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 چکیده 

 درآمده یعیش یاسالم لیاص فرهنگ از درخشان ینماد عنوان هچند سالی است که پیاده روی اربعین ب

 از و دارد دانیشه ساالر و دیس تیمظلوم به انسان هاونیلیم اعتقاد در شهیر سو کی زا که یفرهنگ؛ است

. حضور جمعیت عظیم از باشد یم ها فرهنگ دهنده انتقال و گر اصالح و ساز فرهنگ، خود ییسو

مختلف و از سوئی شرکت بخش قابل توجهی از  نکشورهای گوناگون با رنگ،ملیت، مذهب، زبان و دی

هویت "صورت خانوادگی در آن، فرصت بی نظیر برای توشه گیری از آن، جهت شکل گیری افراد به 

تحلیلی و فراهم  -بر مبنای آموزه های اسالمی است. لذا این مقاله که با روش توصیفی دجدی"جمعی 

آمده از مشاهدات نگارنده مکتوبات و مستندات می باشد درپی یافتن پاسخی برای این سوال است که 

پیاده روی اربعین در انتقال فرامرزی بین نسلی فرهنگ و هویت اسالمی با تاکید بر خانواده نقش 

 چیست؟
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 مقدمه 

، یعنی باورها، ارزشها و سرنوشت گاست که فرهنجهان اسالم و به تبع آن، جهان تشیع به مثابه یک جامعه واحد و امت واحده 

به اعتالی  همشترک دارد. بنابراین باید همبستگی و پیوستگی داشته باشد تا بتواند از باورها و ارزشهای خود حفاظت کرد

 بستهوا جامعه آن مردم یوستگیپ و یهمبستگ به یا جامعه هر قوام که چرا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمین کمک کنند.

 جامعه و اسالم جهان مشکل نیبزرگتر امروزه .شود یم امکانات و عناصر ییافزا هم و روهاین یهمکار و تعاون موجب که است

 وستهیپ زین آنها و اذناب استکبار ناست. سرا نیمسلم انیم یاعتماد یب و یخبر یب غلبه و یاجتماع یهمبستگ کاهش یبشر

 یمرزها شدن اثر کم و شدن کمرنگ به یتکنولوژ شرفتیپ ییسو از کنند.می تالش یاسالم جامعه در تفرقه جهت در

 به آن کاربرانو افزایش  نفراگیر شد و آن ریغ و نترنتیا، ماهواره ی،مجاز یفضا قیطر از ارتباطات شدن پررنگ و ییایجغراف

 بیتخر و مسلمان جوامع در یکباراست – یغرب فرهنگ دادن جلوه بایز خطر ،کودکان یحت و نوجوانان ،جوانان توسط ژهیو

 آن ریغ و ینییآ مراسمات ،اقوامها،  خانواده توسط گذشته در که ینید هنگبین نسلی فر لاست. انتقا شده یاسالم فرهنگ

 یها رسانه به را خود یجا امروز بود آن یاعضا انیم مستحکم اما ینامرئ وصل حلقه و جامعه کی قوام سبب و گرفتیم انجام

 و کل کی مثابه به شود یم فرض الوقوع یحتم و مسلم یامر به که شدن یجهان و است داده همساالن و دوستان ای یگروه

 (۴۹۳۱.)جمالی،است رگذاریتاث یاقتصاد و یفرهنگ ی،اسیس ابعاد همه در هماهنگ ستمیس

...و به عبارت دیگر میبر یم سر هب یخیتار حساس نسبتا   ی هدر بره ما "گوید:"ویلیام تمپل "آری همانگونه که رئیس موسسه 

 انجام و امور به نگاه یسنت یهاوهیش یبرخ ای یموروث اشکال یبرخ یرو به خیتار یدرها شدن بسته شاهد ما گفت بتوان دیشا

 دست از را خود لیاص یباورها کی به کی آن یاعضا بلکه جامعه تنها نه که رودیم آن میب ( لذا۴۹۱۱)جانسون ،"آنها هستیم.

 لیتشک واحد و هسته نیکوچکتر خانواده و خانواده دهنده لیتشک ،افراد که آنجا از ود گردن دچار تیهو بحران به و دهندب

 را خود یجا جامعه یوستگیپ و یهمبستگ آنها یارزش تیهو و باورها شدن رنگ کم با که رودیم آنخوف  است جامعه دهنده

 ی،ریپذ سلطه ی،ریپذبیآس، یتباه ،فساد خطرناک یها گسل ی،نسل نیب شکاف و گسست و دهد تیهو بحران و یگسستگ به

 بدون سازد موفق را یانیوح فرهنگ و اسالم خورده قسم دشمنان و استکبار و کند فعال را یگانگیخودب از و ییگرامصرف

 و ابندی دست یاسالم عهجام بر یاقتصاد و یاسیس ی،فرهنگ سلطه یعنی ،خود نهیرید یآرزو به یزیخونر و یلشکرکش هرگونه

 که یزنان و اند جامعه آینده سازان که یجوانان ؛باشندیم زنان و جوانان عمدتا  یفرهنگ نبرد نیا دگانید بیآس که است یهیبد

 نیاربع یرو ادهیپ مراسم لذا .باشندنقش آفرین  یبعد یها نسل به یاسالم تیهو و فرهنگ انتقال در دیبا گرانید از شیب

می گردد.  مهمانان و زبانانیم از اعم آن در نکنند گا شرکت و بازتوانی یاسالم تیهو و فرهنگ یابیباز جهت لیبد یب یفرصت

 لیتشک را واحده امت ،آن درون افرادِ که ردیگ یم شکل یدیجد یِمرزبند اما شودیم شکسته و کمرنگیی، ایجغراف مرزهای

 ،اخوت ی وبرادر، شهادت ،ثاریا فرهنگ ،برآن حاکم فرهنگ و( ۲۲؛مومنون/۳۲)انبیاء/"ان هذه امتکم امه واحده " که دهند یم

 صبغت زین آن بر حاکم رنگ که است یزبان چند نیع در و همزبانی یهمدل ی،همبستگ ،کرامت ،شرافتی، دوستع نو، تیانسان

رکز)استکباری( صادرشده و در ( نه جریانهای فرهنگی که از کشورهای م۴۹۱)بقره/" صبغه اهلل من احسن من و" که است اهلل

های صالحیت از واحدهای آفریننده به سوی  کقالب تصاویر، کلمات، ارزش های اخالقی، ضوابط قضائی، قوانین سیاسی و مال

منفعت طلبی،  نیگزیجا ( در پرتو اربعین آن فرهنگ و ویژگی های پسندیده،۴۹۳۳.)التوش،جهان سوم سرازیر می شوند

است نه  "خدامحور". برنامه های این فرهنگ نیز گردد یم یتفاوت یب و یسرد یی، واگرا ی،بار و بند یب ،ییفردگرا ی،خودخواه

 اوت و یاس است. )اخوتیعنی برنامه ای است که بنایش بر ضرورت رسیدن به فالح و امنیت خود و دوری از شق "بنده محور"

اگر می  "ست که نشریه آمریکایی هافینگتون پست می نویسد:( و در مجموع ویژگی اربعین به گونه ای ا۴۹۳۱و شهید زاده
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خواهی اسالم حقیقی را بشناسی به زیارت اربعین برو؛ زیرا مراسم ارزشها و الگوهای . ..تعداد زائران این تجمع پنج بار بیشتر از 

 ( ۴۹۳۱) نجفی،".بار برگزار می شودهندوهاست که هرسه سال یک "کومبه میالی "مراسم بزرگ و مهم  

 بینانسلی فرهنگ اسالمی  یفرامرز انتقال یراهها

ی به خانواده به عنوان کوچکترین عضوجامعه، و نیز به جامعه اسالمی و حتی اسالم فرهنگچه گفته ضرورت انتقال  ناز آ

مهم ترین حقوق  یکی از مهمترین وظایف والدین و از جمله تجهان بشریت آشکار گردید. عالوه بر آن که براساس روایات و آیا

رب "اوالد، تربیت شایسته و صحیح فرزندان است. اهمیت آن در قرآن کریم در قالب دعای فرزند در حق والدین آمده است که 

( و از پیامبر )ص( نقل شده که با ارزش ترین هدیه پدر و مادر به فرزندشان تربیت ۲۱)اسراء/"ارحمهما کما  ربیانی صغیرا

تربیتی که مبتنی بر مکتب وحی و آموزه های قرآن و عترت باشد. تابتوان از این طریق عالوه  (۴۱۱۳،)متقی هندی"نیکوست.

به فرزندانتان از دانش  "علی )ع( می فرماید: ابر انتقال فرهنگ اسالمی، آنان را در برابر هجمه های فرهنگ بیگانه حفظ کرد. لذ

 ( ۴۱۱۹)مجلسی ،"انحرافی آنان را منحرف نکنند. اهل بیت، که برای آنان مفید است بیاموزید تا مکاتب 

 و ردیپذ یم صورت گوناگون طرق به بینا نسلی فرهنگ انتقال یاسالم جامعه در زین و یبشر جامعه درباید توجه داشت که 

 عنوان به ادهخانو ،تاکنون ربازید از گوناگون جوامع در یستیز و ینگرش تنوع رغمیعل و گذارند ریتاث آن  در یمختلف گرانیباز

ی مدرن  اکه ساز و کاره هو امروز"دارد.  و داشته بسزا ریتاث ندهیآ یها نسل به فرهنگ انتقال در جامعه دهنده لیتشک واحد

روابط خویشاوندی ...به منزله  ءمقابله با آسیبهای اجتماعی، آماج انتقاد گروهی از اهل نظر قرار گرفته است و آنان بر احیا

( توجه به نقش خانواده بسیار مهم ۴۹۱۱) زیبایی نژاد،"تاکید می ورزند . تو محور عاطفه و تعهد استوا راسارتباطی که بر د

 و اقوام انیم در آنگاه و خانواده یاعضا گریدبه  زوجین قیطر از که است رحمت و محبت، مودت خانواده لیتشک اساساست. 

 و یاله عهیود عنوان به آن ز؛ مودتی که خداوند  اردیگ بر در را "دهواح امت" یعنی بزرگ خانواده تا ابدی یم گسترش جامعه

 (۲۴)روم/"رحمه و همود نکمیب جعل و هایال لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان اتهیآ من و" که کند می ادی خود هیهد

 یزیچ تنها که است امبریپ  "ربیودت ذوی القم" آن و ردیگیم کار به را تودم واژه زین گرید یجا در شیخو کتاب در خداوند

) "ذی القربی المودة اال اجرا هیعلقل ال اسالکم ": کند یم سوال نبوت  اجر و مزد عنوان به خود امت از حضرت که است

 و یهمبستگ عامل نیبهتر و نیمهمتر صاحبنظران گفته به .شود اقدام آن اساس بر ههر گا ،محبت یعنی مودت( و ۲۹ی/شور

حضور خانوادگی زائران و میزبانان در موسم اربعین،هرچند که بنابر فرمایش رهبری  لذا .است محبت جامعه به یبخش قوام

همچون که صرف کنار هم قرار گرفتن جسمها در نماز عید برای پیامبر مایه شرف و برای مسلمانان مایه اعزاز و احترام است 

و نیز  هدر خانواد ایجاد خودباوری سبب همروی اربعین نیز هیاد( حضور خانواده ها در پ۴۳/۴۱/۴۹۳۹)حسینی خامنه ای ،

و  محبت که یا خانوادهاعضاء  .دارد ییبسزا ریتاث  ینیحس نیاربع زائران بزرگ خانواده و هم در باشدی م استحکام بنیاد آن

 کنتم ان قل  "می سازد. کهو زمینه جذب محبت الهی را فراهم  است آورده هم گرد را نناآ همسویی با ذوی القربی پیامبر

 دتوم آن از منبعث که است ینیحس یساز انسان کارگاه قتیحق در نیاربع . (۹۴)ال عمران/"اهلل حببکمی یفاتبعون اهلل تحبون

 ای دهدی م هیهد ینیحس زائران به را یدستمالبرگ  یپافشار و اصرار با که یعراق کودک کی در یحت را آن آثار که است

، قرآن در مندرج که (ص ی)محمد اسالم ناب شهیاند اما. دکر مشاهده توانیم کند می زیتم التماس و اشک با را آنان کفش

فامنا  الرشد یال یهدی" که است ینوران منبع نیا از میدار آنچه هر کهاست  ینبیز و ینیحسی، علو ینبو سنت و رهیس

 همان گاهیتجل نیاربعد)مفاتیح الجنان ، زیارت جامعه (و یزائمه معصومین صراط مستقیم واقوم هستنن و است (۲)جن/"به

 : است به دیگران انتقال قابل حوزه سه از که باشد یم میمستق صراط

 کودکان، ،هاخانواده از اعم ،گوناگون مخاطبان جهت یا شهیاند های حوزه در راالذکر فوق مفاد تمام کهی، افزار مغز حوزه

 یم منتقل گوناگون یهاقهیسل و مختلف یها ذائقه به را آن و نموده هیته رهیغ و سخنرانان ،مداحان ،مردان و زنان ،نناجوا

 و صلحا ،علما، دیتقل عظام مراجع از اعم هیعلم یهاحوزه در شمندانیاند توسط تنها یافزار مغز داماتنماید. بدیهی است اق

. مقام معظم رهبری در این مورد می است سریم آن ریغ و لگرانیتحل، پژوهشگران ،دیاسات قیطر از هادانشگاه در و عرفا
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فرمایند: سنت الهی این است که این گونه حوادث )عاشورا( در تاریخ ماندگار شود ...ساز و کار بقای این حقایق در تاریخ این 

گران بگذارند.)حسینی است که اصحاب سر و اصحاب درد، رهبران آن و کسانی که از این دقایق مطلع شدند این را در اختیار دی

 (۹۴/۱/۴۹۱۱خامنه ای،

 را آموزه ها و محتوا آن تا است افزار نرم عنوان به یگرید بخش ازمندین یافزار مغز نخست، یعنی حوزه ی؛افزارنرم حوزه .۲

 ،سخنرانان از اعمه این از طریق نیروهای انسانی ک دینما منتقل مرزها یفراسو در مختلف یها نسل به شکل نیبهتر به بتواند

 تحقق یآموزش و ینری، هفرهنگ محصوالت قالب در آن ریغ و ها خانواده ژهیو به و هنرمندان ،داران بونیتر، مبلغان، مداحان

بیان هنری هم شرط اصلی است کما این که "می یابد. رهبری دراین مورد بر ضرورت بهره گیری از هنر تصریح می فرماید :

وفه و شهر شام از لحاظ زیبایی و جذابیت بیان، آیت بیان هنری است.)حسینی خامنه ای، خطبه حضرت زینب)س( در شهر ک

تاثیر هنر به خواست کسی که مخاطب هنر است وابستگی ندارد. او بخواهد یل نخواهد این اثر را خواهد "(  زیرا ۹۴/۱/۴۹۱۱

 (۴۹۳۲حسینی خامنه ای، جاذبه حسینی،"گذاشت.

 ،نترنتیا، ماهواره، نشر و چاپ قالب در مذکور موارد انتقال ابزار یعنی یافزار سخت بخش ،هحوز نیسوم ی؛افزارسخت حوزه

گردد. باید توجه  یم سریم آن ریغ و گفتگو یتاالرهای، ریتصو و یصوت اقالم و ناریوب ی،مجاز یفضا ،امکیپ ،بلوتوث ،تراننتیا

می شود و نمی توان برای همه نسخه واحدی توصیه کرد .با داشت که انتخاب این روشها براساس نظر دست اندرکاران تعیین 

ابن حال نکته مهمی که معموال مغفول می ماند همین بررسی خالقیت مجاهد عرصه جهاد نرم، در تعامل با جامعه برای انتخاب 

 (۴۹۱۳)اخوت؛رجبعلی ،"این روش هاست.

 هاگر اندیش رایز است برخوردار ژهیو تیاهم از یافزار مغز یعنی اول حوزه اما اند وابسته گریکدهرچند که این سه حوزه به ی

 شدن زهیسکوالر خطر معرض درشده حتی  فیتحر و انحراف دچار زین نیاربع یرو ادهیپ فکندنی هیسا گرید حوزه دو بر صحیح 

 .بود خواهند آن به دهندگان شتاب زین گرید حوزه دو دراین صورت  گرفت خواهد قرار

 و "موجده علت" عنوان به هم دیبا خانواده به نیاربع مراسم در یاسالم فرهنگ انتقال و جادیا در آن نقش و نیاربع در خانواده

 . داشت توجه دیبا "هیمبق علت" عنوان به هم

 خانواده یاعضا از یککه ی  یمبارک وجود یعن؛ یدالشهداستیس با عاشورا تیمحور و عاشوراست نیاربع استگاهعلت موجده؛ خ

 و تیالب اهل انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس"است شده ادی آنها از "تالبی اهل "عنوان بهدر کالم الهی  که است یمطهر

 انیبغی ال برزخ نهمایب انیلتقی نیالبحر مرج " که است)ع(  یعل و زهرا یآسمان ازدواج حاصل ( او۹۹)احزاب/"رایتطه طهرکمی

س، انف عنوان به در جریان مباهله  مبارکشان حضور و شد نازل "انسان" مبارکه ورهس آنها شان که در یا خانواده( ۴۳)رحمن/"

 آن با مقابله آماده که شد یمخالفان و دشمنان ینینش عقب(، سبب ۱۴)ال عمران/مسلمانان( و ص )اهلل رسول ابناء و نساء

( ع) نیرالمومنیام یسو از ستهیشای مسره انتخاب حاصل زین العباس ابوالفضل وا سپاه سردار .بودند اسالم شکست و حضرت

 نقش به اسالم توجه نشانگر کربال انیجر در خانواده با همراه شانیا ارانی از یاریبس ( وع) نیحس امام. حضور باشد یم

 رد. توجه به این نکته که است یبشر خیتار اناتیجر نیمهمتر و نیتر دهیچیپ در و حتی هاعرصه یتمام در خانواده سازیختار

 "ان اهلل شاء ان یریک قتیال وان یریهن سبایا "بود گرفته صورت میحک و میعل خداوند جانب از هاتیمأمور میتقس کربال انیجر

 زیارت در که است برخوردار یتیاهم چنان ( جایگاه خانواده را نمایانتر می سازد. نقش خانواده و طهارت مورد از۴۱۱۹)مجلسی،

)مفاتیح الجنان،زیارت "المطهره لم تنجسک الجاهلیه بانجاسها ورافی االصالب  الشامخه و االرحامن کنت انک اشهد" میخوانیم

به فرهنگ  که باشند یم)ع(  سجاد امام و کلثوم ام و یکبر نبیز و )ع( یعل بن نیحس، پاک دامان نیا شدگان تیترب وارث( و

 و هاشهادت نیا داستان هیواگو و تیروا با یگرید و داد نجات افانحر از را اسالم خود شهادت با یکجاهلی آلوده نشدند بلکه ی

 همچون پاکای  خانواده یاعضا شهادت عظمت و شکوه با اما جانکاه عرصه کربال اگر یآر .شد نیآفر نیاربع هارشادت

 و صبر گاه جلوه نیاربع تا عاشورا از اما بود )س( یکبر نبیز فرزندان و قاسم، ابوالفضل ،اصغر یعل ،اکبر یعل )ع(، دالشهدایس
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 الیجم اال تیرا ما" که بود رباب و هیرق ،کلثوم ام، سجاد امام، هاشم یبن لهیعق استقامتو  شجاعتیی، بایشک

 .دادند شکست را روزیپ ظاهر به دشمن و کردند خسته را صبر؛ گفتند( ۴۱۴۹)طبرسی،"

 یفراموش به عاشورا انیجر و کربال نگذاشتند که بودند هاخانواده نیا امروز به تا یهجر ۱۴ سال نیاربع ؛ اما ازهیمبق لت.ع۲

به  اول یپهلو در زمان  . برای مثالکردند اقدام آن لیتعط ای و فیتحر بهو زمانی  تیتقو به گاه هادولت . زیراشود سپرده

 تربت با انوزاد خود ر کام تولد بدو از. اما این خانواده ها بودند که کردندتالش می  آن فیتحر برای دوم یپهلو نو زما لیتعط

 یشناس امام با آن آغاز که باشد داشتهیی ندگو ز بشناسد را شیخو امام خود مادر از شیپ تا کردند میباز )ع( نیحس امام

 تهیم مات زمانه امام عرفی لم و مات من" صورت نیا ریغ در. بود خواهدی ریخ انیپا زین آن انیپا جهینت در و باشدهمراه 

 آلوده ازشود و  مهیبء)ع( دالشهدایس تربت با کتا کود . چنین کردند ( در مورد او صدق خواهد کرد۴۱۱۳)حرعاملی،"هیالجاهل

 به نسبت تعشق نوع نیباتریز عقال و عرفا فهم در نیا هبماند. ک امان در ی و در نتیجه مرگ جاهلیجاهل رسوم و آداب به شدن

 الی سالکان جز که است یراز و رمز نیا و دیآیم شمار به ییگرا خشونت و یطلب خشونت ل،جها منظر از و است)ع( تیب اهل

 .شد یحجج دیشه و کرد شهادت طلب خداوند از و آمد نیاربعبه  گرفت را امیپ و دیفهم آنکه و دندینفهم را آن اهلل

 بدان گوناگون شیوه های به که گرددمی کارآش یاسالم فرهنگ انتقال در هاخانواده ینیآفر نقش از یگرید فصل پس از آن نیز

 در حضورراه اندازی و  ء)ع(،دالشهدایس نام ژهیو به کربال دانیشه مقدس یها نام انتخاب؛ شیوه هایی همچون اند پرداخته

 یسوگوار مراسمات و ها روضه یبرگزار در مشارکتی، بعد یهانسل به آنها یگر یتول یموروث انتقالی، عزادارهای  اتیه

 نیاربع یرو ادهیپ مراسم در حضور تا ینها و( ع) ءدالشهدایس یعزادار جهت موقوفات و نذورات پرداخت به اقدام ،دانیشه ساالر

 .دارد یم مشغول خود به را ها خانواده یاعضا یزندگ یهابرنامه و ذهن قبل هاماه از که

 نیاربع مراسم ییبرپا در  اه خانواده یرگذاریتاث 

 یها خانواده گروه دو به توان یم را نیاربع یرو ادهیپ یها برنامه در آنها آفرینی نقش و ها هگذاری خانواد ریتاث و حضور

 تقسیم کرد. زبانیم یها خانوادهن و مهما

 از یتوجه قابل بخش یرانیرایغ و یرانیا از اعم ینیحس نیاربع زائران عنوان ؛ خانواده های مهمان بهمهمان یهاخانوادهالف: 

 مراسم نیا در حضور قیتوف خانواده یبزرگترها انا  یاح و فرزندان و همسر با که یافراد .دهندیم لیتشک را زائران انبوه تیمعج

  کنند.می یزیربرنامه آن یبرا قبل هاماه از و آورند یم دست به را یمعنو

 انصار یها خانواده همچون اما مدت کوتاه چند هر که هستند ییها خانواده نیاربع یرو ادهیپ انیجر در؛ زبانیم یهاخانوادهب:

 یهاخانواده و یرانیا یها خانواده بخش دو به زین ها نیا باشند. ( میع) دالشهدایس مهمانان یافتخار زبانیم، اسالم صدر در

 زائران یزبانیم رفتخاآن که ا ریغ و قم ،مشهد یارتیز یشهرها در و یمرز یهااستان در ما هموطنان .شوندیم میتقس یعراق

 عراق کشور در موکب داری  کسوت در ای و ابندییم تشرف نیاربع مراسم به رانیا قیطر از که دارند ی رارانیرایغ و یرانیا

 دارعهده عزیز عراقی یها خانواده بلکه و برادران و خواهران را یزبانیم یاصل بخش اما. باشند یم نیاربع زائران یرایپذ

 را زائران استکبار نشانده دست و جائر یهاحکومت از یناش خفقان و یناامن که یزمان در یحت ربازید از که یکسان .باشندیم

 در آنها اراده که امروز به تا دادندیم قرار زائران راه سر بر را رهیغ و ییغذا امکاناتپنهان   صورت به ندکردیمبه مرگ  دیتهد

 انفسهم علی رونویوث" فهیشر هیآ و است کرده غلبه ها آن ازبعض  مشکالت و یگدستتن در ینیحس زائران به تو خدم ییرایپذ

 یم ارائه یخدمات زائران یبرا ظاهرا  که هرچند که دانندمی یخوب به آنها .آورندیم ادی به را (۳)حشر /"بهم خصاصه کان لو و

 کنند.می ییرایپذ بزرگواران آن مهمانان زا نهایا و باشندیم یکبر نبیز و)س(  دالشهدایس یاصل زبانیم اما دهند

  نیاربع در بینا نسلی یفرامرز انتقال جهت یسالممحورهای فرهنگ ا 

 یمیعظ تیظرف از آنان مهمانان مورد در چه و زبانانیم مورد در چه یاسالم تمدن و فرهنگ انتقال جهت در نیاربع یرو ادهپی

 یهانسل و نوادگان ،فرزندان به را یعیش یاسالم لیاص تیهو و فرهنگ هاخانواده ینیحس نیاربع بستر در. است برخوردار

 :از عبارتند بعضا  که دارد گوناگون یها محور خود که یفرهنگکنند؛ می منتقل خود یبعد
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  یگروه و یجمع کار رهنگ. ف۴

 یخودگذشتگازثارویا فرهنگ. ۲

 یزبانیم یبرا ارزشگذاری و ینواز مهمان رهنگ. ف۹ 

 فرزندان امروز که خداست راه در شهادت و مقاومت ،جهاد، عاشوراجریان  مومق و بارز وجه که شهادت و مقاومت نگفره . ۱

زائر در سفر  هر که کردند ادهیپرا " شاهدکهف  "موسسه " دیشهال بینا "طرح و نده ابرد ارث به شیخو پدر از را آن شهدا

 .باشد دیشه کی نائب خویش

 نوع دوستی. فرهنگ انساندوستی ۲

 . فرهنگ وحدت میان ادیان، مذاهب، اقوام و ملل و تشکیل امت واحده۱

 .فرهنگ توجه به هجرت ارزشگذاری برای آن و تحمل سختی های آن در راه اعتالء کلمه اهلل ۳

 م.فرهنگ دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم و ظال۱

 .فرهنگ بصیرت افزایی و دشمن شناسی۳

 زی . فرهنگ استکبار ستی۴۱

 . فرهنگ تقسیم کار میان اعضای خانواده و حرکت خانوادگی در مسیر حق۴۴

 . فرهنگ تمرین برای آمادگی نقش آفرینی در دولت جهانی عدل مهدوی )ع(۴۲

و از همه مهمتر که قابل مقایسه با هیچیک از اینها نمی باشد تمرین عمل به سیره، سنت و خصلتهای عملی اهل بیت)ع( و 

الحسین )ع( در توجه به نظم،انضباط،ت عهد، تعشق، ایثار، مودت، محبت، سیاست و فرهنگ است. چرا که برای مثال اباعبداهلل 

نوشتن کتاب کار چندان دشواری نیست اما عمل به آن بسیار سخت کمرشکن است. لذا اربعین تمرین عمل در سبک زندگی 

 سیدالشهداء)ع( قبل و حین کربال باشد. انسانها و پیاده روی در موسم باید جلوه رفتار و گفتار 

( که توجه بدان در تعلیم و ۲۱۴۲)اعرافی ، قاقسام سه گانه و مشهور معارف اسالمی یعنی احکام، عقاید و اخال عدر مجمو

 تربیت ضروری است در پیاده روی اربعین یافت می شود.

 آسیبهای احتمالی فراروی انتقال فرهنگ اسالمی

برسر راه هر اقدام ارزشمندی در کنار فرصتها، چالشها و آسیبهایی وجود دارد که عدم لحاظ آن می تواند باید توجه داشت که 

تهدیداتی را به دنبال داشته باشد. لذا گوهر ارزشمند پیاده روی اربعین و حضور دهها میلیونی انسانهایی از ملیتهای مختلف در 

 بارتند ا ز:آن نیز از آن آسیبها مستثنی نیست. بعض از آن ع

 .عدم توجه به تفاوتهای فرهنگی و خرده فرهنگ ها در میان ملل و کشورهای مختلف جهان۴

 و عدم توجه به امکان حضور آنان در جمع زائران  ن.تاثیرپذیری از تبلیغات دشمنان و منافقا۲

 .شتابزدگی در اجرای امور و عدم برنامه ریزی دقیق ۹

 ..انی، عراقی، عرب و عجم و..پر رنگ سازی مباحثی همچون ایر۱

 . کم توجهی نسبت به مسائل بهداشتی و نظافت و حفاظت از محیط زیست و پرهیز از اسراف۲

 قبیل نیا از یمسائل و وقت اول نماز ،حجاب از اعم یاسالم آداب و یشرع .کم توجهی نسبت به مسائل۱

 یرو ادهیپ در انیدانشجو و دیاسات ،کارگران ،کارمندان ورحض جهت آن ریغ و یآموزش موسسات، ادارات یزیربرنامه عدم. ۳ 

  نیاربع

 آنها خاص یفرهنگ محصوالت ارائه و اسکان خصوص در و رهیغ و کودکان،زنان خاص جهت ییها برنامه به توجه عدم.۱

 و اندکی قبل و بعد ازآن مروز موس چند در تنها نیاربع به توجه انحصار.۳

 مختلف یهاب موک و ها گروه یآموزش و یفرهنگ یها برنامه انیم انسجام عدم.۴۱

 نیاربعتحت عنوان  آنها غاتیتبل و یانحراف یهافرقه وجود از زائران یآگاه عدم. ۴۴ 
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 یافته ها

 ی برنامه هاساز بهبود و ها بیآس کاهش و موانعراهکارهای عبوراز

 بعض راهکارهای عبور از موانع عبارتند از:

 سال امیا یتمام در آن نشر ضرورت و نیاربع فرهنگ به توجه.۴

 تمد بلند و انیم، کوتاه یها برنامه نیتدو و انداز چشم نعییت. ۲ 

  آنان یبرا برنامه هیته و گوناگون یها ملت یهایمندعالقه و هایتوانمند ،هاتیظرف به جه.تو۹

 جامعه گوناگون اقشار و ختگانیفره ،جوانان ،زنان یبرا متفاوت زین و یکسان و مشترک یها برنامه دیتول و یزیر رنامه.ب۱

  آنان درک و فهم ،ازین با متناسب

  نیاربع فرهنگ به یبخش قعم هتی جزیر رنامه. ب۲

  آن از ییزدا خرافه و نیاربع فرهنگ قیتعم و گسترش جهت در یفناور ی وعلم یها تیظرف از یریگ بهره.۱

 یب دهیپد هیعل دشمن حمالت و ابهامات ،شبهات به ییپاسخگو و ییشناسا جهت یتخصص -یعلم یها نشست یبرگزار. ۳

 لیاص اناتیجر از یانحراف اناتیجر یبازشناس و نیاربع رینظ

 انتقال منظور به نوجوانان و کودکان ژهیو به گوناگون مخاطبان جهت آن ریغ و شنیمیان ،لمنامهیف ،داستان ،اشعار هیته . ۱

 جهان بعدی در جای جای یها نسل به فرهنگ

 گرید یها نسل به نیاربع فرهنگ انتقال جهت در گوناگون یها ملت مختلف یها برنامه . بررسی تجربیات و معرفی۳

 . نیاربع فرهنگ تداوم یبرا رسانه یفضا از استفاده ای و رینایوب صورت بهعلمی  یهانشست رینظ یتکنولوژ از ستفاده. ا۴۱

  یریگجهینت

هویت  و ییجو تیهو دنبال به جوانان ژهیو به و مسلمان یها خانواده جمله از جهان یها انوادهخ و جامعه یاعضا که امروزه

 که ما" و یفرد تیهوبازیابی  جهت در "هستم که من "سوال دو با وستهیپ و کنند نییتع را خود یزندگ ریمس تا هستند یابی

 فرهنگ تا رود یم یساز یجهان جهت در ییهاتالش ییسو از و باشند یم مواجه یاجتماع تیهوشناسی باز جهت در" میهست

 یزندگ سبک ،رسانه و هنر ،گوناگون غاتیتبل ی،مجاز یفضا سو گرید از و کنند حاکم ایدن بر را غرب یتکنولوژ سکوالر

 و یتصاداق مشکالتطوالنی او در خانه به جهت وجود  تو غیب پدر فتهیش چند اشتغال ،خانه از رونیب در مادر اشتغال ی،نیماش

 به خانواده یاعضا انیم در را یتفاوت یب و سرد یفضا تا رود یم یریپذ تیمسئول و تعهد احساس عدم و یبار و بند یب ،رهیغ

 انتقال یعنی خانواده کار کردهای نیمهمتر از یکی بر و گردد منجر آنها یقیحق ای یعاطف طالق به ساخته حاکم نیزوج ژهیو

 مراسم بود خواهد رگذاریتأث زین گرید ینهادها بر یینویدوم صورت به حرکت نیا که کند وارد یجد بیآس بینا نسلی فرهنگ

 احساس آن در یتیهو افتیدر نینخست رایز .باشدیم داتیتهد نیا با مقابله جهت فرصت و گاهیجا نیبهتر نیاربع یرو ادهیپ

 که ابدی یم یشمار یب تیجمع انبوه انیم در را خود کس هر که است آن در کنندگانشرکت یبرا یراهبر عمق با قدرت

 یاخالق و یمعنو یها تجربه ریسا با همراه را احساس نیا آنها ستندین زبان هم یگاه که هرچند مانانیپهم و ریمس هم ،همراه

 فرهنگ ینسل انیب یفرامرز انتقال در را خود نقش نیاربع نگونهیبد و دهندیم یتسر یزندگ طیمح و گرانید به برگشت در

فرهنگی که مبتنی بر فطرت و پاسخگوی نیاز بشری  کند. می فایا رمسلمانانیغ انیم در یحت ی بویژه از طریق خانواده هااسالم

 دیرزمانی و فرامکانی است. 
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1-1-  

1-2- Abstract 

For several years, the Arbaeen hike has become a brilliant symbol of Shiite Islamic 

culture, a culture that, on the one hand, is believed by millions of people of the 

oppression of the martyrs, and on the one hand, the culture of the reformer and the 

cultivator of culture. The presence of a large population from different countries with 

color, nationality, religion, language and religion, and the fact that a significant portion 

of the family in it has a unique opportunity to divide it into a "collective identity" New is 

based on Islamic teachings. Therefore, this article, by descriptive-analytical method and 

presented from the observations, writes the writings and documentation, seeks to 

answer the question of whether the role of Arbaeen's hike in transboundary 

transboundary transmission of culture and Islamic identity with an emphasis on the 

family? 
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