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منظر معنوی رویداد پیاده روی اربعین حسینی 

مقدمه | گردشــگری بیش از آنکه یک اقدام مادی باشــد، ریشه 
در معنویــات دارد. تجربه هرچند در قالب ســفر رخ می دهد، اما 
با احســاس و عواطف انسان ها شــکل می گیرد. بنابراین می توان 
گردشــگری را مقوله ای عینی- ذهنی دانست که با توجه به ظرف 
ادراکی تجربه کننده، کشــف و درک می شــود. زیارت به عنوان 
اولین و بستر ایجاد گردشگری توسط محققان معرفی شده است. 
زیارت با نیت مذهبی و گرایش های دینی همواره با ســختی ها و 
مشکالت زیادی همراه بوده است. ترکیب این سختی ها با آرزوها 
و نیات معنوی باعث شده تا تجربۀ متفاوت و متمایزی خلق شود. 
پیاده روی اربعین یک اقدام نمادین و معنایی اســت که در جهت 
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چکیده |  درک رویدادهاي گردشــگري به بررســي هاي زمینه اي وابسته است، به خصوص زماني که رویداد 
مورد بررســي از جنس اعتقادي و معنوي باشد. اربعین حسیني یکي از رویدادهاي خاص و ریشه دار اسالمي 
اســت که در سال هاي اخیر مورد توجه ویژۀ پژوهشــگران قرار گرفته است. پیاده روي و سختي هاي راه براي 
رســیدن به یک مقصد مشترک، مفاهیم خاصي را تولید کرده است که تنها با تفسیرگري و ورود به آن قابل 
درک اســت. این پژوهش کیفي که با اســتفاده از 38 مصاحبه، مشاهده و بررسي اسناد صورت گرفته است. 
براي رســیدن به اشــباع نظري مصاحبه به صورت گلوله برفي صورت گرفت. همزادپنداري، حس امنیت در 
عین ناامني، مهمان نوازي هاي صادقانه، تجربۀ عشــقي داوطلبانه و نهایتاً عشق دوطرفۀ میزبان و میهمان به 
سیدالشــهدا )ع(، مؤلفه هاي درک معنوي زائران را شکل مي دهند. اربعین یک پدیدۀ هلوگرافیک است که از 
هر زاویه به آن نگاه شــود، جلوهاي خاص از معنویت را در خود دارد. منظر معنوي این پیاده روي را مي توان 
مجموعه اي از دریافت ها و احساســاتي دانست که ترکیبي است از محیط پیاده روي، خاطرات نقل شده از امام 

حسین )ع(، انگیزه هاي فردي زائرین و اتفاقات جاري در مسیر پیاده روي.

واژگان کلیدی | پیاده روی اربعین، منظر معنوی، اربعین حسینی، امام حسین )ع(.
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احیاء و یادآوری پیام شــهدای کربال، همه ساله در چهلم شهادت 
امام سوم شیعیان در مســیرهای مشخص به سمت کربال صورت 
می گیرد. هرچنــد نامالیمات امنیتی ســال های اخیر، بار فکری 
زیادی برای زائران و خانواده های آنها ایجاد کرده اســت، اما میل 
به تجربۀ این پیاده روی در زائران کم نشــده است. به بیانی اجبار 
و الزام یا عالقۀ دینی موضوع کشــش پذیری تقاضا برای ســفر را 
کمتــر می کند و الگــوی رفتاری زائــران از منحنی های عرضه و 

تقاضای نرمال خارج می شود )دویر، 1394(.
ســوگواری به عنوان عملی مشروع و پذیرفته شده در اسالم، مجاز 
و بصیرت بخش اســت و قدمتی دیریــن دارد و نمونه هایی مثل 
ســوگواری یعقوب برای پســرش یوسف در داســتان های دینی 
نقل شــده اســت )صنعتی، 1390(. پیاده روی اربعین حســینی 
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نوعی ســوگواری اســت که روایت مظلومیــت خاندانی پاک در 
مقابل گروهــی از ناپاکان را نقل قول می کنــد. هرچند این نقل 
قول در مســیر تاریخ به واســطه تفاوت های فرهنگی و تجربیات 
معنوی خرده فرهنگ ها تحت تغییر قرار گرفته اســت، اما ریشــه  
آن همچنــان ثابــت و بی تغییر مانده اســت. پیــاده روی اربعین 
شــامل جمعیتی غیــر همگن و کاماًل متفاوت اســت که در یک 
نقطه فصل مشــترک دارند و آن، دوست داشــتن جمعیتی پاک 
و مظلوم اســت. این تنوع و تفاوت های بســیار زیــاد بین تجربه 
کنندگان رویداد اربعین موجب شده تا تجربیات متفاوت در کنار 
احساســات مشترک و جمعی شــکل بگیرد. اما سؤالی که در این 
مطالعه مدنظر محققان اســت این است که ادراک معنوی کسانی 
که در این پیاده روی عظیم شــرکت می کنند، چگونه اســت؟ لذا 
این مطالعه در راستای کشــف و تبیین درک معنوی گردشگران 
پیاده روی اربعین با اســتفاده از داده های میدانی و زمینه است تا 
نمایی نسبتاً جامع و کامل از مقوله ای تکه تکه و هلوگرافیک ارائه 
دهد. در ادامــه مبانی نظری، روش شناســی و یافته های تحقیق 

ارائه می شــود و نهایتاً به جمع بندی ختم خواهد شد.                                                                        

مبانی نظری
منظر معنوی گردشگری

گردشــگری مذهبی و زیارتی یکی از اولین گونه های گردشگری 
اســت. طبق آمار در سال، حدود 300 میلیون زائر در اقصی نقاط 
جهان به سیاحت می پردازند که 29 میلیون نفر از آنها را گردشگران 
مذهبی بین المللی تشکیل می دهند. زیارت ، جشن های مذهبی ، 
اعتکاف و ... از مصداق های این گونه از گردشــگری است که یافتن 
معنــا در آن هم به صورت قلبی و هــم به صورت محیطی ممکن 

 .(Jamal & Robinson, 2011: 237) است
در قرآن کریم ) ســورۀ حج 4۶ ( اشاره شده که »آیا در این زمین 
سیر نکرده اند تا برای آنها دل هایی پیدا شود که بدان بیندیشند یا 
گوش هایی که بدان بشنوند؟! زیرا در حقیقت چشم های ظاهر کور 
نمی شود ولیکن دل هایی که در میان سینه هاست کور می گردد«، 
)تصویر 1(. این اشــاره تأکید بــر بعد معنوی و عمیقی دارد که از 
ماهیت ســفر حاصل می شــود. اینکه چشــم ظاهر با چشم باطن 
متفاوت اســت و ســیر کردن در زمین با این دو چشم در ارتباط 
است. در سفر گوش معنوی انسان باز می شود و انسان دریافت های 
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زیادی را تجربــه می کند. پیداکردن جهان بینــی و نیز باال رفتن 
سطح تعقل جز با ترک خانه و سفر کردن به دست نمی آید و این 
است فلسفه  تأکید و توصیۀ  اسالم به گردشگری و سفر و مشاهده  
عاقبت پیشــینیان )محقق داماد، 1395(. هرچند گردشــگری با 
معنویت و معنا در ارتباط است اما نمی توان آنها را یکسان دانست 
)ایمانی خوشخو، پورجم علویجه و نادعلی پور، 1394(. دین داری، 
مانند معنویت به چتر تشبیه شده است که به اعتقادات و سنت ها 
قابل ترجمه است. درحالی که اساساً دین یک زیرشاخه از معنویت 
است، تولید معنا در ســفر یکی از ساده ترین کارکردهای دینی و 
غیردینی گردشــگری است (Tribe, 2009) حضور در رویدادها با 
انگیزه های متفاوتی مثل اجتماعی شدن، با اعضای خانواده بودن، 
تجربه هــای جدید و... همراه بوده اســت )همایون و بد، 1394(. 
بنابراین انگیزه های متفاوت می تواند معانی متفاوتی را تولید کند. 
یافتــن معنا بیــش از آنکه نیازمند ابزار خاصی باشــد، به توجه و 
تعمق نیاز دارد. این توجه می تواند از درون فرد تحریک شــود یا 
از طریق محیط، زمینه ســازی شود. شــرکت در رویداد مذهبی و 
غیر مذهبی موجب می شــود بســتر مناسب برای پذیرش مفاهیم 
معنوی فراهم شــود. این بســتر ســازی می تواند بدون توجه به 
انگیزه های گردشــگران و صرفا بر اساس حس و حال ایجاد شده 

در سفر ایجاد شود. 
اینکــه گردشــگر در چــه مســیری قــرار داشــته باشــد و راهنمــای 
ســفر یــا تــور چگونه فضــای ســفر و داســتان های آن را تفســیری 
و تحلیلــی منتقــل کنــد، کیفیــت معنــا در گردشــگری را تعریــف 
می کنــد. بنابرایــن معنــا، بخشــی از گردشــگری اســت کــه 
ــازی،  ــازی، داستان س ــد زمینه س ــت آوردن آن بای ــه دس ــرای ب ب
روایت پــردازی و تفســیر و تحلیــل را بــه کار گرفــت. منظــر 
معنــوی یــک ســفر همــان ادراکات، احساســات و برداشــت های 
ــت  ــاوت دریاف ــور متف ــه ط ــگران ب ــه گردش ــت ک ــوی اس معن
ــرایطی  ــر و از ش ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــر از ف ــن منظ ــد. ای می کنن
بــه شــرایط دیگــر متفــاوت اســت، امــا می تــوان نمایــی عینــی-

ذهنــی از آن را ترســیم کــرد.

اربعین 
واژه اربعین از اصطالحاتی اســت که در متــون دینی، حدیثی و 
تاریخی کاربرد زیــادی دارد. آثار حفظ چهل حدیث، دعای چهل 
نفر، کمال عقل در چهل ســالگی، گریه چهل روز زمین، آسمان و 
فرشــتگان بر امام حسین، اســتحباب زیارت اربعین و... از جمله 
مواردی اســت که جایگاه ایــن عدد را در معارف اســالمی بیان 
مــی دارد )پاک نیا، 1383(. در اینجا به اختصــار به چند نمونه از 

این موارد اشاره می شود:
- پیامبر )ص( در ســفارش هایش به ابو ذر غفاری به جایگاه واالی 
مؤمن در جهان اشاره کرده و فرموده است: »ای ابوذر! هنگامی که 

مؤمنــی از دنیا می رود، زمین تا چهل روز بــرای فقدان او گریان و 
عزادار اســت« )طبرســی، 1370: 4۶5(. ممکن است منشأ فراگیر 
شدن مجالس چهلم برای اموات مؤمنین همین روایت نبوی باشد 

درحالی که موضوعی شرعی به حساب نمی آید.
در بین ائمه معصوم نیــز تنها امام معصومی که اربعین دارند امام 
حسین )ع( هستند. درواقع اربعین سیدالشهدا )ع( سند مظلومیت 
و حقانیت ایشان در عرصه  کشمکش حق و باطل نمودار می سازد 

)تقوی، 13۶8: 22(
- امام حسن عسکری )ع( می فرمایند : نشانه های مؤمن پنج چیز 
اســت: پنجاه رکعت نماز، زیارت اربعین، انگشــتر به دست راست 
کردن، جبین را در ســجده بر خاک گذاردن و بلند گفتن بسم اهلل 
الرحمــن الرحیم در نماز. که این روایت خــود از مهم ترین دلیل 

بزرگداشت اربعین است )ابن طاووس،137۶(.
در میان شــیعیان، اربعین امام حســین از ارزش و اعتبار خاصی 
برخوردار اســت. صاحب نظران و علمای شیعه بر این باورند مبنای 
تاریخی این روز ورود اســرای واقعه کربال به این شــهر در ســال 
۶1 هجری و دفن ســر مبارک امام در کنار پیکرشــان است. عده  
دیگری از علما نیز بر این باورند مبنای بزرگداشــت این روز ورود 
جابربن عبداهلل انصاری یکی از اصحاب برجســتۀ رسول خدا )ص( 
به همراه همســرش عطیه عوفی به کربالســت )پژوهشکدۀ حج و 
زیــارت، 1394(. این گــروه بر این باورند که ورود کاروان اســرا 
در ســال ۶2 هجری صورت گرفته اســت و ...، امــا هر دو گروه 

استدالالتی را برای اثبات حرف خود می آورند.
زیارت با پای پیاده درواقع بزرگداشــتی اســت که در تاریخ بارها 
تکرار شــده و محدود به زمان حال نیســت. به طور مثال حضرت 
آدم هــزار بار با پای پیاده به زیــارت  خانۀ  خدا رفت. در واقع این 
شــیوه، اختصاص به دین و فرهنگ خاصــی ندارد . همان طور که 
پادشاه روم با خدا پیمان بسته بود که به شکرانۀ پیروزی در جنگ 
با امپراتوری ایران از مقر خود یعنی قســطنطنیه پیاده به زیارت 

بیت المقدس برود )همایون و بد، 1395(؛ )تصویر 2(.
در دین اســالم نیز زیارت با پای پیاده، ســفارش شده و از آن به 
فعلی مثبت یاد شــده است. از نقل های تاریخی این گونه به دست 
می آید که تشــرف به بارگاه ائمۀ اطهار )ع( با پای پیاده، از زمان 
حضور ائمه رایج بوده و در نقاط مختلف ســرزمین اسالمی صورت 
گرفته است. ولی در طول تاریخ و به واسطۀ حکومت های متفاوت، 
این تشــرف ها با سختی ها و مشــکالتی همراه بوده است. حاکمان 
حکومت های شــیعی مانند حکومت آل بویه، به این ســنت حسنه 
اقدام کرده و سعی در تبلیغ آن بین شیعیان داشته   اند. بنا به نوشتۀ 
جالل الدوله )ابن جوزی، 1379(، یکــی از نوادگان عضدالدوله، در 
ســال 431 ه. ق با جمعی از یاران خود برای زیارت، رهسپار نجف 
شــده و از خندق شهر کوفه تا حرم امیرالمؤمنین )ع( در نجف را، 

که یک فرسنگ فاصله بود، پیاده و با پای برهنه پیمود. 
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ــارت  ــر زی ــز اهتمــام بســیاری ب ــه نی ــان حکومــت صفوی در زم
ــوی  ــاس صف ــاه عب ــت. ش ــه اس ــورت گرفت ــاده ص ــای پی ــا پ ب
ــرای  ــی، ب ــیخ بهای ــون ش ــر همچ ــن عص ــزرگ ای ــای ب و علم
رواج فرهنــگ زیــارت در بیــن مــردم، از اصفهــان عــزم مشــهد 

ــد.   ــا)ع( رفتن ــارت امام رض ــه زی ــاده ب ــای پی ــا پ ــرده و ب ک
علمــا و مراجع تقلید حــوزۀ  علمیۀ نجف نیز، به تأســی از ائمۀ 
اطهار)ع(، اهتمام زیادی به این ســنت حسنه داشته اند. به طور 
مثال می توان به کاروان بزرگ آیت اهلل ســیدمحمد شــاهرودی 
اشــاره کرد که زبان زد همگان بود )همان: 175( یا عالمۀ امینی 
مؤلف کتاب »الغدیر« یکی دیگر از شخصیت های برجستۀ حوزۀ 
علمیۀ نجف که به طور مرتب، در این مراســم شــرکت می کرد 

.)40:1379 )لطفی، 
نقل شــده کــه زیــارت کربــال بــا پــای پیــاده، تــا زمــان 
مرحــوم شــیخ انصــاری مرســوم بــوده امــا در برهــه ای از زمــان 
ــه ورطــۀ فراموشــی ســپرده می شــود و توســط میرزاحســین  ب
نــوری دوبــاره احیــا می شــود. بــه تدریــج پیــاده روی نجــف تــا 
کربــال در عــراق گســترش بیشــتر پیــدا کــرد و مــردم از ســایر 

ــد. ــی می آمدن ــالی معل ــمت کرب ــه س ــراق ب ــهرهای ع ش
ــخ  ــن در تاری ــاده روی اربعی ــزاری پی ــینۀ برگ ــه پیش ــی ب نگاه
حاکمیــت  میــان  همیشــگی  تضــادی  نشــان دهندۀ  عــراق 
سیاســی و اقلیــت دینــی شــیعه اســت و در گــذر ایــن ســال ها 

مســیر  ایــن  راه  در  دردناکــی  حــوادث  و  ســنگ اندازی ها 
ــۀ ســال  ــه حادث ــوان ب ــه می ت ــرای نمون اتفــاق افتــاده اســت. ب
ــا  ــران از مدت ه ــن ســال زائ ــرد. در ای 1397 قمــری اشــاره ک
ــد  ــر ض ــی ب ــی و سیاس ــای تبلیغ ــرای بهره برداری ه ــش ب پی
حکومــت طاغوتــی عــراق، برنامه ریزی هــای زیــادی کــرده 
ــان را در  ــاد، راهپیمای ــا خشــونت زی ــراق ب ــت ع ــد، حکوم بودن
ــه  ــه ب ــن حادث ــه بســتند. به طوری کــه از ای ــه گلول طــول راه، ب

ــود. ــاد می ش ــن ی ــن خونی ــوان اربعی عن
این واقعه، به صورت پیاپی در ســال های 1390، 1395، 139۶ 
قمری نیز اتفاق افتاده بود اما حرکت گســترده ســال 1397ق. 
بی سابقه بوده )محدثی، 1389: 45 (. صدام در دوران حاکمیت 
بیش از سی ســالۀ خود، همۀ مراســم عــزاداری اهل بیت)ع( را 
تعطیل کرد، اما پــس از نابودی حکومتش، بغض های فروخوردۀ 
چندین ساله سر باز کرد و انفجاری از حضور شیعیان در حرمین 

شریفین رخ داد.
از دیگــر نــکات ایــن همایــش بــزرگ بــاور عمیــق مذهبی 
شــرکت کنندگان و دست اندرکاران اســت؛ به طوری که با توجه 
به افزایش حمالت تروریســتی در سال های اخیر و تهدیدات آنها 
به بمب گذاری در طول مســیر، نه تنهــا از حجم تقاضا برای این 
سفر کاسته نشــده، بلکه هرساله شاهد جمعیت بیشتری در این 
پیاده روی هســتیم؛ در حالی که ترس از امنیــت از عوامل مهم 

منظرمعنوی رویداد پیاده روی اربعین حسینی | محمدجواد درودیان

تصویر 2: پیاده روی اربعین سال 139۶. عکس: محمدجواد درودیان، 139۶.
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کاهش تقاضای گردشگری است )همایون و بد،1394(.
ملکوتــی  بــارگاه  زائــران  تعــداد  آمارهــای رســمی  طبــق 
ــا 14  ــن 10 ت امام حســین)ع( در ســال های 2010 و 2011 بی
میلیــون نفــر بــوده اســت. آمارهــای مراکــز مختلــف گویــای آن 
اســت کــه مراســم زیــارت اربعیــن ســال 201۶ کــه بــا حضــور 
ــع  ــن تجم ــد، بزرگ تری ــزار ش ــر برگ ــون نف ــش از 20 میلی بی
ــل  ــال، خی ــر س ــن ه ــت. همچنی ــوده اس ــان ب ــری در جه بش
ــز  ــیحیت نی ــه مس ــان از جمل ــایر ادی ــروان س ــی از پی عظیم
ــم  ــرکت در مراس ــرای ش ــزاداری ب ــای ع ــراه هیئت ه ــه هم ب

ــوند.  ــال می ش ــهیدان وارد کرب ــاالر ش ــرور س ــن س اربعی
بــر ایــن اســاس، بزرگ تریــن همایــش انســانی دنیــا در اختیــار 
شــیعیان اســت؛ درحالی کــه کنگــرۀ عظیــم حــج هــر ســال بــا 
ــه  ــود. ب ــزار می ش ــلمان برگ ــون مس ــر 4 میلی ــور حداکث حض
ــا و  ــن صف ــعی بی ــال، س ــینیان در کرب ــج حس ــب، ح ــن ترتی ای
ــاس  ــا، لب ــرام آنه ــاس اح ــن و لب ــن الحرمی ــا در بی ــروۀ آنه م

ــت. ــزای سیدالشهداس ع
اما ممکن اســت این پرســش به ذهن بیاید که علت پیاده رفتن 
و تحمل ســختی های گوناگون در این مســیر چیست؟ در ادامه 
روایتی از امام صادق)ع( بیان می کنیم که به خوبی زوایای پنهان 
این موضوع را آشکار می سازد. امام صادق)ع( دربارۀ ثواب زیارت 
امام حســین)ع( با پای پیاده می فرماید: »کسی که با پای پیاده 
به زیارت امام حسین)ع( برود، خداوند به هر قدمی که برمی دارد 
یک حســنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید و یک 
درجه مرتبه اش را بــاال می برد، وقتی به زیارت رفت، حق تعالی 
دو فرشــته را موکل او می  فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج 
می شــود را نوشته و آنچه شــر و بد اســت را ننویسند و وقتی 
برگشت به وی می  گویند: به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم 
نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید« )قمی، 1377 : 
134(. همچنین این پیاده رفتن خود از منظرهای گوناگون قابل 
بررســی است به طور مثال روابط انســانی شکل گرفته در طول 
مســیر، تعامل جامعۀ میزبان با جامعۀ میهمان، رفتارهای زوار با 
یکدیگر و تمایل خدام برای پذیرایی از زائرین سیدالشــهداء که 

در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روش شناسی
ایــن مطالعۀ کیفی و بنیادین، در برنامۀ پیاده روی اربعین ســال 
1395 با اســتفاده از مصاحبه، مشاهده و بررسی فیلم ها صورت 
گرفت. محقق ایــن پژوهش به عنوان مشــاهده گر و مداخله گر 
فعال در این رویداد حضور پیدا کرد و با اســتفاده از مصاحبه و 
مشاهدۀ اقدام به گردآوری نظری داده نمود. برای خالصه سازی 
مصاحبه ها از روش کدگذاری اســتفاده شــد کــه زمینۀ تجزیۀ 
داده های تحقیق بــه واحدهای قابل تفســیر و ارتباط را فراهم 

می سازد )ابوالمعالی  حسینی، 1390(. ســؤال اصلی تحقیق این 
بود که حــس و حال معنوی در برنامۀ اربعین چیســت؟، لذا از 
طریق مصاحبه های باز این امکان به پاســخ دهندگان داده شــد 
تــا حال و هوای خود را توصیف کنند. از این جهت که رســیدن 
به اشباع نظری یا عدم اضافه شــدن مفاهیم جدید به تحقیق مد 
نظــر قرار گرفت )خاکی ، 1392( تعداد مصاحبه شــونده ها کاماًل 
نامشخص و وابسته به توســعۀ تحقیق تعریف شد. بنابراین پس 
از 38 مصاحبه مفهوم مدنظر کشــف شــد، اما به واسطۀ فرصت 
زمانــی و امکان مصاحبه های تکمیلی، ایــن رقم به بیش از 50 
مصاحبه افزایش یافت. بــرای یافتن مفهوم مد نظر از این اقدام 
اکتشــافی و توصیفی تالش شد تا از کلمات استفاده شده توسط 
پاســخ دهندگان برای کدگذاری استفاده شــود. آنچه در انتهای 
کدگذاری مدنظر بود، داشــتن ارتباط و پیوســتگی بین کدهای 
انتخابی و ادغــام آنها تا مرحله ای بود کــه کدهای بی ارتباط و 
بی اهمیت از تحقیق حذف شــوند. نتیجــۀ  مطلوب این پژوهش 
رســیدن به چارچوب مفهومی است که بتواند حال و هوای قابل 
درک در اربعیــن را به واژه هایی ســاده تر و قابل لمس تر ترجمه 

کند.
                                                                                                                                                                

یافته ها 
ناامنی اوج  امنیت در  الف: حس 

ــت  ــگری اس ــن ارکان گردش ــی از مهم تری ــت یک ــس امنی ح
دیگــر  مقاصــد  گردشــگران  آن،  فقــدان  صــورت  در  کــه 
ــت  ــود امنی ــت از خ ــس امنی ــرد. ح ــد ک ــاب خواهن را انتخ
ــود  ــس خ ــاس ح ــر اس ــگران ب ــه گردش ــت. چراک ــر اس مهم ت
می کننــد.  تصمیم گیــری  عینــی  واقعیت هــای  بــه  نســبت 
ناامنی هــای مکــرر  حضــور داعــش در عــراق و ســوریه و 
منطقــۀ خاورمیانــه، بســتر اولیــۀ جــذب گردشــگر را بــا 
مشــکل روبــرو کــرده اســت. امــا آنچــه در پیــاده روی اربعیــن 
مــورد توجــه اســت، گرایــش بیش ازپیــش زائریــن بــه تجربــۀ 
ــی  ــت امنیت ــه وضعی ــه ب ــدون توج ــن ب ــفر اربعی ــوی س معن
اســت. در همیــن رابطــه صحبت هــای ایــن زائــر عراقــی 

ــت. ــه اس ــب توج ــیر جال ــت مس ــه امنی ــبت ب نس
ــارت  ــواره زی ــاد از 1400 ســال پیــش هم ــت زی ــن جمعی »ای
ــان متــوکل مچشــان  ــد. در زم ــاده انجــام داده ان اربعیــن را پی
ــر 10  ــد ، از ه ــول می گرفتن ــا پ ــد، از آنه ــع می کردن را قط
زائــر یکــی را می کشــتند، ولــی بــاز مــردم می رفتنــد. در 
زمــان حکومــت صــدام ژنرال هــای بعثــی در راه کمیــن کــرده 
ــی  ــد ول ــی می کردن ــای ناموس ــی و تهدیده ــکنجه، زندان و ش

ــت؟«. ــزه نیس ــن معج ــا ای ــد . آی ــردم می آمده ان م
اســتقرار  اولیــۀ  بنیان هــای  اینجــا  در  نظــر می رســد  بــه 
ــه  ــه رو شــده اســت. گردشــگری ک ــا ســؤال روب گردشــگری ب

ویژه نامه
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تــا بــه حــال وابســته بــه ابعــاد ســه گانۀ  مقــدس آب، خــوراک 
ــور  ــق« ج ــادی »عش ــۀ غیرم ــا مؤلف ــود، ب ــت ب ــل اقام و مح
ــی امنیــت را  ــد. عشــقی کــه جــای خال ــار می کن دیگــری رفت
ــزی در  ــفر چی ــیر س ــدن در مس ــد. کشته ش ــر می کن ــم پ ه
حــد شــهادت در مســیر حســین )ع( را تداعــی خواهــد کــرد. 
بنابرایــن ناامنــی بیشــتر بــا حــس نزدیکــی و صمیمیــت 

ــت. ــراه اس ــین )ع( هم ــام حس ــا ام ــتر ب بیش
صحبت هــای دختــری کــه بــه علــت انفجــار در مســیر پایــش 

را از دســت  داده بــود تأییدکننــده ایــن مدعــا اســت:
- خبرنگار: چند روز در مســیر هســتید؟

- دختر : 13 روز   
- خبرنگار : پیاده رفتن با این پا برایت ســخت نیســت؟ 

  - دختر : )بدون مکث( نه ... نه ... خســته نمی شــم. برای 
امام حســین حتی ســوار ماشین هم نمی شم.

بــه نظــر می رســد واژۀ تهدیــد یــا خطــر بــرای زائــران 
ــه  ــا ب ــون آنه ــت، چ ــده اس ــف نش ــی تعری ــینی، موضوع حس
ــت  ــود گذش ــال خ ــان و م ــه از ج ــد ک ــدا کرده ان ــی اقت موالی
ــر  ــد و خط ــم تهدی ــاید ه ــرد. ش ــام ک ــم قی ــه ظال ــر علی و ب
ــینی  ــۀ  حس ــای تجرب ــی از جذابیت ه ــارت، بخش ــیر زی در مس
ــی  ــی را کس ــس ناامن ــه ح ــت ک ــوان گف ــت. نمی ت ــفر اس س
معانــی  از  فضایــی  در  حــس  ایــن  امــا  نمی کنــد،  درک 

شــهادت و گذشــت، جــور دیگــری درک می شــود.

مسیر سختی  هم زادپنداری  ب: 
ــا لمس کــردن  ــن، تنه ــوی اربعی ــۀ معن درک ســختی های تجرب
ــود  ــداری در خ ــی هم زادپن ــه نوع ــت، بلک ــردن نیس و تحمل ک
ــختی ها  ــن س ــا ای ــن ب ــی زائری ــواالت درون ــال و اح دارد. ح
ــا  ــرای آنه ــری ب ــن درگی ــود. ای ــر می ش ــواری ها درگی و دش
ــرار  ــتا ق ــک راس ــی در ی ــن معان ــد و ای ــا می کن ــد معن تولی
می گیــرد. ســختی های امــام حســین بــرای احیــای دیــن 
اســالم بــا ســختی های ســفر همــراه و همــگام می شــود. 
ــفر  ــدۀ  س ــدان دیده نش ــود را در می ــه خ ــر لحظ ــافر در ه مس
ــونده ها  ــی از مصاحبه ش ــۀ یک ــه گفت ــد. ب ــال می بین کاروان کرب
ــه نمایــش  ــن ب ایــن ســفر، » ... یــک ســفر معنــوی اســت. ای
گذاشــتن عشــق اســت و وقتــی عشــق هســت، ســختی و 

ــدارد!«. ــی ن ــچ اهمیت ــمی هی ــی جس ناراحت
او در پاســخ بــه چرایــی نپوشــیدن کفــش گفــت: »بــه خاطــر 
ــل مقایســه  ــد. هیــچ رنجــی قاب رنجــی کــه آنهــا تحمــل کردن

بــا آن نیســت!«.
مســیر  مشــکالت  و  ســختی  می دهــد  نشــان  مشــاهدات 
ــیر  ــن مس ــردم از ای ــدن م ــث رانده ش ــا باع ــاده روی نه تنه پی
نشــده، بلکــه بســیاری از افــراد ســعی دارنــد تــا بــا هــم دردی 

ــود  ــر خ ــق بی حدوحص ــان دادن عش ــال و نش ــیران کرب ــا اس ب
ــد.  ــر دل خــود بگذارن ــه سیدالشــهدا )ع ( مرهمــی معنــوی ب ب
درک ســختی ســفر، شــیرین اســت. چراکــه بــه ســفری 
تاریخــی و پرخاطــره از حســین و یارانــش متصــل شــده 

اســت. 

رقابتی  مهمان نوازی  ج: 
ــک  ــدون ش ــن ب ــاده روی اربعی ــیر پی ــای مس ــیر و انته در مس
بایــد بــه امکانــات رفاهــی و نیازهــای زائریــن نیــز پاســخ داده 
شــود. موکب هــا بــه عنــوان بهتریــن مــکان بــرای پاســخگویی 
فراهــم می ســازند و  را  ایــن مهــم  زائریــن  نیازهــای  بــه 
درواقــع تعامــل خــدام بــا زوار، مفهــوم زیبایــی بــه نــام نظــام 
ــه وجــود مــی آورد؛ نظامــی کــه  حبــی در روابــط انســانی را ب
در آن، میهمان هــای پیــاده، مهمان هــای حســین اند و هــر 
ــه حســین )ع( در دل آنهــا جــاری  آنچــه از عشــق و محبــت ب
ــد. ــدا می کن ــود پی ــه نم ــوازی خالصان ــن مهمان ن اســت، در ای
ــه  ــوی ب ــم ق ــی ه ــه از لحــاظ مال ــی ک ــال پیرزن ــه طــور مث ب
ــان  ــینی، التماس کن ــران حس ــیر زائ ــید، در مس ــر نمی رس نظ
ــۀ  خــود  ــه خان ــی ب ــرای پذیرای ــا ب ــود ت ــان ب ــال مهم ــه دنب ب
ــرم  ــوز زوار گی ــود: »هن ــه ب ــای وی این گون ــاورد. حرف ه بی
ــا  ــی روزه ــد، بعض ــرم می آی ــا زوار گی ــی روزه ــده . بعض نیام
هــم نــه. زائریــن ! بــه خاطــر امــام حســین بیایــد منــزل مــن 

ــد«.  ــتراحت کنی اس
ــود را  ــات خ ــام امکان ــر، تم ــردن زائ ــض پیدا ک ــه مح ــا ب آنه
در اختیــار وی قــرار می دهنــد و تمامــی آنچــه در تــوان 
دارنــد بــرای او انجــام می دهنــد. جالــب اینجاســت کــه 
ــت  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــت ب ــوی رقاب ــگ و ب ــت رن ــن حکای ای
و خادمیــن بــرای پیدا کــردن زائــر و نشــان دادن خلــوص 
دارنــد. در  یکدیگــر  بــا  تنگاتنگــی  بســیار  رقابــت  خــود، 
اینجــا توانگــری مالــی، عنصــری تعیین کننــده و مؤثــر در 
مهمان نــوازی نیســت و خادمیــن بــا ســرمایۀ  عشــق بــه 
نســیه  و  خانوادگــی، همســایه ها  ارتباطــات  از  حســین)ع( 
ــن  ــای زائری ــی نیازه ــه تمام ــۀ دسترســی ب ــردن، زمین خریدک
مهمان نــوازی  حــس  همــان  ایــن  و  می ســازند  فراهــم  را 
گونه هــای  در  کــه  اســت  مهمــان  بــه  نســبت  میزبــان 
ــه چشــم  ــه اشــکال معنــوی و مــادی ب مختلــف گردشــگری ب

. د می خــور
ــط در  ــه  فق ــه ن ــزی اســت ک ــام، چی ــن ای ــوازی در ای مهمان ن
موکب هــا، بلکــه بیــن زائریــن نیــز مشــاهده می شــود. زائریــن 
ــر  ــه یکدیگ ــین، ب ــام حس ــه ام ــبت ب ــترک نس ــی مش ــا حس ب
ــه  ــبت ب ــط، نس ــه محی ــبت ب ــی نس ــد. همگ ــک می کنن کم
ــئولیت  ــس مس ــفر ح ــۀ س ــه لحظه لحظ ــبت ب ــات و نس اتفاق
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ــه یکدیگــر  ــچ نســبت و رابطــه ای ب ــدون وجــود هی ــد و ب دارن
ــوازی مهمــان  ــی حــس مهمان ن ــن یعن ــد. ای رســیدگی می کنن
ــگری  ــف گردش ــای مختل ــه در گونه ه ــان ک ــه مهم ــبت ب نس

ــت. ــاهده نیس ــل  مش ــادگی ها قاب ــن س ــه ای ب

به حسین داوطلبانه بودن عشق  د: 
ــه  ــود را ب ــان خ ــاط جه ــی نق ــادی از اقص ــراد زی ــاله اف هرس
ــا  ــک ب ــه هری ــرادی ک ــانند. اف ــزرگ می رس ــش ب ــن همای ای
ــد. ــدا می کنن ــن جمــع حضــور پی ــت خاصــی در ای ــت و عل نی

ــد:  ــی اســت، می گوی ــی جوان ــر ایران یکــی از مســافران کــه زائ
ــا رو  ــه این ه ــی میتون ــردم چ ــر می ک ــن فک ــه ای ــتم ب »داش
بکشــونه بیــاره اونجــا. از ایــن لحــاظ کــه بگیــم مثــاًل بهتــون 
ــه  ــی نمی تون ــچ قدرت ــرم هی ــه نظ ــی. ب ــی دن. هیچ ــزه م جای
ــه؛  ــی کن ــیرو ط ــک مس ــه ی ــه روز ک ــونه س ــر رو بکش ــه نف ی

ــین)ع(«. ــام حس ــط ام فق
مــرد جــوان ایرانــی ای از ورامیــن می گویــد: »مــن در ورامیــن 
ــون  ــوری جذبم ــه ج ــم. ی ــته می ش ــرم خس ــر راه ب ــد مت ص
ــدارم  ــت ن ــاً دوس ــه واقع ــقش ک ــین و عش ــام حس ــه ام می کن
بایســتم، فقــط دوســت دارم بــرم«. زائــر جــوان ســوری اذعــان 
دارد: »شــوق رســیدن بــه امام حســین )ع( باعــث می شــود 
هرچیــزی را فرامــوش کنــی. هیــچ نــوع انفجــاری برایــت 
ــی  ــال می رس ــای کرب ــه نزدیکی ه ــه ب ــن ک ــت. همی ــم نیس مه
ــی  ــاس می کن ــی و احس ــاهده می کن ــی را مش ــور و معنویت ن
کــه چیــزی تــو را جــذب می کنــد و دوســت داری بــه طرفــش 
ــه درد  ــی ن ــز را احســاس نمی کن ــر هیچ چی ــگاه دیگ ــروی، آن ب

ــه درد کمــر را ...«.   ــا ار و ن پ
مــا  اینکــه  »دلیــل  دارد:  اذعــان  اســترالیایی  زائرجــوان 
اآلن در مســیر هســتیم امام حســین )ع( اســت. خــود مــن 
ــم  ــی باش ــغول خوش گذران ــیدنی مش ــتم اآلن در س می توانس
ــک  ــد ی ــین)ع( همانن ــم. امام حس ــا باش ــه اینج ــای اینک ــه ج ب
ــه  ــتیم ک ــن هس ــای آه ــل براده ه ــم مث ــا ه ــت و م آهن رباس
نمی توانیــم  هــم  مقاومــت  و  او جذب شــده ایم  بــه ســمت 
بکنیــم«. او ادامــه می دهــد: »انــگار نیرویــی تــو را بــه ســمت 
او می کشــد و تــو تــوان مانــدن نــداری. واقعــاً نمی شــود 

ــرد«.   ــف ک توصی
برنامــۀ  داوطلبانه بــودن  ماهیــت  اســت،  مســلم  آنچــه 
ــا  ــاوت ب ــرادی متف ــن اف ــم قرار گرفت ــار ه ــاده روی و در کن پی
نیتــی مشــابه، فضــای معنــوی خاصــی را ایجــاد کــرده اســت. 
ــاد  ــیار زی ــش بس ــام و کش ــه ام ــق ب ــودن عش ــن داوطلبانه ب ای
معنایــی آموزه هــای حســین)ع( باعــث شــده تــا حــال معنــوی 
عمومــی در مســیر پیــاده روی حــس شــود کــه شــاید در هیــچ 

ــت. ــل درک نیس ــری قاب ــیر دیگ مس

و: عشــق دوطرفۀ میزبان و میهمان به حسین )ع(
ــده  ــه حــوادث پیش آم ــا توجــه ب ــد ب مســتندات نشــان می ده
در حــج ســال 1394و نیــز مشــکالتی کــه حاکمــان ســعودی 
بــرای زوار بیــت اهلل الحــرام پیــش آورده انــد، اســتقبال از ســفر 
اربعیــن سیدالشــهدا )ع( بیشــتر شــده اســت. همان طــور 
ــر از کنگــره  کــه شــاهد هســتیم هرســاله جمعیتــی چنــد براب

ــد.  ــال می آی ــه کرب ــج ب ــم ح عظی
امــا ایــن شــرایط مقطعــی صرفــاً بهانــه ای اســت بــرای ایجــاد 
تجربــه در گردشــگرانی کــه بــه ســمت کربــال هدایــت  شــده اند؛ 
زائرینــی کــه بــا توجــه بــه تجربه هــای قبلــی فرصــت مقایســه 
ــال  ــه طــور مث ــد. ب ــدا می کنن ــات خــود را پی ــق تجربی و تطبی
ــن 13  ــد: »م ــی 40 ســاله ای می گوی ــر مســلمان انگلیس زائ
بــار در اربعیــن بــه کربــال آمــده ام و تقریبــاً بــه زیــارت تمامــی 
مکان هــای زیارتــی نیــز رفتــه ام، امــا حــس ویــژه ای در اینجــا 

دارم کــه در مکــه نــدارم. کربــال بهتــر از مکــه اســت«. 
ــز  ــال متمای ــس و ح ــن ح ــکل گیری ای ــر ش ــا عنص ــه تنه آنچ
بــا ســایر اماکــن مقــدس اســت، وجــود حــس عشــق و عبــادت 
ــاًل  ــت. عم ــین اس ــه حس ــا ب ــا و میزبان ه ــۀ میهمان ه دوطرف
دو طــرف اقداماتــی انجــام می دهنــد کــه از نظــر جامعــۀ 
خــود، نوعــی عبــادت و زیــارت اســت. میهمــان بــه پیــاده روی 
و میزبــان بــه رســیدگی بــه عاشــقان حســین و در ایــن 
ــر دو  ــت. ه ــال رخ دادن اس ــوی در ح ــل معن ــک تقاب ــان ی می
گــروه خادمــان یــک نفــر هســتند و ایــن نفــر واســط محبــت 
ــر در  و عشــق ورزی بیــن ایــن دو گــروه از خادمــان اســت. زائ
ــیر  ــاکنین مس ــت و س ــیر اس ــار در مس ــه ی ــیدن ب ــب رس طل
ــی  ــین در زمان ــان حس ــه همراه ــانی ب ــال خدمت رس ــه دنب ب
غیــر از حســین)ع( در واقــع دو طــرف ســعی در راضــی و 

ــد. ــر دارن ــنودکردن یکدیگ خش

ه( تجربۀ ســفری متفاوت برای همۀ  افراد
بــرای  صرفــاً  معنــوی،  نیــات  بــدون  زائریــن  از  برخــی 
تجربه کــردن ایــن پیــاده روی عظیــم بــه ایــن میــدان پــا 
ــۀ   ــرای تجرب ــی ب ــا عامل ــکاوی آنه ــن کنج ــد. بنابرای می گذارن
ــی  ــی دارای هدف ــون ول ــی ناهمگ ــه گروه ــاس ب ــفر و تم س

مشــترک اســت.
در ادامــۀ صحبت هــای فــردی کــه بــرای اولین بــار ایــن 
»مــن  می شــود:  مطــرح  می کننــد،  تجربــه  را  گردهمایــی 
ــرام  ــتام ب ــه دوس ــی ک ــال. خاطرات ــدم کرب ــه اوم ــه ک ــار اولی ب
تعریــف کــردن از ایــن پیــاده روی و مهمون نــوازی مــردم، 

ــم«. ــه کن ــام و تجرب ــه بی ــرد ک ــم ک جذب
ایــن تفــاوت چیــزی اســت که بــه عنــوان جاذبــه، موجــب جلب 

ویژه نامه
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ــی  ــۀ  متفاوت ــود و تجرب ــاهده کننده می ش ــان مش ــر مخاطب نظ
بــرای آنهــا ایجــاد می کنــد. کســی کــه تــا بــه حــال از معانــی 
ــواده و فدا شــدن در  ــل شــهادت، گذشــت از خان ــی مث واژه های
راه خــدا شــناختی نداشــته اســت، در ایــن فرصــت بــه خوبــی 
آن را لمــس می کنــد. یکــی از مصاحبه شــونده ها می گویــد: 
»وقتــی فالورهــای یکــی تــا ایــن حــد خــاص و ازخودگذشــته 
ــن  ــل ای ــا قب ــن ت ــه؟ م ــه باش ــی می تون ــودش چ ــتن، خ هس
ســفر حســین رو نمی شــناختم ولــی تــوی ایــن ســفر فهمیــدم 
ــن  ــه م ــفری ک ــت. س ــاوت اس ــب و متف ــودی عجی ــه موج ک

ــا همــۀ ســفرهام متفــاوت بــود«. تجربــه کــردم ب

بحث و بررسی
دســته بندی و ادغــام مفاهیمی که در توصیــف درک معنا در 
پیاده روی اربعین انجام گرفت منجر به ســاخت این مفهوم شد 

)جدول 1(.
منظــر معنــوی پیــاده روی اربعیــن از نــوع هم زادپنــداری، 
ــه،  ــر منفعت طلبان ــوازی غی ــده، مهمان ن ــی درک ش ــت قلب امنی
ــرای  ــاوت ب ــفری متف ــۀ س ــی، تجرب ــه و قلب ــۀ داوطلبان رابط
ــه  ــان ب ــان و میهم ــۀ میزب ــاً عشــق دوطرف ــراد و نهایت ــۀ اف هم
ــی  ــی، عینی-ذهن ــودی عین ــه نم ــت، ک ــین )ع( اس ــام حس ام
و ذهنــی از ارزش هــای آزادگــی، تحمــل و گذشــت بــرای 

ــت.  ــران اس دیگ

نتیجه گیری
و  ذهنیــات  از  پیچیــده  مقولــه ای  اربعیــن  معنــوی  منظــر 
ــکلی  ــه آن ش ــت تجرب ــه ماهی ــه ب ــت ک ــات اس عینیات-ذهنی
چندالیــه داده اســت. حــس عاشــقی و بــاز زنده ســازی صحنــه  
عاشــقی در فعالیتــی ســخت و پرخطــر موجــب شــده تــا 
زائریــن در لحظه لحظــه پیــاده روی، تجربیــات متمایــزی را 

ــند. ــته باش داش
ــودن  ــا ب ــم تنه ــا غ ــدن ب ــم درد ش ــداری و ه ــای هم زادپن فض
حســین و یارانــش در جریــان کربــال، زائریــن را بــا انــدوه و غمی 
ــه  ــت. داوطلبان ــتاده اس ــختی ها فرس ــل س ــه تحم ــترک ب مش
ــه  ــه ریش ــی ک ــاس امنیت ــه، احس ــن برنام ــور در ای ــودن حض ب
در حــس حضــور امــام حســین در تمامــی لحظه  هــا دارد، 
ــد  ــوه نمای ــی جل ــای بی مثال ــا مهمان نوازی ه ــده ت ــب ش موج
ــام حســین  ــه ام ــان ب ــان و میزب ــه از عشــق دو طــرف میهم ک
ــدگان  ــور کاروان باقی مان ــه  عب ــت. واقع ــه اس ــمه گرفت سرچش
حــس  کربــال،  از  پــس  امــام  خانــواده   آوارگــی  و  کربــال 
ــن داده اســت.  ــان اربعی ــه راه پیمای مظلومیــت و بی گناهــی را ب
ــد  ــتی می گذارن ــرار دوس ــفر ق ــختی های س ــا س ــران ب ــن زائ ای
ــرار  ــری و ق ــال درمان گ ــس و ح ــکالت ح ــختی ها و مش و س

ــد. ــی می کن ــین را تداع ــاران حس ــه  ی ــن در جبه گرفت
ــردن  ــذب ک ــه ج ــد ب ــی قدرتمن ــل آهن ربای ــین مث ــام حس ام

منظرمعنوی رویداد پیاده روی اربعین حسینی | محمدجواد درودیان

توضیحنوع ابعادمفهوم

منظر معنوی 
اربعین

حس امنیت در اوج 
ناامنی

ســفر بــرای تجربــه ای واال بــا مفهــوم شــهادت معانــی جدیــدی ایجــاد می کنــد. امنیــت چیــزی ذهنی
اســت کــه از درون دل زائریــن ایجــاد می شــود نــه از مســیر پیــاده روی.

هم زادپنداری سختی 
مسیر

کاروان امــام حســین و حضــرت زینــب، بــا مســیر پیــاده روی اربعیــن چندبــاره متولــد می شــود عینی-ذهنی
و زائریــن خــود را بــا ایــن داســتان پــر از ســختی و خطــر، همــراه می یابنــد.

ــای عینی-ذهنیمهمان نوازی رقابتی  ــۀ فعالیت ه ــان در کلی ــه مهم ــان ب ــان و مهم ــه مهم ــان ب ــوع میزب ــوازی از دو ن مهمان ن
پیــاده روی جــاری اســت و دســت مایۀ  رقابتــی آن بــدون هیچ گونــه منفعت طلبــی همــراه اســت.

داوطلبانه بودن عشق 
به حسین

هیــچ اجبــار خارجــی ایــن افــراد را دور هــم جمــع نکــرده اســت و ایــن پیــاده روی بــه طــور کامــاًل عینی-ذهنی
داوطلبانــه و خودجــوش شــکل گرفته اســت.

عشق دوطرفۀ میزبان/
میهمان به حسین )ع(

ــن اشــتراک در عینی-ذهنی ــه حســین اســت کــه ای ــان و مهمــان در عشــق ب اشــتراک بیــن دو گــروه میزب
ــت. ــت اس ــل دریاف ــس و قاب ــفر قابل لم ــای س ــی لحظه ه تمام

تجربۀ سفری متفاوت 
برای همۀ افراد 

تجربــه محیطــی وســیع تر از زندگــی روزمــره و فرصتــی بــرای احیــای مجــدد هــر فــرد و پیــدا ذهنی
ــن مســیر   ــت ازدســت رفته در راه ای کــردن معنوی

جدول 1: حال معنوی زائرین اربعین حســینی. مأخذ : نگارنده.
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ــد و  ــه می ده ــه ادام ــق بی وقف ــای عاش ــن  دل ه ــای آه براده ه
ایــن عاشــقان بــدون مقاومــت در مقابــل ایــن کشــش بی انتهــا 
ــا یکدیگــر هــم مســیر، همــراه، وابســته و پیوســته می شــوند.  ب
ــرای  ــه ای ب ــه کــردن ایــن حــس و حــال را بهان خیلی هــا تجرب
ــت،  ــیر حرک ــاده روی و مس ــای پی ــا فض ــد، ام ــاده روی کردن پی
ــتانه   ــار دوس ــت. رفت ــبیه اس ــف و تش ــل توصی ــر قاب ــزی غی چی
میزبــان بــا میهمــان جبرانــی اســت از عــدم مهمان نــوازی بزرگانشــان 
از حســین و خاندانــش و ایــن حــال خــوش آنهــا را از هرگونه محاســبه  

اقتصــادی و منفعت طلبانــه دور کــرده اســت.
ــود.  ــت می ش ــی روای ــای خوب ــه معن ــا ب ــدن در اینج ــار ش گرفت
ــای  ــرای احی ــه ب ــی ک ــه کس ــق ب ــه  عش ــدن در جاذب ــار ش گرفت
دیــن از خــود و خانــواده اش گذشــته اســت و حــس معنــوی زائران 
ــه  ــی اســت کــه دیگــر میلــی ب مثــل حــس گرفتارشــدن در حال
ــان اســت  ــه عشــقی کــه بی پای خــروج از آن نیســت. گرفتــاری ب

و از نســلی بــه نســل دیگــر از آن یــاد شــده اســت. 
پیــاده روی اربعیــن نمایــی از عاشــقی بــا ســختی هایش اســت، در 
شــکلی کــه عاشــق واقعــی ســال های پیــش بی صــدا و در تنهایــی 
ســختی هایی را تحمــل کــرده باشــد و معشــوق پــس از ســالیان 
دراز صــدای معشــوق را شــنیده باشــد. معشــوق حــال عاشــق را 
تــازه دریافتــه و در ســوگ دوری از او، هم قطــار بازمانــدگان اولیــه 
یــا خانــواده ی او شــده اســت. معنویــت در ســفر بــه معنــای درد 

ــقی  ــت؛ عاش ــق اس ــوگ عاش ــوق در س ــک معش ــیدن های ی کش
ــد نشــان از اوســت. معشــوق ها سرگشــته  کــه هرکجــا را می نگرن
ــداری  ــر دل ــه یکدیگ ــرای درد مشــترک ب ــیر، ب ــران در مس و حی
ــه معشــوق  ــد ب ــه عاشــق دارن ــه در عشــق ب ــر چ ــد و ه می دهن
می دهنــد. فضــای عاشــقانه  اربعیــن حســی از زندگــی دارد کــه از 
درون شــهادت امــام حســین و یارانــش زنــده شــده اســت و ایــن 

ــرد. ــگ می گی ــران رن ــای زائ ــاق ها و قدم ه ــی در س زندگ
درحالی کــه  اربعیــن،  معنــوی  فضــای  در  مطالعــه  انجــام 
جلوه هــای تحقیــق گــری و اکتشــافی دارد، نوعــی کشــف شــدن 
ــه  ــت ک ــی اس ــن صدای ــت. اربعی ــوی اس ــدن معن ــناخته ش و ش
نســل ها توســط پــدران و مــادران بــه فرزنــدان نقل شــده و 
نجــوای آن از هرکجــای عالــم شــنیدنی اســت. بــه نظــر می رســد 
ــای  ــد پژوهش ه ــوا الزم باش ــن نج ــای ای ــناختن نواه ــرای ش ب
ــای  ــخیص گروه ه ــک و تش ــدف تفکی ــا ه ــر ب ــی هدفمندت میدان
اجتماعــی متفــاوت بــا مقصدهــای مختلــف صــورت گیــرد. 
هرچنــد صــدای ســاز ایــن پیــاده روی مــوزون و دل نشــین اســت 
ــش  ــا نق ــود، ام ــه می ش ــین )ع( نواخت ــای حس ــط نفس ه و توس
ایــن ســاز را دل هــای ســوخته  حســینی از گوشــه های دنیــا بــازی 
ــد  ــن می توان ــده  اربعی ــه پدی ــه ها ب ــن گوش ــگاه از ای ــد. ن می کن
ــداد را  ــن روی ــاری در ای ــت ج ــتر معنوی ــناخت بیش ــات ش موجب

ــم ســازد. فراه

ویژه نامه
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