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Abstract 

Based on the messages of the Ashura movement, the Arbaeen procession has formed 
elements of Islamic awakening such as unity and solidarity among the marchers, and 
the continuation of this ceremony has strengthened Islamic awakening and countered 
its harms. This research is using a quantitative method and conducting a survey and 
collecting information through a questionnaire. Its statistical population includes 
Arbaeen pilgrims in 2018 and the sample size is 424 pilgrims from Iran and other 
countries who were randomly selected. The theoretical part of the article has been 
prepared based on the revolutionary leader's point of view about the Islamic 
awakening and the Arbaeen procession, and the main hypothesis is the relationship 
between the dimensions of the walk and the formation of Islamic awakening factors. 
While confirming this hypothesis, the findings also explain factors to strengthen 
Islamic awareness in dealing with the conspiracies of enemies; which include: the 
globalization of Islam, the convergence and unity of Muslims (Shia and Sunni), 
solving differences with the slogan "Hub Al-Hussein Yajamana", showing the high 
power of the Muslim mobilization, the preference of being a Muslim over 
nationality, insight and hostility, the enemy's fear of Shia unity, No difference in 
nationality, language and race. 
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     ی ا خامنه   الل ت ی آ   دگاه ی با توجه به د     ی اربع   یی ما ی در راهپ   ی اسالم   ی دار ی ب 

 رانیتاران، ا  ،یگروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائ   اریاستاد     یبیمحسن حب
  

  ان یسواد  نیپرو
واحوود  ،یو ا،تموواع  یعلوم انسووان  ات،یدانشکده ادب  یگروه علوم ا،تماع  اریاستاد

 رانیتاران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم  قات،یعلوم و تحق
  

 ران ی گرمسار، ا   ، ی ار، دانشگاه آزاد اسالم واحد گرمس   ، ی گروه  علوم ا،تماع   ار ی استاد   یفیمنصور شر
  

  یعبداهلل طاهرخان
 ،یواحوود گرمسووار، دانشووگاه آزاد اسووالم  ،یشناسوو ،امعه  ی آموخته دکتووردانش

 رانیگرمسار، ا

 

 چکیده
  ان یماي راهپ  نيرا در ب  یو همدل  یهمچون وحدت، همبستگ   یماسال  یدارياز ب   یعوامل  نياربع  ییمايراهپ  رسدیبنظر م

ا استمرار  و  داده  با آس  ني و همچن  یاسالم  ی داريب  تیمراس  موجب تقو   نیشکل  ا  هایبيمقابله    ن ی آن شده است. 
پرسشنامه صورت گرفته    قیاطالعات آن از طر  ی رآوبوده و جمع  شیمايو انجام پ  ی پژوهش با استفاده از روش کم

  ریو سا  یرانینفر از زائران ا  424است و حج  نمونه    1398در سال    نياربع  انیماي آن شامل راهپ  یعه آماراست. جام
نظر  یانتخاب شدند. سع  یکشورهاست که بصورت اتفاق  رهبر انقالب،    دگاهیمقاله بر اساس د  نیا  ی شده تا بخش 

  ی رواده يابعاد پ  ن يپژوهش وجود ارتباط ب  یاصل   ه يشود. فرض   یسازآماده   ن ي اربع  ییماي و راهپ  یسالما  ی داريدرباره ب 
  ت یتقو   ی را برا  یعوامل  ه،يفرض   نیا  د یيضمن تا  ق يتحق  ی هاافتهیاست.    یاسالم  یداري عوامل ب  ی رگي¬و شکل  نياربع
از    یاند؛ برخدشمن قرار گرفته  ی افکنتفرقه  یهااستيکه در مقابله با س  کندیم  نييمراس  تب  نیدر ا  یاسالم  یداريب
حب  "(، حل اختالفات با شعار  یو سن   عه يو وحدت مسلمانان )ش  ییشدن اسالم، همگرا  یل عبارتند از: جهانعوام  نیا

نما"جمعنای  نيالحس باال  شی،  ارجح  جيبس   یقدرت  مل  تيمسلمانان،  بر  بودن  دشمن  رتيبص  ت،يمسلمان    ، یشناسو 
   زبان و نژاد. ت،يو عدم تفاوت مل انيع يش دوحشت دشمن از اتحا

، رهب  ر انق  الب ،ایخامن  ه  اهللت ی   آ  ،یاس  الم  یداری   ب  ن،یاربع     رویادهیپ  یدی:واژگان کل
 .وحدت مسلمانان

 

  ت یهو   یرگيو نقش آن در شکل  نياربع  یرو  اده يابعاد پ  یبا عنوان »بررس  یرساله دکتر  جیاز نتا  یمقاله بخش  نیا  -

 است.  ان«یمايراهپ  یجمع
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  مقدمه

اسالم  خیتار خ  یتمدن  و  افت  شاهد  تاکنون  آغاز  م  یاريبس   یزهاي از  که  از  ی بوده  توان 
مه    « ی اسالم  یداري »ب ا  ادیآنها    ن یتربعنوان  تار  دهیبر  یاحادثه  انیجر  ن یکرد.    خ یاز 

ن تحوال اسالم  جهان  پ  ستي ت  م   یتکامل  یوندي و  و  دارد  آن  را  یبا  آن  نقطه عطف  توان 
بو  ی هاجنبش اسالم  رهبر  ژهیصدر  تقابل  که  دانست  عاشورا  امارت    ی ن ی د  ینهضت  با 

 (.  113: 1398 ،ی)محمود گذاشت شیرا به نما یوي دن
ورها و  کشو قطعاً    ختهی را به  ر  متداول  یمحاسبات و معادالت جهان اسالمی    یداري ب
میگروه رفته  دست  از  را  خود  استکباری  منافع  جریان  این  در  که  در    ی سع  ،بينندهایی 

با   می  آن مقابله  سال.  آیندبر  موجب  در  که  داده  ر   جهان  در  مهمی  اتفاقات  اخير  های 
پياده بطور نمونه مراس   ابعاد  تقویت این حرکت شده است،  با بروز و ظهور  روی اربعين 

بين  و  مراس   المسياسی  این  و  داشته  موثری  نقش  مسلمانان  اتحاد  و  همبستگی  در  للی، 
اح  و  عاشورا  بازماندگان  از  سنت  عاشورا  یهاامي پ  اگري بعنوان  آن  آرمان  ،نهضت  های 
  ، یزي ستظل ی جهانشمولی چون آزادگی، هاامي پ نهضت را به گوش جهانيان رسانده است.

هستند که    یم ي از جمله مفاه  یطلبهادتو ش  ثاری ا  ،شناسیبصيرت و دشمن   ، یخواهعدالت
است کرده  خود  مجذوب  را  ستمدیده  و  مظلوم  مراس   .  کشورهای  ب این    ني تعامل 

  ی اسالم  ی داري و ب  یشناس دشمن   هایی را براینه يزمی و همچنين  مسلمانان، وحدت و همدل
   ست.اثرگذار ا یو جهان  ای و تحوالت منطقه یاسي در معادالت س  رواز این فراه  نموده و 

جالب آنکه نه تنها جبهه مقاومت و موافقان بيداری اسالمی بلکه مخالفان و دشمنانی  
نيزغرب  ی و کشورها  کایآمرهمچون   در راهپ   هایت ي به ظرف  ی    ی برا  ني اربع   یی ماي موجود 

ب  ت یتقو شکل  نهمي  بر  و  اندبرده  یپ  ی اسالم  ی داري عناصر  آغاز  از    نیا  ی رگي اساس 
ا  یسع   ،یونيلي م  حرکت ب  اد جیدر  ا  ن ياختالف  کردن  ناامن  و  منطقه  مراس     ن یمسلمانان 
 یو همرزمان و  یماني حاج قاس  سل  دشهي   های افرادی چونرشادت   و  تالش  که  اندداشته
در    ن ياربع  ییماي ها، راهپ سال  ن ی در تمام الذا  و    های آنها شدتراشی کارشکنی و مانعمانع  
  ني اختالف ب   جادیدر عراق با هدف ا 98سال  یهاشک آشوب یب .کامل برگزار شد  تي امن 
دشمن از    امابود    ن ياربع   ییماي در راهپ   اني رانیقرار دادن حضور ا  ري و عراق و تحت تأث   رانیا

. پرسش این است که آیا راهپيمایی اربعين  ناکام مانداین دسيسه برای رسيدن به اهدافش  
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آن    یهابي آس   یازسیو خنث   یاسالم   یداري عناصر ب  تیدر تقو  یتوانسته است نقش موثر
   ؟يستچ  ن ياربع ییمايدر راهپ یاسالم یداري ب پيرامونرهبر انقالب نظرات  داشته باشد؟

 پیشینه تحقیق 
مطلب   -الف مقاله(  1399)  یمسعود  عنواندر  با  نظر  یاسالم  یداري ب  هینظر»  ای    ی ها هیو 
تحل   ن ييتب   ن یبهتر  استنتاج  ب؛ي رق خاورم  لي در  بررسی    ی«،عرب  انهي تحوالت  نظریات  به 

پرداخته و نظریه   قایو شمال آفر  یعرب  انهي خاورم  یکشورها  مختلف برای تحليل تحوالت
و در نتيجه بيداری    ها و نظریات دیگر مقایسه نموده استبيداری اسالمی را با این دیدگاه

را این   ن ی بهتر  اسالمی  تبيين  و  تحليل  برای  است. نظریه  معرفی کرده    مقاله   ن یا  رخدادها 
  به عناصرها و نظرات مختلف برای تحوالت خاورميانه عربی پرداخته و  نقد تحليلبه    شتري ب

 .توجه نکرده است روی اربعين از دیدگاه دینی و یا مراس  پيادهبيداری اسالمی 
همکاران  کوي ن   دي حم  -ب ژئوپل  ها نهيزم»  کتابدر  (  1391)  و  پيامدهای  بيداری    ک ي ت يو 

کتاب  اسالم این  مه   مباحث  از  که  انمقالبونهگی«  نمظریشناسی  و    دینی  انقالب  ةها، 
در جهان اسالم و    یاس ي اسالم س  تاریخی، مفهوم سکوالریس  و  یهاشهیبيداری اسالمی، ر

نگاهی    رانیا با  انقالب  است؛  به صدور  ایران  فراملّی  خاورميانه اسالمی  منطقه  اشاره    در 
و   خمينی کرده  امام  طرح  و  بعنوان    تفکر  را  عم)ره(  جمهوری  الگوی  از  نظری  و  لی 
نموده  اسالمی عنوان  تاریخی در  برای کشورهای جهان  مباحث  به  ناظر  بيشتر  اثر  این  اند. 

بيداری اسالمی و مقایسه روند آن در کشورهای مختلف است؛ مباحث مفيدی در این اثر  
 ارائه شده اما به موضوع بيداری اسالمی در راهپيمایی اربعين نپرداخته است. 

»1399)هرآزاد  چ  دي سع  -پ مقاله  در  ب  وستارگونهي پ  ییِ بازنما(  در    یاسالم  ی داري مفهومِ 
مقام معظ  رهبر  ینيامام خم  استگذارانهي س  شهیاند اندیشه  و  و  انقالب اسالمی  تاثير  به  ی« 

دیدگاه آن  از  پس  و  را  امام خمينی  کشورها  اسالمی  بيداری  در  انقالب  رهبر  نوین  های 
این اثر مطالب مفيدی از تاثير انقالب اسالمی و بيداری    هبررسی کرده است. با وجود آنک 

اثرات   اما  است  کرده  تبيين  بخوبی  را  انقالب  رهبر  محوری  نقش  و  کرده  ارائه  اسالمی 
 مراس  دینی در بيداری اسالمی مورد توجه نبوده است.  

بيان    «؛ بههابي و آس  هاتيظرف   ن؛ياربع  ییماي راهپ (، در مقاله »1396)غرسبان    یمرتض  -ت
عدم وحدت در    هایی چون تهدیدپردازد.  های این مراس  میها و فرصتها، آسيبتهدید
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و   شيعه  اختالفات  کشورها،  دیگر  نظاميان  حضور  تروریستی،  اقدامات  و  ناامنی  عراق، 
انگليسی تشيع  جریان  نفوذ  همچنين    سنی،  چونفرصت و  تقریب    وحدتایجاد    هایی  و 

مقاله ارتباط  این  که با مباحث  اشاره شده است  ن مسلمانان  نظر و تفاه  مياتبادلمذاهب،  
اشاره به  تنها  اما  ا  ایدارد  ارتباط  و  شده  اکتفا  آس  هات ي ظرف  ن ی گذرا  ب  هابي و    ی دار ي با 

 بوده است. نمورد توجه  یاسالم
بر   دي و علل آن با تأک  یاسالم  یداري ب(، در مقاله »1391ی و همکاران )اخوان کاظم   -ث

گيری بيداری اسالمی  زای شکلزا و برونی« به تبيين عوامل درونظ  رهبرنظرات مقام مع
آسيب به  مباحث  این  خالل  در  است.  پرداخته  انقالب  رهبر  دیدگاه  دسيسهاز  و  های  ها 

دشمن برای بيداری اسالمی نيز اشاره شده که تا حدودی با مباحث نظری این مقاله ارتباط  
 دارد. 

فرهنگ   ی اجتماع   یاس ي س   ی کارکردها»مقاله  در  ،  (1397)ی  سامان  دمحمود ي س   -ج   ی و 
برخ  ی« ن يحس  ن ياربع نقش   ی به  کارکردهااز  و  اجتماع   یاس ي س   یها    نياربع   رویاده ي پ  یو 

اقتدارآفر  یاشارات است.  انسجام  ،ین ی داشته  و  کارکردها  یبخش وحدت  و   یاس ي س   یاز 
است که    یماع اجت   یها و کارکردهااز مؤلفه  یروح جمع  تیو تقو  یبخش تیهو  ن يهمچن

ارتباط  این پژوهش  با    مذکور  از مباحث مقاله  یبه آن اشاره شده است. با وجود آنکه بخش
عم آن  مباحث  اما  بيان  ن  ق ي دارد  اسالمی  بيداری  با  مذکور  موارد  ارتباط  همچنين  و  بوده 

 نشده است.
مباحث  :نکته به  شده  ارائه  آثار  بيداری  درباره    یدر  خصوص  در  انقالب  رهبر  دیدگاه 

مقاله به ارتباط و  این  اما در  است  شده    پرداخته  ی آناس ي اثرات س  اسالمی و یا کارکردها و
های آن  سازی آسيب و خنثی  گيری عناصر بيداری اسالمیشکلدر    ن ي اربع   رویپياده  ري تاث
 است. ته وجود نداش  یکردیرو ن يشده که در آثار مذکور چن   دي تاک

 مبانی نظری 
بيدار مفهوم  تبيين  به  سپس  ابتدا  و  پرداخته  انقالب  رهبر  دیدگاه  از  اسالمی  ارتباط  ی 

های  ی، سپس با طرح برخی از آسيب اسالم  یدار ي با نهضت عاشورا و ب  ن ياربع  ییماي راهپ 
در   اربعين  راهپيمایی  نقش  به  دشمن،  توسط  آن  تضعيف  نحوه  و  اسالمی  بيداری 

 شود. ها بيان می سازی این آسيبخنثی
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 از دیدگاه رهبر انقالب  مفهوم بیداری اسالمی  -الف
متوجه می بيداری اسالمی  با  مرتبط  منابع  مطالعه اجمالی در  ،  که در عصر حاضر شوی   با 

ارائه کرده  ی کس  نیبهتر نظرات کاملی  مورد  این  در  است  رهبر  اند،که  »انمقالب   شان یا. 
د  ن ي اول  یبرا ممنظ ،  و  منسج   طور  به  ب  مدگاهیبار،  خصوص  در    و   یاسالم  یداري خود 

ب  منطقه  یهاانقالب )کربالئی نظر،    « مطرح کردندی  اسالم  ی داري ب  یالمللن ي را در اجالس 
1392  :68« نيز  ادامه  در  آ(.  خام تیحضرت  د  ، یانهاهلل  طرح  مانند    ی ن ی نو  یهادگاهیبا 

نرم تول   یافزارجنبش  ...  دي و  و  پ  عل   را  تعمیآن  در  و  ا  ی بخشو سرعت  قيگرفته    نی به 
(. لذا محور این  115:  1398  ،ی)محمود«  اندنموده  فایبسزا ا  یسالم، نقشدر جهان ا  انیجر

ایشان،  نظر  به  است.  انقالب  رهبر  دیدگاه  اسالمی    تحقيق طرح  از:  بيداری  است  عبارت 
برانگ»ح آگاه  یختگ ي الت  اسالم  یو  امت  تحول   یدر  به  اکنون  م  یکه  در    ان ي بزرگ 

  آورده که هرگز در محاسبه   دیرا پد  ییهابو انقال  ها امي و ق   ده ي منطقه انجام  ن ی ا  یهاملت
منطقه  ن ياط ي ش ب  یامسلط  حصارها  یمي عظ  ی هازش ي خ   د؛ي گنجینم  یالمللن يو    ی که 

« و به تعبير  نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است   یو قوا  رانیاستبداد و استکبار را و
و تفسير نيست بلکه  دیگر »سخن از بيداری اسالمی، سخن از یک پدیده غير قابل تأویل  

از و    یِخارج   تي عقوا  کی  سخن  انباشته  را  فضا  که  است  محسوس  و  و  امقي مشهود  ها 
و   هط کردقرا از جبهه دشمن سا  یخطرناک  هایو مهره  هآورد  دیدپرا    یبزرگ   یهاانقالب

 (. 26/6/1390رهبری،  اناتي ب) «است هراند روني از صحنه ب 
انجام شده توس  پيرامون  بر اساس تحليل گفتمانی  امانلو  در    یاسالم  یداري بط حسين 

رهبری،   معظ   مقام  »  یاصل  یهامولفهاندیشه  از:  عبارتند  اسالمی  تجد  اء ياحبيداری    د یو 
در برابر نفوذ    ی ستادگیو اسالم، ا  دي بر افراشتن پرچ  توح  ،یو اسالم  یعزت و کرامت مل

آمر رژ  س  ي ونيصه  کا، یو سلطه  با  مبارزه  اروپا،  دو   یو  و    ست، ي وني صه   یلت جعل غاصب 
« )امانلو،  حکام مستبد و عمال استکبار  یمردم در صحنه مبارزه، سرنگون   یشگ ي حضور هم

1394  :9  .) 
مبنا  رانیا  یانقالب اسالم  یرگي شکل» م  عي تش  یاسي س  شهیاند  یبر  نقطه اوج    توانیرا 

الهام از آموزه  ین يدانست که امام خم   یداري ب  ن یا با  ب  های )ره(  اح نهضت عاشورا و    ی اي ا 
س  هيفق   تیوال  هینظر هدا  یرهبر  ،یزي استکبارست   استي و  گرفت  تیو  دوش  به  را    «آن 

 (.   115: 1398 ،ی)محمود
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رهبری،   دیدگاه  اسالم   یروزي پاز  اح  یسرآغاز  یانقالب  و    ی اسالم  یداري ب  یايدر 
الگوب ستمد  یبرا  یعمل  یعنوان  و  مظلوم  نظام   ؛استجهان    دهیملل  استقرار  و  »ثبات 

مهمتر  رانیا  یسالم ا  یجمهور  ملت  یعوامل  ن یاز  که  است  ملت  یهابوده  و    ی هامنطقه 
ام را  می  دواري مسلمان  و  موثرکرده  نقش  گفت  ا  یتوان  عظ  جادیدر    ی اسالم    يحرکت 
آزاد و  ب  یمنطقه  است  فایا  یداري و  در    .(1390/  5/  24،  یرهبر  اناتي )ب«  کرده  همچنين 

ملت     ياثرگرفته از حرکت عظ  ی ...اسالم  یدار ي ب  ن یا»  اند:تعبير دیگری چنين بيان داشته
ا  رانیا ا  نیا   ، يعمظ  انمقالب  ن ی است.  بزرگ،    ی هاسمنت  برافکنِ اني بمن   تمحول  ن یانقالب 

  انات ي )ب«  کرد  لیاسوه تبد  مکیرا بمه    ران یو نمظام سلطه، ملت ا  یو نظام طماغوت   یطاغوت 
 (. 1390/ 5/ 24، یرهبر

با  ارتباط  و  نهضت عاشورا    زیوجه تما  -ب ب  نیاربع  ییمایراهپآن    ی داریو 
 یاسالم

این پرسش  اسالمی،  بيداری  مفهوم  تمامطرح می  با مشخص شدن  ی زیشود که چه وجه 
  نياربع  رویپيادهها وجود دارد که برگزاری  ها و جنبشبين نهضت عاشورا با سایر نهضت

خنثی  موجب  عاشورا،  قيام  تداوم  آسيببعنوان  اس سازی  بيداری  است؟های  شده   المی 

که     پردازیینهضت عاشورا م   ی هااز جنبه  ی برخ  یبحث به بررساین مروشن شدن    یبرا
 : است رفته یپذ ري از آن تاث  ن ياربع مراس 
با    :سازیفرهنگ *   عاشورا  فرهنگی  تقویتنهضت  ظل   عناصر  شهادت،    ، یزي ستچون 
  ی عمل  ییو الگوشده    تبدیلها  ها و ملتبه منشاء مبارزه نهضت  ی و آزادگ  ی خواهیآزاد
نظام  یزي ستظل   یبرا با  مبارزه  می  یهاو  شمار  به  همظالمانه  اساس  بر  فرهنگ  يرود.  ن 

 ل یدر منطقه تبد  زي ستو ظل   خواهدالتع  ر، ي فراگ  ی به جنبش  زي ن   ن ياربع  یروادهي است که پ 
 . شده است

  خيلی ازخالف  بر  نهضت عاشورا    : یو اعتقاد  یخ یتار  ،ییاي فراتر رفتن از گستره جغراف *   
خود فراتر رفته است؛ از کربال که محل وقوع نهضت بوده    ییاي ها از گستره جغرافنهضت 

غر  و  شرق  پ  بتا  است  یمتعدد  ارانیو    رواني جهان  کرده  جلب  خود  به  غرب،    .را  در 
اروپا  کایامر شرق  ؛و  آس  یشورو  ،در  در  حت   ا،ي و  پاکستان  و  استرال   قایافر  یهند    ا ي و 

بُعد تارد  یادیطرفداران ز   نیسال هنوز ا  1400محدود نبوده و با گذشت  ه   یخیارد. از 
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  ی در آن نداشته است. به لحاظ مذهب یري نهضت در حال گسترش است و گذشت زمان تاث
اهل    ،یح ي ، مسیمي مختلف کل  انیفراتر رفته و اد  ،(عي )تشخود    یاصل  رواني از پ  یو اعتقاد

  ی ون ي لي م  یی ماي راهپ  .و در حال گسترش است  شتهدا  یادیز  رواني مختلف پ  ی هاتسنن و فرقه
است  یني ع   ی انمونه  ن ياربع مطلب  »حس این  واقع  در  انسانالسّالمهي)عل  ني .  به  متعلّق    ت يّ ( 

فقط متعلّق به ما   ن يامّا امام حس   ،يهست   ن يامام حس   روي که پ   ي کنیافتخار م  اني ع ي است؛ ما ش 
اسالم  ست؛ي ن سّن  عهي ش  ،یمذاهب  ز  ، یو  ا  ریهمه  حسپرچ   ا  (ع)  ن ي مام  در    نی هستند. 

متد  یکسان  یحّت   يعظ  ییماي پراه اسال   ن یّکه  ن  مبه  م  ستندي ه     انات ي ب)  کنند« یشرکت 
   (.27/6/1398 رهبری،

پجهان*   بودن  شعارها:  امي شمول  حرکت  و  عاشورا  د  ینهضت  با    ؛ستي ن  ین یصرفاً  مبارزه 
آزاد  ست ،  و  آزادگ  یظل   عدالت  یو  گفتمان  ینیفراد  هاییامي پ  خواهیو   و  یجهان   یو 

آرزو  هستندجهانشمول   آنها  تحقق  انسان  یکه  شهمه  به  عاشورا  نهضت  و    وه يهاست 
طرفداران    یجهانشمول و منطق  هایامي پ  ن ی لذا ا  کردشعارها اقدام    ن ی ا  ی اي حا   یبرا  ،یعمل
اساس    ن ي است و بر هم   ن ی و فراتر از د  یانسان  هایرا به خود جلب کرده که آرمان  یادیز

طرفداران  است د   ی که  از  امام حس  ن یخارج  معروف  سخن  و  دارد  که  هيعل  نيه   السالم 
اساس،    ن ي امر دارد. بر هم  ن يداللت بر هم  « دي شالاقل آزاده با  دیندار  ن یاگر د»:  ندیفرمایم

را به    روان ي تمام پ  اربعينروی  پيادهدر    زي نهضت عاشورا امروزه ن  ی شعارها و اهداف انقالب
از جمله    یطلبو شهادت  ثار یا  ،یدار ي ب  ،یخواه عدالت  ،یز ي ست ند. ظل ک دور خود جمع می

پ   يمفاه که    ییهاامي و  تأث   ن ي اربع   راهپيماییهستند  آن  استیپذ  ري از  دررفته  و  با    ؛  مقابله 
 دارد.قرار   یاسالم ی داري ب یهابي آس

 های بیداری اسالمی و مقابله با آن در راهپیمایی اربعینآسیب  -پ
های فردی،  ها از جنبه ای بيداری اسالمی بسيار گسترده است؛ این آسيبهبحث از آسيب
انگيزی دارد که مجال آن در این مقاله نيست اما  المللی ابعاد وسيع و بحثاجتماعی و بين 

شود که راهپيمایی اربعين در مقابله با آن  هایی پرداخته میدر ادامه فقط به بررسی آسيب
 . نقش داشته است

و    ه یو تجز  یو بررس   یاسالم  یداري مطالعه ب»  :ی و آمریکااستکبار جهان و دشمنی  ها  فتنه*  
  و    ي قرار گرفته که از آن احساس ب   ییهادر دستور کار قدرت   ش يها پآن، از مدت  لي تحل
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مقابله    یهاراه  افتن یو    یاسالم  یداري ب   ییفه  و شناسمما  یبرا   نانای  ه   و  اندداشممته  سهرا
ا تالش  حرکت   ن یبا  ا  در  که  ب   شرفتي پ  نیهسممتند  را    یداري و  جهان  در  اسممالم  امت 

خاموش و  نما  کننممد  سرکوب  حکومت  آنها  بر  بتوانند  رهبری،    اناتي ب)  « ندیکه 
موضوع  17/7/1389 این  جانب    یخطر  ،یخارج   یها بي آس   ن ی ترمه   از(.  از  که  است 

ب   کند.می  دیرا تهد  ی اسالم  ی داري ب  ، هاابرقدرت به    را  شان نافعموامع  ج   یدار ي از آنجا که 
را    نداختها  خطر خود  همت  و  کوشممش  تمام  میاسممت،  ا  تا  گيرندبکار    نی اهداف 
 شود. نمحقق  هاجنبش 

تار می  خیمطالعه  ق  بي آس  ن ای  دهدنشان  صدر    یهاام ي همه  از  را  اسالم  عدالتخواهانه 
جنبش  داد.  خواهد  و  داده  قرار  مخاطره  مورد  تمماکنون  در    یممالماس  یداري ب  یهااسالم 

ن معاصر  جهان   وستهي پ  زي عصر  استکبار  جانب  هستند  یاز  فشار  )تحت  پرتو،   ن يبجهان«  و 
  گونه ن ی ااسالمی    جهانی را در بيداری جوامع  استکبارآفت    انقالب نيز  رهبر(.  128  : 1391

»:  اندفرموده  اني ب اساس  این  استکبار  ی اسالم  یداري ببر  ر  یمحاسبات  ه   به  و    ختهی را 
تغ   یانمعادالت جه )است   داده  ريي مطلوب مستکبران را  بر  2/11/1382رهبری،    انات ي ب«   .)

می  اساس  پيادهاین  مراس   گفت  فتنه توان  مقابل  در  اربعين  ایجاد  روی  برای  دشمن  های 
 تفرقه و اختالفات مذهبی و ملی قرار گرفته است.  

پ» س  ني اربع   یروادهي امروزه  جنبه  لحاظ  ب  ی اس ي به  آ  کیاز    ، یالمللن يو  و    نیي مراس  
  ی هاتالش   شده است.  لیتبد   ا ي قابل توجه در سطح دن  دادیرو  کیفراتر رفته و به    ی مذهب 
  عه يمذاهب و ش  ن ياختالف ب  جاد ی ا  ی، براانه ي در جهان و خاور م  ی غرب  ی و کشورها  کایامر

  ان، یماي راهپ   ن ياربع  ییمايرسد راهپ انجام شده است اما بنظر می  یگزاف   یهانهیبا هز  یهراس
نوا کرده است. ه پرچ  منسج  و    کی  ریو مسلمانان را ز  ختهی ها را به  رتالش  ن یمام ات

آمر حضور  آن،  بر  کشورها  کایعالوه  ا  یغرب  یو  و  منطقه  و    جادیدر  آشوب  جنگ، 
اجتماع   یاس ي اوضاع س   ،یناامن  ا  انه ي را در خاورم   ینابسامان  یو  و    ط یشرا  ن ی بوجود آورده 

ب   یموجب همبستگ    نياربع  ییماي رسد راهپ به نظر می«.  شده است   انیماي راهپ  شتر ي و اتحاد 
حرکت    ن یشده و ا  لیتبد  زي ست بخش و ظل عدالتخواه، وحدت  ر،ي فراگ  یجنبشک  به  ک 

به جهان به گونه  ی رو  است  عل  یاشدن  توسط    نیا  یارسانه  یها یتحر  رغ  یکه  مراس  
  نیدر ا  زي ن  انیاد  ریو سا  ییکایو آمر  ییمختلف اروپا  یاز کشورها  یحت  ،یغرب  یکشورها

 (.  141: 1400« )طاهرخانی، کنندیمراس  شرکت م 
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راهپيمایان:*   در  بصيرت  دشمن   یروشنگر  ایجاد  این   یشناسو  کارکردهای  دیگر  از 
پيام انتشار  بر  تکيه  با  که  است  »مراس   است.  گرفته  شکل  عاشورا  نهضت  منطق  های 

ا  السّالم(، منطق دفاع  هماي)عل  یعل بن ن يحس در مقابل ظل  و    یستادگی از حق است، منطق 
گمراه   ان ي طغ ا  یو  است.  استکبار  حس  نیو  امام  دن  نيمنطقِ  امروز  ا  ا ي است؛  منطق    ن ی به 
شاهد    اي فساد است، دن  تيّ کفر و استکبار و حاکم  تّيشاهد حاکم  اي است؛ امروز دن  ازمندي ن

  نی ا  ن ي اربع    ي حرکت عظ   است؛  اي نجات دن  امي پ  ن،ي امام حس  امي پ  ن ی است؛ ا   ظل  تيّ حاکم
م  ا ي را در دن  امي پ اله   کندی منتشر  به فضل  به توف   یاله  و به حول و قوّه  یو    نیا  ،یاله  قي و 

 (. 27/6/1398 رهبری، اناتي ب« )بشود ت یروز تقوروزبه یستیحرکت با
  ی و کشورها   کایآمرهای اخير،  در سال  ی مسلمانان:کپارچگ عدم یو    اختالفات مذهبی*  
به  یغرب انداختن جنگ  با  فرقهراه  و  مذهبی  دیگر  انه ي خاورم در    ای  های  کشورهای    ، و 

ایجاد   در  بسعی  ش   ن ياختالف  و  ا  یک ی.  دارند  یهراس   عهي مذاهب  از  آنها  اهدف    نی از 
ترسیناامن  د  یاچهره   يها،  از  مانع    ن یهولناک  تا  است  ش اشاعه  اسالم  و   عهي تفکرات 

انق از دیدگاه رهبر  استکبار  بيداری اسالمی شوند؛  از  تنها راه نجات جامعه اسالمی  الب، 
  بتوانند   نکه یا  یمسلمانان براهای مختلف است. »جهانی، ایجاد وحدت بين مذاهب و فرقه

جد مسائل   صورت  به  را  کنندبا    یخود  حل  قدرت    دی با  ،جهانخواران  مرز  به  را  خود 
به دست    یسالما  یو اتحاد کشورها  یو همدل  یجز با همکار  ن یبرساند و ا  یبزرگ جهان
ها و از جمله  نهضت   یهاآفت  ن یبزرگتر  از(. »1389  /2/11  رهبری،  اناتي ب « )نخواهد آمد

 اسممت.  یو مذهب  ایدر طول اعصار، دامن زدن به اختالفات فرقه یاسالم یداري نهضت ب 
  ، ی واقع   ر ي مته  کردن مذاهب به مسممائل غ   ق ی تا از طر   کند ی تالش م   وسته ي جبهه دشمن پ 

اسالم و "مفهوم   فرق  م   "ی حدت  در  تضع   ان ي را  نقاط    ف ي آنان  کردن  برجسته  با  و  کند 
  ی اسالم   ی دار ي توجه داشت که ب   د ی کشاند. با   ه ي آنان، نهضت آنان را به حاش   ان ي نظر م اختالف 
اجتماع   ی کل   شممه ی اند   ک ی حاصل   با جزئ   ی و حرکت  از ظهور  و پس  اختالف    ات ي است  و 

فرع   قه ي سممل  موضوعات  باب  کار   ، ی در  و  بنابرا   سر  فکر   ن ی ندارد.    ان ي م   در   ی وجود وحدت 
م   ی م جوامع و فرق اسال    انهی جو سلطه   ی ها و روش   گانگان ي ب   ی تا از نفوذ فکر   ابد ی ی ضرورت 

بيشترین جلوه را در  126:  1398« )محمودی،  شممود   ی ر ي آنان جلوگ  (. وحدت و یکپارچگی 
  ن ی و اثرگذارتر   ن ی تر ی د ي ل مراس  از ک   ن ی وحدت در ا   مراس  راهپيمایی اربعين دارد و در واقع 

است  عوامل  توانسته  که  است  از  با  ی  اسالمی    اصلی   ی ها ب ي آس برخی  ا بيداری    جاد ی چون 
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منسج  است    ی ا مجموعه   ی در واقع امت اسالم   . مقابله کند   ملی و    ی مذهب   ، ی ا اختالفات فرقه 
  ی ا ي ن رهبر انقالب »د   دگاه ی اساس از د   ن ی بر ا   ست؛ ي مطرح ن   ی و قوم   ی مل   ی ها ت ی که در آن هو 

  یبودن و ورا   ی و هند   ی بودن، و عرب بودن، پاکستان   ی ران ی ا   ی امت است، ورا   ک ی اسممالم  
ا  ملت   نها ی همه  آن،  مانند  دولت و  و  اسممال   ، ی اسممالم   ی ها ها  تشک   ی م امت  دهند«  ی م   ل ي را 

  هایافته ی بنا به  . است   دگاه ی د  ن ی ا  ی تحقق عمل  ن، ي راهپيمایی اربع   . ( 1370/ 3/ 26 ، ی رهبر   انات ي )ب 
  انی ما ي اعتقاد راهپ   ن ی ندارد لذا ا  ی مراس  تفاوت  ن ی در ا   د ي و سف   اه ي و س   ی و غن  ر ي فق   ت، ي مل  ؛ ق ي تحق 

 دارد.   ی آن نقش موثر   ی ها ب ي و رفع آس   ی اسالم   ی دار ي ب   ت ی در تقو 
شکل    اسالمی  بيداری  تقویت  در  عواملی  اربعين،  راهپيمایی  در  آنکه  سخن  نتيجه 

خنثی موجب  که  آسيبگرفته  از  برخی  بسازی  در  های  که  است  شده  اسالمی  يداری 
 شود. های بعدی به آن پرداخته میبخش 

 مدل نظری  -ت
ا   ر ي متغ    ، ی فرهنگ   -ی است که شامل ابعاد اجتماع   ن ي اربع   یی ما ي ابعاد راهپ   ق، ي تحق   ن ی مستقل در 
ب   ی اس ي س  د   ی ارتباط   ، ی اقتصاد   ، المللی ن ي و  و   ی ن ی و  شکل   ر ي متغ   است  عوامل    ی ر گي وابسته، 

بي   بيداری اسالمی  که طبق قاعده در انتهای مدل است؛ در واقع    است   ن ي اربع   ان ی ما ي راهپ ن  در 
 شده است.   ن ي اربع   عوامل بيداری اسالمی گيری  روی اربعين موجب شکل ابعاد پياده 
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 تحقیق  فرضیهسوال و   -ث

عوامل بيداری اسالمی    یري گ و شکل  ن ياربع  رویپيادهابعاد    ن ي ب  ایآهش:  وسوال اصلی پژ 
بر اساس همين سوال و با عنایت به گسترگی مباحث    دارد؟  وجود  رابطه   انیماي راهپ بين   در

پياده ابعاد  به  لذا  مربوط  است  اسالمی  بيداری  راستای  در  مقاله  این  تمرکز  اربعين،  روی 
از:   است  عبارت  پژوهش  اصلی  پياده  ني ب فرضيه  شکل  ني اربع  رویابعاد  عوامل    یري گو 

 . جود داردرابطه و انیماي در راهپ یاسالم یداري ب

   ق یتحق یشناسروش 

  ات مطالع  پس از  است.(  ش یماي )پ  ی پژوهش بر اساس روش کمانجام شده در این  روش  
طریق   از  کم  یاپرسشنامهاوليه،  بخش  استجمع  یاطالعات  شده  های  با روش و    آوری 
آماری   تجزمختلف  تحل  ه یمورد  است  قرار  لي و  س   راهپيمایی  ابعاد   .گرفته  و  اسي شامل  ی 

  ی برایی متناسب  هاهیاست و گو  ی، اقتصادی و ارتباطیاجتماعی،  فرهنگ   دینی،  ی،المللن ي ب
ابعادسنجش   است    طرح  این  دل  اماشده  ا  یگستردگ  لي به  در  تنها    ن یمطالب،  به  مقاله 

 شود.  ی پرداخته ممباحث مربوط به شاخص بيداری اسالمی 

 گیری و حجم نمونه جامعه آماری، روش نمونه  -الف
تمام  پژوهش   نیا  ی آمار  تي جمع راهپيمایانشامل  پياده  ی  در  که  است  مرد  و    روی زن 
سال    ن ياربع سن   1398در  بازه  در  و  کرده  طبق    15  یشرکت  دارند.  قرار  باال  به  سال 

با استفاده از فرمول برآورد حج   حج  نمونه برای انجام پيمایش )  ،محاسبات انجام شده
جهت اطمينان بيشتر   نفر باشد. 384کمتر از  دینبا( ناني اطم %95 خطا و %5نمونه کوکران با 
 اند. نفر بصورت اتفاقی از افراد دسترس برای تحقيق استفاده شده 424در این مطالعه، 

 اطالعات  لیتحل  و  هیتجز ی هاروش -ب
های پارامتری و ناپارامتری، تجزیه و  از آزمون spssبا استفاده از نرم افزار پژوهش  نیا در 

  ی برا   یاستنباط  و  یف يتوص  یآمار  یهاکي از هر دو دسته تکن نجام شده و  تحليل اطالعات ا
بهرهداده   لي تحل   و  في توص کمی  رگرسيون های  آماره  است.  شده    ر ي متغ  یبرا  برداری 

 زاني م  ای  ییها و رواسازنده شاخص  یهاهیاعتبار سازه گوهمچنين  و    مستقل  ري وابسته و متغ
 .محاسبه شده است یدرون یسازگار
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 های پژوهش یافته
هممای توصمميفی و اسممتنباطی، ابتممدا نگمماهی گممذرا بممه برخممی از پمميش از پممرداختن بممه یافتممه

 ،ش یممماي پایممن  در    گانشرکت کنندشود.  می  انیپاسخگوی  اخت ن شتي جمع  ی مه هایژگیو
 27درصممد مممرد و  73کممه    هسممتند  1398در سممال    ن ي اربعمم روی  پيمماده  اننفر از راهپيمای  424

 الت،ي تحص زاني م به لحاظ  .اندبودههل  أافراد مت کل این    رصد ازد  75و همچنين    درصد زن
 پل یمم درصد د 21ی، درصد دکتر 10سانس،ي و فوق ل  سانس ي ل  انیدرصد پاسخگو  61حدود  
و دامنممه سممال    38  پاسممخگویان  یسن   ن ي انگي ماند.  بوده  پل ید  ریز  زي درصد ن  8و    پل یو فوق د

دیگممر همم  در کممه سممال   انممدگفته  فممراداز ادرصممد    97.  سممال اسممت  75تمما    16  بين   آنها  یسن 
 .حضور خواهند داشت  ن ي اربع  راهپيمایی
کارمند و پممس از آن شممغل آزاد حممدود   (درصد  46حدود  )  انیپاسخگو  ن یشتري شغل ب

درصممد  8 انممد؛در ایممن نظرسممنجی بودهدرصممد دانشممجو و طلبممه  14 و همچنممين  درصممد 15
درصممد   2آموز و  دانش   زي درصد ن  3  درصد استاد دانشگاه و  5درصد بازنشسته،    7دار،  خانه

 .اندبوده  کاري ب
  72نفر و    307که  را دارند    یفراوان  االترین ب  یرانیشرکت کنندگان ا  ی،نظرسنج  ن یدر ا

 ؛درصممد هسممتند 24نفممر و حممدود   100همما  یعراق؛  دنشممورا شامل می  انیدرصد از پاسخگو
 .هستندکشورها   ریاز سا زي ندرصد(  4نفر ) 17  ن ي همچن 

 20  نممد،یآمممی  ن ي اربعمم   ییماي هر سال به راهپ   (نفر  125)  انیدرصد از پاسخگو  30حدود  
حضممور مراسمم     ن یمم دو تا سه بممار اسممت کممه در ا  ن ي ب  زي درصد ن  25بار و    ن ي اول  یدرصد برا

 .اندداشته

 یفیتوص  یهاآماره های وابسته و مستقل باتحلیل و بررسی متغیر

 یی اربعینمایراهپ ابعاد -الف
پياده  ؛در این پژوهش     -ی فرهنگ است که شامل    متغير مستقل  روی اربعين،ابعاد چندگانه 

باشد که در واقع مجموع این  المللی میی و بين اسي س  ،یاقتصادارتباطی،    ، دینی،  یاجتماع 
موجب   ب  یرگي شکلابعاد  میداري عوامل  اسالمی  ابعاد،  ی  این  سنجش  برای   30شوند. 

  اسبات آماری این ابعاد بصورت جداگانه گویه طرح شده که در جدول شماره یک، مح
ميانه و ميانگين پاسخ نما،  ابعاد بجز اقتصادی،  آمده است.   5یا    4ها در جدول برای تمام 
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یعنی گزینه   با  )موافق (  بوده  پاسخگویان  موافقت  و  تمایل  از  نشان  موافق ( که  )خيلی  و 
های مربوط به آماره  عين است.های عنوان شده در رابطه با ابعاد مختلف راهپيمایی اربگویه

های  ابعاد مختلف راهپيمایی در جدول بيانگر موافقت باال در پاسخ مثبت و موافق به گویه
های سياسی و  های ابعاد سياسی بيانگر آنست که جنبه این ابعاد است؛ موافقت باال در گویه

ت که راهپيمایی اربعين  تون از این مراس  جدا کرد و این تصور اشتباه اسالمللی را نمیبين 
  ی، در رابطه با عوامل اقتصاد   های سياسی در نظر بگيری  و نکته آخر آنکهجنبه فارغ از  را  
مد  ن ي انگ ي م  ،انهي م ب  ی)نظر  3  نهیگز  ،و  بوده که  اقتصاد   انگري ندارم(    ی نقش کمتر عوامل 

 است.  اربعين راهپيمایی نسبت به سایر ابعاد 

 ن یاربع ییمایابعاد مختلف راهپ  یف یتوص  یهاآماره   -1جدول شماره  
 ابعاد 

 هآمار
 ارتباطی فرهنگی اجتماعی  اقتصادی  سیاسی  دینی

 25/4 33/4 25/3 20/4 66/4 میانه

 16/4 26/4 42/3 16/4 55/4 میانگین 

 5 5 25/3 20/4 5 نما

 71/0 54/0 87/0 46/0 48/0 انحراف معیار 

 )متغیر وابسته(  نیاربع ییمایدر راهپوامل بیداری اسالمی  ع -ب
پاسخ 2در جدول شماره    ميانه  و  نما  مربوطه آمده است.  آماری  بجز یک  ، محاسبات  ها 

( مابقی  افراد  5گویه در  بيانگر موافقت حداکثری  است که  یعنی گزینه )خيلی موافق (   )
گویه این  نسبت  نظرسنجی  در  کننده  آمارهشرکت  در  همچنين  به هاست.  مربوط  های 

بيداع شاخص   اسالمیوامل  از    ری  بيش  نما  و  ميانگين  ميانه،  نيز  آخر جدول(    4)ردیف 
بيداری    واملعاست که در مجموع، بيانگر تمایل و موافقت پاسخگویان با وجود  )موافق (  
اربع  اسالمی  از    ن يدر راهپيمایی  برخی  تشریح  به  اکنون  باست.  در    یاسالم  ی داري عوامل 

 شود:  پرداخته میدشمنان  ی هافتنه یسازیآن در خنث  ري تاثو   ن ياربع  ییماي راهپ 
  ی م ي و عظ  یون ي لي م  ش یهمابعنوان    ن ي اربع   ییماي راهپ  :مسلمانان  جي بس  یقدرت باال  ش ینما*  

که   است  جهان  مسلمانان  و  از  همبستگی  بس وحدت،  نما  جيقدرت  به  را    شیمسلمانان 
  ون يلي م  20اجتماع بشری با حضور    ن یبعنوان بزرگتر  ی ن ي حس  ن يتجمع اربعگذاشته است. »

برد فرهنگ  تعبای دارد که میو رسانه  یزائر چنان  از  با عنوان    ري توان  برای آن  منحصری 
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ميليونی    (.395  :1400  مبر،ي )س «  کرد  ادی  ن ي اربع   یپلماسید بسيج  و  از    ینماداین  بصيرت 
  ی اي قوّت را امروز دن   قیاز مصاد  ی کو در واقع »ی  دآییبه شمار م  مسلمانان  ی اسالم  یداري ب

است؛ وَ اَعِدّوا لَهُ  مَا اسَتطَعُت  مِن قُوَّۀ.   ن ياربع  ییماي و آن، راهپ   کندی دارد مشاهده ماسالم  
است    یمقاومت اسالم  است، قوّت جبهه  قتيقوّت اسالم است، قوّت حق  ن ياربع  ییماي راهپ 
به سمت    ن،يبه سمت کربال، به سمت حس  افتندیراه م  یون ي لي م    ي جور اجتماع عظ   ن ی که ا

و   افتخار فداکارقلّه  با  و شهادت که همه  یاوج  بگ  دی آزادگان عال   او درس  از  رندي از   .
اربع که  ه   اوّل  اهمّ  ین يروز  آمد،  هم  ن ي اربع   ن ي اوّل  تّيبوجود  اهمّ  ن ي به  بود.    ت يّ اندازه 

ا  ِنياربع رسانه  ن یاوّل  که  اس  بود  عاشورا  )پُرقدرت  با  21/7/1398رهبری،    اناتي بت«   .)
در    یت يحضور فرامل»  حدود کردن شرکت کنندگانبرای م  یغرب  یکشورهاوجود تالش  
پياده جذاب   یک ی  ني اربع   روی مراس   مسائل  تمام  ستا  یاز  در    ی خبر   یهاگزارش  یکه 

پررنگ    یبه قدر  یت ي حضور فرامل  ن ی خورد ابزرگ به چش  می  دادیرو  ن یمخابره شده از ا
ب اتباع  از حضور  آمارها  که  ا  80از    ش ي است  در    «دارد  تیحکا  دادیرو  ن ی کشور جهان 

  (. 112: 1395ی، و اشکور یقند)
وحدت    ییهمگرا  * )و  سن   عهي شمسلمانان  اربعين    :ی(و  و  موجب  راهپيمایی  همدلی 

شرکت اهل    .شده است  مراس   ن یاتر  هر چه با شکوه  یبرگزاربرای    یو سن  عهي وحدت ش
  دعا م  ن یبر ا  یگواه   ،اقدر عرشيعه    از زائران  آنهاخالصانه    ییرایمراس  و پذ  ن ی تسنن در ا

تفرقه    جادیا  یدشمن برا  هایگزاف و توطئه  یهانهیصرف هزشک این همدلی،  بی  .است
سن  عهي ش   ن ي ب تأث  یو  تحت  است.  ري را  داده  اشاره    قرار  آن  به  نيز  انقالب  رهبر  که  مطلبی 

اربع   ،دیشما مالحظه کرد  ،امسالداشته است: »   انسان در کنار ه    ها ونيلي م  ی ني حس   ني در 
نبود،   عهي البّته مخصوص ش -ها  از مسلمان  یجمع  کی  ي حرکت عظ  ن یقرار گرفتند؛ خود ا

بودند  هایسّن دن   -ه   در  پ  اي که  تعظ   داي انعکاس  تجل    يکرد،  را    لي کردند؛  آن  کردند؛ 
آ  ییگردهما  ن یتربزرگ حساب  به  (. حضور  19/10/1393رهبری،    اناتي ب)  « وردندعال  

پيادهفرقهکشورهای اسالمی از مذاهب و   ساز  روی اربعين زمينههای گوناگون در مراس  
رهبر   که  است  مذهبی  اختالفات  ایجاد  در  دشمن  توطئه  و خنثی شدن  مسلمانان  وحدت 

  اد یمناسبت    به   دان یو الزم م  دان  یمناسب م  جا ن يمن همانقالب نيز به آن تاکيد دارند. »
مه    اري آزمون بس ن یعراق که در ا ریااز دولت عراق، ملّت عراق، عش  ،ياز آن اجتماع عظ

  ی بيعج  نشان دادند، تشکّر کن . حادثه  یکردند، خدمت کردند، کَرم و بزرگوار  یفداکار
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خود    الي به خ   تيباسالم و دشمنان اهل  نان راه را دشم  ن یکربال. ا   ن يامسالِ اربع  بود حادثه
ها در کنار ه   جس   یحتّ   ی اتّفاق افتاد! وقت   یمي چه حرکت عظ   دي ني مسدود کرده بودند. بب 

م پ  نجور یا  رد، ي گیقرار  باشکندیم  داي انعکاس  ه   با  ما  اگر    ، ی اسالم  یکشورها   ،ي. 
ش  یسنّ   -مسلمان    یهاملّت تش   عهيو  و  تسّنن  مختلف  فِرَق    شان یهادل  گریکدیبا    -  عّيو 

به   نسبت  باشد،  باشند، سوءن  گریکدیصاف  نداشته  به    تيّ سوءظن  باشند،   رگیکدی نداشته 
اسالم درست خواهد    یبرا  ی خواهد افتاد؛ چه عزّت  یچه اتّفاق   ا ي در دن   د ي ن ياهانت نکنند، بب 

ا (.  1393/ 19/10  رهبری،   اناتي ب)  شد! وحدت؛ وحدت  مد  رانیوحدت  با  عراق   تیریو 
ميان    یافکن اختالفهای دشمن برای  طرحبا وجود  اربعين نيز    مراس   یبرگزاردر  مشترک  

و  مردم    اني ممستحک     یونديپ  ن،ي اربع   ییماي مشترک راهپبرگزاری ،  دو ملت ایران و عراق
که یکی دیگر از کارکردهای این مراس  در ایجاد    است  ایجاد کرده  و عراق  رانیادولت  

 آید.وحدت به شمار می
شعار*   با  اختالفات  الحس»  حل  اربعين  جمعنای  ن يحب  راهپيمایی  در  ز«:  زائران   ر یهمه 

  حب "  شعاراند و  هشد  جمع  )ع(  ن يبخاطر محبت امام حس  گیهمی هستند و  ن يپرچ  حس
اعتقاد   "جمعنا ی  ن الحسي وحدتبه  و  قلبی  بين    بخش ی  لذا شده    لیتبد  انیماي راهپدر 

را بر پایه همين اعتقاد، کنار    یو نژاد  یو مل  یمذهب  ،یقومهای  راهپيمایان تمامی اختالف
ی اسالمی ایجاد اختالفات مذهبی  های بيداراند. از مهمترین آسيبگذاشته و ه  صدا شده

مراس    در  اعتقادی  شعار  این  اما  دارد؛  قرار  غربی  کشورهای  کار  دستور  در  که  است 
آسيب این  کردن  خنثی  در  اثرگذار  عامل  یک  بعنوان  میاربعين  شمار  به  رهبر  ها  آید؛ 

ز ه  در  امرواند: »انقالب نيز با در نظر گرفتن این موضوع به حقيقت این شعار اشاره کرده
  ک ی   ن،يحرکت اربع  ن یحاک  است، ا  تیّکه بر بشر  ییاهوي و پُره  غاتي پُرتبل  دهي چ ي پ  یاي دن
و    ادیفر چن  همتایب  رسانه  کیرسا  د  یزي چ   ن ياست.  ندارد  دن  گریوجود  ااي در    نکه ی: 
م  هاوني لي م راه  از    افتند،یانسان  فقط  کشورها  کی  ایشهر    کینه  از  ]بلکه[    ی کشور 

ن فِرَق مختلف اسالم  یاسالم  فرقه  کیاز    فقط  همختلف، و    ان یاد  یبعض  یو حّت  ی]بلکه[ 
ایاسالم  ري غ حس   ن ی .  بدرست  یني وحدت  شما  »الحسدي گفت  ی]است[.    قتاً يحق  جمعنا«،ی  ن ي : 
ها با هزاران گام در راه دل  ن ی. اکندیرا درست م  یمي اجتماع عظ  ن ي جور است؛ حس   ن یا

م  م  کنند،یاست، همه حرکت  به سمت آن معدن و سرچشمهاف یهمه راه  و    تیّمعنو  تند 
ا  یآزادگ دن  نیو  ر   به  م  یِمادّ  ی اي را  اکشندیامروز  و  روزشاء ان  ن ی .  بابهاهلل    ی ستیروز 
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ب ب  یشتري حرکت  گسترش  و  ب  داي پ  یشتري بکند  عمق  البّته  و  پ  یشتري کند،  «  کند  داي ه  
 . (21/7/1398رهبری،  اناتي ب)

برای راهپيمایا بودن  راهپيمایان موجب  ن مه  * مسلمان  اعتقاد راسخ در  این  مليت:  از  تر 
رغ  داشتن زبان، نژاد و مليت متفاوت، همگی با هدفی مشترک تحت لوای  شده تا علی

یکپارچگی   و  یکرنگی  مراس   این  کارکردهای  از  یکی  لذا  شوند؛  جمع  حسينی  پرچ  
راس  است که رهبر  مسلمانان است که ناشی هدف مشترک راهپيمایان در برگزاری این م

به این مطلب تاکيد کرده نيز  »اانقالب  شرکت    ن ياربع   یی ماي ها کشور در راهپ ز دَهاند که 
مستحک     یوندهاي پ  ییمايپراه  ن ی در ا   ي کنی  سع   شوند،یمردم عراق م   هماني و م  کنندیم
  ، یو سّن  عهي ش  ن يب  وندي پ  ،یعراق   ري و غ   یعراق   ن يب  وندي پ   ؛يکن  شتري برادران مسلمان را ب  ن ي ب
  ت یآ  وندهايپ  ن یسعادت است، ا  هیما  وندهاي پ  ن یعرب و فارس و تُرک و کُرد؛ ا  ن ي ب  وندي پ

 (.  27/6/1398 رهبری،  اناتي ب ) « رحمت پروردگار است
ای غرب و تالش برای با وجود تحری  رسانه  :شدن اسالم  یعامل جهان  ن ياربع  ییماي راهپ *  

روزافزون جمعيت حاضر در این مراس  از    عدم انعکاس مراس  اربعين هر ساله شاهد رشد
اجتماعی   بزرگترین  به  تبدیل  که  آنجا  تا  هستي   دیگر  ادیان  حتی  و  مختلف  کشورهای 

ه     تریشد و جهان  یجهان   ن ياربعشده که ابعاد سياسی و اجتماعی در سطح جهانی دارد. »
ا شد؛  حس  ن ی خواهد  از    ی علبن ن يخون  بعد  که  م  1400است  دارد  و    جوشدیسال 

  انات ي ب)  عاشورا است  امي همان پ   ن ی ا  شود؛ یتر مروز زندهروزبه  شود، یتر مروز تازهروزبه
باعث    ؛(27/6/1398رهبری،   موضوع  اتحاد    وحشتاین  از  اربع   مسلماناندشمنان    نيدر 

 شده و دائماً در تالش برای ایجاد وقفه در این حرکت عظي  هستند.
 

 
 
 
 
 
 
 



 1401زمستان |  43شماره  | 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 62

 ن ی اربع ییمایعوامل بیداری اسالمی در راهپ صیفی های تو آماره  -2جدول شماره 

ف
ردی

 

 ه آمار
 بیداری اسالمی واملع

 نما میانه ن یانگیم
 انحراف 
 معیار

 589/0 5 5 74/4 راهپیمایی اربعین عامل جهانی شدن اسالم 1

 572/0 5 5 71/4 ( وحدت شیعه و سنی )  و وحدت مسلمانانگرایی هم 2

 597/0 5 5 66/4 "یجمعنا حب الحسین"حل اختالفات با شعار  3

 854/0 3 3 40/3 عدم تفاوت ملیت، زبان و نژاد  4

 526/0 5 5 77/4 ن یدر راهپیمایی اربع انیع یوحشت دشمن از اتحاد ش  5

 786/0 5 5 56/4 )عج( ی امام مهد امیساز  ق نهی زم  نیراهپیمایی اربع 6

 720/0 5 5 64/4 قدرت بسیج مسلمانانراهپیمایی اربعین نمایش  7

 803/0 5 5 61/4 مسلمان بودن برای راهپیمایان مهمتر از ملیت  8

 554/0 5 5 67/4 در راهپیمایی اربعین  شناسیبصیرت و دشمن 9

 582/0 5 5 72/4 انیمایراهپ  ی)عج( آرزوی عدالت و ظهور حضرت مهد  10

 654/0 8/4 8/4 54/4 )میانگین( عوامل بیداری اسالمی  شاخص 

 های مرتبط بر اساس آماره   مستقل   ر ی وابسته و متغ   ر ی متغ   برای   نباطی های است یافته 
گویه  -الف برای  محاسبات  این  درونی(:  سازگاری  )ميزان  روایی  به  بررسی  مربوط  های 

گونه  آمده است. همان  3مستقل بصورت جداگانه در جدول شماره    ري متغمتغير وابسته و  
می مشاهده  برای  که  کرونبا   آماره  مقدار  وابسته(  شود  )متغير  اسالمی  بيداری  عوامل 

آماره  0/ 820 برابر    Fو  برای    234/ 519نيز  و  )متغاست  اربعين  راهپيمایی  (  مستقل  ري ابعاد 
در سطح     249/159و    0/ 887 معنی  9/99که  محاسبه  درصد  آلفای کرونبا   هستند.  دار 

  ی خط  طه براز  به منزلة احرا   Fآماره داری  و معنی  شده برای متغيرها نزدیک به یک است 
متغيرهاه یگو  اني م دو  این  برای  دهنده  تشکيل  روایی    ، ستا  ی  و  درونی  سازگاری  لذا 

  ها بسيار مطلوب بدست آمده است.ها برای سنجش شاخصگویه

 مستقل  ریوابسته و متغ  ری متغ یبرا روایی محاسبات   -3شماره   جدول

 آلفای کرونباخ  F آماره داری سطح معنی  تعداد گویه 
 آماره 

 متغیر

 عوامل بیداری اسالمی  820/0 519/234 000/0 10

 ابعاد راهپیمایی اربعین 887/0 249/159 000/0 30

 جمع 40
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اعتبار سازه گویه 4در جدول شماره  اعتبار سازه:    -ب بررسی  با  های سازنده شاخص ،  ها 

عامل تأیيدی در روش آماری تحليل  مستقل محاسبه وابسته    ري متغ برای    1رویکرد  شده    و 
نمونه  کفایت  کفایت    2است. شاخص  از  نشان  که  است  یک  به  نزدیک  متغير  دو  هر  در 
گویه داده  ماتریس  تست  مطلوب  همچنين  دارد.  عاملی  تحليل  روش  در  استفاده  برای  ها 

بارتلت احتمال    کرویت  به  آماره  این  برای  معنی  9/99نيز  ارقام  درصد  است.  شده  دار 
ها برای شاخص مورد  کند که کليه گویهها ثابت میبدست آمده از واریانس بين شاخص 

نمونه معنینظر دارای کفایت  مناسب و  از  گيری  تعيين شده  داری هستند. چون واریانس 
مثال   برای  است.  بوده  مطلوب  بسيار  )شاخص(  نهفته  بعامل   10با    یاسالم  ی داري عوامل 

 59/26گویه به واریانس  30با نيز ابعاد راهپيمایی اربعين درصد و  61/44گویه به واریانس 
  های تشکيل دهنده از متغير نهفته خود است.درصد، حاکی از پوشش مطلوب گویه

 مستقل  ریوابسته و متغ ریمتغ  یاعتبار سازه برا -4جدول شماره 
 واریانس بین تعداد گویه 

 شاخص )درصد( 
 سطح 

 داری معنی 

 شاخص کفایت نمونه
KMO 

 آماره 
 شاخص 

 ی اسالم  یداری عوامل ب  869/0 000/0 61/44 10

 ابعاد راهپیمایی اربعین 877/0 000/0 59/26 30

 جمع   40

 ی  ونیبا روش رگرسبررسی فرضیات تحقیق و متغیرها،  
گيری  شکلوابسته ) تبيين مدل متغير    یبرا  یونيرگرس، خروجی روش  5در جدول شماره  

 نمایش داده شده است.  عين(ستقل )ابعاد راهپيمایی اربم  ري ( و متغعوامل بيداری اسالمی

 فرضیات تحقیق  -الف
ها رق   این آماره در سایر مدل ني انگ ي مو  ( است01/75) رق کلی تحقيق،  در مدل Fآماره 
 ني ب  درصد  9/99در سطح    یداریو معن  ینشان از ارتباط خط  یبطور کل که    ( است24/46)

بيداری اسالمی(  یري گ شکل)   وابسته  ري متغ متغ  عوامل  .  دارد  (راهپيمایی  )ابعاد  لمستق  ري و 

 

1. Factor Analysis 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 
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است یعنی این رابطه در مدل    دار بودهیمعن   قي تحق  یهامدل  تمامیآماره در    ن یاهمچنين  
عراقی(   و  )ایرانی  مليت  و  متاهلين(  و  )مجردین  تاهل  وضعيت  زنان(،  و  )مردان  جنسيت 

آمارهمعنی است.  کل(   (BETAبتا  دار  مدل  راهپيمایی   قي تحق   یدر  ابعاد  قسمت  در    و 
( است71/0)  رق (   مستقل  ري متغاربعين  رق     ن ي انگي م  .(  در ردیف آخر جدول   74/0آن 

دار بين متغير وابسته و مستقل دارد.  است که این رق  نيز در مجموع نشان از ارتباط معنی
شکل و  اربعين  راهپيمایی  ابعاد  بين  رابطه  وجود  فرضيه  محاسبات  این  عوامل  گيری  لذا 

 رساند. اثبات میرا به بيداری اسالمی 
ها و کسانی که دو تا سه بار و های مردان، عراقیهای وضعيت اقتصادی در مدل* آماره

توان چنين  داری ندارند. در واقع میاند، تأثير معنیچهار تا پنج بار در مراس  شرکت کرده
شکل در  اقتصادی  عامل  مجموع  در  که  گرفت  چندان نتيجه  اسالمی  بيداری  گيری 

 نبوده است. اثرگذار

 سایر نتایج آماری مهم درباره متغیرهای تحقیق   -ب
با عنوان مدل کلی تحقيق آمده است؛ ضریب همبستگی    1در ردیف   جدول، محاسباتی 

برابر   وابسته  و  مستقل  متغيرهای  رق     71/0ميان  با  تعدیل شده  و ضریب  نشان    %51است 
توسط متغيرهای فردی و ابعاد ی  عوامل بيداری اسالمدرصد تغييرات متغير    51دهد که  می

می داده  توضيح  اربعين  برابر  راهپيمایی  رگرسيونی  ثابت  مقدار  به    79/1شود.  که  است 
بيداری اسالمی در پاسخگویان بدون دخالت دادن هيچ   این ميزان از عوامل  معنی وجود 

ویژگی  بين  در  است.  مدل  در  مستقلی  معنیمتغير  رابطه  فردی  وجود  های  سن  در  داری 
و   مستقي   ارتباط  بسيار ضعيف و در تحصيالت  این رابطه  اقتصادی  اما در وضعيت  دارد 

گيری عوامل بيداری اسالمی، این متغير اثرگذار نيست و  داری ندارند یعنی در شکل معنی
 اند.راهپيمایان با هر سطحی از تحصيالت، عوامل بيداری اسالمی را کسب کرده

در س3و    2در ردیف   متغير جنس  در  ،  و همانگونه که  وارد شده  مدل  به  اسمی  طح 
بتا اربعين مالحظه می (BETAمقادیر  ابعاد راهپيمایی  برای  و  (  این عامل در مردان  شود 

دار و تأثير این متغير  /.( که نشان از رابطه معنی73/. و  71زنان مقدار نزدیک به ه  دارد ) 
دارد. این آماره    بيداری اسالمیعوامل    یرگي شکل  یعنیوابسته    ري متغدر هر دو جنس بر  

 نشان از عدم تفاوت شکل گرفتن عوامل بيداری اسالمی در زن و مرد دارد. 
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ریف   در  ثابت    5و    4*  مقدار  که  شده  کنترل  مدل  در  تأهل  وضعيت  متغير  جدول، 
  زان ي م  ن ی وجود ا  ی که به معن   ( است87/1( بيشتر از مجردین )95/1رگرسيونی در متأهلين )

ب  عوامل  پاسخگواز  در  اسالمی  متاهل    انیيداری  و  ه مجرد  دادن  دخالت    ر ي متغ  چي بدون 
   مستقل در مدل است.  

ردیف  در  مليت  کنترل  با  رگرسيونی  مدل  ثابت    7و    6های  *  مقدار  است.  شده  اجرا 
عراقی  در  )رگرسيونی  ایرانی15/2ها  از  بيشتر   )( این  60/1ها  است.  ثابت  (  مقدار 

ذ وني رگرس داشتن  از  نشان  بدون ی،  اسالمی  بيداری  عوامل  از  قبولی  قابل  مقدار  و  خيره 
عراقی در  دیگر  عوامل  می دخالت  بنظر  است.  ایرانيان  و  اکثریت  ها  بودن  شيعه  رسد 

 جمعيت و داشتن زمينه مذهبی، یکی از دالیل این امر است. 
، تعداد دفعات حضور راهپيمایان در مدل رگرسيونی کنترل شده 11تا    9های  * در ردیف

در افرادی است که اولين بار به  (  لیتعد  نيي تع  بیمدل )ضر  ینيي قدرت تب است. باالترین  
(. موضوع بسيار مه ، افزایش مقدار ثابت رگرسيونی با حضور  0/ 55اند )راهپيمایی آمده

بار حضور در راهپيمایی   بيشتر در راهپيمایی است. این مقدار برای اولين  ، 615/0هر چه 
آیند، بيش از بقيه و  و برای افرادی که هر سال می  1/2چهار تا پنج بار    ،38/2دو تا سه بار  
مقدار   می  17/2به  نشان  ارقام  این  در  است.  راهپيمایی  در  دفعات حضور  تعداد  که  دهد 

روش   با  آماره  این  نهایت،  در  و  است  تأثيرگذار  اسالمی  بيداری  عوامل  ذخيره  داشتن 
)شرکت جمعی  رفتار  تکرار  اثرگذاری  شکل  علمی  افزایش  در  راهپيمایی(  گرفتن  در 

رساند. این یافته از بهترین نتایج این پژوهش است و  عوامل بيداری اسالمی را به اثبات می
گيری عوامل بيداری  ریزی برای حضور هر چه بيشتر راهپيمایان به جهت شکللزوم برنامه 

ربی نيز به اثرات شرکت  رساند. نکته قابل توجه آنکه کشورهای غ اسالمی را به اثبات می
ای و برگزاری مراس ، اند و در انعکاس رسانهدر راهپيمایی برای بيداری اسالمی پی برده

 کنند.کارشکنی می
آماره  تأثيرات  کلی  ميانگين  ردیف  *  در  مدل،  متوسط    13های  است.  شده  مشخص 

مدل برای  تعدیل شده    74/0ها  ضریب همزمان  مطل  55/0و ضریب  دو  هر  وب  است که 
مستقل در    55شوند و دست ک   تلقی می متغيرهای  توسط  وابسته،  متغير  تغييرات  درصد 
( -006/0تاثير ميزان تحصيالت منفی بوده )  شود.های اجرا شده توضيح داده میکليه مدل
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نشان می اسالمی دست  و  بيداری  عوامل  به  تحصيل  از  هر سطحی  با  راهپيمایان  که  دهد 
 اند. یافته

مقدا رگرسيونی  ميانگين  ثابت  و    70/1ر  مليت  تأهل،  جنس،  دادن  دخالت  با  و  بوده 
دفعات حضور؛ در جدول مشخص شده است و مقدار آن تنها در زنان و افرادی که اولين  

مراس  شرکت کرده در  میبار  نشان  ميانگين  رق   در مجموع  اما  است  کمتر  دهد که  اند 
که باالترین توافق است    5از نمره   7/1ن  اگر هيچ متغير دیگری نباشد، بطور متوسط به ميزا

بدون دخالت هيچ   بيداری اسالمی  یعنی عوامل  وابسته  متغير  ميزان،  این  به  و  کسب شده 
 عاملی وجود دارد که این بسيار مطلوب است. 

واتسن دوربين  رق     1آماره  تحقيق،  کلی  مدل  مدل  60/1در  کليه  در  همچنين  ها  و 
  گر یکدی مستقل از    یرهاياستقالل مطلوب متغ  یبه معن  وبوده  در حد قابل قبول    مطلوب و

دهد، پسماندها به  وابسته نيستند و اختالف ارزش واقعی  و به لحاظ آماری نشان می   است
 بينی شده زیاد نبوده است.  و ارزش پيش 

و تعداد دفعات حضور در راهپيمایی در    تي تاهل، مل  و بتا با کنترل جنس،  Fارقام آماره  *  
در سطح    یداریو معن   یاز ارتباط خط  ی دهد و حاکیرا نشان م  ی داریابطه معنر  زي مدل ن

 .استعوامل  ن ی با دخالت دادن ا یمستقل و وابسته حت ري متغ ن ي ب 9/99

 

 جویی در فضا، این آماره در جدول قيد نشده است. به دليل صرفه .1
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 گیرینتیجه
انجام شده، فرضيه کلی تحقيق یعنی وجود رابطه معنی  به محاسبات آماری  دار،  با توجه 

و شکل اربعين  راهپيمایی  ابعاد  اسالمی  گيری  بين  بيداری  اثبات  عوامل  به  راهپيمایان  در 
راهپيمرسيد.   در  حضور  دفعات  ذخ تعداد  داشتن  در  اسالمی    رهي ایی  بيداری  عوامل 

 گيری بيشتر شکل  موجب)شرکت در راهپيمایی(    یتکرار رفتار جمع  یعنیاست    رگذاري ثأت
اسالمی   بيداری  کهمی عوامل  بهتر  افتهی  ن ی ا  شود  است  ج ینتا  ن یاز  نشان    پژوهش  که 

در بيداری    توانددهد، شرکت مسلمانان از کشورهای مختلف در راهپيمایی اربعين میمی
آنها موثر باشد و تکرار شرکت در مراس  نيز موجب تقویت و استحکام وحدت و بيداری  

 در مسلمانان شود.
بيداری  با  ن ياربع ییمايراهپ ابعاد  ی تعامل مفهوم  ،پژوهش  ن ی در ا دیجد ی از دستاوردها
است    نتایج تحقيق به روشنی بيانگر این مطلب  است. های رهبر انقالب  اسالمی و دیدگاه

است  نياربع  ییماي راهپکه   پا  توانسته  بيداری  پيام  ه یبر  از  عواملی  عاشورا  نهضت  های 
اسالمی را در بين راهپيمایان شکل دهد و حاضران در مراس  را متحد و یکپارچه سازد؛  
این موضوع در مقابل ایجاد تفرقه و اختالفات مذهبی دشمن قرار دارد لذا برگزاری این  

تقویت   ضمن  آسيبمراس   با  اسالمی  تقارن  بيداری  است.  نموده  مقابله  آن  های 
و  دیدگاه سياسی  به کارکردهای  ایشان  توجه  به جهت  پژوهش  این  با  انقالب  رهبر  های 

برنامهبين  که ضمن گوشزد  است  مراس   این  به  المللی  اختالفات  ایجاد  برای  دشمن  های 
گيری عوامل بيداری اسالمی  لروی اربعين در ایجاد وحدت و شکنقش موثر  و مه  پياده

 تایيد دارند.  
شدن اسالم،    یجهانبرخی عوامل مه  بيداری اسالمی در راهپيمایان اربعين عبارتند از:  

)ش  ییهمگرا مسلمانان  وحدت  سن   عهي و  شعار یو  با  اختالفات  حل  الحس"  (،    نيحب 
و   رتي بص  ،تي مسلمان بودن بر مل  تي مسلمانان، ارجح   جي بس  یقدرت باال  ش ی، نما"جمعنا ی

ش  ،یشناس دشمن  اتحاد  از  دشمن  مل  ان،ي عيوحشت  تفاوت  نژاد.تي عدم  و  زبان  طبق    ، 
های پژوهش، تمامی این عوامل مورد تاکيد رهبر انقالب  توضيحات بخش نظری و یافته

داشته اشاره  آنها  به  مختلف  بيانات  در  و  و  بوده  پژوهش  این  مشترک  وجه  بعنوان  و  اند 
 آیند. روی اربعين بشمار میره پيادههای رهبری دربادیدگاه
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 دهاپیشنها
اربعين   راهپيمایی  اینکه  به  توجه  شکل  ی مي عظ  یهات ي ظرفبا  بيداری    یري گدر  عوامل 

می  اسالمی  توصيه  نهادهای  سازمانشود  دارد  و  برنامه  ختلفمها  و    یهایزیربا  کوتاه 
ی بردارند. همچنين  های موثردر جهت تسهيل حضور مردم در این مراس ، گام بلندمدت  

المللی بيداری اسالمی، حتی المقدور برای حضور مسلمانان سایر های بين با توجه به جنبه
و   اسالمی  بيداری  عوامل  معرفی  و  شناخت  با  پذیرد.  صورت  اقداماتی  نيز  کشورها 

میآسيب انتظار  پژوهش،  این  در  آن  تصمرود  های  برنامه  ماتي از    موجب که    ییهاو 
آنها در نظر گرفته    تیتقو  برای  ییهابرنامهو در مقابل،    زي پره  شوندامل میاین عو  في تضع 
   .شود
گستردهپژوهش   شودیم  شنهاد ي پ روشهای  با  با  تری  کيفی(  و  )کمی  ترکيبی  های 

متنوع،  دخالت دادن راهپيمایان سایر کشور نتایج  تا ضمن کشف  انجام شود  نمونه  در  ها 
 يز برخوردار شوند. تحقيقات از قدرت تعمي  باالتری ن

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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