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 چکیده

شناختی،ومطالعاتشناختی،جامعهایاستکهبرایشناختابعادمردممطالعهاینمقالهبخشیاز

عنوانیکمراسم،ساالنهایراهپیماییاربعینانجامشدهاست.راهپیماییاربعینبهفرهنگیورسانه

روزاربعینادامهسمتکربالآغازمیبهمناسبتاربعینحسینیازنقاطمختلفعراقبه تا شودو

استقبالومشارکتافراددرراهپیماییاربعینبهمی عنوانیکمیدانوفضایفرهنگیسببیابد.

2۱مدتوبه۱395و۱394هایشدضمنمشارکتیکیازمحققاندرراهپیماییاربعیندرسال

شرکت جمع در مردمروز یککار کنندگان تقریبی مسافت و شود انجام را240نگارانه کیلومتر

هابپردازد.درواقعازاینطریقدامنۀوسیعیازصورتپیادهطیکندودرطولمسیربهثبتدادهبه

دنبالکنیم.مابههایانسانیرادربسترفرهنگواجتماعراهپیماییاربعینمطالعهمیاعمالوکنش

اینفضاهایفرهنگیبااستقبالفراگیر وفراملیوبدونپاسخگوییبهاینپرسشهستیمکهچرا

روبه نظریهمرز ارائۀ با ترنر ویکتور است. بوده موقعیترو تغییر قدرتآییندر و هایهاینمادها

روان و عمیق تحلیل و بیانشناختیاجتماعی را مناسکآیینی و زندگی خویشاز تجارب اش،

براساسنظریهمی شرکتکند. افراد اینکه درمورد راهایترنر، در زندگیکننده از هپیماییاربعین

کنند،توضیحخواهیمایراتجربهمیهایاجتماعیحالتآستانهروزمرهجداشدهورهاازچارچوب

بودنکهافراددرآنشرایطیداد.حالتیازرهاشدگیازنمادهایزندگیدورۀنوسازی،اتحادوباهم

یکساندارندوازمحدودیت شوندکهیکنواختزندگیروزمرهرهامیهایاجتماعیوشرایطکامالً

تجربهنیست.حوزۀتحقیقاتیمقاله،درزمینۀمناسک،مطالعاتایندرشرایطعادیاجتماعیقابل

کندومطالعاتفرهنگیایرانینگاریاستورابطۀآنباقدرتومقاومترامطالعهمیآیینیومردم

مندشوند.توانندازدستاوردآنبهرهمی

ای،مقاومت.راهپیماییاربعین،زندگیروزمره،موقعیتآستانه:آیین،های کلیدی واژه
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 مقدمه
دراینمقالهابتداطرحمسئلهواهمیتعلمیانجامتحقیقومطالعهدربارۀراهپیماییاربعین

می نظریهارائه نظری، چارچوب ادامه، در برایشود. محققان، سایر تجربیات و موجود های

به مطالعه این ادبیات میتعمیق بیان خالصه درعینطور اینشود. نظری حساسیت حال،

نیبرنظریۀآیینوآستانگیویکتورترنراستکهدراینجادربارۀمناسکاربعینمطالعه،مبت

هایانجامپژوهشکیفیوچگونگیاستفادهازشناسینیزروشبریم.دربحثروشکارمیبه

مکسکیودینرم برایتحلیلداده–افزار میآ سپسیافتههایکیفیشرحداده راشود. ها

کنیموبهتحلیلوسپسبهتفسیرشدهازچارچوبنظریارائهمیتخراجبراساسکدگذاریاس

میآن نتیجهها نیز پایان در شناختیهایدرمانگریمردمگیریکاربردیبرایروشپردازیم.

اجتماعاتانسانیازطریقاستفادهاززندگیدرمناسکارائهخواهدشد.

 بیان مسئله
نگاری،وربطهستیم،درحوزۀمناسک،مطالعاتآیینیومردمدنبالآنآنچهدراینتحقیقبه

گیرد.دستاورداینمطالعهبرایمطالعاتفرهنگیایرانیوآنبهروابطقدرتومقاومتقرارمی

اهمیتاینتحقیق،بههایحوزۀفرهنگوگردشگریقابلگذاریسیاست استفادهخواهدبود.

وسی بستر در اربعین موضوع فرامنطقهمطالعۀ و فرهنگی، و اجتماعی مربوطع جهانی و ای

افرادبهمی رفتار تحلیلکنشو برایمطالعهو مباحثمطالعاتفرهنگی، اینجا در کارشود.

شود.دراینخصوصعالوهبردوعنصرقدرتومقاومت،بهدوبخشاصلیمطالعاتگرفتهمی

تواناشارهکرد:فرهنگیدرزیرمی

ایندو،موضوعومسئلۀاصلیدرمطالعاتفرهنگی2.فرهنگعامه2؛۱توده.فرهنگ۱ .3

شودکهبینفرهنگتودهوفرهنگعامهتفاوتیوجودندارد،اماهستند.درنگاهاولتصورمی

( ۱387بارکر :796 داد نشان داللتمنفیبه( با فرهنگتوده، میواژۀ برایبیانکار و رود

شدهوفاقدرضایتمثابۀتقلبی،دستکاریداریبهکیبرفرهنگسرمایهفرودستیکاالهایمت

اصطالحفرهنگمردماناصیلشود.مفهومتوده،درتضادبافرهنگواالیابهبخشیاستفادهمی

.(۱387:796)بارکر،شوددرنظرگرفته

هایتلویزیونی،برنامهامادرفرهنگعامهموضوعاتینظیرورزش،غذا،خوددرمانیازطریق

ایازبدایعساختعامهمجموعه،موسیقی،رقصو...اهمیتدارند.فرهنگ4مد،خریدومصرف

                                                           
1. Massculture 

2. popularculture 

3.  CulturalStudies 

4. Consumption 



35نگارانۀ...مطالعۀروابطقدرتومقاومتدرجهانمعاصر؛تفسیرمردم

 

ها،نوار،موسیقی،پوشاک،ایازفیلماند؛مانندمجموعهطورعمومیدردسترسبشراستکهبه

هایفرهنگیمطالعهپژوهشونقلو....زندگیروزمرهنیزدرهایتلویزیونی،وسایلحملبرنامه

شودکهپیوندبسیارنزدیکیبامفهومفرهنگعامهدارد.زندگیروزمرهعبارتاستازآنمی

لحاظفرهنگیدررفتندرشهرکهبهکند؛مانندراهسازدوباآنزندگیمیچیزیکهانسانمی

(.۱382هرشهرباشهردیگرمتفاوتاست)دوسرتو،

افراددرجامعۀخوددرحالایفاینقشدرزندگیروزمره هایاجتماعیخویشهستند؛،

مترتبمیهایاجتماعیبرآنهاییکهبراثرپذیرشیکشغلیامسئولیتنقش شودکهها

این از است. تکالیفی و حقوق دارای میهرکدام محسوب قدرتی روزمره زندگی کهرو شود

انسان چارپیوستهتمایلدارد در را انسانها مقابل، در بهچوبمشخصیقراردهدو دنبالها

اینچارچوب آنمقاومتمیرهاییاز برابر در مراسمیمانندهایساختاریهستندو کنند.

هایزندگیاجتماعیوروزمرهکندهشوندورویاربعینفرصتیاستتاافرادازمحدودیتپیاده

جربۀمتفاوتیداشتهباشند.دراینفضاهابرایزمانکوتاهیآزادانه،ت

می کند،حوزۀتحقیقاتیمطالعاتفرهنگیاستکهدرآنچهدراینپژوهشاهمیتپیدا

ایکنندگاندرراهپیماییاربعیناهمیتویژهاینجابرایرهاییاززندگیروزمرهتوسطشرکت

وبرایانساندنبالنقدقدرتکهدرفرهنگعامهحکشدهدارد؛چراکهضمنمطالعۀآن،به

مثابۀزندگیروزمره،بامقاومتافرادراهگریزیازآننیست،نیزخواهیمبود.قدرتدراینجابه

رویاربعیناست.شودکهعرصۀمنازعهمیانقدرتومقاومتفضاهاییمانندپیادهرومیروبه

بهانسان را یکپدیده مشخص، میدانی در خود عمل با میها ووجود جهت،آورند این از

گیردکهمقصودآنمقاومتدربرابرهایانسانیرادربرمیایازکنشرویاربعینزنجیرهپیاده

هایزندگیروزمرهاست.محدودیت

گذاشتن:تعیینسفر،تمامسنگ»ایباعنواندویجایمینگلجونزوهمکاران،درمقاله

،تجربۀحضورخود«نگاریباروشمردم۱آستانگیوشعائرگذاردرتجربۀرقصوموسیقی

بیانمی جونز،-نامند)جایمینگلدارندوآنرایکسفرروحیمیدرفستیوالموسیقیرا

20۱0.)

گیریشخصیتایبهناماوقاتفراغتوشکل(درمقاله۱382فکوهیوانصاریمهابادی)

دارندکهالگوهایمصرفیومیفرهنگی،نمونۀموردیدودبیرستاندخترانۀشهرتهرانبیان

کنندهاست.هایمتفاوتبرایافرادمصرفنوعاوقاتفراغتعللبروزشخصیت

                                                           
1. Going the distance: locating journey, liminality and rites of passage in dance music
experiences,by Dewi Jaimangal-jones et. al. 
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مقاله۱همچنیننیکبیچ کنشدر آستانگیو نام برساختهویتایبه معتقد2هایباز

آستانه فضاهای در افراد میاست کسب را جدیدی تجربۀ میای که ازکنند دور به توانند

.3(20۱۱هایجدیدراتجربهکنند)بیچ،هایخوددرجامعههویتتهوی

راهپیماییاربعینجذابیتویژهحالمی مانندسایرتوانگفتکه استکه کرده ایپیدا

جذابیتراهپیماییاربعینمسئله تفسیردارد. بهتحلیلو ایاستکهبایدمطالعاتباالنیاز

فرهنگیورسانهتحلیلوتفسیرشود.چگونگیتفسیرآنرالحاظعلمیوازمنظرمطالعاتبه

کنیم.ابتداباتوجهبهحساسیتنظریبهرویکردترنرمطرحمی

مالحظات نظری؛ نظریۀ آیین ویکتور ترنر و تبیین الگوی کنش مناسکی با 

 نظریۀ ویکتور ترنر

 تعریف ترنر از آیین
مناسک است: منسکچنین از ترنر تعاریف از کلیشهفعالیتیکی و)تعریف4ایهایی شده

هایمخصوصیاند،درمکانایدرارتباطمشخص(هستندکهبااشارات،کلماتواشیایویژه

مناسکانجاممی منافعمدنظر هدفتأمینمصالحو با پیتأثیرگذاریبرشوندو گزاراندر

هستند طبیعی مافوق نیروهایی و موجودات ۱973)ترنر، درخصوصاجرای(۱38۱؛ ترنر .

مطرحمی مفاهیمیرا اینکارمیکندکهبرایتفسیرمناسکاربعینبهمناسک، یکیاز آید.

ایاست.مفاهیمموقعیتآستانه

 ای موقعیت آستانه

واردفضایگفتمانعلمیکرد؛موقعیتآستانه ویکتورترنرآنرا ایاصطالحیاستکهعمدتاً

معنایوبه5کاربردهبود.اینواژهبرگرفتهازلغتالتینلیمنازاوبهگرچهفنگنپآنراپیش

آستانهاست.اگربرایواردشدنبهمحلیالزمباشدازدهلیزیعبورکنید،ابتدایدهلیزراآستانه

بودنومکاننامند.درابتدایدهلیزنهدرمکانقبلیهستیدونهدرمکانبعدی،واین)بیمی

شناسانایابتدادرمیانآثارروانایاست.اصطالحآستانهخصوصیتاصلیموقعیتآستانهابهام(

شناسیتبدیلشد.دیدهشد،امامدتیبعدباآثارفنگنپبهیکیازمفاهیممهمدرحوزۀانسان

                                                           
1.NickBeech 

2."Liminalityandthepracticesofidentityreconstruction",byNicBeech. 
3.Beech 

4.Stereotype 

5..limen 
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(درتوصیفنوعخاصیازانواعمناسک)مانندمناسکمربوطبهمرگ(کهبه20۱3)۱فنگنپ

ایتوسعهمایۀویکتورترنربراینظریهاند،تحلیلیارائهکردهاستکهدستمعروف2گذرکمناس

گذار،فردرادرترشد.ترنرازآنبرایتبیینماهیتوکارکردمناسکاستفادهکرد.مناسکیافته

بحران باالتر، مرتبۀ به صعود مادرشدن، یا پدر ازدواج، بلوغ، تولد، مرگو...هایزندگیمانند

اند:(،مناسکگذر،متضمنسهمرحله20۱3کند.بهبیانفنگنپ)راهنماییمی

.جداشدن؛۱

 ای؛.ورودبهدورۀآستانه2

 شدندوبارهدراجتماع..بازگشتوادغام3

شود.آنگاهقدمدرفردابتداازموقعیتیکهپیشازمناسکدراجتماعداشتهاست،جدامی
کندودرنهایتبااحرازجایگاهیمتفاوتگذاردکهاورابرایتغییرآمادهمیمیایدورۀآستانه

شدنبهمعبدیامکانیمقدسگردد.برایتحققمرحلۀاول،صرفاًداخلدوبارهبهاجتماعبازمی
استمناسک الزم بلکه بهکافینیست، مکانرا تاگذار کند تجربه گذشته نحویمتفاوتاز

(برایتوضیحاینمطلب،از20۱3شدۀسابقواقعاًرخدهد.فنگنپ)عیتتثبیتجداییازموق
بر تحقیقاتخویشعمدتاً ترنردر است. کرده استفاده میانقبایلاسترالیا مراسممرداندر

ایکهفنگنپدرخصوصمناسکگذربیانکرد،تأکیدکردهاست.مرحلۀدومازسهمرحله
ایومعنایآنازفنگنپ،اینخصوصیترابهعموممناسکحآستانهگرفتناصطالترنرباوام

به مناسکمذهبی داشت اظهار و داد ونسبت قدرتمند اسرارآمیز، ویژگی با خاص، نحوی
کهبیانخواهدشد،انتقاداتیرامتوجهاومرتبطند؛اگرچهاینتعمیمچنان3مقدسلیمانالیتی

 (.۱394،پوروصالحیاردکانیکرد)کرمی

 تبیین الگوی کنش مناسکی با نظریۀ ویکتور ترنر
انجام مطالعات به توجه نظریهبا پرنفوذترین از یکی وشده، آیین حوزۀ در موجود های

ترنرباانجاممطالعاتمیدانیمی4نگاری،نظریۀویکتورترنرمردم بیانکندکهاست. کوشدتا

بازتابیازروابطسیاسیواقتصادینیستوکارکردهایاجتماعیمهمیدارد.وی دینصرفاً

دورۀآستانهفنگنپ،کتابمناسکگذرمتأثرازکتاب ایدرمناسکگذرمابینودرمیان:

.6(۱99۱رانوشت)دیفلم،5(۱964)

                                                           
توسطدانشگاهشیکاگوبهچاپرسیدوتاکنونچندینباروتوسطناشران۱960.نسخۀاصلیکتابدرسال۱

 متعددتجدیدچاپشدهاست.
2. Ritesofpassage 
3. liminality 
4. VictorTurner 
5.BetwixtandBetween:TheLiminalPeriodinRitedePassage. 
6.Deflem 
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فنگنپ)تر آثار مطالعۀ پساز به20۱3نر ما که رسید نتیجه این به با( صورتمعمول

ازدیگرانمتمایزیموهایسلسلهدیگراندرنظام اینساختارها ارتباطهستیمودر مراتبیدر

هارادرهمبشکنیموموقعیتحال،تواناییآنراداریمکهقالبجایگاهخودراداریم،امادرعین

اینتغییروتحول،جداشدناززمانومکانعادیوداخلودرادراجتماعتغییردهیم.الزمۀخ

ایضدساختاراستکهدارایزمانومکانخاصاستوشدندرموقعیتجدیدومبهمیاآستانه

شوند.هاباشرایطجدیدجایگزینمیروندوویژگیدرآنخصائصگذشتهازبینمی

 بر برطرفبنا و جامعه در توازن ایجاد وظیفۀ آیینصرفاً ترنر، ودیدگاه منازعات کردن

چگونهگسستگی مردم اینکه دانستن برای آیین تحلیل ندارد. برعهده را اجتماعی های

گرنیست،بلکهتواناییکنند،مهماست،اماآیینصرفاًحکایتاندیشندوچگونهاحساسمیمی

هایترنرهایاجتماعیافرادرانیزدارد.دیدگاهاعتقادوتغییرموقعیتایجادتحولدرسلوک،

جلبمی بهخود دانشمندانبسیاریرا محققانحوزهتوجه حتیامروزه و هایمختلفکند

.(۱99۱)دیفلم،برندعلومانسانیازروشونتایجتحقیقاوبهرهمی

کنند؛ازجمله،شرایططمتفاوتیدرکمیایشرایترنرمعتقداستافراددرموقعیتآستانه

کامالًهمگنومساویکهدرآن،طبقهوتقسیماتاجتماعیراهیندارد.درراهپیماییاربعین

می مشاهده آنچه یکساننیز همه افراد ایناستکه بهشود و حالاند در سمتیکمقصد

هحرکت همهبا فقیر، تا ازپولدار کارگر، ازمدیرتا بهاند. رویودنبالپیادهمودرکنارهم،

برگزاریآیینراهپیماییاربعینهستند.

بااینرویکردنظریدرپیدستیابیبهپاسخاینسؤالهستیمکهآیامناسکراهپیمایی

مراحلسه قابلاربعینبا ترنر وگانۀ تطبیقدارد ایناستکه ادعایما خیر. استیا تفسیر

آورد.هایزندگیروزمرهفراهممیناسبیبرایرهاییازمحدودیتبرآن،فضایمعالوه

کاربردهاست.مانیزسعیبرایتفسیرمراسمحجبه(۱397)همینرویکردراعلیرویین

داریمآنرابرایتفسیراربعینبهآزمایشبگذاریم.

 شناسی روش
کندهایکمینمیشناسانهوروشهایسنتیروشچندانیبهپرسشمطالعاتفرهنگیتوجه

 شواچ، و روش(.2006)وایت مباحث برمعنادارترین فرهنگی، مطالعات در شناختی

هاییدربارۀوضعیتدانشوحقیقتاست.دراینجاشناسیتمرکزیافتهوشاملپرسشمعرفت

هایکیفیباعبارتیازروشایم.بهردهشناختیمطالعاتفرهنگیعملکبراساسرویکردروش

کنیمکهدراینجاهاییاشارهمی.دراینجابهروش(۱387)بارکر،تمرکزبرمعانیبهرهگرفتیم

استفادهشدهاست.
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نگاری مردم
مانندرویکردیتجربیونظریدرنظرگرفتهمردم هایوجویتوصیفایمودرجستنگاریرا

حال،توصیفهاباتکیهبرکارمیدانیگستردههستیم.درعینفرهنگنگرجامعوتحلیلکلی

شناختیمقالهایناستگنجد.دومیننکتۀروشجانبهازمناسکاربعیندراینمقالهنمیهمه

ایم؛گرچهدرطولتحلیلوتفسیربهبرخیمختصاتزدایینیزانجامدادهکهتاحدودیزمینه

(ازروش۱387ایم.ازایننظر،بااستفادهازتعریفبارکر)شارهکردهایمناسکاربعینازمینه

هاومعانیدربسترشیوۀنگارانهکهمعتقداستبرمطالعاتکیفیارزشمطالعاتفرهنگیمردم

هاییپردازد،مانیزبرمناسکاربعینتمرکزکردیموباطرحپرسشکلیزندگیدرمناسکمی

ایم.هاپرداختهآوریدادههابهجمعهاوهویتجهانستها،زیدربارۀفرهنگ

حال،پردازد.درعیننگاری،بهتوضیحومعرفییکقبیلهیاقوممیمشخصاستکهمردم

روش نظر شیوهاز به زمینهشناسی، مطالعۀ و تحقیق به عملی روشای مجموعۀ و هایای

ایازافراداجتماعییانوعزندگیدستهمنظورتوصیفیکفعالیتخاصگردآوریاطالعاتبه

برایجمعجامعهمی را اینرویکرد پژوهشحاضر در مراسماربعین،آوریدادهپردازد. در ها

به منظر، این از کردیم. واستفاده کردیم شرکت مناسک این در مقاله این محقق عنوان

بهمردم طریقمشاهدۀمستقیمومعنایگردآوریاطالعاتراهپیماییاربعیننگاریرا چهاز

کاربردیم.ازاینهایمصورونیزمصاحبه،مشارکتومشاهدهبهآوریفیلموگزارشچهجمع

هاصرفاًشدنباآنرخدادهاست.اینروشمنظر،نوعینزدیکیوورودبهموضوعوحتییکی

مردمروش گرهایتوصیفینیستند. درنظر نوعیتحلیلنیز توصیففتهنگاریرا که چرا ایم؛

انسان امر یک دقیق )فکوهی، است تحلیل یک چنین۱385شناختی، توصیف، بر عالوه .)

کارگرفتیم.رویکردتحلیلیرانیزبه

هایانسانیرادربسترفرهنگواجتماعدرواقعازاینطریقدامنۀوسیعیازاعمالوکنش

هایتحقیقراهپیماییاربعینمطالعهکردیموروشمطالعهکردیم.مارفتاروکنشافرادرادر

دنبالپاسخگوییبهکند.مابههاکمکمیدرمطالعاتفرهنگیورسانهبهتحلیلوتفسیرآن

چشمگیریروبه استقبال با اینفضاهایفرهنگی چرا که است؛اینپرسشهستیم بوده رو

هبوادیانیاازکشورهایگوناگونبودند.کنندگانازسایرمذاویژهآنکهبرخیازمشارکتبه

بهخودجذب دراینفضاچهتولیداتومصارففرهنگیوجودداردکهچنینمخاطبانیرا

کنندکهبرایآورندودراینمدتچگونهزندگیمیدستمیایبهکندومردمچهتجربهمی

می روزشماری راهپیمایی این در مجدد رسیدنحضور برای رویکردهایکنند. از پاسخ، به

نگاریاستفادهکردیمکهبخشیازآندرزیرآمدهاست.شناختیامیکواتیکدرمردمروش
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 1نگاری با رویکرد امیک مردم
برایدرکبهتراینپدیده،ازرویکردامیکاستفادهشد؛چراکهازاینطریقازدرونگروهبه

شناختیاست،هایمردماینرویکردکهخاصپژوهشمطالعۀراهپیماییاربعینپرداختیم.در

عنوانیکهااهمیتفراواندارد.درراهپیماییاربعینبهمنطقمردمدرراهپیماییودرکآن

رفتارهایمهمو فرددرونیوبومی،ویکعضوداخلیکهدرراهپیماییشرکتکردهاست،

بهوضعیت را درواقصورتدقیقتوصیفمیها بهکنیم. محققاناینمطالعهشخصاً عیکیاز

هاپرداختهاست.هاوواقعیتآوریدیدگاهثبتوجمع

 توصیفی از زندگی در راهپیمایی اربعین با رویکرد امیک
 29عصر جاییمی20۱5نوامبر دنبال خیلیبود، استراحتکنیم. آنجا شبرا که گشتیم

کهرویگوشیموبایلنصبشدهبود،درSHealthافزارخستهشدهبودیم.طبقگزارشنرم

رویوساعتپیاده9کیلومترراهرفتهبودیم.بیشاز25قدمبرداشتهوحدود33،988آنروز

موکب۱827 بودیم، جایگاهکیلوکالریانرژیمصرفکرده که رسانی)اسکان،هایخدماتها

ایرسیدیمکارهرنهایتبهساختماننیمهپذیراییوغذا(بهزائرانبودند،مملوازجمعیتبود.د

و بگذاریم را بارهایمان که بودیم جایی دنبال فقط بود. نشده پر هنوز آن دوم طبقۀ که

راهنمایی ساختمان صاحب کنیم. شدیم.استراحت مستقر خالی اندکجای در و کرد مان

نمحلخوابپهنکند.تعدادیپتودروسطگذاشتهبودندتاهرفردیدوتایآنرابرایتعیی

به دیگرموکبتدریجسردمیهوا موادغذاییجلویساختمانو دیگو داشتند.شد. قرار ها

آنهایعراقیدرحالخدمتجوان بعضیاز همرسانیبودندو بازمانسیگارمیها کشیدند.

قیافۀدرشتیهاهیکلوقدوکردیم.یکیازآنهاکمکمیدوستاندرتوزیعامکاناتبهآن

اخالقبودوباافرادداشت،پیراهنبلندمشکیعربیبهتنداشتواهلنجفبود.خیلیخوش

کرد.هواکردورویسرشانپتوپرتمیداخلمحلاسکانکهبیشترایرانیبودند،شوخیمی

قطیککهسردترشدمیانماآمدوازافرادداخل،بازبانعربیدرخواستکردکههرنفرف

ایرانی بیشتر تحویلدهد. را پتویدوم و کند استفاده درنهایتباپتو که اعتراضکردند ها

گفت:هاکهمیترجمۀیکیازایرانی
شه؛خیلیاززائرینجاندارندومجبورنددرهوایگههواخیلیسردمیاینبندهخدامی»

«.آزادبخوابند

 را داخلساختمانپتوهایخود مسنوافراد افراد به را برخیهمجایخود تحویلو

کودکاندادند.شایداینرفتاردرجایدیگریغیرازاینمکانتکرارنشود.

                                                           
1.Emic 
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 1نگاری با رویکرد اتیک مردم
وقایع مطالعۀ به گروه از خارج منظری از باید که چرا شد؛ استفاده نیز اتیک رویکرد از

بااینحال،نیازینبودبپرداختیم.درعینمی اکنشگرارتباطینزدیکومستقیمبرقرارکنیم.

نگریموازمنظریکهبرعنوانیکپژوهشگر،ازبیرونبهوقایعراهپیماییاربعینمیرویکردبه

هاپردازیموواقعیتپایۀعلومارتباطاتاجتماعیاستواراست،بهموضوعراهپیماییاربعینمی

کنیم.راتوصیفمی

کنندهدرراهپیماییاربعینیقتالششدهتابهدنیایدرونیفضایافرادشرکتدراینتحق

هارامطالعهکنیم.کنندازبیرونبنگریموآنهافهممینزدیکشویموبهمعناهاییکهآن

توصیف وقایع با رویکرد اتیک
مسیرایستادهدرمسیرراهپیماییدرحالحرکتبودیم.چندینمترجلوتر،جمعیتزیادیدر

روی نفر چندین عراقی یکموکب کنار در کردند. جلب خودشان به مرا توجه که بودند

عدهصندلی همهدرحالتماشایایپشتسرآنهایپالستیکینشستهو بودند. ایستاده ها

فیلمیازتلویزیونکوچکیبودندکهروییکچهارپایهقرارداشت.برایمجالببودبیشترافراد

مردوزن،ک هلباسعربیبهتنداشتنددرحالتماشایسریالمختاربادوبلۀعربیبودند.

این کنار در و بود سرد کمی هوا بودند. مختار سریال تماشای حال در ایستاده و نشسته

ایستادندوایمیعبورلحظهجمعیت،افراددیگردرحالعبوربودند.گاهیبرخیازافراددرحال

دادند؛جالبآنکهبرخیافرادطوریدرفیلمانداختندودوبارهبهراهخودادامهمیمینگاهی

درحالتماشای سالنسینما گوییدر بودندکهبهاطرافهیچتوجهینداشتند؛ غرقشده

درطولمسیرنیزعکس بازیگرایرانی،هایفریبرزعربفیلمبودندوحسخوبیداشتند. نیا،

گذارینام«مختارثقفی»شدونامچندینموکبنیزبهنامالمختارمشاهدهمیعنوانتمثبه

هایعراقینیزشدهبود.گاهیعکسمختاردرکناردیگرسیاستمدارانعراقیوبرسردرموکب

شد.مشاهدهمی

مصاحبهتوسطمحققانصورتگرفت.38مصاحبهبهرهگرفتهشدکه52دراینتحقیقاز

ثبتشد.اینافرادMAXQDA10افزارهایخبریمعتبردریافتودرنرماازپایگاههبقیۀآن

بندیکرد.غالمرضااباذری،مهدیفضائلی،سیدهایینظیرزائربودندستهتوانباویژگیرامی

حجت برقعی، مهراهللحمیدرضا خلیفه حاج عباسسالمی، هوشیار، مصطفی صغیرا، االسالم

وگوبازائرآمریکایی،شوندگانبودند.همچنینگفتپناهیانازجملۀمصاحبهعزیزیوعلیرضا

                                                           
1. Etic 
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،خیریۀعلیقمهیز،سحاماسماعیلوزهرا۱394وگوبازائرنابینایاربعینزائرانچینی،گفت

هادریافتشد.چاشونیازاسترالیاازخبرگزاری

 های تحقیق یافته
برایآنچهبه کددر مفاهیمنظریطرحیافتهاستخراجعنوانمقولهو از شده، استفاده شدهها

یافتهبهرهگرفتهشده استفادهازاینمفاهیمنظری، درنهایتبا درمراحلاست. هایخودرا

کنیم:گانۀزیرتحلیلوتفسیرمیسه

 جدایی از زندگی روزمره. 1

کنندهدرراهپیماییشرکتزندگیروزمرهدارایخصوصیاتیکموقعیتتثبیتشدهاستو

ازمناسباتزندگیجامعه وواردمرحلۀاربعینبهمحضورودبهچنینفضایی، ایخودجدا

شود.برگزاریاینراهپیماییدرشرایطیاستجدیدیاززندگیبدونساختارومحدودیتمی

روزمره کارهای درگیر افراد زندگیکه از خسته و هستند روزانهشان های فضاییشان وارد

شوند.اینراهپیماییدهروزشاندورمیوارداردواززندگیروزمرهشوندکهوجوهیآستانهمی

صورتکاملاززندگیروزمرهدهدتابهشودواینفرصترابهافرادمیقبلازاربعینآغازمی

واررادرککنند.کندهشوندووجوهآستانه

هدانشجویدکتریمدیریترسانهبودوکاررسمیداشت،بامصطفیباباییکدرمصاحبه

دنباللحاظاجتماعیداشتهباشند،بهایننکتهدریافتشدکهافرادحتیاگرجایگاهمناسبیبه

ایشاندرپاسخبهسؤالنحوۀتعاملکنده شدنازروابطاجتماعیوساختارهایآنهستند.

مردمباهمدراینفضا،توضیحداد:
آیندباهرطبقهاست؛بهاینمعناکههمهمیاستاینسفرواقعاًمصداقجامعۀبیجالب»

کردن.منعراقیپولداردیدمکهزمینجاروکردهاست.کنندبهکمکشرایطیشروعمی
دادهاست.یکنوعچایدرهنداستکهاصالًمخصوصعراقیضعیفدیدمکهماساژمی

هاگویند.مندیدمهندیشود.بهآنچای،ماساالمیپیدانمیهااستوهیچکجایدنیاآن
یابرایمثال،آمریکاییآمدندیکموکبیزدندکهبینزائرهاچایماساالپخش هاکنند.

کنند.خوبهایککاریمیکنند.ازبکهایککاریمیکنند.تاجیکآیندیککاریمیمی
هاهمهنمونۀیکجامعۀایدئال،مدینۀفاضلۀمااست.منمسافرزیاددیدمکهپولخوداین

دهدکهشمابااینرامیرادرراهگمکردهودرراهماندهاستویکنفرپولکلسفراو
یاکسانیکهدرراهمی ایناتفاقاتنمونۀکمکاست. هامانندیکنفردیگربهآنبرگرد.

افتند.بعددانیدهمهخودمیکندکهراهبروند.راهآنقدرسختاستکهشمامیکمکمی
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کسبرود.هیچکند،برایاینکهاینمسیرراحاالیکنفریکهیکنفردیگرراهمکمکمی
«کند.چیزفروگذارنمیازهیچ

 است.۱هابهشرحجدولها،عکسهاازجملهمصاحبههایبرخیدادهیافته

 های دربارۀ مقولۀ جدایی از زندگی روزمره . اسناد، کدها و یافته1جدول 

 جدایی از زندگی روزمره

ف
ردی

 

 سند
کد 

 اصلی
 یافته کد فرعی

 راهپیماییاربعین ۱

 مقاومت
جدایی از 

 زندگی روزمره

 عکس

2 
جداییاززندگی

 روزمره
 عکس

3 
-زنیسینه-مداحی

 2تحرک
 عکس

 عکس 2اوقاتفراغت 4

5 
مصرفغذادرحال

 رویپیاده
 عکس

 عکس اوقاتفراغت 6

 ساله30زن 7

دلیلعشقبهامامحسینمنیکباررفتم.به

ثوابزیادیداردو)ع(وزیارتکربالکههم

 ایخاصونایاباست.همتجربه

 ساله3۱مرد 8

مردمدریکفضایخالیازهرگونهقدرت

ها،فضایمتفاوتیرسمی،خالیازحضوردولت

 کنند.اززندگیروزمرهخودتجربهمی

 ساله3۱مرد 9

قصدمازحضوردراینهمایشبزرگ،نمایش

نوعیسبکزندگیدادنقدرتشیعهوتمرین

هایزندگیروزمرهخاصووارستگیازآلودگی

 است.

 مثابۀ گذراندن اوقات فراغت یا برگزاری مناسک و آیین اهپیمایی اربعین به. ر2

آیابرایگذراندناوقاتفراغتبه»کنندگاندرخصوصسؤالهایبرخیمصاحبۀشرکتیافته

 است.2ولدستآمد،بهشرحجدبه«ایدراهپیماییآمده
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 های مقولۀ اوقات فراغت . اسناد، کدها و یافته2جدول 

 اوقات فراغت

 یافته کد سند ردیف

 2اوقاتفراغت  ۱

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

 عکس

 اوقاتفراغت  2

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

 عکس

3  

-ساله39زن

-فرزند4دارای

 دارخانه

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

نه،اصالًبرایگذراناوقاتفراغتنبایدبهاینسفر

 رفت.

 مصطفیبابایی  4

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

بندی،مناوقاتفراغتندارمکهبخواهمایندردسته

 گونهپرکنم.

5  

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

نه،اوقاتفراغتبهآنصورتنداشتم.ازقبلاوقات

فراغتخودراپرکردهبودمواتفاقاًبهاصراردوستان

 گذاشتم.برایاینقضیهوقت

6  
امیرحسین

 فرهانی

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

نه،بحثاگراوقاتفراغتباشدکهآدمبهجاهایدیگر

امامحسیناستکهالبتهاگررود؛این،بحثعشقمی

هاکمککردندکهماوقتخالیهمداشتیم،مجموعه

بتوانیمبهپابوسیامامحسینوحضرتاباالفضل،امام

 علیبرویم.

7  
حسینحاج

 محمدی

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

هاییکهمسلماًفراغتبهآنمعنا،باتوجهبهسختی

آید...بله،هدفخاصیوجودنمیدارد،قاعدتاًکسی

هاباشد؛نهمنگذرانیوایندارد،نهاینکهصرفاًوقت

کهاینهدفرانداشتموآنبحثبیعتوحضوردر

 اینخیلجمعیتبیشتر...بود

8  
مهدیموسی

 2شعار

راهپیمایی

اربعین/مقاومت/اوقات

 فراغت

 اوقاتفراغتنه.

 

مهدیموسی

 2شعار

راهپیمایی

ربعین/مقاومت/اوقاتا

 فراغت

 برایاوقاتفراغتنرفتیم.
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شوندگانبرایگذراندناوقاتفراغتپایکازمصاحبهشود،هیچطورکهمشاهدهمیهمان

خواستیمداشتندکهاگرمیاینگذاشتهبودندوحتیبرخیچنیناظهارمیبهچنینعرصه

توجهبه2رفتیم)جدولمکاندیگریمیکردنچنیناوقاتیاقدامکنیمبهبرایسپری با .)

ها،شرایطحاکمبرفضایراهپیماییاربعین،برایگذراندنچنیناوقاتیمناسبومساعدیافته

شود:بندیمیصورتخالصهبهمواردزیرتقسیمنیست.شرایطحاکمبه

هایسردوظهرهایگرم+هوایغبارآلود؛وهوایینامساعد؛شبشرایطآب .۱

 حضورانبوهجمعیتوکمبودخدماترفاهی؛ .2

 امکاناتتفریحینامناسبوحداقلی؛ .3

 شرایطسختزندگی. .4

شرکت که دیگری هدف به دستیابی برای میبنابراین دنبال ازکنندگان کردند،

یافتهمصاحبه پیگیریکردیم. را موارد درخصوصسوالهایبرخیمصاحبهشوندگان شوندگان

 بهشرحزیراست:«.روندروندوآیابرایبرگزاریمناسکوآیینمیاربعینمیچرابهراهپیمایی»

شود،برگزارینمازیکیازآدابومناسکیکهدرمسیرراهپیماییاربعینمعموالًرعایتمی

استقبالجمعیتدرنمازجماعتظهروعصربیشتربه جماعتبههنگاماوقاتشرعیاست.

نمازجماعچشممی هایدیگر،دلیلفضایکمموکبهاوبهتدردرداخلبرخیموکبآید.

بههابرگزارمیبیرونآن امامجماعت،نمازراشود. معموالً دلیلگرمایشدیددرهنگامظهر،

باسرعتبیشتریبه درصورتیجامیدرمقایسهبادیگرنمازها معموالً کهنمازدرمکانآورد.

کندوگاهیمجماعتبیننمازهایابعدازآنچنددقیقهسخنرانیمیمناسبیبرگزارشود،اما

پردازند.خوانیمیمداحانبهروضه

عکسیافته از برخی مصاحبههای و زیرها شرح به ذکرشده درخصوصموارد شوندگان

(است.3)جدول

 های مقولۀ مناسک . اسناد، کدها و یافته3جدول 

 مناسک

 یافته کد سند ردیف

۱ 
نماز-مناسک

 جماعت

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت
 عکس

 مناسک 2
/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت
 عکس

 مریماطلسی 3
/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت
 بله،برایثوابشدنبالمناسکوآیینبودیم.
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 مناسک

 یافته کد سند ردیف

4 

-ساله40زن

دارای-متأهل

 فرزند4

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

بیشتربرایمناسکومراسماربعینرفتیم.برایخوشگذرانی

 کهنرفتهبودیم!

 مصطفیبابایی 5
/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

راهپیماییاربعینعالوهبراینکهیکفریضۀعبادیاست،در

عنوانیکفریضهسیاسیهمبهآنها،منبهکنارهمۀاین

 کنم.نگاهمی

 مصطفیبابایی 6
/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

هایآقایموالییصموتیخیلیشلوغاست،گفتمدیدممراسم

شودایشانکدامشبروم.دربینمسیرمعلوممیمنهممی

6ـ5کدامموکباست.وخیلیهمشلوغاست.مندیدمکه

 هزارنفرداخلهستندوجاهمنیستوبیرونهمپراست.

 مصطفیبابایی 7
/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

بندی،مننگاهمعنویدارموانجاممناسک،درایندردسته

 گیرد.بندیجایمیدسته

8 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

هایمختلفمانندنیمۀشعبان،نیمۀتأکیداتیکهرویتاریخ

 أکیدهاییکهدارداربعیناست.هایقدرویکیازترجب،شب

9 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

عبداهللباشدوسعیکردیمقصدمانزیارتوجودنازنینآقاابی

هاییکهمادرروزاربعیناسمآنهمانانجاممناسکوآیین

ایموگذاشتهعبداهللخواندنوزیارتآقاابینامهرازیارت

 طورمسائل.این

۱0 
-حمزهغزنوی

 مشهد

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

برایمامهمایننیستکهوقتیبهآنجابرویمدستمانحتماًبه

رویمسیرضریححرمامامحسینبرسد.برایمافقطآنپیاده

هاهموقتیبهایننجفتاکربالمهماست.خودعراقی

بینند،یکرسند،گنبدراکهمیآیندوبهآنجامییرویمپیاده

 گردند.مهمهمانمانوریاستکهگفتم.دهندوبرمیسالممی

۱۱ 
حسینحاج

 محمدی

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

درواقعهدفمناینبودکهدراینخیلحضورداشتهباشمو

دوستداشتمهاآمدند،رفتموباهماننیتیکههمۀاینآدم

طوربگوییمنوعیباآقابیعتکنمکهاینکهمنهمدرواقعبه

ماهماینراهشمارادوستداریموامیدوارهستیمکهدر

 همینمسیرباشیم.

۱2 
مهدیموسی

 2شعار

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

تجمعیازتشیعدرروزاربعین،روزهایقبلوروزهایبعداز

هابودندراختیاریکجریاندیکتاتوریدبعدازسالآن،شای

هاییکهبهقولمعروف،بهحضرتکهصدامبود.حاالبرایآن

اباعبداهللارادتدارند،بستریمهیاشدهاستکهبیایندو
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 مناسک

 یافته کد سند ردیف

علیه(،اهللباالخرهروزاربعینرابهتأسیازحضرتزینب)سالم

 ند.درآنجاراهپیماییاربعینانجامبده

 زنایرانیواکس ۱3
/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت
 نذرداریم

۱4 
-صارمی

 اصفهان

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت

همچنینآمدیمکهمیتینگسیاسیجهاناسالمراداشته

 باشیم

۱5 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت
 زیارتکربال

۱6 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 مناسک/مقاومت
 دادنروضهونذری

 

شوندگاندرخصوصچراییشرکتدرراهپیماییاربعینبهشرحجدولهایمصاحبهیافته

است.4

 های به دست آمده درباره علت حضور در راهپیمایی اربعین . اسناد، کدها و یافته4جدول 

 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

 فضائلیمهدی ۱
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ماندنراهحقبله.وقتیحسین)ع(همهچیزشرابرایزنده

هادهد،میلیونودینپیامبرعظیمالشاناسالم)ص(می

گونهبرایزیارتششوندتااینعاشقودلباختههمپیدامی

 دلدادگینشاندهند.

2 

سید

حمیدرضا

 برقعی

/اربعینراهپیمایی

 زیارت/مناسک/مقاومت

دبیردومیندورۀکنگرۀشعرعبرات،بااشارهبهظرفیتیکه

رویوزیارتاربعینبرایفرهنگتشیعایجادکردهپیاده

رویاربعیننمونۀبارزشوروشعوراست،گفت:پیاده

 عاشقانکربالاست.

3 

سید

حمیدرضا

 برقعی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

هایحرکتیاینسیلجمعیتبرایزیارتاربعین،ازثمره

 استکهازچهلمینروزشهادتحضرتسیدالشهداآغازشد.

4 

سید

حمیدرضا

 برقعی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

رویآن،نمونۀبارزشوروشعوردرواقعزیارتاربعینوپیاده

 عاشقانکربالاست.
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

5 

سید

حمیدرضا

 برقعی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ازطرفیدیگر،کسانیهمکهموفقبهزیارتاربعین

 روهستند.شوند،باحسوحالمتفاوتیروبهنمی

6 

سید

حمیدرضا

 برقعی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ترینمحصوالتمحتواییمدنظراینشعرنیزیکیازمهم

کمیتهاستوبدینمنظور،بامساعدتاینکمیته،سوگوارۀ

اربعینشهادتحضرت»شعراربعیندردوموضوع

زیارتاربعینو»و«سیدالشهداواتفاقاتتاریخیآن

 برگزارخواهدشد.«رویزائرانپیاده

7 

خانمخیریه

-علیقمهیز

 لبنان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

علیقمهیزهمیکیدیگرازبانوانهمراهکاروانخیریه

سالسنداشت،درگفت47هابهکربالبود.اوکهلبنانی

کرد:وگوباخبرنگاراعزامیمهربهکربالیمعلی،بیان

ام،اماچندینباربرایزیارتامامحسین)ع(بهکربالآمده

رویپیادهزمانبااربعین،درمراسماینباراولیاستکههم

کنموامروزکهاینهمهزیباییرادرمسیرشرکتمی

خورمکهچرازودترازبینم،غبطهمیطریقالحسین)ع(می

 این،دراینمراسمشرکتنکردم.

8 

االسالمحجت

-صغیرا

کارشناس

 مذهبی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

مسیرازهرچیزیبایددراین»ازامامصادق)ع(نقلاست:

اید،ورعداشتهباشیدودرمسیرزیارتکربالکهنهیشده

بایدازخصومتبپرهیزید؛وَالْوَرَعُعَمَّانُهِیتَعَنْهُوَ

هاآدابیاستکهبرایاینسفرذکر)همان(.این«الْخُصُومَۀِ

 شدهاست.

9 

االسالمحجت

-صغیرا

کارشناس

 مذهبی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/قاومتم

درروایاتدیگرهمدربارۀآدابزیارتومسیرکربال،این

دادن،خرجمواردذکرشدهاست:خشوعوتواضعبه

داشتنوامساکدرخوردن،جزءآدابایننفسکرامت

 مسیراست.

۱0 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

رایزنفرهنگیایراندرعراقبابیاناینکهاربعینیکامانت

حسینیاست،گفت:سیرتاریخیزیارتاربعینهموارهبا

دهندۀاینمحوریتمردمرخدادهاستومردمخودادامه

 مسیرهستند.

۱۱ 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

یخیزیارتاربعینهموارهبامحوریتمردمرخدادهسیرتار

 دهندۀاینمسیرهستند.است؛بنابراینمردمخودادامه
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

۱2 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ایعملگونهاباذریتأکیدکرددرزیارتاربعینبایدبه

 دراینمراسمحاضرشوند.کنیمکهسایرینهمبتوانند

 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت
 سازیفرهنگزیارتشدهاست.اربعینموجبغنی

۱3 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بهاینسؤالکهبرایرایزنفرهنگیایراندرعراقدرپاسخ

ویژهزائرانکردنفرهنگزیارتدربینمردموبهنهادینه

ایرانی،چهتدابیریاندیشیدهشدهاست،گفت:فرهنگ

خودنهادینهشدهوهمگیباخودیزیارتدربینایرانیانبه

اینفرهنگاصیلاسالمیآشناهستند،امابایددراین

 امشود.هاییهمانجسازیعرصهفرهنگ

۱4 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

نوعی،رود،بایدبههرزائریکهبهعتباتعالیاتمی

 سازیزیارترادردستورکارشداشتهباشد.فرهنگ

۱5 

غالمرضا

اباذری،رایزن

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

کنندکهاگراباذریگفت:برخیاززائرانباخودفکرمی

هادرزیارتاربعینواردبارگاهامام)ع(نشوندودستشانآن

هاقبولنشدهاست؛بهضریحنرسد،یعنیزیارتآن

 کهاینفلسفهاصالًدراسالموجودندارد.درحالی

۱6 

غالمرضا

اباذری،رایزن

 ایراندرعراق

/اییاربعینراهپیم

 زیارت/مناسک/مقاومت

سمتزیارتامامحسین)ع(حرکتهابههمینکهآن

 کنند،اینخودثوابیبسیارارزشمندوبدونوصفدارد.می

۱7 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

توانیمتعدادمیویبابیاناینکهبرایرعایتآدابزیارت،

خواهیمدرکشورعراقبمانیمرابهحداقلروزهاییکهمی

برسانیم،گفت:برایمثال،اگرقراراستهشتروزدرآنجا

باشیم،تعداداینروزهارابهششروزیاحتیکمتربرسانیم

ایعملکنیمکهفرصتزیارتبرایسایرینهمکونهوبه

 فراهمشود.

۱8 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

مسئولکمیتۀفرهنگیاربعیندرعراق،تصریحکرد:ماباید

نحویعملکنیمکهسایرینهمبتوانندبهاینزیارتبه

 ناشدنیدارد.بیایندواینرفتارثوابیوصف

باخودنگوییمکهحتماًبایدظهرروزاربعیندرحرمامام/هپیماییاربعینراغالمرضا ۱9
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

 )ع(باشیمونمازبخوانیمتازیارتمادرستباشد. زیارت/مناسک/مقاومت

 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

اندکههداشتهمراجعایرانوعراقهمگیبهاینامراشار

زیارتاربعینچندروزقبلوبعدادامهداردونبایداین

 مسئلهرافراموشکنیم.

20 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ترهابرایاینکهدیگرانراحتویادامهداد:خیلیازعراقی

دهندکهازراهدورسالممیبتوانندبهزیارتبیایند،فقط

 فرصتزیارتبهسایرینهمبرسد.

2۱ 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

مابایدایننحوۀفرهنگزیارترادربینمردمنهادینه

 کنیم.

22 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

کنند؛هافرصترفتنبهزیارتراپیدانمیحتیبرخیازآن

کنندکههااززائرانامامحسین)ع(پذیراییمیزیراآن

 ثواباینخدمتکمتراززیارتنیست.

23 

غالمرضا

رایزن-اباذری

 ایراندرعراق

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

تواندزیارتاربعینراهامییمجازیوسایتفعالیتدرفضا

توانیمبهیکزیارتجهانیتبدیلکندوازاینطریقمی

فرهنگرسایحسینیراکهبرخوردارازاستکبارستیزی،

طلبی،مبارزهبااشغالگروزورگواست،بهجهانیانشهادت

 برسانیم.

24 
مصطفی

 مداح-هوشیار

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

هاییکهنظیرتاسوعاوچراباتوجهبهروزهاومناسبت

عاشوراداریم،اربعینقوتگرفتهاستومردماینحماسه

کنند؟یکیازدالیلشایناستکهبهعظیمراخلقمی

 زیارتامامحسین)ع(درروزاربعینسفارششدهاست.

25 
مصطفی

 مداح-هوشیار

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

وهواینامناسببهزیارتامامحسینهابهخاطرآبخیلی

کنیدکهمردمباچهروند،امادراربعینمشاهدهمی)ع(نمی

 گذارند.ایقدمدراینمسیرمیعشقوعالقه

26 

عباس

-سالمی

 مازندران

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

رویاربعیندرروحیهورگذاریپیادهسالمیبااشارهبهاث

ایمانجوانان،خاطرنشانکرد:وقتیدراوجامکانات،پیاده

روند،یکخودسازیالسالممیبهزیارتامامحسینعلیه

دهدوحداقلایناستکهمرتکبدرونیدرآنانرخمی

 شوند.گناهنمی

خاطرعشقبهامامحسین)ع(وزیارتکربالکههمثواببه/راهپیماییاربعین ساله30زن 27
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

 ایخاصونایاباست.زیادیداردوهمتجربه رتزیا/مناسک/مقاومت

 ساله30زن 28
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ایاستکهآیند؛زیرااینتجربهبهعشقامامحسین)ع(می

مسیرتوانآنرالمسکرد.خودباغیرازاربعیننمی

دلیلاینکهبهعشقرسیدنبهکربالاست،راهپیماییبه

فضایمعنویبسیارباصفاییدارد.مردمبرایدرکوتجربۀ

 آیند.اینفضامی

 ساله30زن 29
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت
 برایزیارترفتم.

 ساله3۱مرد 30
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت
 عالوهبرمیلبهزیارت،یکنوعکنجکاویموجبشدبروم.

 ساله3۱مرد 3۱
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بودنراهکربالموجبشدهبودهاخفقانبستهازطرفیسال

 ایبهزیارتکربالداشتهباشند.مردماحساساتفروخورده

 ساله3۱مرد 32
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت
 رفتنبود.فقطیکحسزیارت

 ساله3۱مرد 33
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ایکهبهزیارتهامؤثربودند،اماآنمیلفروخفتههمۀاین

 کرد.ایایجادمیالعادهاربعینوجودداشت،کششفوق

34 
محمدحسین

 محقر

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

چراییحضوردرراهپیماییاربعیننخست،فضیلتزیارت

امامحسین)ع(درروزاربعیناست.دوم،حضوردرجمع

عاشقاناربابوسوم،اعتقادبهترویجفرهنگشیعهو

افزایششوروشعورحسینی،واتصالبهلشکرحضرت

 الزمان)عج(.صاحب

35 
محمدحسین

 محقر

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

همۀخیراینسفر،ازسختیودشواریراهتاپذیراییو

استراحتودرنهایتزیارت،ازعنایاتخداونداستوجز

 خاطرۀشیرینوآسمانی،چیزیندارد.

36 
محمدحسین

 محقر

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

رشیعهومحبقطعاًزیارتوپابوسیارباب،جزءاعتقاداته

امامحسین)ع(استوقطعاًبهتبعیتازحضرتزینب

بیتدراربعینوفضیلتاینزیارت،ما)س(وحضوراهل

 کنیم.عنوانذرۀناچیزیشرکتمیهمدراینموج،به

37 
محمدحسین

 محقر

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

مطرحنیست،درمسیرزیارتامامحسین،تنهامطلبیکه

بحثجانومالاست.ترسدراینمسیربرایعاشق

 معنااست.زیارتوامامحسین،بی

 تأثیرنیست.درعیناینکهعالقۀشخصیبهزیارتبی/راهپیماییاربعینمحمدحسین 38
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

 زیارت/مناسک/مقاومت محقر

 مصطفیبابایی 39
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

نگاهمن،نگاهمعنویاست.منحتماًبهعشقزیارتوبهاما

 روم.عشقامامحسیندارممی

 رضامهربان 40
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

شدوازطرفی،دریکفضایخاصبهحرممنتهیمی

خواستسیمآنوصلباشدوبرایزیارتورفت.میمی

 ،برایمثالاینکه...هاواردحرمشود.بلهامثالاین

 رضامهربان 4۱
/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

همروایتاستکهاگرکسیدراینمسیردرپیدرزیارت

 امامحسین)ع(آسیبببیند،بردهاست.

42 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

اینکهسفارششدهکهاربعینبهواینکهچرارفتیم.یکی

عبداهللبرویدوزیارتاربعینراآنجابخوانیدوزیارتآقاابی

اصلزیارتاربعین...یکیازاعمالروزاربعین،خواندن

نامۀاربعیناستکهاگردرکربالخواندهشودبهترزیارت

کههایمؤمناستودومایناستوازآنطرفازنشانه

یمکهسالیدوبارپولدارهایشمابهزیارتآقاروایتدار

 بارفقرایشمابروند.عبداهللبروندوسالییکابی

43 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

سالهنوز۱400اینآقاکیستکهاینهمهآدمبعداز

 روند.دارندبهزیارتشمی

44 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

عبداهللوجودرفتنبهزیارتآقاابیروایاتیدرموردقضیۀپیاده

هابهاندهرهفتهشبدارد؛اینکهعلمایقدیمهمرسمداشته

رفتندواینکههرقدمیکهمؤمنبرایعبداهللمیزیارتآقاابی

 دارد،چهارزشیدارد.عبداهللبرمیابیرفتنبهزیارتآقا

45 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بهاندازۀهرموییکهبربدناووجوددارد،چقدرثواببهاو

شودوسفارشاتاکیدیکهبرایزیارتآقامترتبمی

کشدوسومیوعبداهللشدهاست،انسانرابهآنسمتابی

هایمختلفمانندنیمۀشعبان،حاالتأکیداتیکهرویتاریخ

هایقدروجودداردویکیازتأکیدهاییکهنیمۀرجب،شب

 دارد،اربعیناست.

46 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

باحزنواندوهرویدعبداهللمیفرمایندزیارتآقاابیزیرامی

 بروید.

شماهرجوریکهبروی،سختیراکنارآنخوابیدهاستو/راهپیماییاربعیناالسالمحجت 47
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

-رضاسلیمی

 کاشان

عبداهللوکند،زیارتآقاابیآنچیزیکهکارراآسانمی زیارت/مناسک/مقاومت

 السالم(است.زیارتائمۀهدی)علیهم

48 

االسالمحجت

-سلیمیرضا

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

دهدوتلویزیونتبلیغاتزیادیدرمورداینقضیهنشانمی

 کنند.عبداهللواربعینراتبیینمیزیارتآقاابی

49 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

هاشوندوبعضیراغبمیهابهاینقضیهخبمسلماًخیلی

هاییکهشودوپذیراییگویندخرجسفرمانکمترمیهممی

دهندازنظرمخار،جکنندوکارهاییکهانجاممیآنجامی

 کنند.روندوآقارازیارتمیصرفهاست.بهایندلیلمیبه

50 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

جوریتبلیغکندکهمردمواقعاًاولاینکهآدمسعیکندیک

برایخداورضایخدابروندوبعدواقعاًبهزیارتآقا

 عبداهللبروند.ابی

5۱ 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بیشترایشدهاستکهمردمگونهاالنمتأسفانهتبلیغاتبه

روند،روندوازآنطرفهموقتیمیتحتتأثیرجومی

 روند.زیارتگنبدوگلدستهمی

52 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

هااینقسمتعمدۀقضیهاستکهبرایمثال،خیلی

داتیالحرمینراببینند،فالنراببینند.ماتأکیروندبینمی

روید،درکهازعلماداریمکهوقتیشماداریدبهزیارتمی

خوانیمکهبینزندهومردۀشمازیارتآقاامامرضامی

 فرقینیست.

53 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

طوریاست،یعنیواقعاًداریمامامرضارازیارتوقتیاین

 زنندهاست.هاکمیگولیمواینگنبدوگلدستهکنمی

54 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

باریاستواگرکسیزیراسفربسیارسختومشقت

طورقضایایآنبرودباالخرهپشتپردۀخاطراینبخواهدبه

 خوابیدهاست.عبداهللبرایطرفقضیۀآنزیارتآقاابی

55 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

همهدوستداشتندیکثوابمضاعفبرثوابزیارتهم

عبداهللبودکهآنکردنبهزائرآقاابیببرندکهآنهمکمک

 هممقامباالییدارد.

56 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/اربعینراهپیمایی

 زیارت/مناسک/مقاومت
 روند.روندوبرایزیارتمیشنیدهبودیمپیادهمی
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

57 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بهتریازمردمداریمباایندوسهسالاخیرشناخت

شودودوستداشتیمیکسفرپخشیکهازتلویزیونمی

 یم.زیارتیبرو

58 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

عبداهللباشدسعیکردیمقصدمازیارتوجودنازنینآقاابی

هاییکهمادرروزاربعیناسموهمانانجاممناسکوآیین

ایموعبداهللگذاشتهخواندنوزیارتآقاابینامهآنرازیارت

 مسائل.طوراین

59 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

عبداهللوبحثقبالًعرضکردیمکهبحثزیارتآقاابی

عبداهللآمدهاست،مارابسیارروایاتیکهدربارۀزیارتابی

 تهییجکرد.

60 

االسالمحجت

-رضاسلیمی

 کاشان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بیشتردوستدارماگربخواهمزیارتیبروم،دوبارهبا

 دوستانطلبهبروم.

6۱ 
-حمزهغزنوی

 مشهد

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

خواهدتفریحیبرودیاآنسفرهمبرایمثال،آدممی

خواهیبروی،سعیزیارتی،بههمینامامرضاکهمی

 ستارهبگیری.ارهبگیری.هتلپنجکنیهتلچهارستمی

62 
-حمزهغزنوی

 مشهد

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

ازطرفبزرگانتوصیهشدهاستکهزیارتاربعینترک

 نشود.

63 
-حمزهغزنوی

 مشهد

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

هایخودشنیدیمکهاینزیارتبهچهمااززبانرفیق

 صورتاست.

64 
امیرحسین

 فرهانی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

دهد؛یعنیراهپیماییاربعینکالًدیدمارابهزیارتتغییرمی

ایکهاالنماحاصلکردیم،ورایهمۀآنواقعاًآنتجربه

سفرهاییبودکهمنرفتم؛زیراشمابافرهنگحسینیبیشتر

خدمت،ایثار.واقعاًمردمکشورعراقشوید،فرهنگآشنامی

ودلازرغماینکهافرادضعیفیهستندواینکهباجانعلی

کنند،حتیثواباینکارخودزائرانامامحسینپذیراییمی

 دانند؛واقعاًتجربۀخوبیاست.رابیشتراززیارتمی

65 
امیرحسین

 فرهانی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

رود.نهاگربحثاوقاتفراغتباشدکهآدمبهجاهایدیگرمی

اینبحثعشقبهامامحسیناستکهالبتهاگرخالیهم

هاکمککردندکهمابتوانیمبهپابوسیوداشتیم،مجموعه

 زیارتامامحسینوحضرتاباالفضل،امامعلیبرویم.

نهحقیقتاًآنبحثاینبودکهمابهکربالبرسیموزیارت/راهپیماییاربعینامیرحسین 66
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

 کنیموبرایمثال،روزاربعینآنجاباشیم. زیارت/مناسک/مقاومت فرهانی

67 
حسینحاج

 محمدی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بله،ماجایدیگرزیارتینرفتیم؛همانزیارتآقا

آنجااقامتامیرالمؤمنینرفتیموبعدازیکیدوروزکه

 رویشدیم.داشتیم،واردمسیرپیاده

68 
مهدیموسی

 2شعار

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

دلیلاینکهزمانرفتنمابهحجوزیارت،دقیقاًمصادفبه

 هابودیم.رویبچهبااربعینبودومادراتوبوسشاهدپیاده

69 
مهدیموسی

 2شعار

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

نوعی،اصلماجرایآنکههمانبحثنیاز.یعنیبیشتربه

هاییکهحاالدرالسالم(وآنبحثخودامامحسین)علیه

آنفضاهاباشد،اصلموضوعزیارتوحاالتمرینیبرای

 وضعظهوراینواقعاًبرایمنجالببود.

70 

یاسر

-حسینیشاه

 کرمانشاه

/بعینراهپیماییار

 زیارت/مناسک/مقاومت

اصالًهرجاییباشد،ائمهعشقاست.منامامحسینرااز

امامرضاگرفتم.امامرضاموجبشدمنبیایمامامحسین

 رازیارتبکنم.برایچندمینبارتوانستمخودرا...

7۱ 

خادمجوان

ترک

 استانبولی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت
 زیارتدراربعینزیارت.

72 

-ابوحسن

دارموکب

 عراقی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

آیند،ازهمۀگفت:تمامزواریکهاینجابرایزیارتمی

کنیم.خیالهاخدمتمیکشورهایدنیاهستند.مابهآن

هاهمهازبرکتحسیناست،هاازمااست؛ایننکنیداین

هدراینمواکببهزوارامامحسیناینوظیفۀمااستک

هاییکهوجوددارد،ازبرکتامامخدمتبکنیم.همۀاین

 حسیناست.

73 
-محمد

 نوجوانعراقی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت
 زیارتاالمامحسین)ع(وشهدا

74 
-صارمی

 اصفهان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

بهساحتحضرتاباعبداهللالحسینوهمهمعرضارادت

 عرضتسلیتبهحضرتزینب

75 
حمیدرضا

 صحراییان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

اربعیناولینباریبودکهحاالدرخدمتشمابودیم.باهم

ها،برایمنیکرفتیم،اماهدفاصلیقبلزیارتواین

بودوبرایاینکهامامزماندادنقدرتشیعهلشکرکشیونشان

خواهدظهورکند،نیازبهیکقدرتوکسیداردکهوقتیمی

بهاوکمککند.امامزمانتنهاباشد،دوبارههمانامامحسین

 رود.شودومیکشندوتماممیشودکهاورامیقبلیمی
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

76 
حمیدرضا

 صحراییان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

خاطرهمینهدفاصلیمناینبود.قبلنیروییباشد.بهباید

 هااصالًهدفاصلیمنهمیناینگزینهبود.اززیارتواین

77 
حمیدرضا

 صحراییان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

حاالدرکنارآنبهزیارتهمرفتیمکسانیدیگرراهمآنجا

ترینخوبیبود،امااصلیبود.چیزهایدیدیم.جومعنوی

هدفمناینبودکهامامزمانبهکلدنیانشاندادهشودو

امامحسینشناختهشود؛زیراامامزماناولینسخنانیکه

فرمایدجدمنفرماید،بهنقلازامامحسیناست.میمی

 ها.سریداستانامامحسیناستویک

78 
حمیدرضا

 صحراییان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

پردۀایناولینگزینهآن،عشقبهامامحسیناست،اماپشت

سریاتفاقاتدرحالرخدادناست.نظرمنیکمسئله،به

هاداردبینیم.ایندستهاییوجودداردکهمانمییکدست

داندکند؛یعنیطرفنمیدفعهجمعمیهمۀمردمرایک

آید.خودمنتایکماهقبلاماداردمیآید،برایچهداردمی

سریدانستمقضیهچهبود،یکازاینکهبیایم،اصالًنمی

تدریججذبشدم.سریاتفاقاتدیدم.بهویدیوهادیدم.یک

پرسیددفعهآمدم؛دوماهقبلاینکهبیایم،اگرکسیمییک

دهدگفتماصالًسنمناجازهنمیخواهیبروی،میکربالمی

حداقلبایدچهلسالداشتهباشمکهبهکربالیی،جایی،و

خاطرهمین،دفعهشد.بهزیارتمعنویچیزیبروم،امایک

نظرمنایناستکهیکبارهاست؛زیرامندرآناردوگاهی

گفت:منتادوروزقبلآنهابودیم،دیدمطرفمیکهبابچه

تاد.آنشخصدفعهاتفاقیافخواستمبیایم.یکهمحتینمی

 سمتکربالآمدهبود.بایککارتملیبهمرزو

79 
حمیدرضا

 صحراییان

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

زیارتبود،اماهدفاصلیاینبودکهمنیکیازآنچند

سازظهوررومومقدمهمیلیونآدمیباشمکهدارممی

باشم؛یکنخودشوم؛یعنیمنهمیکنفرازآنافرادمی

 درآنآشبیندازمکهبگویممنهمسهیمهستم.

80 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

خاطرهمانفضایجوامسالکهدفعۀدومبود.دفعۀاول،به

خواستیم.باالخرهکسینیستهیئتورفاقتیبودکهمی

 کهزیارتکربالرادوستنداشتهباشد.

8۱ 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

کربالراهمهدوستدارندبروند.زیارتراهمهدوستدارند

شودوبروند.دراربعینآنموعدیاستکههمتأکیدمی
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

گویند؛هامیهمارزشیواثریدارد؛هماناثریکهبچه

مامحسینوشودوابرایمثالسراینکهشیعهشناختهمی

معرفیامامحسینوپسازآن،امامزمانخودراباامام

کند.باالخرهپختگیکهدرسفراولپیشحسینمعرفیمی

 آمد،سببشدسفردوماتفاقبیفتد.

82 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

وزگویماگرهدفزیارتبود،اصالًچرااربعین؟چرارمی

خاطرهماناثر،اتفاقیقراردیگرنه؟دلیلایناستکهبه

 استدرآنبیفتدودرآناتفاقتأثیریایجادشود.

83 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

حاالبرایمثال؛منهمدرآناثرسهمداشتهباشمکه

دیدههدفراهپیماییعظیمحتیدرحدیکنفرآدمهم

شدناست،همینکهخودمندراینفضاباشم،بتوانم

گویمآناثردیدهشود،مؤثرواقعشوم،همینکهمی

نوعیهمارضایتمایالتخودآدماست؛یعنیواقعاًبه

توانیدبایکسالمازراهدور،بگوییدمناالنزیارتنمی

 کردموسبکشدمواالنحالتخوبیدارم.

84 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

فضایآنهنوزآنقدرکاملشکلنگرفتهاستکهبگوییمهمه

نامۀنوعکاالیفرهنگیباشد،ولیاالنبرایمثال،زیارت

اربعینوچیزهاییکهمربوطبههمینزندگینامهوچیزهایی

ازسریکهمختصهمانزمانباشد،بیشتراست،یک

طورهاهمهستندمانندکتاب،جزوه،احکامواینپایگاه

کنندیابراینمونه،مبلغانیکهدراینچیزهاراتوزیعمی

کنندواینهایخاصصحبتمیسریمکانزمینه،دریک

کارها.بخشیازیککاالیفرهنگیاگربخواهیمدرنظر

هاهایرانیهاییباشدکهاوسخنرانیبگیریم،شایدآنهیئت

نوعیراهانداختند؛برایمثال،خودحاجآقاپناهیاندراینبه

کندیامداحاندیگردراینزمینهفعالهستند.زمینهکارمی

اندازد.شایدآنایندرمسیر،یکسبکزندگیراجامی

شویم،برایمابولدترچیزهاییراکهراحتازکنارآنردمی

 کند.کرسانۀفرهنگینقشایفامیعنوانیکندوبهمی

85 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

کردند؛همانشناختفقطدرهمینحدبودکهتعریفمی

کنی،بعدیکعجایبیکهدیدیم؛یعنیاینکهزیارتمی

شوی.جمعیتزیادیآنجاهستند.بعدحسابیپذیراییمی
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 زیارت/ مناسک

ف
ردی

 

 یافته کد سند

کنندایناستکهحسابیآنرابولدمیایکهخیلیمسئله

گذارند.شویم؛اینکههمهجورهبرایتومایهمیپذیراییمی

هاییکهایناتفاقاتچیزهاییبودکهدرذهنمنباتعریف

 شنیدهبودم،شکلگرفت.

86 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

لیکزیارتکربالباشدوگویمهمینبرایاینکهاواولمی

تربودهماینکهدرجمعها.چونهمسنمنپاییناین

 دوستانورفقاکهبرویموببینیمفضاچگونهاست.

87 
امیرحسین

 نصرتی

/راهپیماییاربعین

 زیارت/مناسک/مقاومت

هایهیئتی،دوستاندفعۀاولبودکهبلهبیشترهمانبچه

رتامامحسین،دفعۀدومهمبهرفتیموآنشوقوشورزیا

خاطرهمانشوروشوقدفعۀاولبود؟کهمثالًیکبار

 بینیکهاثردارد.رفتیزیارتکردیودوستداریومی

 

منظوربرگزاریمناسکوآیینازتواندریافتکهبیشترافرادبههامیبندییافتهدرجمع

تأکیددارندکههدفشانازشرکتدرراهپیماییکنندوجملهزیارت،دراینمراسمشرکتمی

بنابراینمی اوقاتفراغتنیست؛ بهاربعینگذراندن را اربعین راهپیمایی برگزاریتوان مثابۀ

کنندگانداردوبهدورازمناسکوآییندانست؛مناسکوآیینیکهریشهدراعتقاداتشرکت

بهدخالت تشریفاتی و دولتی بهای مردمی میصورت اداره و نهاده بهنا زیر بحث در شود.

پردازیم.شواهدیازمناسکاربعینمی

 مقاومت در برابر زندگی روزمره. 3

ایم.شدهاست،پرتشدهکندکهمابهدرونجهانیکهبافناوریاحاطههایدگرچنینبحثمی

ستکهانساناصیلخودگویدبلیوآن،جاییااگرازویبپرسیدآیاراهمفریوجوددارد،می

ازجریانجهانجدامی خواهد،بردوآنچهمیکندوازفرجۀآزادیعملخویشسودمیرا

زندگیروزمره،یکیازجلوهانجاممی هایجهانفناورانهاستوگاهیفردرادرچنبرۀدهد.

تحملدهوغیرقابلهاآزاردهنرسدکهاینگرفتاریکند،وزمانیفرامیهامحدودمیگرفتاری

اندیشندوازآورندوبهراهگریزیبرایرهاییخویشمیهابهمقاومترویمیشوند.انسانمی

نظرماوبراساسرویکردترنر،راهپیماییاربعینچنیناستوهمینراهگریزاست.راهپیمایان

شود؛گوییهانمینکنندکهکسیمتوجهشرایطاجتماعیسابقآنحویبرخوردمیاربعینبه

طورکهگفتهشد،راهپیمایاناند.همانهابرایرفتن،برایرسیدنبهمقصدمشخصیآمدهآن
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هاتوانازاینحیث،یکدستیوعدمتمایزرابینآندارایپوششراحتیهستندومعموالًمی

آن ازآنچهبهمشاهدهکرد. میشهاوتعلقاتگذشتهیادمیعنوانموقعیتها شوندوود،جدا

تجربه در هم با جامعهافراد، کامیونیتاسیا عمیقاز )جماعتایمتفاوتو شریکواره واره(

واره،خروجازهنجارهایزندگیروزمرهوحسرهاشدگیازهستند.شرطزندگیدرجماعت

آناست.

به اربعین راهپیمایی در مؤلفه مؤلفهچندین عنوان یا روزمره زندگی برایهای قدرت،

مؤلفه این و است مشهود عکسراهپیمایان و راهپیمایان با مصاحبه در تحلیلها، شدههای

انداز:نیروهایامنیتی،ترس،شغل،طبقه،قانون،اند.برخیازاینمفاهیمعبارتاستخراجشده

دلیلوبههایینظیرقدرتوگفتمانمهمهستندخشونت،دولتو....درمطالعاتفرهنگیواژه

برخیمؤلفه با بهتالقیچارچوبنظریمطروحه آن از دستیابیبهعنوانکدیبهها، منظور

مییافته محسوب اجزایی از دولتیکی مثال، برای کردیم؛ استفاده تولیدکنندۀها که شود

کند.ازاینواژهدرکدگذاریبهرهجستیم.قدرتاستوزندگیروزمرهراتقویتمی

ها،مفاهیممرتبطبازندگیروزمرهیاقدرتدرهاومصاحبههایبرخیعکسیافتهبراساس

 (است.5چارچوبنظریمطروحهدرراهپیماییاربعینبهشرحزیر)جدول

 های مربوط به مقولۀ قدرت . اسناد، کدها و یافته5جدول 
 قدرت

 یافته کد سند ردیف

 دارهستم.خانه قدرت/راهپیماییاربعین ساله30زن ۱

 قدرت/راهپیماییاربعین ساله3۱مرد 2

مردمدریکفضایخالیازهرگونهقدرترسمیو
ها،فضایمتفاوتیاززندگیخالیازحضوردولت

 کنند.روزمرۀخودراتجربهمی

 قدرت/راهپیماییاربعین ساله3۱مرد 3

دادنقصدمحضوردراینهمایشبزرگ،نمایش
وتمرینیکنوعسبکزندگیخاصوقدرتشیعه

 هایزندگیروزمرهاست.نوعیوارستگیازآلودگی

 نیروهایامنیتی 4
/قدرت/راهپیماییاربعین

 نیروهایامنیتیدولتی
 عکس

5 
محمدحسین

 محقر

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

بهلطفامامحسینونیروهایامنیتیباایجاد
بسیارزیادی،شرایطخیلیخوبیفراهماستامنیت

 وجایهیچنگرانیندارد.

6 

-ساله40زن
دارای-متأهل
 فرزند4

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

کردندامنیتنیروهایعراقی،حشدالشعبیسعیمی
 زائرینرابرقرارکنند.
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 قدرت

 یافته کد سند ردیف

7 
-حمزهغزنوی
 مشهد

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

 هاهمزیادسختنیست.هایآنبازرسی

8 
حسینحاج
 محمدی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

 حشدالشعبی

9 
نیرویحفاظتی
 سرایاالخراسانی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

 نیروهایحفاظتیسرایاالخراسانی

۱0 
-ابوحسن

 دارعراقیموکب

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

پرچمداخلموکبمتعلقبهنیروهایحشدالشعبی
است؛همانبسیجمردمیعراقکهدرمبارزهبا

 داعشهستند.

۱۱ 
حمیدرضا
 صحراییان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

 نیروهایامنیتیبود.

۱2 
یرحسینام

 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 نیروهایامنیتیدولتی

همنیروهایامنیتیخودعراقیبودند،هماینکه
 کردند.وآمدمیبالگردهادرخودشهرکربالمرتبرفت

 
 ساله3۱مرد

/قدرت/راهپیماییاربعین
 ترس

ترسم،امادرهمانحالیکاتصالاحتماالًکمیمی
 بخشاست.ائمهوجودداردکهآرامشقویبهماو

۱3 
خانمفاطمه
 ساداتحسینی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 ترس

رومدیگربهدانم.وقتیمیشایدبترسم،ولینمی
 کنم.چیزیفکرنمیهیچ

 خانمساراباقی ۱4
/قدرت/راهپیماییاربعین
 ترس

 کنم.دانم،ولیاحساسترسمینمی

۱5 

-مجیدعباسی
فورتفرانک

 آلمان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 ترس

 کنمبرایمنوجوددارد.عمالًاحساسمی

 ساله30زن ۱6
/قدرت/راهپیماییاربعین
 شغل

 دارهستم.خانه

۱7 
حسینحاج
 محمدی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 شغل

 بندهکارمندهستم.

۱8 
مهدیموسی

 2شعار

/قدرت/راهپیماییاربعین
 شغل

 هستم.کارمند

۱9 
-صارمی
 اصفهان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 شغل

 دراصفهانکارمنداستانداریهستم.

20 
-مجیدعباسی

 فرانکفورتآلمان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 شغل

 درکارعکاسیهستم.

 ساله3۱مرد 2۱
/قدرت/راهپیماییاربعین
 دولت

بودنراهکربالموجبهاخفقانبستهازطرفیسال
ایبهزیارتکربالشدهمردماحساساتفروخورده
 داشتهباشند.
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 قدرت

 یافته کد سند ردیف

 ساله3۱مرد 22
/قدرت/راهپیماییاربعین
 دولت

مردمدریکفضایخالیازهرگونهقدرترسمیو
ها،فضایمتفاوتیاززندگیخالیازحضوردولت

 کنند.روزمرۀخودراتجربهمی

23 

-ابوحسن
موکبدار
 عراقی

/قدرت/اربعینراهپیمایی
 دولت

هرحالدانماماشهیدبههانمیبله،البتهازخودآن
ایدرعراقنیستکهداغدارنباشدوخیلیخانواده

همدوستداردولتایرانهستندایرانیراواقعاً
 دانند.پرستند،قدرمیمی

24 
مهدیموسی

 شعار

/قدرت/راهپیماییاربعین
 دولت

 یراندرعراقاباذریرایزنفرهنگیا

25 
علی،کودک

 عراقی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 طبقه

 العشرآلابراهیم

 مصطفیبابایی 26
/قدرت/راهپیماییاربعین

 طبقهاجتماعی/طبقه

ایدانشگاهآزادمندانشجویدکترایمدیریترسانه
 اسالمیواحدسمنانهستم.

27 

-ساله48مرد
کارشناسی

 ارشد

/قدرت/راهپیماییاربعین
 قانون

 هایاسالم،رعایتنظموقانوناست.یکیازپیام

 مصطفیبابایی 28
/قدرت/راهپیماییاربعین
 قانون

 منهیچسفرغیرقانونینداشتم.

29 
-حمزهغزنوی
 مشهد

/قدرت/راهپیماییاربعین
 قانون

فرمانخوباست،ولیلحاظدستهابهآنرانندگی
 کنند.خاصیرارعایتنمیلحاظقانونی،قانونبه

30 
-حمزهغزنوی
 مشهد

/قدرت/راهپیماییاربعین
 قانون

توانیبروی،حتماًقانونیباشد،مثالًازکداممرزهامی
توانیپروازمستقیمچطوریبروی؛آنبعدهاکهمی

 بگیری؛مثالًبرویبهنجف.

3۱ 
امیرحسین
 فرهانی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 قانون

گذرنامهداشتیمقانونیبود؛ویزاداشتیم؛ازآنبله،
 طرفهمکهماشینسوارشدیمو....

32 
امیرحسین
 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 قانون

 پاسپورت

33 
امیرحسین
 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 قانون

هماندفعۀاولکهگذرنامهراگرفتیم،کارهای
 دادیم.هاراانجامگذرنامهواین

 ساله30زن 34

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

 گذرنامهگرفتیم.

 ساله3۱مرد 35

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

معموالًاینسفرهماهنگیخیلیزیادینیازندارد.
 منخیلیفوریگذرنامهگرفتموویزاگرفتمورفتم.
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 قدرت

 یافته کد سند ردیف

36 
-ساله۱5خترد

 آموزدانش

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

امورفتنباهواپیماوبرگشتنازراهمنیکباررفته
 زمینی

 باگذرنامه.

37 
محمدحسین

 محقر

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

هواپیماومعموالًباگذرنامهوویزایرسمیعراق،با
 ام.زمینیمشرفشده

38 

-ساله40زن
4دارای-متأهل

 فرزند

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

ماچهارنفربودیمکهیکنفرگذرنامهداشتوسه
نفربقیه،دقیقۀنودسریعگذرنامهوویزاگرفتیمو

نامکردیموبرایگرفتنبلیترفت،اینترنتیثبت
 موقعبرگشت،زمینیازمرزمهرانگذشتیم.

 مصطفیبابایی 39

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

هیچسفریراهمبدونویزانرفتم؛یکجاییهمکه
 شد.ویزالغومی

 خانمساراباقی 40

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

هایخودرادادیمومدیرگروه،گذرنامهمنوایشان
 بقیۀکارهایماراانجامداد.

4۱ 

االسالمحجت
-رضاسلیمی
 کاشان

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

 دوبار،آنهمباپاسپورترفتیم.

42 

االسالمحجت
-رضاسلیمی
 کاشان

/قدرت/راهپیماییاربعین
تشریفاتانجام/قانون

 دولتی

 درهردوبارکهرفتیم،گذرنامهداشتیم.

43 
-حمزهغزنوی
 مشهد

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

ام؛یعنیویزاگرفتیم.گذرنامهراهرسالگرفته
کند؛گذرنامۀآن،یکمقدارسهولتهمایجادمی

خواستمبروم،کهمی۱394برایمثال،منسال
امرابهصبحبهادارۀگذرنامهرفتمتاظهرگذرنامه
شدهمندادند.ویزاهمازطریقدفاترمشخص

 گرفتم.

44 
مهدیموسی

 2شعار

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

نامخاصیانجامندادیم؛همانبحثویزاواهللماثبت
چندسالگذشتهبودواینکهحرکت،ماغالباًاالندر

 رویمسمتمرزچذابه....می

45 
حمیدرضا
 صحراییان

/قدرت/راهپیماییاربعین
انجامتشریفات/قانون

 دولتی

 گذرنامهکهرفتیم،گذرنامهراگرفتیم.

مردمدریکفضایخالیازهرگونهقدرترسمیو/قدرت/راهپیماییاربعین ساله3۱مرد 46
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 قدرت

 یافته کد سند ردیف

ها،فضایمتفاوتیاززندگیحضوردولتخالیاز زندگیروزمره
 کنند.روزمرۀخودتجربهمی

 ساله3۱مرد 47
/قدرت/راهپیماییاربعین

 زندگیروزمره

دادنقصدمحضوردراینهمایشبزرگونمایش
قدرتشیعهوتمرینیکنوعسبکزندگیخاصو

 هایزندگیروزمرهاست.نوعیوارستگیازآلودگی

48 
-هسال۱5دختر

 آموزدانش

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

 آموزسالهدانش۱5دختر

49 
محمدحسین

 محقر

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

34شناسی،لیسانسجامعهمحمدحسینمحقر،فوق
 ساله

50 

-ساله40زن
دارای-متأهل
 فرزند4

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

 ساله،متأهلودارایچهارفرزند40زن

 مصطفیبابایی 5۱
/قدرت/راهپیماییاربعین

 زندگیروزمره
 بله،درشهرداریتهرانمشغولبهکارهستم.

52 
امیرحسین
 فرهانی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

،دانشجویکارشناسیارشد،رشتۀ۱357متولدسال
 فقهوحقوقاسالمی

53 
موسیمهدی

 2شعار

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

 کارمندهستم.

54 
جوانمهرفروش

 عراقی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

درمسیرحرمامامحسین)ع(دوجواندستفروش
 فروختند.عراقیمهروتسبیحمی

55 

غالممرتضی
کراچی-شیخ

 پاکستان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

 غالممرتضیشیخازپاکستانشهرکراچی.

56 

غالممرتضی
کراچی-شیخ

 پاکستان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

وضعیتشیعۀپاکستاناالنمتوسطاستکهالبته
هاکارآید.االنآنجاعلماهستند.آنکمپایینمیکم
هاداعشکنندکهاینوضعیتباالبرود،ولیاینمی

کنندکهاینآیندوکاریمیواینکهتروریستمی
 وضعیتپایینبرود.

57 

-مجیدعباسی
فرانکفورت

 آلمان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

منمجیدعباسیهستمودرفرانکفورتآلمان
 کنم.زندگیمی

58 
حمیدرضا
 صحراییان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

یانهکهدرآمدخاصیندارم؛مگراینکهازاینماه
کارهایکوچکدانشجویییابرایمثال،یکسری

طورچیزهاکارهاییکهبرایطرحسؤالوازاین
دهیم.اینکارباشدکهبرایمدرسانداریمانجاممی
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 قدرت

 یافته کد سند ردیف

دهندتقریباًباشد،باآنچیزیکهخانوادهبهمنمی
 شود.مانمیماهیدویست،دویستوپنجاهتو

59 
حمیدرضا
 صحراییان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

برایدانشجویی...کسیکهدرخوابگاهاستتقریباً
 مشکلندارد.

60 
امیرحسین
 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

گوییموقتیمامابینخودیکاصطالحیداریم؛می
 شود.باطریمانکممیهاشارژمذهبیبچه

6۱ 
امیرحسین
 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

شود،خرابگاهیآنقدرشارژاینباطریکممی
 کنیم.رویمکربالآنراعوضمیشود؛میمی

62 
امیرحسین
 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

 ست.همینسبکزندگیکهاشتباهبهماواردشدها

63 
امیرحسین
 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 زندگیروزمره

بیشترهمینشرایطفقروفسادفرافرهنگیواین
ترینآنفکرافتد؛بزرگچیزهاییکهاتفاقمی

کنمفقراقتصادیوفقرفرهنگیبیشترباشد.می
کندهاآدمرااذیتمیحاالاقتصادیآنزیادنه،این

آیدبعدآدممشکالتیکهدراینراهپیشمیباالخره
تررودودلاوقرصنوعیبهآنجامیباالخرهبه
 شود.ترمیشود،ایماناوقویمی

 ساله30زن 64
/قدرت/راهپیماییاربعین
 خشونت

 گذاریشدهاست.خیر.فقطشنیدیمکهدرحلهبمب

65 
-ساله۱5دختر

 آموزدانش

/درتق/راهپیماییاربعین
 خشونت

گذاریکردندوهاییرابمببلهدرحلهاتوبوس
 هاشهیدشدند.خیلی

66 
خانممریم
 اطلسی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 خشونت

شدندولیاینتعداددرترافیکگاهیکالفهمی
 بسیارکمبود.

67 

االسالمحجت
-رضاسلیمی
 کاشان

/قدرت/راهپیماییاربعین
 خشونت

 هاکورشود.معاندهستند،چشمآنیکسریکه

68 
امیرحسین
 نصرتی

/قدرت/راهپیماییاربعین
 خشونت

 زدهاست.کشورجنگ

 

هایسنیمتفاوت،ازکودکانگرفتهتاسالمندان،درراهپیماییاربعینافرادمختلفازگروه

هایمختلفوحتیقومیتمتفاوت،ازهایزبانیهامانندگروهفرهنگازمردانوزنان،ازخرده

هایاجتماعیبندیکالن،ازگروهافرادیباشرایطفیزیکیخاصمانندمعلوالنودریکجمع

صورتجمعیتمیلیونیحضوردارند.متفاوتبه
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 گیری بحث و نتیجه
شدۀافرادرادرجریانشرکتهایکسبتوانتجربهبراساسمالحظاتنظریویکتورترنر،می

هایراهپیماییاربعینموردمطالعهقرارداد.دراینراستا،بامشارکتدراینفضادرسالدر

هابرایدرکمناسبفضاوآوریشدکهنشاندادندایندادههاییجمعداده۱395و۱394

میداناربعینوازمنظرنظریۀترنرارزشعلمیدارند.

هایمیدانیومستندشتوانستباارائۀنظریهدلیلتحقیقات(به۱983-۱920ویکتورترنر)

اشتجاربشناختیهایاجتماعیوتحلیلعمیقورواننمادهاوقدرتآییندرتغییرموقعیت

کنندگانایناجازهخویشاززندگیومناسکآیینیرابیانکند.راهپیماییاربعینبهشرکت

ایکهدرآنافرادازدستآورند.تجربهابهاینوردهدکهدرجامعۀکنونیفرصتتجربهرامی

می جدا باهمزندگیروزمره حالتیاز و برایشوند و درکمیهمبودن را اینبودن در کنند.

کنند.میدان،افرادحالتیازاتحادراکهدرآنشرایطیکامالًیکساندارند،تجربهمی

 حال در خود جامعۀ در افراد روزمره، زندگی نقشدر اجتماعیایفای هستند؛های شان

برآنهاییکهبراثرپذیرشیکشغلیامسئولیتنقش مترتبمیهایاجتماعی، شدکهها

این از تکالیفیهستند. دارایحقوقو قدرتیمحسوبمیهرکدام زندگیروزمره کهرو شود

دنبالهابهبل،آنانسانهارادرچارچوبیمشخصقراردهدودرمقاپیوستهتمایلداردانسان

اینچارچوب آنمقاومتمیرهاییاز برابر در هستندو کنند؛هایساختاریزندگیروزمره

هایمنسوببهزندگیرویاربعین،برایافرادفرصتیاستتاازمحدودیتمراسمیمانندپیاده

متفاوتیداشتهباشند.اجتماعیکندهشوندودراینفضاهابرایزمانکوتاهیآزادانه،تجربۀ

درمی تعلیق به قواعد آستانگی در است. آستانگی درک از افراد تجربۀ باال آیند؛موارد

میهمان نشان را متفاوتی رفتارهای هم کنار در افراد شد ذکر که شرایططور در دادند.

تبدیلبهروندوهنجارهاآستانگی،قیدوبندهایساختاریجامعهوقواعدروزمرگیازبینمی

خواندودرهمینکنند؛برایمثال،روحانیروضهمیشوندکهمردمباهمتوافقمیهاییمیآن

می غذا برخی میحین گریه برخی میخورند، انجام را کار هردو برخی و درکنند دهند.

اردکسازشرایطاجتماعیافرادکنارخودخبرندرود؛هیچآستانگی،فاصلۀطبقاتیازبینمی

ومردمازقشرهایگوناگونازدانشگاهی،روحانیودانشجوگرفتهتاکارگرو...همهدرکنار

هاییکهیادشد،دهند.خصلتهموباتوجهبهشرایطحاکمبرفضا،واکنشدلخواهراانجاممی

تاروکندورفمختصاینفضااستکهراهپیمایانراازآنچهدرزندگیروزمرههستندجدامی

آموزد.هامیگونهدربرابرزندگیروزمرهرابهآنجریانیمقاومت

حدودیبدوندخالتدولتراهپیماییاربعینبه برگزارمیلحاظماهویتا گرچهها شود؛

دولت مدیریتدخالت و اداره مردم توسط بیشتر مناسک این است، بوده تأثیرگذار هم ها
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بههشودونیروهایدولتیفقطگوشمی عهدهدارند.دراینایام،مردمایازبرقراریامنیترا

هایازقبلتعیینهادرمحلهاعراقیهستند،بابرپاییموکبکشورهایمختلفکهبیشترآن

پردازندورسیدگیبهامورراباهزینۀشخصیوقومیخودکنندگانمیشدهبهپذیراییشرکت

دگان،عزیزترینافرادندورسیدگیبهاموراوراوظیفۀخودکننکنند؛گوییشرکتمدیریتمی

نهادهایقدرتمی مستقلاز اینلحاظراهپیماییاربعینیکراهپیماییمردمیو از دانند.

بهحداقلشرایطقانونیمحدودمیاست. راهپیماییاربعین، در ازجملۀشروطحضور شود؛

رسانان،اینشرایطنیزبارهاساسشواهدوپاسخاطالعها،داشتنگذرنامهوویزااستکهبراآن

ودرراهپیماییهاباکارتملینیزازمرزقانونیواردخاکعراقشدهنقضشدهاستوایرانی

کرده بهشرکت روز ده تا هفت از معموالً افراد زماناند. راهپیمایی این در شرکت منظور

بهگذارندوبرایمیلیبهنامدوستدمی مسیررا سمتصورتپیادهبهاشتنوعشقمعموالً

بهکربالطیمی میلیکههمهرا جاذبهسویمرکزیجذبمیکنند. ایکهمانندجاذبۀکند.

سمتمرکزیبهنامکربالومرقدیبهناممرقدحسینبنعلیکندوهمهرابهرباعملمیآهن

اند،زندهاستوبنابرمصاحبهبانراتجربهکردههاکهآکشاند.اینجاذبهدردلآن)ع(می

همۀافرادبه اینفضاراهپیمایان، اینمراسمتمایلدارند. صورتسالیانهبهشرکتمجدددر

خستگی ناراحتیبرایدوریاز و شادیها دستیابیبه و آرمانهایزندگیروزمره و هایها

جامعۀمطلوب)ایدئال(است.

شرکتافراددرراهپیماییاربعین،معموالًبرگزاریمناسکانشانداددلیلهنتایجمصاحبه

درواقعآن باالذکرشد. همانمیلیاستکهدر آن، منشأ آیینازجملهزیارتاستو هاو

گذراندناوقاتفراغتنیست؛ تأکیدداشتندکههدفشانازشرکتدرراهپیماییاربعینصرفاً

بنابراینمی برگزاریمناسکوآیینیدانستکهریشهدراعتقاداتتوانراهپیماییاربعینرا

صورتمردمیبنانهادههایدولتیوتشریفاتیبهکنندگانداردوتقریباًبهدورازدخالتشرکت

شود،شودمراسماربعینازسویدولتایرانمهندسیمیاگرچهتصورمیشود.شدهوادارهمی

ۀمردمیاستونبایدآنرانادیدهگرفت.مشاهداتمیدانیبیانگرحضورخودخواست

بهانسان را میدانیمشخصیکپدیده در عملخود با میها اینجهتوجود از و آورند

است؛پیاده برابرزندگیروزمره رویاربعینیکفعلانسانیاستکهمقصودآنمقاومتدر

به اینجا مقاوبنابراینقدرتدر با استکه زندگیروزمره روبهمثابۀ میمتافراد کهرو شود

 رویاربعیناست.عرصۀمنازعۀمیانقدرتومقاومتفضاهاییمانندپیاده
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