شیوه مواجهه رسانهها با پدیده
اربعین با تأکید بر راهبردهای
راهپیمایی اربعین

روزبه برکترضایی

چکیده
اربعیـن روز «زیـارت» اسـت .ایـن زیـارت ميتوانـد همچـون یـک رسـانه و نمـادي از
قـدرت ژئوپلیتیـک ،نقشآفرينـي کنـد و بازتـاب درسـت آن در رسـانهها ،فرصتـی نـو
بـرای جهان اسلام اسـت.
رسـانههای بيگانـه در ابتـدا به سانسـور خبری پدیـده اربعین پرداختند اما در سـالهای
بعـد ،بـا اشـاره بـه موضوعـات حاشـیهای یـا قاببنـدی آن ،تنهـا بُعـدي کوچـک از این
پدیـده بـزرگ را نشـان دادنـد؛ در سـال گذشـته ( )1395نیـز برخی با برچسـب زدن و
ادعـای دروغ ،بـا اربعیـن مواجـه شـدند .آینـده را نمیتـوان بـا ايـن خـط مشـي خبری
طـی کـرد؛ چراکـه از طرفـي ریـزش مخاطـب را بـه دنبـال دارد و از طرفی ،رسـانههای
جایگزیـن بـا پوشـش اخبـار و برطـرف کردن نیـاز مخاطب ،رسـانههای اصلـی را مجبور
بـه چنيـن پوششـي ميکنند.
از اکنـون بایـد ظرفیتهـای قیـام امـام حسـین 7و پیـادهروی اربعیـن را بـه فراخـور
فرهنگهـا بازشناسـی و تدویـن کرد .در اينباره ،سـاخت مسـتندهای هوشـمند و خالق
و برنامهسـازیهای تصویـری باعـث پيشـرفت خواهـد بود.

کلیدواژگان :امام حسین ،7کربال ،اربعین ،پیادهروی ،رسانه
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درآمد
زیـارت اباعبـداهلل الحسـین 7در تمام روزهاي سـال ،فضیلت بسـیاري دارد( .حـر عاملی،

1414ق ،ج ،14ص )428-442امـا زیـارت اربعیـن سـاالر شـهیدان ،بـه دلیـل وجـود زیارتنامـه
مأثـور (طوسـی1365 ،ش ،ج ،۶ص )۱۱۳از امـام صادق 7و فرمایش امام حسـن عسـکری ،7که
ايـن زيـارت یکـی از عالئم پنجگانـه مؤمـن اسـت( ،حـر عاملـی1414 ،ق ،ج ،10ص 1)373اهمیت

ویـژهای دارد .امـام صادق 7دربـاره پیادهروی اربعیـن میفرماید« :إِ ْن ک َ ِ
َـب اهللُ َل ُه
َان َماشـی ًا َکت َ
ـو ٍه َح َسـنَ ًه َو َمَى َعنْـ ُه َسـ ِّی َئ ًة»؛ (ابـن قولویـه1413 ،ق ،ص« 2)۱۳۴اگر پياده باشـد ،خداوند به هر
بِـک ُِّل ُخ ْط َ

قدمـى کـه برمـىدارد ،یک حسـنه برایـش مينويسـد و یک گنـاه از او محـو مىکند».

ـار ُة ْ َ
خ ٌسَ :ص َلا ُة ْال ِْحدَ ی َو ْ َ
ـات ْ ُالؤْ ِمنِ َ ْ
ال ْر َب ِع َ
ال ْم ِس َ
ين َو ال َّت َخ ُّت ُم ِف
 .1امـام حسـن عسـکري 7ميفرمايـد« :عَ َل َم ُ
ين َو ِز َي َ
الر ْحـن َّ
ب (ِمْسِب اهللِ َّ
ين َو ْ َ
ير ْ َ
البِ ِ
ا ْل َي ِم ِ
ال ْه ُر ِ
الرحِيمِ )»؛ «عالمتهاي مؤمن ،پنج چيز اسـت :پنجاهویک رکعت
ين َو َت ْع ِف ُ
ِ
الر ْحن َّ
نمـاز ،زيارت اربعين ،انگشـتر در دسـت راسـت کردن ،پيشـاني بـر خاکنهـادن و (ِمْسِب اهللِ َّ
الرحِيـمِ ) را بلند گفتن.
ِ
لي! ُز ِر ْ ُ
اب؟ َق َ
ين َو َل تَدَ ْعهُ»َ .ق َ
ـن َأ ِب عَ ْب ِد اهللَِ ،7ق َ
ـن عَ ِ ِّ
الَ « :يا عَ ِ ُّ
ال َْس َ
الُ :ق ْل ُت َمـا ِلَ ْن َأ َتا ُه ِم َن الث ََّـو ِ
الَ « :م ْن
لي ْبـنِ َم ْي ُمو ٍن عَ ْ
 .2عَ ْ
ـع َل ُه َد َر َج ًةَ .فـإِ َذا َأ َتـا ُهَ ،و َّك َل ُ
َـب ُ
اهلل بِ ِ
اهلل َلـ ُه بِ ُ
َأ َتـا ُه َم ِ
ـه َم َل َك ْ ِ
ي َي ْك ُت َبـا ِن َما َخ َر َج
ـك ِّل ُخ ْط َو ٍة َح َسـ َن ًة َو َ َمي عَ ْن ُه َسـ ِّي َئ ًة َو َر َف َ
اشـي ًا َكت َ
ـن ِف ِ
ش َو َل َغ ْ َي َذلِ َ
ـن َ ٍّ
ـن َخ ْ ٍ
ْصر َف َودَّعُ ـو ُه َو َقا ُلواَ :يـا َو ِ َّل اهللِ َمغْ ُفـور ًا َل َك
ـكَ .فإِ َذا ان َ َ
ـن ِف ِيه ِم ْ
ير َو َل َي ْك ُت َبـا ِن َمـا َ ْي ُر ُج ِم ْ
يـه ِم ْ
ِم ْ

َّار بِ َع ْينِ َـك َأ َبد ًا َو َل َت َـر َاك َو َل َت ْط َع ُم َك َأ َبد ًا»؛
َأن َ
ـن ِح ْ
ْـت ِم ْ
ـز ِب اهللِ َو ِح ْز ِب َر ُسـولِ ِه َو ِح ْز ِب َأ ْهلِ َب ْي ِت َر ُسـولِهَ ،و اهللِ َل َت َري الن َ
علـي بـن ميمـون صائـغ ،از حضـرت امام صـادق 7نقل كـرده كه آن حضـرت فرمود« :اي علـي! قبر حسـين 7را زيارت

كـن و تـرك مكـن» .عـرض كـردم :ثواب كسـي كـه آن حضـرت را زيـارت كند چيسـت؟ فرمود« :كسـي كـه آن حضرت
را پيـاده زيـارت كنـد ،خداونـد بـه هـر قدمـي كـه بر مـيدارد ،يك حسـنه برايش مينويسـد يـك گنـاه از او محـو ميکند و
مقامـش را يـك درجـه بـاال ميبـرد؛ وقتـي بـه زيـارت رفـت ،حق تعالـي دو فرشـته را مـوكل او ميکند كـه هر خيـري که از
دهـان او خـارج ميشـود را بنويسـند و آنچه بدي اسـت ،ننويسـند؛ وقتي برگشـت ،وداع ميکنند و بـه وي ميگويند :اي ولي
خـدا! گناهانـت آمرزيـده شـد و تـو از حـزب خـدا و حـزب رسـول او و حزب اهلبيت رسـولش هسـتي .به خدا سـوگند که
هرگـز آتـش را بـه چشـم نخواهـي ديـد و آتـش نيز هرگز تـو را نخواهد ديـد و تـو را طعم ه خـود نخواهد کرد.
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ابـن قولویـه در قـرن چهارم هجرى ،کتاب شـریف کامل الزیـارات ،که روایـات فراوانی
دربـاره زیـارت اباعبـداهلل الحسـین 7دارد ،گـردآوری کـرده اسـت( .همو ،بـاب  40تا )45
حر عاملی در وسـائل الشـيعه باب مسـتقلی با نام «اسـتحباب المشـی الی زيارة الحسـین7

تدويـن کـرده اسـت( .حـر عاملـی1414 ،ق ،ج ،14ص )428-442اسـتحباب پیـادهروی اربعین هم به
حکـم اولـی (همـان ،ج ،12ص ،48بـاب  ،56کتـاب الحـج ،ابـواب مزار و مایناسـبه) و هم بـه حکم ثانوی در
بیـن فقها ثابت اسـت( .مفیـد1413 ،ق ،ص52؛ طوسـی1365 ،ش ،ج ،6ص ،52ح)201

رسـاندن پیام عاشـورا و اربعین ،رسـالتی زینبوار اسـت .حضرت زینب 3در صبحگاه
پـس از عاشـورای سـال  61هجـری ،آنـگاه کـه چشـم مبـارک امام سـجاد 7بـه پیکرهای
بیسـر افتـاد ،فرمود:
ای یـادگار جـد و پـدر و بـرادرم! بـه خدا سـوگند آنچه که پیـش آمده ،تعهـدی بوده که
خداونـد از جـد و پـدرت گرفتـه و او از مردمانـی میثـاق و عهـد گرفتـه اسـت کـه فراعنه
ایـن زمیـن ،آنـان را نمیشناسـند ولی آنـان در بین سـاکنان آسـمانها معروفنـد .آنان این
پیکرهـای پارهپـاره و ایـن بدنهـای بـه خـون آغشـته را جمـعآوری و دفـن خواهند کرد
و در ایـن سـرزمین بـرای پدرت که سـاالر شـهیدان اسـت ،پرچمـی خواهند افراشـت که
در گسـتره زمان و گذشـت شـب و روز ،آثارش محو نميشـود و فرسـوده نخواهد شـد.
پیشـوایان کفـر بـراي نابودیاش خواهند کوشـید که جز رشـد و اعتلاي آن پرچم ،اثری
نخواهد داشـت( .موسـوی مقـرم۱۳۸۷ ،ش ،ص)۳۹۶

اربعیـن روز «زیـارت» اسـت .زیـارت روز و ظهـر اربعیـن را میتوان همهگیـر و جهانی
کـرد .ایـن زیـارت میتوانـد بـه انـدازه یـک رسـانه و نمـاد قـدرت ژئوپلیتیـک نقشآفرين
باشـد و بازتـاب درسـت آن در رسـانهها فرصتـی نـو بـرای جهان اسلام ايجـاد ميکند.
در سـالهاي گذشـته ،ضعـف علمـی فضـای رسـانهای کشـور و برخـورد منفعالنـه
رسـانههای بینالمللـی ،این پدیده را از داشـتن پوشـش رسـانهای مناسـب در جهـان محروم
کـرده اسـت .رسـانههای غربی سـعی دارند بـا پوشـاندن اخبـار و تصاوير پیـادهروی بزرگ
اربعیـن ،از ارزش آن بکاهنـد.
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در ایـن مقالـه بـه بازشناسـی روش برخـی رسـانههای نوشـتاری ،دیـداری ،گفتـاری و
مجـازی دشـمن ،در برخـورد با این پدیـده ميپردازيم و روشهـا و راهبردهای تقویت نفوذ
مراسـم اربعیـن را ارائـه ميدهیم.
آمار حضور زائران و خبرنگاران در اربعین
بـر اسـاس آمارهـای فرمانـداری کربلا 27 ،میلیـون نفـر در مراسـم اربعین سـال 1395
شـرکت کردنـد کـه از ایـن جمعیـت  17/5میلیـون زائـر عراقـي و  8/5میلیـون نفـر زائـر
ی بودنـد .زائران ایرانـی اربعين ،در پنج
خارجـی بودنـد؛  60درصـد از زائران خارجـی ،ایران 
سـال گذشـته رشـد بسـیاري داشـتهاند .اين تعداد ،در سـال  ،۹۰هشـتاد هزار نفر ،سـال ،۹۱
چهارصد و هشـتاد هزار نفر ،سـال  ،۹۲هشـتصد هزار نفر ،سـال  ،۹۳يک میلیون و دويسـت
هـزار نفـر ،سـال  ،۹۴يـک میلیون و هفتصد هـزار نفر و در سـال  ،۹۵دو میلیون و دويسـت
هـزار نفر بوده اسـت.
خبرنـگاران حاضر در مراسـم اربعین سـال گذشـته ،ششـصد نفـر برآورد شـده که 150
نفـر از صـدا و سـیما و کمتـر از پنجـاه نفـر از خبرگزاریهای و رسـانههای مکتـوب ایرانی
بودنـد و بيشـتر بـه صورت خودجـوش و بدون سـاماندهی و ايجاد بسـترهای فنی و رفاهی
اولیـه در اين مراسـم شـرکت کردهاند.
شگرد رسانههاي بيگانه در مراسم اربعین
در اربعیـن سـال  ،1395بیشـتر رسـانههای جریـان اصلـی ،از نمايـش مراحـل پيشـين
مراسـم اربعیـن و حیـن 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 ایندیپندنـت انگلسـتان با عنوانـی بـزرگ ،از اجتماع میلیونی شـیعیان
در کربلا بـراي مراسـم اربعیـن خبـر داد و در ادامه ،به عملیـات انتحاری داعش اشـاره کرد.
ايندينپدنـت عکسهايـي نيـز در البـهالی ایـن گـزارش چـاپ کـرد .روزنامههـای مشـهور
38

فصلنامه فرهنگ زيارت

امریکایـی ماننـد نیویورک تایمز ،کریسـتین سـاینس مانیتور و واشـنگتن پسـت نیز به همین
شـيوه برخـورد کردنـد .برخـی دیگر بـا ادعاهـای دروغ ،در تحریـف این پدیده کوشـيدند؛
ً
مثلا ،روزنامـه ّ
الشـرق األوسـط عربسـتان ،کـه در لنـدن منتشـر میشـود ،ادعا کرد بـه گفته
سـخنگوی سـازمان بهداشـت جهانـی ،در سـال گذشـته ،زائران ایرانـی به آزار جنسـی زنان
عراقـی پرداختهانـد .خبرگـزاری فرانسـه اعلام کرد کـه مقامات سـازمان بهداشـت جهانی،
ایـن ادعـای روزنامـه عربسـتانی را تکذیـب کردند .بدیـن ترتیبّ ،
الشـرق األوسـط ،ناگزیر
1

اعلام کـرد خبرنـگارش را اخـراج کـرده تـا اعتبار خـود را از دسـت ندهد.
مهمترین شگردهای رسانههای غربی و عربی درباره اربعین عبارتند از:
پنهانکاري و سانسور خبری؛

پرداختـن بـه موضوعاتـي ماننـد موصـل و داعـش در سـال  95و عاقالنه نبودن سـفر به
دليـل ناامنـي عـراق ،یـا جایگزینـی اربعین به جـای حج؛
قاببندی 2،و نشان دادن تنها بُعدي کوچک از یک موضوع بزرگ؛
برچسـب زدنهايـي همچـون معرفـي راهپیمایـی اربعیـن بـه عنـوان اقدامـي ایرانـی یـا
حرکتـی بـرای ایجـاد اختلاف مذهبـی و طایفـهای؛
خبرگـزاری اسـپوتنیک روسـیه در توصیـف برجسـته مراسـم اربعیـن نوشـت« :ایـران
کربال را به رخ عربسـتان میکشـد» .از سـوي ديگر ،شـیطنت رسـانهای الشـرق األوسـط در
اتهامزنـی ادامـه داشـت.
عـدم اشـاره بـه چرایـی اين موضـوع که چنين جمعیـت میلیونی ،چـرا با وجـود ناامنی،
نبـود زیرسـاختهای رفاهـی و در عصـر تکنولوژی و رفاه ،سـختی کیلومترهـا راه را تحمل
میکننـد و هـدف و پیـام این جمعیت چیسـت.
1.http://www.isna.ir/news/95090100119.
2.Wire framing.
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اصول راهبردی راهپیمایی اربعین
بـا مطالعـات میدانـی و گفتوگـو با شـخصیتهای مؤثر ،به نظر میرسـد برای پایدار شـدن
ایـن حرکـت بـزرگ و خودجـوش ،بايد چند اصل راهبـردی را در همه شـرایط در نظر گرفت:
اول ،مدیریـت خُ ـرد بـر عهـده مـردم باشـد و هرگـز دولتهـا در آن دخالـت نکننـد؛
افتخـار میزبانـی و سـاماندهی نبایـد از عراقیها سـلب شـود .ایـران هدایت ،انتقـال تجارب
و پشـتیبانی را بـر عهـده گيرد و پشـتیبانیهای زیرسـاختهای اطالعرسـانی الزم ،به همت
دولـت و بـا همیـاری گروههـای مردمنهـاد فراهم شـود.
دوم ،اربعیـن نماد وحدت مذاهب اسلامی و ادیان اسـت؛ گزارشهای تاریخی فراوانی
گواه بر اقامه عزا و تکریم حضرت اباعبداهلل 7از سـوی اهل سـنت اسـت .برجستهسـازی
حضـور اهلسـنت و دیگـر ادیـان فشـار رسـانهای مبنـي بـر تبلیـغ بدعتگذاری شـیعه را
ميکاهد.
سـوم ،اربعین نماد استکبارسـتیزی و دفاع از مظلوم اسـت؛ بنابراين طرح مسـئله فلسطین
و صهیونیسـم یـا جریانهـای تکفیری مانند داعـش در این اجتماع بزرگ ،ضروری اسـت.
راهبردها
تأثیـر بيشـتر اربعیـن در بيـن سـایر ملـل و اسـتفاده از فرصتهـای رسـانههای جهانی،
نيازمنـد راهبردهایـي اسـت کـه در ادامـه بـه آنها اشـاره ميشـود.
حضـور خبرنـگاران خارجـی در ایـن مراسـم میتواند منجر بـه القاي باورهـای مذهبی
و سیاسـی عامیانـه ،بـه جـای اصـول مذهبـی صحیـح شـود .از طرفـی ،اسـتفاده از امکانات
خبرنـگاران خارجـی ،شـعاع درخشـنده اربعیـن را چنـد برابری نمایـد .ازايـنرو ،دعوت از
رسـانهها و خبرنـگاران مسـتقل و مستندسـازهای تأثیرگـذار داخلـی و خارجـی (شـون پن
و )...مفیـد خواهـد بود.
همـکاری جمهـوری اسلامی ایران با سـازمانهای دولتـی عراق بـراي چگونگی دعوت
خبرنـگاران خارجـی و فراهـم کـردن امکانـات الزم بـرای آنها ،ضـروری اسـت .ايجاد يک
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سـتاد رسـانهای متمرکـز بیـن ایران ،عـراق و دیگر کشـورهای حاضـر در مراسـم اربعین ،به
ايـن مهـم کمـک ميکند.
تشـکیل «گروهـای اندیشـهورز» ميتوانـد بـا کالننگـری ،دانشمحـوری ،نـوآوری،
فرصتیابـی و فرصتسـازی ،مهندسـی فرهنگـی و تبلیغـات بینالمللـیِ ایـن مراسـم را بر
عهـده گيـرد و راهبردهـا و برنامههـای کارآمـدي را طراحـی کنـد.
يافتـن نقـاط مشـترک با عـراق در تبلیغـات مانند همکاری در مستندسـازی بیـن ایران و
عـراق با اهـداف مختلـف و محور وحـدت و مودت.
برداشـتن شـکاف فکـری عجـم و عـرب با اتصـال يا ادغـام هیئتهـای مردمـی ایران و
عـراق ،کـه امری پسـندیده خواهـد بود.
ارتقـای رادیـو اربعیـن بـا بخشهـای انگلیسـی ،عربـی ،پاکسـتانی و  ...بـرای جـذب
مخاطبـان غیـر ایرانـی؛ همچنین برگزاري مسـابقه عکس ،داستاننویسـی و مستندسـازی در
ایـران ،عـراق و سـایر کشـورها بـا همیـاری رایزنهـای فرهنگـی ایـران و عراق.
اسـتفاده از تکنولـوژی روز و نرمافزارهـای مـدرن ماننـد اپلیکیشـنهای تلفـن همـراه،
ی بـا پهبـاد ،بنرهـای دیجیتالـی ،انعـکاس اخبـار حضـور ملتهـای مختلـف بـا
فیلمبـردار 
پرچمهـای رنگارنـگ.
اربعیـن روز زیـارت اسـت و میتـوان آن را فراگیـر و جهانـی کـرد تـا در ايـن روز
مسـلمانان ،در هر نقطهای از جهان ،به یاد امام حسـین 7باشـند .بدیهی اسـت فعالیتهای
رسـانهای مناسـبی نيـز در ايـن بـاره تشـکیل خواهد شـد؛ از جمله:
توجـه بـه برخـی عوامـل کلیـدی جریانهـای رسـانهای تنـدرو در عـراق که بـه ترویج
تفرقـه بیـن شـیعه و اهـل سـنت و  ...در ایـن ایـام ميپردازند.
تبییـن اهـداف راهپیمایی اربعیـن برای شـخصیتهای تأثیرگذار جهانی با اسـتفاده از زبان
آنهـا؛ توجـه بـه اقداماتي مانند بیانیه االزهر در پيروي از خبرسـازی گسـترده رسـانههای عربی
دربـاره صـدور فتـوای رهبـر انقلاب بر حضـور ایرانیـان در اربعین بـه جای حج ،نشـان داده
اسـت کـه عمـوم اهل سـنت يا از ایـن حرکت بیاطالع هسـتند یـا ديدگاهي منفـی دارند.
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بـه نظـر میرسـد ،دسـتکم :در کنفرانـس وحـدت اسلامی هـم دليـل شـرکت نکردن
ایرانیـان در حـج  95تشـریح شـود و هـم راهپیمایی اربعین و فلسـفه ،مشـروعیت و اهداف
آن ،بـه زیبایـی توضیح داده شـود.
 .3بايـد رایزنهـای فرهنگـی ایـران و عـراق بـه توجیـه شـخصیتها ،گروههـای مرجـع و
رسـانههای کشـورهای محل مأموریت خود بپردازند ،ازاينرو ،ضروری اسـت ،شـرح وظایف،
پیشـنهاد چگونگی طرح مسـئله و مقاالتي مناسـب براي روشـنگری تهیه و ارسـال گردد.
 .4اسـتفاده گسـترده از شـبکههای اجتماعی بینالمللی ،از ديگر راهها اسـت .الزم اسـت
سـه نـوع مب ّلغ در این بـاره به کار گرفته شـود:
الـف) افرادی آموزشدیده و حرفهای اسـتخدام شـوند و ایـن کار را بر عهده گیرند .نظارت
ن کار ،کارشناسـان زبان
و مدیریـت دو گـروه زيـر نیـز برعهـده این گروه خواهـد بود .بـرای ای 
بینالملـل بعثه رهبری و سـازمان فرهنـگ و ارتباطات ،گزينههاي خوبي هسـتند.
ب) فعـاالن بومـی همچـون طالب غیر ایرانـی جامعةالمصطفی 9العالميـة و  ...در اين
زمينه کارآمد هسـتند.
ج) راهانـدازی سیسـتمی بـراي جوانـان عالقهمنـد و مسـلط به زبانـي کـه در راهپیمایی
هسـتند ،شناسـایی شـوند و با آموزشهای راه دور و پيدرپي و نیتی الهی ،در این شـبکهها
حاضـر شـوند و در ايجـاد ارتباطاتـي بینالمللی و هدفمنـد ،گام بردارند.
سیسـتمی جامـع بـرای ثبـت و ارزيابـي هوشـمند تمـام فعالیتهـا ،اعـم از روشهـای
تبلیغـی ،انتقـال تجـارب ،بازخوردهـا و  ،...بـا کمترين حضور فیزیکی ،اين مسـير را بسـيار
همـوار ميکنـد.
در انتهـا بايـد ايـن سـؤال را مطرح کرد کـه اگر برای اربعین سـال آینده ،رسـانههای جهان
در اختيـار مـا باشـد ،چـه محتواهایـی مطابق با دیگـر فرهنگها آمـاده کردهايم تا ارائـه کنيم؟!
گروههـایاندیشـهورز از اکنـون بايـد مهندسـی پیـام و تدویـن محتوای غنـی جهانی را
آغـاز کننـد .در ايـن راه ،ميتـوان از پیامهـای زيـر نیـز بهـره گرفت:
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«مسـلمانان منـادی وحـدت و صلح» هسـتند؛ آنان در میان آتش خشـونت و تروریسـم،
آرامتریـن و صلحآمیزتریـن تجمـع جهانـی را برگـزار میکنند.
«آشـنایی بـا حسـین بـن علی »8آغـاز دلدادگی و گام برداشـتن در مسـیر ظلمسـتیزی
اسـت .تبییـن شـخصيت امام حسـین 7و قیام ،آزادمنشـی ،بزرگـواری و مظلومیت ايشـان،
آزادیخواهـان جهـان را جـذب ميکند.
معرفـی «معنویـت ناب بـرای کمبود معنـوی جهانی» و نهادینهسـازی فرهنگ

حسـینی در زندگی روزانه؛

جلوههـای عمومـی و مردمـی ،پذیرایـی بیریا ،متنوعتریـن ،خودجوشتریـن و رایگانترین
میزبانی و میزبانان ،پرشـورترین و عاشـقانهترین همايش انسـانی و متنوعترین ترکیب جمعیتی،
نشـانههای پایهگـذاری تمـدن بـزرگ اسلامی اسـت؛ براي نمونـه ،بازتـاب تصوير نوشـتههای
تبلیغاتـی و بنرهايـي بـا موضـوع صلـح ،تأثير شـگرفي در انتقال اين مفهوم اسـت کـه اربعينيها
بـرای فتـح نیامدهانـد! تهیـه و تدویـن تصاویـر و کلیپهـای خاصـی از راهپیمایی اربعیـن مانند
جانبـازی کـه در حال پیادهروی اسـت یا فرزندی کـه مادر خود را بـر دوش ميبرد ،صحنههایی
ارزشـی ،جذاب و جهانشـمول اسـت که احساسـات و عواطف بشـري را تحریـک میکند.
جمعبندی
بيشـک در سـالهای آینـده توجـه رسـانههای بینالمللـی بـه اربعیـن افزایـش خواهـد
یافـت .ايـن توجه با رویکـردی تحریفگرايانه همچون حاشـیهها ،اختالفـات درونمذهبی،
خرافـات و ،...همـراه اسـت .هنـر ،آن اسـت کـه آنقـدر حضـور رسـانههای واقعیتجـو و
همسـو زیاد شـود کـه احتمال تحریـف ،کاهش یابـد .همچنین بايـد تمام ظرفیتهـای قیام
امـام حسـین 7و پیـادهروی اربعیـن ،به تناسـب فرهنگها بازشناسـی و تدوین شـود .بايد
هـم بعـد عاطفـی و هـم بعـد فکـری ایـن جریـان بـزرگ مردمـی را تعمیـق داد کـه راه آن،
عمـق دادن بـه مفاهیـم اسـت و هم توجه داشـت کـه تکراری شـدن موضوعـات و مفاهیم،
آسـیبزا است.
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مسـتندهای هوشـمند و خالقانـه و برنامهسـازیهای تصویـری ،میتوانـد شـکل کار را بـه
صـورت مطلوبـی ارتقـا دهـد .سـاخت فیلمهای سـینمایی و مسـتند با موضـوع رخدادهـاي این
مسـیر و کسـانی که متحول میشـوند ،راهکاری برای گسـترش فرهنگ پیادهروی اربعین اسـت.

فهرست منابع
1.1ابن قولویه ،جعفر بن محمد (1413ق) ،کامل الزيارات ،نجف اشرف ،انتشارات المرتضویة.
2.2حر عاملی ،محمد بن حسن (۱۴۱۴ق) ،وسائل الشيعه ،قم ،انتشارات آ لالبیت.:
3.3شیخ صدوق ،محمد بن على (۱۳۹۸ق) ،التوحيد ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4.4طوسـی ،محمـد بـن حسـن (1365ش) ،تهذيـب االحـکام ،سـید حسـن موسـوی خرسـان ،تهـران ،دار
الكتـب االسلامیة ،چـاپ چهـارم.
5.5طوسی ،محمد بن حسن (1411ق) ،مصباح المتهجد ،بیروت ،مؤسسة فقه الشیعه ،چاپ اول.
6.6مفیـد ،محمـد بـن محمـد (1413ق) ،کتـاب المـزار ،تحقیـق :محمدباقـر ابطحی ،قـم ،کنگـره جهانی
هـزاره شـیخ مفید.
7.7موسوی مقرم ،عبدالرزاق (1387ش) ،مقتل الحسين ،تحقیق :مهدی انصاری قمی ،قم ،دلیل ما.

سایتها
1.1خبرگزاری جمهوری اسالمی ،ایرنا ،چهاردهم آذر  ،1394کد خبر (.81865091 )5028512
2.2خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا ،یکم آذر  ،۱۳۹۵کد خبر .95090100119
3.3روزنامه آفتاب یزد ،گروه اجتماعی ،چهاردهم آذر  ،1394کد خبر .27-20831
4.4شبکه العالم13-12-2014 ،؛ کد خبر .1657356
5.5شبکه المنار13-12-2014 ،؛ کد خبر .1054711

44

فصلنامه فرهنگ زيارت

