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  اربعین روی پیادههای مشارکت جمعی در ها و ساحتگونه
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 چکیده

عاشورایی در جوامع شیعی به دلیل آمیختگی شدیدی که باا وجادان جمعای مطالعه نوع مشارکت در مناسک 
های اخیار  اربعین، که در سال روی پیادهپیروان این مذهب دارد از اهمیت باالیی برخوردار است. مطالعه آئین 

تحوالت شگرفی را به خود دیده و به یک پدیدۀ اجتماعی و فرهنگی ویاهه و ننادوج ی تیادیل شاده اسات، 
های مشاارکت جمعای ها و گونهرو، این مقاله توصیف و تحلیل ساحت ه و اهمیتی دونندان دارد. ازاینجایگا
سااختاریافته باا  مصااحیه نیمه 91اربعین را مورد توجه قرار داده است. برای نیل به این هاد   روی پیادهپدیده 

رگیری را با ایان پدیاده در نسایت باا عنوان گروهی که بیشترین سطح و حوزۀ د داران ایرانی بهخادمین و موکب
ها، که باا کماک ترکییای از کنندگان دیگر دارند انجام داده است. بررسی و واکاوی محتوای مصاحیه مشارکت

 90سازی آرمانی صورت گرفت، پس از ساه مرحلاه کدگاذاری، ماا را باه های تحلیل مضمون و نمونهروش
ر نسیت با گونه مشارکت رساند. در ن ایت ایان نتیجاه مضمون د 92مضمون در نسیت با ساحت مشارکت و 

 فرد از مشارکت مواجه هستیم. ای منحصربهاربعین با گونه روی پیادهحاصل شد که در 

 اربعین، مشارکت جمعی روی پیادهشناسی، مناسک عاشورایی، گونه :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
 پاردازاننظریاه برخای که جایی تا است اجتماعی علوم در پردامنه و م م مف ومی مشارکت
 از شاماری و انادنامیاده اجتمااعی زنادگی جاوهره را مشاارکت اسپنسر، هربرت همچون

 کشاورهای بارای نسخه آخرین و نامیده مشارکت عصر را حاضر دوران معاصر، نویسندگان
 یاا دینای مشاارکت مطالعاه، میاان ایان در اناد.کرده عنوان مشارکتی توسعه   رانیافته  توسعه

 جاوامعی بارای دین از برآمده های انگیزه با و دین با مرتیط هایپدیده در مشارکتعیارتی  به
 و برجساته نقاش و اسات محوری و م م عنصری آن فرهنگ در دین که ایرانی جامعه نون

 مناسک در مشارکت دینی، مشارکت انواع از یکی دارد. زیادی اهمیت کند،می ایفا پررنگی
 ایان کاهویهه  باه است. موضوع این مطالعه برای خوبی نمونه اربعین روی پیادهآئین  و است
 وجاوه از و شاده تیادیل مقیااس کانن و وج ینناد پدیاده   به اخیر التتحو   سیب بهآئین 

 مختلاف ملال میان گستردگی و دامنه نفوذ، ضریب کننده، مشارکت جمعیت نون مختلفی
شود. می محسوب توجه شایستۀ پهوهشی مختلف مناظر و زوایا از

 و ف م درستی به توانمی مقوالتی و مفاهیم نه کمک با و نگونه را مشارکت تجربه اما 
 خصاای  و معناایی و ذهنای ابعااد مطالعه از جدای مشارکت ف م شکبی کرد؟ توصیف

 هاایسااحت و هااعرصاه و کننادهمشاارکت هایگونه ف م و توجه نیازمند ماهوی، و ذاتی
 در آن بررسای ،مشاارکت هایتجربه شناخت های راه از یکی، واقع در هست. نیز مشارکت

 در جمعای مشاارکت ف ام بارایمقالاه،  ایان در اسات. موجاود هایشناسیگونه با تطییق
خاواهیم  پاسخها  پرسش  به این و داشت خواهیم مشارکت انواع بر مروری اربعین روی پیاده
مای مشاارکت نیازی نه در (2 کنند؟می مشارکت اربعین روی پیاده در کسانی نه (9داد: 

 اناواع ایان پذیریتطییق میزان ایرانی خادمین و دارانموکب با مصاحیهمیان  از سپس کنند؟
 اناد  کاه آنجاا از کارد. خواهیم دنیال اربعین روی پیاده در جمعی مشارکت با را مشارکت

 مفااهیم باه سارعت باه را ماا اجتمااعی، علاوم در مشاارکت واژه مف ومی فضای در تأملی
، شودمی مرور مقاله در که هاییشناسیگونه از شماری رساند،می 1همکاری نون مشاب ی
 بود. خواهد مف وم این به معطو 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های ها و ساحتگونه

 ...مشارکت جمعی 

 . پیشینه پژوهش2
 ایان تعدد است. شده داده نشر و گرفته صورت اربعین موضوع در بسیاری مطالعات تاکنون

 شمار تن ا همه، این میان از، عنوه به. آن است همه نتایج خنصه مرور و ذکر از مانع موارد
 و تحلیال شاماری انگشت تعداد نیز معدود این میان از و داشته اجتماعی رویکرد معدودی

 هاایداده باه اساتناد و گاردآوری باه و داده ارتقاا  نظری زنی گمانه سطح از را خود بررسی
گوناه رویکارد ماورد نناد تن اا نیاز تجربی مطالعات این میان از. اندداشته اهتمام تجربی
  پردازیم.می آن ا نتایج خنصه ذکر بهادمه  در که اندکرده دنیال را شناسی

 زائاران تفسایر از شناسای گوناه ناوعیباا عناوان  خاود پهوهش در (9911) زاده  رضوی
 و نگااریماردماساتفاده از  باو  مضمون سه قالب در خود زیسته تجربۀ از اربعین روی پیاده

 تجربۀ (9از:  است انجام داده است. این سه مضمون عیارت اصلی ساختاریافتهنیمه مصاحیه  
 قشاربندی تعلیاق ابازاری، عقننیات تعلیق فرعی مضمون سه با روزمره و مادی امر تعلیق

 باه داشات منش عمده   معنای سه در مقدس رنج (2؛ غییی و قدسی امر ادرا  و اجتماعی
 باا ماذهیی عقیاده باه باور عملی اعننو  مذهیی اجتماع به هویتی قتعل   احساس پاداش،

 عاطفی. برانگیزانندگی (9؛ و آلود رنج تاریخی تجربه بازسازی
آئاین  در دینای خیار تجرباه وها  فعالیت الگوی بررسی به پهوهشی در (9911) پویافر

 مشااهده و مصااحیه هاایتکنیاک و کیفای پاهوهش روش از اساتفاده با اربعین روی پیاده
 رازائاران  باه داوطلیاناه دهی خادمات در دینای خیار فعالیت نوع هفت و پرداخته مشارکتی
 و عراقیاان خادمات و هاا فعالیت کلای الگاوی کاه دهاد می نشان نتایج کند.می شناسایی

 هاایتفااوت شاده، ههاای ارائا ر الگو و تناوع در فعالیتد کلی های شیاهت رغم به، ایرانیان
 حکومت نقش ها، موکب تأسیس و مدیریت الگوی در جمله ازها  دارد؛ این تفاوت اساسی

و  دینای خیار هاایفعالیات از انقنبی و سیاسی های انگیزه اربعین، اجرایی سازماندهی در
 .مشاهده شده است رسانیخدمت برای رقابت میزان

 اربعین روی پیادهآئین  در زیارت تجربه هایگونه بررسی به پیمایشی در (9911) پویافر
 روی پیااده باه که تمام کسانی که بودند معتقد زائران درصد 9/17 است داده نشان و پرداخته
 پاساخگویان از درصاد 1/11 انادشاده طلییاده )ع(حسین امام طر  از اند،آمده اربعین
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 ایان برساانند ضاریح باه را خاود کاه دارناد تانش ماوارد اغلب در یا همیشه که اند گفته
 قیه زیر فقط دعا قطعی قیولی که بودند باور این بر آن ا از درصد 9/20 تن ا که است حالی در

 ندارد. را خاصیت این حرمنقاط  بقیه و است )ع(حسین امام
( در پاسخ به این سااال کاه زناان ایرانای نگوناه و باا ناه دالیلای در 9911انگوتی )

جاام کننده ان عمیق با زنان ایرانای شارکت  مصاحیه 20کنند،  اربعین مشارکت می روی پیاده
بندی  داده و سپس به تحلیل مضمونی آن ا پرداخته و نگونگی حضور را در پنج دسته طیقه

  مشاارکت  ( نحاوه9حضاور؛  ( نحاوه ظااهری 2( نحاوه همراهای حضاور؛ 9کرده است: 
علمی. همچنین دالیل حضور را نیز   ( نحوه مشارکت7اجتماعی؛ و  ( نحوه مشارکت 4فرهنگی؛ 

( روحاانی و 9( تربیتای و اخنقای؛ 2( م دویت و آخرالزمان؛ 9هد: د در پنج رویکرد جای می
 ( مذهیی و دینی.7( فرهنگی؛ و 4معنوی؛ 

 مشاارکت گوناه   مقولاه   باه هااپاهوهش ایان از یاک های ، شاد مشااهده کاه طور همان
 آناند؛  اهتماام داشاته اربعاین روی پیاده کنندگان مشارکت شناسیگونه به بلکه؛ اند نپرداخته

 آن مسالله لحاا  باه مقالاه ایان تمایزبنابراین،  مشارکت. معنای و انگیزه منظر از بیشتر هم
 مقالاه ایان امتیااز و کناد معرفای را اربعین روی پیاده در مشارکت انواع دارد قصد که است

کید نیز محتوایی لحا  به  طای که است 2جمعی کنش نوعیعنوان  به 1جمعی مشارکت بر تأ
 در یکادیگر باا مشاتر  هاد  باه رسایدن بارای و یافتاه جدیادی جمعای هویت افراد آن

 بازتولید و تولید باعث خود همکاری این و دارند مستمر همکاری هافعالیت از ای مجموعه
 شاامل جمعای مشاارکت مطالعاه در تحلیال واحدرو،  ازاین شد. خواهد نیز پدیده هویت

 نیز هویت آن به بلکه گیرندمی هویتپدیده تحت مطالعه  از تن ا نه که است افراد از گروهی
 از را آن اا مطالعاه در کاه است الزمو  شوندمی قلمداد اصلی جریانرو،  ازاین و بخشندمی

 روی پیااده در مشاارکت گوناه   شاناخت بارای تاا کرد تفکیک ایحاشیه و فرعی هایجریان
 نقاش پدیده اصلی ماهیت و هویت در کهنشویم  هاییویهگی سازیبرجسته گرفتار اربعین

    کنند.نمی ایفا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 واکاوی مفهومی و بررسی انواع مشارکت .3
باه معنای قسامت،  است. این کلماه از ریشاه  مشارکت معادل اصطنح 

معنای سا می در نیازی غیار از خاود  به جز  و بخش گرفته شده و از ریشۀ التین 
هاایی دارد (. مشارکت در علوم اجتماعی اشاره به هماه راه901، 9941پناه،  داشتن است )یزدان

معنای انواع  به 1شوند. مشارکت اجتماعیهای اجتماعی درگیر میکه مردم از طریق آن ا در ج ان
منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاأییر ن اادن بار  های فردی و گروهی بهکنش

هاا، عمومی است و معمواًل از طریاق عضاویت در انجمانگیری دربارۀ امور فرایندهای تصمیم
؛ و موساوی، 941، 9914شاود )اخشای، گیاری مایها و سایر ن ادهای اجتماعی انادازهکانون

(. این مف وم غالیًا در ادبیات مربوط به توسعه و سرمایۀ اجتماعی مورد اساتفاده قارار 41، 9947
دارد که طی آن افراد هویت جمعای  3جمعی اشاره به نوعی کنش 2گیرد. اما مشارکت جمعیمی

هاا همکااری ای از فعالیاتجدیدی یافته و برای رسیدن به هد  مشتر  با یکدیگر در مجموعه
شدن در یک اقادام جمعای  منظور س یم کار گرفتن منابع شخصی به معنی به  کنند. در واقع بهمی

هاای معای، اناواع و گوناه(. برای مشاارکت ج92، 9942، 9942است )محسنی و جارالل ی، 
 روی پیاادهکنایم و دلیال اینکاه مختلفی معرفی شده است که در ادامه به برخی از آن ا اشاره مای

دانایم را در بخاش ناارنوب مف اومی باا اربعین را نوعی مشارکت جمعی، و نه اجتماعی، می
 گیری هویت جمعی برای رسیدن به یک هد  بیان خواهیم کرد.  توضیح شکل

 مکاری ساده و پیچیده. ه3ـ1

 سخن کار تقسیم با و کار تقسیم  بدون  همکاری نوع دو از که اجتماعی نمتفکرا نخستین از
 و سااده همکااری گوناه دو در را آن  شناساان جامعه بعادها کاه است خلدون ابن گوید،می

 اند:داده نشان غیرساده
یاا خیار. نناد تان کاه باشاد   وظایف مختلف  کردن تقسیم  متضمن  همکاری ممکن است

همکااری هساتند. ماع  سااده  ناوع  دارناد، نمایشاگر  اتفاق کنده سنگینی را از زمین برمی به
کاه اشاخا    معنای  کار اسات، بادین الوصف، غالب اوقات همکااری متضامن تقسایم

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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پاذیرفتن   دهند و هماهنگی این کارها موجاب تحقاق مختلف کارهای مختلفی را انجام می
(901، 9949به نقل از فرهادی،  17، 9979وارن،   )روسک« گردد میمقصودی مشتر  

 . همکاری داوطلبانه و اجباری3ـ2

 زور به آن کننده ترکیب واحدهای که است آن جنگجو جامعه شاخ  صفت  اسپنسر نظر از
   شخصای اماور از، جوامع گونه این در ش روندی هر اراده و شوند می مشتر   اعمال به وادار
 اجیااری همکااری جواماع ایان در  همکااری و است حکومت اراده تابع عمومی، تا  گرفته
 فاردی داری خویشاتن پایه بر و بوده داوطلیانه همکاری صنعتی جامعه در؛ برعکس، است

 است: استوار
نوع معامله بازرگاانی برقارار اسات.   هر  شود که در ای شاخ  می این جامعه با همان آزادی فردی

اسات   داوطلیانه  دارد، یک همکاری می  های ناهمگون جامعه را برقرار نگه ای که فعالیت همکاری
 (.949، 9912)کوزر، 

 . همکاری مستقیم و غیرمستقیم3ـ3

  کند: می تقسیم غیرمستقیم و مستقیم نوع دو به را  همکاری نیز ایور مک
را   یک امر یا فعالیت واحد و مشاابهدر نوع اول اشاره به مشارکتی دارد که گروهی از افراد 

بارداری مساتقیم از  و ب ره  کننده همکاری  بین افراد ارتیاط مستقیم   دهند و می  با هم انجام
هاای متعادد و  دوم، افراد اماور یاا فعالیت  شود، وجود دارد. در نوع فعالیتی که انجام می

وری  واسطه و همچنین ب ره یاط بیافراد ارت  دهند و متفاوت و طیعًا غیرمشابه را صورت می
های مستقل و  کار یکدیگر ندارند، بلکه از نتایج ن ایی و غایی فعالیت  حاصل  از  مستقیم

 (.1، 9919،  شوند... )انصاری متفاوت یکدیگر متمتع می

 . همکاری غریزی، سنتی، پیمانی، هدایت شده و آنی 3ـ4

  همکااری  نوع  پنج به (947، 9112 ،1سیلز) اجتماعی علوم جلدی هفده المعار  دایرة در
  است: شده اشاره

یزی  صاورت باه و نادارد اساتداللی و عقننای سرنشمه همکاری نوع این .همکاری غر
گاه  و هماهناگ  رفتاار . افتادمی اتفاق متقابل  منافع و مشتر  رفتارهای تأییر تحت و ناخودآ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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  افاراد اجتمااعی موقعیات زائیاده صارفاً  کاه، مشاتر  هد  یک ج ت در ها انسان همگام
  بادون  کاه  هاایی همکاری، همچناین اسات. ماوارد  ایان از  یکی، است جامعه در  مختلف

 و تارس از کاه جامعاه یاک ناهادی یاا و اقتصادی مذهیی، ، ملی های گروه بین ریزی برنامه
  گیرند. می سرنشمه  مشترکی  خطر  از ها گروه این از یک هر نگرانی

 که گیرد می شکل موجود سنتی اجتماعی اصول پایه بر همکاری نوع  این .سنتیهمکاری 
 پذیرفتاه هایارزش و هنجارهای نون مقوالتی در ریشه وبوده  متفاوت مختلف جوامع در

  دارند. جامعه در شده
 اسات. پیماانی غالیااً  همکااری خصالت ناوین، صانعتی جامعاه در .همکاری پیمانی

 جنیاه همکاری، برای شده قید شرایط و نفع ذی های طر  موافقت ها، همکاری  گونه این   در
 قاانونی نظار از متخلفاین امضاا کنندگان، همکااری  عادم  صاورت  در  اما دارند. اختیاری

  هستند. تعقیب قابل
 ترین عمومی و ترین ک ن احتماالً  نظامی های سازمان و تشکینت .شده همکاری هدایت

  ممکان  را همکااری گوناه این مساتقیم، هادایت و  دساتور اسات.  همکاری گونه این نمونه
  بودند. باخیر همکاری ن ایی نتیج ه و ماهیت از شماری انگشت عده فقط و  سازد می

گرفتاه   خاا   و شارایط  هاا هایی کاه در موقعیت گونه همکاری با تصامیم این همکاری آنی:
ر می می گوناه  این  دهاد. بنیااددیاک شخصای را تشاکیل مایگردد و شالوده روابط نز شوند میس 

 توان انتظار آن را داشت.  می  دوستانه  محیطی  همکاری بر حسن تفاهم و دوستی است و غالیًا در
 . همیاری، دگریاری و خودیاری3ـ5

جاویی اسات های مرور شده، انواع دیگری نیز پیراماون همکااری قابال پایبندی به جز طیقه
المعار  علوم اجتماعی ذکر شاده  نوع همکاری که در کتاب درآمدی بر دایرة 94)برای مثال، 

سازند،  می  روشن  ها را ها اگرنه برخی از صفات همکاریشناسیاست(. اما همگی این گونه
کنند. در واقع،  نمی  بندی براساس ماهیت طیقه  را   اما همچون موارد ذکر شده در باال، همکاری

ی و داوطلیانه، سنتی و صنعتی و غیره اگرنه صافاتی م ام در همکااریساده و مرکب، اجیار
تن اا تنشای  شوند، نه صفت ممیزه و ذاتی محسوب می  برای همکاری  اند، اما صفاتی یانویه
بنادی فرهاادی براسااس مطالعاات شناسی ماهوی همکاری دارد، طیقهکه سعی در ارائه  گونه
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ویهه کشاورزان و روستائیان است کاه ساه  بومی ایرانی بهتجربی ایشان پیرامون جوامع سنتی و 
. این سه نوع  شناسد را از یکدیگر باز می« یاریگری»نوع اصلی همکاری یا به اصطنح ایشان 

حاصال از همکااری، باه خاود   نخست، آیا ساود  اند کهها حاصل آمدهدر پاسخ به این ساال
بادون   اشخا  دیگار؟ دوم، آیاا همکااریگردد یا به شخ  و یا  دهنده باز می شخ  یاری

پایگااه  و کمک بنعوض است؟ و سوم، همکاری بین افراد همتاراز و هم  انتظار کمک متقابل
دهنده یکی است یاا  و یاری  گیرنده یاری  هد   پایگاه؟ آیا شود یا بین ناهمترازان ناهم برقرار می

 این اهدا  حداقل در ن ایت، باهم تفاوت دارند؟
 اسات دهناده یاری فارد از خاار  همکااری هاد ، دگریااری یا اول نوع  همکاری در
 دوم نوع همکاری در سویگی(. )یک ندارد متقابل  کمک  انتظار دهنده یاری و سویگی( )برون

 دهناده یاری و ساویگی( )برون اسات دهنده یاری فرد از خار  همکاری هد ، همیاری یا
 است گیرنده یاری  گذشته کمک  به  پاسخ  همکاری این یا و دارد آینده در متقابل  کمک  انتظار

  دهناده یاری فرد از خار  همکاری  هد ، خودیاری یا سوم  نوع همکاری؛ در )دوسویگی(
 یکای  او  بااو  نیوده جدا گیرنده یاری از دهنده یاری ، دیگر  عیارت  به سویگی(. )درون  نیست
  مزایای از و دهد می انجام گروه در  را  عمل این اما کند، می کار خود  برای فرد واقع در است.

 شاودمای دیاده شاده بیاان گانه  سه انواع بر توضیحی زیر رسم در گیرد. می ب ره گروهی کار
 (.994-991، 9949 )فرهادی،

 

 
 گری (. انواع یاری3نمودار شماره )

 انواع همکاری

 برون سویه

دو سویه 
 (همیاری)

یک سویه 
 (دگریاری)

دگریاری 
 همترازانه

دگریاری 
 ناهمترازانه

 فرویاری

درون  فرایاری
 (خودیاری)سویه

 خودیاری مشاع

 خودیاری مفروز
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 کااری مشااع، خودیااری اسات. مشااع و مفاروز نوع دو شامل الگو این در خودیاری
 با و خود برای فرد مفروز، خودیاری در اما؛ گرددمی باز شرکا به آن منافع که است اشتراکی
 دهاد.مای انجاام گروهای فضاای و گاروه در را کاار صرفاً  و کندمی کار شخصی ابزارهای
 داشاته قارار نابرابر یا و برابر هایموقعیت در کنندهمشارکت افراد اینکه به بسته نیز دگریاری

 جریاان صاورت در نااهمتراز گوناه شاود.مای تقسایم ناهمتراز و همتراز گونه دو به باشند،
 نامیاده فرایااری آن عکس حالت در و فرویاری ،ائینپ موقعیت به باال موقعیت از یاریگری

  است. شده

 . چارچوب مفهومی4
 در مشاارکت هاایگوناه بررسای به باال در شده مرور مشارکت انواع براساس بخواهیم اگر

، مقومی عناصر وفرد  منحصربه کلیت ف م با نیز هر از پیش باید بپردازیم اربعین روی پیاده
 وجاوه ساازیبرجساته طریاق از، شاد خواهاد پدیاده ماهیت تغییر سیب آن جداسازی که

 یاا بدناه تفکیک مف ومی ا نظری امکان جمعی، مشارکت موضوع با نسیت در پدیده بنیادین
 گفت بایدرو،  ازاین کنیم. فراهم را هاجریان خرده و ایحاشیه هایجریان از را اصلی جریان
 و است جمعی رویداد نوعی سطح، ترینکنن و منظر ترینکلی در اربعین روی پیاده پدیدۀ

 در (2099 ،2)ریچار 1جمعیات انیاوه رفتاار و جمعای رویدادهای مطالعه نتایج از توانمی
 انیاوه در ماردم رفتاار اسات داده نشاان که اخیری هاینمونهویهه  به گرفت. ب ره آن توضیح

 هویات دادن دسات از جای به ،شدمی گفته عام طور به آنچه برخن  مواردی، در جمعیت
 ساطح باه هویات فاردی ساطح از شاناختی تحاول ناوعی با کنش، کنترل امکان و پیشین

 دلیل که است جمعی هویت نوعی دهندۀ بازتاب کنش موارد، این در است. همراه اجتماعی
 ،3ترنار و )تاجفال بخشادمی معنا او رفتار به و برساخته را جمعی کنش در فرد شدن درگیر

 (9141 ،4وترل و ریچر اوکز، هاگ، ترنر،؛ 9111
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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توجه است، اما دیگار  جمعیت قابلانیوه در توضیح  1عاطفه ا بنابراین، هر نند دوگانه دلیل
شاود، مواجاه نیساتیم. خواناده مای 2در متون کنسیک انفجار غیرعقننی احساساتبا آنچه 

اربعین هم به دلیل دربرگیرندگی نوعی هویتی جمعی، از جملاه نناین رویادادهای  روی پیاده
 جمعی است و این موضوع، اولین تمایز کلیدی آن از انواع دیگر انیوهۀ جمعیت است. 

( باه تماایز میاان انیوهاۀ 2099؛ ریچار، 2099، 3پهوهشگران متعاددی )نویال و ریچار
هایی که در آن افراد از نظر فیزیکی حضور دارند اما هی  حسی جمعیت فیزیکی یا گردهمایی

عنوان مثال خریداران در یک خیاباان بازرگ شالوو( و  از ارتیاط و اتصال با یکدیگر ندارند )به
و هم حاس هویات اجتمااعی  4 های جمعیت متشکل از افرادی که هم حضور مشترانیوهه

هاای جمعیات اتفااق اند. ننین هویات مشاترکی در هماۀ انیوهاهمشتر  دارند، توجه داشته
که رخ دهد، آیار و پیامدهایی در ارتیاط با روابط میان مردم هام وجاود دارد؛  افتد و هرجا نمی

و حمایات  همچون تغییر در صمیمیت. اعضا  شروع به همکاری، اعتماد، احترام به یکدیگر
( و به نوبه خاود ایان موضاوع سایب تسا یل 2090، 5کنند )ریچر و حسلممتقابل از هم می

شود افراد به شکل مایرتر در ج ات تحقاق اهادا  کنش مشتر  میان اعضا شده و سیب می
طور ماداوم خاود را باا سااختار  (. افراد به2007، 2000و ریچر،  6جمع رفتار کنند )دروری

یاافتگی بیشاتر و قاویدهند و بنابراین، هویتاحکام انتزاعی آن انطیاق میتجربۀ اجتماعی و 
شاود. براسااس نناین جمعیت ایجااد مایانیوه تری در نسیت با مقوله محوری معنابخش به 

منطقی، هرنند دارا بودن حسی از عضویت در جماعتی گسترده در هدایت مشارکت جمعای 
که طی تجربۀ همحضوری یاا حضاور مشاتر  رخ ای اهمیت دارد اما افزایش هویت یافتگی

های هماهنگ میان مردم نقاش بسایار م مای دارد و پاذیرش دهی به کنشدهد، در شکلمی
 (.2004و دیگران،  7زومرن، لی ، اسپیرز )ون کندها و هنجارها را تس یل میارزش

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 دینی مناسک نوعی اربعین روی پیاده جز نگرتر، و متفاوت سطحی در و دیگر منظری از
، عقننیات بار میتنای آن در مشاارکت و رودمی شمار به مقدس مکانی زیارت با ارتیاط در

 آن که دهدمی رخ شیعه مسلمان دینداران از جماعتی در یافته قوام تاریخی حافظه و عواطف
 مساتقیم و رو در رو کانش هاایزنجیاره کناد.مای متمایز جمعی مشارکت انواع سایر از را

 باا و دینای باورهاای و هاارزش از برآمده درونی خیری محور بر مناسک این در یافته شکل
 و یافتاه حیاات کناد،مای متصال نندهزارساله تاریخی با را کنشگر که باال عاطفی انرژی

 در معترضاینانیاوه  ناون غیردینای مشابه موارد از را جمعیتانیوه  این که یابدمی استمرار
 کند.می جدا خا  موسیقی گروه یا سیک طرفدارانانیوه  یا و مدنی تظاهرات
 کاه است اصلی خصلت سه حائز خود کلیت در اربعین روی پیاده شد، مرور آنچه بنابر

 و آیاار. بنابراین، شودمی خنصه محور دینی مناسک بخش  هویت جمعیت  انیوه  عیارت در
 حاس تقویات کناار در محاوری،عاطفاه و ناپاذیریبینیپیش از درصدی نون پیامدهایی

 آن از متقابال احتارام و صامیمت باا همراه و مستقیم و رو در رو روابط طی جمعی هویت
 باا آمیختاه ارزش باه معطاو  کانش با ما بودن، دینی ج ت به، عنوه به. است جدانشدنی

 حاادی و حداکثری ایثارگری و دگرخواهی نمایانگر که هستیم مواجه باال اجتماعی انسجام
 پیوند اربعین روی پیاده با که کنشگرانیرو،  ازاین کند.می پیدا نیز رقابت حالت گاه که است

 ساطح غیردینای، اهادافی و هااانگیازه با و تصادفی صورت بهاند، اغلب  نکرده پیدا هویتی
 و متفاوت و گونه هیچ ایک سفری ه  تجرب نون فرعی هایجذابیت ایر بر و حداقلی درگیری

 جریاان وجاز کنناد،مای شرکت حرکت این در جمعیتی کنن هایانیوه مستقیم مشاهده یا
 دارند. قرار مقاله این تحلیل از خار  و نشده محسوب اصلی

اربعین، میل باه گمناامی باه  روی پیادهکنندگان اصلی  های دیگر مشارکتاز جمله ویهگی
مراتب  نظم اخنقای و سلسالهاعتیار شدن شکل حاد و باورناپذیر است. گمنامی برآمده از بی

بساتۀ کااهش سارمایه   اجتماعی پیشین که بارخن  گمناامی مادرن و شا ری، نتیجاه و هم
کناده از اعتمااد و  اجتماعی و اعتماد اجتماعی نیست؛ بلکاه درسات بارعکس، در فضاای آ

افتد. فضایی که در آن منیع کسب منزلت و تولید نظام اخنقای تغییار احترام متقابل اتفاق می
دامنه در  شود که ش رت زودگذر و تنگالعاده معرفی می یافته و منیعی جدید با مشروعیت فوق
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زدایاد. همچناین ها و هنجارهایی غرییه با مدینه فاضله اسانمی را مایج ان و ارزش زیست
آفریند که در آن کنشاگران های متعالی اسنمی میج انی آشنا میتنی بر اصول و ارزش زیست

یابناد و ایان تجرباه های فرهنگی و اجتماعی یکدیگر را آشانا و حاامی مایتفاوتبا حداکثر 
کننادگان فاقاد نناین رو، شارکت آورد. ازایانناشدنی را به هماراه مای وجدی درونی و وصف

اربعاین نیساتند و در  ایان وجاد نیاز محادود و  روی پیاادهکنندگان اصلی وجدی، مشارکت
رسد هر نه فرد در جتماعی خاصی نیست. اما به نظر میمنحصر به گروه سنی، قشر یا طیقه ا

ج ان دینی و تمناای تجرباه معناوی فاصاله گرفتاه و همراهای زندگی روزمره خود از زیست
نظر  تار اسات. بناابراین، باهج ان مدرن یافته باشد، در در  این وجد ناتوانبیشتری با زیست

 های صمیمی و متحد خواند.ان غرییهتووری اربعین را میکنندگان پیاده رسد مشارکت می
گاناه همیااری، خودیااری و بنادی ساهگرفته معطاو  باه دساته با نظر به تفکیک صورت

گونه مواجه هستیم. همیااری در ناوع  اربعین با هر سه روی پیادهتوان گفت که در دگریاری می
مشاارکت حااکم  دهد. خودیاری، در کل، فراینادها با یکدیگر خود را نشان میارتیاط موکب

ب به ساحت خداوند و اباعیدالله الحساین، کاه ناوعی کماک باه خاود  است که فرد برای تقر 
جویاد. اربعین مشاارکت مای روی پیادههای مختلف کنشگری در شود، در گونهمحسوب می

ار دگریاری، نیز بیش از هر نیز در فعالیت خادمین )اعم از موکب داران و جز آن( نسیت به زو 
هاای غیرمااهوی دیگاری کاه لحا  صافت دهاد. اماا باه)پیاده و غیرپیاده( خود را نشان می

اربعین، با اناواع دیگار همکااری  روی پیادهدرخصو  انواع مشارکت مرور شد، در نسیت با 
مشااهده اسات.  ( قابل9های حضاور ایان ماوارد در جادول شاماره )مواجه هستیم که عرصه

اربعین حضور دارند، اما براساس تحلیال  روی پیادهها در آئین  تهرنند تمام این انواع مشارک
پاشاد، هایی که با حذ  آن الگوی اصلی مشاارکت در ایان آئاین فرومایجریان اصلی، گونه

صورت برجسته نمایش داده شده است. بناابراین،  شامل مواردی است که در جدول مذکور به
 انه، آنی، مفروز و مستمر معرفی کرد. اربعین را خودیاری داوطلی روی پیادهتوان می

کاه ) اربعاین روی پیاده دربودن مشارکت  مستمر و مفروز و داوطلیانه در رسدمی نظر به
 توضایح در اماا؛ نیسات اب امی و شکی شود(می تکرار مشخصی ایام در سالیانه صورت به

 حاین آماده پایش مشاکنت یاا و زائار نیااز لحظاه   در تشاخی  کاه گفات بایاد بودن آنی
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 ویهگی م مترین 1موجود حداقلی امکانات با آن ساختن مرتفع برای تنش و رسانی خدمت
 و صالب وظاایف و هاانقاش تعیاین باا ساازماندهی عدم است. مف وم این در توجه مورد

 بااالی مسالولیت احسااس کناار در که آوردمی فراهم را پذیر اانعط شرایط نوعی سخت،
   دارد. پی در را بودن آنی کنشگران،

 
 اربعین روی پیاده(. انواع مشارکت در 3جدول شماره )

 شده در اربعین برای این نوع مشارکت عرصه شناخته نوع مشارکت

 / خودیاری/ دگریاریهمیاری
 ها با یکدیگرهمیاری موکبا 
 خودیاری هر زائر یا خادم در نیل به هدفی متعالیا 
 دگریاری خادمین به زوارا 

 مشارکت داوطلیانه در کل مناسک )اعم از خادم و زائر(ا  / اجیاریداوطلبانه

 مشارکت خودابتکار خادمین به سیب فقدان طرح از پیش معلوم مشارکتا  / هدایت شدهآنی

 ساده/ پیچیده
 مشارکت ساده زوار و خادمین خردا 
 داران بزرگمشارکت تاحدودی پیچیده و تقسیم کار شده موکبا 

 مستقیم/غیرمستقیم

 مشارکت مستقیم موکب داران و زوارا 
های دولتی )نیروهای نظامی و انتظامی و مشارکت غیرمستقیم سازمانا 

 امنیتی و ب داشتی و ...(
 هامشارکت غیرمستقیم حامیان مالی خدمات موکبا 

 مشارکت مشاع خادمین، مشارکت مفروز در کل آئینا  مفروزمشاع/ 

 هیلتهای ن ادهای سنتی عشیره و داران با کمکمشارکت سنتی موکبا  سنتیقراردادی/ 

 داران و زوارمشارکت همتراز در موکبا  همتراز/فرویاری/فرایاری

 داران، زائران پیاده و ...مشارکت مستمر موکبا  / مقطعی/ تصادفیمستمر

 وجاوه و ابعااد همه و است روزمره زندگی از کامل ایریدهب اربعین روی پیاده که آنجا از
 رسانیخدمت و امداد هایعرصه و هاساحت از وسیعی پ نه، دهدمی پوشش را زندگی یک
 رساانخدمت خدمت،فرایند  در که است آن اهمیت حائز نکته اما. دارد وجودآئین  این در

 و کننادهیااری میاانه  فاصال از و کنادنمای احسااس خادمت گیرنده   و خود میان ایفاصله
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 دگریااری توضایح در ایاندازه تا این از پیش موضوع این کند.نمی جوییمنزلت پذیر یاری
 ج ات آن از ناه یااریگری دیگار هاایعرصه برخن  همترازی این اما شد. مطرح همتراز

 به بلکه دارند، قرار واحد اجتماعی موقعیت و طیقه یک در پذیریاری و کنندهیاری که است
 کنشگر معنا، این در دارد. ذهن در خود کنش از دهندهیاری که است تصویری و معنا ج ت

 به را خود معنوی رزق که است سائلی بلکه نیست رسانخدمت ،احساس غنی بودن فرط از
عیارتی،  و باه پنداردمی نیازهایش رفع و هاخواسته اجابت گرو   در و پذیریاری تکریم واسطه

 از باویی و رناگ نیاز پاذیریااری در، دیگر سوی از کند.می تلقی نعمت واسطه را پذیریاری
 از ناه؛ اماا است برگزیده را سفر این سختی و رنج خود او بلکه شود،نمی دیده امدادجویی

 زهدی مسیر در بلکه اجتماعی؛ و اقتصادی محرومیت ایر در یا محیطی و فرهنگی جیر سر
 و همراهای و ارادت نماایش و روحی توان تقویت طریق از تازه شدنی برای عقننی و فعال

 مکاانی زیاارت بارای تارشایسته زائری به مگر تا کربن تاریخی واقعه مظلومین با همدردی
 برپاایی و شیعیان به تاریخی ظلم از دادخواهی برای ر یلتم کنشگری یا و شود میدل مقدس

    عالم. مستضعفین ج انی حکومت
 
 روش پژوهش .5

 انجاام بارای گیارینمونه شد. گرفته ب ره مصاحیه تکنیک و کیفی روش از پهوهش، این در
 کاهصاورت گرفات  ایرانای خاادمین و دارانموکاب میان از هدفمند صورت به هامصاحیه
 را مشارکت انواع همه با ارتیاط برقراری بستر تقرییاً  وند دار را درگیری حوزۀ و سطح بیشترین

 اربعاین، روی پیااده در کاه کساانی باا سااختاریافته نیمه مصاحیه 91 کل در باشند.می دارا
( 2شماره ) جدول در آن ا های ویهگی که شد انجام اند داشته  را صر  زائر از فراتر ای تجربه

 باه مشاغول آن اا در خاادمین کاه هایی موکب تنوع شده سعی همچنین است. مشاهده قابل
 موکاب یاک درماانی، صارفاً  موکاب یاک اساس این بر و شود رعایت نیز اند بوده خدمت

 یاک خاانم، یاک مجاوز و مسالولیت با موکب یک دانشجویی، موکب یک عراقی، ا ایرانی
 گرفتند. قرار توجه مورد فرهنگی و ای رسانه صرفاً  موکب
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 هاشوندهمصاحبه سیمای (.2) شماره جدول

 نفر 91 ها شونده تعداد کل مصاحیه 
 نفر 7 زن جنسیت

 نفر 92 مرد
 نفر 1 سال( 97تا  94)جوان  سن

 نفر 4 سال( 70تا  97میانسال )
 نفر 1 سال به باال( 70پیر )

 نفر 4 دانشگاهی تحصینت
 نفر 9 حوزوی

 نفر 1 پلمدیپلم و زیر دی
 نفر 99 ت ران محل سکونت

 نفر 1 های دیگر  ش رستان
 

« ساازی آرماانینموناه»و « تحلیل مضمون»های  ها از ترکیب روشبرای تحلیل مصاحیه
استفاده شد. نمونه آرمانی یا تیپ ایدئال، الگویی مف ومی است که روابط و حاواد  خاا  

تاریخی را با ساختن یک کل منطقی، در یاک مجموعاه در کناار هام قارار  ا زندگی اجتماعی
و  تری درخصتوان واقعیت اجتماعی را ب تر مطالعه کرد و به در  جامعدهد که با آن می می

یاک یاا نناد   سویه یک نمونه آرمانی از تشدید یک»گوید:  باره میآن دست یافت. وبر در این
آیاد کاه گااهی فاراوان  دسات می های مجزا و پراکنده به پیوستن تعدادی پدیده هم دیدگاه و با به

اند  سویه پیشین، انتخاب و مرتب شاده های یک شود و گاه کمیابند و برحسب دیدگاه یافت می
(. عناصار نموناۀ آرماانی از 71و  71، 9949)ژولاین، « یک تابلوی فکری همگن بسازند تا

شود و آرمانی باودن ایان بناای مف اومی از  های موجود در تاریخ و جامعه اقتیاس می واقعیت
کردن آرمانی است که هرگز در کیفیت نابش در واقعیات  کننده  نوعی عقننی روست که بیان آن

 (. 71شود )همان، ندرت دیده می شود و یا بسیار بهه نمیتجربی و ملموس دید
 باا تطاابق میازان و مقادماتی اطنعات (9 بود: اصلی محور سه دربرگیرنده هامصاحیه

 کدگاذاری در .روی پیااده تجرباه (9؛ و داری موکاب تجرباه (2؛ مشاارکت اصالی جریان
 ماتن از مارتیط معناایی واحدهای ابتدا  افزار نرم از گیری ب ره با هامصاحیه
 در انتازاع ساطح در پیشاروی و کدگذاری مرحله سه طی سپس و شده جداسازی مصاحیه
 شد.( در  9شماره ) جدول مانند جداولی
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ها مصاحبه کدگذاری نمونه (.1) شماره جدول
 1کد مرحله 2کد مرحله  3کد مرحله واحد معناییپایانشروع

دیگه اربعین  9919از سال 09:2109:40
میزان  سطح درگیری باالمان شدهجز  برنامه زندگی

 مشارکت
اطنعات 

 ایزمینه

77:9177:94

گیره اما زائر خدماتی رو می
کنیم ما کار خودمون رو می

کنیم نیزی و احساس می
به ما اضافه شد

هم زائر خدمات 
گیره و هم خادم می

نیزی ب ش اضافه 
 میشه

خودیاری 
 شده با تلفیق

 دگریاری
گونه 

 مشارکت

 
 ها.تحلیل یافته6

 باه هااموکاب خاادمین و دارانموکب با مصاحیه تحلیل از حاصل هاییافته بخش، این در
 گردد.می ارائه مشارکت گونه و ساحت تفکیک

 . ساحت مشارکت6-1

های اجتمااعی و فرهنگای دیگار  ها دارای تجربه کنشگری فعال در عرصه اغلب خادمین موکب
های خیریه هم بودناد.  های مذهیی، اردوی راهیان نور، اردوهای ج ادی و یا انجمن نون هیلت

هاای متعاددی  ها و حوزه اربعاین را نیاز در سااحت روی پیادهاین افراد غالیًا مشارکت در مراسم 
 ایم. ( به صورت خنصه به آن ا پرداخته4تجربه کرده بودند که در جدول شماره )

 
 مشارکت های ساحت (.4) شماره جدول

 کنن موکب اسکان
 اسکان

ت
اح

س
 

ت
ارک

مش
 

 میانه در اختیار گذاشتن مییت
 خرد راهی جایگاه استراحت بین

 کنن روزانه غذاپخش 
 تغذیه

 خرد وعده پخش نند وعده غذایی محدود یا میان
 راهنمایی زائر راهنمایی گمشدگان، جایابی در موکب، هدایت کاروانا 
 رسانی موردی به زائرکمک ماساژ، واکس، خیاطی، تعمیر نرخ و ...ا 
 ب داشت مسیر آوری زباله )جای پای یار(جمعا 
 فرهنگی از خنل درمان به سکنه عراقیخدمات دهی ا 
 فرهنگی از خنل تغذیه و اسکان موکب با خادمین از ملل مختلفا 
 کنن موکب درمانیا 

 درمان
 خرد الدوار( پزشک سیار )طییبا 
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 ؛های فرد به فرد با عراقیوگو گفتا 
از شدن، استفاده  صدور انقنب با تقویت بعد ایدئولوژیک )راهپیماییا 

 ؛راهی( های بین تصاویر ش دای مدافع حرم و نمایشگاه
 ؛هدیه به کودکان عراقیا 
 ؛مجسمه و...( تولید نمادهای واقعه عاشورا )گ واره،ا 
 ؛تولید نمادهای وحدت بخش یا هویت بخش )آویز کوله، پرنم(ا 
 ؛های ختم قرآن طرحا 

 فرهنگی خرد
 

؛موکب رسانها 
؛الینغه(موکب فرهنگی )ن ج ا 

 فرهنگی کنن

 فنی تأسیسات برق و لوله کشیا 
 تس ینت مجوز موکب )ستاد بازسازی عتیات(، کمک مالیا 
 زیرساخت ها های مرتیط(ستاد اربعین )با کمک کمیتها 

 
اربعاین  روی پیادههای مشارکتی در  شود ساحت ( مشاهده می4که در جدول شماره ) طور همان

رساانی  ( کمک4( راهنماایی زائار؛ 9( تغذیاه؛ 2( اساکان؛ 9عنوان خنصه کرد:  90درتوان را می
( 90( تسا ینت؛ و 1( فنای؛ 4( درماان؛ 1( فرهنگای؛ 1( ب داشات مسایر؛ 7موردی باه زائار؛ 

 هساتند میاناه گااه و خردهای مشارکت دارای سطوح کنن و  ها. اما برخی از ساحتزیرساخت
 کنن و میانه خرد، است ذکر به الزم آورد. خواهیم خصو  این در توضیحاتی ادامه در که
 گااهی کاه معناا ایان باه است. زائر به شده ارائه خدمت اندازه حسب به بندی تقسیم این در

 بارای افاراد از تاوج ی قابال و بازرگ مجموعاه باه کاه اسات حدی در خدمتارائه   اندازه
 اماا است. شده ارزیابی کنن مشارکت ساحت صورت این در که است نیاز رسانی خدمت

 اتفاق مطلوبش شکل در رسانی خدمت نفر، یک تنش بسا نه و معدود افراد تعداد با گاهی
 است. شده جایگذاری خرد یا میانه مشارکت ساحت در آنگاه که افتد می

داران هم از نوع بومی و هم غیربومی اشاره  توان به فعالیت موکبدر سطح کنن اسکان می
کرد اما در سطح میانۀ اسکان، در اختیار قرار دادن منزل مسکونی شخصای باه زائار )مییات( 

گیرد کاه باه راهی را دربرمیهای کونک بینذکر است. سطح خرد اسکان نیز استراحتگاه قابل
های مختلفی برای زائر م یا شده است، از یک صندلی پنستیکی نانیز در حاشیه مسیر شکل

مادت. در ساطح  ای ساده و فاقد امکانات و شرایط الزم بارای اساکان طوالنیگرفته تا نادره
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هایی اشاره کرد که برنامه پخش غذای روزانه با حجم باال دارند و  توان به موکبکنن تغذیه می
ها و حجام  ها و هم ش روندان بومی که اقدام به پخش غذا در وعاده در سطح خرد هم موکب

هایی اشاره  توان به موکب است. در بخش درمان در سطح کنن، میذکر  کنند، قابل محدود می
پردازند و در سطح خرد همه انواع خدمات  کرد که اختصاصًا به خدمت درمانی و پزشکی می

شود و یا زائرین پزشک، پرستار  های مختلف عرضه می درمانی که به صورت محدود در موکب
های مخصو  بر  در طول مسیر با نصب نشانهیا مامایی که به صورت سیال و در حین حرکت 

 گیرد.  اند را دربرمی الدوار( این نوع خدمت را به ع ده گرفته هایشان )طییب  روی کوله
در ساحت فرهنگی مشارکت در دو سطح خرد و کنن، انواع مختلاف فعالیات و کنشاگری 

کاه افاراد باه  وگوهاای هدفمنادی اسات شایان ذکر است که از جمله آن ا در سطح خرد، گفت
هاا باا هاد  ایرگاذاری فرهنگای و روشانگری پایش ن ره با عراقای به فرد و ن ره به صورت فرد

و تیدیل آن به راهپیمایی بارای گساترش  روی پیادهگیرند. تنش برای تقویت بعد ایدئولوژیک  می
رم های انقنب اسنمی و صدور آن به ملل اسنمی دیگر، نصب تصاویر ش دای مادافع حا پیام

فرهنگای، ت یاه  در طول مسیر، تدار  هدیه برای کودکان عراقی با هد  افزایش انس و الفت بین
اصغر)ع(،  کننده واقعه عاشورا مانند گ واره حضرت علی محصوالت نمادین و نمادهای یادآوری

بخش مانناد آویزهاا و  بخش یاا هویات الحسین)ع( و ...، تولید نمادهای وحادت مجسمه رأس
هاای دینای از جملاه انتظاار فار   حامال شاعارهای مختلاف و در نسایت باا آموزه هایی پرنم
عنوه،  هاا. باه های ختم قرآن در موکب ها و تج یزات زائرین و همچنین طرحشده بر کوله نصب

های نیز از خنل فعالیت درمانی و یا تغذیه و اسکان باه صاورت ضامنی نقاش  برخی از موکب
صورت غیرمساتقیم )بارای  تأییرگذاری فرهنگی توجه دارند و این امر را بهفرهنگی ایفا  کرده و به 

 کنند.  گیری از خادمینی از ملل مختلف( دنیال مینمونه با ب ره
هایی اشاره کرد که اختصا  باه فعالیات توان به تأسیس موکب در سطح کنن از سویی می

ف مراسم و یاا نشار معاار  دینای ای زوایای مختل فرهنگی خاصی دارند از جمله انتشار رسانه
هاایی ناام بارد کاه برناماه  تاوان از موکب الینغه. از ساوی دیگار، می همچون حوزه  تعالیم ن ج

وگو را در رأس  ریزی مشخ  و یاا میزهاای گفات فرهنگی از جمله سخنرانی هدفمند و با برنامه
 ر خیلی محدود است. اند که تعداد این نوع مواکب در طول مسی های خود قرار داده برنامه
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به جز ن ار ساحت اشاره شده، کنشگران دیگری نیز در این مراسم هستند که به راهنماایی و 
ها برای جایابی مناسب در محل اسکان یا در طول مسیر برای یاافتن  یا کمک به زائرین در موکب

تأسیساات  ها در تعمیر و ب سازی پردازند و یا به صورت خودجوش به موکب گمشدگان خود می
هاای علمیاه هساتند باا رسانند. گروهی از زوار که غالیًا از طیاف طانب حاوزه فنی کمک می

را  روی پیاادهتأسیس موکب سیالی با عنوان )جای پای یار(، مسلولیت ب داشت و نظافات مسایر 
وان و هایی از زائرین و خادمین و یا بومیان ساکن منطقه نیز متناساب باا تا اند. گروه بر ع ده گرفته

کنناد از تعمیار کالساکه و  های موردی با دیگر زائرین می م ارت و امکانات خود اقدام به کمک
کوله گرفته تا واکس کفش و ماساژ و حتی حمل داوطلیانه وسایل همراه زائرین. در این میان ستاد 

 ینت ای تسا ها و فاراهم آوردن پااره اربعین و ستاد بازسازی عتیات هم با م یاسازی زیرساخت
 رسانند. ها به برگزاری ب تر مراسم یاری می در برپایی موکب

 صاورت باه تاوان می را شاد داده شارح مشارکت هایساحت درخصو  باال در آنچه
 داد. نمایش( 2نمودار شماره ) صورت به ای شاخه ترسیم قالب در و اجمالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشارکت های ساحت (.2) شماره نمودار

 ساحت مشارکت

 تغذیه
 کالن
 میانه
 خرد

 کالن اسکان
 خرد

 کالن درمان
 خرد

 کالن فرهنگی

 از خالل درمان

از خالل اسکان و 
 فنی خرد تغذیه

یرساختی  ز

 تسهیالت

 کمک موردی
بهداشت 

 مسیر
 راهنمایی
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 های مشارکت . گونه6-2

 و دارانموکاب باا  مصااحیه در گرفتاه شاکل هاایوگو گفت از برآماده هاای ویهگی و معانی
 زیار جادول در خنصه صورت به مشارکت گونه مقوله با نسیت در هاموکب ایرانی خادمین

 شد. خواهد داده شرح تفصیل به ادامه در و است مشاهده قابل
  

 مشارکت های گونه (.0) شماره جدول

عدم وجود فاصله بین خادم و زائر، خادم و زائر هر دو در یک جی ه، عدم وابستگی 
فرارونده از مرز یاریگر  هویت خادم به وجود زائر، هر خادم خود زائر است و بالعکس

 پذیرو یاری

ری
ریا

دگ
 

 آفرینی مردمتأسیس موکب با هد  تقویت نقش
 میتنی بر کنش عاطفی یاریگری عاشقانه، تقنی راهی برای دگریاری

شده برای رفع نیازی خطیرتر، مشارکت در خدمت به ج ت  تر  مسلولیت تعریف
 تکلیف محور احساس نق  در خدمات درمانی میزبان

 تنش برای تشخی  م مترین نیاز و دغدغه زائر
 خودابتکار الدوار، بازی برای کود  : بازدید از تأسیسات آب، طییبتعریف خودجوش فعالیت

 تعاملی برداری از ظرفیت بوم و بومیان منطقهب ره

ری
میا

ه
 

 تنش برای تطییق خدمت با فرهنگ غیربومیان
امکان کار بدون مجوز ستاد، ناتوانی در تأمین مناسب زیرساخت و تس ینت، 

 های مردمی، اکتفا به بازدید به جای ارتیاط مایر،افزایی با مجموعهتوج ی به هم بی
ات طرفه حاکمیت عراق از امکان یک ریزی کافی فراموکیی، استفاده غالیاً فقدان برنامه

س م کمرنگ و  ماهه عراق پزشکی موکب ایرانی، تعطیلی یک
عدم تناسب فعالیت مجموعه حاکمیتی با فضای فعالیت اربعین، شرط تس ینت ستاد  ناهمگرای حاکمیت

ی )خروجی محور(، نگرش منفی نسیت ها داشتن مقدار مشخصی خروجبرای موکب
 های ش رداری، استفاده اماکن مقدسه از خادمین سازمانی به موکب

 ایرانی با س م هزینه برابر و گاه نابرابر ا تشکیل موکب مشتر  عراقی همتزارانه های ایرانی به یکدیگرکمک موکب
رغم تج یرات و تخص  بیشتر،  بهها جلوی کار )توزیع غذا(  قراردادن عراقی

صورت پن انی، مشارکت  نشده به رایگان تج یزات موکب، انجام کار تعریف نقل و حمل
 مالی در قالب نام قییله و نه فرد

 میتنی بر گمنامی

گاهی به وجود خسران،  نرای تصمیم مشارکت و نون پذیرش بی کننده بومی با وجود آ
 دهنده به بومیان اصالت یادگیری از فرهنگ بومی

 کمک آنی خادمین موکب، زائرین و سکنه بومی به همدیگر آنی و ساده های اسمی و شناور تقسیم مسلولیت
 خدمت برای تقرب در ضمن کمک به زائر

یار تلفیق شده با دگریاری
خود

 ی

 گیره و هم خادم نیزی ب ش اضافه میشههم زائر خدمات می
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 ناوعی اربعاین، روی پیااده در گرفتاه شاکل جمعی مشارکت خا  گونه پیامدهای از یکی
 و محاور تکلیاف عااطفی، کانش بار میتنای پاذیر، یاری و یاریگر مرز از فرارونده دگریاری

 ناوع های  رایاج شاکل بارخن ، دگریااری ناوع ایان در کاه معنا بدین است. خودابتکار
 زائار، هر شود. نمی احساس پذیر یاری و یاریگر میان ای فاصله و شکا  تمایز، برجستگی،

  کند: می قلمداد نیز زائر را خود خادمی هر و است خادم یک خود

 ساله(  91کنیم )ح.پ.ریم در موکب خدمت میما اول زائر هستیم و بعد می

 و گیرناد می کانش حاوزه از فراتر امری از را خود هویت دو هر پذیر یاری و یاریگر واقع در
  ندارند: آنفرایند  و کنش به منزلتی یا و هویتی وابستگی نوع هی 

 سال(  40نیز برای امام حسینه)ع( )و.  نه خدمت به خودمونه و نه خدمت به زائر. همه

 سار از یااریگری ناوعی و ریازد می فرو پذیر یاریگر/یاری دوگانه میان موجود مرز گویی
 تقنی ووجو  جست در یاریگر آن طی که گیرد می شکل تکلیف احساس و دلدادگی و عشق
 ایان کاه نرا است، بیشتر آفرینی نقش و آن رفع برای راهی یافتن و زائر نیاز ف م برای مداوم

  کند: می قلمداد خود برای سعادتی و توفیق را امر
شاه، ماا هام کاه نیاشایم اینقادر آدم در حقیقت این خدمت موجب تعالی خودمون می

 ساله(  91هست که به زائر کمک کنه )ح.پ، 

گه خادمت باه زائار  دانند... حا  اسماعیل دوالبی میداران خدمت رو وظیفه میموکب
 ساله(.  97سیدالش دا  از خدمت به اباعیدالله باالتره )م. س، 

 . همیاری6-2-2

 یاا و هام باا هاا    موکب میاان ارتیااط در بیشاتر که اربعین روی پیاده در گرفته شکل همیاری
 کاه اسات همترازاناه و تعااملی سااده، همیاری نوعی دارد، نمود هم با موکب یک خادمین

 حاکمیات و رود مای پیش گمنامی ترویج و بومی فرهنگ بومیان به بخشی اصالت بر میتنی
 ها مسالولیت تقسایم همیااری، ناوع این در کند. می ایفا ناهمگرایی و کمرنگ س م آن، در

 بری، سا م فراگارد یا و منزلت و قدرت از مراتیی سلسله هی  و داشته شناور و اسمی حالت
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 و همترازاناه فضاایی در کنشاگر باه را امکان این؛ بنابراین، شود نمی حمایت یا و نمایندگی
 شایوه   مورد در آنی صورت به که دهد می مادی( سرمایه   نه و معنوی سرمایه ج ت )از برابر

کند: اقدام و گرفته تصمیم همکاری
هاست. یه خاادمی تاو موکاب ماا باود کارهاای تو اربعین خلو  خادمین بیشتر از هیلت

 ساله(. 97خواست دیده شود )م.م. داد و نمینشده ولی الزم رو خودش انجام می تعریف

 شااهد هام تاهگرف شاکل همیااری در گفت باید مرورشده های ویهگی بیشتر توضیح در
 دارناد تانش بومیاان هام و هساتیم منطقاه بومیان و بوم ظرفیت از برداری ب ره برای تنش

 غیرباومی کنناده مشارکت دهند. تطییق م مان زائرین و غیربومیان فرهنگ با را خود خدمت
 کنناده مشارکت برای زیادی احترام هم و دارد بومی فرهنگ از یادگیری به زیادی اشتیاق هم

گااهی وجاود باا که جایی تا؛ است قائل غیربومی  وجاود یاا و انجاام روش در اشاتیاه باه آ
پذیرد: می نرا و نون بی را او تصمیم آورخسران پیامدهای

کاار نیااش و  ئین و کاارتو بکان و طلاباها یاد گرفتیم که سرت رو بنداز پااینو از عراقی
گان ماا گاوش  و هر نی اون ا مای ها باشیمخاضع باش... تصمیم گرفتیم که تابع عراقی

 ساله(. 47گفتیم )ش. کنن اشتیاهه، نشم می دونستیم کاری که میبدیم. اگه حتی می

کاردن فاراهم در میزباان جامعه حاکمیت هم و می مان جوامع حاکمان هم میان این در
 باه توجاه عدم دلیل به هم آن که کنند می ایفا رنگی کم نقش تس ینت و ها  زیرساخت برخی

 و فعالیات باه نیااز کاه ای ماناده زمین های  نقش پوشش و مردمی های  مجموعه با افزایی هم
 عنوه، . باهاسات هماراه کنشگران سایر سوی از رضایت عدم با دارد، فراموکیی ریزی برنامه

 بار حااکم فضاای باا الزم تناساب و همگرایای از محاورخروجی ارزیابی بر تمرکز دلیل به
نیست: برخوردار گمنامی بر تنش جمله از همیاری

کنه که اینقدر باید خروجی بدید. اما غیر از نیاروی انتظاامی  ستاد اربعین ایران اعنم می
های مردمی که خدمات کنن... در مقابل مجموعه گری هم نمی در مرز، بقیه حتی تس یل

از پاول کاه بخشای  حاالی کنه، در کاری نمی دهند، مجموعه هنل احمر هی درمانی می
 .ساله( 70شه )ق.  بیمه به اینا پرداخت می
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ها هم تأیید شد که هماه  وگو با خادمین موکب آنچه در نارنوب مف ومی اشاره شد، در گفت
ای خودیاری هستند: اربعین خود دربردارنده گونه روی پیادههای یاریگری در مراسم  گونه

قدم برداشتن در این مسیر اول خدمت به خود است نه زائر باشید و ناه خاادم )ح. ب، 
ساله(  91

 الیاه در نه سرمایه جذب محور که کرد یاد تلفیقی یاریگری نوعی از توان می، واقع در
 حاال در دهناده یاری و یااریگر هم همواره یعنی؛ است دوسویه معنوی الیه در نه و مادی
 جماع حاصال نادارد. وجاود دادنی دست از یا و شدن کم هی  و هستند سرمایه آوری جمع

  قدسی(. وجود به )تقرب است داشتن نه و شدن ای گونه به معطو  نیز هاسرمایه
 اجمالی صورت به توان می را شد داده شرح مشارکت های گونه درخصو  باال در آنچه

 کرد. خنصه( 9نمودار شماره ) صورت به ای شاخه ترسیم قالب در و
 

مشارکت هایگونه (.1) شماره نمودار

یگری ارادات ورزانه  یار

یاری  دگر

 مبتنی بر کنش عاطفی

یگر و یاری پذیر  فرارونده از مرز یار

 خودابتکار

 تکلیف محور

 همیاری

 تعاملی

 همترازانه

 مبتنی بر گمنامی

 اصالت دهنده به بومیان

 آنی و ساده

 سهم کم رنگ و ناهمگرای حاکمیت

یاری خودیاری  تلفیق شده با دگر
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 گیری . بحث و نتیجه7
 اربعین مشارکت اصلی جریان تفکیک ضمن و کیفی ایبررسی طی شد سعی مقاله این در
 معرفای و بررسای جمعای مشاارکت هایساحت و انواع، ایحاشیه و فرعی هایجریان از

 پیااده، پاای باا زیاارت نناد هار داشات اذعان توان می مقاله این هاییافته بر میتنی شود.
 و نادارد خاصای زمان به اختصا  و بوده مختلف ادیان در گذشته از که است بزرگداشتی

 آن اا م متارین جملاه از. دارد وجاود هاآئین و ادیان در زیارت قصد به روی پیاده مسیرهای
 «کمپوستن د   سانتیاگو» ش ر در کلیسایی سمت به هایی راه از ای شیکه «سانتیاگو د   کامینو»

 در پاتریاک سان پرتغاال، در فاطیما به توانمی دیگر موارد از است. اسپانیا غربی شمال در
و  فرانساه، در ویافرانسایجنا شیکوگو، جزیره گانه 44 معابد مسیر ژاپن، در کویاسان ایرلند،
 الزم هاایویهگای حاائز آن اا در مشاارکت؛ اماا کارد اشااره مکزیاک در گوادالاوپ بانوی

 غیرقابال اجتماعی ا فرهنگی تفاوترغم  به اربعین روی پیادهآئین  در نیست. جمعی مشارکت
 کنشای قالاب در و یکپارنه صورت به مشارکت کنندگان، مشارکت در گسترده و پوشینشم

 افتاد.مایاتفااق   اجتماعی همیستگیسطح باالی  و جمعی هویت درونی، نظم با جمعی
 نه زیرا رسد.می نظر به ارگانیک ا مکانیک دورکیمی مش وردوگانه  از خار  که ایهمیستگی

 نیااز و پیچیدگی بر میتنی و ارگانیکی نه و اجتماعی مشاب ت و سادگی بر میتنی و مکانیکی
 معناایی و اجتمااعی انسجام دالیل است. یکدیگر به ارگانیسم مختلف واحدهای کارکردی

 بخشاد،مای جمعای هویات آن اا به و شده سیب را کنشگران میان پیوند که هامشارکت در
 گذرفرایند  در واقعیت از انتزاع با تن ا. نیست دسترس در سادگی بهو  است عمیق و دارریشه

 و رفتاه کنناده مشارکت نزد کنش معنای سراو به باید و است ممکن معنا به رسیدن و فرم از
 قاوی ارتیااط و ایرپاذیری تاا شناخت را دهد،می بنیان را جمعی هویت که مشترکی معانی
 موضوع این به صحیح پرداخت شود. آشکار دینی فرهنگ بنیادین هایالیه با جمعی هویت

 آن اباراز هایشیوه و )ع(الحسین حب جایگاهویهه  به شیعیان دینداری از ابعادی ف م گرو در
 اماروزه زنادگی کاه است م دوی و عاشورایی نمادین سرمایه و هااسوه و شیعی فرهنگ در

 پاهوهش در بایاد و دهادمای ارتیااط پایش قارن نند در داده رخ وقایع با را شیعیان جامعه
 شود. بررسی دقت به دیگری
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 نظام با کونک ایجامعه سازنده اربعین روی پیاده در جمعی مشارکت آنکه دیگر نکته 
 معرفی را جدیدی گونه و نورددرمی را مشارکت مختلف هایگونه که است متفاوتی اخنقی

 باه ج ات ایان از و نادارد قرار او از بیرون مشارکت از فرد غایی هد  گونه این در کند. می
 شاامل نیاز را فارد از بیارون میاانی اهادا  جمعای، مشارکت اما؛ دارد شیاهت خودیاری

 فارد از خار  همکاری هد  شاهد اربعین در گرفته شکل همکاری در ما واقع در .شود می
 معناای در نیاز دگریاری اما. دارد شیاهت دگریاری با ج ت این از و هستیم نیز دهنده یاری

 وجاود یاک که دارد وجود هم دیگری همکاری هد  زیرا افتد نمی اتفاق آن رایج و معمول
 کاه اسات قدسای باورهاای و هاا انگاره مجموعاۀ و قدسی وجود یک بلکه نیست؛ انسانی
 و سودجویی عنوه به است. گرفته شکل وی به منسوب تاریخی ای حادیه و رویداد پیرامون

 با بلکه کند، نمی ایفا نقشی هی  آن در پذیر یاری به نسیت ترحم احساس یا و منافع به توجه
 واژه اسات شایساتهبناابراین،  .هستیم مواجه مفرط و حاد سپردگیدل و عاطفی کنش نوعی

 «ورزاناه ارادت یااریگری» ماا منتخاب مف اوم و واژه که برگزینیم آن به اشاره برای جدیدی
 عرضاه ماا به را یاریگری و مشارکت از جدیدی گونه   اربعین روی پیاده پدیده واقع در است.

 و توجاه خاور در و اسات دیگاری و خود دوگانه از بیرون آن در همکاری هد  که دارد می
 دگریااری خودیاری، گانه سه انواع برای بستری به خود یاریگری گونه این است. بیشتر تأمل

 و تازه خصای  و معنا آن، ذیل گرفتن قرار سیب به گونه سه این که شودمی تیدیل همیاری و
 گیرند. می خود به متمایزی
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