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2001-9141شاپا:   

آزاداستنایسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقاانینکریتیاکامانز.  

 رویاربعینومعنایابیکنشزیارتزائرانجوانپیاده
 

 1بخش غالمرضا تاج
 30/30/1033پذیرش:    ؛03/11/1031دریافت: 

 چکیده
عناانیکفرهنگقدسیوروحانیاستویکیازمصادیقکنشدینویزیارتدرفرهنگواعتقاداتشیعهبه

رویاربعویناستکهدرادیانگاناگانماردتأکیدقرارگرفتهاست.دراینمقالهمطالعهکنشزیارتدرپیاده
یافتوهسواتتهوایآنازرریوقمصواحنهنی وهازمنظرجاانانمدنظراست.اینمطالعهکیفیاسوتوداده

91-91نفوراززائورانجواانایرانوی)91گیرینظریوهدف ندباوریشدهاست.بهک کروشن انهگردآ
مصواحنهشود.پوزاز9911رویاربعینازشهرنجفتاشهرکوربالدراربعوینسوالسال(درمسیرپیاده

(شوناتتی،2(سوفرفیزیکوی 9از:انودهایکیفیپنجمض اناصلیشناسواییشودکوهعنارتتحلیلداده
(هایتاربعینی.هورکودااازایونمضوامین1(سنکزندگیاربعینی و4(تجربی،احساسی 9اعتقادی 

سوازرویاربعوینعواملیهایتدارایزیرمقاالتفرعینیزهستند.نتایجکلیپژوهشبیانگرآناستپیاده
کنود.وروحویجاانوانایفوامیمحسابشدهونقشاساسیدرآرامشونشاطوشادابیمعنایوجسو ی

مندیمعنایواترویزائراندربرابرنیوتمودنی،موادیودنیوایازدیگورنتوایجایونه چنینبرترینیت
پژوهشاست.

رویاربعین،زیارت،جاانان،معنایابیپیاده :ها کلیدواژه
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ایران،بروجرد،بروجردیالعظ یاللهآیتدانشگاه،اجت اعیعلااگروهشناسی،جامعهدانشیار.1
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.مقدمه1
عناانجزئیازفرهنگادیاناستودیون،انگیوزهومحورهمهوابورایسوفربوهزیارتبه

مقدسموههنیدرنقواطهایهانفربااهدافدینیبهمکانآیدوساالنهمیلیانحسابمی
کنندمختلفجهان،سفرمی

براساسبرآوردسازمانجهانیگردشگریمللمتحد،منطقهآسیاواقیاناسیهباداشتن
ال للیوچوههایمههنی،چهبرایگردشگریبینبیشترینتعدادزائرومسافربرایرویداد

ششصودشاد.تخ وینزدهمویداتلی،هستٔهمههنیجهانمحسابمی شوادکوهتقرینواش
درصودآنهوادر40ال للیدرجهانوجادداردکهمیلیانسفرمههنیومعنایملیوبین

(.9920شاد.)سازمانجهوانیگردشوگری،اروپاوبیشازنی یازآنهادرآسیاانجاامی
ربراینبواوشامس  جهمنگردی و هسمفر  جمهع درکتابتادباعناان(2002)1النکاار

هوایزنودگیعناانشکلیازفعالیتمعنایاغلببرایرفعک ناداستکهسفرزیارتیبه
نحایکهدرآنزائرباتص یابهسفروتاّسلبهجوایوابنواییگیرد بهشخصصارتمی

(.9919،41هااینامساعدزندگیغلنهکند)النکاار،ولکاشدبرحامقدسمی
نایآمدن،یارفتنبهجاییبهقصدمالقاتودیدارکسییوامعزیارتازنظرلغای،به

،2،ج9911جاییاست.درریشٔهاینواژهمفهاامیلوگورایشنهفتوهاسوت)دهخودا،
پردازدوبهمعنیسفریاستکهزائربهآنمی(.درانگلیسیمعادلواژه911

معنایوبوهزارویزورشناسیزیارت،واژهعربیومصدرثالثیمجردازفعلازنظرلغت
ه دمیومؤانستویاحاجتگرفتنبهتانهیادیدارکسویرفوتناسوت.ودرآئوینمسول انانو

عنواانهاونیزتااندنذکرهاودعاهاییکوهبوهویژهشیعیانبهرفتناماکنومشاهدمتنرکهوبقعهبه
زادگانواولیاءتاانند،زیارتگایندتشّرفبارنیبرایپیامنران،امامان،اماا

معنایبرقرارکردنارتناطقلنیاستبواحجوتبنابرایندرنظرفردمسل ان،زیارتبه
بوهبخشیاموااوپیوامنراسوتتداوبهمنزلهقراردادنتایشدرحازهروحانیتوفیض

عناانیکفرهنگقدسویوروحوانیمتجّلویزیارتدرنزدشیعهبهه ینجهتاستکه
هور»فرماینوددربارٔهاه یتزیارتمنقالاسوتکوهمیعرضاازحضرتامااگرددمی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ...معنایابی کنش 

وفایبهایونپی وانوقتویت وااوکامولامامیراپی انیدرگردناولیاءوشیعیانشاست
پزکسیکهامامانرامشتاقانهزیارتکندوبهآنچهمارداستکهقنرهایشزیارتشاند

تااستورغنتآنانبادهتصدیقداشتهباشد،امامانشدرروزرستاتیزشفیعاوتااهند
(.9919،999کشاورزیولدانی،«باد

هستندکهمحققوینعالق نودبوهبررسویزوایوایمختلوفهاییجاانانازج لهگروه
شانهستند.دورۀجاانیبامسوائلیه چوانهایدینیویژهرفتاریآنهابههازندگیورفتار

هوایبسویاره وراهاسوت.بسویاریازدانشو ندانهایفراوان،مطالناتوهیجوانپرسش
شودنت وایالتای وانیومعتقدنددورۀجواانیدورۀبوروزاحساسواتموههنیوشوکفته

(.درجامعو ایوران9919،941واکنوری، 9911،999اتالقیاست)قوائ ی،واعتقادی
هایقنلمت ایزاست)بهارولحاظفکریوارزشیازنسلماضاعدیندارینسلجاانبه

(.9919،99رح انی،
هایدینویبوادورۀبادنهراسنیجامعهونیزارتناطمعنادارومحکااعتقاداتوباورجاان

شودهارزشویوهوایحاد جامعوهوتغییورودگرگانیگهارحالسا،وشرایطدرجاانیازیک
ن اید.رادوچندانمیوضعیتدینداریجاانانهنجاریازسایدیگر،شناتتوآگاهیاز
رویهوا،عواداتوتعوامالتجاانواندرپیوادهنظربهضرورتدرهصحیحازگرایش

ویژهدرنوانبوهاربعیندرکشارعراقوعوداانجواامطالعواتاتتصاصویمورتنطبواجاا
مطالعاتکیفیژرفانگردرحازهزیارت،اینمطالعهدرپویواکواویادراکواتوتجوارب

رویاربعیندرمسیرنجفبهکوربالانجوااکنندهدرمراساپیادهزیستهجاانانزائرشرکت
شوادتوابوهسوؤالاصولیتحقیوقپاسوشدادهشوادکوهچوهدراینمقالوهتوالشمیشد

ییازتجربهزیارتدربینجاانانوجاددارد؟هابندیصارت


.مبانیمفهومی2
هایمتنواعومتفواوتیازاندیشو ندانیماننوددرمیاننظریهپردازانعلاااجت اعیدیدگاه

یااتیاواخ،زاکرمن،رابرتبال،گالهواستاره،ویلیااجی ز،دورکویا،کواهن،لوائیز
رد.درایونمقالوهبوهبرتویآراءاندیشو ندانیو...درتصاصتجربوهدینوداریوجواددا
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هایدیگوربتاانودپرداتتهتااهدشدکهض نجامعیتتاریخیوتأثیرگوهاریبورنظریوه
منانیمفهامیونظریدرهکنشزیارتزائرانرافراهان اید.

هایدینیشالیرماتروویلیوااجی وزوابسوتهاش،بهایدهتجربهدینیدرآشناترینپیشینه
بعدیدینداریوقراردادنتجربهدینیاست.اماگالهواستارهبادندکهباررحالگایپنج

ویلیااجی زکهبیشوترینسوهارادرمعرفویدرش ارآنها،تاجهاتفراوانیراجلبکردند
مفهامیپدیدهتجربهدینیداشت،چهوارویژگویبوارزبورایآنبرشو ردهاسوتکوهبسویار

کندایدرچیستیآنبینیازمیرارماقت،ازهربحثاضافهمارابهروشنگراستو
حالتعرفانی،حالیغیرقابلوصفاستکوهبویشازهورچیوز،ناپذیری. . توصیف3

بادنآناست.النتهبایدناشیازماهیتعارفیآنوه چنینشخصی،درونیوبالواسطه
فهااست ایقابلبادن،واقعهوصفاضافهکردکهتجربهدینیدرعینغیرقابل

چنانکوهشوالیرماترنیوزتصوریحداشوتهاسوت،حالوتعرفوانیبخشیی. . کیفیت معرفت2
بینیدرشوخصواجوداحساسیتاأاباکشفوشهاداستکهمنجربهناعیبصیرتوروشن

درویشدنعااروف،اثورآنانکشوافواستنصوارکهحتیبازائلنحایگردد بهآنحالتمی
تراستتابهتأملعقالنی اینمعرفتیاحالعرفانی،بهادراهحسیشنیهماندباقیمی

هایعرفانیبهدلیلماهیتعارفی،وضعثابوتویکنااتوتک توریحالت. زودگذری. 1
حوال،عینهاومااردتواص،ه چنوانزودگوهروناپایودارهسوتند.درداردوحتیدرماقعیت

شاد دتودفعاتتکرار،درروحوتاررشخصماندگارمیَحسبع قوم
هایعرفانی،چندانبهمیلوارادهحلالهروقتوبههرشکلحالت. انفعالی بودن. 4

هایسوازیمستقیاشخصبستگیندارد.گرچوهمقودماتوت هیوداتآنازرریوقآماده
اسوتکوهزوالآنه چوانگردد.بااینوصوفگفتوهشودهدرونی،بهمساعیفردبازمی

(.9911،96زند،حلال،باناعیسلبارادهه راهاست)شجاعی
شناسشهیرآل انی،کهکرسیدانشدینرادردانشوگاهشویکاگاازیااتیاواخجامعه

شامس  دین جمهع شناسیبهیادگارماندهاست:تأسیزکرد،دوکتابدربارهدینوجامعه
درهعناانیکپدیدارشناسدینیبهتحلیلاجت واعیدیونو.اوبههطملع  تطبیق  ادیم و

شناسویدیونپدیودرویآورد.واخنظریؤهتواصدرجامعهه دالنهدیندربطنجامعوه



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

143 
روی اربعین و  پیاده

 ...معنایابی کنش 

تریازآنچهکوههایمه یدرراهشناتتبهتردینبرداشتتاتصایرکاملنیاورد،اماگاا
نامید،پدیدآید.تاد)دانشدین(می

تاانکلتجربوهکاشدتابهاثناتاینماضاعبپردازدکهمیمیدانش دیندرکتابواخ
روبهتشریحررزع لبرایمطالعهادیانکهایتاصیفیبیانکرد.ازاینگانهدینیبشررابه

پردازد.ویبهمطالعٔهبعدجهانیدینعالق نودبواد ستقلازالهیاتوفلسفهاست،میم
واخبوهذهونوهاوادیانبوادوجایفهااع الواعتقاداته هفرهنگچراکهدرجست

کیدویبرشادرنیعتمشترهانسانیقائلباد،کهاینامرشاملدینه گانیذاتمی تأ
ررزع ِلعال انهاستودرعینحالبررویکردیکهبهبسطشویاهتأویولدرمطالعوات

ومعتقداستکهمحققبایدازپویشدرمعورااموارکند.اپردازد،پافشاریمیدینیمی
دینیقرارگیردوآنراحزول زکندونیزدانش ند،تادبایددربعوددینوی،رشودیافته

(.926-9911،990باشد)استانز،
شناسیدینمطالعهوبررسیدینتوالصنیسوت ازدیدگاهواخماضاعاصلیجامعه

ینبهآنمعنیاستکهدینرابایددرارتناطمتقابولبوابلکهشکلتجربیآندیناستوا
جامعهونقشتجربیآنماردمطالعهقرارداد.بهبیاندیگر،مطالعهوپژوهشدرتوأثیرات

باشودکوهشواملتوأثیردیونبورصواروتصاصویاتمتقابلودوجاننٔهدینوجامعوهمی
بورروابوطاجت واعیدرونیوکدیونها،روابطواشکالاجت اعیوتأثیرجامعوهسازمان
داندونقوشووییفوهعناانیککارکردرنیعیاجت اعیمیکلی،اودینرابهراراست.به

شناسویدینویرابررسویوشو اردوجامعههامهوامیبخشیمیانانسوانآنرادروحدت
هواخازدانشایکدراندیشهداندهایمههنیووحدتمیانآنهامیمطالعهتاصیفیگروه

(بعدنظرییافکریکهاصالاعتقوادیآناسوت 9دینداشت،دینشاملسهبعداست:
(بعودنهوادییوا9پوهیرد (بعدع لییارفتاریکهباشعائروآدابهردیونتحقوقمی2

گراست.اجت اعیکهدرپیاندمتدینینبایکدیگرودینج عیجلاه
هایمعنوایبورایشویعیانترینرویودادترینوباشوکاهیارویاربعینیکیازعظپیاده
ویژهمرداایراناستکهبهصارتعنصریپایادرحیواتاجت اعیجریانداردوجهانبه

هایفردیواجت واعیشدهاست.ازاینرو،ایونمطالعؤهمنشأتحاالتبسیاریدرکنش
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رویاربعوینومشوخصرپیوادهکیفیدرتالشاستبهبررسیتجواربزیسوتهجاانواند
شناسویتجربوهگانٔهفکری،ع لویواجت واعیمودلیواآتیاواخازسنشن ادنابعادسه

هایدینیبپردازد.گروه

.پیشینهتجربی3

بااستفادهاز«رویاربعینوابعادتربیتیآنپیاده»(پژوهشیکیفیباعناان9911بخش)تاج
هایکیفیسهمض اناصلیشناساییشدکوهازتحلیلدادهتکنیکمصاحنهانجااداد.پز

الگاپهیری،تفکورو،افزایشعزتنفزبصیرتافزایی،(ابعادتربیتیفردی)9انداز:عنارت
( ها،اصالحالگایمصورفه گرایینسلابعادتربینیتاناادگی)(2تادسازیمعنای( 

روانی،اعت اداجت اعی(.(ابعادتربیتیاجت اعی)هایتدینی،بهداشت9
ایمناسوکزیوارتبازن واییرسوانه»ایباعنواان(درمقاله9911ذکاییواسالمی)

مثابهیکمناسوکبهبررسیررقمختلِفبازن ایِیاینفعالیِتج عیبه«اربعیندرایران
گرفتهحالمناسکزیارتاربعینبات رکزدینیپرداتتند.دراینمقالهششگفت انشکل

هایروایتمتفاوتارائوهشودکوههایپیرامانیوتفکیکژانربرشناساییدالمرکزی،دال
کنند.اینرویدادرابازن اییمی

الگایابرازهایوت»(باعناان9911بخش،حسینیوماسای)هایپژوهشتاجیافته
تواازدرنشاندادکهزائرانالگایهایوتتا«رویاربعینیادههادرآئینپهاوعراقیایرانی

دهندکهدرآنعالوهبرحفظهایتملیوشیعییکهایتجدیودتحوتتادنشانمی
دهنودوآندوعناانهایتاربعینی،کهدرمکانوبرههزمانیتاصیازتوادنشوانموی

دهد.هایت)ملیوشیعی(راتحتلاایتادقرارمی
 ،روی اربعلین روایل  ییلمد (درکتابتادباعنواان9911یگانهوروزتاش)جاادی

تورایونآئوینونیوزشناتتیراباهدفشناتتیع یوقشناتتیوجامعههفدهروایتمردا
شناتتحیاتدینیواجت اعیکنانیایرانیانوتاورمیانهونیوزسوایرشویعیانراتودوین

فصلروایتتطنیقوی،تحلیولاجت واعی،روایوتفرهنگویواینکتابدرچهارن ادند.
تدوینشدهاست.روایتتاصیفی
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اربعوینایرانوی:رشودتصواعدیآموار»ایباعناان(،درمقاله9911حساامظاهری)
بهتحلیلویازرشودفزاینودهازایونپدیوده«رویاربعین دالیلوپیامدهاهادرپیادهایرانی

پردازد.پساصدامیمی
رویاربعوینبوهمثابوهپیواده»نگارانوهتوادبواعنواان(درپوژوهشمردا9916امین)

رویاربعوینرابواهایآئینپیوادهسهرکنماهیت،ساتتاروکارکرد«ارتناراتآئینشیعی
هایزائران،مرّوجانومجریاناینآئینازمنظورچوارچابنظوریارتنارواتآئینویتفسیر

آمدهنشاندادهاستایونآئویندرارتنواطتنگواتنگیبواسوهدستبهنتایجکندمطالعهمی
ایبیت،ن ایشجهانیوهایتشیعیقرارداشتهون ادیازمصوالحهمفهاامحنتاهل

تاریخیمیانفرهنگتااصوعااانزدشیعیاناست.
بواایپدیدارشناسانه(درمطالعه9916هایتحقیقمح دی،صالحیونیکافال)یافته
نشواندادنودکوهزیوارتدرابعواد«پدیدارشناسیتجرب گردشگراناماکنمههنی»عناان

ع لی،معرفتی،اعتقادی،تجربیوپیامدیازنظرزائرانبهترتیوبمنجوربوهمشوارکتدر
گاهیمههنی،ه اارشدنمسویرنع وتوشوفاعت،آراموشه وراهبوا مناسک،افزایشآ

شادت اعیمیتضاعوپاینندیاتالقیواج
رویاربعیندرادارهوتجربهزیستهزائرانپیاده»(پژوهشیباعناان9916زاده)رضای

هوایکیفویسوهبارویکردکیفیوباتکنیکمصاحنهانجااداد.پزازتحلیلداده«عراق
مثابهماادمعنا (رنجمقدسبه2(تجربهتعلیقامرمادی 9مض اناصلیشناساییشد:

عارفیمناسکج عیزیارت.(برانگیزانندگی9
تننینابعادسوغرمعنوای»(پژوهشیباعناان9911مح دهادیه ایانومهدیهبد)
صوارتتاصویفیوتحلیلویانجوااداد.نتوایجبه«اربعین ابررویدادگردشگریموههنی

های(انگیزه9ترتیبکنندهبههایافرادشرکتبندیانگیزهتحلیلآمارینشاندادکهاولایت
هوایهوایاجت واعیاسوت.بوراسواسداده(انگیزه9و هایشخصی(انگیزه2 مههنی

ترینانگیزهزائرانبادهاست.کششمعنایدستآمدهمعنایاتورهاییازتعلقاتمهابه
تح ولسواتتهوحسینکهدرشیعیانوجادداردت اامشوکالتسوفرراقابلعشقبهاماا

دهد.راافزایشمیهرسالهج عیتزائران
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(کهبارویکردیپدیدارشناتتی،بوهتحلیولانگیوزهو2091نتایجپژوهشمجتنیحسین)
هایگهشوتهورویاربعینپرداتتهاست،حاکیازآناستکهپاینندیبهآئینتجربهزائرانپیاده
ت دربوینپاسوخگایان،انگیوزهاصولیآنهوابورایانجواازیوارتاسواموتدغدغهجامعه

ترینحسوابآورد.ه چنویناساسویایه یشوگیبهتاانانگیوزهکهعنصرامترامیایگانهبه
بندیشدهاستدوستیتقسیاناازیانسانتجاربزائراندرابعادروحانی،جس انی،مه ان

هوایتحرکاتزیارتراشاملنیتتأهالت  بر زائرا  سمنتیمگو(درکتاب2001سیپ)
هایزائرانراشاملنهر،پی ان،تعهود،تشوکرازداند.ویانگیزهمههنیوغیرمههنیمی

وجایتداوتواد،تاجوهبوهه راهوانودادنصودقهبوهتدا،دعابرایسالمتی،جست
داند.میدیگران

ع ول«هیوکت ورینمعنوایمثابرویبهپیاده»ایباعناان(درمقاله2009سالوین)
داندکهازعنااناساسیبرایتفسیرمجددزائرانازتادوتفسیرمجددیمیرویرابهپیاده

فضاومکاندارند.اوبراینشاندادنتجربهومعنایزیارتوآنچهزائورانتجربوهدرونوی
.بدنپیوادهیوکعناانتاصیفجامعٔهفرهنگیقل دادن ادهاستنامند،بدنرابهسفرمی

صارتبدنفرهنگیاستوعناصراجت اعیومههنینیزمتاثرازمسیریاستکهبدنبه
شاد.رویمحققمیگراییازرریقپیادهکند بهعنارتی،تجساپیادهریرریقمی

هاییکهبهآناشارهشد،بررسیماضاعمشترهپدیدهدینیزیوارتوجهاشتراهپژوهش
هارادید.ه چنوین،تاانقّلتپژوهششدهبهوضاحمیباتاجهبهمطالعاتانجاااست.اما

شناسیدربارهابررویداداربعوینشناسیومرداسامطالعاتمحدودیدررشتهجامعهازیک
هواعوااوکلویصارتک ییاکیفیانجااگرفتهاسوت وازسوایدیگورع ودهپژوهشبه

رارویژهماضواعصارتکیفیوبهالٔهحاضردرآناستکهبههستند.درنتیجه،اه یتمق
رویاربعینرامدنظرقراردارد.کنشزیارتجااناندرمیدانوسیعتحقیقپیاده


شناسیپژوهش.روش4

گیوریازنواعن انوهماضاعمقالهحاضربارویکردکیفیمطالعهشدهاست.روشن انوه
گیریبواحوداکثرراهنردن انهگیرینظریاستن انهگیریهدف ندودردسترسوروش



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

150 
روی اربعین و  پیاده

 ...معنایابی کنش 

هوایهایمختلوفسونیوجنسویوپایگاهکارگرفتهشدواززائرانایرانیباریفتناعبه
گیریشدتابهحداشوناعبرسود.بوره ویناسواسبوامتفاوتاقتصادیواجت اعین انه

آوریمصاحنهگرفتهشد.تکنیکج وعنفرازجاانان91گیریهدف ندازاستفادهازن انه
هاازتحلیلمض ان،تحلیلدادهویافتهبادهاست.جهتتجزیهساتتهامصاحن نی هداده

هایکیفیاست،مارداستفادهقرارگرفت.پزازهایتحلیلدادهترینروشکهازمتعارف
گانٔهکدگوهاریبواز،سوههابراسواسمراحولها،تحلیلدادهسازیمصاحنهبررسیوپیاده

ایونپوژوهشدرسوطرانجوااگرفوت.بهمحاریوگزینشیوبهروشتحلیلتوردوسطر
رویاربعینازشهرنجوفتواشوهرکوربالانجوااگرفتوهدرمسیرپیاده9911اربعینسال

هادرزمواناسوتراحتبوینمسویرونیوزاست.بهجهتراحتیورضایتزائرانمصواحنه
بواتاجوهبوهمحودودیتزموان،فضواوت رکوزهاانجااگرفت.جدوماکباقامتدرمس

هایمصاحنهمحدودومشخصدرنظرگرفتهشدهباد.شاندگان،پرسشمصاحنه

هایتحقیق.یافته5

کنندگاندرماردمشخصاتکلیتادشانه چوانمیوزانهاازشرکتدرابتدایمصاحنه
هاییپرسویدهشود.تازیوعرویسؤالحضاردرپیادهتحصیالت،وضعیتاشتغالوتعداد

(ارائهشدهاست.9شاندگاندرجدولش اره)فراوانیمصاحنه
 

 (: اطالعات توصیفی مصاحبه شوندگان3)شماره  جدول









 فراوانی متغیر

91مردجنسیت
96زن

تحصیالت
1دیپلاوزیردیپلا

20کاردانیوکارشناسی
90باالترکارشناسیارشدو

شغل
91آمازدانشجایادانش

1شاغلدربخشدولتی
99شاغلدربخشتصاصی

1باریکرویتعدادحضاردرپیاده
21باربیشازیک

91شاندگانمج اعمصاحنه
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.مفاهیمومقوالتاستخراجشده1-5

اسوتخراجفهوااومنظوارگهاریشدند.منظوارازکودگوهاریشدهکدهایانجاامصاحنه
صوارتمحواریانجوااشود یعنویکودهاییکوهگهاریبهاصلیکالااست.سپز،کد

اندکوهایونمفواهیاشناهتمعناییبایکدیگرداشتندتحتعناانیکمفهاامعرفیشده
ن ایندهمفهامییکیاچندکداست.درپایانپزازاستخراجمفاهیامحارییکدسوته

(2یاارائهشدهاست)جدولش ارهبندیازمفاه

یارت جوانان (. نتایج کلی کد گذاری2جدول شماره )  های باز، محوری و انتخابی در معنایابی کنش ز

 محوری مقوله عمده محوری مقوله

جس انیبدن،پیادهسفربادنمقدسحرکت

اعتقادیشناتتی،
روزدرحسوین)ع(امااشوفاعتسواز،انساندانشوگاهقدسی،امرروح،ونفزپاالیشوتزکیه

یهوواربوورایسووازیزمینه)ع(،ءسیدالشووهدابوواعهوودتجدیوودوارادتعووراقیامووت،
کربالانگیزحزنواقعهبازتداعیحسینی،شعارافزایشودینیافزاییدانشزمان)عج(،اماا

احساسیتجربی،
دگرگانیوتحالاحساستداوند،رضایتجلب)ع(،حسیناماابانزدیکیواتصالاحساس

روزمرگیازگریز،تادشکافاییسنکنالی،و

اربعینیزندگیسنک
وایثووار،دوسووتیانسانحووزها،انسووانتکووریاورزی،قناعووت،هاانسووانبرابووریوتسوواوی

ستیزییلا،ازتادگهشتگی

اربعینیهایت
پاشوشغیرایرانوی،وایرانویزّواربوینفرهنگویه گرایویمسول ان،امتاتحادوگراییج ع

مشکیرنگبهیکنااتت

هاییازبندیاینکهچهصوارتدرجهتپاسخگاییبهپرسشاصلیپژوهشمننیبر
شدهاینپوژوهشراهایاستخراجتاانعنارتتجربهزیارتدربینجاانانوجاددارد؟می

گانٔهنظری،ع لویواجت واعیبوراسواسمودلیواآتیاواخازبندیسهیازدستهدریک
هایدینیقراردادکهدرادامهبهتاضیحآنتااهیاپرداتتشناسیتجربهگروهسنش

 .بعدتجربهنظری)فکری(1-1-5

رودبعداعتقادی،عنوارتاسوتازباورهواییکوهانتظوارمویالف( شناختی، اعتقادی.
بعدمعرفتییادانشدینیمشت لبرارالعواتوهااعتقادداشتهباشندپیروانآندینبدان

درهایمنناییدرماردمعتقداتهردیناستکهپیروانهردینبایدآنهارابداننوددانسته
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تفکروهاچهررزشاندهبعدشناتتیواعتقادیمحققبهاینماضاعپرداتتکهمصاحنه
نسنتبهمناسکدینیدارند.چندمفهااحساسازدرونآنبیورونکشویدهشودهنگرشی

سازیبوراییهوارمثابهوییفهوتکلیفشرعی زمینهرویاربعینبهاست ازج له:پیاده
انگیووزکووربال عووراارادتوتجدیوودعهوودبووااموواازمووان)عج( بازتووداعیواقعووهحزن

وافزایششعارحسوینی وافزاییدینیدانش روحتزکیهوپاالیشنفزوالشهدا)ع( سید
ساز.اربعینیکدانشگاهانسان

گاید:ایمیمح اددانشجایکارشناسیارشدفیزیکهسته
.ترکردناینامرقدسیاحساستکلیفووییفهشرعیکرداکهبیاابرایباشکاه

کند:مریادانشجایکارشناسیمع اریبیانمی
نصرتاماامعصااهستوزیارتاربعینمعنادادنبهاینفورازاسوت.معتقدازیارت

سازیهارامااعصراست.تااسوتادرایونسوفریهوارحضورتحرکتاربعینزمینه
حجتوسالمتیوجادایشانودفعت اابالیاازایشاناست.

گاید:سالهمی26صادق
کهتیلویمقّیودبوهانجوااواجنواتبیناتیلیافرادحضاردارند.اوناییدراربعینمی

اربعینیکدانشگاه هستندواوناییکهتیلیمقّیدنیستند ازج لهتادمن.ولیواقعاش
دانگفه انهدرهرلحظهومکوانیسوعیکونشوشدهومیسیاراستکهبهتیادمی

دهنودٔههاایاربعینپرورشونظراحالحااستراج عکنیکهتطاییازتسرنزنه.به
کنندٔهرذائلهستش.صفاتتابودفع

گاید:سالهنیزمی91کیاان
تیلیابهاگفتنداالنناامنیهستدرعراقوتطراتجانیوجادداره.بهشانگفتااگر

زدنیبرایعراسالاومیثاقبهآقوااسارتیاشهادتهادراینراهباشهباشاقیمثال
تااهارفت.

حساسی.تجربیوا2-1-5

بعدعاارفدینی،نایربرعاارف،تصاراتواحساساتزائرانمرباطبهداشتنرابطهبوا
درایونقسو تبوهبررسوینگورشجاهریربابیه چانتدایاواقعیتیغواییاسوت
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درایونبعودمحقوقچنودمفهوااایاشاندگانبهبعدتجربیواحساسیپرداتتهمصاحنه
احسواساتصوالونزدیکویبواهامشخصکردهاستازج لوه:اساسیازدرونمصاحنه

،احساستحالودگرگانیوسنکنالی،احساسنشواطوشوادابیوآراموش)ع(حسیناماا
تادشکافایی.روحی،جلبرضایتتداوندو

گاید:سالهمی21فرامرز
شدهدوبوارهباردعاتاکرده،دلتنگیوشیفتگیباعث4تگهاشتهوتاحاالآقابرمنمنّ

ایبیااکربال.سفراربعینونّیتسفرازجانبتادحضرتسیدالشهداهست.ماکاره
شهشاروانگیزهبیشتربشهوروزش اریکنیبرایآمدننیستیا.معنایتباالباعثمی

هایآتی.درسال

ند:کسالهبیانمی29فرینا
سالاماااصالش حسینعشقدیگریدارد،یکسالدیرترازه سفراااومدااربعین.واقعاش

سالیروجاب انا.تادهیچقنلکهجامانداحزتنهاییبدیبهادستداد،دلان ی
نیازالحرمینبادنانگاردربهشتهستیوبیروییهحزعجینیدارهولیدربینپیاده

حسینوحضرتاباالفضلقرارداری.رکنارامااازکسی.چاند

گاید:سالهمی20پدراا
اا ماکهآبروییپویشحسینآمدهسایامااهایروحیوروانیومعنایبهمنبرایشکست

کارقنالبشه.تااکهواسطهبشندتاتابٔهمنگنهحسینمیدرگاهتدانداریا.ازآقااماا

ن اید:سالهایهارمی24سجاد
شهکهایننشاطمافاقرنیعیاستویکنشاطوشادابیبعدازگریهبرایآقاایجادمی

ده.گنجد.روحوروانماآراامیدرقالبایندنیان ی

کند:سالهبیانمی29یاؤر
احساستغییروتحالرادرتادادارامشاهدهمی وقتورااولکنا.االنن ازااواقعاش

تواانا.واحسواسهوایمختلوفرامیدا بیشوترازقنولدعابهج اعتانجااموی
ترشوداوازرورفدیگوهاتوالقو)ع(بهتدانزدیوکحسینکناباتقرببهاماامی

رفتاراهابهترشده.
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بعدتجربهعملی.3-1-5

فهااحرکتبازسازیکندکندمطالعاتزیارترابرمننایم(تالشمی2004کل نواید)
عنواانیوكکونش(حرکوتبوه9کنودتصاصچهارناعحرکتراشناسواییمیودراین
عنواانیوكع ولفیزیکوی و(حرکتبه9شناتتی هٔعناانیكحاز(حرکتبه2ع لی 

عناانیكاستعاره(حرکتبه4
گانوهزمانتجربهامرقدسیوحرکت،زیوارترااین(بامنناقراردادنها9112مارینیز)

گیردکهدررلبمکانتسفریاستکهتاسطفردیاافرادیصارتمیزیار»کند:تعریفمی
)موارینز،بوهنقولازموارگری،«دانندیاحالتیهستندکهآنراتجسایکایدئالارزش ندمی

.دراینتعریف،عنصریکهبرایزیارتاصلگرفتهشدهاسوتسوفره وراهبوا(2001،291
عناانیکیازمظاهرامرقدسیوجایامرقدسیاست.دراینجامکانمقدسبهنیتدرجست

است.زیارتم کناستدررلبیکمکانمقدسیایکحالتروحیوتجربیحاصولاز
هوایجدیودگورفتنزیارتبربیشترینامکانرابورایدرسفرباشد.تعریفمارینیزاززیارت،

 دارد چراکهبامنناگرفتنسّیالیتامردینیدرجهانمعاصر،مقصدرلبدرزیارترانهلزومواش
درچارچابمهاهبمشخص،بلکهامریسیالدرنظرگرفتوهاسوت.ایودئالارزشو ندیکوه

هواییماننودآزادیوباشودویوامطلابم کناستتجساتداوندورسواالنون اینودگاناو
رهایی،حقانتخاب،زینایی،عصیان،عشقبهانسانورنیعت،آرامشوالتیااروحیوجس ی

دهندٔهیکسفرزیارتیدریکتعریوفتااناجزایتشکیلرارکلی،اینسهعنصررامیو....به
(مقصودمقودس)تجسوا9نا( وهایمعنای)معطافبهمع(انگیزه2(حرکت 9بازدانست

(.9914،11)شریعتیوکاشی،یکایدئالارزش ند
اجت اعیدارد،بلکههریکوهایکلیجساانسانپیامدهاوآثارفرهنگینهتنهاویژگی

هوایمعنواییتواصهسوتند.زبوانبودناصوطالحیازاجزایبدننیزدربردارندهداللت
االتچهوره،وضووعکلوویوقیافوو مووردادرروابووطشناسیاستکهبهاراار،حوروان

رارکوهزبوانشوفاهیواجت اعیاشارهدارد.اینواژه،بیانگراینواقعیتاستکهه وان
ایکند،بدنموانیووزه اننوودرسووانهها،افکارواحساساتمارابیانمیناشتاریاندیشه
(.9110،92رشال،هایناگفت مارامنتقلکند)ماقادراستپیاا
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،بودنرایوکپدیودهزیووستیوبلن  و نرریلا اجتعلم  (درکتواب9119شویلینگ)
کندومعتقداستکهپیکورجووس انیانووساندرنتیجوو ناپهیرمعرفیمیاجت اعیپایان

مشارکتدرجامعٔهپیاستهدرحالدگرگانیاست.ازنظراوشویأهراهرفوتن،سوخنگفوتن
شاد.شویلینگبورایاولووینبوواراندیشو هرفردبراساسناعتربیتاوتعیینمیواراار

رامطرحساتت.ازنظراوبدنماهیتیاسوتکووهپیاسووتهدرمعورا«بادنبدنپروژه»
هاییکهپیاستهبایدرویآنکارکردوآنراه چانبخشیازهایوتاست پروژ«شدن»

دنوحفوظبوودنیکووهسووالاودارایتناسووبباشود،فردیانسانتک یلکرد.تلوقبو
بووادنبودنبوردوایازیکپروژهبسیارع امیاست.اندیش ویدرتصاصپروژهن انه

(تعودادمردموانیکوه2(کاربرددانشفنیدرمداتلهوتغییوردربودن 9اصلتکیهدارد:
گاهمیبه اصیازشیاهزندگی،بدندرماقعیتیشاند.درنتیج انتخابناعترارفزایندهآ

(.901-9116،990نقلازمتلتان،گیرد)جااهریبهناپهیرقرارمیپایان
رویاربعویندهدآنچهمدنظرزائرانجوااندرپیوادههایمقالٔهحاضرنشانمیتحلیل

است،رسیدنبهیکمکانقدسیاستوانتهایراهپی ایی،مرکوزقدسوی،شوهرکوربالو
مندیازثاابمعنایزیارتایونمکوانمنظاربهرهحسین)ع(است.زائرجاانبهاامااحر

ن اید.هرچندکهبرتیازآنهاهایسفرفیزیکیراریمیهاورنجقدسیاستکهچالش
شاندوبسیاردرایونسوفرپامیزدنپاویادردهایجس انیمثلتاولدچاربی اریودرد
رویاربعینیعنیمشقات گانبرایناعتقاددارندکهانتخابگزینهپیادهشایعاست،اماه

جانتریدن.اینسختیوتألابیشوتربورایتغییوروکردنوبهومشکالتزیادیراتح ل
تحّالاساسیدروجادانسانضروریاست.

بهیوکماجوادزیسوتیمطابقبرنظرمارشالن ی محوضتاانبدنزائرجاانراصرفاش
ایکنودبوهشویاهتقلیلداد بلکهزمانیکهبارویدادهاوحااد بیرونویانطنواقپیودامی

ریزد،نالوهرویاربعینبدنزائرجاانهااشکمیشاد.بنابراین،درپیادهع لیتجربهمی
رویوکبودنفرهنگویاسوتوعناصورگایدبودنپیوادهزند.ساولینمیکند،تاولمیمی

کنود.بوهرریقمیصارتپیادهریمههنینیزمتأثرازمسیریاستکهبدنبهاجت اعیو
شاد.رویمحققمیگراییازرریقپیادهعنارتیتجسا
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گاید:سالهمی91مهدیزائر
بوراامهواشابرایریپاهااتاولزده،تیلیاذیتمی ن ادنادامهمسویر ولویاصوالش

زودتربرآوردهبشهوگناهااآمرزیدهشند.چانحدیثشهحاجاتانیست.اینباعثمی
شه.حسینباعثبخشیدنه هگناهانمیرویبرایآقاامااهستکهپیاده

:گایدسالهمی29امیرحسینزائر
زده،بوههایتاولچسنهبهآدا.بادلشکستهوپاحالعجینیداره.میوروییهحزپیاده

آقایه نظرتاصیتااهدداشت.زیارتآقارفتنقطعاش

:گایدسالهمی29زهرازائر
ویژهحضرتزینبوحضرترقیهرا،بهیوادکنامشقاتکارواناسرابهوقتیتجسامی

کناتازودتربرساکربالوعراارادتوبیعتتادارابهآقواهارااستاارترمیآنهاگاا
اعالاکنا.

دباتاجهبهتحواالتداتلویعوراقوبوروزه چنیندراینپژوهشاززائرانسؤالش
شدنبرتیازمرداعراقدرایندرگیرهاشدوهایاتیرکهمنجربهکشتهومجروحناآرامی

ایباعثشدبهاینسفربیایید.نظربهتطراتجاننیو...چهانگیزه
کند:میسالهایهار91امیرزائر

چیزیبهتوروهاشابهجانبخوریوچوهگیریبایدسختیوقتیواسهکاریتص یامی
)ع(.حسینشدندرراهزیارتامااترازکشتهشیرین

:گایدسالهنیزمی26اصغرزائر
هافضوایتهدیدازابتدابادهوهست.اززمانمتاکلتاکنانو...بوااینکوهبرتویدشو ن

ولیمنبانیتقلنیوارالعازحااد بهاینسوفراوموداورعبووحشتایجادکردند
.ایازاینسیلج عیتباشاایکهبرگردندارارااداکناوقطرهبایستوییفهمنمی

هوایتوارجازچارچابچنینایهاراتیبیانگراینامراستکهتص یابهایونسوفر،
گراننوادهبلکوهکونشاو،کونشگرونتیجوهجا،محاسنهمتعارفبادهوزائرفردیمنفعت

هااست.بنابراین،زائرباتاجهبهباورواعتقادقلنیکهنسونتبوهعرفانیمعطافبهارزش
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کندیریتمیکنندهبهاینسفروامااحسین)ع(وداردکهه هچیزراکنترلومدفرددعات
پهیرد.ومخارراتسفررامی

.بعدتجربهاجتماعی4-1-55

زائرانباورودبهسرزمینمقدسکربال،سنکبدیعومودرنالف( سبک زندگی اربعینی.
گوهارین وادهاسوتدرزنودگیتجربوهعناانسنکزندگیاربعینوینااراکهمحققتحت

هواییازهوایواالیالهویاسوت ارزشبرمننایارزشهایآن،ن ایندکهاساسوپایهمی
موداری،وحودتوه نسوتگیوها،اتوالققنیلایثواروازتادگهشوتگی،تکوریاانسوان

هامراتنیانسانومحانظااقشربندیوسلسلههاتساویوبرابریانسانمااساتوبرادری.
یننظادرمیانزائرانایرانیورویاربعینیکیازماضاعاتمهااینسفراست.ادرپیاده

هایتاصایونسوفرراه راهویوکنندگانیکیازجلاهغیرایرانیفروریختهباد.مصاحنه
دانند مانندپزشوک،قاضوی،اسوتاددانشوگاه،هایمختلفمینشینیباافرادیازقشرها

رارمتفاوتکوهبوههایکارمند،ناناا،راننده،کارگرساتت انیو...،ونیزمهاهبوملیت
ایازآننداشتند.روزمرهدرایرانتجربه

«تکوریا»رویاربعوینبورایزائورانن واددارد،یکیازماضاعاتدیگریکهدرپیاده
رسواندنبوهداشوتن،احتورااگهاشوتنونیکاییمعنایگرامیاست.واژهتکریادرلغتبه

هانهادنانسوانرهاوروابطمنتنیبرارجعالوهدراصطالح،برتاردها،رفتاانساناست.به
هاییاستکهتداوندانسوانرابوهآنبهیکدیگرراتکریاگایند.اینتصلت،ه انگزار

نواَبنوی»آراست آنجاکوهفرمواد: م  َکرم ِفیَوَلَقود  ا  نواهم آَدَاَوَحَ ل  ا  نواهم وِرَوَرَزق  َنح  َوال  َنور  ال 
ِمَن ناِتَوَفضم ی  ضیالش بهراسوتیموافرزنودانآداراگرامویالطم ناَتف  َتَلق  ن  َعلیَکثیٍرِم م ا  ناهم ل 

هایپاکیزهبهایشانروزیدادیاوآنهاداشتیاوآنانرادرتشکیودریانشاندیاوازچیز
(.10)اسراء،«هایتایشبرتریدادیارابربسیاریازآفریده

گاید:سالهمی91مرتضی
وضعموالیهاییکهماران یبخشبادعشقاینعراقیعابراالهتواق شناتتندوبعضاش

کردنودوازجوانمایوه)ع(بهماتودمتمیحسینتابیهانداشتندولیبهعشقاماا
گهاشتندوباتاشرفتاری،تانهوامکاناتمنزلرادراتتیارماگهاشتند.می
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کند:سالهبیانمی21سعیده
کنیاوحزه دلیوتدمتبدونمّنتهاتیلیتغییرمینظرادراینسفرماانسانبه

شه.مندرماکنیکهبادیامریضشدهبادادیدا ه هاوناییکهاونجاهسوتندزیادمی
دهیداشتند.کاشکیاینایثاروازتادگهشوتگیرادرایورانهواابرازه دردیوک ک

یوفردگراییافراریتادداریکنیا.ادامهبدیاوازتادتااه

ورزیاست.ت اازائراناربعینیباحداقلامکاناتوفارغازسفراربعین،عرصٔهقناعت
روند آنهاازک ترینسایزیارتسیدالشهدا)ع(میتج التدنیایودوریازمادیاتبه

کنند.نحااحسناستفادهوازاسرافدوریمیهایتادبهداشته
گاید:سالهمی21رضا

هایتابسفررابگیدحت ابهاصالحالگایمصرفاگرازمنبپرسندیکیازدستاورد
کردنودوریازاسرافاشارهتااهاکرد.وبهاندهاکتفا

هایتاربعینییکمفهااجدیدیاستکهدربرگیرندهناعیازهایوتب( هویت اربعینی.
نهست.هایتملیوهایتشیعیه یشهباافرادهسوتولویاستووابستهبهیکبرههزما

هایتاربعینیاتتصاصبهیکزمانومسیرتاصیدارد.افراداینهایوترادربرهوهزموانی
هوایهایمختلفوورایهایوتاوایلصفرتاروزبیستاصفردرمسیرنجفتاکربالباملیت

گرفتههایوتاربعینویهاومشاهداتانجاامصاحنههایدهند.رنقیافتهملیازتادنشانمی
باشد.هاون ادهامیشاملپاشش مناسک اتحادحسینی ارزش

رنگمشوکیشدهپاششزائرانجاانایرانویوغیرایرانوی،بوهرنقمشاهداتانجاا.پوشش
حسین)ع(بهحسواباستوازدیدآنهارنگتاصاینایااوناعیابرازاحترااوارادتبهاماا

بیوتدراصغربهکادکوانوپاشوشلنواسسونزنشوانهپاشوشاهلآید.پاشیدنلناسعلیمی
بیوتدرکواروانبادنود.دررمزبهنشانٔهپاششیزیدیاناستکهه راهاهلرویوقکاروانپیاده
کردند.بیت،تعزیهاجرامیترکارواناهلرویبرایتجساعینیمسیرپیاده

باشودکوهشواملزیوارت،تعزیوه،آدابورساامربواطبوهایواااربعوینموی .مناسک
مشواهدهاسوت.هواقابلناعساگااریهادردادن،وشستنپایزائرانهست.تفاوتنهری

باشد.هامیعناانمثالهاسهکهمرباطبهساگااریعراقیبه
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منظارازاتحادحسینیهدفمشترهزائراناستکوهه وانحضواردر.اتحاد حسینی
حسین)ع(است.رویاربعینورسیدنبهکربالوابرازارادتبهامااپیاده

هاوگهاارهوآسیابحضرتزهورا)س(کوهدرابهپیکرههشاملعقایدعراقی.هاارزش
شدنازآنهاتنّرهمیرواتصاصزنان،برایحاجتها،بهرالمسیروجادداشتهوعراقی

جستندوبرایآنهاارزش ندبادند.
هایحسینیوحتیکنشوسربند«حسینیا»هاییباناشتٔهن ادهاشاملپرچا .نمادها

(.9911،11بخشوه کاران،باشد)تاجادیازهایتاربعینیمیروین پیاده
گاید:سالهمی21محسن

رویاپوزمااینجاه هشیعههستیاوه هیکهدفداریاوبهیکمقصدداریواموی
حسیناستوفرقیحسینمعنیندارد.راه،راهامااچیزدراینجاغیرازعشقبهامااه ه
ای.آمدهکنهکهازکجان ی


گیری.بحثونتیجه6

بوادن،بادن،فرادینیبادن،تاریخیهاییه چانفراملیرویاربعینباویژگیمناسکپیاده
هایویوژه،واقعیتویمسوّلااسوتوداشتنابعادوصارگاناگان،داشتنکارکردهاوپیامد

یوسیاسویداردهایمختلففردی،اجت اعی،فرهنگدلیلتأثیراتشگرفیکهدرحازهبه
رویاربعوینازدیربوازجایگواهرفیعویداشوتهودارد.پیوادهفرهنگواعتقواداتشویعهدر

بخشوی،آراموشایازج لهتخلیهعارفی،ه نسوتگیاجت واعی،التیااهایع دهکارکرد
ن اید.روحیوروانیومعنایو...راایجادمی

بادرویاربعینمعنایابیکنشزیارتزائرانجااندرپیادههدفازمطالعٔهحاضرفها
عودبندیدرسههایدینییاآتیااوخبهدستهشناسیتجربهگروهکهباتاجهبهمدلسنش بم

(بعود2 تجربوی،احساسوی ب(شوناتتی،اعتقوادی(بعدفکری:الف(9دستیافتیا:
بعینیوکسبهایتاربعینی.سنکزندگیاربعداجت اعی:(9ع لی:سفرفیزیکی 
رویاربعینکنشیه راهباعقالنیتدارد.اوبراساساحساساتیتواأازائرانجااندرپیاده

نشودنیوشودنمشوکالتحلهایایونسوفردرپویحلباعقلبواتح ولدردهواومشوقت
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)ع(مطالنوهحسوینهایدنیایواترویراازتداوندوامااناپهیرتادبادهوتحققآرزودرمان
(متض نآگواهی9کند.تجربهدینی)دراینجاتجربهزیارت(دارایسهویژگیاصلیاست:می

عنوواان(شووخصمووههنیبووهاموورمتعووالیبووه2( 9911،91گیسوولر،ازاموورمتعووالیاسووت
(احساسیازتضاعوتشواعدربرابورامورمتعوالی9( و40ه ان،غیرتادشآگاهیدارد

(.9910،290اتا،کندتجربهمی
گاهیبهاماابه گاهیبهتدادرمقااقادرمتعالوآ عناانواسوطهدرتجربهزیارتنیزآ

تااندآنراوصفکندواحساسآرامش،تضاعوتشواعدراوتداوجادداردکهزائرمی
شادکوهزائوردرزیارتناعیتاسلوت سکبهامرمقدسومتعالیتلقیمیددیاهرگر

دهدواورابوهگرددوزیارتبهسرگشتگیاوتات همیآنبهدننالمعنایگ شدهتادمی
دهدکهتجرب زیارتبورایزائورانجواان،یوکنتایجاینمقالهنشانمیرساندآرامشمی

گاهیتجرب معنای،عرفانی،ام بخشاستبخشوالتیاارقدسی،آ
هایزائرانشواملموااردیازج لوهدعواهاوانگیزه(نیت2091مطابقبرنظرسیپ)
وجایتدا،تشوکرازتوداو....اسوت.پایوهواسواسزیوارتبرایسالمتیافراد،جست

تجربوهدینویکیفواربعین،مفهااامرمقدسبرایزائراناست.اگرچهزائرانازلحاظکّا
هوایمعنوایوهانشاندادکهبیشترزائوراننیتکلیتحلیلرارباهاتفاوتدارندولیبه

شدنبواشوهدا،اترویه چانیهاراماازمان)عج(،اعتالیاسالاومسل ین،محشار
هایمادیودنیایمدنظردارند.ازوجاهمعنایبارزاینبخیریو...رابیشازنیتعاقنت

تاجهدیگردراینتحقیق)ع(وشفاعتایشاناست.نکتهقابلحسینالعه،عشقبهاماامط
آناستکهبرایبرتیاززائرانایرانی،کههرسوالمسویرنجوفبوهکوربالرادراربعوین

عناانمکانمقدسیبرایآنهاتنودیلشودهاسوت.تکورارن ایند،اینمسیربهرویمیپیاده
شاد.تقایتاحساسحضارامرقدسیدراینمکانمنجرمیهرسالهمناسک،به

هاییکوهموردادرمواردهاهستند.داستانهازادٔهتجربٔهانسانبنابردیدگاهبرمر،مکان
هوادهند،بهایونمکانهاانجاامیهاییکهدراینمکانکنندونیزفعالیتهاتعریفمیآن

افزایودکوهکننود.برموره چنوینمیهوامت وایزمیانهاراازسایرمکبخشندوآنمعنامی
هاه اارهدرمعرافرایندپایایتغییرمعناقراردارندوبعداجت اعیمکوان،نقوشمکان
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(.9912،99پایانجاامعبرایبازتعریفوکنترلآندارند)برمر،هایبیمه یدرتالش
برگرفتهاززیارتسنبتغییروتحوّالکندکهتجربهعارفیهایاینمقالهبیانمییافته

آورد.درگیرشدنبیشوترزائورانکلیدروجادشخصزائرشدهوایجادکنشرابهوجادمی
درکنشزیارتمیزاندرهومعرفتآنهارابواالتربوردهوباعوثافوزایششوارونشواطو

نایعظیاجهانی،شاد.ه چنین،دراینکنگرهمعشادابیبیشتروکاهشنامیدیآنهامی
کنندهایجادن ادهواتصوال،نزدیکویواحساستعلقوپیاندتاصیبادیگراقشارشرکت

دهد.)ع(رانیزافزایشمیحسینپیاندباتداوندمتعالواماا
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منابع

شناسیزائرانکربالبوراسواسهودفوانگیوزهاز(.گانه9911ای انیتاشخا،مح دحسین وبد،مهدیه)
.991-911(.9)1.فصنامها گردشگری و توسع سفر.

هفهوم اهرقنس ؛ یژوهش  دربمر   مهل غیر  قالن  هفهوم الوهی  و نسب  آ  ب   مهلل (.9910اتا،رودلف)
.ترج هه ایانه تی.تهران.نقشجهان. قالن 

)مترجا:مهردادمیردامادی(.تهران:مرکز.شامس  هتفکرا  بزرگ جمهع (.9911استانز،راب)

ارات)مترجا:بواقرپرهواا(.تهوران:انتشوشامس  هراحل اسمس  سیر اننیش  در جمهع (.9919آرون،ری ان)
عل یفرهنگی.

.تهران:ساواالن.هشکال  نوجوان  و جوان (.9919اکنری،اباالقاسا)

)متورجا:مجیودجعفریوان(.قوا:شامسل  دیلن هلنی بلر جمهع درآ(.9914فارست،اینگر ورپستاد،پل)
انتشاراتدانشگاهادیانومهاهب.

هایایمناسوکزیوارتاربعوین)سوال(.بازن واییرسوانه9911الله وذکایی،مح دسعید)اسالمی،روح
.مقوواالتدردسووتانتشووار(،2)99.  فرهاگلل  ایللرا فصللنامه  تحقیقللم(.9916تووا9912



رویاربعینبهمثابهارتناراتآئینشیعی)پایاننامهکارشناسیارشود(،دانشوگاه(.پیاده9914امین،محسن)
تهران،ایران.امااصادق)ع(،

)مترجا:شامس  شامخ  ای در جمهع   سمخ  اجتعم   واقعی ؛ رسمل (.9911برگر،پیتر وتاماس،الک ن)
انتشاراتعل یوفرهنگیفرینرزمجیدی(.تهران

10و10(.بررسیشکافنسلیبهلحاظوضعیتدینداریدردونسل9919بهار،مهری ورح انی،سحر)
کیدبربعدمناسکی. .96-1(.9)6،شامس  هطملعم  جوانم  فصنامه  جمهع باتأ

،فصلنامه  بصلیر  و تربیل  اسلاله رویاربعوینوابعوادتربیتویآن.(.پیواده9911تاجبخش،غالمرضا)
91(9،)40-1.

هوا(.مطالعهکیفیالگایابرازهایتایرانی9911تاجبخش،غالمرضا حسینی،مح درضا وماسای،انتصار)
.1-96(.2)1همی اجتعلم   هتفکلرا  هسلنعم   فصنامه  نرری رویاربعین.هادرآئینپیادهوعراقی
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پوارو)متورجا:مح ودقلیهمی هعالوی گردشگری  دین و سفر(.9912تی اتی،دالنجی واولسن،دانیل)
شناسانجامعهفرد(.تهراناحسانمجیدی

.تهران:پژوهشگاهفرهنوگ،روی اربعین روای  ییمد (.9911جاادییگانه،مح درضا وروزتاش،مح د)
ارتنارات.هنرو

شیرازهکتابما.)مترجا:تارجیارمح دی(.تهران:هوی  اجتعم  (.9911)جنکینز،ریچارد

.91-10.(9)1،نمه  یژوهش فرهاگ هایفرهنگیواجت اعیآن.(.بدنوداللت9911جااهری،فار ه)

.اصفهان:آرما.روی اربعین؛ تمهال  جمهع  شامخت  ییمد (.9911حساامظاهری،محسن)

.تهوران:پژوهشوکدهتحقیقواتاسوتراتژیکمج وعرانل شامس  هوی  ای جمهع (.9911حاجیانی،ابراهیا)
تشخیصمصلحتنظاا.

هایداللتهایدینداریدرایران(.مقایسهتجربیسنجه9911سراجزاده،سیدحسین وپایافر،مح درضا)
.91-19(،4)1،شامس  ایرا  هجن  جمهع روششناسانهکاربردسهسنجهدریکج عیت.

.94-66(9)6شامس  ایرا . هجن  جمهع .مدلیبرایسنجشدینداریدرایران.9914شجاعیزند،علیرضا)

مطالعهماردیزیوارتموزار.سیالیتومناسکدینی(9914شریعتیمزینانی.سارا وغالمرضاکاشی،شی ا)
.69-11(9)1فصنامه  تحقیقم  فرهاگ  ایرا .(سهرابسپهری

.تهران:امیری.شامخ   هنای  و تربی (.9911قائ ی،علی)

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

)مترجا:محسونثوال (ی.تهوران:انتشواراتشامس  در دورا  هعمصرنرریا جمهع (.9911ریتزر،جارج)
عل یوفرهنگی.

)زیرنظرسیدجعفرشهیدی(.تهران:دانشگاهتهرانفرهاگ هتوسط دهخنا(.9911دهخدا،علیاکنر)

هایزیوارتیشناسیسونک(.گانه9911کرمانی،مهدی اصغرپار،اح درضا وواعظماسای،سیدمح د)
.21-12.(4)99،هطملعم  اجتعم   گردشگریدرمشهد.

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