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بر اساس فهم نظام مناسک زیارتی بررسی پتانسیل و بسترهاي 
 روي اربعین کنندگان در پیاده معنایی مشارکت

  

  2رضیه شهریاريدکتر م و 1کریم رضادوستدکتر 
  

  9/12/1400 پذیرش: ریختا    28/7/1400 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
هاي اجتماعی  اجتماعی چندبعدي است که در برساخت  اربعین پدیده روي پیاده

ها، محیط زیست و  سیاست، هویت، تعامل و یا تقابل هویتداراي ابعادي چون  ایرانی
 هاي کیفی است که با استفاده از نوع پژوهش  این مطالعه. لذا هاي اجتماعی است آسیب

روي شرکت  ی که در پیادهزائران نظام معناییجهت فهم بنیاد  وش نظریه دادهاز ر 
از   گیري هدفمند و با استفاده است. بدین منظور با روش نمونه  شدهاند انجام  داشته

 21اشباع نظري   آوري شد و تا رسیدن به ها جمع روش مصاحبه نیمه ساختاریافته داده
گرفتند.  مورد بررسی قرارامل منطقه مرزي چذابه میدان تحقیقی شدر  از زائراننفر 

 مند کوربین و هاي نظام رویهاز   ها با استفاده براي دستیابی به عوامل، تحلیل داده
است. تجزیه و   مفاهیم و شکل دادن به نظریه کدگذاريربین انجام شد که شامل وک

ها منجر  ها و زیرمؤلفه گذاري باز، به شناسایی عوامل اصلی، مؤلفهکدها در  تحلیل داده
 مقوله مرکزي پژوهش که هاي مصاحبه حاکی از آن است تدقیق در یافتهشد. 

بر باشد.  می »ساخت دوباره خود جهان رقیب مدرنیته و روي اربعین نمود زیست پیاده«
روي اربعین را به مثابه یک فرصت  کنندگان، پیاده هاي پژوهش مشارکت اساس یافته

کنند که قابل توضیح با نظام تناسب اهداف و وسایل در  درك می براي خودسازي
روي با ادعیه و ذکر سعی  چارچوب متداول عقالنیت ابزاري نیست. در جریان این پیاده

توانند از این فرصت براي  بر پاالیش خود دارند و معتقدند ملت ایران و عراق می
   خودسازي معنوي استفاده کنند.
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  مسأله یانب و دمهمق
ها و نژادهاي مختلف و از اقشار،  هایی از سراسر جهان با ملیت انسان اجتماع گسترده 

اي از  ه نمونهتوان آن را به مثاب هاي اجتماعی گوناگون که در واقع می ها و منزلت پایگاه
هاي مختلف فضائل اخالقی همچون از خود  جامعه بشري دانست، در کنار نمایش جلوه

گذشتگی و ایثار، صبر، یاري به هم نوع، محبت و عطوفت و صدها خصلت واالي انسانی 
 رمانآ گیري یک فراجنبش اجتماعی در سطح جهانی است که بشریت را بهنشان از شکل

مبناي عقالنیت  ند. این حرکت عظیم انسانی نه جنبشی است برخوا شهري عینی فرا می
ري بپردازند و نه ها در آن بر اساس محاسبه سود و زیان مادي به کنشگ انسان  ابزاري که

هدف و مبتنی بر احساس صرف و نه حرکتی ناشی از تضادهاي وار و بیحرکتی است توده
اي فطري خداجویی و حق، به همین طبقاتی. بلکه خیزشی است جهانی براي پاسخ به ند

و به واقع نسخه  جهت راهپیمایی اربعین پلی است میان درونگی و بیرونگی انسان مدرن
ثیر أابعاد سازنده و معنوي ت  هاي انسان معاصر است. چرا که دهنده بیماريشفابخش و التیام

 مذهبی که ها شیعه در مناسکی سیاسی و آن در خودسازي، همدلی و همبستگی میلیون
کننده هویت آنان در تندبادهاي معنویت گریز و به دور از هویت انقالبی است؛ تحکیم

بعین، هاي مختلف جهان و حتی مذاهب متفاوت در مراسم ار حضور زائران حسینی از کشور
کاهد. به  سنی و ... می ـعجم، شیعه  ـاي چون عرب  پایهتا حد زیادي از مجادالت بی

کند تا مفهوم امت به  و مذهبی در مراسم اربعین کمک می  ع ملی، قومیمعناي دیگر تنو
گیري گفتمان قه در جهان اسالم کاسته شود. شکلهاي تفر جاي ملت نشسته و از هزینه

انقالبی در برابر اسالم آمریکایی، پیوند و همبستگی تشیع ایرانی و عراقی و نیز   امت اسالمی
غرافیاي انسانی شیعه بخشی و امیدوراي به تحقق حماسه قدرت و نمایشی از ظهور ج

شناختی یی، از نتایج مهم در تحلیل جامعهبا الهام از فرهنگ عاشورا  تمدن نوین اسالمی
در   بخشی به حکومت اسالمیمشروعیت ربعین است. در بسیاري از تحقیقاتراهپیمایی ا

با تروریسم و  مللی و مبارزهالبستري براي قدرت نمایی بین المللی،جهت کسب پرستیژ بین
است. همچنین کسب هویت   سیاسی براي شیعیان بوده ـآمیز دینی تقویت بسترهاي صلح

هاي به نسبت پایین این سفر هر دو از عوامل بسیار مم  اجتماعی و دینی و همچنین هزینه
باشد، آنچه کشور عراق در حال حاضر در محقق ساختن آن  جذب مشارکت کنندگان می

روي اربعین،  پیاده کنندگان ایرانی دراز نظر بسیاري از محققان مشارکت است. و  فق بودهمو
(تورهاي زیارتی، سفرهاي تبلیغی، رویدادهاي  بندي چهارگانه گردشگري مذهبیدسته

) را شامل 2012( گروهی) مورد نظر نیمینن هسفرهایی با هدف کسب تجربدینی و 
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رو انجام دادن پژوهش ي این رویداد حکایت دارد. از ایناالهاي ب شود و این از پتانسیل می
شناختی آن و همچنین ابعاد مختلف و تأثیرگذار این حماسه، به ویژه  درباره مسائل جامعه

 تواند ارائهروي اربعین می آن، از دو بعد موضوعی و تحلیلی از منظر زائران پیاده  بعد مردمی
 .تري را میسر سازدکاملتبیین 
روي اربعین این حرکت عظیم انسانی نه جنبشی است بر مبناي عقالنیت ابزاري،  یادهپ

اساس محاسبه سود و زیان مادي به کنشگري بپردازند، و نه حرکتی  ها در آن، بر انسان  که
هدف و مبتنی بر احساس صرف، و نه حرکتی ناشی از تضادهاي طبقاتی،  وار و بی است توده

طلبی، بر پایه  براي پاسخ به نداي فطري، خداجویی و حق بلکه خیزشی است جهانی
حسینی از  اربعین بلندترین حد شور و عواطف و در اوج قله عقالنیت انسانی است. در

طرفی با کنشگران مواجه هستیم که رفتار و عمل آنها مهم است؛ و از طرفی دیگر با یک 
ها، نمادها، و  اي ویژه، ارزشساختاري داراي مقطع زمانی خاص، مکانِ مشخص، حال و هو

  ها از این کنش در ساختار دو گونه باورهاي خاص که همگی بیرونی و عینی هستند. توقع
ها، دوم، توجه به عنوان یکی از مصادیق فرصتق است: اول، انسجام و همبستگی بهاتفا

از یک ها. در مسیر پیش رو براي انجام دادن این تحقیق، ها و تضادها و کشمکش چالش
گرایی و ساختارگرایی را داریم، و از طرفی دیگر به لحاظ این  طرف تلفیق کنشگرایی، عامل

روي اربعین، چه  شود. این تحقیق دنبال این هست که، پیاده فرایند تضادگرایی هم دیده می
هایی را از نظر نماد، اعتقادات، بعد مناسکی و بعد کنشی و احساسی به دنبال دارد، و  فرصت

سازي براي ایجاد  هایی پیش روي هست. در ادامه زمینه چنین در این مسیر چه چالشهم
و  اربعین روي پیاده  هاي ایجاد شده توسط بعد مردمی هاي الزم در تقویت فرصت سیاست

از آنجا که  کند. ها و تهدیدهاي پیش روي این ساختار را بحث می کردن چالش  کم
کنندگان از هاي محلی و تلقی شرکت دین و نگرشافرهنگی و نم ـ هاي اجتماعی جنبه

هستند که در مطالعات این حوزه تقریباً نادیده   هاي مهمی حضور در این رویداد از مؤلفه
روي اربعین،  زیسته زائرین در پیاده هدر همین راستا، با هدف فهم تجرب اند. گرفته شده

عنوان کنندگان بهرگ را از زبان شرکتاین رویداد بزتوان ابعاد گسترده و معنا و ماهیت  می
هاي محرك  ها، عوامل و انگیزه ترین مراجع این پدیده توصیف و تفسیر نمود. زمینهاصلی

  کند سفر آنها داراي چه ماهیت و معناي است. زائران است که مشخص می
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  پژوهشپیشینه 
  کرد.  بنديمتوان در چند دسته تقسی اربعین را می  مطالعات انجام شده درحوزه

کربال و عاشورا و  هها و تفسیرهاي مرتبط با واقع اول که حول محور روایت هدست
 ؛ اباذري،1393هاي روایی دینی (شیرازي،  بر جنبهربعین هستند و تأکید آنها بیشتر ا

 امروزه بحث سیاسی  این تحقیقات که ه) و سیاسی است. از جمل1393 گلی زواره، ؛1393
دي و همکاران، که به تأسی از محم هتوان به مطالع تر است میررنگدر آنها بسیار پ

است و ابعاد سیاسی این پدیده را   پیمایی اربعین بازتعریف ژئوپلیتیک شیعه پرداختهراه
  ). 1396نژاد و احمدي، است، اشاره کرد (محمدي، سلیم تشریح نموده

اید از عاشورا و اربعین هایی که ب دوم به موضوعات اجتماعی و فرهنگی و درس هدست
اي از این دست البته مطالعات اجتماعی  ) که1393 (حسینی جاللی، اند آموخت پرداخته

تواند بیشتر محل توجه قرار گیرد. دسته سوم از مطالعات به حوزه گردشگري مذهبی  می
زیت هاي فرهنگی مذهبی از این م ایرانی بنا بر ماهیت و وجود ظرفیت  گردد که جامعه برمی

توان  امروزه می  ). اما آنچه که1388؛ مافی و سقایی، 1395برخوردار است (خوشخو و بد، 
 عنوان یک ابررویداد در حوزه گردشگري یاد کرد، رویداد اربعین است که چنداز آن به

سالی است بسیار مورد توجه جهانیان قرار گرفته و موجب بروز پیامدهاي آشکار در عرصه 
  .است ی شدهسیاسی و اجتماع

بررسی چگونگی و دالیل حضور و "نامه خود با عنوان در پایان ،)1397( انگوتی
 روي دهد پیاده است. نتایج نشان می  انجام شده "روي اربعین مشارکت زنان ایرانی در پیاده

گردهمایی شعیان مورد توجه بوده و حضور و مشارکت زنان در ترین  عنوان عظیمهب اربعین
رو که زنان نقشی محوري در خانواده و تی دوچندان برخوردار است؛ از ایناین آیین از اهمی

روي،  ها براي شرکت در این پیاده در تربیت فرزندان داشته و بنابراین واکاوي دالیل آن
  نماید.  ضروري می

انجام  "اربعین روي پدیدارشناسی تجربه پیاده"یقی با عنوان در تحق ،)1396فرهادي (
است. پژوهش حاضر، شرح یک پژوهش کیفی میدانی است که به تحلیل  داده 

پردازد؛ تجربیات زیسته زائران  ترین تحوالت مناسک دینی میپدیدارشناختی یکی از مهم
امروزه به دال مرکزي کشور عراق)،  -  1396حسینی (سال  اربعین روي ایرانی در پیاده

ها شامل مقوالتی  است. نتیجه تحلیل مصاحبه شناسی دین بدل شدهتحقیقات حوزه جامعه
ال، زائران  (پارسا)، زائران ایده همچون تیپ زائران حاجتمند، زائران گردشگر، زائران سنتی

ش تالشی بدین ترتیب، این پژوه باشند. گرا، زائران فضامحور میگرا، زائران مصلحتمناسک
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که با فرایندهاي تحلیلی و نظریات  اربعین روي پیاده  است در جهت خوانش و تفسیر علمی
 است. انجام رسیده  مکمل به

تشیع پساصدام و پایان سندرم حسرت جغرافیاي " رحمانی در پژوهش خود با عنوان
 هومیبودگی تاریخی تشیع از مف ضمن اشاره به محرومیت، رنج و اقلیت "مقدس در تشیع

برد. ارض مقدسی که مصداق تام و تمام آن در فرهنگ  به نام حسرت ارض مقدس نام می 
مند آن با سختیِ  از دوران عباسی تا صدام، زیارت حسرت  شیعی، کربالست. سرزمینی که

است. تا حدي که رحمانی از آن با تعبیر   تاریخی براي شیفتگان و شیعیان همراه بوده
یاب شدن دسترسی  ند. به نظرِ نویسنده باز شدن راه کربال و آسانک یاد می سندرم حسرت

بندي جدیدي در هویت شیعی  از میان رفتن سندرم حسرت و در نهایت صورت  ن، بهآ به
 .است  نامیده تشیع پساصدام منجر خواهد شد. همانی که رحمانی آن را
به  "منظري اجتماعی ها از ها و نادانسته دانسته" سلیمانیه در پژوهش خود با عنوان

هاي  روي اربعین دست یابد. از این روي به نادانسته از پیاده  شناخت چندجانبه و علمی
هایت هاي روند رو به رشد اربعین و در ن اربعین، تحلیل پیچیدگی  ها به اربعین، واکنش

 .پردازد کنندگان میچرایی افزایش تصاعدي مشارکت
ما اینک در  کند بیان می "واقعیت ژان بودربار حاد" پژوهش خود با عنوان امین در

 ها در خیال و تصورهاي غیر کنیم که به مدد تصویرسازي رسانه اي زندگی می جامعه
گیري از این  برد که هیچ نسبتی با واقعیت خارجی ندارند و با بهره می اي به سر واقعی

روي اربعین  ي درباره پیادها نظریه با ذکر مصادیق به بررسی انتقادي برخی تولیدات رسانه
رخداد معجزات غیبی یا  هاند. از جمله شایع پردازد که رنگ و بوي شایعه به خود گرفته می

 .کند آنها را بیان می حمالت تروریستی و ناکامی
این یافته رسید   به آلود ام به زیارت رنج دعوت شده"زاده در کتاب خود با عنوان رضوي

این نتیجه رسید که تجربه تعلیق امر   شناسی زیارت، به امعهکه پس از سیر و بررسی ج
و برانگیزانندگی عاطفی مناسک  عنوان مولد معناتجربه رنج مقدس به مادي و روزمره،

عنوان نیت شرکت در راهپیمایی ترِ هر یک، به هاي جزئی را به همراه زیرگروه جمعی زیارت
 .کند می ها استخراج و عرضه اربعین از محتواي مصاحبه

در تشریح رشد تصاعدي آمار  "اربعین ایرانی" در پژوهش خود با عنوان مظاهري
از   این نتیجه رسید که  برابر در طی شش سال) به 55روي اربعین (حدود  ها در پیاده ایرانی

گفتمانی،  هتفریحی، جاذب هنظر مظاهري مواردي نظیر جاذبه گردشگري مذهبی، جاذب
المللی از جمله علل این رشد است.  عی مانور قدرت شیعه، جاذبه بینسیاسی براي نو هجاذب
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او در نهایت در ذکر پیامدهاي این رشد هم به مواردي نظیر تغییر الگوي فرهنگ مذهبی با 
زایی  روي اربعین با عنوان جاماندگان، حساسیت داخلی پیاده هشد  ظهور نمونه مناسک کُپی

 ـ ها، تنازع گفتمانی درونی شیعه، تعمیق شکاف سنی ها و ملت سیاسی در بین دیگر قدرت
ایده و انذار   کند. پیامدهایی که همگی در دنباله شیعه و ایرانیزه شدن اربعین اشاره می

و در اینجا  فربه شدن مناسک شیعی اصلی مظاهري در مطالعات اجتماعی تشیع با عنوان
  اي است که لذا مناسک عرصه .است روي اربعین طور خاص فربهی و ایرانیزه شدن پیادهبه

عرصه تجربه و رفتار  عبارت دیگر مناسک نه صرفاًخورند، به ت به رفتارها پیوند میاعتقادا
ها)، بلکه جایی هستند که یکسري  اعتقادات و امور ذهنی (ایده  عرصه (پرکتیس) و نه صرفاً

اصلی   یگر مناسک عرصهعبارت دخورند. به عملی پیوند می باورهاي مذهبی به رفتارهاي
رها) هستند و نقشی کلیدي در برساخت امر دینی (هم در بعد رفتاري و هم در بعد باو

 هاي دینداري اقشار مختلف اجتماعی هستند (دورکیم، بندي یک مذهب و سبکصورت
). در کل محتواي آگاهی افراد از رهگذر حضور در مناسک ساخته 1383 :573- 578
کند. افراد در طی مناسک از حیات فردگرایانه روزمره، به جهان حیات  شود یا تغییر می می

شان  جدد پیدا کرده و موقعیت و وظیفهجمعی و وجدان جمعی و آگاهی جمعی پیوندي م
  ).1383: 513 کنند (دورکیم، را نسبت به جامعه در خود بازتولید و تقویت می

مان است و سؤال این است که (با ای ه هر ایمانی باور به رستگاري از را هنخستین ماد
تواند  دین به فکرت و باورها) معلوم نیست چگونه یک فکرت ساده می همنحصر کردن پدید

کارآمدي به بار آورد. فکر در واقع چیزي جز عنصري از خود ما نیست؛ پس  هچنین نتیج
آنها  هریش هایی باشد که تواند قدرتی به ما بدهد که برتر از قدرت چنین عنصري چگونه می

اش غنی باشد  هاي عاطفی از لحاظ هنر  در طبیعت ماست؟ چنین فکري هر قدر هم که
اش در این خواهد  قدرت همان بیفزاید؛ زیرا هم نخواهد توانست چیزي بر شور حیاتی طبیعی

هایی  اینکه نیرو  بود که فقط همان نیروهاي عاطفی موجود در ما را به حرکت در بیاورد، نه
دوست  هفزاید از اینکه ما چیزي را شایستافریند یا چیزي بر نیروهاي موجود بیتازه بی

شود که ما به صرف این تصور،  کنیم نتیجه نمی داشتن و مطلوب براي خودمان تصور می
از این چیز نیروهایی برتر از  خود را نیرومندتر حس کنیم؛ براي این کار الزم است که

 د ساطع شود و از این باالتر، ما نیز وسایلی داشته باشیم کهآنهایی که در خود ما وجود دارن
مان بیامیزیم و معلوم است  شده را به درون خود ببریم و با حیات درونی  ن نیروهاي ساطعآ

این نیروها کافی نیست؛ بلکه ضرورت   این مقصود فقط اندیشیدن به  که براي رسیدن به
قرار دهیم و در جهتی بچرخیم که در آن جهت  دارد که خود را در سپهر عمل آنها  حتمی
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توانیم حس کنیم در یک کالم الزم است که عمل کنیم. از این نظر،  تأثیر آنها را بهتر می
شود  اي که در کیش عبادي از آنها تشکیل می اعمالِ منظمِ تکرار شده هپیداست که مجموع

داند  است، می  ینی عمل کردهداب دآ تا چه حد اهمیت دارد. در واقع کسی که به واقع به
از نظر مؤمن دلیل   آرامش درونی، صفاي باطن و شوق که هاین تأثرات، برانگیزانند هکه هم

اند. کیش عبادي  بر صحت تجربی باورهاي وي هستند از آثار و برکات عمل به کیش عبادي
کند نیست؛  مینها ترجمان بیرونی پیدا آ ایمان از راه  که فقط دستگاهی متشکل از عالیمی

نها ایجاد و دوره به دوره تکرار آ ایمان و احساس دینی از راه  بلکه مجموعه وسایلی است که
  شود (همان). می
  

  مالحظات مفهومی
تواند  ي واحدي نمی اي است که هیچ نظریه گونه هاي اجتماعی به پیچیدگی پدیده

اضالع   قیقتی است کهي اجتماعی را تبیین نماید. اربعین ح طور جامع یک پدیده به
هاي  ري از نظریات و دیدگاهاهپیمایی اربعین بسیااست، لذا ر  اش گسترده وجودي
است، این که بیست میلیون نفر از جوامع و   را به چالش کشیده شناسان غربی جامعه

با یک هدف و در یک مسیر مشترك راهپیمایی داشته باشند، در  هاي مختلف فرهنگ
شایان ذکر این در این پژوهش از رهیافت گنجد.  و نظري غرب نمیفکري  قاموس مبانی

شود. در  ها در راستاي حساسیت نظري ارائه میشود و نظریه پژوهش کیفی استفاده می
از مبانی نظري و پیشینه تجربی بعد از اجراي فاز   اولیه بر آمده  تحقیق حاضر مدل مفهومی

  یابد.  کیفی توسعه می
 روي اربعین یکی از مسائل جذابی است که در تمامی مراسم پیادهحضور فراملیتی در 

خورد. این حضور فراملیتی  از این رویداد بزرگ به چشم می  هاي خبري مخابره شده گزارش 
مارها از حضور اتباع بیش از هشتاد کشور جهان در این رویداد آ  به قدري پررنگ است که

است (در   صورتی از مبادله ). دین باوري1395:112عظیم حکایت دارد (قندي و شکوري، 
شناختی نیست، منظور و معرفت  هاي ما منظور از دین، یک حقیقت کالمیتمام بحث

ن قائل هستند، مناسکی که آ  هایی که مردم به عقاید مردم، ارزش هایی بنام باورها و واقعیت
هاي دینی  و یا خصیصه اي که کارکردهاي دینی دارندکنند و نهادهاي اجتماعی عمل می

 معتقد هستند که یک کالن روندهایی وجود دارد که سبب شده سازوکارها و ؛دارند، است)
اي براي دین بیشتر شود یعنی شانس دین براي ورود به سازوکارهاي  هاي مبادله خاصیت

  .رود اي زیست اجتماعی انسانی باال می مبادله
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ن را شامل سه مرحله جدایی، آستانگی و ) با الهام از ون جنپ آیی1974( 1ترنر
اي (بارگاهی) است و آن را اي آستانه داند. ویکتور ترنر معتقد است زیارت پدیده پیوست می

مرکزي در عالم  هکند. اساس استدالل ترنر این است که نقطفرآیندي مناسکی تعریف می
  کند.زیارت توجه میطور خاص به بعد فضایی . لذا فرد بهزیارت فرد، مکان زیارت است

گوید زیارت تولد آرزوها و  شناسی زیارت می کتاب مردم هدر مقدم 2مورینیس
هاي انسان براي حل مشکالت و حلحلی از میان انواع راهاعتقادات است؛ آرزوها راه

ناپذیر نشدنی و درمان اعتقادات، و عقیده به قدرت ماورایی براي حل و درمان مشکالت حل
بریج،  ). استارك و بین2004، 3ت مظهر امر آرمانی و متعالی است (نورمنهستند. زیار

هاي  آوردن پاداش  کنند و آن را کوششی براي به دست عبادت را نوعی مبادله تلقی می
). در این معنا، عمل مناسکی 1387، 4دانند (همیلتون هاي دیگر می دلخواه در غیاب چاره
  رزوهاي خویش با توسل و تمسک بهآ  رسیدن بهجویی انسان براي  زیارت متضمن چاره

  اي دارند. العاده افرادي است که قدرت خارق
 هاي اجتماعی مختلف، به خاطر اینکه داراي، افراد در موقعیت5از نظر استارك

عنوان یک شخص ر دینداري خود و در تعریف خود بههاي متفاوتی هستند، دمحرومیت
). 1986 :223- 225 ختلفی از دینداري تأکید دارند (استارك،هاي و ابعاد م دیندار، بر جنبه

هاي  پیوند آنها با گروه هدورکیم نیز براین باور است که دینداري افراد با شدت و نحو
 ). استدالل وبر نیز این است که طبقات هر1383:289، 6(دورکیم اجتماعی ارتباط دارد

راین به تبع این نیازها و تجارب گوناگون، کدام داراي نیازها و تجارب متفاوتی هستند؛ بناب
 :80- 94 ،7(وبر کنند ها و تفاسیر دینی متفاوتی تمایل پیدا می گیري ها به جهتافراد و گروه

 دهد، به عقیده ). البته وبر دین و دینداري را به عوامل اجتماعی و مادي تقلیل نمی1922
یر دینی تأثیر بگذارند، محتواي اساسی او عوامل اجتماعی هر چقدر هم که بر تعابیر و تفاس 

). با اتکاء 91- 92 :گیرد (همان آن دین سرچشمه می هها و اصول اعالم شد دین از بشارت
 کدام از عوامل مذکور به نوعی در مواجهه توان نتیجه گرفت که هر ها می این دیدگاه  به

  ن تأثیر گذارند.آ  افراد با امر مناسکی زیارت و معنابخشی به 
                                                 
1 Turner 
2 Murray Nice 
3 Norman 
4 Hamilton 
5 Stark 
6 Durkheim 
7 Weber 
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ابعاد عینی و ذهنی دارد؛ بعد عینی   اماکن مقدس است که هیارت دیدار خودخواستز
مندي است. در حالی که نهادمندي زیارت حاصل انجام  زیارت متضمن نهادمندي و توجیه

مندي زیارت عمدتاً  مکرر عمل زیارت در چارچوب آداب و احکام معین مذهبی است، توجیه
است که در فضیلت و ثواب زیارت نقل شده و از طریق احادیث و روایاتی  هشامل مجموع

کند. بعد ذهنی زیارت  پذیر می فرآیندهاي پرورش و یادگیري اجتماعی زیارت را توجیه
شونده  بودن زیارت العاده  گاهی زائر از خارقآ  سازي معناي زیارت است که به متضمن درونی

  ).1391 (یوسفی و دیگران، انجامد و خضوع در برابر او می
زیارت) داراي سه ویژگی اصلی است: نخست اینکه  هدینی (در اینجا تجرب هتجرب

امر   )، دوم اینکه شخص مذهبی به1375:39، 1متضمن آگاهی از امر متعالی است (گیسلر
احساسی از خضوع و   ) و سوم اینکه41عنوان غیر خودش آگاهی دارد (همان:  متعالی به

زیارت نیز آگاهی به خدا  ه). در تجرب1380کند (اتو،  ربه میخشوع در برابر امر متعالی تج
تواند آن را  خدا وجود دارد که زائر می  هعنوان واسط امام به  مقام قادر متعال و آگاهی به در

وصف کند و احساس آرامش، خضوع و خشوع در او ظاهر گردد. زیارت نوعی توسل و 
خود  هزائر در آن به دنبال معناي گمشد شود کهامر مقدس و متعالی تلقی می  تمسک به

رساند (یوسفی و  رامش میآ  دهد و او را به گردد و زیارت به سرگشتگی او خاتمه می می
را که یک امر   ي پیوستگی انقالب اسالمی، میراث عظیم اسالمی ). در نظریه1391 دیگران،

دنیاي بعد از مدرن  سنتی است با گذار از گسستگی که دنیاي مدرن ایجاد کرده بود، به
 با اینکه خود یک امر سنتی است ولی در دنیاي مدرن سر  بیاورد. در واقع، انقالب اسالمی

  .است  برآورده
اي در  در بیانِ چیستیِ مفهوم تمدن نوین اسالمی، نظري دارم که پس از بیانِ مقدمه

یه را توان دو نظر می  آن را عرض خواهم کرد. در انقالب اسالمی  رابطه با انقالب اسالمی
 پیوستگی این است که مقابل هم قرار داد: نظریه پیوستگی و نظریه گسستگی. نظریه

را که یک امر سنتی است با گذار از گسستگی که   انقالب اسالمی، میراث عظیم اسالمی 
دنیاي مدرن ایجاد کرده بود، به دنیاي بعد از مدرن بیاورد. انقالب اسالمی، مدرن نیست، 

یک   هم نیست، انقالب اسالمی ـ گوید گونه که میشل فوکو می آنـ  تی پست مدرنح
 کند. انقالب سنتی است. اما اگر سنتی است پس در عالم مدرن چه می

هاي جدید را در  هایی از جنبه عنوان امري که هنوز احیاي سنت است رگه اربعین به
اي دارد که در  ویژگی  که تمدن اسالمی این نکته باید توجه داشت  به .توانیم ببینیم آن می

                                                 
1 Geissler 
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ی. ها سه ویژگی دارند: ابزار، عقالنیت و فضایل اخالق تمدن غربی نیست. بیان شد که تمدن
ترین  بعدي است، تمدنی مادي و ناسوتی است. بزرگتمدن غربی در فضائل اخالقی تک

  بعین، قُدسی است. نقطهراهپیمایی اراست، منتها   زدایی از عالَم بوده شعار آن هم، قدسیت
السالم) است و خود این زیارت، یک کانون  (علیه آخر و مرکزيِ آن، زیارت امام حسین

  .قُدسی است
پیمایی، است. این راه  نبوده  پیمایی قبل از انقالب اسالمیتی این سبک راهرعبابه

ند ساحتی یمایی اربعین، فرهنگی چپدهد که راه د این قُدسیت نشان میقُدسی است. خو
ي مختلفی است که ها گیرد. این جلوه ساحتی غرب قرار می دارد. این، در مقابل تمدنِ تک

 دانسته زدایی کرده و سنت را تمام شده می رغم اینکه تمدن غربی قُدسیتدهد علی نشان می
  هاي تمدنی است. جلوه  بعد از مدرن دوباره زنده شده ـ راهپیمایی اربعینـ  است، این سنت 

  .آن در حوزه فضائل اخالقی خیلی شدید است: عدالت، معنویت و محبت خیلی زیاد است
ها و نه  هاست، نه براي ایرانی ملی نیست؛ نه براي عراقی راهپیماییپیمایی اربعین، راه

اي فراملی دارد. این خود،  ها. در واقع، براي کشور خاصی نیست و جنبه براي لبنانی
اربعین هم، ممکن است همه خیلی  راهپیماییدر  .نی استدهنده یک زیست تمد نشان

کنند. آنجا  مؤمنانه را تجربه می  احکام نباشند؛ اما آنجا زندگی مؤمنانه و نظمی  مقید به
شود و همه  فضاي سکوالر نیست و تکلیف همه معلوم است. سبک زندگی مقدس دیده می

ها و  ب دیگر مثل ارتدوکسبا آن نسبت دارند. برادران اهل تسنن و حتی از مذاه
آیند و منعی براي ایشان جهت شرکت در این  این مراسم می  هاي مسیحی هم به کاتولیک

هاي  تواند با فرهنگ اربعین می راهپیماییآن است که  دهنده راهپیمایی نیست. این نشان
هاي امروزش در  که یکی از جلوهـ  دیگر نسبت برقرار کند. پس اصوالً تمدن اسالمی

قدرت نسبت برقرار کردن با همه چیز را دارد.  ـ اربعین است راهپیماییي مدرن،  جامعه
البته با برتري سبک زندگی اسالمی، نظم مؤمنانه و آن کانون مقدسی که در آن وجود 

 .دارد
اي است از نظریه پیوستگی که  اربعین جلوه راهپیماییترین بحث  به نظرم مهم

ورده و با عبور از عالم مدرن، کامالً در یک ظهور آ  گذشته توانسته یک امر سنتی را از
طوري  ی، سیاسی و اقتصادي نشان دهد. بهاین گستردگی و با این ابعاد اجتماع  اجتماعی به

  اربعین، طرح خاورمیانه راهپیماییکه برخی از محققین در آمریکا بحث کرده بودند که 
ي ایران، عراق، لبنان، سوریه و غیره را در یک ها جدید آمریکا را کامالً به هم زد و ملت
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ترکیب جدید قرار داد. نه تنها این کشورها تجزیه نشدند بلکه وحدتی مؤمنانه را در 
  .اربعین تجربه کردند راهپیمایی

توان درباره نظریه مبادله و بحث دین در دنیاي امروز بیان  هاي که می یکی از بحث
ها و انحصارات دولت و  عنی دینداري چه در سطح دولتکرد بحث کاالیی شدن دین است ی

شود.  چه در سطح زندگی روزمره مردم کاالي رستگاري و بخشی از مبادالت انسانی می
داري  شوند یا بانک براي نمونه حافظان قرآن بدون کنکور وارد سیستم دانشگاهی می

تظاهر به  کند یا مثالً م میهاي قانونی الزم را براي خود فراه بسیاري از مصونیت  اسالمی
 سسهؤسیس مأیک روحانی براي کسب مجوز براي ت دین براي اشتغال، ضرورت حضور

 .موزش عالیآ 
الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه «فرمایند:  امام حسین (ع) می

نیایند و دین بر زبانشان د همادرت معایشُهم فاذا محصوا بالبالء قَلَّ الدیانون؛ مردم بند
بال  ههاشان بر محور دین بگردد، در پی آنند، اما وقتی به وسیل چرخد و تا وقتی زندگی می

شناس دین در و دیگران بعنوان یک جامعه 1هرویولژ. شوند آزموده شوند، دینداران اندك می
دارد از جمله  عهده دارد. ایشان آثار زیادي فرانسه، مسئولیت مرکز مطالعات دین را بر

کند که تحول در کنار تکثر با شتاب  این نظریه بیان می 2دین به مثابه زنجیره حافظه«
ها و باورها بوجود بیاید و حافظه و  اسطوره  وسیعی سبب شده که فراموشی جمعی نسبت به

بیان  4شهر و حیات ذهنی کتاب کالن در 3گئورگ زیمل .است  به نوعی ثبات از بین رفته
است و فردیت انسان از   میز کردهآ انسان را مناقشه شهرها، حیات ذهنید که کالنکن می

 سنجی براي انسان ایجاد شدهعه تخصصی شده و تنش ناشی از زمانسنت آزاد شده و جام
است و به   گاهی زیاد شود ولی عواطف کم شدهآ  اي شده که است، عقالنیت شهري زمینه 

آنجایی که وبر  است. مثالً  رر جریان عاطفی عمل کردهتعبیر وبر جریان معرفتی به ض
 کند بوروکراسی یک سازمان عقالنی براي کار و مدیریت جامعه بوروکراسی را مطرح می

کند و سطح عینی فرهنگ بر سطح ذهنی آن  است و این عقالنیت همه چیز را تحلیل می 
 .است  غلبه پیدا کرده

  
  

                                                 
1 Danièle Hervieu-Léger 
2 religionas a chain of memory 
3 Simmel Georg 
4 metropolis and mental life 
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  پژوهش شناسیروش
هاي کیفی را در سه دسته  روش ،فلیک. مند استکیفی و زمینهپژوهش  رویکرد این

توان  کاوانه. این پژوهش را می نگارانه و روان دهد؛ کنش متقابل نمادین، مردمتوضیح می
تلفیقی از رویکرد اول و دوم دانست در این رویکرد، همزمان هم روایت محقق و هم 

استدالل و هم یک   ایت هم یک شیوهشود. روهاي تحت مطالعه لحاظ می هاي سوژه روایت
فهمند و آن را در قالب روایت  ها جهان را در قالب روایت می شیوه بازنمایی است. انسان

که نه تنها شامل ). منظور از روایت، یک داستان روایی است 1380 کنند (آسابرگر، بیان می
ه کنشگران و نقل ن بیان شدان شده توسط راوي است، بلکه شامل گفتماگفتمان روایی بی

ها  ها تاریخ سوژه است. روایت  هاي کنشگران ارائه کرده هایی است که راوي از گفتهولق
 (صفیئی، ها و تجربیات انسانی هستنداحساسات، اندیشه هستند؛ آنها بیانگر غنا، فقر

ها، چند  هاي کمی، در روایت خالف روش. بیشتر پژوهشگران مدعی هستند بر)1388:150
بهتر  تواند به بازتابمی و این چند صدایی بودن ).2009(توریل و معین،  وجود داردصدایی 

واقعیت موجود در میدان کمک کند، بر این اساس، در مطالعه میدانی حاضر نیز، روش بکار 
اند و  گیري نظري انتخاب شدهها با روش نمونه است. نمونه  گرفته شده، تحلیل روایت بوده

کیفی و عمیق در مدت یک هفته در میدان تحقیقی شامل منطقه  ها به شکلمصاحبه
ها  است. در مرحله بعد این مصاحبه  روي به کربال انجام شدهمرزي چذابه و مسیر پیاده

روایت مختلف منظم  21از آنها در قالب   هاي استخراج شدهمورد بررسی قرار گرفته و متن
هاي متمرکز  رت پراکنده و خارج از قالب مصاحبههایی نیز به صو اند. در این میان داده شده

ها نیز  این داده  ها مورد استفاده قرار گرفته و بهبدست آمده که در اثناي متن و تحلیل
ها،  هر روایت ابتدا به صورت مجزا بیان شده و سپس در کنار سایر روایت است. استناد شده

کنندگان در  اي مصاحبه با مشارکتمعن محورهاي است.  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
اقتصادي، چگونگی  ـ است: شرایط اجتماعی  زیارت شامل موارد ذیل بوده هتجرب هزمین

نمایش پرقدرت  کم کنی از دشمن، امام حسین، رو  سفر، عشق به فراهم شدن مقدمات
دفعات آمدن به زیارت و مدت زمان آن، چگونگی انجام زیارت، حس و حال  مناسک دینی،
هاي  امام، خواسته  (ع)، ارادت و عشق زائر نسبت به زیارت، تصور زائر از امام هناشی از تجرب

روي، آمرزش گناهان،  طول مسیر پیاده نشده، خاطرات  هاي اجابت زائر، برخورد با خواسته
 باشد.نذر و عهد و پیمان با امام می حاالت و تغییرات پس از زیارت، تجربیات معنوي تازه،

از تکنیک خود بازبینی محقق و   هاي مصاحبه ین پژوهش براي بررسی اعتبار یافتهدر ا
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ي کدگذاري پایایی هاي ویژه از رویه  است. همچنین با استفاده  اي استفاده شده تثلیث داده
  هاي مصاحبه بررسی گردید.  یافته

 
 کنندگان پژوهشمشخصات مشارکت :1 جدول

محل   جنس  کد
وضعیت   سن  شغل  سکونت

  انگیزه حضور  جسمانی

  خدمت به زائرین  سالم  50  بازنشسته  اصفهان  مرد  1
  حضور در مرز به نیت زیارت  سالم  47  آزاد  دزفول  مرد  2
  شور مذهبی ـ زیارت  سالم  33  کارمند بانک  سمنان  مرد  3
  برآوردن حاجت ـ زیارت  سالم  35  نظامی  سمنان  مرد  4
  دهبیشور مـ  زیازت  معلول  28  خانه دار  یزد  زن  5
  خدمت به زائرین  سالم  31  کارمند بانک  سمنان  مرد  6
  عشق به زیارت  سالم  67  کارگر  آبادخرم  مرد  7
  به عشق امام حسین  معلول  26  بیکار  بستان  مرد  8
  به عشق امام حسین، خدمت به زائران  سالم  54  آزاد  هویزه  مرد  9
  ردمامام حسین، خدمت به م  عشق به  سالم  44  نظامی  تهران  مرد  10
  امام حسین، خدمت به مردم عشق به  سالم  38  آزاد  شیبان  مرد  11
  اهل بیت  عشق به  سالم  34  دارخانه  شوش  زن  12
  امام حسین  عشق به  سالم  37  دارخانه  مشهد  زن  13
  امام حسین و زائر امام حسین خدمت به  سالم  27  آزاد  هویزه  مرد  14

ام حسین، نوکري پسر زهرا، ام  عشق به  سالم  17  آموزدانش  اهواز  زن  15
  تبلیغ راه علی، مشتی بر دهان آمریکا

رضایت خدا و امام حسین، انجام وظیفه،   سالم  48  استاد دانشگاه  اهواز  مرد  16
  سفارش اهل بیت به زیارت

فرصت اندیشیدن، انتقال معنویت به   سالم  53  استاد دانشگاه  اهواز  مرد  17
  فرزندان، ثواب اخروي

  سفارش اهل بیت به زیارت  سالم  58  استاد دانشگاه  اهواز  مرد  18
  باال نگهداشتن بیرق وحدت  سالم  54  استاد دانشگاه  اهواز  مرد  19

زدایی از تفکر سکوالریسم و قدرت  سالم  49  روحانی  اهواز  مرد  20
  قدسی    افزایش وجه

  رسالت شیعه بودن، رسالت انسانی  سالم  46  کارمند  بستان  مرد  21
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  مناسک زیارتی اربعین از منظر زائرانهاي مؤلفه
کدگذاري محوري، در قالب پانزده  مفاهیم مربوط به مرحله کُدگذاري باز در مرحله

روي  پیاده« استخراج مقوله هسته  کدگذاري گزینشی به عمده کدگذاري و در مرحله مقوله
ي این منجر شد که مقوله مرکز» اربعین در بستر تعلیق قشربندي و عقالنیت ابزاري

  آید.پژوهش به شمار می
  

  استخراج شده پژوهش به تفکیک اجزاي مدل پارادایمی  هاي فرعی، اصلی و هستهمقوله :2جدول 
  مقوله هسته  اصلی  مقوله  مقوله فرعی  اجزاي پارادایم

 ـ شرایط علّی
ـ ساز زمینه

  گر مداخله

  

روي اربعین نمود  پیاده
جهان مدرنیته و زیست

  ودخ هو ساخت دوبار

  
نمایش پرقدرت مناسک دینی زیر سایه 

  تردیدهاي عرفی شدن
  
  
  
رسانی و همدلی مسئولین و مردم کمک  

    هاي مرزي مناطق مختلف استان
  
  

ها و تهدیدات نگاه متفاوت به چالش
  امنیتی

  
  
  
ها و ضعف زیرساخت  

  ها جاده
تنگناي 

دسترسی به 
ت و خدما

  امکانات

  
در ارائه   بی نظمی  

    خدمات
پخش مستمر برنامه   

بر علیه مناسک 
  مذهبی

سانسور 
اي اربعین  رسانه

در جهان اسالم 
 و غرب

  

توجهی و سانسور بی  
    تصاویر اربعین

  مالحظات کار و زندگی  
    

  تعلیق قشربندي اجتماعی  
  یت ابزاريتعلیق عقالن  
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  مقوله هسته  اصلی  مقوله  مقوله فرعی  اجزاي پارادایم
    

هاي استراتژي
  تعاملـ  کنش

ها و ادعیه مرتبط با  اشاره به زیارت  
  (ع) ارزش زیارت امام حسین

    

  

تلقی مرگ به متابه شهادت در این   
  مسیر

  ادراك امر قدسی و غیبی  
    باور به برآورده شدن حاجات معنوي  

 افزایش وحدت ملی   ها فراد و شکوفایی آنهاي معنوي ا افزایش ظرفیت  پیامدها

پذیري جوانان و نوجوانان در طول اربعین فرصت جامعه  
    روي پیاده

  
 هسته پرداخته و توضیحاتی در ها و سپس مقولهیک از این مقولهدر ادامه به هر 

  است.  ارائه گردیده  هسته ها با مقولهخصوص رابطه این مقوله
  

  روي اربعین پیادهبر  شرایط علی تأثیرگذار
گیري ساز بر شکلدر قالب شرایط علّی زمینهاپیزودهاي اصلی معنایی اي از مجموعه

عبارت دیگر، مستندات عملکرد این افراد را کنندگان اثر دارند و بهنظام معنایی مشارکت
  کنند عبارتند از:دهی میشکل داده و جهت

در جامعه جدید مراسم  شدن:هاي عرفیاسک دینی زیر سایه تردیدنمایش پرقدرت من
ادامه حیات نیستند   و مناسک بدون برخورداري از درجه مطمئنی از نظام اعتقادات قادر به

و باید اعتقادات و انجام فرایض دینی را به مثابه یک کل واحد به حساب آورد. اکثر 
ثابه را به متفسیرهاي قابل قبول تفسیرهایی هستند که مسائل نظري و عملی در دین 

ناپذیر به هم مرتبط هستند. بنابراین یک بخش طور جداییبینند که به مقوله واحدي می
آنچه که مراسم و مناسک را در  .بسیار مهم از دین همان مراسم و مناسک دینی است

مناسک، بلکه  سازد، نه وجود مراسم و حیات اجتماعی جامعه ما از دیگر جوامع متمایز می
از جمله گستردگی، تنوع، قدمت، تداول، تأثیرگذاري، هنجارآفرینی و هایی ویژگی
توان گفت کمتر هاي فردي و اجتماعی است. تا آنجا که میآفرینی آنها در کنش نقش

ما ...  مناسک دینی در حیات اجتماعی، سیاسی و فعالیت اجتماعی به وسعت مراسم و
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شناسی  شدن را در علم جامعهعرفی ).1386 ها، (جمشیديحضور داشته و تأثیرگذار است 
نوایی با  افول دین، هم  با شش مؤلفه شناس دین آمریکایی) جامعه( الري شاینبه نقل از 

 از عالم 1زدایینی، تقدسجایی باورها و نهادهاي دی از قید دین، جابه  این دنیا، رهایی جامعه
  ). 1397 باشد (پویافر، می اي عرفی و سوداندیش اي مقدس به جامعه و حرکت از جامعه

. به باشد ارشد فقه و حقوق نیز میالبته کارشناس   محمد از کسبه بازار اهواز است که
باره او در این هنگام بازگشت او از زیارت کربال و در مرز چذابه فرصت گفتگو فراهم شد.

اجتماعی،   توان مناسکی را با گستره نظیره، نمییک مناسک بی روي اربعین پیاده«گوید:  می
ضمن اینکه زنان و مردان هر دو جنس حضور  روي اربعین پیدا کرد. اعتقادي، سیاسی پیاده

یعنی حضور کودکان، جوانان، سالمندان فعال دارند شاهد حضور سنین مختلف هم هستیم. 
هاي مختلف و از  روي افراد با ملیت زن و مرد خیلی پررنگ است. از طرف دیگر در این پیاده

مدند که باورها و عقایدشان را نشان دهند و آ  و اقشار مختلف حضور دارند و همه طبقات
اربعین قدرت تأثیرگذاري بسیاري  از این منظر شان را با حداکثر توان به جا بیاورند. مناسک

 ـ برداري اجتماعی، فرهنگی و اعتقادي توان از این اجتماع بهره دارد که بیش از گذشته می
  ».سیاسی کرد

هاي متعدد از  هاي اخیر افراد فراوانی با انتشار مقاالت و سخنرانی ها و دهه ر سالد
شدن چنان شناسی دین هم این عرفیجامعه اند. در حوزه عرفی شدن دین سخن گفته

همچون   آید. اما برپایی پورشور مراسمی متداول شده که یک متغیر جدي به حساب می
  ضوري قدرتمند در زندگی مردم دارد. دهد دین همچنان ح اربعین نشان می

خواستن کربال و زیارت قبور ائمه را از  می «گوید: باره مییکی از اساتید دانشگاه در این
زندگی ما حذف کنند. تالششان را کردند. نهایت تالششان را. همواره یک شرایطی پیش 

و صدام این را براي ما رویا ها  است. آمریکایی  نجا به راحتی میسر نبودهآ  آوردند که رفتن به
که دیوانه بود و تمام موانع را براي شیعیان و حتی  کردند در یک مقطعی. یک دفعه صدامی

ها به  ایرانی  اهل سنت عراق فراهم کرده بود که به کربال نروند، شرایطی را ایجاد کرد که
هواز مرز شلمچه ا  از اصفهان به  همچنین رضا جوان دهه هفتادي است که». زیارت بروند

خیلی لذت « گوید: است. او از لذت تجربه مناسک جمعی عاشورا می  رهسپار کربال شده
افتادن توي   ها آدم عاشق خداجو راه بردم از اینکه همراه جووناي دیگه رفتم زیارت. میلیون

  ».بخشهرو کنید که در جمع بودن چقدر لذتاین بیابونا. فکرش 

                                                 
1 desacralization 
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گردهمایی جهانی اربعین را از هر  در جهان اسالم و غرب:اي اربعین  سانسور رسانه
بینیم. از همین روي  هایی از اخالص و ایمان در آن می زاویه که به نظاره بنشینیم جلوه

تواند ارزش خبري،  یابد و می ها اهمیت می زوایا و ابعاد مختلفی از این موضوع براي رسانه
  ستقبال مخاطبان قرار گیرد. ... داشته باشد. و مورد توجه و ا مستند و

ها دو سه دسته هستند. یک  رسانه«گوید: یکی از اساتید دانشگاه در این زمینه می
کنند به خوبی نمایش داده شود، مثل  از آنها خودي هستند و تمام تالششان را می  دسته

شان صدا سیماي خودمان. به نظرم صدا و سیماي خودمان تمام تالش مدیاي عراق، یا مثالً
روي داشته باشند. اما عظمت قضیه  دهی خوبی از این پیادهالمقدور پوششکنند حتی را می

ن را نشان دهند. شما در این مسیر آ  اینها بتوانند تمام وجوه  تر از آن است که خیلی بزرگ
اشکم جاري شود؟ این جاري شدن اشک   کنی، من چه کنم که چند قدم که بروي گریه می

دم را متحول آشود و این  هاي معنویت آدم است که جاري می این چشمهساده نیست. 
اي را  بیند که با هیچ زبانی قابل بیان نیست. بچه کند. انسان در این مسیر چیزهایی می می
کند.  هاش حرکت می است، یا کسی که پا ندارد. روي دست  بینی که سه چهار ساله می

  رود.  االن می  رود که ر نمیطو طرف فلج است اما در هیچ مسیري این
ها نفر از مردم ایران  (ع) ساالنه میلیون در راهپیمایی اربعین حسینی«گوید: رضا می

گیرند، این  حضور یافته و از سوي برادران ایمانی خود در عراق مورد پذیرایی قرار می
راي آن ن حدي است که در تاریخ سابقه نداشته و نظیري بآ  مردم عراق تا بهپذیرایی 

این موضوع این است که برادري و اتحاد دو ملت مورد توجه قرار   توان یافت. یک وجه نمی
هاي بعثی آن همه خسارت را دیدند  گیرد و دنیا ببیند چگونه دو ملت که در نتیجه سیاست

  ».هایشان براي هدف مشترك به هم نزدیک شده حاال دل
نظیر این حماسه  ر و بهتر است بگوئیم بینظی زدنی و کم بنابراین با وجود حرکت مثال

نمایی میان ملل  اي براي ایجاد اختالف و یا اختالف از هر سوژه  المللی که هاي بین رسانه
رده و کنند این راهپیمایی و تجمع بیست میلیونی را سانسور ک استفاده می مسلمان سوء

تنها به تجمع سال جاري  اند. این سانسور ن هیچ خبر و گزارشی مخابره نکردهآ  درباره
ترین و کم  المللی که کوچک هاي بین هاي گذشته نیز رسانه منحصر نبوده در سال

ها  ترین خبرها مانند جشن ولنتاین، جشنواره پرتاب تخم مرغ، مسابقات گاوبازي و ده ارزش
هاي خود پخش  همایش و جشنواره و تجمع مضحک دیگر را چندین بار از تلویزیون

در برابر تجمع عظیم چندین میلیونی اربعین سیاست سانسور و سکوت خبري را  کردند، می
  ».این سیاست همچنان ادامه دارد  پیش گرفته بودند که
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قشربندي اجتماعی جایگاه و موقعیت افراد مختلف را در  تعلیق قشربندي اجتماعی:
نان در این آ جایگاه ثر ازأگیري افراد از مزایا متسازد و بدیهی است بهره جامعه مشخص می

این ساختار قشربندي در کنار   روي اربعین افراد بدون توجه به سلسله مراتب است. در پیاده
گذارند. استاد،  یکدیگر و دوشادوش هم به سمت یک هدف متعالی قدم در مسیر می

کنند و  عامل، کارگر، کارمند و دیگر اقشار جامعه در راه تبادل تجربه می دانشجو، مدیر
  کنند.  همدیگر را از پیش رو و پشت سر مطلع می

کند: فاطمه کارمند اداره جهاد کشاورزي خوزستان است تجربه خود را چنین بیان می
دیدم. تنها  هاي سرشناس و مردم عادي را کنار هم و دوشادوش می در تمام مسیر آدم«

  از میان برداشته شدهدیدم فاصله مردم و مسئولین واقعا  ها می جایی بود که در این سال
رفتن و خبري  اومد. همه روي پاهاي خودشون راه می است. هیچ فاصله مادي به چشم نمی

گرفتند و  ایستادند و می هاي الکچري نبود. همه نون گرم تازه رو سر صف می از ماشین
 ».هاي فراوان این غذاهاي آنچنانی نبود خبري از غذاهاي آنچنانی و دورریز

عقالنیت ابزاري به زبان ساده تناسب بین هدف و وسایل مادي  یت ابزاري:تعلیق عقالن
کند و بدین ترتیب درك درستی از موقعیت را براي کنشگر محقق  را نمایندگی می

روي اربعین و در طول مسیر افراد بسیاري بدون هیچ چشمداشت مادي  سازد. در پیاده می
ارائه خدمات به شکل   ي از سایر افراد بهاند و تعداد زیاد قدم در مسیر زیارت گذاشته

شود  رسانی به زائرین گاه با تهیه و طبخ غذا انجام میاند. خدمتها مشغول نآ داوطلبانه به
کدام از این خدمات در ازاي دریافت پول و یا برپایی موکب و محل استراحت. هیچ و گاه با

توان درك  بینی دینی میبا جهان فاًانجامش را صر  شود و فلسفه هر پاداش مادي انجام نمی
  کرد. 

ابومحمد که همراه پسرش در مرز چذابه و در غرفه کوي پردیس اهواز در حال 
اینجا مشغول به تهیه غذا و پذیرایی با   هشت روز است که« گوید: خدمت به زوار است می

پا  سر او که تمام این مدت». است  چاي از مسافران است و حتی یک لحظه خسته نشده
است اینجا جاي حساب و کتاب نیست چون   ایستاده و رنگ و رویش آفتاب سوخته شده

از   اینطور نگاه کنیم هممون بدهکاریم به خدا و امامان. تا ابد بدهکاریم. اینجا یه ذره  اگه
  ». ابرازش کرد  این بندگی رو میشه نشون داد و یه کم میشه
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هاي ایجاد شده  هاي الزم در تقویت فرصت تساز براي ایجاد سیاس شرایط زمینه
  اربعین روي پیاده  توسط بعد مردمی

سیاسی عموماً دربردارنده ستیز و مبارزه بر  پراکتیسبرساخته شدن فضاي سیاسی؛ 
است.   برد اهداف جامعه یا گروه هاي مبتنی بر همکاري در راستاي پیش و کنش سر قدرت
 گذارد. معرفت و شناخت نسبت بهر مردم تأثیر میها ب مسائل سیاسی بین دولتچرا که 

این شکل یک اجتماع بزرگ مسلمین تشکیل   دفعه به اما اینکه یک  اربعین همیشه بوده 
اجتماع حج عقیم شده، خدا انگار این حرکت را متولد کرده که   شود آن هم زمانی که

 بالخره نداي استکبارستیزي و همه چیز از آن بیرون آید.
و حتی   اسالمی  اگر این حج که محور وحدت جامعه« گوید: در این رابطه میعباس 
مصادره شد به دست دشمنان اسالم، آنوقت جایگزین آن مرقد مطهر و شریف   غیر اسالمی

باید کمک کنیم تا «گوید:  چنین می شریف هم این». امام حسین و یاران شریفش است
کنم،  د. من اینطور امام حسین را زیارت میمردم بیشتري بیایند و خیالشان راحت باش

کنم تا هر سال مردم بیشتري بیایند، تا امام حسین از ما راضی باشد، تا چشم  کاري می
ها ما را از  هاي اقتصادي و گرفتاري دشمن را کور کنیم. ما مسلمانیم نباید بگذاریم دغدغه

 ». سالم خوشحال شونداسالم و خون حسین جدا کند. نباید بگذاریم دشمنان ا  راه
روي  هاي پیاده جمعیت بسیار زیاد زائران در قیاس با آیینسازي جامعه شیعیان؛  هویت

چند ملیتی و چند فرهنگی بودن میدان، ارائه خدمات رایگان در قالب خیرِ  در ادیان دیگر،
ردگی دینی وسیع در انواع مختلف و متنوع آن، اختالل در شبکه رادیویی و الکترونیکی، فش

عنوان ت بسیار زیاد، نقش پررنگ پرچم بهپیش رو با جمعی  بسیار زیاد، واقعیت مفهومی
(تداوم سنت مورد اشاره در  هاي دینی نماد مهم عرب چه در جنگ و چه در صلح، انگیزش

(ع) و سنت اولیاي دین)، نقش  احادیث نقل شده به خصوص حدیث امام حسن عسگري
دولتی عراق، نهادسازي آیین اربعین با  هاي غیر نقش گروهکمرنگ دولت عراق در مقابل 

سازي آیین هاي مختلف آن، رسانه یران به بخشورود مستقیم نهادهاي حاکمیتی ا
هاي مذهبی  ایران، تنوع در تبلیغات گروه  روي اربعین از سوي جمهوري اسالمی پیاده

ي و پیوند ایرانی عراقی در خراسانی تا سید صادق شیراز  هاشمی  مختلف از منصور
روي  هاي آیین پیاده ران دشمنان دیروز و دوستان امروز از دیگر ویژگیئدهی به زا خدمات

  .اربعین است
االن در کشورهاي مختلف براي امام حسین «کند:  عباس در همین خصوص اظهار می

شود  که گفته میآیند. این  میدردي با حسین به کربال ها براي هم کنند. خیلی زاداري میع
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کلیدي از نظر اجتماعی است. اربعین بیرق وحدت را بلند  الحسین یجمعونا، بحث کامالً حب
همچنین یکی از مأموران نیروي ». شود کند. اگر حج مصادره شود، اربعین مصادر نمی می

اینجا   کشاند. ایمان مردم ما را به اینجا می  امام حسین ما را به  عشق به«گوید:  می  انتظامی
کشاند. الحمدا... مردم ما با ایمانند باید بیاییم و راه را برایشان هموار کنیم، خون حسین  می

  ».تر از پارسال باشدین راهپیمایی هر سال باید پر شورنباید پایمال شود، ا
 الزیارات از اینکه ثواب زیارت امام حسیندر کتاب کاملشکفتگی و شیفتگی زائران؛ 

شود تا اینکه شهادت در این راه همچون  رت عرش الهی محسوب می(ع) همچون زیا
ین رویداد مذهبیِ به سرعت رو  .است  فضیلت شهادت در میدان جهاد و نبرد را دارد؛ آمده

این آیین،  هاست. هر گروه در آیین  به فراگیري و مشارکت، امروزه وجوه مختلفی پیدا کرده
 (ع) معموالً دیندار و دوستداران عام امام حسین. بینند خط و صورت تماشاي خود را می

هاي مجازي را  هاي مذهبی و پست هاي ادبی و هنري و سفرنامه عشق و دلدادگی و دلنوشته
و مبلغان هم بیشتر اهداف  ها و ساختارها و مروجان برند. سازمان از این رویداد سوغات می

  .کنند عقیدتیِ شیعی و سازمانی خود را در اینجا دنبال می
  کنی، من چه کنم که شما در این مسیر چند قدم که بروي گریه می«گوید:  عباس می

هاي معنویت آدم است  اشکم جاري شود؟ این جاري شدن اشک ساده نیست. این چشمه
بیند که با  کند. انسان در این مسیر چیزهایی می دم را متحول میآشود و این  که جاري می

است، یا کسی که پا   بینی که سه چهار ساله اي را می ت. بچههیچ زبانی قابل بیان نیس
رود  طور نمی کند. طرف فلج است اما در هیچ مسیري این هاش حرکت میندارد. روي دست

گویم  اسمم لبیک یا حسینه، من می« کند: چنین اظهار میعبدا... هم». رود االن می  که
انگار   تر بود. انگار نه. امسال خیلی شلوغاستها اسم ندارن، اسم همه لبیک یا حسین  انسان

است. براي امام   انگار که گرفتاري مردم بیشتر شده  که گرانی مردم را اذیت کرده، انگار نه
  ».شود حسین همه چیز فراموش می

  ادراك افراد یک جامعه  میزان شناخت و نحوهاجتماعی؛   تعلق هویتی و تقویت سرمایه
تعامل آنها با یکدیگر است. اینکه ما دیگران را چگونه مورد فهم و از یکدیگر مبناي اصلی 

دهیم نقش شایان توجهی در برقراري ارتباط، دوري گزیدن و یا نفی و حتی  ارزیابی قرار می
اندیشند  کنند که می گونه رفتار میها در قبال دیگران همان انسان حذف دیگران دارد. اصوالً

» باید«بینند، که  هاي ذهنی خود، چیزهایی را می گیريتثر از نقش ذهنیت و جهأو مت
ها و عواطف) و آمادگی  هیجان( ها (اعتقادات و باورها)، احساسات ببینند ترکیب شناخت

گران در چگونگی کنش و واکنش ما هاي معین و دی براي عمل (تمایالت) نسبت به پدیده
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نی زندگی جمعی خود داراي حافظه اي دارد. مردم ایران در تجربه طوال ثیر قابل مالحظهأت
هاي  ها و موفقیت شکستهاي مشترك،  تاریخی مشترکی هستند که در آن افتخارات و رنج

است. در این میان، نقش   طور کلی یک جغرافیاي تاریخی همیشه رقم خوردهبزرگ، و به
کننده در ها از یکدیگر دارند، یکی از عواملی تعیین ادراکات و تصورات متقابلی که گروه

 باشد ها عینی و ذهنی همگرایی و همبستگی ملی می تقویت و یا تضعیف مبانی زمینه
هایی خاصی تعلق  روي اربعین افراد ضمن آنکه به گروه در مراسم پیاده .)1391 (نظري،

  شنایی پیدا خواهند نمود.آهاي مختلف دیگر  ها و ملت فرهنگدر عین حال با  دارند
به نظرم هر کسی که یک بار برود، دیگر گرفتار «گوید:  یسعید در این رابطه م

توان آن را بررسی کرد. اگر منصف باشیم یکی از این  هاي مختلفی می از جنبه شود. البته می
اجتماع بزرگ مسلمین تأثیر دارد. ممکن است انسان را به   ها این است که بالخره جنبه

کند در کنگره  وي اربعین آدم احساس میر در پیاده«گوید:  عباس می». همرنگی بکشاند
راحت رفتم و راحت برگشتم، «گوید: عبدا... می». است  جهان تشیع سهیم و شریک شده

سال دیگر باز هم براي زیارت امام حسین  همه مردم هوایم را داشتند، طوري بود که حتماً
 ».خواهم رفت

تجربه دینی در مسیري است  روي یک این پیادهعنوان مولد معنا؛ تجربه رنج مقدس به
دارند و  نان در این مسیر بر میآ  هایی است که تک گامکند و هدف آنان تک که زائر طی می

خواهند رنج شیرین سفر  که می تنها هدف اصلی آنان زود رسیدن به حرم نیست چرا لزوماً
من ؤقدم م هردر روایات بسیاري توصیه به زیارت اربعین شده و گفته شده  .را تجربه کنند

شود و منظور از قدم  هاي زیارتی دارد و سبب آمرزش گناهان می در این زیارت ثواب
اي که در این مسیر  هاي استعاري است. یعنی هر لحظه برداشتن در این مسیر قدم برداشتن

روي زیارت دقت کنیم متوجه  پیاده یا حضور دارند. اگر به تاریخچه کنند زائران حرکت می
که بضاعت مالی نداشتند پیاده مسیر زیارتی را   د که در گذشته عموم مردمیخواهیم ش

مردم به تبعیت از سنت روحانیون یا بزرگان خود این مسیر را پیاده  کردند و بعضاً طی می
کردند حتی زمانی که وسیله نقلیه براي حمل و نقل اختراع شد چرا که تقدسی در  طی می

). این 1396 آمد و رنج سفر بسیار ازشمند بود (پوریافر، ود میاین مسیر پیاده زیارتی به وج
تک کند و هدف آنان تک که زائر طی میروي یک تجربه دینی در مسیري است  پیاده
دارند و لزوماً تنها هدف اصلی آنان زود رسیدن  نان در این مسیر بر میآ  هایی است که گام

  .را تجربه کنند خواهند رنج شیرین سفر که می به حرم نیست چرا
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اي دارد، فکر کنم شش یا هفت دخترم که دختر خانم کالس اولی: «گوید عباس می
است او هم   بار رفته، شاید بیشتر، هفت هشت بار. خب فرزند دومش که سه ساله

زنند و  توانند قدم می کنند تا آنجایی که می روي می طور که پیاده طور. یعنی همین همین
  ». برند از این سفر معنوي زند. اما اینها لذت می یپایشان تاول هم م

اینجا   ام و به من از مدرسه مرخصی گرفته«گوید: در همین رابطه می همچنین نگار
ام. مادرم به من گفت اگه دوست داري با ما بیا و من هم آمدم. عاشق امام حسینم، و  آمده

 ».برم دهم، لذت می او دارم کاري انجام می  از اینکه در راه
راهپیمایی اربعین گویاي آن است که مشترکات عام مهم  تقویت حس تعلق گروهی؛

آفرین است، انسجام و همبستگی هدف، الهی و معنوي هم باشد وحدت اگر این  به ویژه
 نشاند. گرایی میگرایی را به جاي خاصگرایی را به جاي فردگرایی و عامآفریند و جمع می

ها معنا ندارد و  شود دیگر تفاوت و در جهت آن قدم برداشته می وقتی مسیر الهی است
  ).1397 و سیما، (خبرگزاري صدا بازند اختالفات و افتراقات رنگ می

روم. البته  ها را کمتر به تنهایی می معموالً این نوع سفرها یا زیارت«گوید: عباس می
سان بیشتر بیندیشد، اما بالخره ان  به تنهایی هم رفتم. تنهایی رفتن فرصتی است که قبالً

سعید ». تواند کمتر باشد از آن نمی  در کنار خانواده هم یک لطف و صفاي دیگري دارد که
ممکن بود من  است، مثالً  هاي من بوده خانواده یکی از محرك«کند:  چنین اظهار می

 ».بخواهم غفلت کنم، خانواده دست بردار نبود
شناسان سکوالر معتقدند بررسی و تحلیل جامعهارزش؛   کنش عقالنی معطوف به

آن در  رو مراسم و تصاویرگنجد، از این شناسی نمیمباحث جامعه مراسم اربعین در
ها به دو  شود و تالش دارند رفتارها و کنش و صهیونیستی بایکوت می هاي غربی رسانه
یند هر چه گو و می هاي هیجانی خالصه کرده هاي معطوف به هدف و کنش کنش  دسته

ها را مادي این جهانی  هاي معطوف به هدف انسان هست در همین دنیاست، بنابراین کنش
این دیدگاه که   این در حالیست که .)1398 (مریجی، اهداف ماورائی  کنند، نه تلقی می

است، اما کنش اربعینی عاشقان   خدا مرده ریشه در تفکر الحادي نیچه دارد و به گمان او
که تکیه بر مبانی بطالنی است بر رویکرد سکوالري  السالم در حقیقت خط علیه سیدالشهدا

کند؛ این تمام فریاد  است را احیا می  عظیم اربعین فریاد خدا زنده حرکتاي دارد؛ نیچه
عنوان یک روي اربعین به حالی که در پیاده سکوالریسم را زیر سؤال برد، در مبانی تفکر

ها به دنبال سود مادي نیستند بلکه تمام سرمایه مادي ساالنه گر نه تنکنش، افراد کنش
کنند. عالوه بر این، در این راهپیمایی عظیم خود را در این همایش بزرگ هزینه می
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احتمال خطر جانی براي زائران حسینی نیز وجود دارد و لذا با عقالنیت ابزاري که به دنبال 
توان به تحلیل این واقعه مادي است، نمی انتخاب بهترین وسیله براي دستیابی به هدف

  .عظیم پرداخت
اي را  ها در این سفر کار هزار ساله جنبه تربیتی فرزندان و نوه«گوید: عباس می

این   کند. با یک حرکت، با یک نمایش با ورود عملی یک بچه سه ساله یا پنج یا ده ساله می
ود. در واقع اثر وضعی دارد. با ش شود. این معنویت منتقل می خاطره در ذهنش حک می

افراد دارد،   ثیر معنوي و وضعی بر شرایط روحی و جسمیأاین ت  این اعتقادي که به  توجه به
 ».کنم سفر اربعین را توصیه می

است که   این باور وجود داشته  هموارههاي جمعی؛  تجدید منظم احساسات و آرمان
ه باور . بهاي زایش احساسات است زمینهگیري هویت جمعی و تالش جمعی نیازمند شکل

اي وجود ندارد که الزم نداند در فواصل منظم زمانی، احساسات و  هیچ جامعه«دورکیم 
ها  نها به نمایش بگذارد؛ زیرا اینآ  هاي جمعی را به عالمت حفظ آنها و تصدیق دوباره آرمان

هند. جامعه ضمناً د هستند که عناصر سازنده وحدت و شخصیت یک جامعه را تشکیل می
هاي مکرر و  یایامکان ندارد، جز به وسیله گردهماین بازسازي معنوي و اخالقی   داند که می

اتفاق به تأکید مجدد بر احساسات   بر پا کردن تجمعات و جلساتی که در آنها افراد به
در راهپیمایی بزرگ اربعین احساس همبستگی میان حاضران در ». جمعی خویش بپردازند

ثیر به سزایی دارد. تبدیل اربعین به مناسکی جهانی با أوام و تثبیت همبستگی دینداران، تق
مسلمانان در این همایش  فراگیر شدن این رویداد به کشورهاي منطقه و نیز حضور غیر

هم  بخشد؛ چنین آیینی زمان و مکان و فضا را در این مناسک می  اي به عظیم، ابعاد تازه
فتار جمعی با تقسیم کار میان میهمانان و میزبانان و نیز احساس مشترك زند و ر پیوند می

و عینیت آن براي انجام مناسک عبادي مشترك و نمادین، حس نیرومند تعلق گروهی را 
اغلب حاضران را باورمندان به مکتب شیعی و   اگر چه .کند میان آنها ایجاد و تثبیت می

اهل سنت و   دهند اما اکنون دایره چنین همایشی به اسالم انقالبی تشکیل می  وفاداران به
است و نوعی همبستگی بزرگ معنویت خواهان و آزادي   مسلمانان نیز ارتقا یافته حتی غیر

ابعاد سیاسی غیر قابل انکاري دارد بر بستر   چنین همایشی که .است  طلبان را رقم زده
شدن پیام هانیرد و به نوعی جگی مناسک دینی بزرگداشت قیام ساالر شهیدان صورت می

رساند. در  خورد به ثبوت می ن نیز بر پایه مناسک دینی عاشورا رقم میآ  که انقالب اسالمی
ها و نیز حضور  مناسک عاشورایی زمان و مکان و افراد به نمادهاي خاص و با اشعار و سروده

 .تندداش  ها و مساجد، یاد قیام ساالر شهیدان (ع) را گرامی در حسینیه
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خرداد گرفته تا راهپیمایی عظیم  15از قیام   مروري بر تحوالت انقالب اسالمی
بر پایه مناسک عاشورایی را نشان   اهمیت استقرار انقالب اسالمی 57عاشوراي سال 

دهد از این جهت گفتمان اسالم انقالبی شیعی محور در همایش بزرگ اربعین سرچشمه  می
در موفقیت محور مقاومت بر جریان معارض با فرهنگ  هایی است که ها و خیزش جریان

 است (شیرعلی،  ثیر و کارایی خود را نشان دادهأشورا یعنی جریان سلفی تروریستی تعا
1397 .(  

قبل از اینکه ساماندهی شود، ما یا براي روز  ایام اربعین تقریباً«گوید: عباس می
ن ندارم. ولی اربعین اصلش از این زمان حضور ذه رفتیم یا ایام اربعین. دقیقاً عاشورا می
شود، بعد از شهادت امام حسین و یارانش و اسارت اهل بیتش و چهل روز بعد از  شروع می

شهادت، حضرت زینب چهل روز بعد در مسیر برگشت به کربال آمدند و از آن طرف جابربن 
ه صورت سنت درآمد. مد. حرکت جابر توسط ائمه تأیید شد و بآ  اتصاري از مدینه  عبداهللا

ست. اگر این اربعین نبود، شاید واقعه کربال از ه اروي اربعین طراحی شد اصال انگار پیاده
هاي بعدي توسط شیعیان شکل  تاریخ پاك میشد. بالفاصله بعد از اولین اربعین، اربعین

  ».گرفت
  

ي ها و تهدیدها کردن چالش جهت کمها کنشگران تعامل ـ ها یا عملاستراتژي
   پیش روي
روي  پیاده کنندگان در رابطه با پدیدهارکتتعامل مش ـ ها یا عملترین استراتژيمهم

دهنده نظام تعامل است که عناصر تشکیل ـ بندي به چهار دسته عملاربعین قابل تقسیم
  گردد.  ها در رابطه با این پدیده محسوب میمعنایی آن

تواند نقطه عطف و آغازي مجدد در  ز آن میسفر زیارتی اربعین و بازگشت امراقبت؛ 
امام   احساس رضایت از عشق بهدر واقع  زندگی پاك و دور از گناه براي انسان باشد،

فعالیت خیر و  این افراد دلیل هر  در روایت عاشقانهتغییرات مثبت در زندگی  حسین،
  اي امام حسین است. خداپسندانه

الناس خودمان را سعی کنیم قبل از رفتن از حق ما باید«گوید:  عباس در این مورد می
ن سخت آشویم اما حفظ  برویم پاك پاك می به زیارت طور مبرا کنیم. بنابراین اگر این

الناس ایجاد کردن یا گناهان کنیم به غیبت کردن، به حق روع میاست. ما هنوز نرسیده ش
هایی در قرآن و روایات  لعملاین اتفاق نیفتد؟ خب دستورا  دیگر. باید چه کار بکنیم که

این   شااهللان  وجود دارد. ما باید تالش کنیم حواسمان به زبان و اعمال و رفتارمان باشد که
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از بین برود. در حد   سازیم. مگر اینکه با گناه باقی بماند. ما االن داریم بهشت خود را می
یعنی از بخشش خداوند  شود. وسط بیم و امید حرکت کردن، بستر این مراقبت فراهم می

عشق به «گوید:  همچنین نگار می». اینکه بیش از حد امیدوار باشیم  نه مأیوس باشیم و نه
از   در روایت عاشقانه». شود تالش کنم نمازم را ترك نکنم حسین و این معرفت باعث می

گوید که  امام حسین، فرد مؤمن از احساس و عاطفه شدیدي در درون خود سخن می
  .ناپذیر استکس خودش باید تجربه کند و توصیف د است هرمعتق

کنندگان بر مشارکت (ع): ها و ادعیه مرتبط با ارزش زیارت امام حسینانس با زیارت
ترین اعمال دینی  روي اربعین و زیارت امام حسین (ع) یکی از پرفضیلت پیادهاین باورند 

ب کند. حسین از اساتید دانشگاه که کند تا این فضیلت را کس است. هر مسلمانی تالش می
دعا «گوید:  باره میحسین (ع) رفته و بازگشته در این خود پیاده به زیارت مرقد مطهر امام

خواندن توي مسیر و ذکر گفتن خیلی در این مسیر ارزش دارد. خیلی هم اثر تربیتی دارد 
  ». ا و ذکر غافل نشویمکند. توي این فضا که بیاییم، از خواندن دع ثر میأو انسان را مت

کنندگان بر آن روي اربعین از نظر مشارکت پیاده یکی از بهترین اعمالی که در مسیر
هایی که  خواندن زیارت است، گفتن ذکر است. خواندن ادعیه، گفتن ذکر و  شده تأکید می
پردازند.  مین آ  روي به اعمالی است که زائران در مسیر پیاده  از جمله  الجنان آمدهدر مفاتیح

در روز » اال باهللا  ال حول و ال قوه«زیارت عاشورا، ذکر استغفار، فرستادن صلوات و گفتن 
توانند  روي اربعین می عاشورا ذکر امام حسین (ع) بود که زائران حسینی نیز در مسیر پیاده

  ».بگویند
 کند: یباره تجربه خود را چنین بیان مکنندگان دیگر نیز در اینیکی از مشارکت

اینجا و در طول مسیر فرصت خودسازي زیادي از طریق ذکر گفتن و دعا خوندن «
گیره و مشغول خودسازي میشه.  مهیاست. انسان از جهان مادي و قیل و قالش فاصله می

اخرتش بشه. حال و هواي مسیر و ارادتی که به مقام   خواد خودش رو بسازه که توشه می
  ».کنه ثیرپذیري مهیا میأگیره زمینه رو براي این ت کل می(ع) در آم ش حضرت امام حسین

کنندگان بر این باورند یکی از مشارکت مثابه شهادت در این مسیر:تلقی مرگ به 
  است. » شهادت«مفاهیم ناب و مقدس در دین اسالم و مذهب شیعه، مفهوم 

اث ماست، از میر  طلبی بخش مهمیشهادت« د:گوینباره میکنندگان در اینمشارکت
چیزیه که باعث میشه ما ذلت نداشته باشیم باعث میشه ما اقتداري را تعریف کنیم که بر 

، »المبیت لیله«(ع) در  اساس سالح نیست بلکه بر اساس ایمانه. جانفشانی حضرت علی
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باشد. ایثار و شهادت  طلبی در تاریخ اسالم و تشیع میسرآغاز و نقطه عطف فرهنگ شهادت
  ». گیرند نار جهاد (با نفس درونی و دشمنان بیرونی) معنا میهمواره در ک

و دفاع مقدس، ایثار   از جمله رموز پیروزي رزمندگان در صدر اسالم تا انقالب اسالمی
هاي متعالی بوده و هست.  اعتالي آئین و اهداف و آرمان  تا سرحد فدا کردن جان در راه

سک است با تم  گرا را از خود برجاي گذاشتهرمانمدار و قهاي ارزش که چهره ایرانی  جامعه
دهنده هویت ایرانی، در پرتو گیري از عوامل بنیانی و سامانبه مذهب پرافتخار شیعه و بهره

اند. در شهادت، و تحقق شعار پیروزي خون بر شمشیر، انقالب خود را به پیروزي رس
گناي پر از خطر جنگ تحمیلی به طلبی، از تني فرهنگ شهادتسازاي دیگر، با مفهوم برهه

سالمت و پیروزي بیرون آمد و دوره طالیی دفاع مقدس را براي همیشه بر تارك تاریخ این 
  ».مرز و بوم به یادگار نهاد

کنندگان این مقوله ناظر بر آن بعد از تجربیات مشارکت ادراك امر قدسی و غیبی:
هاي مرتبط با حضور و مشارکت در  است که در آن براي توضیح و تبیین بسیاري از کنش

  شود.  زیارت اربعین از اشاره به عالم وحی و غیب سخن گفته می
کید بر اینکه حال و هواي اربعین در قالب کلمات أکنندگان با تیکی از مشارکت

روي اربعینیان از ایران به کربال را هیچ  هاي مسیر پیاده زیبایی«گنجد بیان کرد:  نمی
آورند و در  شان را سر راه مینجا لقمهآ  تواند نشان دقیق دهد، همه نمی  دوربین و قلمی

در این مسیر  .اهل بیت لبریز شوي  گذارند تا تو از عشق و ارادت به دهان یک مسلمان می
از هر غذا و نوشیدنی که فکرش را کنی برایت فراهم بوده و قدم به قدمش موکبی برپا شده 

  ».گیبراي استراحت زائران تا خست
  

  روي اربعین اجتماعی پیاده ـ پیامدهاي سیاسی
هاي  ترین ویژگییکی از مهم ها:هاي معنوي افراد و شکوفایی آن افزایش ظرفیت

افراد پس از آنکه در این موسم شرکت کردند، از هر قشر و با   روي اربعین آن است که پیاده
کنند، بسیار  و اخالق می هر سطح سوادي که باشند احساس تغییر و دگرگونی در روحیه

گویند بعد از اربعین، گویی دنیا برایشان جز دوستی و مودت با  هستند کسانی که می
(ع) را  الحسین کوشند این دستاورد از مکتب اباعبداهللا همنوع معنایی ندارد و در نتیجه می

است تا اي  روي اربعین، عرصه توان گفت پیاده در واقع می در طول ایام سال حفظ کنند.
هاي  این ارزش  ذیل حیات دوباره احیا شوند و قطعاً  هاي کمرنگ شده یا فراموش شده ارزش

  گیرد. جان می  فرهنگی و معنوي است که تمدن اسالمی
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روي اربعین را  پیاده «کنندگان بر این باور است:در همین خصوص یکی از مشارکت
ژه که مقام معظم رهبري در سخنان خود ویدانست به  عنوان جلوه تمدن اسالمیتوان به می
هاي خود  ظرفیت و توانایی  کید کردند اگر کشورهاي اسالمیأاین مهم اشاره داشتند و ت  به

  ».شود به جوامع عالم نشان داده می  را با یکدیگر مجتمع کنند آن تمدن عظیم اسالمی
روي  توان در پیاده سازي امروز در جهان اسالم را می هاي تمدن بهترین زمینه یکی از

روي اربعین  اربعین دید، اگر بخواهیم نگاهی کوتاه و گذرا به واقعه تاریخی و سالیانه پیاده
طور خالصه عناصر تمدنی را در آن مشاهده کنیم، به توانیم عناصر مهم داشته باشیم می

آمیز،  مداري، عقالنیت، همزیستی مسالمت تواند شامل قانون می  تمدنی در فرهنگ اسالمی
روي اربعین  است و این عناصر در پیاده  مهر و محبت، ایثار باشد که در این تمدن برجسته

به   انسان در فرهنگ اسالمی  ها است که این ویژگی  شود. اساساً در سایه مشاهده می
دهد بر  توسعه و پیشرفت بدون کماالت انسانی معنا نمی  رسد، در تمدن اسالمی کماالت می
انسان را   هاي مادي است. تمدن اسالمی کید بر ابزار و تکنیکأن غرب که صرفاً تخالف تمد

بعدي این تمدن تک  اینکه  بنابراین با توجه به است.  در بعد مادي و معنوي تعریف کرده
کند و این مهم در شرایط مختلف همچون یک اصل  نبوده و به کماالت انسانی توجه می

 کنند چرا روي اربعین شرکت می از ادیان مختلف در پیاده  کهشود، شاهد هستیم  رعایت می
که حال و هواي این موسم حسینی در واقع مطابقت با انسانیت و فطرت دارد. مرکز قدسی 

(ع) است و از این جهت خیل عظیم مشتاقان و زائران  این مراسم امام حسین
آیند تا  ی مشخص گرد هم می(ع) از نقاط مختلف دنیا در زمان و مکان الحسین اباعبداهللا

  لبیک به نداي هل من ناصر ینصرنی حضرت در این عصر و زمانه بدهند.
است. فکر   لهأترین مسرسانی بدون چشم داشت مهمعبارت دیگر مشارکت و یاريبه

داشت را گر روحیه کمک به هم نوع بدون چشمیابد ا ارتقا می  کنم فرهنگ جامعه می
روي اربعین نه تنها از سوي  رویکردي است که در جریان پیادهگسترش دهیم، این همان 

است که به دالیل   میزبان که در میان مردم شاهد هستیم. این فرهنگ و تمدن اسالمی
  ها کمرنگ شده بود اما در این موسم حسینی به بهترین شکل جلوه یافت. مختلف سال

وحدت و اجتماع بزرگ  روي زائران اربعین تجلی پیاده افزایش وحدت مسلمانان:
(ع)  کنندگان بر این اعتقادند: شخصیت امام حسینمسلمانان شیعه و سنی است. مشارکت

ساز و با حرکت مقدس خود اسالم را زنده و در مسیر حقیقی  یک شخصیت مذهبی، تاریخ
استواري، استقامت ارادت و عشق   روي اربعین نشانه خود قرار داد. از نظر آنان پیاده

  (ع) است. امام حسین  گان بهدلداد
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راهپیمایی "روي اربعین را دارد بیان کرد:  یکی از اساتید دانشگاه که تجربه پیاده
اربعین حسینی یک نوع رژه معنوي و نمایش مذهبی مسلمانان تمام دنیاست. وي گفت: 

دشمنان بدانند که پیروان پیامبر اسالم و یاران باوفایش زنده هستند و براي   تمامی
اربعین اربعین موجب   (ع) خود احترام قایل هستند. او با بیان اینکه مقدسات و اهل بیت

  شود، تصریح کرد: اجتماع اربعین پیامی وحدت، همدلی و همبستگی و قدرت مسلمانان می
گسستنی  ایران اتحاد مردم  بزرگی براي جامعه بشریت دارد و باید دشمنان نظام بدانند که

  . "نیست و هیچ قدرتی توان نفوذ در صفوف محکم آن را ندارد
روي عظیم اربعین زائران حسینی از کشورهاي مختلف جهان با تفکرات و  در پیاده

ه حضرت یابند که حاکی از عشق و محبت جهانیان ب مذاهب مختلف حضور می
(ع) است. دشمنان اسالم از اجتماع بزرگ اربعین حسینی به شدت در  الحسین اباعبداهللا

هاي شوم دشمنان در جهت ایجاد  ها و نقشه هراس هستند، اجتماع عظیم اربعین توطئه
  کند. اختالف و تفرقه در بین مسلمانان را خنثی می

ا به معناي همسازي و پذیري رجامعه :پذیري جوانان و نوجوانانفرصت جامعه
ریف کرد. به مفهوم هاي گروهی اجتماعی تع، هنجارها و نگرشهاارزش همنوایی فرد با
هاي اجتماعی رد، دانش و مهارتن، هر فآ  شدن فراگردي است که به واسطهدیگر، اجتماعی

 کند. مجموعه الزم براي مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می
ها و سازد که با گروه ها، فرد را قادر میها، مهارتها، دانش، هنجارها، نگرشها این ارزش 

دن، امري مستمر و هاي متقابل داشته باشد. فراگرد اجتماعی شافراد جامعه، روابط و کنش
امام از کودکی تحت تأثیر مادر و خانواده، حضور   به لذا عشق .العمر استاعتباري مادام  به

ها در بیداري افراد، تأثیر محرم و  در مجالس عزاداري، بانی روضه بودن، تأثیر فضاي روضه
یین نوعی تب ها مقدمه سفر اربعین اهل بیت، حضور در روضه  صفر در نزدیک شدن به

پذیري است. طبق نظریه جامعه امام حسین  پذیري محبت نسبت به کننده روند جامعه
اي از دل طیف گسترده  اي و تکامل یابندهویدمن و آستین سازه چند بعدي، سیال، مرحله

ها و ها، مهارتن افراد ارزشآ  واسطهاست که به  ها درباره فرایندهایی پدید آمدهاز پژوهش
  ).1395: 48 (مهدیه و همکاران، کنندا از اجتماع کسب میدانش ضمنی ر

السالم) در  زیارت اباعبداهللا (علیه«گوید:  یکی از مبلغان مذهبی که جوان است می
ثیرگذار است و فقط صرف زیارت و پرداختن به عبادت در أنان تآ زندگی زائران و آینده

وي اعزام مبلّغان  .گی مردم دارداي در زند چند روز مطرح نیست و این حرکت نقش سازنده
کننده معرفی کرد و گفت: هدف حوزه علمیه خراسان در اربعین حسینی را فعالیتی تبیین
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السالم) و  (علیه ما مبلغان از حضور در اربعین حسینی تبیین ابعاد معنوي زیارت ائمه هدي
دین مبین اسالم در هاي  روي اربعین حسینی همراه با تشریح آموزه ارتقاء سطح کیفی پیاده

  ».هاي مختلف اعتقادي، اخالقی و انقالبی است حوزه
اربعین حسینی که در موکب امام رضا   حوزه علمیه خراسان به  مبلغ اعزامی

هاي سنی مختلف در  است با اشاره به حضور رده  السالم) در نجف اشرف مستقر بوده (علیه
ان بیشترین سهم را در اربعین حسینی مخاطب جو«روي اربعین حسینی ابراز کرد:  پیاده

هاي تبلیغی ما را نیز همین عزیزان تشکیل  دارد و بر همین اساس بیشتر مخاطبین برنامه
الخصوص ینی همیشه باید در کنار مردم علیاظهار کرد: مبلّغان د«گوید:  دهند. وي می می

ها پاسخگویی کنند  آناالت اخالقی، اعتقادي و فرهنگی ؤجوانان حضور داشته باشند و به س
اربعین حسینی باید حداکثري   هاي دینی از جمله اما این حضور در ایام خاص و مناسبت

  ».باشد
  
  گیري نتیجه

شونده نمایانگر یک زیست اجتماعی قوام عنوان حرکتی نامیرا و نوروي اربعین به پیاده
شناسانه را در ل خالق جامعهتخی ها در یک سرزمین است. ها و قومیت از نژادها و زبان  یافته

بکار بگیریم، باید زیارت را نه تنها مرتبط با زائران، بلکه در شبکه » زیارت«مطالعه پدیده 
در  .هایی که به زیارت باور دارند، مورد مطالعه قرار دهیم وسیعی از روابط اجتماعی انسان

ا تجربه شف مقوالت مرتبط باین پژوهش از روش نظریه داده بنیاد در جهت ک
هاي روي اربعین استفاده شد و تالش شد تا زمینه کنندگان در همایش پیاده مشارکت

گیري یک تئوري محدود به واقعیت مرتبط با این موضوع فراهم شود. مفاهیم مربوط شکل
عمده  ي، در قالب پانزده مقولهي کدگذاري محوري کُدگذاري باز در مرحلهبه مرحله

روي اربعین نمود  پیاده« استخراج مقوله هسته  دگذاري گزینشی بهکدگذاري و در مرحله ک
مرکزي این پژوهش  همنجر شد که مقول» خود هجهان رقیب مدرنیته و ساخت دوبارزیست

روي اربعین را به مثابه یک فرصت براي  کنندگان، پیادهمشارکتدر واقع  آید.به شمار می
ام تناسب اهداف و وسایل در چارچوب کنند که قابل توضیح با نظ خودسازي درك می

روي با ادعیه و ذکر سعی بر پاالیش  متداول عقالنیت ابزاري نیست. در جریان این پیاده
توانند از این فرصت براي خودسازي معنوي خود دارند و معتقدند ملت ایران و عراق می

ترین با اهمیتیکی از » معنا«هاي مصاحبه نشان داد که  کدگذاري یافته استفاده کنند.
برخالف علم که  ـ آورد؛ چرا که دین که دین براي او فراهم می ستا نیازهاي زندگی انسان
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ها  دار نشان دادن زندگی، آن را براي انسان مند و هدف با سامان ـ پاره پاره و ناقص است
این   هستند براي برساخت و بازتولید این معنا؛ به سازد و مناسک دین بستري معنا دار می

است   از دین دریافت کرده  ترتیب که فرد مؤمن در بستر مناسک به باورها و عقایدي که
عمل دینی افراد فرایندي از معنابخشی صورت  کند. در جریان ارتباط میان باور و عمل می

گیرد؛ معنابخشی که تحت تأثیر تجربه دینی افراد در بستر مناسک امکان ظهور و بروز  می
عنوان یکی از مناسک مهم در ادیان مختلف از جمله تشیع، د و زیارت بهیاب بیشتري می

  .مصداق بارز این موضوع است
ترین هاي محوري و برجستهاز دال» احساس وظیفه داشتن«در روایت این افراد 

اي که ناشی از اهمیت  دانند. انگیزه اصلی سفر می  ن را علت و انگیزهآ  معانیست؛ چنانچه
روي اربعین است. معنابخشی این  سیاسی و ایدئولوژیک حضور در مسیر پیادهدادن به وجه 

دید تالش براي آمادگی و انجام مسئولیت در قبال  زائران به مناسک اربعین از زاویه
در باور این افراد با ظهور امام زمان  است که» آرمانی مهدوي«برقراري حکومت جهانی و 

هاي جامعه ها و کاستیاست به مشکالت، بحرانتحقق خواهد یافت؛ حکومتی که قرار 
استارك «ارمغان آورد. این یافته بر اساس دیدگاه   اي آرمانی را به پایان دهد و جامعه بشري

مطرح شده، قابل تبیین است؛ » جبران«عنوان عامل به» دین«در آن  که«  و بین بریج
کند  ورده کند، سعی میش را برآانسان نتواند خودش آرزوهای  گاه گوید هر دیدگاهی که می

پیدا کند که قادر باشد آرزوهایش را برآورده  ـ مثل دین ـ کننده فراطبیعیعامل جبران
اي مطرح  وعده به واسطه» مهدویت و ظهور «). در واقع گفتمان 1387 کند (همیلتون،

در یک  افراد را  که همه دهد؛ معنایی امیدبخش شیع به پیروانش میت است که مذهب  شده
بخش باعث ایجاد سازد؛ این معناي امید د همذات میباور و احساس الهوتی به شکل واح

رو مراسم اربعین بستري شود. از این جامعه دینی شیعه می وحدت، همبستگی و انسجام
است که منجر به بیداري بیشتر افکار و احساسات مهدوي و وعده نزدیک بودن امر ظهور 

منجی  عنوانامام زمان به مدنآ  ین فضاي مناسکی ایمان فرد بهدر ا شود؛ در واقع می
ایمان مشترك   که شود؛ چرا الزمان دوباره در بین گروه و جماعت مؤمنین یادآوري میآخر

تمام  شود، بر طور طبیعی در قلب این گروه تشکیل شده و دوباره تقویت میبه کامالً
تر ند غلبه خواهد کرد. افراد مطمئنشو تردیدهاي شخصی که در اذهان فردي ظاهر می

قویتر هستند زیرا " تر هستند و واقعاًکنند که قوي احساس می  هستند بخاطر اینکه
  ).1383:482 (دورکیم، شوند ها زنده می از توان افتاده بودند دوباره در آگاهی  نیروهایی که
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تر زائران به درونی بیش اتصال و وابستگی  هاي مشارکت کنندگان، نقطه طبق صحبت
 اساس همین جذبه و عشقی است که با مداومت و غالباً بر عاشورا و امام حسین (ع)

عنوان غیر خودش  امر متعالی به  است؛ آگاهی شخص مذهبی به  آگاهانه، درونی شده
است؛ فکر در واقع چیزي جز   ). اما چنانچه دورکیم هم بیان کرده1375:41(گیسلر، 

تواند قدرتی به ما بدهد که برتر از  پس چنین عنصري چگونه می عنصري از خود ما نیست
که ما چیزي را شایسته دوست ... از این در طبیعت ماست؟ نهاآ هایی باشد که ریشه قدرت

شود که ما به صرف این تصور  کنیم نتیجه نمی داشتن و مطلوب براي خودمان تصور می
از این چیز نیروهایی برتر از   است کهخود را نیرومندتر حس کنیم؛ براي این کار الزم 

  ، ما نیز وسایلی داشته باشیم کهآنهایی که در خود ما وجود دارند ساطع شود و از این باالتر
و  ؛مان سازگار نماییمدرون خود ببریم و با حیات درونی ن نیروهاي ساطع شده را بهآ

این نیروها کافی نیست بلکه   این مقصود فقط اندیشیدن به  معلوم است که براي رسیدن به
دارد که ما خود را در سپهر عمل آنها قرار دهیم و در جهتی بچرخیم که در   ضرورت حتمی

توانیم حس کنیم؛ در یک کالم الزم است که ما عمل کنیم.  آن جهت تأثیر آنها را بهتر می
ر دارد، در امام حسین را باو  رو زائري که در وجودش عشق، اتصال و وابستگی به از این

پیدا  آید و لذا در درونش اشتیاق به زیارت جهت عمل و عینیت بخشیدن به باور خود بر می
نچه در درون و فکرت آ  خواهد شد؛ چرا که مؤمن در مسیر زیارت به دنبال آنست که

است با عمل و سعی خود نمایان سازد. با توجه به   امام حسین (ع) یافته  خویش از عشق به
ابعاد اعتقادي،  هشود الگوي جامع دینداري (در هم ي بدست آمده پیشنهاد میها یافته

پیامدي، مناسکی، احساسی و فکري) توانمندي نظري و تجربی خود را در این پژوهش و 
شناسان (از جمله اسالم  است و از آنجا که  ظهور رسانیده ههاي پیشین به منص پژوهش

اند، الزم به  شمردهرین الگوي بررسی دینداري برا بهتعالمه محمدتقی جعفري) نیز آن ر
هاي ملی و سایر  رسد که محققان و دانشجویان، کاربرد این الگو را در پیمایش نظر می

   تحقیقات مربوط در ایران، وسعت بخشند.
  

  پیشنهادات پژوهش
فضاي  هآماري مورد مقایسه و ناکارایی مطالع ههمچنین به جهت همگنی میان جامع

 هبا انجام یک پژوهش پیمایشی، در تحقیق حاضر، مقایس  قبل از انقالب اسالمیفرهنگی 
طور انجام رسید. به  ها) به این دو مقطع از طریق تحلیل محتواي متون به جا مانده (روزنامه

شود الگو و مقیاس بکار گرفته شده در این پژوهش، از طریق  مشخص پیشنهاد می
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طور ادواري و مستمر تکرار شود و نتایج ش سنجی بهو نگر  هاي افکار عمومی پیمایش
کشور و روند تغییرات فرهنگی، با یکدیگر نیز   از فرهنگ عمومی  حاصل به لحاظ فهم علمی

انسان با زمان در نظام  هتر آنکه در این مطالعه، رابط از همه مهم مقایسه شوند.
عبارت دیگر؛ نظام یافت. بههاي ارزشی بعد از انقالب اسالمی، تعین خاصی ن گیري جهت

ارزشی ما نه صرفاً بر زمان گذشته تأکید دارد و نه صرفاً بر زمان آینده یا حال تأکید 
تأکید بر «ترکیبی جدیدي با نام  هگرا. لذا مقولیندهآ  گراست و نهورزد؛ یعنی نه گذشته می

نسان با زمان در نظام ا هبه وجود آید و از این حیث، رابط» زمان حال، گذشته و آینده توأم
تر بازبینی شود. و در نهایت به از انقالب، دوباره بررسی و دقیق هاي ارزشی بعد گیريجهت

ایران و ملل و نحل   در تبیین شرایط بومی» مناسبات اجتماعی هفلسف«رسد  نظر می
وابط میان خدا، سرشت انسانی و ر هاساسی تحلیل خود را بر تبیین رابط همسلمان، باید پای

هر  تولید، بازتولید و باز آفرینی هجمعی سلسله مراتبی و موازي با سایرین قرار داده، نحو
ها و ترکیبات  اي جامع، آرایه طوري که بتوان در قالب نظریهیک را در دیگري روشن کند؛ به

ا، دیگر و بدل آفرینی آنها را در قالب یک یا چندین الگوي فرهنگی گوی هرابطه را با رابطهر 
  .تبیین کرد
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Abstract: 
 

Arbaeen walk is a multi-dimensional social phenomenon, which in 
Iranian social constructions has dimensions such as politics, identity, 
interaction or confrontation of identities, environment and social harms. 
Therefore, this study is a type of qualitative research that was conducted 
using the foundational data theory method to understand the semantic 
system of the pilgrims who participated in the walk. For this purpose, data 
was collected by purposeful sampling method and using semi-structured 
interview method and 21 pilgrims were investigated in the research field 
including the border region of Chazaba until reaching theoretical saturation. 
In order to obtain the factors, data analysis was done using the systematic 
procedures of Corbin and Corbin, which includes coding concepts and 
shaping the theory. Data analysis in open coding led to the identification of 
main factors, components and sub-components. Scrutiny in the findings of 
the interview indicates that the central category of the research is "the 
Arbaeen walk is a manifestation of the life of the world competing with 
modernity and the loss of subjectivism". Based on the findings of the 
research, the participants perceive the Arbaeen walk as an opportunity for 
self-improvement, which cannot be explained by the system of 
proportionality of goals and means in the common framework of 
instrumental rationality. During this walk, they try to refine themselves with 
prayers and remembrances, and they believe that the people of Iran and Iraq 
can use this opportunity for spiritual self-improvement. 
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