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  3111 تابستان ،05 پیاپی ،86-68 (،2)31 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 ای جامعهه مثابه   به شیعی جامعه تشیع؛ در مقدس جغرافیای حسرت سندرم پایان و پساصدام تشیع .(9911) جبار رحمانی،
   .86-68 ،(2)99 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .فراغ در

  2006-9686شاپا:  

 آزاد است    نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز.   

تشّیع پساصدام و پایان سندرم حسرت جغرافیای مقدس در 
 ای در فراغ مثابه جامعه جامعٔه شیعی به ؛تشّیع

 
 1جبار رحمانی

  93/95/2933پذیرش:    ؛52/25/2931دریافت: 

 
 چکیده

های تاریخی و  بندی کنند و از این طریق صورت های دینی در بسترهای جغرافیایی گسترش پیدا می نظام
بندی  های موجود از صهورت طور عمده، درک و تحلیل دهند. به جغرافیایی خاص خودشان را شکل می

در این مقاله تالش کرده است تا به ایهن  تشّیع، حول محور زمانی و تحّوالت تاریخی آن است. نگارنده
کید بر تحّوالت اخیر، وجه از صورت بهاالخ  فروپاشهی صهدام و آزاد شهدن   بندی هویت شیعی با تأ

زیارت کربال و سایر شهرهای مقدس شیعی در عراق، بهه نسهبت جغرافیهای ارق مقهدس در فرهنه  
دهد کهه تشهّیع همیشهه در حسهرت زیهارت  های تاریخی نشان می شیعی و تحّول اخیر آن بپردازد. داده

طور نمادین به بخشهی بنیهادی از هویهت و  ارق مقدس خودش یعنی کربال قرار داشته و این مسئله به
نقاط جهان بدل شده است. مهمترین پیامد دسترسهی آزادانهه بهه عتبهات  قلب ایمانی شیعیان در اقصی

قدس و پایان ایهن سهندرم تهاریخی حسهرت بندی، محوریت ارق م عالیات، تغییر بنیادی این صورت
 ارق مقدس و آرزوی زیارت بوده است.

 ارق مقدس شیعه،  زیارت،  کربال،  :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
کهه  ای گونهه به است؛ بزرگی بوده تحّولاخیر  بازگشایی مسیرهای عتبات عالیات در یک دهه  

تمایل بسیار زیاد  ه  دهند نشان ،در ایام اربعینویژه  به ،به کربال زائرانافزایش بسیار زیاد آمار 
  ،زائهرانشیعیان به زیارت این بارگاه قدسی و محوریت آن در حیات دینی آنان اسهت. انبهوه 

 ؛شناختی اعضای یک اجتماع دینی است جابجایی جمعیت قبل از هرچیز بیانگر یک پدیده  
دا حال این فرصت را پی  که در کشورهای مختلف پراکنده است، ،شیعی جامعه   ،که معنا بدان

جمع شوند و هویت مشترک خودشان   ی خاصیآئیندر یک موقعیت زمانی و مکانی تا کرده 
جدید است، متسهلزم جابجهایی  تشّیعرا در کنار هم تجربه کنند. این موقعیت که در تاریخ 

از کشورهای مختلف به عهراق اسهت. هرچنهد در تهاریخ ادیهان و مه اهب شیعه  ها میلیون
 اقلیتهی در جههان اسهالم عنوان بههشهیعی  اما در جامعهه    بوده،همیشه زیارت پدیده مهمی 

عهزاداری محهرم و های  آئین  و شرایط تاریخی شیعیان،  و مکتبی،ای  فرقههای  رقابت دلیل به
 اند.  زیارت نقشی کلیدی پیدا کرده یها آئین  همبسته با آن،

در جهان سنتی شدیدی که های  همراه با محدودیت محوریت زیارت در فرهن  شیعی،
سودای زیارت به بخش مهمی  عمالا   واسطه مرزهای سیاسی و تکنولوژیکی وجود داشته، هب

در فرهنه  شهیعی ایرانهی و هها  از عواطف دینی شیعیان بهدل شهده اسهت. وجهود امامزاده
از ای  اولیهههای  هند، تاحدی امکان تجربه قاره   شیعی در شبههای  المثنی از بارگاههای  نمونه

ست که چه اتفاقی بهرای فرهنه  ا گاه و زیارت را ایجاد کرده است. اما پرسش اصلی آنبار
بزرگ ارتباطی )امکان دسترسی هم از نظر سیاسی بعد از سهقوط  تحّولشیعی از خالل این 

ونقل ارزان برای عموم شیعیان حتهی  صدام و هم از نظر تکنولوژیکی از طریق وسایل حمل
بینهی شهیعی  جغرافیای مقدس در جههانبندی  ه است و صورتاز کشورهای دورتر( رخ داد

تکثیهر  فراینهدرا ذیهل  زائهرانشهاید بتهوان ایهن حجهم انبهوه  ؟ی پیهدا کهرده اسهتتحّولچه 
اصهلی در  مسهئله  رسهد  نظر مهی اما به ؛تعریف کرد،ها  تکنولوژیک امکان زیارت برای توده

دام است. در این مقاله تهالش پساص و منطق جغرافیای مقدس شیعی در دوره  بندی  صورت
 شده است به این پرسش از منظر جغرافیای امر مقدس )ایده ارق مقدس( پرداخته شود. 
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تشّیع پساصدام و پایان 

 ... سندرم

 . دین در پهنه جغرافیا2
ههای بنهدیهای م هبی بر حسب شهرایط تهاریخی، فرهنگهی و جغرافیهایی، صهورتنظام

مکهانی، ابعهاد و . اجتماعهات دینهی برحسهب مختصهات زمهانی و کننهد میمتنوعی پیهدا 
های فرهنگی هر اجتمهاع مه هبی بندیآن را صورتتوان  می که کنند میهایی پیدا مشخصه

های خهاص آن را از حیه  بندیهر اجتماع م هبی و صورتتوان  می . از این منظردانست
های شهیعی، عمومهاا بهر شناختی در زمان و مکان بررسی کرد. در بررسیهای جامعهمؤلفه

کیدهای بعدی آن بیشتر بندیماعات شیعی و تأثیر آن بر صورتتاریخ اجت شده و عمومهاا  تأ
. بیشهتر مطالعهات موجهود، تر است تا از سایر منظرههاشده ، از منظر تاریخی شناختهتشّیع

اخیهر های  در الهیات و سیاست هستند و در دههه تشّیعمعطوف به رویکردهای تاریخی به 
یران، ابعاد سیاسی این اجتمهاع مه هبی اهمیهت پیهدا کهرده واسطه انقالب اسالمی ا ههم ب

 .(2009، 2؛ و فیشر9969  ،1است )میکل
که تا به حال توجه کافی بدان نشده است،  تشّیعدهی به های کلیدی شکلیکی از مؤلفه

واقعی و نمادینی است که در های  ی مقدس بیانگر سرزمینجغرافیایی است. جغرافیا ه  مؤلف
ههای  مکان ه  مقولهو همچنین بیهانگر  پیروانش بسیار مهم و مقدس هستند یک م هب برای

که بیش از همه در عتبهات عالیهات  در ذهن و باور و حیات اجتماعی شیعیان است مقدس
د یک مکان عینی بیرونی باشد، یها یهک مکهان توان می. این مکان کرده است تجّلیخود را م

و بهه  شهود میمه هب  كیبندی فرهنگی صورتاما در هر حالت وقتی مکان وارد  ؛نمادین
بنهابراین،  .کنهد می، وجه نمادین و سهمبلیک پیهدا شود میبخشی از نظام نمادین آن تبدیل 

یک نماد بوده و خواهد بود و تفسیر آن نیهز از همهین مقدس از منظر دینداران همیشه مکان 
 .(9960)جردن و راونتری،  منظر قابل قبول است

در ن و یك نمهاد در نظهام نمهادیبا عنوان بر این اساس جغرافیا برای یک م هب را باید 
. به همین دلیل تمام م اهب شناختقالب الگوهای معنایی اساطیری و اعتقادی آن م هب 

محل  ان،مؤمنبنا بر باور و قدسی است مهای  سرزمینآن یک جغرافیای مقدس دارند که در 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 شهود می سرزمین موعهود آن مه هب تعیهین و تعریهف زین یگاهامر قدسی و  تجّلیاصلی 
و معاد جغرافیهایی خهاص  أمبد  تاریخ قدسی هر م هب، ،گریارت د. به عب(9961  )الیاده،
بلکهه از طریهق سهیر ، تنهها از دل تهاریخ آنهها م اهب را نهه ،را دارد. به همین دلیل خودش

اینکه پیروان م هبی در ارق  شناخت.توان  می آنها نیز ییت معناتحّوالو  جغرافیای مقدس
مههاجران  شهیوه   با اینکه در سرزمین دور و به ،گاه نخستین امر قدسی باشند تجّلیمقدس و 

های  بنهدی صهورت  اجباری دور از وطن و در حسرت دیدار ارق مقدس خودشان باشهند،
ارق مقهدس  اگر. کند میی و شعائر آن م هب ایجاد آئینمتفاوتی از حیات م هبی و نظام 

اسهاطیری و قدسهی ای  بیش از هرچیزی در هالهه  دسترسی باشد، دور از دسترس و غیرقابل
و توسعه  شود میذخیره معنایی آن هرچه بیشتر غنی  رود و بار سمبلیک آن و قدرت و می فرو

. به همین دلیل جغرافیای مقدس یک م هب به اندازه تاریخ مقهدس آن نقشهی کند میپیدا 
ك مه هب، یکه در  یزمانحیات فرهنگی آن م هب داشته و دارد. بندی  یدی در صورتکل

ات آن یهخ حیدر تار یبه قاعده اصل یدسترس ن عدمیارق مقدس دور از دسترس باشد، و ا
دا یهپ یبنهد ان در حسهرت ارق مقهدس صهورتمؤمنهبدل شود، اجتمهاع  یاجتماع م هب

ل یك م هب تبدی بندی  در صورت یکه حسرت ارق مقدس به منطق اصل ی. زمانکنند می
)در مههورد  دا کنههدیههپ یشههتریبههت بیارق مقههدس ه شههود مین حسههرت سههبب یههشههود، ا

 . (1731  ،1قداست ر.ک. کاسیرر تجّلیشناسی و اهمیت مکان  کیهان
 گیهرد میههای شهکل  آئینتجربه دینی در اصل در بستری از فهوران عواطهف از خهالل 

ان مؤمن یبت آن برایو ه یك مکان م هبیان حسرت یم میمستقای  رابطه(. 1717)دورکیم، 
ههای  و معجزه یریاز راز و رمهز اسهاطای  ارق مقدس در هالهه ،ن حالتیوجود دارد. در ا

آن شناسهی  هانیکهه در ک گیهرد میقهرار  یتهیت و مرکزیهشمار و مهمتر از همه در محور یب
ه حسهرت گها. هرشهود میل یتبهد یخ قدسهیتار یکانون اصل به محمل و یم هب یاجتماع

 . شود تر می ز افزونیشتر و راز و رمزش نیبت آن بیشتر شود، هیبه ارق مقدس ب یابیدست
 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 . ارض مقدس در تفکر شیعی؛ الگوی مفهومی برای فهم آن3
شده در فهراغ محبهوب خهودش بهوده بندی  یک جامعه صورت از این منظر اجتماع شیعی،

خاطر این فراغ محبوب و زیارت او بوده که ایهن محبهوب ههر  ه(. ب1712 طباطبایی،)است 
 رازآمیز و اساطیری فرو رفته است و معجزات و کرامات او بیشترای  پیش در هاله از روز بیش

های در قالب سرزمینتوان  می سو را از یک تشّیعبندی جغرافیا در صورتمسئله  شده است. 
نسبت  کننده  مثابه تعیین در قالب مرزها به ،و از سوی دیگر ،شیعیانمقدس و محل سکونت 

در نظهر گرفهت. در ههر  بهه آن یزان دسترسهیهو م های مقدساجتماعات شیعی با سرزمین
اجتماع م هبی، جغرافیای مقدس دور یا نزدیک و مرزهای باز و بسهته کهه امکهان یها عهدم 

بنهدی ، اهمیتی کلیدی در صهورتکنند می امکان دسترسی به آن جغرافیای مقدس را فراهم
های مختلف یک م هب را بر حسب بندیفرهنگی آن م هب دارند. به همین سبب صورت

 بندی کرد: در طیف زیر طبقهتوان  می معیار جغرافیا

 
ههای بنهدیبنهدی از صهورتنمودار زیر را برای نوعی طبقههتوان  می تربه عبارت کامل

 جغرافیای مقدس آنها در نظر گرفت. فرهنگی م اهب برمبنای 
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 یینمودار، جااین  )نقطه  های مقدس ساکن هستندشاید کسانی که در مجاورت حرم
(، کننهد می یك و ههر روزه بها آن زنهدگیان در اطراف حرم و در رابطه نزدمؤمناز ای  که عده
توسهعه و گسهترش ان چنهدان معنهادار نباشهد، امها مؤمنفاصله از ارق مقدس برای  مسئله

تاریخی جمیعت ادیان بزرگ، عمالا سبب شده این نمودار اهمیتی کلیدی در حیات پیهروان 
و حتی اجتماعات مختلف یک های فرهنگی م هب آنها داشته باشدبندیم هب و صورت

  (9بنهدی کههرد: برحسهب ایههن نمهودار جغرافیهایی و مرزهههای آن طبقههتهوان  می مه هب را
( آنهایی که دور از ارق مقدس 2و  ؛ی که در ارق مقدس ساکن هستنداجتماعات دینداران

 هستند و دسترسی محدودی دارند.
اند. دو های مقدس در حیات تاریخی شیعه جایگاه خاصی داشتهارق مقدس یا ارق 

 یمقدس یها و مکانها  نیاز سرزم ینوع( 9برشمرد: توان  تشّیع میگونه از ارق مقدس در 
آنچهه کهه ( 2و  ؛)مکهه و مدینهه( مشهتر  اسهتاسهالمی  های فرقهکه با اهل سنت و سایر 

ه  ائمهههای  هرهای بارگاهگهر شهیو دوابسته و متعلق است )نجف، کربال  تشّیعاختصاصاا به 
تمایزیابی  دنبال بهبه دالیلی  تشّیعکه  آن استاصلی در تاریخ حیات شیعی مسئله  شیعی(. 

بندی خاصی از اسالم را برای خودش سبب شد صورت مسئلهاین  .بودهویتی از اهل سنت 
اطههار( مهرتبط  ه  های مقدس خاص شیعی )مهدفن ائمهایجاد کند که بیش از همه با ارق

شهیعیان، بهه ایهن دسهته از  ه  است و عمالا محوریت جغرافیای مقدس شیعی، در دین زیست
جایگاه اعتقادی،  دلیل به ،کربال های مقدس منتقل شود. در این میان ارق مقدسسرزمین

تدریج سرزمین کربال،  کربال برای شیعیان اهمیت خاصی یافت. به ه  تاریخی، فرهنگی واقع
مثابه یک  مثابه یک سرزمین و هم به ثقل جغرافیای مقدس شیعی شد. البته کربال هم به ه  نقط

های  بندی در صهورت کننده مختصات زمانی و مکانی عنصر کلیدی و تعیین تاریخی، واقعه  
 . (2009فیشر،  )ر.ک.شد تشّیعفرهنگی از م هب 

شهدن بهه  ، خروج از مرکهز و رانهدهتشّیعتاریخ  ه  از لحاظ جغرافیایی، مهمترین خصیص
نشینی اجباری، به تعبیری استعاری، تقدیر تاریخی شیعه ها بوده است. حاشیهسمت حاشیه

بهه  یو توسعه حس حسهرت دسترسه یریگ شکل یعامل اصل ینینش هین حاشیا .بوده است
؛ و 2002حسین،  )ر.ک.کربال بوده است  ویژه بهمقدس های  ارت بارگاهیارق مقدس و ز
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 تشهّیع. از همان صدر اسالم، مکه و مدینه توسط اهل سنت مصادره شد، و (2007احمد، 
عهراق و به سمت تمرکز بر کربال و نجف پیش رفت. انتقال پایتخت اسالمی از عربستان به 

هرچه بیشتر به  تشّیعطی قرون بعدی، سبب شد  (یه کنونیروم ) ترکو  (یه کنونیشام ) سور
 (.2008، 1)روتون های جهان اسالم رانده شودحاشیه
ههای ام مسلمان، شهیعیان همچنهان از گهروههای عقیدتی و سیاسی و حکّ واسطه رقابت به

مستلزم سرکوب و طردشدن از جانب حاکمان مسلمان بودند  ،مدعی قدرت بودند و در نتیجه
خیزهای بسیاری نیز داشته است که مجال بح  آنها در اینجا نیسهت(.  و )البته این روند، افت

های اصلی ارق مقدس خهود و نتیجه مهم این فرایند، محرومیت تشّیع از تجمع حول کانون
محرومیهت از  ،بود. به عبارت دیگهرعالیات  عتباتهای  یا حداقل دسترسی آزادانه به سرزمین

به مؤلفه اساسی هویت جغرافیایی م هب تشّیع تبدیل شد. و حسرت زیارت آن ارق مقدس 
شهدگی( بهه نشینی )تحمیل موقعیت پیرامونی و سرکوببودگی تشّیع و تحمیل به حاشیهاقلیت

رانهده شهود و یهک اقلیهت ها تشّیع سبب شد تشّیع هم از جغرافیای اجتماعی اسالم به حاشیه
 اسالمی، محروم شود. های  فرقهدائمی شود و از منابع قدرت و ثروت نسبت به سایر 

ارق مقهدس  ،یک جامعه پیرامونی در جهان اسهالم بهود و از سهوی دیگهر تشّیععمالا 
محرومیهت  بنهابراین،گرفت. محوری، کربال، هر روز بیشتر از قبل، دور از دسترس قرارمی

ای کلیدی برای اجتماعات شهیعی بهود کهه ههم ، قاعدهبدان یو حسرت دسترس جغرافیایی
 دسترسی به ارق مقدس نداشتند و هم دسترسی به مرکز جامعه برای آنها بسیار محدود بود

معهدودی کهه در ارق مقهدس سهاکن  ه  به غیر از عد(. 2008، 2؛ و شرار2001)حسین، 
 ویژه بهمقدس کلیدی )های  رافیای سرزمینبر محور محرومیت از جغ تشّیعبودند، اکثریت 
 شکل گرفت.ارت آنها یو حسرت ز  کربال و نجف(

از یک سندرم در فرهنه  شهیعی یهاد توان  می مهم است کهای  این محرومیت به اندازه 
تاریخی شیعه های  ارق مقدس. سندرم کربال بیانگر مجموعه از رنجحسرت سندرم   ؛کرد
رنهج  شهدن، ای شدن بهه حاشهیه رنج سرکوب و محکوم  مامت،رنج محرومیت از حق ا  بود،

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 یخیتهار های حسرتاز ای  رهی؛ زنجعالیات عتباترنج محرومیت از دسترسی به   شهادت،
 . (9962 ،)طباطباییندشد میبودن محسوب  عهیشرنج  انگریکه ب یدتیو عق

ههای عهزاداری آئهینهای مقدس از واقعه کربال و حول روایت تشّیعکه م هب  حالی در
عهدم دسترسهی یها  تشهّیعدر  حسهرت ارق مقهدسیافته بود، مهمترین وجه سندرم  سامان

دو بعد  تشّیع. این سندرم جغرافیایی (9911)رحمانی،  دسترسی بسیار دشوار به کربال بود
اقتصاد و در جهان عینی و بیرونی، بیانگر عدم دسترسی به مرکز جامعه، قدرت،  (9داشت: 

در جهان درونی و باطن، بیانگر محرومیت از کربالی مقدس یا سرزمینی بود  (2 و ؛آن بود
 که خاکش به خاک کعبه فخر دارد. 

: در دهنهد میهای نابی هستند که ایهن وجهه دوم را نشهان ، زمانتشّیعدر روایت تاریخ 
دادنهد، یها عضهوی از را می خود عصر عباسی، برای زیارت کربال، زائران شیعه یا باید جان

بودند که چندین عضوشان را فدای زیهارت موالیشهان هم مؤمنانی و  ،شد میبدن آنها قطع 
کربال را بها موشهك و  زائراناست که صدام  یز متعلق به زمانیخر آن نأت متیرواکردند. می

سهندرم ه  کننهداین داسهتان تهاریخی، از یهک سهو بیهانش مورد حمله قرار داد. یها جنگنده
بیانگر اهمیت زیارت ارق مقدس در ایمهان شهیعی  ،جغرافیا برای شیعیان و از سوی دیگر

 (. 2001)حسین،  است
محهدود و  نقهل و حملارتباطی محدود و وسایل فناوری  ه  در دنیای پیشامدرن، به واسط

ههایی کهه سهرکوب ها و عوامل دیگر، این سندرم جغرافیها، حتهی در زمهانامنیت راهمسئله  
کردند، گیری نمین مسلط بر ارق مقدس کاهش یافته بود و به دالیلی چندان سختحاکما

-یهارت کهربال یهک اسهطوره دسهتز ،و در نتیجه مانداالذهان شیعی باقی همچنان در بین

بسها  شدن نداشت، چهه تنها کم از حاجی شدن نه ، و کربالییشدنایافتنی برای عموم شیعیان 
ههای تهاریخی یهک ارق مقدس شیعی، در بیشتر دورانراین، بنابگاه مهمتر از آن هم بود. 

عه یشه های حسرتو ها  انگر رنجیارق مقدس کربال، ب .ارق ممنوعه و حریم ممنوعه بود
 به ارق مقدس.  یابیو حسرت دست یعیحسرت از دست دادن حقوق حقه ش ؛بود

ههای پدیهده تهوان بسهیاری از جغرافیایی تشهّیع، می ه بندی فرهنگیدر این منطق صورت
ههایی کهه دور از کهربال و نجهف بهاالخ  در سهرزمین ؛م هب زیسته شهیعیان را فهمیهد
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ای شکل گرفت که حول ارق مقدس کربال متمرکهز  ایمان شیعی در نظام آئینیقرارداشتند. 
های زیارت. یکی تکرار نمادین واقعه کربال و مشارکت نمادین  های عزاداری و آئین بود: آئین

س کربالییان بود و دیگر حضور در کنار بارگاه و مرقد مقهدس آنهها در کهربال. در رنج مقد
از خالل این دو الگوی اساسی مناسك دینهی تشهّیع شهکل  ایمان مؤمنان عامه شیعی عمالا 

شد. به همین دلیل در کنار حج، تشّیع بهر محهور  کرد و بازتولید می میگرفت، تداوم پیدا می
های تاریخی از  )برای برخی گزارش اصلی آن زیارت کربال بودزیارت شکل گرفت که نماد 

  .(1711توان رجوع کرد به: میرحامد حسین،  محوریت کربال در تفکر شیعی می
ارق  مسهئلهها، بیانگر دو استراتژی کلیدی برای حهل زادهبر زیارت و امام تشّیعتمرکز 

نهوعی گه ار نمهادین از  ، بههاو یههاو عهزاداری )ع(مقدس ممنوعه بود. زیارت امام حسین
کرد و زیارت از دور، نوعی مجاورت نمادین روحی با ارق مقدس را فراهم می .مرزها بود

هها، زادهر نمادین ارق مقدس بودند. تبهار سهادات در قالهب امهامها، به نوعی تکثّ زادهامام
را بهه بخش شیعی از ارق مقدس کربال و نجهف های مویرگی بودند که خون حیاتشریان

کردند. به عبارت دیگر، زیارت، مرزههای شیعی منتقل می ه  های دوردست پیکر جامعاندام
های ها، ارق مقدس را در تمثیلزادهکرد و امامطور نمادین رفع می بسته ارق مقدس را به

 کردند.تر و مینیاتوری تکثیر میکوچک
کهه  بودنهد مهؤثر بنهدی تهاریخی هویهت شهیعی در صهورت های دیگری نیهزاستراتژی

ههای دینهی بهرای برسهاخت تهاریخی آئهینعظیم از  شبکه ،های عزاداریآئین :از ندا عبارت
پیوسته بهرای حهل  هم های بهجغرافیایی شیعیان و نظامی از استراتژی ه بندی فرهنگیصورت
های متعددی هست از جغرافیای مقدس شیعیان. در مجالس روضه، روایتحسرت سندرم 

کربال در زبان  )مهمترین بیان واقعه   بیت در هر مجلس روضه حضور دارند و اهل اینکه ائمه
در ایهن  .( دیهد9962در شاهکار ادبی و روایی واعه  کاشهفی )توان  می شناختی را اسطوره

شناختی، محافل عزاداری، بسط نمادین مکهان مقهدس و  کتاب است که در منطقی اسطوره
در همین کتاب هم شاهد آن هستیم  دهند و میشکل  مقدس را ی با ارقونوعی رابطه معن

 ؛شناختی و مقدس نسبت به خاک کعبه پیهدا کهرده اسهت از خاک کربال اولویتی هستیکه 
نمادین صاحبان ارق مقدس به آنجایی کهه شهیعیان در آن هسهتند، نهوعی  ی  نوعی فراخوان
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کهه  درحهالی ،دیگهر بهه عبهارت .های شهیعیبیت به مکان انتقال نمادین ارواح مقدسه اهل
بیت بهه مجهالس  با آمدن ارواح اهل  دسترسی به سرزمین مقدس کربال و برکات آن نیست،

ههای آئهین. ضمن اینکه شود میآورده  انمؤمنموقتی به محل  طور بهن برکت آن معد ،روضه
االرق و طی زمهان در ضهمن شیعی و لحظات عزاداری محرم، از لحاظ نمادین نوعی طی

تنهها از مرزههای  های عزاداری مؤمن، نههآئین ،دارند، و در زمان مقدس اساطیریخودشان 
و به واقعه آسمانی مقدس کربال و عاشهورا  کند میکه از مرزهای زمانی نیز گ ر  ،جغرافیایی
اش و وصلی نمهادین های زمانی و مکانینوعی خروج مؤمن از محدودیت ؛خوردپیوند می

د و عملکرد آن را یرا د تشّیعم هب  یرینظام اساطتوان  می قاا یدق نجایا به عالم قدسی کربال.
 مشاهده کرد.

تربهت  جغرافیهای مقهدس، تربهت کهربال بهود. حسرت زیارت مهمترین نمود این سندرم
رازی در فکهر و  و خوبی نشان می دهد آن ارق مقدس چه هیبت اساطیری و پر رمهز کربال به

شهدن  در زمانی کهه امهواج دریها خطهر غرق  )در روایت میرحامد حسین، شیعی دارد  فرهن
گیهرد و  دریها ههم آرام می  کشتی مسافران را ایجاد کرده بود، با ریختن اندکی از تربت کهربال،

قهدر ایهن تربهت  آن شهیعیدر فرهن   .(1711کنند )میرحامدحسین،  مسافران نجاب پیدا می
در سقف دهان کهودک  ؛شد مرگ همراه شیعیان تعریف مید تا نایاب اهمیت داشت که از تولّ 

گ اشتند. تربت کربال، تنها خاکی است ت اندکی تربت میهمراه میّ همچنین متولدشده و  تازه
ک است که کرامات و برکات منسوب بهه قدر مقدس و متبّر  که خوردنش ایراد شرعی ندارد و آن

 بسا مهمتر از آن است.  ه و چهآنها پایان ندارد و گاه خاک کربال رقیب خاک کعب
مثال در ایالت تهاریخی اوده و ذیهل حکومهت شهیعی حکهام  عنوان بهدر سرزمین هند، 

های دیگری برای حل سندرم جغرافیای مقدس شکل گرفت ( راه9616-9628نیشابوریه )
استفاده  که ناشی از دوری راه و دسترسی بسیار دشوار مردم به ارق مقدس کربال و نجف و

قدر که در قرن نوزدهم یکی  آن ؛بازسازی نمادین کربال :دیگر بود انیاداز الگوهای شناختی 
حیدر، بنهایی در مقیهاس واقعهی و کپهی از  به نام نصیرالدین الکهنواز شاهان شیعه در شهر 

سهاخت و بسهیاری دیگهر از ایهن  الکهنهوعراق را در شهر  یدر کربال )ع(حسین بارگاه امام
ی المثنی به نام کربال، نجف، کاظمین، سامرا و مشهد، ساخته شد که از همهه بیشهتر بناها
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(. 2001)شهرار،  هسهتند )ع(حسهین هایی از بارگاه امهامکربالهای المثنی هستند که نمونه
اهمیت یافت که  قدر آنمنطق سمبلیک بازآفرینی ارق مقدس کربال برای ذهن عامه شیعی 

زیهارت کهربال از  کهربال )عقهده   حسهرت ،دیگهر عبهارت رد. بهککربال با بهشت برابری می
گاه شیعی تبدیل شد. سندرم جغرافیای مقدس و عقده    نزدیک( به عنصری کلیدی در ناخودآ

های بیرون از در سرزمین ویژه بهفرهنگی شیعی  ه کربال عناصر اصلی سازنده هویت تاریخی
 عراق بودند.

 ویژه بههاز عصر سنت تا عصر مدرن و  یایی شیعهجغراف ه بندی فرهنگیاین منطق صورت
ههایی بهود تا عصر صدام همچنان ادامه داشت. از یک سو حاکمیت صدام امتداد حاکمیت

ق سرکوب آن هم بودند و محرومیت و سرکوب دادند و بلکه مشّو بها نمی تشّیعکه چندان به 
اقلیهت شهیعه در جههان شهدگی ، حتی در داخل عراق تداوم داشت و هویت سهرکوبتشّیع

. سیاسهت مه هبی صهدام نسهبت بهه (9969 ،)ر.ک. حیدری اسالم همچنان تداوم داشت
و ممنوعیت زیهارت  تشّیعبازنمای نمادین سیاست تاریخ حکام غیرشیعی در سرکوب  تشّیع

برای شیعیان بیرون عراق هم این دسترسی بسیار محدود  ،از سوی دیگر کربال و نجف بود.
تهر جن  عراق و ایران، مرزهای ارق مقدس هر چه بیشهتر بسهته ه  به واسط بود و باالخ 

بودند و پایین  که تا این دوره، عموم شیعیان همچنان در وضعیت اقتصادی شدند. ضمن این
های مهدرن، هرچهه بیشهتر ها و ایدئولوژیملت ه المللی ناشی از استقرار دولتاختالف بین

 ه  ها، از یک سو به واسطملت ه . دولت(همان) کردید میاین سندرم جغرافیای مقدس را تشد
بهه  ،و از سهوی دیگهر ؛کردندکردن مرزها، دسترسی به ارق مقدس را دشوارتر می برجسته

ند، بلکه آنها شد میهای م هبی های مدرن و سکوالر، نه تنها مانع جریانایدئولوژی ه  واسط
بها  تشهّیعاین شرایط مدرن، ساختار سهنتی . در (9919  ،1)اندرسن کردندرا سرکوب نیز می

کربال همچنان تداوم یافت و بعد از انقالب ایران  محوریت سندرم جغرافیای مقدس و عقده  
گرانهه او،  سهرکوبهای  اسهتیو حضور صدام و س  (9969 ،2)کدی ان جن  تحمیلیردو و

 نیز شد. تر  برجسته
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 اجتماعهات کهردم، اشهاره بهدان ابتدا در که م اهب مقدس جغرافیای نمودار اساس بر
 حرم مجاور منطقه یعنی ، ناحیه در که محدودی و اندک بسیار هایاقلیت از غیر به شیعی،
 در شهیعی عامهه تهاریخی، دوران بیشهتر در بودنهد، سهاکن نجهف و کربال در ائمه مقدس

 مرزههای و دور مقدس )جغرافیای  بنابراین، داشتند. قرار  گاه و  مختصات
 ایهن در همهه از بهیش شهیعی هویت و بود شیعی هویت جغرافیایی موقعیت عنوان به بسته(

 کهربال، برکهات و کرامهات و عظمهت از که آنچه تمام و است شده بندیصورت مختصات
 در آن مقهدس ههایبارگاه نمادین تکثیرهای و کربال تربت کربال، برای عزاداری آن، زیارت
 گرفتهه شهکل   موقعیهت در کهربال، عقهده رفع برای شد، گفته شیعی دست دور جهان
کید یحت و کربال برکات و آثار هرچند .است  یشههرها سهاکنان و مجهاوران بهرای أن بهر تأ

 متفهاوت اریبس مجاوران یبرا ها سفارش نیا یمعنا اما ،تهس هم هحلّ  و کوفه مانند طرافا
.هستند كینزد از ارتیز حسرت در که است ییآنها از

کید بر زیارت ثیری ندارد. أدوری یا نزدیکی ت ،تربتتقدس مثل  یهای رفتن و مقوله در تأ
، بودنهد یا صاحب قدرت اقتصهادی بوده اقشار بسیار محدودی که در مناصب سیاسی باال

یعنی جغرافیای مقدس دور، اما مرزهای باز برای دسترسی بهه   توانستند در موقعیت می
 توانسهتند داشته باشند. یا افراد صاحب نفوذ در سرزمین عهراق، می ارق مقدس کربال قرار

، یعنی در نزدیک ارق مقدس کربال و مرزهای باز و قابلیت دسترسی به آن در موقعیت 
شهناختی در لحهاظ تهاریخی و جمعیهتباشند. نکته کلیدی آن است که اکثریهت شهیعه از 

، جغرافیای مقدس دوردست و مرزهای بسته قرار داشتند. تشهکیل جمههوری موقعیت 
در قلمروی بیرون از ارق مقدس کربال  ازآنجاکهمثابه حکومتی شیعی نیز  اسالمی ایران به
آن را واسهطه جنه  بها عهراق،  نکرد، بلکهه بهه مسئلهتنها کمکی به حل این  و نجف بود، نه

  کرد.تشدید نیز می
آمریکها،  ه  واسطه حمل هالمللی ببین فروپاشی قدرت صدام در نظم مدرن سیاسی عرصه  

سهو  ایجهاد کهرد. از یهک تشهّیعجغرافیهایی  ه بندی تاریخیت بزرگی در صورتتحّوالعمالا 
ها و مرزهای بسته زیارت برای شهیعیان عراقهی برداشهته شهد، و از ها و محدودیتسرکوب

ارق مقدس از  ،المللی ورود به عراق نیز بازشدند. به عبارت دیگرمرزهای بین ،سوی دیگر
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ارت کهربال یهز یخیتهار یرفع حسرت و تحقهق تمنها یبرا یو فرصت ممنوعیت خارج شد
همهراه وسهایل  اقتصهادی نسهبی آنهها بهه ءاقتصادی جامعه شیعی و ارتقها تحّول. فراهم شد

شدت کاهش داد. در نتیجه ارق مقهدس در  سفر را نیز به ه  جدید و ارزان، هزین نقل و حمل
دسترس شیعیان قرار گرفت و اقتصاد پنهان زیارت نیز در این بازار وارد شد. یک منبع عظیم 

 ه  قاعهدبنهابراین، ثروت ایجاد شد: زیارت کربال، هم ثروت نمادین بود و هم ثروت مهادی. 
رافیایی شیعه رفع شد و فرصتی عظهیم و سندرم جغ کربال یبرا یعیت و حسرت شیحرومم

نیهافتنی بهود، و رفع عطش زیارت فراهم شد. آنچه در رویها دسهت تشّیعگشایی برای عقده
یافتنی شد. دفعهات بهاالی زیهارت امروزه در عمل و به سهولت برای بسیاری از مردم دست

قالهب مههر ههای شهیعی در های کربال به خانههکربال و نجف و مهمتر از همه هجوم تربت
در  پهس از آنفراوان شهد کهه  آنقدر ؛را به کاالیی ارزان قیمت تبدیل کرد ابینانماز، آن ُدر 

سهت، بلکهه یتنها در صندوق ن نه ؛ندارد یمهر تربت کربال حرمت خاص شیعیان،های  خانه
 تنهها در نهه فراینهدایهن  .ل شهدیو روزمره تبهد یدست دم یأنقدر انبوه و فراوان آمده که به امر

اره هست که ایهن ب در این 9911حتی در امکان زیارتی هم رخ داد. گزارشی از سال ها  خانه
 دهد.  میورود انبوه را نشان 

اعالم آستان قدس رضوی  بنابرخبرگزاری صداوسیمابه گزارش خبرنگار خراسان رضوی
ههزار قطعهه 100بهه تعهداد ،(تربت سیدالشههدا)عسومین و آخرین محموله مهر متبرک 

( بههه حههرم مطهههر امههام عالعبههاس) اهههدایی آسههتان مقههدس حضههرت ابالفضههل
با ورود این محموله در مجموع یک میلیون  ( عصر دیروز وارد شدعالرضا) موسی بن علی

و همزمان با ماه محرم تربت پهاک ء مهر کربال از عتبه عباسیه به آستان قدس رضوی اهدا
گهاه زائهران حضهرت  کربال جایگزین همه مهرهای نماز صحن و سرای رضوی و سهجده

رضا)ع( شد. تعویض ُمهرهای تربت مشهد با ُمهرهای تربت کربالی معهال، بهر اسهاس 
اللهه  تولیت آستان قدس رضوی و موافقت آیت  االسالم والمسلمین رئیسی، دستور حجت

 1د.سیداحمد الصافی تولیت عتبه عباسیه انجام ش
. رخهداد نهاب و افهتی بدان افول یبت آن بعد از وفور دسترسین تربت و هیراز و رمز ا 

. نادر زیارت کربال و تربت کربال، به تکثیر مکانیکی و تجربه انبوه و گاه روزمره تبهدیل شهد
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ل شدنش بهه یارت و تبدیز یکیمکان رین تکثیا ین قربانیحول کربال اول هیب و هاله رازآمیز
االذهان شیعی حضور و . ارق مقدس کربال که در منطقی اساطیری در بینبود یعاد یامر

تنها تکثیر انبوه یافت، بلکه از منطق اساطیری به سمت منطق روزمرگهی  بازنمایی داشت، نه
آن   کهرد، می که ایجادای  دینی غنیهای  رغم تجربه به مکرر کربال،های  حرکت کرد. زیارت

تهدریج  و سرشار از رمز و راز عرفانی حول این ارق مقدس را بهه و اساطیری تاریخی هاله  
بیشتر با سرزمینی که آنقهدر دور بهود چه کرد. مواجهه هرتر  و ضعیفتر  و نحیفتر  رن  کم

اجهازه   "برات" ءامضاکه امیدی به وصالش نبود و همیشه در دعاهای آخر مجالس از توفیق 
عادی و معمولی بدل شد. کثهرت ای  مکرر و تجربه، به امری شد میزیارت کربال گفته نامه 

خوبی در مهداحی یکهی  به مسئلهرا از رونق انداخت. این امر محال زیارت، ناب بودگی آن 
 . شود میاز مداحان جوان دیده 

ههای اخیهر  حمید علیمی یکی از مداحان جدید جامعه شهری تهران است که در سهال
  کربال شروع شهده بهود،های  قبل که تازه موج زیارتدارد. او چندین سال ای  یندهاشهرت فز

خهوبی ایهن دو  در یکی از مجالس داشت کهه بهه )ع(حسین گونه با امام دلدیی دروگو گفت
 تشهّیعمقطعی که حسرت و هیبت بارگاه را در پارادایم سهنتی  ؛دهد میمقطع شیعی را نشان 

مقدس ممنونه در دسهترس  گرفته و آن ارق و مقطعی که تجربه زیارت شکل دهد مینشان 
 :انبوه قرار گرفته است. متن دقیق مداحی او به شرح ذیل است

 کشی تو آخرش منو می
 تو بدجور من را خونه خراب کردی

 گفتند دوری و دوستی
 نگفتند اینقدر طول بکشه

 گفتند کربال
 کنه نگفتند آدم را دیوونه می

 خراب کردی تو که ما را خونه
 شه دلش آروم می  کربال،گفتی هرکی بیاد 

 شه در به در می نگفتی هرکی بیاد، 
 کشی نگفتی هرکی بیاد رسش را می

 گفتم کربال میام 
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 شوم که تو خواستی اونی می
 نشد

 گفتم کربال میام
 شم که تو گفتی اونی می

 نشد
 آم، دلما فقط میدم به آقام گفتم کربال می

    نشد

هویهت دینهی شهیعی را نشهان بندی  این دو مقطع صهورت خوبی بهمتن گفتارهای فوق 
سوزد و در این حسهرت و فهراغ،  می آنگاه که در حسرف و فراغ زیارت امام خویش ؛دهد می

هیبت رازآمیزی برای آن ارق مقدس شکل گرفته که هرکس به آنجها بهرود، دیوانهه حسهین 
نمها،  متناقضای  گونه هیک بنزد آرامش جاودانی خواهند رسید. اما مواجهه  به خواهند شد و 

و از سهوی  ،دری و شیدایی را در پی داشهته به در ،سو یک پیامدهای متفاوتی داشته است. از
عمیقی در فرد رخ بدهد و  تحّولاز عدم رخداد پیامدهای معجزه زیارت تا ای  تجربه ،دیگر

زیهارت  تجربه زیهارت نشهان داد کهه لزومهاا  ،دیگر عبارت به کمال آرمانی خودش برسد. به
 ،ها نشده است. این تعارق میان دو وجهه آرمهانی و واقعهی شدن آرمان کربال سبب محقق

تجربهه  ،و از سهوی دیگهر ،آرمان سنتی از ارق مقدس و نتایج زیارت آن ،سو یعنی از یک
نه بهها محتههوای کلیههدی ایههن درددل عاشههقا  عینههی و واقعههی از ایههن زیههارت ارق مقههدس،

زیارت انبوه کربال بهرای عمهوم شهیعیان، یهک وضهع  ،است. به همین دلیل )ع(حسین امام
به تنهاقض عمیهق در  تشّیعهویت شیعی است. دقیقاا در این نقطه بندی  جدید برای صورت

گاهش رسیده است: تالقی صورت جغرافیهایی  و حسهرت بندی مبتنی بر محرومیتناخودآ
-ال( با دسترسی نامحدود و مرزهای همیشهه بهاز و سههل)سندرم ارق مقدس و عقده کرب

پایان سندرم جغرافیای مقدس  ،میا که ما امروزه در آن قرار گرفته الوصول. این نقطه تاریخی
گاه شیعی را شهکل داده بهود، رفهع بود و عقده کربال که طی قرن تشّیعدر  ها هویت ناخودآ

ی )با تکیه بر منطق جغرافیای فرهنگی آن(، و سنت تشّیعاز پایان توان  می رسدشد. به نظر می
صهحبت کهرد. بهه همهین دلیهل  تشّیعهای جدیدی از بندیبندی یا صورتسرآغاز صورت

بهه دو عصهر تقسهیم کهرد: توان  می هویت فرهنگی شیعی را با محوریت جغرافیای مقدس،
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ر های محتمل عصبندیپیشاصدام و پساصدام. هرچند صحبت کردن از مختصات صورت
 رسد، اما شرایط حساس و خاصی است.پساصدام هنوز زود و خام به نظر می

 
 گیری . نتیجه4

 آئهینشهدن خاصهه  گسترش روزافزون امکان زیارت کربال برای شهیعیان جههان و برجسهته
وضعیتی که  ؛ روی زیارت اربعین وضعیت جدیدی را برای شیعیان جهان رقم زده است پیاده

های همتر از همه آنکهه، بها رونهدو م  سابقه است بی  اجتماع م هبی،تا حدی در تاریخ این 
محرومیهت تهاریخی و فقهدان  مسهئله  متفاوت و گاه متناقض اسهت.  کامالا   قبلی در تاریخ،

خاص و نادر برای عده خاص بدل کهرده ای  امکانات الزم برای زیارت کربال آن را به پدیده
 ود. ک استثناء بتوفیق زیارت ی بود و عمالا 

تی که ناشی از افول رژیهم تحّوالشدت فراگیر کرده است.  ده را بهیدتحّوالت اخیر این پ
ارتباطی جدید برای دسترسی فهراوان بهه زیهارت کهربال های  تکنولوژیهای  صدام و امکان

پساصدام بیش از هرچیهزی، نقهش  تشّیع جمهوری اسالمی دربرای شیعیان جهان هستند. 
توسهعه روزافهزون های اخیر در کننده تسریع بخش را دارد. سیاست سالکاتالیزور و تسهیل

سهنتی  تشّیع ،های م هبی جمهوری اسالمی از یک سوهای عزاداری از خالل سیاستآئین
و از سهوی دیگهر، سهبب زایمهان زودرس  کنهد میتر به پایان خودش نزیهک را هرچه سریع
را  تحهّولسرعت ایهن  اربعین روی پیاده مسئلهپساصدامی خواهند شد.  تشّیعاشکال جنینی 

اربعین که از یک سنت محلی عراقی به یک رسم رسمی  روی پیادههرچه بیشتر کرده است. 
مختلهف شهیعی از حاکمهان تها عهوام های  امروز به میعادگاه گروه ی تبدیل شده است،فراملّ 

ههای  تبدیل شده است. مقوله اربعهین مصهداقی عینهی بهر آن چیهزی اسهت کهه در سهنت
کهه ههایی  یعنی موقعیت ؛شهود مینهزاع بهر سهر امهر قدسهی نامیهده  عنوان شناسی به عهجام

دینی مختلف هرکدام سعی دارند روایت خودشان را بسهازند و تحمیهل کننهد. های  گفتمان
  اربعهین وجهود دارد، روی پیهادهتحلیهل  هرچند امروزه در ایران نزاعی گفتمانی بر سر نحوه  

امر قدسهی و ایمهان واقعهی شهیعی  تجّلیآن را  ،یا کالمی ین به زبان علمندارایاز دای  عده
و امهر از اصحاب علوم اجتماعی آن را یک امر اعتباری اجتماعی ای  و عده کنند میتعریف 
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فراتهر از اراده و انتخهاب ههایی  داللت مسئله. به نظرم این کنند میتوصیف شده  فربه یمحل
شههیعی هههای  سههاختارهای تههاریخی گفتمان  دارد،کنشههگران مهه هبی و سیاسههی امههروز 

 دی نوین ختم خواهند شد. ی اساسی که به تولّ تحّول  ؛بنیادینی است تحّول درحال
شهدن آنهها توسهط  روی اربعین را باید فراتر از مسئله فربگی مناسک و سیاسهی مسئله پیاده

جغرافیهای حسرت حکومت ایران تحلیل کرد. ایمان شیعی از لحاظ فرهنگی، بر بستر سندرم 
امها  ؛شهده اسهت کهربال شهکل گرفتهه، متجّلهی شهده و بازتولیهد می آرزوی زیارتمقدس و 

ی گهفرهن منابع. امروزه های مبهمی داردبندی جدید این ایمان در شرایط جدید، مؤلفهصورت
گاه تاریخی این ذخیره عظیم زائران را تولید کرده اسهت. امها  و م هبی سنتی و نیروهای ناخودآ

کردن زیارت اماکن مقدس )مانند مکه و مشهد( که در مورد  رسد سیاست همگانیبه نظر می
کند.  شود، در نهایت امر قدسی شیعی را هرچه بیشتر روزمره و نحیف می کربال هم اعمال می

در دیدگاه والتر بنیامین نیست، بلکهه مسهئله در « بازتولید مکانیکی اثر»ب مسئله اینجا در قال
شناسی دین برای فهم امر مقدس و حریم و حرمهت آن در  قالب مختصاتی است که در انسان

رن   تدریج مرزهای آن را کم تمام ادیان مطرح شده است. مواجهه بیش از حد با امر قدسی به
کهه در   دسی خواهد شد. مسئله تکثیر مکانیکی اثهر نیسهتکرده و سبب تضعیف هیبت امر ق

مها بها  هایی از یک اثر هستیم. ولی در وضعیت فعلهی زبهارت کهربال،  این رویه ما شاهد کپی
هربار امر اصیلی است، نهه   تکثیر انبوه امکان تکرار تجربه اصیل مواجه هستیم. زیارت کربال،

ا با تکثیر انبوه دسترسی به زیهارت کهه امکهان کپی از یک زیارت آغازین. در وضعیت فعلی م
بودن  در اسهتثنایی  دهد، مواجه هستیم. امر اصیل در نهادر بهودن، تکرار تجربه امر اصیل را می

خودش اصیل است. اکر در ایهده بنیهامین تکنولهوژی مهدرن امکهان تکثیهر از طریهق کپهی را 
ههزاران نقاشهی را  جای یک نقاشهی،  شبیه آن است که نقاش مونالیزا به دهد، این وضعیت،  می

همه ههم از نقهاش اصهلی اثهر،  عیناا بکشد. قطعاا وقتی با هزاران نقاشی مونالیزا مواجه باشهیم،
دیگر آن هیبت و حرمت تک نقاشی موجود را نخواهیم داشت. تجربه زیارت کربال در شرایط 

 دقیقا این مثال را در فرهن  شیعی ایجاد خواهند کرد. فعلی، 
کربال از طریق دسترسی انبوه به این زیارتگاه و فراوانی بیش از حد  ارتیع حسرت زفر 

گونه کهه  هماندهد.  یا کاهش مارتگاه ریز آن نمادهای مقدس و بتی، هنمادهای خاصه آن
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 یه )به جز بهرابر افزایش ایمان مردم نداشت یخاص بسط نامحدود زیارت مکه و مشهد تأثیر
 ی، در مجموع آمارهاهمیشگی در زندگیهای  هستند و اهل مراقبه ءکه استثنا خاصای  عده

قطعاا زیارت عتبات  دهند(، یر نشان نمیرا در چند دهه اخ یمعنادار تحّول ینداریسنجش د
، دههد میتنها ایمهان را افهزایش ن ، نهارتیزشدن  گونه خواهند بود، و روزمره عالیات هم این

تهدریج  انگیز آن را تضعیف و بههو نیروی اعجابهای ارق مقدس ها و هیبتبلکه حرمت
. تکثیر مکانیکی و انبوه زیارت، و خارج کهردن رخهداد نهاب زیهارت کهربال از کند میتهی 

بودگی، عمومیت داشهتن و نامحهدود بودگی، نادربودگی و محدودیت، به سمت عامخاص
صحبت کهرد،  تشّیعن از پایا توان میبودن، نقطه پایان ایمان و هویت م هبی سنتی است. ن

شهدن و  واسهطه نیروههای جههانی های جدیدی در جهان جدید و بههتشّیعیا  تشّیعاما قطعاا 
، یعنی ارق مقدس دوردست و مرزهای بسته،  از نقطه تشّیعها و جابجایی عصر رسانه

در دهکده جهانی، شکل خواهند گرفت. نیروهای  به جغرافیای مقدس و مرزهای باز 
انهد و اندیشی، متأسفانه بر سر سفره ذخیره میراث معنهوی نشسهتهجای آینده یعی بهحاکم ش

بندی نهوین رو است و همه ما را با خود خواهند برد و صورتغافل از سیلی هستند که پیش
ایجاد خواهند کرد. حتی اگر حکومت عراق هم عوق شود، اقتصاد زیهارت مهانع  تشّیعاز 

زیارتی به بهانهه زیهارت و بهه نیهت ی هاها و سازمانو شرکت شدشدن مرزها خواهند  بسته
مهرزی را بهاز خواهنهد کهرد.  دارانهه خودشهان، هرگونههشان، ذیل منطق سرمایهمنافع مادی

 تشهّیعآن را تهوان  می نهوینی هسهتیم کهه تشهّیعد رسد مها در دوران توّلهبه نظر می بنابراین،
ساز شیعی در طی چهارده قرن فیای هویت، که حداقل قواعد بنیادی جغرادانستپساصدام 

اند، اما چه جغرافیای مقدس و عقده کربال رفع شده تحسر اند و سندرمگ شته تغییر کرده
 .ار دشوار استیبس نجای آنها خواهند نشست، پیشگویی کردن آ
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