« اندیشکدۀ اربعین»
راهی برای بهرهگیری از فرصتها و کاهش آسیبها
مدیر

مسؤول 1

چند سالی است که خداوند ،نعمت توجّه به زیارت امام حسین× را فراگیر کرده ،دلها و جانهای
بسیاری را در ایّام اربعین ،راهی آن حریم قدسی میکند .این دادۀ بزرگ الهی ،پاسداشتنی است ؛
رویدادی بزرگ که به پشتوانۀ احادیث معصومان^  1 ،انگیزه های بسیاری را به سوی خود کشانده
و آرزوهایی را برآورده میسازد  .شکر هر نعمتی به بهره گیری درست از آن و پیشگیری از آفتهایی
دانش اه و آموزه اهی

است که تهدیدش میکند .بهره گیری شایسته از اربعین ،دستاوردهای ارزشمندی را نصیب امّت
اسالمی خواهد کرد و بیتوجّه ی بِدان ،کُفر نعمت محسوب شده و آسیب هایی به دنبال دارد.

قرآن و حدیث

شناخت قوّتها و فرصتهای وا قعی مراسم اربعین با رویکرد میدانی و آشنایی با کمبودها و آسیبهای
محسوس و احتمالی آن ،زمینۀ برنامه ریزی درست را برای ارتقا و بهره گیری بهتر فراهم میکند.
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هرچند طرح این گفتارها در زمانی نزدیک به اربعین ،خوب و مرسوم است؛ ولی در محدودیت زمانی
و کارهای پرحجم آن دوره ،برنامهریزی درست  ،سختتر خواهد بود .از این رو شاید بهتر باشد که
فارغ از فضای سیاسی و اجتماعی اربعین و در زمانی که با اربعین پیشین و پسین فاصله داریم ،بخشی
از قوّتها و فرصت های پرشمار این رویداد بزرگ را برشماریم و در کنار آن آسیب ها و کمبودهای
نیازمند توجّه را مطرح کنیم .نگارنده ،همۀ آنچه را که آورده  ،از نزدیک دیده و در حقیقت ،این نوشته،
گزارشی تحلیلی و میدانی از چند سفر اربعین است.
برنامه ریزی برای تقویت و گسترش قوّتها و فرصت ها و در برابر ،کنترل و پیشگیری از آسیبها و
جبران ضعف ها ،نیازمند کاری منسجم و بهرهگیری از اندیشه های مجرّب به همراه بررسیهای میدانی
(ehsanyfar@gmail.com).1
 .1ن .ک :وسائل الشّیعة  ،ج ، 81ص( 111بابُ تَاَ كُّدِ استِحبابِ زیارَةِ الحُسَینِ × یَومَ االَربَعینَ مِن مَقتَ لِهِ وَ هُوَ یَومُ العِشرینَ مِن
صَفَرٍ).
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است .نگارش گزارشی از قوّتها و ضعف ها ،هرچند خوب است؛ ولی آغاز راه است .اربعین ،مراسمی
دینی ،معنوی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی است که با جنبههای پزشکی ،ورزشی ،روانشناسی،
اقتصادی ،مهندسی و  ...نیز رابطه دارد .نمیتوان از درون اتاق های دربسته ،برای اربعین برنامهریزی
کرد .طرّاحی برای این مراسم نیازمند حضور کارشناسان علوم دینی در رشته های مختلف ،متخصّصان
علوم فرهنگی و اجتماعی ،علوم سیاسی ،علوم امنیتی و انتظامی ،پزشکان ،روانشناسان ،مهندسان و
دیگر کارشناسان متناسب و باتجربه ای است که خود  ،دست کم چند بار سفر اربعین را تجربه کرده و
از نزدیک با فضای آن آشنا باشند .گروهی از اهالی اندیشه با چنین تخصّصهایی میتوانند ضمن
بررسی های میدانی و وضعیت شناسی موجود ،با پشتیبانی مطالعات کتابخانه ای ،راه آینده ر ا تحلیل
کرده و با استفاده از گزارههای آیندهپژوهی ،برنامۀ جامعی برای دستگاه های اجرایی ،فرهنگی و ...
جهت ارتقای مراسم اربعین و بهرهگیری همه جانبه از آن تهیّه کنند .از این رو تشکیل اندیشکده ای
کامال تخصّصی برای مطالعات ،بررسی ها و الگوسازی های اربعینی ،ضروری است .این اندیشکده
می تواند نمایندگانی از همۀ نهادهای مسؤول و مرتبط را در خود داشته باشد تا کنار اندیشهمندان
بررسی های میدانی است .عملیاتیبودن طرحها و زودبازده بودن آن در عین برنامهریزیهای بلندمدّت،
شرط کامیابی « اندیشکدۀ اربعین» است .همچنین الگوها و نتایج فعالیت های این اندیشکده باید
متناسب با الگوهای برداشتی از آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت^ باشد .متناسببودن ،به
معنی مخالفتنداشتن نیست بلکه به معنای سازگاری حداکثری و موافقت است.
میتوان پیش از تشکیل اندیشکده اربعین  ،نشست های علمی و رسانه ای برای بررسی ابعاد مختلف
آن برگزار کرد و از کارشناسان مختلف نسبت به این سازمان جدید ،نظرخواهی نمود .اکنون زمانی
است که ما میتوانیم از مرا سم اربعین بهره های بزرگی در زمینه های معنوی ،فرهنگی ،اجتماعی،
علمی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...بگیریم .در برابر ،دشمن نیز برنامهریزی خود را بر کاستن ا ز ابّهت و
اثربخشی این رویداد بزرگ متمرکز کرده است  .از این رو ،امروز ،روز تشکیل « اندیشکدۀ اربعین»
است و تأخیر در راه اندازی آن  ،تنها از بهره ها کاسته و آسیب ها را افزایش میدهد.
در ادامه  ،بخشی از قوّتها و فرصت ها و نیز کمبودها و آسیب های این مراسم ،مطرح میشود تا
ضرورت تشکیل « اندیشکدۀ اربعین» جهت بررسی عالمانه این امور و موضوعات بسیار دیگری از این
دست ،روشن گردد.
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متخصّص ،امور اجرایی را متذکّر شوند .محور فعالیت این اندیشکده ،مطالعات تخصّصی بر پایۀ

الف) قوّتها و فرصتها
زیارت سیّدالشّهدا× آن هم با پای پیاده در بخشی از سفر ،زمینه رشد زائر را فراهم کرده و افزون
بر آثار فردی ،نتایج اجتماعی مهمّی به دنبال خواهد داشت .در ادامه به بخشی از این آثار  ،اشاره
میکنیم.

 .2جدایی از مأنوسات
سفری – حدودا – ده روزه در میان جمعیت بسیار و محدودیت های غیر عادی ،موجب رهاشدن زائر
از برنامۀ دست و پا گیر زندگی خود می شود .جداشدن از چیزهایی که انسان با آن انس دارد ،همچون
خانواده ،خانه ،محلّه ،محلّ کار ،تلویزیون ،اموال ،برنامۀ شخصی و  ...تلنگری است به نَفس تا به
روزی بیندیشد که از همۀ اینها جدا خواهد شد .این جدایی ،نهتنها ،محرومیت نیست بلکه مصداقی
از « زهد اختیاری» است؛ آن هم در مسیر امام حسین×  .این رهایی ،دنبالۀ همان پیمانی است که
شیعیان به صورت زبانی با امام خویش بسته و خویشتنِ خویش ،دارایی ها و آسایش خود را فدای امام
دانش اه و آموزه اهی

حسین× دانسته اند .جدایی از مأنوسات ،راه را باز می کند تا انسان ،کمی برای مرگ آماده شود و
به برکت اباعبداهلل× اندکی از دیوارهای زندگی روزمره ،باال آمده و نگاهی به جهان فراتر بیندازد.

قرآن و حدیث

 .1تهذیب نفس
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در سفر اربعین ،زمینۀ کمتری برای گناه هست .روح و جسم زائر بر ز یارت متمرکز شده و برنامۀ
فشردۀ سفر ،راه را بر فکر گناه میبندد  .ورود شیطان و اثرگذاری نفس امّاره بر زائر ،سخت شده ،جان
و تن او کمی از گناه دور شده و در سایۀ محبّت حسینی ،اندکی می آساید .این آسایش را میتوان
پس از سفر نیز ادامه داد .تجربۀ آسودن از گناه ،شیر ین است و چه بسا زائرانی که پایان این شیرینی
را نخواهند.

 .9تقرّب به خدا
مقصد سفر اربعین ،زیارت اهل بیت^ است .اقامۀ نماز ،قرائت قرآن ،دعا ،مناجات ،توسّل ،ذکر و
فکر ،مهمترین عناصر معنوی این سفر را شکل میدهد .این ترکیب ،راه را برای نزدیکشدن به خدا
باز کرده و بندۀ عابد را نزد محبوب ،محبوب میسازد .پیاده روی ،فرصت خوبی برای اندیشیدن به
گذشته و فکر به آینده است .مسیرهای خلوتتری مانند «طریق العلماء» که از کنار رود فرات و ا ز
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میان نخلستانها و کشت زارهای زیبا عبور میکند ،زمینۀ پرواز اندیشه را تا  8111سال پیش فراهم
آورده و بازسازی تصاویر سال  28هجری را آسان میسازد .میتوان این سفر را دوره ای برای ذکر
دانست و فرصت اذکاری چون صلوات و استغفار را مغتنم شمرد .میتوان بازه ای قرآنی را رقم زد و
سورههای م حفوظ مانند حمد و توحید و  ...را بارها تالوت کرده ،از فضایل و خواص آن بهره برد.
میتوان در زیارت ها ،افزون بر خویش ،یاد حقداران ،گذشتگان ،شهدا ،علما و امام راحل را زنده کرد.
میتوان برهه ای تهجّدی را رقم زد و ساعاتی از شب را به مناجات و نماز پرداخت و از مسیر اهل
بیت^  ،خود را به مناجاتیان و سحرخیزان ،اندکی نزدیک کرد و میتوان همۀ این کارها را انجام
داد و دل و جان را صفایی بخشید  .هنگامی که گروهی بسیار از زائران با کولهباری از معنویت به
کشور بازمی گردند ،زمینۀ رشد معنوی و مادّی جامعه را فراهم میکنند؛ گویا که پس از اربعین حال
بسیاری از افراد جامعه ،برای مدّتی ،خوب میشود.

 .4تعاون و ایثار
تعاون و ایثار در ذهن متجلّی می شود؛ آن هم گروه و جمعیتی که به قصد زیارت اهل بیت^ ا ز
جان ،مال و عُمر ،مایه گذاشته اند .چه چیزی برتر از کمککردن به زائران اهل بیت^؟ چه کسانی
بهتر از زائران سیّدالشّهدا× برای ترجیحدادن آنها بر خود؟ چه زمینه ای برتر از بخشیدن به زائران
خاندان رسول اهلل| ؟ رونق فضای تعاون و ایثار در کشور به برکت سیّدالشّهدا×  ،زمینۀ
فرهنگ سازی و گسترش آن را در دیگر ایّام سال ،فراهم می کند .اربعین ،فرصتی طالیی برای تعاون
و ایثار در موضوعاتی است که گاهی توجّه کمتری به آن میشود .ترجیحدادن دیگران بر خود در
صف عبور از مرز ،سوارشدن بر ماشین ،یافتن جای خواب ،گرفتن غذا ،رسیدن به ضر یح و چیزهایی
از این دست ،همه ،راهی است برای ایثار و تعاون و در ضمن ،آزمودن خود .سال ها در وطن ،سخن
از ایثار اهل بیت^ و جهاد ایشان گفته ایم و هزاران بار از « یا لَیتَنا کُنّا مَعَکُم» حرف زده ایم .اینجا
جای عمل است .میدان ،باز است و اهل بیت^ نظارهگر .خود ر ا بیازماییم.
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هنگامی که از اجتماع ،گروه ،جمعیت ،دوستان ،همراهان و خانواده ،سخن به میان می آید ،مفهوم

 .5دوستان جدید
یافتن دوست ،کار ساده ای نیست .آزمودن و حفظ دوستان هم کاری است نیازمند برنامهریزی .در
سفر اربعین ،میتوان پایۀ دوستی های جدید را چید .دوستی ای که از نجف و کربال آغاز شود ،اگر خدا
بخواهد و خودمان اختیار کنیم ،شاید به بهشت منتهی گردد  .سفر اربعین ،فرصت مناسبی برای تقویت
دوستی های پیشین نیز هست .انسان ها در سختی به یکدیگر نزدیک شده ،اُنسشان با هم افزایش
می یابد .همچنین میتوان دوستان خود را در این سفر ،آزمود .سختی ها زمان آزمایش رفقاست.

 .6وحدت شیعیان
اربعین ،نمادی از وحدت و قدرت شیعه است .معتقدان به اهل بیت^ از همۀ کشورها ،خود را به
این اجتماع بزرگ میرسانند و با روحیه و انگیزه ای باالتر به بالد خود بازمیگردند .این قدرتنمایی
و یک رنگی ،از حیث میزان جمعیت و تنوّع قومی ،بی نظیر است .نهادهای فرهنگی ،تبلیغی و سیاسی
میتوانند از این گردهم آی ی برای توانمندترسازی پایههای تشیّع بهره بگیرند.

 .8وحدت مسلمانان
دانش اه و آموزه اهی

محبّت اهل بیت^  ،ویژۀ شیعیان نیست؛ بلکه پیروان همۀ مذاهب اسالمی در آن مشترک اند .عالقه

قرآن و حدیث

به خاندان پیامبر|  ،می تواند محور وحدت مسلمانان باشد .همین عامل است که بسیاری از اهل
سنّت را به زیارت اربعین سیّدالشّهدا× میکشاند و توفیق زیارت امیر مؤمنان× و دیگر
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امامان^ را نیز نصیبشان می سازد .این عامل اشتراک و وحدت ،هنوز به خوبی دیده نشده است؛
عاملی که فرصت بزرگی را به دست نهادهای مسؤول در امر «تقریب» میدهد تا با برگزاری جلسات
علمی و گفت و گویی ،مالقاتهای مختلف بین مذهبی و  ...راه را برای نزدیکشدن مسلمانان به
یکدیگر باز کرده و بخشی از مشکالت جهان اسالم و برادرکُشی ها را زیر سایۀ اهل بیت^  ،رفع
کنند.
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 .7وحدت عواطف ،اندیشهها و رفتارهای انسانی

اربعین را میتوان مصداق عمل به آیه « ُقل تَعا َلوا اِلی َکلِم ٍة س ٍ
واء َبینَنا َو َبین َُکم»  3دانست .کلمۀ
َ َ
« َسواء» همان توحید عملی و رهاکردن شیطان ها و مستکبران عا لَم است؛ چنانکه در ادامۀ آیه آمده
است« .حسین» زبان مشترک « انسانیت» است؛ زبان مشترک «پرستش خدا» ؛ زبان مشترک «مبارزه
با زورگویان» و زبان مشترک « اقدام و تالش برای کمک و نجات انسانها» .این زبان ،ویژۀ مسلمانان
نیست بلکه اهالی همۀ ادیان ،بلکه همۀ انسان ها در آن مشترک اند .حضور رو به افزایش پیروان ادیان
دیگر در مراسم اربعین ،نشان دهندۀ فهم مشترک انسانی بر پایۀ زبانی است که عنوان آن «حسین»
است .این است که ار بعین را به زمانی منحصربهفرد برای شناساندن امام حسین× و اندیشه و رفتار
ایشان به جهانیان تبدیل میکند و از این رهگذر میتوان اسالم ،را بهتر شناخت و شناساند.

 .3تبلیغ اندیشههای دینی

ادامه یافته و به حلّ بخشی از مشکالت مردم منجر شود .از سوی دیگر ،رابطه با جوانان و مردم
عراق و محبّت به ایشان مخصوصا رفتار مهربانانه با کودکان ،موجب نزدیک شدن مردم دو کشور به
یکدیگر شده و برخی سوء تفاهم های احتمالی را می زداید.

 .21تمرین زبان فارسی و عربی
فرصت حضور میلیونی ایرانیان در کشور عراق ،زمینۀ خوبی را برای آموزش زبان فارسی به عراقیها
و یادگیری زبان عربی برای ایرانی ها ایجاد کرده است .گروه های اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد
می توانند با آموزش زبان ،داد و ستد فرهنگی مردم را افزایش دهند .حوزههای علمیه و نهادهای دینی
میتوانند به ارتقای زبانی نیروهای خویش توجّه کرده و از این زمینه برای رشد زبان متفاهم استفاده
کنند.
ِ
تاب تَعا َلوا اِىل' َک لِمةٍ سواءٍ بینَنا و بینَ ُکم اَ اّل نَعبدَ ا ِ اّل اهللَ و ّل ُن ِ ِ
هل الکِ ِ
 .3آل عمران ُ :21 ،قل یا اَ َ
عننا
رش َك بِه َشی ًئا َو ّل َی اتذِخ َ َب ُ
َ
ُ
َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اشهدوا بِاَناا ُمسل َ
مون.
َب ً
عنا اَربا ًبا من دون اهللِ َفان ت ََو الوا َفقو ُلوا َ
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اربعین فرصت مناسبی برای حوزه های علمیه است تا از آن برای تبلیغ دین و استوارسازی عقیدهها
بهره گیرند .زائران در این سفر ،آمادگی بیشتری برای پذیرش دین و تحکیم عقاید دارند .چه بسیار،
جوانانی که پس از این سفر ،مسیر درست خویش را با انگیزه ای فزونتر میپیمایند و یا راه نادرست
خود را تغییر می دهند .مردم در این سفر ،ارتباط خوبی با روحانیان برقرار میکنند .میتوان در روابطی
نیکو ،بخشی از فاصلۀ ایجادشده میان حوزه و مردم را جبران کرد؛ رابطه ای که در داخل کشور نیز

 .22توجّه به قوّتهای کشور عزیزمان ایران
حضور چند روزه در شهرهای مختلف عراق ،محلّهها و خیابان های این کشور ،هر ایرانی اهل اندیشه ای
را به فکر وامی دارد تا میان این دو کشور همسایه مقایسه کند .کشوری با جمعیت کمتر امّا مشکالت
زیادتر؛ کشوری با حضور نظامیان آمریکایی ،انگلیسی و اروپایی امّا ناامن و کشوری بدون حضور
بیگانگان امّا امن؛ کشوری بدون نظام والیت فقیه و با اختالفات بنیان برافکن و کشوری با نظام
والیت فقیه و اتّحاد نسبی داخلی .مقایسۀ این امور و محورهای دیگر ،قوّت های ایران اسالمی را در
ذهن هر متفکّری ،برجسته ساخته و اهمّیت چهل سال کار تقریبا منسجم تحت رهبری واحد و حکیم
را نشان میدهد.

 .21رشد خدمات و زیرساختها
پیش از ایّام اربعین ،هر دو کشور ایران و عراق ،تالش میکنند تا زیرساخت های خود را رشد دهند.
این کار در ایران ،روشنتر و گسترده تر است .حضور برخی از بزرگان دینی و سیاسی در استانهای
مرزی ،این زمینه را ایجاد می کند تا با مشکالت واقعی مردم آشناتر شده و انگیزۀ خدمتشان افزون
دانش اه و آموزه اهی

گردد .عبور زائران از استان های مرزی موجب شده تا امکانات و زیرساخت های این استان ها افزایش
یابد و مردم از مواهب اربعین  ،مانند جاده ،مساجد بین راهی و  ...بهرهمند شوند.

قرآن و حدیث

 .29امنیت نسبی
حضور میلیون ها زائر از کشورهای مختلف در عراق و راه افتادن امواج انسانی در جادّه ها و شهرهای
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این کشور ،زمینۀ امنیت نسبی را در عراق ایجاد می کند .مردم عراق و نیروهای امنیتی آن ،همۀ
تالش خود را برای برگزاری امن این مراسم به کار می گیرند و همین انگیزه ،موجب افزایش سطح
امنیت از روزهای پایانی ماه ذی الحجّة تا پایان ماه صفر می شود .امنیت دوماهۀ محرّم و صفر را در
عراق می توان مانور قدرت نیروهای بومی این کشور دانست؛ مانوری که نشاندهندۀ توان نظامیان
عراقی در تأمین نیازهای امنیتی وطن خویش بدون نیاز به حضور نظامیان غربی بهویژه آمریکایی
است .این امنیت نسبی را می توان در ابعاد اجتماعی و سیاسی هم مشاهده کرد .گویا اربعین  ،دلها را
به هم نزدیک میکند و تنش ها را کاهش میدهد.

 .24همکاریهای رشددهنده
ارتباطات اربعینی ،روابطی سالم است که بر پایۀ زیارت و محبّت اهل بیت^ شکل میگیرد .این
روابط می تواند به پیشرفت دنیایی زائران نیز بینجامد .شکل گیری همکاری اقتصادی ،اجتماعی ،
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سیاسی ،ورز شی ،علمی ،فرهنگی و فکری میان زائران با یکدیگر و یا با میزبانان عراقی ،تصویری
دور از ذهن نیست .اهالی دانش می توانند دوستان علمی خوبی در عراق پیدا کنند و پس از زیارت نیز
با آنها مرتبط باشند .اهالی سیاست ،ورزش ،اقتصاد و  ...هم میتوانند برای خود ،همکارانی بیابند .در
این سفرها می توان به برادران عراقی جهت ساختن کشورشان کمک فکری کرد؛ اندیشههای امّتساز
و تمدّن ساز را به آنان منتقل نمود و با آنها برای مبارزه با طاغوت و استکبار زمان و نظامات
سرمایهداری به همپوشانی و هم افزایی دیدگاه و رفتار رسید .صدور اندیشههای انقالب اسالمی و
تبیین وضعیت منطقه و جهان و رساندن اخبار و تحلیل های صادقانه و بصیرانه از اوضاع ،میتواند
مردم ایران و عراق را به هم نزدیک کرده و زمینۀ مبارزه با دشمنان مشترک را فراهم آورد.

 .25الگوی مهماننوازی دینی و غلبه بر تعصّبات قومی
مردم عراق ،الگویی خیرهکننده از مهمان نوازی دینی را ارائه کرده اند .دارا و ندار آنها وقت ،نیرو،
سرمایه و آبروی خود را خرج امام حسین× و زائران ایشان می کند .حتّی کسانی که شاید با ایران
را به چشم زائر سیّدالشّهدا× مینگرند .آنان مهمانداری زائران امام را افتخاری بزرگ شمرده و
در این «خیر» از یکدیگر پیشی میگیرند .خانه های آنها در اختیار زائران است و همۀ توان خود را
برای آسایش ایشان ،به کار می بندند .آوردن چند خاطره ،خالی از لطف نیست:
-

در یکی از سفرها ،پیرمردی ما را به حضرت زهرا÷ سوگند داد که برای نهار و استراحت
به خانه شان برویم .او علّت اصرارش را اینگونه بیان میکرد :امروز هیچ مهمانی نداشته ام؛
بدون مهمان چه کنم؟!

 در جایی ،کودکی هفت  -هشت ساله ،بار زائران را با اصرار میگرفت و از روی کمک ،چندکیلومتر میبرد .سپس خداحافظی میکرد و بازمی گشت تا زائری دیگر و باری دیگر!
 در خانه ای ،اعضای خانواده ،منتظر میماندند تا زائران ،غذای خود را بخورند؛ سپس ازباقیماندۀ غذای آنها می خوردند .بزرگِ خانواده از مهمانان درخواست میکرد که هر کسی
یک قاشق از غذایش را باقی بگذارد تا خودش و اعضای خانواده اش به عنوان تبرّک بخورند.
-

در جایی ،فرزندان مریضشان را می آوردند و از زائران می خواستند تا دستی بر سر آنها
کشیده و برای شفایشان دعا کنند.
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و ایرانی هم رابطۀ خوبی نداشته باشند ،در این ایّام از دایرۀ تنگ جغرافیا و قومیت ،خارج شده و ه مه

 پیرمردی ،حدیث اکرام سالخوردگان را میخواند و اصرار داشت که با رفتن به خانه اش ،اکرامش کنیم.
 پیرمرد دیگری عکس امام و رهبری را میبوسید و به ایرانیان میگفت :من فدایی این دوسید هستم ؛ بیایید خانه ما!
-

یک پلیس عراقی ما را برای اِسکان به خانه اش در روستا برد .خانه ای قدیمی و فقیرانه.
همۀ آرزویش ،زیارت امام رضا× بود.

این خاطرات و مشابه آن ،برای زائران بسیاری روی داده است .چهقدر خوب است که در شهرهای
خودمان به ویژه شهرهای زیارتی ،در ایّام حضور پرشمار زائران ،شاهد خیابانخوابی آنها نباشیم و برای
پذیرایی از آنها به خود ببالیم .آسانگیری عراقیها در مهماندار ی و اعتقادشان به احادیث «فضیلت
مهمانداری» زمینۀ توفیق آنها را برای پذیرایی بیشتر ،فراهم کرده است.

 .26افزایش تحمّل فرهنگی
تضارب فرهنگ های مختلف ،افزون بر آنکه زمینۀ آشنایی با فرهنگ ها را فراهم کرده و میتواند
دانش اه و آموزه اهی

موجب رشد فرهنگی شود ،تحمّل فر هنگی را نیز باال می برد .پیشتر ،برخی از رسم های ایرانی در نگاه
برادران عراقی ،عجیب بود و برخی از رسم های آنها در نگاه ایرانیان .مثال ایرانی ها ،بردن کفش را به

قرآن و حدیث

درون حرم ،کار بدی نمیدانند و در برابر ،مالیدن پشت بدن را به ضریح ،بی احترامی میشمرند .درست
در م قابل همین فرهنگ ،عراقی ها بردن کفش به داخل حرم را بی احترامی دانسته و مالیدن پشت
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بدن به ضریح را کار بدی نمیشمرند .در سالیان اخیر و با افزایش رفت و آمدها ،درک فرهنگی متقابل
به وجود آمده و هر دو طرف ،مقداری با آداب و رسوم ویژۀ یکدیگر ،کنار آمده اند.
از سوی دیگر ،عراق هم مانند ایران دارای فرهنگهای قبیله ای گونه گونی است .گاهی دو روستای
نزدیک به هم دارای دو رسم متفاوت در مهمانداری هستند  .مثال در جایی پیش از آنکه میزبان بر
سفره بنشیند و «بسم اهلل» غذا را بگوید ،غذاخوردن مهمانان ،بی ادبی محسوب میشود .در جایی
دیگر ،با پهنشدن سفره و آوردن نخستین خورد نی یا آشامیدنی مانند آب یا سبزی  ،میزبان از مهمانان
انتظار دارد که به گرد سفره جمع شده و خوردن یا آشامیدن را آغاز کنند؛ چراکه منتظرماندن مهمانان
را نشانۀ پُرتوقّعی آنها می داند .نگارنده با هر دو فرهنگ در روستاهایی نزدیک به هم در عراق مواجه
شده است .در هر صورت ،رفتار محترمانه با میزبان و پرسش از روشی که مورد عالقۀ اوست ،یکی
از بهترین راه کارها بوده ،موجب افزایش محبّت شده و احتمال برداشت بد را از بین میبرد .در
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سال های اخیر و با افزایش حضور مهمانان در عراق ،تحمّل فرهنگی هر دو طرف ،افزایش یافته و
ایرانیان و عراقیان با تفاوت های فرهنگی یکدیگر ،آشنا شده اند .از این رو ،دیگر ،این تفاوتها چندان
ناخوشای ند نیست؛ هرچند هنوز هم نیازمند دقّت در این زمینه هستیم.

 .28زمینۀ مهماننوازی ایرانیان
در ایّام اربعین  ،زائرانی از کشورهای افغانستان ،پاکستان ،هند و  ...برای شرکت در این رویداد بزرگ،
از ایران عبور می کنند .بسیاری از این زائران به شهرهای زیارتی مشهد و قم هم میروند .حضور
زائران کشورهای دیگر در ایران ،فرصت مناسبی است برای عمل به احادیث « اکرام مهمان» و
نشاندادن مهمان نوازی ایرانیان .همچنین فرصت خوبی است برای تبلیغ اندیشههای انقالب اسالمی
و بهره گیری از آن برای افزایش کارآیی مراسم اربعین .اقوام ایرانی در این بازه درخشنده ،میتوانند
توان خود را برای خدمت به زائران اهل بیت^ به کار گرفته و نمادی از همبستگی دینی و ملّی
ایرانیان را جلوهگر کنند.

اربعین ،زمینه ای است برای عمل به برخی از آداب زیارت که شاید در ایّام دیگر سال ،انگیزه و زمینۀ
عمل به آن کمتر باشد .در روایتی از امام صادق× آمده:
دت زی َار َة الُ َس ِ
نت َحزین َمکروب َش ِعث ُم َغ اّب
ی َفزُ ر ُه َو َا َ
اِذا َا َر َ
انصف عَ نه و ّل َت ات ِ
طنًا1 .
طشان َو َسل ُه الَوائِ َج َو َ ِ
ذِخ ُه َو َ
ُ
جائِع عَ
ُ َ
هنگامی که خواستی حسین× را زیارت کنی ،او را با حالتی اندوهگین،
مصیبت زده ،خسته و پریشان ،غبارآلود ،گرسنه و تشنه زیارت کن .نیازهایت
را بخواه و بازگرد و آنجا را به عنوان وطن خویش قرار نده.

زیارت پیاده ،خستگی و خاک آلودگی به همراه دارد .چهقدر خوب است که انسان در نیمروز آخر
پیاده روی ،چیزی نخورد و نیاشامد تا سیّدالشّهدا× را با حال خستگی ،تشنگی ،گرسنگی،
خاک آلودگی و پریشانی زیارت کند؛ آن گونه که ایشان ،خدا را زیارت کردند.

 .1الکافی  ،ج ، 1ص.911
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 .27شناساندن و رعایت آداب زیارت

همچنین ،اربعین فرصتی است برای معرّفی آداب و جایگاه زیارت اهل بیت^ به مردم .حوزههای
علمیه میتوانند آداب مأثور زیارت را در قالب های مناسب به مردم برسانند و «رفتار عبادی زیارت»
را به سوی آنچه که معصومان^ خواسته اند ،سوق دهند.
همۀ این قوّتها و فرصت ها به شرط توجّه و برنامهریزی ،قابل بهرهبرداری است .بیتوجّهی به این
نعمتها ،گونه ای از ناشکری بوده و موجب کاهش و تغییر نعمت میشود « .اندیشکدۀ اربعین» میتواند
دربارۀ همۀ این موضوعات و محورهای دیگری از این دست ،بررسی های میدانی کرده و پس از
مطالعات و پژوهش های علمی ،الگوی ارتقای س فر اربعین را به زائران ،میزبانان ،خادمان و
دست اندرکاران ارائه کند.

ب) کمبودها و آسیبها
مراسم اربعین در کنار همۀ خوبی هایش نیازمند آسیب شناسی و رفع آسیب یا جلوگیری از آسیبپذیری
دانش اه و آموزه اهی

است .این آسیبها را میتوان در « اندیشکدۀ اربعین» بررسی نموده و راهکار آن را کشف کرد.
یادآوری کمبودها و آسیب ها در این نگاشته از آن روست که زائران و برنامه ریزان بتوانند برنامههای

قرآن و حدیث

خود را جهت بهره گیری از فرصت اربعین ارتقا بخشیده و راه را برای استفادۀ بهتر از این نعمت بزرگ،
هموار سازند.
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 .2نداشتن تصوّر واقعی از سفر اربعین
اربعین عراق با ایّام دیگر سال ،متفاوت است .شمار بسیار زائران ،تفاوت های فرهنگی ،غیر عادیبودن
وضعیت وسایل نقلیه و هتل ها ،زیادی شایعات و  ...ضرورت برنامه ریزی پیش از سفر را ایجاب
می کند .برخی از زائران ،بدون در نظرگرفتن مشکالت این سفر ،توقّعی غیر واقعی از آن دارند .این
توقّع موجب میشود تا در بازه سفر ،برای خود و دیگران ،مشکالتی ایجاد کرده و شیرینی زیارت را
کاهش دهند .سفر اربعین ،سفری بی هزینه نیست .توقّع رایگان بودن این زیارت ،روحیۀ طلبکاری را
در زائر ایجاد کرده ،موجب ایجاد اختالف و ناراحتی شده و ذهنیت بدی را برای می زبانان عراقی ایجاد
میکند .نداشتن اطالعات اوّ لیه بهویژه دربارۀ زیارت کاظمین و سامرا زائران را با مشکالت متعدّدی
نسبت به جای استراحت ،غذا ،استحمام و  ...مواجه میکند .ندانستن احکام اوّ لیۀ سفر مانند ن ماز
مسافر  ،آداب زیارت و آداب سفر دسته جمعی ،زائر را از بهرۀ کامل باز میدارد .نداشتن تصوّری از
سختیهای مسیر پیادهروی  ،موجب خستگی روحی زائر شده و بهرۀ او را از زیارت ،کاهش میدهد.
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چانه زنی زیاد با ماشینها و فروشندگان عراقی ،امری خالف فرهنگ عراق است که موجب بروز
ناراحتیهایی میشود.
گاهی دستگاه های خبری و تبلیغاتی رسمی و غیر رسمی و یا زائران سال های پیش ،چنان از
زیبایی های این سفر سخن گفته و از خدمتکردن عراقی ها به زائران حرف می زنند که زائر را با
بهشتی بدون کمبود و اشکال مواجه می سازند؛ بهشتی که زائر در ذهن خود  ،ساخته و توقّع خدمات
مادّی بسیار و وجود عدّه ای گوش به فرمان و دست به سینه را دارد .نپرداختن به مشکالت از سوی
سازمان های خبری و فرهنگی موجب شکل گیری توقّعات نادرست می شود؛ چیزی که با واقعیت
فاصله دارد.

 .1نیاز به قصد قربت
زیارت نیز مانند هر رفتار عبادی دیگری ،نیاز به قصد قربت دارد .رفتن به سفر اربعین ،بدون قصد
قربت یا به خاطر حفظ آبرو یا کسب وجهه ،نمیتواند کسی را به هدف زیارت برساند.

یکی از آسیب های سفر ،افشاشدن برخی از اشکاالت تربیتی انسان است .اگر کسی در محیط زندگی
عادی ،خویش را تربیت نکرده باشد ،در سفرهای اینچنینی ،صحنه هایی نامناسب را ایجاد کرده و
موجب ناراحتی دیگران میشود .صحنه هایی از شکل خوابیدن خالف ادب اجتماعی ،پوشش نامناسب
هنگام خواب ،رفتار خارج از قواعد شرعی با نامحرم ،شیوههای عجیبِ خوردن  ،شوخیهای سبک،
عصبانیت در برخورد  ،هجومبردن برای گرفتن برخی از غذاها یا میوهها ،اسرافکردن غذاهایی که با
زحمت یک سالۀ میزبانان زحمت کش تهیه شده ،قضاشدن نماز صبح ،کمتوجّه ی به نماز جماعت،
کمتوجّه ی به نماز اوّل وقت ،ترجیح مستحبات بر واجبات و تصاویر دیگری از این دست ،در شأن
زائران اهل بیت^ نیست .خوب است همۀ ما پیش از سفر اربعین ،خود را برای حضور در این سفر،
تربیت کنیم .همچنین در بازه این سفر ،تذکّرات دیگران را بپذیریم و خود نیز خطاهای آنها را با زبانی
مهربانانه و از روی دوستی و محبّت و به صورت خصوصی ،گوشزد نماییم.

 .4عکسبرداری و فیلمبرداری
در سالهای اخیر با گسترش استفاده از موبایل ،فرهنگ غلطی در عکّاسی و فیلمبرداری ایجاد شده
است .دارندگان گوشی ،گمان میکنند که در هر زمان و مکانی میتوانند با خیالی آسوده ،عکس و
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 .9اشکاالت تربیتی

فیلم بگیرند .در حالی که این کار در مکان های زیارتی و مواضع اسکان و استراحت ،موجب مزاحمت
برای دیگران شده و فضای معنوی اماکن مقدّس و آسایش جایگاه استراحت را کاهش داده و گونه ای
از زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و تجاوز به حریم خصوصی آنان است.

 .5مزاحمت برای دیگران
کنار ضریح اهل بیت^ مکانی بر ای آرامش ،سخن گفتن با امام ،عرضۀ عقاید ،عرض حال و
درخواست نیاز است .برخی با نیّت خیر و فریادهای بلند به صلوات گرفتن ،شعر و چاووشیخوانی،
حیدرگویی ،لبّیک گویی و اموری از این دست میپردازند و با این کار خود ،حواس زائران را پرت
میکنند .گاهی همین مزاحمتها با هُلدادن برای رسیدن به ضریح و یا تنگکردن جای دیگران
هنگام نماز جماعت همراه می شود و زحمتی دوچندان را برای زائران اهل بیت^ ایجاد میکند.
این مزاحمتها نهتنها زینتی به حرمها نمی بخشد بلکه گاهی موجب اشمئزاز زائران دیگر میشود.
تجمّع در راه های تنگ برای سینه زنی و  ...به ویژه در روزهای منتهی به اربعین که راهها ،گنجایش
دانش اه و آموزه اهی

جمعیت پرشمار را ندارد ،مزاحمتی دیگر از همین دست است .مبلّغان دینی و دستگاههای خبری و
فرهنگی میتوانند از فرصت محرّم برای آموزش مردم استفاده کنند.

 .6اشتغال به اینترنت

قرآن و حدیث

زیارت اربعین ،فرصتی استثنایی برای رشد معنوی است .برخی از زائران در این دورۀ کوتاه و ویژه از
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عُمر ،زمان بسیاری را صَرف فضای مجازی کرده و خود را از حقیقت زیارت ،محروم میکنند .گاهی
میزبانان عراقی ،زائران را به خانه هایشان دعوت می کنند؛ ولی زائر ،نخستین چیزی که میپرسد این
است« :وای فای موجود؟» و میزبان عراقی روستایی یا شهری با ناامیدی و ناراحتی پاسخ منفی
میدهد .آیا چِک کردن مستمر شبکه های اجتماعی آن هم در چنین سفری که شاید هیچگاه فرصت
مجدّد آن فراهم نشود ،اینقدر ارزش دارد؟

 .8حضور بانوان بدون همراهی مَحرم
حضور بانوانِ تنها اعم از مجرّد و غیر مجرّد در این سفر ،احتمال بروز مشکالت را افزایش داده و
زمینۀ سوء استفاده دشمن را فراهم می کند .بانویی تنها را در نظر بگیرید که میخواهد در ترمینال
ماشین های عراقی مرز مهران که همانند دریایی طوفانی است ،وسیله ای برای رفتن به سامرا یا
کاظمین بیابد! از این سو به آن سوی این دشت خاکیِ چندین کیلومتر مربّعی را میرود تا ماشینی با
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دیناری ارزانتر بیابد .حال که میخواهد سوار شود ،می بیند که همۀ مسافران ،مَرد هستند و او یا باید
کنار راننده در صندلی جلو بنشیند و یا در کنار مردان دیگر! و یا تکرار گشت زنی در این دریا! حال اگر
این بانوی ایرانی ،حجابی نامناسب هم داشته باشد که خطر بیشتری وی را تهدید میکند .ه مین
وضعیت در جاهای دیگر این سفر نیز وجود دارد .برخی از بانوانِ تنها برای غلبه بر مشکالت پیشبینی
نشدۀ این سفر ،ترجیح می دهند که از مردی نامَحرم ،درخواست کمک و همراهی مستمر کنند؛ چیزی
که به سود هیچکدام از آنها نیست .دشمن به دنبال راهی برای ایجاد اختالف میان ملّت ایران و عراق
است .چرا با نادیده گرفتن این وضعیت ،زمینۀ سوء استفاده دشمن را فراهم کنیم؟ این امر افزون بر
آنکه نیازمند فرهنگسازی است به قانون گذاری هم نیاز دارد.

 .7احساس میزبانی ایرانیها
عراقی ها به صورت سنّتی خود را میزبان زائران امام حسین× میدانند .آنها در طول این سالیان،
توان خود را برای میزبانی ثابت کرده اند .حضور ایرانیان برای کمک به میزبانی عراقیها پسندیده
ایرانی» « ،شربت ایرانی» و این دست از شعارها ،تنها موجب ایجاد حسّاسیت در برادران عراقی
می شود .برخی از نهادها و سازمان ها زائران را به استراحت در موکب های ایرانی تشویق میکنند!
حرفی که نتیجۀ آن ،قبیله ایشدن موکب ها و ایجاد اختالف خواهد بود .حتّی گاهی دیده شده که
موکب ایرانی ،زائران کشورهای دیگر را راه نمیدهد! در حالی که عراقی ها با همۀ وجود به زائران
همۀ کشورها خدمت میکنند ،راه ندادن زائران عراقی ،پاکستانی و  ...به برخی از موکب های ایرانی،
تنگنظری و نادیده انگاشتن آداب اسالمی و انسانی است.

 .3خودبرتربینی
گاهی برخی از ز ائران و میزبانان ،یکدیگر را به خاطر فرهنگ و  ...تحقیر میکنند؛ کاری که شایستۀ
هیچ مسلمانی نیست .اگر مشکلی در جایی وجود دارد باید با همفکری ،همکاری و کمک به برادران
حل شود نه با تحقیر و سرزنش.

 .21کمبود خدمات ضروری
نبودن ترمینال مناسب در مرز عراق ،همواره زائران را با مشکالت جدّی مواجه کرده و از همان آغاز،
گرد خستگی را بر تن آنها می نشاند .هنگامی که شمار زائران به اوج می رسد ،شهرهای عراق ،با
کمبود مکان استراحت و غذا مواجه می شود .گاهی این مشکل در سامرّا ،کاظمین و نجف ،جدّیتر از
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است؛ امّا احساس میزبانی ایرانی ها در عراق ،چندان خوشایند نیست .تأکید بر «غذای ایرانی» « ،چای

کربالست .در حرم های مطهّر ،همیشه مشکل امانت سپاری کوله و کیف ،کفش و موبایل وجود دارد.
صف های طوالنی امانات و کمبود قفسه های نگهداری ،مشکلی همه ساله است .رهاکردن کیف و
کفش در خیابان ها به صحنه ای نامناسب تبدیل شده است .نبودن جایی برای شارژ موبایل در فضاهای
متّصل به حرمها و کمبود سرویس بهداشتی بهویژه کمبود حمّام در کاظمین ،از دیگر اشکاالت جدّی
است .خوب است نهادهای مسؤول یا مرتبط مانند ستاد اربعین ،ستاد بازسازی عتبات و آستان قدس
رضوی ،طی گفتوگوهایی با مسؤوالن عراقی که حتّی شاید به طول بینجامد و نیز درخواست از
مرجعیت عالی دینی در عراق و تبیین موضوع و نیز کمک به عراقی ها ،این مشکالت را حل کنند.
راه حل دیگر ،عملکردن زائران به حدیث پیش گفته یعنی زیارت و بازگشت است .همچنین پیادهروی
از راه های دیگری مانند « طریق العلماء» یا راه ح لّه به کربال یا کاظمین به کربال یا مسیّب به کربال
یا شهر قاسم به کربال می تواند نسبت به مسیر مشهور نجف به کربال مشکالت کمتری به دنبال
داشته باشد .ترغیب زائران به زودتر رفتن و زودتر بازگشتن هم راه دیگری برای غلبه بر این مشکالت
است.

 .22نیاز حرمها به ارتقای مدیریت
دانش اه و آموزه اهی

حرم های اهل بیت^ در عراق برنامههایی متناسب با فارس زبان ها نداشته و یا بسیار کم دارد.
نبودن راهنمای فارسی زبان در برخی از حرم ها و کمبود شدید قرآن و کتابهای دعا با ترجمۀ فارسی

قرآن و حدیث

از دیگر اشکاالت است .گاهی برخی از زائران و نیز خادمان به اختالف فرهنگی اقو ام و کشورها توجّه
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نکرده و موجب بروز ناراحتیهایی میشوند .از سوی دیگر ،سازگارکردن زائران ایرانی با مقرّرات
عتبات عالیات عراق  ،مانند ممنوعیت ورود گوشی و کفش نیز نیازمند فرهنگسازی رسانهها پیش از
ایّام اربعین است.

 .21امور بهداشت و سالمتی
گرد و خاک موجود در مسیرهای پیاده روی به ویژه مسیر نجف به کربال برای زائران بیمار ،مناسب
نیست و برای دیگران ،گاهی بیماری زاست .مسیرهای دیگر ،گرد و خاک کمتری دارد .بارانهای
عراق ،تند و تیز بوده و خوب است که امکانات الزم برای پوشش در برابر باران ،همراه زائران باشد.
پیادهروی ،استانداردهای خودش را دارد که اگر رعایت نشود ،زائر ،دچار بیماری شده و سفر برای او
تلخ می شود .به تجربه ،ثابت شده که خوردن بی رویۀ انواع خوردنی ها و آشامیدنی ها ،دستگاه گوارش
را با مشکالتی مواجه می سازد که گاهی تا سالها ادامه می یابد .پوشش مناسب بهویژه هنگام خوابیدن
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برای حفاظت از سر و شانه ها نقش مهمی در جلوگیری از سرماخوردگی ناشی از سرما و یا باد
دستگاههای خنککننده دارد .کسانی که به نیش حشرات حسّاس اند بهتر است داروهای الزم را همراه
داشته باشند .بیماری های عمومی هم نیازمند مراقبت ویژه است و معموال باید چند ماه پیش از سفر
با ورزش و تقویت جسمانی خود را برای مقابله با آن آماده کرد.

 .29وضعیت موکبهای ایرانی
پس از گذشت چند سال از فراگیری مراسم اربعین و با وجود تبلیغات گسترده ،هنوز موکبهای داخل
ایران ،وضعیت قابل اعتمادی پیدا نکرده اند .هنوز زائران ،برای پیداکردن مکان استراحت در طول
استان های محلّ عبور ،باید مسیرهای طوالنی را طی کنند .هنوز در بیشتر استان ها تجهیزات ال زم
برای اسکان و پذیرایی از زائر وجود ندارد .مصلّی ها ،مساجد بزرگ و مراکز فرهنگی میتوانند این
مشکل را حل کنند .مرزهای کشور نیز از این جهت ،وضعیتی ناگفتنی دارد! در درون عراق ،بیشتر
موکب های ایرانی در مسیر مشهور نجف به کربال متمرکز شده اند ؛ یعنی دقیقا همان جایی که به
جهت فراوانی موکبهای عراقی  ،نیازی به موکب های ایرانی نیست! موکب های ایرانی این مسیر
شدّت به حضور موکب های ایرانی نیاز دارد .با توجّه به گسترش بازه سفر اربعین از آغاز تا پایان ماه
صفر ،راه اندازی با تأخیر موکب ها ،یکی از مشکالت جدّی زائرانی است که روزهای آغازین صفر،
زیارت خود را آغاز میکنند.

 .24ضعف برنامهریزی برای انتقال تجهیزات و لوازم
در چند سال اخیر هنگام عبور از مرز ایران با صف چند کیلومتری ماشین های سنگین در خروجی مر ز
مهران مواجه میشویم؛ ماشین هایی که معموال برای حمل موادّ غذایی و لوازم موکب ها ،به سمت
مرز آمده اند .در صحبت با رانندگان ،آنها اظهار میکنند که چند روزی است در مرز مانده و بخشی از
مواد غذایی شان فاسد شده است .آن طرف مرز هم موکب های ایرانی منتظر رسیدن موادّ غذایی و
سایر نیازمندی های زائران هستند .زائران هم گرسنه و حیران  ،منتظر غذا به ویژه در کاظمین و سامرا!
این صحنه را چند سال است که میبینیم و نمیدانیم مسؤولش کیست؟!
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معموال متعلّق به سازمان ها و نهادهای بزرگ است .در برابر ،شهرهای سامرا ،کاظمین و نجف ،به

 .25ترافیک و پارکینگ
گاهی زائران ،ساعت ها در ترافیک منتهی به مرز معطّل می شوند و سپس با کمال تعجّب میبینند که
بخشی از مسیر در حال بازسازی است! آن هم در این ایّام شلوغ! پارکینگ ها هم داستان غمناکی
دارد .از رهاشدن ماشین ها در بیابان ی به اسم پارکینگ زیر باران و د رون گِل تا هزینههای گزاف و ...
توجّه به آسیب های این سفر و برنامه ریزی شخصی و اجتماعی برای آن میتواند راه را جهت
بهره گیری از برکات آن هموار کرده و زائر را با دستی پُر و روحی مجلّا به وطن خویش بازگرداند.
نهادهای رسمی بهویژه سازمان های خبری و تبلیغی میتوانند در هدایت فضای زیارت به سمت
سنّت های اصیل اسالمی ،نقش مؤثّری داشته باشند « .اندیشکدۀ اربعین» میتواند این آسیبها را
بازشناسی کرده و برای غلبۀ بر آن ،راهکار مناسبی طراحی کند .الگوی مقابله با آسیبهای مراسم
اربعین ،نیاز امروز ماست.
باشد که همۀ زائران با حرکت واقعی در مسیر اهل بیت^ مشمول ع نایات آن بزرگواران قرار گیرند.
دانش اه و آموزه اهی

و الحمد هلل رب العالمین
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