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 حسینی اربعین در مردمی مشارکت افزایش و ارتقاء فرآیند

 

 نادری مهدی پناه، قائم اکبر

 اسالمی انقالب شناسی جامعه ارشد کارشناسی -1

 شاهد دانشگاه سیاسی علوم استادیار -2

 

 

 

  چکیده

 ماما مکتب هنجارهای و هاارزش از صیانت و پاسداشت تشیع، سیاسی فرهنگ در حسینی اربعین بزرگداشت به اهتمام و وجودی فلسفه 

 ولط در. باشدمی مقاومت و صبر ایثار، و گذشت وحدت، ستیزی، ظلم پذیری، والیت چون واالیی هایآرمان با میثاق تجدید و(  ع)حسین

 رغم علی را حسینی اربعین آیین اندنموده تالش فراوانی هایمشقت و هارنج با( ع) حسین امام محبان و دوستدارن قرن، دهه چهار

 بیداری تحوالت حاضر، حال در. نمایند حفظ و برگزار است شدهمی تحمیل مستبد و جور سالطین جانب از که فراوانی هایمحدودیت

 رتبصو و سهولت با گذشته خالف بر حسینی اربعین آیین بزرگداشت که است زده رقم را شرایطی و وضعیت اسالم، جهان  در اسالمی

 برای سینیح اربعین آیین که نظیری بی هایظرفیت و ابعاد به نظر. است شده تبدیل بدیلبی و جهانی ایپدیده به و گیردمی انجام مردمی

 کمی بعادا و شکوه بر مداوم و پیوست بصورت طلبدمی  است آورده فراهم اسالم جهان منابع بسیج و آفرینی وحدت افزایی، بصیرت بیداری،

. است ردیدت قابل غیر و بدیهی امری حسینی اربعین پاسداشت و برگزاری مردمی ابعاد راستا این در. شود افزوده آیین این برگزاری کیفی و

 گونهچ حسینی اربعین در مردمی مشارکت ارتقاء و افزایش:: » است اصلی سوال این به پاسخ درصدد مقاله این مسئله، این اهمیت به نظر

 دین، نهاد سه که گفت چنین توانمی پژوهش های یافته اساس بر. است تحلیلی و توصیفی نوع از و کیفی نگارندگان روش. «است؟ ممکن

 یزیکیف و مالی تسهیالت رسانی، اطالع و تبلیغات سازی، فرهنگ امنیت، تامین  طریق از  حسینی اربعین برگزاری روند در مردم و دولت

 . کنند می نقش ایفای

 

 .سازیفرهنگ شدن، اجتماعی مردمی، مشارکت کردن، نهادینه حسینی، اربعین :کلیدي کلمات
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 مقدمه. 1

 کربال شهدای مطهر سرهای دفن با مصادف قمری هجری 11 درسال حسینی اربعین اولین مورخان و دینی عالمان از بسیاری  نظر براساس،

 بزرگداشت در ما امامان تمام بلکه باشد، شده شروع ازما که نیست چیزی اربعین یحماسه[1.]است بوده کربال به وعطیه جابر ورود همچنین و

 حال، این با[ 2.]نیست عقیم حرکت یک فرمودند شروع السالم علیه سیدالشهدا حضرت که حرکتی شود تامعلوم ورزیدند می اصرار اربعین

 این بردن بین از حتی و تضعیف برای درتالش اسالم دشمنان که است بوده موثر تاحدی حسینی اربعین روی پیاده عظیم حرکت امروزه

 یغاتتبل داعش، ایجاد مذهبی، اختالفات ایجاد درعراق، گوناگون هایفتنه ایجاد از دشمنان راه این در. اندشده الملی بین و دینی  ی پدیده

 شههمی جهان شیعیان وپرچمدار شیعه فرهنگ مهد عنوان به ایران اسالمی جمهوری. اندبرده بهره... و نفوذ ای،رسانه یافکنانه تفرقه شدید

 اربعین در را مردمی مشارکت که این بر عالوه دارند وظیفه شیعیان رو این از. است بوده مسلمانان هویت و دین از دفاع مقدم خط در

 اسممر واقع در. نمایند سازی نهادینه را اجتماعی و فرهنگی سیاسی، دینی، مقدس فرهنگ این آن از فراتر باید دهند؛ گسترش حسینی

 دراین. بیندب را شیعیان خصوص به مسلمانان نماییقدرت این تواند نمی و خواهدنمی استکبار و شده المللیبین وحدت باعث حسینی اربعین

 ،سازیفرهنگ تر،سریع بهتر، رسانیخدمات) کیفی لحاظ از هم و ،(کنندگانشرکت تعداد) کمی لحاظ از هم باید حسینی رهروان راستا،

 ،رفاهی امکانات منابع، بسیج امنیت، ها،هیئت ها،موکب نذورات، رسانی،اطالع و تبلیغات وحدت، ایجاد دینی، مسائل بهداشتی، مسائل

 ناربعی در مشارکت این سازی نهادینه نهایت در و مردمی بیشتر هرچه مشارکت برای را خود تالش نهایت...( و پرورش و آموزش رسانی،امداد

 و فزایشا: » است اصلی سوال این به پاسخ درصدد تحلیلی توصیفی نوع از کیفی روش با مقاله این راستا، این در.  دهند انجام را حسینی

  .«است؟ ممکن چگونه حسینی اربعین در مردمی مشارکت ارتقاء

 

  تحلیلی ـ مفهومی چارچوب. 2

 مفاهیم تعریف. 2-1

 :شودمی تعریف اصلی مفاهیم زنجیره پژوهش، مسئله از دقیق شناخت و فهم منظور به

 بیشتر تقریبا و اند آمده در جمعی ارزش صورت به که... و ها نگرش تعهدات، قوانین، تفکرات، از منظمی ی مجموعه به: اجتماعی نهادهای

 هب درکل دارند نیز هایی هماهنگی یکدیگر با هستند ازهم جدا اینکه عین در نهادها. اند شده متعهد آنها انجام به و پذیرفته را آن مردم

 [3.]کنند می کمک بدن یک اعضای مشابه به جامعه اهداف پیشبرد

 [4.]دارد را آن دادن انجام انتظار جامعه افراد از و قبول را آن جامعه که معینی هاینقش و هنجارها  قواعد، از ایمجموعه: نهادسازی

 رد کنند عمل آزادانه صورت به که گیرند می یاد و دهند می امتیازی یک آن در کننده مشارکت افراد که است فرآیندی: مردمی مشارکت

 [5. ]است اجتماع در متعهدانه پذیری مسولیت و فردی غیر گیری تصمیم در شدن سهیم برای افراد تعلیم هدف مشارکت نوع این

 

 غیر مستقیم،)  دخالت لحاظ از ،(زا برون زا، درون)  آن ایجاد ی انگیزه ،(کالن میانی، خرد،) ازدیدگاه توان می را مشارکت: مشارکت انواع

 یا حمیلیت برانگیخته، داوطلبانه، یا ارادی انگیخته، خود طبیعی،) مردم تعامل چگونگی( ملی ای، منطقه محلی،) اموزشی سطوح ،(مستقیم

  موضوع دید از ،(نظارات و اجرا ریزی، برنامه و گیری تصمیم پیشنهاد، ارائه خدمات، ارزیابی خدمات، از مندی  بهره)اجرا ی نحوه ،(اجباری

 [1.]کرد بندی دسته( رسمی  غیر و رسمی) مشارکت چگونگی  ،(فرهنگی و اجتماعی  اقتصادی، سیاسی،)

 عمومی مشارکت کردن نهادینه فرایند تحلیل. 2-2

 :ندباش داشته حضور عناصری باید اجتماعی هایپدیده با رابطه در آن، ارتقا و کیفی افزایش و مردمی مشارکت کردن نهادینه منظور به

 .باشد می آن برای فرنگی های زمینه ایجاد پذیرد صورت باید سازی نهادینه در که کاری اولین: مشارکت فرهنگ. الف
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 روش  و راه مختلف کشورهای در که باشد می مشارکتی های نهاد ایجاد کردن نهادینه فرآیند در کار دومین: مشارکتی نهادهای.  ب

 های شرط دیگر از مشارکتی نهادهای ایجاد هدف باشد می یکسان جوامع ی همه در که چیزی اما دارد وجود کار این یرای گوناگونی

 یک  ایدئولوژیک گیری جهت همچون عوامل، از ی مجموعه تاثیر تحت کشور هر در ها نهاد این. است عمومی مشارکت کردن نهادینه

 [7. ]باشد می جامعه پایین طبقات در قدرت ایجاد و قدرت از مرکززدایی اجتماعی ساختار کشور،

 .ذیردپ می صورت مدیریت یا عملیاتی فنی، ایدئولوژیک، شکل سه به اطالعات رسانی اطالع نظام در: تبلیغات و رسانی اطالع نظام. ج

 [8.]ردک فراهم باید را باشد می الزم هدف پیشبرد برای که تسهیالتی و امکانات تمام: ضروری های تخصص و مادی امکانات و تسهیالت.  د

 مردمی مشارکت کردن نهادینه نظری مدل. 2-3

 :داد پیشنهاد مردمی مشارکت کردن نهادینه برای را ذیل مدل توانمی تحلیلی و مفهومی چارچوب اساس بر

  

 مردمی مشارکت کردن نهادینه در دخیل عوامل. 3

 :کنندمی نقش ایفای دین نهاد و دولت نهاد مردم، گانه سه عوامل مردمی مشارکت کردن نهادینه راستای در رسد می نظر به

 ایجموعهم همچنین و کنندمی راهپیمایی حسینی کربالی مسیر حسینی رویپیاده ایام در که حسینی زائرین مجموعه معنای به: مردم. الف

. ایندنممی مشارکت و حمایت را عظیم پدیده این غیرمستقیم و مستقیم صورت به و باشندمی( ع)حسین امام و بیت اهل محب که مردم از

 از. دهند قرار حسینی زوار اختیار در را تسهیالتی و مالی هایکمک. باشد امنیت عامل اسالمی انسجام و وحدت حفظ با توانند می مردم

 فرهنگ هب خود فعالیت و حضور با نهایت در و. کنند استفاده پدیده این کردن ایرسانه برای مجازی فضای تبلیغاتی و ایرسانه هایظرفیت

 .نمایند مبادرت حسینی هنجارهای و هاارزش سازی

 در. ردگی عهده بر مردمی مشارکت کردن نهادینه در مهمی نقش تواندمی امنیتی و زیرساختی وظایف گرفتن برعهده با حاکمیت: دولت. ب

 فضای امینت و دادن قرار اختیار در صرف به یعنی. باشد باید زیرساختی و کننده تسهیل تنها حاکمیت نقش که داشت توجه باید راستا این

 این شدن دولتی از جدی بصورت باید حاکمیت البته. نماید بسنده ایجاده و عمومی نقل و حمل و ـ گذرنامه تامین ـ دیپلماسی امنیتی،

 .نماید شکوفا و گیرد خدمت به را مردمی هایظرفیت نماید سعی و نماید پرهیز باشکوه پدیده

 مسجد. دارد مردمی هایمشارکت اوردن عرصه به برای اعتنایی قابل ظرفیت حسینی هنجارهای و هاارزش پاسداشت با دین: دین نهاد. ج

 فراهم ار تسهیالتی و مالی منبع حسینی نذورات و موقوفات. است حسینی عاشقان اختیار در اجتماعی پایگاه عنوان به حسینی تکایای و

 تامین تواندمی حسینی مدار والیت و آفرین وحدت هنجارهای و هاارزش و. دارد تبلیغاتی وجهه منبر رسانه و مداحان و روحانیت. کندمی

 ارندد می پاس را حسینی اربعین که افرادی پاداش و اجر با رابطه در دینی هایآموزه البته. باشد اربعین لوای تحت زائران امنیت کننده

 مفاهیم او یاران و السالم علیه حسین امام درسخنان. است حسینی اربعین کردن نهادینه مردمی مشارکت برای محرک عامل مهمترین

 یابد زندگی ، بدعتگذاران  وگمراهی دین اصالت ، زندگی در قران و وحی انبیا،نقش رسالت خداشناسی، محورهای در اعتقادات از بلندی

 حجج به نسبت مردم ی وظیفه وخالفت، والیت برای امامان حقانیت ،شفاعت، وعذاب اجر و حساب وجهنم، بهشت مرگ، از بعد وحیات

 [9.]دارد وجود الهی

 

 مردمی مشارکت کردن نهادینه در دخیل عناصر و عوامل پیوند. 4

 عوامل از یک هر شود عملیاتی عینی و مصداقی بصورت بخواهد حسینی اربعین در مردمی مشارکت کردن نهادینه فرآیند چنانچه

 قرار گریکدی کنار در باید( مشارکتی نهادهای مالی، حمایت تبلیغات، سازی، فرهنگ امنیت،)گانه پنج عناصر و( مردم و دولت دین،)گانهسه

 ستیزی، ظلم  وحدت، پذیری، والیت نظیر دینی های ارزش  طریق از «دین» نهاد مثال، عنوان به. کنند پیدا افزایی هم جنبه و گیرند

 فرهنگی، عمومی، دیپلماسی گیری بکار با «دولت» نهاد و  نذورات و موقوفات عزاداری، در دینی مناسک پاسداشت[11.] زیارت فضیلت

 هالل ونقل، حمل بهداشت، امنیت، زیرساختی، امکانات تامین عراق، یعنی هدف کشور خصوص به خارجی باکشورهای روابط ای، رسانه
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 مردمی، های کمک مجازی، فضای در فعالیت همکاری، و تعاون وحدت، مداری، قانون درخانواده، دینی تربیت با «مردم» نهایت در و احمر

 ،رسانی اطالع و تبلیغات سازی، فرهنگ امنیت، یعنی مردمی مشارکت کردن نهادینه در دخیل عناصر خود سهم به توانندمی... و نذورات

 ارکتمش کردن نهادینه عوامل گانه سه نقش ایفای خطیر امر این الزمه. کنند نقش ایفای و نمایند فعال را تسهیالتی و مالی هایحمایت

 :است فرآیند این از اجمالی نمای و کلی ترسیم ذیل نمودار. باشد می گانهپنج عناصر حیطه در مردمی

 

 گیرينتیجه. 5

 عیس اسالم دشمنان نخواهیم چه بخواهیم چه باشد می شیعیان خصوص به مسلمانان عزت و اقتدار مظهر حسینی اربعین روی پیاده مراسم

 طرف زا و است کرده راثابت امر این خود نیز گذشته های سال ی تجربه و هستند مراسم این بردن بین از حتی و تضعیف اختالل، ایجاد در

 نای با.  باشد می مدیرتی و  دانشگاه ، حوزوی نخبگان خصوص به ما یهمه ی وظیفه مذهبی و ملی و دینی مراسم و ها آیین حفظ دیگر

 باشد یم... و بخشی وحدت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی، قدرت که حسینی اربعین روی پیاده منظم برگزاری حال،

 ایران اسالمی جمهوری در هرجا و هرزمان( هاتحریم طبیعی، بالیای مقدس، دفاع نظیر)مردمی مشارکت. باشد می حساس و مهم امری

 اهکارهار به مقاله این در. شود نهادینه مردمی مشارکت این باید که است این است مهم انچه اما. است داده خوبی بسیار نتایج گرفته صورت

 رد مردم و دولت دین، یعنی عامل سه نقش به مجموع در. شد پرداخته  حسینی اربعین در مردمی مشارکت  کردن نهادینه دخیل عناصر و

 هر رد که شده پرداخته مشارکتی نهادهای سازی، فرهنگ رسانی، اطالع و تبلیغات فیزیکی، و مالی تسهیالت کردن فراهم امنیت، ایجاد

 سعی الهمق دراین. کرد نهادینه را حسینی اربعین عظیم روی پیاده باشکوه و گسترده مشارکت توان می هاروش و اصول دقیق رعایت با مورد

 تفعلی در بود حسینی اربعین در آن کردن نهادینه و مردمی مشارکت گسترش برای محرکی که دخیل عناصر نقش  المقدور حتی شد

 .رگزارشودب اصول با و برنامه طبق همیشه برای جهانی باشکوه مراسم این تا شود داده نشان مردمی مشارکت کردن نهادینه عناصر به بخشیدن

 

 منابع . فهرست6

  31 ص صدرا، انتشارات:  تهران حسینی، های حماسه  ،(1311()مرتضی مطهری، ـ 1

 13 ص المیزان، لب: اصفهان دیگر، تارینی در حضور اکان حسینی اربعین ،(1395)اصغر طاهرزاده، -2

 111 ص میترا، نشر:  تهران شناسی، جامعه ومبانی اصول ،(1391) سیاوش گالبی، -3

 یانسان علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران فاضل، رضا و توسلی غالمعباس ترجمه شناسی، جامعه مبانی ،(1381) بروس کوئن، -4

 18 ص سمت،

 سازمان: تهران دولتی، غیر های سازمان و مردمی مشارکت بر درآمدی  ،(1382)رضا محمد سعیدی، -5

 7 ص دانشگاهها، انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

  اندیشه، عمرانی، های طر در روستاییان مشارکت بر موثر عوامل ،(1381) علی محمد قاسمی، -1

 31 ص  ،4شماره دوم، سال تابستان، ریزی، برنامه و مدیریت سازمان فصلنامه

 مرکز اسالمی، وارشاد فرهنن وزارت :تهران طبائی، داود و غبرائی هادی: مترجم توسعه، در مشارکت ، ،(1375)دیگران و هوئین کائوتری، -7

 173 ص بنیادی، های پژوهش

 سازمان: تهران دولتی، غیر های سازمان و مردمی مشارکت بر درآمدی ،(1382) رضا محمد سعیدی، - -8

 31-27 صص دانشگاهها، انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

 21 ص اسالمی، تحقیقات پژوهشکدۀ: قم عشورا، های پیام ،(1379)جواد محدثی، -9

 4 ص قلم، سماء نشر: قم ، 3 ج االعمال، ،اقبال(1383) موسی ابن علی طاووس، ابن -11


