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اجتماع میلیونی اربعین حسینی به عنوان یکی از آیین های دینی که 
و دارای هدف برگزار می شود،  به صورت جمعی و توأم با احساس

ها، ظرفیت ها، مؤلفه ها و کارکردهای مختلفی دارد. بی تردید نقش
اربعین حسینی یکی از باشکوه ترین و عظیم ترین مراسم شیعی است 
که هم به صورت زنده و پویا در حیات اجتماعی جریان دارد و هم منشأ 
تحوالت و هنجارآفرینی فراوانی در کنش های فردی و اجتماعی شده 
است. البته آنچه مراسم و مناسک را در حیات اجتماعی جامعه شیعی 

تمایز می سازد، نه وجود مراسم و مناسک، بلکه از دیگر جوامع م
ویژگی هایی از قبیل گستردگی، تقویت انسجام اجتماعی، تألیف قلوب 
و تقویت روح اخوت و همدلی، هنجارآفرینی و نقش آفرینی در کنش 
های فردی و اجتماعی و تقویت ارتباطات و مناسبات انسانی بر پایه 

 ن است.محبت، صمیمیت، ایثار، انفاق و تعاو

تواند مؤثرترین عامل مبادله فرهنگی و فکری، و محلی برای ین میاربع
هم افزایی عناصر سازنده سبک زندگی و فرهنگ اصیل اسالمی در 

اصلی ترین ویژگی اربعین تعامل و  های زندگی باشد.همه زمینه
گفتگوی بی واسطه ملت ها در مدار محبت اهل بیت است. در این 

ات ارتباط و تعامل سازنده زائرین با جزوه قصد داریم نکات و مالحظ
  یکدیگر و میزبانان عراقی را بیان نماییم.
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 عراق ویژگی های مردمنکاتی در خصوص 
 فرهنگ  یم که مخاطبمان دارایدر مورد عراق و مردم عراق باید بدان

 یلیز به ما خین یفرهنگ  -یو پربار و از نظر فکر  یغن یخیو تار 
ار یبس یفرهنگ یرباز دارایک است. عراق و مردم عراق از دینزد
، در یباستان ین تمدنهایخ بوده و نخستیو پربار در طول تار  یغن

 یز ارتباطات فرهنگین یان متمادیاد گشت. در طول سالیعراق بن
 ن دو کشوریر ایاد بوده و تا چندصد سال اخیار ز یران و عراق بسیا
شدند. از آن مهمتر مردم هر دو کشور  ین محسوب میک سرزمی

 .ت هستندیراسخ به اهل ب یعالقه و اعتقاد یدارا
 و...  یو اجتماع یرادات، مشکالت فرهنگیاز نواقص و ا یلیخ

ن صد سال گذشته دارد. ین ملت در ایه ایشه در ظلم و جور علیر 
غم بار و تلخ،  یر سرگذشتیسال اخ کصدیعراق و مردم عراق در 

شرفت بازماندند. یت داشته اند و به علل مختلف از پیپر از مظلوم
عامدانه  یعالوه بر نابودز، یکا نیبا شروع اشغال عراق توسط آمر 

خانمان یکشته و ب یادی، افراد ز یو صنعت یماد یهارساختیز 
 ن کشور افزوده گشت.یا یو معنو یگشتند و بر فقر ماد

 یرفاقت یهاوندیت پیتقو یتالش براو  یاده رویحضورمان در پ- 
. عراق و مردم عراق در دوره داشتخواهد  ینقش بزرگ یمحبت

بودند. پس از اشغال  یدیشد یرانیضد ا یر فضایصدام تحت تأث
جاد یبا هدف ا یدیشد یت هایز فعالیها ن ییکایعراق توسط آمر 

 یدیشد یران هراسیا ین دو ملت آغاز شد و فضاین ایشکاف ب
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غرب القاء  یغاتیتبل یهاو بوق ایماهوارهشبکه صدها  یاز سو
 شود.یم

  مردم عراق عموما احساسی، عاطفی، گرم و خاکی بوده و زود
به خصوص اینکه ر گرفته و به راحتی با مخاطبشان تحث تأثیر قرا

 .کننددوستی برقرار می ،مخاطبشان شیعه باشد
 مان نوازند تا مهبسیار کریم و  ،مردم عراق به واسطه اهل بیت

ی آن را فقط در عراق و در پیاده روی بتوان حدی که شاید نمونه
 .مشاهده کرد

 مند و دارای غروری واال و اسالمی بوده تعز   مردم عراق ذاتا مردمی
اند که در دوره بعث، این عزت لگدمال و جریحه دار شد. اشغال 

ا بیش از نیز فی نفسه این عزت و غرور ر  هاآمریکاییعراق توسط 
 .پیش خدشه دار کرد

  و همچنین آگاهی خوبی مردم عراق عالقه زیادی به ایرانی ها دارند
حتی  -اجتماعی ایران دارند. از سویی عموما - از وضعیت سیاسی

اعتقاد دارند ایران کشوری  ،آنهایی که مخالف ایران هستند
 پیشرفته، امن، قوی، زیبا محسوب می شود

  مردم عراق در این چند سال با موجی از ناامیدی و عدم خودباوری
انان عراقی نمود بیشتری داشته و مواجه بوده اند. این امر در جو

آرمانخواهی در روحیه آنان به ندرت دیده می شود. کشور عراق 
برای تبدیل شدن به متحد قدرتمند ایران نیاز به جوانانی دغدغه 

 مند، با امید، خودباور و آرمانخواه دارد.
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 نکاتی پیرامون برقراری ارتباط و تعامل سازنده 
 است به نکات زیر توجه کافی صورت گیرد. در ارتباط و تعامل الزم

 راهبرد اول و آخر؛ محبت کنید!
محبتی، هدیه دادن  ۔های شکل گیری پیوندهای رفاقتییکی از راه

است. پیامبر اکرم می فرمایند: تهادوا فإنها تذهب بالضغائن و در جایی 
. ..ما تحابوا وتهادوا وأدوا المائة ریبخ یدیگر می فرمایند: التزال أمت

دقت در روایات نشان می دهد که بین سنت هدیه دادن و دوستی و 
رفاقت، رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد و از اموری که موجب 
ایجاد الفت و دوستی بین انسانها است، هدیه دادن است و تکرار آن، 

ه، حس اعتماد یراهی است برای تقویت و ادامه روابط دوستانه. با هد
ا در خود و دیگران ایجاد می کنیم به گونه ای که آنان حس و اطمینان ر 

می کنند نزد ما محترم و عزیز هستند و با این کار، آنان را شیفته 
محبت خود کرده ایم و در این صورت است که ما نزد آنان نه تنها 
محترم می شویم؛ بلکه حرف و سخن ما را از دل و جان می شنوند و 

 شکند. اولیه شان نیز نسبت به ما میپیش فرض های ناخوشایند 

ی مهم رابطه با هدیه دادن رعایت شان افراد است. شان مردمی نکته
همان نوازی آنان است عروسک و هدایای غیر مناسب شان مکه شرف
قبل از سفر حتما  ای بپرهیزید.پس از همراه بردن هر نوع هدیه نیست.

های سنی مخاطبین در ردهسعی کنیم به فراخور هدایای مناسبی برای 
آماده کنیم تا در طول پیاده روی دست خالی نباشیم. برای  مختلف

ید آماده کنید که خودشان در آماده کردن هدایایی را باکودک و نوجوان 
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ها هدیه و استفاده کردنش نقش داشته باشند و در ازای فعالیتی به آن
. با توجه به عالقه شدید مردم عراق برای زیارت امام رضا دهیم

، نمک و نبات متبرک امام رضا یکی از هدایای مناسبی است السالمهیعل
مسیر به برادرانمان هدیه بدهیم. که می توانیم تهیه کنیم و در طول 

یکی دیگر از چیزهایی که می توانیم برای هدیه تهیه کنیم پیسکل های 
است. اگر کمی فکر کنیم و ایده به خرج  و شهدا منقش به تصویر علما

 مانو خواهران دینی دهیم می توانیم هدیه های متناسبی برای برادران
 فراهم کنیم.

 مدنبال تاثیرگذاری عمیق در صحبت ها نباشی
گفتگوهای سرپایی و غیر عمیق  یادمان نرود که از صحبت ها و

ها و اثر صحبتتوان انتظار تأثیرگذاری را داشت. چه اینکه نمی
گفتگوها نیز در یک چرخه و در یک بازه زمانی خود را نشان خواهد 

جای سعی در هداد. بنابراین همانطور که گفتیم راهبرد اصلی مان ب
گذاری، تقویت اخوت و برادری و باز کردن باب صحبت و تعامل در تاثیر 

 بدنه امت اسالمی است. 

یام به زائران بیت هللا الحرام یکی از نکاتی که امام خمینی معموال در پ
تذکر می دادند لزوم صحبت در مورد مسائل جهان اسالم و مصائب و 
مشکالت مسلمین بود. از این فرصت برای تبیین این گونه مسائل و 

می خواهیم بدانیم چگونگی برون رفت از این مشکالت استفاده کنیم. 
 کنیم. نگاه مامی خواهیم بداند ما چطور فکرکند، میاو چطور فکر می

خواهیم نگاه او به مسائل چگونه است. می مسائل چگونه است. به
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راجع به مسائل باهم همفکری کنیم ولو در حد چند کالم عربی که به 
طور دست و پا شکسته بلد باشیم. در نظر داشته باشیم اساسا تاثیر 

 .شودعمیق از یک صحبت سرپایی حاصل نمیگذاری 

ه می توانیم قبل از سفر انجام دهیم این است که یک کار اثرگذار ک
خوراک گفتاری عربی آماده کنیم. مثال با مروری بر صحبت های حضرت 

رسانی، ایثار، آبادانی و خدمتامام و حضرت آقا، جمالتی در فضای 
... آماده کنیم و در صحبت ها و های اسالمیپیشرفت کشورها و امت

انتخاب جمالت از شهدا و رهبران عراق من جمله  .از آن استفاده کنیم
 آیت هللا سیستانیشهید محمدباقر حکیم، شهید محمدباقر صدر، 

گر ناظر به رویکردهای محتوایی ... نیز راهگشا است. از سویی دیو
 .توان جمالت خوبی را آماده کرد و در صحبت ها استفاده کردمی

 توجه به اقتضائات فرهنگی در ارتباطات
این مورد را داشتیم که یک آداب خوردن و آشامیدن عنوان مثال در  به

الیکه این فرد عراقی گفت اینها چقدر کثیف هستند. در حایرانی می
ترین سطح احترام را به مهمان بگذارد که خود صاحبخانه قصد دارد باال

گوید معلوم طرف می کند. حاالایی میشود و از شخص پذیر بلند می
ستاده خورد و آنجا ایدرست کرده است و خود او نمی نیست چه چیزی

ترین سطح احترام به یک مهمان خیلی عزیز بود تا ما بخوریم! این باال
ی خورند و باالخود آنها هیچ چیز نمیاست که صاحبخانه و پسران او 

چرخند که چه چیزی کم و ایستند و مدام دور سفره میسر مهمان می
نوازیهای آنها زیاد به این در مهمان. نمایندکسر است و پذیرایی می
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ترین سطح آن است. یا مثال اگر طرف غذا خورد و این باالچشم می
 خورد. میدوست ندارم به آنها خیلی بر نخورد و بگوید این غذا را 

 داوری و قضاوت ممنوعپیش
اق و مردم مان را از عر هرگونه پیش داوری و طرز تلقیاز همین االن باید 

دور بریزیم و ها و برخوردهای سطحی است را عراق که ناشی از شنیده
داوری و قضاوت در در برخوردهایمان با مردم عراق از هرگونه پیش
علی شان و همچنین متهم ساختن مردم عراق نسبت به وضعیت ف

ه پرهیز کنیم. اگر در طول مسیر به ی در دوران ائمدنسبت دادن نامر 
برخورد  قبول های غیر قابلیا برخورد عجیب و یا ضعف و کاستیرفتار و 

ی و داور کردیم در نظر داشته باشیم که این چیزها نباید موجب پیش
... شود. حواسمان هم باشد که و تحقیربرخورد از باال به پایین و 

ختالف فرهنگ مالک و اختالف فرهنگ همیشه وجود داشته است و ا
 .مایه برتری و یا ضعف نیست

های مادی چه در جنبه ،ها و مشکالت کثیر و متعددیعراق وارث خرابی
های معنوی است که از دوران حکومت صدام حسین به و چه در جنبه

اند و کردهها مردم در خفقان تنفس میجا مانده است. در طول سال
امکان  حتیقرار داشته است و وضعیت معیشتی مردم در وضع بدی 

اش در بین مردم کوچه و دین به معنای همه جانبه گسترشرشد و 
 بازار وجود نداشته است. 
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 اولین شرط برای یک تعامل مثبت شناخت فضای فکری 
مثبت با اقشار مختلف مردم عراق، اولین شرط برای داشتن یک تعامل 

شناخت صحیح از فضای فکری، نوع تلقی شان نسبت به مسائل، 
های چوب کلی اعتقادات شان و شاخصهر باورها و اندیشه ها و چها

اجتماعی بارز این مردم است. یک بعد مهم دیگر در این  ۔فرهنگی
یران اجتماعی بین دو ملت ا - شناخت، آگاهی از نقاط مشترک فرهنگی

توان از اشتراکات جهان اسالمی است که می ترو عراق و در نگاه کالن
 مردم عراق نقاط غرور گیری کانال زد. از سویی در تاریخآنها برای ارتباط

با دست گذاشتن روی آنها زمینه توان وجود دارد که می آفرینی
 ور کرد. پنداری، ترویج و تعمیق روحیه های انقالبی را در آنها بار ذاتهم

یک استکان چای کافی است؛ بگذارید جهت دهی بحث دست 
 .مخاطب باشد

لزومی ندارد حتما برای برقراری ارتباط از طرح بحثی خاص شروع کرد. 
تعارف یک استکان چای، پرسیدن ساعت، حال و احوالپرسی در مسیر، 

... مانده و اظهار طوالنی بودن مسیر، پرسش در مورد مسیر باقی
د نقطه ی شروع بحثی جذاب و سازنده باشد. پس اجازه بدهیم انتومی

بحث بخواند. بگذاریم خود مخاطب  درون مخاطب ذهن و هدفمان را از
 به گفتگویمان جهت بدهد.

 شوخی و خنده حدی دارد
یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشیم این است که با توجه به 

اه بیرونی برای مخاطبی که عدم هم زبانی، خندیدن در یک جمع در نگ
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کند، حساسیت زا است و تاثیر زبانی با شما ارتباط برقرار نمی از نظر
ها حتما مخاطب عراقی . بنابراین حواستان باشد در خندهمنفی دارد
در ثانی کال مخاطب عراقی با های شما را فهم کرده باشد و دلیل خنده

 .کندارتباط برقرار نمی دزیاها های ما ایرانیهای زیاد و شوخیخنده

 باتیک برخورد نکنیدر 
ها کرد این است که هیچ گاه در صحبت یکی از نکاتی که باید رعایت

ای که یک نداشته باشید. بعد از هر هدیهها عکس العمل رباتو رفتار 
دهید و یا رفتاری که انجام می دهید انتظار این را نداشته باشید که می

 بلکه کردید و تمام شد والسالم آشنافکر اسالمی تخوب این فرد را با 
 تالش کرد.دائم باید 

 چند اقدام برای تالیف قلوب
 ابراز برادری و همراهی 

بیان  .مو شعبین ،الشعب االیرانی و الشعب العراقی شعب واحد
 کند. دت بین دو ملت را بسیار بیشتر میمحبت و مو جمالتیچنین 

 عکس گرفتن یادگاری 
گرفتن عکس دست جمعی با برادران عراقی هم برای خودمان 
خاطرات سفر را ماندگار می کند و هم موجب ایجاد دوستی با مردم 

 .خوب عراق است
 تبسم در چهره برادر مومن 
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حدیث نبوی پیامبر گویاست که تبسم شما در چهره برادر مومنت 
ثواب صدقه دادن را دارد. با چهره گشاده و لبخند با برادران عراقی 

 تعامل و دیدار کنید.
  مصافحه 

ش گرفتن آنان دست دادن با برادران ایمانی عراقی و در آغو
 ها و بوسیدن پیشانی آنان درها و موکبمخصوصا خادمان هیات

است. در چنین حالتی گفتن  تکریم و ایجاد مودت بسیار موثر
کر شی یرانیالشعب اال» شود. مانندتکریم آمیز توصیه می جمالت

الجنة  یاكم فیجمعنا و إیأن  هللاو نسال  ینیالحسفضل و كرمكم 
ملت ایران از فضل و کرم « ن علیه السالمیمام الحسظالل اال یف

خواهیم که شما و ما را خداوند می کند و ازحسینی شما تشکر می
 در بهشت در سایه حسین علیه السالم کنار هم جمع کند.

 تکریم شهدای عراقی و خانواده شهدا 
در بسیاری از موکب ها تصاویر شهدایی نصب شده است که پیشتر 

ها خدمتگذار زائران حسینی بوده اند. در نجف، کربال، در این موکب
بینیم. ابراز مودت به های آنها میر در خانهکاظمین تصاویر شهدا را ب

 .های شهدا، احیای یاد شهیدان استها و خانوادهاین موکب
 احیای یاد شهدای ایرانی مدافع حرم 

شهدای ایرانی که در جنگ با جریانهای تکفیری به شهادت رسیدند 
 شهدای محبوبی در بین مردم ایران و عراق هستند. سردار شهید

فرمانده گردان  فرحمید تقوی نی، سردارشهیدحاج قاسم سلیما
)بنا به وصیت خودش در  خراسانی و شهید محمدهادی ذوالفقاری
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وادی السالم نجف دفن شده است( از جمله این شهدا هستند. 
احیای یاد این شهیدان و درخواست از مخاطب عراقی برای اهدای 

این های فاتحه به روح پاک این شهیدان باعث تاکید بر رشادت
شهیدان همچنین ابراز عالقمندی ملت ایران به سرنوشت عراق و 

 .مردم مظلوم این کشور خواهد بود
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 آموزش فشرده و مکالمه محور زبان عربی عراقی
یاد گرفتن زبان عراقی فقط سه راه حل دارد. آن هم صحبت کردن، 

ال بودن در طول مسیر، عصحبت کردن، صحبت کردن است. ف
بازار و در  حضورتعامل، نگاه مردم شناسانه داشتن،  گیری وارتباط

 محالت نقش اصلی را در یادگیری عربی عراقی بازی خواهند کرد. 

دیگری که در این یادگیری اهمیت دارد اعتماد به نفس داشتن نکته 
نه هیچ گونه کالس لهجه عراقی رفته است و  بخشاست. نگارنده این 

خصصی برای یادگیری این زبان داشته است، نه هیچ گونه مطالعه ت
مشرف شده است سعی کرده با  اما هر بار که به سفر زیارتی

بدون هیچ گونه خجالت و ترس از اینکه بگویند  خود های اندکداشته
 .چقدر زبان عربی اش غلط است به صحبت و گفتگو پرداخته است
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