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چکیده | درک رويدادهاي گردشــگري به بررســي هاي زمينهاي وابسته است ،به خصوص زماني که رويداد
مورد بررســي از جنس اعتقادي و معنوي باشد .اربعين حسيني يکي از رويدادهاي خاص و ريشهدار اسالمي
اســت که در سالهاي اخير مورد توجه ويژة پژوهشــگران قرار گرفته است .پيادهروي و سختيهاي راه براي
رســيدن به يک مقصد مشترک ،مفاهيم خاصي را توليد کرده است که تنها با تفسيرگري و ورود به آن قابل
درک اســت .اين پژوهش کيفي که با اســتفاده از  ۳۸مصاحبه ،مشاهده و بررسي اسناد صورت گرفته است.
براي رســيدن به اشــباع نظري مصاحبه به صورت گلوله برفي صورت گرفت .همزادپنداري ،حس امنيت در
عين ناامني ،مهماننوازيهاي صادقانه ،تجربۀ عشــقي داوطلبانه و نهايتاً عشق دوطرفۀ ميزبان و ميهمان به
سيدالشــهدا (ع) ،مؤلفههاي درک معنوي زائران را شکل ميدهند .اربعين يک پديدۀ هلوگرافيک است که از
هر زاويه به آن نگاه شــود ،جلوهاي خاص از معنويت را در خود دارد .منظر معنوي اين پيادهروي را ميتوان
مجموعهاي از دريافتها و احساســاتي دانست که ترکيبي است از محيط پيادهروي ،خاطرات نقلشده از امام
حسين (ع) ،انگيزههاي فردي زائرين و اتفاقات جاري در مسير پيادهروي.
واژگان کلیدی | پیادهروی اربعین ،منظر معنوی ،اربعین حسینی ،امام حسین (ع).

مقدمه | گردشــگری بیش از آنکه یک اقدام مادی باشــد ،ریشه
در معنویــات دارد .تجربه هرچند در قالب ســفر رخ میدهد ،اما
با احســاس و عواطف انسانها شــکل میگیرد .بنابراین میتوان
گردشــگری را مقولهای عینی -ذهنی دانست که با توجه به ظرف
ادراکی تجربهکننده ،کشــف و درک میشــود .زیارت به عنوان
اولین و بستر ایجاد گردشگری توسط محققان معرفی شده است.
زیارت با نیت مذهبی و گرایشهای دینی همواره با ســختیها و
مشکالت زیادی همراه بوده است .ترکیب این سختیها با آرزوها
و نیات معنوی باعث شده تا تجربۀ متفاوت و متمایزی خلق شود.
پیادهروی اربعین یک اقدام نمادین و معنایی اســت که در جهت
*Mohammad_javad106@hotmail.com
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احیاء و یادآوری پیام شــهدای کربال ،همهساله در چهلم شهادت
امام سوم شیعیان در مســیرهای مشخص به سمت کربال صورت
میگیرد .هرچنــد نامالیمات امنیتی ســالهای اخیر ،بار فکری
زیادی برای زائران و خانوادههای آنها ایجاد کرده اســت ،اما میل
به تجربۀ این پیادهروی در زائران کم نشــده است .به بیانی اجبار
و الزام یا عالقۀ دینی موضوع کشــشپذیری تقاضا برای ســفر را
کمتــر میکند و الگــوی رفتاری زائــران از منحنیهای عرضه و
تقاضای نرمال خارج میشود (دویر.)1394 ،
ســوگواری به عنوان عملی مشروع و پذیرفتهشده در اسالم ،مجاز
و بصیرت بخش اســت و قدمتی دیریــن دارد و نمونههایی مثل
ســوگواری یعقوب برای پســرش یوسف در داســتانهای دینی
نقلشــده اســت (صنعتی .)1390 ،پیادهروی اربعین حســینی

منظرمعنوی رویداد پیادهروی اربعین حسینی | محمدجواد درودیان
نوعی ســوگواری اســت که روایت مظلومیــت خاندانی پاک در
مقابل گروهــی از ناپاکان را نقل قول میکنــد .هرچند این نقل
قول در مســیر تاریخ به واســطه تفاوتهای فرهنگی و تجربیات
معنوی خردهفرهنگها تحت تغییر قرار گرفته اســت ،اما ریشــه
آن همچنــان ثابــت و بیتغییر مانده اســت .پیــادهروی اربعین
شــامل جمعیتی غیــر همگن و کام ً
ال متفاوت اســت که در یک
نقطه فصل مشــترک دارند و آن ،دوست داشــتن جمعیتی پاک
و مظلوم اســت .این تنوع و تفاوتهای 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 پیادهروی عظیم شــرکت میکنند ،چگونه اســت؟ لذا
این مطالعه در راستای کشــف و تبیین درک معنوی گردشگران
پیادهروی اربعین با اســتفاده از دادههای میدانی و زمینه است تا
نمایی نسبتاً جامع و کامل از مقولهای تکهتکه و هلوگرافیک ارائه
دهد .در ادامــه مبانی نظری ،روششناســی و یافتههای تحقیق
ارائه میشــود و نهایتاً به جمعبندی ختم خواهد شد.

مبانی نظری

منظر معنوی گردشگری

گردشــگری مذهبی و زیارتی یکی از اولین گونههای گردشگری
اســت .طبق آمار در سال ،حدود  300میلیون زائر در اقصی نقاط
جهان به سیاحت میپردازند که  29میلیون نفر از آنها را گردشگران
مذهبی بینالمللی تشکیل میدهند .زیارت  ،جشنهای مذهبی ،
اعتکاف و  ...از مصداقهای اینگونه از گردشــگری است که یافتن
معنــا در آن هم به صورت قلبی و هــم به صورت محیطی ممکن
است (.)Jamal & Robinson, 2011: 237
در قرآن کریم ( ســورۀ حج  ) 46اشاره شده که «آیا در این زمین
سیر نکردهاند تا برای آنها دلهایی پیدا شود که بدان بیندیشند یا
گوشهایی که بدان بشنوند؟! زیرا در حقیقت چشمهای ظاهر کور
نمیشود ولیکن دلهایی که در میان سینههاست کور میگردد»،
(تصویر  .)۱این اشــاره تأکید بــر بعد معنوی و عمیقی دارد که از
ماهیت ســفر حاصل میشــود .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 میشود و انسان دریافتهای

تصویر  :۱مراسم حج .مأخذ  :خبرگزاری مهر.
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زیادی را تجربــه میکند .پیداکردن جهانبینــی و نیز باال رفتن
سطح تعقل جز با ترک خانه و سفر کردن به دست نمیآید 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 نمیتوان آنها را یکسان دانست
(ایمانیخوشخو ،پورجم علویجه و نادعلیپور .)1394 ،دینداری،
مانند معنویت به چتر تشبیه شده است که به اعتقادات و سنتها
قابل ترجمه است .درحالیکه اساساً دین یک زیرشاخه از معنویت
است ،تولید معنا در ســفر یکی از سادهترین کارکردهای دینی و
غیردینی گردشــگری است ( )Tribe, 2009حضور در رویدادها با
انگیزههای متفاوتی مثل اجتماعی شدن ،با اعضای خانواده بودن،
تجربههــای جدید و ...همراه بوده اســت (همایون و بد.)1394 ،
بنابراین انگیزههای متفاوت میتواند معانی متفاوتی را تولید کند.
یافتــن معنا بیــش از آنکه نیازمند ابزار خاصی باشــد ،به توجه و
تعمق نیاز دارد .این توجه میتواند از درون فرد تحریک شــود یا
از طریق محیط ،زمینهســازی شود .شــرکت در رویداد مذهبی و
غیر مذهبی موجب میشــود 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 داســتانهای آن را تفســیری
و تحلیلــی منتقــل کنــد ،کیفیــت معنــا در گردشــگری را تعریــف
میکنــد .بنابرایــن معنــا ،بخشــی از گردشــگری اســت کــه
بــرای بــه دســت آوردن آن بایــد زمینهســازی ،داستانســازی،
روایتپــردازی و تفســیر و تحلیــل را بــه کار گرفــت .منظــر
معنــوی یــک ســفر همــان ادراکات ،احساســات و برداش ـتهای
معنــوی اســت کــه گردشــگران بــه طــور متفــاوت دریافــت
میکننــد .ایــن منظــر از فــردی بــه فــرد دیگــر و از شــرایطی
بــه شــرایط دیگــر متفــاوت اســت ،امــا میتــوان 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 چهلســالگی ،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 اســامی بیان
مــیدارد (پاکنیا .)1383 ،در اینجا به اختصــار به چند نمونه از
این موارد اشاره میشود:
 پیامبر (ص) در ســفارشهایش به ابوذر غفارى به جایگاه واالىمؤمن در جهان اشارهکرده و فرموده است« :اى ابوذر! هنگامیکه
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مؤمنــى از دنیا میرود ،زمین تا چهل روز بــراى فقدان او گریان و
عزادار اســت» (طبرســی .)465 :1370 ،ممکن است منشأ فراگیر
شدن مجالس چهلم براى اموات مؤمنین همین روایت نبوى باشد
درحالیکه موضوعی شرعی به حساب نمیآید.
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 میسازد
(تقوی)۲۲ :1368 ،
 امام حسن عسکری (ع) میفرمایند  :نشانههای مؤمن پنج چیزاســت :پنجاه رکعت نماز ،زیارت اربعین ،انگشــتر به دست راست
کردن ،جبین را در ســجده بر خاک گذاردن و بلند گفتن بسماهلل
الرحمــن الرحیم در نماز .که این روایت خــود از مهمترین دلیل
بزرگداشت اربعین است (ابن طاووس.)1376،
در میان شــیعیان ،اربعین امام حســین از ارزش و اعتبار خاصی
برخوردار اســت .صاحبنظران و علمای شیعه بر این باورند مبنای
تاریخی این روز ورود اســرای واقعه کربال به این شــهر در ســال
 61هجری و دفن ســر مبارک امام در کنار پیکرشــان است .عده
دیگری از علما نیز بر این باورند مبنای بزرگداشــت این روز ورود
جابربنعبداهلل 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  62هجری صورت گرفته اســت و  ،...امــا هر دو گروه
استدالالتی را برای اثبات حرف خود میآورند.
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  .همانطور 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
بیتالمقدس برود (همایون و بد)1395 ،؛ (تصویر .)۲
در دین اســام نیز زیارت با پای پیاده ،ســفارش شده و از آن به
فعلی مثبت یاد شــده است .از نقلهای تاریخی اینگونه به دست
میآید 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 حکومتهای متفاوت،
این تشــرفها با سختیها و مشــکالتی همراه بوده است .حاکمان
حکومتهای شــیعی مانند حکومت آلبویه ،به این ســنت حسنه
اقدام کرده و سعی در تبلیغ آن بین شیعیان داشتهاند .بنا به نوشتۀ
جاللالدوله (ابنجوزی ،)1379 ،یکــی از نوادگان عضدالدوله ،در
ســال  ۴۳۱ه .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.

منظرمعنوی رویداد پیادهروی اربعین حسینی | محمدجواد درودیان
در زمــان حکومــت صفویــه نیــز اهتمــام بســیاری بــر زیــارت
بــا پــای پیــاده صــورت گرفتــه اســت .شــاه عبــاس صفــوی
و علمــای بــزرگ ایــن عصــر همچــون شــیخ بهایــی ،بــرای
رواج فرهنــگ زیــارت در بیــن مــردم ،از اصفهــان عــزم مشــهد
کــرده و بــا پــای پیــاده بــه زیــارت امامرضــا(ع) رفتنــد.

علمــا و مراجع تقلید حــوزۀ علمیۀ نجف نیز ،به تأســی از ائمۀ
اطهار(ع) ،اهتمام زیادی به این ســنت حسنه داشتهاند .به طور
مثال میتوان به کاروان بزرگ آیتاهلل ســیدمحمد شــاهرودی
اشــاره کرد که زبانزد همگان بود (همان )175 :یا عالمۀ امینی
مؤلف کتاب «الغدیر» یکی دیگر از شخصیتهای برجستۀ حوزۀ
علمیۀ نجف که به طور مرتب ،در این مراســم شــرکت میکرد
(لطفی.)40:1379 ،
نقلشــده کــه زیــارت کربــا بــا پــای پیــاده ،تــا زمــان
مرحــوم شــیخ انصــاری مرســوم بــوده امــا در برهـهای از زمــان
بــه ورطــۀ فراموشــی ســپرده میشــود و توســط میرزاحســین
نــوری دوبــاره احیــا میشــود .بــه تدریــج پیــادهروی نجــف تــا
کربــا در عــراق گســترش بیشــتر پیــدا کــرد و مــردم از ســایر
شــهرهای عــراق بــه ســمت کربــای معلــی میآمدنــد.
نگاهــی بــه پیشــینۀ برگــزاری پیــادهروی اربعیــن در تاریــخ
عــراق نشــاندهندۀ تضــادی همیشــگی میــان حاکمیــت
سیاســی و اقلیــت دینــی شــیعه اســت و در گــذر ایــن ســالها

ســنگاندازیها و حــوادث دردناکــی در راه ایــن مســیر
اتفــاق افتــاده اســت .بــرای نمونــه میتــوان بــه حادثــۀ ســال
 1397قمــری اشــاره کــرد .در ایــن ســال زائــران از مدتهــا
پیــش بــرای بهرهبرداریهــای تبلیغــی و سیاســی بــر ضــد
حکومــت طاغوتــی عــراق ،برنامهریزیهــای زیــادی کــرده
بودنــد ،حکومــت عــراق بــا خشــونت زیــاد ،راهپیمایــان را در
طــول راه ،بــه گلولــه بســتند .بهطوریکــه از ایــن حادثــه بــه
عنــوان اربعیــن خونیــن یــاد میشــود.
این واقعه ،به صورت پیاپی در ســالهای 1396 ،1395 ،1390
قمری نیز اتفاق افتاده بود اما حرکت گســترده ســال 1397ق.
بیسابقه بوده (محدثی .) 45 :1389 ،صدام در دوران حاکمیت
بیش از سیســالۀ خود ،همۀ مراســم عــزاداری اهلبیت(ع) را
تعطیل کرد ،اما پــس از نابودی حکومتش ،بغضهای فروخوردة
چندینساله سر باز کرد و انفجاری از حضور شیعیان در حرمین
شریفین رخ داد.
از دیگــر نــکات ایــن همایــش بــزرگ بــاور عمیــق مذهبی
شــرکتکنندگان و دستاندرکاران اســت؛ به طوری که با توجه
به افزایش حمالت تروریســتی در سالهای اخیر و تهدیدات آنها
به بمبگذاری در طول مســیر ،نهتنهــا از حجم تقاضا برای این
سفر کاسته نشــده ،بلکه هرساله شاهد جمعیت بیشتری در این
پیادهروی هســتیم؛ در حالیکه ترس از امنیــت از عوامل مهم
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ویژهنامه
کاهش تقاضای گردشگری است (همایون و بد.)1394،
طبــق آمارهــای رســمی تعــداد زائــران بــارگاه ملکوتــی
امامحســین(ع) در ســالهای  2010و  2011بیــن  10تــا 14
میلیــون نفــر بــوده اســت .آمارهــای مراکــز مختلــف گویــای آن
اســت کــه مراســم زیــارت اربعیــن ســال  2016کــه بــا حضــور
بیــش از  20میلیــون نفــر برگــزار شــد ،بزرگتریــن تجمــع
بشــری در جهــان بــوده اســت .همچنیــن هــر ســال ،خیــل
عظیمــی از پیــروان ســایر ادیــان از جملــه مســیحیت نیــز
بــه همــراه هیئتهــای عــزاداری بــرای شــرکت در مراســم
اربعیــن ســرور ســاالر شــهیدان وارد کربــا میشــوند.
بــر ایــن اســاس ،بزرگتریــن همایــش انســانی دنیــا در اختیــار
شــیعیان اســت؛ درحالیکــه کنگــرۀ عظیــم حــج هــر ســال بــا
حضــور حداکثــر  ۴میلیــون مســلمان برگــزار میشــود .بــه
ایــن ترتیــب ،حــج حســینیان در کربــا ،ســعی بیــن صفــا و
مــروۀ آنهــا در بیــن الحرمیــن و لبــاس احــرام آنهــا ،لبــاس
عــزای سیدالشهداســت.

اما ممکن اســت این پرســش به ذهن بیاید که علت پیاده رفتن
و تحمل ســختیهای گوناگون در این مســیر چیست؟ در ادامه
روایتی از امام صادق(ع) بیان میکنیم که به خوبی زوایای پنهان
این موضوع را آشکار میسازد .امامصادق(ع) دربارۀ ثواب زیارت
امامحســین(ع) با پای پیاده میفرماید« :کسى که با پای پیاده
به زیارت امامحسین(ع) برود ،خداوند به هر قدمى که برمىدارد
یک حســنه برایش نوشته و یک گناه از او محو مىفرماید و یک
درجه مرتبهاش را بــاال مىبرد ،وقتى به زیارت رفت ،حق تعالى
دو فرشــته را موکل او مىفرماید که آنچه خیر از دهان او خارج
میشــود را نوشته و آنچه شــر و بد اســت را ننویسند و وقتى
برگشت به وى مىگویند :به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم
نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید» (قمی: 1377 ،
 .)۱۳۴همچنین این پیادهرفتن 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.

رو ششناسی

ایــن مطالعۀ کیفی و بنیادین ،در برنامۀ پیادهروی اربعین ســال
 1395با اســتفاده از مصاحبه ،مشاهده و بررسی فیلمها صورت
گرفت .محقق ایــن پژوهش به عنوان مشــاهدهگر و مداخلهگر
فعال در این رویداد حضور پیدا کرد و با اســتفاده از مصاحبه و
مشاهدۀ اقدام به گردآوری نظری داده نمود .برای خالصهسازی
مصاحبهها از روش کدگذاری اســتفاده شــد کــه زمینۀ تجزیۀ
دادههای تحقیق بــه واحدهای قابل تفســیر و ارتباط را فراهم
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میسازد (ابوالمعالیحسینی .)1390 ،ســؤال اصلی تحقیق این
بود که حــس و حال معنوی در برنامۀ اربعین چیســت؟ ،لذا از
طریق مصاحبههای باز این امکان به پاســخدهندگان داده شــد
تــا حال و هوای خود را توصیف کنند .از این جهت که رســیدن
به اشباع نظری یا عدماضافهشــدن مفاهیم جدید به تحقیق مد
نظــر قرار گرفت (خاکی )1392 ،تعداد مصاحبهشــوندهها کام ً
ال
نامشخص و وابسته به توســعۀ تحقیق تعریف شد .بنابراین پس
از  38مصاحبه مفهوم مدنظر کشــف شــد ،اما به واسطۀ فرصت
زمانــی و امکان مصاحبههای 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 استفادهشده توسط
پاســخدهندگان برای کدگذاری استفاده شــود .آنچه در انتهای
کدگذاری مدنظر بود ،داشــتن ارتباط و پیوســتگی بین کدهای
انتخابی و ادغــام آنها تا مرحلهای بود کــه کدهای بیارتباط و
بیاهمیت از تحقیق حذف شــوند .نتیجــۀ مطلوب این پژوهش
رســیدن به چارچوب مفهومی است که بتواند حال و هوای قابل
درک در اربعیــن را به واژههایی ســادهتر و قابللمستر ترجمه
کند.


یافتهها

الف :حس امنیت در اوج ناامنی

حــس امنیــت یکــی از مهمتریــن ارکان گردشــگری اســت
کــه در صــورت فقــدان آن ،گردشــگران مقاصــد دیگــر
را انتخــاب خواهنــد کــرد .حــس امنیــت از خــود امنیــت
مهمتــر اســت .چراکــه گردشــگران بــر اســاس حــس خــود
نســبت بــه واقعیتهــای عینــی تصمیمگیــری میکننــد.
حضــور داعــش در عــراق و ســوریه و ناامنیهــای مکــرر
منطقــۀ خاورمیانــه ،بســتر اولیــۀ جــذب گردشــگر را بــا
مشــکل روبــرو کــرده اســت .امــا آنچــه در پیــادهروی اربعیــن
مــورد توجــه اســت ،گرایــش بیشازپیــش زائریــن بــه تجربــۀ
معنــوی ســفر اربعیــن بــدون توجــه بــه وضعیــت امنیتــی
اســت .در همیــن رابطــه صحبتهــای ایــن زائــر عراقــی
نســبت بــه امنیــت مســیر جالــب توجــه اســت.

«ایــن جمعیــت زیــاد از  1400ســال پیــش همــواره زیــارت
اربعیــن را پیــاده انجــام داد هانــد .در زمــان متــوکل مچشــان
را قطــع میکردنــد ،از آنهــا پــول میگرفتنــد  ،از هــر 10
زائــر یکــی را میکشــتند ،ولــی بــاز مــردم میرفتنــد .در
زمــان حکومــت صــدام ژنرا لهــای بعثــی در راه کمیــن کــرده
و شــکنجه ،زندانــی و تهدیدهــای ناموســی میکردنــد ولــی
مــردم میآمد هانــد  .آیــا ایــن معجــزه نیســت؟».

بــه نظــر میرســد در اینجــا بنیانهــای اولیــۀ اســتقرار
گردشــگری بــا ســؤال روبــهرو شــده اســت .گردشــگری کــه
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تــا بــه حــال وابســته بــه ابعــاد سـهگانۀ مقــدس آب ،خــوراک
و محــل اقامــت بــود ،بــا مؤلفــۀ غیرمــادی «عشــق» جــور
دیگــری رفتــار میکنــد .عشــقی کــه جــای خالــی امنیــت را
هــم پــر میکنــد .کشتهشــدن در مســیر ســفر چیــزی در
حــد شــهادت در مســیر حســین(ع) را تداعــی خواهــد کــرد.
بنابرایــن ناامنــی بیشــتر بــا حــس نزدیکــی و صمیمیــت
بیشــتر بــا امــام حســین (ع) همــراه اســت.

بــا اســیران کربــا و نشــا ندادن عشــق بیحدوحصــر خــود
بــه سیدالشــهدا(ع ) مرهمــی معنــوی بــر دل خــود بگذارنــد.
درک ســختی ســفر ،شــیرین اســت .چراکــه بــه ســفری
تاریخــی و پرخاطــره از حســین و یارانــش متصــل شــده
اســت.

ج :مهما ننوازی رقابتی

صحبتهــای 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  :پیاد هرفتن با این پا برایت ســخت نیســت؟ دختر ( :بدون مکث) نه  ...نه  ...خســته نمیشــم .برایامام حســین حتی ســوار ماشین هم نمیشم.
بــه نظــر میرســد واژۀ تهدیــد یــا خطــر بــرای زائــران
حســینی ،موضوعــی تعریــف نشــده اســت ،چــون آنهــا بــه
موالیــی اقتــدا کردهانــد کــه از جــان و مــال خــود گذشــت
و بــر علیــه ظالــم قیــام کــرد .شــاید هــم تهدیــد و خطــر
در مســیر زیــارت ،بخشــی از جذابیتهــای تجربــۀ حســینی
ســفر اســت .نمیتــوان گفــت کــه حــس ناامنــی را کســی
درک نمیکنــد ،امــا ایــن حــس در فضایــی از معانــی
شــهادت و گذشــت ،جــور دیگــری درک میشــود.

در مســیر و انتهــای مســیر پیــاد هروی اربعیــن بــدون شــک
بایــد بــه امکانــات رفاهــی و نیازهــای زائریــن نیــز پاســخ داده
شــود .موکبهــا بــه عنــوان بهتریــن مــکان بــرای پاســخگویی
بــه نیازهــای زائریــن ایــن مهــم را فراهــم میســازند و
درواقــع تعامــل خــدام بــا زوار ،مفهــوم زیبایــی بــه نــام نظــام
حبــی در روابــط انســانی را بــه وجــود م ـیآورد؛ نظامــی کــه
در آن ،میهمانهــای پیــاده ،مهمانهــای حســیناند و هــر
آنچــه از عشــق و محبــت بــه حســین(ع) در دل آنهــا جــاری
اســت ،در ایــن مهما ننــوازی خالصانــه نمــود پیــدا میکنــد.

ب :همزادپنداری سختی مسیر

آنهــا بــه محــض پیداکــردن زائــر ،تمــام امکانــات خــود را
در اختیــار وی قــرار میدهنــد و تمامــی آنچــه در تــوان
دارنــد بــرای او انجــام میدهنــد .جالــب اینجاســت کــه
ایــن حکایــت رنــگ و بــوی رقابــت بــه خــود گرفتــه اســت
و خادمیــن بــرای پیداکــردن زائــر و نشــاندادن خلــوص
خــود ،رقابــت بســیار تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد .در
اینجــا توانگــری مالــی ،عنصــری تعیینکننــده و مؤثــر در
مهماننــوازی نیســت و خادمیــن بــا ســرمایۀ عشــق بــه
حســین(ع) از ارتباطــات خانوادگــی ،همســایهها و نســیه
خریدکــردن ،زمینــۀ دسترســی بــه تمامــی نیازهــای زائریــن
را فراهــم میســازند و ایــن همــان حــس مهماننــوازی
میزبــان نســبت بــه مهمــان اســت کــه در گونههــای
مختلــف گردشــگری بــه اشــکال معنــوی و مــادی بــه چشــم
میخــورد.

درک ســختیهای تجربــۀ معنــوی اربعیــن ،تنهــا لمسکــردن
و تحملکــردن نیســت ،بلکــه نوعــی همزادپنــداری در خــود
دارد .حــال و احــواالت درونــی زائریــن بــا ایــن ســختیها
و دشــوار یها درگیــر میشــود .ایــن درگیــری بــرای آنهــا
تولیــد معنــا میکنــد و ایــن معانــی در یــک راســتا قــرار
میگیــرد .ســختیهای امــام حســین بــرای احیــای دیــن
اســام بــا ســختیهای ســفر همــراه و همــگام میشــود.
مســافر در هــر لحظــه خــود را در میــدان دیدهنشــدۀ ســفر
کاروان کربــا میبینــد .بــه گفتــۀ یکــی از مصاحبهشــوند هها
ایــن ســفر ... « ،یــک ســفر معنــوی اســت .ایــن بــه نمایــش
گذاشــتن عشــق اســت و وقتــی عشــق هســت ،ســختی و
ناراحتــی جســمی هیــچ اهمیتــی نــدارد!».
او در پاســخ بــه چرایــی نپوشــیدن کفــش گفــت« :بــه خاطــر
رنجــی کــه آنهــا تحمــل کردنــد .هیــچ رنجــی قابــل مقایســه
بــا آن نیســت!».
مشــاهدات نشــان میدهــد ســختی و مشــکالت مســیر
پیــاد هروی نهتنهــا باعــث راندهشــدن مــردم از ایــن مســیر
نشــده ،بلکــه بســیاری از افــراد ســعی دارنــد تــا بــا هـمدردی

بــه طــور مثــال پیرزنــی کــه از لحــاظ مالــی هــم قــوی بــه
نظــر نمیرســید ،در مســیر زائــران حســینی ،التما سکنــان
بــه دنبــال مهمــان بــود تــا بــرای پذیرایــی بــه خانــۀ خــود
بیــاورد .حر فهــای وی اینگونــه بــود« :هنــوز زوار گیــرم
نیامــده  .بعضــی روزهــا زوار گیــرم میآیــد ،بعضــی روزهــا
هــم نــه .زائریــن ! بــه خاطــر امــام حســین بیایــد منــزل مــن
اســتراحت کنیــد».

مهماننــوازی در ایــن ایــام ،چیــزی اســت کــه نــه فقــط در
موکبهــا ،بلکــه بیــن زائریــن نیــز مشــاهده میشــود .زائریــن
بــا حســی مشــترک نســبت بــه امــام حســین ،بــه یکدیگــر
کمــک میکننــد .همگــی نســبت بــه محیــط ،نســبت بــه
اتفاقــات و نســبت بــه لحظهلحظــۀ ســفر حــس مســئولیت
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ویژهنامه
دارنــد و بــدون وجــود هیــچ نســبت و رابط ـهای بــه یکدیگــر
رســیدگی میکننــد .ایــن یعنــی حــس مهماننــوازی مهمــان
نســبت بــه مهمــان کــه در گونههــای مختلــف گردشــگری
بــه ایــن ســادگیها قابــل مشــاهده نیســت.

د :داوطلبانهبودن عشق به حسین

هرســاله افــراد زیــادی از اقصــی نقــاط جهــان خــود را بــه
ایــن همایــش بــزرگ میرســانند .افــرادی کــه هریــک بــا
نیــت و علــت خاصــی در ایــن جمــع حضــور پیــدا میکننــد.

یکــی از مســافران کــه زائــر ایرانــی جوانــی اســت ،میگویــد:
«داشــتم بــه ایــن فکــر میکــردم چــی میتونــه اینهــا رو
بکشــونه بیــاره اونجــا .از ایــن لحــاظ کــه بگیــم مث ـ ً
ا بهتــون
جایــزه مــیدن .هیچــی .بــه نظــرم هیــچ قدرتــی نمیتونــه
یــه نفــر رو بکشــونه ســه روز کــه یــک مســیرو طــی کنــه؛
فقــط امــام حســین(ع)».

مــرد جــوان ایران ـیای از ورامیــن میگویــد« :مــن در ورامیــن
صــد متــر راه بــرم خســته میشــم .یــه جــوری جذبمــون
میکنــه امــام حســین و عشــقش کــه واقعــاً دوســت نــدارم
بایســتم ،فقــط دوســت دارم بــرم» .زائــر جــوان ســوری اذعــان
دارد« :شــوق رســیدن بــه امامحســین(ع) باعــث میشــود
هرچیــزی را فرامــوش کنــی .هیــچ نــوع انفجــاری برایــت
مهــم نیســت .همیــن کــه بــه نزدیکیهــای کربــا میرســی
نــور و معنویتــی را مشــاهده میکنــی و احســاس میکنــی
کــه چیــزی تــو را جــذب میکنــد و دوســت داری بــه طرفــش
بــروی ،آنــگاه دیگــر هیچچیــز را احســاس نمیکنــی نــه درد
پــا ار و نــه درد کمــر را .»...

زائرجــوان اســترالیایی اذعــان دارد« :دلیــل اینکــه مــا
اآلن در مســیر هســتیم امامحســین(ع) اســت .خــود مــن
میتوانســتم اآلن در ســیدنی مشــغول خوشگذرانــی باشــم
بــه جــای اینکــه اینجــا باشــم .امامحســین(ع) هماننــد یــک
آهنرباســت و مــا هــم مثــل برادههــای آهــن هســتیم کــه
بــه ســمت او جذبشــدهایم و مقاومــت هــم نمیتوانیــم
بکنیــم» .او ادامــه میدهــد« :انــگار نیرویــی تــو را بــه ســمت
او میکشــد و تــو تــوان مانــدن نــداری .واقعــاً نمیشــود
توصیــف کــرد».

آنچــه مســلم اســت ،ماهیــت داوطلبانهبــودن برنامــۀ
پیــادهروی و در کنــار هــم قرارگرفتــن افــرادی متفــاوت بــا
نیتــی مشــابه ،فضــای معنــوی خاصــی را ایجــاد کــرده اســت.
ایــن داوطلبانهبــودن عشــق بــه امــام و کشــش بســیار زیــاد
معنایــی آموزههــای حســین(ع) باعــث شــده تــا حــال معنــوی
عمومــی در مســیر پیــادهروی حــس شــود کــه شــاید در هیــچ
مســیر دیگــری قابــل درک نیســت.
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و :عشــق دوطرفۀ میزبان و میهمان به حسین(ع)

مســتندات نشــان میدهــد بــا توجــه بــه حــوادث پیشآمــده
در حــج ســال 1394و نیــز مشــکالتی کــه حاکمــان ســعودی
بــرای زوار بیـتاهلل الحــرام پیــش آوردهانــد ،اســتقبال از ســفر
اربعیــن سیدالشــهدا (ع) بیشــتر شــده اســت .همانطــور
کــه شــاهد هســتیم هرســاله جمعیتــی چنــد برابــر از کنگــره
عظیــم حــج بــه کربــا میآیــد.
امــا ایــن شــرایط مقطعــی صرف ـاً بهان ـهای اســت بــرای ایجــاد
تجربــه در گردشــگرانی کــه بــه ســمت کربــا هدایـت شــدهاند؛
زائرینــی کــه بــا توجــه بــه تجربههــای قبلــی فرصــت مقایســه
و تطبیــق تجربیــات خــود را پیــدا میکننــد .بــه طــور مثــال
زائــر مســلمان انگلیســی  40ســالهای میگویــد« :مــن 13
بــار در اربعیــن بــه کربــا آمــدهام و تقریبـاً بــه زیــارت تمامــی
مکانهــای زیارتــی نیــز رفت ـهام ،امــا حــس ویــژهای در اینجــا
دارم کــه در مکــه نــدارم .کربــا بهتــر از مکــه اســت».

آنچــه تنهــا عنصــر شــکلگیری ایــن حــس و حــال متمایــز
بــا ســایر اماکــن مقــدس اســت ،وجــود حــس عشــق و عبــادت
دوطرفــۀ میهمانهــا و میزبانهــا بــه حســین اســت .عمــ ً
ا
دو طــرف اقداماتــی انجــام میدهنــد کــه از نظــر جامعــۀ
خــود ،نوعــی عبــادت و زیــارت اســت .میهمــان بــه پیــادهروی
و میزبــان بــه رســیدگی بــه عاشــقان حســین و در ایــن
میــان یــک تقابــل معنــوی در حــال رخدادن اســت .هــر دو
گــروه خادمــان یــک نفــر هســتند و ایــن نفــر واســط محبــت
و عش ـقورزی بیــن ایــن دو گــروه از خادمــان اســت .زائــر در
طلــب رســیدن بــه یــار در مســیر اســت و ســاکنین مســیر
بــه دنبــال خدمترســانی بــه همراهــان حســین در زمانــی
غیــر از حســین(ع) در واقــع دو طــرف ســعی در راضــی و
خشــنودکردن یکدیگــر دارنــد.

ه) تجربۀ ســفری متفاوت برای همۀ افراد

برخــی از زائریــن بــدون نیــات معنــوی ،صرفــاً بــرای
تجربهکــردن ایــن پیــادهروی عظیــم بــه ایــن میــدان پــا
میگذارنــد .بنابرایــن کنجــکاوی آنهــا عاملــی بــرای تجربــۀ
ســفر و تمــاس بــه گروهــی ناهمگــون ولــی دارای هدفــی
مشــترک اســت.

در ادامــۀ صحبتهــای فــردی کــه بــرای اولینبــار ایــن
گردهمایــی را تجربــه میکننــد ،مطــرح میشــود« :مــن
بــار اولیــه کــه اومــدم کربــا .خاطراتــی کــه دوســتام بــرام
تعریــف کــردن از ایــن پیــادهروی و مهموننــوازی مــردم،
جذبــم کــرد کــه بیــام و تجربــه کنــم».

ایــن تفــاوت چیــزی اســت که بــه عنــوان جاذبــه ،موجــب جلب
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نظــر مخاطبــان مشــاهدهکننده میشــود و تجربــۀ متفاوتــی
بــرای آنهــا ایجــاد میکنــد .کســی کــه تــا بــه حــال از معانــی
واژههایــی مثــل شــهادت ،گذشــت از خانــواده و فداشــدن در
راه خــدا شــناختی نداشــته اســت ،در ایــن فرصــت بــه خوبــی
آن را لمــس میکنــد .یکــی از مصاحبهشــوندهها میگویــد:
«وقتــی فالورهــای یکــی تــا ایــن حــد خــاص و ازخودگذشــته
هســتن ،خــودش چــی میتونــه باشــه؟ مــن تــا قبــل ایــن
ســفر حســین رو نمیشــناختم ولــی تــوی ایــن ســفر فهمیــدم
کــه موجــودی عجیــب و متفــاوت اســت .ســفری کــه مــن
تجربــه کــردم بــا همــۀ ســفرهام متفــاوت بــود».

بحث و بررسی

دســتهبندی و ادغــام مفاهیمی که در توصیــف درک معنا در
پیادهروی اربعین انجام گرفت منجر به ســاخت این مفهوم شد
(جدول .)۱
منظــر معنــوی پیــادهروی اربعیــن از نــوع همزادپنــداری،
امنیــت قلبــی درکشــده ،مهماننــوازی غیــر منفعتطلبانــه،
رابطــۀ داوطلبانــه و قلبــی ،تجربــۀ ســفری متفــاوت بــرای
همــۀ افــراد و نهایتــاً عشــق دوطرفــۀ میزبــان و میهمــان بــه
امــام حســین (ع) اســت ،کــه نمــودی عینــی ،عینی-ذهنــی
و ذهنــی از ارزشهــای آزادگــی ،تحمــل و گذشــت بــرای
دیگــران اســت.

نتیجهگیری

منظــر معنــوی اربعیــن مقولــهای پیچیــده از ذهنیــات و
عینیات-ذهنیــات اســت کــه بــه ماهیــت تجربــه آن شــکلی
چندالیــه داده اســت .حــس عاشــقی و بــاز زندهســازی صحن ـه
عاشــقی در فعالیتــی ســخت و پرخطــر موجــب شــده تــا
زائریــن در لحظهلحظــه پیــادهروی ،تجربیــات متمایــزی را
داشــته باشــند.

فضــای همزادپنــداری و هــم درد شــدن بــا غــم تنهــا بــودن
حســین و یارانــش در جریــان کربــا ،زائریــن را بــا انــدوه و غمی
مشــترک بــه تحمــل ســختیها فرســتاده اســت .داوطلبانــه
بــودن حضــور در ایــن برنامــه ،احســاس امنیتــی کــه ریشــه
در حــس حضــور امــام حســین در تمامــی لحظههــا دارد،
موجــب شــده تــا مهماننوازیهــای بیمثالــی جلــوه نمایــد
کــه از عشــق دو طــرف میهمــان و میزبــان بــه امــام حســین
سرچشــمه گرفتــه اســت .واقعــه عبــور کاروان باقیمانــدگان
کربــا و آوارگــی خانــواده امــام پــس از کربــا ،حــس
مظلومیــت و بیگناهــی را بــه راهپیمایــان اربعیــن داده اســت.
ایــن زائــران بــا ســختیهای ســفر قــرار دوســتی میگذارنــد
و ســختیها و مشــکالت حــس و حــال درمانگــری و قــرار
گرفتــن در جبهــه یــاران حســین را تداعــی میکنــد.
امــام حســین مثــل آهنربایــی قدرتمنــد بــه جــذب کــردن

جدول  :1حال معنوی زائرین اربعین حســینی .مأخذ  :نگارنده.
مفهوم

ابعاد

منظر معنوی
اربعین

نوع

توضیح

حس امنیت در اوج
ناامنی

ذهنی

ســفر بــرای تجرب ـهای واال بــا مفهــوم شــهادت معانــی جدیــدی ایجــاد میکنــد .امنیــت چیــزی
اســت کــه از درون دل زائریــن ایجــاد میشــود نــه از مســیر پیــادهروی.

همزادپنداری سختی
مسیر

عینی-ذهنی

کاروان امــام حســین و حضــرت زینــب ،بــا مســیر پیــادهروی اربعیــن چندبــاره متولــد میشــود
و زائریــن خــود را بــا ایــن داســتان پــر از ســختی و خطــر ،همــراه مییابنــد.

مهماننوازی رقابتی

عینی-ذهنی

مهماننــوازی از دو نــوع میزبــان بــه مهمــان و مهمــان بــه مهمــان در کلیــۀ فعالیتهــای
پیــادهروی جــاری اســت و دس ـتمایۀ رقابتــی آن بــدون هیچگونــه منفعتطلبــی همــراه اســت.

داوطلبانهبودن عشق
به حسین

عینی-ذهنی

هیــچ اجبــار خارجــی ایــن افــراد را دور هــم جمــع نکــرده اســت و ایــن پیــادهروی بــه طــور کامـ ً
ا
داوطلبانــه و خودجــوش شــکل گرفته اســت.

عشق دوطرفۀ میزبان /عینی-ذهنی
میهمان به حسین (ع)

اشــتراک بیــن دو گــروه میزبــان و مهمــان در عشــق بــه حســین اســت کــه ایــن اشــتراک در
تمامــی لحظههــای ســفر قابللمــس و قابــل دریافــت اســت.

تجربۀ سفری متفاوت ذهنی
برای همۀ افراد

تجربــه محیطــی وســیعتر از زندگــی روزمــره و فرصتــی بــرای احیــای مجــدد هــر فــرد و پیــدا
کــردن معنویــت ازدس ـترفته در راه ایــن مســیر
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ویژهنامه
برادههــای آهــن دلهــای عاشــق بیوقفــه ادامــه میدهــد و
ایــن عاشــقان بــدون مقاومــت در مقابــل ایــن کشــش بیانتهــا
بــا یکدیگــر هــم مســیر ،همــراه ،وابســته و پیوســته میشــوند.
خیلیهــا تجربــه کــردن ایــن حــس و حــال را بهان ـهای بــرای
پیــادهروی کردنــد ،امــا فضــای پیــادهروی و مســیر حرکــت،
چیــزی غیــر قابــل توصیــف و تشــبیه اســت .رفتــار دوســتانه
میزبــان بــا میهمــان جبرانــی اســت از عــدم مهماننــوازی بزرگانشــان
از حســین و خاندانــش و ایــن حــال خــوش آنهــا را از هرگونه محاســبه
اقتصــادی و منفعتطلبانــه دور کــرده اســت.

گرفتــار شــدن در اینجــا بــه معنــای خوبــی روایــت میشــود.
گرفتــار شــدن در جاذبــ ه عشــق بــه کســی کــه بــرای احیــای
دیــن از خــود و خانــوادهاش گذشــته اســت و حــس معنــوی زائران
مثــل حــس گرفتارشــدن در حالــی اســت کــه دیگــر میلــی بــه
خــروج از آن نیســت .گرفتــاری بــه عشــقی کــه بیپایــان اســت
و از نســلی بــه نســل دیگــر از آن یــاد شــده اســت.

پیــادهروی اربعیــن نمایــی از عاشــقی بــا ســختیهایش اســت ،در
شــکلی کــه عاشــق واقعــی ســالهای پیــش بیصــدا و در تنهایــی
ســختیهایی 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 ،همقطــار بازمانــدگان اولیــه
یــا خانــوادهی او شــده اســت .معنویــت در ســفر بــه معنــای درد
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کشــیدنهای یــک معشــوق در ســوگ عاشــق اســت؛ عاشــقی
کــه هرکجــا را مینگرنــد نشــان از اوســت .معشــوقها سرگشــته
و حیــران در مســیر ،بــرای درد مشــترک بــه یکدیگــر دلــداری
میدهنــد و هــر چــه در عشــق بــه عاشــق دارنــد بــه معشــوق
میدهنــد .فضــای عاشــقان ه اربعیــن حســی از زندگــی دارد کــه از
درون شــهادت امــام حســین و یارانــش زنــده شــده اســت و ایــن
زندگــی در ســاقها و قدمهــای زائــران رنــگ میگیــرد.

انجــام مطالعــه در فضــای معنــوی اربعیــن ،درحالیکــه
جلوههــای تحقیــق گــری و اکتشــافی دارد ،نوعــی کشــف شــدن
و شــناخته شــدن معنــوی اســت .اربعیــن صدایــی اســت کــه
نســلها توســط پــدران و مــادران بــه فرزنــدان نقلشــده و
نجــوای آن از هرکجــای عالــم شــنیدنی اســت .بــه نظــر میرســد
بــرای شــناختن نواهــای ایــن نجــوا الزم باشــد پژوهشهــای
میدانــی هدفمندتــر بــا هــدف تفکیــک و تشــخیص گروههــای
اجتماعــی متفــاوت بــا مقصدهــای مختلــف صــورت گیــرد.
هرچنــد صــدای ســاز ایــن پیــادهروی مــوزون و دلنشــین اســت
و توســط نفسهــای حســین (ع) نواختــه میشــود ،امــا نقــش
ایــن ســاز را دلهــای ســوخت ه حســینی از گوشـههای دنیــا بــازی
میکنــد .نــگاه از ایــن گوشــهها بــه پدیــد ه اربعیــن میتوانــد
موجبــات شــناخت بیشــتر معنویــت جــاری در ایــن رویــداد را
فراهــم ســازد.
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