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تبدیل شده که موجب تحیر جهانیان گردیده است. این اجتماع عظیم بشری، فرصت و ی منحصر به فردی های اخیر به پدیدهروی اربعین حسینی، در سالمراسم پیاده

 ابعاد مختلف پیاده روی اربعین رسی و واکاوی قرار گیرد. در این جزوهتهدیدهای بسیاری را به دنبال داشته که شایسته است از سوی متخصصان علوم مختلف مورد بر

به لحاظ پیشینه  1حج و کوم میالبعین با مراسم . مراسمات پیاده روی اری مقایسه شدراسالمیو غ یاسالم یهاجهان در کشور یهادادیرو مورد بررسی قرار گرفت و با سایر

سیاست و  هنگ،روی این آیین، هر ساله نمودی از معنویت، فر. شرکت زائران حسینی در پیاده،استقبال ، آثار بین المللی و مشکالت برگزاری مورد بررسی قرار می گیرد

دراند و از سوی دیگر، حضور خود زائران باشد. در واقع، شیعیان در این گردهمایی عظیم، از طرفی موجودیت خود را در ابعاد متفاوت به جهانیان اعالم میاجتماع آنان می

 شود. در این مراسم، موجب تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل آنها می

جمعیتی غیرهمگن و کامال متفاوت است که در یک نقطه فصل مشترک دارند و آن، دوست داشتن جمعیتی پاک و مظلوم است. این تنوع و روی اربعین شامل پیاده

طالعه م کنندگان رویداد اربعین موجب شده تا تجربیات متفاوت در کنار احساسات مشترک و جمعی شکل بگیرد. اما سوالی که در اینهای بسیار زیاد بین تجربه تفاوت

 در پاسخ به این سوال سه رویداد مورد بررسی قرار میگیرد.روی اربعین و سایر تجمعات مذهبی وجود دارد؟مد نظر است این است که چه تفاوتی بین پیاده

 های مختلف:مقایسه پیاده روی اربعین ، حج و کوم میال در زمینه

 بگیرد عظمت پیاده روی اربعین بیش از پیش روشن می شود.چنانچه مقایسه ای بین رویدادهای بزرگ با اربعین صورت 

 پیشینه (1

شدگان نبرد کربال در ه . ق( و دفن سرهای کشته 61از دیدگاه برخی از علما و فقها مبنای تاریخی مراسم اربعین ورود اهل بیت به کربال در اولین اربعین حسینی )سال 

روی قدمت پیاده. 2اند که مبنای بزرگداشت این روز ورود جابر و عطیه به کربال استعه و اهل سنت نیز بر این عقیدههایشان بوده است. بسیاری از مورخین شیکنار بدن

شود. مسلمانان نیز باربعین به بلندای تاریخ شیعه است و این مراسم توانسته است در طول سالیان طوالنی ضمن حفظ وحدت شیعه، عامل تحوالتی در تاریخ عراق و 
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دتی راسم پس از مگذار اصلی این حرکت که تاکنون دوام دارد، شیخ انصاری است که این حرکت را به عنوان رسم و نمادی برای شیعیات معرفی کرد. هرچند این مبنیان

م افت. در راستای انجام این مراسنهایت توسط شیخ میرزا حسین نوری مجددا احیا شد و به عنوان رسم و سنتی نیکو در میان شیعیان نشر یبه فراموشی سپرده شد، 

 3.معنوی و روحانی برخی از علما و حتی مراجع تقلید نیز با پای پیاده به کربال سفر کردند 

بنابر بر روایات برخی از پیامبران پیش از اسالم طواف کعبه را انجام داد حتی مشرکان مکه نیز پیش از اسالم به حج و طواف  است  میحَجّ )مالقات خانه خدا( سنت ابراه

 یعود( به مسجد الحرام در شهر مکه در عربستان سالحجهی)ذ یماه قمر نیاسالم است؛ که مسلمانان در دهه اول آخر نیفروع د نیتراز مهم یکپرداختند. یکعبه می

بر سه  حج بار در طول عمر خود آن را انجام دهد. کیخاص، مکلف است حداقل  یطی. هر مسلمان در صورت دارا بودن شراآورندیرفته و مناسک خاص آن را به جا م

 حج. شودیباشد واجب م ید بودن و استطاعت مالبلوغ، عقل، آزا یکه دارا یساکنان مکه است. در اسالم، حج بر کس فهینوع تمتع، قران و افراد است. حج قران و افراد وظ

از اسالم  شیپ یجمره، همگ یصفا و مروه، وقفه در عرفات و رم نیب یحج و عمره، احرام، لثم و لمس حجراالسود، سع یهانییانجام شد و آ میابراه نیبار در د نینخست

 است.داده یاز اسالم رو شینسبت به پ یدر حج اسالم التیتعد یبود و تنها برخ جیرا

جشنواره نامشخص است  نیا قیقدمت دق .دانندیجهان م یارتیمراسم ز نیترو آن را بزرگ شودیاست که توسط هندوها برگزار م یمراسمِ مذهب کی ال،یجشنواره کوم م

 ی( را در حالی)آب زندگان رتایآم یهاقطره شنویو ،ییهندو یقرون وسطدارد. طبق منابع  نهیرید یهندو، قدمت نییها در آرودخانه سیو شستن گناهان در آب رود و تقد

 یمیقد یهاها و نوشتههستند. در نسخه الیکوم م یکنون یهامکان به عنوان محل هارچ نی. ااستختهیدر چهار مکان ر کرده،ی( حمل مkumbhaگلدان ) ایخُم  کیکه در 

لزوماً نام  هاییگردهما نیحال ا نی. با اشودیبرگزار م الیم ها کومکه امروزه در آن یمناطق یاست، از جمله برخکنار رود شده ییهاییاشاره به گردهما نیدر هند، چند

در  یبه زبان فارس شیپ یهاهستند که در سده خیالتواراند، چهار گلشن و خالصهکه به کومبه اشاره کرده یمنابع نیتراز مهم شودی. گفته مشتندبر خود ندا الیکومبه م

 .شد فزودها -جهان یمعنو یفرهنگ راثیم رندهیدربرگ- «ونسکویناملموس  یفرهنگ راثیفهرست م»به  یالدیم 2۰1۷در سال  الیهند نوشته شدند. کومبه م
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 استقبال (2

شناسی توسعه، نمایش اقتدار جهان اسالم است و در جامعهروی اربعین، شده است. پیادههای قدرت و اقتدار شناخته میدر طول تاریخ، جمعیت بعنوان یکی از مولفه

روی اربعین در عراق، از بزرگترین شناسند. در سالهای اخیر جمعیت حاضر در مراسم پیادهترین رکن توسعه هر جامعه میجمعیت تحصیل کرده و ماهر را به عنوان مهم

میلیون زائر رسیده که این زائران در طول دو روز  2۷، به 1394ان کربال، تعداد زائران حسینی در سال اجتماعات مسالمت آمیز جهان بوده که به گفته رئیس شورای است

های حاضر در سایر مراسم اند. شایان ذکر است که اکثریت جمعیت حاضر در مراسم اربعین، از قشر جوان هستند. این در حالی است که اکثریت جمعیتوارد کربال شده

کیلومتر را در سه  8۰شوند. اغلب زائران مسیر نجف تا کربال، به طول قبیل حج پیر و فرسوده هستند. میلیونها نفر در مواکب پذیرایی و اسکان داده میمذهبی ادیان، از 

آیند. در زیارت اربعین گردهم میحداکثر چهار میلیون نفر است و جمعیتی حدود چهار برابر حج  پیمایند. میتوان گفت جمعیت شرکت کننده در کنگره عظیم حج،روز می

کیلومتر را طی میکنند  4۰۰گاهی حدود آیند،روی میکنند، زائران اربعین، از مناطق مرزی مختلف این گشور میکیلومتر را پیاده 2۰درحالی که حاجیان هر سال، حداکثر 

لی خود را به نجف میرسانند، تا از آنجا با سایر زائران رهسپار کربال شوند و مسیری حدود تا به نجف برسند. همچنین، میلیونها زائر دیگر، که از سراسر دنیا با وسایل نق

 کیلومتر را پیاده روی کنند، تا روز اربعین به کربال برسند. 8۰

های مکانی و متع به دلیل محدودیت. حج تکنندیاز مسلمانان در آن شرکت م یادیز هستند که هرساله تعداد یو حج تمتع دو مراسم بزرگ اسالم روی اربعینپیاده

 باً یتقرحج   یشمار زائران خارج شود.هایی داده میزمانی گنجایش تعداد محدودی از حاجیان را دارد به همین دلیل بر اساس جمعیت مسلمانان هر کشور، به آنان سهمیه

به علت  2۰13در سال  یاست که مقامات سعود یدر حال نیاست. ا داکردهیپ شیافزا 2۰12نفر در سال  962،۷12،1به  192۰نفر در سال  ۵84،۵8برابر از  3۰به 

 نیندچ ینیحس نیکنندگان مراسم اربعبا مراسم حج، تعداد شرکت سهیدر مقا. اندالحرام را کاهش داده اهللتیمسجدالحرام، شمار زائران ب یوسازها و توسعه عمرانساخت

را  ینیتعداد زائران حس یول ستیکنندگان در دسترس ناز تعداد شرکت یقیآمار دق ،ینیحس نیاربع یاسم خودجوش و مردماز مراسم حج است. به علت مر شتریبرابر ب

تعداد به  نیا 2۰13و در سال  دیزائر رس ونیلیداشت و به هجده م یتوجهقابل شیافزا 2۰۰9رقم در سال  نی. ااندردهقلمداد ک ونیلینه م باًیتقر 2۰۰8سال  نیدر اربع

 ید.رس قایو آفر ایاروپا، استرال هیاتحاد کا،یآمر ا،یمختلف از آس تیمل 4۰زائر از  ونیلیم ستیب

 نیا، طی این مدت ده ها میلیون نفر در آن شرکت می کنند.کشدیو حدود دو ماه به درازا م شودیچند ساله برپا م یهادر فاصله انه،یسال یارتیبرخالف مراسم ز الیکوم م

 دهندیمراسم، هندوها خود را در آب رودخانه گنگ شستشو م نیجهان است. در ا یارتیو ز یمراسم مذهب نیاز بزرگتر یکیو  شودیبار برگزار م کیسال،  3مراسم هر 

هندو، در کوم  یهابر اساس اسطوره «.را آغاز کنند یاتازه یزندگ»که  ابندیرا ب نیو بخت ا ندی، گناهان خود را بزدا«رود مقدس»خود در  یوشوباور که با شست نیابا 
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هستند که  دهیعق نیبر ا -در گوشه و کنار جهان ینیدر مراسم د گریاحتماال همانند زائران د-. زائران هندو شودیجشن گرفته م منانیبر اهر انیخدا یروزیپ ال،یم

در آن حضور داشته  تواندیم یهرکسو  ستیفقط محدود به هندوها ن الیم است. اما شرکت در کوم« توازن»و « صلح»ها در کرانه رود مقدس، نماد بزرگ آن ییگردهما

 باشد

 

 

 

 

 آثار بین المللی (3

شود که نه تنها در می یکی از کارکردهای شاخص در حرکت اربعین، ایجاد وحدت میان زائران و مسلمانان از کشورهای مختلف است. بحث وحدت از آنجا ارزشمند و بارز

ا عزادار و خادم حسینی، چنان نمادی برای همیان شیعیان وجود دارد، بلکه وحدت در میان شیعیان و اهل سنت و حتی غیرمسلمانان شکل میگیرد. در این مراسم میلیون

اند. شاهدیم اند که همانند آن در هیچ آیین و مذهبی یافت نمیشود و چنان خالصانه از همه چیز خود میگذرند که جهانیان را مبهوت و حبران ساختهشیعه عرضه کرده

شوند. بنا بر دستور قرآن، همه جهان، برای انجام فریضه حج عازم مکه مکرمه و مدینه منوره میو اقوام مختلف  که هر ساله حدود چهار میلیون نفر از ملیت، نژادها، زبان

طبقه، نژاد، قومیت و  مسلمانان در مراسم حج یکسان هستند: چه اینکه اهل مکه باشند، یا از جای دیگر آمده باشند. در مراسم چند ده میلیونی اربعین شاهدیم که

شته میشود و دائما این سخت به گوش میرسد که مرحبا بزوار الحسین، زائران امام حسین خوش آمدند. یا حب الحسین یجمعنا. یکی از قشربندی اجتماعی کنارگذا

. کرد توان مشاهدههای عزاداری به روشنی و در سطح عالی میها و هیئتمباحث مهم و کلیدی جامعه شناسی، بحث تقسیم کار اجتماعی است. تقسیم کار را در موکب

اعضای هیئت امنا، نوحه اند و برای هر یک کار خاصی تعریف شده است. در یک هیئت عزاداری برای رئیس هیئت، نیروها به دقت سازماندهی شدهدر هر هیئت یا موکب، 

اران، ساقیان، طباخان، طباالن، سنج زنان و .. وظیفه معینی داران، مسئوالن مالی، مسئوالن تدارکات و پشتیبان، بلندگودزنان، پرچمخوانان، میان درارن، زنجیرزنان، سینه

اش را انجام دهند. واضح است که سستی و کوتاهی در انجام وظایف محوله، سیستم هیئت را به هم میزند و هیئت از تعریف شده که باید آنان به درستی و دقت وظیفه
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شود. دشمنان درصددند تا با پررنگ کردن اختالفات، و های اجتماعی میجوامع موجب افزایش کشمکش هم فرو میپاشد. ناهمگونی نژادی، قومی، مذهبی، زبانی و ..

های مسلمان جلوگیری کنند. هرچند بین مذاهب مختلف اسالمی، اختالف عقاید و نظرهایی وجود دارد که در طول تاریخ، ها از وحدت و همگرایی ملتها و ملیتمنیت

زنند و هدف از آن بذر اختالف  دودستگی در میان اما دشمنان به این اختالف به شدت دامن میاند، کردهآمیز کنار هم زندگی میورت مسالمتها به صبا همین اختالف

ه هر کنند که هر لحظه، بشبیه میای خاورمیانه به انبار باروت تباشند تا این دو ملت به هم نزدیک نشوند. زمانی که شاهدیم عدهمسلمانان، به ویژه مردم ایران و عراق می

لف های مختها و زبانها نفر از ملیتدلیلی شاید انفجاری در آن رخ دهد، مراسم معنوی و روحانی اربعین، میتواند آبی بر آتش اختالفات باشد. هرساله شاهدیم میلیون

 تواند تاثیر بسزاییکنار هم جمع کرده است. این تجمع معنوی و هدفمند عظیم، میآیند و شعارشان این است که )یجمعنا حب الحسین(: محبت حسین، ما را هم میگرد

های حسینی، بحث ظلم ستزیزی ترین درسای است که یکی از عالیی مفاهیم آموزندهمدرسه امام حسین در بردارنده4.های اجتماعی داشته باشددر کاهش کشمکش

گیرد. زائری که پرچم مذهبی مسالمت آمیز است که برای ابراز محبت به امام حسین و انزجار از ظلم و ظالمان انجام میروی اربعین، یک مراسم است. مراسم پیاده

شود. احیای شعار حسینی، که نشانگر یاحسین در دست دارد و به سوی میعادگاه حسینی حرکت میکند، هنجارهای ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان در او نهادینه می

یام عاشورا، احیای و حبت نسبت به امام و ادای حق ایشان است و موجب زنده شدن نام و یاد و اهداف امام حسین است. همچنین، وسیله هدایت بندگان، یادآوری پمودت 

 ۵یات و نیل به شفاعت معصومان است .های الهی، موجب خشم دشمنان و ثواب، هنادین، عامل حفظ ارزش

 و رابطه و یجمع دارید کی یبرا یاسالم یمؤثر و برجسته کشورها یو چهره ها نیمشارکت ساالنه انبوه مسلم یاست برا ینیخاص، تضم حج در زمان و مکان ضهیفر

ستاخانه که ملت واحده کفر گ یدر عصر کنون ژهیمصالح جهان اسالم بو نیو تضم نیمشکالت و آالم مشترک خود و تأم یبرا یشیو چاره اند گریکدیاز وضع  یگاهتفاهم و آ

د خداون توان پرداخت. یو آرمان مشترک به مقابله با آن نم دهیو ا ریو تدب یکرده و جز با وحدت امت اسالم ییصف آرا یحساب شده در برابر اسالم انقالب یاو با برنامه

 :دیفرما یحج م ضهیدرباره فر

                                                           
 .54-45، ص 262 یاپیو کارکردها، معرفت، شماره هفتم، پ گاهی: جاینیحس نیاربع یروادهی، پ1398 ،ینعلیحس ،یعرب - 4

 
 1358 ص ،1368 نواب، حسن - 5
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ألنعام، ا مةیما رزقهم من به یمعلومات عل امیا یاسم اللّه ف ذکروایمنافع لهم و  شهدوای. لقیمِن کل فَجٍّ عم نَیأتیلّ ضامرٍ کُ یرجاالً وَ عَل أتوکیالناس بالحج  یاَذِّنْ ف و»

 6.«ریفکلوا منها و أطعموا البائس الفق

کنند که از  ادی نیمع یمنافع خود باشند و خدا را در روزها. و شاهد ندیایدور ب یو سواره بر شتران الغر )رهوار( از راه ها ادهیحج را بر مردم فرو خوان تا پ آهنگ»

 .«دیدست بخوران یته چارگانیو به ب دیداده، پس بخور شانیروز واناتیگوشت ح

 

 

 

 

ست ا یالملل نیاشاره دارد: حج کنگره ب یو اجتماع یو فرد یاسیو س یعباد یها نهیدر خصوص حج است که به اسرار مختلف آن در زم یفرمان اله انگریفوق، ب هیآ دو

سازنده مطرح کنند و  نتقادو با ا یرا با صراحت و اخالص و بطور جد شیخو یخود و سرگذشت ملتها یو اوضاع کشورها ندیجهان در آن شرکت جو نیکه مسلم

جهان اسالم  یالملل نیو ب یو برون مرز یها و راهبردها، جهت حلّ مسائل درون مرز یاز آگاه یتوشه ارا به مذاکره و مشاوره نهند و آنگاه با ره یامت اسالم یهایگرفتار

مقابله  جهت یالزم و تعاون و همکار یو فداکار شندیندیب یمانیو به اخوت ا ازندس شیخو نیآن را نصب الع هیبازگردند و وحدت امت اسالم و مصالح عال شانیبه کشورها

مجد و عظمت و کرامت  یایکردن توطئه ها و اح یغلبه بر مشکالت و خنث ینانه دشمنان اسالم، آن را مورد مطالعه قرار دهند و براخائ یبا نقشه ها و توطئه ها یجد

 یاو بحران ه یمصالح خود در درون و برون مرزها، در حال جنگ و صلح و نبرد مسلّحانه با دشمن و حل معضالت اقتصاد ظو حف نیمسلم انیاز ک یاسالم و پاسدار

 خود وارد صحنه شوند گریگوناگون د

                                                           
 27،28قرآن کریم،سوره حج ،آیه- 6
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 مشکالت (4

 یستیحوادث ترور ایو  هایماریاز ب یناش ایمراسم وجود دارد  نیکه در ا یشرکت دارند و تلفات انسان نینفر در مراسم اربع ونیلیم ستیبه ب کینزد ریچند سال اخ در

 ارتیجان باختند که بر اساس گزارش سازمان حج و ز یرانیپنج زائر ا 93سال  نیمثال در اربععنواناست. به شدهلیبه عراق تحم یاست که در اثر جنگ ناخواسته داخل

افر را ک عهیکه ش یسلف یهاگروه یبرخ یهاتیعراق و فعال یناامن تیوضع لیکه متأسفانه به دل یاستشهاد اتیو عمل هایگذاربوده است. بمب یقلب یهایماریاز ب یناش

بغداد در عراق اعالم کرد که موفق به  اتیعمل یفرمانده 93سال  نیاست. در اربع یحداقل تلفات نیا حالنیباا یول شودیم ییهاموجب خسارت دانندیو مهدورالدم م

 یبه کربال اصابت کرد که تلفات« هاون»وند خمپاره مراسم چند فر نیبودند. در ا کیاند که در شمال استان کربال آماده شلشده« گراد»فروند موشک از نوع  6کشف 

بود را  یستیترور اتیرا که مشکوک به انجام عمل یو فرد ندینما یو خنث فیرا توق شدهیگذاربمب یخودرو دوخود موفق شدند  یهایدر بازرس یتیامن یروهاینداشت. ن

 .ندینما ریقبل از اقدام دستگ

ه ها داشتبا آن یدهند و برخورد بد یکم یمردم بها یتیمنافع امن نیها به تأمها باعث شده است که آنبه دست آن تیامن نیدر عربستان و تأم یخارج یروهاین حضور

 زائران .کنندیخشن با زوار برخورد م اریسو مسجدالحرام حضور دارند با برخورد ب یمخصوص در مسجدالنب یهاکه در پست ییهاحاضر در مراسم و آن یهاباشند. شرطه

 نانهیبخوش لیها فاجعه منا بود که در تحلآن نیاند. آخرگسترده مواجه شده یبارها با تلفات انسان نیدهم مراسم اربع کی تیکننده در مراسم حج باوجود جمعشرکت

نفر  ۷69تلفات را  یتن در آن فاجعه خفه شدند و جان خود را از دست دادند. دولت سعوداتفاق افتاد و هزاران  94مهر  2انسداد راه در  لیو به دل تیبراثر فشار جمع

تا هفت هزار  4 نیشمار تلفات را ب ارتیسازمان حج و ز یاست که منابع خبر یدر حال نیتا سه هزار تن اعالم نمودند. ا 2 نیتلفات را ب گرید یمنابع خبر یاعالم کرد ول

 بودند. یرانیها انفر از آن 464اعالم نمودند که تعداد 

تن  یوشومحل، و شست کیتر از دو ماه در کم ینفر ط ونیلیها مجمع شدن ده عتاًیطب. مانندیدو ماه را در محل م نیاز ا یزائران فقط چند روزدر مراسم کوم میال  

را با  «گناهان»آب رودخانه که قرار است  عتاًیها و طبگرفته تا توالت گرید یهاو زباله کی. از پالستاوردیهم همراه ب یطیمحستیدر آب رودخانه، ممکن است مشکالت ز

تا  گردندیو به محل سکونت خود بازم مانندیدر محل م یچند روز شوند،یو رهسپار مراسم م دارندیآب و غذا برم یکم بندند،یمعموالً بار خود را م زائران خود ببرد.

ه بتوان ک یدارند و نه چادر یچندان ینه غذا ؛اندروانه محل شده یاندک یهستند که با پول یدرآمداز شهروندان کم زیاز زائران ن یاری. بسرندیرا بگ شانیجا گریزائران د
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درآمدها کم یو برا ،یدنینوش آب ،یمجان یهاست غذاجلب کند و سال ییمحل گردهما یزگیتوجه زائران را به حفظ پاک کندیدولت هند تالش م راً یاخ .دیدر آن خواب

  ۷. کندیسکونت موقت، فراهم م یبرا یمحل

 شعائر (5

ه شده و بزرگداشت آنها توصی شعائر از کلمات قرآنی است که مورد توجه دانشمندان اسالمی اعم از شیعه و اهل تسنن و فقها و مفسران و متکلمان قرار گرفته و به تعظیم

شود و های نشانداری که خدا در آنها یاد و عبادت میها یا زمانها یا زماناندازد یا مکانهای دینی که انسان را به یاد خدا میها و نشانهلذا شعائر به صورت عالمت 8است

بخشند و برای گیرند. این رفتارها به دیانت تجسم خارجی میمند انسانهاست و از اندیشه ارتباط با عالم ملکوت مایه میو شامل رفتارهای آیین 9.شودمشابه آن معنا می

 باشد: ریز یها یژگیو یشعائر دارا سازند.دینداران یک هویت مشخص و مهمتر، احساس همبستگی و همدلی فراهم می

افراد و  تیهو معرِّف،  11جهت وضع شده باشد نیبد ایبوده و  امیپ کی حامل، فرهنگ قرارداده شده باشد کی ایفکر  کینمود  ایعنوان نماد  به  1۰. و آشکار باشد ظاهر

 کیعالقه و افتخار  مورد، مذهب باشد ایحزب، مکتب  کیجمع به  ایفرد  یداشته و نشانگر وابستگ کیو سمبل یشُعار جنبه،  12ودهب گرانیآنها از د زیاجتماعات و تما

 شیراگ انگریمکتب و ب کی اتیح اعالم شود. غیو تبل فیدوست و دشمن، تعر یآن فرهنگ برا انیحام توسط مجموعه هواداران خود باشد. یقوم و موجب اتحاد و دلبستگ

به  لیشود که آن را تبدینماد و عالمت، مشاهده م کیو فرهنگ، در پس  دهیشعائر، مسئله عق یاصطالح یشود در معنایطور که مالحظه مهمان از آن باشد. تیو حما

نماد و  کیشدن  یاسالم طیاند. شرانمادها گفته فیفرهنگ که جامعه شناسان در تعر نییرو هیال یعنیآن فرهنگ نموده است.  یهاز باورها و ارزششُعارِ برآمده ا کی

 ژهیو یهاآداب و سنت جزء13 عبادت و اطاعت خدا نزد مردم باشد ن،ید نشانه، خدا گردد ادیساز  نهیزم عبارت است از: ینیشعائر د یها یژگیو یبه عبارت ایعالمت 

                                                           
.7- https://mapo.maharashtra.etenders.in/tpoimages/MAPO/tender/Tender678.pdf. lice Commissionerate, Nasi16: Nashik City. Po-Kumbh Mela 2015 
 .ق 1405 الحوزه، ادب نشر العربی، التراث دارالحیا بیروت، العرب، لسان المصری، منظور ابن - 8
 .نور پیام دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز جا، بی السعاده، بیان ترجمه( 1372) دیگران، و رضا خانی، - 9

  .246 ص بیروت، دمشق - الشامیة الدار القلم، دار انتشارات  القرآن، غریب في المفردات ،(ق 1412) الراغب اصفهانی، - 10
 .4ص ،(ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه روحانیت،انتشارات لبای ،(1389) مهدی مسائلی، - 11
 .37 ص ،6 جلد صدرا، انتشارات مطهرى، استاد هاىیادداشت ،(1377) مرتضی مطهری، - 12
 .182 ص ،8 ج التراث، إلحیاء السالمعلیهم البیت آل مؤسسة المعول، العرب لغة من علیه لما الكناز و األول الطراز ،(ق1426) احمد بن علیخان مدنی، - 13
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کلمة اهلل  یآن موجب اعتال میکردن و تعظ آشکار، در فرد و اجتماع باشد ینیو زنده نگه داشتن روح د یاحساسات و عواطف مذهب کیتحر موجب ، 14مسلمانان باشد

اشد شعائر ب ینیو نشانگر فرهنگ د نیاز اعالم د یکه عالمت یهر امر نیشود. بنابرا یآن گفته م یظاهر یو نما نید یرونیبه جنبه ب یشعائر اله گر،یعبارت د به گردد.

مله از ج شود. یم دهینام یطانیباشد شعائر ش نیبا د یو دشمن انیو طغ انیکه نشانه عص یزیباشد شعائر آن فرهنگ و هر چ یگریو هر آنچه عالمت فرهنگ د ینید

دهنده ایمان راسخ به خداوند هستند. در اند آن است که شعائر عبادت گروهی است که نشاندر خصوص شعائر بیان داشته  1۵هایی که برخی مانند صادقی تهرانی،دیدگاه

ارند دی تقوای دلها تلقی شده است. بزرگداشت شعائر اهلل به آن است که آنها را محترم بسوره حج از تعظیم شعائر و لزوم آن سخن به میان آمده و این امر نشانه 32آیه 

ی رضا و رغبت و بدون هیچ گونه و تا حد امکان به آنها عمل نمایند. نه تنها خودشان عمل کنند، بلکه دیگران را نیز در عمل به آنها تشویق نمایند و چنانچه فردی از رو

بهترین دیدگاه در خصوص شعائر اهلل، نشانه های دین خداوند  16.اجبار و الزامی شعائر الهی را بزرگ بدارد این بزرگداشت وی دلیل بر تقوای واقعی و قلبی او خواهد بود 

باشد؛ زیرا جامع همه مواردی است که در نظریات دیگر به عنوان شعائر بیان شده است، چه آنکه مواردی اندزد میای که انسان را به یاد خدا میو هر عالمت و نشانه

در آیه  1۷روندهای دین خداوند به شمار میاند به نوعی انسان را به یاد خدا انداخته و از نشانهق شعائر شمرده شدههمچون اذان، نماز جمعه، مناسک حج و .. که از مصادی

آورند و قربانی حج و حتی کفشی را که به شوند و همچنین کسانی که حج عمره را به جا میسوره مائده خدای متعال، زمان و مکانی که حج و عمره در آن واقع می 2

 ریتحقق عناصر خ یبا حضور مومنان در مناسک حج و اعمال آن در راستا میتعظ18.آویزند، همه را از شعائر الهی یاد کرده است انی قربانی بودن حیوان بر گردن او مینش

 یحجت اله ارتیو ز« لقاء االمام»که  رسندیم یکمال تیبه تمام یبا تمام عظمت و شکوه آن، زمان یاعمال عباد گریحج و د انیم نی. در ادیآیبه دست م یاله یو تقوا

 نیاربع ارتیگفت که ز توانیم ن،یاست؛ بنابرا دهیرس یکمال تیمعصومان)ع( است که به تمام تیسوره مائده، اسالم با وال 3 هیآ اساسبر  رایاهلل همراه باشد؛ ز فهیو خل

در  یتزرگداشو ب میتمام مومنان بدان توجه و اهتمام شده و تعظ یاز سو دیاست که با یشعائر اله نیتراز مهم ،یشعائر اله یاساس یهابه سبب داشتن شاخصه ینیحس

 23ها دانسته و همناطور که در آیه شعائر حسینی همان شعائر الهی است که خداوند تعظیم و بزرگ داشتن آن را نشانه پرهیزگاری دل . دیسطح و اندازه آن به عمل آ

                                                           
 همان ،(1377) مرتضی مطهری، - 14
 .نا بی قم، بالقرآن، القرآن تفسیر فی البالغ( ق 1419) محمد، تهرانی، صادقی - 15
 .خسرو ناصر تهران، القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ،(ش 1372) حسن بن فضل طبرسی، - 16
 .لطفی کتابفروشی تهران، درخشان، انوار( ق1404) محمدحسین، همدانی، حسینی - 17
 اسالمی، متون ادبی مطالعات فصلنامه حج، سوره در شعائر السمائ، الحرف، واژگان: موردی مطالعه بافت اساس بر قرآن ترجمه در آن اهمیت و معنا چند واژگان بررسی( 1396) فاطمه خلیلی،: احمد علی، امید - 18

 .8 پیاپی چهارم، شماره دوم، سال
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خدا و عظمت  ادیوارد شده و انسان را به  ینید یهاتمام آنچه در برنامهها است. ت هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه پرهیزکاری دلسوره حج بیان شده اس

اهل  نیهمچن ...ارانیو  میما هست شعائر شده که فرمود: تی)ع( روا نیرالمومنیحضرت ام ازهاست.دل یاست و بزرگداشت آن، نشانه تقوا یشعائر اله اندازد،یاو م نییآ

 .تمیکتاب خدا قرآن و عترت و اهل ب یعنی گذارم،یبها مگران زیشما دو چ انیدر م من:آمده است نیثقل ثیگونه که در حدقرآن هستند، همان یو همتا ی)ع( مواز تیب

از  نیحس اکرم فرمودند: امبریپ شعائر خواهد بود. نیترگشت، لذا از مهم نیمب نید نیمجدد و دوام ا اتی)ع( و عاشورا موجب ح نینکته مهم آن که نهضت امام حس و

به پا کردن شعائر  جهیپس در نت شود،یختم م ی)ع( به حب اله نیحب امام حس چون را دوست بدارد. نیرا که حس یخدا دوست دارد آن شخص نم،یمن و من از حس

)ع( و زنده  نیاز نهضت امام حس تیبه حما یبستگ زیکه بقاء اسالم در عصر حاضر ن میکنیدرک م رونی. از اگرددیباعث زنده ماندن شعائر خداوند م زی)ع( ن نیامام حس

از شعائر  یجز با پاسدار حضرتش دارد. و زنده نگاه داشتن نهضت آن حضرت یو عزادار یتر برگزار کردن مجالس سوگوارداشتن انقالب آن حضرت، هرچه باشکوه نگاه

داستان  جانبه ازو همه ینوع ممارست عمل کی ینیشعائر حس رای. زستین ریپذاست، امکان امیا گریعاشورا و د امیدر هر کجا از جهان پهناور در ا انیعیکه برنامه ش ینیحس

یرا زنده م یو اسالم ینیروح حس هاشعائر است که در وجود انسان نیشعائر است. و ا نیاست. و ا نی)ع( در راه د نیحضرت امام حس یعاشوراء و فاجعه کربال و فداکار

 یهال نیخواهد رفت. اگر امروز د نیاز ب نیسپرده خواهد شد، و بدنبال آن اسالم و اصول و فروع د یشعائر متروک شود، انقالب حضرت )ع( بدست فراموش نی. اگر اسازد

مرهون خون  هانیاست، همه ا یو معارف اسالم عتیحج، نماز، روزه، احکام، شر کعبه،از قرآن،  ی)ع( و ذکر نیاکرم و ائمه معصوم مبرایاز پ یادیپا برجاست و نام و 

معصومان)ع(  یاز سو یکه دهه عزادار یمعصومان )ع( به طور انی)ع( در منیامام حس گاهیبه عظمت و جا یگشته است. با نگاه نی)ع( است که موجب بقاء د دالشهداءیس

)ع( نیامام حس ی)ص( براامبریپ یاند و از عزاداراز وقوع زده شیپ یحت یدست به اقامه عزادار شانیا یعزا میتعظ یشده است و همه معصومان برا زیتجو شانیا یتنها برا

 یها)ع( است که امروز در ماهنیامام حس ارتیشود، ز میتعظ ستیبایاهلل که مو حرمات یشعائر اله یهاجلوه نیترگفت که مهم توانیم19.آمده است  انیم بهسخن 

)ع( نیامام حس ارتی. امروز زشودیداشته م یبه عنوان شعائر اهلل مطرح و گرام یاسالمآن حضرت)ع( در جامعه  ارتیو ز یعزادار نیاربع کیو  شودیمحرم و صفر برگزار م

ه که آنان را ب یاوا داشته به گونه یرا به شگفت انیشده و جهان لیعظمت اسالم تبد یهااز عالئم و نشانه یکیبه  شودیانجام م یونیلیم یروادهیکه در قالب پ نیدر اربع

 رعالمات المؤمن خمس: صالة الخمسین و زیارة األربعین و التختّم فی الیمین و تعفی». امام حسن عسگری )علیه السالم( فرمودند: سازدیاهداف نهضت عاشورا متوجه م
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نشانه های مؤمن و شیعه، پنج چیز است: اقامه نمازِ پنجاه و یک رکعت، زیارت اربعین حسینی، انگشتر در دست راست »؛ «الجبین و الجهر ببسم اهلل الرّحمن الرّحیم

را همان هفده رکعت نماز واجب روزانه به اضافه حضرت عالمه جوادی آملی مراد از نماز پنجاه و یک رکعت . «کردن، سجده بر خاک و بلند گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم

مراد از نماز پنجاه و یک رکعت، همان هفده رکعت نماز واجب روزانه به اضافه  نمازهای نافله برشمردند که جبران کننده نقص و ضعف نمازهای واجب است و آورده اند:

ویژه اقامه نماز شب در سحر که بسیار مفید است. نماز پنجاه و یک رکعت به شکل مذکور از  نمازهای نافله است که جبران کننده نقص و ضعف نمازهای واجب است؛ به

رش از معراج آمده است و مختصات شیعیان و ارمغان معراج رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( است. شاید سرّ ستودن نماز به وصف معراج مؤمن این باشد که دستو

فرد  یرا برا یاله ی)ع( خواهد شد و تقوانیو راه امام حس ادیشدن  رتریو فراگ نیموجب عزت د قطعاًمراسم و شعائر  نیا میو تعظ ایاح .2۰بردنیز انسان را به معراج می 

باشد. از طرفی پایه اندیشه تمدن اسالمی نیز بر پیاده روی اربعین نشان میدهد که دین اسالم و نهضت حسینی فعال، پویا و کارآمد می و جامعه به دنبال خواهد داشت.

شکیل و در راه تگیرد لذا جهان اسالم باید از این ظرفیت و پتانسیل به نحو مطلوب استفاده نماید و با بسط و گسترش فرهنگ اربعین گامی بلند مدار مذهب قرار می

سازی یک سری عوامل از جمله اندیشه، احساسات و ... نقش دارند. که این عوامل را در راهپیمایی تحقق تمدن نوین اسالمی بردارند، چرا که در هر تمدن و جریان تمدن

د به حفظ و توانروی اربعین مینظیر پیادهبنابراین، پدیده بیعظیم اربعین شاهد هستیم، چرا که این گردهمایی جهانی محلی برای تبادل فکری و فرهنگ اسالمی است. 

 های اصیل تمدن اسالمی کمک کند. گسترش ارزش

 

 (1399معاونت پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب علیها السالم یزد)اربعین

 تهیه کننده : طلبه بزرگوار سرکار خانم فاطمه عابدینی
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