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دریافت0911/20/02 :؛ پذیرش0911/29/02 :

چکیده

مطالعه نوع مشارکت در مناسک عاشورایی در جوامع شیعی به دلیل آمیختگی شدیدی که باا وجادان جمعای
پیروان این مذهب دارد از اهمیت باالیی برخوردار است .مطالعه آئین پیادهروی اربعین ،که در سالهای اخیار
تحوالت شگرفی را به خود دیده و به یک پدیدۀ اجتماعی و فرهنگی ویاهه و ننادوج ی تیادیل شاده اسات،
جایگاه و اهمیتی دونندان دارد .ازاینرو ،این مقاله توصیف و تحلیل ساحتها و گونههای مشاارکت جمعای
پدیده پیادهروی اربعین را مورد توجه قرار داده است .برای نیل به این هاد  91مصااحیه نیمهسااختاریافته باا
خادمین و موکبداران ایرانی بهعنوان گروهی که بیشترین سطح و حوزۀ درگیری را با ایان پدیاده در نسایت باا
مشارکتکنندگان دیگر دارند انجام داده است .بررسی و واکاوی محتوای مصاحیهها ،که باا کماک ترکییای از
روشهای تحلیل مضمون و نمونهسازی آرمانی صورت گرفت ،پس از ساه مرحلاه کدگاذاری ،ماا را باه 90
مضمون در نسیت با ساحت مشارکت و  92مضمون در نسیت با گونه مشارکت رساند .در ن ایت ایان نتیجاه
حاصل شد که در پیادهروی اربعین با گونهای منحصربهفرد از مشارکت مواجه هستیم.
کلیدواژهها :مناسک عاشورایی ،گونهشناسی ،پیادهروی اربعین ،مشارکت جمعی
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 .1دانشآموخته دکتری جامعهشناسی و پهوهشگر پهوهشکده مطالعات فناوری ،ت ران ،ایران


 .1مقدمه

مشارکت مف ومی م م و پردامنه در علوم اجتماعی است تا جایی که برخای نظریاهپاردازان
همچون هربرت اسپنسر ،مشاارکت را جاوهره زنادگی اجتمااعی نامیادهاناد و شاماری از
نویسندگان معاصر ،دوران حاضر را عصر مشارکت نامیده و آخرین نسخه بارای کشاورهای
توسعهنیافته را توسعه مشارکتی عنوان کردهاناد .در ایان میاان ،مطالعاه مشاارکت دینای یاا
بهعیارتی مشارکت در پدیدههای مرتیط با دین و با انگیزههای برآمده از دین بارای جاوامعی
نون جامعه ایرانی که دین در فرهنگ آن عنصری م م و محوری اسات و نقاش برجساته و
پررنگی ایفا میکند ،اهمیت زیادی دارد .یکی از انواع مشارکت دینی ،مشارکت در مناسک
است و آئین پیادهروی اربعین نمونه خوبی برای مطالعه این موضوع است .باهویهه کاه ایان
آئین به سیب تحوالت اخیر به پدیاده ننادوج ی و کاننمقیااس تیادیل شاده و از وجاوه
مختلفی نون جمعیت مشارکتکننده ،ضریب نفوذ ،دامنه و گستردگی میان ملال مختلاف
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از زوایا و مناظر مختلف پهوهشی شایستۀ توجه محسوب میشود.
اما تجربه مشارکت را نگونه و با کمک نه مفاهیم و مقوالتی میتوان به درستی ف م و
توصیف کرد؟ بیشک ف م مشارکت جدای از مطالعه ابعااد ذهنای و معناایی و خصاای
ذاتی و ماهوی ،نیازمند توجه و ف م گونههای مشاارکتکنناده و عرصاههاا و سااحتهاای
مشارکت نیز هست .در واقع ،یکی از راههای شناخت تجربههای مشاارکت ،بررسای آن در
تطییق با گونهشناسیهای موجاود اسات .در ایان مقالاه ،بارای ف ام مشاارکت جمعای در
پیادهروی اربعین مروری بر انواع مشارکت خواهیم داشت و به این پرسشها پاسخ خاواهیم
داد )9 :نه کسانی در پیادهروی اربعین مشارکت میکنند؟  )2در نهنیازی مشاارکت مای
کنند؟ سپس از میان مصاحیه با موکبداران و خادمین ایرانی میزان تطییقپذیری ایان اناواع
مشارکت را با مشارکت جمعی در پیادهروی اربعین دنیال خواهیم کارد .از آنجاا کاه اناد
تأملی در فضای مف ومی واژه مشاارکت در علاوم اجتمااعی ،ماا را باهسارعت باه مفااهیم
مشاب ی نون همکاری 1میرساند ،شماری از گونهشناسیهایی که در مقاله مرور میشود،

معطو به این مف وم خواهد بود.
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 .2پیشینه پژوهش

تاکنون مطالعات بسیاری در موضوع اربعین صورت گرفته و نشر داده شده است .تعدد ایان
موارد مانع از ذکر و مرور خنصه نتایج همه آن است .بهعنوه ،از میان این همه ،تن ا شمار
معدودی رویکرد اجتماعی داشته و از میان این معدود نیز تعداد انگشتشاماری تحلیال و
بررسی خود را از سطح گمانهزنی نظری ارتقاا داده و باه گاردآوری و اساتناد باه دادههاای
تجربی اهتمام داشتهاند .از میان این مطالعات تجربی نیاز تن اا نناد ماورد رویکارد گوناه
شناسی را دنیال کردهاند که در ادمه به ذکر خنصه نتایج آن ا میپردازیم.
رضویزاده ( )9911در پهوهش خاود باا عناوان ناوعی گوناهشناسای از تفسایر زائاران
پیادهروی اربعین از تجربۀ زیسته خود در قالب سه مضمون و با اساتفاده از ماردمنگااری و
مصاحیه نیمهساختاریافته اصلی انجام داده است .این سه مضمون عیارتاستاز )9 :تجربۀ
تعلیق امر مادی و روزمره با سه مضمون فرعی تعلیق عقننیات ابازاری ،تعلیاق قشاربندی
اجتماعی و ادرا امر قدسی و غییی؛  )2رنج مقدس در سه معنای عمده نشمداشات باه
پاداش ،احساس تعلق هویتی به اجتماع مذهیی و اعنن عملی باور باه عقیاده ماذهیی باا
بازسازی تجربه تاریخی رنجآلود؛ و  )9برانگیزانندگی عاطفی.
پویافر ( )9911در پهوهشی به بررسی الگوی فعالیتها و تجرباه خیار دینای در آئاین
پیادهروی اربعین با اساتفاده از روش پاهوهش کیفای و تکنیاکهاای مصااحیه و مشااهده
مشارکتی پرداخته و هفت نوع فعالیت خیار دینای در خادماتدهی داوطلیاناه باه زائاران را
شناسایی میکند .نتایج نشان میدهاد کاه الگاوی کلای فعالیتهاا و خادمات عراقیاان و
ایرانیان ،بهرغم شیاهتهای کلی در الگو و تناوع در فعالیتهاای ارائاهشاده ،تفااوتهاای
اساسی دارد؛ این تفاوتها از جمله در الگوی مدیریت و تأسیس موکبها ،نقش حکومت
در سازماندهی اجرایی اربعین ،انگیزههای سیاسی و انقنبی از فعالیاتهاای خیار دینای و
میزان رقابت برای خدمترسانی مشاهده شده است.
پویافر ( )9911در پیمایشی به بررسی گونههای تجربه زیارت در آئین پیادهروی اربعین
پرداخته و نشان داده است  17/9درصد زائران معتقد بودند که تمام کسانیکه باه پیاادهروی
اربعین آمدهاند ،از طر امام حسین(ع) طلییاده شادهاناد  11/1درصاد از پاساخگویان
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گفتهاند که همیشه یا در اغلب ماوارد تانش دارناد کاه خاود را باه ضاریح برساانند ایان
درحالیاست که تن ا  20/9درصد از آن ا بر این باور بودند که قیولی قطعی دعا فقط زیر قیه
امام حسین(ع) است و بقیه نقاط حرم این خاصیت را ندارد.
انگوتی ( ) 9911در پاسخ به این سااال کاه زناان ایرانای نگوناه و باا ناه دالیلای در
پیادهروی اربعین مشارکت میکنند 20 ،مصاحیه عمیق با زنان ایرانای شارکتکننده انجاام
داده و سپس به تحلیل مضمونی آن ا پرداخته و نگونگی حضور را در پنج دسته طیقهبندی
کرده است )9 :نحاوه همراهای حضاور؛  )2نحاوه ظااهری حضاور؛  )9نحاوه مشاارکت
فرهنگی؛  )4نحوه مشارکت اجتماعی؛ و  )7نحوه مشارکت علمی .همچنین دالیل حضور را نیز
در پنج رویکرد جای میدهد )9 :م دویت و آخرالزمان؛  )2تربیتای و اخنقای؛  )9روحاانی و
معنوی؛  )4فرهنگی؛ و  )7مذهیی و دینی.
همانطورکاه مشااهده شاد ،های یاک از ایان پاهوهشهاا باه مقولاه گوناه مشاارکت
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نپرداختهاند؛ بلکه به گونهشناسی مشارکتکنندگان پیادهروی اربعاین اهتماام داشاتهاند؛ آن
هم بیشتر از منظر انگیزه و معنای مشارکت .بنابراین ،تمایز ایان مقالاه باهلحاا مسالله آن
است که قصد دارد انواع مشارکت در پیادهروی اربعین را معرفای کناد و امتیااز ایان مقالاه

بهلحا محتوایی نیز تأکید بر مشارکت جمعی 1بهعنوان نوعی کنش جمعی 2است که طای

آن افراد هویت جمعای جدیادی یافتاه و بارای رسایدن باه هاد مشاتر باا یکادیگر در
مجموعهای از فعالیتها همکاری مستمر دارند و این همکاری خود باعث تولید و بازتولید
هویت پدیده نیز خواهد شد .ازاینرو ،واحد تحلیال در مطالعاه مشاارکت جمعای شاامل
گروهی از افراد است که نهتن ا از پدیده تحت مطالعه هویت میگیرند بلکه به آن هویت نیز
میبخشند و ازاینرو ،جریان اصلی قلمداد میشوند و الزم است کاه در مطالعاه آن اا را از
جریانهای فرعی و حاشیهای تفکیک کرد تاا بارای شاناخت گوناه مشاارکت در پیاادهروی
اربعین گرفتار برجستهسازی ویهگیهایی نشویم که در هویت و ماهیت اصلی پدیده نقاش
ایفا نمیکنند.
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 .3واکاوی مفهومی و بررسی انواع مشارکت

مشارکت معادل اصطنح
جز و بخش گرفته شده و از ریشۀ التین

است .این کلماه از ریشاه

باه معنای قسامت،

بهمعنای سا می در نیازی غیار از خاود

داشتن است (یزدانپناه .)901 ،9941 ،مشارکت در علوم اجتماعی اشاره به هماه راههاایی دارد
که مردم از طریق آن ا در ج انهای اجتماعی درگیر میشوند .مشارکت اجتماعی 1بهمعنای انواع

کنشهای فردی و گروهی بهمنظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تاأییر ن اادن بار
ً
فرایندهای تصمیمگیری دربارۀ امور عمومی است و معموال از طریاق عضاویت در انجمانهاا،
کانونها و سایر ن ادهای اجتماعی انادازهگیاری مایشاود (اخشای941 ،9914 ،؛ و موساوی،
ً
 .)41 ،9947این مف وم غالیا در ادبیات مربوط به توسعه و سرمایۀ اجتماعی مورد اساتفاده قارار

میگیرد .اما مشارکت جمعی 2اشاره به نوعی کنش جمعی 3دارد که طی آن افراد هویت جمعای
جدیدی یافته و برای رسیدن به هد مشتر با یکدیگر در مجموعهای از فعالیاتهاا همکااری
میکنند .در واقع به معنی بهکار گرفتن منابع شخصی بهمنظور س یمشدن در یک اقادام جمعای
است (محسنی و جارالل ی .)92 ،9942 ،9942 ،برای مشاارکت جمعای ،اناواع و گوناههاای

مختلفی معرفی شده است که در ادامه به برخی از آن ا اشاره مایکنایم و دلیال اینکاه پیاادهروی
اربعین را نوعی مشارکت جمعی ،و نه اجتماعی ،میدانایم را در بخاش ناارنوب مف اومی باا
توضیح شکلگیری هویت جمعی برای رسیدن به یک هد بیان خواهیم کرد.
1ـ .3همکاری ساده و پیچیده

از نخستین متفکران اجتماعی که از دو نوع همکاری بدون تقسیم کار و با تقسیم کار سخن
میگوید ،ابنخلدون است کاه بعادها جامعهشناساان آن را در دو گوناه همکااری سااده و
غیرساده نشان دادهاند:
همکاری ممکن است متضمن تقسیمکردن وظایف مختلف باشاد یاا خیار .نناد تان کاه
بهاتفاق کنده سنگینی را از زمین برمیدارناد ،نمایشاگر ناوع سااده همکااری هساتند .ماع
الوصف ،غالب اوقات همکااری متضامن تقسایمکار اسات ،بادین معنای کاه اشاخا
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مختلف کارهای مختلفی را انجام میدهند و هماهنگی این کارها موجاب تحقاق پاذیرفتن
مقصودی مشتر میگردد» (روسکوارن 17 ،9979 ،به نقل از فرهادی)901 ،9949 ،
2ـ .3همکاری داوطلبانه و اجباری

از نظر اسپنسر صفت شاخ

جامعه جنگجو آن است که واحدهای ترکیبکننده آن به زور

وادار به اعمال مشتر میشوند و اراده هر ش روندی در اینگونه جوامع ،از اماور شخصای
گرفته تا عمومی ،تابع اراده حکومت است و همکااری در ایان جواماع همکااری اجیااری
است؛ برعکس ،در جامعه صنعتی همکاری داوطلیانه بوده و بر پایه خویشاتنداری فاردی
استوار است:
این جامعه با همان آزادی فردیای شاخ میشود که در هر نوع معامله بازرگاانی برقارار اسات.
همکاریای که فعالیتهای ناهمگون جامعه را برقرار نگه میدارد ،یک همکاری داوطلیانه اسات
(کوزر.)949 ،9912 ،
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3ـ .3همکاری مستقیم و غیرمستقیم

مک ایور نیز همکاری را به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میکند:
در نوع اول اشاره به مشارکتی دارد که گروهی از افراد یک امر یا فعالیت واحد و مشاابه را
با هم انجام میدهند و ارتیاط مستقیم بین افراد همکاریکننده و ب رهبارداری مساتقیم از
فعالیتی که انجام میشود ،وجود دارد .در نوع دوم ،افراد اماور یاا فعالیتهاای متعادد و
ً
متفاوت و طیعا غیرمشابه را صورت میدهند و افراد ارتیاط بیواسطه و همچنین ب رهوری
مستقیم از حاصل کار یکدیگر ندارند ،بلکه از نتایج ن ایی و غایی فعالیتهای مستقل و
متفاوت یکدیگر متمتع میشوند( ...انصاری.)1 ،9919 ،
4ـ .3همکاری غریزی ،سنتی ،پیمانی ،هدایت شده و آنی

در دایرةالمعار هفده جلدی علوم اجتماعی (سیلز )947 ،9112 ،1به پنج نوع همکااری
اشاره شده است:
همکاری غر یزی .این نوع همکاری سرنشمه عقننای و اساتداللی نادارد و باهصاورت
ناخودآگاه و تحتتأییر رفتارهای مشتر و منافع متقابل اتفاق میافتاد .رفتاار هماهناگ و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ً
همگام انسانها در ج ت یک هد مشاتر  ،کاه صارفا زائیاده موقعیات اجتمااعی افاراد
مختلف در جامعه است ،یکی از ایان ماوارد اسات .همچناین ،همکاریهاایی کاه بادون
برنامهریزی بین گروههای ملی ،مذهیی ،اقتصادی و یاا ناهادی یاک جامعاه کاه از تارس و
نگرانی هر یک از این گروهها از خطر مشترکی سرنشمه میگیرند.
همکاری سنتی .این نوع همکاری بر پایه اصول اجتماعی سنتی موجود شکل میگیرد که
در جوامع مختلف متفاوت بوده و ریشه در مقوالتی نون هنجارهای و ارزشهای پذیرفتاه
شده در جامعه دارند.
ً
همکاری پیمانی .در جامعاه صانعتی ناوین ،خصالت همکااری غالیاا پیماانی اسات.
در اینگونه همکاریها ،موافقت طر های ذینفع و شرایط قید شده برای همکاری ،جنیاه
اختیاری دارند .اما در صاورت عادم همکااری امضاا کنندگان ،متخلفاین از نظار قاانونی
قابلتعقیب هستند.
ً
همکاری هدایتشده .تشکینت و سازمانهای نظامی احتماال ک نترین و عمومیترین
نمونه اینگونه همکاری اسات .دساتور و هادایت مساتقیم ،اینگوناه همکااری را ممکان
میسازد و فقط عده انگشتشماری از ماهیت و نتیج ه ن ایی همکاری باخیر بودند.
همکاری آنی :اینگونه همکاری با تصامیمهایی کاه در موقعیتهاا و شارایط خاا

گرفتاه

میشوند میسر میگردد و شالوده روابط نزدیاک شخصای را تشاکیل مایدهاد .بنیااد اینگوناه
ً
همکاری بر حسن تفاهم و دوستی است و غالیا در محیطی دوستانه میتوان انتظار آن را داشت.
5ـ .3همیاری ،دگریاری و خودیاری

به جز طیقهبندیهای مرور شده ،انواع دیگری نیز پیراماون همکااری قابال پایجاویی اسات
(برای مثال 94 ،نوع همکاری که در کتاب درآمدی بر دایرةالمعار علوم اجتماعی ذکر شاده
است) .اما همگی این گونهشناسیها اگرنه برخی از صفات همکاریها را روشن میسازند،
اما همچون موارد ذکر شده در باال ،همکاری را براساس ماهیت طیقهبندی نمیکنند .در واقع،
ساده و مرکب ،اجیاری و داوطلیانه ،سنتی و صنعتی و غیره اگرنه صافاتی م ام در همکااری
اند ،اما صفاتی یانویه برای همکاری محسوب میشوند ،نه صفت ممیزه و ذاتی تن اا تنشای
که سعی در ارائه گونهشناسی ماهوی همکاری دارد ،طیقهبنادی فرهاادی براسااس مطالعاات
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تجربی ایشان پیرامون جوامع سنتی و بومی ایرانی بهویهه کشاورزان و روستائیان است کاه ساه
نوع اصلی همکاری یا به اصطنح ایشان «یاریگری» را از یکدیگر باز میشناسد .این سه نوع
در پاسخ به این ساالها حاصل آمدهاند که نخست ،آیا ساود حاصال از همکااری ،باه خاود
شخ

یاریدهنده باز میگردد یا به شخ

و یا اشخا

دیگار؟ دوم ،آیاا همکااری بادون

انتظار کمک متقابل و کمک بنعوض است؟ و سوم ،همکاری بین افراد همتاراز و همپایگااه
برقرار میشود یا بین ناهمترازان ناهمپایگاه؟ آیا هد یاریگیرنده و یاریدهنده یکی است یاا
این اهدا حداقل در ن ایت ،باهم تفاوت دارند؟
در همکاری نوع اول یا دگریااری ،هاد همکااری خاار از فارد یاریدهناده اسات
(برونسویگی) و یاریدهنده انتظار کمک متقابل ندارد (یکسویگی) .در همکاری نوع دوم
یا همیاری ،هد همکاری خار از فرد یاریدهنده اسات (برونساویگی) و یاریدهناده
انتظار کمک متقابل در آینده دارد و یا این همکاری پاسخ به کمک گذشته یاریگیرنده است
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(دوسویگی)؛ در همکاری نوع سوم یا خودیاری ،هد همکاری خار از فرد یاریدهناده
نیست (درونسویگی) .به عیارت دیگر ،یاریدهنده از یاریگیرنده جدا نیوده و باا او یکای
است .در واقع فرد برای خود کار میکند ،اما این عمل را در گروه انجام میدهد و از مزایای
کار گروهی ب ره میگیرد .در رسم زیر توضیحی بر انواع سهگانه بیاانشاده دیاده مایشاود
(فرهادی.)994-991 ،9949 ،
دو سویه
(همیاری)
یک سویه
(دگریاری)

برون سویه
انواع همکاری
درون
سویه(خودیاری)

خودیاری مشاع
خودیاری مفروز

نمودار شماره ( .)3انواع یاریگری

دگریاری
همترازانه
دگریاری
ناهمترازانه

فرویاری
فرایاری

خودیاری در این الگو شامل دو نوع مفاروز و مشااع اسات .خودیااری مشااع ،کااری
اشتراکی است که منافع آن به شرکا باز میگردد؛ اما در خودیاری مفروز ،فرد برای خود و با
ً
ابزارهای شخصی کار میکند و صرفا کاار را در گاروه و فضاای گروهای انجاام مایدهاد.
دگریاری نیز بسته به اینکه افراد مشارکتکننده در موقعیتهای برابر و یا نابرابر قارار داشاته
باشند ،به دو گونه همتراز و ناهمتراز تقسایم مایشاود .گوناه نااهمتراز در صاورت جریاان
یاریگری از موقعیت باال به موقعیت پائین ،فرویاری و در حالت عکس آن فرایااری نامیاده
شده است.
 .4چارچوب مفهومی

اگر بخواهیم براساس انواع مشارکت مرور شده در باال به بررسای گوناههاای مشاارکت در
پیادهروی اربعین بپردازیم باید پیش از هر نیز با ف م کلیت منحصربهفرد و عناصر مقومی،
که جداسازی آن سیب تغییر ماهیت پدیاده خواهاد شاد ،از طریاق برجساتهساازی وجاوه
بنیادین پدیده در نسیت با موضوع مشارکت جمعی ،امکان نظریامف ومی تفکیک بدناه یاا
جریان اصلی را از جریانهای حاشیهای و خردهجریانها را فراهم کنیم .ازاینرو ،باید گفت
پدیدۀ پیادهروی اربعین در کلیترین منظر و کننترین سطح ،نوعی رویداد جمعی است و

میتوان از نتایج مطالعه رویدادهای جمعای و رفتاار انیاوه جمعیات( 1ریچار )2099 ،2در
توضیح آن ب ره گرفت .بهویهه نمونههای اخیری که نشاان داده اسات رفتاار ماردم در انیاوه
جمعیت در مواردی ،برخن آنچه بهطور عام گفته میشد ،بهجای از دسات دادن هویات
پیشین و امکان کنترل کنش ،با ناوعی تحاول شاناختی از ساطح فاردی هویات باه ساطح
اجتماعی همراه است .در این موارد ،کنش بازتابدهندۀ نوعی هویت جمعی است که دلیل
درگیر شدن فرد در کنش جمعی را برساخته و به رفتار او معنا میبخشاد (تاجفال و ترنار،3

9111؛ ترنر ،هاگ ،اوکز ،ریچر و وترل)9141 ،4

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بنابراین ،هر نند دوگانه دلیلاعاطفه 1در توضیح انیوه جمعیت قابلتوجه است ،اما دیگار

با آنچه در متون کنسیک انفجار غیرعقننی احساسات 2خواناده مایشاود ،مواجاه نیساتیم.
پیادهروی اربعین هم به دلیل دربرگیرندگی نوعی هویتی جمعی ،از جملاه نناین رویادادهای
جمعی است و این موضوع ،اولین تمایز کلیدی آن از انواع دیگر انیوهۀ جمعیت است.

پهوهشگران متعاددی (نویال و ریچار2099 ،3؛ ریچار )2099 ،باه تماایز میاان انیوهاۀ

جمعیت فیزیکی یا گردهماییهایی که در آن افراد از نظر فیزیکی حضور دارند اما هی حسی
از ارتیاط و اتصال با یکدیگر ندارند (بهعنوان مثال خریداران در یک خیاباان بازرگ شالوو) و

انیوهههای جمعیت متشکل از افرادی که هم حضور مشتر  4و هم حاس هویات اجتمااعی
مشتر دارند ،توجه داشتهاند .ننین هویات مشاترکی در هماۀ انیوهاههاای جمعیات اتفااق
نمیافتد و هرجاکه رخ دهد ،آیار و پیامدهایی در ارتیاط با روابط میان مردم هام وجاود دارد؛
همچون تغییر در صمیمیت .اعضا شروع به همکاری ،اعتماد ،احترام به یکدیگر و حمایات
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متقابل از هم میکنند (ریچر و حسلم )2090 ،5و به نوبه خاود ایان موضاوع سایب تسا یل
کنش مشتر میان اعضا شده و سیب میشود افراد به شکل مایرتر در ج ات تحقاق اهادا

جمع رفتار کنند (دروری 6و ریچر .)2007 ،2000 ،افراد بهطور ماداوم خاود را باا سااختار
تجربۀ اجتماعی و احکام انتزاعی آن انطیاق میدهند و بنابراین ،هویتیاافتگی بیشاتر و قاوی
تری در نسیت با مقوله محوری معنابخش به انیوه جمعیت ایجااد مایشاود .براسااس نناین
منطقی ،هرنند دارا بودن حسی از عضویت در جماعتی گسترده در هدایت مشارکت جمعای
اهمیت دارد اما افزایش هویت یافتگیای که طی تجربۀ همحضوری یاا حضاور مشاتر رخ
میدهد ،در شکلدهی به کنشهای هماهنگ میان مردم نقاش بسایار م مای دارد و پاذیرش
ارزشها و هنجارها را تس یل میکند (ون زومرن ،لی  ،اسپیرز 7و دیگران.)2004 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

از منظری دیگر و در سطحی متفاوت و جز نگرتر ،پیادهروی اربعین نوعی مناسک دینی
در ارتیاط با زیارت مکانی مقدس به شمار میرود و مشاارکت در آن میتنای بار عقننیات،
عواطف و حافظه تاریخی قوامیافته در جماعتی از دینداران مسلمان شیعه رخ میدهد که آن
را از سایر انواع مشارکت جمعی متمایز مایکناد .زنجیارههاای کانش رو در رو و مساتقیم
شکلیافته در این مناسک بر محور خیری درونی برآمده از ارزشها و باورهاای دینای و باا
انرژی عاطفی باال که کنشگر را با تاریخی نندهزارساله متصال مایکناد ،حیاات یافتاه و
استمرار مییابد که این انیوه جمعیت را از موارد مشابه غیردینای ناون انیاوه معترضاین در
تظاهرات مدنی و یا انیوه طرفداران سیک یا گروه موسیقی خا

جدا میکند.

بنابر آنچه مرور شد ،پیادهروی اربعین در کلیت خود حائز سه خصلت اصلی است کاه
در عیارت انیوه جمعیت هویتبخش مناسک دینی محور خنصه میشود .بنابراین ،آیاار و
پیامدهایی نون درصدی از پیشبینیناپاذیری و عاطفاهمحاوری ،در کناار تقویات حاس
هویت جمعی طی روابط رو در رو و مستقیم و همراه باا صامیمت و احتارام متقابال از آن
جدانشدنی است .بهعنوه ،به ج ت دینیبودن ،ما با کانش معطاو باه ارزش آمیختاه باا
انسجام اجتماعی باال مواجه هستیم که نمایانگر دگرخواهی و ایثارگری حداکثری و حاادی
است که گاه حالت رقابت نیز پیدا میکند .ازاینرو ،کنشگرانی که با پیادهروی اربعین پیوند
هویتی پیدا نکردهاند ،اغلب بهصورت تصادفی و با انگیازههاا و اهادافی غیردینای ،ساطح
درگیری حداقلی و بر ایر جذابیتهای فرعی نون تجربه سفری هیچ ایکگونه و متفاوت و
یا مشاهده مستقیم انیوههای کنن جمعیتی در این حرکت شرکت مایکنناد ،جازو جریاان
اصلی محسوب نشده و خار از تحلیل این مقاله قرار دارند.
از جمله ویهگیهای دیگر مشارکتکنندگان اصلی پیادهروی اربعین ،میل باه گمناامی باه
شکل حاد و باورناپذیر است .گمنامی برآمده از بیاعتیار شدن نظم اخنقای و سلسالهمراتب
اجتماعی پیشین که بارخن گمناامی مادرن و شا ری ،نتیجاه و همبساتۀ کااهش سارمایه
اجتماعی و اعتماد اجتماعی نیست؛ بلکاه درسات بارعکس ،در فضاای آ کناده از اعتمااد و
احترام متقابل اتفاق میافتد .فضایی که در آن منیع کسب منزلت و تولید نظام اخنقای تغییار
یافته و منیعی جدید با مشروعیت فوقالعاده معرفی میشود که ش رت زودگذر و تنگدامنه در
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زیستج ان و ارزشها و هنجارهایی غرییه با مدینه فاضله اسانمی را مایزدایاد .همچناین
زیستج انی آشنا میتنی بر اصول و ارزشهای متعالی اسنمی میآفریند که در آن کنشاگران
با حداکثر تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی یکدیگر را آشانا و حاامی ماییابناد و ایان تجرباه
وجدی درونی و وصفناشدنی را به هماراه مایآورد .ازایانرو ،شارکتکننادگان فاقاد نناین
وجدی ،مشارکتکنندگان اصلی پیاادهروی اربعاین نیساتند و در ایان وجاد نیاز محادود و
منحصر به گروه سنی ،قشر یا طیقه اجتماعی خاصی نیست .اما به نظر میرسد هر نه فرد در
زندگی روزمره خود از زیستج ان دینی و تمناای تجرباه معناوی فاصاله گرفتاه و همراهای
بیشتری با زیستج ان مدرن یافته باشد ،در در این وجد ناتوانتار اسات .بناابراین ،باهنظر
میرسد مشارکتکنندگان پیادهوری اربعین را میتوان غرییههای صمیمی و متحد خواند.
با نظر به تفکیک صورتگرفته معطاو باه دساتهبنادی ساهگاناه همیااری ،خودیااری و
دگریاری میتوان گفت که در پیادهروی اربعین با هر سهگونه مواجه هستیم .همیااری در ناوع
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ارتیاط موکبها با یکدیگر خود را نشان میدهد .خودیاری ،در کل ،فرایناد مشاارکت حااکم
است که فرد برای تقرب به ساحت خداوند و اباعیداللهالحساین ،کاه ناوعی کماک باه خاود
محسوب میشود ،در گونههای مختلف کنشگری در پیادهروی اربعین مشاارکت مایجویاد.
دگریاری ،نیز بیش از هر نیز در فعالیت خادمین (اعم از موکبداران و جز آن) نسیت به زوار
(پیاده و غیرپیاده) خود را نشان میدهاد .اماا باهلحا صافتهاای غیرمااهوی دیگاری کاه
درخصو

انواع مشارکت مرور شد ،در نسیت با پیادهروی اربعین ،با اناواع دیگار همکااری

مواجه هستیم که عرصههای حضاور ایان ماوارد در جادول شاماره ( )9قابلمشااهده اسات.
هرنند تمام این انواع مشارکتها در آئین پیادهروی اربعین حضور دارند ،اما براساس تحلیال
جریان اصلی ،گونههایی که با حذ آن الگوی اصلی مشاارکت در ایان آئاین فرومایپاشاد،
شامل مواردی است که در جدول مذکور بهصورت برجسته نمایش داده شده است .بناابراین،
میتوان پیادهروی اربعین را خودیاری داوطلیانه ،آنی ،مفروز و مستمر معرفی کرد.
به نظر میرسد در داوطلیانه و مفروز و مستمربودن مشارکت در پیادهروی اربعاین (کاه
بهصورت سالیانه در ایام مشخصی تکرار میشود) شکی و اب امی نیسات؛ اماا در توضایح
آنیبودن بایاد گفات کاه تشاخی

در لحظاه نیااز زائار و یاا مشاکنت پایشآماده حاین

خدمترسانی و تنش برای مرتفع ساختن آن با امکانات حداقلی موجود 1م مترین ویهگی
مورد توجه در این مف وم است .عدم ساازماندهی باا تعیاین نقاشهاا و وظاایف صالب و
سخت ،نوعی شرایط انعطا پذیر را فراهم میآورد که در کناار احسااس مسالولیت بااالی
کنشگران ،آنیبودن را در پی دارد.
جدول شماره ( .)3انواع مشارکت در پیادهروی اربعین
نوع مشارکت

عرصه شناختهشده در اربعین برای این نوع مشارکت
ا همیاری موکبها با یکدیگر

همیاری /خودیاری /دگریاری

ا خودیاری هر زائر یا خادم در نیل به هدفی متعالی
ا دگریاری خادمین به زوار

داوطلبانه /اجیاری

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

آنی /هدایت شده

ا مشارکت خودابتکار خادمین به سیب فقدان طرح از پیش معلوم مشارکت

ساده /پیچیده

ا مشارکت ساده زوار و خادمین خرد
ا مشارکت تاحدودی پیچیده و تقسیم کار شده موکبداران بزرگ
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ا مشارکت مستقیم موکب داران و زوار
مستقیم/غیرمستقیم

امنیتی و ب داشتی و )...
ا مشارکت غیرمستقیم حامیان مالی خدمات موکبها

مشاع /مفروز

ا مشارکت مشاع خادمین ،مشارکت مفروز در کل آئین

قراردادی /سنتی

ا مشارکت سنتی موکبداران با کمکهای ن ادهای سنتی عشیره و هیلت

همتراز/فرویاری/فرایاری

ا مشارکت همتراز در موکبداران و زوار

مستمر /مقطعی /تصادفی

ا مشارکت مستمر موکبداران ،زائران پیاده و ...

از آنجا که پیادهروی اربعین بریدهای کامل از زندگی روزمره است و همه ابعااد و وجاوه
یک زندگی را پوشش میدهد ،پ نه وسیعی از ساحتها و عرصههای امداد و خدمترسانی
در این آئین وجود دارد .اما نکته حائز اهمیت آن است که در فرایند خدمت ،خدمترساان
فاصلهای میان خود و گیرنده خادمت احسااس نمایکناد و از فاصاله میاان یااریکنناده و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1آتش به اختیار
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یاریپذیر منزلتجویی نمیکند .این موضوع پیش از این تا اندازهای در توضایح دگریااری
همتراز مطرح شد .اما این همترازی برخن عرصههاای دیگار یااریگری ناه از آن ج ات
است که یاریکننده و یاریپذیر در یک طیقه و موقعیت اجتماعی واحد قرار دارند ،بلکه به
ج ت معنا و تصویری است که یاریدهنده از کنش خود در ذهن دارد .در این معنا ،کنشگر
از فرط احساس غنی بودن ،خدمترسان نیست بلکه سائلی است که رزق معنوی خود را به
واسطه تکریم یاریپذیر و در گرو اجابت خواستهها و رفع نیازهایش میپندارد و باهعیارتی،
یاریپذیر را واسطه نعمت تلقی میکند .از سوی دیگر ،در یااریپاذیر نیاز رناگوباویی از
امدادجویی دیده نمیشود ،بلکه او خود رنج و سختی این سفر را برگزیده است؛ اماا ناه از
سر جیر فرهنگی و محیطی یا در ایر محرومیت اقتصادی و اجتماعی؛ بلکه در مسیر زهدی
فعال و عقننی برای شدنی تازه از طریق تقویت توان روحی و نماایش ارادت و همراهای و
همدردی با مظلومین واقعه تاریخی کربن تا مگر به زائری شایستهتار بارای زیاارت مکاانی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

092

دوره  ،31شماره 2
تابستان 3111
پیاپی05

مقدس میدل شود و یا کنشگری م یلتر برای دادخواهی از ظلم تاریخی به شیعیان و برپاایی
حکومت ج انی مستضعفین عالم.
 .5روش پژوهش

در این پهوهش ،از روش کیفی و تکنیک مصاحیه ب ره گرفته شد .نمونهگیاری بارای انجاام
مصاحیهها به صورت هدفمند از میان موکابداران و خاادمین ایرانای صاورت گرفات کاه
ً
بیشترین سطح و حوزۀ درگیری را دارند و تقرییا بستر برقراری ارتیاط با همه انواع مشارکت را
دارا میباشند .در کل  91مصاحیه نیمهسااختاریافته باا کساانی کاه در پیاادهروی اربعاین،
تجربهای فراتر از زائر صر را داشتهاند انجام شد که ویهگیهای آن ا در جدول شماره ()2
قابلمشاهده است .همچنین سعی شده تنوع موکبهایی کاه خاادمین در آن اا مشاغول باه
ً
خدمت بودهاند نیز رعایت شود و بر این اساس یاک موکاب صارفا درماانی ،یاک موکاب
ایرانیاعراقی ،یک موکب دانشجویی ،یک موکب با مسالولیت و مجاوز یاک خاانم ،یاک
ً
موکب صرفا رسانهای و فرهنگی مورد توجه قرار گرفتند.

جدول شماره ( .)2سیمای مصاحبهشوندهها
جنسیت
سن

تحصینت

محل سکونت

تعداد کل مصاحیهشوندهها
زن
مرد
جوان ( 94تا  97سال)
میانسال ( 97تا  70سال)
پیر ( 70سال به باال)
دانشگاهی
حوزوی
دیپلم و زیر دیپلم
ت ران
ش رستانهای دیگر

 91نفر
 7نفر
 92نفر
 1نفر
 4نفر
 1نفر
 4نفر
 9نفر
 1نفر
 99نفر
 1نفر

برای تحلیل مصاحیهها از ترکیب روشهای «تحلیل مضمون» و «نموناهساازی آرماانی»
استفاده شد .نمونه آرمانی یا تیپ ایدئال ،الگویی مف ومی است که روابط و حاواد خاا
زندگی اجتماعیاتاریخی را با ساختن یک کل منطقی ،در یاک مجموعاه در کناار هام قارار
میدهد که با آن میتوان واقعیت اجتماعی را ب تر مطالعه کرد و به در جامعتری درخصو
آن دست یافت .وبر در اینباره میگوید« :یک نمونه آرمانی از تشدید یکسویه یاک یاا نناد
دیدگاه و با بههمپیوستن تعدادی پدیدههای مجزا و پراکنده بهدسات میآیاد کاه گااهی فاراوان
یافت میشود و گاه کمیابند و برحسب دیدگاههای یکسویه پیشین ،انتخاب و مرتب شادهاند
تا یک تابلوی فکری همگن بسازند» (ژولاین 71 ،9949 ،و  .)71عناصار نموناۀ آرماانی از
واقعیتهای موجود در تاریخ و جامعه اقتیاس میشود و آرمانی باودن ایان بناای مف اومی از
آنروست که بیانکننده نوعی عقننیکردن آرمانی است که هرگز در کیفیت نابش در واقعیات
تجربی و ملموس دیده نمیشود و یا بسیار بهندرت دیده میشود (همان.)71 ،
مصاحیهها دربرگیرنده سه محور اصلی بود )9 :اطنعات مقادماتی و میازان تطاابق باا
جریان اصالی مشاارکت؛  )2تجرباه موکابداری؛ و  )9تجرباه پیاادهروی .در کدگاذاری
مصاحیهها با ب رهگیری از نرمافزار

ابتدا واحدهای معناایی مارتیط از ماتن

مصاحیه جداسازی شده و سپس طی سه مرحله کدگذاری و پیشاروی در ساطح انتازاع در
جداولی مانند جدول شماره ( )9در شد.
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جدول شماره ( .)1نمونه کدگذاری مصاحبهها
شروع

پایان

09:21

09:40

77:91

77:94

واحد معنایی
از سال  9919دیگه اربعین
جز برنامه زندگیمان شده
زائر خدماتی رو میگیره اما
ما کار خودمون رو میکنیم
و احساس میکنیم نیزی
به ما اضافه شد

کد مرحله 3
سطح درگیری باال
هم زائر خدمات
میگیره و هم خادم
نیزی ب ش اضافه
میشه

کد مرحله 2
میزان
مشارکت

کد مرحله1
اطنعات
زمینهای

خودیاری
تلفیقشده با
دگریاری

گونه
مشارکت

.6تحلیل یافتهها

در این بخش ،یافتههای حاصل از تحلیل مصاحیه با موکبداران و خاادمین موکابهاا باه
تفکیک ساحت و گونه مشارکت ارائه میگردد.
 .1-6ساحت مشارکت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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اغلب خادمین موکبها دارای تجربه کنشگری فعال در عرصههای اجتمااعی و فرهنگای دیگار
نون هیلتهای مذهیی ،اردوی راهیان نور ،اردوهای ج ادی و یا انجمنهای خیریه هم بودناد.
ً
این افراد غالیا مشارکت در مراسم پیادهروی اربعاین را نیاز در سااحتها و حوزههاای متعاددی
تجربه کرده بودند که در جدول شماره ( )4به صورت خنصه به آن ا پرداختهایم.
جدول شماره ( .)4ساحت های مشارکت
اسکان

ساحت مشارکت

تغذیه

کنن

موکب اسکان

میانه

در اختیار گذاشتن مییت

خرد

جایگاه استراحت بینراهی

کنن

پخش روزانه غذا

خرد

پخش نند وعده غذایی محدود یا میانوعده

راهنمایی زائر

ا راهنمایی گمشدگان ،جایابی در موکب ،هدایت کاروان

کمکرسانی موردی به زائر

ا ماساژ ،واکس ،خیاطی ،تعمیر نرخ و ...

ب داشت مسیر

ا جمعآوری زباله (جای پای یار)

فرهنگی از خنل درمان

ا خدمات دهی به سکنه عراقی

فرهنگی از خنل تغذیه و اسکان

ا موکب با خادمین از ملل مختلف

درمان

کنن

ا موکب درمانی

خرد

ا پزشک سیار (طییبالدوار)

ا گفتوگوی فرد به فرد با عراقیها؛
ا صدور انقنب با تقویت بعد ایدئولوژیک (راهپیماییشدن ،استفاده از
فرهنگی خرد

تصاویر ش دای مدافع حرم و نمایشگاههای بینراهی)؛
ا هدیه به کودکان عراقی؛
ا تولید نمادهای واقعه عاشورا (گ واره ،مجسمه و)...؛
ا تولید نمادهای وحدت بخش یا هویت بخش (آویز کوله ،پرنم)؛
ا طرحهای ختم قرآن؛

فرهنگی کنن

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

فنی

ا تأسیسات برق و لوله کشی

تس ینت

ا مجوز موکب (ستاد بازسازی عتیات) ،کمک مالی

زیرساخت ها

ا ستاد اربعین (با کمک کمیتههای مرتیط)

همانطورکه در جدول شماره ( )4مشاهده میشود ساحتهای مشارکتی در پیادهروی اربعاین
را میتوان در 90عنوان خنصه کرد )9 :اساکان؛  )2تغذیاه؛  )9راهنماایی زائار؛  )4کمکرساانی
موردی باه زائار؛  )7ب داشات مسایر؛  )1فرهنگای؛  )1درماان؛  )4فنای؛  )1تسا ینت؛ و )90
زیرساختها .اما برخی از ساحتهای مشارکت دارای سطوح کنن و خرد و گااه میاناه هساتند
که در ادامه توضیحاتی در این خصو

خواهیم آورد .الزم به ذکر است خرد ،میانه و کنن

در این تقسیمبندی به حسب اندازه خدمت ارائهشده به زائر است .باه ایان معناا کاه گااهی
اندازه ارائه خدمت در حدی اسات کاه باه مجموعاه بازرگ و قابالتاوج ی از افاراد بارای
خدمترسانی نیاز است که در این صورت ساحت مشارکت کنن ارزیابی شده است .اماا
گاهی با تعداد افراد معدود و نهبسا تنش یک نفر ،خدمترسانی در شکل مطلوبش اتفاق
میافتد که آنگاه در ساحت مشارکت میانه یا خرد جایگذاری شده است.
در سطح کنن اسکان میتوان به فعالیت موکبداران هم از نوع بومی و هم غیربومی اشاره
کرد اما در سطح میانۀ اسکان ،در اختیار قرار دادن منزل مسکونی شخصای باه زائار (مییات)
قابلذکر است .سطح خرد اسکان نیز استراحتگاههای کونک بینراهی را دربرمیگیرد کاه باه
شکلهای مختلفی برای زائر م یا شده است ،از یک صندلی پنستیکی نانیز در حاشیه مسیر
گرفته تا نادرهای ساده و فاقد امکانات و شرایط الزم بارای اساکان طوالنیمادت .در ساطح
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کنن تغذیه میتوان به موکبهایی اشاره کرد که برنامه پخش غذای روزانه با حجم باال دارند و
در سطح خرد هم موکبها و هم ش روندان بومی که اقدام به پخش غذا در وعادهها و حجام
محدود میکنند ،قابلذکر است .در بخش درمان در سطح کنن ،میتوان به موکبهایی اشاره
ً
کرد که اختصاصا به خدمت درمانی و پزشکی میپردازند و در سطح خرد همه انواع خدمات
درمانی که به صورت محدود در موکبهای مختلف عرضه میشود و یا زائرین پزشک ،پرستار
یا مامایی که به صورت سیال و در حین حرکت در طول مسیر با نصب نشانههای مخصو

بر

روی کولههایشان (طییبالدوار) این نوع خدمت را به ع ده گرفتهاند را دربرمیگیرد.
در ساحت فرهنگی مشارکت در دو سطح خرد و کنن ،انواع مختلاف فعالیات و کنشاگری
شایان ذکر است که از جمله آن ا در سطح خرد ،گفتوگوهاای هدفمنادی اسات کاه افاراد باه
صورت فردبهفرد و ن رهبهن ره با عراقایهاا باا هاد ایرگاذاری فرهنگای و روشانگری پایش
میگیرند .تنش برای تقویت بعد ایدئولوژیک پیادهروی و تیدیل آن به راهپیمایی بارای گساترش
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پیامهای انقنب اسنمی و صدور آن به ملل اسنمی دیگر ،نصب تصاویر ش دای مادافع حارم
در طول مسیر ،تدار هدیه برای کودکان عراقی با هد افزایش انس و الفت بینفرهنگای ،ت یاه
محصوالت نمادین و نمادهای یادآوریکننده واقعه عاشورا مانند گ واره حضرت علیاصغر(ع)،
مجسمه رأسالحسین(ع) و  ،...تولید نمادهای وحادتبخش یاا هویاتبخش مانناد آویزهاا و
پرنمهایی حامال شاعارهای مختلاف و در نسایت باا آموزههاای دینای از جملاه انتظاار فار
نصبشده بر کولهها و تج یزات زائرین و همچنین طرحهای ختم قرآن در موکبهاا .باهعنوه،
برخی از موکبهای نیز از خنل فعالیت درمانی و یا تغذیه و اسکان باه صاورت ضامنی نقاش
فرهنگی ایفا کرده و به تأییرگذاری فرهنگی توجه دارند و این امر را بهصورت غیرمساتقیم (بارای
نمونه با ب رهگیری از خادمینی از ملل مختلف) دنیال میکنند.
در سطح کنن از سویی میتوان به تأسیس موکبهایی اشاره کرد که اختصا

باه فعالیات

فرهنگی خاصی دارند از جمله انتشار رسانهای زوایای مختلف مراسم و یاا نشار معاار دینای
همچون حوزه تعالیم ن جالینغه .از ساوی دیگار ،میتاوان از موکبهاایی ناام بارد کاه برناماه
فرهنگی از جمله سخنرانی هدفمند و با برنامهریزی مشخ

و یاا میزهاای گفاتوگو را در رأس

برنامههای خود قرار دادهاند که تعداد این نوع مواکب در طول مسیر خیلی محدود است.

به جز ن ار ساحت اشاره شده ،کنشگران دیگری نیز در این مراسم هستند که به راهنماایی و
یا کمک به زائرین در موکبها برای جایابی مناسب در محل اسکان یا در طول مسیر برای یاافتن
گمشدگان خود میپردازند و یا به صورت خودجوش به موکبها در تعمیر و ب سازی تأسیساات
ً
فنی کمک میرسانند .گروهی از زوار که غالیا از طیاف طانب حاوزههاای علمیاه هساتند باا
تأسیس موکب سیالی با عنوان (جای پای یار) ،مسلولیت ب داشت و نظافات مسایر پیاادهروی را
بر ع ده گرفتهاند .گروههایی از زائرین و خادمین و یا بومیان ساکن منطقه نیز متناساب باا تاوان و
م ارت و امکانات خود اقدام به کمکهای موردی با دیگر زائرین میکنناد از تعمیار کالساکه و
کوله گرفته تا واکس کفش و ماساژ و حتی حمل داوطلیانه وسایل همراه زائرین .در این میان ستاد
اربعین و ستاد بازسازی عتیات هم با م یاسازی زیرساختها و فاراهم آوردن پاارهای تسا ینت
در برپایی موکبها به برگزاری ب تر مراسم یاری میرسانند.
آنچه در باال درخصو

ساحتهای مشارکت شارح داده شاد را میتاوان باه صاورت

اجمالی و در قالب ترسیم شاخهای به صورت نمودار شماره ( )2نمایش داد.
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میانه
خرد

اسکان
درمان

کالن
خرد
کالن
خرد

ساحت مشارکت

فرهنگی

کالن

فنی

خرد

زیرساختی
تسهیالت
کمک موردی
بهداشت
مسیر

راهنمایی

نمودار شماره ( .)2ساحتهای مشارکت

از خالل درمان
از خالل اسکان و
تغذیه

 .2-6گونههای مشارکت

معانی و ویهگیهاای برآماده از گفتوگوهاای شاکلگرفتاه در مصااحیه باا موکابداران و
خادمین ایرانی موکبها در نسیت با مقوله گونه مشارکت بهصورت خنصه در جادول زیار
قابلمشاهده است و در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
جدول شماره ( .)0گونههای مشارکت
فرارونده از مرز یاریگر
و یاریپذیر
دگریاری

میتنی بر کنش عاطفی
تکلیف محور
خودابتکار
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س م کمرنگ و
ناهمگرای حاکمیت
همیاری

همتزارانه
میتنی بر گمنامی
اصالتدهنده به بومیان
آنی و ساده

خودیاری

تلفیق شده با دگریاری

عدم وجود فاصله بین خادم و زائر ،خادم و زائر هر دو در یک جی ه ،عدم وابستگی
هویت خادم به وجود زائر ،هر خادم خود زائر است و بالعکس
تأسیس موکب با هد تقویت نقشآفرینی مردم
یاریگری عاشقانه ،تقنی راهی برای دگریاری
تر مسلولیت تعریفشده برای رفع نیازی خطیرتر ،مشارکت در خدمت به ج ت
احساس نق در خدمات درمانی میزبان
تنش برای تشخی م مترین نیاز و دغدغه زائر
تعریف خودجوش فعالیت :بازدید از تأسیسات آب ،طییبالدوار ،بازی برای کود
ب رهبرداری از ظرفیت بوم و بومیان منطقه
تنش برای تطییق خدمت با فرهنگ غیربومیان
امکان کار بدون مجوز ستاد ،ناتوانی در تأمین مناسب زیرساخت و تس ینت،
بیتوج ی به همافزایی با مجموعههای مردمی ،اکتفا به بازدید به جای ارتیاط مایر،
ً
فقدان برنامهریزی کافی فراموکیی ،استفاده غالیا یکطرفه حاکمیت عراق از امکانات
پزشکی موکب ایرانی ،تعطیلی یکماهه عراق
عدم تناسب فعالیت مجموعه حاکمیتی با فضای فعالیت اربعین ،شرط تس ینت ستاد
برای موکبها داشتن مقدار مشخصی خروجی (خروجی محور) ،نگرش منفی نسیت
به موکب های ش رداری ،استفاده اماکن مقدسه از خادمین سازمانی
کمک موکبهای ایرانی به یکدیگر
تشکیل موکب مشتر عراقیاایرانی با س م هزینه برابر و گاه نابرابر
قراردادن عراقیها جلوی کار (توزیع غذا) بهرغم تج یرات و تخص بیشتر،
حملونقل رایگان تج یزات موکب ،انجام کار تعریفنشده بهصورت پن انی ،مشارکت
مالی در قالب نام قییله و نه فرد
پذیرش بینونونرای تصمیم مشارکتکننده بومی با وجود آگاهی به وجود خسران،
یادگیری از فرهنگ بومی
تقسیم مسلولیتهای اسمی و شناور
کمک آنی خادمین موکب ،زائرین و سکنه بومی به همدیگر
خدمت برای تقرب در ضمن کمک به زائر
هم زائر خدمات میگیره و هم خادم نیزی ب ش اضافه میشه

 .1-2-6دگریاری

یکی از پیامدهای گونه خا

مشارکت جمعی شاکلگرفتاه در پیاادهروی اربعاین ،ناوعی

دگریاری فرارونده از مرز یاریگر و یاریپاذیر ،میتنای بار کانش عااطفی ،تکلیافمحاور و
خودابتکار است .بدینمعنا کاه در ایان ناوع دگریااری ،بارخن شاکل رایاج های ناوع
برجستگی ،تمایز ،شکا و فاصلهای میان یاریگر و یاریپذیر احساس نمیشود .هر زائار،
خود یک خادم است و هر خادمی خود را زائر نیز قلمداد میکند:
ما اول زائر هستیم و بعد میریم در موکب خدمت میکنیم (ح.پ 91.ساله)

در واقع یاریگر و یاریپذیر هر دو هویت خود را از امری فراتر از حاوزه کانش میگیرناد و
هی نوع وابستگی هویتی و یا منزلتی به کنش و فرایند آن ندارند:
نه خدمت به خودمونه و نه خدمت به زائر .همهنیز برای امام حسینه(ع) (و 40 .سال)

گویی مرز موجود میان دوگانه یاریگر/یاریپذیر فرو میریازد و ناوعی یااریگری از سار
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امر را توفیق و سعادتی برای خود قلمداد میکند:
در حقیقت این خدمت موجب تعالی خودمون میشاه ،ماا هام کاه نیاشایم اینقادر آدم
هست که به زائر کمک کنه (ح.پ 91 ،ساله)
موکبداران خدمت رو وظیفه میدانند ...حا اسماعیل دوالبی میگه خادمت باه زائار
سیدالش دا از خدمت به اباعیدالله باالتره (م .س 97 ،ساله).
 .2-2-6همیاری

همیاری شکلگرفته در پیادهروی اربعین که بیشاتر در ارتیااط میاان موکبهاا باا هام و یاا
خادمین یک موکب با هم نمود دارد ،نوعی همیاری سااده ،تعااملی و همترازاناه اسات کاه
میتنی بر اصالتبخشی به بومیان فرهنگ بومی و ترویج گمنامی پیش مایرود و حاکمیات
در آن ،س م کمرنگ و ناهمگرایی ایفا میکند .در این ناوع همیااری ،تقسایم مسالولیتها
حالت اسمی و شناور داشته و هی سلسلهمراتیی از قدرت و منزلت و یا فراگارد سا مبری،

نمایندگی و یا حمایت نمیشود؛ بنابراین ،این امکان را باه کنشاگر در فضاایی همترازاناه و
برابر (از ج ت سرمایه معنوی و نه سرمایه مادی) میدهد که به صورت آنی در مورد شایوه
همکاری تصمیم گرفته و اقدام کند:
تو اربعین خلو خادمین بیشتر از هیلتهاست .یه خاادمی تاو موکاب ماا باود کارهاای
تعریفنشده ولی الزم رو خودش انجام میداد و نمیخواست دیده شود (م.م 97 .ساله).

در توضیح بیشتر ویهگیهای مرورشده باید گفت در همیااری شاکلگرفتاه هام شااهد
تنش برای ب رهبرداری از ظرفیت بوم و بومیان منطقاه هساتیم و هام بومیاان تانش دارناد
خدمت خود را با فرهنگ غیربومیان و زائرین م مان تطییق دهند .مشارکتکنناده غیرباومی
هم اشتیاق زیادی به یادگیری از فرهنگ بومی دارد و هم احترام زیادی برای مشارکتکنناده
غیربومی قائل است؛ تا جاییکه باا وجاود آگااهی باه اشاتیاه در روش انجاام و یاا وجاود
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پیامدهای خسرانآور تصمیم او را بینون و نرا میپذیرد:
اینو از عراقیها یاد گرفتیم که سرت رو بنداز پاائین و کاارتو بکان و طلابکاار نیااش و
خاضع باش ...تصمیم گرفتیم که تابع عراقیها باشیم و هر نی اون ا مایگان ماا گاوش
بدیم .اگه حتی میدونستیم کاری که میکنن اشتیاهه ،نشم میگفتیم (ش 47 .ساله).

در این میان هم حاکمان جوامع می مان و هم حاکمیت جامعه میزباان در فاراهمکاردن
برخی زیرساختها و تس ینت نقش کمرنگی ایفا میکنند که آن هم بهدلیل عدمتوجاه باه
همافزایی با مجموعههای مردمی و پوشش نقشهای زمینمانادهای کاه نیااز باه فعالیات و
برنامهریزی فراموکیی دارد ،با عدمرضایت از سوی سایر کنشگران هماراه اسات .باهعنوه،
بهدلیل تمرکز بر ارزیابی خروجیمحاور از همگرایای و تناساب الزم باا فضاای حااکم بار
همیاری از جمله تنش بر گمنامی برخوردار نیست:
ستاد اربعین ایران اعنم می کنه که اینقدر باید خروجی بدید .اما غیر از نیاروی انتظاامی
در مرز ،بقیه حتی تس یلگری هم نمیکنن ...در مقابل مجموعههای مردمی که خدمات
درمانی میدهند ،مجموعه هنل احمر هی کاری نمیکنه ،درحاالیکاه بخشای از پاول
بیمه به اینا پرداخت میشه (ق 70 .ساله).

 .3-2-6خودیاری

آنچه در نارنوب مف ومی اشاره شد ،در گفتوگو با خادمین موکبها هم تأیید شد که هماه
گونههای یاریگری در مراسم پیادهروی اربعین خود دربردارنده گونهای خودیاری هستند:
قدم برداشتن در این مسیر اول خدمت به خود است نه زائر باشید و ناه خاادم (ح .ب،
 91ساله)

در واقع ،میتوان از نوعی یاریگری تلفیقی یاد کرد که محور جذب سرمایه نه در الیاه
مادی و نه در الیه معنوی دوسویه است؛ یعنی همواره هم یااریگر و یاریدهناده در حاال
جمعآوری سرمایه هستند و هی کمشدن و یا از دستدادنی وجاود نادارد .حاصال جماع
سرمایهها نیز معطو به گونهایشدن و نه داشتن است (تقرب به وجود قدسی).
آنچه در باال درخصو

گونههای مشارکت شرح داده شد را میتوان به صورت اجمالی

و در قالب ترسیم شاخهای به صورت نمودار شماره ( )9خنصه کرد.
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 .7بحث و نتیجهگیری

در این مقاله سعی شد طی بررسیای کیفی و ضمن تفکیک جریان اصلی مشارکت اربعین
از جریانهای فرعی و حاشیهای ،انواع و ساحتهای مشاارکت جمعای بررسای و معرفای
شود .میتنی بر یافتههای این مقاله میتوان اذعان داشات هار نناد زیاارت باا پاای پیااده،
بزرگداشتی است که از گذشته در ادیان مختلف بوده و اختصا

به زمان خاصای نادارد و

مسیرهای پیادهروی به قصد زیارت در ادیان و آئینها وجاود دارد .از جملاه م متارین آن اا
«کامینو د سانتیاگو» شیکهای از راههایی به سمت کلیسایی در ش ر «سانتیاگو د کمپوستن»
در شمال غربی اسپانیا است .از موارد دیگر میتوان به فاطیما در پرتغاال ،سان پاتریاک در
ایرلند ،کویاسان در ژاپن ،مسیر معابد  44گانه جزیره شیکوگو ،ویافرانسایجنا در فرانساه ،و
بانوی گوادالاوپ در مکزیاک اشااره کارد؛ اماا مشاارکت در آن اا حاائز ویهگایهاای الزم
مشارکتجمعی نیست .در آئین پیادهروی اربعین بهرغم تفاوت فرهنگیااجتماعی غیرقابال
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نشمپوشی و گسترده در مشارکتکنندگان ،مشارکت بهصورت یکپارنه و در قالاب کنشای
جمعی با نظم درونی ،هویت جمعی و سطح باالی همیستگی اجتماعی اتفااق مایافتاد.
همیستگیای که خار از دوگانه مش ور دورکیمی مکانیکاارگانیک به نظر میرسد .زیرا نه
مکانیکی و میتنی بر سادگی و مشاب ت اجتماعی و نه ارگانیکی و میتنی بر پیچیدگی و نیااز
کارکردی واحدهای مختلف ارگانیسم به یکدیگر است .دالیل انسجام اجتمااعی و معناایی
در مشارکتها که پیوند میان کنشگران را سیب شده و به آن اا هویات جمعای مایبخشاد،
ریشهدار و عمیق است و به سادگی در دسترس نیست .تن ا با انتزاع از واقعیت در فرایند گذر
از فرم و رسیدن به معنا ممکن است و باید به سراو معنای کنش نزد مشارکتکنناده رفتاه و
معانی مشترکی که هویت جمعی را بنیان میدهد ،را شناخت تاا ایرپاذیری و ارتیااط قاوی
هویت جمعی با الیههای بنیادین فرهنگ دینی آشکار شود .پرداخت صحیح به این موضوع
در گرو ف م ابعادی از دینداری شیعیان بهویهه جایگاه حبالحسین(ع) و شیوههای اباراز آن
در فرهنگ شیعی و اسوهها و سرمایه نمادین عاشورایی و م دوی است کاه زنادگی اماروزه
جامعه شیعیان را با وقایع رخ داده در نند قارن پایش ارتیااط مایدهاد و بایاد در پاهوهش
دیگری به دقت بررسی شود.

نکته دیگر آنکه مشارکت جمعی در پیادهروی اربعین سازنده جامعهای کونک با نظام
اخنقی متفاوتی است که گونههای مختلف مشارکت را درمینورد و گونه جدیدی را معرفی
میکند .در اینگونه هد غایی فرد از مشارکت بیرون از او قرار نادارد و از ایان ج ات باه
خودیاری شیاهت دارد؛ اما مشارکت جمعای ،اهادا میاانی بیارون از فارد را نیاز شاامل
میشود .در واقع ما در همکاری شکلگرفته در اربعین شاهد هد همکاری خار از فارد
یاریدهنده نیز هستیم و از این ج ت با دگریاری شیاهت دارد .اما دگریاری نیاز در معناای
معمول و رایج آن اتفاق نمیافتد زیرا هد همکاری دیگری هم وجود دارد که یاک وجاود
انسانی نیست؛ بلکه یک وجود قدسی و مجموعاۀ انگارههاا و باورهاای قدسای اسات کاه
پیرامون رویداد و حادیهای تاریخی منسوب به وی شکل گرفته است .به عنوه سودجویی و
توجه به منافع و یا احساس ترحم نسیت به یاریپذیر در آن هی نقشی ایفا نمیکند ،بلکه با
نوعی کنش عاطفی و دلسپردگی حاد و مفرط مواجه هستیم .بناابراین ،شایساته اسات واژه
جدیدی برای اشاره به آن برگزینیم که واژه و مف اوم منتخاب ماا «یااریگری ارادتورزاناه»
است .در واقع پدیده پیادهروی اربعین گونه جدیدی از مشارکت و یاریگری را به ماا عرضاه
میدارد که هد همکاری در آن بیرون از دوگانه خود و دیگاری اسات و در خاور توجاه و
تأمل بیشتر است .این گونه یاریگری خود به بستری برای انواع سهگانه خودیاری ،دگریااری
و همیاری تیدیل میشود که این سهگونه به سیب قرار گرفتن ذیل آن ،معنا و خصای
متمایزی به خود میگیرند.

تازه و
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