نقش فرهنگی تجمع اربعین
حسینی

هادی فتحاهللنژاد زنگیآبادی

*
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چکيده

اندیشــمندان جهان درباره حضور دیرپای مناســک و آئینهای مذهبی در زندگی بشر
بررســیهای فراوانی انجام دادهاند .ما نیز در این پژوهش به بررســی بزرگترین تجمع
انسانی در جهان ،یعنی اربعین پرداختهایم.
آئین اجتماعی اربعین ،تبلوری از آداب ،فرهنگ و تاریخ تشیع به شمار میرود .این آیین
شــیعی ،برآمده از محبتی مشترک به سیدالشهدا 7است که همبستگی اجتماعی بینا
دینی را شکل میدهد.
تجمع خودجوش و مردمی اربعین آثار فرهنگی بینظیری دارد که از آن جمله میتوان به
انسجامبخشــی درون دینی و برون دینی ،انتقال مؤلفههای ارزشی قیام حسینی به دیگر
ادیان ،تغییر در سبک زندگی کنشــگران ،تقویت باور و یاد خداوند ،ارائه نمونهای عینی
از ســبک زندگی مهدوی ،میل به ایثار و فداکاری و ارائه چهرهای واقعی از شیعه به دنیا
اشــاره کرد که در آن پیروان تمام ادیان الهی از سراسر دنیا در کنار هم بیهیچ اختالفی
گرد هم میآیند.

واژگان کلیدي :اربعین حسینی ،انتقال فرهنگ حسینی ،انسجامبخشی ،پیاده روی و تجمع اربعین

*

 .کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی.
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مقدمه
انســان میتواند همه صفات و کماالت الهی را به دســت آورد تا بــه مقام قرب الهی و
جانشــینی خدا در زمین برسد .پیامآوران الهی آمدهاند تا زمینههای این جانشینی را در وجود
انســان فراهم آورند .بیتردید اگر انسان بر اساس فرهنگ الهی تربیت نشود ،در همان مرتبه
حیوانی باقی خواهد ماند.
باید گفت بشر برای تکامل باید با تمام فرهنگها در تعامل باشد.
دین اسالم بر اساس نخستین آیات نازل شده بر دو عنصر بنیادین تعلیم و تربیت ،یعنی کسب
َ َّ ْ َ ْ

َ

َ َْ َ

علم و دانش از یکسو و تعالی روح و کمال انسانی {عل َم النسان ما ل ْم يعل ْم} (علق )5 :از سوی
دیگر تأکید میکند که هر دو از عناصر اصلی فرهنگسازی هستند.
یکی از اهداف مهم دین و بعثت انبیا :فرهنگسازی و احیای ارزشهای انسانی است.
دین اســام نیز در احکام عبادی ،اجتماعی و سیاسی خود ،در پی احیاي فرهنگ انسانها با
کمک آئینهاست.
آئینها و برنامههای دینی از ابتدای خلقت بشر ،در زندگی فردی و اجتماعی انسانها مؤثر
بودهاند .تا آنجا که فیلســوفان دین ،متکلمان ،روانشناسان ،جامعهشناسان دین ،مردمشناسان،
تاریخپژوهان و نظریهپردازان علوم ارتباطات میکوشند تا از نگاه خود خواستگاه این آئینها،
مفاهیم نهفته در آن گفتارها و طرز برگزاری آنها را با دقت بررسی کنند (اریک دبلیو رودنبولر،
 ،۱۳۸۷ص.)35
در این میان برخی مراسم دینی مانند اربعین جنبه آئینی دارند و هویت و فرهنگ جامعه را
در طول زمان حفظ میکنند و میتوانند فرهنگ نسلهای آینده را کنترل کنند.
امروزه باالترین هدف هر کشوری توسعه فرهنگ است و برای پیشرفت باید هدفی متعالی
داشت .بنابراین دغدغه متفکران یک جامعه باال بردن فرهنگ جامعه و درنتیجه میزان باور مردم
به ارزشهاست.
تجمع اربعین میتواند مباحث اخالقی شیعه را به دنیا صادر کند .این سرمایه بزرگ مکتب
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شــیعی در ارتقاء فرهنگ جهانی بسیار مؤثر اســت .همانگونه که مقام معظم رهبری در این
زمینه میفرمایند:
چرا ما باید از صادر کردن توحید و اخالق انبیا و روح فداکاری و اخالص و تزکیه
اخالقی به کشــورهای دیگر خجالت بکشیم؟ چرا باید شرم کنیم از اینکه غیرت و
حمیت صحیح و ایســتادگی در مقابل قدرتهای باطل را بهصورت درس عملی به
ملتهای دیگر ارائه و تعلیم بدهیم؟ (دفتر مقام معظم رهبري ،1377 ،ج ،1ص.)247

در این نوشــتار برآنیم تا آثار این مراســم ،در فرهنگ افراد و انتقال پیامهای فرهنگی را
بررسی کنيم.
در زیارت اربعین ،هدف قیام امام حسین 7همان هدف رسالت نبی اکرم 9دانسته شده
است؛ که آثار فرهنگی قیام امام حسین 7در آن بسیار پررنگ است.
تجمع بیدارگرانه و استکبارستیز اربعین ،روایتی مستند و بشردوستانه را از تشیع به جهان
مخابره میکند و فرصتی برای نمایش اوج انسجام اجتماعی است .شاید کمتر واقعهای را بین
تمام ادیان میتوان یافت که با وجود تنوع شرکتکنندگان چنین وحدتبخش باشد.
تئوری پردازان واندیشمندان غربی ،بهویژه صاحبنظران علوم اجتماعی با طرد دینباوری
و آئینهای آســمانی میکوشند تا انسان را جایگزین خداوند ،و علم را جایگزین دین کنند و
مذهب را معلول ترس و جهل بشــری بدانند و آن را افیون ملتها معرفی ،و دوران مکاتب
آســمانی را پایانیافته تلقی نمایند (نویــد ،1375 ،ص .)5درحالیکه ارتباط بین فرهنگها و
تعامل میان آنها با نوعی ارتباط آئینی شــکل میگیــرد .در واقع هدف ارتباط آئینی ،تعامل با
دیگران به سبب غنای فرهنگی است.
یکی از چالشهای فرهنگهای سنتی در عصر مدرنیته ،پیشرفت فناوری و توسعه وسایل
ارتباطی فرهنگهای پوچ مدرن اســت که نقش زیادی بر افکار عمومی دارد .این امر ســبب
شده که کشورها برای دستیابی به اهداف و منافع خود در دیگر نقاط جهان از این فناوریها
بهرههای فراوان ببرند (شاهمحمدی ،1385 ،ص ،)34ولی برخی کشورها با استفاده از قدرت
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رسانه ،به فرهنگ و باورهای شیعیان حمله کردهاند تا پیامهای فرهنگی تجمع آئینی اربعین به
شــکل مطلوب به مردم دنیا معرفی نشود .این در حالی است که اکنون آئین ارتباطی اربعین،
شناسنامه شیعه در تمام دنیاست و میتواند با تمام هجمههای فرهنگی مقابله کند.
اکنون که با هجمه فرهنگی دشــمن علیه شــیعه و ارزشهای اخالقی آن روبهرو هستیم،
لزوم انجام پژوهش در زمینه اربعین که یک رسانه گویا در ترویج تشییع است ،بیشتر احساس
میشود.
این تحقیق با استفاده از روش کیفی و مشاهده مستقیم صورت گرفته است.
تعريف مفاهيم
 .1فرهنگ

فرهنگ فارســی معین واژه «فرهنگ» را مرکب از دو واژه «فر» و «هنگ» به معنای ادب،
تربیت ،دانش ،علم ،معرفت و آداب و رســوم تعریف کرده اســت .واژه فرهنگ در پهلوی
ساســانی ،بهصورت «فره هنگ» آمده است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا و هنگ
به معنای کشیدن و راندن ،ساختهشده است .درنتیجه «فرهنگ» را پیش کشیدن و فرا کشیدن
معنا میکنند .به همین سبب ،فارسیزبانان فرهنگ را سبب پیشرفت میدانند .اصطالح فرهنگ
معانی و مفاهیم گوناگونی دارد .در ســیر تاریخی آن به معناهایی چون :ادب ،تربیت ،دانش،
معرفت ،مجموعه آداب و رسوم و آثار علمی و ادبی یک ملت ،کتاب لغت ،نیکویی ،پرورش
بزرگی ،فضیلت ،شــکوهمندی ،هنر ،حکمت ،شــاخه درختی که زیر زمین خوابانند و بر آن
خاک ریزند و نیز تعلیم و تربیت ،آموزش و پرورش ،مکتب و ایدئولوژی برمیخوریم.
پارسونز در کتاب مقالهای درباره نظریه جامعهشناختی ،فرهنگ را این چنین تعریف کرده
است« :فرهنگ عبارت اســت از آن الگوهای مربوط به رفتار و نتایج کنش انسان که ممکن
است به ارث رسیده باشد .به عبارت دقیقتر ،مستقل از ژنهای زیستی ،از نسلی به نسل دیگر
منتقل میشود» ( .)8.p ,1949 ,Parsonsفرهنگ نه از راه وراثت که با آموزش ،به نسل بعدی
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منتقل میشود .گروهی از جامعهشناسان بر این باورند که فرهنگ ،تفکر جمعی جامعه است که
در پدیدهها و رفتارهای اجتماعی تجلی مییابد و بر تمامی امور اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
نظامی ،مادی و معنوی اثر میگذارد.
مقام معظم رهبري در اينباره ميفرمايد« :بنده بارها مكرر تأكيد كردهام كه بايد شكل نظام
و روح و محتواي نظام را از اســام بگيريم ،نه از مكاتب بيگانه؛ فرهنگهايي كه خواستهاند
حرف و فكر و راه آنها رايج شود» (دفتر مقام معظم رهبري ،1377 ،ج ،1ص.)127
بنابراين ،برخورد منفعالنه با مســائل فرهنگي كشور ،سبب تضعيف و حذف آنها خواهد
شد؛ عقبنشینی از آرمانها و ارزشهاي انقالب اسالمي و ایجاد بستری مناسب براي حمالت
ضد فرهنگي دشمن از پیآمدهای این برخورد منفعالنه است.
در این تحقیق ،مفهوم فرهنگ عبارت است از :مجموعه منسجمی از عناصری نظیر باورها،
ارزشها و هنجارها که توسط غالب افراد جامعه پذیرفتهشده و از نسلی به نسل دیگر انتقال
مییابد.
.2فرهنگپذيری

دوران کودکی انســان ،از دیگر موجودات طوالنیتر اســت .خانواده و اعضای آن ،گروه
مرجــع فرزندان در کســب ارزشها ،آداب و الگوهای زندگی به شــمار میروند .فرزند در
خانواده با هنجارها و شــیوههای زندگی آشنا میشــود و خود را برای زندگی در محیطهای
اجتماعی بزرگتر آماده میســازد .آداب و فرهنگ گذشتگان ،با رفتارهای اعضای خانواده به
فرزند منتقل میشود.
فرهنگپذیــری ،یعنی انتقال رفتارها ،ارزشها ،آدابورســوم و زبان ،از جامعه خودی و
نسل حاضر که از طریق آموزش و نهادهای آموزشی رسمی و بهطور آگاهانه (از طریق تربیت
والدین و خانواده) یا ناآگاهانه (از راه دیدن و شنیدن و برخورد با آموزههای فرهنگی) صورت
میگیرد.
واژه یکپارچگی هم اغلب در تئوری فرهنگپذیری اســتفاده میشــود و شــامل حضور
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اجتماعی فرد در یک محیط است .بر این اساس الزم نیست کام ً
ال همسان شویم تا به فرهنگی
نو و یکپارچه برسیم .براي يکپارچگي در درون جامعه ،شاید حضور در رویدادهای اجتماعی،
نياز به وقت مؤثر باشــد .فرآیندهای یکپارچگی طوالنی اســت که با همنوایی عمیق فرد با
هنجارها و موازین فرهنگی یک جامعه شکل میگیرد.
َجمع
 .3ت ُّ

به معنای به هم پیوســتن ،گردآمدن ،جمع شــدن ،ازدحام كردن ،گروه ،جماعت ،دسته،
تجمع ،تشكل ،ائتالف ،جمعيت ،انجمن است (دهخدا ،1336 ،ج ،39ص .)135تجمع ،شامل
مجموعهای منســجم از افراد بهرهمند از روابط نزدیک و مناسبات اجتماعی بر پایۀ شماری از
مشترکات ،بهویژه حس تعلق به هویتی مشترک است.
 .4آيين

آیین در لغت به معنای رســم ،عادت ،متداول ،مرسوم ،شیوه ،کردار ،قاعده ،قانون ،زینت،
تشــریفات ،نهاد ،فطرت و جشــن آمده اســت (همان ،ماده آيين) .آيینها ،ازجمله عناصر
محسوس فرهنگ به شــمار میروند که فرصتی مناسب برای تجلی دیگر عناصر فرهنگی و
تکریم مقدسات هستند.
واژۀ آیین در ابتدا به معنای آدابورســوم بود و سپس به معنای رسوم دینی به کار گرفته
شد .ازاینرو ،میتوان گفت برگزاری مراسم آیینی ،نوع خاصی از رفتارند که از سوی جامعه
پذیرفت ه شــدهاند و بهگونهای ارتباط افراد آن جامعه را با امور قدسی و معنوی برقرار میکنند
(محمدی ،1379 ،ص.)35
مفهوم آيین شیوه رسمی از کنش است که بهجای تأکید برکنش ابزارگرایانه فنی ،برکنش
نمادین تاکید میکند و نسبتی مهم در نظم اجتماعی دارد (رودنبولر ،1387 ،ص.)19
آيین ،نظام ارتباطی پرقدرت است و تنها یک اندیشه صرف نیست ،بلکه یک کنش است.
آيین میتواند شــیوه انجام کنش اجتماعی در انجام امور یا یک ویژگی مربوط به سبک کنش
اجتماعی باشد (همان ،ص.)32
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آيین در تعریف دورکیم ،عملی مرتبط با امر قدســی است که افراد جامعه آن را ارزشی و
بسیار جدی میدانند (دورکیم ،1383 ،ص .)15-7با تحقیق در ادیان گوناگون میتوان دریافت
که آيین ،امری قدســی و فراطبیعی ،و اصول مشترک تمامی آنهاست؛ به گونهای که پیامبر هر
دین ،خود را فرستاده آن موجود مقدس میداند و اندیشههای آن دین را در قالب پیامهایی از
جانب او به مردم ابالغ میکند.
 .5منسک

منسک بر وزن مفعل مصدر میمی از ماده نسک به معنای عبادت و مناسک جمع منسک به

ّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ُ َ َ ُ َّ
ازعنک
ین
ال
ف
کوه
س
ا
ِلک أم ٍة جعلنا منساک هم ن
ِ
ِ
معنی فرائض و عبادات است .چنانچه آیه شریفه (ل ِ
ْ
ِف األمر} (حج )97 :اشاره دارد که تمامی امتهای گذشته به شیوه خود عبادت میکردند.

در فرهنگ دینی ،برخی مناســک افزون بر جنبه تقرب الی اهلل ،آثار و پیامدهای سیاســی
ـ اجتماعی نیز دارد .این مناســک که بزرگداشــت آنها در حکم زنده نگاه داشتن دین است

َ ْ َّ َ َ
َ َّ َ ْ
را شــعائر الهی مینامند که اربعين حسيني از جمله آنهاستَ ( .ومن یع ِظ ْم شعائ َِر اهللِ فإِنها مِن
ُْ ُ
َْ
تق َوی القلوب} (حج .)32 :این بزرگداشــتها ،مراســم ویژهای دارد که آن را مناسک آیینی

میدانند .بنابراین ،مناسک آیینی ،وسیلۀ اجرایی کردن آموزهها و دستورات دینی و مذهبی در
هر جامعهای است .از آنجا که این دستورات ،اغلب شامل تعالیم اخالقی و تعدیلکننده رفتار
اعضای یک جامعه است ،به روشنی میتوان جایگاه و نوع رابطه آیین را با دیگر عناصر جامعه
شناختی تبیین کرد.
 .6اربعين

اربعین به معنای چهل و چله اســت .شــیعیان چهل روز پس از عاشورا (بیستم صفر) را
اربعین گویند (دهخدا ،1336 ،ص .)1636واژه اربعین از اصطالحاتی است که در متون دینی،
حدیثی و تاریخی کاربرد زیادی دارد و بســیاری از امور ،با این عدد و واژه ،تعریف شدهاند

(آیتی ،1389 ،ص .)56مث ً
ال در قرآن درباره جایگاه عدد چهل آمده اســت «میقات» موسی با
پروردگارش ،طی چهل روز حاصل شده است .در نقل است که ،حضرت آدم ،چهل شبانهروز
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بر روی کوه صفا در حال ســجده بود .درباره بنیاســرائیل هم چنین آمده ک ه برای استجابت
دعای خود ،چهل شبانهروز ناله میکردند (محدث نوری ،1375 ،ج ،5ص.)239
یکی از مهمترین دالیل بزرگداشــت اربعین سیدالشــهدا ،روایت مرسلهای از امام حسن
عسکری 7است که نشانههای مؤمن را پنج چیز دانسته که یکی از آنها زیارت اربعین است.
امام صادق ،7محبوبترین وسیله تقرب بنده به خداوند را زیارت خانه او با پای پیاده و
آن را برابر با هفتاد حج میداند (شیخ صدوق ،1413 ،ج ،۳ص.)۵۳
این مراسم حتی در ایران هم با نام جاماندگان از اربعین در امامزادگان برگزار میشود .در
شهر مقدس قم هم در ایام فاطمیه مراجع این مراسم را اجرا میکنند.
 .7پيادهروی

پیادهروی رســم و فرهنگ جدیدی نیســت .در روایات میخوانیم که حضرت آدم بارها
پیاده به زیارت خانه خدا رفته اســت (حر عاملی ،1391 ،ج ،۱۱ص .)۱۳۲همچنین به دین و
فرهنگ خاصی هم اختصاص ندارد (موســوی بجنوردی ،1354 ،ج ،۲ص .)۳۹همانگونه که
قیصر ،پادشاه روم با خدا پیمان بسته بود به شکرانه پیروزی در نبرد با امپراتوری ایران ،از مقر
حکومت خود (قسطنطنیه) ،پیاده به زیارت بیتالمقدس برود (سبحانی ،1349 ،ص.)۶۹۶
اهل بیت نیز کوشیدهاند این سنت نیکو را به فرهنگ عمومی تبدیل کنند .چنین نقل شده
اســت که امام حسن 7بیست و پنج مرتبه از مدینه با پای پیاده به زیارت خانه خدا رفتند و
حتی تمام کاروان نیز به تأسی از ایشان از مرکب پیاده شدند؛ به گونهای که دیگر سوارهای در
کاروان وجود نداشت (حسینی فیروزآبادی ،ج ،۳ص.)۳۵۱
امام صادق 7درباره زیارت امام حسین 7با پای پیاده میفرمایند :هر که پیاده به زیارت
او رود ،هر گامى که بردارد و بگذارد ،ثواب آزاد کردن بندهاى از اوالد اســماعیل را دارد (ابن
قولويــه ،1390 ،ص )183و در روایت دیگری نیز میفرمایند :هر که پیاده به زیارت قبر امام
حسین 7رود ،خداوند متعال به عدد هر گام برای او هزار حسنه نوشته و هزار گناه را از او
محو مىکند (همانجا).
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حاکمان حکومتهای شــیعی مانند حکومت آل بویه و صفویه ،این سنت حسنه را بین
شــیعیان تبلیغ کردهاند .جاللالدوله ،یکی از نوادگان عضدالدوله ،در سال ۴۳۱ق ،با فرزندان
و جمعی از یاران خود برای زیارت ،رهســپار نجف شــده و از خندق شــهر کوفه تا مشهد
امیرالمؤمنین 7را با پای برهنه پیمود (ابن الجوزی ،ج ،۸ص.)۱۰۵
شــاه عباس صفوی و علمای بزرگ عصر ایشان همچون مرحوم شیخ بهایی ،برای رواج
فرهنــگ زیارت ،در ســال ۱۰۰۹ق ،از اصفهان با پای پیاده به زیارت امام علی بن موســی
الرضا 8رفتند (راجر سیوری ،ص.)۹۷
پیادهروی به قصد زیارت کربال ،از زمان مرحوم شیخ انصاری مرسوم بود .سنت پیادهروی
از نجف برای زیارت امام حسین 7از نوآوریهای ایشان است (نوری ،1375 ،ج ،1ص.)۲۵
مرحوم آخوند خراسانی نیز به همراه اصحابشان با پای پیاده به زیارت کربال مشرف میشدند
(طهرانی ،١٣٨٩ ،ص .)۵۵۳پس از دوره شــیخ انصاری ،این سنت فراموش شده بود تا اینکه
محدث نوری ،آن را احیا کرد (مظاهری ،١٣٩۵ ،ص.)۱۰۰
میرزاحســین نوری هر سال در روز عید قربان به همراه جمعی از زائران امام حسین،7
از نجف تا کربال را ســه روز ميپیمودند (نوری ،1375 ،ج ،1ص .)۲۶سيدمحمدعلی قاضی
طباطبایی در کتاب تحقیق درباره اولین اربعین حســینی ،راهپیمایی اربعین را ســنت و رفتار
مداومِ شــیعیان از زمان ائمه دانســته که در زمان بنیامیه و بنیعباس نیز به این حرکت پایبند
بودهاند (فرهنگ زیارت ،ش  ،20ص.)۱۶۳
این مراســم حتی در ایران هم از سوی مراجع تقلید عظام نهادینه شده است .برای نمونه
ایام فاطمیه ،بیوت مراجع قم چنین مراسمی را برپا میکنند و جاماندگان از اربعین نیز برنامهای
است که با پیادهروی به سمت امامزادگان اجرا میشود.
آثار تجمع اربعين حسيينی در انتقال فرهنگ

فرهنگ اسالمی ،تبلور کامل سعادت بشری و هدفش دستیابی به کمالی است که در پرتو
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آفتاب وحی حاصل میشــود و معیار برتری افراد را نیز پرهیزگاری و پایبندی به اصول ثابت
اخالقی میداند.
فرهنگ اسالمی فرهنگی قدرتمند با پایههایی استوار و درنتیجه ماندگار است .دلیل نابودی
برخی فرهنگها را باید در توجیهنشــدن عقالنی و کاربردی آن فرهنگها دانست .مرتضی
مطهری در این باره میگوید:
فرهنگ اسالمی مانند یک سلول زنده رشد کرد و فرهنگهایی را از یونانی و هندی
و ایرانی و غیره در خود جذب کرد و به صورت موجود جدید با چهره و ســیمای
مخصوص بــه خود ظهور کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن ،تمدن
اسالمی در ردیف بزرگترین فرهنگها و تمدنهای بشری است( .مطهري،1381 ،
ص)18

فطــرت با اثرگذاری بر بینش ،گرایش ،منش و کنش انســان ،فرهنــگ را پدید میآورد.
آموزههای وحیانی و حکومتها نیز تأثیری همچون فطرت دارند .بر این اســاس ،فرهنگ که
در بیرون وجود خارجی پیدا میکند فرایند نیست ،بلکه برآیندی از سلسله فرایندهایی است
که بر اثر کارکرد منابعی همچون فطرت ،آموزههای وحیانی و حکومت پدید میآید.
یادگیری از آغاز تولد تا واپســین دم حیات ،همراه انسان است .ازاینرو ،فرایندی فراگیر
است که در تمام عرصههای زندگی بشر وجود دارد .انسان با الگوبرداری رشد میکند ،فرهنگ
پیشینیان خود را میآموزد و به نسلهای بعدی منتقل میکند .بر این اساس دین اسالم ،انسان
را از مرتبة طبيعت تا مرتبه فوق روحانيت تربيت میكند.
در زمان پیامبر اکرم 9یادگیری دین تنها در دانســتن آیات قرآن ،تفسیری اندک از آیات
و نقل احادیث رسول خدا 9خالصه میشد؛ زیرا فرهنگ مردم بیش از این را برنمیتابید .از
یک مکتب نوپا با مشکالت بزرگ پیش رو ،انتظاری فراتر از این نمیرفت.
بایــد گفت تعلیم و انتقــال فرهنگ با احادیث امام باقر و امام صادق 8پیریزی شــد.
روحانیت نیز در زمان ائمه اطهار به وجود آمد .آنان در نقش نمایندگان امامان به سرزمینهای
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دور و نزدیک ممالک اسالمی سفر میکردند و به تعلیم و انتقال فرهنگ به مردم میپرداختند
(جعفریان ،1388 ،ص 530و .)546
نقش روحانیت در انتقال فرهنگ مانند نقش معلم است .حضرت امام بارها با تأکید بر این
موضوع جایگاه معلم را همان جایگاه انبیا میدانند« :نقش معلم در جامعه نقش انبیاست .انبیا
هم معلم بشر هستند .نقش بسیار حساس و مهمی است و مسئولیت بسیار زیادی دارد .نقش
مهمی که همان نقش تربیت است که اخراج از ظلمات بهسوی نور است» (سخنرانی در جمع
رؤسای آموزشوپرورش سراسر کشور .)1359/4/10
اربعین مؤثرترین عامل مبادله فکری و فرهنگی برای همافزايی عناصر سازنده سبک زندگی
و فرهنگ اصیل اســامی اســت .در این میان روحانیت میتوانند با استفاده از این فرصت به
بازگویی سیره پیامبر و اهل بیت ایشان بپردازند و الگوهای دینی مناسبی را ترویج دهند.
حوزه و روحانیت باید در انتقال فرهنگ و زنده نگه داشتن ارزشهای قیام امام حسین7

تالش کنند .امام راحل= در این باره فرمودند« :این حوزه علمیه است که اسالم را تا حاال زنده
نگه داشــته است .اگر روحانیون نبودند ،از اسالم خبری نبود؛» (تبیان ،بند .)92 ،72روحانیت
الزم است با پژوهش در عرصه اربعین ،چالشهای این تجمع را بشناسند و راهکارهای عملی
برای آن عرضه کنند.
مقــام معظم رهبری نیز در زمینه حضور روحانیــت در عرصههای مختلف و صیانت از
ارزشهای دینی فرمودند:
روحانیان و علمای دین در طول قرنها ،تحریف را از ساحت احکام الهی دور کردند
و شعله ایمان را در دل مردم برافروختند و آنان را با قرآن کریم و تعالیم اهل بیت
عصمت و طهارت آشنا ساختند (دفتر مقام معظم رهبري ،1377 ،ص 40و .)44

درنتیجه باید گفت اربعین سرمایهای اجتماعی است :در این فضا آموزش و انتقال فرهنگ
شیعی ،چهره به چهره ،صورت میپذیرد .این راهپیمایی و مراسم نه یک راهپیمایی عادی ،بلکه
گردهمایی آموزشی بزرگ با رویکرد اخالقی ،تربیتی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است که
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روحانیت در آن پایگاه اجتماعی ویژهای دارند.
آنان مبلغان دین هستند و باید با رفتاری پدرانه انتقالدهنده فرهنگ رفتاری سیدالشهدا7

به جوانان شرکتکننده باشند.
آثار فرامذهبی بودن تجمع اربعين حسينی

مذهب در لغت معانی گوناگونی دارد :طریقه و روش ،رأی و اعتقادی که بر اســاس آن
فعلی را انجام میدهند (شرتونی1403 ،ق ،ج ،1ص.)375
در اصطالح ادیان ،اعتقادی که بر اســاس آن فعلی انجــام میگیرد را مذهب میگویند.

مذهب معموالً کاربردش اخص از دین است؛ یعنی دین عام است و مذهب خاص .دین مبین
اسالم عام است و شامل همه فرقههای اسالمی میشود (ربانی گلپایگانی ،1377 ،ص.)20
آموزههــای پیامبران و انبیای الهی ،از آدم تا خاتم ،همه در یک مســیر ،با یک هدف و از
یک ریشه بودهاند .توحید ،تمام یکتاپرستان را متحد میکند؛ بهگونهای که تمام افراد با پذیرش
بندگی خدا ،در حقوق و تعهدات برابر میشوند .بندگی حقیقتی است که همه را به هم پیوند
میدهد.
خداوند به پیامبرش 9میفرماید« :نفرســتادیم تو را مگر برای رحمت جهانیان» (انبياء:
 )107رحمت نبوت پیامبر اســام 9عمومی است .تمام انسانها را در بر میگیرد و همه را
تحت لوای توحید درمیآورد و تمام امتیازات را از بین میبرد (همان ،ص.)۶۹
به رسمیت شناختن افکار گوناگون و سلیقههای بشری را باید نخستین و چهبسا مهمترین
گام و مبنای وحدتطلبی به شمار آورد .این اصل فراگیر اگر بهگونهای صحیح در چارچوب
مشــترکات مذهبی و اصول اخالقی قرار گیرد ،نهتنهــا از درگیریهای اجتماعی جلوگیری
میکند ،بلکه زمینه وحدتی پویا را به همراه رشد فکری جامعه فراهم خواهد ساخت.
اربعین یک فراجامعه است و میتوان در آن ،به یک فهم مشترک از توحید و معاد باوری
رسید .تبیين منطقی اربعین سبب همدلی و جلب محبت با دیگر ادیان خواهد شد.
به نظر حکیم طوسی ،طالب محبت به دنبال انس و اتحاد با چیزی است که از دیدگاه او
38

فصلنامه فرهنگ زيارت

کمال است؛ زیرا شرافت و ارزش هر چیز بهاندازه وحدتی است که نصیب او میشود .پس
محبت به معنای طلب شرافت و فضیلت و کمال است (طوسی ،١٣٧٠ ،ص.)258
امام حسین 7امام قلوب است و این محبت در عمق دلهای هر مؤمنی قرار دارد .شهادت
امام نیز چنان حرارت و گرمایی در قلبهای محبان ايشان ایجاد کرده است که هرگز خاموش

ِ
احل َس ِ
رار ًة فی ُق ِ
تل ُ
إن لِ َق ِ
َرب ُد أ َبدا؛
نخواهد شد؛ چنانکه پیامبر اکرم 9فرمودندَّ « :
لوب ا ُملؤم َ
نی َح َ
ننی الت ُ

برای شهادت امام حسین 7در قلوب مؤمنان حرارتی ایجاد شده که هرگز سرد نخواهد شد» (نوری،
 ،1375ج ،1ص.)318
بیتردید ،این حرارت و محبت ،برآمده از جنبه فطری و توحیدی قیام عاشــورا و جایگاه
خاص امام حسین 7در اصالح مسیر جامعه انسانی است .امام حسین 7را باید نماد عزت
و آزادگی و محور حقطلبان جهان دانست .به همین دلیل ،آن حضرت ،شخصیتی جهانی است
و میتواند الگوی همه حقطلبانی باشــد که در برابر ظلم و ستم میایستند و به احیای عزت
انسان و عزتمندی دین میاندیشند.
شــرایع نیز مردم را در اجتماعات به آن ترغیب کردهاند؛ زیرا در اجتماع است که انس و
محبت از قوه به فعلیت میرســد و انســانها میتوانند با یکدیگر انس بگیرند تا اینکه کمکم
از درجه انس به درجه محبت برسند (همان ،ص .)265-264نمونه برجسته آن نیز در تجمع
اربعین به کمال میرسد که نهتنها سبب یکدلی مؤمنین ،بلکه باعث همدلی تمام مسلمین شده
است.
مهمترین عامل در انسجامبخشــی را میتوان در محبت به امام حسین 7دانست .برخی
اندیشمندان با الهام از تفکر اسالمی ،میگویند که میتوان با تاکید بر یک محبوب واحد سبب
ایجاد احســاس محبتی واحد در افراد شد و نظام ارتباطی جدیدی بر پایه محبت ایجاد کرد.
شاید اساس تمام ارتباطات اربعین اینگونه است؛ یعنی ارتباطات چهره به چهره است که بر
پايه باورها و محبت به سیدالشهدا شکل میگیرد و درعینحال ،هرسال در حال تقويت است.
در ارتباطات اربعین ،دريافت بازخورد کنشگران ،سريع و آنی است و بر اساس زبان بدن شکل
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میگیرد که ارتباطی دوســويه است .الزم است با انجام پژوهشهایی عمیق ،این ارتباطات بر
محور سیدالشهدا 7مدیریت شود.
توجه به افراد ناتوان نیز یکی از مواردی اســت که نمونههایی از آن را در مراســم اربعین
میتوان دید .زائران در این ایام به افراد ناتوان ،در راه مانده ،سالمندان و کودکان کمک میکنند
تا از این پیادهروی خاطرههای خوش در ذهن داشته باشند.
آثار فرهنگی اربعين حسينی در تقويت باورهای شيعی

دينگرايي و نقش و تأثير بيبديل دين در طول تاريخ حيات فردي و اجتماعي بشــر ،بر
كسي پوشيده نيست .عمدهترين رسالت پيامبران ،امامان معصوم :و تالشهاي دانشوران و
مصلحان اجتماعي ،همواره حول محور دين بوده است.
نياز شديد جامعه جوان ما به توسعه فرهنگ ديني و نهادينهسازي فضايل و كرامات انساني،
تعيين و تبيين راههاي تقويت باورهاي ديني را بيش از پيش مورد توجه قرار داده اســت ،به
طوري كه پويايي و كارآمدي نظام اسالمي به ویژه در عرصه فرهنگ ،در گرو تقويت باورهاي
ديني و توسعه اخالق و فضايل انساني است که باید به آن توجه شود.
برای اعتماد به نفس ،راههایی وجود دارد که انسان با پیمودن آنها ،در این مسیر به موفقیت
دست خواهد یافت .مجالس مذهبي ،روضهخواني ،عزاداري و مراسمی مانند اربعین حسینی
و راهپیمایــی مراجع تقلید قم در ایام فاطمیه ،از ديگــر امكانات ديني براي تقویت باورهای
اعتقادی جامعه به شمار میرود.
خودباوری فرهنگی ،نوعی نگرش فرد نســبت به فرهنگ جامعه خویش است .اگر این
نگرش مثبت باشد ،آن را خودباوری فرهنگی و اگر منفی باشد ،خودباختگی فرهنگی گویند.
خودباوری یا خودباختگی به وســیله جامعه ،کارگزاران ،ابزارها ،رسانههای انتقال فرهنگ و
فرایندهای جامعهپذیری به فرد آموخته میشــود .پرســش این است که نگرش خودباوری
چگونه به خودباختگی تبدیل میشود.
به ادعای رابرتسون اسمیت ،آدمیان به مناسک بیشتر توجه دارند؛ زیرا مناسک دو ویژگی
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مهم دارند :تنظیمکننده و برانگیزاننده؛ یعنی تنظیمکننده رفتار فردی و برانگیزاننده احســاس
اشتراک و وحدت اجتماعی هستند (اسمیت فلیپف ،1388 ،ص .)96دورکیم به جنبهای دیگر
از مناســک میپردازد .به استدالل وی ،از طریق مشارکت در مناسک و مراسم مذهبی قدرت
اخالقی جامعه آشــکار و از همین راه ،باورها تقویت و تجدید میشــود .در دیدگاه دورکیم،
مناسک به هماناندازه ضروریاند که خوراک برای نگه داشتن زندگی جسمانی الزم است .از
نظر ایشــان ،انجام دادن دستهجمعی هر کاری ،به منزله بیان احساسات مشترک در قالب یک
کنش جمعی است که نوعی از نقش یکپارچهسازی مفاهیم مذهبی است ،حتی اگر عملکننده
به آن خود واقف نباشد (هميلتون ،1377 ،ص186-170؛ دورکیم ،1383 ،ص.)568
حتی مفاهیمی چون آرمانگرایی در جریان برگزاری مراسم دستهجمعی پدیدار میشود؛
یعنی در اثر برانگیختگی ایجاد شــده در مراســم ،مشارکتکنندگان چنین حالتی را به قدرت
و کیفیت خارقالعادهای نســبت میدهند و از همین رهگــذر مفهوم امر مقدس پدید میآید
(دورکيم ،1383 ،ص.)570
هر نوع عمل انجامشــده در مناســک مذهبی ،برای هدفی غایی در نظر گرفته میشــود.
در آداب شــیعیان امامیه ،زیارت اربعین ،توسل ،شــفاعت ،تشفی ،نماز جماعت ،وقف ،نذر،
اعتکاف ،قربانی کردن ،صدقات ،جشــنها و آیینهای عزاداری و ســوگواری نمونههایی از
این مناسک هستند که بیشتر گروهی است .مجموعهای از کارهایی که جان مک کوری برای
توصیف آنها از تعبیر «بزرگداشت شعور جمعی» استفاده میکند (واخ ،1380 ،ص.)28
در واقع ،کنشهای دینی با ایجاد شــرایط برابر و یکسان برای همه افراد مشارکت کننده،
روح تعاون و مددکاری اجتماعی را در آنها تقویت میکنند و بزرگداشــت شــعور جمعی،
توصیف مناســبی برای این حالت اســت .چنانکه ترنر در کتاب روند مراسم مذهبی بر این
عقیده اســت که شرکت در یک مراســم مذهبی ،فرد را از موقعیت دنیوی مانند تفاوتهای
جنس ،طبقه و نژاد جدا میکند و همسانگرایی و مساواتطلبی را بین آنان به وجود میآورد
(مک لولین ،1383 ،ص.)40-39
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این مفهوم مقدس ،همان نقش غیبی داستان امام حسین 7در عالم است که با عبارت «ان

فی قتل احلسنی 7حرارة فی قلوب املومننی ال تربد ابد ًا» (نوري ،1408 ،ج ،10ص )318بر آن تاکید
شــده است .امام حســین 7با قیام عظیم خود نشان داد که تنها در کنار هم بودن دلیل کافی و
کاملی برای انسجام اجتماعی در امت اسالمی نیست .بلکه قوام و هویت امت اسالمی و جامعه
فاضله ،به باورها و ارزشهای توحیدی و فطری است (محمدی ریشهری ،١٣85 ،ص.)161

بیشــک ،یکی از اهداف بسیار مهم در قیام امام حسین 7اقامه احکام شریعت و تقویت

شهدُ
باورها و سنتهای دینی بود؛ زیرا در بسیاری از زیارتنامههای آن حضرت میخوانیمَ « :ا َ
ِ
َان َ
یت َع ِن ا ُملنکَر» .بر این اســاس ،زمانی که
رت بِا َمل
عروف َو َنَ َ
َیت الزَّکا َة َو َا َم َ
الصال َة َو آت َ
َّک َقد َا َق َ
مت َّ

شــرکتکنندگان در تجمع اربعین میخواهند محبت خود را به امام حســین 7نشان دهند،
میکوشــند رفتارشان چنان باشــد که محبوب میخواهد و اگر کسی به حقیقت نهضت امام

حســین 7پیببرد ،درمییابد که عمل به آموزههای دین و احکام شــریعت از اهداف اصلی
قیام بوده اســت .بنابراین ،نتیجه حضور در مراسمهای عزادارای امام حسین 7و راهپیمایی
اربعین ،تقویت دینداری و التزام بیشــتر به رعایت احکام شریعت است که تقویت انسجام و
وفاق عمومی را در پی خواهد داشت.
تجمع اربعین مانند پلی میان افراد جامعه و باورهای آنها عمل میکند و آنان را از تعلقشان
به یک کل آگاه میسازد .این پیامهای ارتباطی در اربعین ،ضمن تقویت عقاید کنشگران شیعه
کنشگران دیگر را با باورهای شیعیان آشنا میکند.
آثار اربعين حسينی در زمينهسازی جامعه مهدوی

اهل بیت ،:فارغ از
مراســم پیادهروی اربعین که با حضور عاشقانه و خالصانه دوستان 
هر ملیت و زبان انجام میگیرد ،یکی از بهترین فرصتهای آشــنایی شــیعیان جهان با بحث
مهدویت است .این مراسم در قالبی ساده و عاری از هرگونه خشونت و تعرض به دیگر فرق
اســامی ،اقتدار شیعیان را ب ه نمايش ميگذارد و نمونه عینی حکومت جهانی امام عصر[ در
زمانه ماست.
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پیام اربعین حســینی ،پیام پیروزی حق بر باطل و آغاز شــکل جدیدی از نبرد فرهنگی با
قدرتهای استکباری اســت .اربعین ،بزرگترین تجمع جهان در طول تاریخ بشریت است.
برافراشتن پرچم سیدالشهدا 7در میان پیروان ادیان و مذاهب و همه قومیتها ،مقدمه بسیار
مهمی برای ظهور آخرین ذخیره الهی ،مهدی موعود و منجی مستضعفان جهان است.
میدانیم که در روایات اهل تسنن و شیعه آمده است که امام زمان[ در آغازین لحظات
ظهور ،میان رکن و مقام میایســتد و پنج ندا میدهد و امام حســین 7را معرفی میکند .در
روایات میخوانیم که همه انســانهای زنده در آن روز ،ندای حضرت را میشــنوند و او را
میشناســند .پس نتیجه میگیریم پیش از ظهور باید همه بشریت از شرق تا غرب عالم ،امام
حسین 7را بشناسند که این تجمع جهانی ،زمینه مناسبی در راستای آن شناخت است.
امروزه با نفوذ ســبک زندگی غربی به کشورهای اسالمی ،تحقق امت اسالمی بسیار دور
از ذهن است .برای رفع این مشکل باید به ترویج سبک زندگی اسالمی روی آورد و در این
میان تجمع اربعین ظرفیت آموزشی باالیی دارد.
در واقع سبک زندگی اســـت کـــه به فرد ،خانواده یا جامعه ،هویتی خـاص میبخشد .از
این نظر سبک زندگی ،مـجموعهای کـم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره فـرد و
بـرآورنده حـاجات و نیازهای مادی و مـعنوی اوسـت که مصرف ،معاشرت ،پوشـش ،بـیان و
سخن گفتن ،تفریح ،اوقات فراغت ،خوراک ،شهرسازی ،آداب دینـی و مـناسک مذهبی ـ عبادی
و ...را شامل میشود و نشانهای روشـن از عـقاید ،باورها ،ارزشها و عـالیق مـاست که ترکیب
آنها ،هـویت شخصی و اجتماعی ما را مینمایاند (مجله اینترنتی سبک زندگی 20 .مـهر .)1392
شــاید بتوان با نظری دقیق ،ســه رکن اصلی یک تمدن را «نظام گرایش ،نظا م اندیشه و
فرهنگ ،ســبک زندگی و نظام محصوالت» دانســت که با یکدیگــر زمینه تمدن مهدوی را
شکل میدهند .بسیاری از دیدگاهها ،فرهنگ را روح و پایه اصلی تمدن میدانند .در این باره
باید گفت اگرچه فرهنگ پایه و اساس شکلگیری عینیتهای تمدنی است و تمامی الگوها،
مدلها ،ساختارها و دانشها و علوم در بستر «سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی» شکل میگیرند،
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اما فرهنگ خود در بستر نظام گرایشها ،تمایالت ،عاطفهها و اخالق اجتماعی ظاهر میشود
و در سبک زندگی و محصوالت تمدنی بروز پیدا میکند.
در منطقه خلیج فارس ،همبستگی اجتماعی و انسجام خاصی وجود دارد که دلیل آن تمرکز
شــیعیان در این منطقه اســت (احمدی ،1390 ،ص .)98تجمع اربعین در منطقه خلیج فارس،
اهدافی مانند شکلگیری اجتماع یکپارچه مسلمین بر مبنای ارزشهای اسالمی را تقویت میکند
تا بتواند با عوامل نابودکننده جامعه اســامی و دسیســههای دشمنان به مقابله برخیزد .اربعین
جامعهای قرآنی را نوید میدهد که همه در آن به ریسمان الهی چنگ میزنند تا متفرق نشوند.
نتيجهگيری
پیادهروی اربعین ،عظمت مکتب اهل بیت :را نشان میدهد که خون تازهای در قلوب
مؤمنان به جریان انداخته که با تبلیغات رسانههای بیگانه مقابله میکند.
اربعین در بطن خود ،ارزشها و فرهنگهای واالیی همچون شــجاعت ،مبارزه با فساد و
ظلمستیزی را به همراه دارد.
اربعین به صورت خودجوش به وجود آمده و این عشق و ارادت مردم به امام حسین7

این شــور حسینی را پدید آورده است .بنابراین ،این ظرفیت برای ترویج دین و افزایش فهم
دینی و ارتقا فرهنگی مردم مفید اســت و همچنيــن در اﻧﺘﻘﺎل ارزشﻫﺎ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی دارد.
راهپیمایی باشــکوه اربعین حســینی با ارائه الگویی جدید از همبســتگی ،همزیستی و
یکسانسازی فرهنگی با محوریت تعالیم شیعه در عصر جهانی شدن ،توانسته با خلق هویتی
جدید و قدرتمند ،باعث سربلندی جهان اسالم در نظام بینالملل کنونی شود.
در اربعین اوج تبلور عقالنیت شــکل گرفته که این خود از امتیازهای فرا دینی بودن آن
است.
مراسم اربعین ،شناسنامه شیعه در تمام دنیاست که میتوان از ظرفیت آن برای شکوفا شدن
بسیاری از ظرفیتهای دیگر نهضت حسینی استفاده کرد.
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در جامعه شــکل گرفته بر پایه عشــق واحد ،وحدت اجتماعی با هدفی متعالی شــکل
میگیرد .این وحدت در اربعین سبب تجدید هویت ،خودیابی و خودشکوفایی شیعیان شده و
فاصله میان دو ملت اسالمی ایران و عراق را کم کرده است .همچنین همدلی مردم کشورهای
دوست ،عراق ،ایران و سوریه و گروههای جهادی ،همچون حزباهلل لبنان و سنیهای محب
اهل بیت را در پی داشته است.
نخستین و مهمترین عاملی که مردم را از نقاط گوناگون عالم به مراسم اربعین میکشاند،
عنصر عشق و محبت به امام حسین 7است .همه امت اسالمی حاضر در مراسم اربعین ،نظام
ارتباطات خود را بر محور عشق و محبت به امام حسین 7تعریف و صورتبندی میکنند.
در چنین جامعهای که بر پایة معشوق و محبوب واحدی شکل میگیرد ،همة منیتها و تکثرها
رنگ میبازد و در پرتو هدف متعالی و عشق برتر و وحدت اجتماعی حاکم میشود.
بنابراین ،با توجه به وجود تکثرها و تفاوتها ،افراد به جای فردگرایی و نزاع ،به انسجام
و همگرایی روی میآورند و برای رســیدن به معشــوق واحد ،به یکدیگر محبت میورزند.
همچنین در کنشها و تعامالت اجتماعی ،رقت نفســانی و لطافت روحی و مهربانی را حاکم
میکنند تا در واقع خود را امت واحده و تحت یک فرهنگ ببینند.
بزرگترین تجمع انســانی (اربعین) در شکلدهی سبک زندگی مهدوی و نزدیک کردن
فرهنگهای مختلف به فرهنگ اصیل اسالمی بسیار مؤثر بوده است .اربعین میتواند مؤثرترین
عامل محاوره و مبادله فرهنگی و فکری و محلی برای طرح سبک زندگی مهدوی و فرهنگ
اصیل اســامی ،در همه زمینههای زندگی باشد که ضمن به نمایش گذاردن مناسک شیعی،
نمونه عینی حکومت جهانی امام عصر[ است که در زمان ما تبلور خارجی پیدا کرده است.
زیارت اربعین اعالم پیام سیدالشــهدا 7و تجدید عهد با او و والیت اهل بیت :اســت.
برافراشــتن پرچم لبیک یا حسین7؛ زنده شدن پیام صلح جهانی و نوعدوستی و انتقال فرهنگ
عاشورایی را در پی خواهد داشت .این موج عظیم انسانی ،سبب الهامبخشی به آزادیخواهان جهان
و تقویت باور کنشگران و زمینهسازی نهضت جهانی امام زمان علیه ظلم و استبداد و بیعدالتی باشد.
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مراسم اربعین نمونه رهایی از تعلقات و تمرین مشق ایثار و گذشت و دیگر اصول اخالقی
در ســبک زندگی مهدوی است .مراســم اربعین در درون خود ،تکثر فرهنگی را به رسمیت
میشناسد و افراد مختلف را با هر خردهفرهنگ و لهجه زیر یک پرچم ،گردهم میآورد.
فرهنگسازی سبب میشود تا مراسم پیادهروی اربعین حسینی به منزلة یک حرکت عقالنی
و خودجوش در کنار احیای ارزشهای فطری ،شــناخت بهتری از نهضت امام حسین 7به
جهان مخابره کند .همچنین به افشای سیاستهای استکباری ،ظالمانه و ضد انسانی امریکا و
همپیمانانش در منطقه غرب آسیا خواهد انجامید.
مهمترین عامل در انسجامبخشی ،عشق و محبت به امام حسین 7است که مردم را از نقاط
گوناگون عالم به مراسم اربعین میکشاند .انعکاس این محبت در قالب هنر و رسانه بسیار ضروری
است .از سویی الزم است با برنامهریزی و شناخت چالشها ،از انعکاس نقاط ضعف جلوگیری
کنیم .در این زمینه آموزش رعایت بهداشت به موکبداران و کنشگران بسیار ضروری است.
در زمینه انتقال فرهنگ الزم است تا عوامل سیاستگزار و موکبداران در کنار پذیرايی به
بحث انتقال فرهنگ هم توجه کنند؛ هرچند که نحوه برخورد موکبداران با کنشــگران ،خود
میتواند نقش تربیتی و فرهنگی بسیاری داشته باشد.
در این تجمع ،نقش ولی فقیه بســیار مهم است .وجود رهبر ،کیفیت حضور مردم در این
تجمــع را باال میبــرد و بحثهای قومیتی و اختالفی رنگ میبازد .همچنین زمینه آشــنایی
سیاســتمداران اســامی با این تجمع فراهم میآید .از نقش مراجع هم در هویتبخشــی و
نظمدهی به این تجمع نمیتوان چشــم پوشید .که به صورت خاص ميتوان به نقش آیتاهلل
العظمي سیستانی اشاره کرد.
از دیگر شاخصهها در این تجمع میتوان به بحث شکلگیری نمونهای از جامعه مهدوی
در این زمان اشــاره کرد ،ایــن تجمع به دلیل دارا بودن اکثــر فاکتورهای جامعه جهانی امام
زمان[ ،میتواند افکار عمومی جهان را به حکومت صلحآمیز منجی آخرالزمان متوجه سازد.
این مراسم در قالبی ساده ،مالیم و نرم و عاری از هرگونه خشونت و تعرض به دیگر فرق
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اسالمی ،شیعیان را امتی مقتدر و با صالبت نشان میدهد و نمونه عینی و بارزی از حکومت
جهانی امام عصر اســت که در زمان ما تبلور خارجی پیدا کرده اســت .با استفاده از دعوت
نخبگان واندیشــمندان برتر دنیا به این تجمع و تسهیل در حضور آنان میتوان در شناساندن
این تجمع قدم مؤثری برداشت.
ارزشها و باورها در پرتو شــرکت در آئینها و مناسک تبلور عینی پیدا میکنند .بنابراین
برای نسل جوان جذابیت دارند و سبب حضور پرشور جوانان در این نوع از آئینها میشوند.
اربعین ،فرصتی براي تقویت باورها و انتقال فرهنگهاست؛ بنابراین نقش روحانیت در رهبری
این واقعه ،بسیار اهمیت دارد.
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