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چکيده

اجتم��اع ميليوني در اربعين حس��يني به عن��وان يکي از آيين هاي دين��ي که به صورت 

جمعي و توأم با احس��اس و داراي هدف برگزار مي ش��ود، نقش ها، ظرفيت ها، مؤلفه ها و 

کارکرده��اي مختلف��ي دارد و آن را مي توان از زواياي مختلفي بررس��ي کرد. يکي از اين 

زوايا، بحث نقش ها و کارکردهاي سياس��ي و اجتماعي اربعين است. اقتدارآفريني، وحدت 

و انسجام بخشي از کارکردهاي سياسي، و هويت بخشي و تقويت روح جمعي از مؤلفه ها و 

کارکردهاي اجتماعي اس��ت. در اين مقاله که در پاسخ به پرسِش »کارکردهاي سياسي � 

اجتماعي و فرهنگي اربعين کدام اند؟« سامان يافته است، به تفکيک در اين سه محور از 

منظر انديشوران معاصر ايراني بيان خواهد شد. شناخت اين کارکردها، آشنايي با ظرفيت 

عظيم اربعين را، به عنوان حرکتي الهي، در پي خواهد داش��ت و به بهره گيري مطلوب از 

آن منجر خواهد شد.

کليدواژهها: اربعين، کارکرد سياسي، کارکرد اجتماعي، کارکرد فرهنگي.
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مقدمه

ــيني در طول تاريخ نقش بسزايي در حيات شيعه داشته اند؛ چنان که اربعين  آيين هاي حس

را مي توان از عوامل گسترش تشيع دانست؛ زيرا در طول تاريخ شيعه، حرم هاي شريف امامان 

ــتن و  ــم، تبليغ و ترويج دين، مبدأ قيام ها و نهضت ها، محل پيمان بس ــوم:، مراکز عل معص

هم قسم شدن براي انقالب ها و جنبش هاي اجتماعي و... بوده است. آيين بزرگداشت اربعين 

در حال حاضر، صفوف شيعيان را درهم تنيده تر مي کند و موجب اقتدار آنان مي گردد. ازاين رو 

شناخت اربعين و پژوهش و ژرف انديشي دربارة کارکردهاي آن اهميت بسياري دارد. 
حضور شيعيان از سراسر جهان در مراسم اربعين، يکي از کم نظيرترين اجتماعات مذهبي 
ــدني مبتني بر قدرت نرم  ــود تا اقتداري وصف ناش جهان را به وجود مي آورد و موجب مي ش
ــود؛ به ويژه اينکه اين مراسم در اوج تهديدات امنيتي گروه هاي  ــيعيان به نمايش گذاشته ش ش
ــود. ولي اين تهديد نه تنها مانع حضور شيعيان در  ــلفيـ  تکفيري چون داعش برگزار مي ش س
عراق نشده است، بلکه اشتياق آنان را براي زيارت اربعين، دوچندان کرده است. اما بايد توجه 
داشت که نبايد تفکرات و ايده هايي را وارد اين منسک کنيم که اين مسير را تغيير دهد و آن 

را از کارکردهاي اصلي اش تهي سازد.
ــت و اگر آثار اربعين را به  ــتاي اين پديده الهي و تاريخي ضروري اس هم افزايي در راس
ــي در تاريخ اسالم و تشيع داشته است. با  ــتي احصا کنيم، مي بينيم که اين حادثه چه نقش درس
توجه به کارکردهاي مهم مراسم ميليوني اربعين حسيني، در اين مقاله به تفکيک به انواع اين 

کارکردها از زبان برخي محققان معاصر ايراني پرداخته مي شود.1 
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1. کارکردهاي سياسي اربعين

ــيعيان و ديگر  ال��ف( اقتدارآفريني در س��ايه وحدت: راهپيمايي اربعين موجب اقتدار ش

ــود. بي ترديد  ــمنان به ويژه جريان هاي تکفيري خصوصًا داعش مي ش ــلمانان در برابر دش مس

ــترش گروه هاي  ــيني در مقطع کنوني و با توجه به گس ــي اربعين حس مهم ترين کارکرد سياس

سلفيـ  تکفيري در کشورهاي منطقه، بسيج سياسي شيعيان است که راهپيمايي بيست ميليون 

ــيج جهان اسالم تبديل کرده است؛ به بيان ديگر اربعين  نفري اربعين را به مصداق قدرت بس

حسيني تبيين هويت جمعي شيعه و کاربرد مناسک مذهبي به عنوان منابع قدرت و فعال شدن 

ــي بزرگ ترين تجمع ديني جهان، وحدت امت  ــي است. مهم ترين پيام سياس آن از نظر سياس

ــايه محبت و ارادت به خاندان مطهر اهل بيت: است؛ چراکه تمام مذاهب  ــالمي در س اس

ــالمي باشد.  ــالمي به محبت اهل بيت: اعتقاد دارند و همين مي تواند محور وحدت اس اس

ــي و ذلت گريزي با ماهيت  ــد که آزادگي، عزت طلب ــان مي ده ــعارهاي مردمي نش توجه به ش

راهپيمايي اربعين پيوند خورده است. لذا اين گردهمايي عظيم که به واقع »رستاخيز حسيني« 

ــغال بيگانه و گروه هاي سلفيـ   ــالت ملي و مذهبي مبتني بر حفظ سرزمين از اش ــت، رس اس

تکفيري را گوشزد مي کند. حضور مردمي در اربعين نشان مي دهد که مکتب حسيني، قابليت 

و قدرت بسياري براي بسيج کردن مردم دارد.1 

نتيجه آنکه مراسم اربعين، افزايش قدرت نرم تشيع، امنيت سازي و ارتقاي وحدت ملي در 

عراق را در پي داشته است. ازاين رو گروه هاي سلفي ـ تکفيري در برابر اين رويداد پراهميت 
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موضع گرفته و به آن واکنش نشان داده اند.1 راهپيمايي اربعين به عنوان يکي از مناسک ديني 

به بسيج سياسيـ  اجتماعي منجر مي شود؛ بسيجي که ابعاد آن اساسًا جهان شمول و فرامذهبي 

است. بدين ترتيب مهم ترين نتيجه آن ارائه تصويري حقيقي از شيعه در سپهر عمومي جهان 

اسالم و همچنين تمام عرصه جهاني است. 

ــن، نمايش امنيت عراق و  ب( نماي��ش امني��ت عراق: برگزاري راهپيمايي صلح آميز اربعي

ــتي داعش و اياالت متحده آمريکاست که يکي در پي  ضربه نمادين همزمان به گروه تروريس

ناامن سازي عراق است و ديگري ايجاد امنيت در عراق را بدون حضور خود ناممکن مي داند. 

ــالمت آميز خود در مراسم  ــت که بدون فرقه گرايي، با حضور مس ــيعيان اس اين قدرت نرم ش

عاشورا و اربعين، بر وحدت و همبستگي ملي در عراق صحه مي گذارند. در واقع همان  طور 

ــمول دارد، پيام هاي سياسي راهپيمايي  ــورا و اربعين ماهيتي فرامذهبي و جهان ش که پيام عاش

اربعين نيز قالب هاي فرقه گرايانه را شکسته و پيام آور صلح، همبستگي و همکاري است. 

ج( وحدت بخشي به جهان اسالم: عبادات و فرايض، افزون بر جنبه فردي و تأثيري که در 

دگرگوني روحي، فکري، اخالقي و رفتاري افراد بر جاي مي نهند، به نوعي با مسائل اجتماعي 

و حقوق جمعي نيز در ارتباط اند. اربعين در اين ميان ازجمله مناسک و آيين هاي اجتماعي است 

که به رغم ماهيت درون مذهبي اش، به دليل فراديني و فرامليتي بودن قيام عاشورا، ظرفيت هاي 

بسياري را براي زمينه سازي تحقق امت واحد اسالمي دارد. 

ــيعي و ايراني نيست؛ بلکه نقطه عطف  پياده روي و برگزاري آيين اربعين صرفًا حرکتي ش

وحدت ميان همه مسلمانان و ايجاد وفاق در جهان اسالم است. اربعين با توجه به کارکردهايي 

که دارد و وفاقي که در جهان اسالم ايجاد مي کند، در راستاي بينش تمدني امام خميني= است؛ 

ــذرد« و اين وحدت و همدلي، اقدامي در  ــان فرمودند: »راه قدس از کربال مي گ چنان که ايش

مقابل تمدن غرب و در راستاي رسيدن به آرمان هاي اسالمي است. 

1..در.واقع.مهم.ترين.راهبردهاي.اين.گروه.ها.و.حاميانشان.در.برابر.راهپيمايي.اربعين،.ناظر.به.تقابل.با.بسيج.سياسي.�.اجتماعي.شيعه.

و.خنثا.کردن.کارويژه.هاي.مذکور.است.
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نتيجه اينکه هم گرايي اسالمي از ديگر کارکردهاي آيين هاي عاشورايي است که در ادبيات 

حسيني، اصالح امت نبوي نام گرفته است. هم سويي اين آيين ها با غرض امام حسين7 که 

ــالمي بود، نمي تواند از نظرها دور نگه داشته شود؛ چنان که امام حسن7 با  حفظ جامعه اس

همين رويکرد به تدبير امور سياسي ـ اجتماعي پرداخت.

گفتني است که از محورهاي اصلي فعاليت هاي رسانه اي و تبليغاتي شبکه بين المللي نظام 

ــلطه، تالش براي شيعي جلوه دادن اين حرکت، و محدود کردن آن در آرمان يک جمعيت  س

مذهبي محدود است. اما حجم راهپيمايي اربعين و آثار جهاني آن انکارناشدني است. حرکت 

عظيم اربعين به مثابه مانور بزرگ اقتدار مکتب تشيع و دين اسالم است که مي تواند قدرت و 

عظمت مسلمانان را به رخ جهانيان بکشد و باعث اتحاد آنان شود.
د( تقويت مناسبات ميان ايران و عراق: مراسم شکوهمند اربعين مي تواند به ترميم برخي 

شکاف هاي ارتباطي مثل کدورت هاي ناشي از جنگ ميان زائران ايراني و عراقي و بهبود بيشتر 
ــته باشد. بي ترديد تقويت و توسعه  ــي اين دو کشور مسلمان کمک شاياني داش روابط سياس
مناسبات دو کشور آثار و برکات بسياري را در پي خواهد داشت و نقش شيعيان در تحوالت 

منطقه اي و بين المللي را بارزتر خواهد کرد. 
ه ( پاسداشت ياد و خاطره امام حسين7: از مهم ترين کارکردهاي آيين اربعين، زنده نگه 

ــين7 و ياران باوفاي اوست که در پرتو شناخت فلسفه قيام و  ــتن ياد و خاطره امام حس داش
شهادت آنان قابل اکتساب است. اين آيين ها تالشي براي زنده نگه داشتن هدف امام است و 
ــرکت کنندگان و کارگزاران بايد يادکرد اين مطلب باشد که قيام امام  ــترين دغدغه ش طبعًا بيش
ــنده  ــو، اربعين مبدأ حرکت جوش براي چه بود و چرا جان خويش را فدا کرد. اما از ديگر س
ــت. از اربعين به اين سوست که تمام  ــدني تبليغ و ترويج فرهنگ حسيني نيز هس و تمام  ناش
همت و تالش اهل بيت: و شيعيان و دوستانشان صرف زنده نگه داشتن ياد و خاطره امام 
حسين7 و ورود در مبارزه اي فرهنگي عليه نظام ستمکار اموي و پس از آن نظام عباسي و 

همه نظام هاي ستمگر در طول تاريخ است. 

اربعين مقطع پايان يافتن اسارت اهل بيت:، کامل شدن رسالت حضرت زينب3 و امام 



فصلنامه فرهنگ زيارت
42

ــجاد7 در رسوا ساختن يزيديان و رساندن پيام سرخ امام حسين7 به گمراهان کوفي و  س

ــت. اربعين، پيام پيروزي حق بر باطل و خون بر شمشير، و آغاز شکل جديدي از  ــامي اس ش

نبرد فرهنگي با طاغوت هاي زمانه است. حادثه عاشورا و بر زمين ريختن خون هاي پاک امام 

حسين7 و ياران قهرمانش، بهترين پشتوانه و سرمايه براي اين مبارزه تمام ناشدني و مستمر 

تا قيام قيامت است. 
ــت: يکي از  ــيعيان اهل بي ــت اربعين در ميان ش و( تقوي��ت هوي��ت ش��يعي: پاسداش

برجسته ترين عوامل تقويت هويت شيعي است. از اربعين است که هويت شيعي جان و قالبي 
تازه مي گيرد و با استمداد از نيروي شگرف عاشورا، ظهور پرقدرتي را در عرصه هاي سياسي، 
فرهنگي و نظامي به نمايش مي گذارد. اربعين، آموزندة اين تفکر الهي است که اگر چه باطلـ  
مانند کفي روي آبـ  ممکن است کوتاه زماني به جوالن و هيجان، افکار عمومي را در دست 
ــارت و انواع بالها کند، اما عاقبت نيک و پيروزي از آن  گيرد و حق طلبان را گرفتار قتل، اس

حق و حق طلبان خواهد بود. 
دستگاه يزيد که با تمام توان براي نابودي حرکت عدالت خواهانه امام حسين7 به ميدان 
ــت خود اعتراف کرد و اهل بيت: را با احترام به سوي مدينه  آمده بود، در اربعين به شکس
ــتيم که با الهام از قيام امام و  ــاهد قيام ها و حوادثي هس ــاخت. از اين زمان به بعد ش روانه س
ــاخت.  يارانش، عرصه را بر حکومت اموي تنگ کرد و آرام آرام زمينه نابودي آن را فراهم س
ــام توابين، قيام مردم مدينه و قيام مختار بن ابي عبيد ثقفي در امتداد همين خط پديد آمد و  قي

لرزه بر  اندام حکومت جبار اموي انداخت.
ــيعه با پاسداشت اربعين، پيروزي امام حسين7 و يارانش را فرياد مي زند. اگر چه در  ش
ــهادت امام و يارانش مي گريد و از جنايت هايي که بر اهل بيت رفته است  ــورا در غم ش عاش
ــل بيتش را به نظاره  ــهادت طلبي و جان بازي امام و اه ــه مي کند، اما در اربعين، نتيجه ش موي
ــيند. اربعين، شايسته تکريم و بزرگداشت است؛ زيرا اربعين، ثمره عاشوراست و آنچه  مي نش

امام حسين7 در عاشورا آغاز کرد، در اربعين به بار مي نشيند.

ــان  ــت و به انس ز( بازخواني حادثه خونين عاش��ورا: اربعين اولين نقطه بعد از عاشوراس
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فرصت مي دهد تا حادثه عاشورا را بازخواني کند. واقعه کربال به قدري عظيم است که آن را در 

روز عاشورا نمي توان بررسي کرد. بنابراين براي بازخواني به ايام ديگري نياز دارد و مهم ترين 

اين ايام، روز اربعين است. پس اربعين نقش يادماني دارد و در آن فرصت بازخواني عاشورا به 

ما داده مي شود؛ عاشورا يک شور است و همه ما بايد در اين روز غرق شويم و اشک ريزان اين 

ــل کنيم. در اربعين به بازخواني و ارتباط مجدد با امام و هدف اصالحي هم چنين  روز را تجلي

مبارزه با ظلم از سوي ايشان بپردازيم. ائمه نيز به ما امر کرده اند که در روز عاشورا عاشورايي 

باشيم و تفکر و تجديد بيعت با امام را در اربعين متجلي کنيم.
ح( جريان ساز بودن اربعين: اربعين حسيني جرقه هاي عاشورايي را شعله ور، و آن را به يک 

ــير، دعوت به همين  ــوت به زيارت اربعين و پياده رفتن در اين مس ــان تبديل مي کند و دع جري
جريان سازي است. آذرخش عاشورا در اربعين به آتشي شعله ور تبديل مي شود و قطره هاي باران 
ــن را به وجود مي آورد؛ رودخانه اي که مي تواند حرکت ايجاد کند و تغيير به  ــه اربعي آن، رودخان
وجود آورد. انسان هايي که در عاشورا احساس عاشورايي پيدا کردند، امروز بايد احساساتشان را 
به يکديگر ضميمه کنند و بفهمند که تعداد عاشوراييان و احساس ها و نگاه هاي عاشورايي چقدر 
زياد است و اين انسان ها چقدر هم دل، هم  رأي و هم هدف اند؛ يعني کسي که در مکتب عاشورا 
ــده است، حاال بايد دستاورد هاي معرفتي، معنوي، روحي و اخالقي اش را به مشارکت  تربيت ش

بگذارد. بنابراين نقش جريان سازي اربعين مهم است. 
ط( ظرفيت سازي: از مهم ترين آثار و کارکردهاي اربعين، ظرفيت سازي است. وقتي بتوانيم 

فرهنگ عاشورايي را شکل دهيم، ظرفيت سازي رخ مي دهد؛ چراکه انسان عاشورايي از خود 
خواهد پرسيد حال چه بايد کرد تا عاشورا امتداد يابد، ايجاد اين ظرفيت، برعهده اربعين است. 
اما متأسفانه از اشکاالت اربعين اين است که نقطه مرکزي در آن وجود ندارد؛ زيرا اين حرکت 
ــته باشد تا همه زائران را در مسير اصلي قرار دهد؛ چراکه اربعين  عظيم بايد نقطه توقفي داش
بايد جريان هاي مختلف را در يک قالب تجميع کند و آنها در يک جريان بزرگ تر قرار دهد.

ي( نمادسازي: انسان هيچ گاه از عاشورا و گريه بر اباعبدهلل الحسين7 خسته نمي شود و 

با اينکه قرن هاست که عاشورا تکرار مي شود، هرگز کسي از آن احساس تکرار نمي کند؛ زيرا 
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ــد. فقط کافي است که شما عاشورا را معرفي  ــورا زمان و زمين و قوم و طايفه نمي شناس عاش
کنيد؛ درون مايه عاشورا به گونه اي است که مي تواند با محيط ها و اوضاع مختلف تطبيق يابد؛ 
ــه اي در آن وجود ندارد.  ــت که هيچ خط مذهبي و طايف ــورا حادثه اي بزرگ اس چراکه عاش
ــت که قدرت بازنمايي و نمادسازي  هاي  ــترک اس ــورا داراي مضموني بزرگ، بلند و مش عاش
ــت که اگر اين هسته را بگيريم و آن را توسعه  ــؤال اين اس متنوع در آن وجود دارد. اکنون س
ــورا و عاشوراييان يک بار به زبان  ها و  ــت براي اينکه عاش دهيم، آيا اربعين فرصت بزرگي اس
ــازي کند. البته ما مي توانيم  کارکرد هاي گوناگون و براي محيط ها و نقش  هاي مختلف، الگوس
در اين جا، صرف نظر از فرهنگ هاي ديگر، عاشورا را بازنمايي و نمادسازي کنيم، اما اين نماد 
ــه اربعين فرصتي فراهم مي کند تا اين درون مايه با  ــورا خواهد بود؛ درحالي ک نماد ايراني عاش
ــاني که مي توانند در اين الگوسازي نقش داشته باشند و تعامل کنند، حرکتي  حضور همه کس
ايجاد کند و از درون اين تعامل، همه افراد و گروه  ها براي وضعيت موجود و آينده خودشان، 

مدل سازي و الگوسازي کنند.
از ديگر کارکردهاي سياسي اربعين مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

ــتمرار مبارزات ائمه اطهار: در ميان  ــتن و تقويت روح جمعي و نيز اس ـ زنده نگه داش
امت؛

ـ گسترش اميد و اميدواري در اوضاع سخت و طاقت فرساي بحراني در ميان شيعيان؛
ـ زنده نگه داشتن روحيات حماسي و دالوري و شجاعت در افراد و رواج و ادامه آن؛

ـ ترويج روحيه حق طلبي و عدالت خواهي و تأکيد بر احقاق حق و اجراي عدالت به عنوان 

مهم ترين آرمان شيعه )اين کارکرد را از خالل مضمون زيارتنامه ها به روشني مي توان دريافت(؛

ــتمکاران با تبيين ظلم هايي که بر ائمه اطهار: و پيروان آنان  ـ احياي روحيه انتقام از س

در طول تاريخ رفته است؛

ـ توجه به جامعه و حکومت آرماني که امام زمان/ پس از ظهور خود تشکيل خواهد داد؛

ـ تقويت خودآگاهي ديني و احساس زندگي در قامت يک امت؛ زمينه سازي براي تحقق 

کنش هاي متعهدانه در راستاي تأمين اهداف جهاني اسالم؛ 
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ــترکات اعتقادي، ارزشي و آرماني؛ نمايش قدرت عظيم و فروخفته  ـ نمايش طيفي از مش

توده هاي انساني مؤمن.

2. کارکردهاي اجتماعي اربعين

ــترش و  ــاي اجتماعي به حکم کارکردهايي که در زندگي آدميان دارند، تداوم، گس آيين ه

ماندگاري مي يابند. در اين ميان آيين هاي مذهبي چون نقش و کارکرد مؤثرتر و پاسخ گوتري 

ــورايي  ــوند. آيين هاي عاش ــنت ها مورد اقبال و توجه مردم واقع مي ش دارند، بيش از ديگر س

ــيعي از اين مقوله است که به حکم کارکرد بنيادين و پاسخ گويي به  ــيني در فرهنگ ش يا حس

ــکوفاتر و گسترده تر مي شود. آيين هاي بزرگداشت  نيازهاي فکري ـ فرهنگي، روز به روز ش

ــنت هاي عاشورايي است که نه فقط در زمان تعريف شده، بلکه  ــيني يکي از آن س اربعين حس

ــيوه خاصي در کانون توجه قرار مي گيرد و هر ساله بر شکوه و عظمت  در مکان ويژه و به ش

ــال جاري براي  ــمار افرادي که در س ــاس آماري، ش ــود؛ به گونه اي که بر اس آن افزوده مي ش

ــت اربعين در سرزمين کربال حضور يافتند، حتي از بزرگ ترين سنت اسالمي يعني  بزرگداش

حج بيت اهلل الحرام نيز بيشتر بود. اما به راستي اين آيين چه کارکردي دارد يا بايد داشته باشد؟

ــيني يکي از باشکوه ترين و عظيم ترين مراسم شيعي است که هم به  بي ترديد اربعين حس

صورت زنده و پويا در حيات اجتماعي جريان دارد و هم منشأ تحوالت و هنجارآفريني فراواني 

در کنش هاي فردي و اجتماعي شده است. البته آنچه مراسم و مناسک را در حيات اجتماعي 

ــازد، نه وجود مراسم و مناسک، بلکه ويژگي هايي  ــيعي از ديگر جوامع متمايز مي س جامعه ش

ــذاري، هنجارآفريني و  ــجام اجتماعي، تأثيرگ ــتردگي، ايجاد تجديد حيات و انس از قبيل گس

نقش آفريني در کنش هاي فردي و اجتماعي و... است. تا آنجا که مي توان گفت کمتر فعاليت 

اجتماعي به وسعت مراسم و مناسک ديني در حيات اجتماعي، سياسي و... ما حضور دارد و 

تأثيرگذار است. برگزاري اربعين حسيني به عنوان يکي از شعائر اسالمي کارکردهاي متعددي 

پيدا مي کند از جمله: الگوسازي، تقويت حافظه فرهنگي امت، کمک به ايجاد ارتباط و رفتار 

جمعي، توسعه هنر مذهبي و... .
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از کارکردهاي اجتماعي اربعين مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف( انسجام اجتماعي)تقويت روح جمع گرايي(: امروزه فردگرايي، ديدگاه غالب در جهان 

ــاياني مي کند. هم گراسازي  ــت. اما آيين هايي مانند اربعين به تقويت روح جمعي کمک ش اس
افراد جامعه با يکديگر، از ديگر کارکردهاي آيين هاست که بيش از هر سنت ديگري تأثيرگذار 
است. ازاين رو نبايد به ضد خود مبدل شده و مايه تفرق و دشمني و نابساماني اجتماعي شود. 

نقش تالئمي آيين ها از کارکردهاي اساسي در جوامع اند. 
ب( تأليف قلوب و تقويت روح اخوت: همدلي در پرتو ذوب انانيت ها و لغو همه تمايزات 

ــا، از ديگر کارکردهاي  ــي و...( و حذف همه مرزها و فاصله ه ــغلي، تحصيل )قومي، ملي، ش
اجتماعي اربعين است. البته اربعين کارکردها و آثار پنهان و آشکار فراواني دارد که يکي از آثار 

آشکار آن، ايجاد الفت بين افراد است. 
ج( تقويت ارتباطات و مناس��بات انس��اني: چنين ارتباطاتي که برپايه محبت، صميميت، 

تلطف، ايثار، انفاق و تعاون انجام مي گيرد نيز جزو کارکردهاي اجتماعي اربعين است. 
ــازي مبتني بر  ــيار مؤثر هيئت هاي مذهبي، الگوس ــي از کارکردهاي بس د( الگوس��ازي: يک

دين باوري و رعايت هنجارها، ارزش ها و اخالقيات است. افراد با حضور در دسته جات، تکايا و 
حسينيه ها و استماع احاديث و درس هاي اخالقي و گوش دادن به آيات الهي و اشعار مداحان در 
مدح و ثناي اهل بيت: به صورت علمي و کاربردي )تعليم و تربيت(، به فرهنگي راه مي برند 
ــي  ــي و خداشناس ــاني، خودشناس که مبناي آن رعايت معنويات، اخالقيات، اصول و مباني انس

است. اين کارکرد، انسان را براي رسيدن به هويت مذهبي و حيات ديني کمک مي کند.
ــت و خيرات  ه ( تربيت اخالقي: اخالق اجتماعي از کارکردهاي ديگر راهپيمايي اربعين اس

ــتن شعائر الهي و  ــود. بنابراين طبق آيه قرآن، به پا داش ــوب مي ش و صدقات از مظاهر آن محس
اخالقيات اجتماعي، تقواي قلب و باورهاي معنوي را در دل انسان ها نهادينه مي کند.

و( جهان انديش��ي: در بند مسائل جزئي نبودن از کارکردهاي راهپيمايي اربعين است؛ چنان 

که طبق تنها گزارش غربي از اربعين در يکي از خبرگزاري هاي کشور آلمان، در اين راهپيمايي، 
اغلب مذاهب اسالمي و اديان مختلف اعم از مسيحي، صابئي، ايزدي و از شصت کشور حضور 
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ــاالر  ــلمانان و حتي اديان الهي پيوند دارد؛ چراکه س ــهدا7 با همه مس ــته اند؛ زيرا سيدالش داش
شهيدان7 ميراث بر قرآن، تورات، انجيل، زبور و ديگر اديان آسماني است.

ــاعدت،  ــم اربعين، مس ز( تعالي جوي��ي و فضيلت طلب��ي: يکي ديگر از کارکردهاي مراس

ــان ها براي تعالي جويي و فضيلت طلبي است. در اين نهاد مذهبي  ــازي و کمک به انس بسترس
که مالک تفوق و برتري، صرفًا عشق و عالقه به اهل  بيت: و رعايت شرع مقدس اسالم و 
دستورهاي الهي است، افراد در کنار هم جمع شده، با فعاليت هاي خداپسندانه تالش مي کنند 

تا مسير تعالي را بپيمايند.
ــي مؤثر اربعين کنترل غير  ح( کنترل غير مس��تقيم انس��ان ها: از ديگر کارکردهاي اجتماع

ــت. در بررسي ها نشان مي دهد که در ايام  ــتقيم جامعه و افزايش حال و هواي معنوي اس مس
ــالمي، به خصوص در ماه هاي محرم، صفر و رمضان، انسان ها کمتر دچار  ــبت هاي اس و مناس
ــوند. حتي بزه کاران و مجرمين نيز بعضًا در اين ايام از فعاليت هاي  ــه هواي نفس مي ش وسوس

غيراخالقي و انحراف آميز خود مي کاهند و به سوي معنويات روي مي آورند.

3. کارکردهاي فرهنگي اربعين

ــيني، پديده اي است که نمي توان  الف( اربعين پديده کالن فرهنگي: پياده روي اربعين حس

آن را از نظام فرهنگي جدا دانست. در پياده روي اربعين، امت اسالمي، حرکتي فرهنگي را به 
نمايش مي گذارد.1 اين پياده روي، پيام هاي زيادي دارد. در اين حرکت افراد با سن هاي متفاوت 
ــان مي دهد که چطور  ــترک دارند. پياده روي اربعين نش ــا فرهنگ هاي مختلف، هدفي مش و ب
ــي را از بين برد و  مي توان با حرکت فرهنگي، که ذات مخلصانه و خالصانه دارد، موانع سياس
ــيني، همه افراد در پياده روي اربعين با نگاه الهي  بين ملت ها پيوند ايجاد کرد. در اربعين حس
حرکت مي کنند و اين حرکت باعث دوستي بين ما و مردم عراق شده است. اين اثر، حماسه 

حسيني بعد از سال هاست.

1..حس��ني،.غالمرضا،.جامعه.ش��ناس.و.عضو.هيئت.علمي.دانش��گاه.فردوسي.مشهد،.همايش.»بررس��ي.تربيتي.و.روان.شناختي.

پياده.روي.اربعين«.
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ــدن به يک  ــت که راهپيمايي ايام اربعين در عراق، در حال تبديل ش نبايد از نظر دور داش

پديده کالن فرهنگي و تمدني در مقياس جهان اسالم و بلکه دنياي امروز است. اين راهپيمايي، 

ــاني، اخالقي و فرهنگي است که  ــمت کربال، بلکه همايش بزرگ انس نه يک راهپيمايي به س

حقايق بکر و پنهان آن بسيار فراتر از جلوه هاي ظاهري اش است. صحنه هاي ويژه اخالقي و 

ــاني در دهه اربعين، در راه هاي منتهي به کربال در عراق، بسيار شگفتي آور است. لذا نبايد  انس

از تفسير اين پديده کالن فرهنگي و تمدني غفلت کرد.

از نظر ويل دورانت »تمدن، نظامي است اجتماعي که موجب تسريع دستاوردهاي فرهنگي 

ــت به ابداع و خالقيت  ــوم و هنر، دس ــه ها، آداب و رس ــده و به منظور بهره گيري از انديش ش

مي زند؛ نظامي است سياسي که اخالق و قانون، نگه دارنده آن مي باشد و نظامي است اقتصادي 

که با تداوم توليد، پايدار خواهد ماند« )ويل دورانت، 1381، ج1، ص5(. ساموئل هانتينگتون، »تمدن« 

را باالترين گروه بندي فرهنگ و گسترده ترين سطح هويت فرهنگي به شمار مي آورد )هانتيگتون، 

ــه همه رويدادهاي  ــده اي به هم تنيده مي داند ک ــوکاس »تمدن« را پدي ــري ل 1382، ص47(. هن

اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي هنر و ادبيات را دربر مي گيرد )لوکاس، 1366، ج1، ص7 و 16(.

ــکل گيري انديشه هاي تمدني در دو اليه عمومي و  بنابراين از کارکرد هاي مهم اربعين، ش

ــير پياده روي و عقالنيت معرفتي  ــت. اربعين اين ظرفيت را دارد که تفکر در مس تخصصي اس

و اخالقي و اجتماعي در تعامالت را تقويت کند و محلي براي بارورسازي آن باشد و تحقق 

اين مهم به سياستگزاري و برنامه ريزي در نهادهاي متولي احتياج دارد. عشاق الحسين در اوج 

ــان، به آنچه مي کنند آگاهي دارند و کاماًل فلسفه »حب الحسين« و کارکرد  ــق و احساسش عش

اجتماع حسيني را مي فهمند و آن را در قالب شعارهاي مختلف و متنوع مانند »حب الحسين 

ــين« يا »عشيرة الحسين فوق العشيرة« برجسته مي کنند و آن را  يجمعنا«، »يوحدنا حب الحس
نصب العين خود مي سازند.1

1..معيني.پور.رئيس.مرکز.رصد.و.تعامالت.راهبردي.دفتر.تبليغات.اسالمي.حوزه.علميه.قم،.»نشست.بررسي.ابعاد.فرهنگي.�.اجتماعي.

راهپيمايي.اربعين«،.قم،.پژوهشگاه.فرهنگ.و.انديشه.اسالمي..
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ــت که در آن جامعه  ب( تبل��ور آموزه ه��اي مذهبي و ديني: اربعين يکي از آيين هاي مهم اس

ــالمي و فرهنگ و  ــن و ارزش گرا تبلور مي يابد. اين آيين ها فرصتي براي ترويج ديانت اس متدي
ــازي را دنبال مي کند. آنچه در اربعين ابراز مي شود، خواسته يا  ــه شيعي است که جامعه س انديش
ــته ارزش هاي شيعي تلقي خواهد شد. پس بايد از هر گونه بي تدبيري و رفتارهاي نابجا  ناخواس

دور نگه داشته شود تا موجب وهن فکر و فرهنگ شيعي ـ اسالمي نشود.
ــت که آيين ها، تاريخ فرهنگي جوامع اند و اصرار بر حفظ آن، تأکيد  نبايد از نظر دور داش
بر نگه داشت ميراث فرهنگي است و دخل و تصرف در آنها، تحريفي در حوزه فرهنگ شيعي 

به شمار مي رود.
ج( آشنايي با ظرفيت هاي گردشگري مذهبي: ظرفيت عظيم اربعين و حضور خيل گسترده 

ــي ارزنده براي معرفي  ــور عزيزمان ايران، فرصت ــتان هاي کش زائران در برخي از مناطق و اس
ظرفيت هاي گردشگري اين مناطق به ديگر نقاط کشور است و خود موجب اشتغال مي شود. 
اربعين زمينه مناسبي براي ارتباطات فرهنگي ميان مؤمنان از بالد مختلف است. اربعين جايي 
ــتاوردهاي معنوي و الهي خود را با  ــت که همه شيعيان و دلباختگان به آستان حسيني دس اس
مردم ديگر تقسيم مي کنند. اين جريان هم افزايي و هم آوايي با اربعين عجين است و نبايد آن 

را از اربعين بگيريم.
ــت و شيعيان با اين  د( حيات بخش��ي به ش��يعه: مقوله اربعين، حيات بخشي به شيعه اس

رفتارها، نوعي يکسان پنداري و همراهي با سيدالشهدا7 دارند. فرزندان ما بايد به شيوه هاي 
گوناگون با هويت مذهبي شيعي خود آشنا شوند و آن را در نهاد خود ريشه دار کنند. سوگواري 
ــومي است که به تبيين و ترويج  ــاالر شهيدان، حضرت اباعبداهلل7 يکي از مؤثرترين رس س

معارف اسالمي و تقويت پايه هاي فرهنگ اهل بيت: در طول تاريخ ياري رسانده است. 

ــقانه و خالصانه دوستان اهل بيت، فارغ از هر  ــم پياده روي اربعين که با حضور عاش مراس

ــنايي و تعميق روابط معنوي،  ــي از بهترين فرصت هاي آش ــت و زبان انجام مي گيرد، يک ملي

ــاده، ماليم و نرم و عاري از  ــيعيان جهان است. اين مراسم در قالبي س ــي و فرهنگي ش سياس

ــالمي، شيعيان را امتي مقتدر و باصالبت معرفي  ــونت و تعرض به ديگر فرق اس هرگونه خش



فصلنامه فرهنگ زيارت
50

ــک شيعي، پيام وحدت، يکپارچگي و هوشياري آنان  مي کند و ضمن به نمايش گذاردن مناس

را به دشمنان و بدخواهان مي رساند. به جرئت مي توان گفت، قسمتي از فرهنگ شخصي هر 

شيعه و بخش اعظم فرهنگ و تمدن اسالمي شيعي، از فرهنگ عاشورا نشئت گرفته است.
روح جمع گرايي )در جهاني که فردگرايي در آن غالب است(، تقويت ارتباطات و مناسبات 
ــاني بر پايه محبت، صميميت، تلطف، ايثار، انفاق و تعاون، تأليف قلوب و تقويت روح  انس
ــغلي،  ــو ذوب انانيت ها و لغو همه تمايزات، اعم از قومي، ملي، ش ــوت و همدلي در پرت اخ

تحصيلي و... بخشي از کارکردهاي اربعين حسيني است.
ــي،  ــنجه هاي مليتي، سياس ــاس مالکات دنيوي و س ــاني در ايام اربعين، بر اس روابط انس
طبقاتي يا قبيله اي شکل نمي گيرد؛ بلکه بر محور امري متعالي، معنوي و محبوب، به صورت 
ــت يا  ــين اس ــي يا زائرالحس نظام خدمت به زائر انجام مي گيرد. در اين نظام ارتباطي، هر کس
ــين و خادم زائرالحسين. غير از اين دو، هويت و شناسنامه ديگري در اين همايش  خادم الحس
ــالمي و بلکه امت انساني و ايماني، نظام  ــناخته نمي شود. در مراسم اربعين امت اس بزرگ ش
ــد. صورت بندي چنين امتي  ــين  بن  علي8 بازتعريف مي کن ــي خود را بر محور حس ارتباط
ــه امام  ــوق و محبوب واحدي انجام مي يابد که در آن، معرفت، مصيبت و حماس بر پايه معش
ــک »ما« تبديل مي کند  ــود و همه را به ي ــين7 بر همه من ها و خودبيني ها غالب مي ش حس
)وحدت اجتماعي بر پايه معشوق مشترک(. عالوه بر معشوق مشترک، عشق مشترک انساني، 
موجب رقت و لطافت نفساني و روحي افراد مي شود و آنها را به هم مهربان تر و بلکه عاشق  

يکديگر مي کند )وحدت اجتماعي بر اساس عشق مشترک(.
آنچه جوهر و هسته مرکزي اربعين را شکل مي دهد و آن را به يک جامعه بهشتي در زمانه 
ــا« از من هاي مختلف مذهبي، فرهنگي و  ــکوالر امروز تبديل مي کند، همين وجود يک »م س
ــت. همه من ها و خودبيني هاي ِسفلي در پرتو  ديني بر محور يک هدف متعالي و محبوب اس
ــوند که در آن به رغم  ــيني به يک »ما« و بلکه به يک مِن ُکّلي و ِعلوي تبديل مي ش نور حس
وجود کثرات و تعدد و تنوع، تنازعي در کار نيست؛ بلکه هر مقدار بر اين تعدد و تنوع افزوده 

مي شود، همزيستي و همکاري و همدلي نيز در آن بيشتر مي شود.
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ــت که هرچند به ابعاد عبادي و معرفتي  ــک ديني مانند اربعين، گنجينه اي عظيم اس مناس

ــي و اقتصادي آن و جايگاه و  ــت، اما به ابعاد اجتماعي و سياس ــده اس آن کمابيش توجه ش

ظرفيت هاي آن در مسير تحقق تمدن اسالمي و تعميق معارف ديني در جان مسلمانان توجه 

زيادي نشده است. اين در حالي است که از يک سو تمدن ليبرال دمکراسي با داعيه تمدن پايان 

تاريخ به دنبال جهاني کردن خود است و مهم ترين چالش خود را در مسير جهاني سازي، اسالم 

تمدني مي داند و از طرف ديگر با بيداري اسالمي بار ديگر زمينه تحقق امت اسالمي پديد آمده 

است و پرواضح است که در عصر حاضر براي پويايي و بالندگي اين امت و مقابله تام و تمام 

با جهان کفر و الحاد راهي جز پيمودن مسير تحقق تمدن اسالمي با تمام لوازم تمدني آن پيش 

روي امت اسالمي نيست. لذا الزم است همه آموزه ها و ظرفيت هاي جهان اسالم با رويکردي 

ــود و نقشه اي جامع براي تحقق تمدن اسالمي طراحي گردد تا حرکت و  تمدني بازخواني ش

پتانسيل جهان اسالم در مسير واقعي خود قرار گيرد. 

ــکل دهي به تمايالت  ــن کارکردهاي اربعين، جهت دهي و ش ــن و مهم تري از محوري تري

مؤمنانه و ايجاد محبت و همدلي بين امت اسالمي به منزله عنصر مهم و اساسي در شکل گيري 

ــاس مي توان تمايالت اجتماعي را يکي از عناصر مهم در  ــت. بر اين اس ــالمي اس تمدن اس

شکل گيري تمدن اسالمي برشمرد و اين ادعا با مطالعه تاريخي به خوبي قابل اثبات است؛ زيرا 

ــي عزيمت از هر شکل تمدني به شکل ديگر، تغيير در تمايالت، عاطفه ها  يکي از نقاط اساس

و زيباشناسي اجتماعي است.

اربعين با خود گرايش و تمايل به ايثار و انفاق و گذشتن از منافع مادي و کسب اجر الهي 

ــاس شکل مي گيرد. در مواجهه  ــنودي اولياي الهي را به همراه دارد و رفتارها بر اين اس و خش

ــناختي جديدي به محوريت قيام أباعبداهلل7 شکل مي گيرد و بر همين  با اربعين، نظام زيباش

ــعاع خود قرار مي دهد و بشر دل داده به افق  ــمي و ادبيات را تحت الش ــاس هنرهاي تجس اس

ناسوتي حيات و زندگي سوداگرانه را متوجه افق ملکوتي و جنبه هاي متعالي زندگي مي کند. 

اين امر موجب مي شود روح نظام سرمايه داري که بر محوريت خوش گذراني و ثروت جويي 
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و کسب درآمد است، مخدوش شود و نظام متعالي رخ نمايد که محوريت آن با انفاق و ايثار 

و کرامت انسان و عشق به بهترين بندگان خدا شکل مي گيرد.
انديشه هاي تمدني براساس نظام گرايش ها و باورهاي ديني و عقالنيت معرفتي برآمده از 
ــکل مي گيرد. اربعين به مثابه کنگره اي براي گردهمايي اقشار  معارف وحياني در قالب علم ش
ــالم فراتر  ــيعه و دين اس مختلف اجتماعي، که در پاره اي موارد حتي از چارچوب مذهب ش
ــکل گيري انديشه هاي تمدني مؤثر است، فعال کند.  مي رود، مي تواند ظرفيت هايي را که در ش
اين کنگره از سويي محملي براي انتقال معارف ديني و اجتماعي )سياسي، فرهنگي، اقتصادي( 
ــه اي در اليه هاي بنيادين، راهبردي و کاربردي منجر شود  ــت و مي تواند به توليدات انديش اس
ــوي ديگر عرصه اي فراخ و پرمسئله در ابعاد مختلف علوم انساني است؛ ظرفيت هاي  و از س
انديشه اي و دانشي که در اربعين و با توجه به پيچيدگي ها و درهم تنيدگي جنبه هاي سياسي، 

اقتصادي، فرهنگي و حقوقي بروز و ظهور مي کند.
ــت که عراق، مهد يکي از تمدن هاي مهم در طول تاريخ بشر است و  نبايد از نظر دور داش
برنامه ريزي براي انتقال اين معارف تمدني و دانشي مي تواند به استحصال ظرفيت هاي تمدني 
راهپيمايي اربعين منجر شود. عالوه بر اينکه کنگره اربعين اين ظرفيت را دارد که در برشوراندن 
ــاهدات و تأمالت چند روز  ــاده روي، نقش مهمي ايفا کند؛ ضمن اينکه مش ــير پي تفکر در مس
ــه اي و تقويت عقالنيت معرفتي و اخالقي و  ــاده روي باعث افزايش تراکم معرفتي و انديش پي

اجتماعي در تعامالت اجتماعي با انديشه ها و گرايش هاي مختلف باشد. 

ــتگذاري و برنامه ريزي در نهادهاي متولي است. دو  بي ترديد تحقق اين مهم نيازمند سياس

موسم اربعين و حج، به دليل ايجاد هم دلي و فراهم کردن زمينه هاي وسيع تعامالت انديشه اي، 

مي تواند زمينه مناسبي براي ايجاد اين امر مهم باشد و کانون اصلي و مرکزي ايجاد هم فکري 

شود. بايد از اين فرصت طاليي به نحو احسن و بهينه استفاده کرد.
کارکرد تمدني ديگر اربعين جهت دهي به سبک زندگي اسالمي و نزديک کردن فرهنگ هاي 
ــت. اربعين مي تواند مؤثرترين عامل مبادله فرهنگي و  ــالمي اس مختلف به فرهنگ اصيل اس
فکري، و محلي براي هم افزايي عناصر سازنده سبک زندگي و فرهنگ اصيل اسالمي در همه 
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ــالمي بايد با استفاده از اين فرصت،  ــد. نمايندگان و رهبران مذاهب اس زمينه هاي زندگي باش
آثار، اخبار و سيره پيامبر خدا را در زمينه هاي مختلف اعتقادي، سياسي، اخالقي، اقتصادي و 
ــاحات زندگي  ــتراک در همه س اجتماعي بازگو کنند تا در اين فرصت زندگي جمعي، که اش
به وجود مي آيد، الگوهاي خوب تربيتي شکل بگيرد و از بدعت ها گذر، و تقيد به سنت هاي 

حسنه، بيشتر شود.
ــقي، کارکردهاي  آنچه در همايش اربعين رخ مي دهد، هم از نظر ايماني و هم حبي و عش
تمدني دارد. اربعين از يک سو حرکت و تمريني ايماني است که موجب افزايش ايمان مي شود 
ــاني را تنظيم مي کند و در نتيجه باعث عمران و آباداني جامعه مسلمين  ــبات انس و نظام مناس
ــود. از سوي ديگر، در اربعين، با تأکيد بر يک محبوب واحد، محبتي نسبت به همديگر  مي ش
ــبات انساني به شکل درستي سامان مي يابد. صورت بندي چنين  به وجود مي آيد و نظام مناس
جامعه اي بر پايه معشوق و محبوب واحد باعث مي شود »من« ها رنگ ببازند و همه به يک »ما« 

تبديل شوند؛ يعني وحدت اجتماعي بر پايه معشوق مشترک )بابايي، 1391، ص7 ـ 24(.

ــت. در حقيقت، معنوي و ايماني  ــته مرکزي تمدن، در اربعين جاري و صادق اس گوهر و هس

بودن اربعين مانع از تمدني بودن آن نمي شود؛ به بيان ديگر، اربعين پديده خاصي است که در آن 

معنويت و مدنيت يکجا تجلي و تبلور پيدا مي کند و تناقضات ميان ماده و معنا برطرف مي شود و 

امور مادي و دنيوي در پرتو حقايق معنوي سامان مي گيرد. اگر اربعين و نظام مناسبات انساني که 

در آن شکل مي گيرد در نظام مناسبات انساني مسلمين تسري پيدا کند، بي شک تمدن اسالمي در 

وضعيت معاصر امروز احيا مي شود و به کمال مي رسد.
ــت.  ه�� ( کارکرده��اي ديني و تربيت��ي: از کارکردهاي فرهنگي اربعين، آثار تربيتي آن اس

فرهنگ زيارت، عالوه بر ثواب هايي که در احاديث براي زائران ائمه بيان شده، کارکردها و آثار 
تربيتي نيز به همراه دارد. از جمله فوائد تربيتي زيارت مي توان به اين مسائل اشاره کرد: افزايش 
معرفت زائر و آموختن معارف ديني از خالل زيارتنامه ها، آشنايي با مقام امامان و تحکيم رابطه 
ــان با اولياي خدا، ارائه الگويي مناسب براي جامعه، زمينه سازي فضاي مذهبي  واليي بين انس

حرم هاي امامان و مزارها براي ترک گناهان و کسب فضائل.
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اربعين حسيني پمپاژکننده معنويت و ايمان در عصر جاهليت و ضاللت است؛ همان طور 
لَلِة«؛ »]امام.حس��ين7. که در زيارت اربعين مي خوانيم: »لَِيْس�َتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َو َحْيَرِة الضَّ
ــين7  آمد[.تا.مردم.را.از.جهالت.و.ضاللت.نجات.دهد«. به تعبير آيت اهلل جوادي آملي، امام حس

انسان را از جهالت، يعني از ناداني و گمراهي تئوريک، و از حيرت ضاللت، يعني از گمراهي 
عملي نجات دادند.

اگر بشر از حيث تئوريک به نظريه هاي سالم، و از حيث عملي به کارکردهاي درست دست 
يابد، مي تواند به هدايت، سالمت و آرامش برسد و اربعين براي اين است که در عصر جاهليت 

تئوريک و ضاللت کارکردي، بشر را به ايمان برساند و بنابراين اربعين نشان مؤمن است.1

نتيجه

ــيني با حضور مليت ها و مذاهب مختلف، کارکردهاي بسياري  ــم باشکوه اربعين حس مراس
ــرح کرده اند. از کارکرهاي  ــر، برخي از اين کارکردها را مط ــمندان ايراني معاص دارد که انديش
سياسي مراسم پياده روي اربعين مي توان به اقتدار آفريني در سايه وحدت، نمايش امنيت عراق، 
ــبات ميان ايران و عراق، پاسداشت ياد و خاطره  ــالم، تقويت مناس ــي به جهان اس وحدت بخش
ــين7، تقويت هويت شيعي و زنده نگه داشتن و تقويت روح جمعي، و نيز استمرار  امام حس
مبارزات ائمه اطهار: در ميان امت، احياي روحيه انتقام از ستمکاران با تبيين ظلم هايي که بر 
ائمه اطهار: و پيروان آنها در طول تاريخ رفته است، اشاره کرد. از کارکردهاي اجتماعي اربعين 
ــيني نيز مي توان موارد ذيل را برشمرد: انسجام اجتماعي )تقويت روح جمع گرايي(، تأليف  حس
قلوب و تقويت روح اخوت و همدلي در پرتو ذوب خودبيني ها و لغو تمايزات قومي، ملي و... ، 
ــبات انساني بر پايه محبت، صميميت، تلطف، ايثار، انفاق و تعاون. از  تقويت ارتباطات و مناس
کارکردهاي فرهنگي نيز مي توان به همايش حرکتي فرهنگي، جهت دهي و شکل دهي تمايالت 
مؤمنانه، آشنايي با ظرفيت هاي گردشگري مذهبي و تبلور آموزه هاي مذهبي و ديني اشاره کرد. 

1..جهانگيري.سهروردي،.استاد.کرسي.اسالم.شناسي.دانشگاه.حراره.زيمبابوه.به.نقل.از.آيت.اهلل.جوادي.آملي.
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