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چکيده

ــم اربعین هر سال، شهر کربال شاهد همبستگى و یکپارچگى اجتماعى میلیون ها  در مراس

ــینى از سراسر دنیاست. شهادت امام حسین7 و اصحابش در روز عاشورا، با  عزادار حس

دگرگون کردن شکل و حقیقت سوگوارى هاى مسلمانان، حرکت و جهت خاص و متعالى 

به آن بخشید. بااینکه اسالم، گریه و ناله و فریاد بیش از حد در عزادارى را مکروه دانسته، 

ــمرده که پاداش خداوند را  ــهدا7 را امرى ممدوح ش اظهار غم و ماتم در عزاى سیدالش

در پى دارد.

پیاده روى در مراسم اربعین، یک سّنت دینى همراه با آموزه هاى فراوان شیعى است که 

در دوران حکومت حزب بعث، با چالش و درگیرى همراه بود. این پیاده روى معنوى از سه 

ــیر که راه نجف به کربال به سبب ابعاد معنوى و تاریخى  نهفته در آن، متمایز از دیگر  مس

ــت. دسته ها و کاروان هاى خدمتگزار و «هوسه خوانى» قبایل عرب جنوب عراق  مسیرهاس

در این مسیر از نکات ویژة این پیاده روى معنوى است.

ــود که مقالۀ حاضر،  ــن عزادارى اربعین در کربال از روز پانزدهم ماه صفر آغاز مى ش آیی

شرحى مختصر از این آیین هاى منحصربه فرد ارائه کرده است.

واژگان کليدی: اربعین، کربال، عزادارى، پیاده روى، امام حسین7.
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مراسم هاى عزادارى  اى که به مناسبت عاشورا و زیارت اربعین براى زنده نگاه داشتن واقعه 
شــهادت امام حســین7 و 72 تن از یاران و اهل بیت شان در میدان حماسه کربال در سال 61 
هجرى (680 میالدى) برگزار مى شــود، از جمله آیین هاى ویژه و منحصر به فردى اســت که 

شیعیان عراق تا به امروز آن را انجام داه و به آن پاى بند بوده اند.
حرم و مرقد نورانى امام حســین7 در شــهر کربال (105 کیلومتــرى جنوب غربى بغداد) 
نقشــى اساســى در پیدایش این آداب و تحول و تکامل آن داشته است. افزون بر این که شهر 
کربال در چشــم شیعیان و به ویژه شــیعیان عراق، مرکز یک واقعه بزرگ تاریخى و روحانى 
اســت و مکانى مقدس و مهم براى زیارت هاى شــیعه به شــمار مى آید، موقعیتى بى بدیل در 
بــه یادآوردن فاجعه کربال و زنده کردن و ســازگار نمودن ظاهــرى و باطنى افراد با حوادث 
آن واقعه دارد. هر ســال میلیون ها نفر از شیعیان عراق، مراسم عزادارى عاشورا و اربعین را به 
صورت جمعى و در دسته هاى بزرگ عزا برگزار مى کنند و آن دو روز بزرگ تاریخى را در 

کربال جان تازه و دوباره مى بخشند.
منظور از «مراســم اربعین» در این بحث، همه کارها و فعالیت هایى است که به مناسبت روز 
اربعین و یادبود شــهادت امام حســین7 در کربال، یعنى روز بیســتم ماه صفر، دومین ماه در 
تقویم اســالمى، انجام مى گیرد. از مهم ترین و بارزترین این اعمــال، پیاده روى براى زیارت 
قبر امام حســین7 اســت که زائران، به صورت فردى و گروهى، معموالً از خانه هاى خود و 
نیــز از دیگر مبادى، با پــاى پیاده به راه مى افتند و خــود را در روز اربعین به کربالى مقدس 
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مى رسانند. عالوه بر رسم پیاده روى، آداب و اعمال دیگرى همچون زیارت امام حسین7 در 
روز اربعین و به راه افتادن دســته هاى بزرگ سینه زنى و زنجیرزنى نزدیک قبر سیدالشهدا7 

نیز در این روز صورت مى گیرد.
آنچــه مراســم اربعین را از دیگر مراســم هاى مذهبى شــیعه متمایز مى ســازد، بروز حالت 
همبســتگى و یکپارچگى اجتماعى، به شــکل روشــن در طول برگزارى این مراسم است و 
مــردم به دلخــواه خود، خانه و خوراك و پوشــاك و همه امکانات خــود را براى عزاداران 
و شــرکت کنندگان در مراســم هزینه مى کنند و در ایــن راه، از کوچک ترین خدمتى دریغ 

نمى ورزند.

مفهوم «رسم عزادارى»

اهمیت رســوم عزادارى اساســاً در این اســت که یک عمل طبیعى را در انســان به نمایش 
مى گذارد؛ چون عکس  العملى عادى و غریزى  در وجود اوســت و جزئى از ســاختار روحى 
ـ روانــى او را تشــکیل مى دهد. عزا و ماتم معموالً به صــورت غم و اندوه در فقدان چیزى یا 
شخصى که با انســان رابطه قوى و خاص داشته، بروز مى یابد. بنابراین فقدان و نبودن، عنصر 
اصلى عزادارى است و اگر نباشد، سوگوارى و مانند آن امکان نمى یابد. این فقدان و از دست 
دادن، معموالً با احساســاتى آمیخته به اندوه همراه اســت که نسبت به جایگاه آنچه از دست 

رفته و نیز بر حسب گنجایش روحى فرد، متفاوت مى باشد.
غزالــى (450 ـ 505ق) در دائرة المعارف دینى خود به نام «احیاء علوم الدین» بخش بزرگى 
را به این موضوع اختصاص داده است. به باور او مرگ فقط یک تغییر حالت است و سفرى 
اســت که گذشتگان زودتر انجام داده و به مقصد رسیده اند. بنابراین برداشت، انسان نباید در 
مرگ دوستان و عزیزانش اندوه بسیار نشان دهد؛ چون خود به زودى به آنها ملحق مى گردد. 
مشــارکت در تشییع جنازه و مراسم عزا، باید شخص را به تفکر در مرگ و آمادگى روبه رو 

شدن با آن وادار کند.2
 ســوگوارى و عزادارى براى اموات در اســالم، بیش از آن که جنبه فردى و تخلیه روحى 
ـ  روانى داشــته باشد، حالتى است ارزشــمند که پایه هاى روابط اجتماعى را در امت اسالمى 
محکم تر مى ســازد و با مشارکت مسلمانان در مراسم عزا و تشییع جنازه و نماز گزاردن بر آن 
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و دعا کردن در حق میت و به خاك ســپردن او، وحدت و همبســتگى روحى و اجتماعى در 
آنها به شــدت تقویت مى شود و جایگاه ایشــان را به سطح باالیى از توانمندى و قدرت ارتقا 

مى بخشد.
میان مراســم هاى عزادارى مسلمانان، چه شیعه و چه سنى، در پیش از واقعه کربال و پس از 
آن تفاوت چشم گیر وجود دارد. شهادت امام حسین7 و اصحابش در روز عاشورا، شکل و 
حقیقت سوگوارى هاى مسلمین را دگرگون ساخت و به آن حرکت و جهت خاص و متعالى 
بخشــید. از امام جعفر صادق7 نقل شده اســت: «گریه و ناله در هر مسئله اى به جز در آنچه 
به شهادت حسین بن على7 مربوط مى شود، براى بنده مکروه و ناپسند است، اما شخص در 

گریه بر سیدالشهدا، پاداش دارد».3
این روایت براى عزادارى امام حســین7 حالتى اســتثنایى تصویر کرده و میان آن و دیگر 
انواع ســوگوارى تفاوت هاى بســیار نهاده است. اگرچه شــیوه هاى عزادارى در اسالم قید و 
بندهایى خورده و گریه و ناله و فریاد بیش از حد، مکروه دانسته شده، اما در اظهار غم و ماتم 
در عزاى حســین بن على7 این مسئله نه تنها منع نشده که انجام آن، شخص را در مسیر اجر 
و پاداش الهى قرار مى دهد. از این رو، در روایت ائمه شــیعه: بر اقامه عزاى امام حسین7 
در مواقع مختلف تأکید و اصرار شــده که شاعران و مرثیه  سرایان، اندوه و گریۀ شوندگان را 
برانگیزند و افراد با خانواده هاى خود در ســوگوارى هاى حسینى شرکت نمایند.4 پس نشانه ها 
و مظاهر عزاى امام حســین7 تنها یک تعامل احساســى با واقعه کربال و یا فعالیتى سیاسى و 
چالش با نظام هاى جابر و ســتمگر نیســت؛ بلکه یک حرکت و کار اعتقادى است که توش 
و توان خود را از درون یک مرکز دینى مى گیرد؛ مرکزى که آداب و رســوم عزادارى، در 

تحکیم پایه هاى آن و نشر تعالیمش، عنصر اساسى به شمار مى آید.

زیارت اربعین

زیارت اربعین عبارت اســت از زیارت مرقد مطهر امام حســین7 در روز بیستم ماه صفر؛ 
یعنى پس از گذشــت چهل روز از شــهادت امام حســین7. شــیعیان عراق، روز اربعین را 
«روز برگرداندن ســر مقدس» مى نامند؛ به این دلیل که ســر امام حسین7 در چنین روزى به 
کربال بازگردانده شــد و چهل روز پس از شهادت امام به بدن مطهر ایشان ملحق گردید. در 
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بزرگداشــت هاى شیعه، پس از روز عاشورا، روز اربعین مقام 
دوم را داراست و مشارکت مردمى در این روز، بسیار گسترده 
است و جمعیتى انبوه از شــیعیان عراق و دیگر اماکن، با پاى 
پیاده و به شــوق زیارت مرقد امام حســین7 و تبرك جستن 
به آن، راهى کربال مى شوند. این سفر زیارتى، چندین روز و 
گاه چندین هفته را دربرمى گیرد و در اثناى آن، مراســم هاى 

گوناگون و خاصى برگزار مى شود.
زیــارت اربعین شــیعیان عــراق، در دهه هاى اخیــر (دوره 
حاکمیت ظالمانه صدام حسین) با چالش و درگیرى با نظام بعث 
در عراق توأم بوده اســت. آنچه باعث شد مراسم روز اربعین 
به همراه دیگر یادبودهاى شــیعى، ممنــوع گردد، ممنوعیت 
آداب عــزادارى، از جمله پیاده روى روز اربعین براى زیارت 
امام حســین7 بود که در مقابله و مبارزه زائران با حاکمیت 
عراق و منع رفت  وآمدها نقشــى اساســى داشت و باعث شد 
تا میان زائران و نیروهاى امنیتى تنش ها و کشــمکش هایى به 
وجود آید و نهایتاً به درگیرى هاى مسلحانه 1977 در نزدیکى 
کربال منجر شــود. در نتیجه، مراســم پیاده  روى روز اربعین، 
جدا از یک ســنت دینى ِصرف، به حرکتى آکنده از مفاهیم 
و آموزه هایــى چون مقاومت و مبارزه شــیعى علیه تحرکات 
حکومت بعــث عراق، در جهــت هویت  افزایى و گســترش 

فعالیت هاى دینى آنان تبدیل گردید.

یک تجربه ناب

پیاده روى، یکى از نشــانه هاى بارز مراســم عــزادارى روز 
اربعین اســت؛ یک تالش به ظاهر بدنى، اما در واقع معنوى و 
روحانى که از خالل آن، شخص خود را هم از لحاظ روحى 

ــارت اربعین، این  ــاده روى زی پی
ــران فراهم  ــراى زائ ــکان را ب ام
ــال و حرکات  ــى آورد که اعم م
ــیدن به هدف  بدنى را براى رس
ــارت روحى به  ــى طه اصلى یعن
ــه غالباً از  ــد؛ چیزى ک کار گیرن
مهم ترین نتایج مورد نظر در سفر 

زیارتى آن روز بزرگ است.

ــاده  روى روز اربعین،  ــم پی مراس
ــنت دینى ِصرف،  جدا از یک س
ــده از مفاهیم و  ــه حرکتى آکن ب
آموزه هایى چون مقاومت و مبارزه 
ــیعى علیه تحرکات حکومت  ش
ــت هویت  افزایى و  عراق، در جه
گسترش فعالیت هاى دینى آنان 

تبدیل گردید.
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و هم از جهت بدنى و ظاهرى، با حقیقت عزادارى براى امام حسین7 تطابق مى دهد. زیارت 
مرقد سیدالشهدا، بخشى از یک سفر مقدس است که زائر دوست مى دارد آن را بدون استفاده 
از وســایل نقلیه معمول انجام دهد؛ زیرا کمک گرفتن از این ابزار، عزادار را به طور کلى از 
دنیــاى معمولى و روزمره اش جدا نمى کند. به  خصوص اگر توجــه کنیم که کناره گرفتن از 
دنیاى پیرامون روزمره، یکى از مراحلى اســت که مى تــوان از خالل آن، به فضاى حقیقى و 

اصیل سوگوارى وارد شد.
پیــاده روى زیارت اربعین، این امکان را براى زائــران فراهم مى آورد که اعمال و حرکات 
بدنــى را براى رســیدن به هدف اصلى یعنــى طهارت روحى به کار گیرنــد؛ چیزى که غالباً 
از مهم ترین نتایج مورد نظر در ســفر زیارتى آن روز بزرگ اســت. بــدن زائر، در اثناى این 
مرحله و پس از آن، رو به ضعف و سســتى مى نهد و بــه راحتى براى تعالى روحى و تقویت 
بعد معنوى، رام و آرام مى گردد و دســت رغبت ها و شــهوات ســرکش که غالباً براى بروز 
خود به بدنى قوى نیاز دارند، از ســر او کوتاه مى شود. بدین ترتیب، طهارت روح که عزادار 
در طول پیاده روى خود به ســوى کربال با آن انس گرفته، یکى از نشــانه هاى بارز در سفر او 
به شــمار مى آید و چه  بســا این حالت تطهیر و پاکى تا مدت ها پس از این مرحله سلوك، در 
او باقــى مى ماند و در تمــام فعالیت هاى روزانه او آثار خود را نشــان مى دهد. پیاده روى روز 
اربعین، همچنین تجربه هاى معرفتى و شــناختى جدیدى را براى شــخص به ارمغان مى آورد. 
وى در طول سفر، دنیاهاى جدیدى را کشف مى کند و سرزمین هاى نوى را مى بیند و با افراد 
و شــخصیت هاى تازه اى آشنا مى شود. در واقع شخص در این مرحله از عزادارى، هم محیط 
پیرامون خود را از چشــم اندازى دیگر مى نگرد و هم در تطابق و ســازگارى با دنیاى متفاوت 

بیرون از خود، به نوعى خودیابى و کشف دوباره خویشتن دست مى یابد.
با این که پیاده روى به ســوى کربال، از ســه راه اصلى: نجف ـ کربــال، حله ـ کربال و بغداد 
ـ کربــال صورت مى گیرد، امــا راه نجف ـ کربال به جهت اهمیتى کــه دارد و ابعاد معنوى و 
تاریخى اى که در آن نهفته، متمایز از دیگر مسیرهاست؛ زیرا زیارت مرقد على بن ابى  طالب7 
در نجف، از سوى زائران پیاده، بُعدى نمادین و معنوى به حرکت آنان مى بخشد و آنها را در 

اتمام سفر مقدسشان به کربال راغب تر مى کند.
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تا کربال

دو ساعت گذشته از ظهر، با گروه هاى متعدد راهپیمایان، از مرقد امام على7 به راه مى افتیم 
و پس از عبور از کنار قبرســتان «وادى الســالم» (بزرگ ترین مقبره شیعیان در جهان) به جاده 
کربال مى رســیم. هزاران نفر از پیادگان، در حالى که پرچم هاى سبز حسینى در دست دارند، 
به ســرعت به راه خــود ادامه مى دهند. بعضى پرچــم داران مصّرند که پرچم هــا را به ضریح 
امام على7 متبرك کنند و با کســب حالت تقدس و پاکى، در ســفر پیش روى خود، از آن 
فیض گیرند. پیادگان حســینى با شــتاب و در حالى که پرچم هاى ســبز در دست دارند، راه 

مى پیمایند.
یکــى از پدیده هــاى جالــب و در عین حــال پرمعنا و مفهــوم، وجود گروه هــاى مختلف 
خدمت رســانى اســت که در طول راه، به پیادگان خدمات گوناگــون ارائه مى دهند. یکى از 
این خدمات، دعوت زائران به توقف و استراحت و در اختیارگذاردن اتاق و خانه براى بیتوته 
آنهاســت. نزدیک غروب، تعدادى از نیکوکاران را دیدیم که در میان راه ایســتاده بودند و 
زائران را به توقف و گذراندن شــب در کاروان هاى خویش دعوت مى کردند. عده اى نیز به 
اصرار و التماس از پیادگان مى خواســتند به منازل ایشان وارد شوند تا به بهترین شکل از آنها 

پذیرایى شود.
دســته ها و کاروان هاى خدمت گزار، بر حســب خدمتــى که ارائه مى دهنــد، گوناگون و 
متفاوتند. بیشتر آنها کارشان پذیرایى از زائران و برطرف کردن تشنگى و گرسنگى آنهاست 
کــه در طول روز یکســره و بدون توقف ادامه دارد. معمــوالً فعالیت گروه ها و جماعت هاى 
نزدیک به هم، با هم تنظیم و هماهنگ شده است، تا کارها تکرارى نشود و نوع و وقت ارائه 
وعده هــاى غذایى رعایت گردد و خدمات به بهترین صورت تقدیم زائران شــود. همچنین، 
در طول روز، عده اى طبق ها و ســینى هاى غذا را روى ســر مى گیرند و آنها را میان پیادگانى 
کــه تمایلى به توقف ندارند، توزیع مى کنند. از جمله دیگر خدمات در راه کربال، که نشــان 
مى دهد خادمان حســینى از هیچ نیازى غفلت نکرده اند، این است که عده اى تلفن هاى همراه 
زائران را به صورت مجانى شــارژ مى کنند و خدمات پزشــکى و بعضى درمان هاى طبیعى و 
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ماســاژ دادن دست و پاى خســته پیادگان و جز این از دیگر 
خدماتى است که به زائران ارائه مى شود و، هر بیننده اى را به 

شوق و شگفتى و تحسین وامى دارد.
در گوشــه اى دیگــر، حدود ده نفر از زنــان عرب در کنار 
تنورهاى گلین ایستاده اند و مشغول پخت نان هستند. بوى نان 
تازه، زائران خســته و گرســنه را متوجه این قسمت مى کند. 
بعضــى از این زنــان، از حدود ده روز پیش تــر در این مکان 

حاضر شده و پخت نان را آغاز کرده اند.
دسته هاى زوار، معموالً پالکاردهایى در دست دارند که نام 
خاص دسته ها، یا نام شخصیت هاى مشهور شیعه همچون خطبا 

و مرثیه  خوانان امام حسین7 روى آنها نوشته شده است.
عده اى دیگر از پیادگان، شــعارهایى را بر کیف و چمدان 
خود، یا روى لباس هاشــان حک کرده اند که نشــان از پیشینه 
تشــیع آنهــا دارد و نیز بیان گر ســفر روحانى آنها به ســوى 
کربــالى مقدس اســت. در دســت بعضى از ایشــان، پرچم 
کشــور عراق را نیز مى توان دید و گاه پرچم کشــور بحرین 
نیز در دســت  عده اى دیده مى شــود که اشــاره اى اســت به 
حمایت از شــیعیان بحریــن در حرکت هــاى اعتراضى آنها 
علیــه حاکمــان بحریــن؛ حرکت انقالبــى اى کــه در آغاز 
ســال 2011 بــه وقــوع پیوســت و نمونه آن در کشــورهاى 
 دیگــرى چون تونس و مصر نیز رخ داد و «بیدارى اســالمى» 

یا «بهار عربى» نام گرفت.
راه کربال، در این روزها، به جشنواره اى از نمادها و نشانه هایى 
تبدیل شده است که افکار و اندیشه ها و خواسته هاى عزاداران 

را به نمایش مى گذارد.

ــاى جالب و در  ــى از پدیده ه یک
ــن حال پرمعنا و مفهوم، وجود  عی
گروه هاى مختلف خدمت رسانى 
است که در طول راه، به پیادگان 
خدمات گوناگون ارائه مى دهند. 
ــات، دعوت  ــن خدم ــى از ای یک
زائران به توقف و استراحت و در 
اختیارگذاردن اتاق و خانه براى 

بیتوته آنهاست.
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هوسه

در یک طرف جاده، ده ها تن دایره وار ایستاده اند و در میان این جمع، یکى در حال خواندن 
«هوسات» است. «هوسه» به قصاید ویژه قبایل عربى جنوب عراق و فرات اوسط گفته مى شود 
که ارزش هایى همچون قهرمانى و شــجاعت و خصوصیــات واالى قبیله یا یکى از افراد آن 
را بیان مى کند. غالباً از این گونه اشــعار در اثناى جنگ ها و مرثیه ســرایى براى یکى از افراد 
قبیله، یا براى برانگیختن عزم و همت مردان جهت انجام کارهاى ســخت و بزرگ اســتفاده 

مى شود.
هنوز شاعر به پایان قصیده خود نرسیده که جماعت اطرافش دم مى گیرند و یک بیت از آن 
قصیده را همراه با حرکات موزون و حرکت دایر ه وار تکرار مى کنند. خواندن هوســه را ســه 
تن از شاعران پى مى گیرند و شرکت کنندگان که عالوه بر تعدادى افراد سالخورده، اکثراً از 

جوانان هستند، حلقه وار مى گردند و حرکات خاص انجام مى دهند.
هوســه یک فعالیت فرهنگى است که ریشه در باورها و پیشینه عشایرى و محلى شیعه دارد. 
شیعیان از این رسم در مراسم عاشورا و اربعین استفاده مى کنند و آن را در تعامل و اثرگذارى 
متقابل با آنچه در واقع یک امر دینى و اعتقادى اســت، به ســطحى باالتر ارتقا مى دهند. این 
تعامل باعث مى شــود که یک آیین خاص قبیله اى و محلى در پیوند با اعمال دینى و عبادى، 
به صورت یک فرهنگ ماندگار شــود و از ســوى دیگر، یک رسم دینى، شکل و بسیارى از 
مفاهیــم خود را از خالل تعامــل با آداب اجتماعى زائران دریافت نماید و در نتیجه، از بروز و 
بیان عمیق ترى برخوردار شود و زائران و عزاداران، آن را به چشم مقبولیت و محبوبیت بیشتر 

بنگرند و بپذیرند.

وعده گاه

آیین عزادارى روز اربعین در شهر کربال، از پنج روز مانده به بیستم ماه صفر آغاز مى شود. 
کاروان ها و دســته هاى بزرگ ســوگوارى اباعبداهللا7 از جاهاى مختلف خود را به این شهر 
مى رســانند. نخستین کاروان ماتم، کاروان شــبیه  خوانان و تعزیه گردانان است که وارد کربال 
مى شــود. پس از آنها دسته هاى سینه زنى و زنجیرزنى از شهرهاى عراق به سوى کربال روانه 
مى شــوند و از 17 صفر تا روز اربعین، از صبحگاه تا پاســى از شــب به سینه زنى و زنجیرزنى 
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و عزادارى مى پردازند. مراســم اصلى روز اربعین، دو ساعت 
گذشته از ظهر آغاز مى شود. زائران به صورت دسته هاى منظم 
عزادار، نزدیک در ورودى مرقد امام حســین7 مى ایستند و 
در حالى که بر ســینه هاى خــود مى کوبند، یکى از مرثیه هاى 
حســینى را مى خوانند و تکرار مى کنند، و در پایان سینه زنى، 
دســت ها را به نشانه سالم و تحیت به امام حسین7، به سوى 
ضریح باال مى برند. آن گاه زائران وارد زیارتگاه مى شــوند و 
گرداگرد ضریح مى گردند و نماز زیارت به جاى مى آورند و 
دعاهاى مخصوص زیارت اربعین را مى خوانند. همانند آنچه 

در زیارت عاشورا وجود دارد.
کتاب ها و ادبیات شــیعى درباره زیــارت اربعین و کیفیت 
انجام آن، شــرح و توصیف هاى دقیق ارائه داده اســت. غسل 
و تطهیر بــدن، آمادگــى روحى، حرکت به ســوى ضریح، 
چگونگــى تعامل با دیگر زائران، چگونگــى نماز و خواندن 
دعاهــا و نزدیک شــدن به قبر امام حســین7، از جمله امور 
تأکید شــده در زیارات، بــراى هرچه بهتــر و کامل تر انجام 

گرفتن زیارت است.
ســفر طوالنى اى که زائر پشت ســر نهاده و با آن، روزها و 
ســاعت ها زندگى کرده، تجربه اى است بزرگ در آزادى و 
رهایى از مظاهر مادى دنیا و روزمره گى هاى رنج آور و کسل 
کننده. در طول این ســفر، زائر بــه حالتى از آزادى روحى و 
معنوى مى رســد که تمام افکار و اندیشــه هاى معمول او، در 
نگاهــش رنگ مى بازد و چــون خود را در فاصله اى بســیار 
اندك از ضریح ســرور آزادگان حســین بن على7 مشاهده 
مى کنــد، آن آزادى روحى بیش از هر زمان، و روشــن تر از 

هوسه یک فعالیت فرهنگى است 
ــینه  ــه در باورها و پیش ــه ریش ک
ــیعه دارد.  ــایرى و محلى ش عش
ــم در مراسم  شیعیان از این رس
عاشورا و اربعین استفاده مى کنند 
ــذارى  ــل و اثرگ و آن را در تعام
ــا آنچه در واقع یک امر  متقابل ب
دینى و اعتقادى است، به سطحى 

باالتر ارتقا مى دهند. 

ــاده، ده ها تن  ــرف ج در یک ط
ــتاده اند و در میان  ــره وار ایس دای
ــن جمع، یکى در حال خواندن  ای
ــت. «هوسه» به  ــات» اس «هوس
ــژه قبایل عربى جنوب  قصاید وی
عراق و فرات اوسط گفته مى شود 
که ارزش هایى همچون قهرمانى 
ــجاعت و خصوصیات واالى  و ش
ــا یکى از افراد آن را بیان  قبیله ی

مى کند.
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همیشــه نمایان مى گردد. زائر پس از تحمل رنج ها و مرارت هــاى فراوان، اینک در موقعیتى 
قرار گرفته که مى تواند در باالترین ســطح، با نمادها و نشــانه هاى مقدســى که بر در و دیوار 
مرقد مطهر خودنمایى مى کند، احســاس یکى شدن و اتحاد کند و مطمئن باشد که وجودش 
از همه پلیدى ها و ناپاکى ها زدوده شده است. نیز قادر است خود را در فضاى نورانى و مقدس 
حرم وارد ســازد و از پاداش هاى زیارت ضریح امام حســین7 به بهترین شــکل برخوردار 

گردد.
آیین پیاده روى زیارت اربعین، ســفرى است به اعماق تجربه هاى بزرگ فردى و اجتماعى؛ 
ســفرى اســت براى رها شدن از بند منیّت ها و خودیّت ها و کشــف دوباره خویشتن و محیط 
پیرامون، در همراهى با ســیل خروشان و پیش برنده میلیون ها زائر دلداده و عاشق، و در یک 

کالم: سفرى است براى درك دگرگونى هاى مثبت، سازنده و متعالى.
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