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  حق اسالمی بشر مثابه به اربعین روي پیاده
  در تحقق صلحو ظرفیت آن 

  3مهدي فیروزآبادیان 2،زاده محسن حاجی 1،د حسینیسید محم

 20/11/1399: پذیرش مقاله  18/10/1399: دریافت مقاله

  چکیده
زیارت  .استبوده مورد توجه نیز در اسالم  و دارددر ادیان  اي کن مقدس جایگاه ویژهازیارت ام
و  (ع)امام حسین زیارت قبر، اخیر ۀدر دو ده .آید می جزء حقوق اسالمی بشر به حساب اربعین

ـ با روش توصیفی  کوشد میاین پژوهش  .زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است
با ایجاد و استمرار صلح و  ،یک حق بشري و اسالمی عنوان بهزیارت اربعین  ۀبه رابط، تحلیلی

معنوي و  زیارت اربعین در کنار آثاراینکه  هاي این پژوهش عبارتند از یافته .امنیت بپردازد
صیانت از  و امکان هاي مختلف شده است و دوستی زائران اربعین با ملیت همدلیسبب ، تربیتی

ایجاد امنیت  سببزیارت اربعین در دل خود  همچنین .را فراهم کرده استه عراق اماکن مقدس
این پژوهش به این  .استانجامیده ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه و به  شده است

حقوق اسالمی بشر در راستاي صلح و انسانیت است که  ءجه رسیده که زیارت اربعین جزنتی
  .این حق را محترم بشمارند و بستر اجراي آن را فراهم آورندباید  ها دولت

  .امنیت، صلح، زیارت اربعین، حق بر زیارت، اماکن مقدس: واژگان کلیدي

 hosseini.s.m@gonabad.ac.ir/ ، گناباد، ایرانعالی گناباد مجتمع آموزش، گروه حقوق استادیار .1
  )نویسنده مسئول(
  عالی گناباد، گناباد، ایران مجتمع آموزشگروه حقوق،  استادیار .2
  ، ایرانواحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اس�می، تربت حیدریهگروه حقوق،  استادیار .3
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  مقدمه
براي دیدار شخصی یا مکانی برود و هدفش از ، ردیگ ۀبه نقط يا که فردي از نقطه فعلی است زیارت

در زیارت باید خود را نزد  ).150: 1387(سبحانی،  این کار تعظیم و تکریم آن فرد یا آن مکان باشد
الزِّیارةُ «: گویند اصط�ح میدر هدف زیارت در این حضور است که  ۀشونده حاضر دید و هم زیارت

یعنی بریدن از آنچه مورد توجه و ع�قه بوده  معرفت زیارت با، در واقع .»رِحضُور الزَّائرِ عند المزُو
  ).127: 1394فر،  (صمدانیان و عادل )مزور( است و توجه به آنچه قصد شده است

یی رهابا آداب معنوي و باو: اطهار ۀائم زیارت« .مرید است به مراد ۀاع�م وفاداري صادقان زیارت
، حرم اندازي در عریضه، فو�دي ۀبستن بیماران به پنجر، خواهی ثواب، ییجو تقرّب، کردنهمچون نذر

آمیختگی پیدا شدن   و مجاور حرم، خادم افتخاري شدن، دادن جنازه در اطراف ضریح مطهر تبرّك
هاي سیاسی  گذارد و از خشم و نفرت جاي می گریزانه بر کند که بر روح و روان زائر اثري دردسر می

در روي اربعین  عنوان پیاده بانهضت عظیمی ، هاي اخیر در سال ).220: 1394(واعظ،  »کاهد آنان می
ساله مصادف  هر«روي اربعین  آیین پیاده .شکل گرفته است (ع)امام حسین حرم و بارگاهزیارت  زمینۀ

ی ي منتهی به کرب�ي معلّرهاالشهدا در مسی با اربعین شهادت حضرت سید زمان همصفر و  بیستمبا 
در ویژه  به ،هاي گوناگون شیعه از اقصی نقاط جهان حضور میلیونی اقشار و ملیت .شود میگزار بر

ین اجتماعات آیینی جهان تبدیل شده تر بزرگهاي اخیر گسترش چشمگیري داشته و به یکی از  سال
  .)167: 1396، امین وگیویان ( »است

گذار ی اثرالملل بینامروزه اعتقادات دینی به طور عام و مقوله زیارت به طور خاص بر تحو�ت 
اسی اماکن مقدس ات سیتأثیرنباید از  بارهدر این  .)141: 1396، آبادي شمس وی ا�س�م شیخ( است

ظرفیت تمدنی نهاد زیارت بیش از پیش مورد توجه قرار ، با شروع حرکت اربعین حسینی« .شدغافل 
روي اربعین  اصلی مطرح است که پیاده پرسش حال این .)135: 1396 ،غیاثی وامامی ( »گرفته است

گذار تأثیردر خاورمیانه  ویژه بهی الملل بیندر تحقق و استحکام صلح  چه اندازهزیارت یک  عنوان به
و اثرات با توجه به جایگاه فقهی  یک حق اس�می عنوان به به عبارت دیگر آیا زیارت اربعین؟ است

اساس بر این  تحقیق ۀفرضی؟ صلح و امنیت در منطقه باشدتوانسته است بسترساز ، حقوقی و سیاسی
فقهی از مفهوم زیارت برداشت از نظر آفرینی که  ظرفیت صلح با توجه بهاستوار است که زیارت اربعین 
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این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی در  .شودصلح و امنیت  ساز زمینهتوانسته است  ،شود می
ابتدا جایگاه رو  ؛ ازاینی داردالملل بیندر تحقق صلح  یک حق اس�می بشر مثابه به بررسی جایگاه اربعین

پرداخته  آن با زیارتارتباط  و ررسی مفهوم صلحبه ب سپسگیرد و  زیارت در فقه مورد بررسی قرار می
  .خواهد شدهاي اربعین در تحقق و استمرار صلح اشاره  ظرفیتبه و در نهایت  شود می

  قه اسالمیدر فجایگاه زیارت  .1
زیارت ، است و در عرفکردن   چیزي یا کسی را) آهنگ( زیارت در لغت به معناي میل و قصد

 ،یالنجف یحیالطر( با ويگرفتن  عبارت است از آمدن نزد او به قصد تکریم و تعظیم و انس، کسی
 .و زیارت اهل قبوراین دیدار مصادیق مختلفی دارد مانند زیارت اماکن مقدس . )305 :2ج : 1375
هایی است که در شریعت مقدس اس�م منزلتی متمایز از سایر مناطق  مکان اماکن مقدساز مراد 

، مشکینی( حرام استها  آن قداست و حرمت داشته و هتک حرمتها  این مکان .مشابه داشته باشد
حضور در محل دفن  و غیر آنان با )الس�م علیهم(اعم از معصومین، زیارت اهل قبور). 208: 1419

یابد و نماز و دعا اگرچه در زیارت واجب  بر آنان تحقق میدادن  داشت و س�م آنان به قصد گرامی
  .)430 :35ج: 1362 ،يالجواهر یالنجف( نیست اما مستحب است

بر غم عزیزان همواره ها  انسان .گردد برمی (ع)تاریخ زیارت به تاریخ آفرینش انسان و حضرت آدم
، بودند و اولیا هاي برتر یا انبیا انسان ءجز، ویژه اگر آن افراد به ؛نشستند به سوگ می شان هرفت دست از

مردم ادیان مختلف وجود  میاناین مسئله در  .اند و هستند ها مورد توجه و احترام مردم بوده قرن
زیارت و  ؛ بنابرایناند هایی هم براي بزرگان خود ساخته مقابر و زیارتگاه، داشته است و بناها
تکریم آنان و آرامش فرد ، هاي آینده به سبب الگوسازي براي نسل، هر قوم بزرگداشت افراد مهم

س اماکن مقد .)142: 1394، فر عادل وصمدانیان ( عقلی و عرفی بوده است و نتایج مثبتی دارد، زائر
ه باور دارد پیامبر یا امامی ک زائر، جویانه در نگرش معنویت .اتصال دنیاي مادي با عالم معناست ۀنقط

اما حضور در حرم به معناي حضور در ، گرچه از حواس ظاهري پنهان است، او به زیارتش رفته
  .)219: 1394، واعظ( مجلس امامان است

، آمده استآموزي  براي عبرت پیشنهاد به گردشگريتنها  نه، قرآن کریم ۀدر برخی آیات شریف
ف کَانَ «: امر شده است به سیر و سیاحت بلکه حتی در برخی آیات ضِ فَانظُرُوا کَیأَر قُلْ سیرُوا فی الْ
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؛ )137: عمران آل( »قَد خَلَت من قَبلکُم سنَنٌ فَسیرُواْ فی األَرضِ«)؛ 69: نمل( »مینَعاقبإلُ الْمجرِ
پرستی و نبود  کند و موجب مرده بعد منفی پیدا می، اگر زیارت براي تفاخر و تکاثر باشد حال بااین

مصداق این آیه از قرآن  ند وا قرار گرفتهافراد مورد مذمت خداوند  گونه این .شود می تحرّك و پویایی
از (شما را به خود مشغول داشته) و تفاخر( یطلب افزون: زرتُم الْمقَابِرَ یأَلْهاکُم التَّکَاثُرُ* حتَّ«: شوند می

و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن ( رفتید رهااست* تا آنجا که به دیدار قب) کردهخدا غافل 
اگر در بزرگداشت کسی افراط شود و او را در حد خالقِ  همچنین ).12 :اثرالتّک( »)!افتخار کردید

 چنانچه ؛گیرند قرار می (ع)هو مورد لعن ائم شوند میك جلی و غلو ردچار آفت ش، مستقل با� ببرند
براي پیشگیري از این آفت  .غالیان این مسیر را پیمودند و به انحراف کشیده شدند، در طول تاریخ

  .)129- 130: 1394 ،فر عادل وصمدانیان ( عبارات و آداب زیارت را از معصومین فراگرفت باید، مهم
که در آن گردشگر براي دستیابی است هاي دینی  نوعی گردشگري با انگیزهو  زیارت سفري مذهبی

 شوند میمقدس شناخته ، هاي ادیان رود که طبق آموزه به اماکنی میبه آرامش روحی و معنوي 
براي ایجاد ، صلحا و بزرگان دین، (ع)زیارت ائمه اطهار .)146: 1396 ،آبادي شمس وی ا�س�م شیخ(

ائمه معصومین  تأکیدهمواره مورد تشویق و ، ماندن دین و عقیده ارتباط و پیوند معنوي با آنان و زنده
تجدید پیمان و وفاداري خود را به راه آن حضرت ، در حقیقت مسلمانان در زیارت امام .بوده است

احادیث فراوانی در  .است پذیر امکانو پیاده  زیارت قبور مطهر و اماکن مقدس سواره. کنند میم اع�
حر ( (ع)ینمؤمندر مورد زیارت قبر امیرالویژه  به و فضیلت زیارت با پاي پیادهبودن  رابطه با مستحب

 .رد شده استوا) 132- 135: ق1398، ابن قولویه( (ع)و امام حسین) 380- 382 :14ج: ق1409، عاملی
فتاواي فقهی علما و فقها در اعصار مختلف بر استحباب زیارت با پاي پیاده براي زیارت قبر مطهر «

موجب شد ، بر نصوص معتبر روایی از اهل بیت مبتنی استکه  (ع)و امام حسین (ع)المؤمنین امیر
ي گوناگون با پاي رهااز شه، شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در برخی از ایام سال

الشأن رهسپار شوند که شدت و ضعف آن در هر  هاي آن دو امام عظیم پیاده براي زیارت به سمت حرم
  .)96: 1395 ،درگاهی( »متفاوت بوده است با توجه به اوضاع شیعیان، عصر

خود  ۀطلبی را از ارکان قیام جاودان بندد که آرمان شهادت زائر کرب� با کسی عهد و پیمان می
زیارت ائمه  .با آگاهی به شهادت راه کرب� را پیش گرفت و دیگران را هم آگاه ساخت، دانست می

باید مانند امامان معصوم ، کند که اگر خواهان حیات باعزت است می امعصومین این اندیشه را در فرد احی
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: 1397 ،حسینی( عزت نهراسد طلبانه در این راه قدم بگذارد و از مرگ با شهادت، شان و فرزندان و یاران
و  منتها یب ییها پاداش .ي به همراه داردو اخرو یويدنفراوان  يها ثواب ،حج آوردنِ يجا هب .)148

اي از  به رتبه (ع)توان در زیارت معصومین میاما ، دارد 1عبادت یننشان از عظمت ا یکه همگ يارزشمند
ضرورت زیارت امام ). 20 :6ج: ق1407، یطوس( مقایسه نباشد قابل ثواب دست یافت که ثواب حج با آن

وان از مسلماتی است که در روایات ما فراها  این .آن شرافت دارد عمره بیشتر است و برحج از  (ع)حسین
  .)144و  140، 138: ق1398، ابن قولویه؛ 82: 4ج: ق1405، جمهور یابن اب( استآمده 

عموماً بر  کهرا  يآن امور (ع)در برخی روایات اشاره شده است که شایسته است زائر امام حسین
تا  شویم یکه ما خارج م یوقت«: آمد و گفت (ع)نزد امام صادق یکس .کند یترعا ،�زم است یحاج
که انجام  يکار ینا یاآ؟ بریم یما در حج به سر م یاآ، یمبرو (ع)ینجد شما امام حس یارتبه ز

بر ما �زم  یاآ: مگفت؛ بله: حضرت فرمود؟ دهیم یحج انجام م ياست که برا يکار یهشب، دهیم یم
 ياز آن امور: مگفت؟ یچه مسائل ۀدربار: یدندحضرت پرس؟ �زم است یکه بر حاج یزيهر چ، است

است و بعد هم مواردش را  طور همینبله : حضرت فرمودند .کند یت�زم است که رعا یبر حاج که
از هر ؛ دیخودت مواسات داشته باش ینیبا برادران د، یرمس یندر ا یدبا :فرمودندبعد و  برشمردند

و الْورع ؛ یزیداز خصومت بپره یدکرب� با یارتز یرو در مس یدورع داشته باش، یدا شده یکه نه یزيچ
توجه در انتهاي این روایت  قابل ۀنکت .)130-131: ق1398، ابن قولویه( »عنْه و الْخُصومإلِ یتعما نُهِ

زیارت اباعبداهللا  .کنند می از خصومت و صلح و دوستی دعوت پرهیزاین است که امام زائران را به 
بر  یچ ظلمیس هک چیه هک يطور به ؛ستگر ایدیکها با  ز انسانیآم مسالمت یستیامل همزکمظهر 

ن ییچ آیو در ه کند میداوطلبانه ادا  ،گران بر گردن او دارندیه دکرا  یحق یدارد و حت یروا نم يگرید
  .افتی ین عملیچنتوان  نمی يگرید
  
  

                                                      
خانه (کعبه) هفت دور  ینبنده به دور ا وقتی«فرمایند:  یحج م ياخرو يها پاداش یبرخ یاندر ب (ع)صادق . امام1

شش هزار حسنه  یشخداوند براکند،  یم یدو کوه صفا و مروه سع یانو م گزارد یو دو رکعت نماز م کند یطواف م
او  یايدن یچنان و شش هزار حاجت آن برد یم یشو شش هزار درجه با� ریزد یو مو شش هزار گناه را از ا نگارد یم

 ).305 :13ج ق: 1409(حر عاملی، » سازد یم یرهسان ذخ به همان یزآخرت او ن يو براکند؛  یرا برآورده م
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 بشريمثابه حقی  بهزیارت  .2

حقوق داخلی و هم هاي  ترین حقوق بشري است که هم در نظام ترین و قدیمی آزادي دین از بنیادي
. )96: 1391 ،یطرازکوه یفیشر و يسودمند( ی حقوق بشر منعکس شده استالملل بینهاي  در نظام

از جمله اع�میه  اي حقوق بشر است که در اسناد مهم جهانی و منطقهمصادیق آزادي دین یکی از 
سیاسی و اع�میه اس�می حقوق بشر درج شده و  المللی حقوق مدنی و میثاق بین، جهانی حقوق بشر

در » جهانی حقوق بشر ۀاع�می« 18 ۀماد .)61: 1396 ،زمانی وعبدي ( به رسمیت شناخته شده است
وجدان و ، هرکس حق دارد از آزادي فکر«: دارد بیان می، جهت اع�م و شناسایی حق آزادي مذهبی

این حق متضمن آزادي تغییر مذهب یا عقیده و ایمان است و نیز شامل  .مند شود مذهب بهره
تواند از این حقوق به طور  هرکس می .ودش میتعلیمات مذهبی و عبادت و اجراي مراسم دینی 

  .»خصوصی یا عمومی برخوردار باشد
آزادي دین بیان شده است که  در زمینۀی حقوق مدنی و سیاسی نیز الملل بینمیثاق  18در ماده 

 یامذهب  یکقبول  یا داشتن يحق شامل آزاد ینا .فکر و وجدان و مذهب دارد يهر کس حق آزاد«
 یا يخواه به طور فرد خود یا معتقداتابراز مذهب  آزادي همچنین خودبه انتخاب  اعتقادات
؛ »ی استمذهب یماتآداب و اعمال و تعل اجراي در خفا در عبادات و یا یخواه به طور علن ،جماعت

یکی از مصادیق حق  آوردن اعمال دینی جا همچون زیارت و به دینی  ممراسها و  آییناجراي رو  ازاین
نیز ) اع�میه قاهره( اع�میه اس�می حقوق بشر ۀدر مقدم .رود می مذهب به شماربر دین و آزادي 

بر حق بر دین اشاره  10در ماده  همچنین .اشاره شده است که رعایت حقوق مسلمانان عبادت است
براي زندگی افراد در را دولت موظف است فضاي معنوي که است گفته شده نیز  17در ماده و شده 

مصادیق آزادي بر دین به  اززیارت به دلیل ماهیت خاص خود ضمن آنکه  .آوردجامعه فراهم 
گذار است و یکی از وظایف حکومت و تأثیردر ایجاد معنویت در فرد زائر و جامعه ، آید می حساب

، هاي مذهبی در بین آداب و مراسم .جامعه اس�می ایجاد بستر و حمایت از برگزاري زیارت است
ها  آن در میان مسلمانان که دینویژه  بهزیارت « .بر سیاست است ها گذارتریناثریکی از زیارت 
پس  .شود میهم نوعی فعالیت سیاسی و هم اجتماعی تلقی ، دهد هاي وسیعی را پوشش می حوزه
توان  پذیري سیاست از زیارت را در جهان اس�م مشهودتر میتأثیرگذاري سیاست بر زیارت و تأثیر
  .)150: 1396، آبادي شمس وی ا�س�م شیخ( »دید
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  و ارتباط آن با زیارتتبارشناسی مفهوم صلح  .3
 .آن نزاع و درگیري میان دو طرف برچیده شود براساسصط�ح فقهی به عقدي گویند که صلح در ا
تواند پیش از منازعه و نوعی  بلکه می)، رفع منازعه( پس از منازعه و درگیري نیستلزوماً البته صلح 

 .د بودعقد صلح با عقد هدنه متفاوت خواه، تعریف این بر بنا. )دفع منازعه( پیشگیري از درگیري باشد
ولی صلح به معناي  .شود میگفته » بس ترك مخاصمه و آتش«هدنه در لغت عرب و اصط�ح فقهی به 

 .)64: 1389 ،ورعی( شوداز بروز جنگ منعقد  پیشتواند  است و می» آمیز آشتی و همزیستی مسالمت«
دو نشر عقاید  صلح داراي اصالت است و جهاد ماهیت دفاعی دارد و هدف هر، از دیدگاه اس�م

 ،اس�م دین صلح و آرامش است و همواره در اس�م .توحیدي و حاکمیت قوانین الهی بر جهان است
از شروع  پیشهمواره  (ع)علی المؤمنین امیرپیامبر و  .صلح و آرامش بر جنگ و قتال برتري داشته است

از جهاد  پیشاصل دعوت در اس�م  ؛ بنابراینکردند میدعوت  وگو گفتجنگ دشمنان را به صلح و 
 ،آمیز و توسل به زور همزیستی مسالمت، دو مفهوم صلح و جنگ« .)675: 1397(زارعی،  داردقرار 

سیاسی و ، مهم حقوقی موضوعاتین مفاهیم حیاتی نوع بشر و از تر مهماز ، یک زوج متضاد عنوان به
که  اي گونه به ؛ی استمکتب اس�م داراي جایگاه وا�ی ویژه بهتحقق صلح در شرایع الهی  .فلسفی است

در نگرش حکیمان مسلمان نیز بر  ).128 :نساء( »و الصلح خیر«خیر یاد شده است  عنوان بهگاه از آن 
  .)3: 1396 ،جمشیدي( شده است تأکیدضرورت تحقق صلح و سلم 

ان به دان حقوقاین تفسیر حداقلی از صلح را  .صلح در یک معناي کلی به معناي نبود جنگ است
حالتی است ، در مفهوم صلح منفی .)241: 1395 ،خسروي وعسکري (  اند کردهتعبیر » صلح منفی«

المللی نیز همین  ملل متحد در روابط بین تأسیساز  پیشصلح تا  .نباشد فرما حکم جنگ که در آن
یاد کرد که در آن براي ایجاد » صلح مثبت«از  باید» صلح منفی«در کنار مفهوم ، اما مفهوم را داشت

احترام «عبارت است از ، ساده یصلح مثبت در تعریف .نیازمند عدالت است، صلح ع�وه بر نبود جنگ
اعم از خشونت ساختاري یا خشونت  الملل بینعدالت و پرهیز از خشونت در روابط ، حقوق بشر به

ها و جوامع تلقی  نیاز انسانتنها  نهصلح ، در جهان امروز .)241: 1395 ،خسروي وعسکري ( »مستقیم
 »نده از صلح و آرامش زندگی کنندتا بتوانند در فضایی آک ستها براي انسان یبلکه حق شود می

  .)85: 1393 ،اشرافی(
بر  مبتنیالمللی  نهاد یک نظم بین«آن را و است سازمان ملل متحد نیز مفهوم صلح را وسعت داده 
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قراري و تداوم فقدان جنگ به معناي برصرفاً ، از این دیدگاه دیگر ؛ بنابرایناستانگاشته » عدالت
ممکن است سبب تهدید صلح و  ،صلح نیست بلکه انجام هر عملی که در تعارض با عدالت باشد

دغدغه و  بی، شرایطی آرام«صلح  ،در حقیقت در معناي مثبت .)85: 1393 ،اشرافی( »نقض آن شود
: 1396 ،جمشیدي( »امن است ۀجانب همهوجود شرایط کشمکش و ستیز و در کل ، خالی از تشویش

 تر مهمجاد صلح و ای، مسلحانه هاي هها و مخاصم ی پس از پایان جنگالملل بین ۀمهم جامع ۀدغدغ .)5
گذر از جنگ به صلحی پایدار همیشه امري سخت و پیچیده بوده  .از آن ایجاد صلحی پایدار است

ی الملل بینچه  ۀمسلحان هاي همخاصم دوبارۀ آغازشاهد ، در نیمی از موارد کم دستاغلب و یا  .است
  .)13: 1388 ،زاده بیگ( ایجاد چنین صلحی نیاز به تحکیم و تقویت دارد .و چه داخلی هستیم

 شود میزمانِ صلح نگریسته  اي مؤثر در پایداري صلح و اساساً پدیده مقوله عنوان به گردشگري
برخی تمهیدات ایجاد  براساسرا  توان آن صلح وضعیتی است که می). 87: 1390، سبکبار و دیگران(

هاي اجتماعی  ها و گروه گسترش ارتباطات در اشکال مختلف میان ملت ،این تمهیدات یکی از .کرد
 ۀزمین، مردمان مختلفمیان فرهنگی ـ  فکري هاي هاز طریق گسترش ارتباطات و مبادل .است
بستري که در آن رسیدن به صلح و ، به درك مشترك و تعامل بیشتر فراهم خواهد شد بییا دست

زیارت یکی از اشکال  .)26- 27: 1394 ،زرگر( تر خواهد بود و حفظ آن آسان تر یافتنی دوستی دست
 هاي هساز گسترش ارتباطات و مبادل زمینه، بودن رود که به دلیل مردمی این ارتباطات به شمار می

بر این باورند که  ،اند کردهاثر دین بر هویت تحقیق  ۀپژوهشگرانی که دربار .استفکري و فرهنگی 
درستی این دیدگاه را  .توانایی تشویق صلح را دارند، کردن زیارت مانندهاي دینی  دین و ارزش

س از جنگ گرایی در روابط ایران و عراق پ زدایی و صلح ي زیارتی در تنشرهاسف تأثیرتوان در  می
تر از  اهمیت این در حالی است که رخدادهاي بسیار کم .تحمیلی و پس از سقوط صدام مشاهده کرد

 ۀورزي میان دو کشور منجر شود و راه را بر هر نوع رابط ها کینه توانست به سال این دو فاجعه می
و درك  وگو گفتبر  مبتنیزمانی که زیارت  ویژه به ؛)219: 1394 ،واعظ( آمیز مسدود سازد صلح

 سوبفرهنگی مح یکی از بهترین مصادیق ارتباط میان که زائر و زائر یا زائر و میزبان باشدمیان متقابل 
، کاهش تنش سیاسی و اجتماعی، افزایش تعاون اجتماعی سببفرهنگی  این ارتباط میان« .شود می

تفاهم و درك متقابل میان  يارتقا، افکار و اعتقادات دو فرهنگشدن  تر نزدیکها و  داوري پیش
 »شود یم ایجاد آرامش و صلح جهانی در نهایتو تبلیغات سوء و  گرایی جلوگیري از بیگانه، ها ملت
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توان از  می، در عمل زیارتسازي  صلح بودنِ با توجه به غالبرو  ؛ ازاین)139: 1396 ،غیاثی وامامی (
 وی ا�س�م شیخ( »ها سود جست ملتدیپلماسی زیارت در راستاي روابط حسنه میان تمامی 

  .)163: 1396 ،آبادي شمس

  جهت صلح و ثباتي اربعین در ردهادستاو .4
طلبی  که پیام آن صلح کنند می راهپیمایی برگزار (ع)مسلمانان به مناسبت اربعین شهادت امام حسین

نبوده گري  به دنبال ظلم و نظامی ،معنی که انسانی که مظلومانه به شهادت رسیده استبدین  ؛است
در چند سال اخیر با  .ستطلبی قیام کرده ا است و براي تحقق اهداف متعالی مانند عدالت و صلح

خواه اهل تشیع یا ( از مسلمانانتنها روي عظیم  زائران این پیاده، بهبود نسبی امنیت در کشور عراق
اربعین حضور  بلکه از تمامی نقاط دنیا و از پیروان ادیان مختلف نیز در زیارتنیستند ) اهل تسنن

ن انسان بزرگ و مصلح یارت ایکه به ز يائرز .پیام راهپیمایی اربعین صلح جهانی است 1.اند داشته
معروف و  به از جمله امر ره و اهداف آن حضرتیشان با سیاهاي  نامه ارتیبا خواندن ز، رود می امت
رت و شناخت �زم یفرد را از بص یین آشنایا .شود می آشناوغیره و جهاد در راه خدا  ازمنکر ینه

اي  طلبانه رویداد صلح«زیارت اربعین  .سازد می ورداربرخ یو اجتماع یاسیسهاي  تینسبت به مسئول
اي  چه منطقه، چه در سطح ملی، در پی داردوغیره اجتماعی ، سیاسی، ي عظیم اقتصاديرهااست که اث

 روي پیادهي ردهابه چند مورد از دستاو کوشیم میدر ادامه  .)12: 1397 ،بد( و چه در سطح فراملی
  .کنیمي منطقه اشاره رهاکشومیان حفظ و استمرار صلح ، اربعین در ایجاد

  
  

                                                      
از اهل تسنن و حتی غیر مسلمان انگاشتنِ تمامی زائران اربعین دارند اما زائرانی  هاي غربی، سعی در شیعه اگرچه برخی رسانه. 1

اند. براي مثال زائر مسیحی حرم امام حسین (ع) با  روي حضور داشته همچون مسیحی، یهودي، زرتتشتی وغیره نیز در این پیاده
از خشونت است.  يو دور یتجشنواره وحدت بشرروي،  یادهپ ینا«گوید:  در مصاحبه با خبرگزاري ایرنا می یوحنا لودریکنام 

 یلیونیم یشهما یول ،فرهنگ خشونت است یجها ترو آن یشترکه هدف ب شود یبرگزار م یمختلف يها هان امروز جشنوارهدر ج
» کند یم دوچندانها را  آن یمختلف، وحدت و دوست يها کردن ملت یکو با نزد یفرهنگ خشونت را خنث یناربع روي یادهپ
)www.irna.ir/news/83521264/مسلمان اشاره شده است  زبان نیز به حضور زائران غیر هاي خارجی انگلیسی ). حتی در رسانه
)https: //www.aa.com.tr/en/middle-east/millions-march-to-iraq-for-arbaeen-pilgrimage-/1628644.( 
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 روي اربعین تضمینی براي صیانت از اماکن مقدس پیاده .4- 1

ها و قبور بزرگان  هاي مقدس مذهبی چون زیارتگاه کلیساها و دیگر مکان، مساجدمانند ها  عبادتگاه
این اماکن نزد پیروان ادیان الهی  .دنشو میها محسوب  بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ملت، دینی

رو  ؛ ازایناند هستند و در طول تاریخ مورد احترام و توجه آنان واقع شده اي العاده داراي ارزش فوق
و  )142: 1395 ،بد وایمانی خوشخو ( آیند اماکن مقدس اس�می جزء میراث اس�می به حساب می

  .امري واجب و ضروري استها  آن حفاظت و صیانت از
جغرافیایی  ۀهایی است که در محدود مکان و سایت، هاي مقدس مکان«، المللی در عرف بین

هاي مقدس یا  مکان .ددانن خاصی واقع شده است و یک یا چند دین یا مذهب آن را مقدس می
، درخت یا درختان مانند 2هاي طبیعی ها یا پدیده معابد و قبرستان، مثل کلیساها هستند 1بشر ۀساخت

گیري مباحث  شکل سبب ها آن ها و نگهداري و محافظت از این مکان .ها ها و جنگل تپه، ها رودخانه
در مقررات  .)34-35: 1394 ،هاشمی( »المللی شده است ملی و بین ۀحقوقی متعددي در گستر

مورد احترام بوده و از امنیت کامل برخوردارند و اره همومذهبی هاي  اماکن مقدس اقلیت، اس�می
و معابد آنان را خراب کند یا ها  کسی حق ندارد کنیسه .شود می تعرضی به آن جرم شناخته هرگونه
تاریخی و فرهنگی این ، اهمیت دینی). 118 :1ج: 1408، حلیمحقق ( هایشان را نابود سازد صلیب

بر عدم تعرض به این  ياکید ۀهنگام جنگ نیز توصی، صلحاماکن باعث شده است ع�وه بر زمان 
  .)80: 1393 ،قاسمی( اماکن از سوي ادیان الهی صورت گیرد

زیارت قبور عالمان و شهیدان و اولیاي الهی و  ویژه به ارت قبورزی ۀآثار سازند« زمینهر این د
هاست  سبب بازسازي این قبور و صیانت آن، زیارت .در گرو حفظ قبور آنان است (ص)پیامبر گرامی

این ، با گذشت زمان ،و روشن است اگر امت اس�می پیوند خود را با این مراقد متبرکه قطع کند
؛ )158- 159: 1387 ،سبحانی( »ماند باقی نمیها  آن و اثري از شوند میده مراکز به دست فراموشی سپر

هاي  با توجه به حضور جریان .وجود اماکن مقدس است، عنصر زیارتترین  اي پایه رو ازاین
محل ( در تخریب حرم عسکریین ها آننقش  ویژه بهتروریستی تکفیري در عراق در چند سال اخیر و 
 هاي هحمل همچنین و 1386و  1384هاي  در سال) دفن امام دهم و یازدهم شیعیان در شهر سامرا

به سامرا براي تخریب حرم عسکریین و تهدید کرب� و  1393ناموفق گروه تروریستی داعش در سال 
                                                      
1. Man Made Structures 
2. Natural Objects 
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 نقش، ست با حضور میلیونی زائرینروي اربعین توانسته ا پیاده، نجف توسط این گروه تروریستی
نوعی امکان هرگونه خدشه به اماکن  داشته باشد و به اماکن مقدسامنیت این  تأمینبدیلی در  بی

به سمت روي  پیادهدر حقیقت سفر زیارتی اربعین  .ي زیارتی عراق را از بین ببردرهامقدس در شه
در حضور  .تا از مکان مقدسی دیدار کنندپیمایند  زائرین مسافت طو�نی را می و مقدس است یمکان

چراکه اگر قبور ائمه معصومین مورد ، شود میصیانت از اماکن مقدس و زیارتی موجب روي  این پیاده
روي اربعین  پیاده خودرو  ؛ ازاینشود می زیارت اربعین با چالش جدي مواجه، تعرض قرار گیرد

  .دشو می ها آن باعث بازسازي این قبور و صیانت از

  اي نقش اربعین در تثبیت صلح و امنیت منطقه .4- 2
برخی نویسندگان  .)12: 1397 ،بد(است  اربعین هم زیارت و هم نوعی گردشگري دینی روي پیاده

ود امنیت اما نب ؛)Pishgahifard & Jahanian, 2011: 54(  اند شرط گردشگري دانسته امنیت را پیش
براي مثال در ایام حضور داعش در عراق و وجود  .زیارت نیستشدن  به معناي تعطیلالزاماً ، سخت

تعطیل تنها  نهزیارت اربعین ، جنگ و درگیري با تروریسم داعش و نبود امنیت نسبی در کشور عراق
ورت قدرت بیشتري ص اب، نشد بلکه با هدف تقویت جریان مقاومت علیه تروریسم و داعش

 ویژه بههاي چندساله در عراق و  وجود ناامنی رغم بهروي  در حقیقت زائرین این پیاده .گرفت می
پاي در این زیارت معنوي ، هاتوجه به این تهدید بی، ی همچون داعشیها تهدیدات تروریست

نرم روي اربعین کمک کرده است امنیت سخت جاي خود را به امنیت  توان گفت پیاده می . گذارند می
ي مردمی و در نتیجه افزایش نهادهاامور به مردم و بیشترِ و واگذاري بودن  مردمی«دلیل آن نیز  .دهدب

ي گردشگري زیارتی ذوب ردهااز کارک .)8: 1395 ،مرادي ک�رده( »مشروعیت و مقبولیت آن است
هاي ثانوي و متکثر در جریان مراسم و آیین و آداب مخصوص  هویتشدن  رنگ ها و کم فاصله

گونه تمایزي در کنار هم اعمال مشترك  چهی بدون، فقیر و غنی، عرب و عجم که چنان؛ زیارت است
  .)219: 1394 ،واعظ( آورند جا میه زیارت را ب
ز یاهان نیوانات و گیه به حکبل گرید يها به انسانتنها  نه، حق نداردس ک چیدر حج هکه  طور همان

و امنیت حج را بر ) 226: 4ج: ق1407، کلینی ؛96: مائده؛ 125: بقره؛ 97: آل عمران( ب برساندیآس
ه ک ت حقوق بشر استیرحمت و رعا، فتأر، صلح، امنیت ينما تمام ۀنیآ زیارت اربعین نیز ،هم زند
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است  ین صورتیدر چن .يزیر خواهد بود و نه از خون ياورد نه از جنگ خبریب يروا به آن یاگر دن
زورگو و  یتوسط قدرت يشورکو شاهد اشغال  کنند می را تجربه یصلح و آرامش واقع مردمه ک

اخ�قی و  ،راهپیمایی اربعین در ابعاد معرفتی«رسد  به نظر میرو  ؛ ازاینملت آن نخواهند بود عام قتل
 »شود می اقتصادي و فرهنگی منجر به تولید و افزایش امنیت ،سیاسی ،علمیهاي  ر حوزهرفتاري د

توجه به  اافکار عمومی جهان ب که درحالی«در دوره ناامنی عراق  چراکه ؛)1: 1396 ،پور معینی(
هراسی  در حال حرکت به سمت اس�م، راستین هاي تروریستی مدعی اس�م هاي گروه ریزي خون
آمیز به معرفی مکتب اهل بیت  مسالمت مذهبیِ آییناین  ۀت�ش کردند تا از دریچ، بوداي  جانبه همه

زائران به  یتوجه بی ،به باور برخی نویسندگان .)179: 1396 ،امین وگیویان ( »به دنیا بپردازند
حتی در ایامی که عراق به  روي این پیاده شده است سبباین زیارت شناختی  روانگرایی و آثار  مادي

و  )Nikjoo et al., 2020( برگزار شود، برد می هاي داعش در ناامنی به سر دلیل حضور تروریست
از درون زائران «، امنیت در زیارت اربعیندر حقیقت  .اي را ایجاد کند نوعی در دل خود امنیت تازه به

اربعین الگویی براي دولت جهانی  .)63: 1397 ،درودیان( »روي جوشد و نه از مسیر پیاده پیاده می
). 55 ر:نو( »بدّلَنَّهم منْ بعد خَوفهِم أَمنًایلَ« :ی براي دولت عدل و صلح مهدوي استقرآن و تمرین

گستر که گمشده و مطالبه و مورد آرزوي بشر است عدالت بخش و ایمنی دولت، هم آمدنِ و گرد 
امکان  ،رب�در ظرف زمانی و مکانی محدود اربعین و کوغیره ها انسان از هر رنگ و نژاد  میلیون

مندانه و هدفمند که  صلحی عاد�نه و عزت .سازد تر می عینی وتر  دستیابی بشر به صلح جهانی را قوي
صلحی به دور از ذلت که محور  .شود می مشاهده )ع(ط و لوازم آن در قرآن و سیره معصومینیشرا

 ه ستم بینید نه ستم کنید ون »�تظلمون �تظلمون و«و پیام قرآنی » هیهات منا الذله«آن پیام حسینی 
  .)48: 1396 ،افتخاري( »باشد) 279 :بقره(

  دیپلماسی زیارت براي خدمت به صلح و دوستی ۀاربعین زمین .4- 3
متفاوت است که در یک نقطه فصل مشترك کام�ً همگن و  جمعیتی غیر«شامل ، اربعین روي پیاده

ملل سازمان منشور  .)57: 1397 ،درودیان( »استداشتن جمعیتی پاك و مظلوم  دوست، دارند و آن
بندهاي (است  قرار داده تأکیدی را مورد الملل بینروابط دوستانه  ۀتقویت صلح از طریق توسع، متحد

 وقوع جنگ و تحکیم صلح جهانی خواهد شدي ها زمینهکه منجر به کاهش علل ) 10ماده  3و  2
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شیعی فراتر رفته است و  یسکازیارت اربعین حسینی در تاریخ معاصر از من« .)86: 1393 ،اشرافی(
رنگ و نژادهاي گوناگون را با ، زبان، هاي متفاوت با دین هاي مختلف از فرهنگ ساله انسان هر

، این همایش وسیع .)129: 1396 ،غیاثی وامامی ( »کشاند اي مغناطیسی به سمت خود می جاذبه
ها فراهم آورده است و بستري براي انتقال مفاهیم از زائران یک  براي تبادل فرهنگ ی رافرصت بزرگ

دیپلماسی عمومی به  .براي دیپلماسی عمومی است يربستهمچنین  .کشور به کشور دیگر شده است
 ي خارجی استرهاگذاري بر افکار عمومی کشوتأثیرراهبردي دولت براي ریزي  معناي برنامه

دیپلماسی « ۀتقسیم به دو گون قابل از یک منظر دیپلماسی عمومی .)35: 1392 ،سعیدي وهادیان (
در دیپلماسی عمومی سنتی دولت حضور آشکاري  .است» دیپلماسی عمومی نوین«و » عمومی سنتی

دولت حضور پنهان دارد و مردم به تعامل با مردم کشور هدف  ،ا در دیپلماسی عمومی نویندارد ام
 .)109: 1392 ،سرمدي عبد ومقدس  مبینی( کنند میپردازند و به تحقق اهداف دولت خود کمک  می

اما دیپلماسی عمومی ، محور وجود دارد ی دولتمراتب سلسلهیک الگوي ، در دیپلماسی عمومی سنتی
 نددارمشارکت گرفتن   ودادن   که مردم فعا�نه در نحوي به ؛کند عمل میاي  در محیط شبکه نوین

دولت با ملت کشور  ۀدیپلماسی عمومی سنتی به معناي رابط ،به بیان رساتر .)87: 1390 ،ایزدي(
دولت با ملت کشور دیگر از طریق ملت خودش  ۀاما در دیپلماسی عمومی نوین رابط ،دیگر است
تواند  می مستقیمو و ري معنادار و تعامل رودروگو گفت«ومی نوین در دیپلماسی عم .گیرد صورت می

  .)77: 1394 ،خورشیدي موسوي( »در درازمدت اعتمادسازي کند
مومی است تا ارتباط بین دیپلماسی ع کارگیري بهاربعین فرصتی براي ، با توجه به این توضیحات

بیشتر شهروندي است که به زیارت  زائر« ، چراکهشودتر  هاي مختلف با یکدیگر مستحکم زائرین با ملیت
دولت میزبان فرصت دارد ، کند و تا زمانی که در آن کشور است مکانی در خارج از کشور خود سفر می
 وی ا�س�م شیخ( »ایجاد کند شا و جامعهها  از خود و سیاست یدر ذهن شهروند میهمان تصویر مطلوب

زائر خارجی و رو  ؛ ازایندم دولت میزبان نیز اثرگذار استحتی زائر بر ذهن مر .)151: 1396 ،آبادي شمس
  .هر دو در تصویرسازي از وجهه ملی یکدیگر اثرگذار خواهند بود، شهروند میزبان

اتصال دیپلماسی عمومی و دیپلماسی گردشگري براي  ۀدر حقیقت دیپلماسی زیارت نقط
به دلیل اصو�ً  .کنند میه سفر بیگان يخارجیانی است که با هدف زیارت اماکن مذهبی به کشور

، این عراق در معصوم از چهارده معصوم امام عقاید محکم شیعیان به بحث زیارت و حضور شش
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حضور خیل عظیم شیعیان که  .از منظر دیپلماسی زیارت تبدیل شده استمقصد ین تر مهمبه  کشور
را با� ها  آن و اتحاد میان حس همبستگی، است میلیون نفر برآورد شده بیستتا ها  آن گاه تعداد

ایجاد ذهنیت مثبت در ذهن  سبب، نوازي شیعیان عراقی از زوار خارجی مهمان زمان همبرد و  می
ي رهازائران کشو دیگر ازسوي. )157: 1396 ،آبادي شمس وی ا�س�م شیخ( »شود میشهروندان بیگانه 

حس برادري و  ،بر یکدیگر اثرگذار باشند اس�می در زیارت اربعین این فرصت را دارند که ناخواسته
ي خویش با ها دولت ۀو دوستانآمیز  تاي سیاست صلحنوعی در راس انتقال دهند و به همدوستی را به 

  .در عین کثرت است 1از وحدتاي  نمونه اربعینرو  ؛ ازاینیکدیگر قدم بردارند

  گیري نتیجه
 .اموري است که توسط پیشوایان دینی مورد توجه و اشاره قرار گرفته است ازه اماکن مقدسزیارت 

ترین  حتی در سخت، وفایش در دشت کرب� اران باو ی (ع)پس از شهادت امام حسین زیارت اربعین
زیارت جزء حقوق  طورکلی به .آشکار توسط زائرین صورت پذیرفته استچه شرایط چه مخفیانه 

زیارت  .زیارت اربعین را حق اس�می بشر دانست توان یمرو  ؛ ازاینآید می دینی مسلمانان به حساب
این زیارت ع�وه بر  .است ائران این راهپیمایی شدهبراي ز آوردن نشاط معنوي دست به سبباربعین 

یکی از آثار این  .در پی داشته است نیزسیاسی و حقوقی متعددي ، اثرات اجتماعی، آثار معنوي
به صلح را دستیابی  ۀهاي متفاوت بوده است و زمین ایجاد پیوند دوستی بین زائران با تابعیت، زیارت

ها با  ز انسانیآم مسالمت یستیامل همزکمظهر  (ع)اباعبداهللازیارت  .است کردهدر منطقه تقویت 
 گرایش بیشتر تمایل به اربعین زیارت، هاي بسیار زائران با وجود تفاوت در حقیقت ؛گر استیدیک

ناگسستنی بین دو کشور  يین شکل خود پیوندتر مهمزیارت اربعین در  .داردسازي  صلحدوستی و 
آلود سیاسی  روابط تنش ،از آن به دلیل هشت سال مخاصمه پیشه تا است ک کردهایران و عراق ایجاد 

  .کرده بودایجاد دو کشور  بینرا 
 .بوده است مؤثري منطقه رهازیارت اربعین در ایجاد و استمرار صلح چه در عراق و چه در کشو

دل حضور زائران اربعین در  .در عراق شده است ویژه بهموجب صیانت از اماکن مقدسه  همچنین
                                                      

ها انسان راه  اینکه میلیون«فرمایند:  می» الحسین یجمعنا«پیمایی اربعین با عنوان  . رهبر انق�ب ایران، دربارۀ شعار راه1
[بلکه] از کشورهاي مختلف، و نه فقط از یک فرقه اس�می [بلکه] فرَق  افتند، نه فقط از یک شهر یا یک کشور می

 .21/07/1398» ..این وحدت حسینی [است] ؛مختلف اس�می و حتی بعضی ادیان غیر اس�می
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هاي  رفتن اماکن مقدسه توسط گروه بین خود امنیت و ثبات را به ارمغان آورده است و مانعی براي از
دیپلماسی زیارت شده است تا زائرین بتوانند فرهنگ کردن  فعال سبب همچنین .تروریستی شده است

ي رهابه اشتراك بگذارند که ارمغانی همچون صلح و آرامش براي کشوهم صلح و دوستی را با 
پرهیز از جدال و منازعه ، گریزي خشونتاربعین ر ئزا هاي ویژگیاز  .شان به همراه خواهد آورد متبوع

ي متبوع ها دولتبر  بلندمدتمدت و  میان، مدت کوتاهآمیز است که در  و تقویت رفتار و روابط صلح
 ها دولت، اربعینبا توجه به تحقق صلح و ظهور انسانیت در زیارت  .زائرین اثرگذار خواهد بود

شناختن  رسمیت ضمن به، رعایت حق بر دین و عبادت نظري اس�می موظفند از ها دولت ویژه به
  فراهم سازند.ي برگزاري این زیارت را رهابست، حق بشري عنوان بهزیارت اربعین 
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