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Pilgrimage is a concept for the movement of human beings by determining a sacred 
destination, and the Arbaeen pilgrimage on foot is one of the emerging forms of pil-
grimage in Iran, which has been considered in recent years. 
The Arbaeen Walk emphasizes cultural-religious categories more than any other ele-
ment because Arbaeen and the epic of Ashura have a lot of capacity for reading and 
interpretation, and different spectrums of society each relate to this category in some 
way. 
The Arbaeen Walk is a multidimensional phenomenon that includes the experience 
of pilgrimage, economics, politics, identity, environment and social issues, and is a 
religious community to achieve a sacred movement in which there is no innovation.
The Present Article Relying on a qualitative approach and analyzing the interviews 
conducted with students, professors and staff of Allameh Tabatabai University, this 
article seeks to analyze the perception and interpretation of these pilgrims from their 
lived experience of this trip.
After analyzing the qualitative data, three main themes were identified.
These pilgrims have considered "creating unity and creating solidarity and empathy" 
as the most important opportunity for Arbaeen walk. Also, "lack of health" and "lack 
of travel facilities" are considered the most important characteristics of the weakness 
of this pilgrimage.
According to this group of academics, "culture building" and "providing health ser-
vices" can help to better organize the Arbaeen procession. 
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rience, creating unity, solidarity and empathy.
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تجربه زيسته زائران در پیاده روی اربعین سال 1398
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چکیده

زیارت مفهومی برای جابجایی انسان با تعیین مقصدی مقدس است و زیارت پیاده اربعین 
یکی از اشکال نوظهور سفر زیارتی در ایران است که در سال های اخیر موردتوجه قرارگرفته 
است. در پیاده روی اربعین بیشتر از هر عنصر دیگری بر مقوله های فرهنگی- اعتقادی تأکید 
شده است چراکه اربعین و حماسه عاشورا ظرفیت های زیادی برای بازخوانی و تفسیر دارد 
و طیف های مختلف جامعه هر یک به نحوی با این مقوله ارتباط برقرار می کنند. پیاده روی 
اربعین پدیده ای چندبعدی شامل تجربه زیارت، اقتصاد، سیاست، هویت، محیط زیست و 
مسائل اجتماعی است و یک اجتماع دینی برای رسیدن به حرکتی مقدس است که بدعتی 
با اتکا به رویکرد کیفی و با تحلیل مصاحبه هایی که با  در آن وجود ندارد. مقاله حاضر 
ادراک  انجام شده درصدد واکاوی  دانشگاه عالمه طباطبایی  اساتید و کارکنان  دانشجویان، 
و تفسیر این زائران از تجربه زیسته خود از این سفر است. پس از تحلیل داده های کیفی، 
سه مضمون اصلی شناسایی شد. این زائران »وحدت آفرینی و ایجاد همبستگی و همدلی« 
را مهم ترین فرصت پیاده روی اربعین دانسته اند و همچنین »نبود بهداشت« و »نبود امکانات 
سفر« را مهم ترین مشخصه ضعف این سفر زیارتی می دانند. از منظر این گروه از دانشگاهیان 
»فرهنگ سازی« و »ارائه خدمات بهداشتی« می تواند به بهتر برگزار شدن مراسم پیاده روی 

اربعین کمک کند.

abdollah_ab@yahoo.com 1. دانشیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، تهران، ایران
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مقدمه و بیان مسئله

هویت،  سیاست،  اقتصاد،  زیارت،  تجربه  شامل  چندبعدی  پدیده ای  اربعین  پیاده روی 
محیط زیست و مسائل اجتماعی است. موضوعات مرتبط با این پدیده اجتماعی، دینی و 
مذهبی از عراق تا داخل ایران امتداد دارد. پیاده روی اربعین همچنین یک اجتماع دینی برای 
رسیدن به حرکتی مقدس است که بدعتی در آن وجود ندارد. آیین اربعین حسینی تا 20 سال 
پیش فقط مناسبتی به معنای چهلمین روز شهادت امام حسین )ع( بود اما پیاده روی اربعین از 
اردیبهشت سال 1382 معادل آوریل 2003 میالدی و پس از سقوط صدام در عراق در میان 
مجموعه سنت های مذهبی شیعیان شدت و توسعه پیدا کرد. در نخستین پیاده روی اربعین 
پس از سقوط صدام در عراق 50 هزار ایرانی شرکت کردند و اینک جمعیت ایرانیان حاضر 

در این همایش بزرگ به سه میلیون نفر رسیده است.

عوامل بسیاری در راهپیمایی اربعین وجود دارد که باعث اعتالی باورهای دینی می شود 
چراکه راهپیمایی اربعین متأثر از یک واقعیت تاریخی است که با جزئیات نقل شده است 
و باعث انسجام اجتماعی شیعیان و مردم آزاده می شود. راهپیمایی اربعین ناظر به بسیاری 
معیارهای اخالقی مثل ایثار، صبر، نوع دوستی و ظلم ستیزی است و برای اغلب کسانی که 
در آن شرکت کرده اند یک لذت درونی ایجاد می کند و با باورهای فردی، اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی سازگار است.

به  را  انسان ها  باورهای  و  است  ساله  تاریخی 1400  پشتوانه  دارای  اربعین  راهپیمایی 
خداوند و معاد به عنوان باورهای به کل عالم و کل زندگی افزایش می دهد. ضمن اینکه در 
راهپیمایی اربعین تجربه های معنوی عمیقی در شرکت کنندگان به وجود می آید که در سایر 

اعمال دینی شان چنین تجربه معنوی را نداشته اند.

اربعین به نوعی امت سازی و تمدن سازی نوین اسالمی است چراکه در اربعین همه امت 
اسالمی یکپارچه می شود و زمینه ساز شکل گیری امت و فرهنگ بزرگ و فراگیر اسالمی فراهم 
می شود می توان گفت اربعین نوعی همگرایی، هماهنگی، همکاری، همبستگی و پیوستگی 

ایجاد کرده است.

از سوی دیگر اربعین یکی از جلوه های قدرت ایران و عراق و موجب قدرت جمهوری 
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اسالمی و عراق است زیرا روابط اجتماعی، سیاسی، دینی، مذهبی و تاریخی ایران و عراق 
قابل تفکیک از یکدیگر نیست و اربعین یکی از مظهرهای روابط راهبردی ایران و عراق است.

فرهنگ ایرانی و شیعی به عنوان یک خرده فرهنگ در سطح کالن جهان است و بُعد فرهنگی 
اربعین به عنوان بزرگ ترین راهپیمایی و رژه یک مکتب و دین بسامدی بسیار گسترده و توان 
تولید محتوا و شبکه سازی دارد. ایثار و اخالص محور مسیر اربعین و موکب های این مسیر، 
بسیار ویژه است تا حدی که از ظرفیت اربعین می توان برای حل مشکالت منطقه استفاده کرد.

مهدویت،  تعمیق  انسجام بخشی،  اخالقی،  ازجمله  مختلف  کارکردهای  دارای  اربعین 
معرفت افزایی و تقویت کالن نگرایی و جهان اندیشی و اعتماد دهی و همچنین اقتصادی 
است چراکه محل تالقی آرمان ها و عقالنیت با پشتوانه مردمی است که زمینه ساز نزدیکی دو 
ملت ایران و عراق و موجب دستیابی به منافع مشترک امت اسالمی را فراهم می کند. ضمن 
آنکه اربعین باید به جریانی فرهنگ ساز در طول سال تبدیل شود و تنها به چند روز خالصه 
نشود و با توجه به بعد انسانی اربعین موجب اثرگذاری بیشتر این حرکت عظیم و همچنین 

حرکت شتابدار در مسیر تمدن سازی اربعین شد.

اربعین حرکت در مسیر آرمان ها و اهداف عاشورا، تجلی دوستداران اهل بیت )ع( و 
بزرگ ترین تجمع دینی در جهان است که هیچ حزب و گروهی توانایی برپایی چنین مراسمی 
را نداشته و نخواهد داشت. ایران و عراق بخش اعظمی از جهان اسالم را شامل می شوند و 
در طول تاریخ دوستدار اهل بیت )ع( بوده و هستند که در طول تاریخ برای حراست از حریم 

اهل بیت )ع( همواره در میدان حضورداشته اند.

ويژگی های جمعیتی و خدماتی اربعین سال 1398

مراسم پیاده روی اربعین در سال 1398 با حضور بیش از سه میلیون زائر از سراسر ایران 
برگزار شد. آنچه در اربعین 98 رخ داد نشان می دهد توجه به زیرساخت های شهرهای مرزی، 
توجه به تفاوت نگاه مردمی و حاکمیتی، ارزیابی مستمر رضایتمندی زائران و درک شرایط 
و مشکالت این حرکت حماسی می تواند به بهتر برگزار شدن آن کمک کند. در اربعین سال 
98 تعداد 2 هزار و 507 موکب ایرانی وجود داشته که از این تعداد 1348 موکب در عراق 
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یعنی 54 درصد و 1159 موکب در ایران یعنی 46 درصد فعالیت داشتند. موکب ها متعهد شده 
بودند که از 69.228.531 نفر پذیرایی داشته باشند که در عمل از 107.265.476 نفر پذیرایی 
کردند. در بخش اسکان موکب ها متعهد شده بودند برای 22.405.879 نفر اسکان ایجاد کنند 
که در عمل برای 24.079.422 نفر اسکان ایجاد کردند. خدمات اسکان و خدمات پذیرایی و 

اسکان در سال 98 به 24 میلیون خدمات اسکان و به 107 میلیون در سال 98 رسیده است.

در اربعین سال 98 درمجموع 412 تخت آماده ارائه خدمات درمانی بودند که به همراه 9 
بیمارستان سیار با تمام امکانات الزم و حضور بیش از 330 پزشک عمومی و 735 متخصص 
برای مدیریت درمان بیماران و مصدومان در راهپیمایی اربعین حسینی، خدمات درمانی ارائه 
دادند. عالوه بر آن 56 درمانگاه سرپایی و سه کلینیک سیار با امکانات تشخیصی درمانی در 
مناطق مرزی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی )ع( مستقر شدند. همچنین بیش 
از 2 میلیون خدمات درمانی متعدد به زائرین اربعین 98 از سوی بخش های مختلف جمعیت 

هالل احمر و مرکز پزشکی ارائه شد.

مشکالت ساختاری و فیزيکی در سر راه زائران اربعین

دولت در برنامه ششم توسعه در ماده 97 مکلف شده است به منظور تعمیق ارزش ها، 
باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم السالم نسبت 
به امکانات الزم مراسم ساالنه پیاده روی اربعین تمهیدات الزم را فراهم آورد و در این راه 
سعی کرده است با پروژه های زیربنایی موردنیاز در شهرهای مرزی نسبت به کاهش مشکالت 

زائران پیاده روی اربعین عمل کند.

روند افزایش جمعیت زائران اربعین در مرز مهران، لزوم توجه مسئوالن به زیرساخت های 
استان و حل مشکالت مرز برای سال آینده را دوچندان کرده است. حذف روادید یکی از 
عوامل افزایش تردد زوار در استان ایالم و مرز مهران است به گونه ای که بیش از 60 در صد 
زائران از مرز مهران تردد داشتند و بنا به آمار مسئوالن از ابتدای ماه صفرتا زمان اربعین حسینی 

بیش از چهار میلیون نفر از این مرز تردد کردند.

یکی از مهم ترین مشکالت بر سر زائران اربعین، برای کسانی به وجود می آید که از 
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مسیر مرز مهران اقدام می کنند. مشکالتی ازجمله آماده نبودن پایانه برکت شهر مرزی مهران، 
سردرگمی زائران و مشکالت بهداشتی از مهم ترین مسائل این شهر مرزی است. تکمیل 
زیرساخت های استان ایالم ازجمله تکمیل جاده ایالم-مهران، رفع مشکل آب در ایام اربعین 

و توسعه شرایط بهداشتی به طورجدی باید دنبال شود.

از حدود سه و نیم میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین حسینی )ع( سال 1398، تعداد 65 
درصد زائران ایرانی از مرز مهران، 24 درصد از مرز شلمچه، 11 درصد چذابه، پنج درصد 
از مرز خسروی و 4 درصد نیز از مرزهای هوایی به عراق سفرکرده اند. میانگین سن زائران 
ایرانی امسال 38 سال بوده و مازندران مسن ترین و قم جوان ترین و تهران بیشترین حجم 
زائران را به خود اختصاص داده اند. مسن ترن زائر اربعین امسال با 107 سال از خوزستان 
و کوچک ترین آن ها با کمتر از یک ماه از استان کرمان بوده است. نسبت زن به مرد در میان 

زائران ایرانی اربعین امسال یک به دو است.

پیشینه تحقیقات انجام شده درباره اربعین

شراهی و ذوالفقار زاده کرمانی )1398( در پژوهش »واکاوی ادراک زائران از رفتار خادمان 
در اربعین: روایتی مردم شناختی از پدیده عظیم پیاده روی اربعین« براین نکته تأکید کرده اند که 
در سال های اخیر، زیارت اربعینیه، تبدیل به بزرگ ترین اجتماع انسانی و پدیده ای بی نظیر در 
جهان شده است به طوری که برخی صاحب نظران آن را معجزه الهی زمانه می دانند. کنشگران 
انسانی در اربعین از جهات مختلف دارای تنوع باالیی هستند و در مدت حضور در پیاده روی 
اربعین رفتارهای جدیدی دارند و هنجارهای مشترکی را رقم می زنند. آن ها با بررسی رفتار 
مردم عراق و خادمان در میزبانی از زائران اربعینی در تحقیقی کیفی و مردم شناسی مشاهدات 
و یافته های خود را دسته بندی کردند. یافته های تحقیق شامل سه مضمون یا مقوله اصلی 
سنّت، برکت و محبت است و نشان می دهد زائران، رفتار مردم عراق و خدمت بی منّت آن ها 
به زائران در پیاده روی اربعین را به سنّت )ریشه های سنتی آن مردمان ازجمله رسم ایشان در 
مهمان نوازی(، برکت )درخواست خیروبرکت از ائمه )ع( به خصوص امام حسین )ع( برای 
رزق وزندگی خود( و درنهایت محبت بی منت )سرسپردگی و دلدادگی به امام )ع( بدون 

هیچ گونه چشم داشتی نسبت به خدمت( نسبت می دهند.
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غفاری هشجین و آقایی )1397( در پژوهش »پیاده روی اربعین حسینی به مثابه جنبش 
اجتماعی« با بررسی پیاده روی اربعین حسینی به مثابه یک جنبش عظیم اجتماعی و بررسی 
مؤلفه های آن بر اساس نظریه جنبش های اجتماعی چارلز تیلی به این نتیجه رسیده اند که 
پیاده روی اربعین حسینی جنبش عظیم اجتماعی است که مؤلفه های استمرار ستادها، بهره گیری 
از طیفی از تظاهرات عمومی و همچنین ابراز عمومی با چهار مشخصه ارزشمندی، وحدت، 

تعداد و تعهد در آن به نحو بارزی تجلی یافته است.

گیویان و امین در پژوهش )1396( »محبت و هویت در آیینه نمایش جهانی اربعین )مطالعه 
ماهیت، کارکردها و ساختار پیاده روی اربعین از منظر ارتباطات آیینی(« سعی کرده اند با توجه 
به آیین های حسینی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مراسم جمعی و اجتماعی شیعیان با تماس 
مستقیم با واقعیت در حال اجرا از طریق روش کیفی مردم نگاری، سه رکن اساسی ماهیت، 
ساختار و کارکردهای آیین پیاده روی اربعین را با تفسیرهای مشارکت کنندگان اصلی اش یعنی: 
زائران، مروجان و مجریان این آیین از منظر چارچوب مفهومی ارتباطات آیینی مطالعه کنند. 
نتایج این تحقیق نشان می دهد این آیین شیعی در ارتباط تنگاتنگی با سه مفهوم کالن محبت 

اهل بیت، نمایش جهانی و هویت شیعی قرار دارد.

باقری کاهکش و دیگران )1396( در پژوهش »تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایه اجتماعی 
شهری بر مبنای جریان اربعین« از منظر مدیریت شهری به موضوع حرکت اربعین نگریسته اند. 
این پژوهش باهدف بررسی جریان اربعین به ویژه در سال های اخیر به دنبال شناسایی ابعاد 
مختلف و متمایز، و تدوین الگوی سرمایه اجتماعی انجام شده است. تحقیق با بررسی متن های 
مکتوب و شفاهی و جامعه آماری شامل خبرگان حوزه معرفتی، شهری، مدیران و مجریان 
حاضر در اربعین و مجموعه کتب مرتبط با موضوع با بررسی ابعاد مختلفی از جریان اربعین، 
مؤلفه های سرمایه اجتماعی را شناسایی و پیشنهادهایی نیز برای به کارگیری الگوی به دست آمده 

برای مدیریت شهری مطرح کرده است.

پیشینه نظرسنجی های انجام شده درباره اربعین

شورای عالی انقالب فرهنگی در »تحلیل پیمایش راهپیمایی اربعین حسینی؛ ظرفیت ها، 
چالش ها، نمادها و معانی« )1396( که از سوی مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی 
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دانشگاه تهران تهیه شده است درمجموع 839 پرسشنامه به چهار زبان فارسی، عربی، ترکی 
و انگلیسی در جریان راهپیمایی ساالنه اربعین در کشور عراق طی سال 1396 تکمیل کرد.

ترکیب جنسیتی مشارکت کنندگان در این نظرسنجی به نسبت 58,2 درصد مرد و 41,8 
درصد زن و ترکیب شغلی مشارکت کنندگان، نشان دهنده نسبت باالی کارمندان )با 26,9 
درصد،( دانشجویان، محصالن یا طالب )با 21,5 درصد( و مدرس یا معلمان )با 9,1 درصد( 
است. ازنظر سطح تحصیالت، بیشترین نسبت آماری برای سطح کارشناسی یا لیسانس با 
43,2 درصد است. پس ازآن به ترتیب کارشناسی ارشد با 19,1 درصد و متوسطه با 14,5 

درصد قرار دارد. همچنین کمترین مشارکت از سوی سطح تحصیالت حوزوی است.

مشارکت کنندگان ازنظر احساس تعلق به طبقه اقتصادی، قویاً خود را در طبقه متوسط )با 
74,8 درصد( طبقه بندی کرده اند. همچنین 20,4 درصد خود را متعلق به طبقه پائین و 4,8 
درصد هم خود را جزو طبقه باالی اقتصادی دانسته اند. حدوداً 40 درصد از مشارکت کنندگان، 
برای اولین بار به سفر اربعین آمده اند. 22,3 درصد جمعیت نیز برای بار دوم در این سفر 
هستند و 34,6 درصد نیز سه بار تا پنج بار به راهپیمایی اربعین آمده اند و درنهایت 3,6 درصد 
نیز بیش از شش بار )شش بار 1,4 درصد، هفت بار 0,5 درصد، هشت بار 0,9 درصد و نه بار 
0,8 درصد( مشارکت داشته اند. حضور با خانواده با آماره 54,6 درصد باالتر از حضور فردی 
با آمار 45,40 درصد است و 93,4 درصد از مشارکت کنندگان در پیمایش از کشور ایران و 

مابقی )6,6 درصد( از سایر کشورها به راهپیمایی اربعین سال 1396 آمدند.

متناسب با ملیت، زبان مشارکت کنندگان نیز با بیشترین حد مطلق زبان فارسی )84,9 
درصد( باالتر از زبان های دیگر منطقه قرار می گیرد. همچنین بخش از جمعیت ترک زبان 
و کردزبان و تمام مازنی زبان ها و لر زبان ها قاعدتاً ملیت ایرانی دارند. در خصوص فلسفه 
انتظار ظهور  با  این راهپیمایی  به رابطه  از همه  اربعین، مشارکت کنندگان بیش  راهپیمایی 
)میانگین 4,60( توجه نشان داده اند. در مورد سه گزاره دیگر، یعنی اینکه راهپیمایی اربعین 
پیوندزننده مظلومان جهان و نماد طرفداری از مظلوم و مقابله با ظالم است، نماد استقامت و 
استحکام ارزش های انسانی و الهی است و موجب شناخت و ارتباط بیشتر میان شیعیان از 

ملیت های مختلف است نیز میزان موافقت باال و با میانگین بین 4,5 تا 4,3 است.
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همچنین، دولتی شدن مراسم، یکی از دغدغه های شرکت کنندگان است که نشان دهنده 
تمایل و مطالبه مردم بر غیردولتی و داوطلبانه بودن خدمات است که باروح مذهبی و اعتقادی 
حاکم بر راهپیمایی سازگاری بیشتری دارد. از سوی دیگر، برخی زائران توسعه حمایت و 
مشارکت دولت )هم دولت کشورهای حاضر در مراسم و هم دولت میزبان عراق( برای 
کاهش مشکالت و کاستی ها را خواستار شده اند. مشکل بهداشت عمومی و همچنین مشکل 
عدم کفایت دستشویی یا کیفیت پائین آن ها، دغدغه پرتکرار دیگری است که زائران مکرراً در 

بخش های مختلف پیمایش به آن اشاره کرده اند.

زائران همچنین در خصوص مشکالت زیست محیطی، خصوصاً ازدیاد زباله پالستیکی 
در شکل ظروف پالستیک دغدغه دارند که این مورد خصوصاً به دلیل ناهمخوانی جدی 
باروح مراسم اهمیت خاصی دارد. یک محور دیگر دغدغه زائران، راجع به محل اسکان است 
که گالیه هایی در خصوص کمبود این امکانات نیز وجود داشته است. کمبود نیروی انسانی 
یا عدم کفایت مدیریت نیروی انسانی ازجمله همکاری پلیس، هالل احمر، تفتیش کنندگان، 

مسئولین بهداشت و مسئولین درمان از دیگر محورهای نقد است.

مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( )1397( در نظرسنجی از شرکت کنندگان در 
پیاده روی اربعین به بررسی وضعیت خدمات و سفر زائران پرداخته است و از پاسخگویان 
در خصوص رضایت از حمل ونقل در کشور عراق )از مرز تا شهرهای زیارتی و بالعکس( 
نظرخواهی شده است که 36.4 درصد از پاسخگویان وضعیت حمل ونقل از مرز ایران تا 
شهرهای زیارتی را خوب و خیلی خوب ارزیابی نموده اند و 34.7 درصد رضایت متوسط 
داشته اند. در همین راستا 34.7 درصد از پاسخگویان میزان رضایت خود از وضعیت حمل ونقل 
از شهرهای زیارتی تا مرز ایران را متوسط و 31.2 درصد خوب و خیلی خوب اعالم کرده اند. 
همچنین 44 درصد از پاسخگویان میزان هزینه های این سفر را متوسط و 46.4 درصد آن را 

زیاد و خیلی زیاد توصیف کرده اند.

مدیریت سفر از دیگر محورهای این نظرسنجی بود که بنابرنتایج آن میزان 90.8 درصد 
رضایت خود را از پذیرایی مردم عراق خوب و خیلی خوب ارزیابی نموده اند، 60.5 درصد 
از پاسخگویان عملکرد نیروهای ایرانی در ساماندهی زائرین را خوب و خیلی خوب ارزیابی 
کرده اند و 63 درصد از پاسخگویان به مقدار زیاد از مدیریت مرزها توسط مسئولین کشور در 
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هنگام خروج اعالم رضایت نموده اند. 59.4 درصد ساماندهی زائرین در کشور عراق را خوب 
و بسیار خوب ارزیابی کرده اند. پیرامون بحث امنیت نیز 74.6 درصد از پاسخ دهندگان نقش 

نیروهای ایرانی در جهت تأمین امنیت را خوب و خیلی خوب دانسته اند.

طبق نتایج به دست آمده مهم ترین مشکالت سفر از دیدگاه پاسخگویان این نظرسنجی به 
ترتیب »حمل ونقل نامناسب در داخل عراق« 31 درصد، »عدم آشنایی به زبان عربی« 24.8 
درصد، »حمل ونقل نامناسب در داخل کشور« 15.8 درصد، »مسائل شخصی مانند بیماری، 
خستگی و...« 13.9 درصد، »مسائل مربوط به مرز در هنگام خروج« 9.2 درصد، »سختی 
پیاده روی« 7.7 درصد، »وضعیت تغذیه نامناسب در کشور عراق« 5.2 درصد و »مسائل مالی 

مانند گران بودن سفر« 4.5 درصد بود.

پیام پیاده روی اربعین نیز محور دیگر این نظرسنجی ایسپا بود که طبق نتایج به دست آمده 
»عظمت اسالم در مقابل دشمنان« با 29.8 درصد مهم ترین پیام پیاده روی اربعین از دیدگاه 
پاسخگویان محسوب می شود. »تقویت وحدت میان مسلمانان« تقریباً 20.6 درصد، »اهمیت 
زیارت امام حسین علیه السالم« تقریباً 14.1 درصد، »مظلومیت کاروان اسرای کربال« تقریبًا 
13.6 درصد و »نزدیک بودن ظهور امام زمان )عج(« تقریباً 11.1 درصد در رتبه های بعدی 

قرار دارند.

ترتیب  به  را  اربعین  پیاده روی  از  خویش  اصلی  هدف  زائران  نظرسنجی،  نتایج  طبق 
و  جمعی  »زیارت  درصد،   68 حسینی«  اربعین  راهپیمایی  عظمت  نمایش  در  »مشارکت 
گروهی« 23 درصد و نیز 4.8 درصد »زیارت کم هزینه« اعالم کرده اند. همچنین 86 درصد از 
پاسخگویان معتقد بودند مراسم پیاده روی اربعین در تقویت پیوند میان دو ملت ایران و عراق 

تأثیر ویژه دارد.

مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( )1398( در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و 
خسروی از 1870 نفر از افراد باالی 15 سال نظرسنجی انجام داد. یکی از محورهای مهم در 
این نظرسنجی هدف زائران از شرکت در پیاده روی اربعین بود که نزدیک به 83 درصد زائران 
هدف اصلی از شرکت در پیاده روی اربعین را زیارت امام حسین )علیه السالم( در ایام اربعین 
دانسته اند. از این تعداد 81,6 درصد زنان و 83,4 درصد مردان بودند. همچنین این میزان بین 
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افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 82,2 درصد و افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی 83,5 درصد 
بوده است. بین گروه های مختلف سنی نیز می توان گفت 84,1 درصد افراد باالی 50 سال، 
83 درصد افراد 30-49 سال و 81,4 درصد افراد 15-29 سال هدفشان زیارت امام حسین 

)علیه السالم( بوده است.

حدود 28 درصد هدفشان را طلب حاجت گفته اند، نزدیک به 26 درصد، مشارکت در 
نمایش عظمت راهپیمایی اربعین را از اهدافشان برشمرده اند، 15,4 درصد زمینه سازی برای 
ظهور حضرت مهدی )عج( را هدفشان دانسته اند و تقویت اتحاد و نمایش قدرت شیعه از 
اهداف 13,1 درصد زائران بوده است. حدود 11 درصد نیز هدفشان از حضور در راهپیمایی 
اربعین عمل به وظیفه دینی و شرعی بوده است که این میزان بین گروه سنی باالی 50 سال 

)با 12,6 درصد( بیشتر از افراد 15-29 سال )با 8,8 درصد( بوده است.

کسب ثواب و شفاعت، همراهی و همقدمی با عاشقان امام حسین )علیه السالم(، ادای نذر، 
تحمل سختی در مسیر حرکت کاروان اسرای کربال، زیارت کم هزینه، کنجکاوی و درنهایت 
همراهی بستگان و آشنایان از دیگر اهدافی بوده است که زائران اربعین به آن ها اشاره کرده اند. 
یافته ها و نتایج نظرسنجی نشان داد، 27,9 درصد از زائران به میزان »زیاد و خیلی زیاد«، 36,8 
درصد به میزان »متوسط« و 33,8 درصد به میزان »کم و خیلی کم« از وضعیت حمل ونقل در 
داخل کشور عراق )از مرز تا شهرهای زیارتی و بالعکس( رضایت دارند. شایان ذکر است، 
43,3 درصد از شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین، ساماندهی زائران در کشور عراق را 
»خوب و خیلی خوب«، 30,4 درصد »متوسط« و 24,8 درصد »ضعیف و خیلی ضعیف« 

ارزیابی نمودند.

مسیر  در طول  که  داشتند  اظهار  اربعین  پیاده روی  در  از شرکت کنندگان  92,7 درصد 
راهپیمایی اربعین در کشور عراق احساس امنیت داشتند. زائران ارزیابی مثبتی از مهمان نوازی 
و پذیرایی مردم عراق داشتند. نتایج نشان داد، 84,8 درصد از شرکت کنندگان در پیاده روی 
اربعین مهمان نوازی و پذیرایی مردم عراق از زائران را »خوب و خیلی خوب«، 11,2 درصد 

»متوسط« و 3,5 درصد »ضعیف و خیلی ضعیف« ارزیابی کردند.
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روش پژوهش

روش پژوهش پیمایشی اکتشافی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعٔه 
آماری پژوهش اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی بود. 

دلیل انتخاب این افراد شرکت آن ها در زیارت اربعین بود. حدود 50 پرسشنامه تکمیل شد.

پیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطالعات است 
و هدف آن اکتشافی، توصیفی یا تبیینی است. هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده 
می شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده و … هم به کار می رود. در این 
روش، پژوهش منحصراً در پی کشف توضیح روابط همبستگی ها و احتماالً آزمون فرضیه ها 
و پیش بینی رویدادها نیست بلکه بیشتر درصدد توصیف موقعیت ها است. زمانی که یک 
پژوهش باهدف آزمودن فرضیه طراحی نشده باشد در آن صورت به عنوان مطالعه توصیفی 

اکتشافی طبقه بندی می شود.

روش پژوهش اکتشافی به دنبال اکتشاف چیزهایی است که رخ می دهد و پرسش در 
مورد آن ها است. روش اکتشافی را می توان با جستجوی ادبیات، صحبت با متخصصان حوزه 
مربوطه و انجام مصاحبه متمرکز با افراد یا گروه ها، خواندن متون و نوشته های مختلف، 
مشورت با صاحب نظران و... دنبال کرد. پژوهش اکتشافی غیرتجربی و مبتنی بر مشاهده است. 
به عبارت دیگر محقق تنها متغیرها را مشاهده می کند بدون آن که تغییری در آن ها ایجاد نماید.

 در طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی، پژوهشگر درصدد زمینه ای درباره موقعیت نامعین 
است و برای این منظور ابتدا به گردآوری داده های کیفی می پردازد. انجام این مرحله او را 
به توصیف جنبه های بی شماری از پدیده هدایت می کند. با استفاده از این شناسایی اولیه، 
امکان صورت بندی فرضیه )هایی( درباره بروز پدیده موردمطالعه فراهم می شود. در این نوع 
طرح های تحقیق آمیخته، به داده های کیفی اهمیت بیشتری داده می شود؛ پژوهشگر بر مبنای 
یافته های حاصل از داده های کیفی، سعی بر آن دارد که داده های کمی را گردآوری ها کند تا 

تعمیم پذیری یافته ها را میسر سازد.

 در چنین مطالعاتی روابط موردمطالعه بدون دست کاری متغیرها کشف می شود. هدف 
اصلی در تحقیق اکتشافی، شناخت وضعیتی است که درباره آن آگاهی های الزم وجود ندارد، 
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درواقع تحقیق اکتشافی زمینه ای است برای انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر. بنابراین وظیفه 
تحقیق اکتشافی نه رسیدگی کردن به فرضیه های تحقیق است و نه جمع آوری اطالعات در 
مورد مسئله تحقیق، بلکه ایجاد زمینه مناسب برای درک بهتر پدیده های مختلف یا مسئله 
خاصی است که محقق، فاقد اطالعات کافی در آن مورد است. از همین رو این روش با 
روش کتابخانه ای صرف متفاوت بوده و با پرسشگری و پیمایش میدانی به تحلیل محتوای 
پاسخ های داده شده، پرداخته شده است. در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی های 
جامعه آماری زائران اربعین بوده است و با بررسی پارامترهای جامعه موردبررسی ضمن 
گردآوری داده ها درباره موضوع موردبررسی در یک مقطع زمانی خاص، روندها و تحول 

پدیده ها نیز بررسی شدند.

نظامند و عینی ویژگی های خاص  استنباط  برای  تکنیکی که  به هر  هولستی )1968( 
پیام ها به کار می رود، اطالق می کند. سندلوسکی )1995( تحلیل محتوا را یکی از روش های 
تفسیر  و  توصیف  داده ها خالصه،  آن  به وسیله  که  می داند  کیفی  مطالعات  تجزیه وتحلیل 
می شوند. باردن در کتاب خود با عنوان »تحلیل محتوا« اشاره می کند که « تحلیل محتوا در 
حقیقت فن پژوهش عینی، اصولی و کّمی به منظور تفسیر و تحلیل محتواست و تفکر بنیادی 
تحلیل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزای یک متن )کلمات، جمالت، پاراگراف ها و 

امثالهم برحسب واحدهایی که انتخاب می شوند( در مقوالتی که از پیش تعیین شده اند.

برلسون )1959( از پیشگامان تحلیل محتوا- این تکنیک را »پژوهشی برای توصیف عینی، 
سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام« معرفی می کند. چلیمسکی )1989( تحلیل محتوا را 
مجموعه رویه ای برای جمع آوری و سازمان دهی اطالعات در یک شکل استانداردشده می داند 
که به محقق اجازه تحلیل هایی برای استنباط در مورد ویژگی ها و معنای مواد نوشتاری یا 
ثبت شده را می دهد. به عقیده وی تحلیل محتوا بیشتر در پی جوابگویی به سؤاالتی از نوع چه 
چیزی است تا چرایی. به عبارتی وقتی در پی یافتن مواردی همچون خالصه کردن محتوای 
نوشتاری، عقیده و فهم نویسنده، یا تأثیر آن بر روی مخاطبان هستیم، از این روش استفاده 
از روش های دیگری  بهتر است  امر  یافتن علت های وقوع یک  برای  می کنیم. درحالی که 

استفاده شود.

بنابراین به طورکلی می توان گفت تحلیل محتوا به هر رویه ای که برای تحلیل، تلخیص، 
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طبقه بندی و استنباط کردن خصوصیاتی خاص از متن منجر می شود، و در مواردی معناهای 
پنهان واقع در آن هویدا شده و گاهی امکان مقایسه چندین متن را به ما می دهد، اطالق 

می گردد. از همین رو در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.

يافته های تحلیل نظرسنجی دانشگاهیان عالمه طباطبايی درباره اربعین

تجربه زیسته زائران در پیاده روی اربعین سال 1398 )مطالعه موردی دانشگاهیان عالمه 
تحلیل  با روش  اربعین  پیاده روی  درباره  دانشگاهیان  نظرات  به منظور شناخت  طباطبایی( 
محتوای کیفی بررسی شد. هدف از این پژوهش تحلیل نظرات اساتید، کارکنان و دانشجویان 

درباره پیاده روی اربعین است.

برای اجرای این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد، زیرا پژوهش در 
پی فهم تجارب مشترک کنشگران است. برای بررسی ادبیات نظری و تجربی از مطالعه 
اسنادی و برای جمع آوری اطالعات میدانی، از روش پرسشنامه استفاده شده است. ابزارهای 
باهدف  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  شامل  میدانی  اطالعات  برای جمع آوری  مورداستفاده 
بررسی موضوع موردمطالعه در جامعه هدف است و در بازه زمانی مراسم پیاده روی اربعین 

سال 1398 انجام پذیرفته است.

با انجام مصاحبه ها، فرآیند کدگذاری و استخراج کدها از گزاره های ذکرشده از سوی 
شرکت کنندگان در بحث آغاز شد و بعد از انجام هر مرحله از کدگذاری، فرآیند مقوله بندی 
کدها در طبقات مشابه تا زمان رسیدن به کدهای تکراری و اشباع نظری ادامه پیدا کرد. این 
نظرسنجی از تعداد 31 دانشجو، 8 استاد و 13 کارمند دانشگاه عالمه طباطبایی انجام گرفته 
است. درمجموع 50 پرسشنامه در جریان راهپیمایی ساالنه اربعین 1398 تکمیل شده است. 
پیمایش زمینه یابی و نگرش مشارکت کنندگان در رخداد  پیمایش شامل هدف  پرسشنامه 

سالیانه اربعین بوده است.

ترکیب جنسیتی مشارکت کنندگان تعداد 17 مرد و تعداد 24 زن و همچنین 4 نفر جنسیت 
در پرسشنامه نامشخص است. ازنظر سطح تحصیالت، 18 نفر در سطح کارشناسی یا لیسانس، 
17 نفر کارشناسی ارشد و یا دانشجوی کارشناسی ارشد، 8 نفر دانشجوی دکتری یا دارای 

مدرک دکتری تخصصی و تحصیالت حوزوی هستند.
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جدول )۱( وضعيت پرسش شوندگان دانشجو

وضعيت تأهلتحصيالتسنجنسيتردیف

نامشخصکارشناسی ارشد34 سالزن1

متأهلکارشناسی ارشد36 سالزن2

متأهلنامشخص46 سالزن3

نامشخصکارشناسی ارشد27 سالزن4

مجرددانشجوی دکتری30 سالزن5

مجردکارشناسی ارشد27 سالزن6

مجرددانشجوی کارشناسی20 سالزن7

مجردکارشناسی23 سالزن8

متأهلدانشجوی کارشناسی ارشد22 سالزن9

مجردکارشناسی ارشد27 سالزن10

مجردکارشناسی ارشد30 سالزن11

متأهلکارشناسی24 سالزن12

متأهلکارشناسی ارشدنامشخصزن13

مجردکارشناسی25 سالزن14

مجرددانشجوی کارشناسی ارشد23 سالزن15

مجردکارشناسی23 سالزن16

متأهلکارشناسی24 سالزن17

متأهلدانشجوی کارشناسی ارشد44 سالزن18

مجردکارشناسی22 سالزن19

مجردکارشناسی ارشد26 سالمرد20

متأهلکارشناسی ارشد34 سالمرد21

متأهلکارشناسی45 سالنامشخص22

متأهلکارشناسی ارشد36 سالنامشخص23

متأهلکارشناسی ارشد29 سالنامشخص24
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جدول )۲( وضعيت پرسش شوندگان اساتيد و کارکنان
مسئولیتتحصیالتسنجنسیتردیف

عضو هیئت علمیدکتری-مرد1
عضو هیئت علمیدکتری-مرد2
عضو هیئت علمیدکتری-مرد3
عضو هیئت علمیدکتری-مرد4
عضو هیئت علمیدکتری-مرد5
عضو هیئت علمیدکتری-مرد6
عضو هیئت علمیدکتری-زن7
کارمندکارشناسی-مرد8
کارمندکارشناسی-نامشخص9
کارمندکارشناسی41 سالمرد10
کارمندکارشناسی ارشد-مرد11
کارمندکارشناسی52 سالزن12
کارمندکارشناسی ارشد-زن13
کارمندکارشناسی-زن14
کارمندکارشناسی-مرد15
کارمندکارشناسی-مرد16
کارمندکارشناسی-مرد17
کارمندکارشناسی-مرد18
کارمندکارشناسی ارشد-زن19
کارمندکارشناسی-مرد20
کارمندنامشخص-مرد21

در این نظرسنجی در پرسش اول از افراد خواسته شد که بیان کنند: مراسم اربعین چه 
کدگذاری  و  باز  کدگذاری  تحلیل  اساس  بر  می کند؟  ایجاد  را  قوت(  )نقاط  فرصت هایی 
محوری جدول زیر به دست آمد. تعداد 198 کدباز درمجموع نقاط قوت از منظر دانشگاهیان 
به دست آمده است که »همدلی« و »وحدت و اتحاد« از منظر دانشگاهیان مهم ترین مشخصه 

پیاده روی اربعین است.
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جدول )۳( نقاط قوت مراسم پياده روی اربعين از منظر دانشگاهيان عالمه طباطبایی
مراسم اربعين چه فرصت هایی )نقاط قوت( را ایجاد می کند

مفاهیم کدگذاری باز

مشـارکت اجتماعـی. احسـاس امنیـت. فعالیـت گروهی. بدنـه مردمی. 
وحـدت و اتحـاد. مبـارزه بـا ظلم و سـتم. آشـنایی با دیگـر فرهنگ ها. 
مهمان نـوازی عراق. مراوده علمی. فراگیری همایش مردمی. آشـنایی با 
طبعیت دیگر. درک شرایط کربال. توجه به هدف عاشورا. بیعت و زیارت 
امام حسـین. بیعت با امام زمـان و آمادگی ظهور. اهمیت زنان اهل بیت. 
همدلـی. احسـاس محبت. درک سـختی ها. حقیقـت و حق طلبی. حس 
نوع دوسـتی. تجلی ارزش های انسـانی. اخالص عمـل خادمان. فرصت 
خودشناسی. تهذیب نفس. تقویت دین و تقوا. آداب اهل تشیع. رعایت 
حجاب. مقابله با کفر. توجه به مکتب اسـالم. هویت سـازی شـهادت و 
جهاد. نشـر انقالب اسـالمی. حس عبادت و خداشناسـی. فرصت فکر 

کردن. آرامش روحی و معنوی. شکر خداوند

ارزش های اجتماعی. ارزش های فرهنگی. اهل بیت. ارزش های انسـانی. مفاهیم کدگذاری محوری
ارزش های دینی. ارتباط باخدا

وحدت و اتحاد. همدلیمهم ترین مفهوم از منظر دانشگاهیان

بررسی مفاهیم موردنظر دانشجویان درباره نقاط قوت و فرصت های پیاده روی اربعین 
نشان می دهد از میان مقوله های استنباط شده ایجاد همدلی، امنیت، زنده نگه داشتن عاشورا، 
وحدت آفرینی و ایجاد همبستگی، تقویت مشارکت اجتماعی افراد، تبادل فرهنگی، زمینه سازی 
ظهور، ظلم ستیزی مقوله »وحدت آفرینی و ایجاد همبستگی« مهم ترین فرصت اربعین از منظر 

دانشجویان است.

اما اساتید مشارکت کننده در این پرسش نظر دیگری نسبت به دانشجویان دارند و از 
منظر آنان بیشترین فرصت اربعین »ایجاد همدلی و وحدت آفرینی بین المللی« و »معرفت 
افزایی دینی« است. ازنظر اساتید مقوله هایی مانند ایجاد همدلی و وحدت آفرینی بین المللی، 
معرفت افزایی دینی، تقویت تبادالت فرهنگی، تبادل علمی، تواضع بخشی و اخالص، تقویت 
مشارکت اجتماعی افراد، زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و تجدید میثاق با امام حسین است. 
در این پرسشنامه از کارمندان دانشگاه نیز پرسش به عمل آمد. از منظر کارمندان دانشگاه عالمه 
طباطبایی مهم ترین فرصت پیاده روی اربعین وحدت آفرینی و ایجاد همبستگی و همدلی است.
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نمودار )۱( نقاط قوت مراسم پياده روی اربعين از منظر دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

کارمندان هم همانند دانشجویان و اساتید مقوله هایی را به عنوان فرصت های پیاده روی 
اربعین برشمردند. مقوله های استنباط شده از منظر کارمندان شامل وحدت آفرینی و ایجاد 
همبستگی و همدلی، زمینه سازی ظهور، معرفت افزایی دینی، امنیت، فداکاری و ایثار، باال بردن 

صبر و تحمل، زنده نگه داشتن عاشورا، ظلم ستیزی، تبادالت فرهنگی است.

از همین رو به نظر می رسد که مقوله وحدت آفرینی و ایجاد همبستگی و همدلی مورد تأکید 
تمام مصاحبه شوندگان است. از منظر دانشگاهیان عالمه فرصت های پیاده روی اربعین شامل 
وحدت آفرینی و ایجاد همبستگی و همدلی، امنیت، زنده نگه داشتن عاشورا، معرفت افزایی 
دینی، تقویت مشارکت اجتماعی افراد، تقویت تبادالت فرهنگی، زمینه سازی ظهور، فداکاری و 

ایثار، باال بردن صبر و تحمل، ظلم ستیزی، تبادل علمی، تواضع بخشی و اخالص است.
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نمودار )۲( نقاط قوت مراسم پياده روی اربعين از منظر اساتيد دانشگاه عالمه طباطبایی

نمودار )۳( نقاط قوت مراسم پياده روی اربعين از منظر کارمندان دانشگاه عالمه طباطبایی



ی 16(، زمستان 1400
ل چهارم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

ی( جامعه شناس
ی ـ پژوهش

ی )مقاله علم
فصلنامه علم

20

نمودار )4( نقاط قوت مراسم پياده روی اربعين از منظر دانشگاهيان عالمه طباطبایی

همچنین در پرسش دوم از پرسش شوندگان خواسته شد که ضعف مراسم پیاده روی 
اربعین را از منظر خود بیان کنند. کدگذاری باز و کدگذاری محوری این پرسش نیز در جدول 
زیر مشخص است. 103 کدباز درمجموع نقاط ضعف از منظر دانشگاهیان به دست آمده است 
که »نبود بهداشت« و »نبود امکانات سفر« از منظر دانشگاهیان مهم ترین مشخصه ضعف 

مراسم پیاده روی اربعین است.

جدول )4( نقاط ضعف مراسم پياده روی اربعين از منظر دانشگاهيان عالمه طباطبایی
ضعف مراسم اربعين از منظر شما چه چيزی است

مفاهیم کدگذاری باز

نبـود مدیریـت. تفاوت نرخ ارز. مشـکالت مـرزی. ضعف مناطق شـیعه 
عـراق. تحت الشـعاع قرار دادن عراقی هـا. تبعیض ایرانـی و عراقی. رفتار 
نامناسـب مردان نسبت به زنان. اسراف. ندانستن آداب زیارت. رفتار سفر 
ایرانیان. نبود بهداشت. نبود امکانات سفر. عدم دسترسی به اینترنت. نبود 
اسـکان مناسـب. شرایط سـخت پیاده روی. نبود مترجم و راهنما. ازدحام. 

نبود ضعف

مدیریت. ضعف فرهنگی. کمبود برنامه های فرهنگی. ضعف امکاناتمفاهیم کدگذاری محوری

نبود بهداشت. نبود امکانات سفرمهم ترین مفهوم از منظر دانشگاهیان
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از منظر دانشگاهیان سفر پیاده روی اربعین باوجود فرصت های معنوی زیادی که برای 
افراد ایجاد می کند دچار نقاط ضعفی فیزیکی است که برخی مواقع به عنوان یک مشکل 
سفر افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. این مشکالت ازنظر دانشجویان، اساتید و کارمندان 
در این پرسشنامه به تفکیک بیان شده است، اما مهم ترین ضعف پیاده روی ازنظر دانشجویان 
ساماندهی نکردن بهداشت عمومی، ازنظر اساتید عدم آشنایی زوار با آداب زیارت و ازنظر 
ازجمله  ضعف هایی  که  معتقدند  دانشجویان  است.  نامناسب  عمومی  بهداشت  کارمندان 
»ساماندهی نکردن بهداشت عمومی«، »شیوع بیماری ها«، »مدیریت نشدن ازدحام جمعیت 
در روز اربعین«، »مدیریت نشدن مشکالت حمل ونقل«، »تبعیض بین عرب و عجم«، »نبود 
امکانات رفاهی و زیرساختی و اسکان کافی« اشاره کرد و مهم ترین آن ساماندهی نکردن 

بهداشت عمومی مقوله هایی هستند که می توانند برای پیاده روی اربعین آسیب زا باشند.

نمودار )5( نقاط ضعف مراسم پياده روی اربعين از منظر دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

 اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی اما نظر دیگری دارند و ازنظر آن ها مهم ترین ضعف 
پیاده روی اربعین عدم آشنایی زوار با آداب زیارت است. آن ها به مفاهیم دیگری ازجمله 
شکم پرستی، نبود بهداشت مناسب، کنترل نشدن قاچاق، مشکالت حمل ونقل، وحدت شکنی 

بعد اربعین اشاره کرده اند.
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از  بهداشتی یکی  معتقدند که مشکالت  دانشجویان هم نظر هستند و  با  کارمندان هم 
نقطه ضعف در کنار دیگر موارد  این  اربعین است.  پیاده روی  مهم ترین ضعف های مراسم 
ازجمله مشکالت حمل ونقل، بهداشت عمومی نامناسب، دور بودن موکب ها از بین الحرمین، 
نبود امکانات اینترنتی، شیوع بیماری ها، اسراف، بی نظمی، ازدحام، کمبود امکانات رفاهی و 
استفاده نکردن از مترجمان موجب می شود که زائران امام حسین )ع( برای حل آن راهکار 

پیشنهاد دهند.

درمجموع دانشگاهیان عالمه طباطبایی ضعف ها و آسیب های مراسم پیاده روی اربعین 
را در مقوله های ساماندهی نکردن بهداشت عمومی، شیوع بیماری ها، کنترل نشدن قاچاق، 
اسراف، استفاده نکردن از مترجمان، عدم آشنایی زوار با آداب زیارت، دور بودن موکب ها 
از بین الحرمین، شکم پرستی، مدیریت نشدن ازدحام جمعیت در روز اربعین، مدیریت نشدن 
حمل ونقل، وحدت شکنی بعد اربعین، تبعیض بین عرب و عجم، نبود امکانات رفاهی و 

زیرساختی و اسکان کافی دسته بندی کردند.

نمودار )6( نقاط ضعف مراسم پياده روی اربعين از منظر اساتيد دانشگاه عالمه طباطبایی
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نمودار )7( نقاط ضعف مراسم پياده روی اربعين از منظر کارمندان دانشگاه عالمه طباطبایی



ی 16(، زمستان 1400
ل چهارم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

ی( جامعه شناس
ی ـ پژوهش

ی )مقاله علم
فصلنامه علم

24

نمودار )8( نقاط ضعف مراسم پياده روی اربعين از منظر دانشگاهيان عالمه طباطبایی

در پرسش سوم از دانشجویان، کارمندان و اساتید خواسته شد که پیشنهاد های خود را در 
جهت ارتقای کیفیت مراسم پیاده روی اربعین بیان کنند. کدگذاری باز و کدگذاری محوری 
این پرسش نیز در جدول زیر مشخص است. 94 کدباز درمجموع نقاط ضعف از منظر 
دانشگاهیان به دست آمده است که »فرهنگ سازی« و »خدمات بهداشتی« از منظر دانشگاهیان 

مهم ترین پیشنهاد های برای بهتر برگزار شدن مراسم پیاده روی اربعین است.
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جدول )5( پيشنهاد های دانشگاهيان عالمه طباطبایی برای بهتر برگزار شدن پياده روی اربعين
راهکار بهتر برگزار شدن مراسم اربعين از منظر شما چه چيزی است؟

مفاهيم کدگذاری باز

لزوم برنامه ریزی. به کارگیری تجربیات گذشـته. حمایت گری ایرانی ها. 
حل مسئله ویزا. رفع مشکالت مرزی. افزایش امنیت. فضاسازی حرمین. 
فرهنگ سـازی. تعامـل ایرانی و عراقی. ارتباط با حلقـه مقاومت منطقه. 
اسـتفاده بیشتر از رسـانه. گسترش فرهنگ اربعین. جلوگیری از اسراف. 
خدمـات اینترنـت و موبایـل. هزینه کرد زائران در تهیـه امکانات. اعزام 
دولتـی نیازمندان. افزایش امکانات حمل ونقل. افزایش خادمان. خدمات 

درمانی. افزایش امکانات اسکان. افزایش موکب. خدمات بهداشتی

مدیریت. زیرساخت. فرهنگی. امکاناتمفاهيم کدگذاری محوری

فرهنگ سازی. خدمات بهداشتیمهم ترین مفهوم از منظر دانشگاهيان

نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مراسم پیاده روی اربعین بیشتر از هر عنصری بر 
مقوله های فرهنگی- اعتقادی تأکید شده است. موضوع اربعین و حماسه عاشورا ظرفیت های 
زیادی برای بازخوانی و تفسیر دارد و طیف های مختلف جامعه هر یک به نحوی با این مقوله 
ارتباط برقرار می کنند. موضوع همدلی و همچنین وحدت و اتحاد مهم ترین موضوع فرهنگی 

و اعتقادی است که زائران به آن توجه دارند.

برخی از مصاحبه شوندگان تجربه خود را چنین بازگو می کنند: »این ویژگی مکتب حسین 
است، که این چنین دورهم جمع می کند...«، »یک موج وی ک جریانی است، به خاطر اخالص 
است...«، »باعث وحدت ادیان و غیرمسلمانان با مسلمانان و... و وحدت بین کشورها شده 
است...«، »نقطه قوت اربعین همان شور و هیجانی است که در اربعین برقرار است، همه 
همدل بودند، آن جامعه آرمانی مهدوی را نوید می داد...«، »ایجاد حس همدلی و هم عقیده 
بودن«، »شرایط اقتصادی، شرایط قومی، شرایط فرهنگی، رنگ، زبان، در آن چند روز اربعین 
اصاًل مطرح نیست چیزی که در جوامع وجود دارد، و همه هم دنبال یک هدف مشترک و 

گروهی هستن«

از  برخی  قرار گرفت.  موردتوجه  مطالعه  این  در  نیز  اقتصادی  اجتماعی-  زمینه های 
که  بودند  معتقد  و  برشمردند  مهمی  امر  را  فرهنگ ها  سایر  با  آشنایی  پرسش شوندگان 
این آشنایی زمینه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی برای دو ملت ایران و عراق فراهم 
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پیشنهاد  مهم ترین  به عنوان  فرهنگ سازی  بر  پیشنهاد های خود  در  که  تا حدی  می آورد. 
تأکید کرده اند.

در این مطالعه ضعف های مراسم پیاده روی اربعین از دیدگاه پرسش شوندگان موردمطالعه 
قرار گرفت. مهم ترین ضعفی که به آن اشاره شده است موضوع بهداشت است. برخی از 
مصاحبه شوندگان تجربه خود را چنین بازگو می کنند: »ضعفش ازنظر بهداشت بود که نوع غذا 
و ظرف ها نزدیک به سرویس بهداشتی ها بود، محل دفع فاضالب ها باز بود...«، »یکی مسئله 
بهداشت بود، غذایشان هم به مذاق ما سازگار نبود...«، »نظافت مسیر تا کربال نقطه منفی است 
که باید کشورهای ذی ربط باید دست به دست هم دهند و این را رفع کنند. نسبت به باال بردن 
سطح بهداشت دقت الزم را به عمل بیاورند...«، »وضعیت بهداشت در ایران نامناسب بود، 
در موکب ها هم پیش آشناها می رفتیم بهداشتشان خوب بود...«، »اولین مشکل عدم رعایت 
بهداشت و نظافت در مسیرهای پیاده روی و موکب های بین راهی است و همچنین شیوع 
بیماری، و وجود زباله های بیش ازحد در مسیر، و حتی خود شهر کربال مشکالت زیادی را 

به وجود آورده است«

مجهز  رفاهی،  امکانات  و  زائران  اسکان  که ساماندهی  باور هستند  براین  دانشجویان 
کردن موکب ها به لحاظ پزشکی و بهداشتی، فرهنگ سازی و ایجاد آمادگی زیارت اربعین، 
جمع آوری زباله ها و اهمیت به نظافت، مدیریت ازدحام روز اربعین و بین الحرمین، ساماندهی 
بحث حمل ونقل و نظارت بر قیمت ها و تعرفه ها، تقویت همکاری مشترک با عراقی ها، 
اجرای برنامه های فرهنگی در مسیر پیاده روی، استفاده از مترجمان و تأمین آب سالم از 
جانب ایران ازجمله راهکارهایی است که می توان به بهتر برگزار شدن مراسم پیاده روی 

اربعین بینجامد.
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نمودار )9( پيشنهاد های دانشجویان عالمه طباطبایی برای بهتر برگزار شدن مراسم پياده روی اربعين



ی 16(، زمستان 1400
ل چهارم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

ی( جامعه شناس
ی ـ پژوهش

ی )مقاله علم
فصلنامه علم

28

اساتید هم پیشنهاد هایی برای بهتر برگزار شدن مراسم ساالنه پیاده روی اربعین دارند و 
ازنظر آن ها مهم ترین کاری که می توان این مراسم را غنی تر کرد معرفی و گسترش دادن 
فرهنگ اربعین به تمام سال است. اساتید به مقوله هایی مانند معرفی و گسترش دادن فرهنگ 
اربعین به تمام سال، جمع آوری زباله های مسیر، جلوگیری از تبلیغات ضد اربعینی، از بین 
بردن عوامل وحدت شکنی، اجرای برنامه های فرهنگی در مسیر، پوشش رسانه ای، آموزش 

دادن تعامل فرهنگی نیز به عنوان راهکارهای بهینه اشاره کرده اند.

نمودار )۱0( پيشنهاد های اساتيد عالمه طباطبایی برای بهتر برگزار شدن مراسم پياده روی اربعين

کارمندان دانشگاه عالمه طباطبایی حاضر در این مطالعه نیز پیشنهاد هایی را برای بهتر 
برگزار شدن مراسم پیاده روی اربعین ارائه دادند که از آن جمله می توان به مقوله های استنباط 
شده افزایش دادن امکانات مرزها، راه انداختن قطار خرمشهر بصره، جمع آوری زباله ها و 
اهمیت به نظافت، اجرای برنامه های فرهنگی در مسیر، رزرو موکب های نزدیک به حرمین، 
کنترل ازدحام جمعیت، تقویت همکاری مشترک با عراقی ها، مجهز کردن موکب ها به لحاظ 
پزشکی و بهداشتی، ساماندهی بحث حمل ونقل و نظارت بر قیمت ها و تعرفه ها، استفاده 
از شیوع  قالب راهپیمایی گروهی، جلوگیری  به راهپیمایی در  انسجام دادن  از مترجمان، 
بیماری ها، حذف روادید اشاره کرد. اما مهم ترین پیشنهاد کارمندان مجهز کردن موکب ها به 

لحاظ پزشکی و بهداشتی است.
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درمجموع دانشگاهیان عالمه طباطبایی راهکارهای مختلفی را برای بهتر برگزار شدن 
مراسم پیاده روی اربعین ارائه دادند که با توجه به کدگذاری صورت گرفته می توان مشاهده 
کرد مهم ترین پیشنهاد دانشجویان ساماندهی اسکان زائران و امکانات رفاهی، پیشنهاد استادان 
معرفی و گسترش دادن فرهنگ اربعین به تمام سال و پیشنهاد کارمندان مجهز کردن موکب ها 

به لحاظ پزشکی و بهداشتی است.

نمودار )11( پیشنهاد های کارمندان عالمه طباطبايی برای 
بهتر برگزار شدن مراسم پیاده روی اربعین
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اما با توجه به دسته بندی مقوله های استنباط شده فرهنگ سازی و ایجاد آمادگی زیارت 
اربعین، معرفی و گسترش دادن فرهنگ اربعین به تمام سال، جمع آوری زباله های مسیر، 
برنامه های  بردن عوامل وحدت شکنی، اجرای  بین  از  اربعینی،  تبلیغات ضد  از  جلوگیری 
فرهنگی در مسیر پیاده روی، پوشش رسانه ای، آموزش دادن تعامل فرهنگی، ساماندهی اسکان 
زائران و امکانات رفاهی، مجهز کردن موکب ها به لحاظ پزشکی و بهداشتی، مدیریت ازدحام 
روز اربعین و بین الحرمین، ساماندهی بحث حمل ونقل و نظارت بر قیمت ها و تعرفه ها، 
تقویت همکاری های مشترک با عراقی ها، حذف روادید، استفاده از مترجمان، انسجام دادن به 
راهپیمایی در قالب راهپیمایی گروهی، تأمین آب سالم از جانب ایران، افزایش دادن امکانات 
مرزها، راه انداختن قطار خرمشهر بصره، رزرو موکب های نزدیک به حرمین و جلوگیری از 

شیوع بیماری ها.
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نتیجه گیری

پژوهش حاضر به منظور فهم تجربه زیسته زائران پیاده روی اربعین انجام گرفت. تحقیقات 
انجام شده پیش ازاین درباره روایت های مرتبط با واقعه کربال و موضوع عاشورا و اربعین، 
نظرسنجی از زائران، بررسی رفتار و روایت های مردمی بوده اند اما در این پژوهش سعی شده 
است با روشی متفاوت )روش تحلیل کیفی( به فهم این موضوع در سه روایت قوت، ضعف 

و راهکار پرداخته شود.

بررسی نظرات پرسش شوندگان دانشگاه عالمه طباطبایی در این پژوهش نشان می دهد 
که دانشگاهیان در روایت اول که به فرصت های اربعین اشاره دارد درمجموع نظرات اساتید، 
دانشجویان و کارکنان، دانشگاهیان براین موضوع باور دارند که پیاده روی اربعین فرصتی 
بی بدیل برای ایجاد همبستگی، وحدت آفرینی و ایجاد همدلی میان مردم است زیرا شاید در 
مراسم دیگری نتوان نشانی از این نوع همدلی و همبستگی یافت. اما در مقابل دانشگاهیان 
معتقد هستند که مشکالت فیزیکی و ساختاری در سفر اربعین موجب می شود آسیب هایی 
به معنویت این مراسم زده شود و از منظر آنان ساماندهی نکردن بهداشت عمومی مهم ترین 

مسئله ای است که می تواند این مراسم را تحت الشعاع خود قرار دهد.

که  تا حدی  داشتند  زیادی  تأکید  نیز  راهکارها  روایت  بر  مطالعه  این  در  دانشگاهیان 
پیشنهاد های متعددی از سوی آنان برای بهتر برگزار شدن مراسم پیاده روی اربعین و بهره برداری 
مناسب از آن مطرح شد. مهم ترین پیشنهاد دانشگاهیان این است که مجهز کردن موکب های به 
لحاظ بهداشتی و رفاهی می تواند زمینه مناسبی را برای بهره مناسب از این سفر معنوی فراهم 
کند. درعین حال همان طور که مطالعه های پیش ازاین نشان می دهد معنویت و اهمیت مسئله 
اربعین فرصت های متعددی را پیش روی افراد قرار می دهد که از آن می توانند استفاده کنند.
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