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 چکيده

ب ا   ینحرکت اربع   یبررس زمینه ینآل هستند، در ا یدهشهر ا آرمان منظور ایجاد یک بههمواره به دنبال حل مشکالت شهر  یشهر یرانمد
 ح ل  اربع ین  یدر فضااین مشکالت از  یاریتنها بس هن دهد ینشان م مواجهند،با آن  یشهر یرانکه مد یمسائل و مشکالت درنظرگرفتن

ه د    پ ووه  ب ا   ی ن ا. کن د  یواالتر و حرکت همراه با رشد دع وت م    یاهداف یسو خود را به انساکن یناربع ،بلکه فراتر از آن شود، می 
ن و   . اس ت  آنسرمایة اجتماعی  یلگوا ینو تدو یز،ابعاد مختلف و متما ییبه دنبال شناسا یراخ های الدر س یوهو به یناربع یانجر یبررس
 یمحت وا  یف ی ک یفبر توص یبوده و سع یمکتوب و شفاه یها متن یق،قلمرو تحق .است یفیک یقو روش تحق یو کاربرد ینظر یقتحق
 ی،ش هر  ی،معرفت   ةش امل خبرگ ان ح وز    یاست و جامعه آمار یا و کتابخانه یدانیم ،اطالعات یروش گردآور. شده استمتون  یممفاه
انتخ اب و   یگلوله برف یریگ نمونه با روشپووه   یها نمونه. کتب مرتبط با موضو  است ةو مجموع ینحاضر در اربع یانو مجر یرانمد

ابع اد   ،پ ووه   ینا در نتیجة .وتحلیل داده، تحلیل مضمون بود یهتجزروش  .شد یین تع یاشبا  نظر یاربراساس مع یازن مورد ةحجم نمون
 یریتم د  یآمده ب را  دست به یالگو کارگیری به یبرا یزن یینهادهایشو پ  ییسرمایة اجتماعی شناسا یها و مؤلفه ینعارب یاناز جر یمختلف
 .مطرح شد یشهر
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 مقدمه

است که  یریناپذ اجتناب یها از ضر رت یکیدر جوامع امر ز  یاجتماع یوندهای جود ر ابط   پ

 یبزرگ امر ز یشهرها ةاز مشکالت ادار یتوجه حل بخش قابل  راه تواند یتوجه   تمرکز بر آن م

 رداز مروا  یاریدر بسر  یاجتمراع  هرای  یهسررما  یانی،به ب یا ی،  ارتباطات اجتماع یوندهاپ ینباشد، ا

   یونرد پ ایرن  .شهر   حل مشکالت آن است یریتموجود بر سر راه مد های یدشوار کنندة یلتسه

بر    یجینترا  گیررد،  یکه حول محور اعتقادات   مرذاه  شرکل مر    یزمان ،حاصل از آن ییافزا هم

  .به دنبال دارد یزانگ شگفت

 یغربر  یرجینیرای از دانشرگاه    9فران  ی، توسط هان9191اصطالح سرمایة اجتماعی قبل از سال 

گرفرت، کره در آن ا     قررار  اسرتفاده  مورد  جاکوب ینج یکبار در اثر کالس یناما نخست. مطرح شد

 ی،  مخرتلط شرهر   یمیقرد  ةحومر  یهرا  فشررده در محرد ده   یاجتماع یها داده بود شبکه یحوضت

محلره،   یرزی   در ارتبرا  برا حفرظ نتافرت   تم     دهنرد  یمر  یلسرمایة اجتماعی را تشک از یصورت

برا   یسهمقا در ی،زندگ یفیتبهبود ک یطةدر ح یگرد های یم  تصم یابانیخ یتجرم   جنا یساز پاک

از خرود   یشرتری ب یتمسئول ی،انتتام یر های  ن ی پل یحفاظت یر یمانند ن یرسم یعوامل نهادها

تروان در  یکی از متاهر سرمایة اجتمراعی را مری   (.91، ص9131 یر انی،  ش یالوان) دهند ینشان م

 . جو کرد ها   اجتماعات بزرگ بشری جستکارنا ال

در ایرن برین، دیرن    . ماعات بزرگ بشری شکل گرفتره اسرت  در طول تاریخ بشری، همواره اجت

آفرینری   ترین عامل همبستگی   تجمع بشر بوده اسرت   بخرش مهمری از ایرن نقرش      عنوان مهم به

ترین اجتماعات  با این ر یکرد، مهم. رهبران دینی بوده است ةمذه  در اجتماعات بشری، به  اسط

 :شمردتوان بر بشری در تاریخ معاصر را چنین می

 .(قمری 9۲1۱)در ر ز اربعین  ۲9۲ میلیون نفری شیعیان در کربال در دسامبر  ۲ اجتماع  -

                                                           
1. Hanifan 

2. Jane Jacobs 
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 9۲1۲)در ر ز اربعین  ۲91 میلیون نفری شیعیان در کربال در ژانویه  93تا  9۱جتماع ا -

 (.قمری

 .در ر ز اربعین  ۲9 میلیون نفری شیعیان در کربال در سال  93تا  9۱اجتماع  -

 .در ر ز اربعین ۲99 یون نفری شیعیان در کربال در سال میل 9۱اجتماع  -

 .آنا ةع جنازیدر تشی 9111ها در تامیل ناد ی هند در سال  میلیون نفری هندی 9۲اجتماع  -

 .در ر ز اربعین ۲9۲ میلیون نفری شیعیان در کربال در سال  9۲تا  9۲اجتماع  -

 .در ر ز اربعین ۲۲1 میلیون نفری شیعیان در کربال در سال  9۲تا  9۲اجتماع  -

 .9131در ( ره)میلیون نفری ایرانیان در تشییع   تدفین امام خمینی  1تا  ۱اجتماع  -

تررین   برزرگ  میلیون نفر،   با  ،۲91 در این فهرست، مراسم اربعین حسینی در کربال در سال 

مران انقرالب   از آن را در ز یا کره نمونره   ای یرده پد .در  آمیز تاریخ بشر به شمار می تجمع مسالمت

 هرا  یرت که در آن قلوب اقوام، مل یانیجر .نیز شاهد بودیمساله  هشت یلی  جنگ تحم یرانا یاسالم

مختلر    فرارا از    یسرن  یهرا  کوچک   بزرگ در گرر ه  یها   مذاه  گوناگون در قال  کار ان

ش اجتماعرات خودجرو   ترین یماز عت یکیبه ،   مشترک یمقصد یسو به ی  ماد یفرد های یزهانگ

بر جوامرع   یجتنها بر مشکالت را نه یمعت یةسرما ینا ة اسط که به یاجتماع. شده استمنجر  یبشر

به  یدنرس یبرا یشهر یرانمد آلیدهرا که همواره ا ییبلکه فراتر از آن دستا ردها ،امر ز فائق آمده

هجرری   19سرال  در ( ع)قیام امام حسرین   .به همراه داشته است ،بشر بوده یافتنین شهر دست آرمان

آغاز جریانی بود که الگویی عینی از سرمایة اجتماعی را در قال  اعتماد، صداقت، مشارکت   جرز  

کننرد کره   ها را در بیان امر زی سرمایة اجتمراعی تعریر  مری   این مؤلفه. آن، به منصة ظهور رساند

شراید  . تهای مادی   معنروی یرک جامعره اسر    شامل مجموعة هنجارها، ر ابط، تعهدات   ارزش

بیشترین تأثیر سرمایة اجتماعی بر اعتماد متمرکز است   این اعتماد مرهون رفتار شخصریتی اسرت   

مبنرای بررسری   هرد      آنچه در این مقاله(. 911۱اعتصامی، )کند که سرمایة اجتماعی را تولید می

گیرری از آن در   هایی مانند اعتمراد در جریران اربعرین   بهرره     اصلی است، به  اقع، نگاهی به مؤلفه

 .الگوی مدیریت شهری است، تا مبنایی برای حل مسائل شهرها   مدیریت شهری باشد
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  لهئبيان مس

امر زه شهرهای بزرگ   در برخری مروارد شرهرهای متوسرط   کوچرک، در مسرائل   مشرکالت        

هرای اجتمراعی،    هرای فرسروده، جررائم   آسری      نشینی، بافت توان حاشیهمتعددی درگیرند، که می

در ایرن میران، گسسرت    . ترافیک، برخوردهای اقلیتی   مذهبی   جرز آن را بررای نمونره نرام بررد     

ای رفتارهای شهر ندی   جدایی مدیریت شهری   شهر ندان یکری از  اجتماعی   الگوهای جزیره

تروان فقردان سررمایة اجتمراعی، یرا       در این زمینه، مری . مشکالت مطرح در شهرهای امر زی است

این مهم در  هلة نخست، حاکی از نوعی فقردان  . ن مبنای بر ز چنین مسائلی استحداقل ضع  آ

 .الگو در تعری  سرمایة اجتماعی شهری است

مختلر    یها   اقوام   گر ه یشهر ی  بالطبع زندگ ،بزرگ   کوچک یظهور شهرهادر اصل، 

شرهرها   حرل    یریتمرد  یبررا  یگونراگون   متنروع   یهرا  را با چالش یشهر یرانمد ،در کنار هم

 یرزی، ر مشرکالت برنامره   یبررسر  یمعنرا  مطلوب شهر به یریتمد. ر  کرده است همعضالت آن ر ب

 یازهرای هرا   ن  طررح  ی  اجررا  ینامکران ترأم   یچگرونگ   مختل   یها بخش ینتارت بر هماهنگ

 یدبا یریتمد یگر،د  عبارت به .مردم است که قبل از تولد تا هنگام مرگ با آن سر کار دارند یعموم

امرور   دفرع    یحصرح  یاجرا برایکه افراد ساکن شهر با آن تماس دارند    ییجهات اجرا همةبر 

 .(9۲3، ص911۲رجاء،)بکوشد  یازهان ینمشکالت   تأم

رفرت مسرائل اجتمراعی شرهرهای      شاید بتوان گفت سرمایة اجتماعی یکی از راهکارهای بر ن

ة اجتماعی ابعراد مختلر    متنروعی دارد    مفهوم سرمای. بزرگ   تسهیل امور مدیریت شهری است

 ,Kawachi et al., 2008; Moor & Kawachi)توان به سرمایة اجتماعی   سالمت  که از آن میان، می

سررمایة اجتمراعی   کرارآفرینی     ،(Kagle & Galosy, 2017) ، سررمایة اجتمراعی   آمروزش   (2017

(Williams et al., 2017) ، صرادی  سرمایة اجتماعی   توسرعة اقت(Baende Bofota, 2017)،   سررمایة

 ,.Hong et al)اجتمراعی   فقرر    ، سررمایة (Aldrich & Meyer, 2015)آ ری محلی  اجتماعی   تاب

هرای سررمایة اجتمراعی،     یکی از حوزه .اشاره کرد ...سرمایة اجتماعی   سرمایة فرهنگی    ،(2017

 ,Smidt, 2003; Candland, 2000; Maselko et al., 2011; Kassa) توجه به عناصر مذهبی   عقیدتی

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/43838113_Daniel_P_Aldrich
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افرراد در ن   ینمشرخ  بر   یهرا  کرنش  ینسرمایة اجتماعی که مبر  یتاهم .در جامعه است (2012

 ماننرد  هرایی  یهاز سررما  یگرر کنار انواع د رکه د شود یمشخ  م یزمان ،است یاجتماع یساختارها

 کنرد   یبرزرگ کمرک مر    یشهرها یچیدةبه حل مشکالت پ ی  اقتصاد یانسان یزیکی،ف های یهسرما

 .است یرپذ افراد جامعه امکان ةجانب با مشارکت همه فقطها  که حل آن یمشکالت

گذشرته رایرج بروده    هرای  عنوان یکی از متاهر سرمایة اجتماعی دینی از زمران  جریان اربعین به

 (ع) سیدالشرهدا حضررت  ا ل اربعرین   ةتحقیق درباردر کتاب  یئقاضی طباطباطور که  است، همان
در برین شریعیان رایرج     (ع) معصروم امامان نویسد حرکت به سوی کربال در ر ز اربعین از زمان  می

قاضری  ) انرد  نیز به ایرن حرکرت مقیرد بروده     عباس بنی   امیه بنیحتی در زمان  شیعیانبوده است   

ایم، گسیل خیرل عتریم مردمری از ایرران،      های اخیر شاهد بوده اما آنچه در سال .(9113طباطبائی، 

. های مختل  دنیا در طیفی از مذاه  اسالمی، حتی غیراسالمی به کربال اسرت عراق   سایر کشور

توان ایرن جریران را    ر ی اربعین، می های مذهبی   اهدا  دینی نهفته   آشکار پیاده فارا از اندیشه

شرک قرارگیرری مرردم در نهایرت تعرا ن         بری . ترین نماد همبستگی تشیع برشرمرد  عنوان عالی به

زند، حاکی از  جود یک مبنا، یا دال مرکرزی   بخش سفر موج می تماد که در بخشهمکاری   نیز اع

در  یناربعر  یران جر زمینره،  یرن ا در. شرود  ای متحرک منجر مری  گیری مدینة فاضله است که به شکل

از کنرار آن   یسادگ به توان یکه نم ،گرشدن است در حال جلوه یمچنان باشکوه   عت یراخ یها سال

 یرن ا ،مختلر   یران اد یحتر  ،اقروام  هرا،  یتها از مل انسان یلیونی  م یرکث یلن خشد عبور کرد، جمع

آن  توان یم که ی طور ، بهاست کرده یلبشر تبد یحرکت   تجمع جمع ینتر را به بزرگ ییگردهما

حال با توجره   .دانست یابر حرکت در دن یمراسم مبتن ینتر   جامع ترین یمعت ین،تر از مهم یکیرا 

وم سرمایة اجتمراعی در مردیریت شرهری از سرویی،   برر ز   ظهرور ایرن مفهروم         به اهمیت مفه

تررین شرکل خرود از سروی دیگرر بررسری ابعراد         اجتماعی در ماجرای اربعین به زیباترین   عتیم

از ایرن ر ، پره هش   . یابد های سرمایة اجتماعی در آن اهمیت می مختل  اربعین،   همچنین، مؤلفه

 :های زیر است به پرسش جوی پاسخ  حاضر در جست

 ی آن کدام است؟ها شهیرابعاد متمایز   اصلی جریان اربعین    -

 ست؟یچ نیاربع انیجر یدر ابعاد مختل  بر مبنا یسرمایة اجتماعی شهر یها مؤلفه -

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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 مبانی نظری پژوهش

اجتمرراعی مفهرروم جدیرردی اسررت کرره مررورد توجرره بسرریاری از اندیشررمندان، از جملرره  9سرررمایة

. ریزی   مدیریت شرهری قررار گرفتره اسرت     نتران حوزة برنامه مسئوالن   صاح  شناسان، جامعه

ی اجتمراعی اسرت،   ساختارهای مشخ  بین افراد در ن ها کنشاهمیت سرمایة اجتماعی که مبین 

ی فیزیکری، انسرانی     ها هیسرمایی چون ها هیسرماشود که در کنار انواع دیگر از  زمانی مشخ  می

هرا فقرط برا     کند مشکالتی کره حرل آن   پیچیدة شهرهای بزرگ کمک می اقتصادی به حل مشکالت

بره هرر ر ی، سررمایة اجتمراعی در چرارچوب      . پذیر اسرت  ة افراد جامعه امکانجانب همهمشارکت 

های بانرک   ی از تعری ا مجموعه 9در جد ل . های مختل  به کار برده شده است  مفاهیم   تعری 

 .است جهانی از سرمایة اجتماعی بیان شده

اصرول   نیر ا .ی حاکم در جامعه استها ارزشاز منابع مهم سرمایة اجتماعی با رها   اعتقادات 

ی هنجارهرا ، ها ارزشتواند در تعری   دین می .گیرد می تأنش  مبانی اساسی   مهم جامعه از دین 

 اجتماعی، ر حیة گر هی، همکاری، تعا ن، گسترش مشارکت دا طلبانه   ماننرد آن نقرش مرؤثری   

ی دین در توسعة سرمایة اجتماعی عال ه بر ماهیت   محتروای آن، تحرت   اثربخش حال .داشته باشد

یعنی مذه    دیرن بخرش مهمری از هویرت افرراد جامعره را       . باشد یممیزان تدین افراد نیز  ریتأث

بنابراین، دین چه از طریق محتوا،   چه از طریق حضور در زنردگی افرراد جامعره     .دهد تشکیل می

 (.۲3۲، ص9111زارعی متین، ) تواند اعتماد، مشارکت، ر حیة همکاری   تعا ن را تقویت کند می

طرور خراص،      ترین ابعاد مورد نتر سرمایة اجتماعی در جریران اربعرین بره    توان گفت مهم می

 سرازی فرهنرگ . 1صداقت  .  اعتمادسازی  . 9 :اند طور عام، به این شرح به( ع)حرکت امام حسین 

   همیراری     تعرا ن . 1تعهرد   . 1سازی   آگاه. ۱  عطوفت   محبت. ۲  سرمایة اجتماعی تولید زمینة

 (.911۱اعتصامی، ) خواهیعدالت. 1جویی  مشارکت. 3

                                                           

تواند در تعلق   تملک فرد قرار گیرد که درگذشرته اساسراص صرورت مرادی   کرامالص عینری        سرمایه هر چیزی است که می .9

 .(11، ص911۲ ،تراسبی) افتی یداشت   در علم اقتصاد جایگاه خود را م
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 یاجتماع یۀسرما فیجموعه تعارم. 1جدول 

توسطبانکجهانیمنتشرشدههاییازتعریفامجموعه محققان/محقق

 9بوردیو
 شی ب کمه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکة پایایی از ر ابط مجموع منابع بالقو

 .دیآ یم دست بهاز آشنایی یا شناخت متقابل،  شده نهینهاد

  پوتنام
کارایی  توانند یمیی که ها شبکهاجزای اصلی سازمان اجتماعی، مانند اعتماد، هنجارها   

 .ی هماهنگ بهبود دهندها کنشاجتماعی را با تسهیل 

تارت،  ن گر 

 1باستالر

یی که تعامالت بین اشخاص را مدیریت کرده   به توسعة ها ارزش، ها نگرشنهادها، ر ابط، 

 .کند یماجتماعی   اقتصادی کمک 

 .آ رند یم جود    جریانی از منافع را به کنند یمی گذار هیسرمار ابطی که اشخاص در آن  ۲ببینگتون

 ۱فافچمپ 
فردی، عضویت کلوپ    نقشی که ر ابط بین ههی  به)مرتبط   ای از پدیدة اجتماعی شبکه

 (.کند یمی اجتماعی، در تبادل اجتماعی کارآمد بازی ها شبکه

 ر بینسون

 1  سیل 

احساس همدردی، نگرانی، همدلی، احترام، ح  اجبار   اعتماد یک شخ  یا گر هی به 

 .شخ  یا گر هی دیگر

 1ا ستر م

ی تعامالت الگوهااک، هنجارها، قوانین   انتتارات مشترک دربارة سرمایة اجتماعی، دانش، ادر

ی عمل جمعی با ها تیموقعی غامض اجتماعی، ها مسئلهاست که گر هی از افراد در برخورد با 

ی تقویت انتتارات   اعتماد متقابل را برای غلبه بر ها ر ش  افراد باید آ رند یمخود به سازمان 

 .شایند کش  کنندناخو مدت کوتاهی ها  سوسه

  911 اکبری،: منبع

 پيشينة پژوهش

تروان  مطالعات در حوزة سرمایة اجتماعی در ابعاد   ز ایای مختلر  انجرام گرفتره اسرت کره مری      

 یهه ارتبا  آن با مدیریت شهری  فهرست طوالنی از آن را برشمرد، اما بررسی موضوع اربعین   به

از معرد د  . یة اجتماعی، چندان مورد توجره نبروده اسرت   ترین نمودهای سرماعنوان یکی از عالی به
                                                           
1. Bourdieu 

2. Putnam 
3. Grootaert & Van Bastelaer 
4. Bebbington 
5. Fafchamps 
6. Robinson & Siles 
7. Ostrom 
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عنروان    ی جریان اربعین را به. اشاره کرد( 911۱)توان به مطالعة پورعزت گرفته می مطالعات انجام

ای کره هری     گونره  متحرک مورد توجه قرار داده   بر لز م مدیریت خردمندانه آن به شهر کالنیک 

کررده   دیر تأکردم راهی در این نهضرت عتریم  ارد نشرود،    ی به سالمت ر انی   جسمی ما خدشه

ی   سراز  تیهوکه از خود ابراز  جود،  کرده،ایشان اربعین را ملتی در حال حرکت توصی  . است

که در آن مردم، گذشت، ایثار، فر تنی، تواضع، عشق، ایمان،   مفهروم   یحرکت .کند سازی می تمدن

 یهرا  جنبره  ةمدیریت این حرکت، بایرد همر     آموزند   مادی   معنوی را می ،سبقت کمی   کیفی

از بهداشت ر انی   جسمی افراد گرفته، ترا امنیرت اجتمراعی      ، مادی   معنوی آن را پوشش دهد

اربعین ( 911۲)جمالی  .مهاجران مشتاق طریق شهدای کربال ةتأمین تغذیه   اقامتگاه سالم برای هم

 ةاین حادث ةجلو نیتر یترین   محور مهمکند    بیان می شهر مهد ی معرفی کرده را ماکتی از آرمان

انبیرا   ائمره    همةاست که  یا فاضله ةعتیم، ترسیمی زیبا  لو در مقیاسی کوچک   زمانمند از مدین

یکری از  .   قرار است در عصر ظهور آخررین منجری محقرق شرود     ،اند به دنبال تحقق آن بوده( ع)

بشری به حدی از  ةهاست  یعنی جامع الیت از سوی انسانهای ممتاز عصر ظهور، پذیرش    یهگی

ای متحد   یکپارچه حول محور  لی خردا   جامعه   تواند  الیت حقه را بپذیرد رسد که می رشد می

 ،هرا  د سرتی  ةیعنری همر  ، کننرد  تنتریم مری   الگیرد   همگان ر ابطشان را بر محور این تو شکل می

 .ی از ا لیای طراغوت اسرت  ره   تبقن تولی به  الیت حها   ر ابط اجتماعی این جامعه عی دشمنی

محبرت   تبرری از سرتمگران   مسرتکبران تراریخ       یها در اربعین انسان شاهد بر ز باالترین جلوه

شهر دینی در  آرمان یها یهگیر ح فرهنگ اربعین، در ر ایات بسیار پیرامون   ،گذشته از این. است

توانرد   مری  یخروب  بره  هرا  یهگر یهمین     ،آمده استعصر ظهور آخرین حجت خدا سخن به میان 

شهر مادی امر ز  توسط تجدد   آرمان جادشدهیظرفیتی عتیم در جهان امر ز ایجاد کند   ههمونی ا

 .را از بین ببرد   در ظلمات دنیای امر ز نوری برای رفتن ایجاد کند

اشاره کررد کره    (911۲)کاران   هم یاعتم یهادتوان به مقالة گرفته می  از دیگر مطالعات انجام

 آنران  پره هش  هرای  یافتره . انرد  مطلوب شهر پرداخته ینقش سرمایة اجتماعی در حکمران یلبه تحل

   یهرا مردن   انجمرن  یردایش باعر  پ  توانرد  یشهر ندان م ین جود سرمایة اجتماعی ب دهد ینشان م

خرود را برا    یازهایها   ن ستهها، خوا در آن یتبا فعال توانند ی  مردم م شودنهاد در سطح شهر  مردم



  644                                                             يناربع یانجر یبر مبنا یشهر یاجتماع یةسرما یالگو ینبر تدو يلیتحل

 

 

هرا   انجمرن  یرن ا ی،از طرفر . ها را برطرر  کننرد   آن یکدیگربگذارند   با تعامل با  یاندر م یکدیگر

مطالبرات   یگیریپ یبرا ین،  همچن ی،  د لت ییاجرا ننقد عملکرد مسئوال یبرا ای یله س توانند یم

   هرا  یشرهردار  ینکره ا یرت نها در. شرد د لرت با  راییاج یها از نهادها   سازمان یشانها   خواسته

 ی  نهادهرا  یمردمر  یهرا  گرر ه  یرن از ا تواننرد  ی  مر  یرنرد شهر درگ یریتیشهر در امور مد یشورا

 یرک مرردم از   ی،از طرفر . شهر بهره ببرنرد  ییها در امور اجرا کنند   از توان آن یتخودجوش حما

همران حکومرت    یمحلر  یمحرا  یرن که ا خوردارندبر یشهر های یتدر فعال یمحلیاسی   س یحام

 یمطلرروب شررهر یرریبرره حکمر ا یدنرسرر بنررابراین، .اسررت( شررهر ی  شررورا یشررهردار) یمحلرر

 یالگرو  یرن در ا.  جرود آ رد  براسراس سررمایة اجتمراعی بره     تروان  ی  آن را م یستن یانهگرا آرمان

سررمایة   ةبرا چسر  نگهدارنرد    یابرزار  ینیشهرنشر  یجرا  به یارتباط ینیشهرنش یشهر ی،حکمران

بر  ی  مبتن یکدموکرات های یان اجد بن یهر چه حکومت شهر ترتی ،  ینا  به. اعی  جود دارداجتم

ترر     فررا   یعموم یها عرصه یدارا یزانبه همان م ،باشد یبرخاسته از اجتماعات محل یها ارزش

 .خواهد بود یشهر یفضاها ةبارزتر در حوز

 یریتسرمایة اجتمراعی   مرد   ینب ةابطر یکه به بررس یگرد یقیدر تحق (911۲)   ملکان ملکان

 ی  اجتماع یبر عوامل فرهنگ یمبتنطور عمده،  بهسرمایة اجتماعی  دهد ینشان م پردازد، یم یشهر

کشورها   چره در   ةکالن توسع یریتچه در سطح مد یهنوع سرما یکعنوان  آن به یی  شناسا است

 یاجتمراع  - یاقتصراد  یها ا از نتامر یدیشناخت جد تواند یها، م ت شهرها   سازمانیریسطح مد

 هرای  ریر  از سررمایة اجتمراعی تع  . کنرد  یراری شهرها  بهتر کالن یترا در هدا یران  مد ندک یجادا

 ةاسرت کره سررمایة اجتمراعی مجموعر      یرن مطررح ا  هرای  ری از تع یکی. است شده بیان یمختلف

آن جامعه  یاعضا یسطح همکار یاست که موج  ارتقا یاجتماع های مموجود در نتا یهنجارها

  .شود  یتبادالت   ارتباطات م های ینهآمدن سطح هز یین  موج  پا شده

  سرمایة اجتمراعی   عنوان با ا زاکا دانشگاه در خود دکتری ةنام انیپا در( ۲۲1 ) 9یوکو نیشیده

                                                           
1. Nishide 
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 کوبره  زلزلرة  را بررسی کرده   فاجعه شرایط بهبود درسرمایة اجتماعی  نقش ،ژاپن در مدنی جامعة

شرناخته   دا طلبری  عنروان سرال   بره  ژاپرن  در 911۱ سال. کند می تبیین نگاه این از را 911۱ سال در

 کمرک  دا طل  ژاپنی، نفر میلیون 11/9 کشور این در کوبه زلزلة حادثة در که دلیل این به شود  می

. شرد  ژاپرن  کشرور  در مردنی  جامعة توسعة برای عاملی خود موضوع این. شدند خودهموطنان  به

 تجربره  زلزله   استوایی یها طوفان سیل، اخیر، مانند دهة یک در طبیعی زیادی فجایع ژاپن، کشور

 دچار دا طلبانه   غیرانتفاعی امدادهای مدد به بحران با مواجهه در ر یکردها   ها نشیب. است کرده

 یهرا  یبانیشرت پ   افرراد  بین ارتباطات خود ةنام انیپا در په هشگر این .است شده فرا انی تحوالت

 فراینرد  در آمروختنی  یهرا  درس تررین  مهرم  از راسرمایة اجتماعی  ارزش دیگر، عبارت  به   متقابل

 اجتمراعی،  برزرگ   قرایع    طبیعری  دهد فجرایع  مطالعات ا  نشان می. داند یم کوبه زلزلة بازسازی

 ،حرال   نیع در. هندد یم قرار تأثیر تحت اجتماعی را یها شبکه   اعتماد مانند اجتماعی یها هیسرما

 را فجرایع  برا  مواجهره  ر ند باشد، شده   یترک   ادغام اجتماعی یها تالش در کهسرمایة اجتماعی 

 .دهد می قرار خودالشعاع  تحت

 روش پژوهش

ی   از نترر ر یکررد، کیفری اسرت   از     کراربرد از نروع نترری     په هش حاضر براساس هرد   

هرای   ها   اطالعات در این تحقیرق ر ش  دآ ری دادهر ش گر. استراتهی توصیفی بهره گرفته است

هرا،   های مکتروب   شرفاهی شرامل کتراب     در بررسی اسنادی، متن. ای   میدانی بوده است کتابخانه

ها پیرامون موضروع اربعرین   مردیریت شرهری بررسری         ها، مصاحبه ها   سخنرانی ها، مجله مقاله

نترری،   هرای  داده استخراج پ  از. ه شده استسعی بر توصی  کیفی محتوای مفاهیم متون یادشد

 ابرزار  کرارگیری  بره  تکمیلری برا   مورد نیراز  های داده کت  مربوطه،   مقاالت تحقیق، متون نتری از

ی، مدیریت امرور  معرفتهای  نفر از خبرگان در حوزه 9۲شوندگان  مصاحبه .شد آ ری  جمع مصاحبه

بوده است که حجم آن بر مبنای منطرق اشرباع    شهری،   مدیران   مجریان حاضر در جریان اربعین

کتر   ها از منابع دیگری مانند مجموعة  در عین حال، برای تکمیل   تصدیق یافته. نتری تعیین شد
  دیگرر   حسرینی  اربعرین  عتیم حرکت مهد ی   تمدنی الهی، ابعاد کش  در کا شی نوره، متّم  اهلل
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مستخرج از مصراحبه     تحلیل اطالعات  جزیهر ش ت ،نیهمچن. کت  مرتبط بهره گرفته شده است

جد ل )در این زمینه، شش مرحله طی شد . استی بر ر ش تحلیل مضمون مبتننیز مطالعة اسنادی 

 .) 
 مضمون لیتحل گام به گام ندفرای. 2جدول 

اقدامگاممرحله

 تجزیه   .9

 توصی  متن

 آشناشدن با متن .9

 (در صورت لز م)ها  کردن داده مکتوب -

 ها داده مجدد ةا لیه   مطالع ةمطالع -

 های ا لیه نوشتن ایده -

 ایجاد کدهای ا لیه   . 

 کدگذاری

 قال  مضامین ةپیشنهاد چارچوب کدگذاری   تهی -

 تر های کوچک تفکیک متن به بخش -

 ها جال  داده یها یهگیکدگذاری   -

  جو   شناخت جست .1

 مضامین

 ضامیندادن کدها با قال  م تطبیق -

 متن ةهای کدگذاشت استخراج مضامین از بخش -

 پاالیش   بازبینی مضامین -

تشریح    . 

 متن تفسیر

 مضامین ةترسیم شبک .۲

 بررسی   کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج -

 کردن مضامین مرت  -

 دهنده   فراگیر انتخاب مضامین پایه، سازمان -

 مضامین( های) ترسیم نقشه -

 مضامین( های) الح   تأیید شبکهاص -

 مضامین ةتحلیل شبک .۱
 تعری    نامگذاری مضامین -

 مضامین ةتوصی    توضیح شبک -

ترکی     .1

 متن ادغام
 تد ین گزارش .1

 مضامین   بیان مختصر   صریح آن ةتلخی  شبک -

 ها جال  داده یها استخراج نمونه -

 تحقیق   مبانی نتری های پرسشکردن نتایج تحلیل با  مرتبط -

 نوشتن گزارش علمی   تخصصی از تحلیل -

 های پژوهشیافته

هرای پره هش در د  قسرمت بیران      شده، یافته های طرح در این په هش به ترتی ، بر مبنای پرسش

 ها پاسخ مفهومی از کدهای   په هش تحلیل شده مقوالت تفکیک به ها پاسخ بخش، این در. شود می
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کرد   کیر  گرفتره   همچنرین، مترون مررتبط،     انجرام  یها از مصاحبه کیهر  یبرا .شودمی استخراج

 یترر  یکلر  یبنرد  دسته قیشده در کل تحق ییشناسا میمفاه همةبراساس  ،پ س  اختصاص داده شد

  بررای   Pهرا حرر     همچنین، برای مصاحبه. دمنجر ش یاصل یها تم ییکه به شناسا گرفتانجام 

 .شود شده در ادامه مطرح می استخراج یاصل یها تم .کار گرفته شد به Tمتون حر  

 ی آن کدام است؟ها شهیرابعاد متمایز و اصلی جریان اربعين و 
 

 نمونۀ شرح مصاحبه و کدهای استخراجی مقولۀ اول. 3 جدول

شوندهمصاحبه

یامتن
شدهکدهایاستخراجپاسخ/متن

P1 

ردم حرکت اربعین با توجه به حضور گسترده   میلیونی م"
 ها آنی قرار گیرد که یکی از بررس مورداز ابعاد مختل   تواند یم

از سوی دیگر، حضور اقوام   . باشد بعد حماسی ماجرا می
 نتر نقطه ازی گوناگون در کنار هم موضوع اربعین را ها تیمل

 درحرکتاز دیگر مسائل مهم . دهد یمی مهم جلوه شناس تیجمع
 تواند یمر صورت عدم توجه اربعین بهداشت   تغذیه است که د

 ....مشکالت فرا انی را برای افراد حاضر در اربعین ایجاد کند   

 مردم ی  حماس یونیلیحضور م -

ها    تیاقوام   جمع حضور -

 مختل  در کنار هم انیاد

در  هیبهداشت   تغذ یماندهساز -

 یونیلی  م عیبعد  س

 

 ستخراجی مقولۀ اولشده و کدهای ا نمونۀ شرح متون بررسی. 4جدول 

کدمتن

شدهبررسی
کداستخراجیمتن

T1 

 ةرابط ایعبادت  کی نکهی  ا ارتیز ةاقام ی ل ،است مسئله کیکردن  ارتیز
هم . است یا ههیامر   د،یشود   به ظهور آ دهیکش در جامعه به بر ز یاله
اساساص مفهوم موک  . دارد یاثر نیچن بودن آن ی  هم جمع یر  هادیپ

با رفق    یآن گر ه یط  که ،رساند یبودن را م یبودن   اجتماع یجمع
 .کنند یم ری  س کنند یرفاقت حرکت م
دادن  نشان یبرا حرکت نینقطه در حرکت هستند   هم کیهمه به سمت 

سفر  نیدر ا. باشد کل عالم مؤثر یر  تواند یآن نقطه مورد توجه، چقدر م
نقطه    آن شان با مگر نسبت ،کند یمها را از هم جدا ن انسان یا یهگی   یه

 قدرت حول آن نقطه نی  ا کشاند یرا به بر ز م یصحنه قدرت نی  ا ،هد 
 ....   العاده ترساننده است دشمن فوق یبرا

حرکت از زیارت فردی  -

به سوی رفتار   حرکت 

 (ع)گر هی در قبال امام 

اربعین یک ر یداد    -

 .حرکت هدفمند است

نمایش  مانور قدرت   -

اقتدار   ایجاد رع    

 حشت برای دشمنان 

 .اسالم
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 یکردها . شرود  تعیرین مری   یاصرل  یهرا  ها   اسرتخراج کردها مفهروم   ترم     خپ  از شرح پاس

هرا   مفهروم . اند شده لیتبد یاصل یها ها به تم آن یبند هستند که با دسته یفرع یها تم شده استخراج

  پرسش  تیموقع ةمقول جینتا. اند برگرفته شده تر یکل به موضوعات یاصل یها تم یبند از دسته زین

 .شده است انیب ۱ ا ل در جد ل
 

 شده از مقولۀ اول مفهوم و کدهای استخراج. 5 جدولادامۀ 

منبعکدمضمونفرعی(اصلی)مضمونمفهوممقوله

مؤلفه


هاوابعادمتما
زی


صل

وا
ی

یجر
ان


اربع
نی



مدیریت شهری 

محور   پویا، مردم

بتنی بر   م

 اهدا  الهی

بعد جمعیتی، زیارتی 

   گردشگری

 مردم ی  حماس یونیلیحضور م -

  در زمان  عیدر حجم  س یرسان خدمات -

 اندک

 .اربعین یک ر یداد   حرکت هدفمند است -

P1-P2-P3-T3-T4 

 شهر پویا

  در  الیشهر قائم   متحرک س کی نیاربع -

 .حرکت است

تقا در زمان   شهر در حال ار کی نیاربع -

 .مکان است

 اربعین شهری حی   سرزنده است -

P4-P7-T4-T3 

مدیریت شهری 

مردمی   صددرصد 

مشارکتی   

 غیرمتمرکز

 نیاربع انیبودن جر یخودجوش   مردم -

 یاجتماعی   تعامالت همبستگ -
P1-P3-P5-T3 

 هیبهداشت   تغذ
   عیدر بعد  س هیبهداشت   تغذ یسازمانده -

 یونیلیم
P1 

 T3 یشتیمع ةعدم دغدغ - اقتصاد شهری

 T3-T4-T5 یشهر آرمان - دینی شهر آرمان

 بعد ساختاری شهر
 ریجهت، مقصد   مسشهر اربعین دارای  -

 .است
T3 

حقوقی   امنیت 

 اجتماعی
 آ ری تاب

مختل  در  انیها   اد تیحضور اقوام   جمع -

 کنار هم

 ی  نهاد یقوم ضیهرگونه تبع  جود عدم -

P1-P2-P3-P6-T4-
T5-T2 
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 شده از مقولۀ اول مفهوم و کدهای استخراج. 5 جدولادامۀ 

منبعکدمضمونفرعی(اصلی)مضمونمفهوممقوله

جرم، جنایت   امنیت 

 اجتماعی
 P1-P5-T2-T3 یاجتماع یها یعدم  جود جرم   ناهنجار -

 رفتار اخالق مدار
 افراد نیمحبت   سلم ب ،رفق -

   تکبر ی  عدم خودپسند یفر تن -
T1-T2-T4-T5 

فرهنگ   تمدن 

اسالمی بر پایة 

ح ، مودت   

 فر تنی

 P9-T4-T5 سازی تمدن نوین اسالمی زمینه - میتمدن اسال

هویت دینی   

 اجتماعی

 کننده در مراسم شرکت نیشجاعت زائر -

 نیدر ب ی  فداکار ثاریا یةر ح -

 نیاربع ییمایکنندگان در راهپ شرکت

 از متلوم تیحرکت در حما -

نه ( ع)هویت اجتماعی براساس ح  به امام  -

 قومیت   نهاد

P2-P3-P4-P5-T2-

T5 

 رخداد فرهنگی
اربعین یک رخداد عتیم فرهنگی با ر یکرد  -

 استدینی 
P9-T1 

 سبک زندگی اسالمی

 ی  نهاد یقوم ضیهرگونه تبعنبود  -

 افراد نیرفق   محبت   سلم ب -

   تکبر ی  عدم خودپسند یفر تن -
T2-T5-T1-T4 

 ی  مذهب

ی با اعتقاد

ر یکرد زیارت 

جمعی به سوی 

 (ع)امام 

رفتار بر اساس 

با رهای مذهبی   

 مناسک دینی

   ینیقلوب براساس مشترکات د نیب وندیپ -

 یاعتقاد

 .اربعین یک حرکت مذهبی است -
P1-P5-P6-T2 

حرکت از زیارت 

فردی به سوی رفتار 

   زیارت گر هی

 (ع)مندی از امام  سبقت جمعی در بهره -

حرکت از زیارت فردی به سوی رفتار    -

 (ع)ر هی در قبال امام حرکت گ
P2-P6-T1 

ی تی  امن یاسیس

حاصل از اتحاد 

   توکل

 اثرگذاری سیاسی

 انهیخا رم ةهه در منطقی  هبی اسیس یاثرگذار -

مانور قدرت   نمایش اقتدار   ایجاد رع     -

  حشت برای دشمنان اسالم

P3-T1-T4 
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 شده از مقولۀ اول مفهوم و کدهای استخراج. 5 جدولادامۀ 

منبعکدمضمونفرعی(اصلی)مضمونمفهوممقوله

 اتحاد   یکپارچگی

حاد است که منجر به ات یا عرصه نیاربع -

عالم بر ضداستکبار  انیجو   حق نیموحد

 .شده است یامر ز

 میسپاه عت یریگ شکل یبرا یا نهیزم تواند یم -

 یاسالم در مقابل استکبار جهان ةکپارچی  

 .شود

T4-T5-P3 

قتصاد مبتنی بر ا

 برکت

اقتصاد مبتنی بر برکت 

در مقابل اقتصاد 

 ربوی حاکم بر جهان

 سخا تمندانه ارزاق عیتوز -

 عدم  جود حرص   طمع در بین زائرین -

 اقتصاد مبتنی بر برکت در قبال اقتصاد ربوی -

 یشتیعدم دغدغه مع -

P3-T3 

گردش مالی عتیم 

 مردمی

 کیبزرگ    یگردش مال کی نیدر اربع -

 .دهد یر  م میعت یاقتصاد ة  اقع

 اقتصاد مبتنی بر مشارکت   تعا ن -
T1-T4 

شناسی  ر ان

قوا   مبتنی بر ت

 خودشناسی

 ثبات ر حی

 ی  ر ان یآرامش ر ح -

 یر ح یباال ی  صفا بهجت -

 گرفتن دهیبه خدمت   خود را ناد لیم -
T5 

رفتار بر محور ح  

 به همنوع

   یینزاع   کشمکش به همگرا یجا به افراد -

 .آ رند یم یر  گریکدیمحبت به 

 .بازد ی  تکثرها رنگ م ها تیمن تمام -
T5 

است  یشهر تیریاز منتر شهر   مد نیشده نگاه به اربع استخراج نیبعد برگرفته از مضام نیا ل

برر   یمحرور   مبتنر   مردم ا،یپو یشهر تیریبه مد لیآن را تبد نیحاکم بر اربع یکه با توجه به فضا

هرا     دار موکر   جهرت  یریر گ   شرکل  نی  هدفمند زائرر  یونیلیحضور م. کرده است یاهدا  اله

   ،امرور مختلر    دادن   دا طلبانه در انجام ی، مشارکت جمع(ع)ها به سمت حرم امام  گاه سکونت

. اسرت  مطرح یها یهگیبا   یشهر تیریمد دهندة ها نشان مودت   رحمت حاکم بر ر ابط   شبکه

را  ینر یشرهر د  از آرمران  یمدل بیان شد،که  ییها یهگیحاکم بر آن با توجه   تیری  مد نیشهر اربع

 .کند یادر مذهن متب در
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اسرت کره    یاجتماع تی  امن یحقوق ،شود یآشکار م گرید ةآمد دست به یکه از کدها گرید بعد

. به خود گرفتره اسرت   یا ههیافراد شکل   نیدر ب یحاکم   مودت   رحمت جار یآ ر تاب یدر پ

گرفتره   خبرر از    شرکل  یح ، مودت   فر تنر  یةاست که بر پا یفرهنگ   تمدن اسالم گرید بعد

   یفرهنگر  هرای  هحروز  شرمندان یاند لآ هدیر کره همرواره شرعار   ا    دهرد  یم یدیجد یسبک زندگ

 ی، عشق   محبرت، عردم نگرانر   یافراد، فر تن نیحاکم بر ر ابط ب یآ ر بوده است   تاب یاجتماع

 ارتیر ز ی  گر هر  یاجتماع ةجنب یبعد بعد. کشد یم یا نندهیرا به ر  هر ب یاقتصاد لمسائ بارةدر

 نیر موضروع را در ا  نیر امام آنچه ا ،ها قبل  جود داشته است از سال نیاربع ارتیاست، ز (ع)امام 

است که با  میعت یاجتماع ارتیبه سمت حرکت   ز یفرد ارتیحرکت از ز ،کند یزمانه پررنگ م

   یاسر یس گرر یبعد مهرم د . دهد یم یدر حال حرکت ر  یجمع یقلوب   رشد   ارتقا نیب وندیپ

عرراق از   یم،طور که در عصر حاضرر شراهد   اتحاد   توکل به خدا ند است، همانحاصل از  یتیامن

 انیر م نیر امرا در ا   به آن دامرن زده اسرت   زیکه حضور داعش ن است،منطقه  یکشورها نیتر ناامن

 نیر تبع آن اتحاد حاصرل از ا    به شهادتداشتن فرهنگ  زنده نگه یافراد در راستا ةحضور شجاعان

 یافراد به ظهور عزت   اقتدار نیب یارتبا  فطر یدر پ ی  نهاد یختالفات قومرفتن ا نیتفکر   ازب

 ههیر   بره  نیاربع بعد از نیا .نبوده   نخواهد بود یریگ قابل شکل ییر ین  یشده است که با همنجر 

از جانر    یدیعنوان تهد چندان مهم است که به ،لوماز مت تیسپاه در حما لی  تشک یدر بعد نتام

مقابل  ةنقط قاصیاست که دق یبعد اقتصاد ،گریجال  د اریبس بعد. است شده یعاند بررسم یکشورها

بر برکرت   یاقتصاد مبتن نیاقتصاد اربع. دارد انیاست که در جهان جر یامر ز یبر ربا نیاقتصاد مبت

  با خرود آذ قره حمرل     ستیخود ن ینگران رزق   ر ز ک   یه نیخداست، در اربع   معامله با

 یگراه  کره   یطور به .است شتریرقابت بر سر انفاق   بخشش ب نین خادمیب ،نیعال ه بر ا  کند ینم

 ی  مروارد  میهسرت  نیزائر یبرا شده فراهماستفاده از ارزاق  ی  التماس مردم عراق برا هیشاهد گر

 .سرت ین حیامر ز جهان قابل توضر  یکه با معادالت اقتصاد شود یم دهید نیفرا ان در اربع نیمانند ا

قابل رصردکردن   ی  هم اجتماع یاست که هم از منتر فرد یشناس بعد ر ان گرید یسربر قابل بعد

 یسرو  است   آرامش حاصرل از حرکرت بره    یزدن مثال نیافراد در اربعی   ر ان یاست، ثبات ر ح

 جراد یا زیرا ن یدر بعد اجتماع یاز آرامش ر ان یحرکت بستر نی  رشد   ارتقا همراه با ا( ع)امام 
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 یاسرالم  ةامرت  احرد   یریر گ   شاهد شکل بازد ی  تکثرها رنگ م ها تیمن همة نیدر اربع .کند یم

 ،شرده اسرت  بیان  یگوناگون یها شهیر یادشدهابعاد  یبرا. میهست یاز سالمت ر ان یبراساس بستر

 یخیار  ت یمذهب ،ینیرا د نیاربع ةشیر نیتر بتوان مهم دیشا. ها اشاره خواهد شد که در ادامه به آن

  ترا امرر ز    شده  لیتشک نیدر کربال در قلوب مؤمن( ع)ها قبل   با شهادت امام  از سال دانست که

زمران   نیر اسرت کره چررا در ا    نیا شود یکه مطرح م پرسشیاما  ،به جوشش خود ادامه داده است

 یسرو  مختل  بره  انیاد یحت ،گوناگون یاز کشورها یونیلی خر ش م حرکت   جوش نیشاهد چن

 در. شرود  یم یها از  قوع آن سپر   سال ستین یدیکربال اتفاق جد یآنکه ماجرا  حال ،میم هستاما

رفتن حزب بعر    بازشردن    نیازب ی، مانندا   منطقه یاسیبه عوامل س توان یم پرسش نیپاسخ به ا

کم برر  حا یمتأثر از فضا یها کنش ،نیعال ه بر ا  اشاره کرد نیاربع ارتیبر سر راه ز یکیزیموانع ف

 بره  یشناسر  هاسرت کره از منترر جامعر     یگرید لیدر عصر حاضر دال یزدگ ی  فرار از ماد نیاربع

خدا نرد در   ةبرنامر  رسرد  یبه نترر مر   یادشدهعوامل  ةاما در کنار هم. دهد یپاسخ م پرسش یادشده

 لیر دل نیترر  نترر مهرم   شهر مد آرمان ییبرپا یبشر برا تی  ترب یبشر ةگسترش نور   رفعت جامع

 ستهیمنتر نگر نیاز ا نیاربع یها شهیبه ر اگر ، بنابراین،باشد عیبعد  س نیدر ا نیاربع انیقوع جر 

 .یابد می هیگوناگون توج یای ازآن از  یاز کنار آن عبور کرد   لز م بررس یراحت به توان ینم ،شود

 
 ی آنها شهیرابعاد متمایز و اصلی جریان اربعین و . 1شکل 
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 در ابعاد مختلف بر مبنای جریان اربعين چيست؟ های سرمایة اجتماعی شهری مؤلفه

 

 شده از مقولۀ دوم مفهوم و کدهای استخراج. 6 جدولادامۀ 

منبعکدمضمونفرعی(اصلی)مضمونمفهوممقوله

ابعاد
متما
زی


اربع
نی


درحوز
ة

سرما
یة


اجتماع
ی

مبتنی  اعتماد
بر رحمت   

سبت ح  ن
 (ع)به امام 

براساس  ةرابط
 مودت   رحمت

 عاشق   معشوق نیعاشقانه ب ةرابط -
 عاشقانه با محبوب ةرابط یدر پ یگر ه اعتماد -
 براساس  فق   مدارا ارتبا  -

P1-T4 

 یاعتماد در پ
 یریگ شکل

 یاجتماع یها شبکه
از  یدر بستر

 یحرکت مذهب

ه در آن ک یبه ساختار   زندگ نیشهر ند شهر اربع -
 نیبا ر است که ا نیبر ا رایاعتماد دارد ز ،قرار دارد

ا     یتواند منجر به ارتقا می گرانیشهر   تعامل با د
 .شود گرانید
شکل  یاجتماع یها شبکه جادیا یدر پ اعتماد -

 .ردیگ می
 .شود یم ژینریمنجر به بر ز س اعتماد -

P4-P6 

امنیت مبتنی 
بر  حدت 
همدلی   

 عزت

 تیامناحساس 
 یکیزیف

که  ندهد یقرار م یافراد اریافراد منازل خود را در اخت -
 .ها ندارند نسبت به آن یشناخت اصالص

 در کنار اقوام مختل  تیامن احساس -
P3-P1-T4 

 تیاحساس امن
 یر ان

توانند  د میاافر یاجتماع یباال تی جود امن یدر پ -
 .ندکن تیشدن فعال وبسرک زآزادانه   بد ن ترس ا

 ی  اعتقاد یاجتماع ی،در سطوح مختل  فرد تیامن -
 .ظهور   بر ز دارد

P4-P5 

در سطح  تیامن
 یمل

اجتماع  نیعنوان بزرگتر به نیاربع یمنسک اجتماع -
 یمنسک یمنبع دیدر عصر حاضر، موج  تول یبشر

 .است شده زبانیم ةجامع یبرا تیدر خلق امن
T4-T5 

مشارکت 
ی بر اجتماع

ای مبنای رض
الهی   قرب 

 (ع)به امام 

 یگر ه های یتفعال
 جود هد   یدر پ

 مشترک

 ییاز جمله برپا ی  اجتماع یمشارکت در امور مدن -
 ها   پخت غذا موک 

 نیزائر نیهد  مشترک ب  جود -
 .است( ع)  مقصود امام  اهگخاست -
 نیمندبودن شهر اربعهدف -
 .است( ع)  مقصود امام  اهگخاست -

P1-P3-P5-
T1-T3 



  644                                                             يناربع یانجر یبر مبنا یشهر یاجتماع یةسرما یالگو ینبر تدو يلیتحل

 

 

 شده از مقولۀ دوم مفهوم و کدهای استخراج. 6 جدولادامۀ 

منبعکدمضمونفرعی(اصلی)مضمونمفهوممقوله

 یتعامل گر ه

 افراد حاضر یمشارکت جمع -
در  میدر حجم عت یمختل  مردم یها گر ه تعامل -

 .ردیگ از اعتماد صورت می یبستر
 .است نیشر ع حرکت اربع ةنقط مشارکت -

P3-P5-P9-
P6-P7 

 یاجتماع یها شبکه
 .شود می نیمنجر به رشد اربع یاجتماع یها شبکه -
اما در  ،است داریر ابط پا ةشبک یجتماعا یة سرما -

 .میر ابط گذرا هست ةشاهد شبک نیاربع
P6-P7-P8 

فعالیت 
 دا طلبانه

-P1-P2-P3 دا طلبانه یها تیفعال - فعالیت دا طلبانه
P5-P7 

ی آ ر تاب
حاصل از 

های بین  کنش
فردی مبتنی 
 بر فطرت

حضور اقوام، 
 یها   حت تیمل
 مختل  انیاد

 یها  ن تنش اقوام   گر ه  بد زیآم حضور مسالمت -
 ارتیمختل  در طول ز

ها    مختل  با رنگ یها تیاقوام   مل حضور -
گوناگون   به د ر از هرگونه تنش    ینهادها

 ی  نهاد یتعصبات قوم
به  زهیاز سطح غر تیسطح فعال رییتوجه به تغ با -

در  یفرهنگ یآ ر از تاب ییفطرت شاهد سطح باال
 .میهست نیاربع

P1-P3-T1-
T4-P4 

 یعدالت اجتماع
افراد   اقوام مختل   ی  عدم برتر یعدالت اجتماع -

 گریبر همد
P3-P7 

یافتن در  هویت
یافتن با  نسبت
 (ع)امام 

هویت دینی   
 اسالمی

 ،مشهود است نیاربع انیجر که در یا مؤلفه نیتر مهم -
   یاسالم تیهو کی تیهو نیا .است تیهو

امام  تی  متلوم خیه تارکه افراد را ب ،است یجمع
 کند متصل می( ع) نیحس

 یتی حدت هو جادیا -

P4-T4 

سررمایة اجتمراعی    یهرا  گویرای مؤلفره   گرفتره  انجام یها آمده از مصاحبه دست مضامین به ةنقش

آمرده از   دسرت  بره  ةاعتماد ا لین مؤلف .توضیح داده خواهند شدموجود در اربعین است که در ادامه 

ر ابط مبتنی بر مودت   رحمت برین افرراد در بسرتری از حرکرت      .است گرفته انجام یها مصاحبه

شرده اسرت کره نتیرر آن     منجرر  ( ع)مذهبی به ایجاد اعتماد مبتنی بر رحمت   ح  نسبت به امام 
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 کند  میاعتماد  ،که در آن قرار دارد یا یزندگ شهر ند شهر اربعین به ساختار   .شود یکمتر یافت م

 .شرود منجرر  ا    دیگران  یبه ارتقا تواند یاست که این شهر   تعامل با دیگران مزیرا بر این با ر 

حتی  ،فردی، ملیمانند گوناگونی  یها به دسته توان یدیگر امنیت است، امنیت در اربعین را م ةمؤلف

کرد، امنیت در اربعین مبتنی بر  حدت، همدلی   عزت است که  یهگری متمرایز    یبند ر انی دسته

گونراگون   یهرا  تیر ساس امنیت فردی با توجه به حضرور اقروام   مل  اح. فه از اربعین استاین مؤل

قبایل گوناگون عرب در کنار هرم   ،نیعراقی   ایرانی که زمانی باهم در جنگ بودند   همچن ههی  به

حضرور میلیرونی افرراد   یکپرارچگی        ،از طرفی. دهد ی   یهه در اربعین م رینت یخبر از امنیتی ب

 یها یکه ناامن ،شده استمنجر امنیت در بعد ملی   منطقه  یریگ لی در دفاع از متلوم به شکلهمد

بر آن  یا نتوانسته خدشه ،اخیر پررنگ شده است یها موجود در منطقه   حضور داعش که در سال

 . ارد کند

در  .ردیر گ یشکل م( ع)بر مبنای رضای الهی   قرب به امام مهم دیگر مشارکت است که  ةمؤلف

شراهد فعالیرت    ،  قرب به ایشان اسرت ( ع)در پی  جود هد  مشترک که همان امام این راستا   

د لتری   یهرا  ها یرا ارگران   توسط سازمان شده نییتع ن  بد ن هماهنگی ازپیشان   خادمازائر ةگسترد

  کوچرک   یهرا  زمان کوتاه   به شرکل گرر ه    ر ابط بین افراد در مدت ةشبک که ی طور به  هستیم

  رسرانیدن افرراد بره     یرسان طور هماهنگ   در راستای خدمت به ها تی  فعال گیرد می  بزرگ شکل

سررمایة   یهرا  مؤلفره  نیاز مشرهودتر  .شرود  یانجام مر  ،است( ع)هد  که همان مرکز توجه   امام 

همرة  گفرت اربعرین      تروان  یمر  کره   یطرور  بره  ،دا طلبانره اسرت   یها تیاجتماعی در اربعین فعال

حضرور در اربعرین، برپرایی    . دگیرر  یصرورت دا طلبانره انجرام مر     آن از ابتدا تا انتها به یها تیفعال

بلکره فراترر از آن    ،صرورت دا طلبانره   تنها به نه،  نقل   توزیع ارزاق ، حملیرسان ها، خدمت موک 

منرازل  دادن به یکدیگر   در اختیار قررار دادن     افراد برای خدمت ردیگ یصورت رقابتی انجام م به

 ،کنرد  یتوجره مر    دیگرری کره بسریار جلر      ةمؤلفر  .کننرد  یخود برای اسکان زائران باهم رقابت م

منجر فضایی  یریگ حتی ادیان مختل  در کنار هم به شکل، ها تیحضور اقوام، مل .است یآ ر تاب

  برد ن   زیر آم مسرالمت حضرور  . دیگر مشاهده کرد یجاها در توان یکه کمتر نتیر آن را مشود  می
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  تعرامالت افرراد    ها تیفعالشدنی است که سطح  ی مختل  فقط زمانی توجیهها گر هتنش اقوام   

در طرول  . شرود   یمر یابد   این اتفاقی است که در طول اربعین  اقع  از سطح غریزه به فطرت ارتقا 

 براهم   نسربت افرراد    برازد  یمر زیارت اربعین موضوعاتی مانند رنگ، نهاد، قومیت، حتی دین رنگ 

یافتن  هویتی که در نسبت. مؤلفة دیگر هویت است. شود یمتعری  ( ع)با امام  ها آنبراساس رابطة 

  این هویت هویتی اسالمی   جمعی است که افرراد را بره تراریخ      ردیگ یشکل م( ع)افراد با امام 

 .شود نجر میمی   همدلی کپارچگشود   به  حدت ی متصل می( ع)متلومیت امام حسین 

 
 در ابعاد مختلف بر مبنای جریان اربعین های سرمایۀ اجتماعی شهری مؤلفه. 2 شکل

 گيری نتيجه

سررمایة   ،آن یگرفتره   در پر   انجرام  نیاربعر  زیابعاد گوناگون   متمرا  یهد  بررس په هش با نیا

عنروان   سررمایة اجتمراعی بره   . است بررسی شدهموجود در آن  یها   کش  مؤلفه نیاجتماعی اربع

 کار گرفته شرده  به یتیریمسائل گوناگون مد نییمنتور تب به ریاخ یها در سال ی،دیهم   کلم یمفهوم

است  ایسرشار از تعامل، گرم   پو یا جامعه   شهر مطلوب جامعه ،یاجتماع یةاز منتر سرما. است

 یداشته باشند   اعضا یافراد آن به منابع ارزشمند ثر ت، قدرت، منزلت   معرفت دسترس ةکه هم

از  یمروارد در بسرتر   نیر ا ةدارنرد   همر   یتوسعه   بهبود امور شهر یامعه مشارکت فعاالنه براج
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سرمایة اجتمراعی را شرکل    یاصل یها که مؤلفه ردیگ یصورت م ی  مشارکت اجتماع تیاعتماد امن

 مواجهیم نیاربع ارتیعنوان ز ی با  اجتماع میعت یا دهیبا پد ریاخ یها در سال یی،سو از .دهند یم

 یاز منترهرا  یبررسر    قابل زیانگ شگفت یی  الگو استمطالعه   گوناگون قابل یایکه از ابعاد   ز ا

 یایر گو 9 شروندگان در شرکل   مصراحبه  یها پاسخ زمینه، نیدر ا. شود یمحسوب م یگوناگون علم

بره   ایر ز ا نیر بودن ا خاص ان،یم نیتوجه در ا شایان  ةاست   نکت نیاربعة مطالع  متنوع قابل یایز ا

از منترر   نینگراه بره اربعر    بررای نمونره،  . بودن آن اسرت  یی  خدا نیاربع یعلت  جود بستر معنو

 ربر  یمحرور   مبتنر   مرردم  ا،یکه پو گذارد یم شیرا به نما یشهر تیریاز مد یسبک یشهر تیریمد

 ریبلکره در طرول مسر    ،رسراند  یتنها به مقصد م   شهر ند خود را نهاست، گرفته  شکل یاهدا  اله

 ،نیهمچنر  .مشاهده کررد  خیدر طول تار توان یآن را نم ریکه نت تیریاز مد یسبک .دهد یم زیارتقا ن

در چرارچوب   ،ردیر گ یشرکل مر   یآنچه از منتر اقتصراد  دهد ینشان م نیاربع یبعد اقتصاد یبررس

 ایر  یخصر   منافع ش یاند ز مال ،تنها ربا نه نیدر اقتصاد اربع. گنجد ینم ایر ز دن یاقتصادمعادالت 

 هیسررما  شیراه خردا سرودمند اسرت   افرزا     بخشرش   انفراق در   ثرار یبلکه ا ،ندارد ییجا یگر ه

 یایر گونراگون از ز ا  محققران . کند یم جادیرقابت ا ی،  در کمال تعج    شگفت شود میمحسوب 

 جملره  از ،انرد  موضوع پرداخته نیبه ا یشهر تیریمدنتر شهر    از ،  ستهینگر نیمختل  به اربع

اشراره   رهیر   غ نیدر حال حرکت، شهر اربعر  میشهر عت ،یشهر اسالم آرمان یبرا یماکت توان به یم

 . کرد

نقش سرمایة  ین،  همچن نی  پرشور اربع یاجتماع تیشد با توجه به ماه انیطور که ب همان اما

 یهرا  ابعاد   مؤلفه یبه کش    بررس های په هش  پرسشبخش د م  یشهر تیریاجتماعی در مد

کره  یم قبرل شراهد   هرای   پرسرش  یهرا  اختصاص داده شد که ماننرد پاسرخ   نیسرمایة اجتماعی اربع

را  نیاربعر  یمعنو یفضا یرنگ   بو ،که معر  آن هستند یآمده فراتر از مفهوم دست به یها مؤلفه

 از محبرت،  یسرمایة اجتماعی است در بستر یها مؤلفه نیتر اعتماد که از مهم برای نمونه. اند گرفته

مشرارکت   ، یر ترت نیاسرت   بره همر    رینت یکه ب ردیگ یشکل م( ع)رحمت   ح  نسبت به امام 

 یمبتن یفرد نیب یها حاصل از کنش یآ ر   تاب( ع)  قرب به امام  یاله یرضا یبر مبنا یاجتماع
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 افرت یآن  ریاند که کمتر نت به خود گرفته یا ههیشکل خاص     نیحاکم بر اربع یبر به علت فضا

 صرراحت برا   بره اگرچه  است، گرفته انجام نامحقق گریتوسط د نهیزم نیکه در ا یقاتیتحق. ودش یم

موضروع   نیر ا انگریموارد نما یاریدر بس است، آن مطرح نشده یها عنوان سرمایة اجتماعی   مؤلفه

 گونراگون مرورد   یمشابه از منترها نیعنا  ی باآ ر   تاب تیموضوع اعتماد امن که ی طور به است،

طور که گفته شد سرمایة اجتماعی  همانبنابراین، . گرفته است جه په هشگران علوم مختل  قرارتو

خواهرد   یعلوم اجتمراع  ریسا یبلکه برا ی،شهر تیریمد یتنها برا نه یجامع   کامل یالگو نیاربع

 .بود

 میتر حرکرت ع  نیاز ا ایر زنه فقط مطالعه شد،په هش  نیاضافه کرد آنچه در ا دیبا ،انیپا در

که هرگز با معادالت  دارد یزیانگ   شگفت میعت های قابلیت نیجرأت گفت اربع به توان یاست   م

 فقرط  نی اضح است نگاه به اربع زمینه، نیدر ا .ستین دادنی حیدردسترس بشر توض ی  ماد لمیع

بره   ازیر ن ابعاد مختل  آن یابعاد آن را آشکار کند   بررس همة ستینتر سرمایة اجتماعی قادر ن  از

 .است گریگوناگون د یآن از منترها ةگسترد یبررس

 پيشنهادهای پژوهش

سررمایة اجتمراعی موجرود در     ههی  به ،از سرمایة اجتماعی یمند در بهره تواند یکه م یا مقوله لینا 

  آشناکردن  نیموجود در اربع یها آموزش ارزش ،باشد دیامر ز مف یشهرها تیریمد یبرا ،نیاربع

 .سرمایة اجتماعی است یها با مؤلفه یهرش رانیمد

 رایر ز ،اسرت  ی  فطرر  ینر ید ،یبراساس مشترکات فرهنگر  تیری  مد یزیر برنامه یبعد ةمقول

ها در آن براسراس فطررت    ر ابط افراد   گر ه ةاست که شبک یانیجر نیشد اربع انیطور که ب همان

   یاهداف نیبا چن یشهر یها یزیر هدادن برنام سوق بنابراین،. ردیگ یشکل م ی  اهدا  مشترک اله

 .باشد دیمف تواند یآن م ردننهادک مردم
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