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 عراق در ایرانی ةیادپ رانئزا ةیستزة تجربو  ادراک

 عراق( -۳۱۳۱ آذر اربعین روی پیاده: العهمط)مورد 
 1زادهرضوی ندا

 
 22/۳/۳9: رشیپذ خیتار             2/۱/۳9 :افتیدر خیتار

 

 دهیچک
 و داخلی زیارتی هایسفر و زیارت ،اخیر های دهه در گردشگری رشد با زمان هم و دیرباز از

 ةپیاد زیارت. است شدهاز آن  زیادی استقبال و بوده مذهبی های فعالیت از یکی ایران در خارجی
 آن به زیادی توجه ایرانیان این از پیش که است زیارتی سفر نوظهور اشکال از یکی اربعین
 انجام زمینه این در شناختی جامعه منظر از ویژه به ،تجربی های پژوهش دلیل همین به اند؛ نداشته
 با که هایی مصاحبه تحلیل با و کیفی رویکرد به اتکا با حاضر ةمقال. است نشده منتشر هنوز یا نشده

 تفسیر و ادراک واکاوی درصدد ،شده انجام کربال به نجف مسیر در ایرانی مرد و زن ةپیاد زائر ۶۳
 اصلی مضمون سه کیفی، های داده تحلیل از پس. است سفر این از خود ةزیست ةتجرب از زائران این

 : شد شناسایی
 ؛مادی امر تعلیق ةتجرب .1

 ؛معنا مولد ةمثاب به مقدس؛ رنج .2

 . زیارت جمعی مناسک عاطفی برانگیزانندگی .۶

 درآمدن تعلیقبه ابزاری، عقالنیت تعلیق: جمله از بودند، فرعی ةمقول شش شامل اصلی مقوالت این
 تعلق احساس ،پاداش چشمداشت غیبی، و قدسی امر ادراک اجتماعی، قشربندی مراتبی سلسله نظم

 با مذهبی ةعقید به باور عملی اعالن و آلود رنج تاریخی ةتجرب بازسازی با مذهبی اجتماع به هویتی
: بود جزء دو شامل خود نیز «ابزاری عقالنیت تعلیق» فرعی ةمقول. آلود رنج تاریخی ةتجرب بازسازی

 ارائه مرتبط عملی های داللت و ،بحث ها یافته ایندربارة  انتها در. امنیت بازتفسیر و وانهاده اختیار
 .شود می
 

  .مناسک ،یمذهب یگردشگر اده،یپ ارتیز ارت،یز ارت،یز یشناس جامعه ،نیاربع :یدیکل یها واژه

  

                                                                                                                        
 n.razavi@jdm.ac.ir ی،جهاد دانشگاه یپژوهشکدة گردشگر ی،گردشگر یشناس گروه جامعه ی،شناس جامعه استادیار. 1
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 مسئله طرح و مقدمه
: 1۶۳2 کلبر،) است بشر تاریخ در سفر نوع ترین رایج و ترین قدیمی احتماالً مذهبی ةانگیز با سفر

 راینشد،) است جهانی ای پدیده سفر نوع این. باشد ادیان عمر قدمت به آن قدمت شاید و (۷۵

 ادیان ةهم درآن را  توان می که شود می شناخته «زیارت» مفهوم با ةیافت سازمان شکل بهو  (1۳۳2

 زیارتی هایمقصد بیشتر .یدد اسالم و مسیحیت یهودیت، بودیسم، هندوییسم، جمله از بزرگ

 قدیسان و پیشوایان فعالیت و زندگی با مرتبط های مکان و طبیعی های مکان مزارها، معابد، شامل

 در بازدیدی چنین (.۷۶: 1۶31 النکوار،) است اثر و نقش یا آمیز معجزه شیئی یا( 1۳۳2 راینشد،)

 (.همان) یابدمی سازمان رفتارها و هاآیین رمزها، از پیچیده نظامی

 معنوی یا مذهبی ةانگیز که ای گردشگری تر عام طور به یا مذهبی، گردشگریحال حاضر  در

 ،کند می نمایندگی را المللی بین گردشگری بازار از مهمی بخش قلمرو در هم و مقیاس در هم دارد،

: 2۰۰۳ شارپلی،) است یافته افزایش مطلق طور به و نسبت برحسب نیز اخیر های دهه در همچنین

 ةاز مقاصد عمد زائر یلیونم ۶۶۰-۶۰۰ساالنه  ،گردشگری جهانی سازمان آمار براساس(. 2۶۵

نقاط  یرسا با مقایسه در اسالم، جهان قلب ،خاورمیانه بین این در. کنند یم یدجهان بازد یمذهب

: 2۰1۰ یک،)ووکون است بوده درصد 1۰ ،آنمتوسط رشد ساالنه در  وداشته  بیشتریجهان رشد 

نفر  1،3۳2،۳۰۳ (یقمر 1۳۶۵) 2۰1۳در حج  1عربستان آمار کل ةادار رسمی گزارش طبق(. ۶۶

 آماری گزارش) بودند یزائران خارج ها آن نفر 1،۶۰۰،۰۰۰ از یشآوردند که ب جا به راحج تمتع 

 یشبه ب ی( حتیقمر 1۳۶۶) 2۰1۳در سال  یتعداد زائران خارج که یدر حال ؛(تا بی ،2تمتع حج

 .(2۰1۳ ،۶قمری هجری 1۳۶۵ حج آمار) رسید همنفر  1،۵۰۰،۰۰۰

 یکسان یبرا یسیمغناط میدانة مثاببه  یرپاد های یارتگاهز یاسراسر دن در فردیة جنب از امروزه،

 اجتماعی،ة جنب(. از 2۰1۰)الف(،  ینرکر-ینزهستند )کال یمعنو یارضا یوجو که در جست است

 قبیل از دیگر جمعیتی تحرکات بلکه شود، می جمعیت تحرک موجب که است یسفر تنها نه یارتز

 ،بنابراین دنبال دارد؛ به یزرا ن ها اپیدمی نامطلوبِ گسترش و سیاسی انسجام فرهنگی، ةمبادل تجارت،

 دارد بهداشتی حتی و تجاری فرهنگی، ،اجتماعی ،اقتصادی سیاسی، پیامدهای و ها داللت زیارت

 (.2۰1۰)الف(،  ینرکر-ینز)کال

 یریآمارگ جینتا طبق. است پذیر تأمل نیزدر داخل و خارج از کشور  یارتاز ز یرانیانا استقبال

                                                                                                                        
1. General Authority for statistics 
2  . Limited to actual Haj 
3. Hajj Statistics 1437 H 
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 ،است در فصول بهار و تابستان انجام شده ۳۶و  ۳2، ۳1 یها که در سال یرانا یمل گردشگران از

ة رددر  یزقم ن داشته، را بازدید ترین بیش که دارد قرار ییدوم شهرها یا اولة ردمشهد همواره در 

زائران  11تا  3 ، داخلی زیارتی مهم مقصد دو قم، و مشهدها در  سال اینباالتر بوده است.  یا هفتم

از  فراوانی یزانم که کنند می اقامتشهرها  ینا درفصل تابستان  دردرصد  1۳تا1۳ ودر فصل بهار، 

شمار زائران  1۶۳۶سال  در یارت،سازمان حج و ز یسبه گفتة رئ بناکشور است.  یکل سفرها

دو  هرساله ویة گفتبه  ینبوده است. همچن رنف ۳۳۰،۰۰۰ و 3۶۰،۰۰۰ یببه ترتعمره و تمتع 

 .(1۶۳۶ ی،)اوحد شوند یم یاتعازم عتبات عال یرانزائر از ا یلیونم

حرم  یرنظ یخاص یها به مکان یتقدس مکان ،شیعه ایرانیانة عام یاندر م تاکنونحال  ینا با

مقدس  یرمس ین،ب یناست. در ا شده یها و مساجد مقدس نسبت داده م زاده و امام یتاهل ب

شناخته  یارتاز ز یبخش یا یارتمناسک ز عنوان بهآن،  کردن یط یادهوجود نداشته که پ یمشهور

و  است شده یانجام م یفرد صورت بهبوده که  آیینیعموماً  یعیانش یاندر م زیارت همچنین ،شود

اجرا شود، مناسک  یدر موسم خاص زمان و هم یجمع صورت به باید که تمتعمناسک حج  جز به

 ی. حتاست نبوده شده  شناخته یرانیانا یانزمان در م هم طور بهو  یتحجم جمع ینبا ا یارتیز

 یرانیانا یبرا 1۶32در عراق پس از سقوط صدام در سال  یاتسفر به عتبات عال ینکها رغم به

 «یناربع روی یادهپ»نام  یراندر ا یتر کس ( کمیالدیم 2۰۰۳) 1۶3۷از سال  یشپ تا»شد،  یرپذ امکان

 تر پیش که مناسک این ناگهانی رشد 1(.۳: 1۶۳۳ یمانیه،)سل بود یدهشن یارتاز ز یشکل عنوان به را

 (.همانرا جلب کرده است ) المللی ینو ب یتوجه داخل شد یم یتلق یعراق-عربی مناسکی

 ینی،د یجد پیامدهایاست  ممکنکه  آورد یم وجودظن را به ینا یدهپد ینبودن ایچندبعد

و روابط  یچیدگیپ ین(. هم1۰ همان،) باشد داشته اقتصادی حتی و فرهنگی ،یاجتماع ی،مذهب

از جمله  ،المللی ینو ب یدر سطح مل یتحوالت فرهنگ یرعناصر مختلف در کنار سا ینمتقابل ا

از  یرانیانپرشور ا استقبال ةیدپد و یدجد هایی گرایی یتو رشد معنو شدن یزمان عرف هم های یانجر

 کنار در را اربعین زیارت از استقبال موج این وقتی ویژه به. کند می یرا ضرور یناربع یارتز

 درنظر منطقه در کنونی امنیتی وضع و عراق و ایران بین تاریخی تیکیژئوپل و فرهنگی مناقشات

                                                                                                                        
 یمثال بعض یبرا ؛ستامختلف  یها در قاره یارتیمعروف ز یرهایوجود دارد و مس یزن یاناد یردر سا یارتیز روی یادهپ ة. تجرب1

 یادکامپوستال در اسپان یاگوسانت یارتگاهبه ز یدنرس یرا برا یلومترک 3۷۰به طول  یریمس یارت،ز یکسب تجربه ناب و واقع یبرا
 یشمال یرلنددر ا یکبه سنت پاتر یارتالزم است و ز روی یادهها پ ماه یزدر ژاپن ن ینگونش یارتگاهبه ز یدنرس ی. براروند یم یادهپ
 (.۷۰: 1۶۳2، دیگانسدارد ) روی یادهروز پ یکبه  یاجاحت یزن



 9395زمستان  ،4 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    695

 ینهمچن ،است نیازمند یینو تب تفسیر بهمشاهده خواهد شد که  ییها ها و ابهام تناقض یریم،بگ

 انجامد می پدیده این بیشتر فهم به که معنوی و مذهبی گردشگری ةزمین در تجربی تحقیقات

 فراهم مقدس /مذهبی گردشگری تجارب و ها سایت ترویج و توسعه مدیریت، برای هایی بصیرت

درک  رسد یم نظربه میان این در(. ۷۳۳: 2۰۰۳ گولک، و اولسن ؛2۶۳: 2۰۰۳ شارپلی،) کند می

از  استقبال ةینزمموجود در  یها ابهام از مهمیبخش  اربعین ةیادپها و ادراکات زائران  فهم ها، یزهانگ

زائران  یرهایو تفس ها دریافتحاضر  پژوهش در روینااز  کرد؛خاص را روشن خواهد  یارتز ینا

 .شود می یسفر بررس یناز ا خود ةیستزة تجرب از اربعین ةیادپ
 

 ینظر ةنیشیپ
و  ،تشیع جهان و اسالم جهان در زیارت ةیزاواز دو  نظریو  مفهومی های دیدگاهبخش  ینا در

 .شود یم یبررس یارتز یشناس جامعه
 

 یعیش و یاسالم نشیب در ارتیز یشناس مفهوم

 خودطول عمر  در بار یک باید یاسالم ةفرق هر درمسلمان  هرحج تمتع که  یارتز جز بهاسالم  در

مشاهده  یامبردر سنت پ یا ،یهتوص یزن یگرید های یارتز دهد، انجام - به استطاعت مشروط -

منابع  یاز بررس پس( 1۶۳۰) حکیم ،مبنا همین بر(. 1۶۳۳فر:  و عادل صمدانیان)شده است 

ضرورت :از است عبارت کهدانسته  یرا در اسالم شامل چند عنصر اصل یارتمفهوم ز ،اسالمی

بودن  اهلل یاز تغافل )هلل و ف یزو پره یحصح یها داشتن هدفضرورت یدار،داشتن قصد و اراده در د

 جوادی یدگاهد ازاموات و اماکن.  یا،بر اح یارتو صداقت در رفتار(، صحت اطالق لفظ ز یارتز

، شونده زیارت یزائر از سراة عاشقان وعارفانه  ،حضور مشتاقانه، آگاهانه یارتز( 1۶: 1۶۳۳) یآمل

و  یندر برابر د دار یندو اطاعت  یاعالن فروتن ی،و وفادار یسرسپردگ واظهار عشق و ارادت 

زائر با  فردة خودخواستسنجش  یبرا یفرصت یو یداز د یارتز ینهمچن ت،اس ینید یشوایانپ

 نظربه. گذرد می «دل» مسیر از چیز هر از بیشکامل است و البته  انسانة مثاببه  شونده یارتز

 زیارتة ابژبا  یعاطف یوندپ آنة مشخص ینتر است که مهم یسفر زیارت ایشان دیدگاه از رسد یم

در  یزیکیاعم از حضور ف ینجاادر  یارتاز ز ایشاناست. البته مقصود  آن بودنتأملی بر تأکید و

 هم و معنوی فردی آثار واجد هم را زیارت ویاز راه دور است.  یا یقبر و یا شونده یارتکنار ز

 (.2۷)همان،  داند می اجتماعی کارکرد دارای
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 ارتیز یشناس جامعه

 و شده تلقی انسان نهانی و ژرف اشتیاق از نمادی هازیارتگاه دیرباز از( ۷۶: 1۶31) النکوارة گفت به

 یارتیز یو چهاردهم سفرها یزدهم. در قرون سدارد وجود ها آن از زیادی تعداد شرقغرب و  در

بودند و از صنعت در حال رشد  شده تبدیل شده یو سازمانده یرپذ گسترده، امکان ای یدهپدبه 

و  ید)ا گرفتند یمسافرت کمک م یها نامهدستانبوه  یدو تول یریهخ یها مسافرخانه یها شبکه

 (.۶: 2۰۰۷ ی،به نقل از اور 1۳3۷ یفر،ف ؛1۳۳1سالنو،

 یرفع کمبودها یبرا یقتدرحق و ،معنوی فعالیت از شکلی یارتیاست سفر ز معتقد النکوار

مقدس  ییبنا یاجا  و توسل به ییجا جابه سفر،به  یمتصم زائر با که در آن گیرد یمصورت  یزندگ

 درو گولک  اولسن( 2۷: 1۶۳۳) یآمل جوادی. کند غلبه ینامساعد زندگ یبر حال و هوا کوشد یم

ها و  که ارزش یجهان در کنند یم استدالل یالدیم جدیدة هزاردر  یارتز یاتح یدتجد یلتحل

 کوشند یم یپرشمار افراد که دهد ینشان م یارتز به توجه یناست، ا ییرهنجارها در آن در حال تغ

سفر  یگرد ییبه جا یلاص یتواقع یوجو شان را پشت سر بگذارند و در جست روزمره یزندگ

 یارضا یت،حفظ هو یا یتهو وجوی جست مانند را یمتفاوت های یزهانگسفرها  ینها در ا کنند. آن

)مثل  خاص دینی ةیدعق یها آموزه اجرای و طبیعیماوراء یا متعالی امرة تجرب یک،احساس نوستالژ

 باشند داشته باور که کنند می سفر جاهایی به ادیان به معتقدان .کنند یدنبال م (مسلمانان حج سفر

مجدد خود در  یابی یشهو ر یبازکاو یقاز طر مؤمنان آنجاوجود دارد. در  1الوهیت با ارتباط امکان

 تیموتی و اولسن. (۷۳۳-۷۳۷: 2۰۰۳)اولسن و گولک،  کنند می بازسازی را خود یشانباورهانظام 

 یا تجربه و معنویة تجرب یوجو که زائر در جست گذارند ینکته صحه م نای بر هم( 2۳: 1۶۳2)

اگر مناسک  یگرد یاست. از سو یویدن های یمشغول و دل ها یخارج از جهان روزمرگ یفراواقع

 کانل مکة گفتمشارکت به  ینا یم،بدان یفرهنگ یداز مشارکت در تول یرا صورت یجمع یارتز

خودش ببرد،  یهست یفرد را به مرزها تواند یم قرارگرفتن یرتأثدر سطح تحت  ی( حت2۳: 1۳۵۳)

 هستند همراه شود. یرتأثتحت  که« یگرانعواطف د»با  تواند یکه عواطف او م ییجا

 ةیدپدبه  است فرهنگی و فضایی زمان هم که ییاندازها در چشم یگر،د یو ترنر از منظر کوهن

 گوید یگردشگر و زائر م یز( در شرح شباهت و تما۳۳: 2۰۰۳. کوهن )اند یستهو زائر نگر زیارت

 ،رود یم یبه سمت مرکز فرهنگ یرامونکه زائر از پ است ینا شانفرق اما ،کنند یمکه هر دو حرکت 

به نقل از  1۳۵۳و  1۳۵۶. ترنر )کند یمحرکت  یرامونگردشگر مدرن از مرکز به سمت پ کهدرحالی

                                                                                                                        
1  . divine 
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 لیتحل مرحله به مرحله صورت به 1را در چارچوب مراسم گذار یارتیز یسفرها( 12: 2۰۰۶ ی،اور

 یاجتماع یقرارداد یوندهایافراد تا پ یعاد ونتکاز محل س نخستة مرحلدر  ،او دید از. کند می

دارد  وجود 2یا آستانهة نقط دوم،ة مرحلوجود دارد. در  ییجدا ییو فضا یاز نظر اجتماع ها آن نیب

 تنها نههنگام  نیا در نند،کیم دایخارج از زمان و فضا پ ۶«ضد ساختار» یکافراد خودشان را در  هک

 سوممرحلة  در. دیآ یم وجودبه زین یمقدس میمستقة تجرب هکبل ۳«جمع» ای یاجتماع قیعم وندیپ

 هک یاجتماع گروه به و باالتر یاجتماع گاهیپا به معموالً فرد یعنی ؛ردیگ یم صورت ۷مجدد الحاق

 زیآممسامحه یرفتارها تا هستند آزاد افراد آستانهة نقط. در شود یوارد م است همتعلق به آن بود قبالً

 .گردند ازب افتهیارتقا یاجتماع گاهیسپس با پا باشند داشته گوشانهیباز ای

-هرویو. است پذیری انعطاف و سیالیت مستلزم امری زیارت نیز پردازان نظریه برخی دیدگاه از

 نوعی مثال» را زیارت و( 2۰1۰ ویالکا، از نقل به 1۳۳۳) نگرد می زیارت به دیگر منظری از ۳لوژه

 ۵آمیزی مردم ینوع این .بیند می «شخصی معنوی مسیر سیالیت از ای استعاره حرکت، در دیندارِ فرد

 3ناپذیرینرمش به یا ها آموزه به دقیقاً نیستند مجبور آن در درگیر افراد و است یافته بسط مذهبی

 ویالکا، از نقل به 1۳۳۳ دیوید،) کند می آشکار را باورها سیالیت نوعی این. باشند وفادار مذهبشان

 نامد می «۳بزم اهل باورمندانِ» را پیاده زائران( 2۰1۰) ویالکا. معناست از مشحون مسیری که( 2۰1۰

 نزدیک مذهبی فرد آل ایده ةنمون به کنند، می اجرامرتب  طور به را مناسک که دارانی دین نظیر که

 داوطلبانه، زیارت، عمل امروزه (2۰1۰ ویالکا، از نقل به 1۳۳۳) لوژه-هرویو دید از. ندنیست

 ترجیح( 2۰1۰) ویالکا. است  (نامتعارف) استثنائی و متحرک فردی، پذیر، انعطاف خودمختار،

 و یافته عینیت معنوی جهان که بداند زندگی و احساس بینش، اصوالً  را معاصر زیارتِ دهد می

 جمعی طور به اگر حتی و است شخصی انتخابی و فردی آنکه نخست .کند می خلق را خودمختار

 ،است پذیر وتعدیل جرح و خودمختار رفتاری لحظه، آن های انگیزه و شرایط مبنای بر شود، انجام

به نقل از  1۳۳۶) 1۰فریرا و فورتونا. است زائر روزمرگی بر استثنایی و نامتعارف عملی همچنین

                                                                                                                        
1. rites de passage 
2  . liminal zone 
3. anti-structure 
4. communitas 
5. reintegration 
6. Hervieu-Léger 
7. sociability 
8  . rigidity 
9  . festive practising believers 
10  . Fortuna & Ferreira 
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 یمحل یاز روزمرگ ۶و انقطاع 2نمادگرایی ،1یمند مستلزم مکان یارت( معتقدند ز2۰1۰ یالکا،و

 ؛است غیرمحلی سرشتی در اجتماع به بازگشتیو  یزندگ یابعاد ساختار ترکِ یارتْاست. ز

. است یمرکز یدوردست )حرم مقدس( که عنصر یرامونروزمره به پ یحرکت از مرکز زندگ

مقدس  روی یادهو پ یابد یساختار م ۳رازآمیز های مکان وجوی جست اساسبر کنشاست  گفتنی

 .شود یم ۷موقت فسخ طور به یو طبقات یفرهنگ های هویتحال  ینا در. شود یم

 یجمع یا یفرد طور به آن انجام و ینی( دیین)آ ۳از انواع مناسک یکی یارتز ،تر عام منظری از

 مراسم ةشد یینتع یها و شکل یمراسم عاد ین،نماد یها کنش به مناسکممکن است. اصطالح 

 شود می داده نشان منظم بسیار و الگودار اجتماعی ابزارهای طریق از که دارد اشاره عبادی

 های یینآ (.1۶3۵است )ادگار،  یجمع یها معناها، باورها و ارزش یانگرو ب (۳2۷: 1۶۳۳ ،فالناگان)

 دارند یو جسمان یاجتماع یپرستش و بازساز بخشی، آرامش مانند یا چندگانه یعملکردها ینید

 ییوحدت و کارکردها یتکرار یان( مناسک را ب1۵۰ :1۶3۵) یلتون(. هم۳2۳: 1۶۳۳ ،فالناگان)

 مهم احساسات و آرزوها شعائر، و مناسک در. بخشند می تحکیم را اجتماعی که اشتراک داند یم

 (.۳۳: 1۶3۵ یلتون،به نقل از هم یتی)ب شود یم یانب یننماد صورت بهو فرد  هجامع برای

 

 یتجرب نهیشیپ
 برای ؛است شده انجام اخیر های سال در ایران در زیارتة تجربة دربار یمعدود یفیک های پژوهش

مشهد  درشش زائر  یارتیتجارب ز یدارشناختیپد یلتحل ضمن (1۶۳1) و همکاران یوسفی مثال

به شفاعت،  یدهبه تقدس، عق یدهعق یارت،مناسک ز که یافتندهدفمند در یریگ به روش نمونه

است که  یارتز یمعنا یمناجات و آرامش از موضوعات مرکز یی،جوخضوع، توسل ی،دلدادگ

شونده و یارتز یالعادگبه خارق یدهعق یارت،ز یمندآداب کلیة مقولبرحسب اشتراک معنا به سه 

تجارب ة هممذکور در  ییمعناة مقول هر سهکه  یدندرس یجهنت ینبه ا ینهمچن شود، می یمجذبه تقس

است. در  یارتز یاجتماع یدارپدة دهند نشاناشتراک  یند و اکنندگان وجود دارمشارکت یارتیز

شونده و یارتز یالعادگ خارقادراک  یارت،آداب ز یترعا یزانبه م یارتز یدیمقابل، وجه تفر

                                                                                                                        
1  . spatiality 
2  . symbolism 
3  . interruption 
4. mythical 
5. dissolved 
6. ritual 
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 پژوهش ی( پس از اجرا1۶۳۳) پور یو براق عل یطالب .ستااو مربوط به  یوستگیجذبه و پ یزانم

 مدلدر قالب  و مشهد و کرج در ایرانی ةیعشزائر  ۶۰با  عمیقة مصاحبمشاهده و  فنونبا  یفیک

شامل قصد  یمعنو یعل یطاند. شرا را شرح داده یانجیو م ای ینهزم ی،عل شرایط مجموع ،پارادایمی

 و یرمادیطلب حاجات غ  و آرامش، یکسب انرژ ی،روان ةیتخل ی،ارتباط معنو یبرقرار یارت،ز

 یدند و دوستان یابا خانواده  ینذر، همراه یادا ی،ماد ةشامل طلب خواست یماد یعل یطشرا

 و فکری منابع فرد، ای زمینه های ویژگی شامل نیز یانجیم شرایطاست.  یستیتور یها جاذبه

 قبلی های تجربه زیارت، و دین درمورد اطالعات دینی، نمودهای و دین از فرد درک بینی، جهان

 فضای با فرد ارتباط شامل هم ای ینهزم شرایط است. زیارت همراهان و زمان و زیارت از فرد

پژوهش  یندر ا است. مکان مقدس شناختی یباییارتباط با بعد ز و قدسی فرد قدسی، امر قدسی،

 برارائه شده که  یارتو ز دارییند یاز الگو شناسی سنخ نوعیفوق،  یماز مفاه ای مجموعه براساس

( با 2۰1۳) یطاهر ی،کمّ پژوهش. در مشتمل است یدجد دارییند و بنیاد یرمعرفتغ  یاد،بن معرفت

و  یروابط عاطف  ،دارییند گرایی، مادیة رابطحج عمره  یرانیزائر ا ۷۶3با  یمایشپ یکاستفاده از 

 یها بر ارتباط یمعنادار یرتأث یکه روابط مذهب یافتو در کرد بررسی را مذهبی واقعیة تجرب

 یرتأث مذهبیة تجرببر  گرایی یماد و ،مثبت یرتأث یو اجتماع مذهبیة تجرببر  داری ینددارد.  یعاطف

 یاجرا با ،2۰1۷ دسامبر 2 تا نوامبر 1۵ة فاصل( در 1۰1۳) ینو د یزابتال ینی،دارد. فوت یمنف

 ةیادپزائران  یارتز یلو دال ایرانی 1۳۳3 و عراقی 2۳1۰ از متشکل ای نمونه میان در یکمّ یمایشیپ

حسب  یعراق زائران درصد ۳۷و  یرانیزائران ا درصد ۳۰حدود  که دریافتند 1۶۳۳ سال در اربعین

 یبرا یزائران عراق درصد 21و  یرانیزائران ا درصد 2۷. اند آمده زیارت این به دینی ةیفوظانجام 

از امام، و حدود  یریگ حاجت یبرا ها یعراق درصد 2۰ و ایرانیاندرصد  1۳ ی،لذت از مراسم مذهب

 یناربع یارتبه ز یو یاتاز امام بابت عنا یسپاسگزار یبرا ها یو عراق ها یرانیا درصد 12تا  11

 ینانیمز یعتیاند، شر آن پرداخته یاسالم یدر شکل سنت یارتکه به ز یقاتتحق یندر کنار ا اند. آمده

 و دادند انجام زیارت از جدیدیة گون یبررس برای را یفیپژوهش ک (1۶۳۳) یغالمرضا کاشو 

 یارتیز« دیجد یها مکان»خلق  یها نمونهاز  یکی یشدند مزار سهراب سپهر یمدع یتدرنها

را  داری ینداز  یدیجد یهاگونه کنند یمزائران جوان مزار سهراب تالش  یافتندها در است. آن

، ین و مناسک سنتیداشتن از دن فاصلهیدر ع یکهرکه  یمتنوع یخلق و تجربه کنند؛ الگوها

ة تجرب ینها ا آن یدد ازدهد. یش مینما یدیرا به نحو جد ها آنرد و یگیاز آن را وام م یعناصر

ر کرد. یتفس نیمنعطف از درا  آن توان می که استگشوده  یابداع شکل یتالش برا ینوع زیارتی
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و  یاسیبودن وجوه سرنگ کم، ییگرا کثرت ،داری یندت و یمعنوة تجرب یداشکال جد ینا یژگیو

جاد تحول یدر قالب ا یز معنویگرم و شورانگ یهاد تجربهین حال تولیبودن و در عمنعطف ال ویس

 .ن عامه استیدر مناسک د

کانل  مک و (1۳۳2) اسمیت آرای براساس یران،در خارج از ا یارتز یقاتاز تحق مهمی بخش

 تا زائر از طیفی روی را مقدس های مکان بازدیدکنندگان تجاربها  است و آن شده( انجام 1۳۵۳)

در فرانسه،  2لوردس زیارتگاه بازدیدکنندگان (1۳۳2) 1یدها هاز جمل .اند کرده بررسی گردشگر

(( ب) 2۰1۰) ینرکر-ینزو کال یفاح بهایی های باغ بازدیدکنندگان( 2۰۰۳) ۶و گترل ینرکر-ینزکال

 یک در(( ب) 2۰1۰) ینرکر-کالینز. اند کرده بررسی را اسرائیل در زیارتگاه سه بازدیدکنندگان

 یارتیز گردشگری ها، یدکنندهبازد یحاتو ترج ها انگیزه یافتمنظور در به چندروشی پژوهش

 :ندکرد را ارائه شناسی گونه نوعی یتدرنها و ،بررسی اسرائیل در زیارتیة جاذبچند  در را یهودیان

 یارتمقدس را ز یو تضرع، مزارها یایشن یرنظ یمذهب یلبه دال صرفاًکه  ناب زائران. 1

 .کنند یم

مثل  های یتفعال یراما در سا ،هستند شبیهناب  زائران به یگردشگران که تا حد-زائر. 2

 .کنند می صرف وقت هم نطقهدر م وگذار گشت

مشخص به  طور به ها ین. ادنگیر یرا دربرم ها یدکنندهبازد سومیکحدود  که سنتی مندانروبا. ۶

 یا یینپا یاقتصاد-یاجتماع یگاهزنان و از پا بیشترافراد را  این .شخص مقدس اعتقاد دارند

 یماریمثل درمان ب یو حاجات آیند یم شده یسازمانده یها با گروه ،دهند می تشکیلمتوسط 

 حاجاتشان یو برا کنند یشمع روشن م ،دارند یشخص یازهاین یگرازدواج و د ی،و نابارور

 . بندند یبه درخت آرزو م ینوار رنگ

 آیند، یم یحیتفر یها و سازمان یگردشگر یها آژانس یقاز طر معموالً که عرفی های بازدیدکننده. ۳

 کنجکاوی، نیز ها آن یزةانگمتوسط تا باال هستند.  یاقتصاد-یاجتماع پایگاه با سال یانم افرادی

 .است زندگی برای جدید معنایی وجوی جست و فرهنگی های پدیده تماشای به تمایل عالقه،
 

 نهیشیپ یبند جمع

و  دارد وجود یاسالم یها آموزه سنت و مشخص در طور به یارتکه ز شود یمشاهده م درمجموع

                                                                                                                        
1. Eade 
2. LOURDES 
3. Collins-Kreiner & Gatrell 
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است،  یو معنو یدر ارتباط با امر متعال یمعنو یا تجربه متضمن هممسلمان  عالمان ةیشانددر 

 یااست که عموماً شخص مقدس زنده  یارتبا موضوع ز یو عاطف یذهن یوندیپ اعالم همچنین

و  یارتز پردازان یهو نظر ینشناسان د سو با نظر جامعه هم یشوب کم یکردرو یندرگذشته است. ا

 یرا امر یارتو ز دانند یخود م ینید یها آموزه یاجرا یپ در رازائر  یزها ن آن .است یگردشگر

و  یت،و معنو یتهو یوجو جست ی،و معنو دینیة تجربو مقدس،  یمتعال امرة تجربمعطوف به 

 یها در پژوهش یدد توان یم یکل یبند جمع یک. در بینند یم یغالباً مستلزم خروج از روزمرگ

خورده  یوندپ دینی ةیفوظبا مواجهه با امر مقدس و به جاآوردن  یسنت یارتمناسک ز یزن یتجرب

ها  پژوهش ینهمراه است. در ا یعاطف یوندو خضوع و پ ی،خواه و حاجت یایشبا ن عالوه بهاست. 

با زائر  یزهو زائران مدرن، اگرچه اشتراک معنا و انگ یارتمدرن ز یها که صورت شود یم یدهد

آن  یدر پ یارتکه از خالل ز  ییمعناو  ها یزهدر رفتار، انگ یشتریب یتو خالق انعطافدارند،  یسنت

 یاسی،س ی،اقتصاد یطدر شرا ینبعار یارتز جدیدة تجربحال  ین. با اخورد یم چشمهستند به

 یها صورت ینبا ا یزهاییو تما ها یژگیو ایرانیانة تجرب در یکنون یخیو تار یفرهنگ ی،اجتماع

 رغم بهاست  یگفتن. است نگرفتهصورت  یکندوکاو آن دربارةها  پژوهش ینکه در ا داردتر  عام

که در  یاناد یگردر اسالم و د یارتز یها شکل یگربا د اربعین ةیادپ زیارت یها شباهت

 شیعی های آموزه براساس و یجمع موسمی ،زیارت این ،شده یبررس یشینپ یها پژوهش

از جهان )که  خاصیة منطقو در  یخاص یخیو در مقطع تار است شده  توصیه اما ،«غیرواجب»

 یتیو مل قومی  ،یمذهب یها تنش نزدیکِ و دور تاریخیة تجرباست، و  یتنش و ناامن یراکنون درگ

 است. نشده یواکاو یشینپ یقاتاست که در تحق فرد منحصربه یدر آن وجود دارد( مورد
 

 پژوهش روش
 یناز ا خود ةیستزة تجرباز  اربعین ةیادپزائران  یرهایو تفس ها یافتدر یبررس یپژوهش برا این

 عنوان به یافته ساخت یمهن بازة مصاحب و شده گرفته درنظر ینگار و روش مردم یفیک یکردسفر، رو

 یسه روز ط ینجف به کربال را ط یرمس ،یادهزائر پ عنوان بهکننده خود  است. مصاحبه کاررفته به فن

 بنا. شد انجام ربالک به نجف مسیر در ایرانی مرد و زن ةیادپبا زائران  مصاحبه ۶۳ درمجموعکرد. 

در صف  یا روی پیاده خالل در زائران با مصاحبه ،موردها به بخشی تنوع نیز و شرایط اقتضای به

 اغلب .شد انجام ،بودند کرده توقف جاده کنار یا موکبی یا مسجددر  مثالً که  زمانی یا ،غذا

همراه  چند نفر یا دو دوبه ها آن از یکه بعض آنجابودند. از  مطلع مصاحبه ینااز  شوندگان مصاحبه
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 یها به پرسش زمان همگاه  گرفت، یصورت م یعیطب کامالً یهم بودند و مصاحبه در بستر

حداقل دو نفر و حداکثر چهار نفر حضور  یگروه یها . در مصاحبهدادند یشونده پاسخ م مصاحبه

مصاحبه محدود و  های پرسششوندگان،  زمان، فضا و تمرکز مصاحبه یتداشتند. با توجه به محدود

 یقهدق ۶۶تا  ۳ ینبود و ب یقهدق 1۰ یانگینم طور بهها  مصاحبه زمان مدت بنابراین ؛مشخص بود

 اینبا وجود  ،شد مشخص اکتشافیة مصاحبمصاحبه پس از چند  یاصل های پرسش نوسان داشت.

بدهند.  یلیتفص یها که پاسخ کرد یم یبشوندگان را ترغ تا حد امکان مصاحبه کننده مصاحبه

 :بود زیر موارد شامل نیز ها پرسش یخطوط اصل

 ؟کربال باشند-نجف یرمسدر  یندر اربع یتهمه جمع ینباعث شده که ا یزنظر شما چه چ به

 یست؟ن شلوغنجف و کربال  اندازةمکه به  چرا

  یافت؟هم  افزایش و نشدکم  جمعیت ،داعش حضوربا وجود  امسال چرا

 مکان این بهدوباره  شود یم سبب یز)و چه چ کنید می سفربار است که به کربال  چندمین

 (؟بیایید

 یست؟چ ها یعراق یراییپذ ةدربار نظرتان

 ؟است بوده هچ مسیر این یا سفر این جذابیت

 ید؟سفر دار یناز ا یا خاطره چه

 مکتوبو  پیادهها بعداً  مصاحبه یصوت یلفا ،ها فراهم نبود زمان داده هم یلکه امکان تحل آنجا از

 و گرفتانجام  MAXQDA 10افزار  ها با نرم و انتزاع داده یلتقل منظور به یکدگذار همچنین ،شد

 دست آمد.به یو شش مضمون فرع یسه مضمون اصل یتدرنها
 

 ها افتهی
 :شد شناسایی زیر اصلی مضمون سه پژوهش این در

  ؛مادی امر تعلیقة تجرب .1

  ؛معنا مولدة مثابمقدس؛ به  رنج .2

 .زیارت جمعی مناسک عاطفی برانگیزانندگی  .۶
 

 روزمره و یماد امر قیتعل ةتجرب

ها در  امور و کنش آن یدر اثنا که است روزمره و مادی امر تعلیق جنس از ای تجربه دینیة تجرب

 گویی عملی، کنشة عرص. در ندیستن پذیر یینتب شده شناختهو  روزمره ،یها و منطق عقالن چارچوب
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 ،است ابزاری عقل های ویژگی از که آن متعارف شکل در ریزی برنامه گری، محاسبه  مندی، نیت

و فهم  یربازتفس یا گونه به ها یدهپد ی،ذهن کنشة عرص. در شود می مواجه یقتعو اب مدتی برای

 عمل روزمره و آشنا نحو به -مدتی برای کم دست - یاسباب و علل ماد ییکه گو شوند یم

 .کنند نمی

 و روزمره بودند: یامر ماد یقتعل یتگررواسفر زائران به سه صورت  ینا در

  ؛ابزاری عقالنیت تعلیق .1

  ؛اجتماعی قشربندی تعلیق .2

 .غیبی و قدسی امر ادراک .۶
 

 یابزار تیعقالن قیتعل

 امنیت از ادراک سفر، گیری تصمیم: بود سفر عناصر ترین مهم از عنصر دو در ابزاری عقالنیت تعلیق

 .شد سازی مفهوم یتامن یروانهاده و بازتفس یاراخت عنوان دو ذیل که
 

 وانهاده اریاخت

و آگاهانه است.  مند نیت یندیفرا آنة شد شناخته یها سفر در اغلب مدل یبرا گیری تصمیم

به سفر گرفته  یمتصم دهان به دهان یغاتتبل یا یا رسانه یغاتتبل یراگر تحت تأث یگردشگران حت

 در ،ندرّصِمُسفر  ینا در ها آناما  ،دانند یاز آن خود و تحت کنترل خود م یمیباشند، آن را تصم

 یرویین یاز سو همچنین ،اند را وانهاده یو کنترل شخص یاراخت و نداالختیار مسلوب گیری تصمیم

خود را مستند کنند از  اختیاری یب ینکها یها برا اند. آن در راه گذارده یو مقدس پا یبیغ  ی،یماورا

ودن ب یلدخ و سفر یمتصم یبرا یذهن یری(، درگیقبل یزیر سفر )بدون برنامه یبرا یناگهان یمتصم

 .گویند می سخن سفر تصمیم در حسین امام غیبیة اراد

 لیاقتی من که نه ...دعوتیه که نکنید درش شکی اونکه اصالً :(ساله، کارمند ۳۰-۶۰ حدوداً) لیال
 ما که من دوش رو انداختن داشته، دالیلی یک بوده، یا جذبه یک سمت اون از! نه. باشم داشته

 .بفهمی باید تو تو، با بقیش آوردیمت،
محاسبات  ،زائرانکه  داشت شوندگان مصاحبهقدرت را نزد  این( حسینامام یا)خدا  غیبی عامل

درنظر  را و ...( ی)مال منابعشان یتمحدود یاکنند  یقسفر تعل ینا یرا برا خود ةیدفا-ینهمعمول هز

 .یرندنگ

ة نکتبود.  «شدن یدهطلب»مفهوم   ،برند می کاربه منظور این برای زائرانکه  یمفهوم ترین برجسته
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برخالف  یم،بودن در تصم یاراالخت بر کنش خود و مسلوب یکنترل شخص نداشتنبود که  ینا مهم

به «لیاقت» مفهوم با گاه «شدن طلبیده». شد می شمرده مطلوب امری زندگیة روزمر یها عرصه یگرد

 و فضیلت از نشانی را آمدن مقدس سفر به گونه این شونده مصاحبه رسد می نظرو به ودر می کار

 ةیژو عنایت» دینی، های آموزه به استناد با .است مفتخر آن به و داند می خود اخالقی برتری

قدم در  یبیحالت فرد تنها تحت کنترل عامل غ ین. در اشد میدانسته  یسفر چنین عامل «خداوند

دانسته  خوشایند معمول برخالفامر،  این و داند مین عاملیت واجدو خود را  گذارد یراه سفر م

 .است کرده خداوند توجه ةیستشادر فرد است که او را  یلتیفض وجودة نشان یراز ؛شود یم

 اون خیر خداوند که رو هرکسی: فرمودند)ع(  صادق امام :(اصفهانی ،هسال ۷۰-۳۰)حدود  اکبر
 .نیست ما دست است، عشق است، خدایی اینا. ندازهمی دلش به رو حسین عشق باشه، خواسته رو

آن را  صراحت بهو  ماندند یخود عاجز م گیری یمتصم سازوکارکنندگان از درک  مشارکت گاه

 :ندنک یم یرتعب  (یابزار یتعقالن یقجنون )تعل ینوع

 .دیگه میای سرت به بزنه وقتی ولی ،مهمه هم یتامن :(ساله ۶۷-2۷) وحید
 :دادند می نسبت خود دینی ةیدعقسفر را به  یمهم بودند که تصم یموارد البته

با ما جنگ  که ینداره، کشور یحیتفر یجا یچعراق ه :(بازاری ساله، ۷۰-۳۰ حدود) امین
 یستیتور یجا یچه یگهداعش د های یریدرگصدام و  ةمسئلجنگ داشته، بعد از  یتکرده، با کو

 .ینجاکشونه ایکه همه رو داره م یهاعتقادنداره. فقط مسائل 
اشاره داشتند، از  کننده یلتسه یا کننده یبترغ یها به نقش عوامل ماد شونده مصاحبه یبعض البته

 یو رهبر ینقش مراجع و مبلغان مذهب یغات،تبل ،یزاوات، رمقر یل)تسه یساختار عواملجمله 

 حج. یارتبه نسبت ز یدسترس یو سهولت نسب شدنی تحمل ةینهز(، یاسیس

 اومد پیش وضعی یک ایران تو امسال هستین شاهد هم خودتون: (ساله ۷۰-۳۰ حدود) حمید
 اینجا اومدن ها یبعض. برداشتن هم روادید اصالً اربعین، به مونده روز روز ۳ -۷ یعنی سر آخر که

 برابر چندین شد باعث امسال تبلیغات. هبود ازدحام انقدر چون نخورده هم مهر پاسپورتشون اصالً
 .بکنن اسالمی شعائر تعظیم بهتر و بیان اربعین زیارت به میومدن قبل یها سال که زواری

 علت به زیارت این از پرشور استقبال و ایرانیان اشتیاقمعتقد بودند  کنندگان مشارکت بعضی

 شدید اشتیاق ها آناست.  (ساله هشتو جنگ  ینحس صدامة دور)در  پیشین های محدودیت حذف

 .دانستند می محرومیت انباشت اثر بر شده گیختهبران را کنونی
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 تیامن ریبازتفس

که از حمالت  یو اخبار متعدد کشور اینداعش در  یروهایحضور ن ،عراق ةیژو یتوضع یلدل به

 از غالباً شوندگان مصاحبه شد، می منتشر ها رسانه در یتو پرجمع یدر مناطق شهر یانتحار

 های صورت به حال این با. گذاشتند می صحه آن بر و بودند مطلع مقصد و مسیر پرخطربودن

 .شدند می مواجه ناامنی این با مختلفی

 شد، یانجام م در آن اربعین روی پیاده که ای منطقه و مسیر نسبی امنیت به توجه با سویی از

دال بر  یاخبار و شواهد چندان زیرا ؛کردند ینم یابیسفر را چندان باال ارز یسکزائران ر یبعض

 منتشر نشده بود. یرمس یندر ا یمال یا یجان یناامن

دونم، من یمردمو نم یهگم، بقی... خودمو دارم مکه یوقتمن خودم  :(ساله ۶۷ حدود) علی
چون  ؛اومدمینبود نم یتاومدم، اگر احساس امن یدم،د ینجاو تو ار یتاحساس امن یخودم وقت

 تره.حفظ جونم واجب
 و امنیت از جدیدی فهم ذیل در و کنند بازتفسیر و بازتعریف را امنیت کوشیدند می نیز بعضی

به سفر به  تصمیم همچنین ،کنند پذیرفتنی خود برای را سفری چنین ریسک ناامنی، پیامدهای

کنند.  یریتاحساس ترس خود از خطر را مد یاموجه و معقول گردانند،  یمیرا تصم ناامنة منطق

 یا امنیت، تأمین موجب «معجزه» قالب در حسین امام یا خداوند غیبیة ارادها معتقد بودند  آن

و اعتماد  یتاحساس امن یها حت ها شده است. آن آن پذیری یسکموجب شجاعت زائران و ر

سفر وجود داشت و در  یندر ا یکدر روابط نزد یرانیو زائر ا یعراق یزبانم ینب که را ینامتعارف

 .دانستند می غیبیة اراد همینة مداخلبر  یوجود ندارد، داللت یمعمول یسفرها

 کار دیگه ندازهمی مردم دل به خودش وقتی حسینامام  :(مشهدی سال، ۷۰-۳۰ حدود) رضا
 .آمدن ولی شن؟می کشته دونستننمی کنی یم فک مردم همه حاال. نداره

حضور داشته  ینجاا یتخود داعش و وهاب گها هه کیطور ینعشق امام حس :(سال یانم) محسن
 ینادن ایدارن اجازه نم ینو امام حس یتکه اهل ب یچون معجزات ؛بکنن یکار نتون ینمباشن 

خودشون هم  یدایبا تهد یشن حتیم یشتر[ بین]زوار اربع هرسالقدم از قدم بردارن.  ]داعش[
 ...ینینبیبعد هم م یها سالن، نیکیمشاهده م

مقدس  یرمس ینمرگ در ا یفبازتعر  سفر، یندر ا یجان یناامن لةمسئاز مواجهه با  دیگریة گون

 یهدر راه خدا عل« جهاد»با  یمتون مقدس اسالم یها بود. اگرچه شهادت در آموزه شهادتة مثاببه 

انجام  ینسفر، مرگ )بدون جهاد( در ح ینمرگ در ا یفبازتعر در شود، یکفار و مشرکان معنا م
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 یرگذارترینو تأث ینتر . شهادت برجستهاست هشد برساخته « شهادت»با مفهوم  یمناسک مذهب

 ارتقادادن  شهادت، ةمثاب بهکربال  یارتمرگ در راه ز یرتفس ،راینببنا ؛کربالستة واقعمضمون 

 از و نهاده فراتر را پا کنندگان مشارکت از تن چند حتی. است مرگی چنین معنایة العاد فوق

 یاتو با عمل ردمظلومانه دا یداللت یطلب شهادت گونه ینا. ندعامدانه سخن گفت طلبیِ شهادت

به قصد  صرفاً و بدون سالح و امکانات یادهزائر، پ یراز است؛متفاوت  کامالً انتحاری /یاستشهاد

 .ندارد یرمس ینرا در ا اش یدهآمده و قصد کشتن دشمنان عق یارتمقدس ز

 (شهیدشدن) برنامه این آمدن رو سفر این شاید اصالً :(یسال، مشهد ۷۰-۳۰)حدود  رضا
 چقدر خوادمی آدم مگه کن، ولش گفتیم ما ما، خود حاال یکیش .]عامدانه[ قصد از یفته،ب اتفاق
 .باشه دفعه این بذار [یرمقراره بم گها] گفتم ها؟ کنه؟ عمر

در  شدن کشتهاز « شهادت»با برساخت  یخوب به یناربع یعحادثه عاشورا و وقا یخیتار روایت

 .کرد یم یتو تقو ییدتأسازگار بود و آن را  یرمس ینا

 امام قبر سر رسیدن چهلم روز حسین امام ةبچ وزن  :(اصفهانیسال،  ۷۰-۳۰ حدود) اکبر
 راه تو بشیم شهید جا هر ،کنن خاکمون ها راه تو شیممی کشته گها نگمی [یاده]زوار پ .حسین

 .بشیم شهید عبداهللابی آقا راه تو ،بشیم شهید ابوالفضل راه تو ،کنن خاکمون
 یریتبا مد یجان یخطر ناامن گرفتن یدهموجب ناد یزن حسینامام به ارادت و عشق ابراز

 :است شده یدتأکاحساسات )احساس ترس( شده بود و بارها 

به امام  ن،یزم یدر رو ینینو بب ینبدون ینخوایمحض رو م یقتحق یوقت :(سال یانم) مرتضی
 ،نترسه چیز یچهاز  کس یچهشه یباعث م ده میامام به مردم  که یفوران عشق ینا .یننگا کن ینحس

کنن همون یدن و توقف نمیمردم راه خودشون رو ادامه م یفتهب ینکرده جلوتر اتفاق یخدا گها
 گذشته اتفاق افتاد. یها سالطور که 

و  ینامام حس زیارت ةکنند یبترغکه  کردند یماشاره  ییها به آموزه کرات به شوندگان مصاحبه

 بود: یناامن رغم بهبرادرش 

. استطاعته زیارت شرایط از یکی خدا، ةخان زیارتدر  :(روحانی ساله، ۷۰-۳۰ حدود) رحیم
 در امنیت اگر. جانی استطاعت و مالی استطاعت ،بدنی استطاعت جمله از داره مختلفی انواع استطاعت

 امنیت حج ایام تو گها .برن نباید نشده برقرار امنیت تا. شد مین هم مستطیع حاجی فرد نبود مکه مسیر
 داری، هم دلهره حتی اگر گهمی مسیر این تو ولی ..[،.] نیست قبول تجّح   ،بری کنی حرکت و نباشه

 .دونهمی خدا واقعاً نهفته درش سری چه این حاال. بیاید کنید حرکت نیست، هم امنیت گها
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در عراق )که با نوشتن  یجان یاز ناامن یناناطالع و اطم رغم بهکنندگان  از مشارکت یگرد یکی

را  یسفر جمع ینسفر گذاشته بود. او ا ین( پا در اشد یمشخص م یونو پرداخت د نامه یتوص

آن  توان یکه م دانست یدر مقابل داعش م ینو نماد یزآم مسالمت یقدرت و لشکرکش یشنما ینوع

 یرانرهبر ا یبراستا، بر ترغ یندر هم یزن یکرد. بعض یتلق یاسیس-یمذهب نمادینة مقابل یرا نوع

 .کردند یم یدتأکمناسک  ینشرکت در ا یبرا

 ؛نبود قائل تضمینی یچه اینجا امنیت برای کس یچه مطمئنم، من: (قمی ساله، ۳۷-۶۷) رسول
 شخصه به من[، کنیم یفکر م طور ینا] بودند ما کاروان تو که نفری 2۵ و بنده خود شخص یعنی

 که هاییطلب و هابدهی تمام ،نوشتم وم هناموصیت که من افتادم، راه که خونه از ،گم  می رو خودم
 بیانات فقط بوده، که چیزهایی این تمام با. اومدم نوشتم ونامموصیت ،روهمه نوشتم داشتم

 که بوده همین خاطر به تره[، ]مهم نظامی مانور چندین از [روی یادهپ ین]ا گفت یم که آقا حضرت
 اونجا بیشتر ما باشه تهدیدی که هرکجا که نداریم هراسی و ترس گونه هیچ اصالً ما بگن بیان

 .لعنتی داعش و ها یریتکف با مبارزه برای هستیم بیشتر. ایم یهپا
 ثبت جهان تو حاال تا که هست یزیآم صلح حرکت بهترین این :(سال ۷۰-۳۰ دحدو) حمید

 کسی به نه کننمی زور نه اینجا. کسی به عداوتی نه هست شعاری نه توش که راهپیمایی یک. شده
 .بکنین پیدا دنیا کل تو بتونین شما نکنم فکر حرکت این از یزترآم صلح حرکتی. گنمی زور

 کاربه جنگة مثابآن به  یفتوص یبرا زائرانکه  ییها حرکت با استعاره ینبودن انمادین

 :شد می آشکار بردند می

 می رفته در خرجش از که RPG7 یه ،سته RPG7 به یارتز ینا :(یساله، تهران ۳۰-۶۰) مسعود

 .ندارن اعتقاد که اونایی مچش تخم تو خوره
صدور  یعو تسر یلتسه ،یا رسانه یغات)تبل نهادی تمهیدات کنندگان، مشارکت بعضی نظر به

 ،یترا تقو یاسیس -یمذهب یمعنا ین( اثر اینبه اربع یمنته یدر روزها یدلغو رواد یو حت یدرواد

 شده بود.منجر  یینیآ روی یادهپ یندر ا یریکث یتو به حضور جمع

 محرم دهه ،هستیم ها یئته تو زیاد و قمیم بچه ما ینکها به توجه با (:یساله، قم ۳۷-۶۷) رسول
 بود این یئته توی رفتن یم منبر که علمایی این از داشتم من که خبری آخرین و کالً  خب صفر و

 چون ؛کنن شرکت اربعین روی یادهپ تو بگین جوونا به فرمودن آقا حضرت گفتن پناهیان آقای که
 مرز در سهولتی هم اگر. بیشتره داعش و ها یریتکف این علیه بر نظامی مانور چندین از یرشتأث

 دست به که بوده هایی یزنیرا دلیلش عراق، داخل به ایرانی زائرهای ورود خاطر به شده ایجاد
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 و باشن داشته عراقی طرف با ما خارجه امور و ما کشور وزارت که بوده آقا حضرت شخص
 بارم اولین که من واال اونا، گفته به البته بوده، زیاد خیلی شور که هم الحمداهلل. شده ایجاد سهولت

 یها سال به نسبت امسال جمعیت گنمی اومدن که هست بار چندمین که کسایی اون ولی ،بوده
 .بوده یشترب یلیخ گذشته

 رو برین، کرد اعالم که یا خامنه آقای صحبت یرتأث رو هم ها یلیخ (:مشهدی ،سال یانم) رضا
 .اومدن حساب اون

 

 یاجتماع یقشربند یمراتب سلسله نظم قیتعل

 مراتبی سلسله نظم درآمدنتعلیقبه زائران، فهم در روزمره و مادی امر تعلیق از دیگری صورت

و هم در روابط  ،بود فروریخته ایرانی زائران خود میان در هم نظم این. بود اجتماعی قشربندی

 های یتاز جذاب یکی یخاص و حت های یژگیاز و یکی عنوان بهکنندگان  مهمان. مشارکت-یزبانم

از طبقات باالتر و  یبا افراد ینینش همو  ی. همراهکردند یاشاره م یطبقات یزیآم سفر، به درهم ینا

 مبدأة جامعروزمره در  طور بهها  بود که آن یا متفاوت تجربه هایملیتو  مذاهبو  تر، یینپا

 .نداشتند

 مدآ می یکی گها .ساکنم قم و مشهدم اهل خودم من(: یسال، مشهد ۷۰-۳۰)حدود  رضا

 ردهگ یبرم وقتی آدم شهمی باعث سفر این ولی ،نبودم بدم جا اون به اینکه فکر به رضا، امام زیارت

 کار .کردیم ینم کار حاال، تا ندادیم انجام کاری ما ؟هچی بابا گهمی]با خودش[  ینهبیم که رو اینا

 از یکی خب؟ ،خوابیم یم ها موکب این تو میایم شب یه ما ببین]...[  ن  دمی انجام دارن اینا رو اصلی

 جور هچ هم چفت هم با همه بینی یم عراق از یکی افغانستان، از یکی پاکستان، از یکی خوزستان،

 افغانی یک میاد هک عادی روز اآلن. هاکرده جمع رو همه ه،حسین امام خاطر به همه اینا. خوابیدن

 روز عراقیا همین فهمیدی؟ ؟کنه تحمل رو ایرانی یک تونی می پاکستانی یک مثالً ببخشید یا

 .اربعین روز با کنهمی فرق چقدر ببین رو نبرخوردشو اصالً  ،بیا عادیش

 اساتید از. بودیم هم با خدایی بنده یه با پارسال ما(: یساله، روحان ۷۰-۳۰ حدوداً) رحیم

 با ،پیرمرد -راه این تو اومده سفید محاسن با. اونجا دانشگاه استاد سال ۶۳ و نیویورک دانشگاه

 .وضعیتی یک با برهنه پای با ،کرده حرکت عالقه و عشق

به کنندگان مشارکت یتدر روا یزن یگرید یها شکلروزمره به  یخوردن نظم اجتماعهمبه

 کامالً  یرانیا یامروز ینانمتعارف شهرنش یروزمره در زندگ طور به آنچه. از جمله خوردیچشم م
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مطلوب  یمعنا و احساس ینکا شد، یم یابیها ارز آن یو نامطلوب، و ناسازگار با شأن طبقات یمنف

 .شد یبه آن نسبت داده م

 بهداشتی لحاظ از خورده هی شاید جاده. غباره جاده. بکنید نگاه رو جاده(: سال یانم) رسول

 این شاید. کشیدن دراز هاخاک روی جوریهمین ببین، رو مردم ،داره سختی جاده ،باشه کثیف

 این ولی ،نشینن یا نکشن دراز هم اینجا از بهتر جاهایی یک موقعهیچ باشن ایران تو گها مردم

 این شدن، شوو شست ین. ارو آدم ده یم شوو شست جاده همین ...زباله از پرو  غبار از پرة جاد

 دارن دوست هرسال و بدن دست از خوان ینم کنم یم فکر رو دارن مردم که شادابی این طراوت،

 شاداب روحی لحاظ از ولی ،بشن خسته خورده یه شاید جسمی لحاظ از. مسیر این تو بیان که

 .ده یم مثبت انرژی  آدم به و کنه می

 از یکی  نداشت، طبقاتیة جنبنامتعارف افراد صرفاً  یختنآم درهم یدر موارد البته

 و دارند حضور گردهمایی این در نیز غیرشعیان یا غیرمسلمان افراد کرد می اظهار کنندگان مشارکت

و هم از نظر  ،رسید می نظربه مانند معجزه و آور شگفت هم ،شیعه مسلمان پیشوای به اقبال این

. است یشانعشق و ارادت به ا یشمول و جهان ،)ع( حسین امام ةیگانواال و  شأنة دهند نشانزائران 

چندان  یمذهب ختگیدرآمی و تنوعو  کنند یم یزندگ شیعه اکثریت با کشوری در که انیرانیا یبرا

چندان  یمذهب درآمیختگیة تجرباز کشور متمرکز است،  یخاص یاییو در مناطق جغراف یستن یادز

 یجانیموضوع با ه ینا ،عالوه به. رسید ینظر مبه یرآور و دلپذ زمان شگفت حال هم اینآشنا نبود، با 

داللت  یراز ؛است یعهزائران ش فخر ةیما ینوع به یرشیعهغ زائرانحضور  داد می نشان شد یم یانب

 .ردها دا آن ینیباور د یت( و حقانینها )امام حس آن یشوایپ یبر برتر یضمن

 یشیکش .خودم یدمرو د یلی. من خودم خیستن ها یعهشتجمع مختص  ینا :(سال یانم) مرتضی
 .شده بود یعهکه رفته بود ش ینداخل صحن امام حس ،یرمس ینکه تو قرار گرفتن تو ا یدمرو د

مذاهب مختلف از  یه،هبمذ جلسة ینوع ینجاا ]هم هستند[، پرستنو سنگ یکه سن ها یزدیا ینهم
 یعهمختص ش یماییپ راه ینا .یرنگیقرار م یرتو مس ینجاا یانشن میمختلف بلند م یکشورها

 .یستن
 ایشاال. نیست حرفا این. آقا میان هم عربستان کشور از حتی (:یساله، تهران ۳۰-۶۰) مسعود

 ما دین واسه حسین امام .خوننمی نماز وامیستن چطوری ها یسن که ببینی عبداهللااب حرم تو بری
 .س همه برا حسین امام نیست، اسالم برا حسین امام نیس،
در برابر  یزبانانانتظار م ازحد یشب یفروتننزد زائران سفر  ینا های یاز شگفت یکی ،عالوه به
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 گونه یچو ه شد یم یمانهصم سرعت به ین،طرف یبگیغر رغم بهکه  یروابط انسان ؛مهمانان بود

 یاربس یزباناناز م یاریکه بس کردند یم یدکنندگان تأک در آن نبود. اغلب مشارکت یچشمداشت ماد

به زائران  یده و خدمات یراییپذبه  ییاستثنا یحال سخاوتمندانه و به طرز ینتنگدست هستند، با ا

 .شد یم یرانیا زائرترحم در  یا یشرمندگ احساسة تجربموجب  ویژه بهامر  ین. اشتنددااصرار 

شرمنده  واقعاًآدم  دنیکه مردم عراق انجام م یحرکات ینتو کل راه از ا (:ساله ۶۷)حدود  علی
کارا  ینکه دارن ا ینا، اده یم ییداره چا ینجاکه ا ینیاونجا نشست ماساژ داد. ا آمدکه  یشه. اونیم

 این منش، این. دنیحرکات رو انجام م ینا .دارن یادیز یلیهاشون مشکالت خیلیخ کننیرو م
رو  یزیونتلوبره  کنم یم یشنهادکنم بهش پ یفتعر یکس یمن بخوام برا یول ،قشنگه واقعاًبرخورده 

 یپررنگ یگمکه م یزیچ یول ،براشون موضوع رو روشن کنه تونهیتماشا کنه، چون بهتر از من م
 یمردم مردم ینا دن،یکه دارن انجام م هیاز مردم، و منش و کار یراییحضور مردم عراق تو پذ

 .یریاز دستشون بگ یوانل یک یراحت به یاییکه بعدش ب یستنن
 گونه یچه میزبانی ةشد یتجار یها که برخالف گونه یدر برابر مهمان در حال یزبانم یفروتن این

حد از  ینداشت، البته هر دو طرف ا زائران یبرا ای یژهو یتجذاب ،نبود یزبانیدر م یمنافع ماد

 .دادند ینسبت م )ع( یناحترام و ارادت به امام حس یرا به ادا یراییو سخاوت در پذ یفروتن

. ایران گفتیم ؟هستین کجایی گفت بهمون پسره یه دیروز ما ساله، کارمند(: ۳۰-۶۰ حدوداً) لیال
 پای خاک من گفت. هستین خوبی آدمای خیلی شما. داریم دوست خیلی رو شما ما گفتیم بعد

 ،جنون ،یرمردپ گنده، مرد. شماییم پای کف خاک ما. داریم دوست رو شما ما من به نگین. زائرم
 .اصالً خورهنمی پیشش روز ده فرهنگ با. فهممش ینم من... التماس با کنهیم پذیرایی همچین

فراتر از احترام و تواضع  یزیخود، چ یعراق یزبانم یها واکنش یبعض در یرانیا زائران

حال  ینو نامتعارف و در ع یژهرا و تجربه ین. ایزبانیاز جنس مفتخربودن به م یزیچ دیدند، یم

 .کردند یم یفجذاب توص

چند  ینا یناا .یمرد عراق یه ةصحرا خون یهتو  یمرفت یشبما د(: ساله ۳۰-۶۷)حدود  فرزانه
خوشحال بودن که ما  یلیاونا خ .مثل عاشورا تاسوعا و اول محرم ،براشون مهمه یلیروز خ

 .یمدار ینما زائر امام حس گفتن یمهاشون  یههمسابه  یحت ،یمشون هخون
 «متبرک» را زائر میزبان، که یافت می ارتقا حدی تا میزبان فروتنی ،زائرانتجارب  یبعض در

 :جست می تبرک او به و دانست می

دراز  یابونبودن تو خ آوردههاشونو بچه یمما تو مسجد کوفه بود :(ساله ۶۰-2۰)حدود  بهمن
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بچهزائر رو  یاز روشون رد بشن که خاک پا زائران گفتن یم ،بودن نفر 12-1۰ ،بودن یدهکش
انقد براشون قرب و عزت  ینزائر امام حس ،انقد زائر براشون مهمه ،کنن یداکه شفا پ یزههاشون بر

 داره.
و  شد یبه مهمان هم م یزباناز م فرهنگیة اشاع ینوع ساز ینهزم میزبان،ة العاد فوق تواضع

 جنبه اشاره کردند: ینبه ا یرانیا زائر ینچند

 تا چهار بتونیم که باشه درسی یک هم ما برای ایشاال (:یسال، مشهد ۷۰-۳۰)حدود  رضا
 اینا مثل ازشون بتونیم کنیم، پذیرایی ازشون خونه ببریم دیدیم رو محب ةیعش چهارتا یا عرب

 .کننمی رو کار این امکاناتشون این با اینا: زد خوبی حرف یه ایشون قول به حاال [،یمکن یرایی]پذ
و در  دانست یم ینامام حس مصائب یبرا یسوگوار یرا نوع یزبانیم گونه ینا ،زائراناز  یکی

 صورتی را ها عراقیة فروتنان یزبانیزدن، م قمه یردر عراق، نظ یسوگوار یجاشکال را یمقابل بعض

 :دانست می حسین امام یاد بزرگداشت و سوگواری از شناسانه زیبایی

به صاحب  ذارنیکه دارن م یهعشق و احترام یراییشونپذ ینا یلدل :ساله( ۶۷ -2۷ )حدود علی
و جالب تر قشنگ یلیکار به نظر من خ ین. ادنیکارو انجام م ینروزها. با حداکثر توانشون ا ینهم
 یراییکارو ]پذ ینمن ا یول ذاره،یم یهاز خودش ما زنه،یره قمه ممیدرسته طرف . زدنهاز قمه هتر

عده که دارن  یکبه  ینکها یکنن، برایم یجادتدارکات ا دن،ی، دارن خدمات مپسندم یم یشتررو[ ب
 ینبه هم ؛غذا بخورند ینند،کنن، استراحت کنند، ماساژ بب ینتأمشونو یحتارن کمک کنند مایم یادهپ

 کار. ینداشته باشن تو ا یحضور یه خوان یم، عشقهبه خاطر  دن،یکارو انجام م ینخاطر دارن ا
 از ،دادند می نسبت عامل چندین به را میزبانانة العاد خارق یدست و گشاده یفروتن ینا زائران

 ین. چند)ع( حسین امام به ارادت و عشق ابراز و عراق اهل تاریخی خطای جبران: جمله

 که بودند آن بر - آمده عاشوراة واقعاز  یعهش یخیتار های یتدر روا که چنان - کننده مشارکت

و آزار  ینو موجب شهادت امام حس نندنک یاریاسالم را در آن زمان  یامبرخانواده پ ،عراق اهالی

 یراییپذ ینبا ا ها یعراق یکنندگان نسل کنون مشارکت ینا یداز د یل،دل ینبه هم ؛ندوبستگان او ش

 .اند برآمدهاجداد خود  یخیتار یجبران خطا درصدد ،ینفروتنانه و سخاوتمندانه در اربع

هاشون. فکر کنم زن یحت ،کننیم یراییخالصانه پذ :(مشهدی ساله، ۷۰-۳۰)حدود  سعیده
جبران بشه،  کنم ینمکه اجدادشون کردن، فکر  یجبران کنن اون اشتباه خوان یمجور  یه یاکوف

 .یستن یا هیگد یزارادت چ یربازم غ ینجاا
 یدهجنگ یکدیگرو عراق تنها حدود سه دهه قبل به مدت هشت سال با  یراندو ملت ا ،عالوه به
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فراموش شده و  یکل به ییگو یزبانم-زائر یندر روابط ب یدشمن ینبا کمال تعجب ا ینکو ا ،بودند

شگفت  یها از جاذبه یکیکنندگان  شده بود که در نظر مشارکت یگزیناعتماد و محبت متقابل جا

: ابراز خورد یبه چشم م یمحو کامل دشمن یکنندگان چند علت برا سفر بود. در فهم مشارکت ینا

 .عراق امنیت تأمین در ایران نظامی قدرت و )اعجاز( یبیامر غ یممستق یت، عاملارادت به امام

 شده دیر نمازم که اومد پیش بار یه خودمون تهران توی منساله، کارمند(:  ۳۰-۶۰ حدوداً) لیال
 خونه در نکردم جرئت ،یا کوچه یک ته واستادم آخر. بود بسته مسجدا در رفتم یم که هرجا بود،

 یه .بخونم نماز که کردم پهن روزنامه چند تا کوچه ته واستادم. کیه دونمیم چه. بزنم رو کسی
 فالن تو جام فالن من که زدم زنگ بدبختی هزار با. بخون نمازتو ما ةخون بیا گفت اومد  یخانوم
 طرف دو هر دل به خدا فتیرأ و رحمت یک. چیه کیه، دونیمنمی برنمونمی زور به اینجا اما ،خونه

 ؟شناسیمشون می مگر وگرنه. باشه الهی کار اینکه مگر نیست چیزی فتهرأ و رحمت اون که ندازهمی
 این هم خدا. هست اعتماده این. ریممی ولی ؛امنیتی خراب اوضاع این تو اونم کیند؟ یمدونیم مگر
 .بودیم دشمن هم با ما. ما به اینا نه اینا به داشتیم اعتماد ما نه وگرنه ،کرده رو کار

 یدکوش فعلی موقعیتقبل و  یها خود در سال مشاهدات ةیسمقاکنندگان با  از مشارکت یکی

از  ها یعراق و مبارزه با داعش، موجب استقبال گرم عراق یتامن ینتأمدر  یراناثبات کند نقش ا

 .انگیخت یرا برم یتموضوع احساس افتخار و رضا ینها شده است. ا آن یمو تکر یرانیانا

 توجه با بوده، تر جذاب خیلی من برا خداییش البته امسال: ساله، کارمند( ۳۰-۶۰ حدوداً) لیال
 قاسم حاج خود حضور سپاه، نیروهای بسیج، حضور و عراق امنیتی مسائل دلیل به حاال اینکه به
 هدیه من به رو قاسم حاج عکس اینجا، اومدن شدن آواره که کرکوک اهل افراد این م،دید عراق تو
 برای شده کار سال یها سال که ملتی دو همبستگی اوج یعنی این ،[خوشحالی روی ازة خند] ده یم

 سالیان یها نقشه تمام یعنی این ]...[، هم از بشن متنفر و بشن دشمن بلکه بشن، جدا هم از اینکه
 عکس بهش دارم من که اینی گفت دخترم ]...[ بینینمی شما جا همه. شد آب بر نقش دشمن سال
 دیگه، یها موسم تو گذشته یها سال دیدم، اینو من خب نگیره، تونهمی خب دممی رو آقا یا امام

 امسال اما ،زمین رو نداختمی و مچکرم گفت یم ،کرد یم نگاه ،دادیم یم آقا یا امام عکس
 .من به بده عکس گهیم برگشته. نیست طوری ینا

 

 یبیغ و یقدس امر ادراک

رخ  یبیو غ یو روزمره در نگاه زائران، در هنگام ادراک امر قدس یامر ماد یقاز تعل یگرید شکل
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 ی. حتیافتند ینامتعارف را م های یدهمعجزه و پد  یبی،امر غ یسفر، ردپا جای یها در جا . آنداد یم

شدن  یاراالخت مسلوب یعنی. دانستند یم یبیغ امرة مداخلاز  یا نشانهگاه  یزرا ن گفته یشپ های یقتعل

ة مداخلبر  دلیلیرا  یاجتماع یقشربند یقدر منطقه، و تعل یتو احساس امن یتسفر، امن یمدر تصم

ت یجمعبود.  ینامام حس یا خداعامل  آن معموالًکه  دانستند یم مقدس یعیطب یماوراعامل 

د از وجو یگریدة نشانکه رنج سفر را بر خود هموار کرده بود،  یارتتصور و مشتاق ز ازحد یشب

 .کردند یم یرتعب یرطبیعیغعامل 

رو متوجه  یزائر[ خستگ یباال ]سن  یها خانم و یککوچ یها بچه (:سال یانم) محسن
هستن  یافراد اآلن ریم،ینم یادهکوتاه رو پ یرمس یه یم،خودمون تو شهر خودمون باش گها. شن ینم

 .کنه یم یاریهاشونو امام زمان خودش رن، قدمیراه رو م ینا یاد،با سن باال، وزن ز
 خصوصاً  ،قائل بودند یتعامل سفر این نامتعارف امور در حسین امام «خون» یبرا کنندگان مشارکت

 بود.عیده سنزد  ینامام حس یتاز مظلوم یا استعاره احتماالً «خون». زائران یمعظ یلدر جذب خ

که خون  ینامام حس یاماز اون ق کشه، یکه م هنخو ینا :(مشهدیساله،  ۷۰-۳۰)حدود  سعیده
 .جوشه یحاالها هم م و حاال یدشد، اون خون جوش یختهر ینامام حس

 

 معنا مولد ةمثاب به مقدس؛ رنج

چند  بعضاًو  صدهاها،  نجف، ده ییمرز هوا یاعراق  ینیزم یمرزهااز کشور خود تا  یرانیا زائران

فوق،  یرعالوه بر مس ین،اربع ةیژو یارت. در زپیمایند یم یماهواپ یارا عموماً با خودرو  یلومترهزار ک

از  یریچشمگزائران بخش  بیشترکه  یلومتر،ک 3۰ حدوداًحداقل به طول  یریاز نجف تا کربال مس

 یها مکان یارتبه ز یرانیان. اگرچه اشود یپشت سر گذارده م کنند، یم یط یادهپ یآن را با پا

در سراسر  هایی یارتگاهز چنینمندند و  ها عالقه و فرزندان آن یشوایانپ یمزارها یژهو بهمقدس، 

 این «یمودنپیادهپ» .یستن یراندر ا یا شده شناخته چندان ةیدپد« مقدس یرمس»وجود دارد،  یرانا

و  یتفعال عنوان بهدهه است که  یکتر از  کم و ندارد یچندان یتعموم یجمع طور به نیز یرمس

 است. شدهاستقبال آن  ازو  یبازشناس یو جمع یعموم طور به یمذهب یمناسک

مواجه  یاسیس ثباتی یو ب شده یبو تخر یفضع های یرساختکه با ز یدر کشور ین،بر ا عالوه

آلود  دشوار و رنج یسفر یاده،دارد، سفر پ یرفق یو مردمان یزناچ میزبانیامکانات  همچنیناست، 

  اند، کشف کرده یتازگ به ییمقدس را گو یردر مس یادهکه سفر پ یرانیحال، زائران ا یناست. با ا

را موجه  یسفر ینرنج، چن یآور که تاب اند هیرفتبرساخته و پذ یمیعظ یرنج چنان معان ینا یبرا
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احساس تعلق  ،پاداشچشمداشت  عمده یسفر حامل سه معنا ین. رنج اکرد یم یرو بلکه دلپذ

با  مذهبی ةیدعقباور به  یاعالن عملو  آلود رنج تاریخیة تجرب یبا بازساز یبه اجتماع مذهب یتیهو

 بود. آلود رنج تاریخیة تجرب یبازساز

 

 پاداش چشمداشت

 ها آناز  یک یچ. هگفتند یسفر سخن م یناز چشمداشت پاداش ا یحیتلو یا یحصر طور به زائران

سفر آمده است،  ینخود به ا یشدن حاجات ماد برآورده براینگفت که  رانکته  ینا صراحت به

دارد  یتاولو یکه حاجات معنو کرد یاظهار م یگریو د ،یررا تحق یها حاجات ماد از آن یکی یحت

ثواب، مثل  یحاجات ؛آمده است بودند ینید یها که برگرفته از آموزه یو در طلب حاجات معنو

 و تقرب به خداوند ی،امام، بهشت ابد یاتگناهان، شفاعت، عنا یبخشودگ ی،اجر، پاداش معنو

سخن « ثواب» اهمیتی یاز ب یزکنندگان ن از مشارکت یکیشدن دعاها )ظهور امام دوازدهم(. برآورده

انجام هرگونه مناسک  یو اخرو یاسم رمز پاداش معنو« ثواب» یراز ؛بود یبنکته عج ینگفت. ا

 مستحب در اسالم است. ویژه بهواجب و 

 .ثواب داره یلیخ ،ستباالتر از مکهکربال  یارتز :(سال یانم) محسن
ما  ،ینجافراوونه ا ینماش .یمما خودمون نخواست ،هم رفتن ینبا ماش :(ساله ۶۰-2۰)حدود  بهمن

 یمبکش یسخت یدبا ،ریمیم یادهپاهامون تاول بزنه فقط پ گها یحت[، یم]اومد یادهفقط به عشق پ
 دعامون قبول بشه. یدشا یمبکش یتو راه سخت :گیمیم ینجوریما تو دلمون ا ،راه ینواسه ا

هر کس جوون بره  فرمایند یمکاظم  یحضرت امام موس :(بازاری ساله، ۷۰-۳۰)حدود  امین
 .شه یم یدهش بخش هیندآگناهان گذشته و  ،کنه یارترو ز ینحسامام

چشمداشت به یو بر عشق ناب ب کرد یرا رد م« بهشت» یتمنا یحت کننده مشارکت یک

 :کردیم یدتأک ینامام حس یژهو بهو  یشوایانپ

 رو بهشت ما. خوایمنمی ما نباشه توش سیدالشهدا ،بدن ما به گها بهشتم (:مشهدی ،سال یانم) اکبر
 .خوایمنمی باشه این از غیر به بگیرن، رو ما دست هم بیت اهل و یدالشهداس که شرطی به خوایممی

 مورد های پاداش از دیگر یکی غایبة زند یشوایظهور پ یدعا برا اجابت و خداوند به تقرب

 .بود دعا و زیارت با انتظار

 را آن درک و دریافت قدرت هرکسی که شد، می اشاره مخفی معنوی های پاداش به نیز گاه

 .شدند می درک قدسی امر عظمت و ابهت از ای هاله در ها پاداش این شت،ندا



 9395زمستان  ،4 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    595

 معرفت را یهرکس گنیم. بگی تونینمی که هست چیزایی یه ببین: (ساله ۳۰-۶۰) احسان
 کنن علنیش نباید ولی ،رسهمی اینجا چیزا خیلی ها یلیخ به. دوختند دهانش و کردند مهر آموختند،

 ... .رسیده چیزا این ما به بگن ]و[
سفر متحمل  یندر ا یارتز یبرا او که یکنندگان، رنج از مشارکت یکیدر نظر  ینکها جالب

 یارتیز یبود که در عصر حاضر سفرها توجه جالبنظر  یننکته از ا ینلذت بود. ا منشأ شد یم

 رنج است. و کم شده یلتسه غالباً یرانیانا

 قدرش آوردنش، دست به برای ،باشی داشته براش سختی که چیزی هر :(ساله ۳۰-۶۰) احسان
 .رسی یم بهش وقتی شهیم تر بخش لذت ،یدونیم بیشتر رو

 مسیر این به ای انهخالق معناهای وداده  یمتعم روی یادهپ یرتقدس از حرم ائمه به مس ،عالوه به

 یحامل محتوا ویژه به یمعان ینسابقه است. ا کم یرانیا یعیکه در فرهنگ ش دش می داده نسبت

 .کرد میو ارزشمند  یرفتنیپذ نزد زائران را رنج امر این و بودتقدس 

 آقا حرم نباید رو الحرمین ینب. مسیره همین مسیر بهترین :(یساله، روحان ۷۰-۳۰ حدوداً) رحیم
 تو انصافاً. حسین امام حرم تا است یرالمؤمنینام حرم الحرمین ینب بگیم، عباس حرم و حسین امام
 یرالمؤمنینام حرم به رو ،کنی یم پشت. یدالشهداستس آقا حائل اندکی که گیری یم قرار مسیر این

 های یارتز بخونی، عاشورا زیارت بخونی، نماز مسیر، تو بدی سالم زائر عنوان به یعنی ؛هستی
. سیدالشهداست مسجد کنهیم احساس که جوریه آدم برای مسیر اصالً  ،هوا و حال. بخونی مختلف

 .شه یم مجسم آدم برای کربال ةواقع مسیر این تو
 .پاداش رنج بود ینو ا دانست یهمراه م یژهو یتو عنا یبیرا با امداد غ یرمس رنج زائری

 کردیم عوض کفش جفت سه حاال تا باشه، زده تاول نوپاهام شاید (:مشهدی ،سال یانم) رضا
 افتادم راه که صبح ولی ،واستم خواستم یم جلوتر تیر تا دویست اآلن من مثالً ولی ،آمدیم اینجا تا

 .زوارش به نسبت داره حسین امام که جذبیه اون خودش همش اینا. وانستادم دقیقه یک
 

 آلود رنج یخیتار ةتجرب یبازساز با یمذهب اجتماع به یتیهو تعلق احساس

در زائران  یتیبا احساس تعلق هو رسد ینظر مبه و زمان است هم یاز نوع مناسک جمع یناربع روی یادهپ

پررنج  یروز راه ینو چند ،مالقات یعرا از سراسر جهان تش یکدیگر یجمع ینزائران در چن .دارد ارتباط

و فرد ر ینااز  ؛است یاز اجتماع مذهب ینیو ع یارع تمام یشینما یمناسک ین. چنکنند یم یط یادهپ یرا با پا

 .کند یاحساس م یکپارچهاز آن اجتماع  یو ملموس جزئ ینیع طور بهخود را  یت،موقع یندر ا
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نگاه  گهاظهر عاشورا  ،]...[ یمبود ینجاما عاشورا و تاسوعا هم ا یقتشحق :(سال یانم) محمود
 یپرچم و حس یچه اند[، ]آمده ینهمه به عشق حس ،اند ینیحسهمه  ،وجود نداره یئتیپرچم ه یکن
 .یستن ینحس جز امام به

قدرت درهم  یشو نما یانسجام یبا معنا یتیهو یکنندگان، معنا از مشارکت یکیگفتار  در

 :آمیزد یم

 باید بکنیم، صحبتامون این چاشنی سیاست کم هی بخوایم گها ما ببین :(ساله ۳۰-۶۰) احسان
 شیعه قدرت نشانة و همبستگیشونه ةنشان جورایی یه راستا این تو شیعه مردم حرکت این بگیم
 .جهانیان تمام به است
 یکبه  یدنرس یمعمول برا یریساده در مس روی یادهپ یک روی یادهپ ینا یگرد یسو از

مشابه رخ  یو در زمان یرمس یناست که در هم یخیتار یا واقعه گر یبلکه تداع یست،ن یارتگاهز

آلود زنان و  و رنج یطوالن روی یادهپ یها و داللت خاطره یر،مس ینا یزائران با ط درواقعداده است. 

. کنند یم یااح یارانش و حسین امام تراژیک شهادت از پس را عاشوراة حادثکودکان و بازماندگان 

 طور بهاز هزار سال بعد  یشاز آن را ب یکم وجوهو دست ،یرا بازساز یختار کوشند یم ییگو

)قرن  یقمر یهجر ۳1 یاز عاشورا یرپاد یسان سنتکه به  عملی،ة تجرب ینتجربه کنند. ا یعمل

با  تنها نهزائران را  یشاز پ یشب  است، یافتهتداوم  ییها ( با انقطاعیالدیم ۳3۰سال  یالدی،هفتم م

 .دهد یم یوندپ یخیتار یبلکه با اجتماع مذهب ی،کنون یاجتماع مذهب

 خواد یکردن هرکس م یدتأک یلیخود علما بوده که خ یدتأکو  یثهم حد :(سال یانم) مرتضی
کاروان که  یکنه، فقط به خاطر همراه یارترو ز ینامام حس ینباشه روز اربع ینسپاه امام حس
 یناصحاب امام حس ءکنه جز یهرکس با اون کاروان همراه گنیم ،کربال نرفت ینچهلم و اربع

 .شه یم
 

 آلود رنج یخیتار ةتجرب یبازساز با یمذهب ةدیعق به باور یعمل اعالن

ة تجرب یبا بازساز مذهبی ةیدعقباور به  یاعالن عمل یماییراهپ ینشرکت در ا که داشت توجه باید

 یارانیبا   یت،در مظلوم ینعاشورا، امام حس یخیتار یتاست. طبق روا یشوایانآلود پ رنج تاریخی

از  یکیاست.  یدهزنان و کودکان( به شهادت رس یو همراه یسخت )تشنگ یطیاندک و در شرا

 یاز او، و همراه یهدعوت اول رغم بهاهل کوفه  یانتعاشورا، خ یخیتار یتعناصر روا ینتر مهم

در  کوشند یم روی یادهپ یندر ابا شرکت  ینامام حس یرواندر جنگ بوده است. پ ایشانن نکرد
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 شان یو وفادار یتجربه شوند و همراه دل و هماش هم و خانواده یاران ،با او یکنون یخیمقطع تار

 یاریگری یزن یعمل طور بهبلکه   ی،و زبان یذهن طور به فقط نه یبترت ینبد ؛کنند ییبازنمابه امام را 

 یگذاشتن در سفریعمالً پا درواقعاعالم کنند.  شانخود یمذهب یشوایبه پ راخود  یو سرسپردگ

اندک رفت و چهل روز پس از  یارانیبا  یشقرن پ 1۳حدود  ینکه امام حس دشوار و پررنج

 یشوایانپ یننامدارتراز  یکیبا  یختار یاز ورا یمالقات ند،را رفت یرمس ینشهادت او بستگانش هم

 ینمشابه با ا یزیکیف یتو فعال یزیکیف یرمکان و مس ینکه با حضور در ا یمالقات ؛است یعاهل تش

خود  یسوگوار های ینیبا آ هرسال یعیانکه ش  یخیتار ییتروا یو بستگانش، و تداع یارانو  یشواپ

 پیشوایان،ة دربارزائران  ینیتجارب د یراز سا یشب  دارند، ینگه م زنده و کنند یم یآن را بازخوان

 یتاعالم صداقت و خلوص ن یزائران به معنا روی یادهرو پینااز  ؛ رسد ینظر مبه یکملموس و نزد

 برساخت مسیر، این در دینی پیشوایان حضور تجسم ،عالوه به. استبه امام  یقدر ابراز ارادت عم

 .دنک یم یترا تقو «مسیر تقدس»

 ینهکاروان امام حس یرمس ی[ چون تا حدودریم ی]رو م یرمس ینا (:مشهدی ،سال یانم) بهزاد
 .کشیم یم یمدار ویدنکه اون کاروان کش یذره از اون زجر یه اآلنالبته ما 
 یتلق یاز باور مذهب یبخش ةمثاب بهآلود(  رنج روی یاده)با پ ینبه امام حس یعمل ةعالق ابراز

 و دنیوی آثار و شود می محسوب فضیلت)حب(  حسین امام به عشق  یعی،ش یها . در آموزهشد یم

 .است شده ذکر آن برای متعددی اخروی

 ینه شراست،  «شده انتخاب»مطلوب و  یر،خودخواسته، خ یرنج امر یر،مس ینا در

و  یندناخوشا بشر،ة روزمر یرنج در زندگ یها جلوه یربرخالف سا یلدل ینبه هم ؛شده یلتحم

با  یگاه خصوصاً یتو مطلوب یمعنابخش ینبلکه معنابخش آن است. ا یست،ن حیات ةیدکنندتهد

 هایدهه های سوگواری ةیانعام یاتدر ادب یشترواژه ب ین. اشد یم یانمکرر ب طور به« عشق»لفظ 

 شده یگزینمدرن و جا یا واژه واژه، ینا رسد ینظر م. بهبود «ینیباور د» زبانیة ترجم ینوع ،یراخ

 .است شیعی های آموزه در «ارادت» و «حب» مصطلحة واژ یجا به

 تا عراقی پیرمردهای و ایرانی های یرزنپ از میومدم که راه تو من :(قمی ساله، ۳۷-۶۷) رسول
 گرفته بغلش تو داشت تب ش هبچ که اونی ،بود جالب من برای همش اینا نداشت پا یک که اونی
 تهوع حالت ش هبچ ،برم پیاده باید نه گفت یم ،برو ماشین با بابا خوب گفتم یم ،رفت یم پیاده بود

 .برم پیاده باید من گفت یم ،داشت
 دالر هزار 1۰ شما و من به. پرسم یم دیگه سؤال یک شما از من :ساله، کارمند( ۳۰-۶۰ حدوداً) لیال



 569   ...در عراق یرانيا يادةزائران پ یستةادراک و تجربة ز

 

. نمیرید واحد و احد خدای به میرید؟. اینجا اوضاع این با اینجا، کثیفی این با. ترکیه برو بیا بگن بدن
 برو بیا دیم،می خونه پول بهت بیا نداری، خونه تو بیچاره بگن بدن، رو خونه یک پول بهم گها من یعنی

 داریم جون چقدر هامونخونه تو ماها مگه ،ایه دیگه عشق یه اینجا! بابا برو گممی. کن روی یادهپ روز دو
 .نگفتیم هم آخ .نیست خیالمونم عین ،ریممی پیاده داریم روز سه که بکنیم کار که

 ییدانست و هدف نها ینامام حس یمرا تکر یارتز گونه ینا پیام یزن شوندگان مصاحبه از یکی

 خونینة حادثو  یرمس ینآلود ا رنج یخبا رنج و تار یرمس ینا تداعی .کرد  یفرا شناخت خداوند تعر

از  یتحما یامپ ،یادهپ زائران ییگو 1.شد می همراه نیز تاریخ ةیندآدر  یخواه کربال، با مفهوم خون

 گذاشته بودند. یشرا با رفتارشان به نما ینامام حس یبرا یخواه خون

 ناله اون ،زمان امام آقا قیام تا و داره ایناله یک داره، چیزی یک مسیر این ساله(: ۳۰-۶۰) داود
 عاشورا چرا. اربعین چرا مسیر این چرا بگی تونینمی شما. بشه منقتنمش بیاد خودشم تا هست
 خاطر به ،حسینه امام خاطر به اونم. دارم تو از رو سؤال این من ؟شه  می داده پاس ما به تاسوعا
 .حسین یا لبیک بگن میان همه ،شده ریخته که خونی
 شیعیانة جامعدر  یارتیبه مقصد ز یدنرس یبرا روی یادهها، سنت پ مصاحبه یزمان اجرا در

 زیارتة مقدمکه  یادهپ یارتز ینسبب ا ینبه هم یدشده نبود. شا چندان جاافتاده و شناخته یرانیا

که  بوداضافه بر معمول  یفاتتشر ینوع یرانیا زائردر نظر  شد، یم یتلق ینمزار مقدس امام حس

آن را  رانئاز زا یکیبلکه  کرد، یم یانرا به صاحب مقصد مقدس ب یشترارادت و ادب ب تنها نه

مشترک تمام  یارتیمناسک ز ینتر )مهم حج زیارتدر « شدنمُحرِم» مناسکبا  یاستعار طور به

احرام بستن  یاشدن محرم ینکهاتوجه به  با. پنداشت یم یکی( واجب یارتیو ز یمذاهب اسالم

 ای استعاره چنین از دهاستفااما واجب از مناسک حج است،  یحج، بخش مقدمات یارتز یبرا

 :داد می نشان رانئزا نزد را زیارت گونه این نشأ عظمت

احرام این. عبداهلل یاب مزار برای گیریم یم احرام داریم رویهپیاده این با :(ساله ۳۰-۶۰) احسان
 .است مکه لبیک الهم همون گرفتن

 
 ارتیز یجمع مناسک یعاطف یزانندگیبرانگ

سال ممکن و مستحب )مستحق ثواب(  یامدر تمام ا ینامام حس یارتز ،یعیش یها آموزه مطابق

                                                                                                                        
 سراسر در را عدالت و خواست خواهد پا به حسین امام خواهی خون برای دوازدهم پیشوای آخرالزمان در شیعی، های آموزه طبق. 1

 .کرد خواهد برقرار جهان
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از همه بار  یشب یارانشو  ینامام حس یکشهادت تراژ یعیان،ش یشوایانپ یاناست. اگرچه در م

 ینساالنه بر ا یمناسک عزادار یقهم به اشکال مختلف از طر یعهش یخدارد و در طول تار یعاطف

 یمختلف در سطح محل یعموماً در کشورها یمناسک عزادار شود، یشده و م یدتأک یبار عاطف

از  ییمعظ جمع ،زمان یککه در  آورد یم وجودفرصت را به ینا یناربع روی یاده. پشود یاجرا م

 یتنجف تا کربال( به ن یر)مس ینسبتاً کوچک جغرافیاییة محدوددر  یع،سراسر عراق و جهان تش

کنندگان  را مالقات کنند. اظهارات مشارکت یکدیگرو  یندآ گرد همو برادرش  ینامام حس یارتز

حاصل از  یریناپذ فهم و آفرینی یلذت، شگفت یت،جذاب ی،عاطف یختگیاز برانگ یحاک صراحت به

بود  یدچنان شد یتجمع یدندر اثر د رانئزا یعاطف یختگیبود. برانگ یمعظ ییگردهما اینة مشاهد

 .آورد می پدید ها آن برای نیز را سفر این تکرار ةیزانگتجربه،  ینکه ا

 شیفته واقعاً رو، جمعیت این ببینن و اینجا بیان مردم گها :(یساله، روحان ۷۰-۳۰ حدوداً) رحیم
 .بیان همیشه دارن دوست بعد ،شنیم

 یچباشه که ه یتنها تجمع یا یرتنها مس ینا یدشا .انسانه ها یلیونم یرمس ینا :(سال یانم) مرتضی
 .باالست یارعشق بس یهو  یهمدل یه ینا یاد،نم یشپ یاوجود نداره  یاخم یابرخورد 

 روحی نظر از ولی ،بشن خسته خرده یه شاید جسمی نظر از :(قمی ساله، ۳۷-۶۷) رسول
 هم عقیدتی بحث به خورده یه گها  حاال. ده یم مثبت انرژی ،ده یم انرژی ،رو آدم کنهیم شاداب

 از من ،داره وجود ای یمنف و مثبت انرژی که ها یغرب قول به ،کنیم فکر علمی بحث به و نکنیم فکر
 .گیرم یم مثبت انرژی مردم این از و جاده این

 خصوصاً  ،انگیخت یبرم یزن را احساس قدرت و احساس افتخار جمعیتْة مالحظ ین،بر ا عالوه

 توجه جلب تر بیش شد، یم یسهمسلمانان )حج( مقا یینیاجتماع آ ینتر با بزرگ یتجمع یوقت

 .شد یم یواالتر از حج تمتع معرف یناربع یارتکنندگان، گاه ز مشارکت روایت در. کرد می

 اجتماع ینتر بزرگ. شلوغیش اوج تو نفره یلیونچهارم سه فقط که مکه :(ساله ۳۰-۶۰) احسان
 .جمعیته این به دنیا چشم و رسهمی هم نفر میلیون 2۰ به اربعین توی مسلمین

... باالتر از یمبرگرد یابه دن بار یککه  خورنیکه نرفتن حسرت م ییاونا :(سال یانم) محسن
 ثواب داره. یلیکربال خ یارتزست  مکه

 

 .یدد 1را در جدول  آمده دست به یو فرع یاصل ینمضام توان یم یتدرنها
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 عراق در یرانیا ةادیپ رانئزا ةستیز ةتجرب و ادراک از شده استخراج نیمضام .۳ جدول

 فرعیة مقول ابعاد فرعیة مقول اصلیة مقول

 مادی امر تعلیقة تجرب
 روزمره و

 یابزار یتعقالن یقتعل
 وانهاده اختیار

 یتامن بازتفسیر
  یاجتماع یقشربند یمراتب درآمدن نظم سلسله یقبه تعل

  یبیو غ یادراک امر قدس

ة مثابمقدس؛ به  رنج
 معنا مولد

  پاداشچشمداشت 
ة تجرب یبا بازساز یبه اجتماع مذهب یتیاحساس تعلق هو

 دآلو رنج یخیتار
 

ة تجرب یبا بازساز یمذهب ةیدعقباور به  یاعالن عمل
 آلود رنج یخیتار

 

 عاطفی برانگیزانندگی
 زیارت جمعی مناسک

  

 

 یریگ جهینت و بحث
که از  هایی یتاز خالل روا اربعین ةیادپزائران  یرهایو تفس ها یافتبرآمد در درصددپژوهش  این

 یافته، ساخت یمهن های حبهمصا یلکند. از تحل یواکاو کنند یمسفر ارائه  یندر ا خود ةیستزة تجرب

 معنا، مولدة مثابرنج مقدس به  ی،امر ماد تعلیقة تجرباستخراج شد:  یدیسه مضمون کل

 شد. یحتشر یلتفص به یدیکل ینمضام ینا یسپس اجزا جمعی مناسک عاطفی برانگیزانندگی

د کنشگر نزکه  ییمعناها با یارتیسفر ز ینا رسد ینظر مشده، به استخراج ینتوجه به مضام با

و  محققشمورد انتظار و  یکارکردها انگیزد، یکه آن را برم هایی یزهآن، انگ یها دارد، از نظر جاذبه

مناسک و  یاز خالل اجرا دینیة تجرب تالقیة نقط شود، یظاهر م زائرة تجربدر  آنچه یطورکل به

آشنا و روزمره مواجه  ینظم اجتماع یقو تعل یعیزائر با امر ماوراء طب ،سو یکاست. از  سفرة تجرب

در  ینوع به( یزبانان)اعم از زائران و م یگرانرا در کنش خود و د یابزار یتعقالن یزو ن شود یم

است همچون  یزیکیسفر ف یکحاصل  نامتعارف،ة تجرب ینخود ا یگرد یو از سو بیند، یم یقتعل

 یارتیسفر ز ینحال ا یناست. در ع یرمعمولتجارب تازه و غ یکه حاو یا پرجاذبه یسفرها یرسا

 .است خاص یژگیو ینحائز چند یادهپ

 یگرد یارتیز یسفرها یو حت یگرد یسفرها یاریبس ازکه آن را  یارتیسفر ز ینا یژگیو یک

 یژگیاست. و یخدر طول تار ی)مکان(، بلکه سفر یادر طول جغراف تنها نهآن است که  کند یم یزمتما
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 ،یستن یارتگاهز ژبه  «یدنرس» یبرا یرینجف به کربال تنها مس یرسفر آن است که مس ینا یگرد

از  یکیو  یخیتار یتیکه حامل روا گیرد یصورت م یژهو یرمس یکشکل، در  نظر ازبلکه 

ة جامع یبرا سازی یتهو یگاهجهت شأن و جا یناست. به هم یعهش یختار های یتروا ینتر برجسته

جهان  یارتیز یرهایمس ینمشهورتر یاندر م یریمس ینکه چن دهد ینشان م ها یدارد. بررس شیعیان

 ینبا هم دهند یسفر نسبت م یندر ا تجاربشانکه زائران به  ییاز معناها یست. بخش مهمیکتا

که  ییها با آموزه یزو ن یخیتار یتروا یکبا  یوندپ ین( مرتبط است. ایرمس داشتن یخموضوع )تار

 یبندیها نماد پا و هم طبق آن آموزه انگیزد یرا برم یتیآن وجود دارد، هم احساس تعلق هو یرامونپ

معنا را  ینا آنچهاست.  یشوایانبه پ یو وفادار یسرسپردگ یامو حامل پ یبه باور مذهب یعمل

است. رنج  یادهپ یارتز یندر ا« رنج» حسیة تجرب کند، یم یتو تقو بخشد یم یقتعم شدت به

 یسرم یمثبت را فقط زمان یعباد یشک یممعنابخش بوده است. دورک یعنصر یاندر اد یطورکل به

بردن خو  و رنج یدندردکشبه ،یجهدرنتو،  یباختگ پاک ،یازخودگذشتگ یثار،که بشر به ا داند یم

از لحاظ  یدر کشور یریدر مس روی یادهدر پ تنها نهرنج  ین(. ا۳۶۷: 1۶3۶ یم،گرفته باشد )دورک

زائر ملموس است، بلکه با  کنونیة تجربدر  «یستهز» طور به یافته تر توسعه کم یو اجتماع یاقتصاد

بدل  یختار یبازساز یوعن بهمزبور  روی یادهپ ین،بنابرا ؛است یختهآم یرمس ینا یخیتار یتروا

مقدس و بستگان  یشوایانبا پ یهمراه که چنان کند یرا احساس م یخیگذار تار یکو زائر  شود یم

ادن د کربال، تن یخاز تار یعهش یتکه در روا آنجاکرده است. از  تجربه ینیع طور بهها را  آن یارانو 

عناصر  ترین یدیاز کل ی،دشوار رغم بهو  یدر دشوار یو وفادار اوکردن با  یامام، همراه یبه رهبر

 شیعی ةیدعقو اعالم باور به  یتیاز تعلق هو یتجسم کامل یادهپ یارتز ینااست،  یعیش یتهو

از  یشب شود، یمتقابل مشاهده م طور به و تجربه کثیری جمع سوی از زمان هم وقتی رنج این. است

جلوه  یباور و تعهد جمع یکبه  یادهزائران پ یو نماد تعلق جمع است یتنزد زائر بااهم یشپ

. از کنند یم یترا تقو یمعان ینهر دو ا یخیتار یتو روا زائر ةیستزة تجرب یگرد یانبه ب ؛کند یم

 یها از پاداش یفیها ط پاداش ینهمراه بود. ا یزسفر با چشمداشت پاداش ن ینرنج در ا یگر،د یسو

بر  یزن دورکیم. گرفت یشدن حاجات را دربرم برآورده یزگناهان و ن یتا بخشودگ یو اخرو یمعنو

 مؤمناز نظر : »گوید یم ینید یاتح یانیصور بنکه در  آنجانگاه به رنج صحه گذاشته است  این

کار روان  ین: با اگذارد یم یرتأثروان بشر  یرو خصوص بهاست که  یکار یدندردکش یحی،مس

: 1۶3۶ یم،)دورک« یابد یم یروحان یگاهیو پا یابد یدست م تری یببه مقام نج شود، یم یهتصف

۳۶۳.) 
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شده است.  یلخود به مکان مقدس تبد یرمس ینآن بود که ا یرمس یندر ا یگرتوجه د قابلة نکت

حال در اظهارات  ینبا ا ؛ندارد یا سابقه یرانیا یعیانش یانمقدس( در م یر)مس ای یدهپد ینچن

 حرم)ع( و  ینتراز حرم امام حس هم یها شأن از آن یکنندگان مالحظه شد که بعض مشارکت

 یناز ا یاظهارات حاک یبعض یضمن طور به. شدند یقائل م یرمس ینا یابوالفضل )ع( برا حضرت

 یرانیا یعیانبرخالف ش یراز ؛است فرهنگیة اشاع یاز نوع یناش یر،تقدس به مس یمتعم ینبود که ا

و  مکان آندر  شده یهتوص های نامه یارتزو خواندن  یایشو ن یارتگاهبه وقوف در ز سنتی طور بهکه 

به عرض سالم و ارادت با گذر از  یدارند، زائران عراقعالقه  یارتگاهز یجستن به بنا تبرک

ة تجربة زادها  ( مکان۶۷-۶۶: 1۶۳2. بنا به نظر برمر )کنند یاکتفا م کربالة دوگان های یارتگاهز

 ینکه در ا هایی یتفعال یزو ن کنند یم یفتعر ها آندرمورد  که مردم ییها هستند و داستان ها انسان

. کنند یم یزها متما مکان یرها را از سا و آن بخشند یها معنا م مکان ینبه ا دهند، یها انجام م مکان

معنا قرار دارند و بعد  ییرتغ یایپو یندها همواره در معرض فرآ که مکان افزاید یم ینبرمر همچن

 ینو کنترل آن دارند. در ا یفبازتعر یجوامع برا پایان یب یها در تالش ینقش مهم  مکان، یاجتماع

 در ایرانی زائر و شود می الصاق آمیزی تقدس معنای «مسیر»به  شود یمشاهده م یزن یادهپ یارتز

 یها را برا مکان ینا یمعنا ،شکل خاص( یندر ا یارت)ز خود فعالیت و اجتماعی تعامالت فرایند

 .کند یو دگرگون م یفبازتعر یگرانخود و د

از جهان و گاه مواجهه با  ییزدا آن افسون یو در پ گرایی یکه جامعه با رشد ماد یطیشرا در

و  شدن یجهان یرنظ یندهاییبا فرا یامواجه باشد  ها یتروا کالن یفو تضع یابدر غ معنایی یب

و منشأ تنش  کشد یرا به چالش م یو مذهب یمحل های یتهو کهاست  رو روبهشدن  یا رسانه

 تواند یم یادهسفر پ ینمعنا در ا یدتول یبرا یمیعظ یتظرف ینباشد، چن تواند یدر افراد م یدرون

به  یازباره ن یندر ا یاظهارنظر قطع هرچندداشته باشد.  یو اجتماع یروان یو کارکردها یتجذاب

 دارد. تری یششواهد ب

 ینید یها و روزمره بود. اگرچه تجربه یامر ماد تعلیقة تجربسفر،  ینمهم ا های یژگیاز و یکی

و  یفراواقع یا تجربه یدر پ رانئزا یزهستند و ن یا تجربه ینعام نوعاً شامل چن طور به یو معنو

)اولسن و  روند یم یارتیو مراقبه و مکاشفه به سفر ز یویدن های یمشغول از دل جستن یدور

عناصر است. زائران  ینشامل ا ای یژهو طور به یرانیزائر ا برایسفر  ین( اما ا2۳: 1۶۳2 یموتی،ت

ها،  آموزه یا پاره یبر مبنا یی. از سوساختند یبرم یا دیدند یرا م یقتعل یناز ا یمتعدد یها جلوه

 .دیدند یرا م یو قدس یخود، نقش عوامل ماورائ یجان یتسفر خود و در امن یمزائران در تصم
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در  یلدخ یعامل ماورائ عنوان به( «یتعنا»و  «یاقتل» :مالزم آن یم)و مفاه «شدن یدهطلب»مفهوم 

 نشده است. یدهد یاسالم یرغ یارتیز یسفرها یاتدر ادب یمفهوم ین. چنشد یدرک م یارتیکنش ز

که در  یا حضور در منطقه رغم بهاست که زائران  ینو روزمره ا یامر ماد تعلیقة تجرب ةسوی یک

 یرها با بازتفس . آنکنند یرا تجربه م یتامن یاست، احساس نسب یتیامن یجد یداتمعرض تهد

 یو حت یجان یبآس یمعنا یفبازتعر یاآن )در قالب معجزه(  یریپذ و امکان یتامن یمعنا

 یکار دستخود را  یترس و احساس ناامن احساس ،)در قالب شهادت( سفر ینشدن در ا کشته

 ینشهادت امام حس یتکه صراحتاً روا عاشوراة واقعبا  یارتز ینا یو سازگار یوندپ یللکنند. به د

و  یرفتنیپذ یاربس یتاز امن یریبازتفس ینچن شود، یم یتلق ینید یدهدر راه عق یشانا یاران)ع( و 

 ینچن یعهمقدس ش یها مکان یگرد یارتزاست که  یدر حال ین. ارسید ینظر مکننده به دلگرم

 .کند یم یترا تقو یتاحساس امن تردید یب یزمنطقه ن ینیع یتندارد. هرچند امن یخصلت

و روزمره  یامر ماد یقاز تعل یگرد یا جلوه یاجتماع یقشربند یمراتب درآمدن نظم سلسله یقتعلبه

به  یو مذهب یتیقوم یتی،افراد با تعلقات مل یختگیآم درهم یزو ن یطبقات یرمعمولغ یختگیآم بود. درهم

و جذاب  آور یرتزمان ح زائر هم یحال برا ینو در ع شد ینسبت داده م یقدس امرة مداخلحضور و 

-یاقتصاد های یگاهافراد متعلق به پا خصوصاًاست که در آن  روزمرهة تجربتجربه در مقابل  اینبود. 

افراد است  یاییرافو جغ یاجتماع گزینی جداییة دهند بازتابهستند که  یبه نظم یدمتفاوت، مق یاجتماع

کنندگان  مشارکت یداز د یمنزلت یزهایموقت تما یقتعل ینا .است منزلتی تمایزهای منشأ خودة نوبو به 

 یکه در مواجهه با احتمال ناامن یجسارت یا یتاحساس امن بسا چه همچنین. شد یم یابیارز یندخوشا

نظر به ،عالوه به بوده باشد. یاجتماع یکپارچگیحس  یناز هم یدر زائران مشاهده شد، ناش یجان

احساس تعلق به  ی)ع(( نوع ینامام حس یارتقصد )ز یک یزائران در راستا یزیآم درهم ینا رسید یم

 یاجتماع بعد کنندگان بود. مشارکت یانو منشأ احساس افتخار و قدرت در م کرد یواحد را القا م یامر

 یاز سو یگروه یارتیدر سفر ز یتجربه اجتماع یافتن یو روحان یو بعد معنو معنویة تجرب یافتنِ

 گلبریدة گفت. به (1۶۳2)کوهن،  مالحظه شده است یارتز گونه ینافرد  منحصربه یژگیو عنوان به یبعض

 اندازه به یاده،زائران پ خصوص به  زائران، یانافراد در م ین( روابط ب۳۷: 1۶۳2به نقل از کوهن،  2۰۰۰)

( ۳۳: 1۶۳2به نقل از به نقل از کوهن،  1۳3۵ترنر و ترنر ) یناست. همچن مهم یارتز ییهدف نها

که به اعضا  دهند یم یلتشک یجامعه اصل یارهایخارج از مع موقتیة جامع یکمعتقدند گروه زائران، 

 جمعی سفر ژگیی( و۳3: 1۶۳2) یگانسد .بیازمایند را جدید اجتماعی های نقش تا دهد می را امکان ینا

 .داند می فکر هم و عقیده هم افراد با همراهی به اشتیاق و برابری را



 565   ...در عراق یرانيا يادةزائران پ یستةادراک و تجربة ز

 

 در زیارتی سفرهای شود می مشاهده که یابد می اهمیت تر بیش وقتی یاجتماع ینظم قشربند یقتعل

در سفر  ی( و حتقم و مشهد)همچون  ایران در شیعه زیارتی پربازدید مقاصد در اسالم، در  ادیان، دیگر

 ینکه ا یدارد، در حال اقتصادیة جنب یزبانم یبرا یشوب کم  ین،در خارج از موسم اربع یاتبه عتبات عال

فارغ از  یزبانانسفر است. م «شدن کاالیی» ةیدپداز  یبر یکل به یارتیز یسفرها یگرسفر برخالف د

گشوده  کامالًو  کنند یم یراییفقر، از زائران پذ رغم به یحت یان،سود و ز یو ماد معمولة محاسبهرگونه 

از زائر  یراییدر سنت پذ یشهر شود، یم یدهد یززائران ن یها چنان که در گفته یتوضع ینهستند. ا

 ،یزبان ی،مذهب  ی،قوم یها در کنار اختالف یرا وقت یدهپد ینآن دارد. ا یبانپشت یها و آموزه یناربع

 قرار دو ملت رقم زده است( یندور ب چندان نه یخیرا در تار ساله هشت ی)که جنگ یو ارض سیاسی

و  یتا در کمال فروتن انگیزد یرا برم یزبانم یراییپذ یناز ا ینید یرکه تفس دهد ینشان م دهیم، یم

ة محاسباز هرگونه  فارغة فروتنانخدمت  ینکند و به ا یراییاز زائران در حد وسع خود پذ یتخلوص ن

 این وجوه ترین یگانه و آورترین شگفت از یکی رسد می نظر به. باشد مفتخر  تجاری، برداری بهره و مادی

 یاربس آن یو مناسبات بازار مدرن یاست که در چارچوب گردشگر نشده یتجار میزبانیِ همین سفر،

 دارد. یفراوان یباشد که ارزش اقتصاد یاندر م یمعظ یتیجمع ینتأم یپا یوقت خصوص بهنادر است، 

 ؛هستند عواطف ةیزانندبرانگخاص،  طور به ینید یعام، و مناسک جمع طور به یجمع مناسک

و ابهت رفتار  یشأن وفاق همگان یمان،ا یتسرا یقاز طر یهمگان یکمراسم و تحر» یراز

 یدد از(. ۳1: 1۶3۵ یلتون،به نقل از هم 1۳۵۳ ینوفسکی،)مال «گذارد یرا م یرشتأث ی،جمع دسته

کنندگان را  و شرکت انگیزاند یبرم یشور و شوق فراوان یمناسک جمع یجمع یتماه یزن یمدورک

: 1۶3۵ یلتون،به نقل از هم یم)دورک کند یآگاه م ینید های یینگروه و جامعه در قالب آ یتبه اهم

در  یمناسک جمع یرسا با مقایسه در یناربع یارتز ژگییو ایرانی زائران برای حال این با(. 1۵۵

بلکه در   مألوف، ینه در محل زندگ یمناسک جمع یناست که ا یندر زمان حاضر ا یعهاسالم و ش

سفر  ینا عالوه بهداشت.  یخارج یسفر یدبا در آنشرکت  یو برا شود یبرگزار م یگرد یکشور

 شود، یم یشیدهرفاه حال زائران در آن اند یبرا یفراوان یداتتمه یرانبرخالف سفر حج که در ا

 عاطفی ذیرییرپو تأث یختگیسبب برانگ یت،وضع ینا رسید یظر منآلود است. به و رنج یادهپ یسفر

 .کردند می یاد آن از شیفتگی و شگفتی با که چنان ،شد یدر زائران م یبیشتر

زائران  یبعض یتدر روا 1۶۳۶در سال  اربعین ةیادپ زیارتة برجستو  یژهاز وجوه و یگرد یکی

)ع(،  ینو شهادت امام حس یامبود. اگرچه به ق یارتز ینا یاسیس یکننده، معنا مشارکت

 ی،اسالم یجمهور یتحاکم یو در گفتمان رسم 1۶۷۵ اسالمی انقالب وقوعدر خالل  خصوص به
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 و الصاق شده است یاسیس ییآن همواره معنا یها و رسانه یاسیو س یرهبران فکر یو از سو

 سقوط از پس تنها عراق در شیعه نپیشوایا مقدس مزارهای زیارت ،پس از انقالب ینکها رغم به

 معنای 1۶۳۰ ةده یلاماکن مقدس تا اوا ینبه ا یارتیشد، اما سفر ز ممکن 1۶32 حسین صدام

 یاز آن در کشورها یناش ثباتی یو ب یجنگ، ناامن ،داعش ظهور درس می نظربه. نداشت سیاسی

در  اربعین ةیادپ یسفر جمع یبرا یاسیس ییشدن معنا و عراق( به برساخته یه)سور یرانبه ا یکنزد

 ینشوندگان به چن شد. اشارات مکرر و منسجم مصاحبهمنجر  یراندر ا یاسیس یگفتمان رسم

امام  یارتز یبرا یاسینوظهور س یمعنا ینا ینسب یرشاز استقبال و پذ یا نشانه توان یرا م ییمعنا

در  نفسه یف یارتکه ز یستدر دست ن یشواهد یر،اخ یها که در دهه یدر حال ؛دانست ینحس

 ییها تالش هرچندبوده باشد.  یاسیس یواجد معنا یداریو پا یعوس طور به ایرانی ةیعشفرهنگ 

نظر رخ داده است، به یراندر ا یاسیس یتحاکم یاز سو یزن تر یشتمتع پ حج کردن یاسیس یبرا

 مندی نظام شواهد اگرچه. باشد شده پذیرش زائرانة عام یچندان از سو یاسیس یآن معنا رسد ینم

 .ندارد وجود زمینه این در

 

 یعمل یها داللت

 همین براساساشاره شد.  1۶۳2در سال  اربعین ةیادپسفر  های یژگیبه و ها یافتهبحث  در

 ینمثبت ا یو اجتماع یفرد یحفظ کارکردها گذارانه یاستاگر از منظر س رسد ینظر مبه ها، یژگیو

 در نظر گرفت. یدرا با ینکات  باشد، مدنظر یارتز

 یک عنوان بهو هم  یمناسک مذهب از ییک عنوان بهسفر هم  یناست که ا یننکته ا ترین مهم

رنج و   حفظ کند. چنان که گذشت، یفرد مذهب یبرا یژهو بهسرشت معنابخش خود را  یدسفر، با

اگرچه  رویناز ا ؛کند یزائران عمل م یمعنا برا های یدکنندهتولة مثابو روزمره به  یامر ماد یقتعل

آن را  تواند یم ییاز سو گذرد یسفر م یندر خالل ا آنچه یماد یلسفر و تسه ینا شدن یزهبوروکرات

مخاطرات بهداشت و سالمت زائران(  مثالً) یاحتمال های یباز آس یکند و در موارد یرترپذ دسترس

 گسترده و مداومة مداخل ینود. همچنسفر ب ینا ییمعنا یدمراقب تهد یدبا رسد ینظر مبکاهد، ما به

 ،دارد یازن یاطبه احت ،سفر ینا یِمعان یو بازساز یدتول یایو پو یختهخودانگ اجتماعیِ فرایند در

 خود ةیسارا در  یمعان یرسفر، که ممکن است سا ینا یاسیس معنایة توسعو  یجخصوص ترو به

در  شدن یاز تجار یکرد که انواع یزن گمانه توان یم عالوه به. یردصورت گ یاطبا احت یدقرار دهد، با

 یابدسفر راه  ینبه ا یآرام طور به یرانی،ا گذاران یهسرما یا یعراق یزبانم یاز سو یزبانی،خدمات م
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 انواعة تجربو  رنجة تجربسفر )از جمله  ینا یلو اص یاصل یها از تجربه یا که باز هم مجموعه

 ید( را تهدیاجتماع یقشربند یمراتب نظم سلسله یقتعل یژهو هبو روزمره،  یامر ماد های یقتعل

و  یده که با هدف سامان ینیع های یو دگرگون یعمل یها مداخله ی. ممکن است بعضکند یم

 دهد، یرخ م یاقتصاد ةافزود ارزش تولید ةیزانگبا  یندهکه در آ یاقدامات احتمال یاسفر  ینا یلتسه

 هایی یدگرگون یناز چن یکه بخششود، چنان یناربع یارتدر ز یعیوس ییمعنا های یمنشأ دگرگون

 مشاهده مشهد و عربستان جمله از دیگر زیارتی مشهور مقصد چند به اخیرة ده یرا در سفرها

 .کنیم می

 

 یقدردان
( یجهاد دانشگاه یگردشگر پژوهشکده پژوهشگر) نیکجو عادل آقای رامقاله  ینا های مصاحبه

در  یشانا یتبا اطالع و رضا و دادهنگارنده قرار  یاراخت در را آن یصوت یلفا و است ادهدانجام 

 .کنم یم یسپاسگزار یشاناز ا وسیله ینبد .استمقاله استفاده شده  ینا

 

 منابع
 ،(،راستاری)و کیو سج تریپ ادگار، اندرو ،یفرهنگ ةینظر یادیبن میمفاه در نییآ (،1۶3۵) اندرو ادگار 

 .گهآ نشر تهران، ،ینبو محمد مهاجر، مهران ةترجم

 ،ایرنا ،شوند یماعزام  یاتبه عتبات و عال یرانیزائر ا یلیونساالنه دو م(، 1۶۳۶) ید،سع اوحدی، 
  http://www8.irna.ir از، 1۶۳۳ فروردین، ۶ بازیابی

 ،السن و یج دالن ،یموتیت در ،«یگردشگر یها مکان و مقدس یفضاها» ،(1۶۳2) اس توماس برمر، 
 یدیمج احسان و پور یقل محمد ترجمه ،یمعنو یسفرها و نید ،یگردشگر ،(راستاری)و اچ. لیدان

 .نشناسا جامعه ،تهران فرد،
 اسراء. قم: ره،یکب ةجامع ارتیز شرح اول: جلد -مقربان یفنا ادب ،(1۶۳۳) عبداهلل ،یآمل یجواد 

 ةشمار ،شهیاند و ثیحد ،«یاسالم فرهنگ در ارتیز یشناسمفهوم» ،(1۶۳۰) محمدحسن دیس م،یحک 
 .2۳۰ – 22۵ :11 و 1۰

 مرکز. نشر تهران: پرهام، باقر ترجمه ،ینید اتیح یانیبن صور (،1۶3۶) لیام م،یدورک 
 اچ لیدان ،السن و .یج دالن ،یموتیت در ،«سکوالر و ینید ارتیز» ،(1۶۳2) نیجاست گانس،ید 

 ،تهران ،فرد یدیمج احسان و پور یقل محمد ترجمه ،یمعنو یسفرها و نید ،یگردشگر ،(راستاری)و
 .شناسان جامعه انتشارات

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ی،اجتماع یمنظر ین؛اربع ،(1۶۳۳) هدیم یمانیه،سل 
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 ارتیز یمورد )مطالعه ینید مناسک و تیالیس» ،(1۶۳۳) مایش ،یاشکغالمرضا و اراس ،ینانیمز یعتیشر 
 .۳۵-۳1: ۶1 ةشمار، رانیا یقات فرهنگیتحق ةمجل ،«(یسپهر سهراب مزار

  یرسراج من ،«و آفات آن یدفوا یو بررس یاندر اد یارتز» ،(1۶۳۳) ازیالفر، نعادل و حسنم یان،صمدان 
 .1۳3 -11۳: 2۰ شمارة ۳ ،(یی)دانشگاه عالمه طباطبا

 کنش یمعناکاو زائران داری یند و یارتز یشناس گونه» ،(1۶۳۳) لهها پور، یعل و براق بوترابا ی،طالب 

 .1۰۳ – ۵3: ۳۳ ة، شماریعلوم اجتماع ،«رضا )ع( امام زائران یارتز

 ،محمد ترجمه ،(ینید میمفاه بر دیتأک )با یاجتماع علوم فرهنگ در نییآ ،(1۶۳۳) ک فالناگان 
 .۳2۳-۳2۷ :شاملو مشهد، ،یازین نیثم  ،یمیابراه میمر ،پور یقل

 دوران  یمجاز یتا سفرها یقرون وسط یارتیز یسفر از سفرها یالگوها» ،(1۶۳2) وتزکلبر، ل
 ی،معنو یو سفرها یند ی،گردشگر ،(یراستاراچ )و یلدان ،و السن یدالن ج یموتی،در ت ،مدرن پست

 .شناسان جامعه انتشارات ،تهران ،فرد یدیو احسان مج پور یمحمد قل ترجمه

 ،و السن یدالن ج یموتی،در ت ،«یتجربه آموزش یک عنوان به ینید یگردشگر»(، 1۶۳2) اریک کوهن، 
 ،فرد یدیو احسان مج پور یمحمد قل ترجمه ی،معنو یو سفرها یند ی،گردشگر ،(یراستاراچ )و یلدان

 .شناسان جامعهانتشارات ،تهران

 ،ثالث: تهران ثالثی، محسن ترجمه ،دین شناسی جامعه(، 1۶3۵) ملکوم همیلتون. 
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 1۶۳۶و  1۶۳2، 1۶۳1 یها سال ی،از گردشگران مل یریآمارگ نتایج ،https://www.amar.org.ir 
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