می برد تا این سه کارگر آن را 
تمیز کنند؛ در صورتی که اگر مردم کمک می کردند زمان خیلی کمتری محیط تمیز می شد. 
ابی  مراسم  زنده کردن  و  سینه زنی  جنس  کاری  تمیزکردن  که  شود  فرهنگ سازی  اگر 

عبداهلل است. 
دفعه  یک  بود  این طور  اگر  است.  متفاوت  آنها  شکل  ولی  است؛  یکی  این ها  جنس 
می دیدید که بیست نفر از هزاران نفری که در حال رد شدن از مسیر هستند، می آمدند 

ومسیر را تمیز می کردند و در زمان اندکی مکان وسیعی تمیز می شد.
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تحلیلب
 نقد و بررسی مهمترین محورهای موجود در باب

پیاده روی اربعین
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مقدمه

از خالل رصدهای پیشین می توان نتیجه 
گرفت که بسیاری از تحلیلگران در باب 
آن  ارتباط  و  اربعین  پدیده  کارکردهای 
فرهنگ،  اقتصاد،  همچون  مقوالتی  با 
پژوهش  و  تحقیق  امنیت  و  سیاست 
انجام داده اند؛ این در حالی است که در 
بحث ماهیت شناسی و شناخت ذات 
صورت  زیادی  تالش های  پدیده،  این 

نگرفته است.
شی،  یک  چیستی  با  آشنایی  بدون 
سخن گفتن از کارکردهای آن اگرچه ممکن 
ولی راه به جایی نخواهد برد؛ از این رو الزم 
، ماهیت و چیستی  است تا قبل از هرچیز

پدیده اربعین روشن گردد. 
البته باید اعتراف کرد که اکثر اندیشمندان، 
عنوان  به  را  اربعین  پدیده  بداهت 
پیش فرض خود در نظر گرفته و از این باب، 

وارد بحث از کارکردهای آن شده اند.
تبیین ماهیت پدیده اربعین، فایده دیگری 
نیز دارد؛ بسیاری از نقدها و آسیب هایی که 
منتقدین این جریان مطرح می کنند، بخاطر 

عدم آشنایی با ذات این پدیده است؛ 

همچنین این نقدها غالبا ناظر به کنشگری افراد است و بخاطر مغالطه ای پنهان، به خود 
پدیده اربعین سرایت داده شده است. از این رو الزم است تا پس از آشنایی دقیق با ماهیت 

این پدیده، نقدهای وارده بر آن بررسی و رابطه آنها با ذات اربعین روشن گردد. 
گرفت و بعد از آن،  از این رو در ادامه ابتدا ماهیت شناسی اربعین را در پیش خواهیم 
نقدهای وارده بر این پدیده و به طور کلی مناسک عزاداری و ارتباط آنها با ماهیت اربعین یا 

کنشگری افراد، بررسی خواهیم کرد. 
برای آشنایی با پدیده اربعین، از دو راه می توان اقدام کرد؛ راه اول ماهیت شناسی نفس این 
پدیده است که از راه های مختلفی همچون استدالل فلسفی، نقل دینی و تحلیل اجتماعی 

امکان پذیر است. 
راه دوم نیز بررسی کنشگری افراد در خالل این پدیده است که این بخش نیز از دو طریق 
توصیف هنجاری یعنی مداقه در روایات وارده در باب زیارت اربعین و توصیف تاریخی 

یعنی مطالعه تجربیات کنشگران در این پدیده حاصل خواهد شد.
کنشگری افراد از  بررسی نقدهای وارده بر پیاده روی اربعین و ارتباط آنها با خود پدیده و 

ضروریات دیگر این بحث است. 
با روشن شدن جنس این نقدها، می توان در مورد واردکردن خدشه به اصل پدیده یا روایات 

هنجاری موجود درباره آن، قضاوت کرد. 
بر این اساس در ادامه با سه فصل کلی روبرو خواهیم بود:

۱. ماهیت شناسی پدیده اربعین
2. کنشگری افراد در پدیده اربعین

3. نقد و آسیب شناسی پدیده اربعین



له
قا

م

 فصل اول

ماهیتشناسیپدیدهاربعین
نویسندگان 

 آسیه استادی، لیال نیکویی نژاد، آفرین قائمی، محسن ابراهیمی، 
محمدمهدی شهریاری نسب و عیسی معلم



بزرگ ترین  از  اربعین  پدیده  که  شد  بیان 
رویدادهای تاریخ زیست انسانی و دینی 
 ، است که فارغ از ارتباط آن با مسائل دیگر
به  دارد.  دقیق  ماهیت شناسی  به  نیاز 
منظور تبیین چیستی ماهیت این پدیده 

از سه ساحت می توان وارد شد:

1. ساحت فلسفی

در این ساحت، رابطه بین پدیده اربعین با 
سه امر قابل تصویر است:

الف( معانی نفس االمری

یک: چیستی نفس االمر

از  اندیشه  و   عین  از  ذهن  تفکیک 
مطرح  انسان  برای  هنگامی  واقعیت، 
برخی   که  می یابد  در  وی  که  می شود 
و  صادقند  برخی  و  کاذب  اندیشه ها 
تشخیص این مطلب، کار چندان دشوار 
مهم تر  موضوع  لیکن  نیست؛  سختی  و 
ک حقیقت و  که معیار و مال این است 

خطا یا صدق و کذب چیست؟ 
از  معرفت شناختی  لحاظ  به  مساله  این 
گذشته های دور تاکنون همواره محل بحث 
و بررسی گسترده  اندیشمندان بوده است. 
مالصدرا معتقد است که جوهر به جسم، 
مثال و عقول تقسیم می شود؛ اما برخالف 
فیلسوفان دیگر معتقد است که اختالف 
انواع جوهر به ماهیات آنها باز نمی گردد؛ 

بلکه به نحوی وجود آنها برمی گردد. 
وجود  دارای  واحد  ماهیت  معنا  این  به 
مثال  )جسم،  مراحل  این  در  متراتب 
میان  رابطه  او  نظر  از  است.  عقل(  و 
موجودات جسمانی و عقالنی امکان پذیر 
هم  هم سنخ  وجود  دو  این  زیرا  نیست؛ 
نیستند؛ بنابراین رابطه بین آن دو نیازمند 
موجود  میان  بتواند  که  است  واسطه ای 
عقالنی  قوی  موجود  و  مادی  ضعیف 

ارتباط ایجاد کند. 
دارای  وجودی  حیث  از  که  موجودی 
مرتبه ای وجودی میان عالم اجسام و عالم 
عقول باشد، همانا موجود خیالی است 
و  دارد  تحقق  مثال  یا  خیال  عالم  در  که 
مبداء حیات موجودات جسمانی است؛ 

همان گونه که وجود عقالنی ضامن وحدت و بقای نوع در موجودات مادی است.1 دیگر 
کی برای تعیین  « تعبیر کرده و آن را مال فالسفه مسلمان نیز از این موجود واسط به »نفس االمر

صدق و کذب حقایق دانستند. 
برای نفس االمر تعاریف مختلفی در بین قدما و معاصرین ذکر شده که تفسیر به علم الهی، 
، اعیان ثابته، رب النوع انسانی، اسماء الهی، لوح محفوظ، مثل  عالم مجردات، عالم امر

افالطونی، قلب انسان کامل و عقل فّعال برخی از آنهاست.۲ 
کی که برای صدق و کذب قضایا در منطق اسالمی بیان می شود، می توان  به پشتوانه مال
ادعا کرد که منظور از نفس االمر غیر از واقعیات خارجی، ظرف ثبوت محکیات می باشد 
که در موارد مختلف فرق می کند؛ در مواردی مرتبه خاصی از ذهن است مانند: قضایای 
منطقی؛ در مواردی ثبوت خارجی مفروض است مانند: محکی قضیه محال بودن اجتماع 
نقیضین، و در مواردی بالعرض به خارج نسبت داده می شود چنانکه می گویند: »علت عدم 
معلول، عدم علت است« که رابطه علیت در حقیقت بین وجود علت و وجود معلول، برقرار 

است و بالعرض به عدم آنها هم نسبت داده می شود.3
« بر دو معنای  اخص  و اعم  اطالق  شده  است.  در کالم  مرحوم  عالمه  طباطبایی  »نفس االمر
که  در کالم  ایشان  از آن  به  امور نفس االمریه  تعبیر شده  است،  لوازم  عقلی   معنای  اخص  
ماهیات  می باشد که  مفاهیم  اعتباری  )معقوالت  ثانی  فلسفی  و منطقی( و قضایای  مؤ لف  
از آنها را دربر می گیرد و معنای  اعم  عبارت  است  از ثبوتی  که  اعم  از ثبوت  واقعی  و ثبوت  

اعتباری  است. 
ثبوت  اعتباری  که  توسط  ذهن  با دو توسعه  پی درپی  صورت  می گیرد، شامل  ماهیات  و همه  
مفاهیم  اعتباری)معقوالت  ثانی  فلسفی  و منطقی( می شود. این  دو ثبوت  مجازی  و قرضی  
نیستند؛ بلکه  اضطراری  و ریشه دار می باشند. حاصل  آنکه  طبق  نظریه  ایشان  این  ثبوت  عام  
و فراگیر که  هم  شامل  وجودهای  خارجی  و احکام  آنها، هم  شامل  ماهیات  و احکام  آنها و هم  

« است.۴  شامل  مفاهیم  انتزاعی  فلسفی  و عدمی  است، همان  »نفس االمر
براساس آنچه بیان شد می توان اذعان کرد که مفهوم نفس االمر به معنای »خود شی ء« است. 
« در آن به معنای »شی ء« است؛۵  کلمه »نفس« در این عنوان، به معنای »ذات« و واژه »امر
نفس االمر در واقع ظرفی است که عقل آن را، براى مطلق ثبوت و تحقق اعتبار می کند؛ و 
وسعت این ظرف به حّدى است که قضایاى ذهنی)مانند انسان نوع است( و قضایاى 
خارجی)مانند انسان موجود است( و قضایایی که وجود خارجی و ذهنی ندارند )مانند 

عدم علت، علت است براى عدم معلول( را شامل می شود.۶ 
این ظرف همچنین تمام تصورات و تصدیقات مبنایی نظریات علمی و معانی موجود در 

گاهی فردی و اجتماعی مردم در خود جای داده است.7 الفاظ را با صرف نظراز آ

دو: اتحاد با معانی

مالصدرا عالوه بر این که وجود را امری بسیط و دارای مراتب تشکیکی می داند، معتقد 
است انسان نیز هویتی واحد دارد که در عین بسیط بودن دارای مراتب و مقامات متعدد 

است. از نظر وی مراتب نفس آدمی با مراتب ادراکی او و مراتب هستی در ارتباط است. 

1.  مالصدرا، اسفار اربعه، 19۸1، ج 9، بیروت: دار تراث العربی، ص ۲۶1- ۲۵7.
۲.  میرزامهدی آشتیانی، تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزواری، انتشارات دانشگاه تهران، 13۶7، ص ۲9۰.

3.  محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج1، انتشارات موسسه امام خمینی، 1391، ص۲۲۴.
، ، مجله ذهن، 13۸۲، شماره 13. ۴.  محمد علی اردستانی،  نظریه  عالمه  طباطبایی  در مورد نفس االمر

۵.  عالءالدین قوشچی، شرح تجرید العقائد، بی تا، بی جا: ص ۵۶.
6. https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa24950.

7.  حمید پارسانیا، نظریه و فرهنگ، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره ۲3، آذر 139۲.
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در نتیجه هر ادراکی از ادراکات آدمی با مرتبه ای از هستی مرتبط است. به منظور فهم این 
نظر باید دانست که به باور مالصدرا در حصول علم، عالم با معلوم متحد می شود؛ چنان که 

با نفس االمر نیز اتحاد می یابد.1 
از نظر صدرا وقتی ما چیزی را درک می کنیم، با مجردات مثالی و عقلی روبرو می شویم که 
نماینده حس و خیال هستند. به بیان دیگر ما در ظرف احساس، با حقایق نفس االمری 

ارتباط گرفته و از طریق آن معانی، شی محسوس را درک می کنیم. 
که در آن، واهب  صورت های علمی و معانی،  این بیانی فلسفی از ادبیات دینی است 
جبرئیل معرفی می گردد.در اتحاد نفس با معانی، ما در واقع جزئی از ذات آن معانی شده 
و حیثیت حکایتگری پیدا می کنیم؛ از این بابت می توان سعادت یا شقاوت انسان ها را از 

طریق معارف و معانی که با آنها متحد شدند، تشخیص داد. 
خالصه آن که آدمی در هر مرتبه ادراکی، همان مرتبه از هستی را داراست و عالم او همان 
مدرکات او هستند.۲ بعد از بیان این نکته، باید دانست که طبق قاعده فلسفی، »متحد 
با متحد متحد، متحد است«. به بیان دیگر زمانی که گروهی از مردم یک دسته از معانی 
و معارف را فهم کرده و با آن متحد شدند، در واقع در ظرف اتحاد با آنها، خودشان نیز با 

یکدیگر به اتحاد می رسند. 
بر این اساس می توان اذعان کرد که در جوامع بشری، اتحاد هر گروه از انسان ها نیز تحت 
کرده و خودشان را زیر  که از نفس االمر دریافت  تاثیر اتحاد آنها با حقایق مشترکی است 
چتر واحدی از معانی قرار داده اند.3 این معیار می تواند در مقوله قشربندی اجتماعی و 
تقسیم بندی مردم در جوامع مختلف به کارآمده و زمینه را برای پیش بینی کنش های آنان 

در آینده فراهم آورد. 

سه: انواع معانی

همانطور که بیان شد نفس االمر موطن تمام حقایق و معانی موجود در جهان اندیشه و فعل 
بشری است؛ به اعتراف عقل و وجدان، حقایق موجود در این عالم از حصر دوگانه صادق 
و کاذب یا به عبارت دینی حق و باطل خارج نبوده و همگان با فرض وجود این معانی در 

نفس االمر است که به سراغ فهم و سنجش آنان می روند. 

1.  ارتباط مراتب انسان با مراتب هستی از دیدگاه مالصدرا، مرتضی شجاری و جعفر محمد علیزاده، انسان پژوهی دینی، 
سال نهم شماره ۲7، 1391، ص ۵.

۲.  همان.
3.  محمد فتحعلی خانی، جایگاه عقل عملی در علوم انسانی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 1۰۶، بهار 1۴۰۰.

حق در لغت به معنای ثبوت و پابرجایی 
باطل  و  واقع بودن است۴  با مطابق  همراه 
به معنای تباه ساختن و از بین رفتن.۵ در 
معنای اصطالحی نیز این دو به معنایی 
نزدیک همین معنای لغوی به کار رفته و در 

سنجش امور از آنها استفاده می شود. 
کرد  اشاره  آن  به  باید  که  مهمی  نکته 
و  نقص ها  بخاطر  دنیا  که  است  این 
محدودیت های خود همواره ظرفی از حق 
و باطل به صورت توامان است و ظهور حق 
محض با همه آثار و خواصش جز در سایه 

لطف و اراده الهی ممکن نخواهد بود. 
خداوند متعال در قرآن حیات اخروی را 
حق و زندگی دنیا با همه زرق و برقش که 
انسان ها آنها را مال خود می پندارند و به 
طلب آن می دوند را باطل دانسته است.۶  

کتاب  این  در  خداوند  دیگر  طرف  از 
تشخیص  برای  را  معیارهایی  مقدس 
برای  است؛  داده  قرار  نیز  باطل  و  حق 
خصوصیت  به  که  هنگامی  مثال 
در  می پردازد،  حق  مسیر  در  پایداری 
اشاره  نیز  باطل  ناپایداری  به  جا  همان 
که از آثار مثبت و  می کند و یا هنگامی 
یان  فواید حق سخن به میان می آورد، از ز

۴.  حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 13۶۰، ج ۲، ص ۲۶۲.

، لسان العرب، سلسله المعاجم، 13۸۵،  ۵.  ابن منظور
دار احیاء التراث العربی، جلد 13، ص ۵9.

۶.  محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، 1۴17ق، ج 
1۴، ص ۲۶۲.
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و خسرانی که باطل با خود به همراه دارد 
نیز سخن می گوید.

بیانگر  مفسران  گفته  به  که  دیگری  مثال 
به  حق  تشبیه  مثال  است،  باطل  و  حق 
درختی است، که ریشه دار و بارور و مثال 
باطل به بوته ای خبیث، بی ریشه، بی دوام و 
بی خاصیت است.1 قرآن همچنین برخی 

از ویژگی های حق و باطل را بیان می کند:
الف( خوداتکایی حق و طفیلی بودن باطل

باطل به تبع و طفیل حق ظهور می کند و 
با نیروی حق حرکت می کند. به عبارتی 
دیگر نیروی باطل متعلق خودش نیست، 
بلکه آن نیرو اصالتًا برای حق است. کفی 
که روی آب هست، با نیروی آب حرکت 

می کند.۲ 
، حق همیشه متکی به خود  به بیانی دیگر
است، اما باطل از آبروی حق مدد می گیرد 
و سعی می کند خود را به لباس آو درآورد و 

از حیثیت او استفاده کند. 
فروغ  راست  از  دروغ  هر  که  همانگونه 
که اگر سخن راستی در جهان  می گیرد، 
کسی هرگز دروغی را باور نمی  کرد و  نبود، 
اگر جنس خالصی در جهان نبود، کسی 
فریب جنس تقلبی را نمی  خورد، بنابراین 
حتی فروغ زودگذر باطل و آبرو و حیثیت 
موقت او به برکت حق است، اما حق همه 

جا متکی به خویش است.3 
ب( نمود ظاهری باطل و اصیل بودن حق

کف، روی آب را می گیرد و می  پوشاند، به 
گونه ای که اگر جاهل نگاه کند و از ماهیت 
را  کف خروشانی  باشد،  آن خبر نداشته 
می  بیند که در حرکت است و توجهی به 
آب باران که زیر این کف هاست نمی کند، 
چنین  که  است  آب  این  که  درحالی 

خروشان حرکت می کند، نه کف. 
گرفته اند  را  آب  روی  کف ها  چون  ولی 
چشم ظاهربین که به اعماق واقعیات نفوذ 
نداشته باشد، فقط کف را می  بیند. باطل 

1.  ابراهیم/۲۴.
۲.  مرتضی مطهری، حق و باطل، انتشارات صدرا، چاپ 

سوم، 13۶۲، ص ۵۲.
دارالکتب  نمونه،  تفسیر  شیرازی،  مکارم  ناصر    .3

االسالمیه، 137۰، چاپ دهم، ص ج 1۰، ص 1۶7.

هم بر نیروی حق سوار می شود و روی آن را می  پوشاند، به طوری که اگر کسی ظاهر جامعه را 
ببیند و به اعماق آن نظر نیاندازد، غیرحق را به جای حق می  بیند.۴ 

ج( زوال باطل و بقای حق
حق اصیل و باطل غیراصیل است. همیشه بین امر اصیل و غیراصیل اختالف و جنگ 

بوده است، ولی اینطور نیست که حق همیشه مغلوب باشد و باطل همیشه غالب. 
آن چیزی که استمرار داشته و زندگی و تمدن را ادامه داده حق بوده است و باطل نمایشی 

بوده که جرقه ای زده، بعد خاموش شده و از بین رفته است. 
باطل همانند کف سیالب است. لحظاتی چند خودنمایی می کند و باال و پایین می  رود و 

سپس متالشی و نابود می شود و چیزی جز آب پاک و سرچشمه اصیل آن باقی نمی  ماند.۵ 
بعد از بیان این ویژگی ها باید دانست که انسان در آغاز بر فطرت پاک و حق آفریده شده و در 
مقام اعتدال و استواست و از این رو به طور طبیعی گرایش به زیبایی ها و حقایق به عنوان 

یک امر کمالی دارد.
اندک اندک به سبب وسوسه های بیرونی شیطان و ابلیس و هواها و خواسته های درونی 
نفس انسانی، از فطرت خویش دور می شود و به دام والیت شیطان می  افتد؛ به گونه ای که 
فرهنگ و ارزش های شیطانی برای او اصالت می  یابد و باطل به جای حق و نقص به جای 
کمال می  نشیند؛ زیرا فطرت و طبیعت چنین افرادی در یک فرآینده زمانی تغییر یافته و 

هویت و ماهیت جدیدی پیدا کرده است. 
در این میان آمیختگی حق و باطل و شبهاتی که از راه این آمیختگی پدید می  آید، امر بر 
انسان مشتبه شده و عطر کالم وحی و حقایق آسمانی و هنجارهای زیبای اجتماعی و 

اخالقی و دیگر امور کمالی و ضد نقص، حال ایشان را به هم می  زند.
که برای مؤمنان عامل رشد و  از این رو خداوند در توصیف این افراد می فرماید هر آیه ای 
بالندگی و هدایت است، برای این مردمان عامل گمراهی و ضاللت می شود و بیش از پیش 
در آن غوطه ور می شوند؛ چون کمال و حق به مزاج و ذائقه ایشان خوش نمی  آید و سخنان 

یاوه و بیهوده و رفتارهای زشت و زننده، آنان را خوشحال می کند.۶

چهار: جدال حق و باطل

جنگ حق و باطل، نزاعی است که در طول تاریخ به صورت دائم و مستمر و جود داشته 
است. هر چند در اندیشه اسالمی، اصالت از آن حق است؛ اما باطل به عنوان یک امر 
موقتی و عارضی نیز در طول تاریخ، جریان مستمر دارد. جریان باطل، الزمه مرتبه وجودی 
انسان مختار و آزاد است7 و در برهه های مختلف در برابر جبهه حق، موضع گیری و دست 

به اقدام متقابل می زند. 
ترسیم کلی که آیات قرآن در بحث از حق و باطل می کند، این است که حق، نشات گرفته از 

۴.  مرتضی مطهری، حق و باطل، انتشارات صدرا، چاپ سوم، 13۶۲، ص ۵۰.
۵.  یوسف قرضاوی، حق و باطل ازدیدگاه قرآن، محسن ناصری، نشرفرهنگ قرآن، 13۶۰، ص ۸۶.

ک تمییز حق و باطل از دیدگاه قرآن کریم، بنیاد علوم و معارف اسالمی، ۵ بهمن 139۲. ۶.  حمزه خان بیگی، مال
7.  مرتضی مطهری، حق و باطل، انتشارات صدرا، 137۸، ص3۵-37.

و  که در طول تاریخ به صورت دائم و مستمر  جنگ حق و باطل، نزاعی است 
جود داشته است. هر چند در اندیشه اسالمی، اصالت از آن حق است؛ اما باطل 
به عنوان یک امر موقتی و عارضی نیز در طول تاریخ، جریان مستمر دارد. جریان 
باطل، الزمه مرتبه وجودی انسان مختار و آزاد است و در برهه های مختلف در برابر 

جبهه حق، موضع گیری و دست به اقدام متقابل می زند. 
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صفت ربوبیت خداوند متعال است1 که همانند آبی از آسمان- در مقاطع مختلف تاریخ- 
نازل می شود و در مسیر این نزول حق، باطل، مانند کفی بر روی آب است که با توجه به 
ظرفیت های مختلف و خصوصیات مقاطع مختلف تاریخ، شکل می گیرد و جلوه نمایی 

می کند.۲ 
هر چند در اندیشه دینی، در جنگ بین حق و باطل، غلبه نهایی از آن حق است،3 با این 
حال، با بررسی قرآنی این نزاع، می توان سه مقطع اصلی برای این نزاع ترسیم کرد. این سه 
مقطع اصلی به شکلی نمایان گر تقابل اصلی حق و باطل و موضع گیری های هر دو جبهه 

در برابر یکدیگر است. این سه مقطع عبارت است: 

* سجده مالئکه بر آدم و مخالفت ابلیس

از منظر قرآن، سر منشأ نزاع حق و باطل به پیش از هبوط انسان به عالم مادی برمی گردد. 
اولین صحنه ای که حق و باطل در برابر یکدیگر قرار می گیرد؛ به داستان خلقت حضرت 
آدم و امر مالئکه به سجده بر ایشان برمی گردد. استکبار ابلیس و سرپیچی او از فرمان الهی، 

اولین معصیت و گام در جهت تشکیل جبهه باطل است.۴ 
آیات متعددی از قرآن کریم به بیان ابعاد مختلف این صحنه پرداخته است که شرح آنها 
مجال مفصل دیگری می خواهد. با این حال، آیات قرآن بیان می کنند که در گفتگو میان 

خداوند متعال و ابلیس، او گمراه کردن مردم را وظیفه اصلی خود می داند؛۵ 
این آیات، بیانگر موضع گیری اصلی باطل در طول تاریخ است و تاملی در آنها، پرده از 
این امر برمی دارد که وظیفه اصلی جبهه باطل، نابودی و یا مانع شدن از شکل گیری صراط 
مستقیم نیست، زیرا شیطان می داند که توانایی مقابله با صراط مستقیم الهی را ندارد و 
قدرت و اراده الهی در اینجا غالب است؛ بنابراین او تمام سعی خود را در گمراه کردن مردم 
از صراط مستقیم و فریفتن افراد می کند و نه مانع شدن از تحقق آن. بنابراین جبهه باطل، 

پیروزی خود را در جذب افراد بیشتر و گمراه کردن آنها می داند.
هر چند از نگاه قرآنی، کارکرد و موضع گیری جبهه باطل نیز خارج از خواست و اراده الهی 

1. بقره، 1۴7.
۲.  رعد، 17.

3. اسراء، 9۰. 
۴. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، دارالکتاب، 1۴۰۴، ج 1، ص ۴۲.

۵.  اعراف، 1۶ و 17.

فاسقان۸  و  ظالمان7  اضالل  و  نیست۶ 
نیز بخشی از برنامه ربوبیت الهی نسبت 
به بشر است؛ با این حال، در یک نگاه 
در  حق  جبهه  که  گفت  می توان  کلی 
و  الهی  انبیاء  از  که متشکل  یخ  تار طول 
رسوالن الهی بوده، عموم افراد را به صراط 
مستقیم دعوت و هدایت می کردند و در 
افراد،  گمراه کردن  با  نیز  شیطان  مقابل، 
سعی در یارگیری و جذب افراد می کرده 
و  مومنان  نصرت  میان  این  در  و  است 
یاری رسان  مشرکان،  و  کافران  عذاب 

جبهه حق بوده است. 

والیت  ابالغ  و  غدیر  روز   *
امیرالمومنین)علیه السالم( 

به  مستقیم،  صراط  مفهوم  در  که  اتفاقی 
است  این  می افتد،  غدیر  واقعه  هنگام 
که صراط مستقیم در قالب یک شخص 
انسانی یعنی امیرالمومنین معرفی می شود 
صراط  اگر  گذشته  در  حقیقت،  در  و 
غیبی  امری  و  ناملموس  امری  مستقیم 
تلقی می شده است و شیطان به شکل 
آن  از  را  انسان ها  می توانسته  ساده تری 

گمراه کند؛ 
، حقیقت امام به عنوان صراط  در غدیر
مستقیم معرفی می شود9 به گونه ای که افراد 
، واضح تر و مشخص تری  به شکل آسان تر

.۴1 ، ۶. حجر
7. ابراهیم، ۲7.

۸.  بقره، ۲۴.
9. محمد بن ابراهیم عیاشی، تفسیر العیاشی، المطبعه 

العلمیه، 13۸۰، ج 1، ص ۲۴.
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در معرض صراط مستقیم قرار می گیرند و 
می توانند به سهولت از آن تبعیت کنند و 

در صراط مستقیم قرار بگیرند. 
بنابراین این امر گام جدید و مهمی برای 
جبهه حق در تقابل با جبهه باطل به شمار 
نزول  از  جدید  مقطع  این  آغاز  با  می رود. 
حق، تقابلی جدید بین این دو جبهه آغاز 
می شود و ابلیس نیز از تالش برای تحقق 

هدف خود باز نایستاده است. 
روایت  این  به  می توان  چارچوب  این  در 
ِفی  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال »َمَثُل  کرد:  اشاره  شریف 

َغِدیرِ  َیْوِم  ِفی  ُمْؤِمنیَن 
ْ
ال َاِمیرِ  َء 

َ
َوال َقبُوِلِهْم 

ِئَکه ِفی ُسُجوِدِهْم آِلَدَم َو 
َ

َمال
ْ
َکَمَثِل ال ُخّم 

َیْوم  ُمْؤِمنیَن ِفی 
ْ
ال َاِمیرِ  َیه 

َ
َاَبی واِل َمْن  َمَثُل 

َمَثُل ِإْبِلیس «.1 َغِدیر ِ
ْ
ال

واقعه  با  برابر  غدیر  واقعه  روایت،  این  در 
و  می شود  دانسته  آدم  بر  مالئکه  سجود 
بیان گر تقابل دومی است که میان حق و 
که  باطل شکل می گیرد. ابلیس هر چند 
در واقعه سجده بر آدم تنها بود و از آنجا که 
ساکنان عالم قدس یعنی مالئکه، مطیع 
از  ذلت  و  خواری  با  بودند،  پرودگار  امر 
آنجا رانده شد؛ اما در عمق عالم مادی به 
جهت فضای ظلمت و غفلتی که وجود 
دارد، ابلیس توانست ِعّده و ُعّده ای برای 
، سقیفه را  خود فراهم کند و در برابر غدیر

علم کند. 

* روز ظهور و تقابل نهایی حق و باطل

بر طبق آیات الهی، مقطع سوم نزاع حق 
این  و  است  منجی  ظهور  روز  باطل،  و 
تقابل، تقابل نهایی خواهد بود. با توجه به 
سیری که جریان حق در عالم مادی دارد، 
مقطع سوم، مقطعی است که پس از جعل 
خلیفه اهلل و همچنین پس از عینیت یافتن 
صراط مستقیم بوسیله امام در عالم مادی، 

حق به شکل کامل نازل می شود. 
کامل محقق  در این مقطع، حق به طور 
که  محدودیت های  و  می شود  آشکار  و 
برای جبهه حق به دلیل نزول آن در ظرف 
عالم مادی وجود داشته، برطرف می گردد 

دار  األعمال،  إقبال  طاووس،  ابن  موسی  بن  علی   .1
الکتاب االسالمیه، 1۴۰۲، ج 1، ص ۴۶۵.

و تقابل نهایی شکل می گیرد و باطل نابود می گردد۲ و همچنین مهلت سرکرده جبهه باطل 
یعنی ابلیس نیز اتمام می یابد3 و به دست حضرت حجت کشته می شود. 

، نوعی ارتباط و پیوند اصیل  ، در اینجا این است که میان غدیر و ظهور نکته اصلِی قابل ذکر
، حضرت مهدی)عج( به مردم  برقرار است. این ارتباط به گونه ای است که در خطبه غدیر
معرفی می شود و صفات و خصوصیات متعددی برای ذکر می شود و با توجه به این نکته 
، عینیت یافتن والیت الهی است که در روز  می توان این مطلب را به دست آورد که ظهور

غدیر به مردم ابالغ شد.
در اندیشه دینی، والیت الهی منشا و مبدا اتمام نعمت الهی۴ اعم از مادی و معنوی بر عموم 
مردم است و با رویگردانی امت اسالمی و برپاکردن سقیفه، مسلمانان از این نعمت محروم 
، زمینه  شدند و به تعبیر قرآنی، نعمت الهی را تبدیل به کفر کردند۵ تا بار دیگر در ظهور

بهره مندی از آن، برای عموم مردم فراهم شود.۶ 

پنج: اربعین و پیروزی معنای حق

، دست آوردی مهم  سقیفه توانست با فراهم کردن فضای فتنه فراگیر و همچنین طغیان کبیر
در برابر جبهه حق به دست آورد و با فتنه آلودکردن فضا، مانع از دستیابی عموم مردم به 
صراط مستقیم بشود؛ هدفی که از ابتدای خلقت انسان، وظیفه اصلی خودش می دانست. 
اما اقدام جبهه حق در برابر این دست آورد چه بود؟ از منظر فلسفه حق و باطل، قیام عاشوراء 
و شهادت حضرت سیدالشهداء یک اقدام راهبردی در جهت بی اعتبارکردن دست آورد 

جبهه باطل است. 
هر چند که قیام حضرت، اهداف کوتاه مدتی مانند سرنگونی بنی امیه و بقاء اسالم را محقق 
، نیز از جمله اهداف آن حضرت است  کرد، اما از بین بردن فضای فتنه فراگیر و طغیان کبیر
ه وَحیَره 

َ
 ِعباَدَك ِمَن الَجهال

َ
 ُمهَجَتُه فیَك ِلَیسَتنِقذ

َ
ل

َ
که در زیارت اربعین می خوانیم: »َبذ

ه«؛ اما این هدف، هدفی میان مدت است که تحقق کامل آن، نیازمند گذشت زمان 
َ
الل

ّ
الَض

است و در دوران حضور ائمه معصومین)علیهم السالم( محقق نشد؛ زیرا شدت تاریکی 
فضای فتنه، به گونه ای بود که نمی توان آن را به سادگی از بین برد و تا دوران معاصر نیز آثار و 
نتایج آن باقی است به گونه ای که عموم امت مسلمانان و بالتبع عموم مردم، در زمان حال نیز 

والیت الهی را به فراموشی سپرده اند.
ع(، با بهره گیری از دو مفهوم اصلی، پایه و اساس غلبه بر فضای غبارآلود  امام حسین)
فتنه و طغیان کبیر را با شهادت خود پی ریزی کردند. این دو مفهوم، برگرفته از قوای الهی 
و جایگاه قدسی ایشان در عالم هستی است. 7 سید الشهداء، با بهره گیری از مفهوم اصلی 
چراغ هدایت »مصباح هدی« و با انتخاب شهادت خود، در صدد نورافشانی بر فضای فتنه 

غبارآلود برآمدند تا آن را از بین ببرند. 
حاصل این نورافشانی، شکل دادن مفهوم کشتی نجات »سفینه النجاه« برای عموم مردم، در 
عمق عالم مادی و نجات آنها از وادی جهالت و گمراهی است. این دو مفهوم، برگرفته از 
یِخ پس از شهادت حضرت، افراد بسیاری  جایگاه الهی و قدسی حضرت است و در تار
به صورت فردی و یا گروهی با بهره گیری از این نور الهی و در پرتو آن هدایت یافته اند و 
به کشتی نجات پا نهاده اند و شئون فردی و یا اجتماعی زندگی خود را اصالح کرده اند. 

۲.  اسراء، 9۰.
3. سوره ص، ۸1.

یُکْم ِنْعَمِتی...« مائده، 3.
َ
ْتَمْمُت َعل

َ
۴.  »َو أ

۵.  ابراهیم، ۲۶.
۶. »و أتمم نعمتک بتقدیمک ایاه امامنا...« دعای ندبه.

7. محمدبن علی ابن بابویه، عیون أخبار الرضا علیه السالم، نشر جهان، 137۸، ج 1، ص ۶۰.
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هر چند که پس از شهادت حضرت، دو مفهوم »مصباح الهدی« و »سفینه النجاه«، دائما 
تاثیرگذار بوده و به یک معنا خنثی کننده هدف اصلی جبهه باطل بوده است؛ اما شکل گیری 
، اساسا  پیاده روی میلیونی اربعین به عنوان یک پدیده جهانی و فراملیتی در چند دهه اخیر

نشانگر آغاز دوره جدیدی در تابش نور هدایت الهی برقلوب عموم مردم است. 
به گونه ای که این دو مفهوم، تاثیرگذاری حداکثری خود را در عمق عالم مادی آغاز کرده و 
نشان از فرا رسیدن دوران محو فضای فتنه و طغیان کبیر و توجه دوباره قلوب مسلمانان و 

پاک طینتان عالم به والیت الهی می دهد. 
بنابراین پیاده روی میلیونی اربعین در حقیقت نوعی قدرت نمایی و آشکارکردن ظرفیت های 
، می توان گفت که پدیده جهانی  الهی جبهه حق، در تقابل با جبهه باطل است و از همین رو
پیاده روی اربعین اساسا اقدام راهبردی و مستند به خواست و اراده امام در جهت درهم 

شکستن والیت طاغوت و دعوت مردم به والیت الهی است. 
، زائران این طریق، به نوعی تجدید میثاق با والیت الهی می کنند و ثواب های  از همین رو
عظیمی که برای زائران ذکر شده، از آن جهت می تواند باشد که عمل آنها در حقیقت در 
جهت احیاء فریضه عظمی الهی، یعنی والیت است که در واقعه غدیر ابالغ شده و بنابراین 

اربعین بازگشت به غدیر است. 
، می توان به عمق ارتباط آن با ظهور نیز پی برد؛ زیرا  بعد از تشخیص ارتباط اربعین با غدیر
، فراتر از مشابهت و یا تمرین برای ظهور است. مقدمه بودن پیاده روی  ارتباط آن با ظهور
که احیاء والیت الهی در اربعین به شکل فراگیر و جهانی در  اربعین، از آن جهت است 
نهایت منجر به ظهور می شود؛ زیرا آنچنان که مطرح شد ظهور همان عینیت یافتن والیت 
و تمام شدن نعمت الهی است که در غدیر از سوی خداوند امضاء شده و از سوی امت 
اسالمی کفران شد و تحقق مجدد آن، نیازمند اقبال دوباره مردم به والیت و احیاء آن است؛ 

امری که در پیاده روی اربعین در حال محقق شدن است.
، پیاده روی اربعین، حرکتی بر پایه جریان دادن والیت الهی در میان عموم مردم  از این منظر
است که هماهنگ با حقیقت والیت الهی است. شرح اجمالی این مطلب، بدین صورت 
که والیت الهی، یک مفهوم پویا و فعال است و جریان آن در یک جمع، موجب  است 

حرکت و برانگیختن افراد می شود. 
«؛1 ثمره و کارکرد این حرکت و  وِر

ّ
ی الُن

َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ّ
ِذیَن آَمُنوا ُیْخرُِجُهْم ِمَن الُظ

َّ
بر طبق آیه »اهلَلُّ َوِلُیّ ال

برانگیختن، خروج از ظلمات به سوی نور است. این کارکرد در پیاده روی اربعین به شکل 
واضحی مشهود است؛ زیرا که این منسک، نوعی برانگیختن و حرکت به سمت فضای نورانی 
است که در جوار حرم حضرت سید الشهداء شکل می گیرد و تجربه زائران این طریق، نشان 
از آن می دهد که با پاگذاشتن به این طریق، فرد از کدورت و پوچی زندگی مدرن و ماشینی و 
روزمرگی های کسالت آور و افسرده ساز آن، رهایی می یابد و نوعی حیات معنوی و نشاط باطنی 
را تجربه می کند و هر چند در این مسیر سختی ها و مشقت های متعددی را متحمل می شود؛ 

اما معنویت و نورانیت این فضا، آنها را به طور مداوم جذب خودش می کند.
خصوصیت دیگر این منسک این است که والیت الهی، مفهومی اجتماع ساز است؛ زیرا 

1. بقره، ۲۵7.

جریان آن در عموم افراد، موجب تالیف 
قلوب و برقرارشدن ارتباط و محبت قلبی 

افراد با یکدیگر می شود. 
کامال  منسک  این  در  نیز  ویژگی  این 
اربعین،  پیاده روی  است.  مشهود 
وسیع  شکل  به  جمعی  حرکت  اساسا 
و ملیت ها  اقوام  که  گسترده ای است  و 
و  می کند  جمع  یکدیگر  با  را  مختلف 
پیدا  جریان  آنها  میان  که  قلبی  محبت 
خادمان  که  می شود  موجب  می کند، 
و  چشم داشت  هیچ  بدون  حسینی، 

عوضی، به زائران خدمت کنند. 

ب( آرمانشهر یا مدینه فاضله

فلسفی  تبیینی  ارائه  برای  راه  دومین 
مقوله  از  استفاده  اربعین،  پدیده  از 
مدینه  یا   »utopia« همان  یا   » »آرمانشهر
که از ابتدای تاریخ همواره  فاضله است 
نقطه  و  داشته  حضور  بشری  اذهان  در 
امیدی برای تالش ها و تحمل مرارت ها به 

حساب می آمده است. 
قالب های  در  گاهی  آرمانشهر  نظریه 
در  گاه  و  اساطیری  و  اسطوره ای 
هم  گاه  و  داستانی  و  ادبی  قالب های 
در قالب های دینی و مذهبی و در پس 
تحلیل ها و زاویه نگاه های فسلفی، بروز 

و ظهور نموده است. 
گاه گفته می شود آرمانشهر آن است که در 
آن نهایت آزادی برای فرد انسانی محقق 
است و گاه آرمانشهر را جایی تلقی نمودند 
زیست  عرصه های  تمام  در  عدالت  که 
بشری حکم فرما باشد؛ نه ظلمی در آن به 

چشم بخورد نه استبداد و استعماری؛
و  معنوی  تعالی  محل  را  آرمانشهر  گاهی 
رشد روحی دانسته اند و گاهی فراهم بودن 
ک  مال را  مادی  لذت  و  رفاه  حداکثر 

آرمانشهر معرفی کرده اند. 
، شهر  به طور کلی می توان گفت آرمانشهر
انسان در حالت ایده آل است؛ اما انسان 
ِایده آل کدام است؟ هر مکتب و مشربی 
در پی تصویری که از انسان ترسیم نموده 
را  خود  به   ِ مخصوص  آرمانشهر  است، 

انتظار می کشد.

پیاده روی میلیونی اربعین در حقیقت نوعی قدرت نمایی و آشکارکردن ظرفیت های 
که  گفت  الهی جبهه حق، در تقابل با جبهه باطل است و از همین رو، می توان 
پدیده جهانی پیاده روی اربعین اساسا اقدام راهبردی و مستند به خواست و اراده 
امام در جهت درهم شکستن والیت طاغوت و دعوت مردم به والیت الهی است. 
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یک: چیستی آرمانشهر اسالمی

زیست بوم جمعی که قوانین، ساختارها و 
عزل و نصب های حکومتی و همچنین 
رفتارها و غایات اجتماعی و فردی در آن 
بر اساس اسالم است، آرمانشهر اسالمی 

نام می گیرد. 
به بیان دیگر آرمانشهر اسالمی به اجتماع 
مجموعه ای از انسان ها گفته می شود که 
بر اساس ضوابط اسالمی و برای غایات 
دینی با یک حاکمیت اسالمی در حال 

رشد و تعالی جمعی و فردی هستند.1 
جامعه ای،  چنین  در  که  است  روشن 
و  استعمارگران  و  مستکبران  دست های 
هژمونی های جهان کوتاه است و در سایه 
حمایت عادالنه، آحاد افراد جامعه برای 
رشد روزافزون فرد و جامعه با استواری گام 

برمی دارند. 
اقامه  نهایی  هدف   ، آرمانشهر این  در 
و  فردی  زندگی  شئون  تمام  در  توحید 
جمعی است که طبق روایات شیعه، این 
محمد)عجل اهلل  آل  قائم  قیام  با  هدف 

تعالی فرجه الشریف( محقق خواهد شد.
توجه  آن  به  بین  این  در  باید  که  نکته ای 
شود این است که شجره توحید به یکباره و 
مستقیما از سرزمین بی آب و علف بشر امروز 
سر برنمی آورد، بلکه محتاج زمینه چینی 
است. مقدمه اصلی بالیدن نهال توحید 
و سریان یافتن آن در تمام عرصه ها، برپایی 

عدالت اجتماعی است. 
در سایه عدالت است که جوامع در تعامل 
با یکدیگر و مردم در تعامل با حاکمان و 
هم چنین در تعامل با دیگر افراد انسانی، 
مسیر تعالی خود را یافته و در آن با مانعی 
که  زمانی  تا  نمی شوند.  روبرو  بشرساخته 
افراد  خواب عدالت تعبیر نشود، غاطبه 
مجالی برای بالیدن و رهایی به سمت اهلل 
نمی یابند و در زنجیر ظلم های فیزیکی، 
و  فرهنگی  فکری،  معیشتی،  نظامی، 

علمی گرفتار خواهد ماند.۲

1.  خواجه نصیرالدین طوسی، اخالق ناصری، انتشارات 
علمیه اسالمیه، چاپ اول، 1۴13ق، ص ۲۴۲.

۲.  محمد صدرالدین شیرازی، المبدا و المعاد، انجمن 
حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، 13۵۴، ص ۴۰9.

عدالت نیز خود مقدمه ای بس سترگ و دیریاب دارد و آن از میان برداشتن مستکبران، 
استعمارگران و چپاول گرانی است که در سایه غارت منابع مادی و انسانی ملل مختلف، 

سعی در فربهی روزافزون خود و استضعاف و تحقیر دیگرِ ملل و ممالک دارند. 
کوتاه کردن دست های اختاپوِس ظلم تنها با قیام و بسیِج عمومی مردم ممکن است و قیام 
مردم نیز نیازمند بیداری عمومی، هوشیاری سراسری و ایمان و اعتقادی هرچند ابتدایی، 
به ارزش های انسانی و الهی است. مردم باید ارزش های اخالقی و قانونی را بخواهند و برای 
رسیدن به آنها دست به کار و پای در رکاب شوند و از بار گراِن سختی ها شانه خالی نکنند 

، از ریختن عرق و ایثار خون دریغ نورزند.  و در مسیر آزادی از ظلم فراگیر
تا بیداری مردمی حاصل نشود، عدالت خواهان توان مبارزه با مستکبران را ندارند و تا مستکبران 

حذف نشوند، عدالتی رقم نمی خورد و تا عدالتی رقم نخورد، شجره توحید پای نمی گیرد. 
در تحلیل زیارت اربعین، می توان آن را بنابر اهداف نهفته در آن، مصداق کوچکی از آرمانشهر 
اسالمی دانست. شیعیان باور دارند که زیارت انبیاء و معصومین علیهم السالم، وسیله ای 
برای اتصال به عالم غیب و شاهراهی برای تقرب به خداوند متعال است، چرا که تکریم و 
تعظیم و خضوع در پیشگاه آنان، تعظیم و تکریم خوبی هاست و هر تعظیم و تکریمی در 

نهایت به حمد و ستایش خالق و منبع خوبی ها بازگشت می کند.
ع( متمایز است؛ چرا که این شوق به لقای محبوب  در این بین زیارت اباعبداهلل الحسین)
و ایمان به انجام وظیفه است که سیدالشهداء را به بیابان تفتیده کربال می کشد و او و یاران 
بی مانندش را به مذبح عشق می سپارد و عائله و ناموسش را به زنجیر اسارت می دهد؛ زائر 
کربالی حسین نیز با تمام سختی هایی که در این راه متحمل می شود، سعی در پیوستن به 

امام شهید خود و همدمی با زینب کبری و اسرای کربال دارد. 
ع( وارد شده،3 توحیدمحوری  عالوه بر آثار و برکاتی که در روایات ما برای زیارت امام حسین)
را می توان مهمترین مولفه ای دانست که این زیارت را مخصوصا در ایام اربعین)با حضور 

، شبیه می سازد.  تکثرات فراوان( به مدل اسالمی آرمانشهر

دو: شاخصه های آرمانشهر اسالمی

اگر دین را دارای سه بخش اساسی عقاید یا اصول، فروعات یا احکام و ارزش ها یا اخالقیات 
بدانیم۴ می توان شاخصه های آرمانشهر را نیز بر اساس این سه محور تنظیم نمود.

3.  ابن قولویه، کامل الزیارات، دارالمرتضویه، نجف، 139۸ق، صص 13۸ تا 1۴۴.
۴.  محمد حسین زاده، فلسفه دین، بوستان کتاب، بهار 13۸۶، ص ۲3.
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 1:  برخی از این شاخصه ها که بیشترین نمود را در پدیده اربعین حسینی دارند، عبارتند از

* مطالبه عمومی عدالت

عدالت آنگاه جریان یافته و ضمانتی برای بقاء پیدا می کند که اوال خواسته واقعی و فراگیر 
مردم باشد، ثانیا مردم نقشی جدی در اجرای آن بازی کنند نه آنکه در گوشه ای به انتظار 
بنشینند و امور را به طبقه ای خاص تفویض کنند و ثالثا نظارت مردمی و عمومی بر اجرای 
عدالت وجود داشته باشد. معاف کردن مردم از هر یک از این سه ساحت، آفات خاص 

خود را در پی خواهد داشت که بحث از آنها مجال دیگری می طلبد. 
برخی  و  اخالق  و  حقوق  فلسفه  در  زیادی  بحث های  عدالت  معنای  باب  در  همواره 
دانش های اجتماعی مطرح بوده است، اما فارغ از این تفصیالت اگر عدالت را به همان 
معنای آشنا یعنی »وضع الشیء فی موضعه« بدانیم، می توان دریافت که عدالت امری بسیار 
فراگیر است؛ از عدالت اقتصادی و مالی گرفته تا عدالت حقوقی و قانونی، عدالت آموزشی، 
عدالت در امور بهداشتی و ... نهایتا کمتر عرصه ای را می توان یافت که عدالت در آن معنی 

و مصداقی نداشته باشد. 
کدام جنبه ها از عدالت تقویت و تثبیت  که در اربعین حسینی  حال سوال اینجاست 
می شوند؟ به سادگی می توان مشاهده کرد امکاناتی که برای زائرین تهیه شده، ارتباطی به 

موقعیت اجتماعی و شغلی آنان و پرستیژ فردی و تحصیلی و مالی آنان ندارد. 
افراد در مقابل توزیع و تهیه آب، غذا، در اختیارداشتن محل استراحت، استفاده از امکانات 
بهداشتی و نظافتی، حرکت در مسیرهای رفت و آمد و وسائل حمل و نقل و ... در غالب 
موارد یکسان اند و شخص یا طبقه ای برتری خاصی نسبت به دیگران ندارد. کسی احساس 
نمی کند که من مورد تبعیض هستم و دیگران از امکانات رفاهی و زیارتی خاصی بهره مند 

هستند، بلکه اکثر آنچه هست و نیست، عمومی و مشترک است.
امکانات عمومی و مشترک اند و سختی ها و کمبود ها نیز چنین اند. زائران جلوه هایی 
این  استقرار  در  سهمی  خود  و  می کنند  تجربه  و  مشاهده  سفر  این  در  را  عدالت  از 

عدالت دارند.۲

* اتحاد و همبستگی همگانی

همواره در طول تاریخ دسته های مختلفی از مردم بر اساس تفاوت هایی که داشته اند، به 
که آتش برخی از آنها همچنان می سوزد و  نزاع های فرساینده و طوالنی مدتی پرداخته اند 
می سوزاند. اختالفات مذهبی و دینی، اختالفات قومیتی مانند اختالف عرب و عجم، 
اختالف در ظاهر و چهره سیاه و سفید، اختالف بشر مدرن و سنتی و غیره؛ اما برای رسیدن 

به آرمانشهر اسالمی و الهی، این اختالفات نیازمند مدیریت اند. 
برخی باید از میان بروند و برخی دیگر می بایست کنترل و محدود شوند تا پیکره جدیدی به 
نام اّمت واحده اسالمی پدید بیاید. در آرمانشهر اسالمی برخی از اختالفات از بین رفته و 
محو می شوند و برخی اختالفات هرچند باقی می مانند، اما دیگر سرمنشأ نزاع و کشمکش 
نخواهند بود و مردم آرمانشهر بسان یک تن خواهند شد؛ آنچنان که دست از قلب متمایز 

است، ولی میانشان درگیری و ستیزی نیست.
در اربعین حسینی جلوه ای شگفت از این وحدت و یک رنگی بروز نموده است. مردمانی 
از کشورهای مختلف که حتی زبان یکدیگر را نمی دانند، چهره ها و پوشش های مختلفی 
دارند، در فرهنگ های مختلفی پرورش یافته اند و هریک در نهان خانه ذهن و ضمیر خود 

1.  محسن پریوش، بررسی ظرفیت های تمدن سازی در جهان اسالم با تکیه بر پیاده روی اربعین. تمدن اسالمی و دین 
پژوهی، سال اول، شماره دوم، زمستان 139۸.

. پژوهشنامه معارف حسینی سال ششم پاییز  ۲.  عنایت شریفی، زیارت اربعین و نقش آن در تربیت فردی و اجتماعی زائر
1۴۰۰ شماره ۲3.

آراء و افکار و گرایش های رنگارنگی دارند، 
تنش  و  نزاع  بدون  و  جمعی  حرکتی  در 
برای  واحد،  مسیری  و  می شوند  قدم  هم 
و  سبک  به  را  واحد  مقصدی  به  رسیدن 

روشی واحد در پیش می گیرند. 
تعجب  آنگاه  وحدت  و  یک رنگی  این 
طول  در  که  بدانیم  که  می شود  برانگیزتر 
مختلف،  ملل  مردم  اختالفات  تاریخ 
 ۸ جنگ  که  زده  رقم  را  زیادی  نزاع های 
ساله ایران و عراق صرفا یکی از آنهاست. 
این یکرنگی به حدی است که نه تنها از 
شیعیان، بلکه از میان اهل سنت و حتی 
مسیحی،  مانند  دیگر  ادیان  پیروان  از 
یهودی و زردشتی نیز در این راهپیمایی 

شرکت می کنند.3 
را  آن  اربعین  زائرین  که  موّدتی  و  محّبت 
لمس  دوستانه  جمعی  زندگی  یک  در 
می کنند، دستمایه اتصال این جمعیت 
است و تجربه ای برای تشکیل امت واحده 

در آرمانشهر اسالمی به حساب می آید.۴

* امنیت فراگیر در تمام زمینه ها

ع( در باب اهمیت مقوله  امام صادق)
که  امنیت می فرمایند:۵ سه چیز است 
امنّیت،  دارند:  نیاز  آنها  به  مردم  همه 
ی  پیاده رو در  آسایش.  و  عدالت 
مردم  توسط  نامرئی  امنیتی  اربعین 

برقرار شده است.
را  یکدیگر  غالبا  که  جمعیتی  سیل  در 
نمی شناسند و نظارت سازمان یافته ای هم 
برآنان حکم فرما نیست، امنیت و آسودگی 
خاطری مثال زدنی به چشم می خورد. زنان 
به  خردسال  کودکی  با  یا  و  مردان  بدون 
کشوری غریبه می آیند و روزهای متمادی 
بدون  عراقی  مبیت های  و  موکب ها  در 
ترس و دلهره سکونت می کنند. حتی اگر 
ترسی هم هست ریشه در نفوذی هایی از 

3. www.irna/news/83521264

۴.  سید محمد حسینی، محسن حاجی زاده و مهدی 
اسالمی  حق  مثابه  به  اربعین  پیاده روی  فیروزآبادیان، 
بشر و ظرفیت آن در تحقق صلح. دوفصلنامه علمی 
مطالعات حقوق بشر اسالمی / دوره نهم، شماره نوزدهم، 

پاییز وزمستان 1399.
، دارالکتب االسالمیه،  ۵.  محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار

13۶۲، ج 7۵، ص ۲3۴.
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داعش و یا باقیمانده های حزب بعث دارد 
عراق  مخلص  مردم  شکل  به  را  خود  که 

درآورنده اند. 
به  خودگردان  و  مردمی  نرم،  امنیت  این 
و  پلیسی  سخِت  امنیت  برپایی  جای 
آرمانشهر  جدی  شاخصه های  از  نظامی 

اسالمی است. 
اساسا نه تنها امنیت، بلکه تمام وظایف 
الهی می بایست به صورتی درونی و بدون 
فشار خارجی انجام بشود و در پیاده روی 
اربعین این روحیه، یعنی انجام وظیفه به 
صورت خودجوش و بدون نظارت و دستور 

سازمانی، به تمرین گذاشته می شود. 

* ظلم ستیزی همگانی

یکی از اصلی ترین مقدمات برای تشکیل 
کوتاه کردن  ، حرکت عمومی برای  آرمانشهر
دست ظالمان است؛ حتی اگر این حرکت 

تنها با زبان و پس از قرن ها باشد. 
زائر امام حسین)ع( می داند که ظالم مورد 
اوست  مالئکه  و  خداوند  نفرین  و  لعن 
ندارد  نهایتی  و  سقف  ظالم  بی شرمی  و 
آرام  را خاموش نکند،  تمام روشنی ها  تا  و 

نمی نشیند. 
ظلم و تعّدی ظالم تا جایی باال می رود که 
یعنی  حقیقت،  و  حق  مصادیق  برترین 
امام معصوم و نزدیکان و اصحاب او را 
نوامیس  و  می کشند  نحو  فجیع ترین  به 
به  تمام  بی رحمی  و  بی حرمتی  با  را  او 

اسارت می برند. 
اساس  بر  مردم  دوستانه  جمعی  زیست 
اصلی ترین  از  یکی  مواسات  و  عدالت 
رمزها برای مبارزه با ظالمین و رهایی از بند 
و تهدید است. سرمایه  و تحدید  تحریم 
اجتماعی حاصل از این حرکت جمعی، 
را  زورگویان  و  مستکبران  اقتدار  و  نفوذ 

متزلزل می نماید. 
و محبت  اتحاد  در سایه  مردم  که  آنگاه 
کنند،  حل  درون  از  را  خود  نیازهای 
و  امکانات  به  وابستگی شان  و  احتیاج 
و  استعمار  برای  ظالمین  که  رفاهیاتی 
استحمار مردم پهن کرده اند، رو به کاهش 

خواهد گذاشت.

* شهادت طلبی در راه پاسداری از حق

شهادت در راه اقامه دین و ابراز حق درسی است از کاروان کربال برای تمام پیروان ایشان؛ 
تاسی به این مساله در میان رزمندگان جنگ تحمیلی و مدافعین حرم، به وضوح روشن 
است. زیارت اربعین روحیه راهبردی شهادت طلبی و پاک بازی در راه دین را تقویت می کند 
، در راه دفاع و اقامه دین نثار می شوند. تا جایی که جان و مال با شوق و نه از سر اکراه و اجبار

* صبر و استقامت همگانی

رسیدن به آرمانشهر همراه با مرارت ها و دشواری های طاقت فرسایی است که در روایات 
شیعه به آنها اشاره شده است.1 پیاده روی اربعین همراه با سختی های فراوانی است که 

زائرین را برای مسئولیت های سنگین و پرمخاطره آماده می کند. 
گرما، نبودن مکان مناسب برای خواب و استراحت، پیاده روی طوالنی به  تحمل سرما و 
گروهی،  ، تحمل محدودیت های حرکت  همراه وسایل، بیماری های احتمالی در مسیر
به عهده گرفتن مسئولیت دیگران، تحمل کردن تزاحم هایی که در بین افراد- برای محل خواب 
و استراحت یا امکانات غذایی - رخ می دهد، برخی از سختی های این مسیر است. روشن 
است که نه تنها مقصد این حرکت مقدس و متعالی است، بلکه طی کردن مسیر نیز بسیار 

سازنده است و با مشقت رفتن نیز سهمی از نیت زائران را به خود اختصاص می دهد. 
ی در راه دین و نترسیدن از سختی های بی سابقه، الگویی است که خود امام  ک باز پا
ع( به کامل ترین نحو در اختیار پیروان خود می گذارد؛ همچنان که ایشان زن  حسین)
ی  ی نیز با زن و فرزندان خردسال به پیاده رو و فرزند را به مشهد بال آورد، زائران بسیار

اربعین می پردازند. 
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تحمل دشواری های مسیر نه تنها برای باالبردن 
استقامت و صبر مومنین، بلکه برای همراهی، همقدمی و مواسات با عقیله بنی هاشم و 

سختی های طاقت فرسایی است که آن بزرگواران در مسیر اسارت متحمل شدند.

* تواضع و انفاق در راه خدا

ع( در مورد جایگاه تواضع می فرمایند: شریف ترین اخالق، تواضع، بردبارى  امیرالمومنین)
کانون توجه و محبت خداوند هستند. از  و نرم خویی است.۲بندگان خدا عیال اهلل اند و 
روحیه های مردم مدینه فاضله اسالمی، تواضع و فروتنی در مقابل کسانی است که در نزد 

، عزیز و محترم اند.  خدای متعال و ائمه اطهار
نمونه های این پدیده در پیاده روی اربعین در موارد متعددی از جمله دعوت زائران به منازل 
و خدمت گذاری خالصانه نسبت به آنان، مشهود است. از ویژگی های مردمان آرمانشهر 

روحیه انفاق در راه خداست که نقطه مقابل بخل و خساست و خودخواهی مالی است. 

* تعبد و والیت مداری

، کم کردن چون و چراها و حرکت در مسیر تعبد  یکی از شاخصه های درونی مردم آرمانشهر
از اوامر و نواهی دین و امام است. در آرمانشهر اسالمی، مردم یکپارچه سنگ والیت را به 

1.  همان، جلد ۵۲، ص 113.
۲. عبدالواحد آمدی، غرر الحکم. تصحیح مهدی رجایی، دارلکتب االسالمی، جلد 1، ص ۲۰۶.

از اصلی ترین  و مواسات یکی  بر اساس عدالت  مردم  زیست جمعی دوستانه 
رمزها برای مبارزه با ظالمین و رهایی از بند تحریم و تحدید و تهدید است. سرمایه 
را  از این حرکت جمعی، نفوذ و اقتدار مستکبران و زورگویان  اجتماعی حاصل 

متزلزل می نماید.  
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سینه می زنند و مهر تبعیت از ولی الهی را به پیشانی می نهند. در اربعینی نیز زائران حسینی 
همگی زیر پرچم سرخ اباعبداهلل اجتماع و اتحاد یافته اند و همواره در تبعیت از پیشوا و 

مسیری واحد در سیر و حرکت اند. 
در پیاده روی اربعین موارد زیادی از این تعبد را می توان یافت. برای نمونه می توان تمام 
مسیر را با ماشین طی کرد ولی مردم اساسا برای حرکت پیاده و با سختی آمده اند و تنها 

کسانی که عذر و مانعی مانند بیماری یا کهولت سن دارند، مسیر را سواره طی می کنند. 
یا می توان پرسید که اساسا اگر امام سخن و نیت ما را می داند، چه ضرورتی برای طی صدها 
کیلومتر راه تا مرقد و مدفن امام هست؟ اما این پرسش ها از ذهن ها زدوده شده و مردم در 

طریقی که برایشان ترسیم شده بی تردید به پیش می روند.

* ترجیح معنویات بر دنیاگرایی 

، ترجیح دادن امر اصیل و باقی بر امر فرعی و فانی است. درک اینکه  از خصایص مردم آرمانشهر
امر مادی و دنیوی امری زمینه ساز و زود گذر است و تنها ابزاری است برای تحصیل امر آخرت، 

در ذهن و ضمیر مردم آرمانشهر نهادینه شده است.
که  این مهم، در اربعین حسینی جلوه های روشنی دارد از جمله بخشندگی مردم عراق 
حقیقتا بیش از یک مهمان نوازی ساده است و باید آن را خدمت گذاری نامید. از خرج کردن 
اموال و دارایی ها برای تهیه غذا و شربت و چای گرفته تا در اختیارگذاشتن منزل و وسایل 

، از مصادیق بارز دل کندن از اموال برای اثر اخروی است.1 برای زوار

ج( اعتباریات اجتماعی

یک: نظریه اعتباریات

ادراکات  نظریه  است.  اعتباریات  نظریه  از  استفاده  اربعین،  پدیده  تحلیل  راه  سومین 
اعتباری، نظریه ای است که اولین بار توسط عالمه طباطبایی در فلسفه اسالمی، در کتاب 

اصول فلسفه و روش رئالیسم ارائه شده است. 
ایشان در این نظریه، ادراکات اعتباری انسان را تقسیم بندی و مکانیزم تشکیل آنها را ارائه 
کرده است. این نظریه، در تفکیک احکام ثابت عقل از احکام متغیر آن است. البته چنین 
نیست که همه ادراکات اعتباری، الزامًا دگرگون شوند، بلکه برخی از این ادراکات، ثابت اند؛ 

از جمله عدل و ظلم. 
و  انکشافات  حقیقی،  ادراکات  است؛  حقیقی  ادراکات  مقابل  در  اعتباری  ادراکات 
که  ادراکات اعتباری، فرض هایی است  اما  و نفس االمر است؛  واقع  انعکاسات ذهنی 

، شماره 1۵، بهمن 1397. 1.  مهدیه بداغی، فهم تجربه زیسته زائران در پیاده روی اربعین سال 139۵، مجله باغ نظر

حیاتی،  احتیاجات  رفع  منظور  به  ذهن 
آنها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی 
و فرضی و اعتباری در آن پررنگ است. 
ادراکات  برخالف  اعتباری  ادراکات 
حقیقی، تابع احتیاجات حیاتی و عوامل 
آنها  تغییر  با  و  مخصوص محیط است 

امکان تغییر دارند.۲
آن،  انتشار  و  طرح  زمان  از  نظریه  این 
و  داشته  بسیاری  موافقان  و  مخالفان 
پژوهش های بسیاری پیرامون آن صورت 

گرفته است. 
ادراکات  بحث  مطهری،  شهید  نظر  از 
نو  فلسفی  مبحث  طباطبائی  اعتباری 
در  بار  اولین  برای  که  است  بی سابقه  و 
و  فلسفه  اصول  کتاب  مقاالت  سلسله 
روش رئالیسم ارائه شده است.3 او درباره 

اهمیت این نظریه می نویسد: 
از  حقیقی  ادراکات  تفکیک  و  تمیز 
ادراکات اعتباری، بسیار الزم و ضروری و 
عدم تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مضر و 

خطرناک است. 
همین عدم تفکیک است که بسیاری از 
دانشمندان را از پا درآورده است که بعضی 
و  کرده  قیاس  حقایق  به  را  اعتباریات  از 
حقایق  مخصوص  عقالنی  روش های  با 
به  بعضی  و  کرده اند  سیر  اعتباریات  در 
عکس، نتیجه مطالعات خود را در مورد 
اعتباریات درباره حقایق تعمیم داده اند 
مفاهیمی  اعتباریات  مانند  را  حقایق  و 
نسبی و متغیر و تابع احتیاجات طبیعی 

پنداشته اند.۴

دو: ساحات حقیقی اعتبار

در  شجریان  مهدی  حجت االسالم 
عالمه  نظر  از  اعتباری  ادراکات  توضیح 

طباطبایی چنین می گوید:۵ 
»مقصود عالمه از امر اعتباری؛ یعنی امری 
که مجازی است؛ البته مجاز به معنای 

، ج ۶، صص 37۲-371. ۲. مطهری، مجموعه آثار
، ج ۶، ص۲3۸. 3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار

۴.  همان، ص37۲.
۵.  برای مطالعه بیشتر به مصاحبه اختصاصی ایشان 
در شماره ۴۰ نشریه دیده بان اندیشه با موضوع عدالت 

رجوع کنید.

 کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم  		 عالمه محمد حسین طباطبایی  		
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می آید.  عبور  از  اعتبار  نیست.  گتره ای 
مقصود این است که شما از یک واقعیت 
تکوینی عبور می کنید و قوانین و قواعدی 
که بر آن واقعیت تکوینی حاکم است را 
و مجازًا  به جای دیگری تسری می دهید 
آن قوانین و قواعد را در جای دیگری نیز 
امر  آن  به  جهت  این  از  می کنید.  لحاظ 

اعتباری می گوییم. 
ارگانیک  سیستم  یک  انسان  بدن  مثًال 
دیگر  عضو  با  آن  عضو  هر  که  است 
ما  انسان  بدن  در  دارد.  واقعی  پیوندی 
عضوی به نام سر داریم که کار آن مدیریت 
کار  هر  یعنی  است؛  بدن  اعضای 
که از اعضای بدن سر می زند،  اختیاری 
از ناحیه  سر به آن دستور داده می شود. در 
واقع سر اتاق فرمان است. رابطه  واقعی سر 
با اعضای بدن، مدیریت، تدبیر و حفظ 

به هنجاری است. 
حاال از این راس و رابطه  ارگانیک بدن عبور 
می کنیم و به سراغ جامعه می رویم که جامعه 
هم متشکل از اعضا است. ما در جامعه  
متشکل از اعضا هم رأس می خواهیم منتها 
که مانند رأس  رأس اعتباری؛ یعنی رأسی 
واقعی مدیریت می کند؛ ولی این مدیریت 
تکوینًا به او اعطا نشده؛ بلکه این مدیریت 
را برای او اعتبار می کنیم و آقای زید می شود 

رئیس جمهور.
در این تبیین ریاست جمهوری یک مفهوم 
اعتباری است؛ یعنی ما از رأس به عنوان 
یک حقیقت دارای قوانین و نتایج عبور 
کردیم و آن قوانین و نتایج را به یک امری 
دادیم که تکوینًا آن قوانین و نتایج را ندارد. 

می کنیم  عمل  این  به  اقدام  ما  این  برای 
که امر اعتباری امر گتره ای و غیراعتباری 
یک  اوًال  که  دلیل  این  به  چرا؟  نیست. 
پسینه؛  یک  ثانیًا  و  دارد  واقعی  پیشینه  

یعنی نتایج واقعی دارد. 
دوتا  بین  محفوف  اعتباری  امر  پس 
و  پیشینی  واقعیت  یک  است؛  واقعیت 
یک واقعیت پسینی. واقعیت پیشینی که 
کرده  محقق  را  جمهوری  ریاست  اعتبار 

است، یک نیاز واقعی است. 
ما در جامعه به حفظ ارتباط جامعه، تأمین 

امنیت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه، نیاز واقعی داریم. این نیازهای واقعی 
انگیزه  آن اعتبار است. پس امر اعتباری به خاطر وجود یک نیاز واقعی حدی از واقعیت 

پیدا می  کند. پس دیگر گتره ای و اعتباری صفر نیست. 
پسینه  آن هم نتایج واقعی است؛ یعنی براساس این اعتباری که ما محقق کردیم و زید را 
به عنوان رئیس جمهور قرار دادیم، یک سری نتایج واقعی هم حاصل می شود. آن نتایج واقعی 
برقراری نظم در جامعه است. ریاست جمهوری مسبوق است به یک نیاز واقعی و ملحوق 
است به یک سری نتایج واقعی. این نیازهای واقعی و نتایج واقعی باعث می شود که امر 

اعتبار ریاست جمهوری از گتره ای بودن خارج شود؛ لذا امر اعتباری همواره دو قسم است: 
1- اعتباری حکیمانه  

۲- اعتباری لغو یا غیرحکیمانه. 
اعتباری حکیمانه در جایی محقق می شود که آن امر اعتباری تناسب واقعی با آن پیشینه 
زید  کردیم،  انتخاب  رئیس جمهور  به عنوان  را  زید  ما  باشد. مثًال  و پسینه  خود، داشته 
شخصیتی دارد که واقعًا می تواند نیاز من )پیشینه( را تأمین کند و واقعًا وقتی بر منصب 

ریاست جمهوری می نشیند، آن نتایج و پسینه را هم محقق می کند. 
این جا اعتبار ریاست جمهوری بر زید یک اعتبار حکیمانه است. چون امر اعتباری 
با پیشینه و پسینه  خود ارتباط واقعی دارد؛ اما اگر این ارتباط واقعی شکست؛ یعنی مثًال 
ریاست جمهوری را برای شخصی اعتبار کردیم که اهلیت ندارد و نمی تواند آن نیاز را تأمین 
کند و نمی تواند آن نتایج را محقق کند، در این صورت اعتبار ما می شود یک اعتبار لغو و 

غیرحکیمانه. 
همین نشان می دهد که امر اعتباری، گتره ای نیست؛ چون امر دوگانه ای را در این جا تصویر 
می کنم و هر چیزی را نمی توانم اعتبار کنم. خیلی از اعتباریات امور لغو می شود، اموری که 

قابل دفاع نیست.«

سه: اعتبار پدیده اربعین

که بیان شد، در نظریه اعتباریات، همه چیز از جنس جعل و قرارداد نبوده و  همانطور 
حقایقی نیز در آن به چشم می خورد. در تکمیل سخنان آقای شجریان می توان سه ساحت 

حقیقی برای اعتباریات انسانی در نظر گرفت:
1. ساحت نیاز

۲. ساحت هدف
3. ساحت کارکرد و آثار

هر اعتباری که در جوامع انسانی صورت می گیرد، اوال بر اساس یک نیاز واقعی بوده و ثانیا 
برای رسیدن به یک هدف واقعی انجام شده و ثالثا دارای آثار و کارکردهای واقعی در بطن 
زندگی مردم است. بر این اساس می توان در تحلیل پدیده اربعین نیز آن را پدیده و کنشی 

اعتباری و قراردادی دانست که از این سه ساحت واقعی برخوردار است. 
ع( در ایام اربعین و با شکل و شمائل امروزین آن، قراردادی  اگرچه که زیارت امام حسین)
است که عقالی قوم آن را پیشنهاد داده و مردم از آن تبعیت می کنند؛ ولی نباید فراموش کرد 

که این جعل، از سه جهت با واقعیت گره خورده است:
۱. نیاز انسان به ارتباط با امام

خداوند در آیه 3۵ سوره مائده از مومنین می خواهد تا با انتخاب وسیله صحیح، راه خود را 
به سوی مقصد نهایی فراهم سازند؛ به عبارت دیگر یاری جستن از وسائط برای رسیدن به 
نقطه هدف، نیازی است که خداوند در فطرت انسان نهادینه کرده و خود از او می خواهد 
تا به این نیاز جامه عمل بپوشاند. در متون تفسیری و روایی بارها و بارها از پیامبر اسالم و 
ائمه بعد از ایشان به عنوان واسطه شفاعت یا همان وسیله رسیدن به هدف الهی یاد شده 
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است.1 آیه 1۴3 سوره بقره نیز امت وسط را کسانی دانسته که میان خداوند و بندگان واسطه 
بوده و دارای مقام شفاعت و گواهی بر اعمال انسان ها هستند. 

همچنین پیامبر را به عنوان واسطه میان خدوند وخلقش می داند و تصریح می کند که: 
»فللرسول شرف الوساطه بین اهلل سبحانه وبین عباده وللنبی شرف العلم باهلل وبما عنده«۲ 

بر این اساس می توان اذعان کرد که انسان برای رسیدن به هدف نهایی خود باید از وسایل و 
وسائط موجود بهره بگیرد؛ 

از طرف دیگر بر اساس روایات از بین ائمه، آسان ترین وسیله و تندروترین کشتی که انسان را 
ع( است و از این بابت تمام ائمه مردم را در  به ساحل نجات می رساند، مکتب امام  حسین)

گرفتاری و مصائب، به سوی این مکتب رهنمون می شدند.
2. قرب الهی؛ هدف نهایی انسان

اگرچه به نقل اندیشمندان، قرآن سه هدف نهایی را برای مومنین برشمرده است؛ ولی با دقت 
و نظر می توان فهمید که این سه در طول یکدیگر بوده و هدف نهایی انسان یک چیز بیشتر 
نیست. امتحان انسان، عبادت او و رسیدنش به بهشت همه اهدافی هستند که صرفا در 
سایه هدف نهایی یعنی قرب الی اهلل و رسیدن به مقام ربوبیت الهی به منصه ظهور می رسند. 
از این رو می توان ادعا کرد که هدف نهایی زندگی مومنین، رسیدن به قرب الهی و سعادت 
ابدی است؛ از این رو تمام قراردادها و اعتبارات زندگی جامعه دینی نیز در راستای رسیدن 

به این هدف خواهد بود.3
3. کارکرد نشر معنویت در جهان

کارکردهای واقعی و  هر عمل و کنش انسانی، فارغ از اعتباری و اختیاری بودنش، آثار و 
جبری مختلفی را در ساحات مختلف فردی و اجتماعی به همراه دارد. یکی از مسائل مهم 
در زندگی امروز بشر تحت تاثیر مولفه های زندگی مدرن و ماشینی، خال معنویت و امور الهی 
است که آسیب های زیادی را در ظرف روح و روان مردم و همچنین عملکرد سیاستمداران 

به وجود می آورد. 
پیاده روی اربعین و به طور کلی تمام مناسک دینی اگرچه که به اختیار و قرارداد شیعیان 
هرساله برپا می شوند، ولی کارکردی حقیقی در جهت نشر معنویت در بستری جهانی به 
، این حرکت شیعی، به یک جنبش بین المللی تبدیل شده  همراه دارند. در چندسال اخیر
و افراد زیادی از جوامع و فرهنگ ها و ادیان مختلف در آن حضور پیدا می کنند و روح تشنه 

خود را با معنویت موجود در قیام سیدالشهدا، سیراب می کنند.

2. ساحت دینی و فقهی

به دلیل درون دینی بودن پدیده اربعین تحلیل های زیادی را می توان از چیستی آن ناظر به 
تعالیم اسالمی و فقهی ارائه کرد؛ تحلیل هایی مثل رابطه اربعین با مقوله والیت، رابطه اربعین 
با تمدن اسالمی، رابطه اربعین با مهدویت یا رابطه اربعین با عبادات دیگر مثل حج؛ در این 

1.  محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج17 ص173.
۲.  همان، ج۲، ص1۴۰.

3.  محمدتقی مصباح یزدی، باالترین هدف آفرینش، سخنرانی در همایش بین المللی امام سجاد، 17 شهریور 139۲.

قسمت صرفا به چند مورد از تحلیل های 
قرار  توجه  مورد  بقیه  از  کمتر  که  دینی 

گرفته اند، اشاره خواهیم کرد.
الف( مدل امام_امت4

اسالم،  گرامی  پیامبر  پیش بینی  بنابر 
کج فهمی های  و  بدعهدی  با  مسلمانان 
خود، شکاف عمیقی را در قلب جامعه 
یکپارچه اسالمی به وجود آورده و آن را به 
73 فرقه تبدیل کرده اند. وجود اختالفات 
جزئی بین این فرق، باعث آن شده تا در 
یکدیگر  از  مسلمان  مردم  تاریخ،  طول 
تاریخی  بزنگاه های  در  و  گرفته  فاصله 

یک صدا نشوند. 
مرزی  تقسیمات  با  مدرن  دنیای  ظهور 
هیزم  داشت،  همراه  به  که  جغرافیایی  و 
جوامع  بین  فاصله  این  بر  بود  مضاعفی 
از  برخی  منافع  که  جایی  تا  مسلمان؛ 
ملت های مسلمان را در تضاد با ملت های 

دیگر اسالمی قرار داد. 
تفرقه،  آستین  در  دشمن  نمایان  دست 
علمای مسلمان و مخصوصا تشیع را بر آن 
داشت تا با سوری نشان دادن اختالفات و 
بار  مذهبی،  و  دینی  مشترکات  بر  تاکید 
و  کرده  ترمیم  را  پاره  پاره  خرقه  این  دیگر 
همچون دوران صدر اسالم، مردم مسلمان 

را در یک صف قرار دهند. 
در این مسیر حتی برخی همچون سید 
خطر  به  را  خود  اسدآبادی  جمال الدین 
واحده  امت  احیای  برای  و  انداخته 
و  انسجام  اینان  کردند.  جانفشانی 
هماهنگی جوامع را در گرو تعیین هدفی 
هدف  آن  به  رساندن  راه  تبیین  و  واال 
تدوین  به  بابت،  این  از  و  می دانستند 
نظری مدل »امام_امت« که در صدر اسالم 

شاهد آن بوده ایم، پرداختند. 

یک: امام در لغت و اصطالح

است:  شده  گفته  امام  لغوی  معنای  در 
کسی  امام  به«؛۵یعنی  المقتَدى  »العالم 

۴.  برای مطالعه بیشتر این مبحث به شماره 37 همین 
نشریه مراجعه فرمایید.

ج 1،  اللغه،  فقه  فی  الفصاح  موسی،  و  صعیدی   .۵
مکتب العالم السالمی، 1۴1۰ قمری، ص 13۲.

کارکردهای  آثار و  کنش انسانی، فارغ از اعتباری و اختیاری بودنش،  هر عمل و 
واقعی و جبری مختلفی را در ساحات مختلف فردی و اجتماعی به همراه دارد. 
پیاده روی اربعین و به طور کلی تمام مناسک دینی اگرچه که به اختیار و قرارداد 
کارکردی حقیقی در جهت نشر معنویت در  برپا می شوند، ولی  شیعیان هرساله 

بستری جهانی به همراه دارند. 
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همچنین  می شود؛  اقتدا  او  به  که  است 
گروهی از  به معنای ریاست و سرپرستی 
مردم نیز اطالق می شود که جمع آن ائمه 
امامت  فالنی  می شود  گفته  است.وقتی 
و  پیشرو  یعنی  دارد،  عهده  ر  راب  قومی 

پیشوای آن قوم است. 
و  بند  به معنای  امام در لغت  همچنین 
ترازکردن  برای  که  است  بنایی  ریسمان 
استفاده و بنا بر آن واقع می شود )الخیط 

یمّد علی البناء فُیبَنی علیه(.1
برخی نیز امام را به معنای پادشاه و سلطان 
و هر آنکه به او اقتدا شود، معنا کرده اند۲ که 
این معانی عالوه بر معنای لغوی، جنبه 
اصطالحی نیز دارد. در واقع امام معنای 
که استعمال عام دارد؛ اما  عامی است 
جانشین  معنای  به  شیعه  فرهنگ  در 

پیامبر و پیشوای مسلمانان است.

دو: اّمت در لغت و اصطالح

* در لغت

ه(، ریشه ای قرآنی 
َ
واژه »امت« بر وزن )ُفْعل

در  مشخصی  مرادف  و  داشته  عربی  و 
ریشه  مورد  در  ندارد.  اروپایی  زبان های 
در  زیادی  نظر  اختالف  امت،  واژه  لغوی 
بین صاحب نظران وجود دارد که در اینجا 

به برخی از آنان اشاره می کنیم:
1. قصد و هدف واحد

که برای واژه امت بیان  رایج ترین معنایی 
می داند،  )أ-م-م(  ریشه  از  را  آن  و  شده 
واحدی  هدف  و  قصد  که  است  گروهی 
همچون  ویژگی  یک  در  و  کرده  دنبال  را 
دین، زمان، مکان، نوع یا صنف، مشترک 

و همسان باشند. 
بر این اساس به پیروان یک دین و مردمی که 
همزمان در یک قرن و در یک منطقه زندگی 
می کنند و دارای عملکرد یکسان اند، امت 
اطالق می شود. در این معنا اختیاری بودن 
یا نبودن اشتراک افراد مدنظر نبوده و صرفا 

وحدت آنها مورد توجه قرار می گیرد.3

1.  همان.
۲.  همان.

3.  دائره المعارف قرآن کریم، 13۸۲، ص ۲۵۴.

۲. اجتماع مادری
برخی دیگر امت را نشات گرفته از »ُام« به معنای مادر دانسته و معتقدند که مردم حاضر در 

یک سرزمین و اجتماع مادری را می توان با عنوان امت خطاب کرد.۴
3. راه و طریق سفر

، هجرت، راه مستقیم و آشکار و  امت همچنین به معانی دیگری همچون راه عزیمت، سفر
استوار نیز به کار می رود؛ از این رو برخی همچون آیت اهلل جوادی آملی، این واژه را به معنای 

»الطریق الواضح« می دانند.۵
بعد از بیان این سه معنا باید گفت که طبق نظر مشهور لغویین مفهوم »امت« صرفًا مفهومی 
عقیدتی است که از ریشه »اّم، یؤّم« هم وزن »َقصد، یقُصد« اخذ شده۶ و بیشترین قرابت 
کودک در زمینه  که  را با همان معنای اول دارد. اطالق ُاّم بر مادر نیز بدان جهت است 
نیازمندی های خود یا به جهت احساس آرامش، او را قصد می کند. در واژه »ُام«، حالت 
 ، زایندگی که در واژه »والده« وجود دارد نیست؛ بلکه مقصد و مقصودبودن و ملجأبودن مادر

نسبت به فرزند مطرح است. 
مقصد  و  هدف  که  می گردد  اطالق  انسان ها  از  مجموعه ای  به  »امت«  اساس،  این  بر 
واحدی آنان را گرد هم جمع نموده باشد.7 مطابق این تعریف می توان برداشت مّوسعی از 
امت داشت؛ به این بیان که عنصر مشخصی همانند اشتراک در عقیده، در مقصدبودن 
ک نبوده و به صورت کلی، اشتراک در هر مقصد و هدفی، برای صدق  و هدف بودن مال
عنوان امت کافی خواهد بود. بنابراین، هدف و مقصد واحد می تواند اعم از امور دنیوی و 

معنوی باشد.

* در کاربرد قرآنی

امت خواستگاه عقیدتی و ایمانی دارد و در نصوص معتبر اسالم و همچنین در قرآن کریم، 
مبنای بحث درباره پیروان اسالم و انبیا سابق است. واژه امت  در قرآن  کریم  ۶۵ بار به  صورت  
مفرد یا جمع  به کار رفته  است . حداقل  پنج معنای مختلف را می توان برای کاربرد قرآنی واژه 

امت ذکر کرد:۸
1.امت به معنای مدت و زمانی معین: این کاربرد در دو سوره هود و یوسف)آیات ۸ و ۴۵( 

به کار رفته است.
۲.امت به معنای پیشوا، رهبر و الگو و نمونه: این کاربرد در آیه 1۲۰ سوره نحل به کار رفته 

است.
3.راه و روش و دین و آئین: این کاربرد در دو آیه ۲۲ و ۲3 سوره زخرف به کار رفته است.

۴.گروهی از جانداران)اعم از انسان و حیوان(: این کاربرد در آیه 3۸ سوره انعام به کار رفته 
است.

۵.گروهی از انسان ها: این کاربرد ۵۸ بار در قرآن به کار رفته است و بیشترین قرابت را با مراد 
که قرآن از آنان با عنوان امت یاد می کند،  گروهی از انسان ها  معنایی امت دارد. ویژگی 
اشتراک در موازین دینی است؛ از همین بابت در روایات وارده نیز واژه امت بارها به  
صورت های »امت  محمد« یا »امتی« یا »ُاَمم « وارد شده  و به  معنی  جماعتی  به کار رفته  

است  که  از یک  پیامبر پیروی  می کنند. 
»ُاَمم« نیز در قرآن به  معنی  اقوام  پیشین  و ملت هایی  که  خداوند برای  آنان  پیامبری  گسیل  

۴. لویی گارده، اسالم؛ دین راست، ترجمه رضا مشایخی، 13۵۲، ص ۲۸۶.
۵.  تفسیر تسنیم، جلد اول، 13۸۶، ص 3۲۶.

۶.  راغب اصفهانی، 1۴۰۴ق، ج1، ص۸۶.
7.  محمدحسین طباطبایی، 139۴ق، ج۴، ص17۲.

۸. ابوذر گوهری مقدم، انگاره امت در اندیشه سیاسی امام خمینی، فصلنامه سپهر سیاست، شماره ۶، 139۴، ص 1۲۰.
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داشته ، به کار رفته  است . آیات متعددی از قرآن کریم به مسئله لزوم تشکیل امت واحده 
اسالمی پرداخته اند. 

دسته ای از این آیات هم چون آیه 9۲ سوره انبیا  و آیه ۵۲ سوره مؤمنون به صورت صریح به 
موضوع امت پرداخته که اسالم شناسان در مقام بررسی و بیان جایگاه امت اسالمی و لزوم 

حرکت حکومت اسالمی به سمت تحقق امت واحده اسالمی به آنها استناد نموده اند. 
بر اساس این دو آیه و آیاتی از این دست که واژه امت در آنها به معنای جماعت مسلمانان به 
، کتاب و پیامبرشان یکی است  کار رفته است، همه مسلمانان یک امت هستند، پروردگار

و بر پایه فطرت و وظیفه اسالمی باید در راستای تحقق امت واحده اسالمی گام بردارند.
عالوه بر این دسته از آیات که صراحتا به موضوع وحدت اشاره کرده اند، آیات دیگری نیز 
وجود دارد که می توان آن ها را مبنای لزوم  تشکیل امت اسالمی دانست. بعضی از این آیات 
از جمله آیه 1۰3 سوره آل عمران به  اتحاد و برادری مسلمانان و آثار و نتایج آن اشاره می نماید.
آیه مذکور با نعمت دانستن اخوت و برادری مسلمانان، هرگونه اختالف و تفرقه را نفی کرده 
و بر این نکته تاکید می ورزد که این یگانگی باید مبتنی بر دین الهی و آموزه های اسالمی 

شکل گیرد. 
عالوه بر این آیاتی همچون آیه ۴۶ سوره انفال که بر ضرورت تبعیت از فرمان خدا و پرهیز از 
تفرقه اشاره دارد، به نوعی مسلمانان را به گرد هم آمدن ذیل عقیده ای واحد و در قالب امت 

اسالمی امر می نماید.
)توبه/71( و برادری آن ها با  در کنار این ها، آیاتی که داللت بر والیت مسلمانان به یکدیگر
هم دارد)حجرات/ 1۰( نیز می تواند مستندی برای تشکیل امت اسالمی در آیات قرآن کریم 

به حساب آید. 
مسئله امت واحده اسالمی در روایات منقول از معصومین)علیهم السالم( نیز مورد اشاره قرار 
گرفته است و تحقق آن به عنوان دستوری شرعی از ناحیه خداوند متعال از روایات نیز  قابل 

برداشت است. 
که مسلمانان بر  در نتیجه بر مبنای مجموعه آیات و روایات مذکور می توان بیان نمود 
پایه فطرت و وظیفه اسالمی خود همه یک امت هستند، دینشان یکی، خدایشان یکی، 

پیامبرشان یکی و کتابشان یکی است. 
پس واجب است بر همه شهرها و کشورهاى آنها تنها یک حکم و یک قانون حکومت کند، 
و تنها یک سیاست آنها را اداره کند، چنانچه در صدر اسالم اینگونه بود.1 قرآن کریم برخی از 

، یادداشت نسبت امت با معنای مدرن ملت، وبسایت وسائل، 1۶ مهر 139۶. 1. سعید آجرلو

را  اسالمی  امت  و  ها  امت  ویژگی های 
اینگونه بیان می کند:۲

الف( هر امتی عمل و سلوک خاصی دارد 
)اعراف/1۸1(

ب( اعمال هر امتی برای خود آنها مزین و 
آراسته است )انعام/1۰۸(

ج( هر امتی دارای حیات و ممات است 
)اعراف/3۴(

معصیت  و  طاعت  دارای  امتی  هر  د( 
است )حدید/۲۵(

بنا شده  پایه اعتدال  بر  ه( امت اسالمی 
است )بقره/1۴3(

اسالمی  امت  رکن  اخوت  و  برادری   ) و
است )حجرات/1۰(

این ویژگی ها نشان از آن دارد که قرآن کریم 
برای امت یک وجود منحاز از وجود افراد 
آن قائل است و صرفا نگاه اعتبار و قرارداد 
به آن ندارد. این در حالی است که مقوله 
ملت، یک امر نسبی و سیال و وابسته به 

قرارداد اجتماعی انسان هاست.3 

* در اصطالح 

نظام  در  اساسی  مفاهیم  از  یکی  امت 
که اندیشمندان  سیاسی اسالم می باشد 
اسالمی اهتمام ویژه ای نسبت به تبیین 
مبذول  آن  چیستی  و  ماهیت  تشریح  و 
واحده  امت  به  رسیدن  عمومًا  و  داشته  
خویش  آرمان های  از  یکی  را  اسالمی 

برشمرده اند. 
اسالمی  انقالب  گفتمان  در  مفهوم  این 
پایه گذاران آن نیز جزو  و اندیشه سیاسی 
مفاهیم راهبردی بوده که مورد بازشناسی 
بازنشر  گسترده،  صورت  به  و  گرفته  قرار 
بر  اصطالح  در  امت  است.  گردیده 
مجموعه ای از انسان ها اطالق می شود که 
بر محور عقیده و ایدئولوژی خاص، تحت 
هدایت امامت خاص، در جهت هدف 

مشترک به هم پیوند می خورند.
سرزمینی،  قلمرو  با  انسان هایی  چنین 

۲. حاتم قادری، اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران، 
13۸3، ص 77.

3. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالم براساس 
منابع و متون اسالمی، فصلنامه تمدن نوین اسالمی، 

شماره 11، ص 3۸.
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و حقوق  کشوری  علقه های ملی، منافع 
شهروندی محدود نمی شوند. 

که منظور از امت  گفت  از این رو می توان 
دین  که  هستند  جوامعی  مردم  اسالمی، 
اسالم را به عنوان آیین و دین سعادت بخش 

در دو قلمرو مادی و معنوی پذیرفته اند.1 
در تعبیر دیگر امت جامعه یا گروهی انسانی 
کرده و به  که راه روشنی را انتخاب  است 
سوی مقصد و هدف مشترکی در حرکت 
است تا رسالت و مسئولیت جهانی خود را 
تحت رهبری الهی به منصه ظهور برساند.۲ 
مردم،  معنای  به  را  امت  نیز  عده ای 
و  مومنین  جامعه  گروه،  اجتماع، 
قرار  خدا  کمیت  حا تحت  که  حکومتی 

دارد، به کار برده اند.3
تغییراتی  تاریخ  طول  در  امت  اصطالح 
اعراب  جامعه  در  است.  دیده  خود  به 
جاهلی، عامل اصلی ایجاد تشکل های 
روابط  افراد،  بین  رابطه  برقراری  و  گروهی 

نسبی، خونی و خویشاوندی بود. 
عشیره،  مانند  واژه هایی  خاطر  همین  به 
قبیله و قوم در بین آنها رواج زیادی داشت. 
واژه امت در میان اعراب دارای ریشه های 
جامعه شناختی نبوده و بیشتر در معنای 

آئینی و دینی به کار می رفته است.
در آغاز پیدایش اسالم، این اصطالح به 
معنای جماعت پذیرنده رسالت پیامبر 
از  پس  اما  می رفت؛  کار  به  اکرم)ص( 
پیمان  بستن  و  مدینه  به  ایشان  هجرت 
مصداق  امت  واژه  گوناگون،  قبائل  با 
هم پیمانان  به  و  نمود  پیدا  وسیع تری 

غیرمسلمان نیز اطالق گردید. 
تبدیل  و  یهودیان  پیمان شکنی  از  پس 
مسلمانان از اقلیت به اکثریت، این واژه به 
معنای دیرین خویش یعنی جامعه پیروان 

هر یک از ادیان بازگشت.۴

در  وحدت  استراتژی  مقدمه  جعفری،  محمدتقی   .1
اندیشه سیاسی اسالم، 137۵، ص 1۲.

۲. تفسیر تسنیم، جلد اول، 13۸۶، ص 3۲۶
و  قرآن  در  امت  مفهوم شناسی  احمدی،  ظهیر   .3
اجتماع، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، زمستان 
13۸۸، ص ۴9                                                                                                                                              

ابوالفضل عزتی، اسالم انقالبی و انقالب اسالمی،    .۴
ص 1۸۰.

سه: رابطه امام و امت در اسالم

، هم »راه« روشن می شود و هم »مقصد« آشکار  »امام« بزرگراهی است که با رهنمودهای او
، گذشته از آنکه در پیمودن راه، نقش بنیادین دارد، در  میگردد و پیروی از راهنماییهای او
نیل به مقصد نیز سهم بسزایی خواهد داشت و انحراف از خط او موجب گمراهی و سبب 
ناکام شدن و به هدف نرسیدن میگردد. حفظ نام و راه امام با حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه 

تخلف و اختالف ممکن می شود. 
که فرمود: »ینحدر عنی  حتی اگر امام، حضرت علی بن ابی طالب)علیه السالم( باشد 
«؛۵ سیل ها و چشمه های علم و فضیلت، از دامن کوهسار وجودم  السیل وال یرقی الی الطیر
جاری است و مرغان دورپرواز اندیشه ها، به افکار بلند من راه نمی یابند؛ در صورتی که مردم 
در صحنه اداره و تدبیر و یاری گر امام خود نباشند، زیر چکمه دژخیمان شرق یا غرب 
قرار می گیرد و نمی توان انتظار پیروزی ای داشت که خداوند نویدش را داده است؛ چرا که 
خداوند قومی را تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنها خود بخواهند و سنت الهی برای تحقق 

پیروزی اّمت، مجاهدت و قدم برداشتن مردم در راه است؛ 
بنابراین، حتی معصوم بودن امام و رهبر نیز به تنهایی برای حفظ نظام اسالمی کافی نیست، 
بلکه آنچه جامعه دینی را نگاه می دارد، »حضور مردم« است و آنچه مردم را در صحنه 
حاضر نگاه می دارد، رشد فرهنگی و فکری مردم است و آنچه که به مردم رشد فرهنگی 
می دهد، صفا، وفا و اخالص دولت مردان است و آنچه که به دولت مردان صفا می دهد، 
پیوند ناگسستنی امام و اّمت و رهبری و مردم و پرهیز از هواگرایی و هوس پرستی است و 

این سنت الهی، غیرقابل زوال است.
این رابطه در تشبیهی که حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( در مورد امام می فرماید، نمود واضح 
دارد. ایشان از قول حضرت رسول)ص( می فرماید: »مثل االمام کمثل الکعبه تؤتی و التأتی«؛۶ 
امام چونان کعبه است که به سمت او می روند، نه ]اینکه[ او به سراغ آنها برود. با توجه به این 

فرمایش می توان رابطه امام و اّمت را تصویر کرد؛ به این صورت که:
* امام مطلوب و مردم طالب هستند. 

* امام بی نیاز از مردم است و مردم نیازمند به امام هستند. 
* گرد امام آمدن یک عمل جمعی است که به صورت هماهنگ و با نظم صورت می گیرد.

چهار: تاریخچه امت سازی در اسالم

کرد؛  را در سیر تاریخی دین اسالم انکار  که بتوان آن  پروژه امت سازی مقوله ای نیست 
پیوندهای مهم و مشترک مسلمین نشان از به ثمر نشستن تالش های پیامبر و اهل بیت و 

مجاهدان اسالم برای تشکیل امت بزرگ اسالمی دارد. 
 » که در ذیل آن حکومت اسالمی »دولت-شهر نظام »امامت-امت« یک پارادایم است 
مدینه پیامبراسالم)ص( با رفراندوم تاریخی اهالی مدینه محقق شد و در سال 3۵ هجری 
قمری مرحله دیگری از آن در قالب یک »نظام فدرالی« توسط همان مردم و نمایندگانی که 

۵.  نهج البالغه، خطبه 3.
، ج 3۶، ص 3۵۸. ۶. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار

»امام« بزرگراهی است که با رهنمودهای او، هم »راه« روشن می شود و هم »مقصد« 
گذشته از آنکه در پیمودن راه، نقش  آشکار میگردد و پیروی از راهنماییهای او، 
بنیادین دارد، در نیل به مقصد نیز سهم بسزایی خواهد داشت و انحراف از خط 
او موجب گمراهی و سبب ناکام شدن و به هدف نرسیدن میگردد. حفظ نام و راه 

امام با حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه تخلف و اختالف ممکن می شود. 
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از سرتاسر مملکت گسترده اسالمی از آفریقا، آسیا تا مرز هند و چین در اعتراض به خلیفه 
سوم، مطالبه حق و عدالت داشتند، انتخاب شد. 

سومین جلوه نظام امامت و امت در عصر غیبت بعد از پیروزی انقالب اسالمی در قالب 
جمهوری اسالمی محقق شد و چهارمین و کامل ترین تجلی چنین نظامی در عصر ظهور 

)عج( تحقق خواهد یافت.1  امام عصر

* امت سازی پیامبر اسالم و ائمه معصومین

با استناد به آیات قرآن به راحتی می توان فهمید که رسول اکرم)ص( مأموریت داشتند به 
، نمونه، شاهد بر همگان،  ، عدالت گستر ، حق مدار ، امتی یگانه، فراگیر عنوان آخرین پیامبر

معتدل و متعادل ایجاد نمایند. 
به قرینه اینکه ایشان تعبیر امتی را در جای جای کالم خود به کار می برند، برداشت می شود 
که ایشان طرح و نقشه مشخصی برای ساخت این مقوله داشتند؛ در واقع حضرت درصدد 
کمانی از قومیت های متعدد و مذاهب متعدد را به دنبال یک هدف  که رنگین  بودند 
مشترک یعنی همان تمدن اسالمی جمع نموده و مدینه فاضله ای که 1۲۴ هزار پیامبر وعده 

ظهور آن را داده بودند، محقق سازد. 
به طور ویژه در پرونده رسالت پیامبر اسالم، تلفیق و ابتنای امت و دولت اسالمی بر یکدیگر 
کل ماجرای امت سازی ایشان در فعالیت برای  که برخی  کرد؛ تا جایی  را می توان نظاره 
تشکیل دولتی قدرتمند و فراگیر توصیف کرده اند؛ ولی نباید فراموش کرد که ایشان پروژه 
»امت سازی« خود را خیلی قبل تر از تشکیل دولت، یعنی از زمان حضور در شهر مکه و در 

حصر مشرکین قریش آغاز نمودند. 
گواهی سور مکی، مبارزه همه  رسول خدا)ص( از همان آغازین دوران رسالتش بنابه 
جانبه ای را برای تحقق امت جدیدی به نام امت اسالمی شروع نمودند؛ دغدغه اصلی 
ایشان به اعتراف خودشان، تغییر »بینش«، »نگرش« و »گرایش« مردم به سمت توحید 
بود که این نتیجه ای جز اجتماع مردم حول محورهای اعتقادی نظری و عملی واحد به 

همراه ندارد.
از اقدامات مهم پیامبر که برخی نویسندگان آن را در جهت امت سازی مبتنی بر معارف 

اسالمی شمرده اند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:۲
1. اولین اقدام ایجاد تحول بنیادین در باورهای قوم عرب؛ از باور به شرک و خرافه پرستی به باور 

به توحید و حق پرستی.
۲. اقدامات فرهنگی از جمله تشویق مسلمین به علم اندوزی و حتی تکلیف کردن آنان و 

برداشتن محدودیت های مکانی و زمانی.
3. اقدامات اقتصادی مثل تحریم ربا و تقویت بنیان های اقتصادی و کاهش فقر از طریق 
ترغیب به کار و تالش اقتصادی، ترویج فرهنگ احسان و انفاق و تشریع قوانین مالی ذیل 

عناوینی چون خمس و زکات و کفارات.
۴. اقدامات سیاسی و اجتماعی مثل بنای مسجد به عنوان پایگاه حکومت و سیاست 
کتاب و برخی قدرت های  عالوه بر پایگاه عبادت، تنظیم قراردادهای سیاسی با اهل 
اجتماعی،  ارتباطات  تقویت  برای  مسلمانان  میان  برادری  پیوند  ایجاد  بیرونی، 
و  تعهد  حس  ایجاد  مسلمین،  امور  تمشیت  برای  منظم  اداری  سیستم  فراهم نمودن 
مسئولیت پذیری مردم نسبت به امت و حکومت و نقش دادن به آنها در مصالح عمومی 

از طریق مقوله بیعت. 
همان  در  اسالمی  امت  پیکره  سلول های  اولین  که  کرد  اعتراف  می توان  اساس  این  بر 

1.  محسن مهاجرنیا، نظام والیت فقیه همان نظام امامت است، خبرگزاری ایکنا، ۲۵ مهر 1۴۰۰
۲. نجف لک زایی، سیره پیامبر اعظم در گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی، 13۸۶، صص 1۵۰-1۲۸.

روزهای دشوار مکه با دست توانای رسول 
اولین دل ها به سمت این  بنا شد؛  خدا 
و  روشن  ذهن ها  و  گشوده  الهی  معارف 
البته  روز مستحکم تر شد؛  روزبه  اراده ها 
و  نبود  سیاسی  فقط  امت سازی  این 
افراد  یکایک  تربیت  را  آن  عمده  بخش 

تشکیل می داد. 
از این رو در قرآن نیز هر جا مفهوم امامت به 
کار رفته، مراد پیشوایی و رهبری در شئون 
 ... مختلف سیاسی، اجتماعی و فکری و

ناظر به امت است.3 
سیر نزول سور قرآنی نشان می دهد که برای 
ابتدا  الگوی امت سازی نبوی  به  رسیدن 
می بایست در بنیادهای فکری، فرهنگی 
و معرفتی جامعه طاغوتی و جاهلی تحول 
ایجاد کرد و این مهم تنها با نهادینه شدن 
خدا،  به  نیاز  احساس  چون  مفاهیمی 
مسئولیت در برابر او و ایجاد انگیزه برای 

تغییر وضعیت مطلوب به دست می آید.
پس از تالش های بی وقفه پیامبر اکرم در 
راستای تحول تدریجی در جامعه طاغوتی 
حاکمیت  مبانی  تبیین  طریق  از  مکه، 
الهی، دو گروه بر مبنای دو هویت متضاد 
عملی  فرمان  زمان  حاال  شدند؛  نمودار 
فرارسیده و قرآن هسته کوچک مومنین را به 
عدم تبعیت از مشرکین و هجرت یا مقاتله 

با آنان دعوت می کند.۴ 
به طور کلی می توان 7 اصل مهم و بنیادین 
پی  اسالم  پیامبر  امت سازی  پروژه  در  را 

گرفت:۵
و  اولین  قسط  و  عدل  اقامه  1.عدالت: 
مهمترین اصلی است که پیامبر اسالم با 
تکیه بر فطرت عدالت جوی انسان ها، روی 
کید کرده و همگان را به رعایت آن در  آن تأ
زندگی فردی و اجتماعی توصیه می فرمودند.
۲.وحدت: رسول خدا در زمان و مکانی 
فاصله  اثر  بر  بشریت  که  شدند  مبعوث 

3.  سید علی خامنه ای، انسان ۲۵۰ ساله صص 3۰ تا 
.۵9

، بررسی سیر تکوینی امت سازی  ۴. محمدرضا رنجبر
پیامبر اکرم در سور مکی، فصلنامه مطالعات تفسیری، 

شماره ۴1، بهار99، صص11۰-93.
اسالم،  مکرم  نبی  سازی  امت   ، شادمهر ۵.خانم 

خبرگزاری حوزه، 13 آبان 1۴۰۰.
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فساد  منجالب  به  الهی  وحی  از  گرفتن 
آلوده شده بود؛ خون یکدیگر را می ریختند 
پیامبر  می خورند؛  را  یکدیگر  گوشت  و 
راستین  معیارهای  به  را  آنها  و  آمدند 

وحدت رهنمون شدند.  
3.تعاون و همکاری: پیامبر اسالم تمام 
مردم را به همکاری با یکدیگر در کارهای 
و  گناه  در  تعاون  از  و  کرده  دعوت  خیر 

تجاوز بر حذر می داشتند. 
رسول  و  قرآن  باور  به  انفاق:  و  ۴.احسان 
اوال   ، فقر با  مبارزه  راه  تنها  اسالم،  گرامی 
کسب  در  مردم  صداقت  و  درستکاری 
ثروتمندان  انفاق  و  احسان  ثانیا  و  کار  و 

نسبت به فقراست.
همان  اصل  این  همگانی:  ۵.نظارت 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. 
رسیدگی  می شود  کاشته  نهالی  وقتی 
 

ٌ
َمْسُؤول کلکْم  َو  راٍع،  »کلکْم  می خواهد؛ 
آسیب ها  نگران  باید  همه  َرِعیِتِه«  َعْن 
واحده  امت  این  از  و  باشند  تهدیدها  و 

مراقبت نمایند.
۶.مبارزه با فساد: فسادهای اخالقی، مالی 
جاری  برنامه های  در  وقتی  فرهنگی  و 
را  خساراتی  شوند،  وارد  اسالمی  جامعه 
است  جبران ناپذیر  که  می گذارد  برجای 
و و در نهایت طرح امت سازی نبی مکرم 

اسالم را دچار اختالل می کنند.
: طرح امت سازی نبی  7. ساماندهی امور
شود  ساماندهی  باید  دائما  اسالم  مکرم 
و  تدبیر  مدیریت،  دائما  که  معنا  این  به 
آینده نگری داشتن در بین امت اسالمی 

وجود داشته باشد.
بعد از بیان اصول پروژه امت سازی پیامبر 
که تمام  کرد  اسالم)ص(، می توان اذعان 
ائمه معصوم بعد از ایشان نیز همین اصول 
را در مسیر امت سازی زنده نگه داشته اند؛ 
آنها گاهی برای حفظ وحدت امت، از حق 
خود گذشته وخانه نشینی پیشه می کنند و 
گاهی برای مبارزه با فساد، قیام مسلحانه 
گاهی شاگردان خود را با مشق  می کنند؛ 
عدالت در مسیر قضاوت آشنا می سازند 
گاهی با مؤلفه احسان و انفاق، خود را  و 

شهره شهر می نمایند. 

* لزوم تشکیل امت در زمان غیبت

مساله امامت در اصطالح قرآنی ناظر به امت بیان شده و گویا قرآن این دو را متالزم یکدیگر 
در نظر گرفته است. سوالی که اینجا رخ می نمایاند این است که آیا در دوره غیبت امام 

معصوم، مساله تشکیل امت منتفی است؟ 
در پاسخ به این سوال برخی معتقدند که امت اسالمی صرفا به مدت کوتاهی در زمان پیامبر 
، امکان احیای آن وجود ندارد.1 در  اکرم)ص( به منصه ظهور رسیده و تا زمان ظهور امام عصر

مقابل این دیدگاه الزم است تا به چند نکته کلیدی اشاره گردد:
1. از بین نرفتن حجت ظاهری

در مورد امام زمان باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در دوره غیبت ایشان در مقابل دید 
همگان ظاهر نیستند نه اینکه حضور ندارند؛ به شهادت روایات، زمین نمی تواند از حجت 
و این حضور  ولو نامحسوس دارد  امام حضور  معصوم خالی باشد لذا در دوران ما هم 

بی فایده نخواهد بود. 
مضاف بر اینکه ایشان از همان ابتدای دوران غیبت، ارتباط خود را با مردم قطع ننموده و در 
دوران غیبت صغری از طریق نواب خاص خود، جویای احوال شیعیان می شدند. در دوران 
غیبت کبری نیز ایشان با اعطای اذن عام به فقها، در واقع ارتباط خود با جوامع اسالمی را 
قطع نکرده و قدمی در جهت قوام بخشی به امت اسالمی برای ادامه حیات و حفظ کیان 

اسالم و مسلمین برداشته اند. 
۲. کفایت حجت باطنی

فارغ از وجود و حضور امام معصوم، خداوند حجت دیگری را در انسان ها به ودیعت نهاده 
که به وضوح، امکان و لزوم تشکیل امتی واحده را تصدیق می کند. این نعمت الهی همان 
قوه عاقله بشر است که انسجام اجتماعی را جز در سایه وحدت و همبستگی عمومی 
جستجو نمی نماید. اگر جامعه ای بر اساس عقالنیت حقیقی شکل بگیرد، از آنجایی که 
همه انسان ها دارای این ویژگی مشترک می باشند، همگان به لزوم وحدت و امت سازی 

واحده اذعان کرده و خود را زیر چتر این امت قرار خواهند داد. 
مضاف بر اینکه انسان ها فطرتًا خواهان زندگی در جامعه واحد هستند و مقتضای فطرت 
آنها این است که به یک وحدت طلبی انسانی گرایش دارند. همچنین قوام زندگی آنها و 
نیازمندی آنها در گرو این وحدت طلبی ذاتی است. بنابراین در فرآیند امت سازی نقش 

وجایگاه عقل و فطرت قابل توجه است.۲

1.  مهدی نصیری، ملت یا امت؟، وبسایت اخبار محرمانه، 17 دی 1۴۰۰.
، 3 خرداد 139۶. ۲. سید صفورا محمدی، فرآیند امت سازی و نسبت آن با ملت در دولت مدرن، خبرگزاری مهر
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3. جهان مدرن و نیاز به امت سازی
جهان معاصر جهانی است که با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و این تغییر نو به 
نو و مدرن شدن، آرامش و امنیت انسان را به مخاطره انداخته است؛ از این رو انسان معاصر 
همواره به دنبال راه حلی برای عبور از این مشکل می گردد تا بتواند در پرتوی آن هم به زندگی 

خود معنا بخشد و هم امنیت و آرامش روانی خود را به دست آورد. 
در این رهگذر دنیای اسالم، تنها راه آرامش بشری و امنیت جهانی را در وحدت ملت های 
مختلف زیر پرچم یک امت دینی و جهان شمول تصویر می کند. تاکید بر برادری انسان ها، 
ارائه مدل زیست مسالمت آمیز و همچنین آثار و برکات اتحاد ملل مختلف، از مهمترین 
تاکتیک هایی است که منابع دینی اسالمی از آن به منظور تحقق امت واحده استفاده نموده اند.1
بر اساس آنچه بیان شد می توان اذعان کرد که تشکیل امت اسالمی در زمان غیبت نه تنها 
ممکن بوده بلکه از ضروریات جهان امروز به شمار می رود. به این منظور نیازمند مبانی 
دینی، اخالقی، علمی و عقالنی هستیم تا در سطح جهانی بتوانیم مدیریت کالن را در 

دست گرفته و زمینه تحقق آن را فراهم نمائیم. 
اسالم برای تحقق این امر از اصل دعوت و اصل تبلیغ در طول تاریخ استفاده کرده است؛ 
همچنین در زمینه اخالقی هم می توان از اصل امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمود. 
اسالم حتی نسبت به غیر مسلمانان هم توجه ویژه ای داشته و مشترکاتی مثل اصل آزادی و 

مبارزه با ظلم و استکبار را با آنان را در میان می گذارد. 

پنج: الزامات امت سازی

بعد از اثبات امکان تشکیل امت اسالمی در زمان حاضر باید دانست که الزامات مهم برای 
تحقق امتی فراگیر در این زمان، دارای دو ُبعد می باشد:۲

* بُعد نظری

در ُبعد نظری ۶ مولفه مورد توجه است:
یک: ترویج گفتمان همگرایی اسالمی مبتنی بر کرامت، برادری و برابری اسالمی: جامعه 
توحیدی برپایه حاکمیت اهلل و حفظ مشترکات و احیای هویت مذهبی و دینی، عالوه بر 
تمسک به اندیشه های اصیل اسالمی بر نفی غرب و شرق زدگی تاکید کرده و با پاسداشت 

ارزش های دینی، خواستار احیای مجدد هویت اسالمی و مذهبی می گردد.
: گذار از سکوالریسم اعتقادی و سیاسی: پایبندی راسخ به ابعاد اجتماعی و سیاسی  دو
الزامات احیای امت  از مهمترین  برای ساحت دولت  آن  اقتضائات  و  احکام اسالمی 

اسالمی است.
سه: تبلیغ و تبدیل احیای امت اسالمی به خواست عمومی در میان مسلمانان: این امر 

عالوه بر آرمان سازی و اعطای هدف، تعصبات قومی و مذهبی را  از بین می برد.
: مفهوم یابی و تعریف مشترک از امت اسالمی و اصول اساسی آن. چهار

پنج: شناخت جامع از مفهوم دولت مدرن و نسبت سنجی آن با اصول حاکمیت در اسالم.
شش: تحلیل درست از وضعیت ساخت دولت مدرن و نظام حقوق اساسی کشورهای 

. اسالمی در حال حاضر

* بُعد عملی

در ُبعد عملی نیز ۶ مساله برجسته است:
یک: وجود تعامالت و سازوکارهای بین المللی در میان کشورهای اسالمی با سایر کشورها.

1. همان.
۲. محمدمهدی غمامی، الزامات تحقق امت اسالمی و گذار از دولت مدرن، فصلنامه حکومت اسالمی، شماره ۸9، 

ص 1۸۴.

جماهیر  اتحاد  الگوی  تدوین   : دو
کشورهای اسالمی.

قانون  در  الزم  اصالحات  انجام  سه: 
کشورهای  باالدستی  اسناد  و  اساسی 

اسالمی و تطبیق آن با مبانی اسالمی.
ایجاد ساختار و ضمانت اجرای   : چهار

اصول اسالمی در کشورهای اسالمی.
و  درونی  های  مولفه  از  کاستن  پنج: 
تجارت  و  اقتصاد  فراملی  ابعاد  تقویت 

کشورهای اسالمی.
چندجانبه  و  دو  توافقات  ایجاد  شش: 
به منظور حمایت های نظامی و امنیتی 

. کشورهای اسالمی از یکدیگر
از  کلی می توان  به طور  الزامات،  بر  عالوه 
امت  احیای  مسیر  در  کلی  راهبرد  چند 

اسالمی یاد کرد:3
و  ناسیونالیستی  روحیه  با  1.مبارزه 

ملی گرایی.
در مبنای سیاسی اسالم، حب و بغض 
افراد بر اساس تقوا و ایمان دیگران شکل 
همسایگی  و  میهن پرستی  نه  می گیرد 
که  کرد  ادعا  می توان  رو  این  از  آنان. 
ناسیونالیسم در کنار تمایالت قومی، نژاد 
و حس برتری جویی نسبت به دیگران، 
نتیجه ای جز تجزیه امت واحده اسالمی 

نخواهد داشت.
۲. شناساندن دوست و دشمن

اسالمی،  امت  احیای  در  بعدی  گام 
امت  جهت دارنمودن  و  هدفمندکردن 
مسلمان در راستای مقابله با مستکبران 
اسالمی  سرزمین های  آزادی  و  ظالمان  و 
گروه های  می تواند  راهبرد  این  است. 
مختلف شیعه و سنی را با یکدیگر همراه 
سازد و نقطه آغازین شکل گیری گروه های 

متحدی همچون جهاد اسالمی گردد.
3.القای روحیه وحدت

با تمرکز بر اهداف کلی دین مانند ایمان 
کید بر قرآن  کفر به طاغوت، تأ به خدا و 
برجسته سازی  همچنین  و  مقدس 
عنوان  به  اکرم)ص(  پیامبر  شخصیت 

در  اسالمی  امت  مفهوم  بازشناسی  رجبی،  هادی   .3
جهان  سیاسی  پژوهشهای  اسالمی،  انقالب  گفتمان 

اسالم، شماره ۴۰، 1399، ص 113.

ن ی
�

بع
 ار

ده
دی

یس پ
شنا

ت 
هی

 ما
لگ

 او
ل

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ور

ری
شه

 / 
42

ره 
ما

ش

69



روحیه  می توان  شریعت،  صاحب 
تقویت  اسالمی  جامعه  در  را  وحدت 
گروه های  برادرانه  رفتار  شاهد  و  کرده 

مختلف با یکدیگر بود.
۴.استفاده از ظرفیت های جهان اسالم

به  ایمان  از ظرفیت هایی مانند  استفاده 
خدا، محبت اهل بیت، امید به آینده ای 
زیادی  حد  تا  جوانان  غیرت  و  روشن 
موانع احیای امت اسالمی را از بین برده 
به  نسبت  بخشی  گاهی  آ وسیله  به  و 
مسلمانان، آنها را در صف واحد با یکدیگر 

متحد می سازد.
اجرای  که  کرد  ادعا  می توان  جرأت  به 
از  حاضر  دوران  در  ذکرشده  راهبردهای 
دغدغه های اصلی انقالب اسالمی ایران 
و مورد تاکید رهبران آن بوده است. از این 
رو در اینجا به پروژه امت سازی در گفتمان 

انقالب اسالمی اشاره خواهیم کرد.

شش: انقالب اسالمی و پروژه امت سازی

استکبار  و  ظلم  علیه  ایران  مردم  انقالب 
در سال ۵7، بار دیگر بارقه امید را در دل 
مسلمانان و مستضعفین جهان نسبت به 
احیای تمدن نوین در سایه امتی اسالمی 
روشن ساخت. ویژگی منحصر به فرد این 
که آن را از سایر انقالب ها ممتاز  انقالب 
انبیای  حرکت  از  پیروی  همانا  می سازد، 
الهی است که هدف عمده آن ایجاد امت 

واحده در مسیر صحیح است. 
مهم ترین ویژگی حرکت انبیا و به تبع آن 
انقالب اسالمی ایران، توجه دادن انسان به 

ابعاد معنوی اوست. 
را  حرکت  این  که  است  ویژگی  همین 
کامل  نسبت به حرکت های دیگر به طور 
متمایز می سازد و انسانیت انسان را مورد 

توجه قرار می دهد. 
که  است  این  انبیا  حرکت  دیگر  ویژگی 
هرگز به فردگرایی، خودخواهی و خودگزینی 
بها نمی دهد؛ چراکه اموری از این قبیل، 
که  است  دنیاگروی  و  مادی گرایی  الزمه 
قدم  آن  خالف  مسیری  در  همواره  انبیا 
برمی داشتند. موفقیت عمده این انقالب 
از توفیق در تشکیل نظام جمهوری  بعد 

گاه ساختن مسلمانان به اسالم و ارزش های اصیل و پایدار و رهایی بخش آن،  اسالمی، در آ
دست یافتن به وحدت و انسجام فراملی آنان در مقابل قدرت های استعماری و در نهایت 
ایجاد امت اسالمی به عنوان واحدی فراملی و اعتقادی در پهنه جغرافیای جهان اسالم بود. 
بنیانگذار این انقالب در همان روزهای آغازین نهضت در پیامی پیرامون محکومیت 
اسراییل نشان می دهد که نهضت اسالمی ایران خود را از منافع و مصالح  امت اسالمی 

جدا نمی داند لذا نهضت انقالب اسالمی محدود به جغرافیای ایران نیست. 
ایشان در جایی تصریح می کند که: »کشور ما، ملت ما که این همه شهدا داده است و این 
همه معلولینی که اآلن بسیارى شان در اینجا هستند- و خداوند آنها را شفا بدهد- تقدیم 
کرده است، براى اسالم است و ما اسالم را منحصر به ایران نمی دانیم. اسالم، همه جا اسالم  
است. مصر هم همین اسالم است و سودان هم همین اسالم است و عراق هم همین اسالم 
است و حجاز همین اسالم است و سوریه و سایر جاها؛ ما نمی توانیم حساب خودمان را از 
حساب سایر مسلمین جدا کنیم. ایران هم از باب اینکه یك کشور اسالمی است، ما این 

زحمات را برایش کشیدیم.«1 
تمام مفاهیم و مسائل مربوط به پروژه امت سازی، پیش از انقالب و توسط رهبر فرزانه آن 
امام خمینی)ره( پی ریزی و نگاشته شده بود. امام برای نیل به استراتژی تشکیل امت در 
بعد نظری و علمی، موضوعات و مفاهیمی را که زمینه ساز تشکیل امت هستند، مورد توجه 
قرار داده اند. ایشان عالوه بر اقداماتی همچون تشکیل بسیج مستضعفین، اعالم روز جهانی 
قدس و احیای حج ابراهیمی، مسائل استراتژیک و نظری مهمی را نیز دنبال می نمود. 

مسائلی چون:۲
الف( تاکید بر هویت اسالمی: انقالب اسالمی با پررنگ کردن هویت اسالمی اوال قوام جامعه 
ایرانی را مستحکم تر نموده و مایه پیوند جامعه ایرانی و ملت ایران با جامعه بزرگ مسلمین 

ذیل عنوان امت اسالمی شده است. 
: از آنجا که انتظار موعود و یا انتظار حاکیمت جهانی عدل  ب( برجسته سازی فرهنگ انتظار
در پناه اسالم می تواند در احیای هویت اسالمی مسلمین و مقابله با روحیه خودباختگی و 
احساس حقارت در برابر فرهنگ غرب بسیار موثر باشد، امام راحل با ژرف اندیشی تمام، 
احیای فرهنگ انتظار را به عنوان یکی از ارکان مهم احیای هویت اسالمی و وسیله ای برای 

تحقق دوباره قدرت گذشته مسلمین در جهان مورد نظر خاص قرار دادند.3 
که بدانیم اساسا  اهمیت فرهنگ انتظار در تحقق امت اسالمی زمانی آشکارتر می شود 
حکومت جمهوری اسالمی ایران به عنوان مقدمه سازی برای ظهور و مهمترین وظیفه در 

زمان انتظار از سوی مومنین تشکیل شده است. 
اصلی اش  ماهیت  که  ایران  اسالمی  انقالب  وحق گرایی:  ظلم ستیزی  تئوریزه کردن  ج( 
اسالمی است طبیعتا مانند خود اسالم ماهیتی ضد ظلم دارد. امام خمینی)ره( در مبارزه 
با ظلم فقط به مبارزه علیه پادشاهی درون ایران بسنده نکرد؛ بلکه به مبارزه با همه طواغیت 
کرد و از آزادگان عالم دفاع نمود که مصداق بارز آن مساله فلسطین و قدس  جهان آغاز 

شریف است. 
د( تاکید بر لزوم تشکیل حکومت: ایشان بسیار واقع بینانه به این نتیجه رسیدند که تشکیل 
امت اسالمی جز با تشکیل حکومت اسالمی امکان پذیر نیست. زیرا دشمان اسالم که 
از تشکیل امت اسالمی واحد ترس دارند؛ لذا در صدد تضعیف و حتی نابودی این امت 

برمی اید. تا قدرت نباشد نمی توان جلوی آن دشمنی ها را سد کرد. 

1. صحیفه امام، ج 1۵، ص: 37۰.
۲. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی، پژوهش های سیاسی جهان اسالم، شماره 

.1399 ،۴۰
3.  شفیعی سروستانی، نقش امام خمینی در احیای فرهنگ انتظار صص۲۸7-۲۸۶.
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ه( اصرار بر وحدت امت: امام راحل یکی از بزرگترین منادیان وحدت امت اسالمی است که 
این حقیقت در البالی سخنان ایشان کامال هویداست. به اعتقاد ایشان شکل گیری، پیروزی، 
بقا، و تداوم امت اسالمی در تحقق آرمان وحدت اسالمی نهفته است و از آنجایی که خاستگاه 

اصلی امت وحدت بین مسلمین است، ایشان تاکید ویژه ای روی وحدت داشته اند. 
ایشان می فرمایند: » یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیاء عظام، که عالوه بر آنکه خود مقصود 
مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله می باشد، 
توحید کلمه و توحید عقیده است، و اجتماع در مهاّم امور و جلوگیرى از تعدیات ظالمانه 
ارباب تعدى است، که مستلزم فساد بنی االنسان و خراب مدینه فاضله است. این مقصد 
بزرگ، که مصلح اجتماعی و فردى است، انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد 
همم و الفت و اخّوت و صداقت قلبی و صفاى باطنی و ظاهرى، و افراد جامعه به طورى 
شوند که نوع بنی آدم تشکیل یك  شخص دهند، و جمعیت به منزله یك شخص باشد و 
افراد به منزله باشد، و تمام کوشش ها و سعی ها حول یك مقصد بزرگ الهی و یك مهم عظیم 

عقلی، که صالح جمعیت و فرد است، چرخ زند.«1
امام  ارتحال  از  پس  اسالمی،  امت  تحقق  و  بازیابی  در  اسالمی  انقالب  نقش آفرینی 
خمینی)ره( دچار ضعف نشده و در دوران زعامت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( نیز 

با قدرت پیگیری شد. 
رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: »وقتی از اسالم و اصول انقالب و اهداف انقالب 
اسالمی سخن می گوییم، مخاطب ما همه  مسلمانان عالم هستند؛ و آن هنگام که از مبارزه 
و مقابله با استکبار جهانی و قلدرها و غارتگرهاى جهان حرف می زنیم، مخاطب ما تمام 
مستضعفان عالمند. این، طبیعت پیام ماست؛ استکبار جهانی هم این مطلب را می داند. 

دشمنی او با ما و امام)ره( و انقالب اسالمی نیز به خاطر همین نکته است.«۲ 
از نگاه ایشان اساسا انقالب اسالمی اولین مرحله سیر رسیدن به تشکیل امت اسالمی 
است. انقالب اسالمی باید در سیرتکاملی خود به امت اسالمی منجر شود و اال عقیم خواهد 
بود. ایشان مراحل تکّون امت اسالمی را در پنج مرحله: انقالب اسالمی، نظام اسالمی، 
دولت اسالمی، کشور اسالمی و امت اسالمی بیان نموده اند؛ لذا با این تبیین می توان گفت 

تشکیل امت اسالمی علت غایی انقالب اسالمی ایران است.3 

هفت: اربعین و امت سازی

امروزه فلسفه سیاسی اسالم که بر پایه شناخت واقع بینانه از جهان و بر محور آرمان های 
توحیدی شکل گرفته، حکم می کند که تمام کشورهای اسالمی به عنوان جزئی از پیکره 
واحد »امت اسالمی« در یک تالش جهانی در راه تحکیم وحدت اسالمی و اعتالی اسالم 

در برابر کفر بکوشند.
یک بر اساس اسالم،   این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی و پیوندهای ایدئولوژ

1.  امام خمینی)ره(، چهل حدیث، صص31۰-3۰9.
۲.  بیانات رهبر انقالب در تاریخ 13۶۸/۴/۴.

3. عباسعلی مشکانی سبزواری، جایگاه امت اسالمی در فرایند تکاملی انقالب اسالمی، فصلنامه مطالعات تقریبی 
مذاهب اسالمی، شماره 33، پاییز 139۲، ص۶۵-۴9.

رعایت  با  را  اسالم  جهان  یکپارچگی 
سرزمینی  و  قومی  و  فرهنگی  تنوع 

ی می کند.  زمینه ساز
اگر مسلمانان از مرزهای ملی عبور نموده 
و مصالح کلی جهان اسالم را در اولویت 
کاری خود قرار دهند، با توجه به فرهنگ 
سرزمینی  موقعیت های  و  اسالم  غنی 
اسالم  جهان  اختیار  در  که  راهبردی  و 
که  طبیعی  منابع  و  ذخایر  و  دارد  قرار 
می توانند  دارند،  اختیار  در  مسلمانان 
بلکه  تعین کننده  جهانی  معادالت  در 

تصمیم گیرنده باشند. 
با تعمق در مفهوم امت و ورود این اندیشه 
اجتماع،  و  سیاست  حقوق،  درحوزه 
به  می توانند  مسلمانان  و  اسالم  جهان 
الگویی  و  شوند  تبدیل  بالمنازع  قدرتی 
برای جامعه بشریت و زمینه ساز تشکیل 

حکومت جهانی بر پایه اسالم شوند.
می توان  پیشین  مقدمات  بیان  از  بعد 
نسبت به این مساله اذعان کرد که امروزه 
پدیده اربعین در واقع مهمترین تمرین و 
آماده سازی مردم ملت های مسلمان برای 
احیای امت بزرگ اسالمی تحت رهبری 

امام آن است. 
از تشبیه امام به کعبه و گردهمایی اّمت 
که  فهمید  می توان  طواف،  به  امام  حول 
وحدت باید از مردم شروع شود و به سمت 
امام پیش برود. این تشبیه الزاماتی را برای 
از جمله حرکت  آورد؛  به وجود می  اّمت 
و  ننشستن(  مردم)ساکن  گام برداشتن  و 
راه  و  امام  به  نسبت  شناخت  و  معرفت 
او تا به آن سمت قدم بردارند که اقتضای 
نتیجه وحدت  و در  هم مسیرشدن همه 

هدف و مسیر را دارد. 
از  مورد  چند  می توان  خالصه  طور  به 
را  امت سازی  مسیر  در  اربعین  تاثیرات 

اینگونه برشمرد: 

* تقویت وحدت و همبستگی

اّمت  یک  در  اربعین  که  اثری  اولین 
می گذارد، یکپارچگی و ایجاد همسویی 
در  هرکدام  که  مردمی  است.  مردم  بین 
ملیت های مختلف از راه های دور ونزیک 

که  گردهمایی اّمت حول امام به طواف، می توان فهمید  از تشبیه امام به کعبه و 
وحدت باید از مردم شروع شود و به سمت امام پیش برود. این تشبیه الزاماتی را 
برای اّمت به وجود می آورد؛ از جمله حرکت و گام برداشتن مردم)ساکن ننشستن( 
و معرفت و شناخت نسبت به امام و راه او تا به آن سمت قدم بردارند که اقتضای 

هم مسیرشدن همه و در نتیجه وحدت هدف و مسیر را دارد. 
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به یک سو به حرکت در می آیند و حول 
این  واقع  در  می شوند،  جمع  محور  یک 
اتحاد  به  و  است  وحدت ساز  حرکت 

بیشتر مردم کمک می کند. 
قدم  راه  این  در  هدف  یک  با  آنها  همه 
می گذارند و این وحدت هدف آنها را در 
خواهد  یاری  سعادت  به  رسیدن  مسیر 
است  الزم  اّمت،  با  امام  ارتباط  در  کرد. 
نخست مردم با خود مّتحد باشند و سپس 
گرد محور امام جمع آیند؛ چنانچه در طول 
تاریخ ائمه علیهم السالم مشاهده می شود 
 ، که به سبب مّتحدنبودن مردم با یکدیگر
جامعه اسالمی در هدف خود موّفق نبوده 

و امام تنها مانده است؛ 
بنابراین برای یاری امام و لبیک به او باید 
نخست مردم به اتحاد برسند و یکپارچه 
انگیزه های  کنند.  حرکت  امام  سوی  به 

 : وحدت اّمت عبارتند از
1. ضرورت اعتقادی اسالم، بدین صورت 
که اسالم قائل اّمت واحده است و بر اتحاد 
کید بسزایی دارد.1  اّمت و دوری از تفر قه تأ
۲. جلوگیری از هدررفت انرژی و توان اّمت، 
دیگر انگیزه ای برای وحدت است؛ چرا که 
اختالف های درون مذهبی و درون ملیتی، 
باعث می شود که اّمت مسلمان، تمرکز خود 
رامعطوف بر درگیری های داخلی نماید و از 

دسیسه های بیگانگان غافل بماند. 
که  می شود  تقویت  ظن  این  بنابراین، 
خود،  اهداف  به  رسیدن  برای  دشمنان 
مسلمانان  وحدت  مانع  تا  کنند  سعی 
بزرگ  و  کوچک  اختالف های  و  شوند 

مذهبی و درونی برای آنها ایجادکنند. 
امام خمینی)ره( نیز در این باره می فرماید: 
فرق  و  اسالمی  ممالک  بین  »اختالف 
مختلف دینی باعث می شود کشورهای 
و  بادشمنان  مقابله  جای  به  اسالمی 
رقبای اصلی شان به جنگ یکدیگر بروند 
و  بی پایه  مرزی  و  ارضی  اختالفات  با  و 
انرژی   ، یکدیگر علیه  منفی  تبلیغات  با 

1. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 
3،  چاپ پنجم، مؤسسه النشر السالمی التابعه لجماعه 
ص  قمری،  بقم ، 1۴17  العلمیه  الحوزه  فی  المدرسین 

.3۶9

خویش را بیهوده مصرف کنند؛ حال آنکه این نیروها و انرژی می تواند در مسیر صحیح بهبود 
اوضاع اجتماعی و اقتصادی و ... ممالک اسالمی صرف شود«.۲ 

3. مقابله با دشمنان و مخالفان اسالم به صورت جمعی، روشن است که نیروی حاصل 
از وحدت مسلمین و در صورتیکه مسلمانان و ممالک اسالمی به صورتی هماهنگ و 
متشکل عمل کنند، به گونه ای نخواهد بود که یک یا چند کشور بتوانند آن را مورد تعرض قرار 
دهند«.3 امام خمینی)ره( در اینجا به اسالم تشکیالتی نیز اشاره نموده و سخن از تشکل و 
هماهنگی دسته جمعی به میان آورده است که یکی از انگیزه های  این وحدت، می تواند 

مقابله با دشمنان باشد. 
که اّمت متحد می توان بدان دست  ۴. احیای تمدن اسالمی نیز از دیگر انگیزه هاست 
یابد. پس از آنکه اّمت یکپارچه شد، با هدف و آرمان مشترک و با رهبری واحد، در پرتو این 

تشکیالت، می تواند تمدنساز باشد و تمدن دیرینه را زنده نماید. 
حماسه اربعین، عرصه تأثیرگذاری در زمینه اتحاد اّمت است و در این باره نقش واالیی 
را ایفا می کند؛ چراکه تمام انگیزه های وحدتساز را داراست. انگیزه هایی چون اعتقاد به 
وحدت اسالمی، دوری از تفرقه و اختالفات درونی، مقابله با دشمنان و مخالفان اسالم و 
تمدن سازی را می توان در رهروان این حماسه مشاهده نمود. در این مسیر نه تنها تفرقه و 
اختالف راهی ندارد که همدلی و تعاون موج می زند و همه به سوی هدف و امام خویش 

، به تمدن اسالمی دست یابند.  قدم می زنند تا به هدایت او

* افزایش معرفت و میل نسبت به امام

ی کامل انسانیت و به تعبیری، انسان کامل است، پس رابطه امام و اّمت، 
ّ
از آنجا که امام تجل

رابطه کمال به نقص خواهد بود. رابطه ای که هر چه نزدیکتر شود و فاصله ها کمتر گردد، به 
سمت کمال بیشتر پیش می رود. 

بنابراین از برکات وجود امام و همراهی با امام، به کمال و رشد رسیدن اّمت است که سعادت 
دنیوی و اخروی را در بردارد و این همان هدف آفرینش انسان است. بر همین اساس، اّمت 
در راستای هدف خلقت به امام نیاز دارد. اخالق و صفات نیکو بر اساس تعامل هایی که 
افراد در حماسه اربعین دارند، کنش هایی رخ می دهد و داد و ستدهای رفتاری و اخالقی 

شکل می گیرد. 
در این رفت و برگشت های کنشی، بسیاری از اخالقیات پسندیده انتقال مییابد و افراد 

خواسته یا ناخواسته آن را جذب می کنند و به آن صفت اخالقی نیکو آراسته می گردند. 
رابطه امام و امت در این مجال دوسویه است؛ بدین گونه که هر چه افراد به امام نزدیکتر شده 
و از اخالق و کردار امام الگوبرداری بیشتری کنند، به کمال و سعادت نزدیکتر خواهند شد 

و هر چه به اخالق نیکو بیشتر آراسته گردند، به انسان کامل )امام( نزدیکتر می شوند. 
، با مالقات افراد مختلف از جمله علما و فضال، همچنین شرکت در  گاهی و علم در این مسیر آ
مراسم موکب های مختلف و گوش فرادادن به بیانات وعاظ و علما در اینگونه مراسمات، به علم 
گاهی دینی افزوده می شود. در نتیجه این دریافت ها، معرفت به امام نیز زیاد می شود و هر چه  و آ

علم و معرفت نسبت به امام بیشتر شود، میل و اشتیاق به سوی او نیز بیشتر می شود. 
پس می توان گفت اربعین عاملی برای افزایش معرفت به امام خواهد شدکه در نتیجه آن 
نزدیک شدن و شوق یافتن بیشتر به سوی امام است. این علم و معرفت، جوششی ایجاد 
می کند و منجر به عمل می شود؛ عمل به دستورات دین، انجام واجبات و ترک محرمات که 

امام خود نماینده دین است و آمر به واجبات و ناهی از محرمات است. 

، ج ۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 137۸، ص3۲۴. ۲.  روح اهلل موسوی خمینی، صحیفه نور
3. همان، ج 9، ص ۲7۵.
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* افزایش حضور مردم در صحنه

باشد:  داشته  باید  را  مؤلفه ها  این  مطلوب،  اثرگذاری  برای  موّفق  اجتماعی  جنبش  هر 
ارزشمندی، وحدت، تعداد و تعهد، فراملی بودن، تکامل یافتن اعضا، مردم محوربودن و تکیه 
بر جمع مردم داشتن، ارتباطات و تشریک مساعی.1 پیاده روی اربعین به عنوان یک جنبش 
اجتماعی اسالمی تمامی این ویژگی ها را دارد و می تواند به عنوان حرکت موّفق، زمینه ساز 
که با وحدت  تمدن اسالمی باشد. ویژگی بارز و مهم این حرکت، مردمی بودن آن است 
و تعهد همراه است وضمن ارتباطات و تشریک مساعی منحصر به فرد بین عموم مردم، 
به تکامل فرد و امت کمک می کند تا شایستگی اّمت متمدن اسالمی را داشته باشند و 

سنخیتی با امام خود بیابند.  
ب( هجرت و نصرت الهی2

یکی دیگر از جنبه های دینی تحلیل پدیده اربعین، واکاوی مقوله هجرت و نصرت در آن 
است. مفهوم هجرت را می توان در شبکه ای از مفاهیم مانند زیارت و حج و اقامه صلوه 
و قیام هلل و مفاهیمی از این دست پیگیری نمود؛ مفهوم نصرت را نیز می توان  با مفاهیمی 
مثل خدمت و انفاق و زکات و خمس و صدقه و تعلیم و تبلیغ و امر به معروف و نهی از 

منکر مرتبط دید. 
مهاجرین و انصار دو رکن کلیدی در ساختار اجتماعی مدینه النبی به حساب می آیند؛ 
از این رو نباید خیال کرد که این دو عنوان، صرفا برای اشاره به ظاهر رفتار این دو طیف 

است؛ بلکه یک ویژگی کلیدی در روح رفتار این افراد را نشانه رفته است. 
دو عنوان مهاجرین و انصار در واقع اشاره به دو ویژگی کلیدی در جامعه ایده آل دینی دارند 

و این دو حقیقت در واقع تار و پود جامعه دینی را شکل می دهند.
ْنُفِسِهْم ِفی َسِبیِل اهلِل َو 

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِبأ

َّ
 ال

َ
در سوره انفال آمده: »ِإّن

ِذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِفی َسِبیِل 
َّ
ْوِلیاُء َبْعٍض... َو ال

َ
ولِئَك َبْعُضُهْم أ

ُ
ِذیَن آَوْوا َو َنَصُروا أ

َّ
ال

ُهْم َمْغِفَره َو رِْزٌق َکرِیٌم )انفال، 7۴-7۲( این 
َ
ا ل

ً
ُمْؤِمُنوَن َحّق

ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
ِذیَن آَوْوا َو َنَصُروا أ

َّ
اهلِل َو ال

آیات، رابطه دو طرفه ایمانی را در بین این دو طیف طرح می کنند. 
ولِئَك 

ُ
عالمه طباطبایی می فرمایند: »خداوند میان این دو طایفه والیت برقرار کرده و فرموده: أ

ْوِلیاُء َبْعٍض و این والیت معنایی است اعم از والیت میراث و والیت نصرت و 
َ
َبْعُضُهْم أ

1.   محمد غفاری هشجین، پیاده روی اربعین به مثابه جنبش اجتماعی، دوفصلنامه دانش سیاسی، شماره ۲7، بهار و 
تابستان 1397، ص ۵.

.ک: علی مهدیان، هجرت و نصرت؛ تار و پود تمدن توحیدی، پنجمین نشست تخصصی بررسی نظام اربعین در  ۲.  ر
حرکت به سوی جامعه آرمانی، خبرگزاری شبستان، ۲۶ آبان 139۴.

که حتی اگر یك  والیت أمن به این معنا 
فرد مسلمان، کافرى را امان داده باشد، این 
امان در میان تمام مسلمانان نافذ است، 
بنابراین همه مسلمانان نسبت به یکدیگر 

والیت دارند. 
یك مهاجر ولّی تمامی مهاجرین و انصار 
و  انصار  همه  ولّی  انصار  یك  و  است، 
این  اینها  همه  دلیل  و  است  مهاجرین 
که والیت در آیه به طور مطلق ذکر  است 

شده است.«3 
رابطه ایمانی دوطرفه که در این آیات ناشی 
از دو خصلت هجرت و نصرت است، در 
آثار فوق العاده ای  و  جامعه دینی ثمرات 
دارد که در آیه 71 سوره توبه اشارتی به آنها 

شده است: 
ْوِلیاُء 

َ
أ َبْعُضُهْم  ُمْؤِمناُت 

ْ
ال َو  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال »َو 

َعِن  َیْنَهْوَن  َو  َمْعُروِف 
ْ
ِبال ُمُروَن 

ْ
َیأ َبْعٍض 

کاه َو  اله َو ُیْؤُتوَن الّزَ ُمْنَکرِ َو ُیقیُموَن الّصَ
ْ
ال

ولِئَك َسَیْرَحُمُهُم اهلُل 
ُ
ُه أ

َ
ُیطیُعوَن اهلَل َو َرُسول

 اهلَل َعزیٌز َحکیٌم« 
َ

ِإّن
اشاره  قرآن  در  بعض«  »بعضهم....  تعبیر 
والیی  رابطه  این  و  دارد  دوطرفه  رابطه  به 
دوسویه، زمینه شکل گیری امر به معروف 
که به تعبیر روایات  و نهی از منکر است 
»بها تقام الفرائض« می باشد و در همین آیه 
نیز اشاره شده که اگر جامعه دینی به این 
صورت شکل بگیرد، جامعه ای بر مبنای 
اطاعت و پر از فرائض شکل می گیرد »و 
و  تار  که  و رسوله« جامعه ای  یطیعون اهلل 
پودش از جنس صلوه و زکوه است، مورد 

رحمت الهی است. 

یک: هجرت صوری و معنوی

منزل  از  است  حرکت  ظاهر  در  هجرت 
گرفته ایم به جایی  که در آن قرار  و جایی 
و  می پسندیم  و  کرده ایم  قصد  را  آنجا  که 
لحاظ  به  مفهوم  این  کرده ایم.  انتخابش 
که به وجود میل  ظاهری با مفهوم زیارت 
و تعلق به مقصد نیز اشاره دارد و با مفهوم 

3.  محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
التابعه  السالمی  النشر  مؤسسه  پنجم،  چاپ    ،9 ج 
لجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم ، 1۴17 قمری، 

ص 1۸۸.
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مورد  را  غایت  انتخاب  و  قصد  که  حج 
توجه قرار می دهد، نزدیک است، اما عمق 
این مفهوم به شدت به مفاهیمی مثل قیام 

هلل و صلوه نزدیک می شود. 
مفاهیمی که نوعی حرکت از عالم دنیا به 
سوی حضرت حق را در خود دارند. صلوه 
و دعا که همراه با نوعی درخواست و نیاز به 
مقصد معنوی است و هویتی ذکری دارد و 
قیام هلل که اشاره به برخاستن از عالم دنیا و 

یقظه و بیداری دارد. 
حرکت  از  است  عبارت  صورى  هجرت 
ع( و  بدن به سوى کعبه یا مشاهد اولیاء )
هجرت معنوى خروج از بیت نفس و منزل 
که نفس را  دنیا به سوی خداست. مادام 
قی به خویش و توّجهی به انّیت است، 

ّ
تعل

هجرت  در  میزان  است؛  نشده  مهاجر 
واقعی ترك حّب نفس و قدم بر انانّیت و 

فرق خود گذاشتن است؛ 
لذا بعضی گویند یکی از معانی آیه شریفه 
َو  اهلل  ی 

َ
إل ُمهاِجرًا  َبْیِته  ِمْن  َیْخُرْج  َمْن  »َو 

ی 
َ
ْجُرُه َعل

َ
َمْوُت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
َرُسوِلِه ُثّمَ ُیْدرِْکُه ال

که خارج شد از  کسی  که  اهلل« این است 
بیت نفس و هجرت به سوى حق کرد به 
سفر معنوى، پس از آن او را فناى تاّم ادراك 
کرد، اجر او بر خداى تعالی است و معلوم 
مشاهده  جز  مسافرى  چنین  براى  است 
فناء حضرتش  به  و وصول  ذات مقدس 

متصور نیست.1 
که  می شود  روشن  توضیحات  این  با 
حقیقت هجرت که در خارج هر حرکت 
مادی و صوری به سمت مقصدی الهی را 
شامل می شود، در درون اشاره به مهم ترین 
یعنی  دین  حقیقت  رکن  اساسی ترین  و 
کنار  و  حق  حضرت  سمت  به  حرکت 

گذاشتن دنیا و انانّیت دارد. 
باید دانست که اولیاى خدا عالوه بر این 
جهت  در  هم  فعالیت هایی  هجرت، 
رساندن نفع به دیگران انجام می دادند که 

از آن با عنوان نصرت یاد می کنند.۲

ص  حدیث،  چهل  شرح  خمینی،  موسوی  روح اهلل    .1
.333

، ج 1۲، مؤسسه  ۲.  روح اهلل موسوی خمینی، صحیفه نور
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 137۸، ص ۵9.

دو: نصرت خدا و اولیاء

مفهوم نصرت به دو صورت در متون دینی به کار رفته است؛ یکی نصرت به خدا و دیگری 
نصرت خدا. سوره نصر در عبارت »یدخلون فی دین اهلل افواجا« فراگیری دین را نتیجه نصر 

الهی می داند؛ نصرت الهی رابطه روشنی با نصرت ما به خدا از طریق ارتباط با ائمه دارد. 
عبارت »و نصرتی معده لکم« که در انتهای زیارت آل یاسین آمده یا عبارت »هل من ناصر 
ع( نشان از این دارد که ارتباط گیری ما با این ذوات مقدسه باید همراه  ینصرنی« امام حسین)

با عزم بر نصرت باشد و اال ارزشمند نیست. 
گریه بر سیدالشهدا بدون عزم بر نصرت ممدوح نیست، بلکه مذموم است چنانکه این 
ع( در کوفه خطاب به مردم گریان  نکته در خطبه های حضرت زینب)س( و امام سجاد)

کوفه مشهود است. نصرت را باید رکن اساسی سبک زندگی دینی قرار داد. 
اگر بخواهیم در سبک زندگی دینی به کلیدی ترین نقطه اشاره کنیم، باید به همین نقطه 
نصرت و انفاق و خدمت توجه کنیم. دقیقًا در مقابل این نقطه در سبک زندگی غربی که 

سبک زندگی اهل دنیا است، باید به نقطه »مصرف« اشاره کرد. 
امروز فروشگاه ها و شهرهای فروشگاهی بزرگ که با همه هیبت شان مصرف گرایی و ایجاد 
تمایل به مصرف را ترویج می کنند، برای این شکل گرفته اند که دنیای سرمایه داران در گرو 

مصرف دیگران است و همه تبلیغات پر طمطراق آنها در این جهت است. 
میل به مصرف موجب رشد تمایل به دنیا و رشد ذلت در وجود انسان ها می شود؛ در مقابل 

انفاق همراه با نوعی کندن از دنیا و گذشتن از خود به نفع دیگران است. 
انفاق با خرج کردن فرق دارد. خرج کردن یعنی اینکه انسان یک پولی را خرج کند. انفاق آن 
خرج کردنی را می گویند که با آن یک خلئی پر بشود. یک نیاز راستینی بر آورده بشود. انفاق 

کار همه کس نیست؛ کار مردمان با هوش است.3 

سه: جمع هجرت و نصرت در اربعین حسینی

به وضوح می توان حضور این دو مولفه مهم یعنی هجرت و نصرت را در پدیده اربعین 
مالحظه کرد. زائرین در این سفر عالوه بر هجرت صوری)به دلیل عدم امکان عزاداری در 
برخی از نقاط جهان(، هجرتی معنوی را سرلوحه کار خود قرار داده و به منظور پاکسازی 

نفس از تمام بدی ها و زشتی ها، راهی این سفر می شوند؛ 
از طرف دیگر در این سفر تمام افراد به نیت نصرت امام و به تبع آن نصرت خداوند، به 
برافراشته  جهان  سراسر  در  را  دین  پرچم  بدین وسیله  و  می کنند  خدمت  خدا  بندگان 

می سازند. از این باب واقعه پیاده روی اربعین از جهات مختلف قابل توجه است:
ع( حرکت می کنند، یکی از آثار  اوال وقتی همگان به سمت یاری یک نفر یعنی امام حسین)
آن رفق و محبت و سلم بین افراد خواهد شد. در موسم اربعین، همگان سعی می کنند تا 
شرایط را برای انجام فعل نیک آماده کنند؛ از این رو انسان ها خود را هم قد، بلکه پایین تر از 
دیگران قرار می دهند و به آنها کمک می کنند؛ گویا نوکری می کنند تا کار به دست او انجام 
شود؛ کاری که دو رفیق و اهل محبت نسبت به هم می کنند. این دقیقا مصداق همان 

هجرت معنوی و کنارگذاشتن منیت هاست.
ثانیا سبک تعامل انسان ها با امور می تواند چند صورت داشته باشد: گاهی از سر تبعیت 
 . است، گاهی از سر فهم و گاهی از سر عشق. اینها در طول هم هستند نه در عرض یکدیگر
یعنی عشق و قلب زمانی شکل می گیرد که ما مسیر تبعیت رفتاری و فهم و درک را گذرانده 

باشیم و به این ناحیه رسیده باشیم. 
به نظر می رسد اگر چه عمل صالح باید صالحیت عمل اثبات شده باشد، اما روح عمل 

3.  سیدعلی خامنه ای، طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، چاپ دوم، صهبا، 139۲، ص ۵3 و ۵۴.
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ایمانی است و مفهوم ایمان اگر چه مملو از فهم و تبعیت است، لکن مفهومی ناظر به قلب 
است و محبت. وقتی ایمان و عشق معیار عمل باشد، طبیعی است که نصرت دیگران 

مهمترین اصل در پدیده اربعین خواهد شد.
که همه در چهره یکدیگر او را  که در اربعین هست این است  ثالثا یکی از ویژگی هایی 
می بینند. وقتی با اسم زائر همدیگر را خطاب می کنید؛ یعنی به این بعد و شخصیت طرف 
مقابل توجه می کنید. در نگرش دینی افراد باید همدیگر را یاد خدا بیندازند. حال در جامعه 

مطلوب و ایده آل وقتی افراد یکدیگر را می بینند یاد او می افتند. 
در این وضعیت همه یکدیگر را به شدت دوست دارند. طبیعی است انسان با تماشاکردن 
( و دیدن اینکه روی لب همه ذکر  ، رسیدن به کربال ذکر ، بین راه ذکر این همه ذکر )اول راه ذکر
لبیک یا حسین جاری است، قدم به قدم درونش شعله های قرب زبانه می کشد. اینها همه 

ذکر است و ذکر می تواند خود را به صورت رفتار و گفتار و ساختار نشان دهد.
بعد از بیان این مقدمات باید گفت که پدیده اربعین مهمترین ویژگی های کلیدی در زندگی 
دینی یعنی هجرت و نصرت را به منصه ظهور و بروز می گذارد؛ صورت رفتاری پیاده روی 
اربعین را می توان  بر اساس دو محور عمود بر هم تحلیل کرد؛ یکی محور هجرت و دیگری 

محور نصرت.
ج( جهاد تمکین1

یکی از راه های تحلیل ماهیت پدیده اربعین، استفاده از مقوله جهاد در ادبیات فقهی است و 
علی الخصوص یک قسم از آن یعنی جهاد تمکین است. 

جهاد در کتب لغوی به معنای مشقت و زحمت در راه رسیدن به هدفی معلوم به کار رفته است. 
برای مثال لسان العرب اینگونه آن را معنا کرده است: 

»المبالغه و استفراغ للوسع فی الحرب او اللسان او ما اطاق من شیء« یعنی تالش بیش از حد و 
با تمام ظرفیت در جنگ یا با زبان یا در حدی که می توانیم.

در اصطالح نیز فقهای بزرگ اسالمی این تعریف را برای جهاد برگزیدند: »تولید و به کارگیری 
قدرت در جهت تامین منافع اسالم و مسلمین در برابر دشمنان برای خاموش کردن فتنه و 
فساد آنان و دفاع از دین در برابر دشمن و توسعه دعوت اسالم و رفع موانع آن، زیر نظر رهبر 

باکفایت شرعی. 
بر این اساس می توان جهاد را شامل چهار عنصر اساسی دانست:

1. به کارگیری تمام توان و ظرفیت و تالش و تحمل رنج و مشقت برای رسیدن به هدف. استفاده 
از همه ظرفیت های عقلی، ذهنی، روحی، عاطفی، روانی، توانمندی های مالی، زمانی، انگیزه ای 

و... همه مشمول َجهد و ُجهد است. یک مجاهد از همه اینها استفاده می کند. 
۲. قید سبیل اهلل یک قید شرعی است که جهاد را به حقیقت شرعیه تبدیل می کند و منظور 
هرآن چیزی است که باعث جلب رضای پروردگار شود؛ از قیبل حفظ و نشر دین و مقابله با 
تجاوز و محقق کردن مصالح بزرگ مانند حفظ کشورها، امنیت، حفظ نفوس و اعراض و حفظ 

منطقه جغرافیایی.

1.  مطالب این بخش از تقریرات درس خارج فقه جهاد آیت اهلل عباس کعبی)زید عزه( برداشت شده است.

کلمه اهلل هدف جهاد است. در  3. اعتال 
شعائر  تقویت  و  دین  اعزاز  جهاد،  سایه 

ایمانی صورت می گیرد. 
۴. مواجهه و محاربه با دشمن در تعریف 
جهاد صرفا محدود به میدان قتال نبوده و 

اعم از هرگونه مقابله است. 

یک: چیستی جهاد تمکین

یکی از اقسام مهم جهاد در اسالم در کنار 
آن، جهاد تمکین  توسعه  و  از دین  دفاع 
زیادی  بحث های  آن  مورد  در  که  است 

صورت پذیرفته است. 
نقل  بنابر  لغت  در  تمکین  واژه  اصل 
بیضاوی »قرارگرفتن یک شیء در جایگاه 
معانی  در  واژه  این  اما  است؛  خودش« 
دیگری همچون »تسلط چیزی بر چیزی«، 
»تملک«، »اقتدار و قدرت« و »توانمندی« 

نیز در فارسی به کار می رود. 
در عربی معاصر هم »التمکین االجتماعی« 
به »توانمندسازی اجتماعی« معنا می شود. 
از این رو در برخی از تفاسیر قرآنی، ذیل 
همچون  مختلفی  معانی  »مکنا«،  واژه 
«، رسوخ و  »حاکمیت«، »قدرت«، »نفوذ امر

استحکام ذکر شده است.
عالمه طباطبایی در تفسیر خود، متمکن 
را کسی می داند که موانعی بر سر راه فعل 
او نبوده و هرکاری که می خواهد، به راحتی 

انجام می دهد. 
همچنین کاربرد این واژه در مورد جوامع را 
به توانمندسازی و مقتدرکردن آن نسبت 
به روش و سبک زندگی ای که می پسندد، 
اسالمی  جامعه  اساس،  این  بر  می داند.۲ 
که بتواند بدون  زمانی متمکن خواهد بود 
دخالت عوامل داخلی و خارجی، سبک 
زندگی اسالمی و مناسک مورد اعتقاد خود 

را اجرایی سازد.
بنابر این دیدگاه، تمکین اگرچه با تشکیل 
سیاسی  پیروزی  و  دولت  و  حکومت 
مالزمه ای ندارد، ولی مترتب بر آن هست. از 
این رو در تقسیم پنج مرحله ای مقام معظم 
رهبری، تمکین نهایی برای برپایی تمدن 

۲.  محمدحسین طباطبایی،  المیزان، ج1۴، ص3۸۶.

زائرین در این سفر عالوه بر هجرت صوری)به دلیل عدم امکان عزاداری در برخی 
از نقاط جهان(، هجرتی معنوی را سرلوحه کار خود قرار داده و به منظور پاکسازی 
نفس از تمام بدی ها و زشتی ها، راهی این سفر می شوند؛ از طرف دیگر در این 
سفر تمام افراد به نیت نصرت امام و به تبع آن نصرت خداوند، به بندگان خدا 

خدمت می کنند و بدین وسیله پرچم دین را در سراسر جهان برافراشته می سازند.
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اسالمی در آخرین مرحله و بعد از تشکیل 
نظام سیاسی حاصل خواهد شد. 

دو  دارای  را  تمکین  می توان  کلی  طور  به 
کلی دانست. تمکین جزئی  نوع جزئی و 
در بخشی از بخش ها اتفاق می افتد نه در 

سطح کالن حکومتی و جهانی. 
برای مثال در بخشی از یک نظام طاغوتی، 
امکان اجرای برخی مناسک دینی وجود 
خواهد داشت؛ مانند تمکینی که خداوند 
در مرحله اول برای حضرت یوسف قرار داد. 
دولت  که  بود  مصر  عزیز  کارگزار  ایشان 
الحادی به شمار می رفت نه ایمانی؛ اما 
نی  

ْ
اْجَعل  

َ
»قال فرمود:  یوسف  حضرت 

ْرِض ِإّنِی َحفیٌظ َعلیٌم«1 این 
َ ْ
َعلی  َخزاِئِن األ

می شود تمکین جزئی؛ 
اما تمکین کلی، تمکینی است که بدون 
هیچ رادع و مانعی در همه ابعاد صورت 
برای  خداوند  که  تمکینی  مانند  پذیرد. 

سلمیان نبی و ذوالقرنین قرار داد. 
قطعا آن تمکینی که به اقامه تمام و کمال 
دین در جامعه منجر خواهد شد، تمکین 
اجرایی سازی  برای  اقتدار  سایه  در  کلی 
تمام مناسک دینی است که نمونه آن را در 
گرامی اسالم)ص( در دو  فعالیت پیامبر 

مرحله مکی و مدنی شاهد هستیم. 
در  استقرار  در دوران  که مسلمانان  اگرچه 

1.  یوسف/ ۵۵

مدینه امر به قتال با مشرکین شدند، اما زحمات پیامبر و یارانشان در مکه را نیز باید از مقدمات 
تمکین نهایی و تحت عنوان جهاد تمکین بدانیم. 

برای مثال یکی از فروعات جهاد تمکین، بحث هجرت است؛ دیگری تبری جستن از 
طاغوت است و دیگری بصیرت افزایی سیاسی و اجتماعی؛ همه اینها تالش برای پیشرفت 
جامعه اسالمی و تمکن آن از هرگونه مداخالت خارجی است که جز با جهاد عمومی حاصل 
نمی شود؛ البته گاهی نیز ممکن است جهاد تمکین به تمکین نهایی منتهی نشود همانطور 

که تالش ائمه معصومین در بسیاری از موارد به اقتدار امت اسالمی منتهی نمی شد. 
رابطه جهاد و تمکین، رابطه سببی و مسببی است؛ یعنی جهاد سبب، و تمکین مسبب 
کرد  است. به معنای اینکه قدرت از طریق جهاد حاصل می شود. پس می توان اذعان 
که هدف از جهاد در اسالم، کسب قدرت برای اجرای شرعیات و مناسک دینی بدون 
مزاحمت عوامل دیگر است که جز با دستیابی به تمکین جامعه اسالمی از جوامع طاغوت 

امکان پذیر نخواهد بود. 

دو: عوامل و اسباب تمکین

* به کارگیری تمام امکانات

شود،  می  محسوب  هم  جهاد  مراحل  جزو  که  تمکین  تحقق  در  مهم  عوامل  از  یکی 
رِباِط  ِمْن  َو  ٍه  ُقّوَ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما  ُهْم 

َ
ل وا 

ُ
ِعّد

َ
أ »َو  آیه شریفه  که به  اعداد و استعداد است 

َخْیل«۲بازگشت می کند.
ْ
ال

»مااستطعتم من قوه« یعنی باید برای رسیدن به هدف از تمام استعداد و قوای داخلی 
استفاده کرد و امکانات را به کار بست. اطالق قوه شامل هر چیزی که در مقابله با دشمن 
پژوهشی،  و  علمی  اختراعات  جنگی،  ادوات  و  ابزار  مثل  می شود؛  کند،  ایجاد  قدرت 

...؛   پیشرفت های اقتصادی و

* هجرت

هجرت یکی از راه های توانمندشدن برای تحقق حاکمیت دین است. کسی که در زمین 
البته  او واجب است.  بر  کند، هجرت  اقامه دین  و نمی تواند  زندگی می کند  مشکرین 
از  که بیان شد، هجرت منحصر در این مدل صوری نبوده و هجرت معنوی  همانطور 
تمنیات نفس نیز بر هر مسلمانی واجب است؛ ولی به هر حال هردو قسم هجرت می تواند 

مقدمات تمکین و اعتالی دین خدا را فراهم آورد. 
از این رو نباید هجرت را در عرض جهاد دید؛ بلکه هجرت به عنوان یکی از مصادیق جهاد، 
باعث توانمندی و حاکمیت دین می شود. هجرت عالوه بر اینکه مسلمان را از حالت 

ضعف و خفقان خارج می کند، توانایی إظهار شعائر دینی را نیز فراهم می آورد. 

* تالش برای تشکیل حکومت اسالمی

از جمله چیزهایی که باعث کسب قدرت واجب می شود، تالش و مبارزه برای تشکیل 
حکومت اسالمی است. با قدرت یافتن گفتمان دینی در بطن قانونگذاری و اجرا و نظارت 
بر قوانین، مناسک و شعائر دینی در متن جامعه بسط داده شده و قدرت این جامعه برای 

مقابله با دخالت ها و مزاحمت های خارجی باال خواهد رفت.

* إبتالء و صبر 

إبتالء به معنای امتحان و آزمایش کردن، یک سنت إلهی است تا استعدادها و صفات 
باطنی و درونی انسان شکوفا شود. یکی از راههای وصول به تمکین جامعه اسالمی، صبر 

۲.  انفال/ ۶۰

▪ 	▪ آیت اهلل عباس کعبی	

ن ی
�

بع
 ار

ده
دی

یس پ
شنا

ت 
هی

 ما
لگ

 او
ل

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ور

ری
شه

 / 
42

ره 
ما

ش

76



در إبتالئات است. انسان در مسیر عبودیت، همواره با امتحانهایی از جانب خداوند متعال 
مواجه می شود که صبر در برابر آنها، زمینه به فعلیت رسیدن استعدادهای درونی و افزودن بر 

سعه وجودی انسان را فراهم می آورد. 
هرچه این قرب وجودی بیشتر بشود، تمکن در انسان بیشتر می شود. امیرمومنان)علیه الّسالم( 
که  است  روزگار  دگرگونی های  در  الّرجال؛  جواهر  علم  األحوال  ب 

ّ
تقل »فی  می فرمایند: 

ذاتیات)و کماالت( مردان شناسایی می گردد.«1 هر قدر إبتالء سخت تر باشد، به نسبت 
و  می گیرند  قرار  إلهی  قرب  از  باالتری  مراتب  در  می کنند،  مقابلش  در  که  صبری  همان 

تجلیات عمیق تر و پیچیده تری در نظام آفرینش از آنها دیده خواهد شد. 
امامت  مقام  به  که  انسانی  یک  عنوان  به  را  الّسالم(  ابراهیم)علیه  حضرت  کریم  قرآن 
رسیده می ستاید. یکی از علل ترقی و تکامل ایشان این است که بارها در معرض إبتالء و 

امتحان های سخت إلهی قرار گرفته و توانسته به خوبی از عهده همه آنها برآید. 

سه: پاداش جهاد تمکین

کل موجودات را  که  هدایت إلهی ابعاد مختلفی دارد: یکی هدایت تکوینی عام است 
فراگرفته و همه را طبق طبیعت به اهداف ازپیش تعیین شده، رهنمون و سبب بقاء و رشد 

طبیعی همه می گردد؛ 
دیگری هدایت تکوینی خاص انسان از راه فطرت و وجدان و عقل می باشد، که حجت 
درونی بر هر فردی محسوب می شوند؛ دیگری هدایت تشریعی عام است که همه انسان ها، 
چه متدین، چه غیرمتدین)کافر و مشرک، حتی معاند( را خطاب قرار داده، همه را به راه 

راست دعوت می نماید؛ 
دیگری هدایت خاصه مطیعین و متقین است که پاداش اطاعت و انقیاد ایشان بوده و 
سبب تمییز حق از باطل و خروج ایشان از تحیر و سرگردانی در مشتبهات میگردد. باألخره 
هدایت اخص که موهبتی و مختص معصومین)علیهم الّسالم( بوده، متضمن مسئولیت 
هدایت خلق می باشد. هدایتی که قرین ارزش اکتسابی است، هدایت از نوع سوم می باشد 

م شریعت و تقید عملی بدان حاصل می آید: قرآن کریم فرماید: 
ّ
که در پی تعلیم و تعل

»اگر تقوا داشته باشید، خدای متعال مایه تمییزدادن حق از باطل به شما می دهد«. 
خداوند با اراده تکوینی خویش کشش و استقبال از این عطیه را در نهاد انسان نهاده 
، شکوفایی و پیشرفت  و با اراده تشریعی و جزائی خویش، این استعدادها را به ظهور
میرساند. هدایت جزائی امری موهبتی است که خدا به افرادی که گوهر درونی و ایمان 

و عمل صالح دارند، عطا می کند. 
بر این اساس می توان اذعان کرد که پاداش جهاد تمکین برای مسلمانانی که در این راه قدم 

برمی دارند، هدایت و بصیرت در مسیر عمل است.

چهار: اربعین و جهاد تمکین

همانطور که بیان شد، جهاد تمکین به جهت متمکن سازی امت اسالمی در برابر قدرت های 
بیگانه است؛ حرکت عظیم اربعین حسینی به اعتراف تمام تحلیلگران، یکی از مهمترین 
مصادیق معاصر این نوع جهاد است که عالوه بر ترویج مبانی دینی در سطحی جهانی، 
قدرت نمایی خاصی از توانایی ها، استقامت ها و دغدغه های مسلمانان را به جهان مخابره 
کرده و بازدارندگی دفاعی خوبی را در جهت حمالت علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی 

دشمنان غربی و شرقی، فراهم می آورد. 
یارت امام حسین)علیه السالم( نیامده اند؛  مردم حاضر در مراسم اربعین، صرفًا برای ز

ی حق آمده اند.  یشه کن شدن جبهه باطل و برقرار بلکه برای پایان یافتِن ظلم و ر

، ج71، ص1۵۴. 1.  مجلسی، بحاراألنوار

چشم انتظار  اربعین،  پِی  در  مردم  این 
که  هستند  باعظمتی  تمدن 
امام زمان)علیه السالم( صورت نهایی اش 

را برقرار خواهد کرد. 
با این روحیه و این روش زندگی صبورانه 
و متواضعانه، تعالیم دین خدا به جهان 
صادر شده و توطئه ها علیه جوامع اسالمی 

و مناسک دینی خنثی می گردد.
عالوه بر این پیاده روی اربعین هوای نفس 
به  و  کرده  سرکوب  را  دیندار  انسان های 
هجرت معنوی آنان از دنیای فانی کمک 
موانع  دیگر  صورت  این  در  که  می کند 

مادی را به حساب نخواهند آورد. 
تاریخ  برای  راهبردی  امر  یک  اربعین 
مؤمنین  رشد  سبب  زیرا  است  بشریت 
فرصتی  این  می شود.  جمعی  زندگی  در 
و  فرهنگی  مسئولین  تا  است  بیبدیل 
سیاسی کشور بهتر عمل کنند و دینداری 

تعمیق یابد و کلمه اهلل اعتالء بیابد. 
سیل جمعیتی که در اربعین به راه میافتد، 
و  خدا  ولّی  به  مردم  تواضع  نشاندهنده 

جهاد ایشان در راه اعتالء کلمه اهلل است.

د( عزاداری بر مصیبت

ماهیت  با  آشنایی  راه های  از  دیگر  یکی 
اربعین، سفارشات دینی در زمینه  پدیده 
و  خدا  اولیای  مصیبت  بر  عزاداری 
غمگین شدن بر اساس غم وارده برآنهاست. 

▪ 	▪ اهتزاز عزت ملی	
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مراسمات  کنار  در  اربعین  پیاده روی 
عاشورا، جلوه دیگری از عزاداری شیعیان 
برای مظلومیت امام غریب شان است که 
، ندای حقانیت آنها را  در ابعادی بزرگ تر
جهانی می سازد. در این باره الزم است تا 
به برخی از حکمت ها و فلسفه های نهفته 
در عزاداری بر مصیبت بزرگان اشاره کنیم:

یک: محبت و دوستى

رسول  خاندان  دوستی  روایات،  و  قرآن 
اکرم)ص( و اهل بیت)ع( را بر مسلمانان 
آیه۲3(؛   ، شوری  است)سوره  کرده  واجب 
روشن است که دوستی لوازمی دارد و محّب 
صادق، کسی است که شرط دوستی را - 

چنان که باید و شاید - به جا آورد. 
یکی از مهم ترین لوازم دوستی، هم دردى 
یا  سوگ  مواقع  در  دوستان  با  هم دلی  و 
شادى آنان است؛1 شرط دوستی ومحبت 
به اهل بیت که درقرآن به عنوان یک دستور 
ذکر شده این است که در عزای آل رسول 

عزادار ودر شادی آنها شاد باشیم. 
احترام و بزرگداشت ائمه طاهرین چه در 
مراسم شادی و چه در مراسم حزن ایشان ، 
می تواند از موارد، عزت گذاشتن و محبت 

به آنها باشد؛ 
شریک  آنها  شادی  و  حزن  بر  اگر  زیرا 
آنها  بزرگداشت  مراسم  در  و  نباشیم، 
شرکت نکنیم، و به این وسیله ارادت خود 
را در همدردی با آنها ثابت نکنیم، قهرًا در 
مودت و محبت به این خاندان نیز مشکل 

خواهیم داشت.
از این رو در احادیث، بر برپایی جشن و 
ابراز  ع( و  سرور در ایام شادى اهل بیت)
کید  حزن و اندوه در مواقع سوگ آنان، تأ

فراوان شده است.
فرماید:  می  روایتی  در  ع(  علی) حضرت 
ما  حزن  و  شادى  در  ما  پیروان  و  »شیعه 

ع( نیز فرمودند:  شریکند«.۲ امام صادق)
واز  بوده  ما  خود  از  پاره اى  ما  »شیعیان 

الکتاب  فی  المحبه  ری شهری،  محمدی  محمد    .1
صص  دارالحدیث، 13۸7،  فرهنگی  موسسه  والسنه، 

.17۰-1۶9
، ج ۴۴، ص ۲۸7. ۲.  بحاراالنوار

زیادى گل ما خلق شده اند؛ آنچه که ما را بدحال یا خوشحال می سازد، آنان را بدحال و 
خوشحال می گرداند «؛3 

ع(، حزن و اندوه  این وظیفه عقالنی و شرعی، ایجاب می کند که در ایام عزادارى اهل بیت)
خود را به »زبان حال« با اشک و زارى، با کم خوردن و کم آشامیدن، با پوشیدن لباسی که از 

حیث جنس و رنگ و نحوه پوشش در عرف مانند افراد غم زده باشد، عیان سازیم.

دو: انسان سازى 

از آنجا که در فرهنگ شیعی، عزادارى باید از سر معرفت و شناخت باشد؛ هم دردى با آن 
عزیزان، در واقع یادآورى فضایل، مناقب و آرمان هاى آنان بوده و بدین شکل، آدمی را به 

سمت الگوگیرى و الگوپذیرى از آنان سوق می دهد. 
، شناخت و عاطفه  فردى که با معرفت در مجالس عزادارى، شرکت می کند؛ شعور و شور
را درهم می آمیزد و در پرتو آن، انگیزه اى قوى در او پدیدار گشته و هنگام خروج از مراسم 
عزادارى، مانند محبی می شود که فّعال و شتابان، به دنبال پیاده کردن اوصاف محبوب در 

وجود خویشتن است.

سه: جامعه سازى

هنگامی که مجلس عزادارى، موجب انسان سازى گشت؛ تغییر درونی انسان به عرصه 
جامعه  در  را  ع(  بیت) اهل  آرمان هاى  تا  می کوشد  آدمی  و  می شود  کشیده  نیز  جامعه 
ع( در واقع با یک واسطه زمینه را براى  ، عزادارى بر اهل بیت) حکم فرما کند. به بیان دیگر
حفظ آرمان هاى آنان و پیاده کردن آنها فراهم می سازد. به همین دلیل می توان گفت: یکی 

از حکمت هاى عزادارى، ساختن جامعه براساس الگوى ارائه شده از سوى اسالم است.

چهار: انتقال دهنده فرهنگ به نسل بعد

کودکی، در مجالس  که نسل جدید در سنین  کسی نمی تواند منکر این حقیقت شود 
ع( آشنا می شوند. به راستی عزادارى و مجالس تعزیه، یکی از  عزادارى با فرهنگ اهل بیت)
عناصر و عوامل برجسته اى است تا آموزه هاى نظرى و عملی امامان راستین، به نسل هاى 
آینده منتقل شود. مراسم عزادارى، به دلیل قالب و محتوا، بهترین راه براى تعلیم و تربیت 

ع( است. نسل جدید و آشنایی آنان با گفتار و کردار اهل بیت)
بعد از بیان این حکمت ها باید به چند نکته در باب عزاداری بر مصیبت آل اهلل اشاره کرد:

اوال عزاداری فقط گریه نیست؛ سرشت انسان از دو چیز تشکیل شده است: یکی »بینش« و 
دیگری »گرایش«؛ این دو مقوله مهم، بسیاری از فطریات انسان را تشکیل می دهند و هرکدام به 
نوبه خود الزم و ضروری هستند؛ »بینش بدون گرایش« و گرایش بدون بینش« باعث می شود تا 

ساختار انسان به هم بریزد و کارکردی که از آن توقع می رود، به دست نیاید. 
با این حساب به همان اندازه که »بینش« دارای اهمیت است، »گرایش« نیز دارای اهمیت 
است و هر دو همچون دو بال، برای پرواز انسان الزمند؛ چراکه با یک بال نمی توان پرواز کرد؛ 
« و  ع( ما به هر دو بال نیازمندیم؛ گرایش خود را در » شور بنابراین در ماجرای امام حسین)

3.  شیخ صدوق، امالی، ص 3۰۵.

حرکت عظیم اربعین حسینی به اعتراف تمام تحلیلگران، عالوه بر ترویج مبانی 
و  استقامت ها  توانایی ها،  از  خاصی  قدرت نمایی  جهانی،  سطحی  در  دینی 
را  بازدارندگی دفاعی خوبی  و  کرده  به جهان مخابره  را  دغدغه های مسلمانان 
در جهت حمالت علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی دشمنان غربی و شرقی، 

فراهم می آورد. 
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« جست وجو می کنیم؛ معموال برای دستیابی به شعور حسینی سراغ  بینش خود را در »شعور
همایش ها، کنفرانس ها و سخنرانی ها  و برای پرورش شور حسینی به سراغ روضه خوانی  و 

سینه زنی  می رویم. 
ضمن اینکه عزاداری وسیله ای برای حرکت است؛ نقش »گرایش« در به حرکت درآوردن 
انسان بسیار بیشتر از »بینش« است؛ آن چه انسان را به سوی هدف سوق می دهد و او را 
به حرکت وا می دارد، همین گرایش است؛ وگرنه بینش به تنهایی قادر به حرکت دادن انسان 
نیست؛ انسان اگر علم قطعی و صددرصد داشته باشد که فالن غذا برای او خوب است، تا 
زمانی که اشتها به خوردن آن غذا نداشته باشد، برای خوردن آن غذا حرکت نمی کند؛ اما اگر 

اشتهایی برای خوردن داشت، توجیه او کار سختی نیست. 
ثانیا عزاداری جلوه ای از فطرت انسانی است. انسان ها فطرتا این گونه اند که اگر محبوب 
خود را از دست بدهند یا مصیبتی به محبوبشان برسد، برای او غصه و اندوه خورده، یا گریه 
می کنند؛ در این صورت نه تنها کسی آنها را بر این گریه کردن سرزنش نمی کند؛ بلکه اتفاقا با 

او همراهی کرده و کسانی را که مراعات حال او را نمی کنند، مؤاخذه می کند. 
حال می گوییم اگر کسی دلیل گریه اش برای اهل بیت از این باشد که آنها را عزیزان خود 
می پندارد و از این رو »رنج و مصیبت« آنها را رنج و مصیبت خودش می داند، کارش منطقی 
ع(، ابراز همدردی با امام زمان و ائمه  است. از سوی دیگر عزاداری و گریه بر امام حسین)
معصومین است، آیا می شود کسی ادعا کند که من عاشق اهل بیتم، اما هنگام غصه و اندوه 

ایشان، با آن ها همدردی نکند؟ 
ثالثا عزاداری نه تنها ابراز همدردی است که اساسا گونه ای از اقسام یاری اهل بیت است که 

خداوند نصیب هرکسی نمی کند«1 
از همین رو می توان عزاداری را وسیله ای برای رسیدن به سعادت بشری دانست؛ امام حسین)ع( 
تمام هستی اش را به پای خدا ریخت؛ اینک خداوند در مقام جبران برآمده و به همه مؤمنان 
اعالم کرده است که اگر کسی برای ایشان ذره ای اندوهگین شود، پاداش فراوانی به او خواهم داد؛ 

ما نیز از آن جا که به این پاداش نیازمندیم، به سوی مجالس حسینی سرازیر می شویم.۲
کرده  رابعا عزاداری یکی از راه های رسیدن به آرامش در دنیای امروز است؛ تجربه ثابت 
انسان بعد از گریه سبک تر می شود و احساس نشاط به او دست می دهد؛ این مسئله را 

می توان از جوانانی که در هیئت ها شرکت می کنند، پرسید. 

1.  کامل الزیارات، ص ۸3
۲.  عیون اخبار الرضا، ج1،ص3۰۰.

و  است  آرامش  به  رسیدن  شادی،  فلسفه 
چون ما از طریق این عزاداری به آن آرامش 
ما  برای  عزاداری  تکرار  می یابیم،  دست 
در  که  فرزندی  آیا  بود.  نخواهد  ماللت بار 
آغوش پدر و مادرش گریه می کند، به آرامش 
که اگر ما در  نمی رسد! پس چگونه است 
آغوش پدر و مادر واقعی خود گریه کنیم، این 

گریه های ما غیر منطقی به نظر می رسد؟
سنت  همان  امتداد  در  عزاداری  خامسا 
از  است.  اسالم  دشمنان  با  ائمه  تقابلی 
در  همواره  دشمنان  تاکنون  اسالم  صدر 
و  خاموش  را  نهضت  این  تا  بودند  صدد 
این حرکت را نابود کنند تا جایی که ارتباط 
و رفت و آمد به خانه امامان و حّتی زیارت 
قبور آنان در ُبرهه هایی از تاریخ، ممنوع و 

یک جرم سیاسی تلّقی می شده است. 
و  گفتن  و  نوشتن  شرایطی،  چنین  در 
سرودن و نشر تفّکر و راه آنان و ترویج خط 
فکری و تعالیم شان، از اسلوب های مؤثر 
شیعه در دفاع از حق و مبارزه با باطل به 
شمار می آید و حّتی گریستن و سوگواری 
آنان رفتن،  مزار  زیارت  به  و  آنان  عزای  در 
یک عملی سیاسی و مبارزاتی و افشاگرانه 
شیعه  تشّکل  و  تجّمع  برای  محوری  و 

محسوب خواهد شد. 
اینگونه  این باره  در  مطهری  شهید 
حیات  تجدید  روز  »عاشورا  می نویسد: 
روح  می خواهیم  روز  این  در  ماست. 
را  خودمان  بدهیم،  شستشو  را  خودمان 
کنیم، از نو مبادى و مبانی اسالم را  زنده 
خودمان  به  نو  از  را  اسالم  روح  بیاموزیم، 
کنیم. ما نمی خواهیم حس امر به  تزریق 
، احساس شهادت،  معروف و نهی از منکر
احساس جهاد، احساس فداکارى در راه 

حق، در ما فراموش بشود.«3

3. ساحت اجتماعی

که  شد  بیان  رصد  گزارش  بخش  در 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  اربعین  پدیده 
رویدادهای اجتماعی در جهان، تحلیل ها 
و اظهارنظرهای متفاوتی را حول خود جمع 

، انتشارات صدراف  3.  مرتضی مطهری، مجموعه آثار
ج17، صص 19۰-1۸9.

ن ی
�

بع
 ار

ده
دی

یس پ
شنا

ت 
هی

 ما
لگ

 او
ل

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ور

ری
شه

 / 
42

ره 
ما

ش

79



با  بیشتر  آشنایی  منظور  به  است.  کرده 
ماهیت این پدیده می توان آن را در ادبیات 
از  قسم  یک   ، معاصر اجتماعی  علوم 
مناسک دینی و اجتماعی به حساب آورد. 

الف( چیستی مناسک

پربسامدی  عناوین  مناسک  یا  شعائر 
پیدا  زیادی  مصادیق  امروزه  که  هستند 
کرده و در محافل علمی و فرهنگی مورد 
در  که  عناوینی  می گیرند.  قرار  پژوهش 
معنایی،  پیچیدگی های  سادگی،  عین 
مصداقی و حتی کارکردی مختلفی را در 

بطن خود جای داده اند. 
از مجموع اقوال درباره ریشه لغوی شعائر و 
که وجه  مناسک، چنین به دست می آید 
اشتراك همه اینها، معنای عالمت و نشانه 
است؛ نشانه ای که اوال قابل ادراك برای عموم 
باشد نه سّری و نه آنقدر لطیف و دقیق که 

عوام الناس متوجه معنای آن نشوند.
 ثانیا برای رساندن یك پیام، وضع و قرارداد 
شده باشد. ثالثا ِبَرْند و مارِك یك کار و سمبل 
یك حرکت باشد. رابعا با تبادل سریع پیام، 

روابط اجتماعی انسان را آسان نماید.
معیارها  این  استعمالی  لحاظ  از   
جنبه  مناسک  و  خورده  تخصیص 
یا  مکتب  یک  برای  هویتی  و  شعاری 
مذهب خاص پیدا می کنند. به بیان دیگر 
در شعائر و مناسک اصطالحی، به نوعی 
مسأله عقیده و فرهنگ در پس یك نماد و 
عالمت مشاهده می شود که آن را تبدیل به 
یك ُشعاِر برآمده از باورها و ارزش های آن 

فرهنگ نموده است. 
هر  بنیادین  ارکان  از  آیین ها  و  مناسک 
دین و مذهب به شمار می آیند و مومن 
از مجرای مشارکت در آنها قصد ارتباط و 
اتصال با امر مقدس و عالم باال را دارد. از 
، مردم شناس آمریکایی،  دید گلیفورد گیرتز
و تبلور و تجسد  مناسک، صور نمادین 

ترکیب یافته ای از ارکان دینداری اند. 
به  التزام  یعنی  دینداری  مهم  رکن  دو 
که  آنگونه  )=جهان  اخالقی  ارزش های 
جهان بینی  پذیرش  و  می شود(  زیسته 
در  می شود(  تصور  که  آنگونه  )=جهان 

، انجام مناسک، به ظهور درآوردن حقیقت  قالب مناسک به هم می آمیزند. به بیان دیگر
قدسی و زیستن بر مبنای آن است. از دید وی، مومنان به واسطه شرکت در مناسک دینی 
به درون امر قدسی جهش می کنند و از همین روست که پس از انجام مناسک و بازگشت به 

زندگی عادی، نوعی تغییر روحی را در خود احساس می کنند. 
مومنان عادی معموال تنها در صورت توفیق به ادای مناسک، رسالت و مسئولیت مومنانه 
خود را انجام یافته تلقی می کنند و به باورداشت ها و مفروضات نظری و اندیشه ای التفات 
تفصیلی ندارند.1به عبارت ثالث، مناسک الهی به جنبه بیرونی دین و نمای ظاهری آن 

یعنی الیه چهارم و روئین فرهنگ گفته می شود. 
که عالمتی از أعالم دین و نشانگر فرهنگ دینی باشد، شعائر دینی و  بنابرین هر امری 
هر آنچه عالمت فرهنگ دیگری باشد، شعائر آن فرهنگ و هر چیزی که نشانه عصیان و 

طغیان و دشمنی با دین باشد شعائر شیطانی نامیده می شود.۲  

ب( چرایی و کارکرد مناسک

از منظر کارکردی نیز انجام مناسک، آثار و نتایج روحی و اجتماعی قابل توجهی در پی دارد 
یا عموم مومنان انتظاردارند از رهگذر آنها به این نتایج دست یابند.فرهنگ دینی عمدتا 
از  از طریق مناسک عینیت، تثبیت، تداوم و انتقال می یابد. تمایزفرهنگ ها عمدتا 

طریق جلوه های نمادین و رفتارهای عینی افراد وابسته عینیت می یابد. 
مومنان تنها با مشارکت در مناسک است که ایمان دینی خود را کمال بخشیده و به صورت 
، مناسک، از مصادیق بارز  مکرر در مسیر تعالی تدریجی باز تولید می کنند. به بیان دیگر
اعمال صالحی است که در متون دینی به عنوان مکمل ایمان معرفی شده و بدون انجام 

دست کم اشکال الزامی آنها، ایمان افراد فاقد نصاب مقبولیت خواهد بود. 
آنچه که اهمیت مطالعه کارکردهای مراسم و مناسک دینی را مضاعف می کند، آن است 
کارکردهای مراسم دینی می توان با برقراری تعادل و توازن میان ابعاد  که با شناخت ها و 
گاهی و استدالل با احساس و عاطفه، راهی برای  مختلف مراسم، مانند آمیختن عنصر آ

افزایش کارآیی مراسم دینی و نیز راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی یافت.3 
مناسبات  سنن،  کلیه  که  است  استوار  واقعیت  این  بر  کارکردی  تحلیل  بنیان 
نظام  در  که  دارد  بستگی  وظیفه ای  یا  کار  به  بقایشان  و  دوام  اجتماعی  نهادهای  و 

اجتماعی به عهده دارند. 
کارکرد اجتماعی به دنبال آن است که مشخص سازد یک ساختار معین چه نیازی را برای 
یک نظام گسترده تر برآورده می سازد. برای فهم کارکرد باید اثر و نتیجه پدیده را به صورت 
معلول بررسی کنیم؛ برای مثال آیین های دینی موجب انسجام اجتماعی می شود. بنابراین 

اثر آیین های جمعی مذهبی انسجام اجتماعی است.۴ 
با توجه به نظریه های جامعه شناختی، مراسم و مناسک دینی از یک سو عنصری از نظام 
فرهنگی است که در تأمین کارکردهای نظام فرهنگی نقش بسزایی ایفا می کند و از سوی 
دیگر عنصری از نظام اجتماعی است که در تأمین کارکرد یکپارچگی و انسجام جامعه 

نقش اساسی وارد می کند.

1. سید حسین شرف الدین، کرونا و مناسک مذهبی، مصاحبه با روزنامه قدس، انتشار یافته در شماره 9۲۲1، تاریخ ۲7 
فرودین 1399.

۲. تقی آزادارمکی و حسین گزلی زاده، مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات 
)تابستان 1391(، شماره ۲7.

، تحلیل کارکردی مناسک دینی، دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، )پاییز و زمستان  3. علیرضا قبادی و پروین علی پور
91(، ص 9۰.

کید بر مراسم عاشورا،  ۴. غالمرضا جمشیدی ها و علیرضا قبادی، تحلیل جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأ
مجله تاریخ اسالم، )13۸۶(، شماره 3۰.
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یک: کارکردهای فرهنگی مناسک

* کارکرد نمادین

نماد مانند زبان، ابزار ارتباطی است و معانی اجتماعی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده، 
زمینه های مناسب را برای انتقال و تداوم ارزش ها و باورداشت در فرهنگ به وجود می آورد. 

براساس نمادگرایی است که می توان یافته ها و دانسته های خود را حفظ و جاودانه کرد و 
گذاشت. نمادها در همه عرصه های زندگی اجتماعی  ارمغان  به  آینده  برای نسل های 

حضور دارد. یکی از آشکارترین این عرصه ها، مراسم و مناسک دینی است. 
سرشت نمادین مراسم، حتی در تعریف مراسم نیز آمده است. نمادهای مقدس در ایجاد 
تصویر آدمی از جهان و مرتبط کردن آن با روحیه های انسان ها، نقش مهمی برعهده دارد. 
این نمادها میان سبک معینی از زندگی و یک نوع مابعدالطبیعه خاص هم خوانی اساسی 
برقرار می کنند. نشانه های نمادین موجود در مراسم و مناسک دینی، طیف وسیعی از ساده 

تا پیچیده را در برمی گیرد و بیشتر با هاله ای از تقدس و احترام همراه است. 
گاهی، به عنوان اصلی ترین عناصر فرهنگی در کل جامعه  این نشانه ها در افزایش خودآ
نقش بسزایی ایفا می کند.از آنجا که در مراسم و مناسک اسالمی، نمادها شخصیت واقعی 
و نه اسطوره ای است، با ارزش های جامعه ارتباط دارد. این نمادها، معیار بایدها و نبایدها 
را تعیین کرده و به عنوان مرجع حق و باطل و راهنمای رفتار اجتماعی در حیات اجتماعی 
تأثیر می گذارد. وجود این نمادها در مراسم و مناسک دینی، عنصری مهم برای حفظ، 

تجدید، احیاء و جاودانه کردن الگوهای فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است.1 

* کارکرد آموزشی

کارکرد آموزشی مناسک در نظام فرهنگی، یکی از مهم ترین کارکردهای این نظام به حساب 
می آید. هر جامعه با آموزش های رسمی و غیررسمی نسبت به انتقال الگوهای فرهنگی 

اقدام می کند. 
مراسم و مناسک دینی، یکی از مجاری غیررسمی است که وظیفه اجرایی کردن تعالیم و 
باورهای دینی و اخالقی و بخش بزرگی از نظام ارزشی جامعه را به عهده دارد. تنوع مراسم 
 ، و مناسک از یک سو و نداشتن هیچ پیش شرطی برای شرکت در مراسم از سوی دیگر
سبب حضور گسترده افراد در مراسم، اعم از زن و مرد، پیر و جوان و خردسال، بی سواد و 
کم سواد می شود. بخش بزرگی از آموزش های دینی و فرهنگی، به سبب مراسم و مناسک 
فراگرفته می شود. مراسم و مناسک، مانند مدرسه و دانشگاهی برای حفظ و حراست از 

الگوهای فرهنگی عمل می کند. 

* کارکرد هویتی

دسته  یک  یا  ویژگی  یک  اساس  بر  معنی  ساخته شدن  روند  را  هویت   ، کاستلز مانوئل 
ویژگی های فرهنگی تعریف می کند که بر منابع معنای دیگر برتری دارند؛ 

، تحلیل کارکردی مناسک دینی، دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، )پاییز و زمستان  1.  علیرضا قبادی و پروین علی پور
91(، ص 9۰.

بر  هویت،  معناسازبودن  نتیجه،  در 
این  به  آن داللت می کند؛  برساخته بودن 
که چیزی طبیعی، ذاتی و ازپیش  معنی 
حال  در  همیشه  بلکه  نیست؛  موجود 

ساخته شدن است. 
هویت ها همواره تولید و بازتولید می شوند. 
برخی از سنت ها و آداب و رسوم، نه تنها 
هویت فرد و گروه، بلکه هویت یک جامعه را 
شکل می دهد و جوامع را از یکدیگر متمایز 
می کند؛ به طوری که با حذف این سنت ها 
نیز  جامعه  افراد  زندگی  روش  مناسک،  و 

تغییر خواهد کرد. 
از  اجتماعی  با  سنت ها،  این  بیشتر  در 
اجتماع های  این  می شویم؛  روبرو  افراد 
هویت  ابراز  امنی  مکان های  مناسکی، 
جمعی فرد به حساب می آید و اعضای 
گون در  این گونه اجتماع ها به اشکال گونا
برمی آید  صدد شناسایی فرد به دیگران 
به  پیوستن  وسیله  به  افراد  از  خیلی  و 
این گونه اجتماع ها، هویت از دست رفته 
اجتماعی  انزوای  از  و  یافته  باز را  خود 

خارج می شوند. 
جامعه  اعضای  مناسک،  و  مراسم 
سایرین  از  را  آنها  ساخته،  همانند  را 
عناصر  از  یکی  پس  می کند؛  متمایز 
از  خود  شناخت  و  هویت ساز  مهم 

دیگری است. 
و  مراسم  هویت سازی  کارکرد  سبب  به 
که انسجام و پیوند  مناسک دینی است 
حفظ  جامعه  انسان های  میان  تاریخی 

شده است. 
یک  در  فرد  رهاشدن  در  مانعی  مراسم 
فضای خالی است و نقطه اتکای مناسبی 
در بحبوحه ایام و ناسازگاری های جامعه 
برای انسان به حساب می آید و به انسان 
کرده، باعث  کمک  در شناخت خودش 

می شود که احساس هویت کند. 
حفظ  سبب  هویت،  احساس  این 
فرهنگی  نظام  در  ارزشی  الگوهای 
و  گاهی  خودآ در  مهمی  عنصر  شده، 

گاهی بخشی به افراد جامعه می شود.۲ آ

۲.  همان، ص ۸۲ و ۸3.

می یابد.  انتقال  و  تداوم  تثبیت،  عینیت،  مناسک  طریق  از  عمدتا  دینی  فرهنگ 
تمایزفرهنگ ها عمدتا از طریق جلوه های نمادین و رفتارهای عینی افراد وابسته 
عینیت می یابد. مومنان تنها با مشارکت در مناسک است که ایمان دینی خود را 

کمال بخشیده و به صورت مکرر در مسیر تعالی تدریجی باز تولید می کنند. 
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* تصفیه انسان از رذائل اخالقی

اسالمی  جامعه شناسان  میان  در 
ابن خلدون که برخی از محققین او را پدر 
جامعه شناسی می دانند، به نقش آیین ها 
و آداب دینی توجهی خاص داشت. در 
اعتقاد ابن خلدون آیین دینی، هم چشمی 
و حسد به دیگران را که در میان خداوندان 
و  می کند  زائل  می شود،  یافت  عصبیت 
وجهه را تنها به سوی حق و راستی متوجه 

می سازد.1
طرز تلقی مسلمانان از مناسک دینی به 
گونه ای است که زندگی فردی و اجتماعی 

آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. 
نیز  احادیث  و  کریم  قرآن  که  چنان 
را  اسالمی  مناسک  از  تصویری  چنین 
که نماز به  ترسیم می کنند؛ مانند تأثیری 
عنوان یک منسک الهی بر هر کنشگری 
از  پیشگیری  و  جلوگیری  در  )نمازخوان( 
َفْحَشاِء 

ْ
اله َتْنَهی َعِن ال  الّصَ

َ
جرم دارد. »ِإّن

نماز  همانا  «)عنکبوت/۴۵(؛  ُمْنَکر
ْ
َوال

انسان را از زشتی و پلیدی باز می دارد. 
الهی.  تقوای  اکتساب  در  روزه  تأثیر  یا 
به  که  دیگر  آیات  کیدات  تأ همچنین 
مناسک  و  مراسم  اجرای  فردی  تأثیرات 
اهلِل  َشَعاِئَر  ْم  ُیَعِظّ »َوَمْن  مانند  دارد؛  اشاره 
به  وِب«)حج/3۲(. 

ُ
ُقل

ْ
ال َتْقَوى  ِمْن  َها 

َ
َفِإّن

کارکردهای  و  تأثیرات  از  کلی برخی  طور 
از  دوری   : از عبارتند  مناسک  و  مراسم 
کسب  الگوپذیری،  اجتماعی،  کجروی 
فردی،  مسئولیت  افزایش  درونی،  آرامش 
پذیری(،  سازمان  )کارکرد  نظم پذیری 
شدن  درونی  فداکاری،  برای  آمادگی 

هنجارها و ارزش های دینی و ... . 
سبب  ویژگی  همین  می رسد  نظر  به 
ثابتی  اصول  اسالم  دین  در  که  می شود 
وجود داشته باشد که به مقتضای فطرت 
انسانی برای همه انسان ها در همه زمان ها 
و مکان ها تأثیرگذار باشد. عاشورا از این 

منظر موقعیت استثنایی دارد.۲ 

1.  ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی 
)تهران،علمی، فرهنگی، 13۵7(. ج1، ص3۰۲.

تحلیل  قبادی،  علیرضا  و  جمشیدی ها  غالمرضا    .۲
کید بر  جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأ

دو: کارکرد اجتماعی مناسک 

مقصود از کارکردهای اجتماعی مناسک، کارکردهایی است که سبب هماهنگی و اتحاد 
اجتماعی می شود. مراسم دینی، کارکردهای اجتماعی ذیل را دارد:

* انسجام اجتماعی

هر جامعه ای برای بقا و تداوم خویش نیازمند انسجام اجتماعی است و باورها و اعمال 
مذهبی، یکی از مهم ترین عوامل انسجام اجتماعی در جوامع است. به اعتقاد دورکیم 
آیین های)مراسم( دینی برخالف کنش های اقتصادی که در آن مردم به صورت جداگانه 
زندگی می کنند و به اهداف اجتماعی یا فردی خود مشغول هستند، با برقراری نوعی روابط 

عاطفی مثبت سبب انسجام و یکپارچگی بین شرکت کنندگان می شود. 
به خصوص در ایام برگزاری این مراسم گروه ها و افراد در کنار هم به گونه های دیگر از اوقات 
معمولی خویش دست به کنش های واحدی می زند و خود را از دیگران باز نمی شناسند. 
این اعتقادات، باورها و گرایش ها در هنگام برگزاری مراسم، وحدت و عالقه مندی و یکدلی 

را بین شرکت کنندگان فراهم می سازد. 
همبستگی و یگانگی که از طریق همانندی در احساسات و تبعیت از نظام های ارزشی 
واحد صورت می گیرد، می تواند کنشگران را به هم متصل سازد. دورکیم استدالل می کند که 

 . دین در خود، هم احساس و رفتار دارد و هم شیوه تفکر
وی معتقد است همه ادیان دارای مناسک و رفتارهای دینی منطبق هستند که در آن گروهی 

از مؤمنان گرد هم جمع می شوند و حس همبستگی گروهی در آن ها تقویت می شوند.3 
در واقع مناسک دینی از نظر دورکیم، برای پیونددادن اعضای گروه ضروری است.۴ مراسم و 
مناسک به عنوان ساختارهای پهن دامنه اجتماعی در فواصل زمانی معین و منظم، ارتباط 
گسیخته شده اجتماعی را بازسازی می کند و عالوه بر اینکه حضور فرد بر جامعه را نشان 

می دهد، باعث برقرار روابط عاطفی مثبت اجتماعی می شود.
همچنین مناسک، اعتقادات، باورها، گرایش ها و رفتارهای مشترک و توافق یافته را میان 
کنشگران تعمیم می دهد. سبب انسجام اجتماع دینی، نه عاملی قبیله ای یا خونی، بلکه 
عاملی دینی است که به عنوان یکی از قوی ترین عوامل انسجام اجتماعی شناخته می شود. 
، بلکه باعث پیوستگی پیوند تاریخی  این انسجام، نه فقط سبب وحدت انسان های یک عصر

افراد جامعه می شود. 

* تجدید حیات اجتماعی

از دیدگاه کارکردگراها، یکی از دالیل اهمیت مراسم و مناسک در نظام اجتماعی، تجدید 
حیات فکری و روحانی است که با شرکت در مراسم و مناسک برای کنشگران به دست 

می آید و تعارض ها و خألهای عاطفی کنشگران را جبران می کند. 
بسیاری از نارسایی های عاطفی به وسیله عضویت کنشگران در اجتماعات مناسکی، 

مانند شرکت در هیئت ها و دسته جات مذهبی جبران می شود.
بخشی از تالطم ها و ناآرامی های روحی و روانی افراد در محیط جامعه، با ملحق شدن به 

اجتماع های دینی به ارامش تبدیل می شود. 
شرکت کردن در این اجتماع ها، فرصتی برای تأمین نیازهای عاطفی افراد به حساب می آید. 

بسیاری از جشن های مذهبی، شادی آفرین است. 

مراسم عاشورا، مجله تاریخ اسالم، )13۸۶(، شماره 3۰.
، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی ) به نقل از مقاله آزادارمکی، تقی؛ گزلی زاده، حسین؛  3. آنتونی گیدنز

مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان(، 137۶.
۴. تقی آزادارمکی و حسین گزلی زاده، مناسک و رفتارهای دینی در بین دانش آموزان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

)تابستان 1391(، شماره ۲7.

ن ی
�

بع
 ار

ده
دی

یس پ
شنا

ت 
هی

 ما
لگ

 او
ل

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ور

ری
شه

 / 
42

ره 
ما

ش

82



ایام و مناسبت های فراوانی در مراسم دینی وجود دارد که سراسر با شادی و سرور همراه است؛ 
عالوه بر اینکه تفریح )تجدید حیات( اجتماعی در مراسم عزاداری ها نیز اتفاق می افتد. 

، کامیابی  کنشگران با اعمالی که در مراسم عزاداری انجام می دهند، نوعی احساس تطهیر
و نشاط روحی می کنند. گریه ها و ناله ها در مراسم، ناامیدکننده نیست؛ بلکه حرکت آفرین 
است.  به تعبیر دورکیم، نقش این نوع از مراسم، آسودگی و دوری از اشتغاالت و دلواپسی های 

جاری است. 
، تکاپوبخش، انرژی زا و عامل تخلیه  بنابراین شرکت در این مراسم برای کنشگران، نشاط آور
کسل کننده،  مناسک،  و  مراسم  اینگونه  در  ناله ها  و  گریه  است.  منفی  هیجان های 

رخوت آور و ناامیدکننده نیست.1
از سوی دیگر از آنجا که سنن و آداب دینی در مراسم مذهبی با گریه ها و عزاداری های 
کنشگران با این عمل مذهبی نوعی  جمعی و با شورآفرینی های خاصی همراه است، 

احساس تطهیر و نزدیکی به خدا می کنند. 
این امر سبب نوعی کامیابی و نشاط برای کنشگران عزادار می شود. در واقع تفریح اجتماعی 
در این مراسم با توجه به ویژگی ها و جاذبه های خاص آن موجب تقویت، تحرک و آرامش و 

تجدید حیات فردی می شود.۲ 

* انتظام بخشی

برقراری نظم و ایجاد تعادل، یکی از اساسی ترین نیازهای هر نظام اجتماعی است. به 
کارکردگرایی ساختاری، اساس نظام اجتماعی به وسیله نظمی تداوم  ویژه در مکتب 
کنش بدون نظم هرگز قادر به تداوم  که سبب انسجام و هم بستگی می شود.  می یابد 
حیات نیست و مسئله نظم در نظام اجتماعی است که از جنگ اجتماعی همه علیه 
همه جلوگیری می کند. مراسم و مناسک، از جمله عناصر نظام دهنده و نظم آفرین در 

نظام اجتماعی است. 
مناسک با توجه به تقدسی که در رفتار اجتماعی ایجاد می کند، به نظم اجتماعی مشروعیت 

، تحلیل کارکردی مناسک دینی، دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، )پاییز و زمستان  1. علیرضا قبادی و پروین علی پور
91(، ص ۸۵ و ۸۶.

کید بر مراسم عاشورا،  ۲.  غالمرضا جمشیدی ها و علیرضا قبادی، تحلیل جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأ
مجله تاریخ اسالم، )13۸۶(، شماره 3۰.

می دهد و ساخت های شکننده و گذاری 
حالت  از  را  بشری  فعالیت  از  ناشی 
بی ثباتی به وضعیت ثبات تبدیل می کند. 
و  مشترک  سنن  مشترک،  اعتقادات 
گرفته شده  سرچشمه  جمعی  آرمان های 
نظم  ایجادکننده  مناسک،  و  مراسم  از 

اجتماعی است. 
نظم  سبب  راه  دو  از  مناسک  و  مراسم 
بیانگر  سو  یک  از  می شوند؛  اجتماعی 
 ، از سوی دیگر و  الگوهای رفتاری است 

نقش آمرانه دارد. 
راهنمای  عنوان  به  مناسک  و  مراسم 
کنشگران است. شرکت کنندگان،  عمل 
جهت گیری های  و  یابی ها  ارز رفتارها، 
شخصیت های  با  متناسب  را  خود 
مرجع  گروه  عنوان  به  )که  مناسک 

برمی گزینند(، تنظیم می کنند.
مناسک  و  مراسم  که  شخصیت هایی 
می شود،  برگزار  آنها  بزرگداشت  و  یاد  در 
قرار  کنشگران  ارزیابی  و  داوری  معیار 
می گیرد. شخصیت ها، از یک سو سبب 
هنجارهای  و  باورها  ارزش ها،  اتصال 
کنشگران با یکدیگر می شوند و از سوی 
، استانداردها و معیارها را در اختیار  دیگر

کنشگران قرار می دهند. 
)که  الزام آوری  و  کنترل  همچنین قدرت 
در ذات اعمال دینی است( و اقناع )که 
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با دگرگون سازی جهان بینی افراد صورت 
می گیرد( ارزش هایی را به کنشگران معرفی 
و  که سبب صیانت و حفاظت  می کند 
رفتارهای  در  مشخصی  نظم  نهایت،  در 

کنشگران می شود.1

* پیوند بین نسلی

مراسم و مناسک محلی است که نسل ها 
با  فرهنگی  واحد  بسترهای  اساس  بر 
وحدت رویه، صورت های عملی یکسان 
دارند و در چنین فضایی است که توافق 

اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد. 
فضاهای  جمله  از  مناسک  و  مراسم 
که قابلیت دارد نه تنها  اجتماعی است 
نسل های یک عصر را در کنار یکدیگر قرار 
دهد، بلکه با توجه به باورها و ارزش هایی 
است،  نهفته  مناسک  و  مراسم  در  که 
یک پیوند تاریخی را بین نسل حاضر با 

نسل های گذشته ایجاد کند. 
به دلیل همین پیوند نسلی و تاریخی در 
امت  مفهوم  که  است  مناسک  و  مراسم 
حضور  و  تفاهم  می گیرد.  شکل  اسالمی 
از  یکدیگر  کنار  در  متفاوت  نسل های 
، این مسئله را تأیید  گذشته های بسیار دور
می کند. استمرار و بقای این سنت های 
اجتماعی، خود دلیل بر تفاهم و یگانگی 

و پیوند بین نسلی است. 
 ، کنار یکدیگر گوناگون  حضور نسل های 
می شود.  دینی  جامعه پذیری  سبب 
فرایند  معنای  به  دینی،  جامعه پذیری 
از  دینی  هنجارهای  و  ارزش ها  انتقال 

نسلی به نسل دیگر است. 
به وسیله مراسم و مناسک، فرصتی فراهم 
گرایش ها،  فراگیری  با  فرد  که  می شود 
پسند  مورد  رفتاری  انگاره های  و  اندیشه 
جامعه و از طریق تماس با دیگران، فرایند 

جامعه پذیری را انجام دهد.۲
مناسک  طریق  از  عمدتًا  دینی  فرهنگ 
عینیت، تثبیت، تداوم و انتقال می یابد. 

کارکردی  تحلیل   ، علی پور پروین  و  قبادی  علیرضا   .1
اجتماعی،  علوم  و  اسالم  دوفصلنامه  دینی،  مناسک 

)پاییز و زمستان 91(، ص ۸۶.
۲.  همان، ص ۸7.

دورکیم، مناسک را برای زندگی اخالقی همان قدر ضروری می بیند که خوراک برای رشد و 
نگه داشت جسم ضرورت دارد.3 مؤمنان تنها با مشارکت در مناسک است که ایمان دینی 

خود را کمال بخشیده و به صورت مکرر در مسیر تعالی تدریجی آن را باز تولید می کنند. 
که ایمان آن بر  کواکبی اگرچه اسالم در طلیعه دین هایی قرار دارد  به تعبیر عبدالرحمن 
مراسم شکلی تقدم دارد، ولی سالمت ایمان اسالمی تا حد زیادی بستگی به سالمت شعائر 
دینی دارد. به اعتقاد وی ظلم و فساد }تنها{ با شعائری که روح ایمان از آنها خالی است، 

تداوم می یابد.۴

ج( مناسک اسالمی 

بعد از آشنایی با چیستی و انواع مناسک باید دانست که تقریباً  در همه  ادیان و مذاهب 
و فرق، مناسک وجود دارد و »ُبعد مناسکی« در کنار ابعاد »اعتقادی« و »اخالقی«، مثلث 
دینداری را شکل می دهد. اما جایگاه مناسک و اهمیت ُبعد مناسکی در گروه های دینی 

مختلف یکسان نیست. 
در برخی ُبعد مناسکی بسیار فربه و در برخی بسیار نحیف است. این وضعیت البته مانا و 

ایستا نیست و بسته به شرایط جامعه ی باورمندان، می تواند تغییر یابد. 
عوامل مختلفی در این زمینه دخالت دارند؛ از مناسبات سیاسی، تا اقتصاد مذهب و 

تغییرات فرهنگی و تحوالت رسانه ای. 
هم روندهای محدود اقلیمی و هم روندهای کالن جهانی می توانند بر مناسک و جایگاه و 

گستره شان اثرگذار باشند. 
در مورد دین مبین اسالم نیز  پنج شرط مهم برای اضافه کردن صفت اسالمی به شعائر دینی 

وجود دارد:
1. مناسک باید موجب یاد خداوند گردند. 

۲. مناسک باید نشانه دین، عبادت و اطاعت خداوند نزد مردم باشند. 
3. مناسک باید جزء آداب و سنن مختص مسلمین و معرِّف انتساب و وابستگی فرد یا 

جمع به اّمت اسالم و عقاید اسالمی باشند.  
۴. مناسک باید موجب تحریك احساسات و عواطف مذهبی گردند و باعث زنده نگه 

داشتن روح دینی در فرد و اجتماع باشند. 
۵. اظهار و تعظیم مناسک باید موجب اعتالی کلمه اهلل گردد.۵

دین اسالم برنامه ای الهی برای زندگی، شامل اعتقادات و رفتارها)اخالق و احکام( است. 
قدیمی ترین  از  یکی  و  ادیان  همه  خصوصیات  جزء  را  دینی  شعائر  و  آداب  کریم  قرآن 
سنت های فرهنگی در هر جامعه می داند. به تعبیر قرآن کریم برای هر امتی عبادتی قرار 

داده شده تا آن عبادت را انجام دهند)حج/۶7(. 
کید کرده اند. از  جامعه شناسان نیز در تبیین پدیده دین، به این دو جنبه نظری و عملی تأ

دیدگاه دورکیم، »دین نظامی منسجم از عقاید و اعمال مرتبط با چیزهای مقدس است. 
اتحاد  دینی(  واحد)جامعه  اجتماع  یک  قالب  در  را  پیروان  همه  که  اعمالی  و  عقاید 

می بخشد. تعریف دورکیم از دین، مبنای تعریف کارکردگرایان دیگر قرار گرفت. 
براساس تعریف آنان، دین »مجموعه ای از باورداشت ها و عملکردها است که مسئول حفظ 

همبستگی اجتماعی، تنظیم، هدایت و تغییرات اجتماعی می باشد«.

3. ملکلم همیلتون، جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثالثی، تبیان، 1377، ص179.
۴.  محمود عباس العقاد، عبدالرحمن الکواکبی بیروت، العربی، 19۶9م، ص 7۲-71. 

۵.  سید حسین شرف الدین، کرونا و مناسک مذهبی، مصاحبه با روزنامه قدس، انتشار یافته در شماره 9۲۲1، تاریخ ۲7 
فرودین 1399.
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به نظر دورکیم پدیده های دینی به طور عمده به دو مقوله باورها و مناسک تقسیم می شوند. 
کید دارند هیچ جامعه شناخته شده ای نیست که در آن نوعی  چنانچه مردم  شناسان نیز تأ
مراسم و آیین  دینی وجود نداشته باشد. گیدنز معتقد است: »اساسی ترین تحوالت فکری از 
جمله تصور زمان و مکان نخستین بار بر حسب مقوالت مذهبی تعریف شدند. برای مثال 

مفهوم زمان در آغاز از شمارش فواصل موجود بین مراسم دینی به وجود آمدند«.1 
مناسک اسالمی که بیانگر بعد عملی اسالم است، برپایه باورها و بعد نظری دین بنا شده 
است. باورها شامل معارف و حوزه فکر و اندیشه است؛ درحالی که اعمال، شیوه ای از کنش 

اجتماعی و به رفتار مرتبط است. 
اعمال از باورها مشتق می شود و باورها، از طریق اعمال زنده مانده، از فراموش شدن مصون 
که هیچ  می مانند. هیچ اقدام نیایشی بدون نوعی مفهوم روحانی وجود ندارد. همانطور 
عملکرد دینی، بدون حداقلی از بیان نیایشی نمی تواند باشد.باورهایی وجود دارد که جز از 

راه مناسکی که بیانگر آن باورها است، به روشنی آشکار نمی شوند. 
که جدانمودن آنها در دنیای واقعی امکان پذیر  دو جزء مذهب چنان به هم وابسته اند 
نیست. در ایمان ابراهیمی، میان این دو پیوند و ارتباط تنگاتنگی برقرار شده است. نظام 
اعتقادات دینی، مبنای عمل دینی واقع می شود و حتی می توان معقولیت نظام اعتقادات 

دینی را از لحاظ عمل و سلوک دینی ارزیابی کرد. 
مراسم و مناسک، وسیله ای متناسب برای رسیدن به هدف اصلی دین است. ۲ این نکته 
مهم، در بیانات جامعه شناسان دین نیز به چشم می خورد؛ همیلتون می گوید: این را دیگر 
نمی شود در جامعه جدید پذیرفت که شرکت کنندگان در مناسک، بدون کمترین اطالع از 

نسبت عملکردشان و با انگیزه های یکسره متفاوت این مراسم را برگزار کنند.
 الاقل در دین اسالم و با مشاهداتی که انجام گرفته این فرض منتفی است.3

لذا چنین به نظر می رسد در جامعه جدید مراسم و مناسک بدون برخورداری از درجه 
مطمئنی از نظام اعتقادات قادر به ادامه حیات نیستند و باید اعتقادات و انجام فرایض 

دینی را به مثابه یک کل واحد به حساب  آورد. 
اکثر تفسیرهای قابل قبول تفسیرهایی هستند که مسائل نظری و عملی در دین را به مثابه 

مقوله واحدی می بینند که به طور جدایی ناپذیر به هم مرتبط هستند.
بنابراین یک بخش بسیار مهم از دین همان مراسم و مناسک دینی است که بر باورهای 

دینی بنا شده است.۴

د( مناسک عاشورایی و اربعینی

مناسک عاشورایی یکی از مصادیق مناسک دینی هستند که نقش پررنگی در فرهنگ 
تشیع دارند؛ به طوری که امروزه هویت شیعه با این مناسک گره خورده است. بنیانگذاران 

زیارت و عزاداری، امامان شیعه بوده اند. 

، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نی، 137۶، ص۴93. 1. آنتونی گیدنز
، تحلیل کارکردی مناسک دینی، دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، )پاییز و زمستان  ۲.  علیرضا قبادی و پروین علی پور

91(، ص 7۵.
3. ملکلم همیلتون، جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثالثی، تبیان، 1377، ص۲۰1.

کید بر مراسم عاشورا،  ۴. غالمرضا جمشیدی ها و علیرضا قبادی، تحلیل جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأ
مجله تاریخ اسالم، )13۸۶(، شماره 3۰.

در شرایطی که قدرت سیاسی حاکم همه  
تالشش را برای فراموشاندن عاشورا و انهدام 
تشیع به کار بسته )ازجمله با جشن گرفتن 
مزار  تخریب  و  عاشورا  عیددانستن  و 
سیاست  شیعه  رهبران  امام حسین(، 
مقاومت در پیش گرفته و آیینی برای حفظ 

و استمرار یاد عاشورا تأسیس کرده اند. 
مناسک عزاداری و گفتمان کربال به دلیل 
در  داشته،  مردم  حیات  در  که  نقشی 
صور مختلفی تبلور یافته و مردم آنرا طی 
مکانیسم ها و صورت بندی های متنوعی 

بازسازی کرده اند. 
تعزیه  یعنی  ایرانی  تئاتر  سنتی  شکل 
روضه،  مثل  دیگری  صور  همچنین  و 
دسته های  خانگی،  نذری  سفره های 
هیات های  محرم،  ماه  در  زنجیرزنی 
و  مکرر  مجالس  و  عزاداری  و  سینه زنی 
گفتمان  این  تاثیر  تحت  که  متعددی 
می دهند،  تشکیل  را  مردم  دینی  حیات 
همگی بیانگر تکثر تجلیات گفتمان کربال 

در زندگی مردم هستند. 
مناسبات  تاثیر  تحت  امروزه 
استقرار  و  اسالمی(  سیاسی)انقالب 
دولت های شیعی در عراق و ایران، روند 
زندگی  در  عاشورایی  مناسک  حضور 
شیعیان پررنگ تر از قبل شده و ترویج آنها 

سرعت شتابنده ای به خود گرفته است.
مقدس  مکان های  بی سابقه   گسترش   
آمار  افزایش  امام زاده ها(،  و  )حسینیه ها 
آمار  رشد  عزاداری،  مجالس  و  هیئت ها 
مداحان و ارتقای منزلتی آن ها، دهه سازی ها 
و تجلیل مناسبت های مختلف ، توسعه  
آیین های عزاداری مانند پیاده روی اربعین و 
، مصادیق این گسترش مناسک  موارد دیگر

محسوب می شوند. 
عاشورا و اربعین صرفا یک مراسم جمعی 
مذهبی نیستند؛ بلکه به سبب نقشی که 
در بقای دین دارند، با دیگر مراسم دینی، 
این  نقش آفرینی  می کنند.  پیدا  تفاوت 
تا  است  شده  سبب  دین  در  مناسک 

نمادی از اسالم و عامل بقای دین باشد. 
امام  مورد  در  پیامبر  روایت  که  جا  آن  تا 
حسین علیه السالم که فرمود: حسین مّنی 

عاشورا و اربعین صرفا یک مراسم جمعی مذهبی نیستند؛ بلکه به سبب نقشی 
که در بقای دین دارند، با دیگر مراسم دینی، تفاوت پیدا می کنند. نقش آفرینی این 

مناسک در دین سبب شده است تا نمادی از اسالم و عامل بقای دین باشد. 
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أنا من حسین« این چنین تعبیر شده  و 
الحدوث  محمدی  »االسالم  که  است 
قیام  هدف  به  اگر  البقاء«.  حسینی  و 
حضرت امام حسین)علیه السالم( توجه 
آن  هدف  مهم ترین  درمی یابیم  کنیم، 
اسالم  مکتب  زنده نگهداشتن  حضرت 

بوده است. 
اقامه  بر  فراوانی  کید  تأ فلسفه   ، رو ازاین 
که برای آن دیده  سوگواری و پاداش هایی 
گفته  شده است، مشخص می شود و به 
بدون  شرعی  »تکالیف  مطهری:  شهید 
که  نبوده  این  منظور  نیست،  حکمت 
خاندان  برای  باشد  تسلیتی  و  همدردی 
که  است  این  مقصود  بلکه   ، پیامبر
مکتبی  یک  صورت  به  کربال  داستان 
تعلیمی و تربیتی همیشه زنده بماند«1 که 
از این رهگذر به حفظ دین، بسط عدالت، 

آزادگی و رهایی از ستم یاری برساند.
افزون بر این، روی دیگر سکه این است 
که عزاداران در آیین های عاشورایی آرزوی 
کربال را اعالم و ویژگی جمعی  حضور در 
آرمانی را که باید با تمام وجود آماده تبعیت 
آشکار  باشد،  او  همراهی  و  خود  امام  از 
می کند گرچه ما توفیق حضور و همراهی 
عهد  حضرت  آن  با  می توانیم  نداشتیم، 
ببندیم که همانند یاران با وفای ایشان، امام 

زمان خویش را یاری کنیم. 
نورانی  بیانی  در  علیه السالم  باقر  امام 
فلسفه  و  اجتماعات  این  توصیف  در 
 ِفی ِاجِتماِعُکْم و 

َ
سوگواری می فرماید:»َفِاّن

ُمذاکرِتُکْم ِاحیاُئنا و َخیُر الّناِس ِمن َبْعِدنا 
َکر ِبَامرِنا َو َدَعا ِذْکرَِنا«؛۲ به درستی که  َمْن َذا
در گردآمدن شما و سخن گفتن شما، زنده 
نگه داشتن ما است و بهترین مردم پس از 
ما کسی است که ما را در یادها قرار دهد و 
امر ما را در آن محافل مطرح کند و مردم را 

به سوی اهل بیت بخواند.  
قالب  با  سوگواری  محافل  این،  بر  افزون 
برای  روش  بهترین  مناسب،  محتوای  و 
تعلیم و تربیت نسل جدید، آشنایی آنان 

، ج 17، ص ۴7۶. 1.  مرتضی مطهری، مجموعه آثار
، ج 71، ص 3۵۴. ۲.  بحاراالنوار

، کردار و فضایل اهل بیت علیهم السالم و آموزه های دین مبین اسالم است؛ زیرا  با گفتار
توانمندی های قیام امام حسین و نیز کارکردهای تربیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

مجالس سوگواری ایشان در رشد و بالندگی انسان و جامعه نقش بسزایی دارد. 
از این رو ظرفیتی عظیم برای انتقال و گسترش فرهنگ شیعی را فراهم آورده است و این 
کرده است. چرا  را مهیا  انسان ها  انسان سازی و شکوفایی معنویت در  چنین، فرصت 
ارزش هاست.  زنده نگه داشتن  بودند،  کامل  انسان  نمونه های  که  یادآوری اهل بیت  که 

ارزش هایی که می توان با آنها در مسیر کمال و انسان کامل گام برداشت.3

3. ایرج حجازی، سیره ائمه در عزاداری امام حسین علیه السالم، نشر مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما، قم، 1393.
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 نویسندگان

عقیل امراهلل پور



به  آن،  طریق  از  می توان  که  راهی  دومین 
برد،  پی  اربعین  پدیده  ماهیت  شناخت 
دو  در  که  است  افراد  کنشگری  توصیف 
قالب هنجاری و تاریخی امکان پذیر است.

1. توصیف هنجاری

الف( زیارت در اسالم

زیارت در لغت عبارت از تمایل نسبت 
به چیزی است که فرد را به حرکت حسی 

برای وصال به آن شی وا می دارد.1 
رفتار  در  تمایل  این  که  آنجایی  از 
گفت  می توان  می گذارد،  تاثیر  انسان 
مولفه اصلی شخصیت انسان را همین 
همانطور  می سازند؛  او  تمایالت  جنبه 
آن  به  پارسونز  مثل  جامعه شناسانی  که 

اشاره کرده اند.۲ 
بعد از این باید اعتراف کرد که این تمایالت 
واقعیاتی اصیل بوده و به هیچ عنوان پندار 

خیالی نمی باشند. 
به  زیارت  که  چه  اگر  دینی  اصطالح  در 
حرکت ظاهری در مکان برای رویارویی و 
دیدار مقابر و مشاهد پیشوایان دینی اطالق 
می شود، ولی در حقیقت حرکتی است در 
دل و جان به سوی آرمان های خلیفه اهلل تا 

روشنگر راه زندگی انسان باشد.3 
البته فضیلت زیارت به این دنیای فانی 
ختم نشده و طبق فرموده واالترین فرستاده 
خدا یعنی پیامبراسالم، اکثر منافع آن در 

قیامت به انسان خواهد رسید.۴ 
اسالمی،  مختلف  نحله های  بین  در 
را  اقبال  بیشترین  اثنی عشری  شیعیان 
آن  درباره  و  داشته  زیارت  امر  به  نسبت 

اقدام به تولید محتوا می کنند. 
دارای  شیعی  گفتمان  در  زیارت 

ویژگی هایی از این قبیل است:

1.  راغب اصفهانی، 1۴1۶ ق، ص 3۸7
، مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و  ۲.  جرج ریتزر
کالسیک آن، ترجمه شهناز مسمی پرست،  ریشه های 

نشر ثالث، 139۴، ص 1۵۰.
3.  مرتضی جوادی، فلسفه زیارت و آیین آن، انتشارات 

اسراء، 13۸۵، ص ۲۵۵.
، انتشارات دارالکتاب  ۴.  محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار

االسالمیه، 1۴11 ق، ج 97، ص 11۶.

یک: نقل آداب زیارت توسط مزور

در اکثر ادیان آداب و نحوه زیارت افراد توسط عالمان یا مفسران کتاب مقدس و به طورکلی 
غیر از خود مزورین بیان شده است؛ لذا بعضی از آنها در نظر دیگران در شکل خرافه 

نمایان می شود. 
یکی از ویژگی های مهم زیارت در بین شیعیان این است که آداب، شکل زیارت و حتی 
فلسفه آن توسط خود مزورین بیان شده و علما هم مدام تاکید بر این دارند که زائرین از 

روایات ماثور در این زمینه استفاده کنند. 
این ویژگی مبتنی بر این پیش فرض معرفت شناختی است که سخن و دستورات هر کسی 
گاهی او بستگی دارد و از آنجایی که در نظر شیعه امامان معصوم عالم به تمام  به میزان آ

مصالح و مفاسد انسان ها هستند، پس تمام احکام زیارت را نیز خودشان باید بیان کنند.۵

دو: فراگیری نسبت به تمام جوانب

با نظر در آداب و احکامی که در مورد زیارت در بین روایات شیعی وجود دارد خواهیم فهمید 
که تمام جنبه های روحی و جسمی، زمانی و مکانی، فردی و اجتماعی و غیره مد نظر بوده و 

نسبت به تمام آنها حکمی صادر شده است. 
، به تذکیه روح و توبه اشاره شده  برای مثال در آداب زیارت عالوه بر پوشاک و خوراک و اذکار

و همچنین تاکید شده که از مجالست و یاری رساندن به دیگر زائران غفلت نشود.۶

سه: پررنگی بُعد اجتماعی زیارت 

فرهنگ شیعی همواره در طول تاریخ به دنبال تمدن سازی و اشاعه تمام خرده فرهنگ های 
که اولین قدم در تمدن سازی حضور  خود به سراسر جهان بوده است. پر واضح است 

جمعیت و فراگیرشدن یک فرهنگ عامه پسند است. 
یکی از راه های محقق شدن این امر مهم تاکید روایات اسالمی بر زیارت های جمعی و 
حضور در اجتماعات مناسبتی خاص مثل اربعین حسینی است که مقدمات یک تمدن 
بزرگ شیعی را پی ریزی می کند؛ برخالف بعضی دیگر از ادیان که امر زیارت را صرفا در ُبعد 

فردی آن در نظر گرفته و سعی در افشای آن ندارند.

چهار: تشکیکی بودن بهره وری از زیارت

از آنجایی که کل وجود دارای حقیقتی واحد و مشکک است، می توان گفت همه پدیده های 
موجود نیز دارای مراتب مختلفی در فهم هستند. زیارت در بین شیعیان یک امر تشکیکی 

بوده و معیار آن بر مدار معرفت زائر می چرخد. 
اگرچه که هر کسی به زیارت رفت بهره ای خواهد برد، اما به نسبت معرفتی که زائر در حال 
زیارت و یا انجام آداب آن دارد، این درصد بهره می تواند بسیار باال برود و یا حتی پایین بیاید؛ 

۵.  سیدرضا باقریان موحد، فرهنگ و آداب زیارت، مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما، 13۸7، ص 71.
۶.  محمدصادق نجمی، نکاتی در رابطه با حج و زیارت، انتشارات اسالمی، 13۶1، ص 91.

از آنجایی که کل وجود دارای حقیقتی واحد و مشکک است، می توان گفت همه 
پدیده های موجود نیز دارای مراتب مختلفی در فهم هستند. زیارت در بین شیعیان 
که هر  آن بر مدار معرفت زائر می چرخد. اگرچه  یک امر تشکیکی بوده و معیار 
زائر در حال  که  اما به نسبت معرفتی  کسی به زیارت رفت بهره ای خواهد برد، 
زیارت و یا انجام آداب آن دارد، این درصد بهره می تواند بسیار باال برود و یا حتی 
پایین بیاید؛ لذا زیارت همانطور که می تواند مایه هدایت عده ای شود، می تواند 

مایه گمراهی عده ای دیگر شود.
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لذا زیارت همانطور که می تواند مایه هدایت عده ای شود، می تواند مایه گمراهی عده ای 
دیگر شود.1 

پنج: آموزش سبک زندگی در خالل زیارت 

در بین معارف اسالمی بسیار می توان پیدا کرد مواردی را که به منظور تدریس درس زندگی 
ُمهر دستور دینی بر آنها خورده است تا ضمانت اجرایی پیدا کنند. 

آداب زیارت در شیعه اگر چه در مورد مقدمات زیارت وارد شده، اما در واقع درس هایی 
است برای خوب زیستن. 

برای مثال لباس تمیز پوشیدن، ذکر خدا گفتن، تفکر و کمک به دیگران که از آداب زیارت 
در بین شیعیان است، قابل اجرا در تمام اعصار مختلف زندگی است.

ب( زیارت امام حسین)ع(

ع( در بین ائمه معصومین، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بسیاری از مردم  امام حسین)
جهان، اسالم و تشیع را با نام ایشان به یاد می آورند. عظمت و جایگاه ویژه قیام ایشان باعث 
شده تا حتی خود ائمه نیز هرکدام به نوبه خود، مردم را برای حل مشکالت زندگی به توسل و 

زیارت ایشان فراخوانند. 
ع( در شهر کربال، آداب منحصربه فردی  یکی از مسائل مهم در باب زیارت امام حسین)
است که برای آن بیان شده و تفاوت چشمگیری با دیگر زیارات ائمه دارد. در ادامه با برخی 

از این تفاوت ها آشنا خواهیم شد.۲

یک: نیت عمل واجب در این زیارت 

زیارت ائمه از جمله باالترین اعمال مستحب است که ترک آن موجب عقوبت نمی شود؛ 
ع( روایات زیادی در دست هست که آن را بر هر زن و مرد  اما در مورد زیارت امام حسین)

مسلمان واجب می دانند.3 
شاید بخاطر همین است که زیارت دیگر ائمه مساوی با زیارت رسول خدا و زیارت امام 

ع( مساوی با زیارت خداوند در عرش الهی است.۴  حسین)

، 13۸7، ص 111. 1.  عالمه امینی، آداب کوی جانان، ترجمه محسن رجبی، نشر مشعر
، انتشارات دلیل ما، 13۸۰. ۲.  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به عبدالحسین نیشابوری، ادب زیارت و معرفت زائر

، ج 1۰1. ص 1۴، کامل الزیارات باب ۴3، تهذیب االحکام. ج ۶. ص ۲31 3.  بحاراالنوار
۴.  کامل الزیارات باب ۵9

ع(  حسین) امام  زیارت  آداب  در  حتی 
اعمالی مشابه با اعمال حج مثل طواف 

حرم نیز به چشم می خورد.۵ 
الزم به ذکر است که بعضی وجوب زیارت 
ع(  را از نوع وجوب اخالقی  امام حسین)

می دانند نه وجوب شرعی.

دو: قرض پول برای زیارت امام حسین)ع( 

انجام  به  دیگری  پول  با  وقتی  انسان 
کاری می پردازد، در واقع چون غرورش را 
کار  از آن  گذاشته، لذت چندانی  زیر پا 
توصیه  مدام  یارت  ز امر  در  لذا  نمی برد؛ 
می کنند که اگر خرج سفر را نداشتید، به 
یارت نروید. از این باالتر در مورد حج و  ز
زیارت خانه خدا، استطاعت مالی شرط 
وجوب است یعنی تا زمانی که پول نداشته 

باشیم، حج به گردنمان نمی آید. 
ع( روایاتی  اما در مورد زیارت امام حسین)
در دست هست که امر به قرض کردن پول 

و رفتن به زیارت می کند.۶ 

سه: عدم نیاز به توبه در این زیارت

زیارت به مثابه حمام معرفتی نیاز به زدودن 
گناه ها و کثیفی های روحی قبل از آن دارد؛ 
بخاطر همین در تمام زیارات شرط توبه 

وارد شده است. 

۵.  تهذیب االحکام، ج ۶، ص 73
۶.  شیخ عباس قمی، نفس المهموم، ص ۲۲9، المقتل 

، ص 19۶. الحسین المأثور
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امام  زیارت  برای  که  است  درحالی  این 
ع( در هیچ روایتی شرط توبه وارد  حسین)

نشده است.1 
این می تواند معنایی را به ما منتقل کند که 
ع( خود باعث پاکی  زیارت امام حسین)
انسان می شود چه انسان قصد آن را کرده 

باشد چه نکرده باشد.

و  آرایش  و  عطر  از  استفاده  عدم  چهار: 
لباس نو

استفاده از عطرها و زیباساختن ظاهری 
خود می تواند به نشاط روحی انسان برای 

بهره وری بیشتر از زیارت کمک کند. 
امام  زیارت  مورد  در  دیگر  طرف  از 
دارد  وجود  متعددی  روایات  ع(  حسین)
که استفاده از عطر و هرگونه آرایشی جات 

را برای زائر ممنوع اعالم می کند.۲ 
یارت صرفا نجس نبودن لباس  در این ز
سفارش  نیز  آن  نوبودن  و  بوده  شرط 

نشده است.3 
که به ذهن بشر می رسد این  تنها چیزی 
است که فلسفه جعل این آداب متضاد، 
به  بیشتر  هرچه  شبیه شدن  و  تاسی 

صاحب زیارت است. 

پنج: نهی از خوب خوردن و سیراب شدن 

و  ع(  حسین) امام  تاریخ  نقل  طبق 
گرسنگی  و  تشنگی  اثر  در  فرزندانش 
شدند  متحمل  را  زیادی  سختی های 
به  عاشق  شبیه شدن  که  آنجایی  از  و 
معشوق شرط عشقبازی است، در آداب 
از  زیارات  دیگر  برخالف  کربال  زیارت 
خوب خوردن و خوب آشامیدن بسیار نهی 

شده است.۴ 
و  درد  از  کمی  الاقل  این راه  در  باید  زائر 
این  بچشاند.۵  خود  به  را  امامش  رنج 
هم  زندگی  در  امام  به  تاسی  از  غیر  امر 
می تواند به عنوان یک درس تربیتی مورد 

1.  مرتضی جوادی، فلسفه زیارت و آیین آن، انتشارات 
اسراء، 13۸۵، ص ۲۰9.

، ج 1۰1، ص 17۵. ۲.  بحاراالنوار
 ، الزائر عمده  الحسینی،  سیدحیدرالحسنی    .3

دارالمرتضویه، 13۴9 ق، ص ۲7.
۴.  ثواب االعمال ص ۸۰، وسائل الشیعه ج1 ص 3۰9.

۵.  کافی ج ۴ ص ۵۸7، ثواب االعمال ص ۸9.

استفاده قرار گیرد تا انسان بیشتر از آنکه به فکر خوراک مادی باشد، به فکر سیرکردن 
روح خود بیفتد. 

شش: نهی از مزاح و شوخی 

اگر چه که مزاح و شوخی می تواند به انسان نشاط داده و او را برای انجام کارهای طاقت فرسا 
آماده کند، اما در بعضی از موقعیت ها این امر نهی می شود. 

برای مثال وقتی برای مراسم ترحیم کسی می رویم، هر چند همه نیاز به نشاط دارند تا بتوانند 
کنند، اما مزاح و شوخی با حال صاحب عزا تناسبی نداشته و  کنند یا ابراز تاسف  کار 
بی احترامی محسوب می شود. از این رو در سفر کربال نیز برخالف دیگر زیارات به شدت از 

مزاح و شوخی نهی شده است.۶ 

هفت: خوفناک نشدن از تهدیدات دشمن

باید تمام  برود، عقال  انسان می خواهد  که  کلی هر سفری  و به طور  زیارتی  در سفرهای 
از  رو یکی  از این  آنها نیفتد.  کند در دام  را سنجیده و سعی  راه  احتماالت و خطرات 

مصادیق استطاعت در وجوب حج نیز استطاعت جانی و سهل بودن طریق است. 
 برخالف تمام زیارات، برای زیارت امام حسین روایات متعددی وجود دارد که تاکید می کند 
اگر زائر به دنبال ثواب بیشتری است، باید در این مسیر خود را بیشتر به دام خطرها و 

مشکالت بیندازد.7 
ع(  شاید بتوان گفت این حکم نیز از باب شبیه شدن هر چه بیشتر به خاندان امام حسین)
که در این مسیر چه سختی هایی را متحمل شده و با چه انسان های خطرناکی  است 

مواجه شدند.

هشت: پیاده روی با هروله

ع( از زائر  در امر زیارت باید با آرامش و بی سر و صدا حرکت کرد. در مورد زیارت امام حسین)
خواسته می شود تا با حالت اضطرار یعنی پابرهنه و هروله کنان و پر سر و صدا به سمت حرم 

حرکت کند یعنی دقیقا شبیه حالتی که انسان باید در سعی بین صفا و مروه داشته باشد.۸ 
این حالت هروله خود به خود به اندوه و حزن انسان می افزاید و امکان اینکه انسان بخواهد 
بخندد یا حواسش به امر دیگری معطوف شود را از او می گیرد. البته اگر این حالت به صورت 
دسته جمعی انجام شود، شکوه آن را صد برابر می کند؛ همانطور که ما در ایام اربعین شاهد 

آن هستیم.

نه: تحریک حس ظلم ستیزی و جهاد 

ع( و دیگر ائمه را  با یک بررسی سطحی می توان تفاوت میان متن زیارتنامه امام حسین)
تشخیص داد. در زیارتنامه های ائمه بیشتر فضایل آنها، درخواست حاجت و عرض ارادت 

به آنان محوریت دارد.
به عبارت ساده تر در زیارات ائمه بیشتر ُبعد تولی برای انسان بروز و ظهور می کند. برخالف 
ع( زائر اوال حسرت می خورد که چرا نتوانسته در کنار امام خود  اینها در زیارت امام حسین)

جهاد کند و ثانیا عهد می بندد که راه مبارزه با ظلم ایشان را ادامه دهد.9 
ع( رنگ و بوی تبری بیشتری نسبت به دیگر زیارات  به عبارت دیگر زیارتنامه امام حسین)
دارد؛ شاید بخاطر این است که دشمنان شیعه از رفتن مردم به زیارت کربال بسیار وحشت 

، ج 1۰1، ص 17۴. ۶.  وسائل الشیعه، ج ۸، ص 317- بحاراالنوار
7.  مرآت الکمال، ج 3، ص ۲31، کامل الزیارات باب ۴۵.

، ج 1۰1، ص 11۵ ۸.  نورالعین، ص۴7۰- بحاراالنوار
9.  کامل الزیارات، باب ۲3
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دارند چرا که می دانند در این زیارت چیزی جز درس جهاد و مبارزه به آنها داده نمی شود.

ده: ممنوعیت اقامت دائم در کربال

برخالف دیگر شهرهای زیارتی که سفارش به مقیم شدن در آنها شده است، در مورد کربال 
سفارشات اکید شده که انسان آنجا را وطن خود قرار ندهد.1 

ج( زیارت اربعین

ع( در روز اربعین ایشان یکی از مهمترین زمان هایی است که از طرف  زیارت امام حسین)
روایات ائمه، مورد تاکید قرار گرفته است. به صورت کلی احادیث اربعین حسینی را می توان 

به چند دسته تقسیم کرد:

یک: وقایع نگاری اربعین سال 61

این گروه گزارش هایی هستند که بر زیارت مزار سیدالشهداء)علیه السالم( در چهلمین روز 
شهادتشان یعنی بیستم صفر سال ۶1 هجری، داللت دارند که خود بر چند قسم هستند:

* زیارت جابربن عبداهلل انصاری

به نقل از عطیه کوفی، جابر بن عبداهلل انصاری از صحابی بزرگ پیامبر اسالم، در روز اربعین 
حسینی وارد کربال شده و بعد از غسل در فرات و پوشیدن لباس احرام، به زیارت قبر امام 

ع( مشرف شده است.۲ حسین)

* ورود کاروان اسرا به کربال 

به نقل از ابوریحان بیرونی و شیخ صدوق، کاروان اسرا به همراه حضرت زینب)س( و امام 
ع( در روز اربعین به منظور الحاق رئوس شهدا، وارد کربال شده اند.3 سجاد)

* هم زمانی زیارت جابر و اسرا

صاحب کتاب لهوف و دیگر کتب، روایاتی را در باب هم زمانی ورود جابر و کاروان اسرا به 
کربال در روز اربعین آورده اند.۴

نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که محققان و اندیشمندان در پذیرش این 
دسته از روایات هم نظر نیستند. 

آنچه در این میان باعث اختالف شده، قراین تاریخی و عقلی است که بازگشت اسرا به 
کربال در اربعین را غیرممکن می نماید. 

برخی گزارش ها حاکی از آن است که ابن زیاد اسیران اهل بیت)علیهم السالم( را در کوفه نگه 
داشت تا از جانب یزید کسب تکلیف کند که این کار حدود بیست روز وقت الزم داشت 

تا نامه یزید از شام برسد و اسیران روانه شام شوند. 

، ج 1۰1 ص 11۵، کامل الزیارات باب ۴۸ حدیث سوم. 1.  بحاراالنوار
، ج 1۰1، ص 3۲9، ح 1؛ بشاره المصطفی، ص 7۴؛ الحدائق الوردّیه، ج 1، ص  ، ص ۲۸۶؛ بحار األنوار ۲.  مصباح الزائر
، ج ۶۸، ص 13۰، ح ۶۲؛ مقتل الحسین علیه السالم للخوارزمی، ج ۲، ص 1۶7. 1۲9؛ تیسیر المطالب، ص 93؛ بحاراألنوار

3.  ابوریحان بیرونی، اآلثارالباقیه، ص ۴۲۲؛ األمالی للصدوق، النص، ص 1۶۸.
۴.  اللهوف علی قتلی الطفوف، النص، ص 19۶، مساّرالشیعه، ص ۴۶؛ مصباح المتهّجد، ص 7۸7.

یزید  است  حاکی  نیز  گزارش ها  برخی 
نگاه  شام  در  ماه  یک  مدت  به  را  ایشان 

داشت.۵ 
اما برخی از علما از جمله آیت اهلل قاضی 
طباطبایی کامًال مخالف این نگاه بوده و 

این همزمانی را تایید می کنند.

دو: سفارش به زیارت اربعین

گروه دوم، روایات مربوط به زیارت اربعین 
هستند. در بین روایات مربوط به زیارت 
زیارت  بر  که  )علیه السالم(  حسین  امام 
کید  مزار ساالر شهیدان در هر فرصتی تأ
به  نسبت  نیز  ویژه ای  توصیه های  دارند، 
زیارت مزار ایشان در مناسبت های خاص 
مانند شب های جمعه، نیمه شعبان، اول 
و نیمه ماه رجب، روز عرفه، اعیاد فطر و 

قربان و روز عاشورا وجود دارد.۶
امام  زیارت  خصوص  در  میان  این  در 
نیز  اربعین  روز  در  حسین)علیه السالم( 

روایاتی وجود دارد.7 
عسکری  حسن  امام  مثال  برای 
نشانه های  شمارش  در  )علیه السالم( 
مؤمن، پنج چیز را نشانه مؤمن می دانند که 
زیارت امام حسین در روز اربعین یکی از 

آنهاست.۸
روایت  این  داللت  در  خواسته اند  برخی 
خدشه وارد کنند و بگویند منظور از »زیاره 
است،  مؤمن  فرد  چهل  زیارت  االربعین« 
اما این به نوعی کج فهمی است و اهل فن 
می دانند اگر منظور حدیث، زیارت چهل 
مؤمن بود، می بایست الف و الم در ابتدای 

اربعین ذکر نمی شد و گفته می شد:
اما وقتی الف و الم عهد  اربعین«،  »زیاره 
زیارت  همان  می شود  معلوم  گردد،  ذکر 
اربعین معهود و معروف، مدنظر است که 
یکی از نشانه های ایمان و محبت نسبت 

به ائمه )علیه السالم( است. 

۵.  القبال، ج 3، ص 1۰۰.
زیارته  فضل  باب  ص ۴۲   ج ۶،  تهذیب االحکام،    .۶

علیه السالم.
7.  تهذیب األحکام)تحقیق خرسان(، ج ۶، ص ۵۲.

المزار  1۲۲؛  ح   ،۵۲ ص   ،۶ ج  تهذیب األحکام،    .۸
للمفید، ص ۵3؛ مصباح المتهّجد، ص 7۸۸؛ القبال، 

، ج 1۰1، ص 1۰۶، ح 17. ج 3، ص 1۰۰؛ بحار األنوار

در بین روایات مربوط به زیارت امام حسین )علیه السالم( که بر زیارت مزار ساالر 
شهیدان در هر فرصتی تأکید دارند، توصیه های ویژه ای نیز نسبت به زیارت مزار 
ایشان در مناسبت های خاص مانند شب های جمعه، نیمه شعبان، اول و نیمه ماه 

رجب، روز عرفه، اعیاد فطر و قربان و روز عاشورا وجود دارد.
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باتوجه به این که متوکل عباسی )م ۲۴7( 
در دهه چهِل سده سوم هجری، مزار امام 
حسین )علیه السالم( و خانه های اطراف را 
تخریب و زائران را از سفر به کربال منع کرد،1 
دچار  اربعین  زیارت  به خصوص  زیارت 
کندی و فترت شده بود و امام با این بیان، 
تالش کردند به مخاطبان گوشزد کنند که 
این زیارت نشانه شیعه است و باید دوباره 

احیاء شود و رونق گذشته خود را باز یابد. 

سه: فضیلت پیاده روی در زیارت

بخشی دیگر از روایات، روایاتی هستند که 
به فضیلت پیاده روی برای زیارت حضرت 

در ایام اربعین و دیگر ایام پرداخته اند. 
اینگونه  ثویر  بن  حسین  به  صادق  امام 
می فرمایند: کسی که از منزلش بیرون آید 
حسین  حضرت  قبر  زیارت  قصدش  و 
ابن علی )علیهماالسالم( باشد، اگر پیاده 
رود خداوند مّنان به هر قدمی که برمی دارد 
یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او 
محو می فرماید تا زمانی که به حائر برسد 
و پس از رسیدن به آن مکان شریف حق 
تبارک وتعالی او را از رستگاران قرار می دهد 
تا وقتی که مراسم و اعمال زیارت را به پایان 
فائزین  از  را  او  هنگام  این  در  که  برساند 
اراده  که  زمانی  تا  می فرماید  محسوب 

مراجعت کند.۲

1.  تاریخ الطبرى، ج 9، ص 1۸۵.
و  التاسع  الباب   ،13۲ ص  النص،  کامل الزیارات،    .۲

چهار: فضیلت زیارت با خوف 

در برخی روایات نیز زیارت با خوْف دارای ارزش واال بیان شده است. این دسته روایات 
هم با تاریخ زیارت های اربعین مرتبط است و هم با شرایط سختی که ممکن است برای 
برخی زوار پیاده اربعین مثل زنان باردار یا خانواده های زائرِ دارای فرزند خردسال رخ بدهد، 

مناسبت دارد. 
ع( در این باره می فرمایند:  باقرالعلوم)

هرقدر در زیارت خوف بیشتر باشد ثواب در آن به مقدار خوف و هراس تو است و کسی 
که در زیارتش خائف و بیمناک باشد، در روزی که مردم برای حساب پروردگار عالمیان 
به  پا می خیزند حق تعالی او را در امان قرار داده و خوف و وحشت او را برطرف می کند و با 
آمرزش گناهان برگشته و فرشتگان بر او سالم نموده و نبی اکرم به زیارتش آمده و برای او دعا 
می فرمایند و به واسطه نعمت الهی حالش دگرگون شده و فضلی که هیچ مکروه و بدی با آن 

همراه نیست شاملش شده و به دنبال آن رضوان خدا نصیبش می گردد.3

پنج: فضیلت انفاق در راه زیارت

برخی روایات ناظر به انفاق کردن در راه زیارت امام حسین علیه السالم است. این دسته از 
روایات را می توان به خادمین و موکب داران اربعینی مرتبط دانست. 

برای مثال امام صادق می فرمایند: در مقابل هر درهمی که شخص در راه این زیارت انفاق 
کند هزار و هزار ... و همین طور شمردند تا به ده هزار رسید، منظور می گردد و به همین مقدار 
درجه اش را باال می برند و رضایت و خشنودی حق تعالی از وی و دعا حضرت محّمد 
م و امیرالمؤمنین و حضرات ائمه علیهم السالم برای او بهتر از آن 

ّ
ی اهلل علیه و آله و سل

ّ
صل

می باشد.۴

2. توصیف تاریخی

گذشته بوده و اختصاص به زمان خاصی  که از  زیارت با پای پیاده، بزرگداشتی است 
ندارد. همان گونه که نقل شده، حضرت آدم هزار بار به زیارت خانه خدا رفت، در حالی که 
این مسیر را به وسیله قدم هایش پیمود   و این شیوه، اختصاص به دین و فرهنگ خاصی 

األربعون ثواب من زار الحسین ع راکبا أو ماشیا و مناجاه اهلل لزائره.
3.  همان، ص 1۲۸.
۴.  همان، ص 1۲9.
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گاه در نبرد با  که هر  ، پادشاه روم با خدا پیمان بسته بود  که قیصر هم ندارد؛ همان گونه 
امپراتوری ایران پیروز شود، به شکرانه این پیروزی بزرگ، از مقر حکومت خود)قسطنطنیه(، 
پیاده به زیارت بیت المقدس برود و پس از پیروزی، به نذر خود عمل کرده و پای پیاده 

رهسپار آنجا شد.
ع( با پای پیاده،  ( از نقل های تاریخی این گونه به دست می آید که تشرف به بارگاه ائمه اطهار
گرفته ولی در  از زمان حضور ائمه رایج بوده و در نقاط مختلف سرزمین اسالمی صورت 
قرن های گوناگون اسالمی و به مقتضای حکومت های مختلف، مشکالت بسیاری به خود 

دیده است.1
حاکمان حکومت های شیعی مانند حکومت آل بویه و حکومت صفویه، به این سنت 

حسنه اقدام کرده و سعی در تبلیغ آن بین شیعیان داشته اند. 
بنا به نوشته ابن جوزی، جالل الدولة، یکی از نوادگان عضدالدولة، در سال ۴31 ه. ق با 
فرزندان و جمعی از یاران خود برای زیارت، رهسپار نجف شده و از خندق شهر کوفه تا مشهد 

ع( در نجف را که یک فرسنگ فاصله بود، پیاده و با پای برهنه پیمود.  امیرالمؤمنین)
در زمان حکومت صفویه نیز اهتمام بسیاری بر زیارت با پای پیاده صورت گرفته است. شاه 
عباس صفوی و علمای بزرگ عصر ایشان همچون مرحوم شیخ بهایی، برای رواج فرهنگ 
زیارت در بین مردم، در سال 1۰۰9 ه. ق از اصفهان عزم مشهد کرده و با پای پیاده به زیارت 

ع( رفت.۲  امام علی بن موسی الرضا)
ع(، اهتمام بسیار زیادی به این سنت حسنه  ( ، به تأسی از ائمه اطهار علما و بزرگان نیز
داشته اند و نقل شده که زیارت کربال با پای پیاده، تا زمان مرحوم شیخ انصاری مرسوم بوده 
و حتی نقل شده که ایشان طبق نذری که داشته، با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی 
ع( رفته اند و مرحوم آخوند خراسانی نیز به همراه اصحابشان با پای پیاده به زیارت  الرضا)

کربال مشرف می شدند. 
میرزا حسین نوری اهتمام بسیاری به این امر مهم داشته و هر سال در روز عید قربان به همراه 
، سه  ع( به پیاده روی از نجف تا کربال اقدام می کردند و این سفر جمعی از زائرین امام حسین)

روز به طول می انجامید.
سید محمدعلی قاضی طباطبایی در کتاب تحقیق درباره اربعین سیدالشهداء، زیارت 

، تاریخ کربال و حایر حسینی علیه السالم، ص ۸۶. 1.  عبدالجواد کلیددار
۲.  ابن الجوزی عبدالرحمن بن علی بن محمد، المنتظم فی تاریخ الملوک و األمم، ج ۸، ص 1۰۵

امام حسین در روز اربعین را سنت و رفتار 
که  دانسته  ائمه  زمان  از  شیعیان  مداوِم 
در زمان بنی امیه و بنی عباس نیز به این 

حرکت پایبند بوده اند. 
که پس از دوره شیخ انصاری  گفته شده 
این سنت فراموش شده و محدث نوری 
آیت هللا العظمی  است.  کرده  احیا  را  آن 
سید محمود شاهرودی یکی از اساتید و 
مدرسان با نفوذ معنوی حوزه نجف است 
 ، معاصر دوران  در  مرسوم  پیاده روی  که 

مدیون تالش ایشان است.3 
با  را  کربال  ایشان حدود ۲۶۰ مرتبه ، مسیر 
پای پیاده پیموده و در این سفر معنوی، 
را  ایشان  و شاگردان،  اطرافیان  از  جمعی 

همراهی می کردند. 
در  ساکن  روحانیون  بین  چنان   ، امر این 
نجف اشرف رواج پیدا کرده بود که غالب 
طالب بارها مسیر این شهر تا بارگاه امام 
در  حتی  و  پیموده  پیاده  را  ع(  حسین)
گروه هایی  نیز  عرفه  و  اربعین  زمان  غیر 
حرکت  کربال  سمت  به  پیاده  طالب،  از 

می کردند.۴
عراق،  بعث  دولت  کارآمدن  روی  با 
مخالفت  در  را  جدیدی  باب  حکومت 
کرد.  با این حرکت آیینی و مذهبی آغاز 
شمسی،   13۵۵ و  قمری   1397 سال  در 

محمود  سید  العظمی  آیت اهلل  مبارزات  و  زندگی    .3
حسینی شاهرودی به روایت اسناد، ص ۴1.
۴.  جواد محدثی، فرهنگ زیارت، ص ۶7.
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استاندار نجف مامور شد تا جلوی هرگونه 
کربالی  به سمت  برای پیاده روی  تجمع 

معال را بگیرد. 
در  و  نجف  شهر  در  امنیتی  نیروهای 
مسیر با مردم عزادار که در حرکت بودند، 
به  را  آنان  از  یادی  ز تعداد  و  شده  درگیر 

شهادت رساندند. 
آیت اهلل  همچون  نیز  شیعه  علمای 
محمدباقر صدر و سید محمدباقر حکیم 
از مردم، مورد نفرت  بخاطر دفاع تمام قد 
گرفتند.  و اهانت و تعرض حکومت قرار 
جنایت رژیم بعث در این انتفاضه خونین، 
باعث شد تا مردم عراق و جامعه شیعی، 
بیش از پیش نسبت به این مراسم آیینی 
تعصب پیدا کرده و با درس گرفتن از روحیه 
هرساله  ع(  حسین) امام  ضداستکباری 
علیرغم وجود محدودیت ها، پای در این 

مسیر بگذارند.1
جهانیان  بعث،  رژیم  سقوط  با  و  امروزه   
شاهد بزرگترین اجتماع مذهبی با حضور 
اربعین  ایام  در  نفر  ۲۰میلیون  از  بیش 

حسینی هستند. 
مختلف  کشورهای  از  که  جمعیت  این 
عراق  سمت  به  غیراسالمی  و  اسالمی 
و  واحد  شعار  با  همه  می شوند،  گسیل 
مقصد واحد، تمام سختی ها و کمبودهای 
و  خریده  جان  به  را  مسیر  این  در  موجود 
خود را در امواج شور و شعور زائران اربعینی 

غرق شده می بینند. 
مردم کشور عراق نیز به پاس میهمان نوازی، 
نمایش  به  خود  از  را  شایسته ای  میزبانی 
گذاشته و با تمام توان و امکانات رفاهی 
کربال  زائران  به  خدمت رسانی  به  خود 

مشغول می شوند.
هرساله در ایام اربعین تحقیقات زیادی در 
باب توصیف و تحلیل کنشگری زائران از 
طریق مصاحبه و پرسشنامه های مختلف 
به  نتایج قابل توجهی  و  صورت می گیرد 
عمل می آورد. برای مثال در یک تحقیق، 
برای  زائران  ترغیب  عوامل  و  زمینه ها 

1.  مصاحبه مرکز اسناد انقالب اسالمی با صفاءالدین 
تبرائیان، مروری بر تاریخچه پیاده روی اربعین، ۲3 مهر 

.139۸

منابع
، دارالمرتضویه، 1349 ق. ، عمده الزائر 1. الحسنی الحسینی، سید حیدر

.1387 ، 2. امینی، عبدالحسین، آداب کوی جانان، ترجمه محسن رجبی، نشر مشعر
یارت، مرکز پژوهش های اسالمی صدا  3. باقریان موحد، سیدرضا، فرهنگ و آداب ز

و سیما، 1387.
، شماره ۶8،  4. بد، مهدیه ، فهم تجربه زیسته زائران در پیاده روی اربعین، مجله باغ نظر

بهمن 1397.
، انتشارات دلیل ما،  یارت و معرفت زائر 5. بندانی نیشابوری، عبدالحسین ، ادب ز

.1380
یارت زائران، فصلنامه  ۶. تاج بخش، غالمرضا، پیاده روی اربعین و معنایابی کنش ز

تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 50، تابستان 1399.
7. تبرائیان، صفاءالدین، مصاحبه با مرکز اسناد انقالب اسالمی، مروری بر تاریخچه 

پیاده روی اربعین، 23 مهر 1398.
8. تبرائیان، صفاءالدین، مصاحبه با مرکز اسناد انقالب اسالمی، مروری بر تاریخچه 

پیاده روی اربعین، 23 مهر 1398.
یارت و آیین آن، انتشارات اسراء، 1385. 9. جوادی، مرتضی، فلسفه ز

آن،  کالسیک  و ریشه های  ، جورج، مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر  یتزر ر  .10
ترجمه شهناز مسمی پرست، نشر ثالث، 1394.

، انتشارات دارالکتاب االسالمیه، 1411 ق، ج 97. ، بحاراالنوار 11. مجلسی، محمدباقر

شرکت در این پیاده روی اینگونه برشمرده شده است:۲
ع( به منظور پاالیش معنوی نفس؛ 1. هم ذات پنداری با امام حسین)

۲. ادای دین به امام بخاطر توجه وافر ایشان به حوائج مشتاقان؛
3. ارضای عواطف به شکل تمام آن در بستر پیاده روی اربعین؛

۴. میل به هویت یابی ذیل اجتماعی خاص و تمایل به همبستگی با دیگر اعضای گروه؛
؛ ۵. آشنایی با خرده فرهنگ های دینی موجود در بطن زندگی اقوام دیگر

۶. پایین بودن هزینه های سفر اربعین در مقایسه با سایر سفرها؛
7. قدرت نمایی بین المللی شیعی برای مقابله با دشمنان اسالم.

برخی از محققین نیز با اخذ مصاحبه از زائران اربعینی، از توشه و نتیجه این سفر برای آنان 
3: سوال می کنند؛ برخی از این نتایج به نقل از این افراد عبارتند از

1. احساس انجام و اقامه یک تکلیف شرعی؛
۲. فهم بهتر مقوله وحدت انسان ها در بستر ظهور منجی؛

3. اذعان به کم بودن درک معنوی و لزوم تحقیق بیشتر در باب معارف؛
۴. احساس سبکی روح و عدم امتداد خستگی سفر در زندگی؛

۵. شکستن هیمنه دشمن در نظرگاه فرد و کسب غرور دینی نسبت به اقتدار امت اسالمی؛
۶. عادی شدن کارهای دشوار همچون پیاده روی طوالنی در گرما و سرما؛

7. ملکه شدن عنصر انفاق و بخشندگی به دیگران در زندگی؛
۸. احساس همدردی با مردم مظلوم و ستمدیده عراق.

، شماره ۶۸، بهمن 1397. ۲.  مهدیه بد، فهم تجربه زیسته زائران در پیاده روی اربعین، مجله باغ نظر
3.  غالمرضا تاج بخش، پیاده روی اربعین و معنایابی کنش زیارت زائران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره ۵۰، 

تابستان 1399.
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فصل سوم

منشاءنقدوآسیبشناسیپیادهرویاربعین

نویسندگان
سید محمد مهدی شرف الدین 

محمدمهدی کریم پور



و  دلسوزان  دغدغه  تاکنون  دیرباز  از 
مصلحان دینی مسئله آسیب ها و به ویژه 
است.  بوده  دینی  مناسک  تحریف های 
آنان تالش های ارزنده ای برای زدودن غبار 
تحریف از چهره این مناسک کرده و این 
کار همواره سرلوحه فعالیت های علمی و 
رفتاری آنان بوده است. برخی از این افراد 

: عبارتند از
1. محدث نوری1)1۲۵۴ _ 13۲۰ ه. ق(

وی کتاب لؤلؤ و مرجان را در سال )1319 ه_ 
ق( یک سال قبل از وفاتش به درخواست 
که رایج  عده ای نوشت تا برای تحریفاتی 
شده بود و هر روز بردامنه آن افزوده می شد، 

چاره ای باشد. 
میرزای نوری، اولین کسی است که نظراتش 
ک سازی  پا و  روضه خوانی  اصالح  درباره 
قیام امام حسین علیه السالم از تحریف 
را به صورت مکتوب و در اثر مستقلی به 

نگارش درآورد. 
استاد شهید مطهری در چند جای کتاب 
نام  ارزشمند  اثر  این  از  حماسه حسینی 
برده و از آن به نیکی یاد کرده است: »لؤلؤ و 
مرجان... چنین کتابی شاید در دنیا وجود 
که در نوع  نداشته باشد.« »لؤلؤ و مرجان 

خود کتاب بی نظیری است و از یک تبحر واقعی مؤلف مرحومش حکایت می کند.« در 
جای دیگری نیز می گوید: »این کتاب با اینکه کتاب کوچکی است اما فوق العاده کتاب 

خوبی است.«1
۲. سید محسن امین عاملی )1۲۸۴ _ 1371 ه_ ق(

وی صاحب کتاب ارزشمند اعیان الشیعه است و بیشتر با این اثر شناخته می شود. ایشان 
همچنین در مبارزه با آسیب ها و تحریف های سوگواری سیدالشهداء علیه السالم فعالیت های 
چشمگیری را انجام داد و در دوره حیات خود توانست جریان مبارزاتی ضد تحریف های 

سوگواری را شدت بخشد و سید ابوالحسن اصفهانی در حمایت او به میدان آمد. 
تالش های او تا آن روز سابقه کمتری داشت و توانست پرسش های جدی در برابر برخی 
رفتارها طرح نماید که به اسم سوگواری انجام می گرفت. او موافقان و مخالفان را وادار به 
ع( شش اثر را در مقاطع مختلف،  بازخوانی برخی آیین ها کرد و درباره سوگواری امام حسین)

به نگارش درآورد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ع( و در ذکر  الف( لواعج االشجان؛ این اثر در سال 13۲9 )ه_ ق( درباره قیام امام حسین)

مصیبت های سیدالشهداء نوشته شد.
نیه؛ این کتاب در ۵ جلد در سال های 13۴۰ _ 13۴۵ به نگارش درآمد.  ب( المجالس الّسَ
هدف از تألیف این اثر تصحیح اخبار نادرستی است که در مجالس سوگواری به ائمه 

علیهم السالم نسبت می دهند.
ج( التنزیه اِلَعمال الشبیه؛ این کتاب در سال 13۴۶ نگاشته شد و آخرین اثر در این باره 

است. کتاب در بردارنده نظرهای سید محسن امین در عاشوراپژوهی است.
3. شهید مطهری

حرکت های اصالحی شهید مطهری در فرهنگ عزاداری هم به لحاظ گستره و هم میزان 
از  برخاسته  شخصیتی  مطهری  شهید  است.  بخش  این  در  مستقلی  فصل  اثرگذاری، 

، ج 17، صص ۶13 _ ۵91 _ 7۸ _ 71 . 1. .  شهید مطهری، مجموعه آثار

 آیت اهلل سید علی خامنه ای  		

سید محسن امین عاملی  		 شهید مرتضی مطهری  		
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یک: اشرافی گری و اسراف 

بر  وارده  انتقادات  مهمترین  از  یکی 
ظهور   ، حاضر حال  در  اربعین  منسک 
این  متولی  نام  به  که  است  طبقه ای 
رویداد، پازل سبک زندگی اشرافی خود را 

کامل می کنند.
کفش چند میلیونی مخصوص  لباس و 
گران قیمت هواپیما و  اربعین، بلیط های 
 ، دستمزد میلیونی مداحان در این مسیر
با  که  است  زندگی  سبک  از  نمونه هایی 
توسل به دین، ضمن مشروعیت بخشی به 
خود، پدیده ای به نام بورژوازی مذهبی را 

شکل داده  است؛ 
که در سایه  این سبک از زندگی اشرافی 
است،  کرده  بازتعریف  را  خود  مذهب 
به صورت آفتی برای برخی درآمده و آنها 
را به فکر تامین مقاصدی غیر از ترویج 
ع(  حسین) امام  پاسداشت  یا  دین 

انداخته است. 
این در حالی است که مهمترین پیام قیام 
عاشورا مبارزه با سرمایه داری و اشرافی گری 
بوده و انقالب اسالمی نیز با همین شعار پا 

به عرصه سیاست و حکمرانی نهاد.۲

دو: عدم اختصاص هزینه مناسک به فقرا 
و نیازمندان

مورد  در  رایج  بسیار  شبهات  دیگر  از 
لزوم  عزاداری،  و  عاشورایی  مناسک 
اختصاص  و  مراسمات  تعطیل کردن 
جامعه  نیازمندان  و  فقرا  به  آنها  هزینه 
مشکالت  دلیل  به  متاسفانه  است. 
اقتصادی فراوان موجود در جامعه، تعداد 
فزونی  روز  به  روز  کشور  نیازمندان  و  فقرا 
آنان  به  یاری رساندن  وجوب  بر  و  یافته 

افزوده می شود.
از  برخی  اربعین  و  محرم  ایام  در  هرساله 
منتقدین بر این مساله پافشاری می کنند 
که به جای خرج هزینه های مختلف برای 
عزاداری و برپایی مناسک مختلف، بهتر 
اعطا  نیازمندان  به  را  ثروت  این  تا  است 

کرده و فقر را از چهره جامعه بزداییم.

۲.  . یادداشت با عنوان »به نام عزاداری به کام سرمایه دار 
«، حسین خدایاری، خبرگزاری ایرنا 

پایگاه حوزه علمیه است که تفکرات فلسفی و عقالنی عمیقی دارد، تالش های او را در 
کرد که حاصل آن  سخنرانی های ایشان در سال های 13۴۶تا13۵۶ می توان جست وجو 

مجموعه ای سه جلدی به نام حماسه حسینی است. 
در بحث تحریف ها، هم به تحریف لفظی پرداخته، هم تحریف های معنوی را مطرح کرده 
است. وی دو گروه عوام جاهل و عالمان خاموش را مسئول می داند و بر آنان خرده می گیرد و 
ع( ، فلسفه سوگواری،  به شدت از انحطاط اندیشه های مربوط به فلسفه قیام سید الشهداء)
برداشت های عوامانه از قیام، و ورود شیوه ها و مسائل غیردینی و ناهمخوان با روح تعالیم 

دینی و اسالمی اظهار گالیه می کند.
۴. مقام معظم رهبری

کید دارند.  ایشان همواره بر سوگواری هدف دار و پیرایه از آسیب های لفظی و معنوی تأ
سخنرانی ایشان در سال 1373 را می توان نقطه عطفی در پیرایش فرهنگ سوگواری از 

تحریف ها دانست. 
ایشان به طور جدی درباره آسیب ها و تحریف های عاشورا، به ویژه مراسمی همچون قمه زنی 
هشدار دادند. گفتنی است، نگرش ایشان دربردارنده هر دو ُبعد لفظی و معنوی بوده است. 

چنان که در جایی چنین می گویند: 
ع( وحفظ فرهنگ آن توانستیم نظام اسالمی را در جامعه خود به  »ما به برکت امام حسین)
ع(  وجود آوریم. علمای دین، مبلغان و ذاکرین باید مسئله عاشورا و مصایب امام حسین)
را به صورت یک مسئله جدی و اساسی مورد توجه قرار دهند و در این راه حادثه کربال را از 
بیراهه ها مضر و خالف واقع جدا سازنده و پس از خالص کردن آن با انواع هنرهای بیانی، 
به ذکر این مصیبت بزرگ بپردازند. این حادثه پشتوانه یک نهضت است و باید آبرومند، پر 

طپش و پرقدرت باقی بماند«.1
رشد چشمگیر مناسک دینی در چند سال اخیر مثل پدیده پیاده روی اربعین و برخی 
مناسک این چنینی، عده ای را بر آن داشته تا با هدف آسیب شناسی این مناسک، با 

انگیزه ای جدی تر به سراغ بررسی مبانی، آثار و کارکردهای آنها بروند.
کرد،  که می توان آقای محسن حسام مظاهری را به عنوان سردمدار آنها معرفی  گروه  این 
سایه مناسک عزاداری موجود را بر سر جامعه بشری سنگین تصور کرده و سعی دارند تا 

مخاطرات پر و بال دادن به این مناسک را نمایان سازند. 
البته آنها نیت یکسانی در انتقاد از مناسک این چنینی نداشته و مدل های مختلفی را 
در پیش می گیرند. برخی از آنها سعی دارند تا با دوگانه سازی های مختلف، مناسک را در 

مقابل معارف قرار داده و از افول دینداری معرفت اندیش سخن بگویند. 
گروهی دیگر قصد دارند تا اعتبار تاریخی روایت ها و ارجاعات تاریخی مناسک نوظهور را 
زیر سوال ببرند و عده ای دیگر می کوشند تا از مرجعیت جامعه مداحان و سخنرانان به 

جای روشنفکران، انتقاد کنند. 

1. نقدهای وارد بر منسک اربعین

نقدهای وارده بر مناسک عزاداری و از جمله پیاده روی اربعین از سوی این گروه، در یک 
حیطه نبوده وحوزه های مختلفی را شامل می شود. در این جا به برخی از مهمترین حوزه ها 

اشاره خواهیم کرد:

الف( نقدهای اقتصادی

در مورد مسائل اقتصادی، دو نقد جدی از سوی منتقدین پدیده اربعین، مطرح می گردد:

1. .  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون در آستانه ماه محرم، 13۶۸/۰۵/11
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کارکردهای تعظیم شعائر حسینی به مراتب بیشتر خواهد بود و ما را زودتر به هدف نهایی 
ع( قله ای است که افراد را به خود جذب می کند و موجب تحول آنان  می رساند. امام حسین)
می شود. حال که این قله موجود است، باید اسباب جذب مردم را به سمت آن فراهم کرد و 

این اسباب می تواند، اطعام عزاداران باشد. 
ثالثا بسیاری از هزینه های خرج شده برای مراسمات عزاداری، توسط خود مردم و با اختیار 

خودشان تامین شده و فارغ از دستور یا ابالغ دولتی می باشد. 
رابعا برپایی مناسک عزاداری، آثار اجتماعی زیادی را برای جوامع بشری به همراه دارد که از 

جمله آنها می توان به شناسایی فقرای موجود توسط قشر ثروتمند اشاره کرد. 
خامسا امت مسلمان غیر از فقر مادی، از فقر فرهنگی و معنوی نیز رنج می برد که صرفا با 

پاسداشت مناسک دینی و عاشورایی می توان امید به رفع آن داشت.1

ب( نقدهای اجتماعی

حوزه مسائل اجتماعی، دیگر حوزه ای است که انتقادات نسبت به پدیده اربعین را در خود 
جای داده و نیاز به بررسی جدی دارد. در این بین می توان به چند مورد اشاره کرد:

یک: مردم آزاری و تخریب اموال عمومی

یکی از مسائلی که ممکن است در خالل برگزاری اینگونه مراسمات مغفول بماند، توجه به 
این اصل است که عزاداری نباید به مردم آزاری منتهی شود. 

روال عادی  و  کلی فعالیت  که به طور  اربعین در عراق باعث آن می شود  ی  پیاده رو
زندگی مردم این کشور مختل شده و آسیب هایی به زیرساخت های عمرانی و طبیعی 

آن وارد شود. 
َپرسه زدن  جوانان در اطراف منازل مسکونی، ترافیک های آزاردهنده در جاده ها، سر و صدای 
بلندگوها و موکب ها و همچنین خلق صحنه های فجیع و مشمئزکننده ای مثل قمه زنی 
و به راه انداختن خون قربانی، موجبات اذیت مردم را فراهم آورده و مصداقی از مردم آزاری 

اجتماعی به حساب می آید.

دو: برجسته سازی اختالفات فرقه ای

برجسته سازی اختالف تاریخی با اهل سنت، توسعه  ادبیات و آیین های ناظر به سب و لعن 
بزرگان اهل سنت، رشد گسترده  غلو و ادبیات غالیانه در عزاداری ها و محافل مذهبی همه و 
همه از عواملی هستند که اختالفات فرقه ای و اجتماعی را تشدید کرده و موجبات انتقاد از 

مناسک شیعی مثل اربعین را فراهم می آورند. 
عده ای امروزه این مناسک را به فرصت مغتنمی برای عقده گشایی مذهبی تشبیه می کنند 
که می توان از آن در مسیر منکوب سازی فرق دیگر اسالمی استفاده کرد؛ غافل از اینکه جز 
تعداد معدودی ازحنفی ها، تمام رهبران و پیروان شافعی و حنبلی به سوگ عزای حسین و 

عاشوراییان حسین نشسته و در پیاده روی اربعین شرکت می کنند. 

1. مصاحبه با عنوان »عزاداری و هزینه هایش«، حسین ابراهیمی، وبسایت شفقنا.

مالحظاتی بر نقدهای اقتصادی

خونگرم  مردم  اربعین،  ایام  در  هرساله 
عراق، اقدام به تهیه غذای نذری و تجهیز 
مکان های مخصوص عزاداری می کنند. 
بیشترنذرهای مردم در این ایام به صورت 
مسیر  در  رو  این  از  است؛  غذایی  مواد 
پیاده روی کمتر زائری را می توان یافت که 

گرسنه یا تشنه بماند. 
، نه تنها مشکلی ندارد بلکه  تا اینجای کار
کارکردهای مثبِت پنهان و آشکاری نیز بر 

آن مترتب است؛ 
ارزش های  از  بارز  نشانه ای  نذری دادن 
که  است  اسالمی  و  انسانی  اجتماعی، 
تقرب  جمعی،  باورهای  تقویت  بر  افزون 
هرچه بیشتر به خدای متعال و اهل بیت را 

در پی دارد؛ 
و  چشم  و  اسراف  زیاده روی،  مشکل  اما 
هم چشمی، ریخت و پاش و سفره هایی 
است که از حضور مستحقین در پای آنها 
برخی  دامن  متأسفانه  که  نیست  خبری 
محافل سوگواری را گرفته و آنها را به چنین 

آسیبی گرفتار ساخته است. 
گناه  که  این  از  غیر  اسراف کردن 
شبهه  نیز  نذر  قبولی  در  است،  بزرگی 
عمل  برای  بزرگی  آفت  و  می آورد  پدید 
پیامدهای  و  می شود  شمرده  عبادی 

منفی نیز دارد. 
فرهنگ  پذیرایی  گونه  این  آن،  بر  عالوه 
ایجاد  و  اسراف  سوی  به  را  جامعه 
ناهنجاری های اجتماعی سوق می دهد. 

است  ممکن  که  آسیب هایی  علیرغم 
برای  مختلف  هزینه های  خرج  طی  در 
اوال  که  دانست  باید  آید،  پیش  عزاداری 
کمک به فقرا و برپایی مناسک عزاداری 
هیچ منافاتی با یکدیگر نداشته و هرکدام 
لذا  باشند؛  دیگری  مکمل  می توانند 
پرداختن به یکی هیچگاه موجب غفلت 

از دیگری نخواهد شد. 
معصومین،  ائمه  تمام  اعتراف  به  ثانیا 
پاسداشت  گروی  در  اسالم  دین  بقای 
مناسک دینی است و این یعنی علیرغم 
و  آثار  فقرا،  به  کمک  ارزشمندبودن 

کمک به فقرا و برپایی مناسک عزاداری هیچ منافاتی با یکدیگر نداشته و هرکدام 
می توانند مکمل دیگری باشند؛ لذا پرداختن به یکی هیچگاه موجب غفلت از 
دیگری نخواهد شد. مضاف بر اینکه به اعتراف تمام ائمه معصومین، بقای دین 
اسالم در گروی پاسداشت مناسک دینی است و این یعنی علیرغم ارزشمندبودن 
کمک به فقرا، آثار و کارکردهای تعظیم شعائر حسینی به مراتب بیشتر خواهد بود 

و ما را زودتر به هدف نهایی می رساند.
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اعتراض باز نمی کنند. امروزه نیز پیاده روی 
اربعین به یکی از ارکان اصلی امت اسالمی 
تبدیل شده و دوست و دشمن به عظمت 

و جایگاه آن اعتراف می کنند.
این  با  جامعه  یا  مردم  بین  دوگانه سازی 
مراسم از آنجایی واضح البطالن است که 
تمام بخش های آن، توسط خودم مردم و 

جامعه خلق و هرساله بازتولید می شود. 
از این رو نمی توان به طور کلی وجود هرگونه 
از مراسمات عزاداری را برهم زننده آرامش و 

امنیت اجتماعی جامعه دانست. 
در  اجتماعی  آسیب های  وجود  البته 
برخی از این مراسمات بر کسی پوشیده 
مثال  برای  دارد.  اصالح  به  نیاز  و  نبوده 
که امروزه پا را فراتر از یک  مقوله قمه زنی 
معضل گذاشته و وارد فاز بحرانی شده، 
تصویری  معرفی  برای  سوژه ای  عنوان  به 
غلط از مسلمانان به طور عام و شیعیان 
غربی  رسانه های  توسط  ویژه  طور  به 

تبدیل شده است. 

ج( نقدهای سیاسی

بر  وارد  نقدهای  محوری ترین  از  یکی 
مراسم اربعین از سوی تحلیلگران، طعنه 
به مقاصد سیاسی نهفته در دل آن است. 
به اعتقاد منتقدین، حکومت های مستقر 
این  از  سوءاستفاده  با  عراق  و  ایران  در 
به پیشبرد مقاصد سیاسی خود  مراسم، 
ابزاری  را  مراسمات  این  و  گزیده  همت 

برای اهداف خود کرده اند. 
این انتقاد، در قالب دو نوع دوگانه سازی 

توسط منتقدین بیان شده است:

یک: دوگانه قرائت مردمی و حکومتی از 
عاشورا و اربعین1

دو  کم  دست  امروزه  که  معتقدند  برخی 
قرائت کلی در سطح مناسبات اجتماعی 
و  پیرامون حادثه عاشورا  ایران  در جامعه 

مراسم اربعین در جریان است. 
قرائت اول ریشه در روایت خاص و رسمی 
متن  با  دوم،  روایت  و  دارد  حاکمیت 

جامعه«،  و  سیاست  »عاشورا،  عنوان  با  یادداشت   .1
توحید علیزاده، وبسایت ایرام.

سه: خسته کردن افکار عمومی از دین و مناسک

گسترش مناسک عزاداری با عناوین و القاب و نام گذاری های مختلف شاید برای آن 
ع( دارند، قابل قبول باشد، اما برای  بخش از شهروندانی که ارادت بیشتری به امام حسین)
افکار عمومی تطویل و تسلسل آن می تواند ناخوشایند باشد. بدیهی است هر شهروندی 
ع( در هرلحظه از روز و شب به راز و نیاز و عزاداری  می تواند با انگیزه عشق به امام حسین)

بپردازد، اما نمی توان به این بهانه، فضاهای عمومی شهر را محدود کرد. 
این که انتظار داشته باشیم عالوه بر دهه اول محرم، در ایام اربعین نیز کل جامعه و افکار 
عمومی معطوف به عزاداری باشد، نه با باورهای دینی و نه با مالحظات اجتماعی و روانی 
رسمی  به صورت  ع(  حسین) امام  عزاداری  ایام  است  شایسته  ندارد.  سازگاری  امروزی 
به همان اصل حادثه بسنده شود تا فضاهای عمومی مثل سینماها، سالن های تئاتر و 
سایر مراکز تفریحی و خدماتی در این ایام شاهد رکود و محدودیت نباشند وحرمت امام 

ع( از سوی همه اقشار مردم، پاس داشته شود. حسین)

چهار: الگوگیری از ادبیات عزاداری استودیویی

که مقام  مسئله محتوا و سبک در نوحه خوانی ها و اشعار از جمله نکات مهمی است 
معظم رهبری و دیگر علمای شیعی در سال های اخیر به آن تاکید زیادی داشته اند. یکی 
از آسیب هایی که برخی از تحلیلگران برای پدیده اربعین بیان می کنند، الگوگیری فضای 
فرهنگی ایران از مدل استودیویی مداحی در عراق است که موجب سخیف شدن ادبیات 

عزاداری در کشور خواهد شد.

پنج: برهم زدن بهداشت عمومی جامعه

یکی دیگر از معضالت اجتماعی مناسک عزاداری و مراسم اربعین، برهم زدن بهداشت 
که افرادی وظیفه دارند در بهبود وضعیت بهداشتی شهر  عمومی جامعه است. اگرچه 
تالش کنند و برای این کار دستمزد می گیرند؛ اما این امر دلیل قانع کننده ای برای ریختن 
زباله ها و لیوان های یک بار مصرف در سطح شهر نیست. در ایام اربعین حجم زیادی از 
زباله های پالستیکی و غیرپالستیکی تولید شده و فضای عمومی دو کشور ایران و عراق 

را مخدوش می سازد.

مالحظاتی بر نقدهای اجتماعی

هر جامعه ای بنابر ارزش ها و قوانین خود، مراسمات، جشنواره ها و کارناوال هایی را برگزار 
می کند و تمام افراد)چه موافق و چه مخالف( با علم به ارزش بودن آن برنامه ها، لب به 
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در واقع در قرائت غیررسمی، حادثه کربال، به مثابه راهی برای دستیابی به عدالت و آزادی 
که در آن ستایش از قدرت تهی از معناست و جایگاهی ندارد. برای عامه مردم،  است 
عاشورا به مثابه روایتی بنیادی از تاریخ، پیونددهنده و مرکزیت بخش فرهنگ شیعه نیز به 

شمار می آید. 
این موضوع در مناطق مختلف کشور و در بین گروه های فرهنگی متفاوت به شکل سنتی 
و به دور از تجمل گرایی و با حمایت نیروهای مردمی بومی اجرا می شود. در این نوع برداشت 
از عاشورا، عزاداری محرم و صفر از سویی محمل اصلی وجدان جمعی جامعه محسوب 
، یکی از منابع اصلی شکل دهنده احساس هویت جمعی در فرهنگ  شده و از سوی دیگر
شیعی ایرانی قلمداد می شود. در این قرائت، عاشورا دارای زوایا و ابعاد مختلفی است که به 

تناسب زمان، جامعه، آن را به کمک فرا می خواند. 
دو: دوگانه شور و شعور1

از  یکی    ، شعورمحور عزاداری  مقابل  در  حکومت ها  توسط  شورآفرین  عزاداری  ایجاد 
موفقیت آمیز ترین برنامه های نفوذ و شکل دادن به فرهنگ دینی جامعه شیعی بوده است. 

حکومتی که به ساختن دین حکومتی می نشیند، می خواهد از این دین به عنوان یک ابزار برای 
کنترل جامعه، وفاداری شهروندان به حکومت و مشروعیت و مقبولیت خود استفاده کند. 

عزاداری پرشور به دنبال پرده گذاشتن بر روی اهداف جنبش حسینی با ایجاد فضایی پر 
از احساس و شور و نه  شعور است. در این وضعیت همه جا با سیاهی پوشیده می شود تا 

سفیدی پشت آن مخفی  شود. 
در  او  هدف  که  حسینی ست  شهادت  برای  احساسات  بروز  و  فغان  گریه،  با  عزاداری 
گریه  کسی   جنبش اش را پشت پرده ابهام، اوهام و ناشناس نگه می دارد. عزادارن برای 
می کنند که با یاران اندک اش مقابل دولت زمان دست به شمشیر برده تا این حکومت را 
سرنگون کرده و دولتی اسالمی برپا کند و اکنون که نتوانسته است، مظلومانه به دست مردان 

این حکومت جائر به شهادت رسیده است. 
دین حسین بن علی  در این مدل از عزاداری، دین شمشیر در مقابل یک دولت مستبد 
است. این حسین اهل سازش نیست و حاضر است تمامی  افراد خانواده خود را به پای 

این مرام از دست بدهد. 
در این خوانش ابایی نیست تا حتی وقایع اتفاق افتاده در این روز بازخوانی صحیحی 
نداشته باشند. این تاریخ می تواند و می باید دست خوش اغراق و مبالغه قرار گیرد، چرا که 

 . هدف ایجاد شور است نه  شعور
از  علی   بن  حسین  منظر  این  از  داد.  قرار  دیدگاه  این  مقابل  در  شعورمحور  عزاداری  اما 
مدینه برای امنیت خود، خانواده و حق آزادی بیان خارج شد. بر خالف قرائت طرفداران 
شورآفرینی، حسین بن علی  شهادت طلب نبود و قصد گریز از مرگ در تصمیم حرکت از 

مدینه به مکه و کربال را داشته است.
شهادت طلبی به معنی  مرگ طلبی و عدم گریز از مرگ در اندیشه حسین بن علی  جایی  
ندارد. او اعالم می کند که به سمت مکه می رود چرا که یزید قصد جان او  را کرده و امنیت 

جانی و بیان عقیده را از او سلب کرده است. 
در نامه ای که به برادر خود در مدینه می دهد، امنیت ابراز عقیده را بر هر چیز دیگری 
برای اصالح در اّمت  اّمه جدی«  ترجیح داده و می گوید »خرجت لطلب اصالح فی  

پیامبر از مدینه خارج می شود. حق آزادی بیان برای او بسیار اهمیت دارد.
«. امر به معروف و نهی از منکر در  او می گوید »ارید ان امر به المعروف و انهی عن المنکر

1.  یادداشت با عنوان عاشورای شور و عاشورای شعور، مهدی نوربخش، وبسایت زیتون.

گروه های اجتماعی مرتبط است  زندگی 
که به شکل مستقل و به دور از هیجانات 

سیاسی، مراسم خود را اجرا می کنند. 
در رابطه با برداشت اول می توان گفت که 
اخیر  دهه  چند  طی  سیاسی،  دستگاه 
اربعین  و  عاشورا  که  نقطه  این  درک  با 
جایگاه فرهنگی بسیار متعالی و خاصی 
از  برخی  تغییر  با  دارند،  ایرانیان  بین  در 
ُصور آنها، در راستای دستیابی به اهدافی 
خاص، اقداماتی را انجام داده است. این 
با  و  به شکل سازماندهی شده  اقدامات 
بهره گیری از قدرت و نفوذ مداحان به اوج 

خود رسیده است. 
نفوذ  و  قدرت  بر  تکیه  با  سیاسی،  نظام 
مداحان تا حدودی توانسته به جای تبیین 
حضور  آن،  مکانیسم  و  عزاداری  منطق 
را  اربعین  و  عاشورا  مراسمات  در  مردم 
اقدامات  توجیه  مسیر  در  و  خود  نفع  به 

حاکمیت تفسیر نماید. 
دستگاه  حمایت  به  توجه  با  روایت  این 
زیادی  حد  تا  حاکمه،  قدرت  سیاسی 
خارج  جغرافیایی  مرزهای  در  توانسته 
لبنان، عراق،  بین شیعیان  در  و  ایران  از 
سوریه و آذربایجان نیز نفوذ کند که تبعات 
ایران و  را نیز برای جامعه  جبران ناپذیری 

سیاست خارجی ایجاد کرده است.
در قرائت دوم، علیرغم تالش همه جانبه 
مافیای مداحی و ارائه روایت خاص آنها، 
گروه کثیری از مردم، بی اعتنا به این قرائت 
کربال،  خاص، با تکیه بر آموزه های واقعه 
و  می کنند  برگزار  را  خود  سوگواری  مراسم 
مراسم اربعین را فرصتی برای مقاومت در 
قلمداد  قدرت  زیاده خواهی  نوع  هر  برابر 
کرده و آن را پایه و اساسی برای دسترسی به 

عدالت می دانند. 
و  حسین  امام  کنش  و  عاشورا  منطق 
یارانش پایه های قدرتمندی را در رابطه با 
عدم سکوت در برابر ظلم در فرهنگ عامه 
مردم ایجاد کرده است که با وجود اعمال 
محدودیت های متعدد از سوی نیروهای 
از فرهنگ عاشورا،  قرائت رسمی  طرفدار 
و  پویا  کماکان فعالیت  از مردم  گروه  این 

زنده ای دارند. 
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کارکردهای  اگر فربهی مناسک در جهت اهداف دین ـ مقاصدالشریعه ـ باشد و 
انسانیـ  اجتماعی آن پابرجا بوده و یا با تحقیق و تدبیر قابل آفت زدایی باشد، چه 

اشکالی در پشتیبانی حاکمیت از این رشد مناسکی هست؟ 

راستای آزادی بیان در نقد حکومت یزید برای او مهم ترین قدم اصالحی در جامعه است؛ 
اما امر به معروف برای حسین بن علی  یک ارزش سیاسی بزرگی  نیز دارد. 

از طرف دیگر اسالم حسین بن علی  اسالم شمشیر و شورش نیست. حرکت او یک حرکت 
اصالحی ست و با تمسک به خشونت به دنبال سقوط رژیم یزید نیست. از مّکه به کوفه 
می رود تا به دعوت کوفیان برای ایجاد مدینه امنی  پاسخ گوید. اما وقتی  پسرعموی او مسلم 
در کوفه شهید می شود، ایجاد حکومت در کوفه برای او منتفی ست. او به یک حکومت 

انتخابی اعتقاد دارد که فقط می تواند با آرا مردم مشروعیت کسب کند.

مالحظاتی بر نقدهای سیاسی

در مورد نقدهای سیاسی وارد بر مناسک عاشورایی و اربعینی الزم است تا به چند نکته 
اشاره شود:

1.مهمترین مساله خدشه در دوگانه سازی منتقدین مناسک عزاداری است. القای وجود 
تفاوت بین قرائت مردمی و حکومتی از این مناسک، مغالطه ای است که راه هرگونه دفاع 
یا پاسخ را نسبت به این انتقاد مسدود می کند. دوگانه شور و شعور یا دولت و مردم در حوزه 
مناسک عزاداری مثل اربعین به هیچ عنوان توجیه عقالنی نداشته و موجب غفلت از رابطه 

دیالکتیکی و تنگاتنگ آنها می شود.
۲.این دست نقدهای وارده بر مناسک عزاداری، به هدف حل مساله نبوده و خودشان 
آغشته به مقاصد سیاسی همچون بازکردن راه برای گفتمان مذاکره و تساهل با دشمنان 

اسالم هستند.
3. شعائر اسالمی و شیعی، در سرشت و ذات خویش سیاسی هستند و داللت های آشکار 
سیاسی دارند چراکه اسالم چنین خصوصیتی دارد و احکام و ارزش های آن هرگز بیگانه 
با جامعه و قدرت و نظام سیاسی نیست. پس غایات سیاسی جزو طبیعت آن هاست، نه 
، انکار بخش های  تحمیلی از بیرون که بتوان به آن ُخرده گرفت. از این  رو مناسک سکوالر
عمده ای از دین است و بر تلقی سکوالر از دین استوار می گردد. پس صورت طبیعی، 

 . مناسک سیاسی است و صورت َمرضی، مناسک سکوالر
۴.آن  چه سیاسی کاری و جناح اندیشی خطاب می شود، هرگز با واقعیت تطابق ندارد زیرا 
دمیدن روح انقالبی در شعائر اسالمی و شیعی و پیوند  زدن درون مایه های آن با نیازهای 
انقالب و کشاندن مردم به عرصه هواداری از انقالب، امری سیاسی است اما سیاسی کاری 

نیست که بتوان به مذمت و مالمت آن پرداخت. 
ع( را داشت اما به دفاع از حکومتی که ریشه  چگونه می توان ادعای عالقه به معصومین)
کند،  در تعالیم و معارف ایشان دارد و می خواهد جامعه ای مبتنی بر آموزه های آنها بنا 
برنخاست و بی طرف و بی موضع بود؟! باید شبیه سازی تاریخی کرد و مردم را به تکالیف 
گاه ساخت و نشان داد که در عمل، باید چگونه رفتار کرد که خط آن  تاریخی امروزی شان آ

حضرات ادامه یابد و ما به عنوان شیعیان جزو پیروان عملی ایشان  باشیم.
۵.استفاده حکومت ها از اعتقادات و ارزش های اجتماعی و دینی مردم یک جامعه، اگر 
دارای کارکردهای مثبتی برای مردم باشد، مصداق استفاده و اگر دارای کارکرد منفی باشند، 
مصداق سوء استفاده خواهند بود. جمهوری اسالمی با استفاده بهینه از همین مناسک 
را در  آنان  و  را در مردم زنده نگه داشته  توانسته روحیه ظلم ستیزی  اربعین  عزاداری مثل 

برهه های حساس و در مقابل دشمنان این 
مرز و بوم، مجهز به سالح عشق و ایمان 

نماید و پیروزی را برای آنان به ارمغان آورد. 
امام  عاشورایی  نهضت  انباشته   تجربه  
در  چه  مبارزات،  دوران  در  چه  خمینی 
دوران جنگ تحمیلی و چه پس از آن تا 
گران سنگ شیعیان  کنون و حتی تجربه  
مجاهد در لبنان و سوریه و عراق و یمن 
این حقیقت را مبرهن ساخت که برداشت 
سیاسی از حماسه  عاشورا و تبدیل شعار 
»لبیک یا حسین« به یک مرامنامه  سیاسی 
قدرت  چه  د 

ّ
مول می تواند  مبارزاتی  و 

عظیمی باشد که ابرقدرت های جهان نیز 
از عهده ی مهارش برنیایند. 

اهداف  جهت  در  مناسک  فربهی  اگر 
دین ـ مقاصدالشریعه ـ باشد و کارکردهای 
با  یا  و  بوده  پابرجا  آن  اجتماعی  ـ  انسانی 
تحقیق و تدبیر قابل آفت زدایی باشد، چه 
این  از  حاکمیت  پشتیبانی  در  اشکالی 

رشد مناسکی هست؟ 
دین  بنیاد  بر  که  حکومتی  چطور  و  چرا 
تشکیل شده، می تواند در این مورد ژست 
آسیب هایی  دلیل  به  یا  بگیرد  بی طرفی 
از مداخله مؤثر  قابل شناسایی و درمان، 
اصالح گری،  یا  حمایت گری  قالب  در 

پرهیز کند؟

د( نقدهای دینی

اربعینی  و  عاشورایی  مناسک  اینکه  در 
امروزه به یکی از پررنگ ترین اعمال دینی 
اما  نیست؛  شکی  شده اند،  تبدیل  ما 
که از همین منظر دینی نیز  باید دانست 
نقدهایی به جایگاه مناسک وجود دارد. 

: برخی از این نقدها عبارتند از

و  دین  مقوله  بین  سازی  دوگانه  یک: 
تدین

یکی از مهمترین بسترهای نقد دینی به 
مناسکی مثل اربعین، دوگانه سازی های 

مختلف بین دین و تدین است. 
منتقدین در این دیدگاه، جایگاه دین را از 
تدین و کنش افراد جدا تصور کرده و سعی 
می کنند تا از آفات پررنگ شدن هر کدام از 

آنها سخن بگویند. 
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برخی از ادعاهای اینان به شرح ذیل است:

ابعاد  بین  توازن  عدم  و  مناسک  تورم   *
مختلف دینداری

حوزه   با  مرتبط  مختلف  پژوهش های 
می دهد  نشان  اخیر  سال های  در  دین 
دینی  اخالق  چون  شاخص هایی 
 ،)... و امانت داری  اعتماد،  )صداقت، 
اعتقادات دینی )باور به غیب، باور به معاد 
...( و حتی تقید به مناسک رسمی مثل  و
داشته اند  کاهشی  روند  روزه داری  و  نماز 
درحالی که به موازات آن ها مناسک ثانویه 

رو به افزایش دارند. 
رشد  مناسک  گرچه  دیگر  به عبارت 
کرد همه  ابعاد  کرده اند، اما نمی توان ادعا 
وقتی  دین  است.  کرده  رشد  دینداری 
می تواند این نقش را به درستی ایفا کند که 

همه  ابعادش به طور متوازن رشد کنند. 
دینداری  در  مناسک  روزافزون  غلظت 
و  اعتقادی  ابعاد  رقیق شدن  به موازات 
است.  دین  کارآمدی  ضرر  به  اخالقی، 
 » استمرار این روند، به جای »انساِن دیندار

« تولید می کند. تنها »انساِن مناسک گزار
از  غیرمتوزان،  و  متورم  مناسک  1منتها 
و  فراغت  به  تنها  را  کارکردها  مجموعه ی 
تفریح فرومی کاهد. چنین مناسکی دیگر 

در خدمت جامعه نیست.1 

* انسانی بودن مناسک و الهی بودن دین

و  دین  بین  عالمان،  گذشته،  در  شاید 
نمی انداختند؛  آنچنانی  جدایی  تدین، 
در حالی که به استثناء »تدین معصومانه«، 
تدین انسان های دیگر بالضروره و به طور 
مطلق، قدسیت ندارد، باید نسبت آن با 
دین شناخته شود تا میزان قداست آن هم 

برآورد گردد. 
هر  قداست  منشأ  و  دارد  قداست  آنچه 
دین  خود  ماست  رفتارهای  از  رفتاری 
برای  انسانی  تالش  و  فعل  تدین،  است. 
تحقق بخشیدن به دین در جان و جهان 
آن  از  نسبتی  است،  ممکن  که  است 

در  عنوان  با  یادداشت  مظاهری،  حسام  محسن    .1
وبسایت جامعه شناسی  و خیانت مناسک،  خدمت 

تشیع.

درست و نسبتی از آن کامًال اجتهادی باشد. هر قدر تدین ها به دین ها نزدیک تر باشند، به 
همان میزان قداست دارند؛ اما دین حقیقتی است که نمی توانیم در مورد آن، با این ادبیات 
صحبت کنیم، اما تدین در خروجی اجتهاد و فهم انسانی است که باید آن را به ایمان تشبیه 
کرد. ایمان انفعال ایجابی انسان نسبت به خدای متعال است و تدین نیز انفعال و فعالیت 

انسان در پرتو الیه های وحی است. 
وقتی ما از دین سخن می گوییم، در واقع از سخنان الهی و مفاد وحی گزارش می دهیم. 
این محتوا و مضمون بی تردید قابل اجرا و تحقق است؛ یعنی نسبتی بین مفاد »دین«، 
قابلیت ها، ظرفیت ها و امکانات دریافتی انسان برای تحقق آن وجود دارد. اما دین ورزی یا 

»تدین« یا دینی شدن و اسالمی شدن مقوله دیگری است. 
دین شأن الهی دارد، ولی تدّین گرچه تحقق بخشی به همان دین است، اما شأن انسانی 
است و همه محدودیت های انسانی، تاریخی، اجتماعی و نفسی او بر تدین او بازتاب 
پیدا خواهد کرد. دین ورزی انسان ها به استثنای اولیای الهی مرتبط با منبع دین، پدیده ای 

معصوم و خطاناپذیر نیست. 
محدوده  در  است  کوششی  ندارد.  تطابق  دین  با  هیچ گاه  غیرمعصوم  انسان  دین ورزی 
فهم، زمان، مکان و موقعیت و در یک کلمه در چارچوب اجتماعی و عرفی. حتی همان 
دین ورزی معصومانه و »تدّین« اولیای الهی نیز از مسیرهای اجتماعی و محدودیت های 

معرفتی و عینی می گذرد و به ما می رسد. 
امام معصوم در دین ورزی خود خطا نمی کند، اما عالمان ما در فهم، تبیین و تطبیق آن به 

اجتهاد و روش های ظنی آن متوسل می شوند.۲

* گوهربودن دین و صدف بودن مناسک

گریه کردن، اظهار حزن و به وجودآوردن این  ع(، عزاداری،  گوهر اصلی شعائر حسینی)
ع( و تجدید بیعت باطنی،  حاالت عاطفی و از طرفی، هم دل و هم صدا شدن با امام)

درونی و بیرونی با جریان کربال است. 
بنابراین تحقق های فرهنگی، تاریخی و ُصَور اجتماعی و عرفی این امر لزومًا وضع شارع 

نیست و اینها صور تحول یافته و اجتماعی عزاداری محسوب می شوند. 
انسان ها در راه تحقق بخشی به دین در زندگی خود از عقل، خرد، عرف و شرایط مختلف 
اجتماعی برای برساخت صور دین ورزی بهره می گیرند، اما آن چیزی که در اسالم بر آن 

کید شده است، همان مسئله هم دلی و همراهی قلبی و عاطفی با جریان کربال است.   تأ

۲. محمد علی میرزایی، مناسک نباید عبادت را به عادتی اجتماعی تنزل دهد، خبرگزاری ایکنا، 31 تیر 1399.
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به دیگر سخن یک نوع بیعت نوشونده و متجدد که در هر شرایطی امکان تحقق دارد، مطرح 
است. برخی از مردم قطعًا سطح دین شناسی و دین ورزی شان بسیار محدود و آغشته به 

اعراف، عادات و سنت های خودساخته است. 
وقتی از اصطالح »دین ورزی عرفی« سخن به میان می آوریم، غرض این است که دین ورزی 
، گوهر و جوهر دین که دایره اش عمیق  را به دوگونه تقسیم کنیم؛ یکی دین ورزی برآمده از مغز
و فراتاریخی و امری غیرقابل تعطیل و توقف است و یکی هم ُصَور دین داری که برساخته 

اجتماع مردم است. 1

دو: کارکرد ضددین داشتن مناسک

مناسک و آیین ها کارکرد بازتولید باورها و اعتقادات را دارند، برخی از آنها به نوعی عقاید ما 
را بازتولید می کنند، برخی از آیین ها کارکرد آموزشی دارند و در قالب آن آیین افراد و پیروان 
شنا می شوند، اگر قرار است آیین را نقد کنیم باید بر اساس این 

َ
آن دین با تعالیم آن دین آ

کارکردها نقد کنیم. 
اگر در پیام عاشورا عزت را دیدیم و اگر فکر کردیم پیام عاشورا برای من این است، اگر آیینی 
به نام عاشورا داشتیم که پیام ذلت می دهد، می گوییم نسبتی با عاشورا ندارد و می توانیم آن 
را نقد کنیم. کارکرد مناسک نیز این است که از آن گوهر دین بتواند حراست کند و آن آموزه ها 

را بازتولید و تقویت کند، همان کارکردهای آموزشی و ... را داشته باشد.  
اگر قرار باشد که دین تبدیل به دین مناسکی شود و هر چه هست، همین پوسته شود و 
محتوا فراموش شود و آن قدر این مناسک بال و پر پیدا کند و روی آن تاکید شود که دیگر آن 

حقایق مغفول واقع شود و به آن توجه شود، با دین و حقیقت دین سازگار نیست. 
در واقع ترویج بیش از حد مناسک باعث آن می شود که کارکردی ضد دین پیدا کرده و در 

واقع مردم را از دعوت به اصل دین دور می سازد. ۲

سه: بدعت بودن مناسک موجود

گاهی این استدالل مطرح می شود که چنین مناسکی، بدعت است؛ از آن  جهت که در 
اسالم سابقه نداشته اما اکنون به آن نسبت داده می شود و به عنوان آیین اسالم برپا می شود. 
به بیان دیگر در تاریخ اسالم، وجود این نحو اجرای مناسک عزاداری وجود نداشته و جعل 

آنها به منزله ایجاد نوع جدیدی از اعمال دینی در شریعت به حساب می آید. 

مالحظاتی بر نقدهای دینی

در مورد انتقاداتی که از جنبه دینی به مناسک عاشورایی و اربعینی وارد شده باید چند نکته 
اساسی را در نظر داشت:

1. نفی دوگانه سازی بین دین و تدین
 شارع مقدس، بسیاری از احکام بلکه عمده دستورات مهم و اساسِی دین را با ماهیتی 

1. همان
۲. محسن آرمین، نقد اجتماعی آیین های عاشورایی، خبرگزاری ایسنا، 7 مهر 1397.

که  طوری  به  است  نموده  وضع  آشکار 
و  دارند  نمادین  شکل  و  ظاهری  هیئت 
تحقق ماهیت حکم در به جاآوردن اجزای 
ظاهری ) به جاآوردن ارکان و اجزای عملی( 
 واجب محقق نمی گردد؛ 

ّ
آن فعل است و اال

مثًال اگر کسی اجزا و شرائط نماز را نادیده 
گرفته و آن را صرفًا امری قلبی بداند و حتی 
در چنین نمازی حضور قلب باالیی هم 
داشته باشد، تکلیف خود را بجا نیاورده 
ظاهری،  اجزای  بدون  نماز  چراکه  است 

انسان را بریء الذمه نمی کند. 
الیه  سه  از  متشکل  را  دین  صوفیه  ِفرق 
حقیقت  و  طریقت  شریعت،  می دانند: 
و نظریه خود را به بادامی تشبیه نموده اند 
که شریعت پوست آن و طریقت مغز آن 
و حقیقت روغن آن است و هنگامی که 
انسان قالب پوست را شکسته و به مغز 
آن  نگهداری  به  نیازی  دیگر  می رسد، 

پوست ندارد. 
به زعم صوفیان، شریعت همان مناسک 
و اعمال ظاهری است که نقش پوسته را 

دارد و انسان با سیر و سلوک! 
فارغ  آن  از  و  شکسته  را  آن  مدتی  از  پس 
شده و به طریقت می رسد و پس از طی 
این مرحله نیز به حقیقتی می رسد که یک 
این  در  سالک  و  بوده  محض  قلبی  امر 
و فقهی  تکالیف ظاهری  از همه  مرحله 

بریء الذمه می گردد.
ناخواسته  نیز  عوام  از  عده ای  متأسفانه 
و بعضًا با تأثیرپذیری از این نظریه بر این 
باورند که عمل به برخی دستورات ظاهری 
شعائر  تعظیم  حجاب،   ، نماز مثل  دین 
و  ریا  نوعی  بلکه  نیست  الزم  تنها  نه   ... و

زهدفروشی است! 
که  این بینش غلط و رایج معتقد است 
تنها ثمره دین، ساختن دلی پاک و باطنی 
از  عظیمی  بخش  برای  و  است!   صاف 
گمان آنها پوسته و ظاهر  که به  دستورات 
جهت  ابزاری  اندازه  به  حّتی  است  دین 

باطن سازی نیز ارزش قائل نیستند!
 گویی خدای حکیم در تشریع این بخش 
با  علما  اینکه  یا  و  نداشته  جدی  قصد 
برداشت متحجرانه خود در این بخش از 

 وضع شارع 
ً
تحقق های فرهنگی، تاریخی و ُصَور اجتماعی و عرفی این امر لزوما

نیست و اینها صور تحول یافته و اجتماعی عزاداری محسوب می شوند. انسان ها 
در راه تحقق بخشی به دین در زندگی خود از عقل، خرد، عرف و شرایط مختلف 
اجتماعی برای برساخت صور دین ورزی بهره می گیرند، اما آن چیزی که در اسالم 
بر آن تأکید شده است، همان مسئله هم دلی و همراهی قلبی و عاطفی با جریان 

کربال است.  
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دین، بدعت نهاده اند؛ اما شارع مقدس، 
)صلی اهلل علیه و آله( را هم مکلف  پیامبر
تازه  اعرابی  که  است  کرده  احکامی  به 
مسلمان نیز به قدر وسع و توانش  بدون 
انجام  باید  را  اعمال  کاست همان  و  کم 
دهد و هر چقدر هم خلوص، معرفت و 
از  چیزی  شود  بیشتر  مؤمن  قلب  حضور 
اجزای ظاهری آن احکام کم و چیزی بیش 
نمی گردد. گرچه تفاوت باطن عبادت این 

دو نفر از زمین تا آسمان است! 
۲. ساحت های مختلف دینداری

دارد  مختلفی  ساحت های  دینداری 
عواملی  تاثیر  تحت  اوقات  گاهی  که 
با  آنها  از  برخی  کرونا،  بحران  همچون 
مثال  برای  می کنند.  تزاحم  دیگر  برخی 
ساحت  کرونا،  بیماری  شیوع  زمان  در 
حفظ  ساحت  با  مناسک  اجتماعی 
جان دینداران تزاحم کرده و لزوم رعایت 

قاعده اهم و مهم پیش می آید. 
به عبارت دیگر ساحات مختلف دینداری 
هیچگاه در تضاد با اصل دین واقع نشده و 
وجود رابطه دیالکتیکی بین اینها مانع از آن 
می شود که کارکرد ضددینی برای ساحات 

مختلف دینداری تصور کنیم.
3. بدعت نبودن مناسک نوظهور

مناسک  بدعت بودن  ادعای  مورد  در 
نوظهور باید گفت که اوال اصل بر تکریم و 
تعظیم شعائر است و َاشکال و قالب ها 
فرع هستند و چه بسا صورت ها به تناسب 

زمان، تغییر کنند. چنین تغییری به معنی بدعت و افزودن چیزی بر دین که جزء آن نیست، 
نخواهد بود بلکه باید این هندسه ها و هیئت ها را ظواهری وابسته به زمان و مکان قلمداد کرد و 

به آن ها جنبه تقدس نبخشید. 
آیا مکانی به عنوان حسینیه را می توان به معصومین علیهم السالم نسبت داد؟! یا مراسم 
سینه زنی را در عزادارِی ایشان؟!  نه نبودِن این امور در آن زمان، نقص بوده و نه بودن شان در 

زمان حال، بدعت است. 
ثانیًا آن چه صورت ها و اشکال تعظیم و تکریِم شعائر را به خود محدود می کند، احکام 
اسالم است و باید از این زوایه به شعائر نگریست و درباره آن ها قضاوت کرد نه از زاویه 
عدم  و  است  مطلوب  می جوشد،  و  می روید  اسالم  احکام  امتداد  در  آن چه   بدعت.  

 سابقه اش را نباید حمل بر ناصواب  بودن آن کرد. 
این که شیعیان تالش کنند نرم افزارهایی برای استفاده از ثروت های فرهنگی خویش تولید 
کنند، یک فضیلت است و باید این ابتکار عمل و ُحسِن سلیقه را ستود؛ چنان که نرم افزار 
راهیان نور برای استفاده از ثروت فرهنگِی دفاع مقدس ایجاد شد و برکات و خیرات فراوانی 

را به همراه آورد.1

ه( نقدهای فلسفی

جدی ترین نقدها به مناسک عاشورایی و اربعینی، نقدهای منطقی و فلسفی است که 
کارکردها و نتایج بهادادن به مناسک  برخی ناظر به خود مناسک و برخی دیگر ناظر به 

است. در اینجا به برخی از مهمترین نقدهای فلسفی اشاره خواهیم کرد: 

یک: مداحان به جای روشنفکران

یکی از مهمترین انتقادات موجود به مناسک عاشورایی و اربعینی، قدرت یافتن بیش از حد 
مداحان و سخنرانان به واسطه بزرگداشت این مناسک توسط مردم است. در جدیدترین 
اظهار نظر راجع به این مساله، عبدالکریم سروش از پیشتازان جریان روشنفکری دینی در 

ایران، اینگونه می نویسد:۲
»ّمداحان شعبان جعفری صفت )نه ذاکران محترم و مخلص مصائب اهل بیت رسول( 
که هیچگاه در جامعه دینی و در چشم مومنان حرمتی و منزلتی نداشتند، و در میانشان 
نانجیبان و فرومایگان کم نبودند و در نادانی و ناپاکی انگشت نما بودند و داستان های کژ 
رفتاری های اخالقیشان بر سر زبان ها بود و در هیچ حال و هیچ جا هیچ کس حتی مسائل 
شرعی ساده را از آنان نمی پرسید، گویی ناگهان به »حکم فلِک گردان یا حکم فلک گردان« 
صحنه گردان معرفت و آموزگار فضیلت و رقیب روحانیت شده اند و رسالتی نوین یافته اند 
تا به جای عالمان راستین دست نجات از آستین هدایت بدر آورند و جوانان سرگشته ای 
را که غرقه دریای جهالت و بطالت و ضاللت شده اند به ساحل ثبات و سفینه سعادت 

برسانند و ایمانشان را از چنگال راهزنان برهانند! 
که نقش این قوم هیچگاه تغذیه عقل نبوده بل همواره تحریک عواطف  همه می دانند 
بوده است. در مجالس عزا و شادی آیینی، وقتی خطیب روحانی بر منبری می رفت و با 
صدای نرم و مالیم قصه های معقول و منقول و یاجوج و ماجوج می گفت و ذهن مستمعان 
را بخواب می برد، آنگاه نوبت مداحان می رسید تا با صدای بلند چشم خواب آلودگان را پر 
ِم روحانیت که 

َ
آب و دامنشان را پر ثواب کنند. حاال چه شده است که از این زیرنشینان َعل

هنری جز آتش زدن به جگر شیعیان ندارند، خواسته اند تا جا را بر خواجگان خود تنگ کنند 
و پای تملک در نعلین سیادت آنان فرو برند؟ 

1. مهدی جمشیدی، یادداشت با عنوان پاسخ به انتقاداتی از منطق مناسکِی ایرانیان، شماره ۲1 نشریه عصر اندیشه.
۲. عبدالکریم سروش، یادداشت با عنوان پای مداحان در نعلین روحانیون، وبسایت زیتون، ۲۸ فروردین 139۵.
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ک بسر آمده  در جمهوری اسالمی، افسوسمندانه، دوران دین ورزی عارفانه وحکیمانه پا
و قرار است جای خود را به دین ورزی مداحانه بدهد که در آن نه از فکر نشانی هست و 
نه اخالق. برای فرهنگ این کشورآینده ای تاریک تر ازین متّصور نیست که این اوالد بیداد 
و استبداد از اینکه هستند پروار تر شوند و چون ابری سیاه، آفتاب دیانت و معنویت را در 

خسوف برند. 
اگر مصلحت استبداد درتحمیل و تقویت اینان است، مصلحت علم و آزادی ومعنویت و 

روحانیت درکوبیدن و روبیدن آنان است.«
از طرف دیگر آقای نفیسی در تکمیل ادعاهای آقای سروش، بر لزوم بهادادن به روشنفکران 

به جای مداحان تاکید کرده و از قرائت آنان نسبت به واقعه عاشورا دفاع می کند. 
و بعضا  و صورت بندی های متکثر  گرچه درک  روشنفکران دینی،  ایشان معتقد است 
زایدات،  را  سوگواری  آئین های  متفقا  اما  می دهند،  ارائه  عاشورا  واقعه  پیام  از  متضادی 
خرافات، عرضیات و انحرافاتی می دانند که این پیام مرکزی را تحریف می کند و دستکم 

به تاخیر می اندازد. 1

دو: غلبه فرم بر محتوا یا وسیله بر هدف

هر دینی که پا به عرصه وجود و جامعه گذاشته، تا حدی همراه با مناسک و آیین های دینی 
بوده است، ولی این مناسک دو ویژگی داشتند. اول اینکه محتوای مناسک بر شکل آن 

غلبه داشت و شکل در خدمت محتوا بود. 
به عالوه مناسک به نسبت ساده و راحت بود ولی هنگامی که نسل اول پیروان یک دین و 
آیین از دنیا می روند، عالقه به شکل گرایی دینی با انگیزه به حاشیه راندن مضمون و محتوای 
به خودی خود هدف می شوند.  آیین های رسمی  و  و مناسک  پیدا می کند  افزایش  آن 

به طوری که جزییات آن غیرقابل تخطی می شود.
گویی که اجرای مناسک به خودی خود هدف است و واجد مضمون خاصی نیست. مناسک 
تبدیل به هویت می شود، در حالی که در آغاز شکل گیری یک دین، مناسک در خدمت 

مضمون بود. 
غلبه این نوع مناسک گرایی که بر هیجانات و احساسات دینی متکی است در جای خود 
مثبت است ولی وقتی این احساسات از محتوا فاصله می گیرد، به چیزی حتی خالف خود 

تبدیل می شود.
از طریق مناسک احساسات دینی افراد پرورش پیدا می کنند، فرد خود را جزیی از جمع 
احساس می کند و در نتیجه، اخالقیات جمعی هم تقویت می شود؛ ولی وقتی احساسات 
جدا از محتوا مورد توجه قرار می گیرد، فقط برانگیختن آن محل توجه قرار می گیرد، کسانی 

اهمیت پیدا می کنند که می توانند چنین احساساتی را پرشورتر و ساده تر برانگیزند. 
در این موارد است که سخنان غیرواقعی، خرافی و حتی کاربرد موسیقی هایی که موسیقی 

دینی محسوب نمی شود، رایج می شود. ۲
که مربوط به دین ما نیست و آن را به  متاسفانه تئوری هدف وسیله را توجیه می کند 
کیاولی نسبت می دهند، به گونه ای در بین برخی از مقتل نویسان و عزاداران پذیرفته  ما
که ائمه  گریه هدف شد  گریاندن و سوگواری است؛ در حالی  که هدف ما  شده است 

علیهم السالم ما را به احیای اصل قیام امام حسین علیه السالم دعوت کرده اند؛ 
البته ما به ذکر مرثیه امام حسین و حتی گریه و گریاندن برای ایشان سفارش شده ایم، اما این 

. هدف نیست، ابزاری است برای رسیدن به هدف مهم تر و واالتر

1. مجتبی نفیسی، یادداشت با عنوان روشنفکران دینی و افسون زدایی از سوگواری محرم، خبرگزاری BBC، 19 مهر 139۵.
۲. عباس عبدی، یادداشت با عنوان موریانه شکل گرایی، روزنامه اعتماد، ۲۶ مهر 139۵.

سه: غلبه احساس بر عقالنیت

از دیگر آسیب های مناسک، پیشی گرفتن 
فرهنگ  احساسی  و  عاطفی  رویکرد 
ع( بر سایر امور و  عاشورای امام حسین)

اهداف امام است. 
افزایش احساس عاشورایی بدون پشتوانه 
عاشورایی  اندیشه  به  حسینی  معرفتی 
ضربه می زند. بنابراین یکی از آسیب هایی 
عزاداری ها  در  رویکردی  حیثیت  از  که 
عناصر  بین  که  است  این  است،  حاکم 
بینشی و احساسی تعادل و توازن نیست 
و باعث تکه پاره شدن ماهیت و برکات 

ع( می شود.3  عاشورایی امام حسین)
مهمترین مفاهیمی که در کلیت گفتمانی 
روایات کربال وجود دارد دو مفهوم عشق و 
آن  تمام  عشق  مفهوم  هستند.  دیوانگی 
و  زبانی  صور  تمام  در  که  است  چیزی 

واژگانی مداحی ها وجود دارد.
 این دو مفهوم چندان به خود نمادهای 
ندارند،  ربطی  شخصیت ها  مثل  کربال 
بلکه بیش از هر چیزی از یکسو معطوف 
رابطه  و  نسبت  بیان  و  مومنان  خود  به 
کربال  آنها با موالیشان و مقدسان گفتمان 
و  جامعه  با  آنها  رابطه  دیگر  سوی  از  و 
از  افرادی خارج  افراد اجتماع یعنی  سایر 
حیطه مومنان شرکت کننده در مناسک 

3. امیرحسین عرفان، مصاحبه با موضوع آسیب های 
ع(، خبرگزاری ایسنا، ۲3 مهر  عزاداری های امام حسین)

.139۴
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است. هیاتی  جماعت های  یا  عزاداری 
کربال امر عشق است  برای این عزاداران، 
و  عقل اندیشان  کتاب  و  حساب  در  و 
»دستگاه  نمی گیرد.  قرار  صورت گرایان 
کار  قاعده عشق  بر مبنای  امام حسین« 
میان  عاشقانه  رابطه  این  در  می کند، 
که  وضعیتی  در  مومن  موالیش،  و  مومن 
قرار  رابطه  این  در  را  خویشتن  می خواهد 
اجتماعی  جهان  تمام  از  نوعی  به  دهد 

پیرامونش می گسلد و جدا می شود. 
تحقیرآمیز  طرد  با  همراه  که  جدایی 
و  انگ  هر  سبب  همین  به  آنست، 
با  را  خودش  و  می پذیرد  را  برچسبی 
بهترین و گویاترین برچسبی که به خوبی 
است  پیرامون  جهان  به  او  نگاه  بیانگر 
دیوانه.  مفهوم  یعنی  می کند،  توصیف 
است.  عشق  سکه  دیگر  روی  دیوانگی 
هنجار  از  خارج  نوعی  به  دو  هر  که  چرا 
و عرف هستند. این دو مفهوم در تقابل 

عمیقی با مفهوم عقل قرار دارند.1  

چهار: تنافی مناسک با اخالق گرایی

می  شد  تبلیغ  طور  این  سال  سال  های 
و  است  ظاهری  مناسک  همین  مهم  که 
که  می  دانستند  توصیه  بیشتر  را  اخالق 
چیزهای تشریفاتی است؛ یعنی اگر باشد 
خوب است و اگر نباشد هم مشکلی به 

وجود نمی  آید؛ 
اما اآلن در این مرحله همه به این نتیجه 
و  است  غلط  نگاه  این  که  رسیده  ایم 
می  بینیم.  را  نگاه  این  آسیب  های  داریم 
هیچ کس نمی  تواند اخالق را پاس بدارد و 
به طور همزمان بر طبل مناسک ظاهری 

دینی بکوبد. 
وقتی که معیار اصلی را رشد اخالق دینی 
و فرهنگ دینداری و معنویات قرار دهیم، 
که  در آن وقت دیگر پرسش این نیست 
نمازخوان ها بیشتر شده اند یا کسانی که در 
راهپیمایی اربعین شرکت می کنند، بیشتر 
شده اند یا آمار اعتکاف کنندگان، تعداد 
محرم  صلواتی های  ایستگاه  و  هیات ها 

1. جبار رحمانی و ابراهیم فیاض، نشست هیئت های 
عزاداری در جامعه ایران، 17 بهمن 1397.

بیشتر شده است. اینها دیگر شاخص نیستند. بلکه شاخص مثال این است که اعتماد 
عمومی چقدر باالتر رفته، صداقت چقدر بیشتر شده، امانتداری چقدر افزایش پیدا کرده، 
افراد چه میزان به هم اعتماد می کنند، باور به عالم غیب در زندگی روزمره چه وضعی دارد و 

از این جنس پرسش ها.۲

پنج: غلبه مناسک بر معارف 

و بسته شدن  و معرفتی  بر تشیع فقاهتی  و نگران کننده تشیع مناسکی  غلبه تدریجی 
تدریجی باب گفت وگو بین ادیان، ضرورت استفاده از الهیات تاریخی را نشان می دهد. 

در حال حاضر تشیع فقاهتی دارد قربانی تشیع مناسکی می شود. مناسک گرایی افراطی 
عالم گرایی افراطی را هم به دنبال دارد. ما شاهد غلبه تشیع مناسکی هستیم و وقتی این نوع 

تشیع غالب می شود، کم کم روح معرفتی کنار گذاشته می شود. 
در کنار این شوق مناسکی باید وجوه معرفتی غلبه پیدا کند. الهیات تاریخی به عنوان یک 

شاخه علمی جا افتاده می تواند به این موضوع کمک کند.3

شش: اسطوره پردازی و غلو

اسطوره پردازی سابقه دیرینه ای به قدمت تاریخ پیدایش بشر دارد. اسطوره سازی بیشتر 
ریشه در کمال جویی و قهرمان طلبی دارد. چنانکه انسان نتواند حس غریزی و فطری خود 
را تأمین کند، به اسطوره سازی پناه می برد. نخستین کسی که این عامل را به عنوان عاملی 
محوری و مهم برای تحریف های عاشورا برشمرد، شهید مطهری است و شواهد زیادی 

درباره این مسئله در نهضت عاشورا ارائه می دهد. 
در بخش فضیلت ها و سوگواری سیدالشهداء مانع جدی برای جعل وجود ندارد، بلکه در 
مواردی با استناد به برخی آموزه ها به جعل مطالب و تولید اسطوره ها می پردازند. از طرف 
دیگر عرصه تاریخ اسالم همانند دیگر مکاتب و فرهنگ ها از جریان غلو در امان نمانده 
و از ناحیه این تفکر و فعالیت ُغلوکنندگان آسیب هایی دید که این آسیب ها امروزه نیز در 

قالب های جدید بازسازی و به روز شده، محافل معنوی ما را هدف قرار داده است.
بخشی از اقبالی که از سوی مخاطبان به مجالس مداحی همراه با غلو صورت گرفته است، 
بخشی به دلیل تغییر ذائقه مخاطبان است که در گذر زمان و به مرور پدید آمده است؛ البته 
مداحان نیز در این تغییر ذائقه نقش داشتند و بخش دیگر این تغییر ذائقه به عوامل بیرونی، 

تعامالت، تبادل و ارتباطات فرهنگی بازمی گردد.

هفت: عادت شدن اعمال

برپایی شعائر اسالمی و شیعی، به نوعی عادِت تهی از معنا تبدیل شده که تنها رفتارها و 
اعمال را دربرمی گیرند و هیچ گونه بازتاب قلبی و باطنی ندارد. وقتی حقیقتی به عادت و 
خو تبدیل گردد، به تدریج موضوعیت می یابد و انسان از انگیزه ها و نیات محرک آن غافل 
می شود و به به جاآوردِن همان صورت های ظاهری و خشک بسنده می کند و به عمق و 

باطن نظر نمی افکند.

مالحظاتی بر نقدهای اندیشه ای

عالوه بر نقدهای مطرح شده، نقدهای اندیشه ای زیاد دیگری نیز در باب مناسک عاشورایی 
و اربعینی وجود دارد که به علت ضیق مجال اشاره ای به آنها نمی کنیم. به طور کلی می توان 

درباره نقدهای اندیشه ای مالحظاتی را بیان کرد:
اهل بیت  مکتب  در  عزاداری  که  دریافت  می توان  تشیع  تاریخ  بر  گذرا  مروری  با   .1

، 1۰ دی 1397. ۲.  محسن حسام مظاهری، مصاحبه با عنوان تشیع سیاسی و آیین های شیعی، انصاف نیوز
3. محسن الویری، یادداشت با عنوان غلبه تشیع مناسکی بر تشیع معرفتی، 7 فروردین 1۴۰۰.

ن ی
�

بع
 ار

وی
ه ر

اد
 پی

یس
شنا

ب 
سی

و آ
د 

 نق
شاا

 من
مگ

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ور

ری
شه

 / 
42

ره 
ما

ش

106



فربهی مناسک به خودی خود نه بار ارزشی منفی و نه بار ارزشی مثبتی را حمل 
چیز  دو  می دهد  منفی  یا  مثبت  ارزش  مناسک  فربه شدن  به  اما  آن چه  نمی کند. 
است ـ که آن دو نیز با هم ارتباط دارند و بر هم مؤثرند: یکم؛ رشد یا افول مناسک 
 این 

ً
منطبق با تعریف آن در دین الهی و »انطباق با جهت مدنظر دین« که اساسا

مناسک را وضع کرده و دین داران را به آن فراخوانده است. 

سیاسی  حربه   و  تاکتیک  یک  ابتدا  همان  از  شهیدان  ساالر  رثای  در  علی الخصوص 
برای مقابله با حکام جور بوده و به مثابه ابزار و نماِد اعالم مخالفت با حکومت ظالمانه  
طاغوت های زمان طراحی شده است. لذا فروکاستن عزاداری به صرف تحریک عواطف 
یا به قول دکتر سروش »آتش زدن جگر شیعیان« بسیار ساده لوحانه و تقلیل گرایانه است زیرا 

شور بی شعور و محبت بی پیروی به کار نمی آید.1
۲.یکی از موانع اندیشیدن فلسفی به مناسک، رواج سنت دکارتی است. در سنت دکارتی، 
اندیشیدن کار ذهن است نه بدن؛ ذهن و بدن از یکدیگر تمایز جوهری دارند و از آن جا که 
، مناسك خالی  مناسک به بدن بازمی گردد اثر مستقیمی بر اندیشیدن ندارد. به تعبیر دیگر

از ُبعد اندیشگی اند. 
اما در سنت پسادکارتی، که جدایی قاطع دکارتی میان ذهن و بدن کنار گذاشته می شود، 
اندک اندک بدن و نیز مناسک تبدیل به موضوعی محوری در معرفت شناسی می شود. در 

مناسک شناسی پسادکارتی، مناسک نوعی تالش فرد برای یافتن جای خود در جهان است.
ادراک حسی به فرد کمک می کند هنگام عبور از معبری تنگ به در و دیوار نخورد و راه خود 
را بیابد. حال به شیوه ای مشابه می توان گفت شرکت در مناسک نیز به فرد کمک می کند تا 

جای خود را نه تنها در اجتماع که در هستی بیابد. 
بر این اساس، در کنار دیگر انواع معرفت، مانند معرفت حّسی )معرفت حاصل از دیدن، 
شنیدن، لمس کردن و غیره( معرفت مناسکی هم وجود دارد، مناسکی که به در جهان بودگِی 

فرد کمک می کند و مصداقی از »عقل عملی« است. 
3. فربهی مناسک به خودی خود نه بار ارزشی منفی و نه بار ارزشی مثبتی را حمل نمی کند. 
آن چه اما به فربه شدن مناسک ارزش مثبت یا منفی می دهد دو چیز است ـ که آن دو نیز با 
هم ارتباط دارند و بر هم مؤثرند: یکم؛ رشد یا افول مناسک منطبق با تعریف آن در دین الهی 
و »انطباق با جهت مدنظر دین« که اساسًا این مناسک را وضع کرده و دین داران را به آن 

فراخوانده است. 
دوم؛ تأثیر کاهش یا افزایش کمی و کیفی مناسک در »تحقق بیشتر و بهتر کارکردهای انسانی 
و اجتماعی« که از پایبندی دین داران نسبت به آن انتظار می رود. پس نباید فربهی مناسک 

را به طور ذاتی درست یا نادرست تلقی نمود. 
بر این مبنا، اگر مناسک در جهت مدنظر دین رشد کنند و کارکردهای بایسته را از خود 
نشان دهند، باید همچون یک فرصت طالیی به استقبال آن رفت. البته اگر آسیبی دارند 

می توان آن را زدود یا کاست و اگر کژکارکردی دارند، به آفت زدایی از آن پرداخت.۲ 
۴.یکی از مهم ترین کارکردهای مناسک، انتقال معناست؛ یعنی انتقال آموزه ها و ارزش ها و 
 . هنجارهای دین به پیروانش و حتی در سطوحی از ناباورمندان به دین یا باورمندان به ادیان دیگر
به این ترتیب، تلقی پایبندی به مناسک یا دغدغه رشد مناسک همچون نوعی از قشری گری 
که متضمن جدایی از معنا و روح دین است، بی مبنا و بی معناست. همان گونه که قرآن کریم 

 ، کشور 1. یادداشت آقای روح االمین سعیدی در جواب به نقد آقای سروش نسبت به دخالت مداحان در سیاست 
خبرگزاری تسنیم، ۲3 اسفند 139۶.

۲. مصطفی غفاری، فربهی مناسک و عقالنیت، شماره ۲1 نشریه عصر اندیشه)پرونده مدینه(.

تعظیم شعائر الهی ـ همچون حج ـ را نشانه 
تقوای قلب پایبندان به دین می داند، نه 
برهم زننده هندسه دینداری: )َذاِلَك َو َمن 
وِب. 

ُ
ُقل

ْ
ال َتْقَوى  َها ِمن 

ّ
َفِإَن اهلَلِّ  ْم َشَعاِئَر  ُیَعِظّ

حج؛ 3۲( 
باید  ۵.در مورد عادت واره شدن مناسک 
و  احساسی  ابعاد  غلظت  اوًال  که  گفت 
عاطفِی شعائر اسالمی و شیعی در میان 
، از حوزه  مردم نشان می دهد که این شعائر
قلب و دل مردم خارج نشده و در سطح 

ظاهر و رفتار محدود نمانده اند. 
بلکه برعکس، ارتباط معنوی و عارفانه مردم 
، قوی است و مردم نه از سرِ  با این شعائر
عادت و تکرار که برای دستیابی به حاالت 
روحی قدسی و الهی و معاشقه های عارفانه 

در این مراسم شرکت می کنند. 
با  که  مردمی  است  ممکن  چگونه  ثانیًا 
مختلف  دل مشغولی های  و  دغدغه ها 
فراغت  کمتر  و  هستند  دست به گریبان 
دارند - و اگر هم فراغتی پیدا شود، راه های 
متعددی برای سرگرمی و تفنن در اختیار 
تکرار  و  عادت  اساس  بر  تنها   - دارند 
این چنین مشتاقانه و داوطلبانه هر سال 
به برپایی مراسم و مناسک دینی همت 
گمارند، زمان خاص اختصاص دهند و 

متحمل زحمت و مشقت شوند؟! 
و  باطنی  شوری  که  است  این  جز  آیا 
سوق  به  این  سو  را  آن ها  معنوی  کششی 

می دهد و به نقش آفرینی وامی دارد؟3
در  احساس  مولفه  غلبه  مورد  در   .۶
مناسک عاشورایی نیز باید گفت که اوًال 
رقیق  بودِن عنصر معرفت افزایی در شعائر 
اسالمی و شیعی، تا حدی مقبول است 
بر  اما  ندارد.  مناقشه  و  بحث  جای  و 
اساس تنبه یافتن نسبت به این ضعف و 
کاستی، مصلحانی در دهه های گذشته 
کوشیده اند تا صاحبان و عامالن مناسک 
را متوجه این خالء و نقصان کنند و آن ها را 
وادارند تا پاره ای از توان خویش را مصروِف 
ارتقا بخشیدن به محتوای معرفتی مراسم 

به  پاسخ  عنوان  با  یادداشت  جمشیدی،  مهدی   .3
انتقاداتی از منطق مناسکِی ایرانیان، شماره ۲1 نشریه 

عصر اندیشه.
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مراسم  عقالنیت،  در  افراط  ثانیًا  سازند. 
بدون  و  خشک  نمادهای  به  را  عزاداری 
روح عاطفی و احساسی مبدل می کند و 
موجب دلزدگی مؤمنان و فاصله گیری از 

آن ها می شود.
یا  عقالنی،  جنبه های  بر  زیاد  کید  تأ
عقالنی سازی مانند برپایی کنفرانس های 
که  آن،  مانند  و  عقالنی  و  علمی  صرفا 
موجب کم رنگ شدن احساس و عواطف 
و احساس نهفته در  نادیده گرفتن شور  یا 
انگیزش های  و  خودجوشی  عزاداری ها، 
عاطفی در آن ها می شود، به تدریج ارتباط 
عزاداری ها را با توده های عام مردم کاهش 
می دهد و عده زیادی از مردم را که بر اساس 
جنبه های عاطفی و احساسی با عاشورا 
و  عزاداری ها  از  خورده اند،  پیوند  کربال  و 

بزرگداشت های عاشورا دلزده می کند. 
برانگیختن  و  عقالنیت  بنابراین 
ی، مکمل  احساس و عواطف در عزادار
تلفیق  همدیگر  با  باید  و  یکدیگرند 
عقالنیت  از  یک  هر  در  افراط  شوند. 
آسیب  رساندن  ضمن  نیز  عواطف  و 
سبب  ُبعد،  دو  این  از  یک  هر  به 
آسیب  رساندن به ُبعد دیگر نیز می شود.  

2. ریشه یابی نقدهای وارده بر 
منسک اربعین

بر  وارده  نقدهای  پاسخ  و  طرح  از  بعد 
باید  اربعینی،  و  عاشورایی  مناسک 
دانست که منشأ این شبهات و انتقادات 

در سه مسأله خالصه می شود:
1. عدم فهم صحیح اهداف نهضت امام 

حسین)ع(
۲. عدم استناد به منابع معتبر تاریخی و 

روایی.
و  مناسک  نقش  صحیح  فهم  عدم   .3

ضرورت وجود آن ها در دینداری.
افراط و تفریط چه در فهم اهداف نهضت 
و  آن  مناسک  فهم  در  چه  و  حسینی 
تاریخ  طول  در   ، دو این  بین  مناسبات 

جلوه گری کرده است. 
گفته هایی، مانند تقلیل عاشورا  نقد ها و 
به امری صرفًا اخالقی و عرفانی از طرفی، 

از طرف دیگر ترویج این قرائت در برخی از متفکرین که عاشورا جز شهادت حضرت چیز 
دیگری در آن نهفته نیست و اساسًا عاشورا وظیفه فردی برای امام بود و هیچ طرح امروزین از 

آن نمی توان بدست آورد، ریشه در فهم نادرست از اهداف نهضت حسینی دارند.1 
در حوزه اسناد هم با وجود وجود معتبرترین منابع در این حوزه، یکی از آسیب های جدی 
که عزاداری امام حسین )علیه السالم( را تهدید می کند، استناد اهل منبر و مرثیه سرایان به 
منابع غیرمعتبر و غیرقابل استناد است که منجر به نقد هایی مانند غلوپردازی در عرصه 
نقل تاریخ عاشورا شده است. در حوزه مناسک هم نقدهایی مانند غلبه فرم بر محتوا، 
غلبه احساسات بر عقالنیت، غلبه مناسک بر معارف و ... ، به خاطر عدم شناخت 
که در ادامه به  صحیح از نقش مناسک دینی، و به خصوص مناسک عزاداری است 

بررسی آن ها می پردازیم.

الف( اهداف نهضت حسینی)ع(

در یک دسته بندی کلی می توان مهم ترین اندیشه ها در باب اهداف این نهضت را چنین 
دسته بندی کرد:

1. کسانی که هدف حضرت را شهادت طلبی دانسته که خود تفسیرهایی دارد.
۲. کسانی که هدف حضرت را رسیدن به حکومت می دانستند.

3. کسانی که هدف حضرت را حفظ جان خویش می دانند.
۴. کسانی که شهادت یا حکومت را مقصد حضرت می دانند نه مقصود ایشان.

یک: نظریه شهادت طلبی

از نظریه شهادت تا االن چند تفسیر شده است که اجماًال مورد اشاره قرار می گیرند:

* شهادت تکلیفی

ع( تکلیف شخصی بر اساس دستوری خصوصی بوده  به نظر این عده قیام امام حسین)
که امکان برداشت قاعده مند از آن وجود ندارد. بر این اساس قیام امام حسین استثناء بوده 
و از استثناء نمی توان اصل ساخت. یکی از دانشوران می نویسد: در زمینه واقعه کربال، جز 

تکلیف شخصی، کالم دیگری نمی شود گفت.۲

* شهادت فدیه ای

شهادت فدیه ای به نظریه مسیحیان درباره مصلوب شدن حضرت عیسی شباهت دارد که 
حسین به شهادت رسید تا گناهان امت را بشوید و شفیعشان شود.3

* شهادت اسطوره ای

برخی نویسندگان معاصر بر این عقیده اند که شهادت امام حسین را نباید سیاسی دید و از 
حالت اسطوره ای و راز و رمزداری اش خارج کرد تا دائره تأثیرگذاری اش، تنها به گروهی اندک 
محدود گردد؛ بلکه باید آن را اسطوره ای دید تا تأثیرگذاری اش از زمان خطی متناهی، به دائره 

زمان حلقوی نامتناهی برگردد.۴

دو: نظریه تشکیل حکومت

برخی عالمان بزرگ شیعه مانند شیخ مفید و سید مرتضی و برخی از اندیشمندان معاصر 
ع( برای تشکیل حکومت قیام کردند. اینان، چنین عقیده  بر این عقیده اند که امام حسین)

1.  مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج 17، ص: 11۰. 
۲.  مقصد الحسین علیه السالم، حاج میرزا ابوالفضل زاهدی، ص 9 .

3.  اسرار شهادت آل اهلل، میرزا محّمد باقر شریف طباطبائی ص 133.
۴. زیر آسمان های جهان، گفتگوی رامین جهانبگلو با داریوش شایگان، کلک مرداد شماره ۵3 ص 1۵۵. 
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دارند که امام، نخست برای امتناع از بیعت با یزید بن معاویه، از مدینه به سوی مکه حرکت 
کرد و آن گاه که مسلم بن عقیل، حمایت مردم کوفه را به وی گزارش داد، به قصد تشکیل 

حکومت و احیای سنت پیامبر خدا به سوی کوفه حرکت کرد. 
در اینجا مسأله مهم علم امام به عنوان بحثی کالمی مطرح می شود. اگر امام می داند کوفیان 

او را تنها می گذارند چرا به کوفه سفر می کنند؟ 
شیخ مفید در المسائل الُعکبریه ضمن سوال و جوابی این چنین می فرماید: چرا حسین 
بن علی به کوفه رفت در حالی که می دانست کوفیان او را تنها می گذارند و او در این سفر 

کشته می شود؟
 اما این که حسین علیه السالم می دانست که کوفیان او را تنها می گذارند علم قطعی به آن 

نداریم؛ زیرا نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی برای آن هست.1 
در عصر حاضر تنها کسی که نظریه تشکیل حکومت را پروراند،  مرحوم صالحی نجف آبادی 
، هدف از پیش تعیین شده ای نداشت بلکه به  بود. وی بر آن است که امام از همان آغاز
اقتضای شرایط تصمیم می گرفت و هدفی را دنبال می کرد. به نظر ایشان قیام امام حسین 

چهار مرحله داشته و در هر مرحله ای امام هدفی را تعقیب می کردند.۲ 

سه: نظریه حفظ جان

از جمله مدافعان این نظریه را مرحوم احمد قابل باید دانست. سخنان همراه با اشک 
با  از عاشورا  قرائت رسمی  که  این  به  یاد می کردند نسبت  که قسم جالله  ایشان  چشم 
واقعیت منطبق نیست و حضرت از ابتداء به دنبال امنیت خویش و حفظ جان خویش 
بودند که با امر به معروف و نهی از منکر هم منافات ندارد چرا که نهی از منکر که فقظ 
شمشیرکشیدن نیست.حضرت فرمود: در حال خوف خارج می شوم3 لذا خروج حضرت 

به خاطر عدم امنیت بود. 
شمشیر  که  این  نه  می کنم،  صبر  من  نپذیرید  مرا  اگر  فرمود:  حضرت  خود  همچنین 
می کشم.۴در حقیقت سخن امثال ایشان این است که، چرا نسبت های نابجا به حضرت 

داده و ایشان را برای اهداف سیاسی خویش مصادره می کنید؟ 

1.  المسائل العکبریه، ص ۶9 – 71. 
۲.  شهید جاوید، چاپ مشعل آزادی، ص ص 19۲- ۲۲۸ -۲۸1. 

3. فخرج منها خائفًا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین " االرشاد، شیخ مفید ، ج ۲ ص 3۵. 
۴. من رّد علّی هذا أصبر حتی یقضَی اهلل بینی و بین القوم بالحق. الفتوح ج ۵ ص ۲1.

چهار: نظریه اصالح جامعه اسالمی 

در  دقیق  تحلیلی  در  خامنه ای  آیت اهلل 
خط  حقیقت  در  عاشورا  اهداف  زمینه 
و  کشیده  پیشین  دیدگاه  سه  بر  بطالنی 
ایشان  می دهند.  قرار  نقد  مورد  را  آن ها 

می فرمایند:۵
می گفتند:  علیه السالم  حسین  امام   به 
شما در مدینه و مکه، محتّرمید و در یمن، 
آن همه شیعه هست. به گوشه ای بروید که 
کاری نداشته باشید، یزید هم با  با یزید 
شما کاری نداشته باشد! این همه مرید، 
این همه شیعیان؛ زندگی کنید، عبادت 
قضیه  کردید؟  قیام  چرا  کنید!  تبلیغ  و 

چیست؟ این، آن سؤاِل اصلی است. 
که  بگویند  چنین   دارند  دوست  برخی 
فاسد  حکومت  می خواست  حضرت 
حکومت،  یک  خود  و  بزند  کنار  را  یزید 
تشکیل دهد. این هدِف قیام ابی عبداهلل 
علیه الّسالم بود. این حرف، نیمه درست 

است؛ نمی گویم غلط است. 
اگر مقصود از این حرف، این است که آن 
بزرگوار برای تشکیل حکومت قیام کرد؛ به 
این نحو که اگر ببیند نمی شود انسان به 
، برگردیم؛  نتیجه برسد، بگوید نشد دیگر

این غلط است. 
که به قصد حکومت، حرکت  کسی  بله؛ 

۵.  19 خرداد ماه سال 137۴ در خطبه های نماز جمعه. 
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که ببیند  کند، تا آن جا پیش می رود  می 
، شدنی است. تا دید احتمال شدِن  این کار
، یا احتمال عقالیی وجود ندارد،  کار این 
وظیفه اش این است که برگردد. اگر هدف، 
جایز  جا  آن  تا  است،  حکومت  تشکیل 

است انسان برود که بشود رفت. 
آن جا که نشود رفت، باید برگشت. اگر آن 
که می گوید هدف حضرت از این  کسی 
قیام، تشکیل حکومت َحّقه علوی است 
نیست؛  درست  این  است  این  مرادش 
را  که مجموع حرکت امام، این  برای این 

نشان نمی دهد.
آقا،  نه  می شود:  گفته  مقابل،  نقطه  در 
می دانست  حضرت  چیست؛  حکومت 
که نمی تواند حکومت تشکیل دهد؛ بلکه 
کشته و شهید شود! چون با  اصًال آمد تا 
با  برویم  پس  کرد،  کاری  نمی شود  ماندن 
را  حرف  بکنیم. این  کاری  شهیدشدن، 
هم، ما در اسناد و مدارک اسالمی نداریم 
 . که برو خودت را به کام کشته شدن بینداز

ما چنین چیزی نداریم. 
مقّدس  شرع  در  ما  که  را  شهادتی 
از  قرآن  آیات  و  روایات  در  و  می شناسیم 
آن نشان می بینیم، معنایش این است که 
انسان به دنبال هدف مقّدسی که واجب 
به  تن  راه،  آن  در  و  برود  است،  راجح  یا 

کشتن هم بدهد. 
این، آن شهادِت صحیح اسالمی است. 
]پس هدف نه حکومت است نه شهادت.[ 

پس هدف چیست؟ 
هدف آن بزرگوار عبارت بود از انجام دادن 
که  دین  واجبات  از  عظیم  واجب  یک 
آن واجب عظیم را هیچ کس قبل از امام 
حسین حّتی خود پیغمبر انجام نداده بود.

نه پیغمبر این واجب را انجام داده بود، نه 
امیرالمؤمنین، نه امام حسن مجتبی.

ی نظام فکری 
ّ
کل که در بنای  واجبی بود 

مهّمی  جای  اسالم،  عملی  و  ارزشی  و 
که این واجب، خیلی  دارد. با وجود این 
مهم و بسیار اساسی است، تا زمان امام 
ع(، به این واجب عمل نشده بود؛  حسین)
چون زمینه انجام این واجب، در زمان امام 

حسین پیش آمد.

پس هدف، عبارت شد از انجام این واجب. آن وقت به طور طبیعی انجام این واجب، به 
یکی از دو نتیجه می رسد: یا نتیجه اش این است که به قدرت و حکومت می رسد؛ امام 

حسین حاضر بود. 
اگر حضرت به قدرت هم می رسید، قدرت را محکم می گرفت و جامعه را مثل زمان پیغمبر 

و امیرالمؤمنین اداره می کرد.
یك وقت هم انجام این واجب، به حکومت نمی رسد، به شهادت می رسد. برای آن هم امام 

حسین حاضر بود.
فاسد  مردم  وقت  یك  یم.  دار انحراف  نوع  دو  می دهیم.  توضیح  را  قضیه  اندکی  حال 
می شوند)خیلی وقت ها چنین چیزی پیش می آید( اما احکام اسالمی از بین نمی رود؛ 
و  علما  می شوند،  فاسد  هم  حکومت ها  می شوند،  فاسد  که  مردم  وقت  یك  لیکن 
گویندگان دین هم فاسد می شوند. از آدم های فاسد، اصًال دین صحیح صادر نمی شود. 
قرآن و حقایق را تحریف می کنند؛ خوب ها را بد، بدها را خوب، منکر را معروف و معروف را 
منکر می کنند! خّطی را که اسالم مثًال به این سمت کشیده است، 1۸۰ درجه به سمت دیگر 

عوض می کنند! اگر جامعه و نظام اسالمی به چنین چیزی دچار شد، تکلیف چیست؟
از نشانه های آن  اگرچه خیلی  که معاویه در رأس حکومت است،  امام حسن  در زمان 
ی اسالم 

ّ
انحراف، پدید آمده است، اما هنوز به آن حّدی نرسیده است که خوف تبدیل کل

وجود داشته باشد. شاید بشود گفت در برهه ای از زمان، چنین وضعیتی هم پیش آمد؛ اما 
در آن وقت، فرصتی نبود که این کار انجام گیرد. 

اما در زمان امام حسین علیه السالم، زمینه هم آماده است. زمینه آماده است، یعنی چه؟ 
یعنی موقعیت مناسب است، یعنی فضای جامعه اسالمی، طوری است که ممکن است 
پیام امام حسین به گوش انسا ن ها در همان زمان و در طول تاریخ برسد. اگر در زمان معاویه، 
امام حسین می خواست قیام کند، پیام او دفن می شد. این به خاطر وضع حکومت در زمان 

معاویه است. 
سیاست ها به گونه ای بود که مردم نمی توانستند حّقانیت سخن حق را بشنوند. لذا همین 
، 1۰سال در زمان خالفت معاویه، امام بود، ولی چیزی نگفت؛ کاری، اقدامی و قیامی  بزرگوار

نکرد؛ چون موقعیت آنجا مناسب نبود.
پس هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعه اسالمی به خّط صحیح1. چه زمانی؟ آن 
وقتی که راه، عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت کسانی، مسلمین را 
منحرف کرده و زمینه و شرایط هم آماده است. این، آن کاری بود که امام حسین انجام داد. 

، سه عامل در نهضت عاشورا نقش داشت: به بیانی دیگر
درخواست بیعت از امام حسین برای یزید.

دعوت مردم کوفه از امام حسین به عراق.
عامل امر به معروف و نهی از منکر برای برگرداندن جامعه به خط صحیح آن.

سوال این است که اگر عامل اول و دوم نبود آیا حضرت قیام می کردند؟ امام از روز نخست 
از مدینه با شعار امر به معروف و نهی از منکر حرکت کرد. از این منظر مسأله این نبود که 
چون از ایشان بیعت خواسته اند و او بیعت نکرده است، پس قیام می کند بلکه اگر بیعت 

هم نمی خواستند، باز قیام الزم بود. 
همچنین، اگر دعوت مردم کوفه عامل اساسی بود، حضرت قبل از دعوت کوفیان نباید 
حرکتی می کردند در حالی که خودداری از بیعت یزید پیش از آن بود که اسمی از دعوت 
کوفیان به میان آید و نخستین نامه کوفیان در حدود چهل روز پس از اقامت حضرت در مکه 

1. رجوع شود به کتاب " نقش ائمه در احیای دین " از عالمه عسگری 
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به دست ایشان رسید.1  نکته بعد این که وقتی خبر رسید که زمینه کوفه منتفی شده است، 
طبعًا باید امام از سخنان و مواضع خود دست برمی داشت اما می بینیم داغ ترین خطبه های 

حضرت و شورانگیزترین آن ها، بعد از ماجرای شهادت مسلم است. ۲
از این رو مهم ترین هدف و پایه قیام حضرت برای احیاء خط صحیح دینی با ابزار امر به 
معروف و نهی از منکر بوده است. به نظر می رسد با تأمل و بررسی اسناد معتبر عاشورا، 
از طرفی، و از طرف دیگر با درنظرداشتن مبانی کالمی صحیح و متقن در بررسی اهداف 
عاشورا، بهترین تبیین برای اهداف عاشورا مورد اشاره قرار گرفته است و بر این اساس عاشورا 
مکتبی قابل تأسی و الگوگیری است نه عملی صرفًا شخصی یا اسطوره ای که هیچ ربطی به 

زندگی امروزین بشر نداشته باشد.

ب( اسناد تاریخی و روایی

دومین منشأ نقدهای وارد شده به مناسک عاشورایی و اربعینی، مسأله اسناد تاریخی و 
روایی است. آن چیزى که بیشتر دل انسان را به درد می آورد، این است که اتفاقًا در میان 
وقایع تاریخی، کمتر واقعه اى است که از نظر نقل هاى معتبر به اندازه حادثه کربال غنی 
 سیزده یا چهارده قرن پیش، به اندازه 

ً
باشد. هیچ قضیه اى در تاریخ دور دست مربوط به مثال

حادثه کربال تاریخ معتبر ندارد. 
معتبرترین مورخین اسالمی از همان قرن اول و دوم قضایا را با سندهاى معتبر نقل کردند 
و این نقل ها با یکدیگر انطباق دارد و به هم نزدیك است. آنقدر قضایای معتبر و راست 
هست که همان ها را اگر بگوییم کافی است. مرحوم آخوند خراسانی می گوید اینهایی که 
دنبال روضه نِو نشنیده هستند بروند روضه هاى راست را پیدا کنند که آنها را احدى نشنیده 

است. قضایایی هم در کار بوده است که سبب شده جزئیات این تاریخ بماند. 

1.  شیخ مفید، االرشاد، قم ، مکتبه بصیرتی، ص ۲۰3.
۲. این تحلیل، خالصه ای از جلد دوم کتاب حماسه حسینی از مرحوم استاد شهید مطهری است که به نقل از سیره 

پیشوایان اثر استاد پیشوایی نقل شده است. سیره پیشوایان، ص1۶۲. 

که  شده  سبب  که  چیزهایی  از  1.یکی 
متن این حادثه محفوظ بماند و هدفش 
شناخته بشود، این است که در این حادثه 
خطبه زیاد خوانده شده است. خطبه در 
آن عصرها حکم اعالمیه را در این عصر 
داشت. این یکی از منابع؛ یعنی خودش 

انگیزه اى بوده است که قضایا نقل شود.
شده  خوانده  زیاد  رجز  کربال  خود  ۲.در 
اباعبداهلل.  شخص  مخصوصًا  است، 
می تواند  رجزها  همان  را  قضیه  ماهیت 

نشان بدهد.
3.در قضیه کربال، در قبل و بعد از قضیه، 
که  است  شده  مبادله  زیادى  نامه هاى 
اسناد  ماندگاری  مهم  عوامل  از  هم  این 

عاشوراست.3
که  جدی  آسیب های  از  وجود  این  با 
عزاداری امام حسین علیه السالم را تهدید 
، مرثیه سرایان و  می کند، استناد اهل منبر
تحلیلگران به منابع غیرمعتبر و غیرقابل 
استناد است. مرحوم نوری در کتاب لؤلؤ و 

مرجان می فرماید: 
امروز باید عزاى حسین را گرفت، اما براى 

3.  مجموعه  آثاراستاد شهید مطهرى، ج 17، ص: ۸۰.

 مقتل مثیراالحزان ابن نما حلی  		 مقتل لهوف سیدبن طاووس  		

 مقتل مقرم شیخ عبدالرزاق مقرم   		 مقتل نفس المهموم شیخ عباس قمی  		

مقتل الحسین ابومخنف  		
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جدیدى  عزاى  یك  ما  عصر  در  حسین 
است که در گذشته نبوده است و آن عزاى 
درباره  که  دروغ هاست  همه  این  جدید 
و احدى جلو  گفته  می شود  کربال  حادثه 

این دروغها را نمی گیرد.
امروز بر این مصیبت حسین بن علی باید 
گریست، نه بر آن شمشیرها و نیزه هایی که 
در آن روز بر پیکر شریفش وارد شد.1 برخی 
از این تحریفات مانند عروسی حضرت 
و  کربال  در  لیال  حضرت  حضور  و  قاسم 
کتاب  در  مطهری  شهید  اشاره  مورد    ...

حماسه حسینی نیز می باشد.۲ 
قصد  عده ای  نیز  اربعین  پدیده  مورد  در 
روایات غیرصحیح  به  با استناد  تا  دارند 
کلی  به طور  اشتباه،  تاریخ نگاری های  و 
اهمیت این پدیده را زیر سوال برده و آن را 
بدعتی سیاسی جلوه دهند؛ این در حالی 
است که در فصل قبل به برخی از روایات 

این باب اشاره کردیم.

ج( فلسفه مناسک

عرصه  به  انتقادات  سرچشمه  سومین 
مناسک عاشورایی و اربعینی، عدم فهم 
در  آن  اهداف  و  مناسک  وجود  ضرورت 

تربیت دینی است. 
هیچ اندیشمند محققی در حوزه اندیشه 
باشد  داشته  ادعا  که  نیست  اسالمی 
مناسک مهم تر از معرفت دینی، احساسات 

مهم تر از عقالنیت دینی است. 
این دوگانه ها، اساسًا وجود ندارد. مناسک 
دینی  معرفت  و  عقالنیت  بروز  صحنه 
احساسات،  است.  اجتماع  صحنه  در 
و  دینی  شعور  لبریزشدن  صحنه 
سرریزشدن آن در قلوب است. این ها یک 
حقیقت با دو ظهور و مرتبه مختلف اند. 
کید بر یکی و ندیدن جانب  از این رو تأ
، در حقیقت ندیدن حقیقت مسأله،  دیگر

و نگاه کردنی، یک جانبه است. 
اما در حوزه مناسک عاشورایی و اهداف 
آن، بی تردید فلسفه سوگواری امام حسین 

1.  همان ص: 7۲. 
۲.  مجموعه آثاراستاد شهید مطهرى، ج 17، ص: 7۵.

علیه السالم از فلسفه قیام ایشان جدا نیست. همان عاملی که موجب شد امام حسین قیام 
کند و شهادت را با افتخار بپذیرد، دلیل و فلسفه ای برای اقامه سوگواری ایشان است. 

اگر آن حضرت برای زنده نگه داشتن اسالم، دفاع از آموزه های دینی و اقامه امر به معروف 
کرد، سوگواری برای آن حضرت نیز باید ابزاری برای تحقق و ترویج  و نهی از منکر قیام 

آموزه های دین مبین اسالم، اقامه عدل و امر به معروف و نهی از منکر باشد. 
بنابراین، محافل و مجالس سوگواری که این اهداف را دنبال نکرده، چنین خواسته هایی 
را برآورده نکنند و محتوا و جهت گیری درست نداشته باشند، با اهداف حسینی سازگار 

، خالی اند. نیستند و از عقالنیت مورد انتظار
و  محاسبه گر  مادی گرایانه،  عقل  مقصود  می گوییم،  سخن  عقالنیت  از  که  هنگامی 
سودجویانه که امروزه در جهان غرب تبلیغ می شود، نیست. عزاداری با این همه گستردگی 
کشته شده است، از نظر  که 1۴۰۰ سال پیش  کسی  و شور در جهان تشیع و اسالم برای 

عقالنیت مادی گرایانه غربی صحیح نیست. 
که عمومی ترین نماد  از نظر عقالنیت مادی، سیاه پوش کردن شهر و به سر و سینهزدن 
عزاداری است و نیز اشک ریختن و مانند آن غیرعقالنی و موجب جریحه دارکردن عواطف 

و سلب آرامش روان انسان هاست. 
نگاه مادی گرای غربی، حتی اصل قیام و انقالب حسینی را غیرعقالنی می داند؛ زیرا معیار 
آن ها فقط سود مادی است و از معنویت و آثار معنوی عزاداری بر روح و جان انسان ها و حتی 
از آثار دنیوی قیام امام حسین در اجرای عدالت و حق خواهی و نجات انسان ها یا برکات 

عزاداری ها در زندگی دنیوی بی خبر است. 
بنابراین مقصود، عقالنیت مؤمنانه است که مورد تأیید اسالم می باشد؛ عقالنیتی که از 
سوی خداوند به عنوان حجت درونی در انسان به ودیعه نهاده شده، با احساس و عواطف 

و آرامش روان انسان ها همسو بوده و آن ها را نادیده نمی گیرد.
عقالنیت در حیطه مناسک عاشورایی در سه محور بررسی می شود: عقالنیت در خود 
عزاداری، عقالنیت در شیوه ها و روش های عزاداری، و عقالنیت در حوزه اهداف عزاداری 

که مربوط به وظیفه ما در بزرگداشت این حادثه بزرگ می شود:3
الف( عقالنیت در خود عزاداری

عزاداری بر امام حسین نه تنها مکتب اسالم و تشیع را زنده نگه می دارد؛ بلکه روحیه مبارزه 
با ظلم و ایستادگی و مقاومت در مقابل با فشار و سخت گیری سیاسی، اقتصادی، نظامی 
و فرهنگی دشمنان اسالم و متجاوزان به میهن را در میان امت اسالمی باقی و پایدار نگه 
می دارد. در واقع عزاداری، نشان قدردانی از کسانی است که جان خود را برای نجات بشریت 

و جلوگیری از گمراهی مسلمانان و حفظ دین اسالم فدا کرده اند. 
درس های کربال، مانند ادب، شجاعت، مردانگی، وفای به عهد، بندگی و عبادت خدا، 
حتی در میدان نبرد، تسلیم ناپذیری در مقابل ظلم و ... بر ظهور عقالنیت در پاسداشت 

3. سید محمد اکبریان، مقاله عزاداری و عقالنیت، خبرگزاری حوزه، اول شهریور 1399.

نگاه مادی گرای غربی، حتی اصل قیام و انقالب حسینی را غیرعقالنی می داند؛ 
بر  عزاداری  معنوی  آثار  و  معنویت  از  و  است  مادی  سود  فقط  آن ها  معیار  زیرا 
آثار دنیوی قیام امام حسین در اجرای عدالت و  روح و جان انسان ها و حتی از 
حق خواهی و نجات انسان ها یا برکات عزاداری ها در زندگی دنیوی بی خبر است. 
بنابراین مقصود، عقالنیت مؤمنانه است که مورد تأیید اسالم می باشد؛ عقالنیتی 
با  از سوی خداوند به عنوان حجت درونی در انسان به ودیعه نهاده شده،  که 
احساس و عواطف و آرامش روان انسان ها همسو بوده و آن ها را نادیده نمی گیرد.
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ّ
کربال و عزاداری بر امام حسین داللت دارد. در حقیقت عزاداری، تبلور عملی فریضه تول

و تبّری است.
ب( عقالنیت در شیوه های عزاداری 

آنچه برای ما به عنوان یک عزادار اهمیت بیشتر دارد، استفاده از روش، و ابزارهای عقالنی در 
عزاداری است. عقالنیت در عملکرد و رفتار ما در عزاداری ها، می تواند مهر تأیید و دلیلی بر 
عقالنیت عزاداری نیز باشد. بررسی این موضوع چندین مسأله را در خود جای می دهد. اولین 
مساله عقالنیت در محتوای عزاداری است. اگر محتوای عزاداری فقط بیان احساسات 

باشد، عاشورا و قیام کربال برای عزادار در همان حد شور و احساس باقی می ماند. 
 ، این در حالی است که اگر محتوای احساس با حماسه پیوند بخورد، قیام کربال برای عزادار
حماسه ای احساسی می شود. دومین مساله عقالنیت در شیوه عزاداری است. نمی توان 
گفت چون عزاداری کاری درست و مقدس و مورد تأیید ائمه است، پس از هر راه و روشی 

می توان استفاده کرد. 
استحباب عزاداری برای ساالر شهیدان، بر پایه ادله قطعی ثابت است اما در چگونگی 
انواع عزاداری های  روایات عزاداری، شامل  گفت: اطالق  باید  این عبادت  انجام گرفتن 
مرسوم در اعصار مختلف می شود مشروط به این که عنوان عزاداری، بر آن چه رائج شده 
است، صدق کند و موجب وهن مکتب اهل بیت علیهم السالم نگردد و یا همراه با انجام 

دادن عملی نامشروع نباشد. 
بنابراین آن چه در شماری از مجالس عزاداری ، به تدریج مرسوم شده است)مانند استفاده 
از ابزارهای موسیقی و آهنگ های مبتذل و همچنین کارهایی چون قمه زدن(، بدعت در 
عزاداری محسوب می شود. به ویژه قمه زدن در عصر حاضر1، زمینه ساز تبلیغات سوء بر ضد 
پیروان اهل بیت علیهم السالم و موجب وهن مکتب تشیع و نمایش های غیرواقعی از شیعه 

و اسالم به جهانیان است.۲
ج(عقالنیت در هدف عزاداری

سومین مساله عقالنیت در هدف عزاداری است. اهداف ما در عزاداری باید در راستای 
همان چیزی باشد که هدف امام حسین در قیامش بوده است. برخی از اهداف برپایی 

: مناسک عاشورایی و اربعینی عبارتند از
1.مبارزه با جهل و نادانی

اصلی ترین فلسفه قیام و شهادت امام حسین علیه السالم و یاران با وفایش، مبارزه با جهل 
است. ایشان درصدد بودند با این روش و برای حاکمیت ارزش های انسانی و اسالمی 
 ِعَباَدَک 

َ
 ُمْهَجَتُه ِفیَک ِلَیْسَتْنِقذ

َ
ل

َ
زمینه سازی کنند. امام صادق در حدیثی می فرماید: »َو َبذ

کرد تا بندگانت را از جهالت و  ِه؛ خونش را به خاطر تو بذل 
َ
ل

َ
ال

َ
ِه َو َحْیَرِه الّض

َ
َجَهال

ْ
ِمَن ال

سرگردانی و گمراهی بیرون آورد«. 
در هیچ آیینی همانند آیین اسالم و در هیچ کتاب آسمانی مانند قرآن، بر تعقل و عقل 
کید نشده است. انقالب امام حسین  نیز بر محور دین اسالم و قرآن بود. بنابراین نه تنها  تأ
نمی تواند بر خالف عقالنیت باشد؛ بلکه اصل و اساس آن بر محور عقالنیت و معرفت 
گاهی و نجات از گمراهی، هدف قیام او بوده است.  است؛ بنابراین رشد عقالنی انسان ها و آ

1.  .برای اطالع از فتاوای مراجع عظام تقلید در باب قمه زنی رجوع شود به:
https://www.islamquest.net/fa/archive/fa77۲ 

۲.  .از جمله آثاری که در این زمینه موجب بحث شده است،کتاب التنزیه العمال الشبیه، از سید محسن امین عاملی 
نویسنده کتاب اعیان الشیعه است . بیشتر کالم ایشان در این کتاب این است که این رفتارها ضرر دارد و اسالم هم نفی 
ضرر کرده است؛ یعنی اسالم دین وارسته ای از سختی و مشقت است و اگر عبادت و رفتار ما به مرحله ضرر برسد، 
نه تنها بار تکلیف از روی دوش مکلف برداشته می شود، بلکه حرام است. رک: امین، التنزیه ألعمال الشبیه، در ضمن 
رسائل الشعائر الحسینیه، ج۲، ص ۲33. این همان کتابی است که جالل آل احمد این کتاب را به فارسی ترجمه کرد اما 

مخالفان، نسخه های کتاب را خریدند و سوزاندند. رک: جالل آل احمد، یک چاه و دو چاله، ص ۴9.

در این صورت عزاداری ما برای پاسداشت 
و زنده نگه داشتن آن نیز باید با عقالنیت و 
معرفت همراه باشد تا با نهضت حسینی 

سازگاری و تناسب داشته باشد.
۲.نشر و انتقال فرهنگ شیعی

محتوای  و  قالب  با  سوگواری  محافل 
مناسب، بهترین روش برای تعلیم و تربیت 
، کردار و  نسل جدید، آشنایی آنان با گفتار
فضایل اهل بیت علیهم السالم و آموزه های 
دین مبین اسالم است؛ زیرا توانمندی های 
قیام امام حسین و نیز کارکردهای تربیتی، 
مجالس  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی، 
سوگواری ایشان در رشد و بالندگی انسان و 

جامعه نقش بسزایی دارد. 
از سویی، اینگونه محافل یکی از مهم ترین 
که  ارکان فرهنگ و جامعه شیعی است 
نسل  به  سوگواری  مراسم  با  فرهنگ  این 
سوگواری  محافل  می شود.  منتقل  بعد 
فرصتی است ارزشمند تا الگوهای کامل 
معرفی شوند و زمینه استفاده از آموزه های 
ارزشمند فرهنگ عاشورا را برای نسل آینده 

رقم بزند.
3.زنده نگه داشتن مکتب اسالم و تجدید 

بیعت با ائمه 
حسین  امام  حضرت  قیام  هدف  به  اگر 
توجه کنیم، درمی یابیم مهم ترین هدف آن 
زنده نگهداشتن مکتب اسالم  حضرت 
کید فراوانی  ، فلسفه تأ بوده است. ازاین رو
که برای  بر اقامه سوگواری و پاداش هایی 
آن دیده شده است، مشخص می شود و 
به گفته شهید مطهری: »تکالیف شرعی 
بدون حکمت نیست، منظور این نبوده 
که همدردی و تسلیتی باشد برای خاندان 
، بلکه مقصود این است که داستان  پیامبر
و  تعلیمی  مکتبی  یک  صورت  به  کربال 
این  از  که  بماند.«  زنده  همیشه  تربیتی 
عدالت،  بسط  دین،  حفظ  به  رهگذر 

آزادگی و رهایی از ستم یاری برساند. 
افزون بر این، روی دیگر سکه این است 
که عزاداران در آیین های عاشورایی آرزوی 
کربال را اعالم و ویژگی جمعی  حضور در 
آرمانی را که باید با تمام وجود آماده تبعیت 
آشکار  باشد،  او  همراهی  و  خود  امام  از 
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 ِفی ِاجِتماِعُکْم و 

َ
سوگواری می فرماید: َفِاّن

ُمذاکرِتُکْم ِاحیاُئنا و َخیُر الّناِس ِمن َبْعِدنا 
َکر ِبَامرِنا َو َدَعا ِذْکرَِنا؛1 به درستی که  َمْن َذا
در گردآمدن شما و سخن گفتن شما زنده 
نگه داشتن ما است و بهترین مردم پس از 
ما کسی است که ما را در یادها قرار دهد و 
امر ما را در آن محافل مطرح کند و مردم را 

به سوی اهل بیت بخواند. 
با توجه به این فرمایش، برگزاری مجالس به 
یاد خاندان رسالت، احیاگری برتری های 
نیز  و اهل بیت علیهم السالم  آنان است 

این گونه محافل را دوست دارند. 
و  کمال طلبی  مسیر  در  .حرکت   ۴

انسان سازی
باشد،  معرفت  با  همراه  سوگواری  وقتی 
سبب شکوفایی معنویت است. یادآوری 
برتری ها و مناقب و آرمان های اهل بیت 
آدمی را به سمت الگوگیری و الگوپذیری 

از آنان سوق می دهد. 
سوگواری  مجالس  در  گاهانه  آ حضور 
بذر محبت و فضیلت را بارور می سازد و 
انگیزه الزم برای دریافت فضیلت ها را در 
افراد ایجاد می کند. افزون بر این، اشکی 
که نشانه ای از اهداف امام داشته باشد، 

عامل نجات است.
از  سوگواری  مراسم  کریم،  قرآن  منظر  از 
نشانه  آن  تعظیم  که  است  الهی  شعائر 
َها 

َ
َفِإّن اهلِل  َشَعاِئَر  ْم  ُیَعّظِ »َوَمْن  است.  تقوا 

وِب«. )حج: 3۲( شرط ورود 
ُ
ُقل

ْ
ِمْن َتْقَوی ال

آمادگی  حسین  امام  عزاداران  صف  در 
قلبی است، پرهیزکاران در این مصیبت 

عزادار می شوند. 
احیای  حسین  امام  سوگواری  محافل 
دینی  ومعارف  آموزه ها  اسالمی،  اندیشه 
است و روشن است که یادآوری اهل بیت 

1.  امالی شیخ طوسی، ص ۲۲۴.

که نمونه های انسان کامل بودند، زنده نگه داشتن ارزش هاست. ارزش هایی که می توان با آنها 
کید زیاد ائمه به سوگواری و  در مسیر کمال و انسان کامل گام برداشت. برای پی بردن به راز تأ
پاداش های مقررشده برای آن، درک فلسفه سوگواری امام حسین مهم است؛ زیرا راز این همه 

کید و اهتمام به سوگواری، در فلسفه آن نهفته است که در قسمت اول به آن پرداختیم. تأ

3. قابل نقدبودن فعل کنشگران در منسک اربعین

بعد از بیان نقدهای وارده بر منسک اربعین و ریشه یابی آنها، باید دانست که اکثر قریب به 
اتفاق این نقدها، ناظر به عملکرد افراد در بستر مناسکی همچون پیاده روی اربعین است. 

شرکت کنندگان در مراسم اربعین و دیگر مناسک عزاداری، به اقتضای اختیار و اراده خود 
و بخاطر وجود عناصر تبلیغاتی دشمن، از خطا و اشتباه، افراط و تفریط و کج روی به دور 
نبوده و آسیب های مختلفی را در عملکرد خود ظاهر می کنند که قطعا قابل نقد و بررسی و 

تذکر است. 
نکته ای که در این بین وجود دارد این است که نقد عملکرد افراد هیچ ضرر و خدشه ای 
به اصل این پدیده و مبانی نهفته در آن)که در فصل اول به آنها اشاره کردیم( وارد نکرده و 
توانایی تحریف آن را ندارد؛ چرا که راه نقدهای کارکردی و جدلی، از نقدهای مبنایی و حتی 
بنایی جداست. این مساله مضاف بر این است که نقد عملکرد افراد، حتی تاثیری روی 
صحت سنجی روایات موجود در این باب هم ندارد؛ چرا که ممکن است تمام این نقدها 

بخاطر تخطی کنشگران از مفاد روایات باشد. 
ع( نهی  برای مثال روایات ما از سیرخوردن و سیراب شدن در مسیر زیارت امام حسین)
کرده اند اما براساس نظرسنجی عمومی در پیاده روی اربعین، تمام زائران اعم از زن و مرد و 
بیسواد و باسواد، بیشتر از حد نیاز و معمول خوراک خود، غذا و آب مصرف می کنند. یا مثال 
در روایات ما از خندیدن و شوخی در مسیر کربال نهی شده و بازهم به اعتراف نظرسنجی ها 

و مصاحبه ها، اکثر زائرین در این سفر بیشتر از سفرهای دیگر خنده بر لبهایشان می آید.

ن ی
�

بع
 ار

وی
ه ر

اد
 پی

یس
شنا

ب 
سی

و آ
د 

 نق
شاا

 من
مگ

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
ور

ری
شه

 / 
42

ره 
ما

ش

114



ان
خو

فرا

نشریه رصدی_تحلیلی دیده بان اندیشه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پژوهشی و هیأت 
تحریریه خود، از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی دعوت به همکاری  بنماید.

شرایط همکاری

   دارابودن مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری )سطح 3 و 4 حوزوی(
   تسلط بر امر  پژوهش و مقاله نویسی علمی

   آشنایی با ملزومات پژوهشی از قبیل تایپ و ویراستاری
مزایا

    انتشار تولیدات پژوهشی در ماهنامه دیده بان اندیشه
    پرداخت حقوق و حق الزحمه مکفی

       معرفی به کتابخانه های مختلف جهت تکمیل پژوهش

کاربری           عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه، با نشانی 
danial_basir@  در ایتا در ارتباط باشند.

شماره پیشین نشریه :

اندوهمتعالی
در فرآیند تربیت انسان

 بحث از اصالت غم یا شادی

 جایگاه غم و شادی در علوم مختلف

 تعالی اخالقی در سایه اندوه و غم

 توجه به بُعد تربیتی مناسک عاشورایی
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ناصر والیت
آیت اهلل محمدعلی ناصری در سال 13۰9ش در دولت آباد اصفهان به دنیا آمد. پدرش محمدباقر ناصری دولت آبادی از عالمان 
شیعه و از شاگردان رحیم ارباب و جهانگیرخان قشقایی بود. محمدعلی ناصری تحصیالت حوزوی را در حوزه علمیه اصفهان 
آغاز کرد و پس از هجرت به نجف،  دروس سطح حوزه را نزد افرادی چون مجتبی لنکرانی، سید عبداالعلی سبزواری، عبدالکریم 
َکرَونی اصفهانی و صدرا بادکوبه ای گذراند. او سپس خارج اصول را از سید ابوالقاسم خویی و خارج فقه را از سید عبدالهادی 
شیرازی، میرزا هاشم آملی، سید محمود حسینی شاهرودی و امام خمینی فرا گرفت. آیت اهلل ناصری را همچنین از نظر عرفان 
عملی، به سلسله منتسب به سید علی قاضی، متصل دانسته اند. ایشان حدود دو سال قبل از انقالب اسالمی به دستور 
استادش عباس قوچانی، به ایران بازگشت و در حوزه علمیه اصفهان مشغول به تدریس علوم دینی شد. همچنین مجالس 
سخنرانی عمومی او در مساجد مختلف حول موضوع مهدویت، زبانزد خاص و عام بود که بعدها تحت عنوان »آب حیات« در 
چهار جلد به چاپ رسید.  آیت اهلل ناصری عالوه بر تالش های علمی و دینی، هدایت و راهنمایی مردم و اهل علم، در کارهای 
خیر نیز مانند ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی مشارکت جدی داشت. این استاد اخالق پس از مدتی بیماری در ۴ شهریور سال 

1۴۰1ش در 9۲ سالگی در بیمارستان امین اصفهان درگذشت و شهر اصفهان را به مدت سه روز در عزای عمومی فرو برد. 
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