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چکیده

اربعیـن روز »زیـارت« اسـت. ایـن زیـارت مي توانـد همچـون یـک رسـانه و نمـادي از 

قـدرت ژئوپلیتیـک، نقش آفرینـي کنـد و بازتـاب درسـت آن در رسـانه ها، فرصتـی نـو 

بـرای جهان اسـالم اسـت.

رسـانه  های بیگانـه در ابتـدا به سانسـور خبری پدیـده اربعین پرداختند اما در سـال  های 

بعـد، بـا اشـاره بـه موضوعـات حاشـیه  ای یـا قاب بنـدی آن، تنهـا بُعـدي کوچـک از این 

پدیـده بـزرگ را نشـان دادنـد؛ در سـال گذشـته )1395( نیـز برخی با برچسـب زدن و 

ادعـای دروغ، بـا اربعیـن مواجـه شـدند. آینـده را نمی تـوان بـا ایـن خـط مشـي خبری 

طـی کـرد؛ چراکـه از طرفـي ریـزش مخاطـب را بـه دنبـال دارد و از طرفی، رسـانه  های 

جایگزیـن بـا پوشـش اخبـار و برطـرف کردن نیـاز مخاطب، رسـانه  های اصلـی را مجبور 

بـه چنیـن پوششـي مي کنند.

از اکنـون بایـد ظرفیت هـای قیـام امـام حسـین7 و پیـاده روی اربعیـن را بـه فراخـور 

فرهنگ هـا بازشناسـی و تدویـن کرد. در این باره، سـاخت مسـتندهای هوشـمند و خالق 

و برنامه سـازی های تصویـری باعـث پیشـرفت خواهـد بود.

کلیدواژگان: امام حسين7، کربال، اربعين، پياده روی، رسانه

روزبه برکت رضایی

شيوه مواجهه رسانه ها با پديده 
اربعين با تأکيد بر راهبردهای 
راهپيمايی اربعين
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درآمد

زيـارت اباعبـداهلل الحسـين7 در تمام روزهاي سـال، فضيلت بسـياري دارد. )حـر عاملی، 

1414ق، ج14، ص442-428( امـا زيـارت اربعيـن سـاالر شـهيدان، بـه دليـل وجـود زيارت نامـه 

مأثـور )طوسـی، 1365ش، ج6، ص113( از امـام صادق7 و فرمايش امام حسـن عسـکری7، که 

ايـن زيـارت يکـی از عالئم پنج گانـه مؤمـن اسـت، )حـر عاملـی، 1414ق، ج10، ص373(1 اهميت 

ويـژه ای دارد. امـام صادق7 دربـاره پياده روی اربعيـن می فرمايد: »إِْن َكاَن َماِشـيًا َكَتـَب اهللُ َلُه 

بِـُكلِّ ُخْطـَوٍه َحَسـنًَه َو َمَى َعنْـُه َسـيَِّئًة«؛ )ابـن قولویـه، 1413ق، ص134(2 »اگر پياده باشـد، خداوند به هر 

قدمـی کـه برمـی دارد، يک حسـنه برايـش مي نويسـد و يک گنـاه از او محـو می کند«. 

ُم ِف  َختُّ ْرَبِعـَي َو التَّ ْمِسـَي َو ِزَیـاَرُة اْلَ ٌس: َصـَلُة اْلِْحَدی َو اْلَ 1. امـام حسـن عسـکري7 مي فرمايـد: »َعَلَمـاُت اْلُْؤِمِن َخْ

ْهُر ِب )ِمْسِب اهللِ الرَّْحـِن الرَِّحيِم(«؛ »عامت هاي مؤمن، پنج چيز اسـت: پنجاه ويک رکعت  بِـِي َو اْلَ اْلَيِمـِي َو َتْعِفـُي اْلَ

نمـاز، زيارت اربعين، انگشـتر در دسـت راسـت کردن، پيشـاني بـر خاک  نهـادن و )ِمْسِب اهللِ الرَّْحِن الرَِّحيـِم( را بلند گفتن. 

َ َو َل َتَدْعُه«. َقاَل: ُقْلُت َمـا ِلَْن َأَتاُه ِمَن الثَّـَواِب؟ َقاَل: »َمْن  َسـيْ ! ُزِر اْلُ ُّ 2. َعـْن َعـِلِّ ْبـِن َمْيُموٍن َعـْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ، َقاَل: »َیا َعـلِ

َل اهلُل بِـِه َمَلَكْيِ َیْكُتَبـاِن َما َخَرَج  َئًة َو َرَفـَع َلُه َدَرَجًة. َفـإَِذا َأَتـاُه، َوكَّ ي َعْنُه َسـيِّ َأَتـاُه َماِشـيًا َكَتـَب اهلُل َلـُه بِـُكلِّ ُخْطَوةٍ َحَسـَنًة َو َمَ

ُعـوُه َو َقاُلوا: َیـا َوِلَّ اهللِ َمْغُفـورًا َلَك  َف َودَّ ُرُج ِمـْن ِفيِه ِمـْن َشٍّ َو َل َغْيَ َذلِـَك. َفإَِذا اْنـَصَ ِمـْن ِفيـِه ِمـْن َخـْيٍ َو َل َیْكُتَبـاِن َمـا َيْ

اَر بَِعْينِـكَ َأَبدًا َو َل َتـَراَك َو َل َتْطَعُمَك َأَبدًا«؛  َأْنـَت ِمـْن ِحـْزِب اهللِ َو ِحْزِب َرُسـولِِه َو ِحْزِب َأْهِل َبْيِت َرُسـولِه، َو اهللِ َل َتَري النَّ

علـي بـن ميمـون صائـغ، از حضـرت امام صـادق7 نقل کـرده که آن حضـرت فرمود: »اي علـي! قبر حسـين7 را زيارت 

کـن و تـرک مکـن«. عـرض کـردم: ثواب کسـي کـه آن حضـرت را زيـارت کند چيسـت؟ فرمود: »کسـي کـه آن حضرت 

را پيـاده زيـارت کنـد، خداونـد بـه هـر قدمـي کـه بر مـي دارد، يک حسـنه برايش مي نويسـد يـک گنـاه از او محـو مي  کند و 

مقامـش را يـک درجـه بـاال مي  بـرد؛ وقتـي بـه زيـارت رفـت، حق تعالـي دو فرشـته را مـوکل او مي کند کـه هر خيـري که از 

دهـان او خـارج مي شـود را بنويسـند و آنچه بدي اسـت، ننويسـند؛ وقتي برگشـت، وداع مي کنند و بـه وي مي  گويند: اي ولي 

خـدا! گناهانـت آمرزيـده شـد و تـو از حـزب خـدا و حـزب رسـول او و حزب اهل بيت رسـولش هسـتي. به خدا سـوگند که 

هرگـز آتـش را بـه چشـم نخواهـي ديـد و آتـش نيز هرگز تـو را نخواهد ديـد و تـو را طعمه  خـود نخواهد کرد.
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ابـن قولويـه در قـرن چهارم هجری، کتاب شـريف کامل الزيـارات، که روايـات فراوانی 

دربـاره زيـارت اباعبـداهلل الحسـين7 دارد، گـردآوری کـرده اسـت. )همو، بـاب 40 تا 45( 

حر عاملی در وسـائل الشـيعه باب مسـتقلی با نام »اسـتحباب المشـی الی زيارة الحسـين7 

تدويـن کـرده اسـت. )حـر عاملـی، 1414ق، ج14، ص442-428( اسـتحباب پيـاده روی اربعين هم به 

حکـم اولـی )همـان، ج12، ص48، بـاب 56، کتـاب الحـج، ابـواب مزار و مایناسـبه( و هم بـه حکم ثانوی در 

بيـن فقها ثابت اسـت. )مفیـد، 1413ق، ص52؛ طوسـی، 1365ش، ج6، ص52، ح201(

رسـاندن پيام عاشـورا و اربعين، رسـالتی زينب وار اسـت. حضرت زينب3 در صبحگاه 

پـس از عاشـورای سـال 61 هجـری، آنـگاه کـه چشـم مبـارک امام سـجاد7 بـه پيکرهای 

بی سـر افتـاد، فرمود: 
ای يـادگار جـد و پـدر و بـرادرم! بـه خدا سـوگند آنچه که پيـش آمده، تعهـدی بوده که 

خداونـد از جـد و پـدرت گرفتـه و او از مردمانـی ميثـاق و عهـد گرفتـه اسـت کـه فراعنه 

ايـن زميـن، آنـان را نمی شناسـند ولی آنـان در بين سـاکنان آسـمان ها معروفنـد. آنان اين 

پيکرهـای پاره پـاره و ايـن بدن هـای بـه خـون آغشـته را جمـع آوری و دفـن خواهند کرد 

و در ايـن سـرزمين بـرای پدرت که سـاالر شـهيدان اسـت، پرچمـی خواهند افراشـت که 

در گسـتره زمان و گذشـت شـب و روز، آثارش محو نمي شـود و فرسـوده نخواهد شـد. 

پيشـوايان کفـر بـراي نابودی اش خواهند کوشـيد که جز رشـد و اعتـاي آن پرچم، اثری 

نخواهد داشـت. )موسـوی مقـرم، 1387ش، ص396(

اربعيـن روز »زيـارت« اسـت. زيـارت روز و ظهـر اربعيـن را می توان همه گيـر و جهانی 

کـرد. ايـن زيـارت می توانـد بـه انـدازه يـک رسـانه و نمـاد قـدرت ژئوپليتيـک نقش آفرين 

باشـد و بازتـاب درسـت آن در رسـانه ها فرصتـی نـو بـرای جهان اسـالم ايجـاد مي کند.

در سـال هاي گذشـته، ضعـف علمـی فضـای رسـانه  ای کشـور و برخـورد منفعالنـه 

رسـانه های بين المللـی، اين پديده را از داشـتن پوشـش رسـانه ای مناسـب در جهـان محروم 

کـرده اسـت. رسـانه های غربی سـعی دارند بـا پوشـاندن اخبـار و تصاوير پيـاده روی بزرگ 

اربعيـن، از ارزش آن بکاهنـد.
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در ايـن مقالـه بـه بازشناسـی روش برخـی رسـانه های نوشـتاری، ديـداری، گفتـاری و 

مجـازی دشـمن، در برخـورد با اين پديـده مي پردازيم و روش هـا و راهبردهای تقويت نفوذ 

مراسـم اربعيـن را ارائـه مي دهيم.

آمار حضور زائران و خبرنگاران در اربعین

بـر اسـاس آمارهـای فرمانـداری کربـال، 27 ميليـون نفـر در مراسـم اربعين سـال 1395 

شـرکت کردنـد کـه از ايـن جمعيـت 17/5 ميليـون زائـر عراقـي و 8/5 ميليـون نفـر زائـر 

خارجـی بودنـد؛ 60 درصـد از زائران خارجـی ، ايرانی  بودنـد. زائران ايرانـی اربعين، در پنج 

سـال گذشـته رشـد بسـياري داشـته اند. اين تعداد، در سـال 90، هشـتاد هزار نفر، سـال 91، 

چهارصد و هشـتاد هزار نفر، سـال 92، هشـتصد هزار نفر، سـال 93، يک ميليون و دويسـت 

هـزار نفـر، سـال 94، يـک ميليون و هفتصد هـزار نفر و در سـال 95، دو ميليون و دويسـت 

هـزار نفر بوده اسـت.

خبرنـگاران حاضر در مراسـم اربعين سـال گذشـته، ششـصد نفـر برآورد شـده که 150 

نفـر از صـدا و سـيما و کمتـر از پنجـاه نفـر از خبرگزاری های و رسـانه های مکتـوب ايرانی 

بودنـد و بيشـتر بـه صورت خودجـوش و بدون سـاماندهی و ايجاد بسـترهای فنی و رفاهی 

اوليـه در اين مراسـم شـرکت کرده اند.

شگرد رسانه هاي بیگانه در مراسم اربعین

در اربعيـن سـال 1395، بيشـتر رسـانه های جريـان اصلـی، از نمايـش مراحـل پيشـين 

مراسـم اربعيـن و حيـن برگـزاری اجتنـاب کردند و تنهـا به بازتـاب انفجار حله و شـهادت 

هشـتاد تـن از ايرانيـان در آن پرداختنـد. در واقـع، انفجـار حله، محـور اصلی خبـر آنها بود. 

بـراي نمونـه، روزنامـه اينديپندنـت انگلسـتان با عنوانـی بـزرگ، از اجتماع ميليونی شـيعيان 

در کربـال بـراي مراسـم اربعيـن خبـر داد و در ادامه، به عمليـات انتحاری داعش اشـاره کرد. 

ايندينپدنـت عکس هايـي نيـز در البـه الی ايـن گـزارش چـاپ کـرد. روزنامه هـای مشـهور 
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امريکايـی ماننـد نيويورک تايمز، کريسـتين سـاينس مانيتور و واشـنگتن پسـت نيز به همين 

شـيوه برخـورد کردنـد. برخـی ديگر بـا ادعاهـای دروغ، در تحريـف اين پديده کوشـيدند؛ 

مثـاًل، روزنامـه الّشـرق األوسـط عربسـتان، کـه در لنـدن منتشـر می شـود، ادعا کرد بـه گفته 

سـخنگوی سـازمان بهداشـت جهانـی، در سـال گذشـته، زائران ايرانـی به آزار جنسـی زنان 

عراقـی پرداخته انـد. خبرگـزاری فرانسـه اعـالم کرد کـه مقامات سـازمان بهداشـت جهانی، 

ايـن ادعـای روزنامـه عربسـتانی را تکذيـب کردند. بديـن ترتيب، الّشـرق األوسـط، ناگزير 
اعـالم کـرد خبرنـگارش را اخـراج کـرده تـا اعتبار خـود را از دسـت ندهد.1

مهم ترين شگردهای رسانه  های غربی و عربی درباره اربعين عبارتند از: 

پنهان کاري و سانسور خبری؛ 

پرداختـن بـه موضوعاتـي ماننـد موصـل و داعـش در سـال 95 و عاقالنه نبودن سـفر به 

دليـل ناامنـي عـراق، يـا جايگزينـی اربعين به جـای حج؛

قاب بندی،2 و نشان دادن تنها بُعدي کوچک از يک موضوع بزرگ؛

برچسـب زدن هايـي همچـون معرفـي راهپيمايـی اربعيـن بـه عنـوان اقدامـي ايرانـی يـا 

حرکتـی بـرای ايجـاد اختـالف مذهبـی و طايفـه ای؛

خبرگـزاری اسـپوتنيک روسـيه در توصيـف برجسـته مراسـم اربعيـن نوشـت: »ايـران 

کربال را به رخ عربسـتان می کشـد«. از سـوي ديگر، شـيطنت رسـانه ای الشـرق األوسـط در 

اتهام زنـی ادامـه داشـت.

عـدم اشـاره بـه چرايـی اين موضـوع که چنين جمعيـت ميليونی، چـرا با وجـود ناامنی، 

نبـود زيرسـاخت های رفاهـی و در عصـر تکنولوژی و رفاه، سـختی کيلومترهـا راه را تحمل 

می کننـد و هـدف و پيـام اين جمعيت چيسـت.

1.http://www.isna.ir/news/95090100119.
2.Wire framing.
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اصول راهبردی راهپیمايی اربعین

بـا مطالعـات ميدانـی و گفت وگـو با شـخصيت  های مؤثر، به نظر می رسـد برای پايدار شـدن 
ايـن حرکـت بـزرگ و خودجـوش، بايد چند اصل راهبـردی را در همه شـرايط در نظر گرفت: 

اول، مديريـت ُخـرد بـر عهـده مـردم باشـد و هرگـز دولت هـا در آن دخالـت نکننـد؛ 
افتخـار ميزبانـی و سـاماندهی نبايـد از عراقی ها سـلب شـود. ايـران هدايت، انتقـال تجارب 
و پشـتيبانی را بـر عهـده گيرد و پشـتيبانی های زيرسـاخت های اطالع رسـانی الزم، به همت 

دولـت و بـا هميـاری گروه هـای مردم نهـاد فراهم شـود. 
دوم، اربعيـن نماد وحدت مذاهب اسـالمی و اديان اسـت؛ گزارش های تاريخی فراوانی 
گواه بر اقامه عزا و تکريم حضرت اباعبداهلل7 از سـوی اهل سـنت اسـت. برجسته سـازی 
حضـور اهل سـنت و ديگـر اديـان فشـار رسـانه ای مبنـي بـر تبليـغ بدعت گذاری شـيعه را 

مي کاهد.
سـوم، اربعين نماد استکبارسـتيزی و دفاع از مظلوم اسـت؛ بنابراين طرح مسـئله فلسطين 

و صهيونيسـم يـا جريان هـای تکفيری مانند داعـش در اين اجتماع بزرگ، ضروری اسـت. 

راهبردها

تأثيـر بيشـتر اربعيـن در بيـن سـاير ملـل و اسـتفاده از فرصت  هـای رسـانه  های جهانی، 
نيازمنـد راهبردهايـي اسـت کـه در ادامـه بـه آنها اشـاره مي شـود.

حضـور خبرنـگاران خارجـی در ايـن مراسـم می تواند منجر بـه القاي باورهـای مذهبی 
و سياسـی عاميانـه، بـه جـای اصـول مذهبـی صحيـح شـود. از طرفـی، اسـتفاده از امکانات 
خبرنـگاران خارجـی، شـعاع درخشـنده اربعيـن را چنـد برابری نمايـد. ازايـن رو، دعوت از 
رسـانه ها و خبرنـگاران مسـتقل و مستندسـازهای تأثيرگـذار داخلـی و خارجـی )شـون پن 

و...( مفيـد خواهـد بود.
همـکاری جمهـوری اسـالمی ايران با سـازمان های دولتـی عراق بـراي چگونگی دعوت 
خبرنـگاران خارجـی و فراهـم کـردن امکانـات الزم بـرای آنها، ضـروری اسـت. ايجاد يک 
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سـتاد رسـانه  ای متمرکـز بيـن ايران، عـراق و ديگر کشـورهای حاضـر در مراسـم اربعين، به 
ايـن مهـم کمـک مي کند.

نـوآوری،  دانش محـوری،  بـا کالن نگـری،  مي توانـد  »گروهـای  انديشـه ورز«  تشـکيل 
فرصت يابـی و فرصت سـازی، مهندسـی فرهنگـی و تبليغـات بين المللـِی ايـن مراسـم را بر 

عهـده گيـرد و راهبردهـا و برنامه هـای کارآمـدي را طراحـی کنـد.
يافتـن نقـاط مشـترک با عـراق در تبليغـات مانند همکاری در مستندسـازی بيـن ايران و 

عـراق با اهـداف مختلـف و محور وحـدت و مودت. 
برداشـتن شـکاف فکـری عجـم و عـرب با اتصـال يا ادغـام هيئت  هـای مردمـی ايران و 

عـراق، کـه امری پسـنديده خواهـد بود.
ارتقـای راديـو اربعيـن بـا بخش هـای انگليسـی، عربـی، پاکسـتانی و ... بـرای جـذب 
مخاطبـان غيـر ايرانـی ؛ همچنين برگزاري مسـابقه عکس، داستان نويسـی و مستندسـازی در 

ايـران، عـراق و سـاير کشـورها بـا هميـاری رايزن  هـای فرهنگـی ايـران و عراق.
اسـتفاده از تکنولـوژی روز و نرم افزارهـای مـدرن ماننـد اپليکيشـن های تلفـن همـراه، 
فيلمبـرداری  بـا پهبـاد، بنرهـای ديجيتالـی، انعـکاس اخبـار حضـور ملت  هـای مختلـف بـا 

رنگارنـگ.  پرچم  هـای 
 اربعيـن روز زيـارت اسـت و می تـوان آن را فراگيـر و جهانـی کـرد تـا در ايـن روز 
مسـلمانان، در هر نقطه  ای از جهان، به ياد امام حسـين7 باشـند. بديهی اسـت فعاليت  های 

رسـانه  ای مناسـبی نيـز در ايـن بـاره تشـکيل خواهد شـد؛ از جمله:
توجـه بـه برخـی عوامـل کليـدی جريان هـای رسـانه  ای تنـدرو در عـراق که بـه ترويج 

تفرقـه بيـن شـيعه و اهـل سـنت و ... در ايـن ايـام مي پردازند.
تبييـن اهـداف راهپيمايی اربعيـن برای شـخصيت  های تأثيرگذار جهانی با اسـتفاده از زبان 
آنهـا؛ توجـه بـه اقداماتي مانند بيانيه االزهر در پيروي از خبرسـازی گسـترده رسـانه های عربی 
دربـاره صـدور فتـوای رهبـر انقـالب بر حضـور ايرانيـان در اربعين بـه جای حج، نشـان داده 

اسـت کـه عمـوم اهل سـنت يا از ايـن حرکت بی اطالع هسـتند يـا ديدگاهي منفـی دارند. 
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بـه نظـر می رسـد، دسـت کم: در کنفرانـس وحـدت اسـالمی هـم دليـل شـرکت نکردن 

ايرانيـان در حـج 95 تشـريح شـود و هـم راهپيمايی اربعين و فلسـفه، مشـروعيت و اهداف 

آن، بـه زيبايـی توضيح داده شـود. 

3. بايـد رايزن هـای فرهنگـی ايـران و عـراق بـه توجيـه شـخصيت ها، گروه هـای مرجـع و 

رسـانه های کشـورهای محل مأموريت خود بپردازند، ازاين رو، ضروری اسـت، شـرح وظايف، 

پيشـنهاد چگونگی طرح مسـئله و مقاالتي مناسـب براي روشـنگری تهيه و ارسـال گردد. 

4. اسـتفاده گسـترده از شـبکه  های اجتماعی بين المللی، از ديگر راه ها اسـت. الزم اسـت 

سـه نـوع مبّلغ در اين بـاره به کار گرفته شـود:

الـف( افرادی آموزش ديده و حرفه  ای اسـتخدام شـوند و ايـن کار را بر عهده گيرند. نظارت 

و مديريـت دو گـروه زيـر نيـز برعهـده اين گروه خواهـد بود. بـرای اين  کار، کارشناسـان زبان 

بين الملـل بعثه رهبری و سـازمان فرهنـگ و ارتباطات، گزينه هاي خوبي هسـتند. 

ب( فعـاالن بومـی همچـون طالب غير ايرانـی جامعة المصطفی9 العالميـة و ... در اين 

زمينه کارآمد هسـتند.

ج( راه انـدازی سيسـتمی بـراي جوانـان عالقه منـد و مسـلط به زبانـي کـه در راهپيمايی 

هسـتند، شناسـايی شـوند و با آموزش های راه دور و پي درپي و نيتی الهی، در اين شـبکه ها 

حاضـر شـوند و در ايجـاد ارتباطاتـي بين المللی و هدفمنـد، گام بردارند. 

سيسـتمی جامـع بـرای ثبـت و ارزيابـي هوشـمند تمـام فعاليت هـا، اعـم از روش  هـای 

تبليغـی، انتقـال تجـارب، بازخوردهـا و ...، بـا کمترين حضور فيزيکی، اين مسـير را بسـيار 

همـوار مي کنـد.

در انتهـا بايـد ايـن سـؤال را مطرح کرد کـه اگر برای اربعين سـال آينده، رسـانه های جهان 

در اختيـار مـا باشـد، چـه محتوا هايـی مطابق با ديگـر فرهنگ ها آمـاده کرده ايم تا ارائـه کنيم؟!

گروه هـای  انديشـه ورز از اکنـون بايـد مهندسـی پيـام و تدويـن محتوای غنـی جهانی را 

آغـاز کننـد. در ايـن راه، مي تـوان از پيام هـای زيـر نيـز بهـره گرفت: 
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»مسـلمانان منـادی وحـدت و صلح« هسـتند؛ آنان در ميان آتش خشـونت و تروريسـم، 
آرام  تريـن و صلح آميز تريـن تجمـع جهانـی را برگـزار می کنند.

»آشـنايی بـا حسـين بـن علی8« آغـاز دلدادگی و گام برداشـتن در مسـير ظلم سـتيزی 
اسـت. تبييـن شـخصيت امام حسـين7 و قيام، آزادمنشـی، بزرگـواری و مظلوميت ايشـان، 

آزادی خواهـان جهـان را جـذب مي کند.

معرفـی »معنويـت ناب بـرای کمبود معنـوی جهانی« و نهادينه سـازی فرهنگ 
حسـینی در زندگی روز انه؛

جلوه هـای عمومـی و مردمـی، پذيرايـی بی ريا، متنوع  تريـن، خودجوش  تريـن و رايگان  ترين 
ميزبانی و ميزبانان، پرشـور ترين و عاشـقانه  ترين همايش انسـانی و متنوع  ترين ترکيب جمعيتی، 
نشـانه های پايه گـذاری تمـدن بـزرگ اسـالمی اسـت؛ براي نمونـه، بازتـاب تصوير نوشـته های 
تبليغاتـی و بنرهايـي بـا موضـوع صلـح، تأثير شـگرفي در انتقال اين مفهوم اسـت کـه اربعيني ها 
بـرای فتـح نيامده انـد! تهيـه و تدويـن تصاويـر و کليپ هـای خاصـی از راهپيمايی اربعيـن مانند 
جانبـازی کـه در حال پياده روی اسـت يا فرزندی کـه مادر خود را بـر دوش مي برد، صحنه  هايی 

ارزشـی، جذاب و جهان شـمول اسـت که احساسـات و عواطف بشـري را تحريـک می کند. 

جمع بندی
بي شـک در سـال های آينـده توجـه رسـانه های بين المللـی بـه اربعيـن افزايـش خواهـد 
يافـت. ايـن توجه با رويکـردی تحريف گرايانه همچون حاشـيه ها، اختالفـات درون مذهبی، 
خرافـات و...، همـراه اسـت. هنـر، آن اسـت کـه آن قـدر حضـور رسـانه های واقعيت جـو و 
همسـو زياد شـود کـه احتمال تحريـف، کاهش يابـد. همچنين بايـد تمام ظرفيت هـای قيام 
امـام حسـين7 و پيـاده روی اربعيـن، به تناسـب فرهنگ ها بازشناسـی و تدوين شـود. بايد 
هـم بعـد عاطفـی و هـم بعـد فکـری ايـن جريـان بـزرگ مردمـی را تعميـق داد کـه راه آن، 
عمـق دادن بـه مفاهيـم اسـت و هم توجه داشـت کـه تکراری شـدن موضوعـات و مفاهيم، 

آسـيب زا است. 
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مسـتندهای هوشـمند و خالقانـه و برنامه سـازی های تصويـری، می توانـد شـکل کار را بـه 
صـورت مطلوبـی ارتقـا دهـد. سـاخت فيلم های سـينمايی و مسـتند با موضـوع رخدادهـاي اين 
مسـير و کسـانی که متحول می شـوند، راهکاری برای گسـترش فرهنگ پياده روی اربعين اسـت.
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