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  دهیچک
ارائه الگویی تمدنی   در راستای تالش استکبار وقدرتهای جهان   مو تماپیش می رود  زبا امروجهان  به سوی آینده ای متفاوت  

مبین اسووالم ،بشوور رابه سوووی تمدنی در شووان  نفراگیر دیکامل و ،برنامه یای جامع  از سوووییکشوووریای دنیاسوو    برای
در سخنان مقام معظم ریبری پیوسته پیشرف  و تمدن نوین اسالمی و توجه به آینده ای بهتر باد می      ادید  لذوپویاسوق می  

ساله بخشی    ،سو پیاده روی  اربعین  راز دگشود     سالمی را به   آرمانی  هاز جامعیر  صویر  و تمدن نوین ا افقی نوین کشیده ، ت
این مقاله برآن اس  تا ضمن بر     لذادر عرصه معارف دینی، تربیتی وحتی گردشگری برای تاریخ وتمدن اسالمی گشوده اس      

ستیابی بدان ب    نشمرد  سالمی و نحوه د سخنا  اویژگی یای تمدن ا مقام معظم ریبری  آن را بر ویژگی یا و  نبهره گیری از 
سینی انطباق دید و این پدیده را به عنوان دروازه و مد   ظرفیتهای پیاده روی سی     ی برای تمدنلاربعین ح سالمی برر نوین ا

صیفی   سخ به این       -کند  این پژویش با روش تو س  که با  بهره گیری  از  منابع کتابخانه ای درپی پا شده ا سنادی تحلیل  ا
شا      س  که با توجه به فرمای سالمی  افقی نوین وی اربعین چگونه می تواند ر همقام معظم ریبری  پیاد تسوال ا برای تمدن ا

 باشد؟  

 

 
 تمدن نوین اسالمی .افق نوین ، رهبری ، پياده روی اربعين ، ن: سخناکليدی کلمات

 
 

 وهدف مقدمه. 1

 یونیلیم دیها حضور ریا  سالهای در  گردد یم باز ییجر ۶۱ سال به آن قدم  که اس  یرپاید یسنت ینیحس نیاربع مراسم
 رغمب که یا گونه به اسوو  هکرد لیتبد یقوم فرا وی و فرا دینی فرامرز،  یفرامل یشووییما به را آن ایدن سووراسوور  از زائران

سانه  ییاشبکه  ساله  چند سکوت   را سکوت  رآن تاب نیاوردند و مه عظم  برابر در ۱۳۹۷ سال  نیاربع در ای جهانی ،  ر
ی  ارسانه  ود کی یر مراسم نیا در ئرانکه زا د،یرچن کردند منعکس ناقص ولو به صورت  را آن ییا جلوه از یبر ، شکسته
 رسانه  در آن ی بر انعکاس ،لیکندنپردازیم آن عظم  و شکوه  هوا گوی به شی و هوطن و  انواد به بازگش   در هیستند  ک 

  غیتبل را ییراسو  عهیشو  و ییراسو  اسوالم  وسوته یپ، نوا تند یم اسو  یسو  از نید ییجدا طبل بر یا سوال  که ی ایجهان ییا
سالم  نیمب نید ییا برنامه  یجامع با رابطه در را یسواالت  کردندیم سالمی و  تمدندر ایجاد  آن یکارآمد ،ا   یکاربرد توان ا

  کندیم جادیا مخاطبان ذین در آن سا تن
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 .بیان مسأله  و ضرورت و اهمیت 2
سالمی که از جامعی  سالم ناب محمدی حکای  می کند     تمدن نوین ا سخگویی ا  معظم مقام دیتاک مورد وسته یپ ، اقتدار و پا

س   بوده یریبر ش  خیتاربویژه  و معاصر  خیتار در متخصص  و ینید یعالم عنوان به هل معظم ییسو  از  ا ستمدار یس  و عیت   یا
 آن یدسووتاوردیا زین و ییچرا ی،چیسووتی وچگونگ، نی یای تاریخ کربال و اربعیژگیو  صووو  درپیشووتر  اه یدی از باتجربه
 نمایاننده  باز نیاربع یرو ادهیپ در آزاده انسانهای  یونیلیم دیها حضور  که امروزه واز دگر س  اندداشته  انیب یگرانقدر شات یفرما
افقی نوین پیش روی مسلمانان بلکه در برلبر  ونه تنها اس  شده   یاسالم  نینو تمدن ی، اما موفق از آرمانشهر اتورینیم ییالگو

  سازدیم انینما را آن یکارکردیا و ابعاد  به رشتیب توجه ضرورت جهانیان ایجاد کرده اس  
 
 

 تحقیق نهیشیپتئوری و  .3
شی با عنوا ۱۳۹۴ زاعی و رجبی دوانی ) سی تمدنی     " ن( در پژوی شنا سی تطبیقی فرجام  سه ای تمدن     "بر ر سی مقای به برر

مبانی دینی تمدن از منظر اسالم   "( در مقاله  ود با عنوان ۱۳۹۴سازی سکوالر با تمدن سازی دینی  پردا ته اند  جمشیدی )    
مدنی  و معنوی در "وان (در مقاله ای با عن۱۳۹۴مبانی موتوریای تمدن براسووواس دین اسوووالم را ارزیابی می کند  بابایی )"

 یای تمدنی اربعین را به بحث می گذارد    ظرفی"اربعین 
  یپژویش ناس  ؛لیکن تاکنو گرفته ورتی صاریبس ییا پژویش نیاربع موضوع زین و یاسالم نینو تمدن درباره که چند یر 
 انجام  بپردازد یریبر معظم مقام  دیدگایهای   به عنوان افقی برای تمدن اسوووالمی مبتنی بر    نیاربع یرو ادهی پ کارکرد  به  که 
   اس  نشده
 
 

 مواد و روشها .4
  یدفمند صورت به قیتحق یاصل یدف و الؤس اساس بر که اس  یمفهوم لیتحل نوع از یلیتحل- یفیتوص پژویش نیوش ار
 یبررسوو مورد تو الزاما هایژگیو نظیر مبانی، یا آن به مربوط فیتعار واسووالمی  تمدن مفهوم ابتدا پژویش نیا رباشوود  د یم
 یریبر معظم مقام شات یفرما با ی آن هایژگیو و شا صها   آنگاه شده  گذاشته  بحث به نیاربع ییا  یظرف سپس  ،گرفته قرار
  گرف   واید صورت شده ،جمعبندی داده قیتطب

 

 ی نظر یبانم .5
که برای اولین بار زائران شنا ته شده حسین    "آغاز شد   از اولین چهلم شهادت سیدالشهداء)ع(    پیاده روی اربعین، حرکتی که 

سخنرانی،  اطر   هبن علی)جابر و عطی ضور و  سن    ه( به کربال آمدند     جابر با ح سین بن علی)ع( را زنده کردو  زیارت قبر   ح
 "شووهیر زا civilization " [۳]"تمدنتعریف لغوی  . [۱۳]"شووهدا را پایه گذاری کرد  روز اربعین چنین روز مهمی اسوو 

عاش  "یعنی "تَمَدّنَ "(  ۹۰: ۱۳۶۹ )غفرانی وشوویرازی،باشوودی م ینیشووهرنشوو یعنی "الحضوواره" و"نهیمدال"معنای  به "مدن
شه  سباب الحضاره   ذو ا  نالمد ایل عی شعوب "گزید ولوازم شهری  را اتخاذ کرد و  ینیش [ ؛ زندگی شهرن ۶]"با  "لم تتمدن ال

در مجموع تمدن به معنای یمکاری افراد جامعه در  زندگی شهری را نگزیدند   کو سب مردم در شهر سکون  نگزیدند      ؛[۱۷]
صطالحی، تمد           س  تعریف ا شهریان ا سی و انس گرفتن با آداب و ا الق  سیا صادی،   یمیمفای جمله از نامور اجتماعی ،اقت
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 نظر لیکن از دانس  ینبو دوران از را آن یاسالم نمونه ازمی گردد، می توانب دور ییا قرن به آن نهیشیپ که رچندکه ی اس 
 با یبشر  جوامع در کم کم وآمد  دیپد یروشنگر  ردر عص  و یجدیم قرن از حطالاین اص  اس   اصوال   نینو یفهومم اصطالح 
 یرااند، بعضی تمدن را دا داشته یاجتماع ای و،اقتصادی  یفرینگی یا اسیس صرفا اهشد  بر ی بدان نگ مطرح گوناگون فیتعار
 مراحل  از ای مرحله  یر در، ود افراد از یفرد یر یبرا دید یم فرصووو  جامعه   کی  به  که  دانند  یم یا الق و یماد  بعد  دو
  واحد  نیتر دهی چیپ و نیبزرگتر را تمدن  [ یانتینگتون ۱۱  ]آورد عمل  به  رشووود یبرا رای امکان الزم  ریپ تا  یکودک ازی ،زندگ 
  گذارد  یم ریتاث  آن بر و اندا ته   هی سوووا آن ریغ و دول  ، مل   فرینگ  مانند   یاجتماع  یواحدیا   گرید که بر  داند یم یاجتماع 
 گریکدی کنار در یینوا یم با بتوانند بشوور کل که یاجامعه دنیآفر یبرا تالش از اسوو  عبارت ، تمدن ی،ب نیتو  نظر از [۹]

  یفرینگ یدسووتاوردیا عیتسوور موجب که یاجتماع اسوو  ینظام مدنت " دوران  لیو "دیدگاه  از.[ 8]کنند یزندگ آن درون
 ا القزند  نظامی اس  سیاسی که  یم  ی الق و ابداع به دس  ینر و رسوم، آداب، یا شهیاند از یریگ بهره منظور به و شده
شد یم آن نگهدارنده ،قانون و صاد س  ا ا ینظام و با  نیمهمتری )ره( نی م امام [۱۱] .ماند  واید داریپا ،دیتول تداوم با که یقت

 بر کهی می داند ندیفرآرا  تمدن ی،جواد اهلل  [ آی۱8  ]داند یم آن یسوواز انسووان توان یعنی ی؛معنو بعد در را تمدن عنصوور

 به تواند یمدر این جریان  نو انسا  ی اس   اجتماع– یاقتصاد  ییاانیبن و یمعنو و یماد روابط و ابزار در مداوم رشد  اساس 
سد  کمال ضاره " واژه با تمدن از  لدون ابن[ ۱۰  ]بر ش  هیباد یعنی "هیالبدا "برابر در "الح  شهریا  مجموعه مفهوم به و ینین

سکون  منازل، یا هیقر، سا تاریای  که یاجامعه ؛از نظر او کند می ادی یادب وعلمی  شرف  یپ مظایر و یا سازه ، یم سب  از   منا
 و فضائل  یتعال با یمراه ینیشهرنش   یزندگ به صورت   آن در یفرد یزندگ،  بوده بر وردار آن نظارت بر و یکومتنظم پذیر ح
از نظر مقام معظم ریبری ،تمدن   [2] .اس   " یمدن "یدارا یعنی ؛متمدنای  جامعه باشد  ینر و علم یمچون ینفسان  ملکات

مادی ظالمانه غرب می اسالمی دارای شا صه یایی یمچون ایمان، علم ، ا الق و مجایدت اس  که نقطه ریایی از تمدن      
 [۱۴] .باشد

 تمدن اسالمی اصول و یمبان

یرچند که تبیین مؤلفه یا ، شووا صووها،الزامات تمدن اسووالمی بویژه از دیدگاه ریبری ضووروری می نماید؛ لیکن به جه      
صو  صول جمع     لمحدودی  پژویش تنها به مبانی و ا شود  ا صل  "پردا ته می  ساس  و یا هیپا ،یا شه یر یمعنا به" ا ی م ا

شد  ساس  شالوده،  یمعنا هب"مبنی "و مبانی جمع  [۱5] با س   انیبن و ا  ینگر جهان و ینیب جهان ینوع ق قیح در یمبان ا
س    ویا  دگر بای جادیا ش  صورت  رکه دنباید یا س    نقش یا تمدن سا تار  در و افراد یزندگ در یاارزش به یبخ سا    دارد یا
 که اس   یاقسام  یدارا یمبان افراد نگرش اساس  برد گردمی باز آن اصول  و یمبان تفاوت به ابتدا در تمدنها و فرینگها فاوتت
 یم باره نیا در)ره(   مینی امام اسووو  میتقسووو قابل یدیتوح ریغ و یدیتوح و غیر دینی و ینید یمبنا به یکل نگاه کی در
 انسان  یمبان با را اسالم  در بشر  حقوق یکس  اگر نانکه،چ موضوعات  نه اس   یمبان کند یم ینید را یا شه یاند آنچه": دیفرما
 یکش یموضوع  منتها بود نخواید یاسالم  آوردیم حاصل  آنچه دید حیتوض  اس   ینید ریغ یمبان یدارا ظایر به که یمحور
 جستجو یمبان در دیبا را غیر دینی و ینید ییا شهیاند و اصیلند  یمبان نیبنابرا    اس   مطرح اسالم  در که اس   یموضوعات  از
 [ ۱۶] "  آنها موضوعات در نه و کرد

 یرهبر معظممقام   دگاهیدبه  هبا توج نینو تمدنافقی نوین برای  نیاربع یرو ادهیپ
ایجاد تمدن اسالمی  به عنوان افقی نوین برای  آن یهاتیظرفابعاد و به نیاربع یرو ادهبخش ضمن بررسی  پی ندر ای

 . شد خواهد مطرح یالببه دیدگاه های مقام معظم رهبری  مط هبا توج

 ظرفیت های پیاده روی اربعین در جهت تمدن اسالمی 

 بشریت به سوی اهلل و ایمان به او تاربعین بازگشت و حرک
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نیستان توحید بریده  ی اس  که از  بندگانپژواک ناله   اس  " راجعون هیال انا "و" هلل انا" انیم ریس در حقیق   نیاربع یرو ادهپی
 زشتابان در حرکتند ا  آن یسو  بهو  جه   ودرایافته اند امروز و هشده اند ودرغوغای مدرنیته راه گم کرده وبه کثرت دچار شد  

 روز در و اس    لق  منشأ  وآغاز  که یا انه ؛اس   بوده کعبه یسو  به نغیر مسلمانا  و انانگزاری مسلم  یدف  لق  یابتدا
 مکان  (2۷)حج/"و اذن فی الناس بالحج     "  روانند  آن یسوووو به کی نزد و دور از یمه  که یا انه  کرد یتجل "دحواالرض"

س  سماع  ییمکار با را آن )ع(  میابرایی که مقد ساز  لیا س  که یمکان   کرد یباز شر  خیتار در میعظ یتمدن رتب  در  دیگرد یب
فاینما تولوا فثم وجه    "آن یم  انه  داسووو       هشووود ک  منعطف المقدس   ی ب یسوووو به  موحدان  کردیرو خیتار  ازای  بریه 
 ای ینب یسووو به و  داوند یسووو به  لق  یابتدا از یرو اده( و زمانی به بقیع و امروز به نجف و کربال  لذا پی۱۱5)بقره/"اهلل
س   بوده یول یسو  س  که  "وجه اهلل "چراکه مهم  ا سانها ا شوند    بدان ق یحقطالب  یان غناطیس پر جاذبه م" اماجذب می 

قرنها تا امروز پیوسته وپی   لحرک  پر برکتی بود که در طو زحسینی ،اولین دلها را در اربعین به سوی  ود جذب کرد، وسرآغا   
شورت    شکویتر ، پر جاذبه ترو پر س      ردرپی این حرک ، پر ص ۱۳] "شده ا س  د[ کانون و مق آنجا "   پیاده روی اربعین کربال

 اس تمدن  وحیانی  نور یسو بهطاغوت   ظلم  از  روجافقی نوین برای  یرو ادهیپاین  ق یحق در[ ۱۳] "  کعبه ی دلهاس
  )س( یکبر نب یز و )ع( نیحسووو امام  که  یحرکت یعنی یاله  ی یدا  نور یسوووو به  مدرن   اولی و جایلی    ی جایل  ظلم  ؛

 نور به تنها نه را حرک  نیا )ع(نیحسوو امامثاراللهی  یژگیو چراکه  میکنی م مشووایده نیاربع یرو ادهیپ در امروزآغازکردند 
س   کرده لیتبد نورعلی نوربه  بلکه شاء " که ا ساس  بر انیاد یمه ( پس۳5)نور/"یهدی اهلل لنوره من ی  نیآفر وحدت عبارت ا
  "الکلم الطیب" یسو  به زین و مشترک  کلمه یسو  به( ۶۴)ال عمران/" نکمیب و ننایب سواء  کلمه یال تعالوا الکتاب ایل ای قل"
 د  آورنیم یرو اس  انیاد انیم اشتراک و کلمه  دکلمه توحید و توحی ،وحدت یمان که

 شنایی با معرف منجی آخرالزمان پرفروغ ترین افق زندگانی بشر وبسترآاربعین 

 زنندیم ادیفر را آن انیاد یمه که یمان  اس   یمنج ظهورساز    مقدمهاربعین بویژه در سالهای ا یر در حقیق  افقی نوین و  
 یمنج موضووووع با  فیلمهایی  طلب  و عطش نیا به  ییپاسوووخگو  یبرا دان و یالیوو آن  ریغ و انیی بودا ، ی هودی ، ی حیمسووو؛

 منتظر یمان   منتظر اسووو یمه  از شیب آنکه  اما   آمد   واید  یمنج که  دارند  ندا  کی  و امی پ کی  یمه  و سوووازدیم آ رالزمان 
 او از مضطرتر  و آورده  داوند درگاه به روجهال   و یسرگردان  از  یبشر  نجات یبرا که اس  ی )ع(مهد حضرت  یعنی یقیحق
سانها  یا توده حرک  ق یحق در نیاربع  س  ین جهان در ی منج که یامام ؛اس  حسین)ع(   امام یسو  به و  داوند یسو  به ان
 مقام[ 5]"عطشوووانا قتلوه ان جدی الحسوووین العالم ایل ای ید:فرما یم که آنگاه ، کند یم فیتعر او با را  ود ،ظهور ینگام به
 [۱۳] " اس  داشته نگه خیرکربال رادرتا حادثه و کرده بزرگ  دا را )ع( نیحس امام منا "فرماید: یم باره نیا در یریبر

 اسالمی نحرکت به سوی پیشرفت و تمد ی جهتعاملافقی نوین واربعین 

طور ادامه دارد  نراه اس ، صیرورت اس  ؛اما متوقف شدنی نیس  و یمی     پیشرف  حرک  اس ،    "از نظر مقام معظم ریبری:
؛   پیشرف  در مفهوم اسالمی با پیشرف  یک بعدی یا دو بعدی در فرینگ غربی متفاوت اس  ؛چند بعدی اس   یکی از ابعاد     

[ پیاده روی اربعین ۱۳] "با مفهوم اسووالمی عبارت اسوو  از سووبک زندگی کردن ، رفتار اجتماعی ،شوویوه زیسووتن    پیشوورف
ستن و            شیوه زی سانی اجتماعی و بازنگری در  صحیح و ان سبک زندگی و تمرین رفتار  صالح  صتی برای ا برای افقی نوین فر

سالمی   س  زیرا بنیان نهادن تمدنی ا ض   نیا اگر "ا سان  میعظ حادثه را نه  مینه یم ارج آن بر، میدانیم خیتار طول در یان
شاره  انگش   و میبرو جلو و میکن حرک  که کرد  واید کمک ما به حادثه نیا یادآوری که اس   نیا یبرا  را)ع( نیحس  امام ا
 [۱۳] " میبرس یدفها آن به  دا لطف به و میکن بیتعق

 تربیت وکادرسازی برای تمدن اسالمی افقی نوین دراربعین 
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س   و گردیمایی       سازی ا سالمی نیز یمچون تمدن نبوی نیازمند کادر  سان  یونیلیمتمدن نوین ا   شییما نیبزرگتر در یاان
شر  خیتار ضرت   که یمطلب  یب سه تاریخ ا  ددندا  بر آن از قبل رنچهارده ق )س( نبیزح ز حیث کمی  و آن رابه برترین مدر

 کیفی  در آورده اس  

 در برابر بیگانگان تمعنویت و مقاوماربعین عرصه تقویت 

 یفزون موجب به و کرد سیتاس  و فیتعر"  قاومم" عنصر  اساس  بر دیبا را تمدن کی  ییو ی،جبر طیشرا  به توجه گایی با
شمنان  س    یاولو " هاتیریغ "و د  یروان و معنا و فقر روحی نداد و گایی نیز بحرا قرار تهایریغ برابر در مقاوم  را تمدن نخ
 کم اشوورور ر  ود مقاوم  با توانسوو  ای جامعه که آنگاه و دید قرار"  یمعنو" را  ود یمرکز نقطه تمدن کند یم اقتضووا
 دهی عق کی  به  تواند یم جامعه   نیا کند  نه ینهاد  را یانسوووان ارزشوووهای  و ا الق زین  ود درون در )فمن یکفربالطاغوت( و  کند 
شد   یمرکز ساس  بر)ویومن باهلل( و  ببخ شترک ی مانیا ا س   ریفراگ یتمدن سا    به م س     بزند د  انیب بهو اربعین چنین ا

 معنا و ماده انیم تناقضووات و کند می اتبلور پید و یتجل کجای  یمدن و  یمعنو آن در که اسوو  ی اصوو دهیپد نیاربع گرید
ضمن تاکی ۷] " شود  یم برطرف ضرور د[مقام ریبری  سلمین دربرابربیگانگان  تبر  س   ۱۳] "ایجاد جبهه واحد میان م [برآن ا

 مبار دیگر تمدن اسووالمی را در عال  که مل  ایران باجویرایسووتادگی و مقاوم  )به یمراه بعع عوامل دیگر( واید توانسوو 
سان را رقم زده مقاوم  در برابر غی  ۱۳سربلند کند  ]  سفر اربعین نه تنها یم جبهگی ده یا میلیون ان ستکبار را فرایم   ر[ یعنی ا
  دتمدن نوین اسالمی به گستره جهانی  واید شافقی نوبرای می سازد بلکه 

 وحدت و همبستگی  افق نوین عامل مهم تمدنسازیعنی اربعین 

 که هینظر دو انیم نیا در  اسو   شوده  ارائه یمختلف ییا هینظر ینید جوامعآفرین و انسوجام بخش در  درباره عوامل وحدت 
 اساس  بر انسجام   اند توجه  ور در اس   مشترک  دشمن  اساس  بر انسجام  یگرید و مشترک  دوس   اساس  بر انسجام  یکی

را )ع( حیمس عیسی   شدن  کشته  و دنیکش  بیصل  ه( اس  وی    ب Rene Giraro) "ورنه ژیرار" به متعلق مشترک  دشمن 
 حبی مشترک  تجربه با نطورییم و مشترک  معشوق  و محبوب بر دیتأک بامایه انسجام اجتماعی می داند     در برابر این نظریه  

د ویک نظام مناسووبات انسووانی بر پایه محب  را ایجاد آور وجود به گریکدی به توان عشووقی د میواح محبوب آن به عشووق و
،آن گاه به وحدت اجتماعی   شووووند لیتبد "ما" کی به یمه ببازند و   گرن "یا   نی م "و" یا من"باعث می شوووود     کهدکر

سند  س  )که( جابر ب    "[ و امروز یم یرچند که ۷] .بر سینی در روز اربعین ا بلند  هعبداهلل را از مدین نشروع جاذبه مغناطیس ح
شم          ش  قرنهای متمادی در دل من و  س  که امروز یم با گذ سی ا شد این یمان مغناطی ) ودیگر امی کند وبه کربال می ک

 [۱۳] "( اس   و محور یمبستگی زائران حسینی

 نفی طبقات اجتماعی افقی نوبرایمحورو تاربعین الگوی جامعه توحیدی و عدال

سالم  تمدن   س   یاجتماع طبقات بدون یتمدن یا س   عیتبع آن در که یا جامعه نیا ":ندیفرمایم باره نیا در ییبر ر ا   ا
س   ظلم، سامان ، ی س   یناب س   ینامرد ،ا شود  عوض یست یبا، ی شود  لیتبد و ب [اما جامعه ۱۳] "ی دیتوح جامعه کی به ب

سان یا درآن جامعه از      س  که گروه یای ان س  ؛ یک جامعه ای ا سب حقوق و  توحیدی    یک جامعه بی طبقه ا یکدیگر برح
شدن  امزای شم می  ورد    دجدا ن س  که در مدینه النبی ونیز در حکوم  علوی به چ  کوتاه مدت اما [ زندگی۱۳] "  این یمان ا

شریفات و تجماّل  ربدون دعوتنامه و بدو س      تمیلیونها نفردرپیاده روی اربعین نمونه جامعه فاقد طبقا تاز ت و عدال  محور ا
رنج نمی برد  افراد در آن  یا  ادمند و یا مخدوم  مخدومینی که شرمسار    هبی نظیر کسی از فقدان غذا و سر پنا  جریان  ندر ای

سانه از میهمانان اجازه  دم  می  وایند   ادم و مخدوم یر د    شند و ادمینی  که ملتم در  واز ایثار  دمتگزاران به  ودمی با
دیگری سوال نمی کند  از این روس     دیچیک از زبان ، ملی  ، دین ، و نژاعظم  او ذوب شده اند و ی  هجذبه حسینی و شکو  
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عه ای از تمدن اسوووالمی به شووومار می آید ؛قطعه ای محدود از حیث زمان و مکان و             اربعین افقی ن  وبلکه قط که اربعین  
  هنامحدود از حیث عظم  و شکو

 جهان بشریت  ه وسعت تمام مدن اسالمی بافق نوین تاربعین 

اسالمی یعنی آن جامعه ای، آن تمدنی که در راس آن جامعه  هجامع"مقام معظم ریبری در وصف تمدن اسالمی می فرمایند: 
می کند    در به اصطالح مخروط اجتماعی، در راس مخروط  داس  و پایین تر از  دا ، یمه ی انسانی  و یمه       دا حکوم
سان یا  شان می افزاید:   [۱۳] "ی ان ضع  از ندیب یم او آنچه  کند ینم حرک  جه  یب رپیغمب"ای ضع ،  ود زمان موجود و   و

سان  فطرت  الف بر و باطل س   یجهان و یان سع          ۱۳] " ا سالمی تمدنی به و س  که تمدن ا شانگر آن ا سخنان ریبری ن  ]
 تمام جامعه بشری اس   

 رسانه ای جهت تمدن نوین اسالمی افق نوین  اربعین

آن روزیا یم مثل امروز    "مقام معظم ریبری در باره ایمی  رسوووانه و تبلیغات در تبیین واقعی  کربال چنین می فرماید:            
[ درسی که اربعین به  ۱۳] "قدرتهای ظالم و ستمگر ،حداکثر استفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه و شیطن  آمیز می کردند     

س  که باید یاد و  ا  سیار        هطرما می دید این ا ش     میدان تبلیغات،میدان ب شمن زنده نگه دا شهادت را در مقابل تبلیغات د
س     سل  با ربغ[ ۱۳] "عظیم و  طرناکی ا سته دارد   ود کنترل تح  که یارتباطات و اطالعات  یفناور به تو س   توان  به ا

  یتمدن ذ ائر شوودن یفرامل از  ود ای رسووانه امکانات به توسوول با غرب قطب که یجهان رورزد  د  ایتمام  ود یسووازیجهان

سالم  جهان س   یمای لیدل به نیاربع تکند  زیار می یریجلوگ ا سه  یف شی انبیز و ینیح ستگاه عظیم  به نف و افق نوین  د
 [۴] "ی تبدیل شده اس  ا رسانه

 اربعین  اصالح سبک زندگی و تمرین برای حیات طیبه

ستیابی به تمدن   شرف  یپ ابعاد از یکی سالم  مفهوم باو د س   عبارت یا  ":ندیفرمای م معظم ریبری می  مقازندگ سبک  از ا
صل  ض  ا س   ،هیق س   یزندگ سبک  کردن در س   یاجتماع رفتار ؛ا س   یموعم ا الق ؛ا س   زندگ فرینگ؛ ا [ و ۱۳]" ی ا

 سبک زندگی اس   حرصتی برای آموزش ، تمرین ، تجربه و اصال)چنانکه گفته شد(فرایپیمایی اربعین 

 (مادی و معنویدوبعدمادی اسالمی) جمع میان  الگووافقی نوین جهتاربعین 

سالم  تمدن در یمعنو و یماد بعد دو به وجهت سایلی   یا س  ازجمله م شا  ا شده   تکه در فرمای مقام معظم ریبری برآن تاکید 
س   در قرآ  س  که  نا صیبک  من الدنیا "کریم آمده ا صص/ "ابتغ فیما اتیک اهلل الدار اال ره والتنس ن ضمن  ۷۷)ق ( ریبری 

  راح  یزندگ از یبر وردار یعنی یماد بعد اس  و  نجاح و فالح، یرستگار  به دنیرس  یعنی یمعنوتاکید براین مطلب که بعد 
سال "ی می فرماید: ا الق و یروان  یامن و شد   پس در درجه ی       ما شد یم قدرتمند با س  که یم بر وردار با سانی ا طرفدار ان

ودوران کوتاه مدت پیاده روی اربعین ، دوران بهره مندی زائران از دو جنبه  [۱۳] "اول نیاز تمدن اسوووالمی به ایمان اسووو  
 مادی ومعنوی اس   

 )تمدن فراگیر اسالمی( تا دوران ظهور حیات و امتداد نهضت عاشوراافقی نوین جهت نشان دادن اربعین 

 اتصووال به قائل یجویر  اسوو   حرک کرده انیب یجویر حرک  یبرا مالصوودرا که یزیچ یمان قاًیدق یعناین اتصووال ی"
س   متحرک موجود یقیحق صالی مافوق  با زین دهیپد نیا در  ا صور  ات ست  مواجه خیتار بعد و حال و قبل در ت  دهیپد نیا با  میی

شورا  صال  ظهور ندهیآ به نقطه نیا از و ما حال زمان به عا ، می توان تمام آنات تاریخ را با  نودر یک نقطه و آ کندی م دایپ ات
شایده نمود  ]  س   یروز آن نیاربع": ندیفرمایم باره نیا در یریبر معظم مقام[( ۱2یم م شته  بر که ا  امیپ پرچم شدن  افرا

سلها  را او  یمظلوم و او شهادت  که شود  یم درس یدیشه  آن رهیس  شد  آغاز آن در کربال شهادت   بدانند ندهیآ و معاصر  ین
 [۱۳] "شود  ریسراز خیتار در و شداو بجو  ون که شود یم درس و اسوه  یدیشه   آندنبشنوو
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 اسالمیتمدن ربعین میعادگاه شیعیان جهت مقدمه سازی تشکیل ا

سقیفه بنی    لدر طو سان یا با ایداف گوناگون )حق یا باطل( برای   ود مکان یایی رادرنظرمی گرفتند  از دارالندوه تا  تاریخ،ان
آن   اربعین نیز مکان گردآمدن میلیونها انسووان بویژه  دتا سووازمان ملل و مانن رسوواعده ونادی یای قریش ،از عرفات و مشووع
س   مقام معظم ریبری درباره چ    س     اجتماع محل نجایا دادند ادی انیعیش  ه( ب ن)در اربعی "نین می فرمایند:شیعیان ا   ؛شما

 ادی به دیبا را نیمسلم  جامعه یاسالم  بزرگ یدف و یعیش  جامعه یدف میعاد نیا در شدن  جمع با که اس   یبزرگ عادیم نجایا
شک   دیاوریب یم سالم  نظام لیت س   یزیچ نیا ضع، و و آن اب یم آن شهادت  حد در یحت آن در تالش و یا  ادی از دیبا که ا

سلمانان  سینی در حقیق      ۱۳] ماند یم زنده شه ییم یبرا آن  اطره و رف  ینم م شری  در اربعین ح [ امروز اجتماع عظیم ب
 که یمان یدف بعث  انبیاء و نهض  حسینی بوده اس  به تصویر می کشد تشکیل نظام اسالمی  افقی نوین در جه  

 افق نوین حفظ اصالتهای تمدن اسالمی در برابر مادیگرایی  اربعین

( اس   واین در  2۴۹)بقره/"کم من فئه قلیله غلبه فئه کثیره باذن اهلل "اربعین جلوه گاه شعار ما می توانیم و تجلی آیه شریفه   
س   ریبری در ای      سالمی ا س  نوید بخش امکان تحقق تمدن ا )کربال( یمان  "گوید: باره می نجهانی که غرق در مادیات ا

نقطه ای که روزی تصور می شد یمه چیز در آن جا دفن شد؛اصالتها، حقیقتها، ارزشها و یمه ی جلوه یای اسالم ناب پیغمبر       
رف  و تمام شووود ،امروز ببینید چطور دلهای مردم دنیا را به  ودش جذب کرده   به  الف وضوووع طبیعی عالم       ن) ( از میا 

س  س   پ          یرچه این دایره و شده ا شنده تر شده موجش بلندتر، نمایان تر ، ماندگارتر، زاینده تروجو شود   سیع تر معلوم می 
 [۱۳] "را دفن کنند  ادستهای مادی ، ییچ وق  نمی توانند اصالته

 )تجلی نبوت وامامت( نهضت های تمدن ساز انبیاء واوصیاءافق نوین وباز نمایاننده اربعین 

سا      سین )ع( مدل ض  امام ح س   ریبری در مورد بعث   انبیاء چنین می فرمایند:    نه سویی با پیامبران الهی ا   اآنه"زی و یم
ند آمده    کار ؛ دادند  انجام  ما  غمبریپ رحل   از بعد  ما  غمبریپ اوصووویای  که  یکار  یمان  اورند ی ب وجود به  نینو انقالب یک باز  ا
واین  [۱۳] "رولی عص )ع( الزمان صاحب هباال ر کار و اسالم ام  یعلما کار ،ائمه گرید کار)ع(  نیحس امام کار ،نیرالمومنیام

  واحد فکر کی یدارا که یانسان عده کی دیشد اتصال و یگ جبهه یم و یوستگیپ یم به یعنیبرمحور والی   
 (بعد دیگر والی  52۰ د می باشد پیامبر با این پیوستگی ام  اسالمی راتشکیل می دید  )یمان:ان واحد یدف کی یایجوو 
 داسوو    و امام یعنی قلب آن بادر یمه حال  اسووالم ام  آحاد از کی یر یعمل و یفکر رومندین و مسووتحکم ارتباط یعنی

س     س ،  ود امامی      ۱2۴)بقره/"انی جاعلک  للناس اماما"پیغمبر یم یک امام ا صو  ا شین امام مخ (و آن فقیهی که جان
س  که با نا    شده       س  منتها امامی  شان معین  شده ،با ن  ف( دو یدنبه تلخیص( اما انبیاء )و اماما5۴۳)یمان: "م معین ن

سان  سا تن  یکی دارند شک  یگرید و ان   یرو ادهیپ در [۱۳]  شود  یم اداره یاله مقررات و نیقوان با که یدیتوح جامعه لیت
 کنند  یم تجربه راجامعه تمدنی انبیاء واوصیاء یعنی جامعه دارای یم جبهه گی با یکدیگروارتباط با امام   زائران زین نیاربع

  نتایج و بحث .6
سالم  نینو نایجاد تمد یریبر معظم مقام نظر از سالم  نظام ایداف جملهواز یضرور  یامر یا شد  یم یا سویی   با  هپیاد از 
 یاسووالم نینو تمدن ژهیبو یاسووالم ییا برنامه کردن ادهیپ یبراکار آمد وافقی نوین  ییالگو،  لیبد یب یتیظرف نیاربع یرو

 ثبات و بدان یابیدست به تواند یم رایکاریا و ا،چالشه ،فرصتها قوت و ضعف نقاط و شا صها شنا   کنیل  اس  آورده فرایم
    اس  شده اشاره یا بدان پژویش نیا در که باشد داشته ییبسزا ریثأت آن در

 .پیشنهادات7
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 در شوومندانیاند دگاهید از یریگ بهره با یکاربرد و گسووترده یییا پژویش گردد یم شوونهادیپ مقاالت  یمحدود به توجه اب 
 ،یبشر  جامعه و یدیتوح جامعه ،یاسالم  ،جهانیاجتماع  انوادگی،،یفرد حگیرد: سطو  ترو صور  شیپ ییا حوزه و  سطوح 
سب  سته  با متنا س یس  ییا حوزه ودر عترت و قرآن ییا یبند د صاد  ،یا صته  یواجتماعی ،فرینگیاقت  اکه درآن عالوه بر فر

 را قلب ر،یدرگ را ذین که یا گونه به قرارگیرد نتهدیدیا رایکاریای مناسووب مطرح گردد ودر ا تیار تصوومیم گیران و نخبگا
   کند اصالح را عمل و آرام
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