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حجت االسالم واملسلمیخ دکتر حمسن الویری

رئیس میز متدن دفترتبلیغات اسالمی،عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم

کارکردهای فعلیت یافته متدن اربعیخ ، به عنوان منسکی  برریس جامعه شناخیت 
دیین 

حجت االسالم دکتر الویری: خدا را شکر می کنم که توفیق حضور در این نشست 
شاخص  روز  که  را  روز  این  است؛  آبان  سیزدهم  روز  داشت.  ارزانی  بنده  به  را 
یم و به روح بلند امامرحمة اهلل علیه درود می فرستیم  گرامی می دار استکبارستیزی است 
روح  احیاء  بابت  را  بزرگ  خدای  است.  خورده  گره  ایشان  نام  به  روز  این  که 

می گویم.  شکر  انقالبحفظه اهلل  معظم  رهبر  توسط  استکبارستیزی 
کردند،  تحلیل  نیستند  معمم  که  دوستانی  را  اربعین  ماورایی  و  آسمانی  ابعاد 
متفاوت  دیدگاه  با  کاماًل  را  آن  می خواهم  و  است  زمینی  کاماًل  من  حرف  ولی 
سروران  و  عزیزان  که  بینشی  و  نگاه  و  دانش  همان  بر  مبتنی  و  جامعه شناختی 
که به  کنم و البته معتقدم  کردند، بیان  گذاشتن آن دعوت  کنار  ارجمند، من را به 

کرد.  نگاه  صورت  این  به  باید  اصاًل  ماجرا  این 
از ظرفیت  بنده  مراد  و  اربعین« است  تمّدنی  موضوع بحث من »ظرفّیت های 
که به اربعین  تمّدنی با نگاه تمدنی به پدیده ها تفاوت دارد. من نمی خواهم بگویم 
مانند دیگر پدیده های تمّدنی نگاه کنیم؛ بر عکس، می خواهم بگویم که خود اربعین 
دارای یک ظرفّیت تمّدنی است. به همه پدیده ها با پیش فرض هایی که حقیر دارم 
و فرصت توضیح آن در اینجا نیست، می توان نگاه تمدنی داشت. کالن ترین حد 
نگاه، نگاه اجتماعی به یک مسئله است و کالن ترین و جامع ترین نگاه به پدیده ها 

از منظر اجتماعی، نگاه تمّدنی است. 

بردارنده ظرفیت متدین ، در اربعیخ
که ظرفّیت تمدنی دارند. مراد از  که پاره ای از امور هستند  بحث دیگر این است 
ظرفّیت تمّدنی داشتن یک پدیده هم دو چیز است: این که آن پدیده می تواند نگاه، 
بینش و دغدغه تمّدنی در دیگران ایجاد کند و همه را به کالن نگری و باالبردن افق 
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دید از مسائل خرد و جزئی فرا بخواند؛ یا این که آن پدیده یک اقدام است که این اقدام 
در مسیر تحّقق یک تمّدن قرار دارد و می تواند اقدامی تمدنی به حساب آید. پس هر 
یژگی را داشته باشد، دارای ظرفیت تمدنی است. به  از این دو و که یکی  چیزی 
یژگی وجود دارد؛ یعنی اربعین هم یک بینش تمّدنی  اعتقاد حقیر در اربعین هر دو و
ایجاد می کند و هم یک اقدام در مسیر دست یابی به یک تمّدن به حساب می آید.

، منسکی دیین اربعیخ
یه دید، سؤالی که مطرح می شود آن است که اربعین چیست که  بر این اساس زاو
دارای ظرفّیت تمدنی است. باز هم با صرف نظر از مقّدمات، من اربعین را به عنوان 
یک منسک دینی می بینم. از این نظر هم می گویم که کاماًل زمینی است و یک نگاه 

کاماًل جامعه شناختی به آن دارم.

ویژگی های منسک دیین
که در آن  راه پیمایی اربعین از منظر جامعه شناختی، یک منسک دینی است 
با توضیح  را  باز وقت عزیزان  ی پیدا می کنند. 

ّ
از مناسک دینی تجل مجموعه ای 

یژگی ها و اقتضائات آن نگیرم و فقط به این نکته بسنده  دربارة مناسک دینی و و
رفتارهایی  مجموعه  دینی،  مناسک  از  متأثر  رفتارهای  و  دینی  مناسک  که  کنم 
هستند که وجهی تعاملی بین کنش گران آن وجود دارد و دارای یک هدف مشترک 
بوده و اغلب مبتنی بر یک بینش در حوزه معرفتی است؛ یعنی این بینش ها همراه 
گاه  گاه ساالنه،  بازه تکرار  این  با احساس به صورت مداوم تکرار می شوند. حاال 
ماهانه و گاه هفتگی است. من با این تعریف بسیار ساده، راه پیمایی اربعین را یک 

منسک اجتماعی می دانم.
لزوم اجتناب از تلیل های ذهین و ماورایی درباره اربعیخ

اندازه درباره موضوعاتی مانند  به هر  به اعتقاد حقیر  که  باز همین جا می گویم 
اربعین به صورت ذهنی و ماورایی بحث کنیم، به همان اندازه آن را دور از دسترس 
کرده ایم و این را اتفاقًا به عنوان نوعی آسیب تلقی می کنند. این نوع تحلیل ها باعث 
ّیت و مانند اینها  دور از دسترس شدن پدیده هایی مانند عاشورا، اربعین، مهدو
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کنیم تمام  که ادعا  کرد. البته این امر به آن معنا نیست  که باید از آن پرهیز  است 
را  حرف  این  کس  هیچ  می شود؛  خالصه  آنها  ظاهر  در  مذکور،  موضوعات  ابعاد 
یم و خود را در آن فضا محدود کنیم که  نمی زند، اّما این که فقط چشم به باطن بدوز
دست یابی به یک الگوی قابل فهم و قابل مدیریت را از دست بدهیم، قابل دفاع 

نیست.

از  متدین  تلیل  در  آن  شکل گیری  مکانیسم  و  متدن  ماهیت  به  توجه  ضرورت 
راه پیمایی اربعیخ

وقتی درباره نگاه تمدنی صحبت می کنیم، تمدن را به مثابه تراکم تجربه های 
بشری می بینم. اگرچه بن مایه های تمّدن مطلوب بی تردید برآمده از هدایت آسمانی 
است، اّما تمدن یک مقوله بشری است که محصول تراکم تجربه های بشری است. 
تجربه های بشری از تجربه های خرد شکل می گیرد و ما باید این تجربه های خرد را 
بشناسیم. از تجمیع این شناخت ها می توان یک نگاه کالن تمدنی به دست آورد. 
کالن  که از این قاعده برنخیزد و از این نقطه، پله پله باال نیاید تا به آن نگاه  تمّدنی 
برسد، محکوم به دور از دسترس بودن و دست نیافتنی بودن است و به اعتقاد ما 
چنین تمّدنی حاصل نخواهد شد. بر این اساس، بر آن نگاه خرد و محسوس به 
پدیده اربعین اصرار دارم و به اعتقاد حقیر از این منظر می توانیم کارکرد تمّدن اربعین 

یم و مورد بررسی قرار دهیم.  را بکاو
کارکردهای راه پیمایی اربعیخ

را  اربعین  راه پیمایی  مؤلفه  هفت  جامعه شناختی،  نگاه  این  در  مبنای  بر  من 
کارکردهای این راه پیمایی می دانم. هر کدام از این  برمی شمارم که اینها را به عنوان 
کارکرد تمدنی هستند؛  کردم به صورت دارای  که عرض  کارکردها با آن دو معیاری 
یعنی هم بینش تمّدنی به ما می دهند و هم یک اقدام به حساب می آیند و هم این 
کنار هم قرار می گیرند، یک مجموعه منسجم و مترابط را شکل می  که وقتی در 

کارکرد عبارتند از: کارکرد تمدنی هستند. این هفت  که دارای  دهند 
کارکرد  اخالقی،  تربیت  کارکرد  انسجام بخشی،  کارکرد  هویت بخشی،  کارکرد 
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گاهی بخشی،  گاهی یا معرفت بخشی و آ کارکرد افزایش دامنه آ تعمیق معنویت، 
اقتدارآفرینی. کارکرد  و  جهانی اندیشی  و  کالن نگری  کارکرد 

کمی  کارکردها اشاره می کنم و یکی دو مورد را  من خیلی مختصر به برخی ازاین 
بیشتر توضیح خواهم داد.

یش یش و حیات بخ کارکرد هوّیت بخ
در  از هوّیت هم  مراد  باشد.  کارکرد هوّیت بخشی و حیات بخشی شاید روشن 
اینجا رفتاری است که ما را با یک پدیده دیگر یکی می کند. بر این اساس، عزاداران 
احساس و پندار یکسانی با یاران ابا عبداهللعلیه السالم و احساس همراهی با حرکتی 
که امام حسینعلیه السالم پرچمدار آن بود، می کنند. این یکسان دانستن و احساس 
ق به آن مجموعه، همان حس هویتی است که مرادم است. طبیعتًا راه پیمایی 

ّ
تعل

در  بزرگ  راه پیمایی   این  نیست.  حادثه  یک  سالگرد  و  بزرگ داشت  صرفًا  اربعین 
عاشورا صورت نمی گیرد، بلکه چهل روز بعد از آن انجام می شود.

گزاره دکتر همایون  با  ادیان شرعی  نمادین مناسک دینی  تفسیر  با  واقع  در  من 
موافق هستم، ولی با یک مبنای کاماًل متفاوت؛ به این صورت که همین که اربعین 
یخی و در جریان  چهل روز بعد از عاشورا است، می تواند به لحاظ نمادین، تداوم تار
یارت های امام  بودن را برساند. شاید مراد از این هویت بخشی، عبارتی از یکی از ز
این  َتُموت«.  م 

َ
ل َو  َت 

ْ
ُقِتل َک  َنّ

َ
أ ْشَهُد 

َ
»أ که:  باشد  شعبان  نیمه  در  حسینعلیه السالم 

کشته  که  عبارت، عبارت فوق العاده عمیقی است؛ می گوید: شهادت می دهم 
وُب ِشیَعِتَک«؛ یعنی »به پشتوانه 

ُ
شدی، اّما نمردی؛ »َبْل ِبَرَجاِء َحَیاِتَک َحِیَیْت ُقل

شد«.  زنده  شیعیان  دل های  آن  واسطه  به  که  توست  زندگی  و  تو  حیات  امید  و 
تو  که مشتاقان  توست  نور هدایت  »با  ْیَک«؛ 

َ
ِإل اِلُبوَن  الَطّ اْهَتَدى  ُنوِرَک  ِبِضَیاِء  »َو 

به سوی تو هدایت می شوند«. یعنی هدایت تو از همان جا ساطع است. مراد از 
هوّیت بخشی در اینجا چنین هویتی است و اربعین چنین حیاتی را به شیعیان 

می بخشد.
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یش کارکرد انسجام بخ
کارکرد انسجام بخشی است. البته هر جا از هوّیت حرف می زنیم،  کارکرد دّوم 
باید انسجام هم وجود داشته باشد؛ اّما این ذکر خاص بعد از عام را از باب اهمّیت 
موضوع بیان کردم. شما در اربعین شاهد هستید که شیعیان با همه تنّوع مذهبی، 
که دارند همه با هم  گرایش های مختلف سیاسی و با همه تنّوع رفتاری  با وجود 
کنار  ّیت نام مقّدس امام حسینعلیه السالم همه اختالف ها  جمع می شوند و با محور
که  کاری اّتفاق بیفتد  یم  که ما نمی گذار یم. یک وقت است  می رود، اگر ما بگذار
به این مسئله در بخش آسیب ها خواهم پرداخت. ولی وقتی شیعیان را به حال 
کربال می رسانند و در این راه پیمایی شرکت  خودشان رها می کنید، خودشان را به 

می کنند. 
مرحوم  دارد.  قدمت  سال   120 به  نزدیک  کنونی  صورت  به  اربعین  راه پیمایی 
البته  کرد؛  در سال 1319ق شروع  را  آن  المستدرک،  نوری، صاحب  میرزاحسین 
قبل از ایشان انجام می شد، اما عماًل تعطیل شده بود. ایشان این حرکت را در آن 
کرد و ساالنه تکرار شد و پس از ایشان استمرار یافت و در حال حاضر به  سال شروع 
یک پدیده تبدیل شده است؛ البته در حکومت پیشین عراق باز مقداری کم رنگ 
کم بر عراق مجددًا رونق چشم گیری پیدا کرد.  شده بود و پس از سقوط آن طاغی حا
بنابراین، در راه پیمایی اربعین انسجام شیعیان را می بینید و این مسئله فوق العاده 

مهمی است.

بیت اخالیق و تعمیق معنویت  کارکرد تر
اخالق  از  اینجا  در  مرادم  ولی  می دانم،  اخالقی  تربیت  کارکرد  را  بعدی  کارکرد 
راه پیمایی  در  که  خودگذشتگی  از  همین  یعنی  است؛  اجتماعی  اخالق  بیشتر 
انواع نذورات، خیرات،  کارهای خیر، مثل  اربعین مشاهده می کنیم و مجموعه 
مبّرات، احسان و نیکوکاری هایی که در این مراسم صورت می گیرند. درباره میزان 
گردش مالی اربعین در سال قبل جایی خواندم که 60 هزار میلیارد تومان بوده است، 
کند. یعنی هزینه دولت، چه دولت ایران و  بدون این که دولتی در این زمینه هزینه 
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کار  چه دولت عراق، بسیار ناچیز و اندک بود و عمده این مبلغ را مردم به عنوان 
کردند. این بستر بسیار مناسبی است برای عینّیت بخشیدن به اخالق  خیر خرج 
اجتماعی و این که انسان از خیلی از داشته های خویش برای یک هدف معنوی 
که وقت نیست  کارکرد تعمیق معنویت را هم نوشته بودم  باال می گذرد. در اینجا 
ِه  ّ

َر الَل َعا�أ ْم سش َع�نّ ُ توضیح بدهم. مستند آن هم آیه 32 سوره مبارکه حج است: »َو َم�ن �ی
را  که ما آن  با تعظیم شعائر پیوندی دارد  تقوای قلبی  این   .» و�بِ

ُ
ل �تُ

ْ
ال َوی  �تْ

�تَ ِم�ن  َها 
�نَّ اإِ

َ �ن
که در  در راه پیمایی اربعین می بینیم و پژوهش های آماری دقیق هم نشان می دهد 
این حرکت های جمعی چگونه باورهای معنوی در وجود آدمی رسوخ پیدا می کند، 
این   .1» هت

َ
لال

الصنَّ َرهتِ  َح�یْ َو  هتِ 
َ
هال َ

حب
ْ

ال ِم�نَ  اَدَک  ِع�ب  
دنَ �تِ �نْ ْس�تَ »ِل�یَ می شود:  نهادینه  و  می گیرد  جا 
معرفت بخشی هم در اربعین وجود دارد.

کارکرد کالن نگری و جهاین اندییش
کارکرد  کالن نگری و جهانی اندیشی است. مایل بودم این  کارکرد  کارکرد دیگر، 
کالن نگری و نبودن  را بیشتر توضیح بدهم؛ چون خیلی مهم است. اربعین به ما 
گذشته  که خبرگزاری آلمان در سال  گزارشی  در بند مسائل جزئی را می آموزد. در 
که در راه پیمایی اربعین، سّنی ها،  کرده بود2، آمده بود  از راه پیمایی اربعین منتشر 
و  زرتشتی ها  می کنیم(،  تلّفظ  »ایزدی ها«   

ً
معموال ما  )که  ازدی ها  مسیحی ها، 

مشارکت  زائران  به  خدمت  در  اینها  همه  و  داشتند  حضور  اربعین  در  صائبین 
که سطح مسائل خرد ما  کالن اندیشی است  کردند. این همان جهانی اندیشی و 
کرده  شرکت  اربعین  راهپیمایی  در  کشور  شصت  از  قبل،  سال  می آورد.  باال  را 
که در چند جا آمده  یارت نامه های امام حسینعلیه السالم تعبیری است  بودند. در ز
هتُ  �بَ الُمص�ی  ِ َم�ت

»َع�نُ یارت عاشورا در آن عبارت معروف می خوانیم:  است؛ مثاًل در ز
سلام« ذکر  الاإ هل 

أ
ا ی 

َ
َعل »و  «؛ یک جا هم  �ن الُمْسِلم�ی ِع  م�ی َ حب ی 

َ
َعل و  ا  �ن �ی

َ
َعل َک  �بِ هتُ  �یَّ الَررن �ت 

َّ
ل �بَ َو 

که  سلام«. این یعنی آن  هل الاإ
أ
ِع ا م�ی َ ی حب

َ
یم »و َعل یارت نامه ای دیگر دار شده است. در ز

یارت اربعین. 1. . فرازی از ز
که در اربعین  گزارشی است  گزارش خبرگزاری آلمان تنها  که شده بود،  2. . ظاهرًا به حسب اظهار نظری 

ر نکردم.  سال قبل در منابع غربی منعکس شد؛ البته من خودم مرو
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یارت نامه امام حسینعلیه السالم در  مِن پیرو مکتب اهل بیت علیهم السالم خود را در پرتو ز
پیوند با همه مسلمانان می دانم. این مصیبت نه فقط بر مِن پیرو مکتب اهل بیت 
علیه السالم، بلکه بر همه مسلمان ها سنگین بوده است. در جای دیگری می خوانیم 

اِء«؛ یعنی به استناد فقرات  �ی �بِ
�نْ
أَ
َ الا ُه َمواِر�ی�ش �تَ ْعَ��یْ

أَ
کتاب خداوند »ا ْشَهُد« 

َ
ِإّنِی أ ُهّمَ 

ّ
»ألل

یارت وارث، میراث همه انبیاء علیه السالم در خدمت امام حسینعلیه السالم  نخستین ز
است؛ بنابراین، ایشان فقط امام مسلمان ها نیست، بلکه امام انبیاء علیه السالم است. 
ا  َ َک �ی �یْ

َ
اُم َعل

َ
که: »الّسل یارت آمده  که در یکی از نسخه های غیرمشهور ز این عبارت 

که امام حسینعلیهم السالم میراث بر تورات  وِر«، نشان می دهد  ُ �ب
ِل َو الرنَّ �ی حبِ

نْ
� اإِ

ْ
ْوَراهتِ َو ال

َ ال�تَّ َواِر�ش
و انجیل و زبور است. این یعنی آن که افق دید از دایره اسالم به همه ادیان آسمانی 
گسترش پیدا می کند. باز هم در جای دیگری می خوانیم که خود را بر قبر امامعلیه السالم 
که  «. این نشان می دهد  �نَ ِم�ی

َ
َعال

ْ
وُم ال ُ

حب
�نِ َو �نُ �ی اُم الِدّ

َ
ْعل

أَ
ْم ا

ُ
ک

�نَّ
أَ
َهُد ا

ْ سش
أَ
ید و بگویید: »ا بینداز

امامان علیهم السالم حتی به ادیان آسمانی هم محدود نیستند و هدایت آنها نه فقط 
برای مِن پیرو مکتب اهل بیت علیه السالمیا مِن مسلمان و پیرو یک دین آسمانی، بلکه 
که در عمل  کارکردهای اربعین است  برای همه جهانیان است. این هم یکی از 

تحّقق یافته و باید آن را پاس داشت.

یین کارکرد اقتدارآفر
که به خصوص در دو سه سال اخیر  اقتدارآفرینی است  کارکرد  کارکرد بعدی، 
گروه های  که در برابر  کرده است. مراد هم به صورت مشخص آن چیزی است  بروز 
تکفیری که این طور ظالمانه نسبت به ما رفتار می کنند، نشان داده شد. این اقتدار 
که با تدبیر سیاسی و تصمیم مدیرّیتی ایجاد نشد.  شاید اقتدار ناخواسته ای بود 
اصاًل آنها این حرکت ها را انجام دادند تا جلوی زائران امام حسینعلیه السالم و جلوی 
مکتب اهل بیت علیهم السالم را بگیرند. آنها با صراحت تشّیع و شیعیان را دشمن تر از 
یم صهیونیستی اعالم کردند، اما در برابر چنین ادعای وقیحانه ای چنان اقتداری  رژ

گذاشته شد.  به نمایش 
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آسیب شنایس راه پیمایی اربعیخ
یک بحث در حوزه آسیب شناسی داشتم که دیگر فرصت صحبت ندارم و از آن 
به سرعت می گذرم. آسیب ها به دو حوزه آسیب های بیرونی و آسیب های درونی 
قابل تقسیم هستند. آسیب های بیرونی، مثل دشمنی ها و مانند آن، خارج از دایره 
کنیم و از آنها بکاهیم.  اختیار ماست، اّما می توانیم آسیب های درونی را مدیرّیت 
اگر چنین نکنیم این منسک بزرگ با کارکردهای هفت گانه تمّدنی که دارد، خودش 

ذاتًا موضوعّیت پیدا می کند و از این کارکردها فارغ می شود. 
آخرین جمله ام این است که ظرفّیت تمّدنی اربعین ظرفّیتی از جنس مائده های 
آسمانی است و ما آن را مدیرّیت نکردیم. البته در چند سال اخیر بهتر دارد مدیریت 
که با تصمیم کسی اّتفاق افتاده باشد. در  می شود، اما اصل آن به این صورت نبود 
اینجا نیز با بخشی از حرف های سرورم آقای دکتر همایون موافقم که باید توّجه کرد 
که این نوع اقدامات به یک باره و اّتفاقی صورت نگیرد. بلکه معقول چیزهایی است 
که دیگر فرصت ورود به آن نیست. روی این کارکردها باید بیشتر بحث شود و ابعاد 
کارکردها برسیم و بکوشیم  گردد تا به یک وفاق درباره این  دیگری از آن باید تحلیل 
آنها را، نه فقط بین خودمان در ایران، بلکه با همه اندیشمندان جهان اسالم مطرح 

یم. کنیم و زنده شان نگه دار
یم که بسیاری از آرمان های مان إن شاء اهلل زودتر حاصل شود. این  این امید را دار
جمله حضرت امامرحمة اهلل علیه که »راه قدس از کربال می گذرد« می تواند در راه پیمایی 
اربعین معنی دیگری برای ما داشته باشد و در این روز بزرگ با درود مجّدد به روح 
یم که چنین بشود و إن شاء اهلل راه قدس هر چه سریع تر از کربال  امامرحمة اهلل علیهامید دار

بگذرد و به مقصد قدس برسد. 
والسالم.


