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خیر ایرانی ـ خیر عراقی
 مقایسه الگوی فعالیت های خیر دینی ایرانیان و عراقیان 

در آیین پیاده روی اربعین

آیین پیاده روی اربعین یکی از بزرگ ترین اجتماعات زیارتی ساالنه در دنیا است. از 
ویژگی های این آیین پیاده روی در کنار تجربه دینی حاصل از حضور در آن، مشارکت 
در فعالیت ها و خدمات رایگاِن داوطلبانه برای زائران است که مصداق مفهوم خیِر دینی 
است. نمودهای این فعالیت ها و مشارکت های خیر دینی، دو سپهر عراقی و ایرانی دارد. 
از یک سو، عراقیان سهم اصلی و اکثریت در خدمات به زائران را بر عهده دارند. از سوی 
دیگر همراه با توجه به افزایش تعداد زایران ایرانی، مشارکت آنان در خدمات به زائران هم 
در حال افزایش است. روش پژوهش کیفی و با استفاده از تکنیک های مصاحبه و مشاهده 
مشــارکتی با ثبت داده هایی همچون عکس، فیلم و یادداشت های میدانی بوده است. بر 
اساس یافته های پژوهش هفت نوع فعالیت خیر دینی در خدمات دهی داوطلبانه به زائران 
شناسایی شــد. نتایج پژوهش نشان می دهد که فعالیت ها و خدمات عراقیان و ایرانیان 
به رغم شباهت های کلی، شامل تفاوت های اساسی، از جمله در شیوه مدیریت و تأسیس 
موکب ها، نقش حکومت در ســازماندهی اجرایی اربعین، انگیزه های سیاسی و انقالبی 
از فعالیت های خیر دینی و میزان رقابت برای خدمت رســانی می شود. بر این اساس، 
داللت های نتایج پژوهش برای سیاســتگذارِی مناسب در نحوه مواجهه نظام حکمرانی 

با امر دینی و کنش های خیر در آیین پیاده روی اربعین مورد بحث قرار گرفته است.
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1. طرح مسئله 
آیین پیاده روی اربعین هم مانند تمامی آیین های مشابه، جلوه ای از تجربه دینی در بستِر 
»تجربه زیارت« اســت. پس از ســقوط صدام در سال 1381 در ابعادی بزرگ و جهانی از 

سر گرفته شد.
این تجربه دینِی زیارتِی در حرکت، در مسیر خود جلوه گاه و نمودی از انواع کنش های 
دینی اعم از مناســک و آیین های واجب و مستحبی است. اما در میان ابعاِد مختلف این 
تجربــه دینــی در آیین اربعین، وجه »تجربه دینِی امِر خیر« کمتر مورد توجه و بررســی 
بوده اســت. در واقع بخش مهمی از آنچه در این »آییِن در حرکت«، اتفاق می افتد، انواع 
کارهای خیری اســت که در مســیر پیاده روی به سوی کربال انجام می شود. هر کسی که 
تجربه زیارت اربعین را در کربال داشته در بازگشت به وطن حتماً روایت و خاطرات زیادی 
را از انــواع خیرات و نذورات و کمک ها و کارهای داوطلبانه »صواب« با نیِت »ثواب« برای 
اطرافیــان خود بازگو می کند که همگی به نوعی در چارچوب »امِر خیِر دینی« یا به تعبیر 

دقیق تر »احساِن دینی1« تعریف می شوند. 
در بســتر آیین بزرگ پیاده روی اربعین و فعالیت های خیر و نیکوکارِی دینی در آن، 
شــکل های نوینی از این تعامالت هم بروز و ظهور یافته اســت. آنچه هر یک از دو طرِف 
عراقی و ایرانی در پرداختن به امِر خیِر دینی در بســتر آیین اربعین انجام می دهند، هم 
به لحاظ شکل و تنوع فعالیت ها و هم از نظر معنا و تجربه شخصی می تواند متفاوت باشد. 
به بیان دیگر، از یک ســو شکل کلی، تنوع و الگوی فعالیت هایی که در دو سپهر ایرانی و 
عراقی به عنوان »تجربه خیِر دینی« در اربعین به نمایش گذارده می شــود با هم متفاوت 
است و از سوی دیگر معنا و ادراِک افراد و گروه های ایرانی و عراقی از نوع و روش فعالیت 

در این عرصه نیز با هم تفاوت دارد. 
بنابراین، مطالعه نمودهای امر خیر و تجربه خیِر دینی در هر یک از دو سوی ایرانی و 
عراقی آن، به نوبه خود موضوع مهمی برای پژوهش است. به بیان ساده تر، پرسش اساسی 
این پژوهش این است که جلوه   های الگوی فعالیت  های خیر در آیین اربعین چگونه است؟ 
و اینکه تجربه   های کنش خیر دینی بین ایرانیان و عراقیان چه تفاوت ها و شــباهت هایی 

1. مفهوم »خیر« در ادبیات درون دینی مســلمانان، مفهومی بســیار وسیع و بدون التزام به »دیگری« 
است. در مقابل، »احسان« که در قرآن هم مصادیق گوناگونی از آن معرفی شده، به معنای انجام »کار 
خیر در حِق دیگری« اســت. این »دیگری« می تواند اعِم از انســان، سایر موجودات زنده )گیاهان و 

جانوران( و حتی طبیعت بی جان )محیط زیست( باشد.
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دارد؟ در عین حال می توان گفت یکی از نتایج و دســتاور  های مهم مورد انتظار در پایان 
این پژوهش، عالوه بر تحلیل و شناسایِی گستره فرهنگی )مادی و غیرمادی(، کارکردها، 
معانی و ادراک از تجربه دینی در فعالیت  های خیر در اربعین، شناسایی و واکاوِی آسیب های 
موجــود در نحوه انجام فعالیت های نیکوکاری حول محور اربعین )اعم از موقوفاِت با نیِت 
اربعین، نذورات، اطعام و سایِر خیرات(، نحوه مدیریت و چالش های آن است. این دستاورد 
یک نتیجه مهم در اصالح و بهبود روش های مدیریت امور خیریه در ایران اســت؛ امری 
که با شناخت هر چه بیشتر جلوه  های امر خیر در آیین اربعین حسینی به دست می آید. 

2. پیشینه پژوهش 
پژوهش در باب اربعین سابقه ای طوالنی دارد. بسیاری از این پژوهش ها از منظری تاریخی 
و نگاهی درون دینی به موضوع اربعین پرداخته اند. بخش مهمی از آنان به ابعاد تاریخی 
اربعین، مسئله حضور یا عدم حضور اهل بیت در آن روز در کربال و برخی مسائل مانند آن 
پرداخته اند. اما پژوهش اجتماعی درباره اربعین، به ویژه پژوهش های تجربی در این مورد، 
به اندازه آغاز دوره جدید این آیین زیارتی پیاده روی، جوان اســت. در این میان، بخش 
مهمی از آنچه که انجام شــده نیز، بیشتر معطوف به نشان دادن کارکرد های مهم دینی، 
از دریچه ای درون دینی و در ســطحی نظری بوده است. طی سال های اخیر از نیمه اول 
دهه 1380 خورشیدی به این سو، برخی پژوهش ها چه در قالب طرح های پژوهش و چه 

به عنوان پایان نامه  های تحصیالت تکمیلی در این مورد انجام شده است. 
یکی از پژوهش اخیر انجام شده مربوط به پیمایش سنخ شناسی زائران اربعین )پویافر، 
1397 الف( است. این پیمایش با در نظر گرفتن سه بعد »باورها و ذهنیات«، »کنش های 
زیارت« و »تجربه و عواطف زیارت« با استفاده از مدل مفهوم تجربه زیارت )پویافر، 1397 
ب( به بررسی ابعاد و مولفه  های قابل انطباق با پیاده روی اربعین و همچنین برخی نظرات 
زائران در مورد برخی موضوعات مربوط به پیاده روی اربعین، حضور ایرانیان در آن و نقش 
حاکمیت در آن پرداخته است. در این پژوهش، 876 نمونه از زائران ایرانی در شهر های نجف 
و کربال به عنوان مبدأ و مقصد و مســیر 80 کیلومتری این دو شهر به عنوان پرترددترین 

مسیر پیاده روی زائران ایرانی، مورد مطالعه قرار گرفته اند.
اما صرف نظر از معدود پژوهش هایی همچون پیمایش سنخ شناسی زائران اربعین که 
مطالعه ای کّمی و پهن دامنه بوده، بیشــتر پژوهش  های اندِک انجام شــده، در چارچوب 
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مطالعاِت کیفی انجام شــده اســت. به عنوان نمونه فرهادی محلی )1397( در پایان نامه 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی در دانشگاه گیالن به پدیدارشناسی تجربه پیاده روی اربعین 
)مورد مطالعه کاروان ایرانی زیارتی کربال( پرداخته اســت. تجربیات زیسته زائران ایرانی 
در پیاده روی اربعین حسینی )سال 1396، کشور عراق(، امروزه به دال مرکزی تحقیقات 
حوزه جامعه شناسی دین بدل شده است. با توجه به التزام جامعه شیعی در نظریه پردازی 
مطالعات زیارت و غنای علمی در این عرصه، محقق تالش کرده اســت تا پژوهشــی را با 
بررســی تجربیات زیسته زائران ایرانی در پیاده روی اربعین حسینی )سال 1396، کشور 
عراق(، به منظور فهم انگیزه و وجوه تجربیات مشترک زائران پیاده انجام دهد. این پژوهش 
با روش مصاحبه نیمه ســاختاریافته به گردآوری داده ها پرداخته و تعداد 27 زائر ایرانی 
را که در پیاده روی اربعین شرکت داشتند، مورد بررسی تجربی قرار داده و تجربیات آنان 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
موسوی )1397( نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه کیفی الگوی ابراز 
هویت زائران ایرانی و عراقی در آیین پیاده روی اربعین پرداخته است. او در پژوهش خود 
با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل مصاحبه  ها با 30 زائر پیاده زن و مرد ایرانی و عراقی، 
همچنین تحلیل مشاهدات مشارکتی در مسیر نجف و کربال و همچنین دو شهر نجف و 
کربال، در صدد بررسی الگوی ابراز هویت زائران ایرانی و عراقی در این مسیر بوده است.

مهدیه بد )1395( در پایان نامه کارشناســی ارشــد خود در دانشگاه علم و فرهنگ 
به تبیین انگیزه  های معنوی گردشــگران در پیاده روی اربعین پرداخته اســت. روش این 
پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشــد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زائرانی می باشــند 
کــه در پیاده روی روز اربعین شــرکت کرده اند. به منظور جمــع آوری داده ها تعداد 384 
پرسشــنامه به روش نمونه گیری تصادفی ســاده از بین زائران جمع آوری شده است. در 
این مقاله عوامل انگیزشی معنوی افراد شرکت کننده در این پیاده روی مورد بررسی قرار 
گرفته و اولویت انگیزه  های افراد نمونه از روش کّمی مشــخص شده است.)همایون و بد، 

1395 و ایمانی خوشخو و بد، 1395( 
موسوی و همکاران )1395( در تحقیقی تحت عنوان تأثیر برگزاری مراسم پیاده روی 
اربعین حســینی در کشور، افزایش شور و اشتیاق بین مردم به خصوص نوجوانان و نقش 
سازنده آن بر روی تربیت نسل ارزشی در کشور را بررسی کرده اند. در این تحقیق به منظور 
گردآوری اطالعات از پرسشــنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل 
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آن دســته از افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان محدوده ســنی 16 تا 30 سال می باشد که 
در مراســم پیاده روی اربعین شرکت داشته اند و از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی 
تعداد 414 نفر انتخاب شــده اند. در این دست پژوهش ها و یا پژوهش هایی که انحصاراً به 
»آسیب ها و انحرافات« در برپایی و حضور در آیین پیاده روی اربعین، پرداخته اند، یک نوع 

رویکرد نهادی به پیاده روی اربعین مشاهده می شود.
رضوی زاده )1393( در پژوهش خود به بررســی ادراک و تجربه زیســته زائران پیاده  
اربعین پرداخته است. او در این پژوهش با اتکا به رویکرد کیفی و با تحلیل مصاحبه هایی 
که با 63 زائر پیاده زن و مرد ایرانی در مســیر نجف به کربال انجام شده، درصدد واکاوی 
ادراک و تفســیر این زائران از تجربه زیســته خود از این سفر بوده است. البته محقق در 
این پژوهش، خود در میدان اربعین حضور نداشــته، بلکــه یافته  های پژوهش او حاصل 
تحلیل و تفســیر مصاحبه  های انجام شــد ه ای است که از سوی یک زائر اربعین در اختیار 

او قرار گرفته است.
تعدادی دیگر از پژوهش های پراکنده نیز در مطالعه اجتماعی اربعین انجام شده است. 
به عنوان نمونه پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به 
همراه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 1396 از نگارش روایِت توصیفی 
از تجربه سفر و حضور در آیین پیاده روی اربعین برای تعدادی از پژوهشگران و همچنین 
تعدادی پژوهش اجتماعی در این مورد از ســوی جامعه شناســان و انسان شناسان ایرانی 
)حســن محدثی، جبــار رحمانی، مهدی اعتمادفر و محمدرضــا پویافر( حمایت کرده و 
مجموعه 17 روایت مردم شناســانه و جامعه شــناختی از این پژوهشگران در یک کتاب با 
عنوان روایت پیاده روی اربعین منتشــر شده است. )جوادی یگانه و روزخوش، 1398( در 
عین حال، برخی پژوهش  های اجتماعی دیگر نیز در سطح نظری از سوی جامعه شناسان 
جوان ایرانی منتشر شده است. کتاب سلیمانیه )1394( که به بررسی انتقادی مشارکت 
و حضور ایرانیان در آیین پیاده روی اربعین می پردازد، نمونه ای از این دســت است. کتاب 
»پیاده روی اربعین؛ تأمالت جامعه شناختی« )1397( که مجموعه مقاالتی از جامعه شناسان 
جوان ایرانی در مطالعه اجتماعی اربعین است نیز، نمونه دیگری از این آثار است که بیشتر 

متکی بر تبیین و تفسیر نظرِی مسئله است.
اما صرف نظر از اکتفای بسیاری از پژوهش ها به سطح نظری، مسئله مشترک اغلب این 
پژوهش ها این است که یا به طور کلی به موضوع اربعین پرداخته اند، یا روایتی از سیر تجربه 

خیر ایرانی ـ خیر عراقی
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این سفر داشته اند و یا حداکثر در قالبی پدیدارشناختی انجام شده اند. بیشتر پژوهش  های 
انجام شده مستقیماً به خوِد »زیارت«، معنا، تجربه دینی حاصل از آن، کارکرد های فردی 
یا اجتماعی و سایر موارد مربوط به خوِد تجربه و کنِش زیارت پرداخته اند. در کندوکاوی 
بین پژوهش های انجام شــده در مورد اربعین نیز مشاهده می شود که باز هم تجربه دینی 
زیارت در این آیین پیاده روی به ویژه از رویکرد پدیدارشناختی، بیش از همه مورد توجه 
اســت. به عنوان نمونه مجتبی حســین1 )2018( در پژوهش خود به مطالعه انگیزه ها و 
تجربه زیارت در بین زائران پیاده روی اربعین پرداخته اســت. مصاحبه نیمه ساخت یافته 
با زائران به زبان  های انگلیســی، اردو، فارســی و گجراتی2 و همچنین مشاهدات میدانی، 

روش  های اصلی گردآوری اطالعات او در این پژوهش بوده اند.
در مجموع آنچه که در مطالعه اجتماعی اربعین هم انجام شــده اساساً از سوی خود 
مسلمانان بوده و همان طور که مجتبی حسین )2018: 9( نیز اشاره می کند، یک غیبت 
و غفلت بزرگ از پیاده روی  های زیارتی غیرغربی از سوی پژوهشگران اجتماعی دین وجود 
دارد. حجم بیش از اندازه پژوهش  های انجام شده در مورد پیاده روی سانتیاگو ِد کامپوستال 
و عدم وجود پژوهشی در مورد آیین بزرگ زیارتی همچون اربعین گواهی بر این مدعاست.  

3. مبانی نظری و ادبیات پژوهش
3.1. مفهوم تجربه دینی

ویلیام جیمز، معتقد است منشأ و لّب تجربه شخصی دینی در مراتب عرفانی آگاهی قرار 
دارد3. به این معنا، ویلیام جیمز تجربه دینی را به آگاهی و شناخت دینی مرتبط می داند. 
ویلیام جیمز معتقد است پیش از هر چیز می توان پرسید که عبارت »مراتب عرفانی آگاهی« 
به چه معناســت؟ او چهار نشانه را ذکر می کند که هرگاه تجربه ای واجد این چهار نشانه 

باشد، می توان آن تجربه را عرفانی خواند:
1. وصف ناپذیری4: ســهل الوصول ترین نشــانه ای که به موجب آن، حالتی نفسانی را در رده 

احوال عرفانی قرار می دهد، ســلبی اســت. کســی که این حال به او دست می دهد، فوراً 
می گوید، تعبیرناپذیر اســت و نمی توان در قالب الفاظ، گزارشی رسا از محتویات آن ارائه 

1. Mujtaba Huseinm
2. Gujarati
3. Mystical States of Consciousness
4. Ineffability
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کرد. کیفیت این حالت باید مســتقیماً به تجربه درآید و نمی توان آن را به دیگران ابالغ 
کرد یا انتقال داد. به لحاظ این ویژگی، احوال عرفانی بیشتر شبیه حالت های احساسی اند 

تا حالت های عقلی.
2. معرفت بخش بودن1: احوال عرفانی با اینکه به حاالت احساســی بســیار شبیه اند، به نظر 

آنهایی که این احوال را تجربه می کنند، حالت های شــناختی نیز هستند. احوال عرفانی 
مراتبی از بصیرت به اعماقی از حقیقت اند که عقل استداللی به کنه این اعماق نمی تواند 
راه بََرد. احوال عرفانی، اگرچه تماماً ناگفته می مانند، نوعی اشــراق، انکشــاف و سرشار از 

معنا و نفوذند و علی القاعده حس غریبی از حجیت را تا مدتی به دنبال دارند.
هر حالت نفســانی که دارای این دو ویژگی باال باشــد تجربه عرفانی نامیده می شود. 
دو صفت بعدی با قطعیت کمتری نشانه تجربه عرفانی است؛ اما معموالً در این تجربه ها 

یافت می شود:
3. زودگذر بودن2: احوال عرفانی مدت زیادی دوام نمی آورند. به استثنای موارد نادر، به نظر 

می رسد که نیم ساعت یا حداکثر یکی دو ساعت، مرزی است که پس از آن، احوال عرفانی 
در پرتو روزمرگی محو می شوند. اغلب پس از محو شدن، کیفیت آنها ممکن است ـ البته 
به طور ناقص ـ در خاطر زنده شــود. اما این کیفیت وقتی که احوال عرفانی بازمی گردند، 
بارز و مشــخص اســت و از بازگشتی به بازگشــت دیگر، مستعد بسط مدام در جهت آن 

چیزی است که به صورت غنا و نفوذ باطنی احساس می شود.
4. انفعالــی بودن3: اگرچه می توان با تمهیداتی ارادی، مانند تمرکز، اجرای تمرینات خاص 

بدنی یا به روش های دیگری که در کتاب های سلوک تجویز می شود، وقوع احوال عرفانی 
را تسهیل کرد، همین که نوع خاص آگاهی شروع می شود، عارف احساس می کند که گویی 
خودش به حال تعلیق در می آید و گاهی واقعاً به تســخیر و تصرف قدرتی برتر درآمده 

است. )جیمز، 1393: 14-15(
برخی نویسندگان پنجمین ویژگی را نیز افزوده اند:

5. نوعی آزمایش شخصی است: انسان به طور انفرادی حاالت تجربی را درون خود می آزماید؛ 

بنابراین، تجربه امری خصوصی و شخصی است و در این صورت متن تجربه را نمی توان به 
دیگران منتقل کرد. هرگز نمی توان یک تجربه را بسته بندی کرد و آن را روانه دیگران ساخت. 
1. Noetic Quality
2. Transiency
3. Passivity
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بر اســاس آنچه گفته شــد، تجربه دینی به ویژه برای یک مسلمان می تواند در بستر 
متنوع زیر محقق شود:

1. مناسک دینی فردی/ عبادت های فردی واجب یا مستحبی
2. مناسک جمعی دینی اعم از مناسک واجب یا آیین های مستحبی 

3. زیارت 
4. دعا و نیایش

5. دهش و دریافِت خیر )احسان( دینی
در ایــن میان، زیارت، حالتی ویژه دارد که در حین آن ممکن اســت عبادت فردی، 
مشــارکت در یک اجتماعی عبادی جمعی و به خصوص، دعا و نیایش هم انجام شــود. 

)پویافر، 1397(
3.2. مفهوم زیارت

همان طور که اشاره شد، زیارت یکی از مصادیق و بلکه از  مهم ترین مصادیق تجربه دینی 
است. سفر زیارتی، پدیده جدیدی نیست. مدت هاست که دین، یک انگیزه تمام عیار برای 
سفر به حساب می آید و ســفر مذهبی به عنوان قدیمی ترین شکل سفرهای غیراقتصادی 
شــناخته می شود. )جاکوفسکی و اسمیت، 1992؛ به نقل از تیموتی و السن، 1392: 13( 
ساالنه میلیون ها نفر با اهداف دینی به مکان های مقدس قدیمی و مدرن در نقاط مختلف 

جهان، سفر می کنند.
زیارت در انگلیســی معادل واژه pilgriamage و به معنی سفری است که زائر به آن 
می پردازد. اصطالح انگلیســی، مشتق از واژه peregrims )بیگانه( است و در جریان بسط 
معنی، به کســی اطالق می شــود که به کشور های دیگر سفر می کند. زیارت سفری است 
برخوردار از معنی و اهمیت برای شخصی که به آن سفر همت می گمارد، خواه از حیث عرف 
عام و در ظاهر »دنیا ورز«، مثاًل در دیدار از آرامگاه  های قهرمانان یا هنرمندان و آهنگسازان 
مشهور و خواه در بافت دینی و دقیق تر آن که با هدف  های گوناگون دینی صورت می پذیرد. 
برخی از این هدف ها عبارت اند از: انجام وظیفه دینی، اجرای اعمال عبادی، اقرار به ایمان، 
توبه کردن، کفاره گناهان، یافتن معجزه، در پی درمان یا مشاوره برآمدن و اقدام عملی در 
جهت نوسازی معنوی. همچنین واژه زیارت در مورد سیر و سفر درونی روح یا روان فردی 
که در جستجوی مقصد غایی آرمان های دینی خویشتن است، به کار برده می شود. زیارت 
سفری در جستجوی یک تجربه است که بر زندگی معنوی و روحانی فرد تأثیر می گذارد.
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زیارت در مسیحیت، یک مفهوم چند وجهی است که شامل سفر )پیدایش، 12: 1-9(، 
تحمل تبعید )پیدایش 4: 16-1(، زندگی کردن همانند یک زائر مسافر و تالش برای یافتن 
ســرزمین حقیقی )عبرانیان 11: 16-1( است. زیارت کاتولیکی، شامل سفر های عبادی، 

توبه، شکرگزاری یا وفای به عهد می شود. )فوالدی و نوروزی، 1394: 10(
بنابراین با دقت در کلمه زیارت می توان به ریشه قرون وسطایی که در آن نهفته است، 
پی برد. ریشه آن از کلمه التین به معنای کسی که به جای دوری می رود گرفته شده که 
به طور ضمنی، معنای ســفر )به خصوص ســفر به مکانی دور( به جایی مقدس برای انجام 

فرایض دینی در آن نهفته است. 
مدل مفهومِی ویکتور ترنر از زیارت دو مفروض دارد: نخســت اینکه زیارت فرایندی 
است شــامل حرکت از یک مکان آشنا )ساخت یافته( به ســمت مکان دیگری )ناساخت 
یافته( و بازگشــت از آن و دیگری اینکه زیارت شــامل مدت زمانی مشخص و دور بودن 
از ســاختار است که با بودن در حالت جماعت وارگی و تعامل در میان مشارکت کنندگاِن 

جماعت واره1 همراه می شود. )گوثونی2، 1993: 101-102(
جالب اســت اشاره کنیم که در ســال  های اولیه هزاره سوم، صاحب نظران در زمینه 
گردشــگری، بین سفر های زیارتی و گردشــگری تفاوت قائل شدند؛ چرا که پیش از آن 
عامه مردم برای هر گونه ســفری از کلمه زیارت اســتفاده می کردند. با این حال با وجود 
تفاوت  های ظاهری، سفر های زیارتی و سکوالر شباهت ها و مشترکات زیادی با هم دارند. با 
دنبال کردن مراحل زیارت ها می توان به برخی از این شباهت ها پی برد. اگر چه شباهت ها 
بســیار زیادند، اما این نکته را نباید از نظر دور داشــت که به هر حال سفر های زیارتی با 
انگیزه مهم انجام فرایض دینی انجام می شــوند، حال آنکه چنین چیزی را در زیارت  های 
سکوالر مدرن شاهد نیستیم. )تیموتی و اُلسن، 1392: 44-43( آنچه در حین سفر زیارتی 

تجربه می شود چند عنصر اساسی در خود دارد:
1. جســت وجو: یکی از مفاهیم کلیدی زیارت این اســت که همواره زائر به دنبال یک سفر 

سرشار از معناست )به عبارت ساده تر، گاهی به آن جست وجو هم می گویند(. تمامی زائران 
ویژگی  های مشــترکی دارند. آنها به دنبال نوعی تجربه عرفانی، معنوی و دینی هستند و 

انتظار دارند که به آن برسند. )تیموتی و اُلسن، 1392: 45-46(

1. Communitas
2. Gothoni
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2. سفر: مســلماً زیارت کردن یک سفر فیزیکی است؛ به همین دلیل، اصلی را که ترنر و 

ترنر )1978( مطرح کرد »گردشگر یک نیمه زائر و زائر یک نیمه گردشگر است«، از سوی 
همه صاحب نظران در زمینه گردشگری پذیرفته شده است. اگر چه سفر فیزیکی همواره 
به زائران یادآوری می کند که آنها در جســت وجوی امری مقدس هستند، اما آنچه برای 

یک سفر زیارتی الزم به نظر می رسد، سفر درونی و جست وجوی معناست. 
3. مکان مقدس: زیارت، ســفری است به یک مکان مشخص که به مالقات با خدا و یا یک 

شخصیت آسمانی و الهی ـ که بسته به جهان بینی و نظام اعتقادی شخص متفاوت است 
ـ منجر می شــود. بدین ترتیب هر مکانی که در این جهان در دایره تقدس قرار می گیرد، 
اعم از مکان  های طبیعی و یا ساخته دست بشر، مانند اهرام، کوه ها، کلیساها، بیشه زارها 

و یا... به نوعی مقدس به شمار می رود. )تیموتی و اُلسن، 1392: 51-53(
3.3. مفهوم امر خیر )احسان یا نیکوکاری(

خیر )نیکوکاری(1 و بشردوســتی2 همواره طی اعصار و فرهنگ های مختلف به شیوه های 
متفاوتی تعریف شــده اند. هــر دو مفهوم به نوعی به انگیزه و اشــتیاق برای تغییر مثبت 
در زندگی دیگران مربوط می شــود. بشردوســتی دقیقاً به معنای ابراز حسن نیت به نوع 
بشر اســت. از سوی دیگر نیکوکاری پاسخی همدالنه و نوع دوستانه است که غالباً برای 
کاهش رنج و سختی و تسکین آالم بشری انجام می گیرد. هر دو مفهوم به یک نوع رابطه 
مســتقیم یا غیرمســتقیم بین فرد توانمنِد یاریگر و دیگران در قلمرو زندگی مدنی و از 
طریق فعالیت های داوطلبانه و خودجوش مربوط می شود تا اینکه لزوماً از طریق اقدامات 

منحصراً دولتی یا به شدت ساخت یافته انجام شود.
بشردوستی بنا بر تعریف عام آن در غرب به معنای عمل داوطلبانه برای خیر عمومی 
است. بر این اساس، »داوطلبانه« به معنای عمل بدون اجبار و در عین حال رایگان است. 
همچنین »عمل )کنش(« به فعالیت هایی همچون بخشــش، ارائه خدمات، پیوند ارتباطی 
اشاره دارد. »خیر عمومی« نیز به فراهم آوردن کاالها یا بهبود کیفیت زندگی افراد نیازمند، 
بدون تفکیک و اســتثنا قائل شــدن بین آنان است. این بهبود در کیفیت زندگی ممکن 
اســت شــامل کاهش درد و رنج با تأمین نیاز های اولیه ای مثل غذا و سرپناه یا با فراهم 
آوردن نیاز های غیر اساســی مثل تفریح، آموزش و خودشکوفایی باشد. به طور سنتی هم 

1. Charity
2. Philanthropy
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ســوژه )عامل( و هم ابژه )هدف( بشردوستی، انســان و گروه  های انسانی است. در عین 
حال در قرن های اخیر، سایر موجودات زنده و خود محیط زیست هم محل توجه و هدِف 
فعالیت های بشردوستی قرار گرفته اند. البته تعاریف گوناگون دیگری از مفهوم بشردوستی 

هم وجود دارند که به سنت غیرغربی تعلق دارندگ )چیک1 و دیگران، 2015: 364(
بخش مهمی از تعاریف ارائه شده در سنت غیر غربی متعلق به سنت دینی در جوامع 
اســالمی است. مبنای این تعاریف عمدتاً دامنه وســیعی از عمِل خیر را شامل می شود. 
به عنوان نمونه، در ســنت اسالمی، کار خیر عبارت است از »آنچه که عقل یا شرع به آن 
ترغیب کرده اســت.« بر این اساس، امر خیر می تواند از ازدواج یا فراهم آوردن زمینه آن 
برای دیگری تا کمک به تأمین معیشت یک انسان ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ و 

حتی عملی از روی مهربانی با یک حیوان یا گیاه باشد. )پویافر، 1395(
در عین حال حتی در ســنت فرهنگی جوامع اسالمی نیز تفاوت بین معنای امر خیر 
)نیکوکاری( و بشردوســتی به شکل دیگری در باورها و ارزش های عمومی جامعه شکل 
گرفته اســت. به عنوان نمونه، نیکوکاری و کار خیر بیش از مفهوم »بشردوســتی«، معنای 
بخشــش مالی و کمک مســتقیم به تأمین یا بهبود زندگی سایر انسان های نیازمند را با 
خود دارد. در مقابل، بشردوســتی شــامل انواع کمک های غیر مادی و عموم فعالیت های 
عام المنفعه برای بهبود زندگی و ســالمت انســان تعریف می شــود. این تفاوت با نگاهی 
بــه اهداف چهارگانه جمعیت هالل احمر و صلیب ســرخ جهانی به خوبی نمایان خواهد 
بود. همه کشــورها و جوامع عضو فدراســیون جهانی صلیب سرخ و هالل احمر، عالوه بر 
تعهد به اصول هفت گانه )انســانیت و بشردوستی2، بی غرضی3، بی طرفی4، عدم وابستگی 
و اســتقالل5، خدمات داوطلبانه6، وحدت و یگانگی7 و جهان شمولی8(. چهار هدف اصلی 
را دنبال می کنند که عبارت اند از: 1. تالش برای تســکین آالم بشــری؛ 2. تأمین احترام 
انسان ها؛ 3. حمایت از زندگی و سالمت انسان ها و 4. کوشش در جهت برقراری دوستی 

1. Cheek
2. Humanity
3. Impartiality
4. Neutrality
5. Independence
6. Voluntary Service
7. Unity
8. Universality
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و تفاهــم متقابل و صلــح پایدار میان ملت ها1. در این میان، هــدف اول از اهداف اصلی 
یادشــده، تالش برای تسکین آالم بشری است، هدفی که از طریق فعالیت های داوطلبانه 

در چارچوبی بشردوستانه تعقیب می شود.
اما تمایز مهم دیگر بین امر خیر )نیکوکاری( و بشردوستی در سنت شرقیـ  اسالمی، 
به تعریِف هدف از امر خیر )ابژه( مربوط می شود. در سنت و فرهنگ اسالمی، امر خیر نه 
فقط شــامل انسان مؤمن، بلکه شامل همه انسان ها و نه تنها شامل انسان ها، بلکه شامل 
تمامی مخلوقات عالم ـ که نشــانه ای از آفرینش خداوند هستند ـ می شود. بنابراین، امر 
خیر در فرهنگ اسالمی فراتر و وسیع تر از بشردوستی است، چرا که بشردوستی حداقل 
یک تمایر بسیار اساسی با امر خیر دارد و آن هم ابژه است. ابژه در بشردوستی، منحصراً 

انسان و در امر خیر، تمام عالم خلقت است.
3.4. مفهوِم خیر )احسان( دینی و وجوه گوناگون آن

همان طور که در باال هم اشاره شد، مفهوم خیر )احسان( که در قرآن هم مصادیق گوناگونی 
از آن معرفی شده، به معناِی انجام »کاِر خیر در حِق دیگری« است. این »دیگری« می تواند 
اعِم از انســان، سایر موجودات زنده )گیاهان و جانوران( و حتی طبیعت بی جان )محیط 
زیســت باشــد(. در این میان، آنچه مفهوِم خیر )احسان( یا نیکِی دینی را معنای خاص 

می دهد، در واقعاً منطبق بر یک یا چند حالت از مصادیق زیر است:
1. خیر )احسان( در حق سایر مؤمنان

2. خیر )احســان( در مراسم و مناســک یا امور و فعالیت های دینی )مانند آموزش و 
ترویح دین و معارف دینی و مانند آن(
3. خیر )احسان( در مکان های مقدس

4. خیر )احسان( در زمان های )مناسبت های( مقدس )دینی(
5. خیر )احســان( در حق هر انسان یا موجود زنده یا هر بخشی از مخلوقات و جهان 

هستی با نیت دینی )الهی(
بنابراین هر آنچه در دایره نیکی بگنجد و شامل حداقل ویژگی پنجم یعنی نیت مندی 
دینی باشد، مشمول تعریِف »خیر دینی« است. در نتیجه احسان در حق تمام مسلمانان، بلکه 
تمام انسان ها، بلکه تمام موجودات زنده و بلکه تمام عالم هستی و مخلوقات وقتی با نیت مندی 

یا در موقعیت ـ زمانی و مکانی دینی همراه می شوند، معنای خیر دینی خواهند داشت. 

1. www.javananhelal.ir
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بر اساس این چارچوب مفهومی از خیر دینی، سه وجه متمایز برای خیر دینی می توان 
در نظر گرفت:

1. خیر دینی به مثابه داوطلبانگی
نیکوکاری )خیر( دینی به یک معنا تجربه داوطلبانه و فعالیت عام المنفعه نیز هست. این 
فعالیت عام المنفعه در شکل نهادی و سازمان یافته شده آن در قالب سمن ها )سازمان  های 
مردم نهاد1( و مؤسسات خیریه در سطح جامعه دیده می شود. در واقع سمن ها و مؤسسات 
خیریه، اشــکال نهادی شــده داوطلبانگی و امور خیر را بر عهده دارند. در عین حال خود 
مؤسســات خیریه هم شکلی از سازمان  های مردم نهاد به شمار می روند که تأکید و اتکای 
بیشتری به منابع مردمی برای فعالیت  های خود دارند. بر این اساس خدمت به زائران امام 
حســین)ع( در اربعین چه در قالب مؤسسات خیریه، هیئت  های مذهبی یا خدمات فردی 

نوعی کنش داوطلبانه عام المنفعه هم تعریف می شود. )پویافر، 1395(
2. خیر دینی به مثابه مشارکت دینی

مفهوم خیر دینی عالوه بر داوطلبانگی معنای مشارکت دینی را هم با خود به همراه دارد. 
حضور و مشــارکت در کنش خیر یک نوع مشارکت اجتماعی تعریف می شود. فعالیت و 
مشارکت در امور خیریه دینی هم به عنوان یک شکل خاص از مشارکت اجتماعی، یعنی 
مشارکت دینی تعریف می شود. در واقع همان طور که حضور در مناسک جمعی واجب و 
آیین  های مستحبی دینی به عنوان شکلی از مشارکت دینی و در کل مشارکت اجتماعی 
تعریف می شــود، حضور و خدمت در موکب  های مســیر پیــاده روی زیارتی اربعین هم 
به عنوان یک نوع مشــارکت دینی تعریف می شــود. چرا که این کنش در دل یک رویداد 
دینی رخ می دهد و مشــارکت داوطلبانه در آن، مصداق بارزی از مشارکت دینی خواهد 
بود؛ بنابراین عالوه بر اینکه مشارکت در خیر دینی در خالل مراسم، مناسک و آیین  های 
دینی مصداق مشــارکت دینی اســت، حتی ذاِت خوِد امر خیر دینی هم مثل نذورات و 
خدمات رایگان به دینداران )به عنوان نمونه خیاطی و نانوایی که در یک مناسبت مذهبی 
یا با نیتی دینی، به صورت صلواتی کار می کند(، بدون آنکه در یک مراســم یا آیین دینی 

برگزار شود، می تواند مشارکت دینی به شمار آید. 
3. خیر دینی به مثابه تجربه دینی

حضــور در کنــش خیرخواهانه دینی برای فرد مشــارکت کننده معنایی ویژه دارد حتی 

1. NGO: Non-Governmental Organization
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می توان گفت این مشارکت برای کسی که از یک غذای نذری می خورد، شربتی می نوشد، 
و از تاکسی صلواتی استفاده می کند هم می تواند در شرایطی خاص دارای معنای عمیقی 
باشد. درک این معنا که همان تجربه معنوی است به ویژه اگر در حین حضور در یک آیین 
و مناســک دینی باشــد، مضاعف و با احتمال وقوع بیشتری همراه خواهد بود. در نتیجه 
هــم در جریان دهش و هم در جریان دریافت خیر دینی، معنایی دینی حس می شــود، 
عمیقاً تجربه می شــود و یک تجربه معنوی می تواند شکل بگیرد. البته در امور خیری که 
موضوع آن دهش و دریافت »مادی« اســت این معنا بیشتر درک می شود به همین دلیل 
تک تک دانه  های برنج نذری که برای یک معصوم )به خصوص امام حســین)ع(( طبخ شده 

جلوه ای مقدس دارد. 
عالوه بر این، امر خیر دینی به ویژه برای خدمت دهندگان در آن، معنای دینی خاصی 
دارد که کاماًل وابســته به انگیزش ها و اهداف دینی مؤمن است. این اهداف از قرب الهی 
تا برآورده شــدن حاجات، کســب ثواب و رضایت امام معصوم را شامل می شود. بنابراین 
به طور کلی می توان با توجه به درک معنای خاص مقدس و دینی در حین مشــارکت در 
امر خیر دینی به ویژه در دهش دینی، فعالیت و مشــارکت در خیر دینی را در بردارنده 

تجربه دینی هم دانست.
براساس آنچه گفته شد امر خیر دینی همان کنش خیر یا فعالیت داوطلبانه عام المنفعه 
است که با نیت دینی یا در بستر و موقعیت مکانی ـ زمانی دینی رخ می دهد. این کنش 
داوطلبانه حداقل از ســه وجه »داوطلبانگی«، »مشارکت دینی« و »تجربه دینی« برخوردار 
اســت. هر سه این وجوه یا ابعاد در یک مجموعه مرکب در بستر آیین پیاده روی اربعین 
جلوه گر می شــود. میزان باالی جمعیت زائر و تراکم آن اهمیت دینی امام حســین)ع( و 
اربعین و سّیالیت جاری در ذات این آیین موجب می شود که خیر دینی اربعینی به شکل 

فزاینده ای واجد استعداِد خودمولد بودن و تکثیر مداوم باشد.
جمع بندی مبانی نظری

بر اساس آنچه در مبانی نظری آمد، زیارت یکی از اشکال ویژه تجربه دینی است که برای 
برخی از مسلمانان، به ویژه شیعیان می تواند بستر عینیت یافتن تمامی مصداق های تجربه 
دینی باشــد. به بیان دیگر، زیارت، مجال و بستری هم برای انجام مناسک دینی فردی، 
هم مشــارکت در مناسک جمعی دینی و هم دعا و نیایش است. در عین حال، زیارت در 
بســتر آیین پیاده روی اربعین، بســتر دیگری را به این تجربه دینی چندگانه می افزاید و 
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آن، دهش و دریافت خیر دینی است. تجربه مشارکت در خدمات خیر دینی و همچنین 
استفاده از این خدمات، می تواند زمینه ای برای تجربه عمیقی از ارتباط با امر مقدس باشد. 
بر اســاس مبانی نظری ارائه شده، خیر دینی، آن نوع احسان و نیکی ای است که حداقل 

یکی از ویژگی های زیر را که اساساً با نیت مندی فرد مرتبط است، دارا باشد:
1. نیت الهی )کسب رضای خداوند یا پاداش اخروی(

2. خدمت به اجتماع مؤمنان
3. انجام کنش خیر در زمان مقدس )مناسبت دینی(
4. انجام کنش خیر در مکان مقدس )مکان زیارتی(

آنچــه در خدمات خیر دینــی در پیاده روی اربعین انجام می شــود، همزمان تمامی 
ویژگی های چهارگانه باال را داراست. از یک سو با نیت الهی مستقیم یا غیرمستقیم )به واسطه 
»حّب الحســین« و تمسک به آن از ســوی فرد( و از سوی دیگر، برای خدمت به زائرانی 
که عموماً مســلمانان حاضر در پیاده روی اربعین هستند انجام می شود. در عین حال، در 
زمــان مقدس )ایام عزادای آخر صفر( و در مکان مقدس )حوالی حرم امامان شــیعه در 
نجف و کربال و همچنین در سراسر مسیر پیاده روی که خود جلوه بروز امر مقدس است( 
انجام می شود. چنین مفهوم چندگانه ای از خیر دینی بوده که محور اصلی مطالعه در این 

پژوهش با مقایسه بین دو وجه ایرانی و عراقِی آن قرار گرفته است.

4. روش پژوهش
چارچوب روش شــناختی این پژوهش مبتنی بر روش پژوهش کیفی است. در این میان، 
ترکیبی از روش مردم نگاری و پدیدارشناســی استفاده شــده است. بر این اساس، برای 
گــردآوری اطالعات از تکنیک  های مصاحبه  های عمیق نیمه ســاخت یافته، مشــاهدات 
میدانی مشــارکتی در قالب ثبت عکس، فیلم و یادداشت های میدانی استفاده شده است. 
مصاحبه ها با سه گروه انجام شده که شامل 1. زائران ایرانی؛ 2. موکب داران )یا مسئوالن 
موکب های( ایرانی و 3. موکب داران )یا مسئوالن موکب های( عراقی می شد. ثبت اطالعات 
حاصل از مشاهدات میدانی هم با یادداشت های میدانی، ضبط صدای پژوهشگر در توضیح 
مشاهدات خود، عکس و فیلم انجام شده است. اطالعات پژوهش در مطالعه یادشده، بین 
روز های 12 تا 18 آبان 96 در مسیر نجف به کربال که بیشتر زائراِن ایرانی برای پیاده روی 
استفاده می کنند، گردآوری شده است. 46 مصاحبه با زائران ایرانی )24 مرد و 22 زن(، 
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42 مصاحبــه با موکب داران ایرانی )37 مرد و 5 زن(، 27 مصاحبه با موکب داران عراقی 
)20 مرد و 7 زن( و در مجموع 115 مصاحبه با مشارکت کنندگان انجام شده است. تعداد 

مشارکت کنندگان در هر بخش مطابق با جدول زیر بوده است1:

جدول 1: تعداد مصاحبه های انجام شده به تفکیک ملیت و جنسیت

مسئول/ عضو زائر
موکب ایرانی

مسئول/ عضو 
جمعموکب عراقی

24372081مرد

225734زن

464227115جمع

ثبت اطالعات حاصل از مشــاهدات میدانی هم با یادداشت های میدانی، ضبط صدای 
پژوهشگر در توضیح مشاهدات خود، عکس و فیلم انجام شده است. همان طور که اشاره 
شد، کدگذاری و تحلیل محتوایِی مصاحبه  های انجام شده در کنار تفسیر داده  های حاصل 
از مشاهدات میدانی تیم پژوهش در قالب یادداشت  های میدانی، عکس ها و فیلم ها، مبنای 

استخراج یافته  های پژوهش بوده است.
برای ســنخ بندی فعالیت ها و خدمات خیر دینی در پیــاده روی اربعین از کدگذاری 
کیفی و تحلیل مضمون، استفاده شده است. بر این اساس، پس از کدگذاری و مقوله بندی 
داده های حاصل از مصاحبه ها و مشاهدات میدانی، مفاهیم و سنخ  های مختلف در پاسخ 
به پرســش  های تحقیق استخراج شده اند. ســنخ  های خدمات و فعالیت های خیر دینی و 
ویژگی  های گوناگون آنها، بر اســاس مشاهده حداکثر تنوع خدمات و تمایز بین کد های 

مفهومی حاصل از مصاحبه ها و مشاهدات، انجام شده است. 

5. یافته ها
5.1. انواع فعالیت ها و خدمات خیر دینی

بزرگ ترین و پرتکرارترین بخش خدمات خیر دینی در اربعین، اسکان، استراحت و تغذیه 
اســت. این، شــاید هم به دلیل اهمیت این خدمات برای زائرانی است که کیلومترها دور 
1. در این جدول موکب هایی همچون موکب آیت اهلل سید صادق شیرازی یا طرفداران منصور هاشمی 
خراسانی به عنوان موکب  های ایرانی محسوب شده اند. همچنین اگر مشارکت کننده، یک خادمِ ایرانی 

در یک موکب عراقی بوده، در شمار مصاحبه با موکب داران عراقی قرار گرفته است.
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از وطن، پیاده پای در مســیر زیارِت امام خود نهاده اند و هم به این دلیل که آنچه عموم 
دینداران به طور ســنتی به عنوان خیر دینی تصور می کنند، در حیطه خدمات اســکان و 
تغذیــه، به ویژه نذر های غذایــی می گنجد. به همین دلیل حتی موکب ها و گروه هایی که 
خدمات غیر از اســکان و تغذیه را هم به زائران ارائه می دادند، در بیشــتر موارد خدمات 

خود را در کنار اسکان و تغذیه عرضه می کردند. 
بخش دیگری از فعالیت ها و خدمات اربعینی، با حوزه بهداشت و سالمت ارتباط می یابد، 
موضوعی که خود به طور مستقل به عنوان یک حوزه کاری وسیع در خدمات اربعین مورد 
توجه اســت. پزشکان، پرستاران، امدادگران و سایر فعاالن در موکب ها یا گروه  های خادِم 
این بخش هم در بخش عراقی و هم ایرانی فعالیت داشــتند. ویزیت پزشــکی، اورژانس، 
خدمات پزشــکیاراِن جوان، خدمات دارویی، برخی خدمات بیمارستانی مانند رادیولوژی، 
آزمایشگاه و جراحی  های محدود بخش  های مهمی از فعالیت  های حوزه بهداشت، سالمت 
و پزشــکی بودند. در عین حال، کاِر گروه هایی که با ماســاژ و شستشو و درمان تاول پای 
زائران، ارائه برخی گیاهان دارویی و همچنین کمک به تمیزی و نظافت مسیر پیاده روی 
با جمع آوری زباله و پاک ســازی مســیر به حفظ سالمِت زائران خدمت می کردند هم در 
خدمات مربوط به بهداشــت، سالمت و پزشکی قرار می گیرند. بخش دیگری از فعالیت ها 
و خدمات خیر در اربعین، خدمات فنی و تعمیراتی نام گرفته است. تعمیر وسایل زائران 
از ســاک و چمدان تا کالســکه، تلفن همراه و حتی عینک آنها تا آرایشگاه در حیطه این 

نوع خدمات قرار می گیرند. 
اما جلوه ای متفاوت از احســان دینی در اربعین به خدمات فرهنگی و مذهبی مربوط 
می شود. البته این نوع فعالیت ها هم شامل برنامه ها جمعِی دینی همچون برگزاری نماز های 
جماعت، مراسم دعا، سوگواری، روضه و سخنرانی می شود، هم طرح هایی همچون قرائت و 
ختم جمعی قرآن، آشنایی با معارف نهج البالغه و هم پاسخگویی به سؤاالت شرعی زائران. 
اما در بخش دیگری از فعالیت  های فرهنگی و مذهبی، انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی از 
طریق برنامه  های فرهنگی و هنری مدنظر بوده اســت. این فعالیت ها از اجرای موسیقی، 
تواشــیح، نمایش و تعزیه تا تهیه توزیع محتــوای فرهنگی در موضوعات دینی همچون 
مهدویت و انتظار، عاشورا و امام حسین)ع(، شبهات دینی، بیداری اسالمی، اتحاد مسلمانان و 
مقابله با بدعت ها و ارتجاع دینی را شامل می شود. در نهایت، فعالیت  های رسانه ای و حضور 
رسانه  های مختلف شیعه از ایران و عراق هم بخش دیگری از فعالیت  های فرهنگی بود. 

خیر ایرانی ـ خیر عراقی
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با توجه به اهمیت حضور کودکان در کنار بزرگ تر های خود، پاســخ به نیاز آنان هم 
مورد توجه بخشی از فعاالن امور خیر در اربعین قرار داشت. برنامه  های ویژه کودکان شامل 
مسابقات مختلف دینی، هدایای مناسب کودکان و اجرای برنامه هایی همچون کتابخوانی و 
برپایی ایستگاه نقاشی بخش های مهم این نوع خدمات بوده اند. در عین حال، تهیه و توزیع 
کارت ها یا مچ بند های مشخصات کودکان برای جلوگیری از گم شدن و جداشدن آنها از 
خانواده و همراهان خــود، کاری بود که برخی موکب ها برای رفع دغدغه  های خانواده ها 

نسبت به فرزندان خردسال خود، انجام می دادند.
اگر تعریف از امر خیر را هر نوع کمک بدون چشمداشــِت منعفت شخصی، به صورت 
داوطلبانه و انسان دوستانه بدانیم، باید پذیرفت که بخشی از آنچه که گروه  های مذهبی یا 
قرائت  های متفاوِت دینی یا حتی همراه با تفکرات سیاسِی دینی در اربعین آنجا می دادند 
هم به نوعی در دایره امر خیر دینی در اربعین قرار می گیرند. بر پایه همین استدالل بوده 
که بخشی به عنوان فعالیت ها و خدمات سیاسی و ایدئولوژیک در فعالیت  های خیر اربعینی 
در نظر گرفته شــده است. در این بخش، هم فعالیت گروه  های همسو یا موافق با ایده ها، 
آرمان و اهداف جمهوری اسالمی و نوع قرائِت رسمی از دین که مورد حمایت آنان است 

و هم تفکرات متفاوت و بازاندیشانه شیعی، در اربعین قابل بحث است. 
بخــش دیگری از خدمات خیر در اربعین مربوط به کارهایی می شــد که در خدمِت 
تسهیِل سفر زائران بود. حمل و نقِل رایگان )صلواتِی( زائران از مرز ایران و عراق تا نجف 
یا شــهر های دیگر و همچنین جابجایی زائران در بخش هایی از مســیر پیاده روی که از 
سوی رانندگان عراقی انجام می شد، در کنار فعالیت موکب ها و گروه هایی برای کمک به 
جابجایی  های کوتاه زائران کم توان، با اســتفاده از ویلچر، گاری  های چهارچرخه و ســایر 
وسایل مشابه، بخش مهمی از این نوع فعالیت ها را تشکیل می داد. بخش دیگری از خدمات 
مربوط به تسهیل سفر هم به ارائه امکانات مخابراتی و اینترنت رایگان برای زائران مربوط 
می شد تا آنها بتوانند با همراهان با خانواده خود تماس بگیرند، یا نیاز خود به اینترنت را 
رفع کنند. در نهایت اینکه، برای هدایت بهتر زائران و جلوگیری از حیرانی و گم گشتگی 
آنان، بخشی از خدمات موکب ها و گروه ها به خدمات راهنمایی سفر و همچنین خدمات 

امور گمشدگان اختصاص داشت. 
امــا عالوه بر فعالیت ها و خدمات خیری که در دســته بندی  های باال قرار می گیرند، 
خدمات متنوع دیگری هم انجام می شد که گاه به نظر بسیار ساده می رسد، اما به نوبه خود 
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نقشی اثرگذار برای خوشایندتر شدن تجربه حضور در پیاده روی اربعین را برای زائران ایفا 
می کرد. این خدمات از کاِر ســاد ه ای همچون دادن دســتمال کاغذی به زائران، تا کمک 
به حمل آسان تر ساک و کوله پشتی ها، از واکس زدن کفش زائران تا ایجاد امکانات شارژ 
تلفن همراه و توزیع لباس  های راحتی در موکب ها را شــامل می شد. مجموعه آنچه گفته 
شد در چارچوب الگوی فعالیت  های خیر دینی در اربعین، در هر دو بخش ایرانی و عراقی 

در جدول زیر آمده است.

جدول 2: الگوی کلی فعالیت  های خیر دینی در اربعین

شاخص ها و مصداق هامؤلفه هانوع فعالیت
سهم نسبی فعالیت 
بخش ایرانی یا عراقی

عراقیایرانی

اسکان، 
استراحت و 

تغذیه

زیادمتوسطمبیت، موکب  های اسکاناسکان و اقامت

زیادمتوسطغذا، نوشیدنی، میان وعده هاتغذیه

زیادکمچادر های استراحت، صندلی و مبلاستراحت

بهداشت، 
سالمت و 

پزشکی

خدمــات تخصصی 
متوسطزیادویزیت پزشکی و خدمات تشخیصیپزشکی

خدمات بیمارستانی 
و دارو

ارائه رایــگان داروها، خدمات آزمایشــگاهی، 
متوسطزیادرادیولوژی

طرح جای پای یار، ســاخت و تجهیز سرویس نظافت
بسیار زیادبهداشتی و حمام

کم

ماســاژ، درمان تاول پا، طب ســنتی و گیاهان خدمات غیررسمی
متوسطمتوسطدارویی

خدمات فنی و 
تعمیراتی

تعمیر ساک وکیف، تعمیر کفش، تعمیر عینک، تعمیرات
متوسطمتوسطتعمیر گاری و کالسکه، تعمیر لباس

بسیار کمآرایشگاه، خدمات نرم افزاری تلفن همراهخدمات عمومی
کم

فرهنگی و 
مذهبی

نماز جماعت، مراسم ســخنرانی و سوگواری، فعالیت  های مذهبی
کمزیادقرائت یا آشنایی با قرآن، نهج البالغه

همایش  های فرهنگی، موسیقی، نمایش، تعزیه، فعالیت  های فرهنگی
کمزیادنقاشی و خطاطی

کمکمشبکه  های ماهوار ه ای شیعیفعالیت  های رسانه ای

پرچم ها، 
پیکره سازی ها و 

نگارگری ها

پرچم ها، تصویرسازی ها از اهل بیت، پیکره سازی 
اهل بیــت، ماکت  های ضریح، گهــواره، کجاوه، 

بازسازی صحنه  های حوادث عاشورا
زیادصفر

خیر ایرانی ـ خیر عراقی
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شاخص ها و مصداق هامؤلفه هانوع فعالیت
سهم نسبی فعالیت 
بخش ایرانی یا عراقی

عراقیایرانی

خدمات ویژه 
کممتوسطمسابقات، هدایا، ایستگاه نقاشی، کتابخوانی-کودکان

سیاسی و 
ایدئولوژیک

فعالیت  های همسو
مقابله فکری با جریاِن تکفیری، نمایشــگاه ها، 
توزیع هدایای فرهنگی سیاســی، موکب  های 

نیابتی، دعوت از شخصیت های غیر مسلمان
کمکم

ســید صادق شــیرازی، شــیخ یمانی، منصور فعالیت  های معارض
کمصفرهاشمی خراسانی

خدمات 
تسهیل سفر

زیادصفرخودرو های صلواتی، ویلچر و گاریحمل و نقل

کمکمتلفن، اینترنتارتباطات

کمکمراهنمایی مسیر، امور گمشدگانراهنمایی زائران

متوسطمتوسطشارژ تلفن همراه، بخش امانات، دستمال کاغذی-سایر فعالیت ها

در جدول باال، میزان نســبی فعالیت ها و خدمات خیر دینی در هر یک از دو بخش 
ایرانی و عراقی نسبت به کل خدمات مشاهده شده در سه سطح کلی »کم«، »متوسط« و 
»زیاد« ســطح بندی شده است. در عین حال، برخی از خدمات بسیار اندک و در سطحی 
بوده اند که کمتر از سطح »کم« ارزیابی شده اند. به همین دلیل دو مورد )نظافت و برخی 
خدمات عمومی( در بخش عراقی، با این عنوان ارزیابی شده اند. در عین حال بدیهی است 
که آنچه آورده شده، یک ارزیابی نسبی از فراوانی مشاهدات است که با توجه به ماهیت 
کیفی پژوهش، بدون آوردن اعداد و ارقام جزئی، بر اساس برآیند داده  های گردآوری شده 

در میداِن پژوهش انجام شده است.

5.2. ساختار اجرایی خیر دینی 
1. سازماندهی و امور اجرایی

تمامی فعالیت ها و خدمات یادشده در اربعین به طور کلی در دو چارچوب »خیِر مستقر« 
و »خیر در حرکت« دســته بندی کرد. خیر مســتقر شامل فعالیت هایی است که از سوی 
موکب ها یا در مبیت ها و مضیف ها در پذیرایی و خدمت رســانی به زائران انجام می شود. 
اما خیر در حرکت، فعالیت هایی اســت که افراد یا گروه هایی در حین حرکت در مســیر 
پیاده روی به زائران ارائه می دهند. از نگاهی دیگر، جلوه  های خیر دینی در اربعین در دو 
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شکل »خیر گروهی« و »خیر فردی« قابل دسته بندی است. شکل گروهِی خیر دینی شامل 
فعالیت سازمان ها و نهادها، گروه  های داوطلب و همچنین خانواده ها و طوایف انجام می شود. 

اما شکل فردی به آنچه که یک فرد به تنهایی به زائران عرضه می دهد مربوط می شود.
بخش ایرانی 

آنچه در مورد سازماندهی و امور اجرایی بیشتر مورد بحث بوده، به فعالیت  های موکب ها 
مربوط می شود. حتی آنچه که شیعیان عراق در میزبانی از زائران در خانه  های خود انجام 
می دهند، چندان مشــمول این بحث نیست. این سازماندهی در ایران شکل بسیار نهادی 
و پیچید ه ای دارد. ستاد اربعین که متولی آن وزارت کشور است با همکاری نمایندگانی از 
نهاد های مرتبط با دفتر رهبری، ساماندهی امور مربوط به اربعین از سوی ایران را مدیریت 
می کنند. اما این مدیریت فراتر از یک ساماندهی، عماًل به سازماندهی و برنامه ریزی متمرکز 
منجر شده که در نتیجه بخش زیادی از آنچه در فعالیت  های ایرانِی اربعین مشاهده می شود 
در نتیجۀ ورود مستقیم این ستاد و نهاد های زیرمجموعه آن برای اجرای برنامه ها و انجام 
فعالیت ها و خدمات در اربعین است. ستاد اربعین که با همکاری تعداد زیادی از سازمان ها، 
نهادها و وزارتخانه  های کشور فعالیت می کند عالوه بر اموری که الزاماً باید آنها را برعهده 
داشته باشد )مثل امور کنسولی و خروج مرز، امنیت، بهداشت و تسهیل حمل و نقل( بر 
موارد دیگری از جمله جمع آوری کمک، تجهیز و به کارگیری منابع و امکانات برای خدمات 
اربعین مداخله مستقیم دارد. از سال 96، عالوه بر نظارت و تأیید مجوز فعالیت موکب ها 
در اربعین، ســتاد اربعین تهیه شناســنامه موکب ها و الزام موکب داران به اخذ شناسنامه 
مورد تأیید موکب را که شامل مشخصات اعضای موکب هم می شود آغاز کرده است. در 

نتیجه، عماًل یک نوع گزینش در فعاالن اربعین در عراق رخ می دهد. 
در عین حال، نوع مدیریت و ســاماندهی امور اربعین در ایران، منجر به شــکل گیری 
مدل  های متفاوتی در تأســیس موکب ها شده است. مدل  های تأسیس »تمرکزگرای ستاد 
اربعین«، مدل »سازمانیـ  حاکمیتی«، مدل »داوطلبانهـ  دوستانه« و مدل »سمن ها مؤسسات 
غیردولتی« چهار مدل مهم تأسیس موکب  های ایرانی است. در عین حال، نحوه شکل گیری 
موکب  های ایرانی بیشتر از طریق فرایندی رسمی یا نیمه رسمی و بر پایه روابط کاری و یا 
مناسباِت اجتماعِی غیر شخصی که در فعالیت  های اجتماعی شکل می گیرند، بوده است.

نحوه تأمین هزینه ها و جلب منابع و امکانات برای موکب  های ایرانی عالوه بر فعالیت  های 
داوطلبانه مردمی، شــامل اســتفاده از امکانات، خدمات و حتی بودجه عمومی کشور هم 
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می شود. در این میان، اطالع رسانی و دعوت به کمک  های مردمی هم در بسیاری از موارد 
با استفاده از امکانات عمومی و حاکمیتی انجام می شود. 

برای تأمین زمین و ساختمان موکب، گروه  های ایرانی از روش  های مختلفی استفاده 
می کنند، هماهنگی از طریق ستاد اربعین و نهاد های مرتبط با آن، دفتر مراجع تقلیِد قم 
و برقراری ارتباط و اســتفاده از همکاری گروه ها و افراد مؤثر یا مالکان زمین ها در عراق 
روش  های کلی دریافت حق بهره برداری یا امکان مشــارکت در اســتفاده از یک زمین یا 

ساختمان یا موکب برای فعالیت یک موکب ایرانی است.
در نهایت در مورد نظام تقسیم کار در موکب  های ایرانی باید گفت که بنابر مدل  های 
تأســیس غالب در بخش ایرانی، روابط و نحوه تقســیم کار بین اعضای موکب  های ایرانی 
نسبت به بخش عراقی، شکل رسمیت یافته و نهادی شده تری دارد. این نظام تقسیم کار 
از یک تقســیم کار دوســتانه و ساده در موکب  های کوچِک چند نفره تا نظامی به نسبت 
سلسله مراتبی در موکب  های بزرگ وابسته به سازمان ها و نهاد های عمومی یا حاکمیتی 
متغیر اســت. با این وجود، مبنای تقســیم کار دانش، مهارت یا تخصص فرد است که بر 

اساس عالقه و انگیزه او برای انجام بخشی از امور اجرایی موکب انجام می شود.
بخش عراقی

در سوی مقابل، در عراق ستادی با عنوان ستاد موکب  های حسینی برای تنظیم، جایابی 
و صــدور مجوز فعالیت موکب ها وجود دارد. فراتر از این کار، این ســتاد تقریباً هیچ نوع 
مداخلــه اجرایی در فعالیت  های اربعیــن ندارد. در عین حال، بخش زیادی از موکب  های 
عراقی به واسطه سازماندهی داوطلبانه خانواده ها، عشیره و طوایف و همچنین گروه  های 
محلی و صنفی فعال شده اند. فعالیت عراقیان در خدمت رسانی به زائران اربعین، تفاوت  های 
بارزی با خدمات ایرانیان دارد. عراقی ها فعالیت خود را تقریباً از ابتدای ماه صفر که زائران 
از استان  های مختلف عراقی روانه کربال می شوند، آغاز می کنند. در مقابل، فعالیت ایرانیان 
حداکثر از 15 روز پیش از اربعین آغاز می شود. اعضای موکب  های عراقی در بیشتر موارد 
بر اســاس روابط خانوادگی یا شــخصی گردهم می آیند. خانواده و عشیره رکن مهمی در 
شکل گیری یک موکب عراقی است. اما این تنها الگوی مهم در موکب  های عراقی نیست. 
روابط محلی و صنفی هم پایه دیگری برای تأســیس یک موکب عراقی به شــمار می رود. 
بخــش کوچک تری از موکب  های عراقی هم از ســوی مؤسســات و نهاد های غیردولتی 
تشکیل می شوند. بر این اساس، مدل تأسیس موکب  های عراقی شامل مدل های تأسیس 
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»خانوادگیـ  عشــیره ای«، مدل »محلیـ  خویشاوندی«، مدل »صنفیـ  منطقه ای« و مدل 
تأسیس از سوی »سمن ها و مؤسسات غیردولتی« چهار مدل تأسیس در موکب  های عراقی 
اســت. البته مدل تأسیس از ســوی مؤسسات غیر دولتی در عراق، اساساً خالی از حضور 
مؤسســات تجاری و اقتصادی و تنها با مشارکت مؤسسات غیردولتی عام المنفعه همچون 
خیریه ها محقق می شــود. خالصه این مدل  های تأسیس در مقایسه بین دو شکل ایرانی 
و عراقی در جدول زیر آمده که به خوبی نشان دهنده تفاوت  های دو شکل ایرانی و عراقی 

در تأسیس موکب ها دارند.
بــرای تأمین هزینه ها و جلب منابع، عراقیان تا حد زیادی متکی به منابع خانوادگی، 
محلــی و مردمی اند که به صــورت داوطلبانه و بدون مداخله دولت در جمع آوری آن گرد 
می آید. آنها در بســیاری از موارد، با اســتفاده از پس انداز و کمک  های ساالنه اعضای یک 
خانواده یا عشیره اقدام به برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران می کنند. در عین حال، 
بخش کمی از منابع به ویژه در مدل تأســیس از ســوی سمن ها و مؤسسات غیردولتی با 

استفاده از کمک اعضا و خّیران عضو مؤسسه تأمین می شود.
بــرای تأمین زمین و ســاختمان برای موکب  های عراقی که در کشــور خود به ارائه 
خدمات می پردازند، در بسیاری از موارد از ملک شخصی فرد یا خانواده استفاده می شود.
در عین حال، بخش دیگری از موکب ها از زمین  های دولتی که در حاشــیه مســیر فرعی 
پیاده روی برای ایام اربعین در اختیار قرار داده می شود و همچنین از امتیاز بهره برداری از 
زمین  های متعلق به آستان قدس علوی یا حسینی برای خدمات اربعین استفاده می کنند.

اما در مورد نظام تقســیم کار در موکب  های عراقی آنچه اهمیت دارد، نقِش پر رنگ 
بزرِگ خانواده یا عشیره در تعداد زیادی از موکب هاست. او است که تعیین کننده وظایف 
هر کس در موکب است. در عین حال، این نحوه تقسیم کار، نشان دهنده یک نظام پیچیده 
و چند الیه سلســله مراتبی در تقســیم کار موکب  های عراقی نیست. بیشتر موکب  های 
عراقی، موکب هایی ساده و کوچک با تقسیم وظایفی ساده بین اعضای آن هستند. در عین 
حال، موکب هایی که متعلق به سازمان ها و نهاد های مختلف اعم از سمن ها یا آستان  های 
مقدس اند، از نظامی به نسبت پیچیده تر در تقسیم کار برخوردارند. اما در مجموع تقسیم 
کار در موکب  های عراقی به طور ســاده بر اساس عالقه مهارت و تخصص فرد برای انجام 

بخشی از امور انجام می شود.
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جدول 3: مدل  های تأسیس موکب ها در دو بخش ایرانی و عراقِی خیر دینی در اربعین

بخش عراقیبخش ایرانی

مدل خانوادگی ـ عشیره ایمدل تمرکزگرای ستاد اربعین

محلی ـ خویشاوندیمدل سازمانی ـ حاکمیتی

مدل صنفی ـ منطقه ایمدل داوطلبانه ـ دوستانه

مدل سمن ها و مؤسسات غیردولتیمدل سمن ها مؤسسات غیردولتی

2. سازمان ها و نهادها
در بخش ایرانی، بخش مهمی از حضور سازمان ها و نهادها مربوط به سازمان ها، دستگاه  های 
اجرایی و نهاد های حاکمیتی ایرانی یا مؤسسات عمومی برخوردار از بودجه عمومی است. 
این سازمان ها و نهادها از شهرداری ها تا وزارتخانه ها، از دستگاه  های حاکمیتی مستقل از 
دولت همچون ســپاه و بسیج تا آستان  های مقدس که تحت اداره مستقیم حکومت قرار 
دارند و از مؤسســات اقتصادی وابسته با دولت تا بنگاه  های اقتصادی غیردولتی را شامل 
می شــوند. بر اســاس محتوای مصاحبه  های انجام شده، بخشی از این سازمان ها، در شرح 
وظایف و حتی بودجه ساالنه خود، فعالیت در اربعین را قرار داده اند. در این میان، نقش 
و حضور نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی هم در نوع خود جالب توجه است. 
عالوه بر بخش دولتی، مؤسسات خیریه، سمن ها و گروه  های مردمی هم بخش دیگری از 
نقش آفرینی نهادی در بخش ایرانی اربعین را تشــکیل می دهند. بنابراین می توان گفت 
نقش آفرینــی نهادها و مؤسســات ایرانی در اربعین به طور خالصــه در چهار بخش قابل 
دسته بندی است: »نهاد های حاکمیتی و عمومی«، »مؤسسات خیریه، سمن ها و گروه  های 
مردمی«، »شرکت ها و مؤسسات اقتصادی« و »سایر مؤسسات عمومی«. همان طور که اداره 
بخشــی از مؤسسات خیریه و مردم نهاد بر اســاس ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه  های 
اقتصادی انجام می شــود، بخشــی از خدمات خیر دینی در اربعیــن هم بر مبنای ایفای 

مسئولیِت اجتماعِی برخی مؤسسات و شرکت  های اقتصادی انجام می شود. 
اما در بخش عراقی، تقریباً تمامی آنچه از حضور نهادها و مؤسسات مشاهده می شود، 
در قالب یکی از دو نوع فعالیت »مؤسسات خیریه و عام المنفعه غیردولتی« و »آستان  های 
مقدس«، به ویژه آستان مقدس علوی، حسینی و عباسی در حال انجام است. در دسته بندی 
نهادها، سازمان ها و مؤسســات فعال در اربعین، آستان  های مقدس ایرانی به ویژه آستان 
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قــدس رضوی به دلیل اداره حاکمیتِی آن در دســته نهاد های حاکمیتی و عمومی قرار 
گرفته اند. اما در عراق به دلیل آنکه آســتان های مقدس مســتقل از دولت و با نظارت و 
هدایت مرجعیت دینی شیعه هدایت می شوند، به عنوان یک دسته جداگانه تعریف شده اند.

جدول 4: انواع نهادها و مؤسسات فعال در خیر دینی اربعین

بخش عراقیبخش ایرانی

نهاد های حاکمیتی و عمومی
آستان  های مقدس

مؤسسات خیریه، سمن ها و گروه  های مردمی

شرکت ها و مؤسسات اقتصادی
مؤسسات خیریه و عام المنفعه غیردولتی

سایر مؤسسات عمومی

تفاوت  های خیر اربعینی ایرانی و عراقی
بر اســاس یافته  های پژوهش و مقایســه ویژگی  های الگوی فعالیت ها خدمات خیر دینی 

اربعین در دو سپهر ایرانی و عراقی به طور خالصه در 11 محور دسته بندی شده است. 
نخست اینکه در حالی که فعالیت ها و خدمات خیر دینی در میان موکب  های عراقی ها 
بیشــتر بر اساس روابط شخصی شکل می گیرد، موکب  های ایرانی بیشتر به صورت نهادی 

و بر مبنای روابط غیرشخصی سازماندهی می شود.
دوم اینکه در فعالیت  های بخش ایرانی، حکومت نقش بســیار پر رنگی دارد، به طوری 
که فراتر از ساماندهی، باید نام نحوه نقش آفرینی حاکمیت ایران را سازماندهی و مداخله 
مســتقیِم اجرایی گذارد، همان گونه که ســایر حوزه  های اجتماعی کشور هم مبّرا از این 
نوع مدیریت و مداخله مستقیم نیست. در مقابل، در بخش عراقی کمتر اثری از حضور و 

فعالیت مستقیم دولت وجود دارد.
ســوم اینکه در بخش ایرانی، میزان زیادی انگیزش ها و اهداف سیاســی و انقالبی در 
فعالیت ها قابل مشــاهده اســت. آنها اربعین را میدانی برای تعقیب و تالش برای تحقق 
آرمان های انقالبی مانند رســیدن به مســجد األقصی، فتح مکه یا احیای بقیع می دانند. 
در مقابل، در بخش عراقی چنین مواضعی بســیار کمتر است. در عین حال عراقی ها هم 
به میزان قابل مالحظه ای به پاسداشت و ترویج اندیشه مبارزه با تکفیری ها، در رأس آنها 

داعش که آن را دشمن امنیت داخلی خود می دانند، توجه داشتند.
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چهارم اینکه رقابت عراقی ها برای خدمت رسانی به زائران، رقابتی از جنِس تالش برای 
میزبانِی هرچه بیشتِر زائران برای اثباِت محبت شان به حسین بن علی)ع( و بهره بردن هرچه 
بیشــتر از خیر و فضایل این خدمت اســت. در مقابل، رقابت در میان ایرانی ها، در برخی 
موارد می تواند منجر به تالش برای برای کسب اعتبار اجتماعی و حتی سیاسی حاصل از 
این نوع فعالیت ها و خدمات شود. گواه این مدعا، مجموعه اختالفات و درگیری های بین 
موکب های شهرســتان های مختلف یک اســتان در موارد مختلف است که در مشاهدات 
میدانی پژوهش ثبت شده است. گاه در یک موکِب استانی، گروهی که از یک شهرستان 

خاص فعالیت داشتند بر علیه گروه خادمان شهرستان دیگر سخن پراکنی می کردند.
پنجم اینکه، بر اســاس ارزیابی مشــارکت کنندگان که از تحلیل محتوای مصاحبه ها 
به دست آمده، میزان خلوص، سادگی و خدمت بی تکلف عراقی ها در اربعین به طور واضحی 
احســاس می شود. هرچند این روحیه در میان خادمان ایرانی اربعین هم وجود دارد، اما 
یافته  های پژوهش بر اســاس ارزیابی مشارکت کنندگان در مصاحبه ها نشان دهنده وجود 

این ویژگی رفتاری به عنوان یکی از وجوه تمایز خیر دینی عراقی است.
ششم اینکه بهداشت، تمیزی و آراستگی در خدمات دهی و فعالیت موکب  های ایرانی 
به طور بارزی بیشتر از عراقی هاست. در این میان عراقی ها هم به دلیل سطح توسعه یافتگی 
اقتصادی و اجتماعی و هم به دلیل تفاوت باورمندی نسبت به مسئله بهداشت در پیاده روی 
اربعین، توجه کمتری به این موضوع داشته اند. هرچند آنها هم طی سال های اخیر به این 
موضوع اهتمام بیشتری کرده اند، اما یکی از عوامل مهم در این زمینه، اعتقاد به تقدس و 
پاکی تمام آنچه در این مسیر وجود دارد از سوی عراقی هاست، اعتقادی که برای برخی 
از عراقی ها موجب می شود آنها هرگونه تصور آلودگی و امکان انتقال بیماری در این مسیر 

را نادرست و ناروا بدانند.
هفتم اینکه بر اساس نظر برخی از زائران، ایرانیان در خدمات دهی به زائران نوعی خّست 
بــه خرج می دهند و برای ارائــه خدمات، مثاًل غذای نذری برای هر فرد، محدودیت قائل 
می شوند. این در حالی است که عراقی ها تقریباً هیچ محدودیت و آداب محدودکنند ه ای 

در این مورد قائل نیستند.
هشــتم اینکه ایرانیان در خدمات دهی خود اولویت را به هم وطنان خود می دهند، اما 
عراقی ها این طور عمل نمی کنند و برای خدمت رســانی خود، هیچ محدودیتی بر اســاس 
ملیت، نژاد و گرایش  های دینی قائل نمی شوند. البته یک توجیه برای چنین رویکردی در 
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موکب  های ایرانی می تواند محدود بودن خدمات ایرانی برای زائران ایرانی باشد.
نهم اینکه در برخورد های شــخصی و مواجهه متقابــل بین زائران با اعضا و خادمان 
موکب ها چه از ســوی ایرانیان با عراقی ها و چه برعکس، برخی از زائران به وجود نوعی 
روحیه تکبر نســبی در برخورد خادمان موکب  های ایرانی با زائران، در مقایسه با برخورد 
خادمان موکب  های عراقی با زائران اشــاره کرده اند. در عین حال، تفاوت موجود در این 
زمینه به هیچ وجه تفاوت بارزی نیست و هر دو گروه زائران و موکب داران ایرانی و عراقی 

در مورد رفتار طرف مقابل با زائران ارزیابِی غالباً مثبتی داشته اند.
دهم اینکه خالقیت و تنوع در فعالیت و خدمات از سوی فعاالن و موکب  های ایرانی به 
مراتب بیشتر از آنی است که در میان موکب ها و فعالیت  های عراقی قابل مشاهده است. 
در حالی که عراقی ها بیشــتر به خدمات اســکان و تغذیه اهتمام دارند، تنوع فعالیت ها و 
خدمات در سایر خدمات غیر از اسکان و تغذیه، همچون فعالیت  های فرهنگی و مذهبی 

از سوی موکب  های ایرانی بیشتر مشاهده شده است. 
و در آخــر اینکه نظم و تدبیر در اداره امور و داشــتن یک نوع برنامه مدیریتی برای 
فعالیت ها و خدمات از ســوی موکب  های ایرانی بیشتر از موکب  های عراقی قابل مشاهده 
بوده است. این تفاوت می تواند به تفاوت در مدل های تأسیس موکب  های ایرانی نیز مربوط 
شود که بیشتر بر اساس روابط و مناسبات غیرشخصی بین اعضای موکب سامان یافته اند.
مجموعه تفاوت  های یادشده در باال بین خدمات خیر دینی در دو بخش ایرانی و عراقی 

در جدول زیر خالصه شده است.

جدول 5: تفاوت ها در الگوی خیر دینی اربعین بین ایرانیان و عراقی ها

بخش عراقیبخش ایرانیشاخص

روابط شخصیروابط غیر شخصیالگوی مدیریت و تأسیس

بسیار اندکبسیار پر رنگنقش حکومت

بسیار اندکبسیار غلیظ و شدیدانگیزه  های سیاسی و انقالبی

رقابت بر نفِس خدمترقابت برای کسب اعتبار اجتماعیرقابت برای خدمت رسانی

بیشترکمترخلوص و سادگی

کمتربیشتربهداشت، تمیزی و آراستگی

خیر ایرانی ـ خیر عراقی
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بخش عراقیبخش ایرانیشاخص

کمتربیشترجیره بندی خدمات

کمتربیشترقوم گرایی در ارائه خدمات

محترمانه و فروتنانهمحترمانه گاه آمیخته با تکبربرخورد های شخصی با طرف مقابل

کمتربسیار بیشترخالقیت و تنوع در خدمات

کمتربیشترنظم و تدبیر در اداره امور

تفاوت هایــی که بین ســپهر ایرانی و عراقی در خدمات خیر دینی اربعین مشــاهده 
شــده، زمینه هایی را برای ترکیب نقاط قوت در هر یک از دو بخش و رسیدن به الگویی 
بهینه و مطلوب در خیر دینی در میداِن اربعین را نشان می دهد. در این مورد، در بخش 

پیشنهادها بیشتر خواهیم گفت.

6. نتیجه گیری 
خیر )احســان( که با نیت مندی یا هدفمندی دینی انجام شــود، گاه در قالب نهادی شده 
و گاه در قالب فردی عینیت پیدا می کند. شــکل نهادی شــده آن همان مؤسسات خیریه 
مذهبی است که در دنیای امروز به عنوان مؤسسات خیریه )نیکوکاری( ایمان بنیاد1 شناخته 
می شوند.2 در عین حال، موضوع مورد مطالعه در این پژوهش یعنی خیر دینی، در بستر 
یک آیین زیارتِی پیاده روی رخ می دهد. آیین های پیاده روی بسیاری در دنیا وجود دارند 
که برخی از آنها به دلیل قدمت یا جمعیت از پیاده روی اربعین نیز مشــهورترند. به عنوان 
نمونه کومبه مبال3 و گوادالوپ4، دو آیین زیارتی همراه با پیاده روی هســتند که جمعیت 
زائران آنها از اربعین بیشتر است. )گریفین و راج5، 2017: 7( آیین های پیاده روی زیارتی 
دیگری نیز در دنیا از ســوی پیروان ادیان دیگر برپا می شوند که ویژگی های خاص خود 

1. Faith Based Charities
2. مؤسســات نیکوکاری ایمان بنیاد در دنیای امروز و جوامع توســعه یافته، اهداف متنوعی را دنبال 
می کنند که بســیار فراتر از کمک های مالی به فقراســت. در این مورد پایگاه اینترنتی زیرفعالیت های 

35 مؤسسه نیکوکاری ایمان بنیاد را به عنوان نمونه معرفی می کند: 
https://www.raptim.org/35-faith-based-organizations-dedicated-helping-people
3. Kombh Mela
4. Virgen de Guadalupe
5. Griffin & Razaq
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را دارنــد. اما در عین حــال می توان گفت که در میان آیین های پیاده روی زیارتی که هر 
ساله برپا می شوند، پیاده روی اربعین از نظر میزان مشارکت خیر دینی، واجد ویژگی های 
متمایزی اســت که آن را از ســایر پیاده روی های زیارتی متفاوت می سازد.1 در بستِر این 
میداِن وسیِع پر جمعیت و متراکم از خیر دینی که یک نوع »چگالِی بسیار زیاِد مفهومی« 
را از نظر واقعیت های مربوط به داد و دهِش خیر دینی نشان می دهد، مشارکت عراقیان 

)به عنوان میزبانان این آیین( و ایرانیان، در یک رابطه تأثیر و تأثر متقابل قرار دارد.
تمام آنچه در خدمات خیر دینی در اربعین در دو بخش عراقی و ایرانی مشاهده شد، 
اعم از خدمات اســکان و تغذیه، خدمات بهداشــت و سالمت، فنی و تعمیراتی، فرهنگی 
و مذهبی، خدمات کودکان، فعالیت  های سیاســی و ایدئولوژیک و سایر فعالیت  های خرِد 
فردی، همگی در امتداد انگیزش و شــوِر حضور و خدمت رســانی در اربعین عراقی پدید 
آمده و گســترش یافته است. اما این توسعه و گسترش فعالیت ها به ویژه با حضور و تأثیر 
مشارکت ایرانیان، در حال تغییر در الگوی فعالیت هاست. تغییر در نحوه ارائه مواد غذایی 
و استفاده از ظروف یک بار مصرف از سوی عراقی ها یکی از این تغییرات است. هنوز این 
پرسش پابرجاست که آیا به بهای بهبود وضعیت بهداشتی همچنان باید استفاده از ظروف 
یک بار مصرف را در موکب ها گسترش داد، یا برای حفظ الگوی سنتی پذیرایی در اربعیِن 
عراقی باید جلو تغییرات ناگهانی در این الگوی خدمت رسانی با استفاده از ظرف  های قابل 

شستشو را گرفت و به جای آن شستشوی مناسب ظروف را ترویج کرد؟
همچنیــن تعداد زیادی از موکب  های عراقی برای جلب نظر زائران ایرانی که دســت 
رد به تعارِف غذا و آب و چای عراقی می زدند، شروع به تغییر در نوع مواد غذایی و نحوه 
طبخ و عرضه آن و همچنین عرضه چای ایرانی در کنار شای عراقی کرده اند. باز هم این 
پرســش پابرجاست که این تغییر به نفع ذائقه ایرانی آیا باید موجب خرسندی گروه  های 
مشــارکت کننده و زائران ایرانی باشد، یا اینکه بهتر است به فکر راه حل بهتری در تغییر 

نگرش ایرانیان نسبت به پذیرایی عراقی ها بود؟
از این دست پرسش ها در مورد تغییراتی که در الگوی فعالیت  های خیر دینی در اربعین 

1. در مورد تاریخچه، مبنای شــکل گیری و ویژگی های پیاده روی هــای زیارتی منابعی چند وجود 
دارد. به عنوان نمونه در مورد پیاده روی کومبه مال )مک لین، 2009(، گوادالوپ )پاز، 1976(، فاطیما 
)رودریگویز، 2016(، ســانتیاگو دی کامپوستله )فلِِچر، 1984(، سفر به شیکوکو یا زیارت 88 معبد 
)ریدر، 1999(، سن پاتریک )گاردینر، 1989( و ویافرانسیجنا )www.viefrancigene.org/en( منابع 

مورد اشاره می توانند اطالعات اولیه  مفیدی در این مورد ارائه کنند.

خیر ایرانی ـ خیر عراقی
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وجود دارند، موجب می شــود تا زمینه برای پژوهش  های بیشــتر در مورد خیر دینی در 
اربعین باز بماند. در هر حال، ارتباط بین فرهنگی که بین دو ملت ایران و عراق در بستر 
اربعین شــکل می گیرد موجب پیوند بین آنها در خدمات رسانی به زائران هم شده است. 
این پتانســیل موجب شکل گیری گونه  های مختلفی از همکاری بین ایرانی ها و عراقی ها 
برای برپایی موکب ها شــده اســت. این تعامل فرهنگی که از یک سو موجب شکل گیری 
همکاری  های بین دو طرف در فعالیت  های مختلف شده، از سوی دیگر موجب تأثیرپذیری 
متقابل برای نحوه ارائه خدمات به زائران هم شده است. به عنوان نمونه موکب  های ایرانی 
تالش می کنند تا برخی از شکل  های پذیرایی سنتی عراقی را در موکب  های خود استفاده 
کنند و در مقابل عراقی ها هم ویژگی  های مناســبی همچون توجه بیشــتر به بهداشت و 
نظافت و همچنین توجه بیشتر به فعالیت  های فرهنگی و خدماتی غیر از اسکان و تغذیه 

را در دستور کار خود قرار داده اند. 
مشــارکت این زائران در اربعین اشــتیاق آنها را برای کمک به موکب ها در سال های 
بعد مضاعف می کند. از آنجا که تدارک برای برپایی موکب ها و خدمات رسانی در اربعین 
به همراه جمع آوری کمک ها و اقالم و وســایل و تجهیزات و مواد غذایی ـ مانند عراق ـ 
در ایران هم از ماه ها قبل از اربعین آغاز می شــود، این زائران آمادگی این را می یابند که 
برای تقویت خدمات و فعالیت  های خیر در اربعین ســال بعد، کمک و مشارکت بیشتری 
کنند. این تدارک در مســاجد و پایگاه  های مختلف به ویژه طی سه ماه منتهی به اربعین 
و به طور خاص از آغاز محرم که هیئت ها فعالیت خود را برای ســوگواری امام حســین)ع( 
از سر می گیرند، بیشتر می شود. در نتیجه تعداد بیشتری از مردم آمادگی و گرایش پیدا 
می کننــد تا در ســال های آینده عالوه بر زائر و دریافت کننــده خدمات خیر، نقش عضو 
یکــی از موکب ها را بر عهــده گیرند. در آن صورت، نه تنها یک مخاطب خیر دینی، بلکه 

ارائه دهنده آن نیز خواهند بود.
آنچه فرد به عنوان خادم یا عضو یک موکب اربعین تجربه می کند، در واقع بخش هایی 
از ویژگی  هــای تجربــه دینی را با خود دارد. چرا کــه می تواند همچون یک تجربه دینی 
حین عبادت یا زیارت یک مکان مقدس، »وصف ناپذیر«، »معرفت بخش« و »زودگذر« باشد. 
به خصوص آنکه این تجربه یک تجربه خصوصی و شخصی برای اوست که به طور انفرادی 
حاالت تجربی را درون خود می آزماید. بنابراین دومین مفهوم پردازی مهم حاصل از نتایج 
این پژوهش، عالوه بر »چگالی مفهومی«، مفهوِم »تجربه خیر دینی« اســت که داللت بر 
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تجربه مندِی دینی در خالل مشــارکت در امِر خیر دینی دارد. این، همان حالت ویژ ه ای 
اســت که مؤمن شــیعه همزمان که برای زیارت پای در مسیر کربال می گذارد، می تواند 
با خدمت رســانی به زائران دیگر، آن را تجربه کند. خدمت رســانی ای که انواع مدل  های 
مختلــف خیریه دینی از وقــف تا نذر را در موضوعات مختلف آنهــا در بر می گیرد. این 
مدل ها و مصداق ها شامل: اسکان و تغذیه و خدمات پزشکی تا وقف محصوالت فرهنگی، 
نذر زمان و ســایر موقوفات و نذورات در موضوعات و مصداق  های نوین امر خیر می تواند 

تنوع داشته باشد.

پیشنهادها
بر اساس جمع بندی پیشنهاد های ارائه شده از سوی مشارکت کنندگان که در فصل یافته ها 
به طور مشروح مورد بحث قرار گرفت، مهم ترین موارد پیشنهاد در بهبود و اصالح الگوی 

فعالیت ها و خدمات خیر دینی در اربعین شامل موارد زیر خواهند بود.
1. کاهش تصدی حاکمیتی و واگذاری حداکثری امور به مردم

اصرار بر ادامه مداخله مســتقیم حاکمیــت و نهاد های مرتبط با آن در امر برنامه ریزی و 
فعالیت  های اربعین، حاصلی جز صرف غیر ضرورِی هزینه ها و منابع انســانی در راستای 
فعالیِت ناکارآمدی و اثرگذاری اندک همراه با زائل کردن اعتماد عمومی را نخواهد داشت. 
ضمن آنکه تحقق هدف یک نظام حکمرانِی سیاسی با مدعا و آرمان استقرار و پیاده سازی 
جامعه نمونه اسالمی لزوماً در گرِو تصدِی کامل همه امور از جمله امور خیر، امور دینی و 
امورِ خیرِی دینی نیست. می توان گفت با واسپاری امور اجرایی و سطح مداخله در فعالیت ها 
به گروه  هــای مردم نهاد و بخش های غیر دولتی و مردمــی به صورت واقعی کارکرد های 
مختلفی مورد انتظار خواهد بود. بنابراین پیشــنهاد نخســت این پژوهش کاهش تصدی 
حاکمیتی در امور مربوط به فعالیت ها و خدمات اربعین و رساندن سطح فعالیت  های آن 
به حداقل وظایِف اصلی در مواردی همچون امور کنسولی، امنیت، بهداشت و ترابری است. 

2. خدمت به زائران بدون توجه به نام ها و پرچم ها
در مقابــل رفتار مورد انتقادی همچون ایجاد موکب  های بزرگ و با تابلو های و پرچم  های 
بزرگ بر فراز ساختمان ها و خدمات و امکانات زیاد که نوع تحقیِر موکب  های ساده عراقی 
است و نوعی حس رقابت جویی را در طرف عراقی هم تلقین می کند و همچنین در مقابل 
اصرار به ارائه خدمات به نام نهادها و سازمان  های ایرانی، آنچه می تواند موجب اعتمادسازی 
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هرچه بیشتر در میان عراقیان و اثربخشی و رضایت مندی هرچه بیشتر از خدمات ایرانیان 
باشد، کنار گذاشتن تعصب به مطرح شدن نام ها و آرم ها و پرچم  های سازمانی و در عوض 
خدمــت گروه ها و خادمــان ایرانی در موکب ها و مبیت ها عراقی، به عنوان یک بدنه واحد 
اســت. در مشــاهدات میدانی پژوهش هم موکب  های عراقی مختلفی مشاهده شدند که 
تعدادی از خادمان ایرانی ـ اعم از نیرو های متخصص همچون پزشــکان و پرســتاران تا 
خادمان برای خدمات عمومیـ  در آنها مشغول فعالیت بودند. آنها به خوبی توانستند شکلی 
از یک همکاری مؤثر بدون ایجاد ســوء تفاهم در طرف مقابل و ایجاد تضاد و رقابت  های 

منفی را نشان دهند.
3. توجه به حفظ الگو های سنتِی اربعیِن عراقی

از آنجا که توجه بیش از حد موکب ها و فعاالن ایرانی در اربعین به ظواهر و رنگ و لعاب 
خدمات، آنها را از تعقیب الگوی سنتی فعالیت ها و خدمات سنتی از سوی عراقی ها غافل 
می کند، ضرورت دارد تا مؤسســات و گروه  های فعال و دســت اندرکار خدمات در اربعین 
به حفظ ســادگی در عین تنوع و خالقیت در ارائه خدمات برای حفظ شــکل  های سنتی 
خدمت رســانی عراقی هــا در اربعین توجه جدی کنند. به عنوان مثال می توان پیشــنهاد 
کرد که برخی موکب  های ایرانی تمعداً از شکل پذیرایی و خدمات رسانی عراقی به شکلی 
ساده الهام بگیرند و به جای یک موکب بزرگ با ساختمانی وسیع، از چند موکب ساده با 

سازه  های موقت مانند چادر برای ارائه خدمات خود استفاده کنند.
4. آموزش  های فرهنگِی پیاده روی اربعین

پیشــنهاد دیگری که برخی مشــارکت کنندگان به ویژه ایرانی  ها به آن اشــاره داشتند، 
فرهنگ ســازی برای اصالح رفتاِر زائران، به ویژه رفتار مناسب ایرانی ها درخالل پیاده روی 
اربعین بود. آگاه ســازی و آموزِش مواردی همچون نریختن زباله، رعایت کردن شأن ایام 
عزاداری و نخندیدن و سایر موارد مشابه که بیشتر به رفتار زائران حین حضور در پیاده روی 
اربعیــن، حضــور در موکب یا مبیِت متعلق به عراقی هــا و مواجهه با زائران دیگر مربوط 
می شود، از جمله مصداق  های چنین پیشنهادی است. تعدادی کاریکاتور در ابتدای مسیر 
پیاده روی که از سوی عراقی ها برای تذکر دادن برخی رفتار های نامناسب از سوی زائران 
نصب شــده بود، از معدود نمونه  های توجه به این کار مهم در میان فعالیت ها و خدمات 
خیر دینی در اربعین به شمار می رفت. اما همچنین خأل توجه بیشتر به چنین فعالیت هایی 

از سوی ایرانیان احساس می شود.
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5. تالش برای آگاه سازی دینی 
محور اصلی این پیشنهاد که مانند پیشنهاد باال مورد نظر تعدادی از مشارکت کنندگان هم 
بوده، افزایش شــناخِت زائران نسبت به مفاهیم مهم دینی از جمله رسالت امام حسین)ع( 
و نهضت عاشورا و همچنین مفاهیم مهدویت و انتظار است. درک صحیح از مفهوم اصیل 
عاشورا و اهداف آن و در امتداد این شناخت، معرفت به مهدی موعود)عج( و مفهوم انتظار 
برای فرج او و طراحی برنامه هایی برای گفتگو و رفع شبهات در این مورد، می تواند در خالل 
برنامه  های فرهنگی موکب  های اربعین، به عمق بخشی در تجربه زیارتی زائران کمک کند. 

6. فراهم کردن زمینه حضور بیشتر زنان
با توجه به پتانسیل  های مشارکت زنان برای مشارکت در انواع فعالیت ها و خدمات به زائران، 
پیشنهاد می شود که ستاد اربعین عالوه بر تعریف کارگروهی برای بانوان که به عنوان یک 
زیرمجموعه از کمیته فرهنگی و آموزش فعالیت دارد، شــرایط و تسهیالتی برای حضور 
هرچه آســان تر زنان و دختران جوان به ویژه در قالب گروه ها و مؤسســات غیردولتی در 
میداِن خیر دینی اربعین فراهم کنند. با این کار، امکان فعالیت  های متنوع تر و خالقانه تر 
و همچنین برنامه ها و خدماتی که توجه بیشــتری به نیاز های خاص زنان دارند، افزایش 
خواهد یافت. در نتیجه امکان و انگیزش بیشتری برای حضور زائراِن زِن ایرانی در اربعین 

ـ که می توانند خادماِن اربعین در سال های بعد باشند ـ فراهم خواهد شد.

خیر ایرانی ـ خیر عراقی



72

راهبرد فرهنگ/ شماره پنچاه و دوم/ زمستان 1399

منابع

1. ایمانی خوشخو، محمدحسین و مهدیه بد. )1395(. گونه شناسی زائران کربال بر اساس هدف و 
انگیزه از سفر؛ مطالعه موردي: پیاده روي اربعین. فصلنامه علمی ـ پژوهشی گردشگري و توسعه. 

دوره 5. شماره 3. 
2. پویافر، محمدرضا. )1395(. از خیر قدســی تا خیر عرفی؛ بررســی پیامد های مرزبندی بین امور 
خیر در جامعه ایرانی. مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی خیر ماندگار، مطالعه و ازیابی امور 

خیر در ایران. 
3. پویافر، محمدرضا. )1397 الف(. پیمایش سنخ شناسی زائران پیاده روی اربعین. پژوهش آزاد. 

4. پویافر، محمدرضا. )1397 ب(. پدیدارشناســی تجربه زیارت. مدیریت پژوهش و برنامه ریزی 
آستان قدس رضوی.

5. تیموتی، دالن. جی و السن دانیل اچ. )1392(. گردشگری دین و سفر های معنوی. محمد قلی پور 
و احسان مجیدی فرد. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

6. جوادی یگانه، محمدرضا و محمد روزخوش. )1398(. روایت پیاده روی اربعین. تهران: پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات.

7. جیمــز، ویلیام. )1393(. تجربه دینی: اصل و منشــأ، در: »درباره تجربه دینی«. گزیده مایکل 
پترسون و دیگران. مالک حسینی. چاپ دوم. تهران: انتشارات هرمس.

8. رضــوی زاده، ندا. )1393(. ادراك و تجربه زیســته زائران پیاده ایرانــی در عراق )مورد مطالعه: 
پیاده روي اربعین آذر 1393؛  عراق(. مجله مطالعات اجتماعی گردشگری. دوره 2. شماره 4. پاییز 

و زمستان.
9. سلیمانیه، مهدی. )1394(. اربعین؛ منظری اجتماعی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
10. فرهادی محلی، مجتبی. )1397(. پدیدارشناسی تجربه پیاده روی اربعین )مورد مطالعه کاروان 

ایرانی زیارتی کربال(. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه گیالن.
11. فوالدی، محمد و محمدجواد نوروزی. )1394(. جایگاه زیارت در آیین کاتولیک و مذهب شیعه؛ 

بررسی و مقایسه. معرفت ادیان. شماره 25.
12. مظاهری، محســن حســام. )گردآوری و تدوین( )1397(. مجموعه مقاالت پیاده روی اربعین؛ 

تأمالت جامعه شناختی. تهران: نشر آرما.
13. موســوی، انتصار. )1397(. بررسی کیفی الگوی ابراز هویت زائران ایرانی و عراقی در آیین 

پیاده روی اربعین. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه آیت اهلل بروجردی.
14. موســوی، ســیدمحمد؛ خدیجه یاری؛ بتول  باغ فلکی و ایرج  نیکجو. )1395(. تأثیر برگزاری 
مراسم پیاده روی اربعین حسینی در کشور و افزایش شور و اشتیاق بین مردم و به خصوص نوجوانان 
و نقش ســازنده آن بر روی تربیت نســل ارزشی در کشــور. مجله مطالعات روان شناسی و علوم 



73

خیر ایرانی ـ خیر عراقی

تربیتی. شماره 3.
15. همایون، محمد هادی و مهدیه بد. )1395(. تبیین انگیزه  های معنوی گردشگران در سفر های معنوی 
مطالعه موردی رویداد پیاده روی اربعین. ســمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی. 

تهران: انجمن علمی گردشگری ایران. دانشگاه علم و فرهنگ.

16. Cheek, D. W; F. M. Kramarek & P. Rooney. (2015). Charity and Philanthropy: Overview. 
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd Edition. Vol. 3.
17. Fletcher, R. A. (1984). Saint James’s Catapult: The Life and Times of Diego Gelmírez of 
Santiago de Compostela. Oxford University Press
18. Gardiner, E. (1989). Visions of Heaven and Hell before Dante. New York: Italica Press.
19. Gothoni, R. (1993). Pilgrimage = Transformation Journey. In The problem of Ritual: 
Based on Papers Read at the Symposium on Religious Rites Held at Åbo, Finland, on the 13th-
16th of August 1991.
20. Griffin, K. & R. Raj. (2017). The Importance of Religious Tourism and Pilgrimage: 
Reflecting on Definitions, Motives and Data. International Journal of Religuos Tourism and 
Pilgrimage. Vol. 5. Issue 3. Available at: https://arrow.dit.ie/ijrtp/vol5/iss3/2
21. McLean, K. (2009). Seeing, Being Seen, and Not Being Seen: Pilgrimage, Tourism, and 
Layers of Looking at the Kumbh Mela. Ebscohost. Web. 28. Sept. 2014.
22. Mujtaba Huseinm, U. (2018). A Phenomenological Study of Arbaeen Foot Pilgrimage in 
Iraq. Tourism Management Perspectives. No. 26.
23. Paz, O. (1976). Introduction to Jacques Lafaye’s Quetzalcalcoatl and Guadalupe. The 
Formation of Mexican National Consciousness 1531–1813. Chicago: University of Chicago 
Press.
24. Reader, I. (1999). Legends, Miracles and Faith in Kōbō Daishi and the Shikoku Pilgrim-
age. In Tanabe, George J. Religions of Japan in Practice. Princeton University Press. 
25. Rodriguez, F. M. (2016). The Angel of Fatima and Reparation at Holy Mass (PDF). The 
Fatijma Crusader (116).
26. Terner, V. & T. Edith. (1978). Image and Pilgriamge in Cgristian Culture. New York: 
Columbia University Press.
27. www.viefrancigene.org/en
28. www.javananhelal.ir


