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نگاه قلم هایی برای 
قدم های   اربعین

جای کارهای مذهبی 
در سینما خالی است

یاد گرفته ام 
دنبال نگاه امام حسین ع باشم

گفت وگو با نویسندگان آثاری که با موضوع اربعین 
نوشته شده اند

 گفت وگو با محمدرضا ورزی، کارگردانی که
» ستاره خضرا « را  درباره امام حسین ع ساخته

گفت وگو با جواد چاووش که بیشترین مستند را درباره 
راهپیمایی اربعین ساخته است

101112
اگر پیاده روی اربعین نبود؟

... یكي از روش هاي بررســي 
پدیده هاي اجتماعي، آن است 
که ببینیم آن پدیده چه چیزي 
نیســت یا اگر این پدیده نبود، 
چه مي شــد. مثال گیدنز برای 
تعریف جهانی شدن می گوید 
که جهانی شــدن چه چیزی 
نیست. در این نوشتار به این ســؤال می پردازیم که اگر 

راهپیمایی اربعین نبود، چه می شد؟ 
اگر راهپیمایی اربعیــن نبود، موقعیــت قدرت نمایی 
صلح آمیز برای جهان اسالم به وجود نمی آمد. نمی شود 
این قدرت نمایی را فقط برای جهان تشــیع دانســت؛ 
چون دیگران خیلی تفكیكی بین تشــیع و تسنن قائل 
نیستند و ما با یک عده خاص مخاطب سر و کار نداریم. 
اگر راهپیمایی اربعین نبود، ظرفیت بزرگ و مؤثر مدنی 
و مردمی دیده نمی شــد؛ 30میلیون نفر که می آیند و 
پیاده روی می کنند که این عدد قابل مالحظه ای است. 
اگر راهپیمایی اربعین نبود، چنیــن قدرتی را فراموش 
می کردیم. مهم این است که این جمعیت و پیاده روی 
را به مسلمانان نسبت می دهند که اتفاق مهمی است. 
در جهانی که سرشار اســت از نفرت پراکنی علیه اسالم 
و مســلمانان، این راهپیمایی بدون خشونت و سرشار 
از تولید معنا برای جهان امروزی، پدیده شگرفی است 
که درصورت انعكاس مناســب تر، تبعات بیشتری هم 

خواهد داشت.
نباید فراموش کرد در دنیایی هستیم که عالوه بر بستر 
شــبكه جهانی اینترنت و توزیع قدرتمند شــبكه های 
اجتماعی، تولیدات تصویری و به ویژه تصویرسازی هایی 
با محتوای اسالم هراسی هالیوودی، گسترش و بسامد 
بیشتری پیدا کرده است. یكی از موضوعات مورد بحث در 
مجموعه های تلویزیونی و سینمایی هالیوودی بمبگذاری 
در آمریكاست که به طور معمول به مسلمانان نسبت داده 
می شود. این موضوع حتی در فیلم ها و سریال های رده 

چندم آنان نیز مشاهده می شود.
اخیرا در مجموعه ای تلویزیونی با عنوان غریبه )2020( 
که به انتقام گیری یک فرد از فــرد دیگر می پردازد که 
مشكالت روانی و شــخصی دارد، این دیالوگ به ظاهر 
بی ارتباط گفته می شود که »بهترین ویژگی یک عروسک 
مسلمان چیه؟« و فرد مهاجم منفجر شدن آن را به عنوان 
ویژگی مهم ذکر می کند؛ لذا در این پیاده روی که با صلح، 
صفا، آرامش و امنیت برگزار می شود، ضدپیام هاي متكثر 

تولیدشده را می توان مشاهده کرد.
محیــط راهپیمایی اربعیــن یک نمــاد غیرجنگی و 
غیروضعیت جنگی است که حیات اجتماعي شیعیان را 
ظهور و بروز داده است، یک حرکت اجتماعی مدنی است 
و یک حرکت نرم و فرهنگی است که می شود خیلی راجع 
به آن حرف زد؛ هرچند متأسفانه رسانه ها در دنیا راجع به 

آن کمتر حرف می زنند.
فارغ از فضای برون دینی و با نگاهی درون دینی هم اگر 
پیاده روی اربعین نبود، شاهد یک اتفاق بزرگ دینی هم 
نبودیم. در این مسیر شاید خیلی چیزها شنیده، گفته و 
خورده شود، اما واقعیت آن است که یک ذکر عظیم در 
این مسیر اتفاق می افتد. همه دارند کسی را ذکر می کنند 
که خودش مذکور خداســت و این هم یک اتفاق بزرگ 
دینی است که محقق می شود؛ هرچند اتفاق های دیگری 
هم وجود دارد؛ اتفاقاتی که یا چشم هایی کمتر می بیند یا 
کمتر روایت می شود. مردم پیاده حرکت می کنند و قرآن 
و دعا می خوانند و همانطور که بیان شد نماز سراسری که 
ابتكار مرجعیت عالی تشیع در عراق است، اقامه می شود 

و برپایی فعل دینی را شاهد هستیم.
اگر راهپیمایــی اربعین نبود شــیعه چنیــن قدرتی 
را نمی توانســت ببیند و چنین کشاکشی قابل تصویر 
نبود. درحقیقت این پیاده روی نمود محبت نســبت به 
اهل بیت)ع( است؛ چون در این مسیر آنچه دیده می شود 
سرشار از مهر و مهربانی است و عطوفتی که مردم نسبت 
به همدیگر دارند؛ نمودی از آن محبت که نمود اجتماعی 
پیدا کرده است که ما این را قبال نمی توانستیم ببینیم و 

درحقیقت خودش به یک نماد تبدیل شده است.
اگر راهپیمایی اربعین نبــود، خط خاص خبری برخی 
شــبكه های تلویزیونی و ضدیت آنان با تشیع و اسالم 
روشن نمی شد. اگر چند صد نفر در عراق اعتراض کنند، 
رأس اخبار تلویزیون بی بی سی می شود، اما به عنوان نمونه 
و در آستانه اربعین1398 برای تضعیف این راهپیمایی، 
دروغی با موضوع صیغه کردن در نجف شاید یک هفته 
قبل از راهپیمایی اربعین برجسته سازی  می شود. ممكن 
است این سؤال پرسیده شود که بی بی سی فارسی چه 
ربطی به عراق و راهپیمایی اربعین دارد؟ باز هم باید پاسخ 
داد که وقتی چند هزار نفر از بانوان ایرانی به ورزشــگاه 
آزادی رفتند، خط خبری 24ساعته بی بی سی شد و بارها 
گزارش هایی از خود ورزشــگاه ارائه داد. این هم اتفاقی 
اســت که در ســال1398 و نزدیک راهپیمایی اربعین 
به وجود آمد. اما همان سال کمترین انعكاس از راهپیمایی 
اربعین را داشت. شبكه های مشابه هم همینطور بودند که 
بیش از 3میلیون ایرانی که به راهپیمایی اربعین آمدند 
را ندیدند و به آن نپرداختند یا موضوعی را پرداختند که 

در آن نقطه ضعفی یا خرافه ای را بتوانند نمایش دهند.
اگر پیاده روی اربعین نبود، شاهد فضایی برای مشاهده 
مشارکت زنان نبودیم. زنان نیز در موکب ها، هم به  عنوان 
پذیرایی کننده و میزبان، هــم به عنوان زائر به راحتی در 
پیاده روی اربعین شرکت می کنند و این کمتر جایی است 
که ما حضور زنان مسلمان را این قدر پررنگ می بینیم. این 
حضور هم حضوری فوق العاده  است؛ برعكس بسیاری از 
جاها که این حضور جنسیت زده و جنس گراست. اینجا 
حضور کامال عفیفانه است؛ چه زنانی که به تنهایی سفر 
می کنند و چه دختران جوان و زنانی که با خانواده حرکت 
می کنند در یک حضور عفیفانــه طی طریق می کنند. 
اگر راهپیمایی اربعین نبود، ما چنین نمودی از حضور 
زنان را به این وسعت و بزرگی نمی توانستیم ببینیم. بنا 
نیست که اشكاالت و مشكالت این حضور دیده نشود، اما 
مشكالت بسیار کمتر است و نسبت به خیلی از مناسبت ها 
و موقعیت های دیگری که در دنیا وجود دارد، موقعیت 

متفاوت است.

    بیشتر کسانی که پای ثابت پیاده روی 
اربعین هستند معتقدند امام حسین)ع( 
باید بطلبد تا مهمان سیدالشــهدا به 
مقصد برسد. چطور شد امسال هم به 

جمع زائران حسینی پیوستید؟
ما فاصله زیادی با مســابقات جهانی تیراندازی 
نداریم و به همین خاطر اردوهای فشــرده ای را 
پشت ســر می گذاریم. مســابقات جهانی مصر 
از 15مهرماه شــروع می شــود و االن در اردوی 
آماده سازی هســتیم. برای همین فكر می کردم 
امسال مســافر کربال نخواهم بود. سال قبل که 
برای نخســتین بار در راهپیمایی اربعین حضور 
پیدا کــردم، فرصت زیادی داشــتم و 10روز در 
موکب درمانی امام حســن مجتبی)ع( به زائران 
امام حسین)ع( خدمت رسانی کردیم اما برنامه های 
امسال بسیار فشرده بود و در حساب و کتاب هایم 
به این نتیجه رسیدم که امكان حضور در موکب 
وجود ندارد. در همان احوال بود که از طرف وزارت 
ورزش تماس گرفتند و برای یک ســفر 3روزه به 
کربال دعوت کردند. دست بر قضا تاریخ سفر هم 
به گونه ای بود که با برنامه های من جور درمی آمد 
و اینگونه بود که راهی کربال شدم. بنابراین درست 
است که می گویند امام حســین)ع(  باید زائرش 
را بطلبد و اگر قرار به زیارت بین الحرمین باشــد 

همه  چیز خودش جور می شود.
    برای کســی که امسال برنامه ای 
برای حضور در راهپیمایی اربعین 
نداشت، ســفر 3روزه به کربال هم 

غنیمت است.
دقیقاً همینطور است. هر چند که خودم را الیق 
زیارت حرم سیدالشــهدا نمی دانم اما احساس 
می کنم طلبیده شدم. اول قرار بود تاریخ سفر از 
سیزدهم تا شانزدهم شهریور باشد، اما در نهایت 
از پانزدهم تــا هجدهم به تصویب رســید و این 

بهترین زمان ممكن برای من بود. در همین 3روز 
و با یک برنامه فشــرده، نجف و کربال و کاظمین 
را زیارت کردیم و خدا را شــكر که با دســت پر 
برگشتیم. بخش لذتبخش سفر امسال همسفر 
شدن با اهالی بااخالق ورزش ایران بود و توفیقی 
بود برای من که این بار با افتخارآفرین های ورزش 

ایران به کربال بروم.
    همه کسانی که هر سال به راهپیمایی 
اربعین می روند از حال و هوای عجیب 
این مراســم می گویند. اینکه یک بار 
حضور در راهپیمایی اربعین کافی است 

تا به پای ثابت این مراسم تبدیل 
شوید. در سفر دوم به کربال 

چنین حال و هوایی را 
تجربه کردید؟

جواب این سؤال را می توانم 
با بیتی از سعدی بدهم 
که می گویــد: »گر در 
طلبت رنجی ما را برسد 
شــاید/ چون عشــق 
حرم باشد سهل است 
بیابان هــا.« االن به 
واسطه کثرت زائران 
امــام حســین)ع(  
موکب ها به راه افتاده 
و امكانات زیادی مهیا 
شده تا زائر با فراغ بال 
بــه مقصــد برســد، 
امــا در روزگار قدیم 
مردم با رنج و مشــقت 

فراوانی بــه زیارت حرم 
امام حسین)ع(  می رفتند. 

پیــاده روی اربعین در فرهنگ 
شــیعیان اتفاق تازه ای نیست؛ 
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چنان که علمای قدیم همواره خودشان را مقید 
می دانســتند که به کربال بروند و از مســیرهای 
صعب العبــور خودشــان را بــه بین الحرمیــن 
می رســاندند. قدیمی ها بعضاً با پــای پیاده و از 
مسیرهای طوالنی که هیچ موکبی در آن وجود 

نداشت، به کربال می رفتند و بدون تردید این 
مغناطیسی اســت که زائر از مقصد 

می گیرد. برداشــت شخصی من 
این است که همین جاذبه 

مردم را مثل رودخانه ای 
که به اقیانوس سرازیر 

می شــود به سمت 
خودش می کشــاند. 
زائــر وقتــی ایــن 

جمعیــت خروشــان 
را می بیند کــه مقصد 

مشترکی دارند و فقط به 
یک نقطه فكــر می کنند انرژی 

مضاعفی می گیــرد، ضمن اینكه با 
وجود موکب ها از نظر فیزیكی هم خســته 

نمی شود.
    ادای نــذر در کربال هــم به یکی از 
سنت های راهپیمایی اربعین بدل شده. 
به عنوان ورزشکاری که در مسابقات 
بین المللی همواره از ائمه اطهار)ع( مدد 
می جویید امسال نذر خاصی داشتید که 

در کربال ادا کنید؟
امسال ترجیح دادم نذر و طلب شخصی نداشته 
باشم و به همین خاطر با پیشنهاد همسرم خانه ای 
که در دهلران و در نزدیكی مرز ایران و عراق داریم 
را وقف کمک رســانی به زائران امام حسین)ع(  
کردیم. قبل از اربعین بنایی مختصری داشــتیم 
و خانه را برای پذیرایی از زائران امام حسین)ع( 
که به راهپیمایی اربعین می رفتند آماده کردیم. 
یک امكانات مختصری هــم از تهران به دهلران 
فرستادیم تا پاسخگوی نیازهای زائران باشیم. 
کسانی که در مسیر کربال بودند یک شب 
در این خانه استراحت می کردند و یک 
وعده غذا می خوردند تا به مســیر 

ادامه بدهند.
    برخی از مسافران کربال 
در بازگشــت به ایران 
خاطــرات زیــادی از 
همنشینی با خارجی ها 
و افراد مسیحی روایت 
می کننــد کــه در 
اربعین  راهپیمایی 
حضور داشتند. در 
سفر امسال با چنین 
افــرادی مواجــه 

شدید؟
در سفر امسال فرصت 
چندانی بــرای حضور 
بین زائران را نداشــتم 
اما یک کلیپی در فضای 
مجازی دیدم که به شدت 
مرا تحت تأثیر قــرار داد. 

داســتان این بود که یک عده  مسیحی در مسیر 
پیاده روی اربعیــن موکب راه انداختــه بودند و 
صلیب به دست از زائران امام حسین)ع(  پذیرایی 
می کردند. بارها این کلیپ را تماشا کردم و هر بار 
یاد عزاداری ارامنه تهران در روزهای محرم افتادم. 
بسیاری از ارمنیان ایران خودمان خیلی به 
حضرت ابوالفضل اعتقاد دارند و سر 
سفره باب الحوائج می نشینند. 
دوست داشــتم موکب 
مســیحیان عــراق را 
پیدا کنم، اما زمانمان 
خیلی محدود بود و 
نتوانستم این کار را 
انجــام بدهم. حتی 
می خواستیم نزدیک 
عمــود 285کــه از 
دوستان ما بودند، توقف 
کنیم و به عنوان خــادم یكی، 
دو ساعت به زائران امام حسین)ع(  
خدمت رســانی کنیم اما برای این کار هم 
فرصت نداشــتیم و باید خودمان را به فرودگاه 
نجف می رســاندیم تا به ایران برگردیم. وقتی به 
فرودگاه رسیدیم متوجه شدیم پروازمان 4ساعت 
تأخیر دارد و افسوس خوردیم که فرصت خدمت 
به زائران حسینی را از دست دادیم و حسرت این 
از دست دادن و این تأسف با من ماند و مانده است.
    خدمت به زائران امام حسین)ع(  
هم به بخش جدانشــدنی مراسم 
راهپیمایی اربعین تبدیل شده. ظاهراً 
عراقی ها در ایــن کار تبحر ویژه ای 
دارند و گاهی برای خدمت رسانی به 
زائران با هم رقابت می کنند. اشتیاق 
شــیعیان عراقی برای پذیرایی از 
زائران ایرانی برای شما ملموس بود؟

مهمان نوازی برادران عراقی اتفاقی نیســت که 
در یكی، دو موکــب رخ بدهد و در همه موکب ها 
شاهد اشتیاق آنها برای خدمت رسانی به مسافران 
اربعیــن بودیم. ســنت پذیرایی از زائــران امام 
حسین)ع(  در فرهنگ مردم عراق ریشه دوانده 
و فراتر از عادت یا یک رســم ساده است. این کار 
برای آنها یک فریضه اســت و به زحمت می توان 
واژه ای را پیدا کرد که این ســنت پســندیده را 
توصیف کند. ما عراقی ها را می دیدیم که بخش 
عمده درآمد ساالنه شــان را بــرای پذیرایی از 
زائران امام حسین)ع(  پس انداز کرده بودند و با 
سخاوتمندی عجیبی همه پس انداز را برای زائران 
خرج می کردند. این نظر شــخصی من است که 
عراقی ها در مهمان نوازی سرآمد هستند و موقعی 
که زائر امام حســین)ع(  را می بیننــد با انرژی 
صدچندانی مهمان نــوازی می کنند. در همین 
ســفر با یک مرد عراقی مواجه شدیم که با اصرار 
ما را به خانه روستایی اش در 20کیلومتری کربال 
برد و با خرما و سبزی تازه از ما پذیرایی کرد. در 
طول مسیر هم افراد زیادی را می دیدم که با چه 
اخالصی کفش زائران امام حسین)ع(  را واکس 
می زنند. این سبک زندگی باید به عنوان الگو به 

همه مردم دنیا معرفی شود.

گفت وگو با جواد فرویغ، قهرمان تریاندایز املپیک که امسال هم مسافر اربعنی است

زی  عرایق ها  مهمان   نوا
شگفت زده ام کرد

مهرداد رسولی

روزهای نزدیک به اربعین برای عشاق امام حسین)ع( فرصتی برای با هم بودن و حرکت به سوی یک مقصد مشترک 
است. پیاده روی اربعین اساساً چنین ماهیتی دارد و هر سال از مردم عادی گرفته تا هنرمند و ورزشکار و فقیر و 
غنی را به یک نقطه مشترک می رساند. جواد فروغی، قهرمان المپیک توکیو، یکی از ورزشکاران مطرح ایرانی 
است که امسال هم در کوران اردوهای آماده سازی تیم ملی تیراندازی برای حضور در مسابقات جهانی که کمتر از 
یک ماه دیگر در مصر برگزار می شود، برای دومین بار راهی کربال شد و می گوید با دست پر برگشته است. او حضور 
در راهپیمایی اربعین و سفر به کربال را مصداق شعری از شیخ اجل می داند که می گوید چون عشق حرم باشد سهل 
است بیابان ها. جواد فروغی خانه کوچکش در دهلران را وقف خدمت رسانی به مسافران اربعین کرد و خودش راهی 
کربال شد. او می گوید اگر قرار به پذیرایی از زائران امام حسین)ع(  باشد، کسی به پای شیعیان عراقی نمی رسد.

مهمان نوایز برادران 
عرایق اتفایق نیست که در 

ییک، دو موکب رخ بدهد و در 
همه موکب ها شاهد اشتیاق آنها برای 

خدمت رساین به مسافران اربعنی بودیم. سنت 
پذیرایی از زائران امام حسنی)ع(  در فرهنگ مردم عراق 

ریشه دوانده و فراتر از عادت یا یک رسم ساده 
است. این کار برای آنها یک فریضه است 

و به زحمت یم توان واژه ای را پیدا کرد 
که این سنت پسندیده را 

توصیف کند

جاماند گان  
راهپیمایی  

اربعنی

سمنان
در ســمنان پیاده روی 
اربعین حسینی از میدان 
امام رضا)ع( به ســمت 
مصالی امام خمینی)ره( 
این شــهر برپا می شود. 
اربعیــن  دلــدادگان 
حسینی در شهر شاهرود 
نیز با حضور در سه راهی 
مجن پیاده روی خود را 
به سمت بسطام امامزاده 
سیدابوالقاسم)ع( انجام 
می دهند. در گرمســار 
مسیر پیاده روی از گلزار 
شهدا به سمت امامزاده 
انجام خواهد  اسماعیل 

شد.

شریاز
در شهر شــیراز امسال 
پیــاده روی جاماندگان 
اربعین با عنوان ســفر 
عشــق برگزار می شود. 
مبدا این مراسم از میدان 
شهرداری شیراز خواهد 
بود و جاماندگان از اربعین 
حسینی، به سمت بلوار 
شــهید چمران، موکب 
حســین«  »عزیــزم 
)پیست اسکیت( حرکت 
می کنند. این راهپیمایی 
معنوی امسال از ساعت 
6:30صبــح روز اربعین 
به طرف ســومین حرم 
اهل بیت)ع( آغاز می شود.

مشهد
در شــهر مقدس مشهد 
پیاده روی  مســیر  هم 
معنوی برای جاماندگان 
از راهپیمایــی اربعین 
حســینی درنظر گرفته 
شده اســت. عزاداران 
حســینی در مشــهد 
همزمان بــا روز اربعین 
از میــدان 15خــرداد 
می کنند  حرکت  مشهد 
و این پیاده روی پرشور 
را تــا حرم مطهــر امام 
ادامــه  هشــتم)ع( 
می دهند. این راهپیمایی 
یکــی از بزرگ تریــن 
مذهبی  راهپیمایی های 

کشورمان است.

تهران
برای ســاکنان محدوده 
مرکزی شهر، امسال هم 
پیــاده روی جاماندگان 
در شهر تهران از ساعت 
7صبح از میدان آیینی 
امام حسین)ع( به سمت 
حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( آغاز می شود 
و تا ساعت 18ادامه دارد. 
همچنین در طول مسیر، 
موکب هــا و غرفه هایی 
برای پذیرایی از زائران 
برپاست و تا پایان زمان 
راهپیمایی بــه زائران 

خدمت رسانی می کند.

شهریر
مثل هر سال جاماندگان 
از راهپیمایی اربعین در 
شهرری، خود را به حرم 
عبدالعظیم)ع(  حضرت 
می رسانند. مسیر اصلی 
راهپیمایــی جاماندگان 
اربعین از خیابان فدائیان 
اسالم، حدفاصل بزرگراه 
آزادگان تا حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع(، خیابان 
شهید رجائی ،حدفاصل 
بزرگراه آزادگان تا خیابان 
فدائیان اسالم و خیابان 
ورامیــن حدفاصل پل 
تقی آباد تا میدان بسیج 

تعیین شده است.

محمد آقاسی 
جامعه شناس

متن کامل مقاله 
محمد آقاسي 

را مي توانید  
با اسکن این 

کیو آر کد  
بخوانید.


