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 بنام خدا

 حسین قربانی جنگ نرم یا جنگ سخت؟ 

چطور شد در حالیکه فقط نیم قرن از رحلت پیامبر می گذشت 

امام حسین)ع( در نزدیکی شهر کوفه،شهری که پایتخت پدرش 

ابیطالب بود به همراه اهل بیت پیغمبر)ص( و یارانش امام علی ابن  

 به فجیع ترین شکل ممکن به شهادت رسید؟ 

که روزی در رکاب امام علی)ع( با معاویه جنگیده -چرا سپاه کوفه  

امام علی)ع(، با پسر  و  معاویه شد  به سپاه پسر  تبدیل  امام [بود 

آن رفتار وحشیانه را انجام داد؟بگونه ایکه او   ]حسین ابن علی)ع(

راقطعه قطعه کردند و بر جسد پاره پاره اش اسب راندند؟! کوفه 

که همان کوفه بود. امام علی ابن الحسین)ع( که همان امام علی 

 ابن الحسین)ع( بود چه چیزی تغییر کرده بود؟ 

سالها آن چیزی که تغییر کرده بود افکار عمومی مردم کوفه بود.  

استفاده از روش های القائی و اغوائی و شرطی برای تاثیر گذاری 

بر اندیشه و احساس مردم کوفه جواب داد و در نتیجه سپاهی که 

در رکاب امام علی)ع( به  جنگ ارتجاع عرب پرداخت در عصر امام 

حسین)ع( در رکاب عبیداهلل ابن زیاد به نفع ارتجاع عرب به جنگ 

انقالب اسالمی آمد و تمام یاران پیامبر و   اهل بیت محمد)ص( و 

علی و حسین را از دم تیغ گذرانید و همه زنان و فرزندانشان را به 

از آنکه قربانی جنگ  باید گفت: حسین قبل  اسارت گرفت آری 

 سخت شود قربانی جنگ نرم دشمن شده بود.
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*** 

امروز نیز تاریخ در حال تکرار شدن است. یزید زمان که استعمار 

غرب است می کوشد افکار عمومی ملت ما را تغییر دهد و گروهی 

از جوانان ما فریب تبلیغات اغوائی غرب را خورده اند و زیر پرچم 

اردوگاه  اند ولی اکثریت مردم همچنان در  یزید زمان گرد آمده 

حسین زمانه اند. آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟نه ان شاءاهلل ولی همه 

رس می گیرند باید با چشمان باز به حوادث کسانی که از تاریخ د

 امروز نگاه  کنند تا دچار اشتباه نشوند.  

در این شماره از مجله  فرهنگ اسالمی دومقاله درباره عاشورا و  

ویک   اربعین و یک مقاله درباره سواد رسانه ای و جنگ شناختی

انقالب   درباره  رهبری  معظم  مقام  دیدگاههای  درباره  را مقاله 

 ان شاءاهلل مفید واقع شوند.        فرمائید کهمی    مطالعه 

                                         

                                                                                        

 سردبیر
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 مقدمه و طرح مساله 

فن آورهای نوین ارتباطی به تیغ دولبه تبدیل شده اند که در کنار 

می  فراهم  کاربران  و  مخاطبان  برای  که  هایی  فرصت  و  مزایای 

کنند، آن ها را در برابر تهدیدها و مخاطرات جدی هم قرار می 

دهند که چه بسا امکان دارد به قیمت از دست رفتن امنیت یک 

ق آن را می توان در شکل دادن کشور تمام شود کما اینکه مصادی

به خیزش های موسوم به بهار عربی در شمال افریقا و خاورمیانه 

و پیش از آن به ایجاد انقالب های مخملی و رنگین   2001در سال  

شوروی  فروپاشی  از  یافته  استقالل  تازه  کشورهای  و  مناطق  در 

سابق مشاهده کرد. بهره گیری از فرصت ها و مزایای فن آوری 

ی نوین ارتباطی و مقابله با تهدیدها و مخاطرات ناشی از ان ها ها

مستلزم آموزش و یادگیری سواد رسانه ای است و با وجود اینکه 

از چند دهه پیش به اهمیت و ضرورت این مسئله در جهان پی 

این  به  اخیر تالش شده  نیز طی سال های  ایران  و در  اند  برده 

اهده می شود که هنوز در موضوع پرداخته شود اما در عمل مش

این زمینه خالء های جدی و اساسی وجود دارد که این لزوم توجه 
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به ضرورت سواد رسانه ای در پهنه بین المللی را اجتناب ناپذیر 

می کند. دراین نوشتاربا توجه به تحوالت و رخدادهای اخیر کشور 

که فقدان و ضعف سواد رسانه ای در شکل دادن به این تحوالت  

بازخوانی و لزوم    " سواد رسانه ای  "امال بارز و اشکار است مفهومک

با توجه به جنگ رسانه ای و  المللی  بکارگیری ان در پهنه بین 

 شناختی فراگیر علیه ایران مورد تاکید قرار می گیرد.  

 پیشینه و گستره سواد رسانه ای در جهان  

لوهان)  مک  عنوان1965مارشال  تحت  خود  کتاب  در  درک   "( 

 " سواد رسانه ای  "، عبارت  "رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان

زمانی که دهکده جهانی تحقق یابد، الزم   " را به کاربرد و نوشت:

. "است انسان ها به سواد جدیدی به نام سواد رسانه ای دست یابند 

( از برجسته ترین متفکران 1985)    " آرای لن مسترمن  " بعدها  

آموزش   " رسانه ای دراثری به نام  حوزه بین المللی آموزش های  

به این مبحث پرداخت) بصیریان   " 1990رسانه ای در اروپای دهه  

 (.33: 1385جهرمی، حسین:،  

اهمیت سواد رسانه ای و ضرورت آن سال هاست که مورد توجه 

قرار گرفته است و نهادهای دولتی و مدنی برای آموزش و گسترش 

اقشار مختلف جامعه تالش می   بین  مثال مدت آن  برای  کنند. 

هاست موضوع “سواد رسانه ای” در کشور کانادا مطرح است و در 
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نظام آموزش عمومی این کشور جای خاص خود را دارد، در ژاپن 

یافته است و در  اندیشه سواد رسانه ای به سرعت گسترش  نیز 

سطح وسیعی در امر آموزش و تولید رسانه ای اندیشیده اند و به 

شده در کشورهای دیگر و استفاده از تجارب آن   مطالعات انجام

نیازهای  با  متناسب  را  ای  رسانه  سواد  رویکردهای  و  اهداف  ها، 

 .جامعه مشخص کرد و به آموزش آن همت گمارد

 

هم اکنون در بسیییاری از کشییورها مانند اسییترالیا، آمریکا، ژاپن  

 تدریس  مخاطب پر  و مجزا  ایرشییته  عنوان به  رسییانه  سییواد …و

  و سیوئیس  یونان، ایتالیا، سیوئد، اتریش، مانند هاییکشیور. شیودمی

د در این رشییته  خو  آموزشییی نظام  توسییعه  حال  در نیز دانمارک

بییاشییینیید میی  از:  کییاربیردی  بیرگیرفیتییه  حیبیییبیی،  راضییییییه   (

-https://www.roshdana.com/blog/media

literacy /.) 

https://www.roshdana.com/blog/media-literacy/
https://www.roshdana.com/blog/media-literacy/


 

90 - 89مجله فرهنگ اسالمی / شماره  10  

درایران از طرح سواد رسانه ای زمان زیادی نمی گذرد و همچنان 

از آن به عنوان یک مفهوم جدید یاد می شود) حداد و دیگران،  

در سال 55:  1392 مجازی  فضای  عالی  های شورای  پژوهش   .)

نشان داد که سطح سواد رسانه ای در مناطق شهری بزرگ 1395

درصد ، در   18درصد، در مناطق حومه ای شهر    22.9در ایران  

درصد 17.9درصد و در مناطق روستایی    18.9شهرهای کوچک  

 100از    12است. سطح سواد عمومی رسانه ای ایرانی ها هم عدد  

دیگران،   و  زرکانی  عالی   41:  1400است)جهانگیری  شورای  ؛ 

 (. 1395فضای مجازی، 

 تعریف و گستره مفاهیم سواد رسانه ای  

در یک تعریف بسیار کلی   (Media Literacy) "ایسواد رسانه"

که مهارت  بر  متکی  درک  نوع  یک  از  است  آن   براساس عبارت 

ها را شناخت و از یکدیگر ها و انواع تولیدات آنتوان انواع رسانهمی

کرد شناسایی  و  رسانه.  تفکیک  آمیزهسواد  تکنیکای  از  های ای 

ها و کسب بینش و درک برای تشخیص وری مؤثراز رسانه  بهره

، برگرفته از: 1388اسفند    23) شکرخواه،  ها از یکدیگر استرسانه

-https://farsi.khamenei.ir/others

note?id=9003 .) 

https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9003
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9003
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ای   رسانه  از   :شامل سواد  اگاهی  و  آموزش   ، تحلیل   ، تحقیق 

تاثیرات رسانه ها نظیر رادیو ،تلویزیون،فیلم،روزنامه ،مجله ، کتاب 

است بشری  جوامع  و  افراد  روی  بر  اینترنت  پور کما) و  لی 

 . ،آن الین (1385،

توانایی دسترسی، تجزیه   "در فرهنگ آکسفورد سواد رسانه ای:    

 ر شکل های مختلف؛و تحلیل، ارزیابی و خلق رابطه ها د

دانش درک و تجربه اشیکال مختلف رسیانه، صیالحیت در اسیتفاده   

از رسیییانیه هیای مختلف و توانیایی تفکر انتقیادی در مورد آن هیا؛  

 " سیطح مهارت و شیایسیتگی در اسیتفاده از دسیتگاه های رسیانه ای

 ای را  سواد رسانه(. از اینرو45:  1382تعریف شده است) ببران،  

 

ر منطقی دسیترسیی، تجزیه و تحلیل و تولید ارتبا  توان بسیتمی

ای و در همین حال تأمین ضیوابط  های گوناگون رسیانهدر شیکل

رسییییانییه میحیتیوای  دانسییییتمصیییرف  انیتیقییادی  مینیظیر  از   .ای 
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جیینییبییه رسییییانییهسییییه  سییییواد  ازی  عییبییارتیینیید   :ای 

ای؛ و یا به عبارت الف: ارتقاء آگاهی نسیبت به رژیم مصیرف رسیانه

ای از منیابع  ی مصیییرف غیذای رسیییانیهو نحوهبهتر تعیین میزان  

 ؛ هاسیت ای گوناگون که در یک کالم همان محتوای رسیانهرسیانه

مهییارت آموزش  انتقییادیب:  تمییاشییییای  یییا  مطییالعییه   ؛هییای 

ها که در  ج: تجزیه و تحلیل اجتماعی، سییاسیی و اقتصیادی رسیانه

 .نگاه اول قابل مشاهده نیست

ای توجه داشییتن به  سییانهبنابراین اولین نکته در موضییوع سییواد ر

هاسیت و  کمان رسیانهمیزان و نسیبت مصیرف از هر رسیانه در رنگین

سپس توجه به این نکته که دیدن و خواندن و شنیدن عمدتاً باید  

بیه نقش   کیه  از موضیییع انتقیادی بیاشییید و سیییومین نکتیه این

) شکرخواه،  ها هم باید توجه داشتاندرکاران و مالکان رسانهدست

از:  1388اسییییییفیییینیییید    23 بییییرگییییرفییییتییییه   ،

-https://farsi.khamenei.ir/others

note?id=9003.) 

سواد رسانه ای از نظر برخی دیگر از کارشناسان به معنای فراگیری 

نه های چاپی، سمعی و بصری چگونگی تولید پیام با استفاده از رسا

سانه ای و عضو ر   چند   بخش   بخش   مدیر  بارون،  مارین .  است  … و  

هیات مدیره آموزشکده زبان انگلیسی مونترال کانادا، سواد رسانه 

https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9003
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9003
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ای را جزو مؤلف های باسوادی می پندارد و می نویسد، امروزه با 

 :دنباید بتوان  ها  سواد

درک،   - 1 گشایی،  رمز  مختلف توانایی  اشکال  با  کار  و  ارزیابی 

 . رسانه را داشته باشند

بتوانند متن، صدا و تصویر بیافرینند یا ترکیبی از این عناصر را - 2

 ( 87: 1385داشته باشند)قاسمی، 

به نظرتامن و همکارانش، سواد رسانه ای همانند فیلتری داوری 

(. 46:  1400کننده عمل می کند) جهانگیری زرکانی و دیگران،  

به واقع سواد رسانه ای نگرشی بازاندیشانه، مسئوالنه، انتقادی و 

خالقانه نسبت به متون رسانه ای یا همان تلفیقی  از مهارت های 

تفکر انتقادی با دانش ارتباطی، پیرامون محتوای رسانه ای است 

که به قضاوت دقیق ترمنجر می شود. در نظریه تفکر انتقادی یا 

یویی پدربزرگ آن شناخته می شود، هنر تفکر نقادانه که جان د

خوب اندیشیدن درباره پیام های رسانه ها یا همان تصمیم گیری 

 (. 63:  1399عاقالنه اصل است ) اسدپور و مردادی،  

 کارکردهای سواد رسانه ای  

ای به سه سطح عمومی، متوسط و پیشرفته   مفاهیم سواد رسانه

می اینکه چ تقسیم  به  عمومی  مفاهیم  رسانهشوند.  را گونه  ما  ها 
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می قرار  تاثیر  می  ،دهندتحت  به تمرکز  متوسط  مفاهیم  کند. 

رسانه مفاهیم  از  معنا  ایجاد  میچگونگی  مفاهیم ای  و  پردازد 

ای در ایجاد  ها و جامعه و نقش سواد رسانهپیشرفته تعامل رسانه

 (.  graphteam.ir)https//:کند تغییرات را بررسی می

ای رسانه  که می کوشد  سواد  است  ارتباطات  در  مبحث جذابی 

شتاری، تماشای پالن های خواندن سطرهای نانوشته رسانه های نو

به نمایش در نیامده یا شنیدن صداهای پخش نشده از رسانه های 

بیاموزد )شکرخواه، به مخاطبان  را  . سواد  (79:  1380الکترونیک 

 رسانه ای مهارتی الزم و ضروری و مفهومی نسبتا جدید است که 

 

از سوی سازمان یونسکو پیشنهاد شده و می تواند اثر رسانه ها را   

تعدیل کند و به مخاطبان این امکان را بدهد که با آگاهی کامل، 

و  آسیابی  چالشگرکرد  کنند)  پردازش  را  ای  رسانه  های  پیام 

https://graphteam.ir)/
http://cofenetyas.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7-%db%8c/
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رسانه(.  39:  1400اشکورکیایی،   غذایی سواد  رژیم  مثل یک  ای 

موادی مناسب هستند و   چه  که  است  مراقب  هوشمندانه   است که

کرد و چه چیزی را نه چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف  

که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد.    و یا این

ها بیاموزد که از حالت تواند به مخاطبان رسانهای میسواد رسانه

ای وارد انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه

ن، سواد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر سخ

ای هوشمندانه ها به گونهی رسانهکند تا از سفرهای کمک میرسانه

، برگرفته از: 1388اسفند    23) شکرخواه،  مند شویمو مفید بهره

-https://farsi.khamenei.ir/others

note?id=9003 .) 

هایشان بیشتر دقت کنند، که در انتخاب  همه نیاز دارند به این  

کنند. ی خودشان عمل میدرست مانند آنچه مردم در مورد تغذیه

اند، مراقب هستند که در غذایی چون مردم اکنون باسوادتر شده

کنند چقدر کلسترول، ویتامین و یا مواد دیگر باید  میکه مصرف  

ای هم باید دانست چه مقدار باید در معرض باشد؛ در فضای رسانه

های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود و چه رسانه

 .ها برداشتچیزهایی را از آن

https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9003
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9003
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از کارکردهای  و میراث فرهنگی بخشی  انتقال ارزش ها  هرچند 

اصلی رسانه ها به شمار می روند ولی از نظر صاحب نظران این 

نها بخشی از کارکرد آن هاست و رسانه ها بیشتر مروج نو آوری ت

هستند. رسانه ها موجد تغییر در الگوهای سنتی جوامع هستند و 

با تشویق ارزش ها و هنجارهای جدید، الگوهای نسل پیش را به 

(می گوید 3:  1998چالش می کشند. همان طور که جیمزپاتر)  

 رسانه ای نسبتا پایینی   در صورتی که مردم جامعه از سطح سواد

 

برخوردار باشند، امکان محافظت ازخود در برابر رسانه برای آنان    

مشکل آفرین خواهد شد. در صورتی که افراد از سطح سواد رسانه 

ای باالیی برخوردارباشند به محض اینکه رسانه به طور تدریجی 

معنی زندگی را برای آنان تعریف می کند، رفتارها، نگرش ها و 

کند و افراد قادرخواهند بود به تدریج احساسات آن ها تغییر نمی  

تعاریفی را که رسانه برای آن ها از دنیای اطراف ایجاد کرده از بین 
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ببرند و برنامه رسانه را با عقاید خود جایگزین سازند. تعالیم سواد  

رسانه ای از راه شناساندن ارزش ها و هنجارها و تعیین الگوهای 

چالش های زندگی که تحت   درست، مخاطبان را برای رویارویی با 

نوین در حال شکل گیری است مجهز کرده و   تاثیر رسانه های 

موجب بروز مکانیسم تجزیه و تحلیل خودکار در اذهان ناخوداگاه 

مخاطبان خواهد شد که بر اثر تعلیم و تربیت از تهاجم اطالعاتی 

رسانه ای محفوظ مانده و تقریبا کنترل تمامی پیام هایی را برعهده 

واهد گرفت که آن ها را گلوله باران می کنند) حداد و دیگران، خ

1392 :54 -  55 .) 

سواد رسانه ای عالوه بر توانایی خواندن و نوشتن، به دنبال ایجاد 

توانمندی تحلیلی و ارزشیابی پیام ها و ایجاد قدرت تولید، انتشار، 

و  مختلف  های  قالب  در  دیگران  به  اطالعات  انتقال  و  اشاعه، 

های گونا نشانه  تولید  با  جمعی  های  رسانه  واقع  در  است؛  گون 

و  تحلیلی  توانایی  در  توانند  می  دیداری  و  شنیداری  گسترده 

مخاطبان  حفظ  به  مربوطه  اطالعات  انتقال  و  ها  پیام  ارزشیابی 

ای  رسانه  سواد  که  افرادی  کنند.  شایانی  کمک  خود  ای  رسانه 

ام می دهند و افراد دارند، تفسیرها و انتخاب هایشان را خود انج

بی سواد، انتخاب ندارند. آنان به رسانه ها اجازه می دهند برایشان 

گزینش کنند زیرا اختیارات اندکی داشته و همین اختیاراندک را 
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پاتر،   اند)  داده  به آن ها  ها  و رمضانلو، 1391رسانه  اسماعیلی  ؛ 

توانمندی خاصی به 75و    70:  1395 با دادن  (. سواد رسانه ای 

خاطب، وی را در برابر هرنوع متن نوشتاری یا دیداری و شنیداری م

جهانگیری  کند)  می  تبدیل  فعال  وضعیتی  به  انفعال  حالت  از 

 (. 47: 1400زرکانی و دیگران، 

هرگاه سطح سواد، آگاهی و دانش رسانه ای برای مردم، به عنوان 

کسانی که در معرض پیام ها و داده های متعدد هستند در درجه 

حاکمیت، ب بدنه  به  ها  آن  اعتماد  سطح  باشد،  داشته  قرار  االیی 

در  که  مهارتی  و  قدرت  واسطه  به  حکمرانی  نحوه  و  کارگزاران 

شناخت، ارزیابی، تجزیه و تحلیلی که کسب کرده اند بیشتر است 

کارامدی  در حداکثرسازی  توان  می  را  فرایندی  نتیجه چنین  و 

آن هم امکان دارد ) اسدپور نظام سیاسی دید که البته نقطه مقابل  

 (. 77:  1399و مردادی، 

در عصرحاضر که ارتباطات مبتنی بر اطالعات مرزهای جغرافیایی 

را درنوردیده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان 

قرن بیست و یکم کمک کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای 

بر یابد.  به زندگی دلخواه دست  برابر  علمی  بتوان در  این که  ای 

رسانه های متکثر موجود مخاطبی داشت که بتواند در کنار بهره  

زندگی خود را در   ،مندی آگاهانه و فعاالنه از پیام های رسانه ای
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باید مهارتی   ،برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آن محافظت نماید

شود. آموخته  ملحوظ    نوین  توانایی  بر  عالوه  ای  رسانه  در سواد 

است   نوشتن  و  خواندن  مهارت  همان  که  سنتی  توانایی   ،سواد 

تحلیل و ارزشیابی پیام و قدرت انتقال اطالعات موجود در پیام به 

دیگران را در قالب های مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان 

پدید می آورد. همچنین با توانمند کردن فرد جهت درک شیوه 

او را از مصرف زدگی صرف خارج   ،کار و نحوه معنی سازی رسانه

او در برابر اثرات مخرب رسانه صیانت می  سبک زندگیکرده و از

 ( 1393) فلسفی و نیرومند، نماید

 

سواد رسانه ای نهضتی علیه رسانه با اینحال باید توجه داشت که    

ها نیست، بلکه عادات رسانه ای افراد را تغییر می دهد و با هوشیار 

ب استفاده کردن مخاطبان  از رسانه ها  ه آن ها می آموزد چطور 
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میزان   ،کنند. شهروندانی که سواد رسانه ای دارند، از طریق رسانه 

با همین  برند و  باال می  آگاهی و توان دریافت اطالعات خود را 

انتقادی بیشتر حرکت می کنند و  توان به سمت تقویت روحیه 

ه و فعال تبدیل می رابطه یکسویه و انفعالی را به جریانی دو سوی

 . (7:  1385کنند)راسخ محمدی، 

 :تواند به افراد جامعه کمک کند تاسواد رسانه ای میدر مجموع  

 . ای را درک کنندهای رسانهچگونگی ایجاد پیام . 1

خواهند ما را به باور آن برسانند را ها میآنچه که رسانه . 2

 . بدهند  تشخیص 

ای را تشخیص های رسانهدروغتعصبات، اطالعات غلط و   . 3

 .بدهند

 .شود را کشف کنندقسمتی از داستان که کتمان می . 4

ای را براساس تجربیات خود، باورها و های رسانهپیام . 5

 .هایشان ارزیابی کنندارزش

 ای خود را طراحی، ایجاد و توزیع کنندهای رسانهپیام . 6

https://graphteam.ir) ) 

 اد رسانه ای   هدف یا اهداف سو 

، تنظیم یک ای در نخستین گامتوان گفت که هدف سواد رسانهمی

ها است. به این فایده با رسانه  -ی منطقی و مبتنی برهزینهرابطه
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دهیم و چه ها چه چیزهایی را از دست میمعنا که در برابر رسانه

به عبارت بهتر، در مقابل زمان و   .آوریمچیزهایی را به دست می

میههزین صرف  که  دست ای  به  منافعی  چه  نهایت  در  کنیم، 

ای این است که بنابراین یکی از اهداف اصلی سواد رسانه  .آوریممی

 ا استفاده مبتنی بر آگاهی و با فایده از سپهر اطالعات رمخاطب  

کند شکرخواه،  تأمین  از: 1388اسفند    23)  برگرفته   ،

https://farsi.khamenei.ir/others-

note?id=9003 .) 

 چنانکه جیمزپاتر معتقد است هدف سواد رسانه ای دادن قدرت 

 

کنترل برنامه های رسانه به افراد است و به اعتقاد وی اولین گام 

در تغییر کنترل از رسانه به شخص این است که افراد دریابند که 

چگونه رسانه ها آنان را برنامه ریزی می کنند. تک تک افراد یا 
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را  توانند همه آن چه عرضه می شود  نمی  ها  حتی همه دولت 

اعمال کنترل به روش برنامه ریزی شده کنترل کنند اما می توانند  

ذهن خود را بیاموزند. برنامه سازی رسانه ای دائمی در قالب چرخه 

ای دو مرحله ای که مدام تکرار می شود انجام می گیرد. یکی از 

است و مرحله   " محدود کردن انتخاب ها  "این مرحل چرخه ای  

می کنند است. رسانه ها چنان برنامه ریزی  " تحکیم تجربه  "دوم

که مخاطب فکر می کند حق انتخاب دارد حال آن که در واقع  

دایره انتخاب به شدت محدود است. دست اندرکاران حرفه رسانه، 

این محدودیت را می سازند تا به اهداف اقتصادی خود دست یابند) 

 (. 57:  1392؛ حداد و دیگران،  21:  2005پاتر، 

 ضرورت های سواد رسانه ای  

رن بیسییت و یکم و وهور جامعه دانایی محور، مفهوم  با ورود به ق

همان معنی سیینتی    سییواد تغییر پیدا کرده اسییت. سییواد، دیگر

توانایی خواندن و نوشییتن را ندارد، بلکه مفهوم سییواد در معنای 

جدید خود شیییامل سیییواد دیجیتالی، سیییواد اطالعاتی و سیییواد  

 سیطح  و  لشیک  حاضیر، عصیر در  اینکه به توجه با ای اسیت.  رسیانه

  در سیوادآموزی  به نیاز  جامعه  افراد  همه اسیت؛  کرده تغییر  سیواد

  و  خوانیدن  کیه  کسیییی  کنونی  عصیییر  در.  دارنید  آن  جیدیید  معنیای

عنوان    به ولی  دارد، دانشیگاهی  تحصییالت  حتی  و  داندمی نوشیتن
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داند، یا  مثال نحوه اسییتفاده از اینترنت و جسییتجو در آن را نمی

درک   رسییییانییهپیییامتوان  تلقی  هییای  بییاسیییواد  نییدارد،  را  ای 

 (.  / https://cofenetyas.com)شودنمی

رسیییانه ها همچون ابزار شیییناخت مخاطب، چشیییم او در دیدن  

ا واقعیت دنیای بیرون شییده اند و او در انتخاب از میان میلیون ه 

پیام و فرسییتنده تنهاسییت. در این میان مخاطب برای آن که به  

انتخابی که با نیاز او منطبق باشید دسیت یابد، راهی ندارد جز آن  

:  1392که به ابزار سیواد رسیانه ای مجهر شیود) حداد و دیگران،  

70) 

استفاده آگاهانه از رسانه های اجتماعی و در امان ماندن از آسیب 

  .ارجعلی، نیازمندِ داشتنِ سواد رسانه ای استچالش هایی نظیراخب 

در دنیای امروز همه چیز رسانه ای شده است. به طور میانگین  

درصد از وقت روزانه شان را صرف استفاده از رسانه 70افراد حدود  

 (. 37:  1400می کنند) چالشگرکرد آسیابی و اشکورکیایی،  

 رسانه ای است الزمه تشخیص اخبار جعلی داشتن سواد  

اخبارجعلی اخباری متشکل از اطالعات جعلی و شایعات است که 

مغرضانه به منظور جهت دادن به افکار عمومی در جهت کسب 

واسطه  به  نظیر  منافعی خاص  المللی  بین  های  یا   bbcرسانه  و 

رسانه های فردی و ارتبا  جمعی تولید و منتشر می شوند   حتی 

https://cofenetyas.com/
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نواع اطالعاتی که محصول اشتراک .اطالعات جعلی از یک سو به ا

( است ، ( Misinformationگذاری غیرمستقیم اطالعات غلط

کننده   گمراه  اطالعات  بیان  برای  دیگر  سوی  از  شده؛  اطالق 

Disinformationً)    غلط اطالعاتی  عامدانه  نشر  که حاصل   )

است و به طور معمول در قالب تبلیغ برای بی اعتبار کردن صاحبان 

وت منتشر می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. فصل قدرت و ثر

مشترک این دو نوع اطالعات، قرار گرفتن مخاطب در معرض پیام 

هایی است که آگاهانه مغرضانه تولید شده اندبا این تفاوت که در 

خصوص اطالعات غلط مخاطب ناآگاهانه به بازنشر این پیام ها می 

بیانی دیگر توسط تولید کنندگان محتوای جعلی به پردازد یا به 

خود  مخاطب  کننده  گمراه  اخبار  در  و  شود  می  گرفته  خدمت 

: 1396قربانی این پیام ها محسوب می شود) سلطانی فرو دیگران،  

48-53 .) 

مریکایی ژاپنی تباربا اشاره به گستره  آ  نویسندهفرانسیس فوکویاما  

هان زمان وهور ج  "، این سال را  2016انتشاراخبار جعلی در سال  

که )البته او پیشتر پایان تاریخ را وعده داده بود(نامید    " پسا حقیقت

و  مغایر  مطالب  با  اطالعاتی  منابع  تمام  تقریبی  طور  به  آن  در 

مشکوک زیر سوال رفت. فوکویاما اخبار جعلی را از ثمرات اینترنت 

می داند و بر این باور است که همگرایی نامیمون این دال و مدلول 
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دگی و بی اعتمادی در نهادها و تزلزل در ساختارهای به قطبی ش

موجود انجامید، پیامدهای مخرب در پی داشته و دارد. او می گوید: 

به نظر می رسد مردم هرچه را که در اینترنت می خوانند، باور می 

و مصرف  کننده  تولید  میان  دانند، چراکه  معتبرش می  و  کنند 

د که چون اخباری که در کننده اطالعات هیچ واسطی وجود ندار

 گذشته منتشر می شد، ان را اعتبار سنجی کند.

 

مردم حاضرند هر چیز را باور کنند و اهمیتی به صحت آن نمی 

تحت  همیشه  نهادها  که  بگویم  توانم  می  دیگر،  سوی  از  دهند. 

کنترل نخبگان بوده اند و این نهادها و کنترل نخبگان بر ان ها با 

حضور اینترنت ضعیف می شوند. شاید دموکراسی ها بدون میزانی 

انند عملکردی خوب داشته باشند از کنترل از سوی نخبگان نمی تو
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ولی پاسخ قطعی را باید منتظر ماند و در سال های پیش رو دید) 

 (. 45: 1396؛ سلطانی فرو دیگران،  1396فوکویاما،  

 آثارجبران ناپذیر فقدان سواد رسانه ای در محیط بین المللی  

بیش  و  کم  خود  زندگی  محیط  در  معموال  کاربران  و  مخاطبان 

ای محلی سواد رسانه ای پیدا می کنند و از نیت درباره رسانه ه 

این رسانه ها باخبر می شوند اما درک و فهم این مسئله در محیط  

بین المللی بسیار دشوار است و احتمال اینکه مخاطبان و کاربران 

در محیط بین المللی بیشتر در معرض تبلیغات سوء رسانه ها قرار 

 بگیرند بیشتر است . 

سوء استفاده قدرت های متجاوزو توسعه طلب از موارد زیادی از  

گسترش  و  وهور  پسا  در جهان  ها  ملت  ای  رسانه  سواد  فقدان 

اینترنت وجود دارد که از جمله آن ها می توان به دامن زدن به 

انقالب های رنگین در مناطق استقالل یافته از فروپاشی اتحادیه 

در سال   جماهیر شوروی و یا جنبش های موسوم به بهار عربی

اشاره کرد که پس لرزه های آن همچنان ادامه دارد. ازاینرو   2010

شناخت محیط بین المللی و همچنین منافع و سیاست های دولت 

این  در  ای  رسانه  سواد  به  دستیابی  برای  ها  رسانه  متبوع  های 

های  فاجعه  بروز  به  تواند  می  آن  فقدان  و  است  ضروری  عرصه 

 جبران ناپذیر منتهی شود.
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از منظر سواد  چ ایجاد آشوب واغتشاش درایران  به  رایی تحریک 

 رسانه ای 

هیچ کس در ایران از اتفاقی که برای مرحومه مهسا امینی رخ داده 

راضی نیست و همه منتظرنتایج پیگیری های قضایی و قانونی در 

بودند و نتیجه بررسی های پزشکی قانونی اخیرا رسما این زمینه  

که همه گزارشهادر مورد ضرب و شتم نامبره   اعالم شد و معلوم شد 

است   بوده  غربی، دروغ  های  رسانه  و  ها  دولت  چرا  اینکه  اما 

اسرائیلی و سعودی در ائتالف با یکدیگر این رخداد را به بهانه ای 

برای تسویه حساب های خود با ایران قرارداده اند از زاویه سواد  

ازاین منظر   است.  قابل فهم و درک  ای  ایجاد رسانه  به  تحریک 

غرب،  مثلث  ائتالف  انتقام  ایران،  داخل  در  اغتشاش  و  آشوب 

  : بابت  ازایران  سعودی  و  حقوق   -1اسرائیل  احقاق  در  مقاومت 

ایجاد موازنه در سیاست خارجی از طریق نزدیکی به    -2هسته ای  

مشارکت   -3روسیه و چین و عضویت رسمی در سازمان شانگهای  

ایران اربعین  گسترده  و میلیونی  و در نهایت   -4ی ها در مراسم 

آغازانتفاضه جدید درفلسطین است که در اصل از نقض تعهدات 

اسرائیل در عمل به قطعنامه های سازمان ملل و توافقنامه های 

سازش ناشی می شود اما تل آویو آن را از چشم ایران می بیند. 

 این بدین مفهوم است که دشمنان و رقبای جمهوری اسالمی به 
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دلیل قدرت و توان بازدارندگی ایران از اقدام نظامی مایوس شده 

اند و لذا تمام تالش خود را برای ایجاد آشوب در داخل متمرکز 

کرده اند و به هر بهانه ای به آن متوسل می شوند و چه بسا امکان 

 دارد اهداف نظامی شان را در پشت آشوب افکنی پنهان کنند. 

گ مهسا امینی تا اغماض در قتل عمدی  از قیل و قال درباره مر 

 شیرین ابوعاقله؛ مشت نمونه خروار  

های حمایتی  مولفه سیاست  ابوعاقله سه  اینکه شیرین  با وجود 

اعالمی غرب یعنی: زن بودن،  خبرنگاربودن ومسیحی بودن را با  

هم داشت اما این امر موجب نشد که هیچ یک از کشورهای غربی 

فشار فردی  و چه  وارد  چه جمعی  رژیم صهیونیستی  بر  را  هایی 

کنند ویا حتی بخش اندکی ازوقت رسانه های خود را به بررسی 

این موضوع اختصاص دهند اما در مقابل با وجود اینکه مهسا امینی 

نه قرابت مذهبی و دینی با این کشورها دارد و نه به حرفه روزنامه 

نند و آن نگاری اشتغال داشته اما شب روز درباره آن حرف می ز

را به محملی برای ایجاد اغتشاش و آشوب در ایران تبدیل کرده 

اند. در واقع که شیوه ای که در قبال مرگ مهسا امینی اتخاذ شده 

ش نمی  داده  فرصت  حتی  که  است  متروپل  فاجعه   د همانند 

تحقیقات الزم و کافی برای روشن شدن واقعیات و تکمیل پرونده 

 قضایی صورت گیرد. 
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 شیرین که بود و چه کرد؟

 خانواده  یک  در بیت المقدس  در  1971شیرین ابوعاقله در سال  

دوران دبیرستان خود را وی    .آمد  دنیا  به فسلطینی  مسیحی عرب

 وارد   خود  تکمیلی  تحصیالت  برای  و  گذراند حنینا  بیت در محله

 و   عشق  اما  شد، اردن  صنعت  و  علم  دانشگاه در معماری رشته

 فارغ   از  پس  بالفاصله  شد  باعث  فلسطین  کشورش   به  اش  دلبستگی

 و  بپردازد   نگاری  روزنامه   تحصیل  به   معماری  رشته   در   التحصیلی

 فارغ التحصیل شود. دررشته روزنامه نگاری نوشتاری    نهایت  در

 

آنروا، رادیو صدای   جمله:  از  رسمی  آژانس  و  سایت  وب   چند  با  وی 

فلسطین، کانال ماهواره ای امان، موسسه مفتاح و رادیو مونت کارلو 

همکاری کرد تا اینکه فرصتی برای عضویت در شبکه ماهواره ای 

    الجزیره پیدا کرد.
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به عنوان خبرنگار الجزیره در   1997ازابتدای سال  شیرین ابوعاقله  

به کار کرد مهمتری  و فلسطین شروع  از  ترین یکی  برجسته  و  ن 

چهره های رسانه ای در سطح فلسطین به شمار می رفت. شیرین 

نوشتن  و  ها  اشغالگری صهیونیست  با  مخالفت  دلیل  به  ابوعاقله 

علیه  صهیونیستی  رژیم  های  جنایت  علیه  متعدد  های  گزارش 

  فلسطینی ها شهرت داشت.

 شواهد و مدارک دال بر قتل عمدی شیرین ابوعاقله 

ع ابو  تاریخ  شیرین  در  که   1401اردیبهشت    21اقله  درحالی 

مشغول تهیه گزارش در مورد حمله ارتش اسرائیل به شهر جنین 

در کرانه باختری بود بر اثر اصابت گلوله به سر جان باخت. شبکه 

ارتش  توسط  او  قتل  فلسطین  بهداشت  وزارت  و  الجزیره  خبری 

فرانسه اسرائیل را تأیید کردند، یک عکاس خبری آژانس خبری  

(AFPاو توسط نیرو نیز قتل  های اسرائیلی را ( حاضر در صحنه 

کننده او نیز از ناحیه کمر تیر خورد تهیهالسمودی    علی  تأیید کرد.

بین تحقیقات  از شاهدان  اما  یکی  بود  رویداد  این  باره  در  المللی 

 رد کرد.  اسرائیل اوهارات او را  

های ه شماری از رسانهالمللی از جملهای خبری متعدد بینسازمان

جهانی و آمریکایی در تحقیقات گسترده تاکید کردند که اسرائیل 

کارشناسان حقوقی ه است.  این خبرنگار را از فاصله نزدیک کشت
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سازمان ملل متحد اردیبهشت ماه گذشته در بیانیه مشترکی تأکید 

کردند که قتل شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره 

این بیانیه توسط  .اس خبرنگاری، در حد جنایت جنگی استبا لب

»فرانچسکا آلبانیز« گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین اشغالی 

مورد 1967سال   در  ویژه  گزارشگر  بینز«  تیدبال  »موریس   ،

های غیرقانونی، »ریم السالم« گزارشگر ویژه در امور خشونت اعدام

ویژه گزارشگر  خان«  »ایرن  و  زنان  و   علیه  ترویج  خصوص  در 

 .حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، صادر شده است

آرکیتکچر"بنیاد   موسسه   " فارنزیک  و  لندن  دانشگاه  به  وابسته 

فلسطینی »الحق« با انجام تحقیقی مستقل و خصوصی درباره ترور 

شیرین ابوعاقله تحقیقی انجام داده اند که شبکه الجزیره نیز ادله 

ها ارائه کرده است. در این تحقیق ، حادثه از   موجود خود را به آن

لحظات اول بررسی شده و به این نتیجه رسیده است که نیروهای 

رژیم اشغالگر عمدا شیرین ابوعاقله و همکاران خبرنگار او را هدف 

تیراندازی قرار داده اند. این تحقیق در واقع خط بطالنی بر آخرین 

آویو در این تحقیقات خود روایت های متغیر اسرائیلی است. تل  

گفته بود که به احتمال زیاد، ابوعاقله به اشتباه هدف تیراندازی 

که  بود  شده  مدعی  رژیم  است.این  گرفته  قرار  اسرائیلی  نظامی 

مسلح  عناصر  طرف  به  تیراندازی  حال  در  اسرائیلی  نظامی 
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فلسطینی بوده است که نتوانسته تشخیص بدهد که وی خبرنگار 

 .است

ت شود. دراین  می  روشن  جدید  حقایق  از  ای  مجموعه  حقیق، 

تیراندازی عمدی و اصرار بر آن و تکرار آن از جمله این حقایق 

است. نظامی اسرائیلی قادر به تشخیص هدف و اینکه آنها خبرنگار 

هستند، بوده است. پس از اصابت گلوله به شیرین، نظامی اسرائیلی 

کرده است. افزون بر این، از کمک افراد دیگر به وی نیز جلوگیری  

اند نبوده  آنجا  در  تیراندازی  حین  دیگر  مسلح  عناصر    .هیچ 

قتل  و  تیراندازی  از لحظه  الجزیره  این تحقیق، تصاویری که  در 

شیرین ابوعاقله در اختیار داشت، جمع آوری شده و با تصاویر دیگر 

موجود که شاهدان با دوربین خود از حادثه گرفته بودند، در کنار 

فناوری  از  تحقیق  این  در  همچنین  است.  شده  داده  قرار  هم 

»فتوگرامتری تحلیلی« استفاده شده که تصاویر را در زاویه ها و 

ابعاد دقیق داده و به استخراج اطالعات آن می پردازد. براساس 

این فناوری، مسافت ها و حجم اشیاء، محل حضور خبرنگاران و 

دروهای نیروهای اشغالگر در شیرین ابوعاقله و نیز محل توقف خو

 زمان تیراندازی و حتی زاویه دید آنها به دقت مشخص شده است. 

همه این عناصر در کنار هم قرار داده شد و مشخص شده که سه 

رگبار گلوله از سالح تک تیرانداز شلیک شده است. سه گلوله در 
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رگبار اول، هفت گلوله در رگبار دوم و سه گلوله در رگبار سوم 

لیک شده است. شلیک این گلوله ها نیز کامال عامدانه و نه سهوا  ش

انجام شده است. در عملیات شلیک، تیرانداز هر بار به طور جداگانه 

و به عمد بر ماشه فشار داده است که فرضیه شلیک عامدانه به 

کند می  تایید  را  او  داخل  .سوی  در  تیرانداز  که  رگبار  اولین 

است، گلوله ها پشت سرهم شلیک شده که خودروی زرهی بوده  

پنهان  برای  که  اصابت کرده  الصمودی  به علی  از گلوله ها  یکی 

شدن تالش می کرده است. هشت ثانیه بعد، رگبار دوم از هفت 

به  ها  آن  از  یکی  که  است  شده  شلیک  عمدی  کامال  نیز  گلوله 

شیرین اصابت می کند و در جا به قتل می رسد. دو دقیقه بعد، 

دی غیر مسلح به نام شریف عزب برای کمک به شیرین تالش فر

 .می کند که سه تیر نیز به طرف او شلیک می شود

ام   از سالح  این تیراندازی  استفاده شده که در دست تک   4در 

تیرانداز در آن یگان بوده است. گلوله اصابت کرده به سر ابوعاقله 

دارد. این گلوله سبز رنگ است که قابلیت نفوذ به اهداف زرهی را  

استفاده می شود که نیروهای اشغالگر از آن   4در سالح های ام  

که  لباسی  نشان  و  آرم  سالح،  دوربین  از  کنند.  می  استفاده  ها 

شیرین ابوعاقله به تن کرده بود کامال مشخص است. تیم تحقیق 

با  دهند،  نشان  تیرانداز  نگاه  از  عینی  را  تصویر  این  اینکه  برای 
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دوربین عکاسی، این صحنه را شبیه سازی کرده است. استفاده از 

تیرانداز زمانی که فردی که  این تحقیق نشان می دهد که تک 

برای کمک به شیرین در مسیر دید او قرار گرفت، به طرف او سه 

بار تیراندازی کرده اما زمانی که این فرد از شعاع دید او خارج شد، 

بنابرا است.  کرده  متوقف  را  دید تیراندازی  هدف  به  کامال  او  ین 

داشته است و این نشان می دهد که تیرانداز عامدانه مانع از کمک 

 رسانی به شیرین بوده است.

که    دهد  می  نشان  نیز  شده  شلیک  های  گلوله  پوکه  مسیر 

از فاصله  با دقت کامل صورت گرفته است. سه گلوله  تیراندازی 

نده دقت در کمتر از یک متر مربع شلیک شده است که نشان ده 

تیراندازی است و تیراندازی بی هدف یا اقدام واکنشی به تیراندازی 

دیگر نبوده است. تحقیق نشان می دهد که گلوله های شلیک شده 

باالی کتف شیرین را هدف قرار داده است به این معنا که هدف 

تیرانداز کشتن وی بوده است نه زخمی کردن یا ارعاب او. تحلیل 

له ها نیز نشان می دهد که منبع آتش در منطقه صوتی صدای گلو

که  بوده  ای  منطقه  از  فقط  داشتند،  حضور  خبرنگاران  که  ای 

نیروهای اشغالگر بودند. همچنین تصاویر وجود هر گونه فرد مسلح 

در مسیر دید تک تیرانداز یا در بین خبرنگاران و نیروهای اشغالگر 

ه  که  است  این  دهنده  نشان  که  کند  می  رد  برای را  دلیلی  یچ 
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تیراندازی نبوده است به ویژه اینکه خبرنگاران پروتکل های اعالم 

دید  مسیر  در  دار  نشان  های  لباس  پوشیدن  با  را  خود  حضور 

نیروهای اشغالگر رعایت کرده بودند و به آرامی در حال حرکت 

بودند اما تیراندازی به صورت مستقیم به طرف آن ها صورت گرفته 

 .کشتن آن ها بدون هشدار قبلی بوده است  است که هدف نیز 

 نتیجه گیری 

با توجه به مدارک و شواهد موجود هیچ تردیدی درعمدی بودن 

ابوعاقله ازسوی رژیم صهیونیستی نیست و در واقع  قتل شیرین 

این رژیم با این قتل می خواست هم شیرین ابوعاقله را از سر راه 

در   ترس  ایجاد  با  اینکه  هم  و  بردارد  خبرنگاران  خود  دیگر  دل 

با هدف  که  کند  فراهم  عملیات موج شکن  ادامه  برای  را  زمینه 

بازگشت نظامی به شهرهای کرانه باختری طراحی شده است. با  

حمایتی  های  سیاست  مولفه  سه  ابوعاقله  شیرین  اینکه  وجود 

اعالمی غرب یعنی: زن بودن،  خبرنگاربودن ومسیحی بودن را با  

موجب نشد که هیچ یک از کشورهای غربی   هم داشت اما این امر

وارد   رژیم صهیونیستی  بر  را  فشارهایی  فردی  و چه  چه جمعی 

کنند ویا حتی بخش اندکی ازوقت رسانه های خود را به بررسی 

این موضوع اختصاص دهند اما در مقابل با وجود اینکه مهسا امینی 

ه روزنامه نه قرابت مذهبی و دینی با این کشورها دارد و نه به حرف
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نگاری اشتغال داشته اما شب روز درباره آن حرف می زنند و آن 

را به محملی برای ایجاد اغتشاش و آشوب در ایران تبدیل کرده 

اند. در واقع که شیوه ای که در قبال مرگ مهسا امینی اتخاذ شده 

شود  نمی  داده  فرصت  حتی  که  است  متروپل  فاجعه  همانند 

ی روشن شدن واقعیات و تکمیل پرونده تحقیقات الزم و کافی برا

 قضایی صورت گیرد. 

با گذشت زمان و گستره روزافزون رسانه های نوین و افزایش سهم  

و جایگاه آن در زندگی روزمره مردم آموزش و ترویج سواد رسانه 

ای بیش از پیش اهمیت و ضرورت یافته است. سواد رسانه ای می 

با انتخاب هوشمندانه را در   تواند درکی متکی بر مهارت و توانی

اختیار مخاطب قرار دهد مشرو  بر اینکه پیشاپیش شناختی از 

معادالت پیچیده بین المللی حاصل شود که رسانه ها دربسترآن 

و  زندگی خود  کاربران در محیط  و  فعالیت می کنند. مخاطبان 

درارتبا  با رسانه های داخلی کم و بیش از دانش سواد رسانه ای  

دارند و درباره اهداف و نیات رسانه های محلی آگاهی دارند برخور

اما در ارتبا  با رسانه های بین المللی و در رابتا  با موضوعاتی 

آگاهی  این  از  دارند  ای  منطقه  و  المللی  بین  ابعاد  که 

تاثیر  تحت  ناخواه  خواه  اینکه  احتمال  لذا  و  برخوردارنیستند 

ها قرار بگیرند بیشتر است.  تبلیغات و موج سازی های این رسانه  
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درارتبا  با ایران با وجود اینکه چند دهه از ورود سواد رسانه ای 

لزوم  و  ارتباطات  علوم  بخصوص  و  سیاسی  و  اجتماعی  علوم  به 

تجهیزمخاطبان و کاربران فضای مجازی به این دانش می گذرد و 

و سخت  به صورت شکلی  زیادی حداقل  های  تالش  و  اقدامات 

صو جمله افزاری  از  موجود  شواهد  و  قرائن  اما  است  گرفته  رت 

های  سازی  ازجریان  داخلی  عمومی  افکار  از  بخشی  همراهی 

خارجی نشان می دهد که هنوز خالء ها و شکاف های جدی در 

این زمینه وجود دارد و لذا کارهای زیادی باید در این زمینه صورت 

باطی، از آثار گیرد تا در کنار استفاده از فن آوری های نوین ارت

منفی آن و اینکه این فن آوری ها به دست آویزی برای دشمنان 

و رقباء برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل شود، جلوگیری 

 شود.  

 منابع: 

(، نقش سواد رسانه 1399اسدپور، آسیه، مرادی، علیرضا)  -

ای در اعتماد سیاسی؛ مطالعه موردی: مردم شهر شاهین 

 . 81 -55،  3، شماره 31، رسانه، سال "شهر

رابطه   " (،  1395تاجیک اسماعیلی، سمیه، رمضانلو، مریم)   -

بین سواد رسانه ای و میزان رضایت مندی از اخبار شبکه 
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، 2، شماره  27، رسانه، سال  "های سراسری و ماهواره ای

67-93 . 

پور،  - گرانمایه  شهناز،  هاشمی،  رویا،  زرکانی،  جهانگیری 

با  بین سواد رسانه ای و سواد  بررسی ارت  " (،  1400علی)  

بندرعباس  شهروندان  جسمانی  فصلنامه "سالمت   ،

 - 39،  1400، پاییز55مطالعات فرهنگ ارتباطات، شماره  

62. 

زهرا)  - اشکورکیایی،  مشرفه،  کردآسیابی،  (، 1400چالشگر 

، تعالی " سواد رسانه ای در دانشجویان: مطالعه نظام یافته"

 .46 -35،  3بالینی، دوره یازدهم شماره  

سفر) - سلیمان،  فریبرز،  خسروی،  زهرا،   " (،  1392حداد، 

آموزان شهر   دانش  و  دانشجویان  ای  رسانه  ارزیابی سواد 

، شماره 8نسخه فارسی، دوره   -، مجله جهانی رسانه"تهران

 . 74 -52،  16، شماره پیاپی2

(، عوامل موثر 1386عقیلی، وحید، راسخ محمدی، صغری)  -

، رسانه، فرهنگو "انشجویاندر پیشرفت سواد رسانه ای د

 . 155  -135،  13مدیریت، شماره  
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سلطانی فر، محمد، سلیمی، مریم، فلسفی، سید غالمرضا)  -

، رسانه " اخبارجعلی و مهارت های مقابله با آن  " (،  1396

 .70  - 43، 3، شماره  28، سال 

،بررسی رابطه 1393فلسفی، سیدغالمرضا و نیرومند، لیال،  -

 15دگی مورد مطالعه: نوجوانان  سواد رسانه ای با سبک زن

ساله دبیرستانی منطقه شش تهران،اولین همایش   18تا  

های  آموزش  و  ارتباطات  رسانه،  ملی 

https://civilica.com/doc/554شهروندی،تهران،

322 
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 پیشینه: 

پیاده روی اربعین، از همان اولین اربعین امام حسین )ع( آغاز شد 

و پس از فراز و فرودهای بسیار امروزه به صورت گسترده و عظیم 

و با یک حرکت جمعیتی چند میلیونی شکل می گیرد. بنا به نقل 

»جابر بن عبداهلل انصاری« با شاگردش »عطیّة بن   یروزمشهور،  

گرفتند  تصمیم  علوی،  سادات  و  هاشم  بنی  از  گروهی  و  سعد« 

علی رغم خطرات راه و خفقان   - مسیر طوالنی حجاز تا عراق را  

طیّ کرده و به »زیارت« امام حسین علیه السالم   - سیاسی حاکم  

که جابربن عبد . لذا اربعین روزی است و شهدای کربال نائل شوند

اهلل انصاری، صحابی بزرگ رسول خدا به زیارت قبر امام حسین)ع( 

نائل شد و در همان جا بود که اهل بیت )ع(هنگام بازگشت از شام 

به زیارت مزار امام شهدا ) ع( آمده و جابر را مالقات کردند و بدین 

ترتیب نخستین اربعین در تاریخ جهان تشیع شکل گرفت) عربی، 

1398: 49 .) 

پانزده سال پیش از هجرت، در مدینه به دنیا   گفتنی است جابر 

در  پدرش  بودند؛  اسالم  پیشتازان  از  پدرش »عبداهلل«  و  او  آمد. 

جنگ اُحُد به شهادت رسید. جابر از یاران با وفای پیامبرصلی اهلل 
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غزوه شرکت کرد و احادیث فراوانی    19علیه وآله وسلم بود که در  

نموده؛ لذا مورد احترام همه فرقه های اسالمی  از آن حضرت نقل

است. وی همواره از مدافعان اهل بیت علیهم السالم به شمار می 

و   رفت ( هجری از دنیا  79یا    74)  78آمد. جابر سرانجام در سال  

 (. 1384شده است) احمدی، پیکرش در »قبرستان بقیع« دفن  

 زیارت با پای پیاده آیینی کهن و با قدمت طوالنی 

زیارت با پای پیاده آیینی است که از قدیم مرسوم بوده و در ادیان 

و مذاهب دیگر نیز وجود داشته است و به زمان و مکان خاصی 

با خدای خود  ندارد. گفته می شود قیصر پادشاه روم  اختصاص 

پیمان بسته بود که در صورت پیروزی بر ایرانیان در جنگ، با پای 

ت بیت المقدس برود و این کار را هم پیاده از قسطنطنیه به زیار

 (. 696:  1385انجام داد) سبحانی ،  

فراوانی  و قرب  اجر  پیاده  پای  با  زیارت  برای  اسالم هم  در دین 

 70نوشته شده است. امام صادق )ع( یک حج با پای پیاده را برابر  

هرکه پیاده به زیارت امیر   "حج می دانند و همچنین می فرمایند : 

مومنان )ع( رود، خدای متعال بر هرگامی، برای او ثواب یک حج 

و یک عمره را برای او می نویسد و اگر پیاده برگردد، به هرگامی، 

 برای او ثواب دو حج و دو عمره می نویسد.
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   ، علما  بین  احادیث،  از  تاسی  به  پیاده  پای  با  زیارت  رفته  رفته 

ند خراسانی، مرحوم بزرگان، حکام و مردم مرسوم شد. مرحوم آخو

شیخ انصاری، میرزا حسین نوری، و ...از جمله عالمانی بوند که به 

 تشرف با پای پیاده اهتمام خاصی داشتند.

همچنین حاکمان حکومت های شیعی از جمله جالل آل بویه که 

از خندق شهر کوفه تا مشهد امیر المومنین )ع( در نجف را پیاده  

از اصفهان تا مشهد الرضا را پیاده پیمودند و شاه عباس صفوی که  

 (. 96: 1397طی کردند) موسوی و بیات، 

 پیاده روی میلیونی اربعین حاصل سقو  رژیم بعثی صدام  

مخفیانه  صورت  به  اربعین  مراسم   عراق  بعث  حکومت  درزمان 

برگزار می شد اما با سقو  حکومت صدام برگزاری مراسم رونق 

میلیون رسید. با اینکه مراسم گرفت و در سال های اخیر به چند 

اربعین ، یک مراسم مذهبی و مسالمت آمیز بود که  پیاده روی 

شیعیان در بزرگداشت ساالر شهیدان انجام می دادند اما  به صورت 

وقت  بعث  رژیم  و حتی سرکوب شدید  ممانعت  با  مختلف  های 

 1355مواجه می شد و برای نمونه نیروهای حزب بعث در سال  

با  نفری زائران   30تانک و زره پوش به کاروان    خورشیدی  هزار 

نجف حمله کردند که در نتیجه ان صدها شهید و مجروح و چند 

هزار نفر دیگر بازداشت و به حبس ابد محکوم شدند و این اربعین 
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(. بنابراین یکی از 49:  1398به اربعین خونین معروف شد) عربی،  

گیری نظام سیاسی   آثار عملی برکناری رژیم بعثی صدام و شکل

از  آزادشدن ورفیت های سرکوب شده شیعیان  جدید در عراق 

جمله در برگزاری آزادانه و باشکوه آئین پیاده روی اربعین است 

 که با کارکردهای  سیاسی و اجتماعی نیز همراه شده است.  

  

سالپیاده در  اربعین  بزرگروی  به  اخیر  پیادههای  و ترین  روی 

عمومی شده    گردهمایی  بدل  جهان  در  شمار استساالنه   .

اربعین در سالشرکت ایرانی در گردهمایی  تا   89های  کنندگان 

به    40از    95 نفر  و    2هزار  که   200میلیون  رسید  نفر  هزار 

سال است که هر   6برابری زائران در مدت    55دهنده افزایش  نشان

بیش   96درصدی یافته است و در سال    130ساله افزایش بیش از  

ایران در این مراسم    3از   از  در سال   .رسیده است  میلیون زائر 

روزنامه فرانسوی لوموند تعداد کل زائران اربعین را با وجود   1393

این امار   17های امنیتی حدود  تهدید میلیون نفر اعالم کرد که 
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 میلیون نفر گذشت   26یک سال بعد به گفته وزیر راه عراق از مرز  

 شهریور(.  16)ایرنا، تقی زاده،  

محدودیت و  کرونا  ویروس  شیوع  وهورو  آن، با  از  ناشی  های 

سیرصعودی آمار زائران اربعین کاهش یافت، اما امسال با کاهش 

ها دوباره روبه افزایش گذاشته است و برداشته شدن این محدودیت

و ازدحام ناشی از سیل زائران به مقصد کربال حاصل برداشته شدن 

های کرونایی هرچند به درزمان محدودیت  .این محدودیت هاست

از  اما در مقابل  اربعین کاسته شد،  زائران  تعداد  از  طور مقطعی 

های اجتماعی برای جبران این خالء استفاده شد و فضای شبکه

زمانی   تلگرام،    51،  1400تا    1396دربازه  در  بازدید   9میلیارد 

و   توئیتر  در  الیک  این  961میلیون  در  بازدید  ستاگرام میلیون 

)ایرنا، تقی زاده، های مربو  به اربعین صورت گرفت  پیرامون سوژه

های آیین راهپیمایی تر بودن ریشهکه این از عمیقشهریور(    16

های سیاسی، اربعین در تاریخ جهان اسالم و جهان تشیع و کارکرد

  .های مختلف حکایت دارداجتماعی و فرهنگی متنوع آن درزمینه

آیی  بایکوت  تا دال مرکزی در  از  اربعین در شبکه های رسمی  ن 

 شبکه های اجتماعی 

اغلب خبرگزاری ها ی بین المللی و همچنین شبکه های رادیویی  

و تلویزیونی که توسط این خبرگزاری ها تغذیه می شوند مراسم 
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اربعین را به طور بایسته و شایسته منعکس نمی کنند مگر اینکه 

خ دهد که بتوانند با پوشش آن کل اتفاقی در حاشیه این مراسم ر

مراسم را زیر سوال ببرند. با اینحال نگاهی به شبکه های اجتماعی 

اربعین در  از قرار گرفتن  اراده افکارعمومی است  از  انعکاسی  که 

 مرکزیت گفتمان های جاری در این شبکه ها حکایت دارد.   

کانالتلگرام:   فعالیت  تلگرامی  بررسی کمی  بازه های  در  مختلف 

هزار پُست  600میلیون و    5دهد نشان می  1400تا   1396زمانی  

فرد نشر و بازنشر شدند    هزار کانال تلگرامی منحصربه  379از سوی  

این پست در مجموع  و  بازدید شدند که عدد   51ها  بار  میلیارد 

استقابل برجسته.توجهی  بهاربعین  و  پرتکرارترین ترین  طورقطع 

استفاد کانالهشتگ  از سوی  بازه زمانی ه شده  تلگرامی در  های 

های مرتبط با وجوی کلیدواژهبوده که با جست  1400تا    1396

 .درآمده استنمایشاربعین در این نمودار به

هایی حب الحسین یجمعنا، الحسین یجمعنا« از جمله هشتگ"

ها در فضای سالطورکلی در ایام محرم و در این  است که به

های تلگرامی استفاده و ترند شده است و در کانال  مجازی و 

ها پرتکرار و ارتبا  با ایام اربعین نیز بار دیگر این هشتگ

 .شده بودندبرجسته

، 96روی اربعین، ویژه اربعین، اربعین حسینی، اربعین  پیاده"
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روی« از جمله زیارت اربعین، روزشمار اربعین، موکب و پیاده

ایام بوده که به طور ویژه خبرها،   هایی اختصاصی اینهشتگ

ها و تصاویر مرتبط با اربعین حسینی را نشر و بازنشر گزارش

 .کردند

جان، ها نیز همانند »روضه، محرم، حسینبرخی هشتگ

های مختلف جاماندگان، امام حسین و حسین« نیز از سوی کانال

 رسند اما در تر به نظر میدر ایام محرم استفاده شده و عمومی

 .های تلگرامی مورداستفاده قرار گرفتندایام اربعین نیز در پست

هایی همچون »کربال، عراق، مهران« نیز به طور خاص به هشتگ

جغرافیایی مکانی این اتفاق اشاره دارد و هم به ایام محرم و 

 1401شهریور    16ایرنا، تقی زاده،    (انداربعین اختصاص داشته

در:   قابل دسترسی

https://www.irna.ir/news/84877349/) 

داده   توئیتر: پلتفرم بررسی  به  مربو   کمی  نظر  از  آماری  های 

دهد در حدود نشان می  1400تا    1396توئیترفارسی در بازه زمانی  

هزار کاربر منتشر شده   158هزار توئیت از سوی    200میلیون    3

مشارکت   نرخ  است  20و  آورده  وجود  به  موضوع  برای   .را 

ت در واقع شاخصی برای عملکرد کاربران توئیتر است نرخ مشارک

دهد تا چه اندازه یک موج توئیتری عمومیت و تا چه که نشان می
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در این موضوع   20میزان، سازماندهی شده است. نرخ مشارکت  

ربات حضور  به  چیز  هر  از  سایبریبیش  و ها،  زیاد  فعالیت  و  ها 

ر ارتبا  با موضوع های توئیتری اشاره دارد که دنامتعارف حساب

 .های آن تولید محتوا کردنداربعین و هشتگ

این موضوع در   200میلیون و   3 توئیت استخراج شده در  هزار 

ها هزار الیک گرفتند و تعداد ریتوئیت  700میلیون و    9مجموع  

 .هزار بوده است  214میلیون و    3در این موضوع  

 

داده تحلیلی  سامانبررسی  از  شده  استخراج  پایشگر های  ه 

های اجتماعی و نمودار خطی روند تولید محتوا در توئیتر  شبکه

فارسی نشان می توئیتر  پنج سال در  این  اصلی در  قله  دهد سه 

 :بوده است  1400و    1399،  1398های  داده که مربو  به سالرخ

قله نخست این گراف درست در ایام اربعین و اواخر   1398سال  
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هزار توئیت در یک   400داده و در حدود  ماه رخمهر و اوایل آبان 

 .روز در توئیتر فارسی و در ارتبا  با اربعین منتشر شده است

روی اربعین بوده حجم تولید که سال تعطیلی پیاده  1399در سال  

به شکل شگفت توئیتر  در  افزایشمحتوا  حدود آوری  در  و  یافته 

منتشر   1399هزار توئیت تنها در یک روز مرتبط با اربعین    750

نخستین سال شیوع کرونا در ایران بود و    1399شده است. سال  

طور مناقشه به  اربعین  مراسم  تعطیلی  با  ارتبا   در  زیادی  های 

ای که بازتاب آن در گونهروی صورت گرفت بهجمعی و پیادهدسته

 .ترین قله تولید محتوا شده استتوئیتر باعث ایجاد بزرگ

و ایام اربعین است که در   1400و مهر  قله سوم مربو  به شهریور  

هزار توئیت در توئیترفارسی نشر و بازنشر پیدا کرده   410حدود  

 .بودند

ها است که توئیتریحب الحسین یجمعنا« پرتکرارترین هشتگی  »

وجوی کلمات مرتبط با اربعین در توئیتر فارسی در بررسی جست

هشتگ به کلیت از آن استفاده کردند؛ آن هم در حالی که این  

وجود   ایام محرم مربو  است و مختص ایام اربعین نیست با این

 .در ایام اربعین نیز به طور عام از آن استفاده و ترند شده است

های دیگر همچون »حب حسین یجمعنا، ما ملت برخی هشتگ

تا  ایران  بام  از  دور سالم،  از  تو  به  الحسین،  امام حسینیم، حب 
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هایی بودند که در ایام محرم، از دیگر هشتگکربال، دلتنگ حرم«  

قرار   مورداستفاده  نیز  اباعبداهلل  حضرت  اربعین  در  و  شده  ترند 

 .اندگرفته

هشتگ اربعین برخی  »اربعین،  همچون  اربعین  اختصاصی  هایی 

وهور،  حماسه  اربعین  الفراق،  یمکن  ال  العراق  و  ایران  حسینی، 

اربعین رمز وهور، اربعین اربعین مقدمه الظهور، شاهچراغ اربعین،  

مرز وحدت، حرکت جهانی اربعین، ایالم دروازه اربعین، در مسیر 

هایی است که به طور ویژه درباره اربعین اربعین« از دیگر هشتگ

ها نیز استفاده منتشر و ترند شده و عالوه بر توئیتر در دیگر پلتفرم

رسی در:  قابل دست  1401شهریور    16ایرنا، تقی زاده،     (شده است

https://www.irna.ir/news/84877349/) 

هزار  328سال از سوی    5یک میلیون پست در مدت  :  اینستاگرام 

میلیون الیک   361میلیون بازدید و    960کاربر انتشار و حدود 

ها بنا بر اطالعات سامانه های این پستاند. تعداد کامنتگرفته

ای کّمی از کل ه میلیون بوده با این توضیح که این داده  11

 1400تا  1396جامعه آماری بررسی شده در اینستاگرام از سال  

 .آمده استدستبه

ها در توجه دراین بخش، تعداد باالی بازدیدها والیکنکته قابل

های که نزدیک یک میلیارد بازدید پستطوریاینستاگرام است به
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اند  رفتهگ  میلیاردالیک  زدیک نیمناینستاگرامی مرتبط با اربعین و

گیری آن دارد؛ که نشان از تعداد باالی کاربران این پلتفرم و همه

های ها و پستهای اینستاگرامی برخالف توئیتضمن آنکه پست

صورت پست نداشته و فقط در قالب تلگرامی قابلیت بازنشر به

شدن و حال حجم دیدهاستوری قابل بازنشر هستند، بااین

هایت سیاسی م در همه موضوعپسندیده شدن در این پلتفر

 .اجتماعی قابل اهمیت و توجه است

 

 به   منتهی   ایام   در  نشان می دهد    رفتارشناسی کاربران اینستاگرام  

 یافتن   پایان   محضبه  و   شده  شروع   باره   این  در   محتوا  تولید  اربعین،

هش کا   حداقل  به   یا  و   رسد می  پایان   به  محتوا  تولید   زمانی،   دوره  این

یابد و روند انتشار مطالب فقط به ایام محرم و صفر و اربعین می

 .شودحسینی محدود می
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ترین هشیتگ این موضیوع در اینسیتاگرام بوده که  اربعین، برجسیته

پسییییت در  را  تیکیرار  اسییییتبییشییییتیریین  داشییییتییه   .هییا 

هیایی همچون »حیب الحسیییین یجمعنیا، عیاشیییورا، امیام  هشیییتیگ

های مرتبط با ایام  حسییین، الحسییین یجمعنا« از جمله هشییتگ

محرم و عاشییورا بودند که در ایام اربعین نیز برجسییته و پر تکرار  

 .شدند

هیایی میاننید »اربعین حسیییینی، اربعین پیای پییاده حرم هشیییتیگ

هیایی بودنید کیه بیه طور روی اربعین« نیز از هشیییتیگثیاراهلل، پییاده

ن  روی آن اشییاره کرده و بیشییتر در ایویژه به ایام اربعین و پیاده

بیییرجسیییییتیییه و  تیییرنییید  زمیییانیییی   .شیییییدنییید  دوره 

Karbala هشیییتییگ پیرتیکیرارتیریین  جیمیلییه  انیگیلییسیییی  از  هییای 

  سیال هر محرم و  اربعین  مراسیم جریان ها بوده که دراینسیتاگرامی

 .است  شده ترند  و  استفاده  قابل و برجسته

های اینسیتاگرامی پرالیک این نمونه آماری، حجم در میان پسیت

تمجیید و عرض ارادت بیه خیانیدان ابیاعبیداهلل در  زییادی از مطیالیب بیه 

ایرنا، تقی    ( قالب محتوای متنی و تصییویری اختصییاص داشییت

در:    1401شییییهییریییور    16زاده،   دسییییتییرسییییی  قییابییل 

https://www.irna.ir/news/84877349/) 

 

https://www.irna.ir/news/84877349/


 

90 - 89مجله فرهنگ اسالمی / شماره  53  

 وی گفتمان اربعین  واکا 

 معنی و مفهوم اربعین 

( و در 1373:  1372اربعین در لغت به معنی چهلم است) دهخدا،  

سال   صفر  ماه  بیستم  به  چهلمین   61اصطالح  قمری،  هجری 

روزشهادت امام حسین )ع( و یارانش اطالق می شود که اهل بیت 

ر امام حسین)ع( در آن تاریخ از شام به کربال باز می گردند . د

بسیاری ازآیات قران از واژه اربعین استفاده شده است و در همه 

آن ها ازبعین به معنای چهل یا چله به کاررفته است و از نوعی 

 (.95: 1397تقدس برخورداراست) موسوی و بیات، 

 اربعین به مثابه آیین  

آیین توافقی دسته جمعی یا شکل اجتماعی رفتاری با سطح باالیی 

کانکار،   است)  احساسات  و  اشتیاق  آیین 89:  1992از شدت،   .)

ابزاری قدرتمند برای واشکافی الیه های تودرتوی نمایش اجتماعی 

است که اساسی ترین مشخصه های فرهنگی که در این نمایش 

بیان ترنر، آیین عمدتا در   تعبیه شده است را آشکار می سازد. به 

جهت پوشش دادن و جبران فاصله ها در جامعه تالش می کند) 

(. آیین به لحاظ تقویت ارتباطی و اجتماعی 96- 80:  1378ترنر،  

عامل اساسی برای کاهش کشمکش های اجتماعی نیز به شمار 

 (. 51: 1395می رود) امین،  
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( م1965دورکیم  تعریف  تشریفاتی  عملی  را  آیین  که (  کند  ی 

دربرگیرنده معانی دینی مقدس است. شناخته شده ترین بخش 

نظم  حفظ  و  تولید  در  آیین  کارکرد  دورکیم،  اجتماعی  نظریه 

اجتماعی به ویژه از طریق عاطفه و همبستگی است. تعطیالت و 

در زندگی عادی اجتماعی   " وقفه ای  "روزهای مقدس، مستلزم  

دورهم جمع شدن برای  وقفه  این  امر درونی   است که  بازتاب  و 

 (. 105  - 99: 1397است)موسوی و بیات،  

 

 اربعین بزرگترین و باشکوه ترین آئین شیعیان 

در میان آیین های شیعیان ، می توان بارزترین و مهم ترین آیین 

یا عاشورایی  " را   تشیع،   "آیین حسینی  تاریخ  دانست. در طول 

ذهبی مردم مناسک عاشورایی بستر اصلی تفکر دینی و ذهنیت م 

است.  داشته  با وجدان جمعی جامعه  آمیختگی شدیدی  و  بوده 

گفتمان کربال و آیین عزاداری حسینی، مهم ترین منسک جمعی 

برای عامه شیعه و بستر اصلی دینداری و کسب تجربه دینی برای 
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اصلی  آیین، محمل  این  بوده است. شکل های گوناگون  مومنان 

اجتماعی فرهنگی،  دینی،  هویت  هستند)   نضج  مردم  سیاسی  و 

 (. 17:  1392رحمانی، 

آیین اربعین حسینی، به عنوان یک پدیده بزرگ دینی در طول 

قرن گذشته، همواره محور ماندگاری نهضت عاشورا و گفتمان   14

امام حسین)ع( بوده است. شرکت زائران حسینی در پیاده روی 

ماع این آیین هرساله نمودی از معنویت، فرهنگ، سیاست و اجت

آنان می باشد. در واقع شیعیان در این گردهمایی عظیم، از طرفی 

موجودیت خود را در ابعاد متفاوت به جهانیان اعالم می دارند و از 

سوی دیگر حضور خود زائران در این مراسم موجب تاثیرپذیری و 

قابل   سهم  جریان  این  لذا  شود.  می  ها  آن  متقابل  تاثیرگذاری 

های اجتماعی و سیاسی شرکت کنندگان   توجهی در اغناء مولفه 

آیین   دارد.  آن  بیرونی  بازخورد  و همچنین  اربعین  روی   "پیاده 

آیین  بزرگترین  عنوان  به  تواند  می  حسینی  اربعین  روی  پیاده 

مذهبی شیعیان که در یک زمان و مکان واحد اجرا می شود، تلقی 

ان شود. این آیین همه ساله مرجع و ماوای خیل عظیمی از شیعی

می باشد که با شرکت در این منسک بزرگترین آیین مذهبی خود 

 را به اجرا در می آورند.
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اگر از بعد معنوی و مذهبی قیام عاشورا و عزاداری ها گذر کنیم، 

در  و  اربعین  در  امام حسین)ع(  نهضت  و سیاسی  اجتماعی  بعد 

نوعی  -1آیین پیاده روی به نمایش گذاشته می شود. این آیین : 

اجتماعی است که اتحاد، امنیت، قدرت و پایبندی  -ور سیاسیمان

به ارمان شیعیان را به جهانیان اعالم می دارد و ثاثیرات بیرونی 

سیاسی   - یک منسک اجتماعی  - 2آن بر دنیای خارج اثرگذار است  

است که سبب آرامش، هویت یابی، وحدت و الگوپذیری شیعیان 

ثیرات آن سبب تعالی فضای از یکدیگر و بر یکدیگر می شود و تا

بیات،  و  شود)موسوی  می  تشیع  و  اسالم  جهات  تمام  و  درونی 

1397 :93 -  110 .) 

 نمایی از کارکردهای متنوع آیین اربعین  

شاید در نگاه اول همین کارکرد زیارتی است که در آیین زیارتی :   

بعمل آمده دارای   اربعین به چشم می آید که طبق پژوهش های

( ضمن 1391و معنوی بوده است. یوسفی و همکاران)    اثار روحانی 

تحلیل پدیدار شناختی تجارب زیارتی از شش زائر به روش نمونه 

تقدس،  به  عقیده  زیارت،  مناسک  که  دریافتند  هدفمند  گیری 

و  مناجات  جویی،  توسل  خضوع،  دلدادگی،  شفاعت،  به  عقیده 

برحسب  که  است  زیارت  معنای  مرکزی  موضوعات  از  آرامش 

تراک معنا به سه مقوله کلی آداب مندی زیارت، عقیده به خارق اش
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العادگی زیارت شونده و جذبه تقسیم می شود. همچنین به این 

نتیجه رسیدند که هر سه مقوله در همه تجارب زیارتی مشارکت 

کنندگان وجود دارد و این اشتراک ، نشان دهنده پدیدار اجتماعی 

 زیارت است . 

 

 36( با تحلیل مصاحبه هایی که با  1396)    همچنین رضوی زاده

زائرپیاده زن و مرد ایرانی در مسیر نجف به کربال انجام داد، به سه 

تجربه تعلیق امر   - 1مضمون اصلی از این تجربه زیستی پی برد:  

برانگیزانندگی عاطفی   - 3رنج مقدس به مثابه مولد معنا    - 2مادی  

شامل شش مقوله   مناسک جمعی زیارت. که این سه مضمون خود 

فرعی نیز بودند از جمله: تعلیق عقالنیت ابزاری، به تعلیق در امدن  

نظم سلسله مراتبی قشربندی اجتماعی ، ادراک امر قدسی و غیبی، 

و  مذهبی  اجتماع  به  هویتی  تعلق  احساس  پاداش،  چشمداشت 

اعالن عملی باور به عقیده مذهبی با بازسازی تجربی تاریخی رنج 

خود شامل دو جزئ از   "تعلیق عقالنیت ابزاری  " له  آلود که مقو



 

90 - 89مجله فرهنگ اسالمی / شماره  58  

جمله اختیار وانهاده و بازتفسیر امنیت می شود)موسوی و بیات، 

1397 :97 -  98 .) 

به طور کلی، یکی از مهم ترین کارکردهای اجتماعی هویت یابی:  

طریق  از  فرهنگی  هویت  حفظ  است.  یابی  هویت  کارکرد  آیین، 

و برپایی رسوم و مراسم ها و   تکرار عقاید و ارزش های مشترک 

همچنین انتقال آن به نسل های بعدی جهت جلوگیری از اختالل 

از اصلی ترین کارکردهای هر آیینی است)  فرهنگی و اجتماعی 

خالل 153:  1369توسلی،   در  اربعین  آیین  کنندگان  شرکت   .)

از جمله حقیقت دین،  زیادی  بسیار  با مسائل نظری  پیاده روی 

مذهب تشیع و نهایتا ماهیت و هدف قیام امام حسین) اصول و پایه  

ع( آشنا می شوند. این کسب معرفت به نوعی هویت یابی منجر 

 می شود که در الیه های متفاوت اجتماعی جامعه تاثیرگذار است.

مناسک  که  شود  می  موثر  جایی  تا  آیین  طریق  از  یابی  هویت 

بروز پیدا مذهبی، در قالب مصرف فرهنگی و شیوه زندگی فردی  

می کند و الگوبرداری از آن به زندگی شخصی افراد منتقل می 

 (.  65:  1386شود) دغاقله،  

اسالم:   تاریخاقتدار جهان  از   جمعیت،    در طول  یکی  عنوان  به 

و اقتدار شناخته می شده است. در سال های   مولفه های قدرت

بزرگترین  از  اربعین  روی  پیاده  مراسم  در  حاضر  جمعیت  اخیر 
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وقت  رئیس  گفته  به  که  بوده  جهان  آمیز  مسالمت  اجتماعات 

 27به    1394شورای استان کربال، تعداد زائران حسینی در سال  

طول   در  که  رسید  زائر  بودند)   10میلیون  شده  کربال  وارد  روز 

 (. 50: 1398عربی،  

شرکت کنندگان در آیین پیاده شکل گیری سبک زندگی اسالمی:  

روی اربعین در طول مسیر با اصول فرهنگی بسیار زیادی آشنا می 

شوند که این اصول در ابعاد متفاوت سبک زندگی اسالمی نمود 

از  ایثار و گذشت  پیدا می کند.  شادابی و نشا  باالی معنوی، 

ماد های  و دارایی  زندگی  امکانات  تمام  گذاشتن  اختیار  در  ی، 

بیشترین بهره برداری مفید از آن ها توسط مردم عراق) میزبان( ، 

با  کنندگان  انس شرکت  زائران،  بین  تبعیض  عدم  و  یکی شدن 

یکدیگر بدون توجه به رنگ و قوم و ملیت و زبان، تاثیرپذیری از 

کمال رفتار و رفتار و آداب و رسوم همدیگرهمه و همه حاکی از  

آداب مجموع مجریان و شرکت کنندگان می باشد. بر این اساس 

آشنایی با این روش زندگی برای فردی که برای اولین بار جذب 

این آیین می شود، موجب شکل گیری سبک زندگی جدید بر این 

مبنا می شود و برای کسانی که سالیان ممتد در این فضا بوده اند 

زندگی ناشی از پیاده روی  اربعین می نیز سبب غنی شدن سبک  

و  اربعین  روی  پیاده  از  ناشی  الگوی فرهنگی  ترتیب  بدین  شود. 



 

90 - 89مجله فرهنگ اسالمی / شماره  60  

افراد شرکت کننده موثر  توان در سبک زندگی  را می  آن  مدل 

دانست و لذا این مقوله می تواند خود، به عنوان یک تغذیه فرهنگی 

واقع  تاثیرگذار  افراد  زندگی  سبک  در  مصرفی  الگوی  و 

 (. 103  - 99: 1397د)موسوی و بیات،  گرد

 

هر سال حدود چهار میلیون  کمرنگ شدن طبقه، ملیت و قومیت:    

نفر از حجاج از ملیت ها، نژادها و اقوام مختلف جهان برای انجام 

فریضه حج عازم مکه مکرمه و مدینه منوره می شوند . بنا به دستور  

اینکه قران، همه مسلمانان  در مراسم حج یکسان هستند ، چه 

اهل مکه باشند یا از جای دیگر آمده باشند. در مراسم چند ده 

میلیونی اربعین هم طبقه، نژاد، قومیت و قشربندی اجتماعی کنار 

 (. 50: 1398گذاشته می شود ) عربی، 

اگر این نظریه جامعه شناسی رابپذیریم که جامعه   اصالح جامعه:

(، می 163:  1376،  بدون ایجاد آرمان تشکیل نمی شود ) گیدنز
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توان ادعا کرد جامعه شیعی نیز با آرمان عاشورایی شکل اجتماعی 

به خود گرفت که رفته رفته ارزش های اخالقی آن به صورت آیین 

ها و رسومی در آمدند که کارکرد آن ها، انتظام بخشیدن به جامعه 

و جهت دادن به رفتارهای جمعی و صورت های اجتماعی شد) 

انتظام بخشی را می توان در 167:  1384مندراس،   این  (. جلوه 

چندین  مراسم،  این  در  کرد.  مشاهده  اربعین  روی  پیاده  آیین 

از جمله قیام علیه  آموزه های حسینی  از  الهام  با  میلیون شیعه 

فساد، امر به معروف و نهی از منکر، هجرت و جهاد شعار ان حضرت 

د که از یک شعار را سر می دهند. این مقوله تا جایی جلو می رو

جمعی به یک اصالح اجتماعی در جوامع تبدیل می شود)موسوی 

 (. 104:  1397و بیات، 

ناهمگونی زدودن کدورت ها و کاهش کشمکش های اجتماعی:  

نژادی، قومی، مذهبی، زبانی و ...جوامع موجب افزایش کشمکش 

های اجتماعی می شود.  یکی از عواملی که موجب شد مردم ایران  

سال جنگ تحمیلی دوباره کنار هم قرار گیرند   8اق ، پس از و عر

و با هم رفت و امد و دادو ستد داشته باشند محبت امام حسین)ع( 

و مراسم اربعین بوده است. این مراسم موجب شده هر سال میلیون 

ها ایرانی وارد عراق شوند و مورد استقبال و پذیرایی سخاوتمندانه 
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نه و کدورت های ناشی از جنگ را به مردم عراق واقع شوندو کی

 (. 51: 1398فراموشی بسپارند) عربی، 

تعلق افراد یک جامعه به یک شیوه تقویت همبستگی اجتماعی:  

عمل جمعی مانند برگزاری آیینی مشخص و همگانی، پیوندها و 

اینگونه   کند.  می  تقویت  را  جامعه  آن  اعضای  میان  ارتباطات 

همبستگی و انسجام اجتماعی نیز تقویت می شود و اسباب ثبات، 

 - 124:  1380استمرار و پایداری جامعه را فراهم می آورد) توسلی،  

135 .) 

پیاده روی اربعین در جلوه یک مراسم تولید نظم اجتماعی نوین:  

الگوی  عراق  نظم  و کم  پرآسیب  در کشور  است  توانسته  آیینی، 

نوینی از خلق نظم را معرفی نماید . آیین پیاده روی اربعین عالوه 

بر تولید نوعی نظم اجتماعی درونی در همان بازه زمان برگزاری 

راهم می آورد که موجبات شکل گیری نظم مراسم، ورفیتی را ف

اجتماعی ملی می شود که رد مقیاس گسترده تر ثبات سیاسی و 

 (. 106:  1397امنیتی عراق را رقم می زند )موسوی و بیات،  

جامعه شناسی   مباحث مهم  و کلیدی  یکی ازتقسیم کار اجتماعی:  

ب ، بحث تقسیم کار اجتماعی است. تقسیم کار اجتماعی را در موک

ها و هیئت های عزاداری به روشنی و در سطح عالی م ی توان 

مشاهده کرد. در هر هیئت و موکب ، نیروها به دقت سازمان دهی 
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شده اند و برای هریک کار خاصی تعریف شده است. در یک هیئت 

رئیس هیئت ، اعضای هیئت امنا، نوحه خوانان، میان   عزاداری برای

زنان، سینه  زنجیرزنان،  مالی،   داران،  مسئوالن  داران،  پرچم 

طباخان،  سقایان،  بلندگوداران،  پشتیبان،  تدارکاتو  مسئوالن 

طباالن، سنج زنان و ... وویفه معینی تعریف شده که باید آنان به 

 درستی و دقت وویفه شان را انجام دهند. 

 

در مواکب هم تقسیم کار دقیق و تعریف شده ای حاکم است. افراد  

 یف محوله را انجام دهند. باید با دقت ووا

در هیئت و موکب برای همه اعضا از کوچک تا بزرگ کاری در 

نظرگرفته می شود و کودکانی که در هیئت یا موکب حضور دارند، 

در ابتدا کارهای ساده تر از قبیل تقسیم کردن قند و جمع کردن 

جانماز و مهرو ...را انجام می دهند تا به تدریج مسئولیت های مهم 

 به آن ها واگذار شود.  تر
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زنان هم در قسمت تدارکات و جمع آوری هدایا و نذورات و روضه 

و  تشویق  موجب  حضورشان  با  و  کنند  می  شرکت  مراسمات  و 

ترغیب مردان در اجرای هرچه بهتر نقش های محوله می شوند. 

اعضاء  که  است  این  موکب  و  هیئت  پنهان  کارکردهای  از  یکی 

ابتدا هنجارپذیرو نظم پذیر می شوند ببخصوص کودکان از همان  

و در یک فعالیت داوطلبانه و مشتقانه ، جامعه پذیری و وویفه 

 (. 51 -50:  1398شناسی را نهادینه می کنند. ) عربی، 

  : اتحاد  و  از کارکردهای شاخص در حرکت تقویت وحدت  یکی 

اربعین، ایجاد وحدت میان زائران و مسلمانان از کشورهای مختلف 

اقعه عاشورا به نقطه جرقه نهضتی تبدیل شد که قرن ها است. و

محور وحدت و اتحاد همه شیعیان ابا عبد اهلل در برقراری حکومت 

واقعه   "اسالمی و مبارزه با ولم شد. نیکلسن در اینباره می گوید:  

واقعه   این  زیرا  شد  امویان  تاسف  و  پشیمانی  مایه  حتی  کربال 

ی انتقام حسین هم صدا شدند و شیعیان را متحد کرد و آن ها برا

صدای آنان در همه جا به ویژه عراق و ایران انعکاس یافت) حسن 

 (.365، 1، ج 1366ابراهیم حسن،  

است.  اجتماعی  وحدت  ها  آیین  کارکردهای  موثرترین  از  یکی 

مطالعات جامعه شناختی نشان می دهد که یک جنبش اجتماعی 

می تواند نقش الگویی که کارامدی و توفیق عملی داشته باشد،  
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برای دیگر جنبش ها ایفا نماید و آن ها را به همان جهت که خود 

گیدنز،   دهد)  سوق  کند،  می  انسجام 149:  1376حرکت   .)

موثرترین  از  یکی  توان  می  را  گروهی  وحدت  و  اجتماعی 

کارکردهای عزداداری اباعبداهلل دانست. اگر بر اساس الگوی گیدنز 

نوع کارکرد آشکار و پنهان بدانیم) گیدنز،   کارکردهای آیین را دو

توان 749:  1376 می  را  اجتماعی  انسجام  و  گروهی  وحدت   ،)

کارکرد پنهان عزاداری اباعبد اهلل دانست که این کارکرد در عرصه 

اربعین به یک وحدت سیاسی و همبستگی بین المللی تبدیل می 

 (. 106:  1397گردد )موسوی و بیات، 

  : آفرینی  روی یکامنیت  پیاده  آیین  اجتماعی  کارکردهای  از  ی 

اربعین، ایجاد نوعی نظم نوین اجتماعی در بین مردم می باشد. در 

و  اخالل سیاسی  پیشگیری  اجتماعی سبب  توجیه  ساختار،  این 

برهم ریختن نظم عمومی می شود که ریشه این مقوله را می توان 

ید الشهدا در بهره گیری از اخالق و حقوق اسالمی توسط زائران س

 دانست.  

و  گفتمان سلبی  برخالف  است  توانسته  اربعین  روی  پیاده  آیین 

تهدید محور امنیت که بر ابزارهای سخت و نظامی خلق امنیت 

تاکید دارند، امنیت جمعی خلق کند که ریشه در اجتماع و منسک 

ایجابی،  گفتمانی  در  افزاری  نرم  قدرت  با  و  دارد  اربعین  بزرگ 
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: 1395نیت در منطقه شود) محمدی سیرت،  موجب پدیداری ام

از قوه 21 اربعین بدون هیچ گونه استفاده  (. بر این اساس آیین 

قاهره و یا ابزارهای سرکوب گرانه توانسته است امنیتی را به وجود 

بیاورد که نظیر آن را در هیچ جای دنیا و با ساتفاده از هیچ نوع 

یدا کرد)موسوی و بیات، ابزار یا قوای امنیتی و نظامی نمی توان پ

1397 :109 .) 

 

 نمادهای اربعین 

مناسکی   پرچم: فضای  در  نمادین  های  ابژه  ترین  مهم  از  یکی 

اربعین، پرچم است. پرچمی که در ذهن شیعیان، نمادی از مقابله 

امام حسین)ع( با جبهه باطل است. از پرچم همواره در اموری که 

ده شده است؛ چراکه به نیاز به حفظ انسجام گروهی بوده، استفا

نیز هست؛ این معنا به ویژه در میان   "هویت گروهی  "نوعی بیانگر  

به   -به واسطه پررنگ بودن هویت عشیره ای و قومی  - عراقی ها

باالرفتن  اعراب،  ان جا که در میان  از  بارزتری نمود دارد.  شکل 
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پرچم به نشانه عزاداری برای مرگ یکی از اعضای عشیره هنوز هم 

وم است. بنابراین باالبردن و حمل کردن پرچم یا علم های مرس

نشانه  از حضور علمدار سپاه حسین و همچنین  نمادی  ابالفضل 

 عزاداری برای اوست.

در مناسک پیاده روی اربعین ، پرچم های مختلفی در طول مسیر 

، سردر موکب ها و توسط زائران حمل می شود. این پرچم ها، 

نشانه عزاداری است، به رنگ های مختلف   عالوه بر رنگ سیاه که

 از جمله رنگ سفید و سرخ هم دیده می شود.

یا  نوشته  با  همراه  بعضا  ها  پرچم  اربعین،  روی  پیاده  مسیر  در 

العباس ) ع( یا طرحی از  ابالفضل  از امام حسین )ع( و  شمایلی 

شمشیر است. شمایل نگاری بیشتر جنبه عامیانه دارد و برخاسته 

زیباشن در از  علت  همین  به  است.  عامه  باورهای  و  اساطیر  اسی 

دینداری عراقی ها که نوع سنتی تری است ، پرچم های حاوی 

شمایل و نقاشی بیشتر نمود دارد و در بین زائران ایرانی، پرچم 

انتظار و وهور  با مضمون  نوشته و شعار، شعارهایی  های حاوی 

 امان زمان)ع( پرشمارتر است.

ی شیعی به پارچه های سیاه و سفید که بر آن در فرهنگ آیین ها 

ها عبارات و اشعار مذهبی در عزای امام حسین)ع( نوشته شده و 

رود   می  کار  به  عزاداری  های  مکان  تزئین  می   " کتیبه   "برای 
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از  گویند. کتیبه ها، پارچه نوشته ها و نیز بنرها) برنوشته هایی 

اسکی اربعین جنس پالستیک(از دیگر ابژه های نمادین فضای من 

محسوب می شوند که به ایجاد فضایی مناسب با حال عزاداران  

را  معنوی  و  مقدس  مضامینی  و  کند  می  حسین)ع(کمک  امام 

 (.  92 -89،  1400بازنمایی می کنند) کاهیرده و دماوندی،  

یکی از ابژه های نمادین مهم در فضای مناسکی اربعین، سربند:  

سب رنگ  به  سربندهایی  است.  معموال سربند  که  زرد  و  سرخ  ز، 

یا  یا مهدی،  یازهرا، لبیک  ابالفضل،  یا  شعارهایی نظیر یاحسین، 

ثارهلل، کلنا عباسک یا زینب، ان الحسین یجمعنا بر آن نوشته شده 

 (.  93،  1400است) کاهیرده و دماوندی،  

در فضای مناسکی اربعین، کوله ها هم حامل و انتقال دهنده کوله :  

معانی و باورهای زائران هستند و یکی دیگر از ابژه های نمادین 

محسوب می شوند.زائران با نصب پرچم های کوچک، تصاویر، نگاره 

ها، شمایل، عبارات و شعارهایی بر روی کوله هایشان معانی مورد 

زگو می کنند. مثل وحدت دو ملت نظرشان را به اشکال مختلف با

ایران و عراق حول محور عشق به امام حسین)ع( که با چسباندن 

روحانی  یک  پشتی  کوله  روی  بر  کشور  دو  از  کوچک  پرچم  دو 

 (.. 94،  1400بازنمایی شده است) کاهیرده و دماوندی،  
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یکی از شیوه های متعدد ی که یک جامعه، ایاده ها چفیه و عبا:  

های خودش و همچنین هویتش به مثابه یک جامعه را و ارزش  

برای  ویژه  به  پوشش  از  خاصی  نوع  انتخاب  بخشد،  می  تجسم 

موقعیت های آیینی است. استفاده از چفیه، توسط مردان و عبای 

پوششی  توان  می  نوعی  به  هم  را  غیرعرب  زنان  توسط  عربی 

تفسیر نمود چراکه هویت  بودن  " نمادگونه  رابعینی  د را فر  "زائر 

 (. 98،  1400بازنمایی می کنند) کاهیرده و دماوندی،  

امام تربت:   زائر  که  است  مهمی  نمادین  های  ابژه  از  یکی  تربت 

حسین)ع( در هنگام مراجعت از کربال به عنوان سوغات همراه خود 

می اورد گویی که این تربت مقدس نشانه ای برای اثبات زائر شدن 

حسین)ع( و سرزمین کربال   اوست. اهمیت و مرکزیت تقدس امام 
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یعنی جایی که هم فاجعه کربال در ان رخ داده است و هم اینکه 

یارانش در آن دفن شده است، در مقوله  امام حسین)ع( و  بدن 

، 1400تربت امام حسین تجلی یافته است ) کاهیرده و دماوندی،  

98.) 

متبرک:   سایر پارچه  زوار  مانند  اربعین  روی  پیاده  مسیر  زائران 

، ا شال  عنوان  به  را  متبرک  های  پارچه  معموال  مقدس  ماکن 

دستبند یا پیشانی بند استفاده می کنند و یا تکه کوچکی از ان را 

به لباس خود وصل می کنند تا قداست این پارچه متبرک به جسم 

 (. 99،  1400و جانشان سرایت کند) کاهیرده و دماوندی،  

مجموع  د  در  که  نمادینی  های  ابژه  مناسکی مهمترین  فضای  ر 

اربعین مورد استفاده قرار می گیرند شامل پرچم، کتیبه، پارچه 

نوشته، بنر، سربند، کوله پشتی، گهواره علی اصغر، ضریح نمادین 

امام حسین)ع(، پنجه فلزی، پیکره، تربت و پارچه متبرک است. 

به کاربردن هرکدام از این ابژه های نمادین، معانی مقدس خاصی 

می کنند که در ذهن سوژه ها زنده هستند و مدام در   را بازنمایی 

 تجربه های قدسی نو آن ها دوباره برساخت می شوند.  
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در استفاده از پرچم، کتیبه پارچه نوشته و بنر مهم ترین معانی 

 - 2اقامه عزای حسینی؛    -  1بازنمایی شده شامل موارد زیر است:

ه امام )ع( علمدار کربال ابراز ارادت ، توسل و اقتدار نمودن زائران ب

شهدا؛   سایر  بودن؛    -3و  مقدسی  امر  پناه  شاهد   -4در  ناورو 

دانستن امام)ع( و شهدای کربال و باور به برپا بودن مکتب و ادامه 

اعالم حضورعشیره، قوم و ملیت های مختلف   -  5داشتن راه آن ها؛  

 - 7سربلندی و سرافرازی زائر اربعینی ؛    -   6در حرکتی مقدس ؛  

اعالم آمادگی   -   8طی طریق زائران با یک هدف محوری مشترک ؛

 برای وهور امام زمان )ع(. 

های  ابژه  از  که  کوله  و  سربند  به  مربو   های  نمونه  بررسی  در 

نمادین مهم در فضای مناسکی اربعین هستند، غالبا چنین معانی 
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قدم برداشتن زائر به عنوان رزمنده اسالم و  - 1بازنمایی شده اند: 

پایبندی به   -  2ادامه دهنده راه امام حسین)ع( و شهدای کربال؛  

پیام وحدت میان   -3حجاب برای پاسداشت حریم حضرت زینب؛  

؛   حسین)ع(  امام  امام   -4عاشقان  به  عشق  استمرار  به  امید 

آینده؛   نسل  در  امام   -  5حسین)ع(  راه  پیمودن  به  دعوت 

فه در مورد احساس ووی  -6حسین)ع( و حرکت در مسیر کربال؛  

تاسی نمودن به امام حسین)ع( در   - 7ادای دین نسبت به شهدا ؛  

امید به وهور امام زمان)ع( و تالش   -8زیربار ولم و ذلت نرفتن؛  

در زمینه سازی این وهور. در واقع سربند و کوله پشتی حامالن 

پیام زائرو معنابخش به حرکت او در مسیرپیاده روی هستند. زائر 

ز یان اشیاء نمادین حرکت خود را بریا تحقق هدفی با استفاده ا

متعالی به شاهدان معرفی می کند. در بین زائران اربعینی ایرانی  

ها بیش از دیگران از سربند استفاده می کنند که این موضوع تحت 

تاثیر حافظه تاریخی ان ها در دوران دفاع مقدس و تشبیه کردن 

م جبهه  یک  به  اربعین  روی  پیاده  نشانه صحنه  که  است  قدس 

 گرایش هویت گرایانه این دست از زائران است.  

معصومین،  نام  عاشورایی،  تصاویر  کنار  در  ازبنرها  برخی  برروی 

مضامین دعایی خطاب به امام حسین )ع( و ذوات مقدس و نیز 

تصاویری از شهدای جنگ ایران و عراق و شهدای مدافع حرم نیز 
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یر شهدا در موکب ها بیانگر این مشاهده می شود. استفاده از تصاو

معناست که این شهدا با هدفی مقدس در امتداد نهضت عاشورا و 

 اتصال به وجود مقدس امام حسین به شهادت رسیده اند.

 

کتیبه ها و پارچه نوشته ها نیز معانی مشابه را بازنمایی می کنند 

که بیشتر در قالب شمایل نگاری و تصویرگری است. از طریق این 

ابژه های نمادین، وقایع مختلف کربال در کنار معانی و مضامین 

اخالقی مانند شجاعت، گذشت، وفاداری و عشق بازنمایی می شود 

که توجه سوژه های زائر را به خود جلب می کنند) کاهیرده و 

 (.   103 - 102:  1400دماوندی، 

 نتیجه گیری 

 تشیع   تاریخ   و  اسالم   تاریخ   اندازه  به   قدمتی  اربعین   روی   پیاده   آیین

 یاد  ان  از   تاریخ  در   که   ای  تسمیه   وجه   با  روی   پیاده  واقع  در  و  دارد
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 جهت   ان  از  موضوع  این .  است  شده  عجین  اربعین  با   شود  می

 پیاده   کنند   می  سعی   معاند   های   رسانه  از   برخی   که   دارد   اهمیت 

 هم   آن  ایران  اسالمی   جمهوری   پرداخته   و   ساخته  را   اربعین   روی

  اربعین  روی  پیاده  انکه  حال  بدهند  جلوه  سیاسی   نمایی  قدرت  برای

  .  است  بوده  خودجوش  مردمی  آیین   یک  ابتدا  همان  از

با    اربعین  مراسم  برگزاری  شیعیان برای    صدام  بعثی  رژیم  درزمان

محدودیت بسیار زیادی مواجه بودند و در مواردی همچون اربعین 

قیم  1355خونین   به  برگزاری مراسم  ت جان صدها خورشیدی 

شهید و زخمی و بازداشت هزاران تن از زائران تمام شد.  از اینرو 

  از  شیعیان  برخورداری  صدام  بعثی  رژیم  سقو   برکات  از  یکی

 . است  اربعین  ایین  ازادانه  برگزاری   و  زیارت

 های   زمینه  در  متنوع  کارکردهای  تاریخ  طول  در  اربعین  آیین

 به  مذهبی  از ان کاردهای  زمان  گذر  در  و  است  کرده پیدا مختلف

 پیدا   گسترش  امنیتی   و  ،اقتصادی   فرهنگی  سیاسی،   ،   اجتماعی 

 و   شناختی   جامعه  لحاظ  به  کارکردها   این  تشریح  و  است  کرده

 لحاظ   به.  است  ضروری   و  الزم   امنیتی  و  سیاسی   منظر   از  همچنین

 کار   تقسیم  چون  های   مولفه  با  اربعین  آیین  شناختی   جامعه 

 سرمایه   و  اجتماعی  نمادهای  ،  اجتماعی  نوین  نظم  اجتماعی، 

 امنیت   با  امنیتی   لحاظ  به  و  نرم   قدرت  با  سیاسی   لحاظ  به   اجتماعی
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 بازشناسی   به   نیاز   ها   مولفه   این  از   هریک  و  کند   می   پیدا  ارتبا   نرم

 .  دارد

 

 عربی   و  غربی  رسمی   های   رسانه   در  اربعین  ایین   اینکه  وجود  با

 حاشیه  در   رخدادها  از  برخی  تنها  و  شود  می   تحریم  و  بایکوت

 به  نگاهی   اما .  رود   سوال   زیر  مراسم   کل   تا   شود   می   سازی   برجسته 

 در   حتی   اربعین  مراسم  که   دهد  می  نشان  اجتماعی  های  شبکه

  های  شبکه  در  گسترده  بازتاب   با بود  حاکم  کرونا  که   زمانی

 51  ،1400  تا   1396  زمانی   دربازه .    است  بوده  همراه   اجتماعی 

 میلیون   961  و  توئیتر  در  الیک  میلیون   9  تلگرام،   در  بازدید   میلیارد

 صورت   اربعین  به  مربو    های سوژه  پیرامون  اینستاگرام  در  بازدید

 اربعین   راهپیمایی   آیین   های ریشه  بودن  تر عمیق  از  این   که   گرفت

 سیاسی،   های کارکرد  و  تشیع  جهان  و   اسالم  جهان   تاریخ   در

 . دارد  حکایت  مختلف  هایدرزمینه  آن  متنوع  فرهنگی   و  اجتماعی 
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نهایت اینکه فضای مناسکی اربعین به واسطه نمادها از داستان ها 

و روایت های مقدس کارزار عاشورا طراوت می گیرد، روایت هایی 

که مدام تکثیرمی یابد و تجربه قدسی زائران نیز به ان افزوده می 

ه  که  روست  این  از  را شود.  معنوی  فضای  بار چنین  یک  رکس 

به  و  آمد  برخواهد  آن  تکرار  پی  در  باشد، مشتاقانه  تجربه کرده 

همین دلیل است که سال به سال بر جمعیت زائران اربعین افزوده  

می شود. مناسک عزاداری عاشورا بستر وهور یک نظام نمادین 

شیعی،  هویت  بازتولید  در  را  نقش  ترین  مهم  که  است  قوی 

شی به حیات شیعیان و تقویت همبستگی میان آن ها دارد. معنابخ

به نظر می رسد استفاده از نمادها سهم به سزایی در تبادل سریع 

ایجاد   و  زائران  میان  قدسی  و  معنوی  های  پیام  ماندگارتر  و 

مناسک  تشیع،  مذهب  در  است.  داشته  ها  ان  میان  همبستگی 

مادین است که طی عزاداری عاشورا بستر بروز و وهور این زبان ن

سال های اخیر ضمن گستردگی بیشتر، در شکل پیاده روی اربعین 

نمود تازه یافته است. ضمن اینکه مواجهه زائر با نمادها در مسیر 

پیاده روی، مواجه ای معنادار از یک حس عمیق مشترک عاطفی 

است که دارای دو ویژگی می باشد: نخست حس برابری که باعث 

زادانه و فارغ از هرشان و مقام اجتماعی و فرهنگی می شود زائران آ

و ملیتی در یک حس مشترک با یکدیگر سهیم و شریک بوده و 
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ذهنی  توافق  و  مقدس  اشتیاق  دیگر حس  و  کنند  برقرار  رابطه 

زائران با عقیده و معانی نهفته در درون نمادهای بکار گرفته شده 

اد را هرچه بیشتر در است. در واقع کاربرد نمادها در این آیین، افر

پربار بودن و یافتن معنا یاری می کند و به وحدت احساسی هرچه 

بیشتر دعوت می نماید. افراد همواره با کسانی که از نظر فکری و 

و  ارتبا   برقراری  به  قادر  هستند،  مشترک  اعتقادی  باورهای 

اشتیاق به همراهی در خصوص عقیده و باورمشترک می باشند. 

فته برمعصوم به واسطه کاربرد نمادها و جاری شدن ترسیم ولم ر

چنن  در  حضور  عدم  از  افسوس  و  انده  حس  غلیان  و  اشک 

علیه  بیشتر  هرچه  پیمان  تجدید  و  تشدید  موجبات  رویداردی 

دشمنان و نظام ولم و جور حاکم بر عرصه جامعه جهانی شده و 

می  مومنان  درون  در  و همبستگی  یکپارچگی  و  روح وحدت  بر 

 (. 85-83:  1400کاهیرده و دماوندی،  دمد)  

 منابع و ماخذ 

ابراهیم)   محمد   ، حسینی  "(،  1384احمدی  فرهنگ  ،  "اربعین 

 .64، شماره  کوثر

(. پیاده روی اربعین به مثابه ارتباطات آیینی 1395امین ، محسن)  

)ع(.  صادق  امام  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  نامه  پایان   شیعی، 

،  مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی(.  1378ترنر، جاناتان اچ )  
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ترجمه محمد فوالدی و محمد عزیز بختیاری، قم: موسسه آموزشی 

 و پژوهشی امام خمینی )ره(

، تهران:  نظریه های جامعه شناسی(.  1369توسلی، غالم عباس)  

 سمت 

 ، تهران: سخنجامعه شناسی دینی (.  1380توسلی، غالم عباس)  

ساله اربعین در   5(، تصویر  1401شهریور    16تقی زاده، محمد)  

شبکه های اجتماعی/ بی بی سی فارسی در صدر تولید کنندگان 

 : در  دسترسی  قابل  اینستاگرام،  در  محتوا 

https://www.irna.ir/news/84877349/ 

ابارهیم) حسن  اسالم(.  1366حسن،  سیاسی  ترجمه تاریخ   ،

 جاویدان   ابوالقاسم پاینده، تهران:

عقیل)   و   " (.1386دغاقله،  اجتماعی  های  هویت  سنجی  نسبت 

 45، شماره  راهبرد،    "الگوهای هویت یابی در جهان امروز

از  (.  1385سبحانی، جعفر)   ابدیت: تجزیه و تحلیل کاملی  فروغ 

 ، قم: بوستان کتاب زندگی پیامبر اکرم )ص(

 ، تهران: نشر مهر ایران عصر صفوی(.  1395سیوری، راجر)

پیاده روی اربعین حسینی؛ جایگاه و   "(،  1398عربی، حسینعلی)  

 .100  -45، سال بیست و هشتم، شماره هفتم،  معرفت،  " کارکردها
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بازنمایی امر قدسی در   "(،  1400کاهیرده، نسیم، دماوندی، عفت)

، سال شم، پژوهشنامه معارف حسینی،  "نمادهای مناسکی اربعین

 . 24شماره 

آنتونی) ، ترجمه منوچهر صبوری، جامعه شناسی.  (1376گیدنز، 

 تهران: نشرنی 

تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی  (.  1378گیدنز، آنتونی)

 ، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشرنیدر عصر جدید

 ، قم، خیمهفرهنگ سوگ شیعی(.  1395مظاهری، محسن حسام) 

کاوشی در آیین پیاده   " (،  1397موسوی، سید محمد، بیات، رضا)  

اربعین حسینی و اثرگذاری کارکردهای اجتماعی و سیاسی   روی

، سال سوم، شماره دوفصلنامه علمی نامه فرهنگ و ارتباطات،  "آن

 . 116-93اول،  
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بیداری  عاشورا،  فلسفه  بین  دارد  وجود  روشنی  خیلی  رابطه 

حضرت  جهانی  انقالب  درآینده  اربعین  راهپیمای  اسالمی، 

کند ، فلسفه از مسائل کلی و اساسی حیات صحبت می )عج(مهدی

موضوع فلسفه محض مسائل کلی حیات و هستی است مثالً این 

از  پس  است  فلسفی  سؤال  یک  این  چیست؟  هستی  که  سؤال 

آید فلسفه محض،فلسفه های مضاف وجود دارد. فلسفه مضاف می

در مورد مسائل اساسی و کلی دریک رشته خاص علمی صحبت 

ها به نام فلسفه ای در دانشگاهمثل فلسفه علم، امروز رشته  کندمی

های علم وجود دارد ویا فلسفه هنر یا فلسفه رسانه یکی از فلسفه

های مضاف» فلسفه تاریخ« است که در این زمینه مکاتب و دیدگاه

مارکسیست دارد  وجود  را مختلفی  خودشان  خاص  دیدگاه  ها 

ا داشت و بیشتربه مسئله وهور داشتند توین بی یک دیدگاه دیگر ر

کرد و در ایران صاحبنظرانی درباره فلسفه  ها فکر میو افول تمدن

تاریخ کتاب نوشته اند که مشهورترین آنها  شهید مطهری و دکتر 

شریعتی بوده اند من هم یک کتاب در زمینه فلسفه تاریخ دارم 

نکه که دیدگاه خودم را بر اساس سرشت انسان مطرح کرده ام.ای

عاشورا می حادثه  خود  که  داریم  توجه  عاشورا  فلسفه  به  گوییم 

ها حادثه کوچک و بزرگ چیست؟ تاریخ تشکیل شده از میلیون

اگر چه رخداد عاشورا یک فاجعه بزرگ بود ولی رخدادی بود که 

در یک روز اتفاق افتاد چطور است که ما در کناربحث فلسفه تاریخ 

ها حادثه کنیم وقتی که میلیونبحث فلسفه عاشورا را مطرح می

داده رخ  تاریخ  فلسفه در  یک  حادثه  یک  برای  شود  می  اندمگر 

 مضاف تعریف کنیم؟ 
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توانیم قطعاٌ منظور میزان اثر گذاری این حادثه  است. موقعی ما می

تأثیریک حادثه بر تاریخ را مطرح کنیم که به هدفداری تاریخ و از 

باشیم دراینجا نیز کسانی   آن کلی تر به هدفداری حیات معتقد

کرده بحث  تاریخ  فلسفه  زمینه  در  دیدگاهکه  مختلف اند  های 

مارکسیست میداشتند.  عنوان ها  به  تولید  تغییرشیوه  که  گفتند 

بنا رو تغییر می زیر  را  ،نهادهای بنای فرهنگ  بنا  رو  این  و  دهد 

قرار می تأثیرخود  تحت  را  مدعی اجتماعی  هم  نهایتاً  در  و  دهد 

گیرد و پوچ بودن حرفشان هم در مرکز ند سوسیالیزم دنیا را میبود

اجرای این تئوری واهر شد و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید ، 

 کنند که اصالً فلسفه تاریخ معنی ندارد چون ها هم ادعا میبعضی

 
ارتبا  ای از حوادث پراکنده و بیتاریخ هدف ندارد تاریخ مجموعه  

هم   هستند با  تاریخ  فلسفه  به  معتقد  که  کسانی  است.ولی 

کوشند در علم تاریخ رابطه معنی دارد رخدادهای مهم تاریخی می

را کشف کنند ما به عنوان مسلمان قطعاً معتقد به هدفداری تاریخ 

هستیم چرا؟ چون که خدا صریحاً در قرآن گفته و با تأکید فراوان 

آخرین پیامبر خدا حضرت که من و پیامبرانم پیروز خواهیم شد  

خاتم االنبیاء هستند که خدا باز به پیغمبر اسالم در حادثه غدیر 
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الْیَوْمَ أَکَْملْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتَْمْمتُ عَلَیْکُمْ این آیه را نازل فرمود که:  

من دینم را کامل کردم و نعمتم را   روز غدیری در این روز،  نِعَْمتِ

با چه اتفاقی؟ با اتفاق معرفی حضرت علی   هم بر شما تمام کردم 

به عنوان جانشین پیغمبر و وصی پیغمبر، امام بعد از پیغمبر. باید 

ما  داریم.  امام  ما سیزده  نداریم،  امام  دوازده  ما  داشت که  توجه 

شیعة سیزده امامی هستیم. نظام امامت با هجرت پیغمبر از مکه 

مدینه سلطنت نکرد و به مدینه در مدینه تأسیس شد. پیغمبر در  

با قوه قاهره مردم را تسلیم خودش نکرد پیغمبر خلیفه خودش 

تواند خلیفه خودش باشد به پیغمبر که شما هم نبود کسی که نمی

توانید بگویید خلیفه رسول اهلل ،پس نظام سیاسی پیغمبر چه نمی

نظام سیاسی  یک  و  بود  مردم  اَمامِ  بود، چون  امام  پیغمبر  بود؟ 

تاریخ معرفی کرد و جالب توجه این است که مبدأ تقویم   جدید به 

مسلمانان جهان تأسیس نظام امامت در مدینه است نه هجرت، 

تواند به تاریخ معنا و طعم و رنگ و بو هجرت که به تنهایی نمی

ببخشد. پیغمبر به طایف هم سفر کردند ولی آن سفررا ما مبدأ 

کردند و حادثه ه هجرت میدانیم اگر پیغمبر به مدینتاریخمان نمی

نمی تاریخ رخ  در  مبدأ مهمی  این هجرت  که  نداشت  دلیلی  داد 

تاریخ ما باشد.با هجرت یک حادثه مهم رخ داده آن حادثه مهم 

الْیَوْمَ أَکَْملْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتَْمْمتُ گوید:  چیست؟ خدا روز غدیر می

که نبوت یک فصل مهم از  گویدی یعنی خدا دارد میعَلَیْکُمْ نِعَْمتِ

بخش همه  پیغمبران  است  تاریخ تاریخ  در  نبوت  نهاد  از  هایی 

هستند با پیغمبر خاتم نبوت خاتمه یافت اما امامت هرگز! امامت 

ویژگی با  جدید  سیاسی  نظام  یک  و  کرد  پیدا  خاص تداوم  های 

که من در مورد این نظام سیاسی، نظام سیاسی امامت خودش و

و جهان امروز مفصل بحث کرده ام و جزئیات نظام   در کتاب امامت

گیری اش های تصمیممراتب و شیوه  سیاسی را توضیح داده ام 
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تاسیس نمود. پیغمبر به این دلیل روز غدیر حضرت علی را معرفی 

خواست این نظام سیاسی جدید را در تاریخ نهادینه کرد چون می

م پیدا بکند به همین بکند تا این نظام نوین بعد از خودش هم تداو

دلیل جانشینان حضرت علی را هم معرفی کرد و در همان خطبه 

غدیر آغاز فصل امامت در تاریخ  را اعالم نمود. گفتیم از نظر اسالم 

تاریخ هدف دارد و هدف تاریخ پیروزی آرمان پیغمبران خدا است 

پیروزی پیغمبران یعنی عمل کردن به فرامین خدا و عمل کردن 

مین خدا یعنی عمل کردن به قرآن مجید که االن تنها کتاب به فرا

ای در آسمانی است که روی کره زمین وجود دارد و هیچ خدشه

 های متعدد دارید.  آن نیست. شما انجیل

 
های متعدد دارید کتبی که مدعی هستند آسمانی هستند تورات

یک فراوانند و درآنها مناقشات زیادی هست. وتنها قرآن است که 

نسخه واحد در تمام کره زمین است و براساس آن باید جامعه تراز 

تواند جامعه سازی قرآن ساخته بشود قرآن به وسیله چه عاملی می

مشی گذاری کند؟ بوسیله حکومت، چون حکومت است که خط

می سیاستعمومی  و  و کند  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  های 
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تواند اصی از حکومت که میکند. نوع خعمومی جامعه را تعیین می

تاریخ را به هدف فرجام و مقصود الهی خودش برساند که امامت 

است.  بنابراین اهمیت روز غدیر در نقشی است که برای نهادینه  

ساختن نظام امامت در تاریخ دارد بنابر این ما باید رابطه عاشورا 

مهم   قدربا نظام امامت را درک کنیم تا بفهمیم چرا این روز این

که  است  این  آن  و  دارد  خصوصیت  یک  سیستم  ببینید  است. 

سیستم غیر قابل تجزیه است. سیستم را به محض اینکه تجزیه 

رود. دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن در یک کنید از دست می

شوند و یک ارتبا  سیستمی با هم متناسب و مرتبط ومتعامل می

شود کنید می  آب را تجزیهسازند اما اگر شما  مولکول آب را می

می آتش  اکسیژن  هیدروژن.  بعالوه  هیدروژن اکسیژن،  و  زند 

سوزد اما این دو سوزنده و سوزاننده در یک ارتبا  سیستمی می

کند. بنابراین سازند که آتش را خاموش میبا همدیگر آب را می

تواند خاصیتی داشته باشد که اجزایش آن خاصیت را سیستم می

رود. اسالم شند. سیستم را اگر تجزیه کنید از دست مینداشته با

هم یک سیستم است. اسالم مکتبی است که همه اجزایش با هم 

ها مرتبط، متناسب، متعامل و هدفمند است در سیستم بعضی وقت

توانید رود شما نمیداریم کل سیستم از بین مییک بخشی را برمی

می نصفش  من  را  اتومبیل  این  میکنم  بگویید  یک اتاقش  شود 

شود یک نصفه دیگر نه اتاقش دیگر نصفه اتومبیل و موتورش می

اتومبیل است نه موتورش اتومبیل است اتاق و موتور و بقیه اجزا 

با همدیگر می تعامل و هدفمندی  و  و متناسب  ارتبا   شوند در 

اتومبیل عاشورا را اگر شما از تاریخ اسالم بردارید کل تاریخ اسالم 

فرو میفرومی اسالم ریزد چرا  تاریخ  از  را  عاشورا  اگر  ریزد چون 

می فرو  امامت  نهاد  میبردارید  فرو  چرا  دلیل ریزد.  دو  به  ریزد؟ 

بیعت  حسین  امام  از  یزید  که  است  این  دلیل  اولین  خاص، 
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امام می از  معاویه  نخواست  بیعت  امام حسن  از  معاویه  خواست. 

امام   و  خواست  را  مخاصمه  ترک  میحسن  که حسن  دانست 

عدهنمی امام  را  تواند  دنیاپرستی  کوفه  که  حال  باشد  گمراه  ای 

تواند برکوفه  ای هم نباشد امام نمیانتخاب کرده حتی اگر معاویه

نمی امام حسن  کند  کند امامت  رهبری  مردم  آن  برای  توانست 

خواستند امام حسن رهبر مردم به سوی چون آن مردم دنیا را می

ن طلبی  واقعا دنیا  رهبر جامعه  توانست  می  فقط  امام حسن  بود 

مسلم باشد نه هر جامعه ای.در جامعه اسالمی توسعه مادی هم از 

خداپرست  مردمی  وقتی  یعنی  آید  می  بدست  آخرت  طریق 

وراستگو و با وفای به عهد باشند و اهل انجام احکام الهی باشند 

ودی است کنند اما هدف اصلی توسعه وجتوسعه مادی هم پیدا می

نه توسعه موجودی معاویه از امام حسن درخواست کرد که ترک 

عالقه اصالً  حسن  وامام  کنند  تا مسند  نداشت  مسند  آن  به  ای 

 خواست سلطان باشد بکوشد آن را حفظ کند چون امام حسن نمی

 
توانست امام باشد مثل پیغمبر که گذشته از اینکه امام فقط می  

مثل حضرت علی که امام بود اما یزید پیغمبر است امام هم هست.  

خواست. طلب بیعت یعنی طلب مشروعیت از امام حسین بیعت می

را  اسالم  دارد  و طلب مشروعیت کسی که رسماً  اموی  سلطنت 
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خود می نمیزیرپای  امام حسین  امامت،  نفی  یعنی  تواند گذارد. 

قیمت  به  است حتی  امام  اگر  امام  بکند.  انکار  را  امامت خودش 

 دت باید از انکار امامت خود پرهیز و خودداری کند شها

وقتی که امامت در خطر است دیگر اهمیت جان امام در مقابل 

تواند با نثار اهمیت وجود نهاد امامت مسئله ای نیست اگر امام می

جانش اصل امامت را و نهاد امامت را در جامعه و در تاریخ حفظ 

اسالم، از حسن بن علی بن کند. تمام امامان  کند این کار را می

ابراز امامت شهید  ابی طالب تا حسن بن علی عسگری به دلیل 

کدام از امامان برای کسب قدرت لشکر تهیه نکردند   شدند هیچ

کدامشان  هیچ  نکردند  پارتیزانی  وجنگ  نکردند  چریکی  وجنگ 

هر  به  تا  نشدند  سیاسی  بندهای  و  زد  وارد  قدرت  کسب  برای 

به مسند برسند پس چرا شهید شدند؟ چون   طریقی پیروز شوند و

امامت  ابراز  مقابل  در  خلفا  چرا  کردند  ابراز  را  خودشان  امامت 

قدر حساس بودند؟ چون ابراز امامت به معنی انکار مشروعیت این

نظام سیاسی خالفت بود نظام سیاسی خالفتی که خودش نهایتاً 

توصیف   تبدیل به سلطنت مطلقه شد با آن اوصافی که در تاریخ

شده است. بنابراین امام حسین اولین کاری که کرده تثبیت نظام 

خواهم عرض سیاسی امامت در حافظةتاریخ  است نشان بدهم می

کنم اگر امام حسین بیعت با یزید کرده بود کار اسالم تمام شده 

االنبیاء باشد توانست خاتمبود در آن صورت حضرت رسول هم نمی

و بشریت احتیاج به دین دارد این یک   شد چون دینش نابود می

حسین  امام  چرا  که  است  مهمی  دلیل  است.و  مهم  نکته 

نهاد نمی اینکه  برای  حسن  امام  نگوید  آری  شهادت  به  توانست 

امامت حفظ بشود مسند قدرت را ترک کرد و از کوفه به  مدینه 

رفت و امام حسین از کوفه به مدینه آمد تا نهاد امامت را حفظ 

ام حسن برای اینکه نهاد امامت حفظ بشود کوفه را ترک کند ام
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امامت حفظ بشود مدینه را  نهاد  اینکه  برای  امام حسین  کرد و 

 ترک کرد وبه کوفه هر دو یک کار کردند. 

شد، که معاویه طوری نوشته مینکته بعد تصور کنید اگر تاریخ این

تا دوازده مُرد، یزید به سلطنت رسید، مردم کوفه شش هزار نامه  

هزار نامه به حسین بن علی نوشتندکه بیا ما را امامت کن و ما را 

نامه به  حسین  و  کن  هدایت  خدا  مسیر  و در  تقاضاها  و  ها  

نهاد امامت در های آندرخواست ها پاسخ مثبت نداد چه بر سر 

 آمد؟آیا کسی دیگر نهاد امامت را می توانست بپذیرد؟ تاریخ می

 
شود ر خود ساکن هستند یک شهر را که نمیمردم یک شهر در شه

می آیا  کرد  مدینه جابجا  جغرافیای  در  بردارید  را  کوفه  توانید 

بگذارید؟، شهر شهر است. شهر خصوصیات جغرافیایی و تاریخی 

و فرهنگی و اجتماعی خود را دارد مردم یک شهر نامه نوشتند و 

تو که این تقاضای عمومی در تاریخ منعکس شده که: ای حسین!  

خواهیم که تو برای ما گویی من سومین امام شما هستم ما میمی

بینید که دو جبریا اضطرار ویا آیی؟ میامامت کنی پس چرا نمی

فوریت برای اینکه امام حسین که از مدینه به مکه رفتهبود از مکه 

می اینکه  عین  در  بیاید  کوفه  میبه  شهادت  به  تا داند  رسد 

به شهادت نرسد این نکته مهمی است و به نهادامامت در تاریخ  

این دلیل است که اگر این حادثه را مهمترین رخداد تاریخ اسالم 
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ها در یک سیستم اگر پس از بعثت و غدیر می دانیم بعضی وقت

افتد درحالیکه یک یک پیچ را حذف کنید کل سیستم از کار می

ثه به واهر قطعه دیگر را بردارید ممکن است از کار نیفتد این حاد

این باطن  است ولی در  زمانی  از نظر ورف  قدر حادثه  کوچکی 

عظیم و تأثیرگذار است که اگر حسین بن علی نبود و اگر عاشورا  

نبود واگر کربال نبود واگر اربعین نبود اسالم نبود اگر اسالم نبود 

نمی خودش  نهایی  هدف  به  هدف تاریخ  به  تاریخ  اگر  و  رسید 

نمی مشی خودش  به رسید  و  یافت  نمی  تحقق  تاریخ  الهی  ت 

رسید به این دلیل است که این حادثه از نظر زمان سرانجام نمی

محدود است و از نظر مکان نیز محدود است ولی از نظر نقشی که 

در تاریخ بشر دارد یک پهنه عظیم و یک گستره بزرگ را در بر 

امام   گوید که چرا امام حسین باید گیرد این حقیقت به ما میمی

امام حسین گفت:  حسین می مِثْلَهُ  یمِثْلِبود چرا  یُبَایِعُ  ، چون لَا 

منی که امام هستم با چنان کسی که سلطان جابر و والم هست 

تر از این حدود است .ولی بیعت نخواهد کرد. فلسفه عاشورا مفصل

اجماال باید گفت امام حسین دو پرده را از روی دو صورت کنار زد 

ای که امام حسین کنار زد پرده تبلیغات ارتجاع عرب پردهاولین  

پیغمبر  تنها  رسول  حضرت  بود.  رسول  حضرت  نبوت  مورد  در 

شناسی اند ما در جامعهاولوالعزمی هستند که تشکیل حکومت داده

شناسی به معنی مطلق هم بحثی تحت  ارتباطات و نیز در جامعه

گوییم وقتی که یک عنوان منحنی نوع آوری و گرایش داریم. می

گیرد وتمام افرادجامعه تحول مثل یک انقالب کل جامعه را فرا می

های اجتماعی به به این پدیده اعالم گرایش می کنند گروش الیه

اولیه می به سه درصد  نیست.  هم  مثل  نوع پدیده جدید  گوییم 

گوییم نوع گرایان. به سی و چهار آوران. به دوازده درصد بعد می

گوییم پذیرندگان اولیه و تا اینجا  چهل و نه درصد عد را میدرصد ب
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آن  به  مردم  و  افتاده  انقالب  یک  مثل  اتفاق  یک  شودیعنی  می 

گرایش پیدا کردند و تحول از نقطه صفر و صفر شروع شده و بعد 

سه درصدو بعد دوازده درصدو بعد سی و چهار درصد مردم به آن 

یمی از جامعه را فراگرفته و این گروش پیدا کرده اند یعنی تقریبا ن

گیرد از اینجا دهد که دیریا زود کل جامعه را میفرایند نشان می

ها تفاوت پیدا ها مثل هم است ولی نهاد گروشبه بعد نماد گروش

کنند به تحول کند. از اینجا به بعد کسانی که گرایش پیدا میمی

بلکه   از خطر می عالقمند نیستند و در راه آن خطر نمی کنند 

 گریزند و بدنبال فرصت می گردند.این منحنی یک مدل است که 

 
شود تفسیر کرد. پذیرندگان داده های آن را روی محور زمان نمی  

ثانویه گرایش به پدیده جدید برای اینکه فرصت به دست بیاورند 

گویند قطار راه افتاده اگر جا بمانیم ما از پیدا می کنند. آنها می

مانیم. اسالم یک انقالب اجتماعی ایجاد کرد. عده از میها بفرصت

ای به حقیقت اسالم ایمان آوردند کسانی که در مکه ایمان آوردند 

یعنی مهاجرین اولیه و انصار شامل این گروه می شوندو عده ای  

هم مخصوصاً بعد از جنگ خندق به قدرت اسالم آری گفتند، آنها 

جدید نشویم در حقیقت همه   می گفتند اگر ما وارد این جامعه

دهیم واز همة آنچه که ممکن ها ی ممکن را از دست میفرصت
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است در این جامعه جدید برای اعضای جامعه وجود داشته عقب 

مانیم و حتی ممکن است جانمان را هم از دست بدهیم بنابراین می

این ما مجذوب قدرت اسالم شدند به حقیقت اسالم این کسانی 

درت اسالم شدند حرفشان این بود که اصالً پیغمبر، که مجذوب ق

بازیگر قدرت بود که آمد یک  پیغمبر نبود و نیست پیغمبر یک 

شیوه برای کسب قدرت جدید ابداع کرد و به هدفش هم رسید و 

این که شما می داد.  تشکیل  امام دولت  وقتی سر مقدس  بینید 

و آن شعر حسین را در یک تشت طال در مقابل یزید می گذارند  

با  ای  رابطه  او هیچ  است که  این  بخاطر  را می خواند  آمیز  کفر 

حقیقت اسالم ندارد. باید توجه کرد که تشت طال نه به احترام سر 

امام حسین آورده بودند بلکه طال بخشی از زندگی و سامان و ابزار 

و اساس آن قصر بود.تمام دربارمعاویه طالکوب بود. تمام وسایلش 

. غذای معاویه را با روغن مغز پسته می پختند این یک از طال بود

زندگی اشرافی بود که بنی امیه ایجاد کرده بودند در تشت طال 

سر امام حسین را آوردند و جلوی یزید گذاشتند و اوبا چوب بر 

زد دقیقا به لب و دندان امام حسین به عنوان تمثیلی از آن سرمی

لَعِبَتْ َهاشِمُ بِالُْملْکِ فَلَا خَبَرٌ لب و دندان پیغمبرمی زد و می گفت:  

وَحْ  لَا  وَ  نَزَلیٌجَاءَ  می    نیست  یزید  شعر،  این  گویند سراینده 

است که  ادبیاتی  این  است  اضافه کرده  آن  به  بیت  یزیدیکی دو 

حکوم  از  شعرمیپیش  این  داشته  وجود  یزید  بنیت  هاشم گوید 

اصالً با سلطنت بازی کردند وگرنه پیغمبری نبود و وحی نازل نشد. 

این است گفتمان حاکم در دربار یزید. امام حسین با نثار خون 

اهل  اسارت  و  بیتش  اهل  و مردان  و پسرانش  یارانش  و  خودش 

از روی بیتش که همه اهل بیت پیغمبرند پرده قدرت طلبی   را 

می کنار  محمدی  رسالت  سرخش صورت  خون  زبان  با  و  زند 

داریم و می باور  پیغمبر  نبوت  به  ما  داریم،  باور  معاد  به  ما  گوید 
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آنچنان هم باور داریم که حاضریم در راه این نبوت و این امامت و 

این حقیقت و این توحید جان بدهیم و اسارت اهل بیت خود را 

هایی که در ذهن انسان که ممکن م فداکاریبپذیریم انواع و اقسا

است خطور کند در روز عاشورا از امام حسین و یارانش سر زد و 

سپیده سرخ حقیقت اسالم از سربریده امام حسین سرزد و پرده 

قدرت طلبی از روی سیمای رسالت محمدی کنار رفت این رخداد 

پرده است.  مهم  آفتاخیلی  تابش  برای  شد  زده  کنار  که  ب ای 

 حقیقت در دهلیز تاریخ انسان ضروری و حیاتی بود.

 
یک پرده دیگررا هم امام حسین کنار زد آن پرده اسالم طلبی از 

روی چهره امویان بود می دانیم پذیرندگان ثانویه مجذوب قدرت 

اسالم شدند و به واهراسالم آوردند و وارد جامعه اسالمی شدند و 

سکوالر شدند. حزب بودند   با این حرکت تبدیل یک حزب مخفی و 

گوییم دنبال قدرت بودند؟ چرا چون دنبال قدرت بودند. چرا می

که  اموی  امپراطوری  کردند  تأسیس  را  اموی  امپراطوری  چون 

تصادفی تاسیس نشد.بنی امیه کار کردند تا توانستند آن را ایجاد  

کنند پس حزب بودند ولی حزب مخفی بودند چرا حزب مخفی 

توانستند آنها را برای مردم تقاداتی داشتند که نمیبودند؟ چون اع

مسلمان ابراز کنند آن اعتقادات چی بود؟ همان اعتقاداتی بود که 
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لَعِبَتْ َهاشِمُ بِالُْملْکِ فَلَا   در آن مجلس یزید یک شعرش را خواند

کرد بنی دری نمیلَ معاویه هرگز چنین پرده نَزَیٌخَبَرٌ جَاءَ وَ لَا وَحْ

الم را نماد قدرت خود قرار داده بودند تا بنام اسالم به کام امیه اس

خودبرسندپرده دومی که امام حسین کنار زد پرده اسالم طلبی از 

امیه بود بنابراین امام حسین صورت واقعی دو چهره روی چهره بنی

را و نما و سیمای واقعی دو واقعیت را یک جا در کربال به تاریخ 

قیقت نبوت محمدی دو، سیمای واقعیت نشان داد یک، سیمای ح

ارتجاع اموی کار بزرگ امام حسین در کربال تثبیت نهاد امامت در 

شعر  یک  است  اهلل  حبل  همان  امامت  سیاسی  نظام  بود.  تاریخ 

 گوید:زیبایی هوشنگ ابتهاج دارد که می

 نشود فاش کسی آنچه میان من و تیوست 

 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست 

 گویمگوش کن با لب خاموش سخن می

 پاسخم گو به نگاهی که میان من و توست 

استاد شهریار غزلی سروده که احتماالً به استقبال این غزل مرحوم 

 گوید:سایه رفته ومی

 گر از این چاه طبیعت که جهان من و توست 

 به در آئیم جهان جمله از آن من و توست 

چاه  جز  که  بودند  معتقد  امیه  بنی  هستیم  طبیعت  چاه  در  ما 

طبیعت حقیقتی وجود ندارد ولی ما که به  فرا طبیعت معتقدیم 

احتیاج داریم به ریسمانی که در این چاه آویزان بشود ما را از چاه 

طبیعت بیرون بکشد این ریسمان، ریسمان امامت است در نظام 

کن اساسی هستند وقتی که سیاسی امامت آزادی و آگاهی دو ر

مردم خواستند به عنوان امت سیر الی اهلل کنند و جامعه تراز قرآن 

را به وجود بیاورند مکلف هستند امام زمان خودشان را بشناسند 

با طواف به گرد کعبه رهبری او نظام سیاسی امامت را ایجاد کنند 
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در چرخه تصمیمو  یا های  استراتژیکی  در سطح  مشورتی  گیری 

رهبری و شورایی در سطح اجرایی و صفی مشارکت کنند تا بتوانند 

بینیم که امام حسین یک نظام سیاسی نوین را به وجود بیاورند می

اساساً  نبود  امامت  نظام  اگر  و  نبود  هم  امامت  نظام  نبود   اگر 

تصمیمچرخه توسعه های  و  وجودی  توسعه  اساس  بر  گیری 

م  اگر چه  نداشت  گردش  امکان  توسعه موجودی  برای  بود  مکن 

موجودی گردشی والمانه صورت بگیرد ولی برای توسعه وجودی 

و ایجاد انسان تراز قرآن امکان حرکتی نبود امام حسین این همه 

به شر  اما  را کرد  اگر کار  بود،  بیت  اهل  اسارت  آن  ها و شر  

چنانچه اسرای کربال نبودند پیام امام حسین در کربال خفه شده 

 ر خیلی زیبایی است از قادر طهماسبی که می گوید:بود این شع

 ماند اگر زینب نبود سر نی در نینوا می

 ماند اگر زینب نبود کربال در کربال می

 چهره سرخ حقیقت بعد آن توفان رنگ 

 پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود 

 چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان

 در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود

 زخمه زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت 

 از طراز نغمه وا می ماند اگر زینب نبود 

 درطلوع داغ اصغر استخوان اشگ سرخ

 در گلوی چشم ها می ماند  اگر زینب نبود 

 ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام 

 در بیابان ها رها می ماند اگر زینب نبود 

 در عبور بستر تاریخ سیل انقالب

 تنه جا می ماند اگر زینب نبودپشت کوه ف

لشکر یزید که خود اعالم نمی کرد که ما جنایت کردیم و حسین 
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از    را کشتیم تااسالم را نابود کنیم دربار اموی یک تصویر دگرگونه

 . کرد  حادثه عاشورا در تاریخ ترسیم می

ای برای تحقق امامت بخشی از سیستم نبوت است.و نبوت وسیله  

طور که عرض شد اگر عاشورا مشیت الهی درتاریخ است و همان

گویم اگر زینب نبود و اگر اسرا نبودند و نبود امامت نبود واالن می

خون  پیام  نبود  رقیه  امام حسین  ساله  سه  دختر  آن  اگر  حتی 

 بقول سید رضاموید خراسانی: حسین در مقابل چشم تاریخ نبود  

 کعبه بی نام و نشان می ماند اگر زینب نبود

 بی امان داراالمان می ماند اگر زینب نبود

چرا حسین نبود؟ شما تصور کنید اگر این اسرا کم می آوردند و 

می گفتند امیر ما را ببخش پدرمان یک کاری کرد برادرمان یک 

انقالب عاشورا تمام شده کاری کرد دیگر چرا ما را اسیر گرفتی  

بود. شکوه و عظمت و استقامت این اسرا تاریخ را به لرزه در آورده 

انسان اگر این صحنه را ببیند سنکوب می کند سر شهدا را برسر 

نیزه کردند دست اسرا را با طناب بستند، پای اسرا را به زنجیر 

د، بستند و وارد شهر کردند و بعد وقتی اسرا وارد کوفه می شون

می کوفه  وارد  کوفه زینب  وارد  حسین  امام  دختر  فاطمه  شود، 

میمی کوفه  وارد  زینب  خواهرهای  موضعی شود،  از  اصالً  شوند 

آید. کنند که ابن زیاد در کاخ خودش به لرزه در میصحبت می

ها اسیر هستند. انگار نه انگار که این سرهایی انگار نه انگار که این

هاست، شوند سر برادر و نزدیکان اینیده میکه بر باالی نیزه ها د

هاست یک ذره تردید این همه هاست، سر یاران اینسر پدر این

پیغمبر بیت  اهل  ارادۀ  در  عظیم  فاجعه  و  تا   مصیبت  بزرگ  از 

کدام نلرزیدند.  برجا نگذاشت. هیچ  کوچک و از کوچک تا بزرگشان

یاید ببنید تمام هیچ کدام نلغزیدند. اصالً غیر عادی است دختری ب

طور برادرهایش را تکه پاره کردند و قطعه قطعه کردند و بتواند این
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این و  باشد  مسلط  خودش  احساسات  سنجیده،  بر  بتواند  طور 

حیرت  نیز  دشمن  حتی  که  بکند  صحبت  درست  و  پسندیده 

کند. گویی این دخترمتنی در دست دارد و به عنوان یک اسیر  می

کند. متنی که روی خواند و بیانش می  دارد آن متن را از رو می 

کلمه عدههر  کرده  اش  انتخاب  را  کلمات  و  باشند  کرده  فکر  ای 

باشند و مقرر کرده باشند که چنین باید گفت و چنان نباید گفت.  

تاثیر بود   حسین بی  تاثیربود امامت بی  امامت بیبنابراین نبوت بی

گوییم اسرا  تاثیر است و حاال ما می  اسرا بیزینب و بیحسین بی

 گوییم کلثوم.گوییم زینب .ما می.ما می

 
ها، اگر شیعیان گوییم رقیه.با همه اینگوییم فاطمه. ما میما می  

ذکر مصیبت اهل بیت را نمی کردند ومراسم عاشورا را نداشتند و 

یق مراسم اربعین را نداشتند و عاشورارا بایکوت کرده بودند این حقا

ها بر باد رفته بود! بنابراین کسی که دارد در تاریخی را، همة این

رود او دارد االن و امروز در کنار زینب و راهپیمایی اربعین راه می

ها را تکمیل می کند و آن گذارد و دارد کار آنحسین قدم می

کند و از آنها پذیرایی  کسی که دارد از این راهپیمایان استقبال می

نیز دارد یک کار حسینی میکند  می نیزدارد یک کار او  او  کند 

ها در پیشبرد ارائه تاریخ در مسیر مشیت کند و همه اینزینبی می
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الهی آن، نقش آفرین هستند. مسئله دیگر بحث حزب مخفی و 

 سکوالر اموی است.

اینکه نحوه پیدایش این حزب مخفی و مخوف را ذکر   من برای 

کوتاه  اشاره  یک  باید  بکنم  کنم  بعثت  از  قبل  مکه  جامعه  به  ی 

جامعه مکه قبل از بعثت از دو اقلیت و یک اکثریت تشکیل شده 

بود. یک اقلیت بر میراث حضرت ابراهیم وفادار باقی مانده بودند. 

ابراهیم می حضرت  فرزندان  را  خودشان  اصالً  قریش  که  دانیم 

می می ابراهیم  حضرت  به  اسماعیل  حضرت  طریق  از  دانند 

رسند.یک اقلیت بر میراث حضرت ابراهیم وفادار باقی مانده بود و 

آن میراث چه بود؟ میراث ابراهیم توحید و یگانه، پرستی بود  یک 

ای با حضرت ابراهیم برای خودش اقلیت دیگر بود که هیچ رابطه

قائل نبود اگر اقلیت اول را بگوییم اقلیت فطرت گزین که بر اساس 

کند و خداپرست است اقلیت دوم اقلیت فطرت الهی حرکت می

خواهیم به این اقلیت تهمت بزنیم. شهوت گزین هستند باز ما نمی

ها به دیوار کعبه نصب کرده بودند.قصاید سبعه. هفت  قصیده را این

می فکر  و  کردند  ترجمه  آیتی  آقای  مرحوم  را  قصاید  کنم این 

که بخوانید انتشارات سروش هم آن را منتشر کرد. این قصاید را  

شهوت  هست،  شمشیر  هست،  شراب  قصاید  این  در  بینید  می 

های الهی نیست. هست اما هیچ نامی از خدا و ابراهیم و  ارزش

کامالً یک فرهنگ دیگری را در این قصاید می بینیم اصالً خود 

کعبه را هم بتکده کرده بودند. یک اکثریتی هم وجود داشت که 

داشت. قرار  اقلیت  دو  این  می  بین  خطرپیش  که  آمد موقعی 

رفتند به سمت اقلیت فطرت گزین مثالً وقتی ابرهه حمله کرد می

رفتند سراغ عبدالمطلب که چکار کنیم اما موقع عیش ونوش و 

می بکوب  و  وبزن  گزین. عشرت  شهوت  اقلیت  آن  سراغ  رفتند 

پیغمبر که مبعوث به رسالت شدندطبیعتاً آن اقلیت فطرت گزین 

پیامبر  پیامبر   حامیان  اقلیت شهوت گزین هم دشمنان  و  شدند 

همداستانی  طلبی  شهوت  و  دنیاپرستی  با  نبوت  شدندچون 

جامعه  و  پذیری  فرهنگ  فرایند  یک  طی  شرک  ندارد.فرهنگ 
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پذیری اعتقادات موروثی اکثریت قریش رابه وجود آورده بود.آنها  

ها کردند این بتپرستی جزمیت داشتند و تصور میدر مورد بت

این بتبرز به  اگر کسی  به  ندگی تأثیر دارند و  یا  ها توهین کند 

می نازل  بال  برایش  باشد  نداشته  اعتقاد  اعتقاد آنها  این  و  شود 

هیچ سنتی  مورد موروثی  اجتماعی  دقیق  آزمون  یک  در  وقت 

ارزیابی قرار نگرفته بود. پیغمبر که مبعوث شدند بیست سال آن 

ه با پیغمبر ستیزه جوئی کرد امیاقلیت شهوت گزین به رهبری بنی

گفت اعل هبل ابوجهل گفتند اهلل اکبر وابوسفیان میمسلمانان می

های گفت اعل هبل، اما قریش با جمعیت بیشتر با رزمندههم می

اسب با  و  بیشتر  بیشتر  در جنگ[های جنگی  موقع  آن آن  های 

زمان اسب جنگی حکم تانک را داشت کسی که سوار اسب بود 

توانست مچ پای سواره  ت گردن پیاده را بزند اما پیاده میتوانسمی

 با وجود اینکه نفرات و تجهیزات قریش بیش از سه برابر   ]را بزند

 
ها با خوردند مسلمانها بود شکست مینفرات و تجهیزات مسلمان

جمعیت و نیرو و نفرات کمتر و تجهیزات کمتر با شعار اهلل اکبر 

سال   13  [ساله    20شدند بنابراین در یک فرایند تقریباً  پیروز می

مدینه در  مکه  فتح  تا  که  هم  سال  یا هشت  هفت  مکه  با    ]در 

پیغمبر معارضه و ستیزش کردند و از بت ها کمک خواستند ولی 

ها شکست خوردند در نتیجه اگر چه توحید وارد سبد ذهنی این

ولی شرک از   ]یدند جنگ چون اگر شده بود که با پیغمبر نمی[نشد  

ها خارج شد چرا؟ چون هر چه گفتند ااعل هبل، سبد ذهنی این
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هبل برایشان کاری نکرد الت و عزی هم برایشان کاری نکرند پس 

ها چه باقی ماند؟ یک: اصالت طبیعت منکر هر در سبد ذهنی این

چه بشوند و بگویند این بت ها بی ارزش و بت پرستی بی اساس 

زنند بالیی هم برآن ها نازل ها را آتش میاین بتها  است. مسلمان

اما  نمی نداشتند  قبول  را هم  و خدا  بشوند  ها  بت  اگرمنکر  شود 

بارد ابر در آسمان توانستند بشوند. باران میمنکر طبیعت که نمی

می را  آسمان  و  کند  می  روز حرکت  است.  تاریک  شب  پوشاند. 

بخش است و....،   روشن است. آب گوارا در گرمای تابستان لذت 

های طبیعی است که انکار ناپذیر است یکی از اصولی ها واقعیتاین

اصالت  است. اصل دوم  اصالت طبیعت  ماند  باقی  که درذهنشان 

لذت: وقتی ما به خدا اعتقاد نداشته باشیم به معاد اعتقاد نداشته 

باشیم به ثواب اعتقاد نداشته باشیم به چه چیزی اعتقاد خواهیم 

به لذت تنها سهمی که از طبیعت داریم لذت است. این   داشت؟

اصل دوم. اصل سوم: اصالت قدرت به هر میزانی که بخواهید از 

طبیعت لذت ببرید باید قدرت داشته باشید. اگر نتوانید یک لیوان 

توانید آب بخورید.مثلث آب را بلند کنید به لب خود برسانید نمی

ها درت در سبد ذهنی ایناصالت طبیعت، اصالت لذت، اصالت ق

این سه  با  است.ابوسفیان  ابوسفیان  اصل  این سه اصل سه  ماند. 

را  اعتقادات  این  یارانش  و  او  اما  شد.  اسالمی  جامعه  وارد  اصل 

مینمی ابراز  ؟اگر  چرا  بکنند.  ابراز  نمیتوانستند  توانستند کردند 

ت وارد جامعه اسالمی بشوند. بنابراین حزب شدند چون دنبال قدر

بودند. سکوالر بودند چون فقط به اصالت طبیعت لذت و قدرت 

را  خودشان  قلبی  مکنونات  چون  بودند  مخفی  و  بودند  معتقد 

توانستند ابراز بکنند. بنابراین تبدیل شدند به یک حزب مخفی نمی

است.   سکوالریزم  نهادش  است  اسالم  نمادش  که  سکوالر 

گرایی بگوییم.  مادیسکوالریزم یک اصطالح جدید است می توانیم  

گویم »سه اصل ابوسفیان« منتهای مراتب من به این سه اصل می

این تعامل کاری که  با جامعه  اسالمی  نماد  با  و  آمدند  ها کردند 

بینید که خود ابوسفیان هم در جنگ های فتوحات کردند. شما می
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می فتوحات شرکت  خود  جالبی  خیلی  بحث  یک  کند 

به انگیز است! و سدارد.شگفت رداران سپاه کفر در زمان پیغمبر 

سرداران سپاه اسالم در عصر فتوحات تبدیل شدند.سرداران سپاه  

کفر در زمان پیغمبر یعنی فرماندهانی که در جنگ بدر و احد و 

ها بودند؟ خالد بن ولید بود. اکرمة خندق به جنگ پیامبرآمدند کی

ها بودند. همه نبن ابوجهل بود. ابوسفیان بود. عمر بن عاص بود. ای

ها سرداران سپاه اسالم در عصر فتوحات شدند چرا که این ها این

می لشکرکشی  اسالم  نام  به  بودند  آمده  قدرت  چون برای  کند 

میمی اهلل  رسول  محمداً  و  اهلل  اال  اله  ال  شعار  با  که  تواند داند 

های جدید را فتح کند و قدرت خودش را توسعه بدهد سرزمین

 به آن ندارد. کار بزرگی که امام حسین کردند این   ولی اعتقادی 

 
از  پرده فقط  این  این صورت کنار زدند.  از روی  را  پرده  بود که 

صورت یزید کنار نرفت که این پرده از صورت یک جریان تاریخی 

کنار رفت هرچند این جریان تاریخی در تاریخ تداوم پیدا کرد ولی 

افشا شد و این افشاگری مقدمه نهضت های ضد اموی گردید بعد 

یام مردم خیانت کردند شعار الرضا من از اینکه عباسیان به آرمان ق

آل رسول دادند ولی خودشان به قدرت رسیدند و سلطنت اموی 

را به شکل دیگری در شرق دنیای اسالم احیا کردند  بقایای بنی 

امیه شبه جزیزه ایبری رفتند و نهایتاً امپراطوری عظیمی تشکیل 
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مدن نیز آید.  این تدادندکه در نتیجة آن تمدن غرب به وجود می

اصالت طبیعت،  است:  ابوسفیان شکل گرفته  اصل  اساس سه  بر 

جریان  اصالت لذت و اصالت قدرت و دیگر هیچ، آنچنان افراد این

ها به همجنس به  اصالت لذت معتقد هستند که شرم آور است. این

گویند وقتی لذت بازی اعتقاد دارند و به آن مباهات می کنند می

برد پس این هم آدم از این طریق لذت می  اصالت داشته باشد این

دانید که دو دختر در خانه ژان پل سارتر فیلسوف درست است. می

ماهیت  افشای  در  امام حسین  که  کاری  دیوانه شدند.  فرانسوی 

جریان امومی نمود سبب نجات اسالم در تاریخ بشر از خطر ارتجاع 

کرار کنم اگر اموی گردیدیکبار دیگر آن رابطه علت و معلولی را ت

شیعه نبود و عزاداری امام حسین نبود و نیزراهپیمایی اربعین نبود 

و در نتیجه پیام اسارت اهل بیت بر باد رفته بود و کالم زینب و 

رسید اگر اسرای اهل بیت نبودند پیام کلثوم و فاطمه به ما نمی

رسید رسید اگر کربال نبود امامت به شهادت میکربال به کسی نمی

یافت و نبوت رسید خاتمیت خاتمه میر امامت به شهادت میاگ

می و سترون  عقیم   نمی پیغمبر  نتیجه خودش  به  تاریخ  و  شد 

کنیم در کنارش ای را ترسیم میرسید. پس ببینید که چه زنجیره

امیه و حزب مخفی تواند افشاگر بنیگوئیم این حادثه بزرگ میمی

عرب باشد. افشاگر آن کسانی و مخوف اموی باشد. افشاگر ارتجاع  

کنند و که امروز دارند این نظام جهانی را بر بشریت تحمیل می

نقش جهانی برای خودشان تعریف کردند ولی پاسخگویی جهانی 

در مقابل مردم جهان برای خودشان قائل نیستند باشد آری حتی 

می را  نظام  پیام این  یک  اربعین  راهپیمایی  اما  کند.  افشا  تواند 

گردد. بزر اضافه می  ها  پیام  و  ها  ویژگی  این  دارد که همه  گتر 

ایجاد بنی امپراطوری جدیدی  ایبری  جزیره  شبه  در  آمدند  امیه 

از    کردند عبدالرحمان داخل و عبدالرحمان الناصر و.... یک عهده

هم اسامی مسیحی برای   آنها اسامی مسلمانی دارند و یک عهده

مسیحی در -و قطبی مسلمان  خودشان انتخاب کردند ویک نظام د

شبه جزیره ایبری ایجاد کردند. قطب مسلمانش به مرکزیت قرطبه 
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اش در آراگون ، کاستیل، لیون و عمل می کرد و قطب مسیحی

کانتابریا بود و، و بعد به شرحی که در کتاب اسالم و سکوالری از 

به   نزدیک  در  امروز  تا  شده  1000آغاز  داده  توضیح   [صفحه 

سایتم   خوشبختانه در  را  کتاب  این  متن  من  داده  اجازه  ناشر 

می مردم  و  کنندگذاشتم  مراجعه  رایگان  که   ]توانند  وقتی 

های صلیبی را به قصد اسالم زدایی آسیای غربی انجام دادند جنگ

 و باالخره توانستند برج و باروی تمدن اسالمی را در هم بشکنند 

 
داستان رنسانس داستان دین نوبت دین زدایی اروپا آغاز رسید.  

زدائی اروپاستنه  اصالحات دینی! یک جوری هم رنسانس را مطرح 

ندارند می اروپا  تاریخ  از  اطالعی  که  کسانی  از  بعضی  که  کنند 

کنند خیلی اتفاق خوبی رخ داده.  افتد و خیال میدهانشان آب می

 ای رخ داد ولی از جهت بله از جهت پیشرفت مادی اتفاقات شایسته

صعود انسانی نه، آمدند برج وباروی تمدن مسیحی را هم درهم 

شکستند به کلیسا هم از دورنش و هم از برونش حمله کردند از 

درون به وسیله بعضی از عواملی که به عنوان پاپ در کلیسا داشتند  

تحریم  و  علم  با  مخالفت  مثل  کردند  نابهنجاری  کارهای  آمدند 

سیزدهم صورت گرفت این بدعت   ها که این در قرنازدواج کشیش

 های صلیبی اتفاق در دین مسیحیت نبود این بدعت بعد از جنگ
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فتوایی که دادند که کشیش و  است همین حکم  نباید افتاده  ها 

کند و... تمدن مسیحی ازدواج کنند چه فسادی را وارد کلیسا می

دند  را کنار زدند از اروپای بربر در مقابل اروپای متمدن استفاده کر

ملت -ساله را برپا ساختند و سپس طرح دولت    30های  و جنگ

مرز  هر  برای  و  کردند  درست  سیاسی  مرزهای  یک  درانداختند 

سیاسی یک هویت جعلی درست کردند و برای آن هویت از اساطیر 

ها و برخی داده های تاریخی استفاده کردند مثالً در مورد و افسانه

ما می افراسیابکشور خود  می  گویند  بود  تن  شود کسی رویین 

هم  نرود؟آن  فرو  تیر  آن  در  باشد چون سیمان که  داشته  بدنی 

تیرهای قدیم نه تیرهای جدیدی که باروت دارد یک تیر چوبی 

شود. آدمی که از هم توش فرو نرود؟ یا مثالً ضحاک ماردوش می

روی دوشش دو مار بیرون بیاید و هر روز مغز دو جوان را به آن 

دهند تا بخورند و به ضحاک کاری نداشته باشند می شود دو مار ب

شود ممکن گفت منظورش چیز دیگر است ولی آن دیگر تاریخ نمی

گویید این افسانه ها شود اما اگر به عنوان تاریخ میاست حکمت  

شکست تاریخ نیست. یا آرش اگر خیلی زورش زیاد بود کمانش می

در می میا زهش  رفت؟  در  افسانهیرفت چرا جانش  از  و آید  ها 

ها و اساطیر مخصوص اساطیرها تاریخ می سازد اتفاقاً ابن افسانه

خواندند خواندند جاهای دیگر هم میما هم نبوده در یمن هم می

سلسله یک  اینما  داریم  رستم  آل  نام  به  آفریقا  شمال  در   ای 

از این افسانهافسانه ها هویت سازی ها در بین ملل رواج داشته  

با خطک کشیدند  که  هم  مرزهایی  از  بعضی  کشیدند. ردند  کش 

ساکس و پیکو دو تا فرانسوی و انگلیسی بودند که آمدند مرزهای 

با  مصر  و  لیبی  بین  مرز  از  کردند.قسمتی  تعیین  را  خاورمیانه 

زور میخط به  آمدند  است.  این کش کشیده شده  تو  که  گفتند 

کردند ای تعیین    هستی و تو آن هستی یک هویت برای هر قطعه

تو پاکستانی هستی و هندی نیستی در حالی که واقعیت تاریخی 

طوری نیست همین به اصطالح طاق مدائن یا طاق کسری در این

شهر تیسفون بوده تیسفون نزدیک بغداد امروز قرار داشته است 
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،عرب  ها عرب  بوده پس چرا عراقی  پایتخت ساسانیان  تیسفون 

شدند؟حتی آمدند در علوم انسانی هم دخالت کردند و گفتند تو 

یگر هستند. حاال اگر ها از یک نژاد داز نژاد آریایی هستی و عرب

بینیم من و شما به کربال برویم مردم آن جا را شبیه خودمان می

 یا در فنالند؟ونروژ؟کارلوس کی روش سر مربی تیم ملی ما از اهالی 

 
قیافه   چرا  است  پرتقال پرتقال  و  اسپانیا  چون  ماست  شبیه  اش 

اختال  بخشی از ورف جغرافیائی تمدن اسالمی است و در اثر  

نژادی مسلمانان در این ورف به هم شباهت دارند. تمام کسانی 

که در ورف جغرافیائی تمدن اسالمی زندگی می کنند از گونه 

رنگ  موها  رنگ  نژادی  نظر  از  و  هستند  اسالمی  تمدن  نژادی 

اروپای شمالی چشم با  ها رنگ پوستمان به هم شبیه است ولی 

ما تصرف کردند و ما را به   قدر آمدند در ذهنیکنیم اینفرق می

هویت های جعلی سرگرم کردند حاال راهپیمایی اربعین دارد تمام 

قفس وتمام  ریزد  می  هم  به  را  استعماری  توهمات  های این  

شکند و انسان مسلمان را دو مرتبه را می  Nation Stateآهنین

کند یعنی می  آشنا   انسان مسلمان  با هویت واقعی خود بعنوان  دارد

اربعین  ی  عراق راهپیمائی  را  میدر  پاکستانی  می رود  آغوش  در 
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می  گیرد، بغل  را  می  ، کندافغانستانی  بغل  را  من   .کندایرانی 

با مسافر   بعنوان میزبانعراقی داشت    دیدم که  تصویری در اینترنت

از اینکه  و  کردگریه میخدا حافظی می کرد وایرانی و غیر ایرانی 

 Nationقفس های  دلتنگ شده بود.  شود ها جدا میدارد از آن

State    هائی   اربعینراهپیمایی  در قفس  شود.  می  که   شکسته 

 .کار کردهوزحمت کشیده    ساختنش   انگلیس برایاست  سال    300

 ، شعر گفتند،کتاب نوشتند    .در این زمینه کار کردند  قینمستشر

عراقی نیستی   و  داستان نوشتند که به ما بگویند تو ایرانی هستی 

هستی  به عراقی  تو  بگویند  نیستی  و   آن  راهپیمایی   .ایرانی  اما 

برد دو مرتبه از بین میو  شکند  را میقفس ها  اربعین دارد این  

  .این مسئلهکند می  «ملت محمد »دارد ما را آنچنان که هستیم  

انسان حیوان   که به ما گفتند  : نکته بعد  . خیلی نکته مهمی است

روید شما می  .کندد زندگی میانسان فقط برای سو  .اقتصادی است

گذارد کف بینید که یک عراقی تمام هستی خودش را میعراق می

با کدام کار  این    می کند  آورد تقدیم زائران امام حسیندستش می

در حقیقت راهپیمایی اربعین   ؟ منطق انسان اقتصادی سازگار است

می ما  به  مسلماندارد  انسان  ای  قرآن   !گوید  تراز  جامعه  ایجاد 

امکان پذیر است و مهدی چون بیاید و مسیح چون بیاید این دو  

مرد بزرگ تاریخ چون بیایند جامعه تراز قرآن ساخته خواهد شد 

انسان برابر می و همه  و  برادر  با همدیگر  با و  شوند  ها  زنان  همة 

و شوند  های همه میها بچههمه بچهو  شوند  همدیگر خواهر می

 .آیدجامعه آرمانی به وجود مییک  

نمیمی   برویمگویید  می  راهپیمائی  شود  ببینید  یا اربعین  شود 

خواهم بگویم راهپیمایی اربعین فقط تاریخ عاشورا را شود، مینمی

نمی منتقل  ما  ما  و  کند  به  به  را  عاشورا  فلسفه   یادآوری فقط 

 . دهدمیامکان پذیری جامعة مهدوی را به ما بشارت  بلکه  کند  نمی

داشتیم تا حاال  هایی است که ما  این چیزی بیشتر از آن عزاداری

می عزاداری  همیشه  میما  راه  دسته  سینهکردیم  زنی انداختیم 

گفتیم امام حسین کردیم میریختیم گریه میکردیم اشک میمی
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امام حسین تمثیلی از مظلومیت خود اسالم و   .شدکشته  مظلوم  

می بیشتر  چیزی  دارد  اربعین  راهپیمایی  اما  است  گوید، قرآن 

ها فقط تخیالت نیست شعار   این  . ایده نیست  آرمان ها   گوید این می

تواند پیدا کند ها عینیت میشعار   این  ها فقط ذهنیات نیستاین

د و ایجاد جامعه نسم بشود در تاریخ مجنتوانها عیناً میآرمان    این

 .تراز قرآن کامالً امکان پذیر است

این   میبنابر  فکر  ما من  وویفه  اولین  راهپیمائی   کنم  درمقابل 

گوییم که هوشیاری تاریخی است ما مرتب داریم می  اربعین حفظ 

انگلیس ما را فریب داد آمریکا ما را فریب داد استعمار ما را فریب 

خودشان هم   .کنیمانکار نمیاست و آنها را  ها همه درست  داد این

گویند ما دنیا را گرفتیم کسی در این زمینه می  . کنندانکار نمی

چرا   و آن این است که ما حرفی ندارد یک سؤال دیگر وجود دارد

سخنرانی قبل از انقالب   پرستش هم هست فریب خوردیم؟ این هم  

را در سخنران ایشان در حالی ک  ی خودشعری  از شدت خواند  ه 

 گفت:لرزید میتأسف تنش می

 برو کاری بکن تا خر نباشی

 کشیییدن بییار را در خور نباشی

 بار  تا   هست  ووگرنه تا تویی  

 باید کشی بار  ،چه دیگری  ، چه من

اگر بناست ما فریب بخوریم   ؟ سؤال این است ما چرا فریب خوردیم

لطه س  .جویان عالم باشندخوب چه انگلیس باشد چه بقیه سلطه

آدم  جویان میهستند  کسی  دنبال  که  فریب که  د  دنگیرهایی 

ما چرا همیشه هستند  غارتش بکنند    و  جیبش را بزنند  تا   بخورد

خوردیم از   ؟فریب  را  خود  تاریخی  هوشیاری  ما  اینکه  خاطر  به 

از هم می فهمیم در دست دادیم ما حوادث تاریخ اسالم را جدا 

ما باید عاشورا را در کنار .ها را باید کنار هم بفهمیم حالی که این

آن را در کنار وسال دورانی که حضرت علی طی کرد بفهمیم   23
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بفهمیم فاطمه  حضرت  ک  و   اعتراض  در  را  استراتژی آن  دو  نار 

 اولی تحقق یافته و دومی باید تحقق پیدا کند پیغمبر بفهمیم که 

استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ بود و دومیش استراتژی تأسیس 

جامعه جهانی تراز قرآن و همه زندگی معصومین: را باید در این 

های تاریخی را بتوانیم  ارتبا  بفهمیم و بعد تمام حوادث و جریان

معنی داری تاریخ را و پازل بزرگ در کنار هم قرار بدهیم در یک 

 ه درک کنیم و در این صحنه وویفه خودمان را درک کنیم که چ

تو   :»گویممن می  وقتیهست   به  دارم  را دوست  تو  حسین من 

حسین من   :»یک مرتبه نازلترش هم این است که   « ورزم عشق می

بچه بگیرم  را  حاجتم  آمدم  دارم  را  است ا فالن حاجت  مریض  م 

 « خواهم می  وام کوچک است خانه بزرگ ازتمریضم را شفا بده خانه

 :» یک مرتبه است یک مرتبه دیگرش این است که بگوییمهم  این  

ها این  « حسین من تو را دوست دارم فقط به خاطر خودت آمدم

شما برقرار   اهل بیتای که با  همه ارزشمند هست هر نوع رابطه

اما است  ارزشمند  که   کنید  هست  هم  وقت  یک  دارد  مراتب 

بینید رقیه هم در ماجرای عاشورا نقش تاریخی طور که میهمان

خواهید نقش ایفا کنید آن وقت دیگر جور را ایفا کرده شما هم می

دشمنان اسالم امروز    . کنیددیگر در راهپیمایی اربعین شرکت می

بحث عرب و عجم مثال  کنند  راهپیمایی را رصد میاین  کامالً دارند  

ها ما عرببعنوان مثال می گویند:»د  نکنرا در راهپیمایی مطرح می

به شدت   «نواز هستیم مهمان مدینه  اهل  از  یکی  احد  در جنگ 

مسلمان رفتند  زخمی شد  او ها  به  را    و  تو  که  بهشت گفتند  به 

دهیم گفت من به خاطر اسالم نجنگیدم من به خاطر بشارت می

اهل جهنم   و  گفتند جایگاهش در آتش استقومم جنگیدم پیغمبر  

فرد  است   جنگیده  این  پیغمبر  رکاب  سالم در  نیت  چون  ولی 

تو « من از آن قوم هستم    :» چون گفت  ؟رفت جهنم چرانداشته  
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کنی دیگر عرب و عجم نباید وقتی بحث راهپیمایی اربعین را می

 فارس و ترک نباید بگویی ما همه عبداهلل هستیم اصالً   و یا  بگویی

بیاورد  در  ولمات  این  از  را  ما  که  آمده  مرتبه   و  پیغمبر  دو  تو 

 که تو عربی تو عجمی  ؟خواهی مردم را وارد این ولمات بکنی می

را نمی اگر ما چشممان را ببندیم دشمنان اسالم چشمشان    و....

 کنند این راهپیمایی را باز است و سعی میبندند. چشم آنها  

 
فکری هستند که   اطاق های  دار کنند و یقین بدانید که  خدشه

کنند چگونه این راهپیمایی را تضعیف ها دارند فکر میاین سال

کنند ما همه باید دست در دست هم بگذاریم این راهپیمایی را 

تقویت کنیم چرا؟ چون این راهپیمایی پیام آور عاشورا و بشارت 

 . دهنده مهدی است

انسان یک موجود زنده باید بگوئیم  دی کنیم  بناگر بخواهیم جمع

است که از نظر نیازها و تمایالت زیستی مثل بقیه حیوانات است 

از نظر   دارد ولی   نیاز به اکسیژن، آب، غذا، استراحت و امثالهم و  

است متفاوت  سرشتی  آن  .انسانتمایالت  که  دارد  ها تمایالتی 

ها میل به نسانهمه ا.میل به خداست  تمایل ویژه انسان  ندارند  

و  لطف  مطلق  زیبایی  مطلق  عدالت  مطلق  علم  مطلق  قدرت 

ها همه صفات خداست مشکل این است خالقیت مطلق دارند این

ای که شناسیم مثل بجهکه ما به خدا میل داریم ولی خدا را نمی
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 شناسد آید به شیر مادر میل دارد ولی شیر مادر نمیبه دنیا می

طفل بشریت در گهواره تاریخ  .خوردیعنی خاک هم ممکن است ب

 ه و دل درد گرفت  ه بسیار خاک خورده و ماتریالیست و سکوالر شد

جنگ   وجنگ جهانی اول    کرده و جنگهای جهانی نظیرو خونریزی  

دوم   انداخته.درجهانی  میلیون  براه  صد  بیستم  انسان   قرن    نفر 

مادر نبوت در   بوسیله انسان های ماتریالیست کشته شدند   کشته

و   بدهد   ایستاده تا کودک بشریت را  شیر وحیتاریخ  کنار گهواره  

 . چه چیزی نباید بخوریو  بگوید که چه چیزی باید بخوری    او  به

بهتر است نهایتاً کودک   و   چه چیزی  و  چه چیزی خوب نیست 

طبق فرمان  بشریت باید روی دو پایش بایستد و بتواند خودش را

 ساخته می شود جامعه آرمانی    صورت یک   آن در  اداره کند    خدا

ما نهاد نبوت را در این   خواهد شد. که در زمان امام زمان ایجاد  

خاتمیت   نبوت باید ببینیمامامت در کنار    و کنیم  درک  باید  رابطه

یک سازکار جدید در تاریخ ایجاد کرد تا آنچه که به عنوان پیام 

های گذاریتبدیل به سیاستبا سازو کار امامت  انبیاء آمده بود را  

متأسفانه ما دو برزخ داریم بنماید  عمومی در سطح جامعه انسانی  

تا   رسول  امامت حضرت  دوران  از  است  صغیر  برزخ  دوران  یکی 

هم برزخ کبیر است که   ادامه یافت و دیگری حضرت علی  امامت  

و نظام امامت متوقف بعد از اینکه امام حسن به مدینه برگشتند  

ما حکومت   .در این مدتتا زمان حضرت مهدی ادامه پیدا کردهشد  

زمان حضرت در  معصوم باشد نداشتیم  امام  اسالمی که در رأسش  

رهبری به    خواهیم داشت کهمهدی ما حکومت جهانی اسالم را  

وبا یاری حضرت مسیح جهان طراز قرآن را خواهد   حضرت مهدی

 طرح بزرگ نقش شاءاهلل همة ما باید تالش کنیم این  ان  ساخت  

که جایگاهمان در رابطه با این   و ببینیم  مشخص کنیمرا  خودمان  

صبح که از خواب هر روزای داریم آرمان بزرگ چیست چه وویفه
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با زمینه سازی وهور توانیم  کاری میشویم باید ببینیم چه  بلند می

برای این آرمان خوب است و چه و ببینیم که چه کاری  بکنیم  

کاری نباید بکنیم چون برای این آرمان بد است و در حقیقت نقشه 

راه خودمان را داشته باشیم علت اینکه تا به حال فریب خوردیم 

گرفتیم این بوده که این مسائل اساسی حیات خودمان را در نظر ن

درست  که های القاییتئوری وبافریب دادند و ما را ها آمدند و آن

می کردند ما را فریب دادند ما اگر به هوشیاری تاریخی برسیم  

کنیم اگر جایگاه خودمان را پیدا  جایگاه خودمان را پیدا میتوانیم  

شناسیم اگر تکلیف خودمان را تکلیف خودمان را میآن گاه  کنیم  

 . تواند کسی ما را فریب بدهدبشناسیم دیگر نمی
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:»بنده    فرمودند  خود  سخنان  از  یکی   در  رهبری  معظم  مقام 

از  ای  باشد،گزیده  می  رو  پیش  که  ای  مقاله  هستم«در  انقالبی 

آمده   انقالبی  و  اسالمی  ارزشهای  و  انقالب  ایشان درباره  سخنان 

نوشته شده است ولی هنوز هم   1394است. این مقاله در سال  

 خواندنی است.

 ی و انقالبی از منظر مقام معظم رهبری: منظور از  ارزش های اسالم 

ایمان: مردم از هرهری مسلکی و بی بند وباری و بی ایمانی،بی -1

 زار و ناراضی بودند؛می خواستند دلشان به ایمانی قرص باشد. 

جامعه،جامعه-2 که  دیدند  می  یی   ی  عدالت:مردم  غیرعادالنه 

هم  کردند؛خودشان  می  ولم  پائین  تا  باال  از  دریغ  به   است؛بی 

خودشان ولم می کردند. در داخل رژیم  طاغوت،آن جامعه هم 

نسبت به یکدیگر ولم و بی عدالتی روا می داشتند. به مردم هم 

بی نهایت ولم می شد. در قضاوت ولم می شد،در تقسیم ثروت 

ولم می شد،درکار ولم می شد،به شهر های دوردست ولم می 

م محسوس بود و شد،به آدم های ضعیف ولم می شد،همه جا ول

 انسان با پوست و گوشت خودش ولم را حس می کرد.

 نفی طبقات -3

مردم به دنبال عدالت و رفع شکاف طبقاتی و رفع فقر بوده اند،این  

 هم یکی از ارزش هایی بود که مردم دنبالش بودند،شکاف طبقاتی 

به این صورت و با این عمق،برای مردم و انقالبیون مسلمان و برای 

 رهبر آنها قابل قبول نبود. 
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 مردمی بودن -4

رژیم طاغوت و رژیم های قبل از آن در ایران ،مردمی نبودند؛مردم  

هیچ کاره بودند؛مردم  در اداره و تعیین حکومت،هیچ کارۀ محض 

بودند!مردم این را نمی پسندیدند. مردم می خواستند که حکومت 

د؛رای آنها در آن اثر  متعلق به آنها باشد؛برخواسته ای از آنها باش

 داشته باشد.

 دینداری-5

ارزش بعدی،دین داری است؛مردم  می خواستند متدین باشند.آن 

جا همه  در  گذشته  سربازخانه،در -رژیم   جامعه،در  محیط  در 

مدرسه سوق -دانشگاه،در  دینی  بی  به  را  مردم  کرد  می  سعی 

بودند؛مردم  نشان دادند  دهد؛اما مردم  نمی خواستند؛مردم متدین  

 که ایمان و اعتقاد به اسالم،تا اعماق جان آنها  نفوذ دارد.

 ساده زیستی زمامداران-6

است.  زمامداران  در سطح  تجمل  و  اسراف  از  دیگر،دوری  ارزش 

البته  تجمل و اسراف در همه جا بد است؛آن چیزی که  مردم را 

نشا حساسیت  قضیه  این  به  نسبت  که  کرد  می  ن وادار 

دهند،رفتارهای مسرفانه و متجمالنه و ولخرجی ها بامال مردم در 

نمی  مردم  که  بود  چیزهایی  آن  از  این  بود؛  حکومت  سطح 

خواستند. نظام اسالمی براساس این ارزش به وجود آمد که چنین 

 چیزی نباشد.

 توسعه اخالق -7

رواج اخالق فاضله،یکی دیگر از ارزش ها بود. مردم  مایل  بودند 

اخالق نیک و خلقیات اسالمی پسندیده در بین آن ها ، شیوع که  

پیدا کند،برادری ،محبت ،همکاری ،اغماض ،بخشش،دستگیری از 

 ضعفا و کمک به ضعفا وگفتن حق بین آنها رایج بشود. 
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 آزادی بیان و اندیشه-8

انقالب بود.مردم می  از ارزش های  آزادی  فکر و بیان هم یکی 

آزادانه فکر کن بیان و خواستند  آزادی  و  ،آزادی فکر  روز  آن  ند. 

خواستند؛می  نمی  را  این  نبود؛مردم   هم  گیری  تصمیم  آزادی 

 خواستند این آزادی ها باشد.

 استقالل-9

یکی دیگر از ارزش ها،استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. 

مردم می خواستند که این کشور از لحاظ سیاسی ،محکوم فالن 

یکا نباشد؛از لحاظ اقتصادی،اقتصاد او وابستة به  رژیم اروپایی وآمر

کمپانی های جهانی نباشد که هر کاری می خواهند،با این کشور 

بکنند؛از لحاظ فرهنگی ،با فرهنگ عمیق و غنی یی که دارد،کور 

 کورانه تابع و دنباله رو فرهنگی بیگانه نباشد.

دین،ایمان،استقالل   گوییم،یعنی  می  که   ها  ارزش  درکل 

،رواج سیا فکر  فرهنگی،آزادی  ،استقالل  اقتصادی   سی،استقالل 

 اخالق فاضله،حکومت مردمی ،حکومت. 

 استقامت 

ملت عزیز ما با ایمان  ناب و پاکی که دارد و با اعتمادی که به  

نظام اسالمی  در سرتاسر  وجود او بحمداهلل  وجود دارد،خواهد 

با   استقامت و توانست در  مقابل  تهدیدهای  جهانی هم چنان 

 ( 1379سرافرازی و با قدرت و شهامت بایستد.) 

ابرقدرت ها اصرارشان این است که این طور وانمود کند که ما هر 

کاری  بخواهیم در دنیا انجام بدهیم،آن کار انجام می گیرد. در 

اینکه   خاطر  چرا؟به  اما  افتد؛  می  اتفاق  طور  همین  هم  جاهایی 

ند. ابر قدرت ها به دروغ ادعا سران کشورها دست نشانده و ضعیف

 می کنند که هر کاری بخواهند ،می توانند انجام بدهند. 
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و  ایستادگی  سال  بیست  ایران،با  ملت  و  اسالمی  حکومت  اما 

پیشرفت خودش ،با اینکه ابر قدرت آمریکا با همه ی وجود با این 

ملت و هدفهایش مخالف بود. اما ثابت کرد که نه آمریکا،نه هیچ 

رت دیگری،نه همة ابرقدرت ها روی هم،در مقابل ملتی که ابرقد

بیدار و شجاع است و حق خود را می شناسد و از حق خود دفاع 

 ( 79/ 1/ 1می کند،هیچ غلطی نمی توانند بکنند.)بیانات رهبری،

 نقش انقالبی دانشجو 

انقالب  این  دانشجویی،به  حرکت  بدانید؛این  را  من،این  عزیزان 

اس کرده  خدمت  هم  مبارزات خیلی  خیل  در  انقالب  از  ت.قبل 

مردم،دانشجویان چشم گیر بودند؛حضور داشتند و فعال بودند. من 

بیشترین مشاهده ام در این مورد،مربو  به  مشهد است. در محیط 

دانشجویی مشهد،من فعال بودم؛تهران هم که می آمدم،همین طور 

ارتبا  بود. در دانشگاه های مختلف می آمدم  و دانشجویان با من  

داشتند،از نزدیک می دیدم که چه خبر است. االن بعضی از همین 

مسئوالن کنونی کشور،از دانشجویان آن روز ما هستند که با ما 

 ( 1/9/78ارتبا  داشتند.) 

 خصوصیات دانشجویی 
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الف(آرمان گرایی در مقابل مصلحت گرایی است؛عشق به آرمان ها 

 و مجذوب آرمان ها شدن.

 خلوص.ب(صدق و صفا و  

و  حزبی،سیاسی  گوناگون  های  وابستگی  از   رهایی  و  ج(آزادی 

 نژادی و امثال این هاست. 

 د(شخصی نبودن 

و  ولم  مثل  است  زشت  انسانی  فطرت  نظر  از  که  ه(مظاهری 

زورگویی،تبعیض ،بی عدالتی و تغلب ،دورویی و نفاق در دانشجو  

 ( 1380/ 5/ 1وجود ندارد.)

 اسالمی نقش جوانان در انقالب  

انقالب اسالمی  نقش تعیین کننده  ای  جوانان هم در پیروزی 

پیروزی،همچون  از  بعد  و دشوار  لحظات سخت  در  و هم  داشته 

جنگ تحمیلی،که حضور و رشادت و ایمان  جوانان،انقالب را به 

ناکام  اهدافشان  به  یابی  دست  از  را  دشمنان  و  برد  پیش 

 ( 1380ساخت.)بیانات مقام رهبری،

 ملت عزت و  

ملت ما یک ملت با عزت است،به استقالل و عزت و کرامت خود 

اهمیت می دهد و تحقیر و اهانت را از کسی قبول وتحمل نمی 

کند. هیچ رژیمی در دنیا حق ندارد ملت ایران را به خاطر مواضع 

 ( 1381/ 14/3مستقلش مورد اهانت و تحقیر قرار دهد.)

 بسیج 

ت که مجموعه ای مورد وقتی می گوئیم بسیج،معنایش این نیس

نظر است که در عرصة مجاهدت انقالبی حضور پیدا کرده و حضور 

بسیج  را  نیروها  گوئیم  می  وقتی  اند.  نیستند،آماده  دارند؛غائب 
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میدان  در  حضور  برای  الزم  آمادگی  ها  این  به  یعنی  کردیم 

کار،میدان مبارزه و مجاهدتی که مورد نظر است،داده ایم. پس در 

بسیج،م فداکاری کلمة  حد  در  هم  ،آن  آمادگی  و  حضور  عنای 

 ( 11/13769/ 11است.)

 

 وحدت حوزه ودانشگاه 

وحدت حوزه و دانشگاه ،یعنی وحدت در هدف. هدف این است که 

پیشرفتة  اسالمی  جامعة  یک  ایجاد  سمت  به  همه 

آهنگ،جامعةالگو،ملت شاهد،ملتی  مستقل،جامعةامام،جامعةپیش 

و جرات پیدا کنند،تا فکر تحول را در که  مردم  دنیا با نگاه به  ا

ذهن خودشان بگذرانند و در عملشان پیاده کنند،حرکت نمایند. 

در راه ایجاد چنین کشور و جامعه و ملتی ،عالجی جز این نیست 

که دانشجو و طلبه،حوزه و دانشگاه،روحانی و روشنفکر تحصیل 

ف کرده،درکنار هم ،دوش به دوش هم  و با هم ،به سمت یک  هد

 ( 28/9/1369حرکت کنند؛بدون این نمی شود.)

 هدف دشمن ازمذاکره با ایران 

اوال،یکی این که این ها می خواهند آن چیزی را که تا امروز وسیلة 

وحدت ملت ایران بوده است،به وسیلة اختالف ملت ایران تبدیل 

شود. تا حاال ملت ایران به خاطر این که می دانستند دولت آمریکا 
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ست،در مقابل دشمنی آمریکا،اگر یک وقت اختالفات دشمن آنها

جزئی هم داشتند،کنار می گذاشتند و متحد می شدند.مقابلة با 

می  ها  این  است.  بوده  ملت  این   وحدت  وسائل  از  آمریکا،یکی 

وسیلة  ،به  را  وسیلةوحدت  همین   ، ها  جنجال  این  با  خواهند 

 اختالف تبدیل کنند. 

قضیه یعنی قضیة مذاکره و رابطه با ثانیا،می خواهند با تکرار این  

آمریکا،قضیه ای که در چشم  ملت ایران،به دالیلی منطقی،یکی از 

 زشت ترین چیزهاست،قبحش را از بین ببرند. 

ثالثا،اصل مذاکره با ایران،برای آمریکا به عنوان ابر قدرت ،بسیار 

مهم است،چون االن آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین و قدرتمند 

ن کشورهای جهان است ولی یکجا هست که برای او ارزش و تری

ایران   اسالمی  جمهور  وآن  شوند  نمی  قائل  احترامی  و  اعتبار 

 ( 10/1376/ 26است.)

 وحدت ملت 

آن چه صالبت این  ملت را حفظ خواهد کرد،عبارت است از وحدت 

حول محور ایمان و انقالب ؛این چیزی است که دشمن را  نا امید 

ا خیال می کنند ما برای استحکام نظام خود دنبال می کند. آن ه 

سالح کشتار جمعی و دنبال اتم و این چیزها هستیم، اشتباه  می 

کنند؛ این هم  تحلیل غلط و اطالعات نادرستی است. ما می دانیم 

آن  چیزی که بمب اتم هم در آن کارگر نمی شود،عبارت است از 

؛این است که کسی یک  ملت مصمم ،عازم،مومن،متحد ویکپارچه

نمی تواند  بر آن فائق شود و غلبه پیدا کند؛و اال مگر از اول انقالب  

تا حاال با ما دشمنی کم بوده است؟ مگر ما از اول انقالب تا االن 

حفظ  را  ملت  این  کیان  و  عزت  چه  ایم؟آن  داشته  اتم  بمب 

سخ کرد،نظام  اسالمی را سربلند و نام امام را جاودانه کرد ،ایمان را
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ها  آن  ویکپارچگی  وحدت  و  ایستادگی  و  مردم  این  

 ( 1386/ 4/ 26بود.)

 دشمن شناسی 

مانع  بی  آسفالتة  راه  برود،یک  خواهد  می  ایران  ملت  که  راهی 

را  دشمن  باید  ملت  داریم،یک  هم  چالش  راه  این  در  نیست،ما 

مجهز  آن  مقابل  در  را  خود  و  بداند  را  دشمن  بشناسد،نقشة 

 ( 1/1/1386کند.)

 

 یروزی شر  پ 

موقعیت  شناختن  گاه  آن  مستقیم،و  پیمودن  صرا   بر  تصمیم 

خود و وضع خود،جایگاه خود در شرایط کنونی عالم و چالش هایی 

که پیش روی ملت ایران قرار دارد،وشناختن خطو  اساسی برای 

مواجهة با چالش ها. این شر  موفقیت یک ملت زنده است،وضع 

و برای این شرایط برنامه خود را ،شرایط خود رادرست بشناسد  

ریزی داشته باشد و عزم و تصمیم قاطع بر مواجهة با آن چه که  

 ( 1/1/1386در این راه  برای انسان به طور طبیعی پیش بیاید.) 

 هدف دشمن:تفرقه و تحریم 

نگاه که   با  یابیم  می  در  روشنی  به  جهانی  مسائل  و  حوادث  به 

دشمنان ملت ایران در صدد آنند که دشمنی خود را از دو راه با  
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ملت ایران به تحقق برسانند یکی، ایجاد تفرقه در میان  صفوف 

ملت،از بین بردن یکپارچگی ملت ایران؛و از دست ملت ایران این  

به اختالف داخلی سرگرم نیروی عظیم وحدت را ربودن و آن ها را  

کردن. و ایجاد مشکالت اقتصادی و تالش برای توقف ملت ایران  

عمومی  رفاه   و  کشور  سازندگی  گوناگون  های  زمینه  در 

 ( 1386/ 1/ 1خود.)

 

 اتحاد ملی 

دشمنان با  تبلیغات خود،با جنگ روانی خود،با تالش های موزیانة 

اختالف بیندازند،به خود سعی می کنند بین  صفوف ملت ایران  

منفی،وحدت  های  بهانةگرایش  مذهب،به  بهانة  قومیت،به  بهانة 

کلمة مردم را از بین می برند؛ عالوه بر این ،در سطح دنیای اسالم 

هم یک تالش وسیع عمیقی از سوی دشمن محسوس است برای 

این که  میان ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان دیگر فاصله 

مذهبی رابزرگ کنند؛جنگ شیعه و سنی را در هر بیندازد؛اختالف  

 ( 1386/ 1/1نقطه ای از دنیا ممکن باشد،به  وجود بیاورند.) 

 تعریف انقالب

انقالب که می  گوئیم،حتما به معنای زد و خورد و شلوغ  البته 

کاری و امثال این ها نیست،برخالف آن برداشت هایی است که 
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می آید،با کلمة انقالب   می بینیم در بعضی از نوشته  ها خوششان 

معنای  به   را  انقالب  خواهند  می  کنند!گاهی  بازی 

شورش،اغتشاش،بی نظمی و بی سامانی وانمود کنند و بگویند ما 

برداشت   انقالب چیز بدی است!این  انقالب  نمی خواهیم؛ یعنی 

البته   بنیادی.  انقالب است؛انقالب یعنی دگرگونی  از  های غلطی 

در اغلب موارد بدون چالش های دشوار و   این  دگرگونی بنیادی 

بدون زورآزمایی امکان ناپذیر نیست،اما معنایش این  نیست که 

ها  این  امثال  و  شورش  و  اغتشاش  بایستی  حتما  انقالب  در 

باشد؛نه،ولی هر شورش و هر اغتشاش و هر تهیج عام و توانایی هم 

انقالب  معنایش  هم  تحولی  نیست،هر  انقالب  معنایش 

قالب آن جایی است  که پایه های غلطی برچیده می شود، نیست؛ان

اول   اقدام  ؛این  پایه های درستی به  جای آن گذاسته می شود 

 ( 1379/ 9/ 12است.)

 منابع 

بیانات مقام  معظم  رهبری به  مناسبت عید غدیر در جوار حضرت 

 .1379امام  رضا)ع( در  نوروز 

 1380/ 2/ 12گیالنسخنان مقام معظم رهبری در  دیدار با جوانان  

دانشگاه   دانشجویان  با  دیدار  در  رهبری  معظم   مقام   .بیانات 

 .1378/ 9/ 1صنعتی شریف

 . 1379/ 2/ 23بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه  

بیانات مقام  معظم رهبری در دیدار با مسئوالن بلند مرتبه نظام 

12 /9 /1379. 

زائران و مجاوران حرم بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ  

 .1/1/1386مطهر رضوی
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انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مدیران و  بیانات رهبر معظم 

 26/4/1381مسئوالن  وزارت آموزش و پرورش 

 .10/1376/ 26بیانات مقام معظم  رهبری در نماز جمعة 

و  علمیه  های  حوزه  دیدار طالب  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات 

 . 1369/ 9/ 28دانشجویان دانشگاه  

فرهنگیان  و  دانشگاهیان  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات 

 . 18/3/1373استان کهکیلویه  و بویر احمد 

معظم  مقام  بیانات  گزیده  و  ناب  های  زاده،نکته  قدوسی  حسن 

دانشگاهیان)  و  دانشجویان   در جمع  (،نشر 1368-1383رهبری 

 . 1384معارف ،قم، 

دراجتماع بزرگ زائران حرم امام   بیانات مقام معظم انقالب اسالمی

 . 3/1381/ 14خمینی 

نیروی  پرورشی  فرهنگی  معاونت  عاشورایی،نشر  وفا،عزت  جعفر 

 .1381مقاومت بسیج،

 

 

 

 

 

 




