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مقدمه

انســان می تواند همه صفات و کماالت الهی را به دســت آورد تا بــه مقام قرب الهی و 
جانشــينی خدا در زمين برسد. پيام آوران الهی آمده اند تا زمينه های اين جانشينی را در وجود 
انســان فراهم آورند. بی ترديد اگر انسان بر اساس فرهنگ الهی تربيت نشود، در همان مرتبه 

حيوانی باقی خواهد ماند.
بايد گفت بشر برای تکامل بايد با تمام فرهنگ ها در تعامل باشد.

دين اسالم بر اساس نخستين آيات نازل شده بر دو عنصر بنيادين تعليم و تربيت، يعنی کسب 
ْم{ )علق: 5( از سوی 

َ
ْم َيْعل

َ
ساَن ما ل

ْ
ن
َ ْ
َم ال

َّ
علم و دانش از يک سو و تعالی روح و کمال انسانی }َعل

ديگر تأکيد می کند که هر دو از عناصر اصلی فرهنگ سازی هستند.
يکی از اهداف مهم دين و بعثت انبيا: فرهنگ سازی و احيای ارزش های انسانی است. 
دين اســالم نيز در احکام عبادی، اجتماعی و سياسی خود، در پی احياي فرهنگ انسان ها با 

کمک آئين هاست.
آئين ها و برنامه های دينی از ابتدای خلقت بشر، در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها مؤثر 
بوده اند. تا آنجا که فيلســوفان دين، متکلمان، روانشناسان، جامعه شناسان دين، مردم شناسان، 
تاريخ پژوهان و نظريه پردازان علوم ارتباطات می کوشند تا از نگاه خود خواستگاه اين آئين ها، 
مفاهيم نهفته در آن گفتارها و طرز برگزاری آنها را با دقت بررسی کنند )اريک دبليو رودنبولر، 

1387، ص35(.
در اين ميان برخی مراسم دينی مانند اربعين جنبه آئينی دارند و هويت و فرهنگ جامعه را 

در طول زمان حفظ می کنند و می توانند فرهنگ نسل های آينده را کنترل کنند.
امروزه باالترين هدف هر کشوری توسعه فرهنگ است و برای پيشرفت بايد هدفی متعالی 
داشت. بنابراين دغدغه متفکران يک جامعه باال بردن فرهنگ جامعه و درنتيجه ميزان باور مردم 

به ارزش هاست.
تجمع اربعين می تواند مباحث اخالقی شيعه را به دنيا صادر کند. اين سرمايه بزرگ مکتب 
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شــيعی در ارتقاء فرهنگ جهانی بسيار مؤثر اســت. همان گونه که مقام معظم رهبری در اين 
زمينه می فرمايند: 

چرا ما بايد از صادر کردن توحيد و اخالق انبيا و روح فداکاری و اخالص و تزکيه 

اخالقی به کشــورهای ديگر خجالت بکشيم؟ چرا بايد شرم کنيم از اينکه غيرت و 

حميت صحيح و ايســتادگی در مقابل قدرت های باطل را به  صورت درس عملی به 

ملت های ديگر ارائه و تعليم بدهيم؟ )دفتر مقام معظم رهبري، 1377، ج1، ص247(.

در اين نوشــتار برآنيم تا آثار اين مراســم، در فرهنگ افراد و انتقال پيام های فرهنگی را 
بررسی کنيم.

در زيارت اربعين، هدف قيام امام حسين7 همان هدف رسالت نبی اکرم9 دانسته شده 
است؛ که آثار فرهنگی قيام امام حسين7 در آن بسيار پررنگ است.

تجمع بيدارگرانه و استکبارستيز اربعين، روايتی مستند و بشردوستانه را از تشيع به جهان 
مخابره می کند و فرصتی برای نمايش اوج انسجام اجتماعی است. شايد کمتر واقعه ای را بين 

تمام اديان می توان يافت که با وجود تنوع شرکت کنندگان چنين وحدت بخش باشد.
تئوری پردازان و  انديشمندان غربی، به ويژه صاحب نظران علوم اجتماعی با طرد دين باوری 
و آئين های آســمانی می کوشند تا انسان را جايگزين خداوند، و علم را جايگزين دين کنند و 
مذهب را معلول ترس و جهل بشــری بدانند و آن را افيون ملت ها معرفی، و دوران مکاتب 
آســمانی را پايان يافته تلقی نمايند )نويــد، 1375، ص5(. درحالی که ارتباط بين فرهنگ ها و 
تعامل ميان آنها با نوعی ارتباط آئينی شــکل می گيــرد. در واقع هدف ارتباط آئينی، تعامل با 

ديگران به سبب غنای فرهنگی است.
يکی از چالش های فرهنگ های سنتی در عصر مدرنيته، پيشرفت فناوری و توسعه وسايل 
ارتباطی فرهنگ های پوچ مدرن اســت که نقش زيادی بر افکار عمومی دارد. اين امر ســبب 
شده که کشورها برای دستيابی به اهداف و منافع خود در ديگر نقاط جهان از اين فناوری ها 
بهره های فراوان ببرند )شاه محمدی، 1385، ص34(، ولی برخی کشورها با استفاده از قدرت 
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رسانه، به فرهنگ و باورهای شيعيان حمله کرده اند تا پيام های فرهنگی تجمع آئينی اربعين به 

شــکل مطلوب به مردم دنيا معرفی نشود. اين در حالی است که اکنون آئين ارتباطی اربعين، 

شناسنامه شيعه در تمام دنياست و می تواند با تمام هجمه های فرهنگی مقابله کند.

اکنون که با هجمه فرهنگی دشــمن عليه شــيعه و ارزش های اخالقی آن روبه رو هستيم، 

لزوم انجام پژوهش در زمينه اربعين که يک رسانه گويا در ترويج تشييع است، بيشتر احساس 

می شود.

اين تحقيق با استفاده از روش کيفی و مشاهده مستقيم صورت گرفته است.

تعريف مفاهيم

1. فرهنگ

فرهنگ فارســی معين واژه »فرهنگ« را مرکب از دو واژه »فر« و »هنگ« به معنای ادب، 

تربيت، دانش، علم، معرفت و آداب و رســوم تعريف کرده اســت. واژه فرهنگ در پهلوی 

ساســانی، به صورت »فره هنگ« آمده است که از دو جزء »فره« به معنای پيش و فرا و هنگ 

به معنای کشيدن و راندن، ساخته  شده است. درنتيجه »فرهنگ« را پيش کشيدن و فرا کشيدن 

معنا می کنند. به همين سبب، فارسی زبانان فرهنگ را سبب پيشرفت می دانند. اصطالح فرهنگ 

معانی و مفاهيم گوناگونی دارد. در ســير تاريخی آن به معناهايی چون: ادب، تربيت، دانش، 

معرفت، مجموعه آداب و رسوم و آثار علمی و ادبی يک ملت، کتاب لغت، نيکويی، پرورش 

بزرگی، فضيلت، شــکوهمندی، هنر، حکمت، شــاخه درختی که زير زمين خوابانند و بر آن 

خاک ريزند و نيز تعليم و تربيت، آموزش و پرورش، مکتب و ايدئولوژی برمی خوريم.

پارسونز در کتاب مقاله ای درباره نظريه جامعه شناختی، فرهنگ را اين چنين تعريف کرده 

است: »فرهنگ عبارت اســت از آن الگوهای مربوط به رفتار و نتايج کنش انسان. که ممکن 

است به ارث رسيده باشد. به عبارت دقيق تر، مستقل از ژن های زيستی، از نسلی به نسل ديگر 

منتقل می شود« )p ,1949 ,Parsons.8(. فرهنگ نه از راه وراثت که با آموزش، به نسل بعدی 
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منتقل می شود. گروهی از جامعه شناسان بر اين باورند که فرهنگ، تفکر جمعی جامعه است که 
در پديده ها و رفتارهای اجتماعی تجلی می يابد و بر تمامی امور اقتصادی، اجتماعی، سياسی، 

نظامی، مادی و معنوی اثر می گذارد.
مقام معظم رهبري در اين  باره مي فرمايد: »بنده بارها مکرر تأکيد کرده ام که بايد شکل نظام 
و روح و محتواي نظام را از اســالم بگيريم، نه از مکاتب بيگانه؛ فرهنگ هايي که خواسته اند 

حرف و فکر و راه آنها رايج شود« )دفتر مقام معظم رهبري، 1377، ج1، ص127(.
بنابراين، برخورد منفعالنه با مســائل فرهنگي کشور، سبب تضعيف و حذف آنها خواهد 
شد؛ عقب نشينی از آرمان ها و ارزش هاي انقالب اسالمي و ايجاد بستری مناسب براي حمالت 

ضد فرهنگي دشمن از پی آمدهای اين برخورد منفعالنه است.
در اين تحقيق، مفهوم فرهنگ عبارت است از: مجموعه منسجمی از عناصری نظير باورها، 
ارزش ها و هنجارها که توسط غالب افراد جامعه پذيرفته  شده و از نسلی به نسل ديگر انتقال 

می يابد.

2.فرهنگ پذيری

دوران کودکی انســان، از ديگر موجودات طوالنی تر اســت. خانواده و اعضای آن، گروه 
مرجــع فرزندان در کســب ارزش ها، آداب و الگوهای زندگی به شــمار می روند. فرزند در 
خانواده با هنجارها و شــيوه های زندگی آشنا می شــود و خود را برای زندگی در محيط های 
اجتماعی بزرگ تر آماده می ســازد. آداب و فرهنگ گذشتگان، با رفتارهای اعضای خانواده به 

فرزند منتقل می شود.
فرهنگ پذيــری، يعنی انتقال رفتارها، ارزش ها، آداب ورســوم و زبان، از جامعه خودی و 
نسل حاضر که از طريق آموزش و نهادهای آموزشی رسمی و به طور آگاهانه )از طريق تربيت 
والدين و خانواده( يا ناآگاهانه )از راه ديدن و شنيدن و برخورد با آموزه های فرهنگی( صورت 

می گيرد.
واژه يکپارچگی هم اغلب در تئوری فرهنگ پذيری اســتفاده می شــود و شــامل حضور 
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اجتماعی فرد در يک محيط است. بر اين اساس الزم نيست کاماًل همسان شويم تا به فرهنگی 
نو و يکپارچه برسيم. براي يکپارچگي در درون جامعه، شايد حضور در رويدادهای اجتماعی، 
نياز به وقت مؤثر باشــد. فرآيندهای يکپارچگی طوالنی اســت که با هم نوايی عميق فرد با 

هنجارها و موازين فرهنگی يک جامعه شکل می گيرد.

3. َتجمُّع

به معنای به هم پيوســتن، گردآمدن، جمع شــدن، ازدحام کردن، گروه، جماعت، دسته، 
تجمع، تشکل، ائتالف، جمعيت، انجمن است )دهخدا، 1336، ج39، ص135(. تجمع، شامل 
مجموعه ای منســجم از افراد بهره مند از روابط نزديک و مناسبات اجتماعی بر پايۀ شماری از 

مشترکات، به ويژه حس تعلق به هويتی مشترک است.

4. آيين

آيين در لغت به معنای رســم، عادت، متداول، مرسوم، شيوه، کردار، قاعده، قانون، زينت، 
تشــريفات، نهاد، فطرت و جشــن آمده اســت )همان، ماده آيين(. آيين ها، ازجمله عناصر 
محسوس فرهنگ به شــمار می روند که فرصتی مناسب برای تجلی ديگر عناصر فرهنگی و 

تکريم مقدسات هستند.
واژۀ آيين در ابتدا به معنای آداب ورســوم بود و سپس به معنای رسوم دينی به کار گرفته 
شد. ازاين رو، می توان گفت برگزاری مراسم آيينی، نوع خاصی از رفتارند که از سوی جامعه 
پذيرفته  شــده اند و به گونه ای ارتباط افراد آن جامعه را با امور قدسی و معنوی برقرار می کنند 

)محمدی، 1379، ص35(.
مفهوم آيين شيوه رسمی از کنش است که به جای تأکيد برکنش ابزارگرايانه فنی، برکنش 

نمادين تاکيد می کند و نسبتی مهم در نظم اجتماعی دارد )رودنبولر، 1387، ص19(.
آيين، نظام ارتباطی پرقدرت است و تنها يک انديشه صرف نيست، بلکه يک کنش است. 
آيين می تواند شــيوه انجام کنش اجتماعی در انجام امور يا يک ويژگی مربوط به سبک کنش 

اجتماعی باشد )همان، ص32(.
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آيين در تعريف دورکيم، عملی مرتبط با امر قدســی است که افراد جامعه آن را ارزشی و 
بسيار جدی می دانند )دورکيم، 1383، ص7-15(. با تحقيق در اديان گوناگون می توان دريافت 
که آيين، امری قدســی و فراطبيعی، و اصول مشترک تمامی آنهاست؛ به گونه ای که پيامبر هر 
دين، خود را فرستاده آن موجود مقدس می داند و انديشه های آن دين را در قالب پيام هايی از 

جانب او به مردم ابالغ ميکند.

5. منسک

منسک بر وزن مفعل مصدر ميمی از ماده نسک به معنای عبادت و مناسک جمع منسک به 
ال يَنازُِعَنّک 

َ
َنا َمنَْساک ُهْم نَاِسكوهُ ف

ْ
ٍة َجَعل َمّ

ُ
 أ

ّ
معنی فرائض و عبادات است. چنانچه آيه شريفه )للِِک

ِف الْمر{ )حج: 97( اشاره دارد که تمامی امت های گذشته به شيوه خود عبادت می کردند.

در فرهنگ دينی، برخی مناســک افزون بر جنبه تقرب الی اهلل، آثار و پيامدهای سياســی 
ـ اجتماعی نيز دارد. اين مناســک که بزرگداشــت آنها در حکم زنده نگاه داشتن دين است 
َها ِمْن  إَِنّ

َ
ْم َشَعائَِر اهللِ ف را شــعائر الهی می نامند که اربعين حسيني از جمله آنهاست. )َوَمْن يَعِظّ

وب{ )حج: 32(. اين بزرگداشــت ها، مراســم ويژه ای دارد که آن را مناسک آيينی
ُ
ُقل

ْ
 َتْقَوی ال

 می دانند. بنابراين، مناسک آيينی، وسيلۀ اجرايی کردن آموزه ها و دستورات دينی و مذهبی در 
هر جامعه ای است. از آنجا که اين دستورات، اغلب شامل تعاليم اخالقی و تعديل کننده رفتار 
اعضای يک جامعه است، به روشنی می توان جايگاه و نوع رابطه آيين را با ديگر عناصر جامعه 

شناختی تبيين کرد.

6. اربعين

اربعين به معنای چهل و چله اســت. شــيعيان چهل روز پس از عاشورا )بيستم صفر( را 
اربعين گويند )دهخدا، 1336، ص1636(. واژه اربعين از اصطالحاتی است که در متون دينی، 
حديثی و تاريخی کاربرد زيادی دارد و بســياری از امور، با اين عدد و واژه، تعريف شده اند 
)آيتی، 1389، ص56(. مثاًل در قرآن درباره جايگاه عدد چهل آمده اســت »ميقات « موسی با 
پروردگارش، طی چهل روز حاصل شده است . در نقل است که ، حضرت آدم، چهل شبانه روز 
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بر روی کوه صفا در حال ســجده بود. درباره بنی اســرائيل هم چنين آمده که  برای استجابت 

دعای خود، چهل شبانه روز ناله می کردند )محدث نوری، 1375، ج5، ص239(.

يکی از مهم ترين داليل بزرگداشــت اربعين سيدالشــهدا، روايت مرسله ای از امام حسن 

عسکری7 است که نشانه های مؤمن را پنج چيز دانسته که يکی از آنها زيارت اربعين است.

امام صادق7، محبوب ترين وسيله تقرب بنده به خداوند را زيارت خانه او با پای پياده و 

آن را برابر با هفتاد حج می داند )شيخ صدوق، 1413، ج3، ص53(.

اين مراسم حتی در ايران هم با نام جاماندگان از اربعين در امامزادگان برگزار می شود. در 

شهر مقدس قم هم در ايام فاطميه مراجع اين مراسم را اجرا می کنند.

7. پياده روی

پياده روی رســم و فرهنگ جديدی نيســت. در روايات می خوانيم که حضرت آدم بارها 

پياده به زيارت خانه خدا رفته اســت )حر عاملی، 1391، ج11، ص132(. همچنين به دين و 

فرهنگ خاصی هم اختصاص ندارد )موســوی بجنوردی، 1354، ج2، ص39(. همان گونه که 

قيصر، پادشاه روم با خدا پيمان بسته بود به شکرانه پيروزی در نبرد با امپراتوری ايران، از مقر 

حکومت خود )قسطنطنيه(، پياده به زيارت بيت المقدس برود )سبحانی، 1349، ص696(.

اهل بيت نيز کوشيده اند اين سنت نيکو را به فرهنگ عمومی تبديل کنند. چنين نقل شده 

اســت که امام حسن7 بيست و پنج مرتبه از مدينه با پای پياده به زيارت خانه خدا رفتند و 

حتی تمام کاروان نيز به تأسی از ايشان از مرکب پياده شدند؛ به گونه ای که ديگر سواره ای در 

کاروان وجود نداشت )حسينی فيروزآبادی، ج3، ص351(.

امام صادق7 درباره زيارت امام حسين7 با پای پياده می فرمايند: هر که پياده به زيارت 

او رود، هر گامی که بردارد و بگذارد، ثواب آزاد کردن بنده ای از اوالد اســماعيل را دارد )ابن 

قولويــه، 1390، ص183( و در روايت ديگری نيز می فرمايند: هر که پياده به زيارت قبر امام 

حسين7 رود، خداوند متعال به عدد هر گام برای او هزار حسنه نوشته و هزار گناه را از او 

محو می کند )همانجا(.
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حاکمان حکومت های شــيعی مانند حکومت آل بويه و صفويه، اين سنت حسنه را بين 

شــيعيان تبليغ کرده اند. جالل الدوله، يکی از نوادگان عضدالدوله، در سال 431ق، با فرزندان 

و جمعی از ياران خود برای زيارت، رهســپار نجف شــده و از خندق شــهر کوفه تا مشهد 

اميرالمؤمنين7 را با پای برهنه پيمود )ابن الجوزی، ج8، ص105(.

شــاه عباس صفوی و علمای بزرگ عصر ايشان همچون مرحوم شيخ بهايی، برای رواج 

فرهنــگ زيارت، در ســال 1009ق، از اصفهان با پای پياده به زيارت امام علی بن موســی 

الرضا8 رفتند )راجر سيوری، ص97(.

پياده روی به قصد زيارت کربال، از زمان مرحوم شيخ انصاری مرسوم بود. سنت پياده روی 

از نجف برای زيارت امام حسين7 از نوآوری های ايشان است )نوری، 1375، ج1، ص25(. 

مرحوم آخوند خراسانی نيز به همراه اصحابشان با پای پياده به زيارت کربال مشرف می شدند 

)طهرانی، 1389، ص 553(. پس از دوره شــيخ انصاری، اين سنت فراموش شده بود تا اينکه 

محدث نوری، آن را احيا کرد )مظاهری، 1395، ص100(.

ميرزاحســين نوری هر سال در روز عيد قربان به همراه جمعی از زائران امام حسين7، 

از نجف تا کربال را ســه روز مي پيمودند )نوری، 1375، ج1، ص26(. سيدمحمدعلی قاضی 

طباطبايی در کتاب تحقيق درباره اولين اربعين حســينی، راهپيمايی اربعين را ســنت و رفتار 

مداومِ شــيعيان از زمان ائمه دانســته که در زمان بنی اميه و بنی عباس نيز به اين حرکت پايبند 

بوده اند )فرهنگ زيارت، ش 20، ص163(.

اين مراســم حتی در ايران هم از سوی مراجع تقليد عظام نهادينه شده است. برای نمونه 

ايام فاطميه، بيوت مراجع قم چنين مراسمی را برپا می کنند و جاماندگان از اربعين نيز برنامه ای 

است که با پياده روی به سمت امامزادگان اجرا می شود.

آثار تجمع اربعين حسيينی در انتقال فرهنگ

فرهنگ اسالمی، تبلور کامل سعادت بشری و هدفش دستيابی به کمالی است که در پرتو 
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آفتاب وحی حاصل می شــود و معيار برتری افراد را نيز پرهيزگاری و پايبندی به اصول ثابت 

اخالقی می داند.

فرهنگ اسالمی فرهنگی قدرتمند با پايه هايی استوار و درنتيجه ماندگار است. دليل نابودی 

برخی فرهنگ ها را بايد در توجيه  نشــدن عقالنی و کاربردی آن فرهنگ ها دانست. مرتضی 

مطهری در اين باره می گويد:

فرهنگ اسالمی مانند يک سلول زنده رشد کرد و فرهنگ هايی را از يونانی و هندی 

و ايرانی و غيره در خود جذب کرد و به صورت موجود جديد با چهره و ســيمای 

مخصوص بــه خود ظهور کرد و به اعتراف محققان تاريخ فرهنگ و تمدن، تمدن 

اسالمی در رديف بزرگ ترين فرهنگ ها و تمدن های بشری است. )مطهري، 1381، 

ص18(

فطــرت با اثرگذاری بر بينش، گرايش، منش و کنش انســان، فرهنــگ را پديد می آورد. 

آموزه های وحيانی و حکومت ها نيز تأثيری همچون فطرت دارند. بر اين اســاس، فرهنگ که 

در بيرون وجود خارجی پيدا می کند فرايند نيست، بلکه برآيندی از سلسله فرايندهايی است 

که بر اثر کارکرد منابعی همچون فطرت، آموزه های وحيانی و حکومت پديد می آيد.

يادگيری از آغاز تولد تا واپســين دم حيات، همراه انسان است. ازاين رو، فرايندی فراگير 

است که در تمام عرصه های زندگی بشر وجود دارد. انسان با الگوبرداری رشد می کند، فرهنگ 

پيشينيان خود را می آموزد و به نسل های بعدی منتقل می کند. بر اين اساس دين اسالم، انسان 

را از مرتبۀ طبيعت تا مرتبه فوق روحانيت تربيت می کند.

در زمان پيامبر اکرم9 يادگيری دين تنها در دانســتن آيات قرآن، تفسيری اندک از آيات 

و نقل احاديث رسول خدا9 خالصه می شد؛ زيرا فرهنگ مردم بيش از اين را برنمی تابيد. از 

يک مکتب نوپا با مشکالت بزرگ پيش رو، انتظاری فراتر از اين نمی رفت.

بايــد گفت تعليم و انتقــال فرهنگ با احاديث امام باقر و امام صادق8 پی ريزی شــد. 

روحانيت نيز در زمان ائمه اطهار به وجود آمد. آنان در نقش نمايندگان امامان به سرزمين های 



شماره37،زمستان1397
37

دور و نزديک ممالک اسالمی سفر می کردند و به تعليم و انتقال فرهنگ به مردم می پرداختند 

)جعفريان، 1388، ص530 و 546(.

نقش روحانيت در انتقال فرهنگ مانند نقش معلم است. حضرت امام بارها با تأکيد بر اين 

موضوع جايگاه معلم را همان جايگاه انبيا می دانند: »نقش معلم در جامعه نقش انبياست. انبيا 

هم معلم بشر هستند. نقش بسيار حساس و مهمی است و مسئوليت بسيار زيادی دارد. نقش 

مهمی که همان نقش تربيت است که اخراج از ظلمات به  سوی نور است« )سخنرانی در جمع 

رؤسای آموزش وپرورش سراسر کشور 1359/4/10(.

اربعين مؤثرترين عامل مبادله فکری و فرهنگی برای هم افزايی عناصر سازنده سبک زندگی 

و فرهنگ اصيل اســالمی اســت. در اين ميان روحانيت می توانند با استفاده از اين فرصت به 

بازگويی سيره پيامبر و اهل بيت ايشان بپردازند و الگوهای دينی مناسبی را ترويج دهند.

حوزه و روحانيت بايد در انتقال فرهنگ و زنده نگه داشتن ارزش های قيام امام حسين7 

تالش کنند. امام راحل= در اين باره فرمودند: »اين حوزه علميه است که اسالم را تا حاال زنده 

نگه داشــته است. اگر روحانيون نبودند، از اسالم خبری نبود؛« )تبيان، بند72، 92(. روحانيت 

الزم است با پژوهش در عرصه اربعين، چالش های اين تجمع را بشناسند و راهکارهای عملی 

برای آن عرضه کنند.

مقــام معظم رهبری نيز در زمينه حضور روحانيــت در عرصه های مختلف و صيانت از 

ارزش های دينی فرمودند:

روحانيان و علمای دين در طول قرن ها، تحريف را از ساحت احکام الهی دور کردند 

و شعله ايمان را در دل مردم برافروختند و آنان را با قرآن کريم و تعاليم اهل  بيت 

عصمت و طهارت آشنا ساختند )دفتر مقام معظم رهبري، 1377، ص40 و 44(.

درنتيجه بايد گفت اربعين سرمايه ای اجتماعی است: در اين فضا آموزش و انتقال فرهنگ 

شيعی، چهره  به چهره، صورت می پذيرد. اين راهپيمايی و مراسم نه يک راهپيمايی عادی، بلکه 

گردهمايی آموزشی بزرگ با رويکرد اخالقی، تربيتی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی است که 
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روحانيت در آن پايگاه اجتماعی ويژه ای دارند.

آنان مبلغان دين هستند و بايد با رفتاری پدرانه انتقال دهنده فرهنگ رفتاری سيدالشهدا7 

به جوانان شرکت کننده باشند.

آثار فرامذهبی بودن تجمع اربعين حسينی

مذهب در لغت معانی گوناگونی دارد: طريقه و روش، رأی و اعتقادی که بر اســاس آن 

فعلی را انجام می دهند )شرتونی، 1403ق، ج1، ص375(.

در اصطالح اديان، اعتقادی که بر اســاس آن فعلی انجــام می گيرد را مذهب می گويند. 

مذهب معموالً کاربردش اخص از دين است؛ يعنی دين عام است و مذهب خاص. دين مبين 

اسالم عام است و شامل همه فرقه های اسالمی می شود )ربانی گلپايگانی، 1377، ص20(.

آموزه هــای پيامبران و انبيای الهی، از آدم تا خاتم، همه در يک مســير، با يک هدف و از 

يک ريشه بوده اند. توحيد، تمام يکتاپرستان را متحد می کند؛ به گونه ای که تمام افراد با پذيرش 

بندگی خدا، در حقوق و تعهدات برابر می شوند. بندگی حقيقتی است که همه را به هم پيوند 

می دهد.

خداوند به پيامبرش9 می فرمايد: »نفرســتاديم تو را مگر برای رحمت جهانيان« )انبياء: 

107( رحمت نبوت پيامبر اســالم9 عمومی است. تمام انسان ها را در بر می گيرد و همه را 

تحت لوای توحيد درمی آورد و تمام امتيازات را از بين می برد )همان، ص69(.

به رسميت شناختن افکار گوناگون و سليقه های بشری را بايد نخستين و چه بسا مهم ترين 

گام و مبنای وحدت طلبی به شمار آورد. اين اصل فراگير اگر به گونه ای صحيح در چارچوب 

مشــترکات مذهبی و اصول اخالقی قرار گيرد، نه تنهــا از درگيری های اجتماعی جلوگيری 

می کند، بلکه زمينه وحدتی پويا را به همراه رشد فکری جامعه فراهم خواهد ساخت.

اربعين يک فراجامعه است و می توان در آن، به يک فهم مشترک از توحيد و معاد باوری 

رسيد. تبيين منطقی اربعين سبب همدلی و جلب محبت با ديگر اديان خواهد شد.

به نظر حکيم طوسی، طالب محبت به دنبال انس و اتحاد با چيزی است که از ديدگاه او 
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کمال است؛ زيرا شرافت و ارزش هر چيز به  اندازه وحدتی است که نصيب او می شود. پس 
محبت به معنای طلب شرافت و فضيلت و کمال است )طوسی، 1370، ص258(.

امام حسين7 امام قلوب است و اين محبت در عمق دل های هر مؤمنی قرار دارد. شهادت 
امام نيز چنان حرارت و گرمايی در قلب های محبان ايشان ايجاد کرده است که هرگز خاموش 
نخواهد شد؛ چنانکه پيامبر اکرم9 فرمودند: »إنَّ لَِقتِل احُلَسنِي َحراَرًة فی ُقلوِب اُلؤِمننَي لَترُبُد أَبدا؛ 
برای شهادت امام حسين7 در قلوب مؤمنان حرارتی ايجاد شده که هرگز سرد نخواهد شد« )نوری، 

1375، ج1، ص318(.
بی ترديد، اين حرارت و محبت، برآمده از جنبه فطری و توحيدی قيام عاشــورا و جايگاه 
خاص امام حسين7 در اصالح مسير جامعه انسانی است. امام حسين7 را بايد نماد عزت 
و آزادگی و محور حق طلبان جهان دانست. به همين دليل، آن حضرت، شخصيتی جهانی است 
و می تواند الگوی همه حق طلبانی باشــد که در برابر ظلم و ستم می ايستند و به احيای عزت 

انسان و عزتمندی دين می انديشند.
شــرايع نيز مردم را در اجتماعات به آن ترغيب کرده اند؛ زيرا در اجتماع است که انس و 
محبت از قوه به فعليت می رســد و انســان ها می توانند با يکديگر انس بگيرند تا اينکه کم کم 
از درجه انس به درجه محبت برسند )همان، ص264-265(. نمونه برجسته آن نيز در تجمع 
اربعين به کمال می رسد که نه تنها سبب يکدلی مؤمنين، بلکه باعث همدلی تمام مسلمين شده 

است.
مهم ترين عامل در انسجام بخشــی را می توان در محبت به امام حسين7 دانست. برخی 
انديشمندان با الهام از تفکر اسالمی، می گويند که می توان با تاکيد بر يک محبوب واحد سبب 
ايجاد احســاس محبتی واحد در افراد شد و نظام ارتباطی جديدی بر پايه محبت ايجاد کرد. 
شايد اساس تمام ارتباطات اربعين اين گونه است؛ يعنی ارتباطات چهره به چهره است که بر 
پايه باورها و محبت به سيدالشهدا شکل می گيرد و درعين حال، هرسال در حال تقويت است. 
در ارتباطات اربعين، دريافت بازخورد کنشگران، سريع و آنی است و بر اساس زبان بدن شکل 
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می گيرد که ارتباطی دوســويه است. الزم است با انجام پژوهش هايی عميق، اين ارتباطات بر 
محور سيدالشهدا7 مديريت شود.

توجه به افراد ناتوان نيز يکی از مواردی اســت که نمونه هايی از آن را در مراســم اربعين 
می توان ديد. زائران در اين ايام به افراد ناتوان، در راه مانده، سالمندان و کودکان کمک می کنند 

تا از اين پياده روی خاطره های خوش در ذهن داشته باشند.

آثار فرهنگی اربعين حسينی در تقويت باورهای شيعی

دين گرايي و نقش و تأثير بي بديل دين در طول تاريخ حيات فردي و اجتماعي بشــر، بر 
کسي پوشيده نيست. عمده ترين رسالت پيامبران، امامان معصوم: و تالش هاي دانشوران و 

مصلحان اجتماعي، همواره حول محور دين بوده است.
نياز شديد جامعه جوان ما به توسعه فرهنگ ديني و نهادينه سازي فضايل و کرامات انساني، 
تعيين و تبيين راه هاي تقويت باورهاي ديني را بيش از پيش مورد توجه قرار داده اســت، به 
طوري که پويايي و کارآمدي نظام اسالمي به ويژه در عرصه فرهنگ، در گرو تقويت باورهاي 

ديني و توسعه اخالق و فضايل انساني است که بايد به آن توجه شود.
برای اعتماد به نفس، راه هايی وجود دارد که انسان با پيمودن آنها، در اين مسير به موفقيت 
دست خواهد يافت. مجالس مذهبي، روضه خواني، عزاداري و مراسمی مانند اربعين حسينی 
و راهپيمايــی مراجع تقليد قم در ايام فاطميه، از ديگــر امکانات ديني براي تقويت باورهای 

اعتقادی جامعه به شمار می رود.
خودباوری فرهنگی، نوعی نگرش فرد نســبت به فرهنگ جامعه خويش است. اگر اين 
نگرش مثبت باشد، آن را خودباوری فرهنگی و اگر منفی باشد، خودباختگی فرهنگی گويند. 
خودباوری يا خودباختگی به وســيله جامعه، کارگزاران، ابزارها، رسانه های انتقال فرهنگ و 
فرايندهای جامعه پذيری به فرد آموخته می شــود. پرســش اين است که نگرش خودباوری 

چگونه به خودباختگی تبديل می شود.
به ادعای رابرتسون اسميت، آدميان به مناسک بيشتر توجه دارند؛ زيرا مناسک دو ويژگی 
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مهم دارند: تنظيم کننده و برانگيزاننده؛ يعنی تنظيم کننده رفتار فردی و برانگيزاننده احســاس 
اشتراک و وحدت اجتماعی هستند )اسميت فليپف، 1388، ص96(. دورکيم به جنبه ای ديگر 
از مناســک می پردازد. به استدالل وی، از طريق مشارکت در مناسک و مراسم مذهبی قدرت 
اخالقی جامعه آشــکار و از همين راه، باورها تقويت و تجديد می شــود. در ديدگاه دورکيم، 
مناسک به همان اندازه ضروری اند که خوراک برای نگه داشتن زندگی جسمانی الزم است. از 
نظر ايشــان، انجام دادن دسته جمعی هر کاری، به منزله بيان احساسات مشترک در قالب يک 
کنش جمعی است که نوعی از نقش يکپارچه سازی مفاهيم مذهبی است، حتی اگر عمل کننده 

به آن خود واقف نباشد )هميلتون، 1377، ص170-186؛ دورکيم، 1383، ص568(.
حتی مفاهيمی چون آرمان گرايی در جريان برگزاری مراسم دسته جمعی پديدار می شود؛ 
يعنی در اثر برانگيختگی ايجاد شــده در مراســم، مشارکت کنندگان چنين حالتی را به قدرت 
و کيفيت خارق العاده ای نســبت می دهند و از همين رهگــذر مفهوم امر مقدس پديد می آيد 

)دورکيم، 1383، ص570(.
هر نوع عمل انجام شــده در مناســک مذهبی، برای هدفی غايی در نظر گرفته می شــود. 
در آداب شــيعيان اماميه، زيارت اربعين، توسل، شــفاعت، تشفی، نماز جماعت، وقف، نذر، 
اعتکاف، قربانی کردن، صدقات، جشــن ها و آيين های عزاداری و ســوگواری نمونه هايی از 
اين مناسک هستند که بيشتر گروهی است. مجموعه ای از کارهايی که جان مک کوری برای 

توصيف آنها از تعبير »بزرگداشت شعور جمعی« استفاده می کند )واخ، 1380، ص28(.
در واقع، کنش های دينی با ايجاد شــرايط برابر و يکسان برای همه افراد مشارکت کننده، 
روح تعاون و مددکاری اجتماعی را در آنها تقويت می کنند و بزرگداشــت شــعور جمعی، 
توصيف مناســبی برای اين حالت اســت. چنان که ترنر در کتاب روند مراسم مذهبی بر اين 
عقيده اســت که شرکت در يک مراســم مذهبی، فرد را از موقعيت دنيوی مانند تفاوت های 
جنس، طبقه و نژاد جدا می کند و همسان گرايی و مساوات طلبی را بين آنان به وجود می آورد 

)مک لولين، 1383، ص40-39(. 
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اين مفهوم مقدس، همان نقش غيبی داستان امام حسين7 در عالم است که با عبارت »ان 
فی قتل احلسني7 حرارة فی قلوب الومنني ل تربد ابدًا« )نوري، 1408، ج10، ص318( بر آن تاکيد 

شــده است. امام حســين7 با قيام عظيم خود نشان داد که تنها در کنار هم بودن دليل کافی و 
کاملی برای انسجام اجتماعی در امت اسالمی نيست. بلکه قوام و هويت امت اسالمی و جامعه 

فاضله، به باورها و ارزش های توحيدی و فطری است )محمدی ری شهری، 1385، ص161(.
بی شــک، يکی از اهداف بسيار مهم در قيام امام حسين7 اقامه احکام شريعت و تقويت 
باورها و سنت های دينی بود؛ زيرا در بسياری از زيارتنامه های آن حضرت می خوانيم: »َاشَهُد 
كاَة َو َاَمرَت بِاَلعروِف َو َنَيَت َعِن اُلنَكر«. بر اين اســاس، زمانی که  لَة َو آَتيَت الزَّ َانََّک َقد َاَقمَت الصَّ

شــرکت کنندگان در تجمع اربعين می خواهند محبت خود را به امام حســين7 نشان دهند، 
می کوشــند رفتارشان چنان باشــد که محبوب می خواهد و اگر کسی به حقيقت نهضت امام 
حســين7 پی ببرد، درمی يابد که عمل به آموزه های دين و احکام شــريعت از اهداف اصلی 
قيام بوده اســت. بنابراين، نتيجه حضور در مراسم های عزادارای امام حسين7 و راهپيمايی 
اربعين، تقويت دينداری و التزام بيشــتر به رعايت احکام شريعت است که تقويت انسجام و 

وفاق عمومی را در پی خواهد داشت.
تجمع اربعين مانند پلی ميان افراد جامعه و باورهای آنها عمل می کند و آنان را از تعلقشان 
به يک کل آگاه می سازد. اين پيام های ارتباطی در اربعين، ضمن تقويت عقايد کنشگران شيعه 

کنشگران ديگر را با باورهای شيعيان آشنا می کند.

آثار اربعين حسينی در زمينه سازی جامعه مهدوی

مراســم پياده روی اربعين که با حضور عاشقانه و خالصانه دوستان اهل   بيت:، فارغ از 
هر مليت و زبان انجام می گيرد، يکی از بهترين فرصت های آشــنايی شــيعيان جهان با بحث 
مهدويت است. اين مراسم در قالبی ساده و عاری از هرگونه خشونت و تعرض به ديگر فرق 
اســالمی، اقتدار شيعيان را به  نمايش مي گذارد و نمونه عينی حکومت جهانی امام عصر] در 

زمانه ماست.
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پيام اربعين حســينی، پيام پيروزی حق بر باطل و آغاز شــکل جديدی از نبرد فرهنگی با 
قدرت های استکباری اســت. اربعين، بزرگ ترين تجمع جهان در طول تاريخ بشريت است. 
برافراشتن پرچم سيدالشهدا7 در ميان پيروان اديان و مذاهب و همه قوميت ها، مقدمه بسيار 

مهمی برای ظهور آخرين ذخيره الهی، مهدی موعود و منجی مستضعفان جهان است.
می دانيم که در روايات اهل تسنن و شيعه آمده است که امام زمان] در آغازين لحظات 
ظهور، ميان رکن و مقام می ايســتد و پنج ندا می دهد و امام حســين7 را معرفی می کند. در 
روايات می خوانيم که همه انســان های زنده در آن روز، ندای حضرت را می شــنوند و او را 
می شناســند. پس نتيجه می گيريم پيش از ظهور بايد همه بشريت از شرق تا غرب عالم، امام 

حسين7 را بشناسند که اين تجمع جهانی، زمينه مناسبی در راستای آن شناخت است.
امروزه با نفوذ ســبک زندگی غربی به کشورهای اسالمی، تحقق امت اسالمی بسيار دور 
از ذهن است. برای رفع اين مشکل بايد به ترويج سبک زندگی اسالمی روی آورد و در اين 

ميان تجمع اربعين ظرفيت آموزشی بااليی دارد.
در واقع سبک زندگی اســـت کـــه به فرد، خانواده يا جامعه، هويتی خـاص می بخشد. از 
اين نظر سبک زندگی، مـجموعه ای کـم و بيش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره فـرد و 
بـرآورنده حـاجات و نيازهای مادی و مـعنوی اوسـت که مصرف، معاشرت، پوشـش، بـيان و 
سخن گفتن، تفريح، اوقات فراغت، خوراک، شهرسازی، آداب دينـی و مـناسک مذهبیـ  عبادی 
و... را شامل می شود و نشانه ای روشـن از عـقايد، باورها، ارزش ها و عـاليق مـاست که ترکيب 
آنها، هـويت شخصی و اجتماعی ما را می نماياند )مجله اينترنتی سبک زندگی. 20 مـهر 1392(.
شــايد بتوان با نظری دقيق، ســه رکن اصلی يک تمدن را »نظام گرايش، نظام  انديشه و 
فرهنگ، ســبک زندگی و نظام محصوالت« دانســت که با يکديگــر زمينه تمدن مهدوی را 
شکل می دهند. بسياری از ديدگاه ها، فرهنگ را روح و پايه اصلی تمدن می دانند. در اين باره 
بايد گفت اگرچه فرهنگ پايه و اساس شکل گيری عينيت های تمدنی است و تمامی الگوها، 
مدل ها، ساختارها و دانش ها و علوم در بستر »سياسی، فرهنگی و اقتصادی« شکل می گيرند، 
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اما فرهنگ خود در بستر نظام گرايش ها، تمايالت، عاطفه ها و اخالق اجتماعی ظاهر می شود 
و در سبک زندگی و محصوالت تمدنی بروز پيدا می کند.

در منطقه خليج فارس، همبستگی اجتماعی و انسجام خاصی وجود دارد که دليل آن تمرکز 
شــيعيان در اين منطقه اســت )احمدی، 1390، ص98(. تجمع اربعين در منطقه خليج فارس، 
اهدافی مانند شکل گيری اجتماع يکپارچه مسلمين بر مبنای ارزش های اسالمی را تقويت می کند 
تا بتواند با عوامل نابودکننده جامعه اســالمی و دسيســه های دشمنان به مقابله برخيزد. اربعين 

جامعه ای قرآنی را نويد می دهد که همه در آن به ريسمان الهی چنگ می زنند تا متفرق نشوند.

نتيجه گيری

پياده روی اربعين، عظمت مکتب اهل بيت: را نشان می دهد که خون تازه ای در قلوب 
مؤمنان به جريان انداخته که با تبليغات رسانه های بيگانه مقابله می کند.

اربعين در بطن خود، ارزش ها و فرهنگ های وااليی همچون شــجاعت، مبارزه با فساد و 
ظلم ستيزی را به همراه دارد.

اربعين به صورت خودجوش به وجود آمده و اين عشق و ارادت مردم به امام حسين7 
اين شــور حسينی را پديد آورده است. بنابراين، اين ظرفيت برای ترويج دين و افزايش فهم 
دينی و ارتقا فرهنگی مردم مفيد اســت و همچنيــن در انتقال ارزشها و ايجاد وحدت ميان 

مسلمانان نقشي حداکثری دارد.
راهپيمايی باشــکوه اربعين حســينی با ارائه الگويی جديد از همبســتگی، هم زيستی و 
يکسان سازی فرهنگی با محوريت تعاليم شيعه در عصر جهانی شدن، توانسته با خلق هويتی 

جديد و قدرتمند، باعث سربلندی جهان اسالم در نظام بين الملل کنونی شود.
در اربعين اوج تبلور عقالنيت شــکل گرفته که اين خود از امتيازهای فرا دينی بودن آن 

است.
مراسم اربعين، شناسنامه شيعه در تمام دنياست که می توان از ظرفيت آن برای شکوفا شدن 

بسياری از ظرفيت های ديگر نهضت حسينی استفاده کرد.



شماره37،زمستان1397
45

در جامعه شــکل گرفته بر پايه عشــق واحد، وحدت اجتماعی با هدفی متعالی شــکل 
می گيرد. اين وحدت در اربعين سبب تجديد هويت، خوديابی و خودشکوفايی شيعيان شده و 
فاصله ميان دو ملت اسالمی ايران و عراق را کم کرده است. همچنين همدلی مردم کشورهای 
دوست، عراق، ايران و سوريه و گروه های جهادی، همچون حزب اهلل لبنان و سنی های محب 

اهل بيت را در پی داشته است.
نخستين و مهم ترين عاملی که مردم را از نقاط گوناگون عالم به مراسم اربعين می کشاند، 
عنصر عشق و محبت به امام حسين7 است. همه امت اسالمی حاضر در مراسم اربعين، نظام 
ارتباطات خود را بر محور عشق و محبت به امام حسين7 تعريف و صورت بندی می کنند. 
در چنين جامعه ای که بر پايۀ معشوق و محبوب واحدی شکل می گيرد، همۀ منيت ها و تکثرها 

رنگ می بازد و در پرتو هدف متعالی و عشق برتر و وحدت اجتماعی حاکم می شود.
بنابراين، با توجه به وجود تکثر ها و تفاوت ها، افراد به جای فردگرايی و نزاع، به انسجام 
و هم گرايی روی می آورند و برای رســيدن به معشــوق واحد، به يکديگر محبت می ورزند. 
همچنين در کنش ها و تعامالت اجتماعی، رقت نفســانی و لطافت روحی و مهربانی را حاکم 

می کنند تا در واقع خود را امت واحده و تحت يک فرهنگ ببينند.
بزرگ ترين تجمع انســانی )اربعين( در شکل دهی سبک زندگی مهدوی و نزديک کردن 
فرهنگ های مختلف به فرهنگ اصيل اسالمی بسيار مؤثر بوده است. اربعين می تواند مؤثرترين 
عامل محاوره و مبادله فرهنگی و فکری و محلی برای طرح سبک زندگی مهدوی و فرهنگ 
اصيل اســالمی، در همه زمينه های زندگی باشد که ضمن به نمايش گذاردن مناسک شيعی، 
نمونه عينی حکومت جهانی امام عصر] است که در زمان ما تبلور خارجی پيدا کرده است.
زيارت اربعين اعالم پيام سيدالشــهدا7 و تجديد عهد با او و واليت اهل بيت: اســت. 
برافراشــتن پرچم لبيک يا حسين7؛ زنده شدن پيام صلح جهانی و نوع دوستی و انتقال فرهنگ 
عاشورايی را در پی خواهد داشت. اين موج عظيم انسانی، سبب الهام بخشی به آزادی خواهان جهان 
و تقويت باور کنشگران و زمينه سازی نهضت جهانی امام زمان عليه ظلم و استبداد و بی عدالتی باشد.
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مراسم اربعين نمونه رهايی از تعلقات و تمرين مشق ايثار و گذشت و ديگر اصول اخالقی 
در ســبک زندگی مهدوی است. مراســم اربعين در درون خود، تکثر فرهنگی را به رسميت 

می شناسد و افراد مختلف را با هر خرده فرهنگ و لهجه زير يک پرچم، گردهم می آورد.
فرهنگ سازی سبب می شود تا مراسم پياده روی اربعين حسينی به منزلۀ يک حرکت عقالنی 
و خودجوش در کنار احيای ارزش های فطری، شــناخت بهتری از نهضت امام حسين7 به 
جهان مخابره کند. همچنين به افشای سياست های استکباری، ظالمانه و ضد انسانی امريکا و 

هم پيمانانش در منطقه غرب آسيا خواهد انجاميد.
مهم ترين عامل در انسجام بخشی، عشق و محبت به امام حسين7 است که مردم را از نقاط 
گوناگون عالم به مراسم اربعين می کشاند. انعکاس اين محبت در قالب هنر و رسانه بسيار ضروری 
است. از سويی الزم است با برنامه ريزی و شناخت چالش ها، از انعکاس نقاط ضعف جلوگيری 

کنيم. در اين زمينه آموزش رعايت بهداشت به موکب داران و کنشگران بسيار ضروری است.
در زمينه انتقال فرهنگ الزم است تا عوامل سياست گزار و موکب داران در کنار پذيرايی به 
بحث انتقال فرهنگ هم توجه کنند؛ هرچند که نحوه برخورد موکب داران با کنشــگران، خود 

می تواند نقش تربيتی و فرهنگی بسياری داشته باشد.
در اين تجمع، نقش ولی فقيه بســيار مهم است. وجود رهبر، کيفيت حضور مردم در اين 
تجمــع را باال می بــرد و بحث های قوميتی و اختالفی رنگ می بازد. همچنين زمينه آشــنايی 
سياســتمداران اســالمی با اين تجمع فراهم می آيد. از نقش مراجع هم در هويت بخشــی و 
نظم دهی به اين تجمع نمی توان چشــم پوشيد. که به صورت خاص مي توان به نقش آيت اهلل 

العظمي سيستانی اشاره کرد.
از ديگر شاخصه ها در اين تجمع می توان به بحث شکل گيری نمونه ای از جامعه مهدوی 
در اين زمان اشــاره کرد، ايــن تجمع به دليل دارا بودن اکثــر فاکتورهای جامعه جهانی امام 
زمان]، می تواند افکار عمومی جهان را به حکومت صلح آميز منجی آخرالزمان متوجه سازد.

اين مراسم در قالبی ساده، ماليم و نرم و عاری از هرگونه خشونت و تعرض به ديگر فرق 
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اسالمی، شيعيان را امتی مقتدر و با صالبت نشان می دهد و نمونه عينی و بارزی از حکومت 
جهانی امام عصر اســت که در زمان ما تبلور خارجی پيدا کرده اســت. با استفاده از دعوت 
نخبگان و  انديشــمندان برتر دنيا به اين تجمع و تسهيل در حضور آنان می توان در شناساندن 

اين تجمع قدم مؤثری برداشت.
ارزش ها و باورها در پرتو شــرکت در آئين ها و مناسک تبلور عينی پيدا می کنند. بنابراين 
برای نسل جوان جذابيت دارند و سبب حضور پرشور جوانان در اين نوع از آئين ها می شوند. 
اربعين، فرصتی براي تقويت باورها و انتقال فرهنگ هاست؛ بنابراين نقش روحانيت در رهبری 

اين واقعه، بسيار اهميت دارد.
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