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پیادهرویاربعینومعنایابیکنشزیارتزائرانجواان.فصلنامه تحقیقلم فرهاگل ایلرا ،
تاجبخش ،غالمرضا( .)9911

.941-961،)2(99
شاپا2001-9141:

نایسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقاانینکریتیاکامانز 

آزاداست.



پیادهرویاربعینومعنایابیکنشزیارتزائرانجوان

غالمرضا تاجبخش



1

دریافت1031/11/03 :؛ پذیرش1033/30/30 :

چکیده

زیارتدرفرهنگواعتقاداتشیعهبهعناانیکفرهنگقدسیوروحانیاستویکیازمصادیقکنشدینوی
استکهدرادیانگاناگانماردتأکیدقرارگرفتهاست.دراینمقالهمطالعهکنشزیارتدرپیادهرویاربعوین
ازمنظرجاانانمدنظراست.اینمطالعهکیفیاسوتودادههوایآنازرریوقمصواحنهنی وهسواتتیافتوه

گردآوریشدهاست.بهک کروشن انهگیرینظریوهدف ندبا91نفوراززائورانجواانایرانوی(91-91
سال)درمسیرپیادهرویاربعینازشهرنجفتاشهرکوربالدراربعوینسوال9911مصواحنهشود.پوزاز

انوداز)9:سوفرفیزیکوی )2شوناتتی،
تحلیلدادههایکیفیپنجمض اناصلیشناسواییشودکوهعنارت 

اعتقادی )9تجربی،احساسی )4سنکزندگیاربعینی و)1هایتاربعینی.هورکودااازایونمضوامین
رویاربعوینعواملیهایتسواز

دارایزیرمقاالتفرعینیزهستند.نتایجکلیپژوهشبیانگرآناستپیاده
وروحویجاانوانایفوامیکنود.

محسابشدهونقشاساسیدرآرامشونشاطوشادابیمعنایوجسو ی
ه چنینبرترینیتمندیمعنایواترویزائراندربرابرنیوتمودنی،موادیودنیوایازدیگورنتوایجایون
پژوهشاست .
پیادهرویاربعین،زیارت،جاانان،معنایابی 
کلیدواژهها :


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

آیتاللهالعظ یبروجردی،بروجرد،ایران 
.1دانشیارجامعهشناسی،گروهعلاااجت اعی،دانشگاه 



.1مقدمه 

زیارتبه عناانجزئیازفرهنگادیاناستودیون،انگیوزهومحورهمهوابورایسوفربوه
هانفربااهدافدینیبهمکانهایمقدسموههنیدرنقواط


آیدوساالنهمیلیان

حسابمی
مختلفجهان،سفرمیکنند  

براساسبرآوردسازمانجهانیگردشگریمللمتحد،منطقهآسیاواقیاناسیهباداشتن
بیشترینتعدادزائرومسافربرایرویدادهایمههنی،چهبرایگردشگریبینال للیوچوه
ش
ٔ
داتلی،هستهمههنیجهانمحسابمیشاد.تخ وینزدهمویشوادکوهتقرینواششصود
میلیانسفرمههنیومعنایملیوبینال للیدرجهانوجادداردکه40درصودآنهوادر

اروپاوبیشازنی یازآنهادرآسیاانجاامیشاد(.سازمانجهوانیگردشوگری.)2099،

النکاار)2002(1درکتابتادباعناانجمهع شامس جهمنگردی و هسمفر براینبواور
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استکهسفرزیارتیبهعناانشکلیازفعالیتمعنایاغلببرایرفعک نادهوایزنودگی
ّ
یابهسفروتاسلبهجوایوابنوایی
شخصصارتمیگیرد بهنحایکهدرآنزائرباتص

کاشدبرحالوهااینامساعدزندگیغلنهکند(النکاار .)41،9919،


مقدسمی
زیارتازنظرلغای،بهمعنایآمدن،یارفتنبهجاییبهقصدمالقاتودیدارکسییوا

ٔ
جاییاست.درریشهاینواژهمفهاامیلوگورایشنهفتوهاسوت(دهخودا،9911،ج،2
.)911درانگلیسیمعادلواژه

وبهمعنیسفریاستکهزائربهآنمیپردازد  

وبوهمعنای
ازنظرلغتشناسیزیارت،واژهعربیومصدرثالثیمجردازفعل یزور و زار  

ه دمیومؤانستویاحاجتگرفتنبهتانهیادیدارکسویرفوتناسوت.ودرآئوینمسول انانو
ویژهشیعیانبهرفتناماکنومشاهدمتنرکهوبقعههاونیزتااندنذکرهاودعاهاییکوهبوهعنواان

به
ّ
تشرفبارنیبرایپیامنران،امامان،اماازادگانواولیاءتاانند،زیارتگایند  
بنابرایندرنظرفردمسل ان،زیارتبهمعنایبرقرارکردنارتناطقلنیاستبواحجوت
تداوبهمنزلهقراردادنتایشدرحازهروحانیتوفیضبخشیاموااوپیوامنراسوت بوه
ّ
ه ینجهتاستکهزیارتدرنزدشیعهبهعناانیکفرهنگقدسویوروحوانیمتجلوی
رضا ع  ٔ
دربارهاه یتزیارتمنقالاسوتکوهمیفرماینود «هور
ازحضرتاماا 

میگردد 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

امامیراپی انیدرگردناولیاءوشیعیانشاست وفایبهایونپی وانوقتویت وااوکامول
استکهقنرهایشزیارتشاند  پزکسیکهامامانرامشتاقانهزیارتکندوبهآنچهمارد
تااستورغنتآنانبادهتصدیقداشتهباشد،امامانشدرروزرستاتیزشفیعاوتااهند
باد» کشاورزیولدانی .)999،9919،
جاانانازج لهگروههاییهستندکهمحققوینعالق نودبوهبررسویزوایوایمختلوف
ویژهرفتارهایدینیشانهستند.دورۀجاانیبامسوائلیه چوان


یآنهابه
زندگیورفتارها

پرسشهایفراوان،مطالناتوهیجوانهوایبسویاره وراهاسوت.بسویاریازدانشو ندان

معتقدنددورۀجواانیدورۀبوروزاحساسواتموههنیوشوکفتهشودنت وایالتای وانیو

اعتقادیواتالقیاست(قوائ ی 999،9911،واکنوری.)941،9919،درجامعو ایوران

لحاظفکریوارزشیازنسلهایقنلمت ایزاست(بهارو


ماضاعدیندارینسلجاانبه
رح انی .)99،9919،
بادنهراسنیجامعهونیزارتناطمعنادارومحکااعتقاداتوباورهایدینویبوادورۀ

جاان
جامعوهوتغییورودگرگانیهوایحاد شودهارزشویو

حالگهار
جاانیازیکسا،وشرایطدر 

هنجاریازسایدیگر،شناتتوآگاهیازوضعیتدینداریجاانانرادوچندانمین اید .
هوا،عواداتوتعوامالتجاانواندرپیوادهروی

نظربهضرورتدرهصحیحازگرایش
نوانبوهویژهدر

اربعیندرکشارعراقوعوداانجواامطالعواتاتتصاصویمورتنطبواجاا
مطالعاتکیفیژرفانگردرحازهزیارت،اینمطالعهدرپویواکواویادراکواتوتجوارب
زیستهجاانانزائرشرکتکنندهدرمراساپیادهرویاربعیندرمسیرنجفبهکوربالانجواا
دراینمقالوهتوالشمی شوادتوابوهسوؤالاصولیتحقیوقپاسوشدادهشوادکوهچوه

شد 
بندیهاییازتجربهزیارتدربینجاانانوجاددارد؟ 
صارت 


.2مبانیمفهومی 

درمیاننظریهپردازانعلاااجت اعیدیدگاههایمتنواعومتفواوتیازاندیشو ندانیماننود
یااتیاواخ،زاکرمن،رابرتبال،گالهواستاره،ویلیااجی ز،دورکویا،کواهن،لوائیز
و...درتصاصتجربوهدینوداریوجواددارد.درایونمقالوهبوهبرتویآراءاندیشو ندانی

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

141
پیادهروی اربعین و
معنایابی کنش ...

پرداتتهتااهدشدکهض نجامعیتتاریخیوتأثیرگوهاریبورنظریوههایدیگوربتاانود
منانیمفهامیونظریدرهکنشزیارتزائرانرافراهان اید .
اش،بهایدههایدینیشالیرماتروویلیوااجی وزوابسوته


تجربهدینیدرآشناترینپیشینه
است.اماگالهواستارهبادندکهباررحالگایپنجبعدیدینداریوقراردادنتجربهدینی

درش ارآنها،تاجهاتفراوانیراجلبکردند ویلیااجی زکهبیشوترینسوهارادرمعرفوی
مفهامیپدیدهتجربهدینیداشت،چهوارویژگویبوارزبورایآنبرشو ردهاسوتکوهبسویار
رارماقت،ازهربحثاضافهایدرچیستیآنبینیازمیکند  

روشنگراستومارابه
 .3توصیفناپذیری.حالتعرفانی،حالیغیرقابلوصفاستکوهبویشازهورچیوز،
ناشیازماهیتعارفیآنوه چنینشخصی،درونیوبالواسطهبادنآناست.النتهباید
ایقابلفهااست 


بادن،واقعه

وصف

اضافهکردکهتجربهدینیدرعینغیرقابل
 .2کیفیت معرفتبخشیی.چنانکوهشوالیرماترنیوزتصوریحداشوتهاسوت،حالوتعرفوانی
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احساسیتاأاباکشفوشهاداستکهمنجربهناعیبصیرتوروشنبینیدرشوخصواجود

نحایکهحتیبازائلشدنعااروف،اثورآنانکشوافواستنصواردروی
آنحالتمیگردد به 

باقیمیماند اینمعرفتیاحالعرفانی،بهادراهحسیشنیهتراستتابهتأملعقالنی 

حالتهایعرفانیبهدلیلماهیتعارفی،وضعثابوتویکنااتوتک توری

 .1زودگذری.
عینحوال،
داردوحتیدرماقعیتهاومااردتواص،ه چنوانزودگوهروناپایودارهسوتند.در 

َ
حسبع قومدتودفعاتتکرار،درروحوتاررشخصماندگارمیشاد 
حلالهروقتوبههرشکلحالتهایعرفانی،چندانبهمیلواراده

 .4انفعالی بودن.
سوازیهای

مستقیاشخصبستگیندارد.گرچوهمقودماتوت هیوداتآنازرریوقآماده
درونی،بهمساعیفردبازمیگردد.بااینوصوفگفتوهشودهاسوتکوهزوالآنه چوان

حلال،باناعیسلبارادهه راهاست(شجاعیزند .)96،9911،
ازیااتیاواخجامعهشناسشهیرآل انی،کهکرسیدانشدینرادردانشوگاهشویکاگا

تأسیزکرد،دوکتابدربارهدینوجامعهشناسیبهیادگارماندهاست:جمهع شامس دین

.اوبهعناانیکپدیدارشناسدینیبهتحلیلاجت واعیدیونودره

وهطملع تطبیق ادیم
ٔ
رویآورد.واخنظریوهتواصدرجامعهشناسویدیونپدیود
ه دالنهدیندربطنجامعوه

نیاورد،اماگاا هایمه یدرراهشناتتبهتردینبرداشتتاتصایرکاملتریازآنچهکوه

تاد(دانشدین)مینامید،پدیدآید .

کاشدتابهاثناتاینماضاعبپردازدکهمیتاانکلتجربوه

واخدرکتابدانش دین 
می
ایتاصیفیبیانکرد.ازاینروبهتشریحررزع لبرایمطالعهادیانکه

دینیبشررابه 
گانه
ٔ
پردازد.ویبهمطالعهبعدجهانیدینعالق نودبواد 

ستقلازالهیاتوفلسفهاست،می
م
چراکهدرجستوجایفهااع الواعتقاداته هفرهنگهاوادیانبواد واخبوهذهونو
رنیعتمشترهانسانیقائلباد،کهاینامرشاملدینه گانیذاتمیشاد تأکیدویبر
ررزع لعال انهاستودرعینحالبررویکردیکهبهبسطشویاهتأویولدرمطالعوات
ِ
پردازد،پافشاریمیکند.اومعتقداستکهمحققبایدازپویشدرمعورااموار


دینیمی
دینیقرارگیردوآنراحزول زکندونیزدانش ند،تادبایددربعوددینوی،رشودیافته
باشد(استانز .)926-990،9911،
ازدیدگاهواخماضاعاصلیجامعهشناسیدینمطالعهوبررسیدینتوالصنیسوت 

بلکهشکلتجربیآندیناستواینبهآنمعنیاستکهدینرابایددرارتناطمتقابولبوا
جامعهونقشتجربیآنماردمطالعهقرارداد.بهبیاندیگر،مطالعهوپژوهشدرتوأثیرات
ٔ
متقابلودوجاننهدینوجامعوهمیباشودکوهشواملتوأثیردیونبورصواروتصاصویات
سازمانها،روابطواشکالاجت اعیوتأثیرجامعوهبورروابوطاجت واعیدرونیوکدیون

رارکلی،اودینرابهعناانیککارکردرنیعیاجت اعیمیداندونقوشووییفوه
است.به 

هامهوامیشو اردوجامعهشناسویدینویرابررسویو


بخشیمیانانسوان
آنرادروحدت
دراندیشهایکهواخازدانش

هایمههنیووحدتمیانآنهامیداند 


مطالعهتاصیفیگروه
دینداشت،دینشاملسهبعداست)9:بعدنظرییافکریکهاصالاعتقوادیآناسوت 
) 2بعدع لییارفتاریکهباشعائروآدابهردیونتحقوقمیپوهیرد )9بعودنهوادییوا
اجت اعیکهدرپیاندمتدینینبایکدیگرودینج عیجلاهگراست .
ترینرویودادهایمعنوایبورایشویعیان


ترینوباشوکاه
پیادهرویاربعینیکیازعظ 
یا

جهانبه ویژهمرداایراناستکهبهصارتعنصریپایادرحیواتاجت اعیجریانداردو

ٔ
واعیشدهاست.ازاینرو،ایونمطالعوه
منشأتحاالتبسیاریدرکنشهایفردیواجت
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رپیوادهرویاربعوینومشوخص

کیفیدرتالشاستبهبررسیتجواربزیسوتهجاانواند
ن ادنابعادسه ٔ
گانهفکری،ع لویواجت واعیمودلیواآتیاواخازسنششناسویتجربوه
گروههایدینیبپردازد.


.3پیشینهتجربی 

پیادهرویاربعینوابعادتربیتیآن»بااستفادهاز
تاجبخش()9911پژوهشیکیفیباعناان« 

ازتحلیلدادههایکیفیسهمض اناصلیشناساییشدکوه

تکنیکمصاحنهانجااداد.پز
عنارتانداز)9:ابعادتربیتیفردی(بصیرتافزایی،افزایشعزتنفز،الگاپهیری،تفکورو

تادسازیمعنای) )2ابعادتربینیتاناادگی(ه گرایینسلها،اصالحالگایمصورف) 
)9ابعادتربیتیاجت اعی(هایتدینی،بهداشتروانی،اعت اداجت اعی) .
)درمقالهایباعنواان«بازن واییرسوانهایمناسوکزیوارت

ذکاییواسالمی(9911
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اینفعالیتج عیبهمثابهیکمناسوک
ایی
اربعیندرایران»
ِ
ِ
بهبررسیررقمختلفبازن ِ
دینیپرداتتند.دراینمقالهششگفت انشکلگرفتهحالمناسکزیارتاربعینبات رکز
برشناساییدالمرکزی،دالهایپیرامانیوتفکیکژانرهایروایتمتفاوتارائوهشودکوه

اینرویدادرابازن اییمیکنند .
هایپژوهشتاجبخش،حسینیوماسای()9911باعناان«الگایابرازهایوت


یافته
درتوااز
یادهرویاربعین»نشاندادکهزائرانالگایهایوتتا 
ایرانیهاوعراقیهادرآئینپ 
تادنشانمی دهندکهدرآنعالوهبرحفظهایتملیوشیعییکهایتجدیودتحوت
عناانهایتاربعینی،کهدرمکانوبرههزمانیتاصیازتوادنشوانمویدهنودوآندو
هایت(ملیوشیعی)راتحتلاایتادقرارمیدهد .
جاادییگانهوروزتاش()9911درکتابتادباعنواانروایل ییلمد روی اربعلین،

هفدهروایتمرداشناتتیوجامعهشناتتیراباهدفشناتتیع یوقتورایونآئوینونیوز
شناتتحیاتدینیواجت اعیکنانیایرانیانوتاورمیانهونیوزسوایرشویعیانراتودوین
ن ادند.اینکتابدرچهارفصلروایتتطنیقوی،تحلیولاجت واعی،روایوتفرهنگویو
روایتتاصیفیتدوینشدهاست .

)،درمقالهایباعناان«اربعوینایرانوی:رشودتصواعدیآموار

حساامظاهری(9911
هادرپیادهرویاربعین دالیلوپیامدها»بهتحلیلویازرشودفزاینودهازایونپدیوده

ایرانی
پساصدامیمیپردازد .

پیوادهرویاربعوینبوهمثابوه
)درپوژوهشمردانگارانوهتوادبواعنواان« 

امین(9916
هایآئینپیوادهرویاربعوینرابوا


سهرکنماهیت،ساتتاروکارکرد
ارتناراتآئینشیعی»
ّ
ان،مروجانومجریاناینآئینازمنظورچوارچابنظوریارتنارواتآئینوی
تفسیرهایزائر

دستآمدهنشاندادهاستایونآئویندرارتنواطتنگواتنگیبواسوه
مطالعهمیکند نتایجبه 

مفهاامحنتاهل بیت،ن ایشجهانیوهایتشیعیقرارداشتهون ادیازمصوالحهای

تاریخیمیانفرهنگتااصوعااانزدشیعیاناست .
)درمطالعهایپدیدارشناسانهبوا

یافتههایتحقیقمح دی،صالحیونیکافال(9916

عناان«پدیدارشناسیتجرب گردشگراناماکنمههنی»نشواندادنودکوهزیوارتدرابعواد
ع لی،معرفتی،اعتقادی،تجربیوپیامدیازنظرزائرانبهترتیوبمنجوربوهمشوارکتدر
مناسک،افزایشآگاهیمههنی،ه اارشدنمسویرنع وتوشوفاعت،آراموشه وراهبوا
تضاعوپاینندیاتالقیواجت اعیمیشاد  
رضایزاده()9916پژوهشیباعناان«ادارهوتجربهزیستهزائرانپیادهرویاربعیندر

بارویکردکیفیوباتکنیکمصاحنهانجااداد.پزازتحلیلدادههوایکیفویسوه

عراق»
)رنجمقدسبهمثابهماادمعنا 

مض اناصلیشناساییشد)9:تجربهتعلیقامرمادی 2
)9برانگیزانندگیعارفیمناسکج عیزیارت .
مح دهادیه ایانومهدیهبد()9911پژوهشیباعناان«تننینابعادسوغرمعنوای
اربعین ابررویدادگردشگریموههنی»بهصوارتتاصویفیوتحلیلویانجوااداد.نتوایج
)انگیزههای

کنندهبهترتیب9

بندیانگیزههایافرادشرکت


تحلیلآمارینشاندادکهاولایت
)انگیزههوایاجت واعیاسوت.بوراسواسدادههوای

)انگیزههایشخصی و9

مههنی 2
دستآمدهمعنایاتورهاییازتعلقاتمهاترینانگیزهزائرانبادهاست.کششمعنای

به
عشقبهامااحسینکهدرشیعیانوجادداردت اامشوکالتسوفرراقابلتح ولسواتتهو

هرسالهج عیتزائرانراافزایشمیدهد .
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نتایجپژوهشمجتنیحسین()2091کهبارویکردیپدیدارشناتتی،بوهتحلیولانگیوزهو
رویاربعینپرداتتهاست،حاکیازآناستکهپاینندیبهآئینهایگهشوتهو

تجربهزائرانپیاده
دغدغهجامعه اموت دربوینپاسوخگایان،انگیوزهاصولیآنهوابورایانجواازیوارتاسوت 
تاانانگیوزهایه یشوگیبهحسوابآورد.ه چنویناساسویترین

ایکهعنصرامترامی
گانه 
به 
دوستیتقسیابندیشدهاست  


ناازیانسان
تجاربزائراندرابعادروحانی،جس انی،مه ان
سیپ()2001درکتابتأهالت بر زائرا سمنتیمگوتحرکاتزیارتراشاملنیتهوای
داند.ویانگیزههایزائرانراشاملنهر،پی ان،تعهود،تشوکراز


مههنیوغیرمههنیمی
تدا،دعابرایسالمتی،جستوجایتداوتواد،تاجوهبوهه راهوانودادنصودقهبوه
میداند .
دیگران 
رویبهمثابهیوکت ورینمعنوای»ع ول

)درمقالهایباعناان« 
پیاده

سالوین(2009
پیادهرویرابهعنااناساسیبرایتفسیرمجددزائرانازتادوتفسیرمجددیمیداندکهاز
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فضاومکاندارند.اوبراینشاندادنتجربهومعنایزیارتوآنچهزائورانتجربوهدرونوی
ٔ
عناانتاصیفجامعهفرهنگیقل دادن ادهاست.بدنپیوادهیوک
سفرمینامند،بدنرابه

بدنفرهنگیاستوعناصراجت اعیومههنینیزمتاثرازمسیریاستکهبدنبهصارت
رویمحققمیشاد .

پیادهریرریقمیکند بهعنارتی،تجساگراییازرریقپیاده

وجهاشتراهپژوهشهاییکهبهآناشارهشد،بررسیماضاعمشترهپدیدهدینیزیوارت
ّ
شدهبهوضاحمیتاانقلتپژوهشهارادید.ه چنوین،


باتاجهبهمطالعاتانجاا
است.اما
شناسیومرداشناسیدربارهابررویداداربعوین


سامطالعاتمحدودیدررشتهجامعه

ازیک
بهصارتک ییاکیفیانجااگرفتهاسوت وازسوایدیگورع ودهپژوهشهواعوااوکلوی
هستند.درنتیجه،اه یتمق ٔ
صارتکیفیوبهرارویژهماضواع

الهحاضردرآناستکهبه
کنشزیارتجااناندرمیدانوسیعتحقیقپیادهرویاربعینرامدنظرقراردارد .


.روششناسیپژوهش 

4

ماضاعمقالهحاضربارویکردکیفیمطالعهشدهاست.روشن انوهگیوریازنواعن انوه
گیریهدف ندودردسترسوروشن انهگیرینظریاست راهنردن انهگیریبواحوداکثر

هایمختلوفسونیوجنسویوپایگاههوای

تناعبهکارگرفتهشدواززائرانایرانیباریف

متفاوتاقتصادیواجت اعین انهگیریشدتابهحداشوناعبرسود.بوره ویناسواسبوا
استفادهازن انهگیریهدف نداز91نفرازجاانانمصاحنهگرفتهشد.تکنیکج وعآوری
تحلیلدادههاازتحلیلمض ان،

یافتهبادهاست.جهتتجزیهو


ساتت
دادههامصاحن نی ه
هایتحلیلدادههایکیفیاست،مارداستفادهقرارگرفت.پزاز


ترینروش
کهازمتعارف
سوه ٔ
گانهکدگوهاریبواز،
سازیمصاحنهها،تحلیلدادههابراسواسمراحول 

بررسیوپیاده
محاریوگزینشیوبهروشتحلیلتوردوسطربهسوطرانجوااگرفوت.ایونپوژوهشدر

درمسیرپیاده رویاربعینازشهرنجوفتواشوهرکوربالانجوااگرفتوه

اربعینسال9911
است.بهجهتراحتیورضایتزائرانمصواحنههادرزمواناسوتراحتبوینمسویرونیوز
جدوماکبهاانجااگرفت.بواتاجوهبوهمحودودیتزموان،فضواوت رکوز

اقامتدرمس
شاندگان،پرسشهایمصاحنهمحدودومشخصدرنظرگرفتهشدهباد.


مصاحنه
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حضاردرپیادهرویسؤالهاییپرسویدهشود.تازیوع

تحصیالت،وضعیتاشتغالوتعداد
فراوانیمصاحنهشاندگاندرجدولش اره()9ارائهشدهاست .
جدول شماره ( :)3اطالعات توصیفی مصاحبه شوندگان
متغیر



جنسیت







تحصیالت
شغل 
تعدادحضاردرپیادهروی 

مج اعمصاحنهشاندگان 

مرد
زن
دیپلاوزیردیپلا 
کاردانیوکارشناسی 
کارشناسیارشدوباالتر
دانشجایادانشآماز 

شاغلدربخشدولتی 
شاغلدربخشتصاصی 
یکبار

بیشازیکبار


فراوانی
 91
 96
1
 20
90
 91
1
 99
1
21
 91

.5-1مفاهیمومقوالتاستخراجشده 

هایانجااشدهکدگهاریشدند.منظوارازکودگوهاریاسوتخراجفهوااومنظوار


مصاحنه
گهاریبهصوارتمحواریانجوااشود یعنویکودهاییکوه

اصلیکالااست.سپز،کد
شناهتمعناییبایکدیگرداشتندتحتعناانیکمفهاامعرفیشدهاندکوهایونمفواهیا

ن ایندهمفهامییکیاچندکداست.درپایانپزازاستخراجمفاهیامحارییکدسوته
بندیازمفاهیاارائهشدهاست(جدولش اره )2
جدول شماره ( .)2نتایج کلی کد گذاریهای باز ،محوری و انتخابی در معنایابی کنش زیارت جوانان
مقوله محوری عمده
حرکت 

مقوله محوری
مقدسبادنسفرپیاده،بدنجس انی 

امااحسوین(ع)درروز
انسانسواز،شوفاعت 
تزکیهوپاالیشنفزوروح،امرقدسی،دانشوگاه 
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شناتتی،اعتقادی 

زمینهسووازیبووراییهووار
قیامووت،عووراارادتوتجدیوودعهوودبوواسیدالشووهداء(ع) ،
حزنانگیز کربال 
دانشافزایی دینیوافزایششعارحسینی،بازتداعیواقعه 
اماازمان(عج) ،


تجربی،احساسی 
سنکزندگیاربعینی 
هایتاربعینی 

حسین(ع)،جلبرضایتتداوند،احساستحالودگرگانی

احساساتصالونزدیکیبا 
اماا
وسنکنالی،تادشکافایی،گریزازروزمرگی 
انساندوسووتی،ایثووارو
تسوواویوبرابووریانسووانها،قناعووتورزی،تکووریاانسووانها،حووز 
یلاستیزی 
ازتادگهشتگی  ،

ج عگراییواتحادامتمسول ان،ه گرایویفرهنگویبوین ّزوارایرانویوغیرایرانوی،پاشوش

یکنااتتبهرنگمشکی 

بندیهاییاز
اینکهچهصوارت 

درجهتپاسخگاییبهپرسشاصلیپژوهشمننیبر
تاانعنارتهایاستخراجشدهاینپوژوهشرا


تجربهزیارتدربینجاانانوجاددارد؟می
بندیسه ٔ
گانهنظری،ع لویواجت واعیبوراسواسمودلیواآتیاواخاز


یازدسته
دریک
شناسیتجربهگروههایدینیقراردادکهدرادامهبهتاضیحآنتااهیاپرداتت 


سنش
.5-1-1بعدتجربهنظری(فکری)

بعداعتقادی،عنوارتاسوتازباورهواییکوهانتظوارمویرود

الف) شناختی ،اعتقادی.
پیروانآندینبدانهااعتقادداشتهباشند بعدمعرفتییادانشدینیمشت لبرارالعواتو

دانسته هایمنناییدرماردمعتقداتهردیناستکهپیروانهردینبایدآنهارابداننود در


هاچهررزتفکرو

بعدشناتتیواعتقادیمحققبهاینماضاعپرداتتکهمصاحنه 
شانده

نگرشی نسنتبهمناسکدینیدارند.چندمفهااحساسازدرونآنبیورونکشویدهشوده
رویاربعینبهمثابهوییفهوتکلیفشرعی زمینهسازیبوراییهوار

است ازج له:پیاده
اموواازمووان(عج) بازتووداعیواقعووهحزنانگیووزکووربال عووراارادتوتجدیوودعهوودبووا
دانشافزاییدینیوافزایششعارحسوینی و
سیدالشهدا(ع) تزکیهوپاالیشنفزوروح  

اربعینیکدانشگاهانسانساز .

ایمیگاید :

مح اددانشجایکارشناسیارشدفیزیکهسته
احساستکلیفووییفهشرعیکرداکهبیاابرایباشکاهترکردناینامرقدسی .

مریادانشجایکارشناسیمع اریبیانمیکند :
معتقدازیارت نصرتاماامعصااهستوزیارتاربعینمعنادادنبهاینفورازاسوت.
حرکتاربعینزمینهسازیهارامااعصراست.تااسوتادرایونسوفریهوارحضورت

حجتوسالمتیوجادایشانودفعت اابالیاازایشاناست .

سالهمیگاید :

صادق26
ّ
کهتیلویمقیودبوهانجوااواجنوات
دراربعینمیبیناتیلیافرادحضاردارند.اونایی

ش
ّ
هستندواوناییکهتیلیمقیدنیستند ازج لهتادمن.ولیواقعااربعینیکدانشگاه
دهومیفه انهدرهرلحظهومکوانیسوعیکونشوشدانگ


سیاراستکهبهتیادمی
ٔ
دهنوده

هاایاربعینپرورش
نظراحالو

حااستراج عکنیکهتطاییازتسرنزنه.به
صفاتتابودفع ٔ
کنندهرذائلهستش .


سالهنیزمیگاید :

کیاان91
تیلیابهاگفتنداالنناامنیهستدرعراقوتطراتجانیوجادداره.بهشانگفتااگر
اسارتیاشهادتهادراینراهباشهباشاقیمثالزدنیبرایعراسالاومیثاقبهآقوا
تااهارفت .
.5-1-2تجربیواحساسی 

بعدعاارفدینی،نایربرعاارف،تصاراتواحساساتزائرانمرباطبهداشتنرابطهبوا
جاهریربابیه چانتدایاواقعیتیغواییاسوت درایونقسو تبوهبررسوینگورش
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شاندگانبهبعدتجربیواحساسیپرداتتهایا درایونبعودمحقوقچنودمفهواا


مصاحنه
اساسیازدرونمصاحنههامشخصکردهاستازج لوه:احسواساتصوالونزدیکویبوا

حسین(ع)،احساستحالودگرگانیوسنکنالی،احساسنشواطوشوادابیوآراموش


اماا
روحی،جلبرضایتتداوندوتادشکافایی .
سالهمیگاید :

فرامرز21

باردعاتاکرده،دلتنگیوشیفتگیباعثشدهدوبواره

تاحاالآقابرمنمنتگهاشتهو4
ّ
ّ
بیااکربال.سفراربعینونیتسفرازجانبتادحضرتسیدالشهداهست.ماکارهای

نیستیا.معنایتباالباعثمیشهشاروانگیزهبیشتربشهوروزش اریکنیبرایآمدن

درسالهایآتی .


سالهبیانمیکند :

فرینا29
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ش
ش
امااحسینعشقدیگریدارد،یکسالدیرترازه سفراااومدااربعین.واقعاسال
اصال 

تادهیچسالیروجاب انا.

قنلکهجامانداحزتنهاییبدیبهادستداد،دلان ی
الحرمینبادنانگاردربهشتهستیوبینیاز


روییهحزعجینیدارهولیدربین

پیاده
رکنارامااحسینوحضرتاباالفضلقرارداری .

ازکسی.چاند

سالهمیگاید :

پدراا20
حسینآمدهاا ماکهآبروییپویش


سایاماا

هایروحیوروانیومعنایبه
منبرایشکست
ٔ
حسینمیتااکهواسطهبشندتاتابهمنگنهکارقنالبشه .


درگاهتدانداریا.ازآقااماا

سالهایهارمین اید :

سجاد24
یکنشاطوشادابیبعدازگریهبرایآقاایجادمیشهکهایننشاطمافاقرنیعیاستو
درقالبایندنیان یگنجد.روحوروانماآراامیده .

سالهبیانمیکند :

رؤ یا29

ش
واقعااحساستغییروتحالرادرتادادارامشاهدهمیکنا.االنن ازاارااولوقتو
بهج اعتانجااموی دا بیشوترازقنولدعاهوایمختلوفرامی تواانا.واحسواس
می کناباتقرببهامااحسین(ع)بهتدانزدیوک ترشوداوازرورفدیگوهاتوالقو
رفتاراهابهترشده .

.5-1-3بعدتجربهعملی 

)تالشمیکندمطالعاتزیارترابرمننایمفهااحرکتبازسازیکند

کل نواید(2004
ودراینتصاصچهارناعحرکتراشناسواییمیکنود )9حرکوتبوهعنواانیوكکونش

ع لی )2حرکتبهعناانیكحازٔهشناتتی )9حرکتبهعنواانیوكع ولفیزیکوی و
)4حرکتبهعناانیكاستعاره 
مارینیز()9112بامنناقراردادنهازمانتجربهامرقدسیوحرکت،زیوارترااینگانوه
تعریفمیکند«:زیارتسفریاستکهتاسطفردیاافرادیصارتمیگیردکهدررلبمکان

یاحالتیهستندکهآنراتجسایکایدئالارزش ندمیدانند»(موارینز،بوهنقولازموارگری،
.)291،2001دراینتعریف،عنصریکهبرایزیارتاصلگرفتهشدهاسوتسوفره وراهبوا
نیتدرجستوجایامرقدسیاست.دراینجامکانمقدسبهعناانیکیازمظاهرامرقدسی

است.زیارتم کناستدررلبیکمکانمقدسیایکحالتروحیوتجربیحاصولاز
گورفتنزیارتهوایجدیود

سفرباشد.تعریفمارینیزاززیارت،بیشترینامکانرابورایدر 
بر
ش
ّ
اکهبامنناگرفتنسیالیتامردینیدرجهانمعاصر،مقصدرلبدرزیارترانهلزوموا
دارد چر
درچارچابمهاهبمشخص،بلکهامریسیالدرنظرگرفتوهاسوت.ایودئالارزشو ندیکوه
باشودویوامطلابهواییماننودآزادیو

م کناستتجساتداوندورسواالنون اینودگاناو
رهایی،حقانتخاب،زینایی،عصیان،عشقبهانسانورنیعت،آرامشوالتیااروحیوجس ی
و....بهرارکلی،اینسهعنصررامیتااناجزایتشکیل ٔ
دهندهیکسفرزیارتیدریکتعریوف

)انگیزههایمعنای(معطافبهمعنا) و)9مقصودمقودس(تجسوا

بازدانست )9حرکت 2
یکایدئالارزش ند (شریعتیوکاشی .)11،9914،
هایکلیجساانسانپیامدهاوآثارفرهنگیواجت اعیدارد،بلکههریک


نهتنهاویژگی
ازاجزایبدننیزدربردارندهداللتهوایمعنواییتواصهسوتند.زبوانبودناصوطالحی
روانشناسیاستکهبهاراار،حواالتچهوره،وضووعکلوویوقیافوو مووردادرروابووط

اجت اعیاشارهدارد.اینواژه،بیانگراینواقعیتاستکهه وانرارکوهزبوانشوفاهیو
ناشتاریاندیشهها،افکارواحساساتمارابیانمیکند،بدنموانیووزه اننوودرسووانهای

قادراستپیااهایناگفت مارامنتقلکند(مارشال .)92،9110،


فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

151
پیادهروی اربعین و
معنایابی کنش ...

شویلینگ()9119درکتواببلن و نرریلا اجتعلم ،بودنرایوکپدیودهزیووستیو
ناپهیرمعرفیمیکندومعتقداستکهپیکورجووس انیانووساندرنتیجوو 

اجت اعیپایان
ٔ
ٔ
پیاستهدرحالدگرگانیاست.ازنظراوشویاهراهرفوتن،سوخنگفوتن
مشارکتدرجامعه
هرفردبراساسناعتربیتاوتعیینمیشاد.شویلینگبورایاولووینبوواراندیشو 

واراار
پروژهبادنبدن» رامطرحساتت.ازنظراوبدنماهیتیاسوتکووهپیاسووتهدرمعورا
« 
«شدن»است پروژهاییکهپیاستهبایدرویآنکارکردوآنراه چانبخشیازهایوت
فردیانسانتک یلکرد.تلوقبودنوحفوظبوودنیکووهسووالاودارایتناسووبباشود،
ن انهایازیکپروژهبسیارع امیاست.اندیش ویدرتصاصپروژهبووادنبودنبوردو
اصلتکیهدارد) 9:کاربرددانشفنیدرمداتلهوتغییوردربودن )2تعودادمردموانیکوه
بهرارفزایندهآگاهمیشاند.درنتیج انتخابناعتاصیازشیاهزندگی،بدندرماقعیتی
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گیرد(جااهریبهنقلازمتلتان .)901-990،9116،

پایانناپهیرقرارمی

ٔ
هایمقالهحاضرنشانمیدهدآنچهمدنظرزائرانجوااندرپیوادهرویاربعوین

تحلیل
است،رسیدنبهیکمکانقدسیاستوانتهایراهپی ایی،مرکوزقدسوی،شوهرکوربالو
منظاربهرهمندیازثاابمعنایزیارتایونمکوان

اامااحسین(ع)است.زائرجاانبه
حر 
هاورنجهایسفرفیزیکیراریمین اید.هرچندکهبرتیازآنها


قدسیاستکهچالش
پامیشاندوبسیاردرایونسوفر
زدنپاویادرد 

دچاربی اریودردهایجس انیمثلتاول
گانبرایناعتقاددارندکهانتخابگزینهپیادهرویاربعینیعنیمشقات

شایعاست،اماه
کردنوبهجانتریدن.اینسختیوتألابیشوتربورایتغییورو

ومشکالتزیادیراتح ل
ّ
تحالاساسیدروجادانسانضروریاست .
ش
مطابقبرنظرمارشالن یتاانبدنزائرجاانراصرفابهیوکماجوادزیسوتیمحوض
کنودبوهشویاهای

تقلیلداد بلکهزمانیکهبارویدادهاوحااد بیرونویانطنواقپیودامی
ع لیتجربهمیشاد.بنابراین،درپیادهرویاربعینبدنزائرجاانهااشکمیریزد،نالوه
گایدبودنپیوادهرویوکبودنفرهنگویاسوتوعناصور


زند.ساولینمی

کند،تاولمی

می
رریقمیکنود.بوه


صارتپیادهری

مههنینیزمتأثرازمسیریاستکهبدنبه
اجت اعیو
رویمحققمیشاد .

عنارتیتجساگراییازرریقپیاده


سالهمیگاید :

مهدیزائر91

ش
پاهااتاولزده،تیلیاذیتمیشابرایرین ادنادامهمسویر ولویاصوالبوراامهوا

نیست.اینباعثمیشهحاجاتازودتربرآوردهبشهوگناهااآمرزیدهشند.چانحدیث

هستکهپیادهرویبرایآقاامااحسینباعثبخشیدنه هگناهانمیشه .


سالهمیگاید :

امیرحسینزائر29
هایتاولزده،بوه


چسنهبهآدا.بادلشکستهوپا

حالعجینیداره.می
روییهحزو


پیاده
ش
زیارتآقارفتنقطعاآقایهنظرتاصیتااهدداشت .

سالهمیگاید :

زهرازائر29
وقتیتجسامیکنامشقاتکارواناسرابهویژهحضرتزینبوحضرترقیهرا،بهیواد

آنهاگااهارااستاارترمی کناتازودتربرساکربالوعراارادتوبیعتتادارابهآقوا

اعالاکنا .

ه چنیندراینپژوهشاززائرانسؤالشدباتاجهبهتحواالتداتلویعوراقوبوروز
هایاتیرکهمنجربهکشتهومجروحشدنبرتیازمرداعراقدرایندرگیرهاشدو

ناآرامی
نظربهتطراتجاننیو...چهانگیزهایباعثشدبهاینسفربیایید .
میکند :
امیرزائر91سالهایهار 
هاشابهجانبخوریوچوهچیزیبهتورو


گیریبایدسختی
وقتیواسهکاریتص یامی
حسین(ع) .

ترازکشتهشدندرراهزیارتاماا


شیرین

سالهنیزمیگاید :

اصغرزائر26
تهدیدازابتدابادهوهست.اززمانمتاکلتاکنانو...بوااینکوهبرتویدشو نهافضوای
رعبووحشتایجادکردندولیمنبانیتقلنیوارالعازحااد بهاینسوفراوموداو
بایستوییفهایکهبرگردندارارااداکناوقطرهایازاینسیلج عیتباشا .


منمی

توارجازچارچابهوای

چنینایهاراتیبیانگراینامراستکهتص یابهایونسوفر،
گرونتیجوهگراننوادهبلکوهکونشاو،کونش


جا،محاسنه
متعارفبادهوزائرفردیمنفعت
عرفانیمعطافبهارزشهااست.بنابراین،زائرباتاجهبهباورواعتقادقلنیکهنسونتبوه


فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

153
پیادهروی اربعین و
معنایابی کنش ...

یریتمیکند

فرددعات کنندهبهاینسفروامااحسین(ع)وداردکهه هچیزراکنترلومد

ومخارراتسفررامیپهیرد .
.55-1-4بعدتجربهاجتماعی 

الف) سبک زندگی اربعینی.زائرانباورودبهسرزمینمقدسکربال،سنکبدیعومودرن
عناانسنکزندگیاربعینوینااگوهارین وادهاسوتدرزنودگیتجربوه

راکهمحققتحت
برمننایارزشهوایواالیالهویاسوت ارزشهواییاز

مین ایندکهاساسوپایههایآن،

قنیلایثواروازتادگهشوتگی،تکوریاانسوانها،اتوالقموداری،وحودتوه نسوتگیو

ومحانظااقشربندیوسلسلهمراتنیانسانها

مااساتوبرادری.تساویوبرابریانسانها
درپیادهرویاربعینیکیازماضاعاتمهااینسفراست.ایننظادرمیانزائرانایرانیو

کنندگانیکیازجلاههایتاصایونسوفرراه راهویو

غیرایرانیفروریختهباد.مصاحنه
هایمختلفمیدانند مانندپزشوک،قاضوی،اسوتاددانشوگاه،

هانشینیباافرادیازقشر
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متفاوتکوهبوهرار

کارمند،ناناا،راننده،کارگرساتت انیو،...ونیزمهاهبوملیتهای
روزمرهدرایرانتجربهایازآننداشتند .
یکیازماضاعاتدیگریکهدرپیادهرویاربعوینبورایزائورانن واددارد«،تکوریا»

است.واژهتکریادرلغتبهمعنایگرامیداشوتن،احتورااگهاشوتنونیکاییرسواندنبوه

نهادنانسوانها


رهاوروابطمنتنیبرارج
انساناست.بهعالوهدراصطالح،برتاردها،رفتا

بهیکدیگرراتکریاگایند.اینتصلت،ه انگزارهاییاستکهتداوندانسوانرابوهآن
َ ََ َ م َ َ َ َ َ
نواهافیال َنور َوال َنحور َو َر َزق م
ح َ ل م
نواها
آراست آنجاکوهفرمواد«:ولقودکرمنوابنویآداو
ِ
ِ
َ م
ش
ََ َ
َ َ م م َ َ
ثیر ِم م نتلقناتفضیال بهراسوتیموافرزنودانآداراگراموی
لیک
ع
ا
ناه
ل

ض
ف
و
نات
ی
الط
ِمن
ِ
ٍ
داشتیاوآنانرادرتشکیودریانشاندیاوازچیزهایپاکیزهبهایشانروزیدادیاوآنها
رابربسیاریازآفریدههایتایشبرتریدادیا»(اسراء .)10،
سالهمیگاید :

مرتضی91

ش
واقعابراالهتبخشبادعشقاینعراقیهاییکهماران یشناتتندوبعضاوضعموالی
(ع)بهماتودمتمیکردنودوازجوانمایوه


حسین

تابیهانداشتندولیبهعشقاماا
میگهاشتندوباتاشرفتاری،تانهوامکاناتمنزلرادراتتیارماگهاشتند .


سالهبیانمیکند :

سعیده21

ّ
دلیوتدمتبدونمنت
هاتیلیتغییرمیکنیاوحزه


نظرادراینسفرماانسان
به
زیادمیشه.مندرماکنیکهبادیامریضشدهبادادیدا ه هاوناییکهاونجاهسوتند

ابرازه دردیوک کدهیداشتند.کاشکیاینایثاروازتادگهشوتگیرادرایورانهوا
ادامهبدیاوازتادتااهیوفردگراییافراریتادداریکنیا .

ٔ
سفراربعین،عرصهقناعتورزیاست.ت اازائراناربعینیباحداقلامکاناتوفارغاز
تج التدنیایودوریازمادیاتبهسایزیارتسیدالشهدا(ع)میروند آنهاازک ترین
هایتادبهنحااحسناستفادهوازاسرافدوریمیکنند .


داشته
سالهمیگاید :

رضا21
اگرازمنبپرسندیکیازدستاوردهایتابسفررابگیدحت ابهاصالحالگایمصرف

وبهاندهاکتفاکردنودوریازاسرافاشارهتااهاکرد .


ب) هویت اربعینی.هایتاربعینییکمفهااجدیدیاستکهدربرگیرندهناعیازهایوت
استووابستهبهیکبرههزمانهست.هایتملیوهایتشیعیه یشهباافرادهسوتولوی
هایتاربعینیاتتصاصبهیکزمانومسیرتاصیدارد.افراداینهایوترادربرهوهزموانی
اوایلصفرتاروزبیستاصفردرمسیرنجفتاکربالباملیتهایمختلفوورایهایوتهوای

هاومشاهداتانجااگرفتههایوتاربعینوی

دهند.رنقیافتههایمصاحنه

ملیازتادنشانمی
شاملپاشش مناسک اتحادحسینی ارزشهاون ادهامیباشد .
رنقمشاهداتانجااشدهپاششزائرانجاانایرانویوغیرایرانوی،بوهرنگمشوکی

پوشش.
استوازدیدآنهارنگتاصاینایااوناعیابرازاحترااوارادتبهامااحسین(ع)بهحسواب
اصغربهکادکوانوپاشوشلنواسسونزنشوانهپاشوشاهلبیوتدر


آید.پاشیدنلناسعلی

می
ٔ
رمزبهنشانهپاششیزیدیاناستکهه راهاهلبیوتدرکواروانبادنود.در
کاروانپیادهرویوق

ترکارواناهلبیت،تعزیهاجرامیکردند .

مسیرپیادهرویبرایتجساعینی

مناسک .آدابورساامربواطبوهایواااربعوینمویباشودکوهشواملزیوارت،تعزیوه،
هواقابلمشواهدهاسوت.

نهریدادن،وشستنپایزائرانهست.تفاوتهادرناعساگااری

بهعناانمثالهاسهکهمرباطبهساگااریعراقیهامیباشد .
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اتحاد حسینی .منظارازاتحادحسینیهدفمشترهزائراناستکوهه وانحضواردر
پیادهرویاربعینورسیدنبهکربالوابرازارادتبهامااحسین(ع)است .

ارزشها.شاملعقایدعراقیهابهپیکرههاوگهاارهوآسیابحضرتزهورا(س)کوهدر
ّ
شدنازآنهاتنرهمی
ها،بهتصاصزنان،برایحاجت 
روا
رالمسیروجادداشتهوعراقی 
جستندوبرایآنهاارزش ندبادند .

ٔ
وسربندهایحسینیوحتیکنش

هاییباناشته«یاحسین»
نمادها .ن ادهاشاملپرچا

باشد(تاجبخشوه کاران .)11،9911،

پیادهروین ادیازهایتاربعینیمی

محسن21سالهمیگاید :
مااینجاه هشیعههستیاوه هیکهدفداریاوبهیکمقصدداریوامویرویاپوز
چیزدراینجاغیرازعشقبهامااحسینمعنیندارد.راه،راهامااحسیناستوفرقی

ه ه
آمدهای .
ن یکنهکهازکجا 
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.بحثونتیجهگیری 

6

بادن،تاریخیبادن،فرادینیبوادن،

رویاربعینباویژگیهاییه چانفراملی


مناسکپیاده
ّ
داشتنابعادوصارگاناگان،داشتنکارکردهاوپیامدهایویوژه،واقعیتویمسولااسوتو

بهدلیلتأثیراتشگرفیکهدرحازههایمختلففردی،اجت اعی،فرهنگیوسیاسویدارد
ازدیربوازجایگواهرفیعویداشوتهودارد.پیوادهرویاربعوین

درفرهنگواعتقواداتشویعه
کارکردهایع دهایازج لهتخلیهعارفی،ه نسوتگیاجت واعی،التیاابخشوی،آراموش

روحیوروانیومعنایو...راایجادمین اید .
ٔ
هدفازمطالعهحاضرفهامعنایابیکنشزیارتزائرانجااندرپیادهرویاربعینباد
هایدینییاآتیااوخبهدستهبندیدرسه مبعود


شناسیتجربهگروه

کهباتاجهبهمدلسنش
دستیافتیا)9:بعدفکری:الف)شوناتتی،اعتقوادی ب)تجربوی،احساسوی )2بعود
ع لی:سفرفیزیکی )9بعداجت اعی:سنکزندگیار بعینیوکسبهایتاربعینی .
زائرانجااندرپیادهرویاربعینکنشیه راهباعقالنیتدارد.اوبراساساحساساتیتواأا
شودنمشوکالتحلنشودنیو


هایایونسوفردرپویحل
باعقلبواتح ولدردهواومشوقت

حسوین(ع)مطالنوه

ناپهیرتادبادهوتحققآرزوهایدنیایواترویراازتداوندواماا


درمان
میکند.تجربهدینی(دراینجاتجربهزیارت)دارایسهویژگیاصلیاست)9:متض نآگواهی

ازاموورمتعووالیاسووت گیسوولر)2 )91،9911،شووخصمووههنیبووهاموورمتعووالیبووهعنوواان
غیرتادشآگاهیدارد ه ان )40،و)9احساسیازتضاعوتشواعدربرابورامورمتعوالی
تجربهمیکند اتا .)290،9910،

درتجربهزیارتنیزآگاهیبهتدادرمقااقادرمتعالوآگاهیبهاماابهعناانواسوطه
تداوجادداردکهزائرمیتااندآنراوصفکندواحساسآرامش،تضاعوتشواعدراو
یاهرگردد زیارتناعیتاسلوت سکبهامرمقدسومتعالیتلقیمیشادکوهزائوردر
آنبهدننالمعنایگ شدهتادمیگرددوزیارتبهسرگشتگیاوتات همیدهدواورابوه
نتایجاینمقالهنشانمیدهدکهتجرب زیارتبورایزائورانجواان،یوک

آرامشمیرساند 
بخشوالتیاابخشاست 


رقدسی،آگاهی
تجرب معنای،عرفانی،ام
هاوانگیزههایزائرانشواملموااردیازج لوهدعوا

مطابقبرنظرسیپ( 2091
)نیت
برایسالمتیافراد،جستوجایتدا،تشوکرازتوداو....اسوت.پایوهواسواسزیوارت
ّ
انازلحاظکاوکیفتجربوهدینوی
اربعین،مفهااامرمقدسبرایزائراناست.اگرچهزائر
کلیتحلیلهانشاندادکهبیشترزائوراننیتهوایمعنوایو

باهاتفاوتدارندولیبه 
رار

اترویه چانیهاراماازمان(عج)،اعتالیاسالاومسل ین،محشارشدنبواشوهدا،
عاقنتبخیریو...رابیشازنیتهایمادیودنیایمدنظردارند.ازوجاهمعنایبارزاین

(ع)وشفاعتایشاناست.نکتهقابلتاجهدیگردراینتحقیق


حسین

العه،عشقبهاماا
مط
آناستکهبرایبرتیاززائرانایرانی،کههرسوالمسویرنجوفبوهکوربالرادراربعوین
رویمین ایند،اینمسیربهعناانمکانمقدسیبرایآنهاتنودیلشودهاسوت.تکورار


پیاده
تقایتاحساسحضارامرقدسیدراینمکانمنجرمیشاد .

هرسالهمناسک،به
ٔ
بنابردیدگاهبرمر،مکانهاز ٔ
هاهستند.داستانهاییکوهموردادرموارد

ادهتجربهانسان

دهند،بهایونمکانهوا


هاانجاامی

هاییکهدراینمکان

کنندونیزفعالیت

هاتعریفمی

آن
انهوامت وایزمیکننود.برموره چنوینمیافزایودکوه
بخشندوآنهاراازسایرمک 


معنامی
مکان هاه اارهدرمعرافرایندپایایتغییرمعناقراردارندوبعداجت اعیمکوان،نقوش


فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

110
پیادهروی اربعین و
معنایابی کنش ...

هایبیپایانجاامعبرایبازتعریفوکنترلآندارند(برمر .)99،9912،

مه یدرتالش
ّ
برگرفتهاززیارتسنبتغییروتحوال
هایاینمقالهبیانمیکندکهتجربهعارفی


یافته
کلیدروجادشخصزائرشدهوایجادکنشرابهوجادمیآورد.درگیرشدنبیشوترزائوران
درکنشزیارتمیزاندرهومعرفتآنهارابواالتربوردهوباعوثافوزایششوارونشواطو
شادابیبیشتروکاهشنامیدیآنهامیشاد.ه چنین،دراینکنگرهمعنایعظیاجهانی،

احساستعلقوپیاندتاصیبادیگراقشارشرکتکنندهایجادن ادهواتصوال،نزدیکویو

حسین(ع)رانیزافزایشمیدهد .


پیاندباتداوندمتعالواماا
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منابع 
ای انیتاشخا،مح دحسین وبد،مهدیه(.)9911گانه شناسیزائرانکربالبوراسواسهودفوانگیوزهاز
سفر.فصنامها گردشگری و توسع  .991-911.)9(1.
اتا،رودلف( .)9910هفهوم اهرقنس ؛ یژوهش دربمر مهل غیر قالن هفهوم الوهی و نسب آ ب مهلل
قالن .ترج هه ایانه تی.تهران.نقشجهان .
استانز،راب(.)9911هتفکرا بزرگ جمهع شامس (مترجا:مهردادمیردامادی).تهران:مرکز .
آرون،ری ان(.)9919هراحل اسمس سیر اننیش در جمهع شامس (مترجا:بواقرپرهواا).تهوران:انتشوارات
عل یفرهنگی .
اکنری،اباالقاسا(.)9919هشکال نوجوان و جوان .تهران:ساواالن .
فارست،اینگر ورپستاد،پل(.)9914درآهلنی بلر جمهع شامسل دیلن(متورجا:مجیودجعفریوان).قوا:
انتشاراتدانشگاهادیانومهاهب .
ایمناسوکزیوارتاربعوین(سوالهای

اسالمی،روحالله وذکایی،مح دسعید(.)9911بازن واییرسوانه

9912تووا.)9916فصللنامه تحقیقللم فرهاگلل ایللرا ،)2(99.مقوواالتدردسووتانتشووار.

).پیاده رویاربعینبهمثابهارتناراتآئینشیعی(پایاننامهکارشناسیارشود)،دانشوگاه

امین،محسن(9914
امااصادق(ع)،تهران،ایران .
برگر،پیتر وتاماس،الک ن(.)9911سمخ اجتعم

واقعی ؛ رسمل ای در جمهع شامس شامخ (مترجا:

فرینرزمجیدی).تهران انتشاراتعل یوفرهنگی 
بهار،مهری ورح انی،سحر(.)9919بررسیشکافنسلیبهلحاظوضعیتدینداریدردونسل10و10
باتأکیدبربعدمناسکی.فصنامه جمهع شامس هطملعم جوانم  .96-1.)9(6،
).پیوادهرویاربعوینوابعوادتربیتویآن.فصلنامه بصلیر و تربیل اسلاله ،

تاجبخش،غالمرضا(9911
 .1-40،)9(91
تاجبخش،غالمرضا حسینی،مح درضا وماسای،انتصار(.)9911مطالعهکیفیالگایابرازهایتایرانیهوا
هادرآئینپیادهرویاربعین.فصنامه نرری همی اجتعلم

وعراقی


هتفکلرا هسلنعم .1-96.)2(1
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تی اتی،دالنجی واولسن،دانیل(.)9912گردشگری دین و سفرهمی هعالوی(متورجا:مح ودقلیپوارو
جامعهشناسان 

احسانمجیدیفرد).تهران 

جاادییگانه،مح درضا وروزتاش،مح د(.)9911روای ییمد روی اربعین.تهران:پژوهشگاهفرهنوگ،
هنروارتنارات .
جنکینز،ریچارد(.)9911هوی اجتعم (مترجا:تارجیارمح دی).تهران:شیرازهکتابما .
).بدنوداللتهایفرهنگیواجت اعیآن.نمه یژوهش فرهاگ  .91-10.)9(1،

جااهری،فار ه(9911
حساامظاهری،محسن(.)9911ییمد روی اربعین؛ تمهال جمهع شامخت .اصفهان:آرما .
حاجیانی،ابراهیا(.)9911جمهع شامس هوی ایرانل .تهوران:پژوهشوکدهتحقیقواتاسوتراتژیکمج وع
تشخیصمصلحتنظاا .
داللتهای

).مقایسهتجربیسنجههایدینداریدرایران 

سراجزاده،سیدحسین وپایافر،مح درضا(9911
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روششناسانهکاربردسهسنجهدریکج عیت.هجن جمهع شامس ایرا  .91-19،)4(1،
شجاعیزند،علیرضا(. 9914مدلیبرایسنجشدینداریدرایران.هجن جمهع شامس ایرا  .94-66 )9(6.
شریعتیمزینانی.سارا وغالمرضاکاشی،شی ا(.)9914سیالیتومناسکدینی مطالعهماردیزیوارتموزار
سهرابسپهری).فصنامه تحقیقم فرهاگ ایرا .69-11 )9(1
قائ ی،علی(.)9911شامخ



هنای و تربی .تهران:امیری .

رضایزاده،ندا(.)9916ادراهوتجرب زیست زائرانپیادۀایرانیدرعراق.هطملعم و تحقیقم اجتعم
ایرا .111-699.)4(6،

در



ریتزر،جارج(.)9911نرریا جمهع شامس در دورا هعمصر(مترجا:محسونثوال )ی.تهوران:انتشوارات
عل یوفرهنگی .
دهخدا،علیاکنر(.)9911فرهاگ هتوسط دهخنا(زیرنظرسیدجعفرشهیدی).تهران:دانشگاهتهران 
شناسیسونکهایزیوارتی


).گانه
کرمانی،مهدی اصغرپار،اح درضا وواعظماسای،سیدمح د(9911
درمشهد.هطملعم اجتعم

گردشگری .21-12.)4(99،

کشاورزولدانی،مرتضی(.)9919بررسیمنانیتاحیدیزیارتدرقورآنوحودیث.فصلنامه قرآنل ثلو ر،
( .16-61،44)9

کرسووال،جووان(.)9919یللویش ثیفل و پللرش یللژوهش انتخللما از هیللم یللار رویکللرد روایل یژوه ل
(مترجا:حسنداناییفردوحسوینکوای ی).

ینینارشامس نرری داد بایمد قومنگمری هطملع هوردی
تهران اشراقی 
گیسلر،نارمنآل(.)9911فنسف دین (مترجا:ح یدرضاآیتاللهی).تهران:حک ت .
النکاار،روبر(.)9919جمهع شامس جهمنگردی و هسمفر (مترجا:صالحالدینمحالتی).تهران دانشگاه
شهیدبهشتی 
َم نی،مصطفی صرافی،مظفر وقاس یتازانی،مح د(.)9911سواتتاروکوارکردگردشوگریموههنی-
فرهنگیوضرورتمدیریتیکپارچهدرکالنشهرمشوهد.فصلنامه جررافیلم و توسلع .99-91،)2(99،

مح دپار،اح د(.)9912روش تحقیق ثیف .تهران:نشرجامعهشناسان .
مح دی،ج ال صالحی،صادق ونیکافال،زینب(.)9916پدیدارشناسیتجرب گردشگراناماکنمههنی:
ماردمطالعه:اماکنزیارتیشهرستانهرسین.فصنامه برنمهل ریزی و توسلع گردشلگری-11،)2(20،
.94



نووادهی،فراموورز بهووروان،حسووین یاسووفی،علووی ومح وودپار،اح وود(.)9914فراسووایدوگانووهزائوور
گردشگر گانهشناسیتجربهسفرزائرانمرقدمناراماارضا ع .هجن راهبرد اجتعم

فرهاگ .)4(91

 .919-291
).تجربهپیادهرویمقدس،معنوایدوگانوه

ورشای،س یه بهروان،حسین وصدیقاورعی،غالمرضا(9911
معنایودنیایتجربهپیاده رویزائرانبهمشهددرایااشهادتامااحسین(ع).راهبرد فرهالگ .)9(49

 .999-962
(مترجا:ج شیدآزادگان).تهران س ت 

واخ،یاآتیا(.)9911جمهع شامس دین
ه یلتان،ملکا(.)9911جمهع شامس دین (مترجا:محسنثالثی).تهران ثالث 
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