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Abstract
Massive Arbaeen March has become a universal symbol of political, social,
and cultural power of Muslims. Using an interpretive methodology and
qualitative research approach based on ethnographic strategy as well as the
direct observation of the ethnographer, this study describes and analyzes
pilgrims’ cultural behaviors in this massive march and presents some strategies
to strengthen and develop the Arba’een Husseini (PBUH) Pilgrimage culture.
The ethnography of the present study is conducted in four time stages: pilgrims'
preparation for the journey, road trip to Chazabeh border, pilgrims’ walk from
Najaf to Karbala, and ethnography of returning from the journey. The two-fold
purpose of this study i.e. “analysis and description of Arba’een Husseini
(PBUH) culture” and “decision-making strategies to promote Arba’een
Husseini (PBUH)” culture are offered, analyzed, and interpreted within the
four above-mentioned sections. The results of this study substantiated that
Arba’een Husseini (PBUH) has created a convergence among cultures and lead
to strengthening and expanding the great universal culture of the Muslims and
Shiites regardless of ethnicity, race, age, and other cultural differences.
Therefore, the effort to develop and deepen such culture by domestic
institutions and organizations in cooperation with Iraqi organizations is
quintessential. According to the conducted studies, the police, Ministry of
Roads and Urban Development, and cultural organizations, namely IRIB,
Islamic Propagation Center of Howzah, Islamic Propagation Organization, and
Hajj and Pilgrimage Organization of Iran, together with municipalities,
Ministry of Medical Treatment and Education, universities, Endowment and
Charity Organization and other institutions of the Islamic Revolution can play
important roles in the development and promotion of this culture based on the
proposed ethnographic strategies.
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چکيده

پيادهروي عظيم اربعين حسينی عليهالسالم بهصورت یک نماد جهانی ،بهقدرت
سياسی ،اجتماعی و فرهنگی مسلمانان تبدیل شده است .این مقاله با روششناسی
تفسيري و رویکرد پژوهش کيفی بر اساس استراتژي قومنگاري و مشاهده مستقيم
قومنگار ،به توصيف و تحليل رفتارهاي فرهنگی زائرین این کنگره عظيم پرداخته
و راهبردهایی را بهمنظور تقویت و توسعه فرهنگ زیارت اربعين ارائه میکند.
قومنگاري این پژوهش در چهار مقطع زمانی انجام میشود؛ آمادگی زائرین براي
سفر ،مسافرت زمينی تا مرز چذابه ،پيادهروي زائرین در مسير نجف  -کربال و

قومنگاري برگشت از سفر .دو هدف پژوهش " تحليل و توصيف فرهنگ اربعين"
و "راهبردهاي تصميمگيري براي ترویج فرهنگ اربعين" به چهار مقطع فوق

عرضه شده و تحليل و تفسير میشوند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اربعين
نوعی همگرایی را بين فرهنگها ایجاد کرده و منجر به تقویت و گسترش فرهنگ
عظيم جهانی مسلمانان و تشيع (بدون توجه به قوم ،نژاد ،سن و سایر تفاوتهاي
فرهنگی) میشود .بنابراین ضرورت دارد که از سوي نهادها و سازمانهاي داخلی
و البته با همکاري سازمانهاي عراق در توسعه و تعميق این فرهنگ تالش شود.
بر اساس مطالعات انجام شده ،نيروي انتظامی ،وزارت راه و شهرسازي،
سازمان هاي فرهنگی (صداوسيما ،دفتر تبليغات حوزه علميه قم ،سازمان تبليغات
اسالمی ،سازمان حج و زیارت) ،شهرداريها ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

*استادیار و عضو هيأت علمی گروه بازرگانی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق
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پزشکی ،دانشگاهها ،اداره اوقاف و امور خيریه و همچنين سایر نهادهاي انقالب
اسالمی میتوانند با بهکارگيري راهبردهاي پيشنهادي این پژوهش ،نقش مهمی در
توسعه و ترویج این فرهنگ داشته باشند.
واژگان کليدي :اربعين حسينی ،قومنگاري دینی ،مدیریت فرهنگی ،نهادهاي انقالب اسالمی ،پژوهش
کيفی ،راهبردهاي تصميمگيري.
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مقدمه

در وضعيت فعلی که عمده ارتباطات از طریق فضاي مجازي شکل میگيرد ظهور
جامعه فيزیکی اربعين به معناي جامعهاي که با فرهنگهاي مختلف قومی و
قبيلهاي با فرهنگ دینی و اسالمی خود یکپارچه میشوند خود از زوایاي مختلفی
قابلبررسی و تحليل است .اربعين نماد اقتدار شيعه است؛ نمادي که در کشور
جنگزده عراق بدون هيچگونه ترس و واهمهاي انجام میشود و پيام واحدي را
به دنيا مخابره میکند و آن اینکه ،جامعه شيعی جامعهاي واحد بدون توجه به
رنگ و زبان و مليت و قوميت است که زیر پرچم امام حسين عليهالسالم به
وحدت میرسد.
شناخت و مطالعه رفتارها و فرهنگهاي مشارکت در کنگره عظيم پيادهروي
اربعين ،به تصميمسازي مدیران و مسئوالن کشور کمک خواهد کرد تا هرچه بيشتر
در گسترش این شعائر عظيم تالش کنند .بنابراین این پژوهش با دو هدف دنبال
میشود :اول ،قوم نگار به دنبال تحليل و توصيف فرهنگ اربعين با استفاده از
مشاهدات خود است؛ دوم ،راهبردهایی را براي تقویت و ارتقاي این فرهنگ
شيعی ارائه کند؛ بنابراین ،سؤالهاي پژوهش عبارتاند از )1 :فرهنگ شکلگيري
پيادهروي اربعين چگونه توصيف و تحليل میشود؟  )2راهبردهاي تصميمگيري
بهمنظور ارتقا و کمک به توسعه مشارکت در پيادهروي اربعين حسينی عليهالسالم
کدماند؟ براي اینکه به این سؤاالت پاسخ داده شود قومنگار در چهار مقطع زمانی
به مطالعه این حوزه پرداخته و شواهد خود را ثبت و ضعفها و قوتهاي احتمالی
را بازگو کرده تا سرانجام با راهبردهاي پيشنهادي بتوان به تعميق و گسترش
فرهنگ اربعين مبادرت کرد.
 .1چارچوب نظري

اولين زائر اربعين امام حسين عليهالسالم جابر بن عبداهلل انصاري به همراه عطيه
در سال  61هجري قمري بود .البته بر سر اینکه اهلبيت عليهمالسالم هم روز

5

اربعين در کربال حضور داشتند مناقشه است .اما لزوم استحباب زیارت اربعين در
حدیث امام حسن عسگري عليهالسالم و تعليم زیارت اربعين از سوي حضرت
امام صادق عليهالسالم و سفارش به آن امري است که از سوي علماي اسالم متواتر
نقل شده است .در طول تاریخ هم زیارت اربعين بهعنوان یک فرهنگ درآمده و
از کشورهاي مختلف در این روز به زیارت امام حسين عليهالسالم میشتافتند.
یکی از گزارشهاي جالب و قابلتوجه درباره اربعين ،بهوسيله یک نفر از
استادان و دو نفر از دانشجویان دکتري دانشکده علوم سياسی دانشگاه  1MITدر
 79صفحه منتشر شده است که با همکاري دانشگاه کوفه ،سازمان یونسکو و برخی
از دانشجویان ایرانی مقيم خارج ،این پيمایش انجام گرفته است .در این پيمایش،
نگرش ها و باورهاي مذهبی شيعيان عراقی و ایرانی در ایام اربعين بررسی شده
است .نمونهگيري این پژوهشگران شامل  2410نفر از زائرین عراقی و  1668نفر
از زائرین ایرانی بود که از نگرش آنها در مورد حاکميت ،آمریکا و غرب،
تعارضات موجود در خاورميانه ،بهویژه سوریه و عراق ،عقاید شيعه ،مسئله
هستهاي ایران و  ...سؤال شده است (.)Christia, Dekeyser, & Knox, 2016

اثر مهم دیگر در این زمينه ،دوره سهجلدي "واهلل متم نوره :کاوشی در کشف

ابعاد الهی ،تمدنی و مهدوي حرکت عظيم اربعين حسينی عليهالسالم" در 1012
صفحه است که از سوي سعيد اصفهانيان ،محمد خادمی و آرزو نيکویيان
گردآوري و بهوسيله سيد مجيد امامی ،سعيد اصفهانيان و سيد مجيد مطهرينژاد
تحقيق و تنظيم شده و از سوي انتشارات جمکران به زیور طبع آراسته شده است.
این کتاب شامل مجموعه مقاالت و پژوهشهاي اجالسيه و نشستهاي تخصصی
کنگره بينالمللی لقاءالحسين (ع) است که جلد اول شامل مجموعه نشستهاي
تخصصی و سمينار در مسجد مقدس جمکران و متن اجالسيه کنگره در حرم امام
حسين عليهالسالم ،جلد دوم شامل مجموعه مصاحبهها و جلد سوم شامل مجموعه
برگزیده مقاالت و یادداشتهاي کنگره است (اصفهانيان و دیگران.)1395 ،

)1 . Massachusetts Institute of Technology (MIT
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یکی از جدیدترین اثرهاي منتشرشده مربوط به پژوهشکده حج و زیارت است
که  40مقاله از نویسندگان را در کتاب مجموعه مقاالت اربعين گردآوري کرده و
به وسيله نشر مشعر چاپ و منتشر شده است (جمعی از نویسندگان .)1395 ،اثر
دیگر در  5جلد است که از سوي مرکز بينالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
منتشر شده است (جمعی از نویسندگان 1394الف1394 ،ب1394 ،ج1394 ،د،
1394ه) .با بررسیهاي پژوهشگر در فضاي مجازي و مجالت ،پژوهشهایی که
به قومنگاري پيادهروي اربعين بپردازد مشاهده نشد .قابلذکر است که برخی از
زائرین در فضاي مجازي تجربيات خود را بازگو کرده یا وقایعنگاريهاي
مختصري از سفر اربعين ارائه کردهاند البته به دليل وسعت این پيادهروي ميزان
عکسها ،ویدئوها و دلنوشتهها و تجربهها زیاد است.
برگزاري کارگاه مردمنگاري تصویري شيعه با تأکيد بر اربعين حسينی

عليهالسالم در دانشگاه اصفهان ("کارگاه آموزشی بينالمللی مردمنگاري تصویري

شيعه باتکيهبر اربعين حسينی") 1نيز یکی دیگر از مباحث آموزشی در حوزه اربعين

است.
در متون متعارف در حوزه مردمنگاري دینی یا مردمنگاري مذهبی تحقيقات زیادي انجام
شده است .بهطوريکه از زوایاي مختلف به بررسی ادیان خواه اسالم خواه سایر مذاهب
پرداختهاند .عمده نتایج این تحقيقات بهصورت کتاب یا مقاله منتشر شده است؛ کتابها یا
مقاالتی که مردمنگاري 2یا قومنگاري دینی 3را بررسی کردهاند که عمدتاً مذاهب و ادیان مختلف

را شامل میشودEller, 2007; Johnston, p2009; Leaf, 2014; Morris, 2006; ( .
;Saliba, 1974; Stein & Stein, 2011; Webster, 2013; Wildman, 2009
 )Winzeler, 2012, 2012, 2012, 2012و البته کتابها و مقاالتی که بهصورت تخصصی
و ویژه به مردمنگاري و قومنگاري اسالم 4پرداختهاندEthnographies of Islam," "( .

2012; Ahmed, 1988, 1986; Bowen, 2012; Gibson, 2007; Osella & Soares,

 . 1براي جستجوي جامع در زمينه اربعين حسينی عليه السالم به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري
اسالمی ایران مراجعه شود.
2 . Religious Anthropology
3 . Religious Ethnography
4 . Ethnographies of Islam
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 .)2010; Varisco, 2005; Winzeler, 2012البته یک اثر مهم در این زمينه مردمشناسی
اجتماعات دینی است که به همت دانشگاه امام صادق عليهالسالم چاپ شده است (گيویان،
.)1390
 .3روش پژوهش

این پژوهش بر اساس روششناسی تفسيري و رویکرد کيفی با استفاده از استراتژي
پژوهش قومنگاري انجام میشود .روششناسی تفسيري ،پژوهش قومنگاري را به
سمت فهم و درک پویا از سيستم اجتماعی هدایت میکند تا از طریق آن بر
چگونگی شکلگيري نظام اجتماعی وقوف یابد؛ هدف آن توصيف دقيق و عميق
از موردمطالعه بر اساس روش تحقيق کيفی است (ایمانی ،1381 ،ص.)46
در استراتژي پژوهشی قومنگاري ،پژوهشگر یک گروه فرهنگی را در محيط
طبيعی در یک دوره زمانی طوالنیمدت 1از طریق گردآوري دادههاي مشاهدهاي،
مطالعه میکند (کرسول ،1391 ،ص  .)37عمدتاً قومنگاري ،توصيفی از
فرهنگهاست؛ زمانی که هدف کشف شرایط اجتماعی ،نگرشها ،نقشها و روابط
بين فردي در ارتباط با ساختار کلی فرهنگ باشد قومنگاري بهعنوان یک استراتژي
پژوهشی فعال توصيه میشود .در قومنگاري به تحوالت فرهنگی در بين افراد و
گروهها نيز توجه شده تا سيستم معانی فرهنگها کشف شود .قومنگاري با تمرکز
بر فرهنگ معتقد است که اجتماعات ،مجموعهاي از فرهنگهاي مختلف هستند.
در پژوهش قوم نگاري ،سيستم معانی مشترک با توصيف و تفسير فرهنگ باید
کشف گردد (ایمانی ،صص .)50-38
نتایج مطالعات قومنگاري براي تصميمسازي ،هم در حوزه راهبردي
( )Anderson, 2009; Vesa & Vaara, 2014و هم در حوزه سياستگذاري
 . 1قابلذکر است که پيادهروي اربعين در یک دوره مشخص معموالً یک هفته قبل تا چند روز بعد از
اربعين رخ می دهد .لذا نمی توان براي مطالعه آن زمانی بيش از این را تصور کرد .به نوعی در حوزه اربعين
باید قوم نگاري مقطعی را مطرح کرد .البته مزیت این پژوهش این است که پژوهشگر در سه مقطع متوالی
طی سالهاي  1395تا  1397به قوم نگاري رفتارها و فرهنگ اربعين پرداخته است.
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( )Kimbell, 2105مفيد هستند؛ بنابراین ،در این پژوهش از مطالعات حاصل،
راهبردهایی براي تصميمگيري بهمنظور ارتقا و کمک به توسعه مشارکت در
پيادهروي اربعين حسينی عليهالسالم و تقویت نقش فرهنگساز و جامعهساز آن
براي مناسک شيعيان احصا و ارائه شده است.
در این پژوهش ،روش گردآوري شواهد و دادهها بهصورت زیر است:
الف) گردآوری دادهها بهصورت مستقیم و با مشاهده قومنگار :در این
روش ،حضور و مشارکت در پيادهروي اربعين در سه نوبت متوالی از طریق سفر
زمينی (سال  1395و سال  )1397و سفر هوایی (سال  )1396و وقایع قبل و بعد
از آمادگی سفر صورتگرفته و بدین منظور رفتارهاي زائرین اربعين و چالشهاي
پيش روي آنها در مکانهاي زیر ثبت شده است:
آمادگی برای سفر اربعین؛ با مراجعه و مشاهده رفتارها در  2دفتر پليس +
 ،10اداره نظاموظيفه ،اداره مهاجرت و گذرنامه ،آژانس صدور بيمه و ویزا ،پست
مرکزي جمهوري اسالمی ایران و پست یکی از مناطق در شهر تهران؛
سفر زمینی سال  1395و سال  1397از مرز چذابه و سفر هوایی از پرواز
تهران به نجف؛ مشاهده موکبهاي بينراهی از قم تا مرز چذابه ،مشاهده
رفتارهاي خروج از مرز ،بررسی وضعيت حملونقل و جادهها ،مشاهده وقایع بعد
از خروج از مرز و تصميمگيري براي عزیمت به یکی از شهرهاي مقدس عراق
(کربال ،نجف ،کاظمين و سامرا) از سوي زائرین و همچنين در سفر هوایی سال
 ،1396بررسی وضعيت در فرودگاه نجف و فرودگاه بينالمللی امام خمينی (ره)؛
بررسی پیادهروی عظیم حسینی علیهالسالم؛ از حرم مطهر حضرت
اميرالمؤمنين عليهالسالم در نجف تا حرم حضرت امام حسين عليهالسالم در کربال
در سال  1395و سال  1396و از حرم مطهر حضرت امام کاظم و امام جواد
عليهالسالم از مسير بغداد تا کربالي معلی سال 1397؛
بازگشت از سفر؛ از کربال و نجف تا ورود به ایران.
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ب) مصاحبههای باز و محاورهای :بهمنظور شاخت دقيقتر وضعيت رفتارها،
فرهنگها و نيازهاي زائران ،در برخی از مکانها ،مصاحبههاي کامالً باز و
محاورهاي انجام شد.
ج) قومنگاری تصویری (ویدئویی) :1قومنگاري تصویري به معناي ضبط
ویدئویی از فعاليتهاي جاري افراد در محيط طبيعیشان است که براي کسب
تجربه ،توصيف و بيان فرهنگ و جامعه به کار میرود .ویدئوي قومنگاري
نمیتواند مستقل از سایر روشهاي قومنگاري استفاده شود بلکه بهعنوان بخشی
از فرایند و ارائه دانش فرهنگی ،فردي و اجتماعی به کار گرفته شود ( Pink,

 .)2013, pp. 77p93در این پژوهش ،قومنگار ویدئوهاي برخط و همچنين
تصاویر را که از پيادهروي اربعين ثبت شدهاند در کنار روش مشاهده ،مورد تحليل
قرار داده است.
توصيف و تحليل دادههاي گردآوريشده در این پژوهش بر اساس
سؤالمحوري است؛ گيبسون و براون بر این باورند که یکی از روشهاي مناسب
براي مرتبط کردن سؤالهاي پژوهش به تحليل ،محور قرار دادن خود سؤالهاست؛
بنابراین بر محور سؤالها ،دادههاي گردآوري شده ،تحليل و گزارش پژوهش
کيفی ارائه میشود (.)Gibson & Brown, 2009, p. 197
 .4یافتههاي پژوهش

براي تنظيم یافتههاي حاصل از مشاهده مستقيم ،مصاحبههاي باز و قومنگاري
تصویري ،ابتدا سؤال اول پژوهش بهمنظور توصيف فرهنگ اربعين حسينی در
مقاطع چهارگانه فوق بررسی میشود .باتوجهبه اینکه پژوهش قومنگاري به
تصميمسازي براي ایجاد شرایط بهينهتر براي رشد و توسعه فرهنگ کمک میکند
در سؤال دوم به راهبردهاي تصميمساز ذیل هر یک از مقاطع ،براي بهبود و توسعه
حضور در راهپيمایی اربعين حسينی عليهالسالم اشاره خواهد شد .طبيعی است که
1 . Video Ethnography

قومنگاري فرهنگ پيادهروي اربعين حسيني عليهالسالم (رضا بني اسد)

توجه و اجراي این راهبردها موجب میشود تا شرایط حضور و همگرایی فرهنگی
ذیل فرهنگ اربعين بيشتر صورتگرفته و نقش فرهنگساز و جامعهساز آن بيشتر
محرز گردد.
 .4-1آمادگي براي سفر اربعين
 .4-1-1توصيف و تحليل فرهنگ آمادگي براي سفر اربعين

براي خروج از کشور و پيوستن به خيل عظيم زائران اربعين ،براي متقاضيان کشور
به گذرنامه و ویزا (روادید) نياز است1؛ طبيعی است که براي دریافت گذرنامه
الزم است وضعيت نظاموظيفه جمعيت ذکور کشور مشخص شود .مشاهدات
قومنگار از دفاتر پليس  ،10+اداره مهاجرت و گذرنامه ،نظاموظيفه و پست مرکزي
جمهوري اسالمی ایران نشان میدهد که حجم کاري ،از سه هفته قبل از اربعين،
به شدت افزایش مییابد .عمده مراجعات به این دفاتر به دالیل زیر است:
 .1-1-1-4دفاتر پليس 10+

عمدتاً زائرین اربعين براي صدور کارت هوشمند نظاموظيفه ،تمدید گذرنامه یا
صدور گذرنامه به دفاتر پليس 10+مراجعه میکنند .براي صدور گذرنامه ،جمعيت
ذکور کشور باید وضعيت نظاموظيفه خود را مشخص کنند .برخی از این افراد
کارت هوشمند معافيت یا خدمت را داشته که در این صورت فرایند تمدید یا
صدور گذرنامه انجام خواهد شد .اما افرادي که کارت هوشمند ندارند ،ابتدا باید
نسبت به هوشمند سازي کارت معافيت یا خدمت خود اقدام کنند .صدور این
کارتها از طریق دفاتر فوقالذکر .پس از سه روز از تکميل درخواست
 . 1بر اساس توافقات فيمابين جمهوري اسالمی ایران و عراق در سال  1398سفر براي زائرین اربعين
بدون ویزا ممکن است؛ لذا حجم عمدهاي از فعاليتهاي زائران و همچنين امور اداري دفاتر مرتبط کاهش
مییابد.
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هوشمندسازي کارت نظاموظيفه انجام میشود و پس از آن میتوانند اقدام به
درخواست گذرنامه کنند.1
مشاهدات قومنگار نشان میدهد با اینکه حداقل دو نفر براي صدور گذرنامه
در این دفاتر حضور داشتند براي صدور یا تمدید گذرنامه ،حجم زیادي از
پروندهها در بازه زمانی فوق ،در حال بررسی و تکميل بودند .مشاهده نشان میداد
که حجم کاري مراکز پليس  10+نسبت به روزهاي عادي بيشتر شده و جمعيت
زیادي از مردم براي گذرنامه مراجعه میکنند.
 .2-1-1-4مشاهدات در نظاموظيفه

افرادي که تا پایان مهلت ویزاي سفر به عراق گذرنامه آنها مهلت داشته است
طبعاً فقط براي اخذ ویزا باید اقدام کنند .در غير این صورت ،براي دریافت مجدد
گذرنامه ،اگر کارت معافيت آنها هوشمند نشده است باید ابتدا براي
هوشمندسازي کارت اقدام کنند .مشاهده مستقيم پژوهشگر از نظاموظيفه نشان
میدهد که در بازه زمانی تحقيق ،ميزان مراجعات به نظاموظيفه تهران نيز
افزایشیافته است که عمدتاً براي موارد زیر است:
 -مراجعه براي دریافت مجوز خروج براي دانشجویان و کساني که معافيت تحصيلي دارند.

دانشجویانی که معافيت تحصيلی دارند الزم است از نماینده نظاموظيفه در
دانشگاههاي خود ،نامهاي با مهر تأیيد دانشگاه را به نظاموظيفه تحویل دهند تا
مدتزمان خروج هریک از ایشان در سيستم ثبت شود .پس از ثبت اطالعات،
امکان صدور ویزا و گذرنامه براي آنها فراهم میشود .دانشجویان براي تشرف،
هرساله باید نسبت به دریافت نامه از دانشگاه مبنیبر اینکه معافيت تحصيلی دارند
اقدام نمایند .برخی از دانشجویان که دانشآموخته شدهاند الزم است فرایند تسویه
 . 1قابلذکر است که در سال  ، 1395در روزهاي نزدیک به اربعين بخشنامه شده بود که این زمان سه روز
حذف شود( .مشاهده قومنگار در یکی از دفاتر پليس.)10+
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خود را در دانشگاه طی کنند تا از مرخصی تحصيلی یا سایر شرایط براي تشرف
به زیارت اربعين بهرهمند شوند .البته در سال گذشته این فرایند تسهيل شده و
برخی از فرایندهاي اداري کاهشیافته بودند.

 مراجعه حضوری برای صدور یا تأیید كارت نظاموظیفههمانطور که بيان شد براي صدور و دریافت کارت هوشمند باید به دفاتر
پليس 10+مراجعه شود؛ اما در اکثر اوقات شخص درخواستکننده براي تأیيد
اطالعات کارت گذرنامه خود الزم است حضوري به نظاموظيفه مراجعه کند.
بنابراین ،بر تعداد مراجعين به اداره نظاموظيفه هم افزوده شده و براي برخی از
افراد هم این فرایند مراجعه حضوري ،باعث تأخير در دریافت گذرنامه آنها
میشود .پس ازآنکه نظاموظيفه اطالعات مربوط به کارت هوشمند را تأیيد میکرد،
زائرین می توانستند اقدام به تمدید گذرنامه یا صدور آن کنند .قابلذکر است براي
گذرنامه صدور فيزیکی کارت هوشمند مدنظر نيست بلکه مهم تأیيد اطالعات در
سيستم از سوي نظاموظيفه است.
طبيعی است مراجعات مرسوم و عادي به این ادارات نيز در ایام اربعين همچنان
برقرار است .آنچه در اداره نظاموظيفه مشاهده شد صفهاي طوالنی از مراجعين
که اکثراً براي حل مسائل نظاموظيفه خود بودند .یکی از موارد دیگري که مشهود
بود برخورد متفاوت کارکنان اداره نظاموظيفه با مراجعين بود .باتوجهبه اینکه قبالً
هم به اداره نظاموظيفه مراجعه داشتهام این نوع احترام و تکریم اربابرجوع عمدتاً
به دليل زائر بودن افراد مراجعهکننده بود.
زمانی که متقاضيان در دفاتر پليس 10+درخواست صدور کارت هوشمند خود
را ثبت میکنند باید پروندههاي آنها به اداره نظاموظيفه تحویل شود .این امر
باعث میشد تا تعداد زیادي از پروندهها نيز به اداره نظاموظيفه ارسال شده و بر
پيچيدگی و حجم کار افزوده شود .برخی که زمان محدود و کمی داشتند با دریافت
تقاضانامه از اداره نظاموظيفه و تحویل آن به دفاتر پليس ،10+پروندههاي خود را
دستی به نظاموظيفه میآوردند.
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 .3-1-1-4مشاهدهها در اداره مهاجرت و گذرنامه

قومنگار در دو روز متوالی به اداره گذرنامه مراجعه کرد .در اداره مهاجرت و
گذرنامه تعداد زیادي از متقاضيان زیارت اربعين حضور داشتند .صفها طوالنی
بود حتی براي ورود به اداره ،صف به کنار خيابان هم رسيده بود .باوجوداینکه
بيش از  4باجه مستمراً و بی وقفه براي خدمت به زائرین مهيا شده بود؛ اما الزم
بود در برخی موارد حداقل یک ساعت در صف بایستند .با مشاهده صفوف ،تقریباً
تخمين زده میشد که باالي  98درصد از مراجعهکنندگان قصد تشرف به زیارت
اربعين را دارند .در محوطه اداره گذرنامه موکبی کوچک برپا شده بود که با چاي
از زائرین پذیرایی میکرد .این خود گویاي حال و هواي اربعين در این اداره بود.
تمام کارکنان بااینکه خستگی در چهرههایشان نمایان بود باحوصله اقدام به بررسی
و رفع مشکالت زائرین میکردند .بر اساس مشاهدهها و مصاحبههاي باز
(محاورهاي) عمده موارد مراجعه بهصورت زیر بود:
-

براي دریافت گذرنامه از دفاتر پليس  10+دیرتر اقدام کرده بودند و براي
اینکه به کاروان یا سفر خود برسند قصد داشتند مستقيم گذرنامه خود را از
پست مرکزي دریافت کنند .براي دریافت گذرنامه از پست ،الزم است بارکد
آن را از اداره گذرنامه اخذ و سپس به پست مرکزي مراجعه و بهصورت

-

حضوري گذرنامه خود را دریافت کنند؛
باتوجهبه حجم عظيم متقاضيان ویزا ،برخی از زائرین قصد داشتند که شماره
گذرنامه خود را دریافت کرده و با آن (بدون داشتن گذرنامه) اقدام به دریافت

-

ویزا کنند و سپس برچسب آن را روي گذرنامه دریافت شده بچسبانند؛
برخی باوجود گذشت مدت زیادي از عدم دریافت گذرنامه خود از پست به
دنبال دالیل عمده این تأخير بودند؛
در برخی از موارد نواقصی هم براي صدور گذرنامه وجود داشت که معمو ًال
دفاتر پليس 10+کسانی را که عجله داشتند به اداره گذرنامه راهنمایی
میکردند.
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 .4-1-1-4مشاهدات پست مرکزي جمهوري اسالمي ایران

در ساعت  16در پست مرکزي حضور یافتم .باوجوداینکه اکثر بخشهاي پست
به کارهاي روزمره خود مشغول بودند ،صفهاي طوالنی براي دریافت گذرنامه
بهصورت حضوري تشکيل شده بود.
اداره گذرنامه براي کسانی که عجله داشتند و میخواستند سریعتر گذرنامه
خود را دریافت کنند بارکدي به آنها میداد و آنها به پست مرکزي جمهوري
اسالمی ایران مراجعه میکردند .باتوجهبه ساعت کاري ارائه خدمات تا  20شب،
معمو ًال  30درصد از مراجعهکنندگان (طبق گفته یکی از مسئولين پست به
پژوهشگر) میتوانستند گذرنامه خود را در پست مرکزي دریافت کنند و بقيه باید
روز بعد در اول وقت به پست منطقه خود مراجعه کنند .افرادي که بليت گرفته
بودند یا شاید احتمال میدادند که گذرنامه در اولين فرصت به دست آنها نرسد
عمدهترین متقاضيان حاضر در پست بودند.
 .5-1-1-4پستهاي منطقهاي

باتوجهبه اینکه در نوبتکاري شب برخی از محمولههاي پستیِ گذرنامهها تفکيک
میشد مسئولين پست مرکزي توصيه میکردند در اولين ساعات اداري به منطقه
پستی خود مراجعه کنند تا بتوانند گذرنامه خود را دریافت کنند .در اول وقت و
در ساعت  7صبح به یکی از مناطق پستی تهران مراجعه شد؛ تعداد متقاضيان براي
دریافت حضوري گذرنامه در پست منطقه اندک بود .البته دليل حضور کمتر این
بود که معمو ًال پست تا ساعت  12گذرنامهها را درب منازل تحویل میدهد .یکی
از موارد قابلتوجه در پست منطقه این بود که مسئول ذيربط مکرر به تفکيک و
ارسال گذرنامهها زودتر از سایر بستههاي پستی تأکيد میکرد.
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 .6-1-1-4مراکز صدور روادید (ویزا)

براي خروج از مرزهاي کشور و یا مسافرت هوایی و ریلی ،تا سال  1397روادید
کشور عراق ضروري بود .به همين منظور ،برخی از آژانسها در شهرستانها و در
سطح تهران اقدام به صدور روادید به زائران میکردند .براي دریافت روادید،
کسانی که گذرنامه داشتند آن را ارائه میکردند و کسانی که گذرنامه آنها هنوز
صادر نشده بود با کد گذرنامه اقدام به این کار میکردند .این صفوف هم شلوغ
بود و عمدتاً از سحرگاهان برخی براي دریافت روادید صف میکشيدند .مدت
انتظار براي دریافت روادید از یک روز و در برخی موارد تا  5روز طول میکشيد.
یکی از موارد مهم این بود که اکثریت متقاضيان تمایلی به بيمه شدن نداشتند و
وقتی از آنها پرسش میشد چرا بيمه نمیشوید با لبخند پاسخ میدادند "بيمه الزم
ندارد ،اگر مشکلی پيش آید شهيد میشویم! " ،برخی هم گرانی بيمه را مدنظر

قرار دادند .در قومنگاري تصویري مشاهدات قومنگار نشان میدهد که بسياري به
دریافت روادید و حق بيمه اعتراض داشتند.
 .4-1-2راهبردهاي تصميمگيري

عمده راهبردهایی که براي تصميمگيري در این بخش ارائه میشود از قومنگاري
رفتارهاي زائرین ،مشاهده حجم مضاعف و کاري کارکنان ادارات ذيربط و البته
برخی شواهد جانبی است؛ متولی اجراي راهبردهاي این بخش ،عمدتاً نيروي
انتظامی و پليس مهاجرت است .وجود صفهاي طوالنی در دفاتر فوقالذکر ،وقت
زیادي را از هموطنان تلف میکرد و از سوي دیگر ،خستگی در کار مداوم و
بیوقفه در چهره کارکنان نمایان بود .براي تصميمسازي و تسهيل تشرف به اربعين
در سالهاي بعد ،راهبردهاي زیر براي اجرا پيشنهاد میشود .این راهبردها یا براي
رفع یا کاهش نقاط ضعف یا براي بهرهبرداري از فرصتهاست:
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 .1-2-1-4اطالعرساااني جادي و مسااتمر باه هموطناان براي هوشاامنادکردن کاارتهااي
معافيت و نظاموظيفه خود

بخش عمدهاي از وقت هموطنان براي دریافت گذرنامه یا تمدید آن ،به دریافت
کارت هوشمند نظاموظيفه سپري میشد .زیرا ابتدا میبایست براي صدور کارت
هوشمند اقدام کنند تا بتوانند گذرنامه دریافت کنند .باتوجهبه اینکه ضرورت
داشت نظاموظيفه هم حضوري افراد را رؤیت کند ،معمو ًال نياز به مراجعه یکبار
(زمانی که پرونده از دفاتر پليس  10+به نظاموظيفه رسيده باشد) یا دو بار (زمانی
که پرونده از دفاتر پليس  10 +به نظاموظيفه نرسيده باشد) به نظاموظيفه هم بود.
هرچند درگذشته اطالعرسانی شده که براي کارت هوشمند معافيت یا خدمت
اقدام کنند .درهرصورت برخی انجام نداده بودند و براي دریافت گذرنامه بهاجبار
میبایست کارت هوشمند دریافت کنند .بهتر است این اطالعرسانی چندین ماه
قبل از تشرف به اربعين صورت گيرد.
 .2-2-1-4اطالعرساني به هموطنان براي تعویض گذرنامه خود

طبعاً در هر بازه زمانی تا اربعين آتی ،برخی از گذرنامهها منقضی شده و برخی
هم متقاضی گذرنامه جدید خواهند بود .بنابراین ،اطالعرسانیِ نظاموظيفه ،نقش
مهمی در کاهش بار کاري همکاران خود در روزهاي قبل از اربعين خواهد داشت.
کافی است با تبليغات و اطالع رسانی ،هر ایرانی به گذرنامه خود نگاه کند و اگر
تاریخ آن منقضی می شود زودتر جهت تعویض و تمدید اقدام کند .این اقدام باید
چندین ماه قبل از فرارسيدن اربعين انجام شود تا حجم کاري کارکنان ذيربط به
طور مساوي و همگون در طول سال تقسيم شود.

 .3-2-1-4صدور ویزا بهصورت الکترونيکي یا حذف آن

در سالهاي گذشته ،یکی از مهمترین دغدغههاي زائرین ،صدور روادید بود .با
تمهيداتی که از سوي دولت اندیشيده شد خوشبختانه در سال  1398براي سفر
اربعين نياز به روادید نيست؛ بنابراین ،به طور قابلتوجهی در زمان و همچنين
هزینه براي سفر اربعين صرفهجویی خواهد شد و البته عبور از مرزها نيز بهراحتی
و با سرعت بيشتر انجام خواهد شد.
 .4-2-1-4تبليغ براي عدم انجام کارها در دقایق پایاني

عمدتاً در کشور ما تصميمات اتخاذشده براي انجام کاري از سوي اکثر مردم در
زمان پایانی آن کار است .به همين دليل ازدحام در پایان مهلت هر کاري بيشتر
خواهد بود .بهعنوانمثال ،ممکن است طيف زیادي از مردم حتی تصميم خود را
براي تشرف گرفته باشند اما براي دریافت مدارک خود اقدام نکرده باشند.
 .5-2-1-4برنامهریزي براي آمادگي به سفر

براي این کار یکی از مهمترین کارها آمادگی روحی و جسمی زائرین است .این
راهبرد از یکسو متوجه حوزه هاي علميه و مبلغان دین است که مردم را نسبت
به فواید زیارت و همچنين مقدماتی که یک زائر الزم است داشته باشد آگاه کنند
و همچنين برنامهریزي و آمادهسازي از سوي صداوسيما در زمان عاشورا و ماه
صفر براي این مهم انجام شود .البته باتوجهبه وضعيت اقتصادي مردم در دو سال
اخير ممکن است تعدادي از آنها توان مالی زیارت را نداشته باشند که الزم است
از سوي دستگاههاي ذيربط و حتی خيرین در قالب وام و کمکهاي بالعوض
چارهاندیشی شود.
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 .6-2-1-4توصيهها و مراقبتهاي پزشکي و بهداشتي به زائرین

تقریباً اکثر زائرین که برمیگردند سرماخورده هستند .البته این به دليل آلودگیهاي
موجود و ازدحام جمعيت نيز هست و همچنين به دليل اینکه موکبهاي مسقف
گنجایش پذیرش همه جمعيت را نداشته و مجبورند برخی بيرون از موکبها
استراحت کنند و این عامل باعث سرماخوردگی آنها میشود .خوشبختانه
هيچگونه بيماري دیگري بر اساس مشاهدات قومنگار در جامعهاي که از سفر
برگشتهاند مشاهده نشد.
تصميم راهبردي در این زمينه برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی است تا شرایط تزریق واکسن بهویژه براي زائرین و ارائه واکسن
ارزانقيمت را فراهم کند .برخی از افراد حاضر در راهپيمایی بيماريهایی همچون
دیابت ،گوارش ،دردهاي عضالنی و  ...داشتند که توصيههاي پزشکی قبل از سفر
از سوي وزارت میتواند بسيار مفيد باشد.
 .7-2-1-4صدور نامههاي معافيت تحصيلي بهصورت جمعي از سوي دانشگاهها

هرچند که برخی از دانشگاهها و نهادهاي فعال در دانشگاهها ،اقدام به تحویل
نامهها بهصورت گروهی و جمعی به نظاموظيفه میکردند اما الزم است این مهم
در تمامی دانشگاهها اجرایی شده تا از اتالف وقت دانشجویان کاسته شود .البته
این مهم با طراحی سيستمی که بهصورت الکترونيکی تعامل بين دانشگاهها و
نظاموظيفه را تسهيل کند به بهترین شکل ممکن اجرا خواهد شد.
 .4-2تحليل مشاهدههاي سفر زميني از مرز چذابه و سفر هوایي به نجف اشرف

سفر به کربالي معلی و حضور در پيادهروي اربعين حسينی (ع) ،از طریق سفر
هوایی ،سفر زمينی (مرز مهران ،شلمچه یا چذابه) و سفر با قطار (تهران به کربال)
انجام میشود .هر یک از این مسافرتها مزایا و معایب خود را دارد .براي کسانی
که بودجه کافی داشته و وقت کمی هم دارند طبعاً سفر هوایی میتواند گزینه
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مطلوبی باشد .اما اکثریت زائرین از طریق مرزها و بهصورت زمينی ،مشرف
میشوند.
آمارها نشان می دهد که خروج از مرز مهران با ترافيک بسيار بيشتري همراه
است و عمده زائرین قصد خروج از این مرز را دارند .اما در سالهاي اخير خروج
از مرز شلمچه و چذابه نيز بيشتر شده است.
 .4-2-1توصيف و تحليل مشاهدات در طول مسير

در این بخش مشاهدات پژوهشگر روي سفر زمينی از مرز چذابه به تهران با وسيله
نقليه شخصی متمرکز است .در طول مسير از شهرهاي قم ،اراک ،بروجرد،
خرمآباد ،اندیمشک ،شوش ،الوان ،و مرز چزابه عبور کردیم .البته برخی از زائرین
بعد از الوان به اهواز ،بستان ،سوسنگرد رفته و سپس به مرز میرسيدند.
بر اساس مشاهداتِ طول مسير و همچنين پارکينگهاي مرز چذابه و شماره
پالکهاي خودروها ،مشخص بود که سال  1395تعداد بيشتري از مردم تهران به
مرز چذابه سفرکرده بودند .شاید یکی از مهمترین دغدغه زائرین در طول مسير،
امنيت جاده بود .جاده در عمده مسير بزرگراه و اتوبان یکطرفه بود؛ اما بعد از
اراک دوراهی مالیر و بروجرد تا نزدیک این شهر به دليل دوطرفه بودن امنيت
کمتري مخصوصاً با وجود کاميونها و دوطرفه بودن جاده حاکم بود که هنگام
رفت تصادفاتی هم در این محورها مشاهده شد .در سال  1397که مجدداً از این
مسير به سمت مرز چذابه رفتيم این جاده کماکان دوطرفه بود.
در طول مسير ،ماشين نوشتهها (مسافر کربال) ،نمادها و پرچمهاي روي
خودروها ،خود فرهنگی است که بيانگر این بود که اینها راهيان کربال هستند و
تقریباً نگاه مردم نسبت به آنها بسيار متفاوت بود.
یکی دیگر از جلوههایی که در بين راه جلبتوجه میکرد مسافرین خارجی
بهویژه از پاکستان بود که در این مسير به سمت مرزها در حرکت بودند و در
مرزهاي جنوبی همچون شلمچه بر تعداد آنها افزوده میشد.
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دیگر اینکه ،موکبهاي پذیرایی از زائرین حسينی عليهالسالم ،خاص مسير
نجف تا کربال و برخی از بينراهیهاي عراق نبود بلکه در طول مسير در قم،
اراک ،بروجرد ،خرمآباد و حتی اندیمشک ،شوش و الوان موکبهایی راهاندازي
شده بود که با عشق از زائرین پذیرایی میکردند .جالب اینجاست که از زمان
حرکت از مبدأ تا مقصد ،هيچکس نياز به مواد غذایی نداشت و این خود دليلی بر
گسترش فرهنگ اربعين در کشور ما است .در بين این موکبها "موکب امام

خامنهاي در خرمآباد" یکی از بزرگترین و با امکانات مکفی براي زائرین بود.

هرچند که توصيه کرده بودند از مسير اهواز ،بستان و سوسنگرد به مرز چذابه

برسيم اما تابلوها و پارچهنویسهاي "طریقالحسين" خودروها را به مسير جاده
دوطرفهاي هدایت میکرد که به جاده حميدیه مشهور بود .این جاده از نظر
زیرساختی ضعيف و از نظر امنيت هم پایين بود .در سال  ،1395زمان رسيدن به

مرز بااینکه ساعت سه بامداد بود ولی ترافيکی زیادي براي ورود خودروها به
پارکينگ ایجاد شده بود .ظرفيت برخی از پارکينگها تکميل شده بود .زائرین از
یک جاده خاکی به پارکينگهاي کنار مرز هدایت میشدند .وقت برگشت از سفر،
انبوه خودروها در این پارکينگها قابلتوجه بود .البته پارکينگهایی نيز وجود
داشت که آسفالت شده بودند.
حجم خودروهاي پارک شده ،خيلی زیاد بود .برخی از زائرین ،براي اینکه در
برگشت از سفر ،خودروي خود را راحتتر پيدا کنند بطريهاي آب ،پرچم یا
ليوان یکبارمصرف را به آنتن خودروي خود وصل میکردند و به دنبال نشانهاي
بودند تا در برگشت راحت خودروي خود را بيابند .جمعيت زیادي به سمت جاده
اصلی که به مرز هدایت میشد در حرکت بودند .در این مسير آسفالته،
اتوبوسهایی وجود داشت که مرتباً زائرین را به نزدیک مرز میرساندند .براي
کسی که اولينبار به سمت مرز حرکت میکند انبوه موکبها (در ایران بيشتر
ایستگاه صلواتی معروف هستند) خيلی جالبتوجه بود و بهصورت رایگان انواع
غذاهاي لذیذ و بعضاً گران و سایر خدمات را به زائرین عرضه میکردند .این
خدمات حاکی از عشقی بود که در حالت عادي و سایر روزهاي سال ،در هيچ
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جاي ایران مشاهده نمیشود .پالک خودروها ،لهجهها و فرهنگها و پوششها
نشان میداد که در این مغناطيس جاذبه حسينی عليهالسالم ،افراد زیادي از سراسر
کشور ایران و حتی کشورهاي دیگر که به مرز ما رسيدهاند حضور دارند .در سفر
سال  1397مشاهده شد که پارکينگها نسبت به گذشته بهخوبی ساماندهی شدهاند
البته در این سال بهازاي هر شبانهروز توفق مبلغ  5000تومان از هر خودرو دریافت
میکردند .اما همچنان کف اکثر پارکينگها خاکی بود .تغييراتی نيز در محل استقرار
موکب هاي داخل خاک ایران داده شده بود که چندان مورد رضایت زائرین نبود
و اگر با خودرو و تاکسی تا مرز تردد میکردند دیگر نمیتوانستند از امکانات
موکبها استفاده کنند.
بر اساس مشاهدات سال  ،1395زائرین ،مقداري از مسير را باید پيادهروي
کنند تا به بازرسی مرز برسند .انبوه جمعيت در صف میایستادند و پس از کنترل
چندین بارهي گذرنامه با تأکيد بر روادید ،به مرز عراق میرسيدند و البته آنجا هم
کنترلهاي الزم صورت میگرفت و باالخره وارد کشور عراق میشدند .در آن
سوي مرز ،تعداد زیادي از خودروها که عمدتاً اتوبوس و ونهاي خودروهاي
خارجی بودند بهصورت نامنظم ایستاده بودند و به شهرهاي مختلف عراق همچون
کاظمين ،سامرا ،نجف ،کربال و غيره میرفتند .مسير حرکت ما به سمت نجف
بود .قيمتهاي این مسير بين  50تا  70هزار تومان متغير بود که البته افرادي که
قبالً آمده بودند میگفتند در شرایط عادي قيمت کمتر است .بالفاصله پس از
سوارشدن ،به سمت مسيرهاي مشخص حرکت میکردند .معمو ًال خودروهایی که
هنگام صبح حرکت میکنند براي صبحانه و ناهار در موکبهاي بينراهی توقف
میکردند .اتوبوس ما براي صبحانه در کنار یک موکب بينراهی توقف کرد .نکته
جالبتوجه این بود که پسر عراقی با سن تقریبی  12سال ،وارد اتوبوس شد و به
اصرار از مسافران میخواست که پياده شده و شير و صبحانه ميل کنند .مسير ادامه
پيدا کرد تا هنگام نماز و ناهار به موکبی رسيدیم که در آنجا پلوخورش سرو
میکردند و زائرین نماز را به جماعت خوانده و سپس راهی مسير نجف شدیم.
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حدوداً ساعت  3بود که به نجف رسيدیم راننده براي اینکه با ترافيک شدید نزدیک
نجف مواجه نشود از مسير فرعی به سمت این شهر حرکت کرد.
بر اساس مشاهدات سال  1397کرایه نسبت به پول ایران دو تا سه برابر شده
بود ولی به نظر میرسيد که هزینهها براي مردم چندان طاقتفرسا نبود .در سال
 1397براي مسير کاظمين سوار یک اتوبوس شدیم که براي ورد به شهر و به
دالیل امنيتی که از سوي راننده وجود داشت با مشکالتی مواجه شدیم .آنچه که
در کاظمين مشاهده میشد مسقف شدن موکبها و همچنين وجود تعداد زیادي
از موکبهاي اربعين از سوي ایرانيان بهویژه خراسان جنوبی بود .بر اساس اذعان
زائرین سال  1397نسبت به سالهاي گذشته وضعيت ساماندهیها بهتر شده بود.
در سفر هوایی سال  1396وضعيت فرودگاههاي دو کشور مطلوب بود .اما این
به نحوه زمان رفتوبرگشت بسيار مرتبط است .ازدحام در روز اربعين و بعد از
آن در فرودگاه نجف اشرف بسيار باالست و ممکن است برخی از زائرین حتی
موفق به برگشت به کشور در زمان خود نشوند.
 .4-2-2تصميمهاي راهبردي

باوجوداینکه هرساله ماههاي قمري ده روز نسبت به سال قبل خود اختالف زمانی
دارند هرچه به تابستان نزدیک میشویم به دليل گرمشدن هوا و تعطيلی مدارس،
انتظار میرود که ميزان تشرف زائرین ایرانی به طرز قابلتوجهی افزایش یابد.
عمده این افراد هم از طریق سفر زمينی مشرف میشوند؛ بنابراین ،توجه به
عملياتیکردن راهبردهاي زیر از سوي نهادهاي ذيربط ،از مخاطرات سفر اربعين
براي زائرین کاسته و با آسودگی بيشتري افراد به زیارت مشرف خواهند شد.
 .1-2-2-4ساماندهي موکبهاي داخل ایران

موکبهاي داخل کشور بهصورت خودجوش تا مرزهاي مهران ،شلمچه و چذابه
فعاليت میکنند .تعداد زیادي از آنها در کنار مرزها مستقر هستند .ساماندهی و
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شناسنامهدار کردن موکبها میتواند به شناسایی و در صورت لزوم کمک به آنها
مفيد باشد .البته باید زمينه زیادشدن موکبها هم در طول مسير براي خدمت به
زائرین فراهم شود .بر اساس مشاهدات قومنگار ،اکثر موکبهاي مسير نجف تا
کربال  -بهویژه موکبهاي عراقی  -شناسنامهدار بودند.
 .2-2-2-4مرمت و تعمير جادههاي مواصالتي به مرزها

درگذشته این جادهها صرفاً براي عبور و مرور بين شهرهاي کوچک و روستاها
مورد بهرهبرداري قرار میگرفتند؛ اما در چند سال گذشته و همچنين سالهاي
آینده ،کاربري این جادهها براي سفر به زیارت اربعين بوده و خواهد بود .بنابراین،
تعمير و روکش آسفالت یا یکطرفه کردن مسيرهاي منتهی به چذابه ،میتواند از
ازدحام مرز مهران کاسته و در سایر مرزها نيز تعادل ایجاد کند .مهمترین بخشی
که الزم است این مرمت براي آن صورت گيرد جاده دوطرفه منتهی به مرز از
سمت الوان است که از نظر زیرساختی و عرض جاده وضعيت مطلوبی ندارد و
همچنين یکطرفه یا اتوبان شدن بخشی از جاده که از پليسراه به سمت بروجرد
منتهی میشود .مشاهدات پژوهشگر در سال  1397نيز نشان میدهد که این جاده
هنوز بازسازي نشده است.
 .3-2-2-4ساماندهي خودروهاي بعد از مرز بر اساس مقصد

بینظمی توقف خودروهاي عراقی (اتوبوس ،ون و سواري) بعد از مرز و البته
قيمت هاي مختلف و بيش از عرف روزهاي عادي ،نيازمند ساماندهی و طراحی
یک پایانه مسافري بعد از مرز است .ضرورت دارد که همه خودروها در مسير
مشخص مستقرشده و براي انتقال مسافرین قيمتهاي مصوب در نظر گرفته شود.
این تصميم از طریق تعامل با سازمانهاي ذيربط در عراق اجرایی خواهد شد.
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 .4-3قومنگاري مسير نجف تا کربال و کاظمين تا کربال

مسير نجف به کربال تنها مسير رسيدن و پيادهروي به کربال نيست بلکه از کاظمين
و سایر راهها نيز به سمت کربال پيادهروي رایج است .در سال  1395و  1396از
طریق مسير نجف به کربال مشرف شدم البته ،اکثر ایرانيان از طریق مسير نجف به
کربال مشرف شده و همين عامل هم باعث شده است تا موکبهاي ایرانی بيشتر
در این مسير مستقر شوند .پس از مشرف شدن به حرم حضرت اميرالمؤمنين
عليه السالم ،از طریق ميدان ثوره العشرین ،به جاده اصلی نجف کربال و خيل
جمعيت ملحق شدم .انبوه جمعيت در هر نقطهاي از اطراف حرم و در طول مسير
بسيار جالبتوجه بود .زائرین چندکيلومتري را که پيادهروي میکردند به شروع
شمارش عمودهاي مسير میرسيدند که براي قرارگذاشتن همسفران و شناسایی
ميزان راه پيموده شده و همچنين آدرسدهی موکبها بسيار مفيد بود.
در سال  1397از کاظمين و سپس بغداد راهی کربال شدیم این مسير چندین
کيلومتري طوالنیتر بود؛ اما نسبت به مسير نجف تا کربال خلوتتر بوده و البته
تعداد ایرانيان بسيار اندک بود .حتی اثري از موکبهاي ایرانی دیده نمیشد .در
این مسير نيز ایرانيان مورد تکریم بسيار زیاد موکبها قرار میگرفتند .طول این
مسير به دليل اینکه از شهرها و روستاها و نخلستانها میگذشت جذابيت خاصی
داشت البته جذابترین بخش آن عبور ازروي رود فرات بود.
 .4-3-1توصيف و تحليل مشاهدات
 .1-1-3-4تغذیه زائرین

در بين نجف تا کربال ،موکبهاي زیادي وجود داشت .انواعی از بهترین و
لذیذترین غذاهاي تازه در آنجا قابلمشاهده بود .حتی گوسفندانی آماده شده بودند
تا براي طبخ غذا ذبح شوند .چاي داغ موکبها ،بيشترین متقاضی را داشت.
عربهایی که از سالهاي قبل موکب داشتند چاي ایرانی هم توزیع میکردند.
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برخی از آنها چاي کمرنگ به همراه شکر را چاي ایرانی میگفتند و چاي غليظ
را چاي عراقی .برخی هم بدون شکر چاي را به زائرین میدادند و استفاده از شکر
را به عهده زائر می گذاشتند و البته برخی هم چاي با قند را براي زائرین تعارف
میکردند که عمدتاً موکبهاي ایرانی بودند .نانواییهاي زیادي در طول مسير
مشاهده میشد .پالک خودروهاي عراقی و تابلوهاي موکبها نشان میداد که
موکب داران فقط اهل نجف و کربال نيستند بلکه از همه جاي عراق این موکبها
را تأسيس و راهاندازي کردهاند .گردوغبارهاي نشسته شده روي خودروهاي پارک
شده نشان از این بود که مدت طوالنی براي خدمت به زائرین مستقر هستند.
در مسير کاظمين به کربال هيچگونه تفکيکی بين چاي ایرانی و عراقی وجود
نداشت .طعم و کيفيت غذاها بهتر از مسير نجف تا کربال بود .صفها خلوتتر
و البته حجم غذاها نيز بيشتر بود .نسبت به مسر نجف تا کربال ميوه و آبميوه
فراوان تر بود .دليل پذیرایی بهتر را برخی از افراد به ثروتمندتر بودن بغداديها که
عمده موکبها متعلق به آنها بود ربط میدادند.
 .2-1-3-4حضور مشاغل مختلف در مسير اربعين

در مراسم اربعين اصناف مختلفی حضور داشتند؛ جوشکاران و تعميرکاران چادر
زده بودند تا کالسکهها و چرخهاي مربوط به بار و غيره را تعمير کنند؛ خياطها
اقدام به دوختودوز کفشها ،کولهپشتیها و غيره میکردند .برخی از جوانان با
عشق و التماس کفشها را واکس میزدند .چندین داروخانه پس از مشاوره ،در
طول مسير داروهاي رایگان به مردم میدادند .در برخی از جاهها تشکهایی پهن
شده بود و ماساژورها ،بدن خسته زائرین را ماساژ میدادند .رانندگان کاميون،
خودروهاي خود را براي اسکان آماده کرده بودند .حتی جرثقيل داران هم
خودروهاي خود را براي برافراشته کردن پرچم امام حسين عليهالسالم در کنار
جاده پارک کرده بودند .مهمتر اینکه سایر مشاغل عمده در مدتزمان منتهی به
اربعين ،شغل خود را رها کرده و از شهرها و استانهاي مختلف براي
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خدمترسانی به زائرین در کربال حاضر شده بودند .حضور مشاغل عالوه بر مسير
نجف تا کربال در مسير کاظمين تا کربال نيز بسيار مشهود بود.
 .3-1-3-4حضور مليتهاي مختلف

در سال  1395و  1396بر اساس تعامالتی که در موکبها داشتيم مشخص میشد
که از مليتهاي دیگر نيز در مراسم اربعين حضور دارند :برخی از کاروانها از
لبنان ،ترکيه ،افراد کمی از آفریقا و اروپا هم مشاهده میشد .زائرین هندي ،افغانی
و عراقی هم کم نبودند .حتی پاکستانیها و عراقیها موکب داشتند هرچند
موکبهاي آنها کمتر از سایر کشورها بود .برخی از زائرین از کانادا و آمریکا نيز
حضور داشتند .این مشاهدات بر اساس ویدئوها و تصاویر ضبط شده و همچنين
پرچمهایی و نشانههایی که در دست داشتند حاصل شد.
البته در مسير کاظمين به کربال بر اساس مشاهدات تعداد غير عراقی بهمراتب
کمتر بود.
 .4-1-3-4حضور فرهنگهاي مختلف

وضعيت فرهنگی و دینی مسير هم قابلتوجه بود .موکبهاي فرهنگی ،بسيار اندک
و انگشتشمار بودند که به ارائه خدمات فرهنگی به زائرین بپردازند .اما در هر
موکب ،صفهاي نماز جماعت هنگام اذان و برپایی آن از سوي روحانيون
جالبتوجه بود .بعد از نماز هم موکبها اقدام به پذیرایی از زائرین با ناهار یا
شام میکردند.
برخی بهصورت کاروانی ،گروهی و حتی فردي ،با خود باندها و وسایل صوتی
را حمل میکردند و صداي نوحه و عزا با لهجهها و زبانهاي مختلف ،فراوان به
گوش میرسيد .تقریباً از اکثر موکبها ،صداي نوحه و عزا شنيده میشد .در زبان
عربی تعداد خاصی از مداحیها شهرت داشتند و در کنار موکبها برخی بهصورت
خودجوش اقدام به سينهزنی و نوحهخوانی میکردند .زائرین هيچ احساس غربتی
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نداشتند .موکبهاي ایرانی هم عزاداريها و مداحیهاي ،مداحان کشور را پخش
می کردند که البته شاید کمی بافت فرهنگی حاکم بر فضاي پذیرایی از زائرین را
با مشکالتی مواجه میکرد .البته باتوجهبه اینکه موکبها و زائرین ایرانی در مسير
کاظمين به کربال اندک بودند نوحهها و عزاداريها به زبان فارسی شنيده نمیشد.
از نجف ،از ساعت  12شب تا اذان صبح ،مسير منتهی به کربال خلوت میشد.
اما پس از آن ،رفتهرفته جمعيت زیادتر میشد ،زیادي جمعيت از اذان صبح بيشتر
بود جمعيت آنقدر به هم فشرده بود که بعد از طلوع آفتاب کُند شدن سرعت
حرکت مشهود بود .در طول مسير مخصوصاً هنگام ظهر به بعد ،گردوخاک زیادي
فضاي پياده روي را پرکرده بود .یکی از دالیل عمده آن خستگی زائرین و کشيده
شدن کفشهاي آنها روي زمين بود .در مسير کاظمين خلوت بودن شبانه مسير
کامالً مشهود بود اما در روز هم به نسبت مسير نجف تا کربال خيلی خلوتتر
بود.
 .5-1-3-4حضور سنين مختلف در مراسم اربعين

این مراسم صرفاً متعلق به ميانساالن و جوانان نبود .هرچند جمعيت خانمهاي
ایرانی از مردان کمتر بود اما در ميان جمعيت ،پيرمردها و زنانی مشاهده میشد
که مسن بودند .کودکانی که کموبيش پياده میرفتند یا با کالسکه یا در برخی موارد
اعراب از طریق سبدهاي پالستيکی ميوه ،آنها را حمل میکردند .البته برخی از
کودکان و افراد هم سرماخورده بودند؛ اما هيچچيز مانع از این سفر معنوي نمیشد.
برخی باوجوداینکه یکپایشان قطع بود در مراسم حضور داشتند ،برخی فلج بودند
و با صندلی چرخدار طی طریق میکردند .سؤالی که از آنها پرسيده میشد دليل
اینهمه تحمل سختی و زحمت چيست پاسخ همه یکچيز بود :عشق به حسين
عليهالسالم.
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 .6-1-3-4اسکان زائرین

یکی از موارد جالبتوجه ،اسکان زائرین در طول مسير نجف تا کربالست .برخی
از موکبها سالها بود که بنا شده بودند اما عمدتاً شروع خدمترسانی و ثبت
آنها از سال  2003است .اکثر موکبها شناسنامه داشتند و هر  50متر را به نام
عمود (ستون) نامگذاري کرده بودند که بهراحتی میشد موکبها را شناسایی کرد.
در طو ل مسير شاهد این بودیم که قرار و تعيين مسير کاروانها نيز بر اساس همين
عمودها بود .در مسير کاظمين موکبها براي اسکان و استراحت خلوتتر از
موکبهاي مسير نجف تا کربال بودند و تقریباً در هر ساعت از شبانهروز مکانی
براي استراحت وجود داشت.
موکبهاي ساختهشده

برخی از موکبها بهصورت ساختمانهایی ساختهشده بودند و برخی نيز در حال
تکميل بودند .آنچه در نامگذاري و صحبت با مردم عراق و همچنين خودروهاي
عراقی مشخص میشد این بود که این موکبها صرفاً متعلق به مردم کربال و
نجف نبودند بلکه از سراسر عراق همچون ناصریه ،بغداد ،سامرا و  ...اقدام به
ساخت این موکبها کرده بودند .برخی از موکبها به نام قبائل و حتی خادمين
موکب که شهيد شده یا مرحوم شدهاند نامگذاري شده بود و تقریباً هر قبيله براي
خود یک موکب داشت.
چادرهاي برپاشده

برخی از مکانهاي اسکان ،بهصورت موقت بودند .بهعبارتدیگر ،براي این دوره
مشخص چادر برپا کرده بودند و زائرین در چادرها ساکن میشدند.
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تریلرها

یکی از جالبترین مشاهدات قومنگار این بود که برخی از تریلرها براي اسکان
زائرین در طول مسير (بهویژه جاههایی که تراکم موکبها کمتر میشد) پارک شده
بودند .وجود پتو و سایر امکانات حاکی از این بود که از مدت طوالنی خود را
براي اسکان زائرین آماده کرده بودند.
اسکان زائرین به آباديهاي نزدیک مسير خصوصاً حومه نجف

اسکان زائرین صرفاً به مسيرهاي نجف تا کربال و کاظمين تا کربال محدود نبود
بلکه همواره خودروهایی آماده بودند تا زائرین را به آباديهاي نزدیک مسير
خصوصاً در حومه نجف و منطقه خانیونس منتقل کنند .بر اساس مصاحبهها از
زائرینی که اینگونه اسکان را تجربه کرده بودند از مهماننوازي و احترام ویژه به
زائر امام حسين عليهالسالم در حيرت بودند.
 .4-3-2تصميمات راهبردي
 .1-2-3-4تشویق و تسهيل شرایط براي ایجاد موکبهاي فرهنگي در عراق

عمدتاً مشخص بود که در برخی از موارد ،ذائقه ایرانيان به غذا و چاي ایرانی در
مسير نجف تا کربال بيشتر بود و صفهایی که غذاي ایرانی توزیع میکردند از
سوي ایرانيان شلوغتر بود .موکبهاي بيشتر ،بهویژه موکبهاي فرهنگی ،میتواند
نقش مهمی در نشر و گسترش فرهنگ حسينی عليهالسالم داشته باشد .البته جاي
خالی این موکبها کامالً مشهود بود .البته میتوان موکبهاي فعال در زمينه تغذیه
زائرین را نيز از نظر فرهنگی تقویت کرد.
 .2-2-3-4فراهمکردن هزینه حضور در راهپيمایي براي خانوادههاي نيازمند

باوجوداینکه هرساله به خيل زائرین اربعين افزوده میشود و هر کس که یک سال
مشرف شود در سالهاي بعد اشتياق بيشتري به رفتن دارد .اما جوانان و
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خانوادههایی وجود دارند که مبلغ کرایه تا مرز و عراق را نداشته و بهسختی
میافتند .در حوزههاي تبليغ و فرهنگ ،بودجههاي زیادي هزینه میشود اگر در
بودجهریزيهاي طوري برنامهریزي شود که بهصورت هدفمند برخی از افراد
نيازمند به زیارت مشرف شوند و البته برنامههاي تبليغاتی و امام حسين شناسی
عليهالسالم براي آنها در نظر گرفته شود میتواند اثر فرهنگی و تبليغی بسيار
مطلوبی روي افراد حاضر داشته باشد .خود حضور در مراسم جنبه فرهنگی و
تبليغی باالیی خواهد داشت.
 .3-2-3-4تفکيک زبالههاي مسير نجف تا کربال

این سفر معنوي ،مزیتهاي فراوانی دارد؛ اما یکی از مسائلی که قومنگار با آن
برخورد میکرد و نگرانکننده بود حجم بسيار زیاد زبالهها در مسير پيادهروي بود.
اصو ًال طبق اذعان کسانی که چندین سال مشرف شدهاند هرساله وضعيت بهداشت
بهبود مییابد؛ اما الزم است که تصميمات بهتري براي بهداشت محيط اتخاذ شود.
مشاهده قومنگار نشان میدهد که سطلهاي زباله به نسبت زباله توليد شده بسيار
اندک و البته کمحجم بود .بهطوريکه فراهمکردن چندین سطل زباله از سوي
شهرداري قم هم مشاهده میشد .زبالهها آنقدر تجميع میشد که بهوسيله لودر
بار کاميونها میشد .براي اینکه مدیریت این حجم از زباله بهتر صورت گيرد
طرح تفکيک زبالهها ،راهکاري مفيد است .تفکيک از مبدأ میتواند بسيار مفيد
باشد؛ بهعنوانمثال ،ابتدا بطريهاي آب و همچنين کارتنها و سایر زبالههاي
خشک که مدت طوالنیتري در محيط میتوانند باشند از زبالههاي تر تفکيک شده
و سپس زبالههاي تر از محيط پيادهروي انتقال پيدا کنند .عمده زبالههایی که حمل
میشدند سبک و پرحجم بودند که اگر دستگاههایی براي خرد کردن آنها در مبدأ
وجود داشته باشد تقریباً میتوان سه برابر وضعيت فعلی اقدام به حمل زباله کرد.
البته ممکن است توجيه اقتصادي طرح تفکيک و بازیافت هم از سوي برخی از
سرمایهگذاران ایرانی بررسی شده و در صورت مقرونبهصرفه بودن اقدام به
بازیابی و تأسيس کارخانه کنند .درهرصورت تمایل کشورهاي دیگر به مطالعه
اربعين و فرهنگ شيعه بيشتر شده است و مطلوب است که به نظافت محيط توجه
جدي شود .حتی در یادداشتهاي یکی از افراد که به کربال سفرکرده بود آن را
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بيشتر شهري که از نظافت خوبی برخوردار نيست معرفی کرده است .در مسير
کاظمين به دليل جمعيت کمتر زائرین بهویژه در نزدیکی شهر بغداد ،نظافت به
طرز قابلتوجهی مشهود بود اما هرچه از بغداد فاصله میگرفتيم بر حجم زبالهها
افزوده میشد.
 .4-2-3-4آسفالت مسير جهت جلوگيري از بلند شدن گردوغبار در فضا

هرچه که مسافرین مدتزمان طوالنیتري را پيادهروي میکردند خسته شده و این
خستگی باعث میشد که گامهاي آنها مدتزمان بيشتري روي زمين کشيده شود
و غباري سراسر فضاي پيادهروي را فرابگيرد .جاروي خاک محيط و همچنين
آسفالت برخی از جادهها میتواند کمک بسيار زیادي به این مهم کند .البته برخی
از این تصميمات باید از سوي دولت عراق اتخاذ شود و این امر نيازمند بودجه
است که به نظر میرسد زائرین ایرانی و عراقی تمایل به کمک براي بهسازي این
مسير داشته باشند .هرچند که میتوان در رایزنیهاي دیپلماتيک اقدام به توافقاتی
بين دو دولت کرد.
 .5-2-3-4برنامهريزي براي تبليغ عالمان ديني از سوي سازمانهاي ذيربط
حضور با برنامه سازمانهاي فرهنگی و روحانيون فرصت بسيار خوبی براي تبليغ
دین و آشنایی مردم با معارف دین است .عمدتاً عالوه بر تخصيص بودجه در
سازمانهاي فرهنگی ،باید براي تبليغ در این سفر معنوي ،برنامهریزي شود .این
مدتزمان فرصت بسيار خوبی است زیرا جمعيت بيشتر از بيست ميليون نفر در
یکزمان کوتاه و فشرده با دل آماده براي استماع دین در هيچ زمان دیگري از سال
تکرار نمیشود.
 .6-2-3-4ساماندهي و هدفمند کردن پيادهرويها در داخل ایران

البته با وجود ممانعتها براي مناسکسازي موازي از سوي برخی از جریانها،
الزم است برخی از پيادهرويها که بهصورت خودجوش به سمت حرم حضرت
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امام رضا عليهالسالم ،حضرت معصومه سالماهلل عليها ،مسجد مقدس جمکران و
همچنين امامزادهها انجام میشود جهت ایجاد همدلی و وحدت و ورزش همگانی
در کشور که اثرات معنوي خوبی به همراه دارد تقویت و ساماندهی شود .فضاي
مجازي با زندگی مردم کشور ما بسيار گرهخورده است و هرچه این فضا نشر
مییابد افراد بيشتر تنها و منزوي میشوند .بنابراین ،تشویق کارهاي دستهجمعی و
گروهی نقش مهمی در همدلی و ارتباط و تعامل مردم با یکدیگر خواهد داشت.
درهرصورت پيادهرويها و ورزش همگانی میتواند به روحيه جمعی کمک کند.
البته آثار معنوي اینگونه سفرها هم بر کسی پوشيده نيست.
 .7-2-3-4فرهنگسازي جهت تعامل با سایر ملتها

رعایت آداب و اصولی که به وجهه و اعتبار ایرانيان لطمه وارد نکند یکی از
مهمترین آداب شرکت در پيادهروي اربعين است .درهرصورت این یک آموزش
همگانی است .عراقیها از ما میآموزند و ما نيز از آنها .معمو ًال نظافت از سوي
ایرانیها بيشتر رعایت میشود همين عامل باعث شده است که فرهنگ ایرانی در
درون عراق هم رخنه کرده و هرساله فرهنگ نظافت و بهداشت افزایش یابد.
(بهعنوانمثال ،در اربعين توجه به غذاها و آب بستهبندي نسبت به گذشته بيشتر
شده است .).از سوي دیگر ،مردم باید به شدت آداب و شئونات اسالمی را رعایت
کنند و در این کنگره عظيم ،الگوي یک ایرانی شيعه و با فرهنگ علوي باشند.
براي این مهم اطالعرسانی و آموزش مردم امري مهم و کليدي است .حتی الزم
است نزدیک به اربعين رسانه در مهمترین برنامه خود یعنی اخبار ،سه تا  5دقيقه
را به آموزش زائرین اختصاص دهند .باتوجهبه مشارکت اقوام مختلف ایرانی از
استانهاي مختلف کشور ،این مهم بيشتر ضرورت مییابد .حتی در برخی موارد
ضرورت تعامل ایرانیها از شهرهاي مختلف در زیارت اربعين مهم و ضروري
جلوهگر میشود.
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 .4-4قومنگاري برگشت از کربال

برگشت از کربال از سوي ایرانيان ،معمو ًال بين روزهاي قبل و بعد از اربعين توزیع
میشود .این عامل باعث میشود که بار ترافيکی در مرزها ،پایانههاي عراق و غيره
کاهش یابد .ذیالً مشاهدات قومنگار هنگام برگشت تحليل و تفسير شده و
راهکارهایی براي اتخاذ تصميمات بهينه ارائه میشود:
 .4-4-1تحليل برگشت از کربال

در سال  1395به دليل تراکم جمعيتی که وجود دارد برگشت به روزهاي قبل و
بعد از اربعين توزیع شده بود .زائرین براي بازگشت ممکن است مستقيم از کربال
اقدام کنند یا اینکه به حيدریه و نجف رفته و از آن طریق خود را به مرزها برسانند.
وضعيت نابسامانی در پارکينگ (پایانه) مسافربري در کربال بسيار مشهود بود .به
دليل خاکی بودن زمين هم مشکالتی براي زائرین پيشآمده بود .براي اینکه
خودروي مسافربري به سمت مرز شناسایی شود .چندین نوبت میبایست محيط
پایانه را دور زد تا اینکه با برخی از خودروها شناسایی شوند .البته برخی از این
خودروها ،قيمت را بيش از دوبرابر اعالم میکردند .قومنگار تصميم به مسافرت
به حيدریه گرفت و درواقع از آن طریق با قيمت کمتر به مرز برگشت .در طول
مسير ،موکبهاي زیادي را شاهد بودیم ،البته تعدادي از آنها فعال بودند .هرچند
اکثر جادههاي عراق در مسير به سمت چذابه ،دوطرفه بودند؛ اما خودروهاي
باکيفيت آنها اطمينان خاطري به راننده بخشيده بود تا با سرعت بيشتري حرکت
کنند .سرانجام به مرز رسيدیم .هر دو طرف (مرز ایران و عراق) اتوبوسهایی را
براي انتقال زائرین در نظر گرفته بودند .هرچند تاکسیها و خودروهاي عراق براي
انتقال زائرین از امنيت باالیی برخوردارند؛ اما متأسفانه بهخوبی براي مرزهاي
مختلف کشور توزیع نشدهاند .خودرو براي مرز مهران بيشتر از مرزهاي شلمچه
و چزابه در دسترس است و در شهر نجف نيز باید مدتزمان طوالنی براي
مرزهاي جنوبی به دنبال خودرو بود.

قومنگاري فرهنگ پيادهروي اربعين حسيني عليهالسالم (رضا بني اسد)

 .4-4-2راهبردهاي تصميمگيري
 .1-2-4-4مشخصکردن زمان برگشت از طریق سامانهها

زمانی که زائرین در نرمافزار ثبتنام میکنند زمان برگشت آنها نيز مشخص شود
یا با راهنماییهایی که از طریق رسانهها صورت میگيرد میتوان از تراکم و هجوم
یکباره به مرزها کاست.
 .2-2-4-4برگزاري مسابقات و فراخوانهاي آثار ادبي ،هنري ،سفرنامههاي مردمي

یکی از بخشهایی که پس از برگشت زائرین ،به توسعه و ترویج فرهنگ حسينی
عليهالسالم کمک میکند برگزاري مسابقات و فراخوانهاي آثار ادبی ،نگارش
سفرنامهها و خلق آثار هنري از سوي مردم است .این امر براي کسانی که موفق
به تشرف به زیارت نشدهاند نيز نوعی فرهنگسازي و تبليغ دینی است .بدین
منظور میتوان از سوي سازمانهاي فرهنگی هرساله این مسابقات را برگزار کرد
و روح و فرهنگ اربعين را عالوه بر ایام پایانی سفر در سایر روزها زنده نگه
داشت.
 .3-2-4-4مستندسازي توصيههاي سفر

مستندسازي توصيههاي سفر براي افرادي که در سالهاي آینده مشرف میشوند
نيز مهم و کليدي است .معمو ًال این بخش براي کسانی که براي اولينبار میخواهند
به سفر مشرف شوند قابلتوجه و مهم است .بهرهبرداري از فضاي مجازي براي
به اشتراک گذاشتن این تجربهها میتواند براي سایرین راهگشا باشد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

در این پژوهش با استراتژي قومنگاري در هدف اول ،فرهنگ اربعين حسينی
عليهالسالم در چهار مقطع قبل از سفر ،عزیمت به مرز ،پيادهروي از نجف تا کربال
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و کاظمين تا کربال و سرانجام برگشت به کشور تحليل و تفسير شد .در هدف
دوم ،براي بهبود حضور و ارتقاي این فرهنگ بر اساس نقاط ضعف و چالشهاي
مشاهده شده ،راهبردهایی براي اتخاذ تصميمات بهينه به نهادهاي مسئول و
ذيربط پيشنهاد شد .آنچه قومنگار در مصاحبههاي باز ،تصاویر و مشاهدات
مستقيم خود به آن دستیافت این است که فرهنگهاي مختلف ،قوميتها و
ملتها ،زبانها ،نژادها ،سنين و ادیان مختلف همهوهمه در اربعين همگرا میشوند.
همگرایی فرهنگی با محوریت فرهنگ عاشورا و اربعين حسينی است .یکی اینکه
این حرکت عظيم در روز اربعين در کشور ایران بهصورت پيادهروي در تهران از
ميدان امام حسين عليهالسالم تا حرم حضرت عبدالعظيم حسينی انجام میشود و
دیگر اینکه در شهر مقدس قم نيز پيادهروي از حرم مطهر حضرت معصومه
سالماهلل عليها تا مسجد مقدس جمکران صورت میگيرد .نکته قابلتوجه
راهاندازي و ایجاد موکبهایی است که تقریباً اکثر اقدامات پيادهروي اربعين را
براي زائران انجام میدهند .حتی مشاهدات قومنگار در پایان ماه صفر از شهر
مقدس قم نشان داد که چندین موکب با همان فرهنگ اربعين به مردم
خدمترسانی میکنند و اتفاقاً در بين آنها موکبهاي اعراب نيز دیده میشدند.
در طول مسيرِ مشهد مقدس نيز موکبهاي زیادي راهاندازي شدهاند تا به زائران
ایرانی این مسير خدمت کنند.
حالآنکه امروز در فضاي ارتباطی و رسانهاي عمدتاً برخی از این ابزارها و
ميز خطابهها در اختيار ما نيستند تبليغ و رشد شعائر فرهنگ اربعين حسينی
عليهالسالم خود بزرگ ترین رسانه است و از سوي دیگر باید براي مقابله با
تهدیدات فضاي مجازي اقدام به بهرهبرداري از این الگو براي رشد و توسعه
فعاليتهاي جمعی در کشور اقدام گردد .الزم است که موکبهاي ایرانی
بخصوص از طریق امامزادهها بيشتر شود و حوزههاي علميه ،سازمانهاي فرهنگی
متولی به ویژه دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه ،سازمان تبليغات ،اداره حج و
اوقاف و امور خيریه و سایر سازمانها اهتمام جدي در تبليغ فرهنگی طول مسير
و قبل و بعد از آن داشته باشند .اميد است که براي حل مسائل و مشکالت بيان
شده تالشی از سوي سازمانهاي داخلی کشور انجام شود .در ماه پایيز عمدتاً
مدارس ،دانشگاهها ،کسبوکارها ،ادارات و سرما مانع حضور برخی از خانوادهها
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و مردم در مراسم اربعين هست؛ هرچه هوا گرمتر میشود و تابستان فرامیرسد،
ميزان حضور خانوادهها و مردم در این مراسم نيز بيشتر میشود؛ لذا ضروري است
برخی از تدابير راهبردي براي آسایش و تسریع در سفر ،برنامهریزيشده تا شاهد
ثمرات آن در سالهاي بعد باشيم .نشر معارف زیارت اربعين و بررسی این کنگره
عظيم تجمع مسلمانان و حتی غيرمسلمانان باید از جنبههاي روانشناسی،
جامعهشناسی ،اقتصاد و مدیریت ،امنيت ملی و علوم سياسی مطالعه شده و نتایج
حاصل از پژوهشها به زبانهاي مختلف منتشر شود .مطالعات قومنگار نشان
میدهد که هنوز قطرهاي از این دریاي بیکران در نوشتار و گفتار به کام آزادگان
جهان چشانده نشده است.
بهطورکلی ،برنامههاي عملياتی مطرح شده در این مقاله ذیل چهاردسته
راهبردهاي آگهی بخشی ،راهبردهاي زیرساختی ،راهبردهاي فرهنگسازي و
راهبردهاي انگيزشی  -بهداشتی مضمونسازي میشوند .این راهبردها و مضامين
حاصل از آنها در جدول  1نشاندادهشده است:
جدول  :1راهبردهاي زیرساختي و مضامين مرتبط با هر یک از آنها
مضامين راهبردي

برنامههاي عملياتی
اطالعرسانی جدي و مستمر به هموطنان براي هوشمندکردن

راهبرد آگهی بخشی

کارتهاي معافيت و نظاموظيفه خود
اطالعرسانی به هموطنان براي تعویض گذرنامه خود
تبليغ براي عدم انجام کارها در دقایق پایانی
ساماندهی موکبهاي داخل ایران
صدور ویزا بهصورت الکترونيکی یا حذف آن

راهبرد زیرساختی

مرمت و تعمير جادههاي مواصالتی به مرزها
ساماندهی خودروهاي بعد از مرز بر اساس مقصد
آسفالت مسير جهت جلوگيري از بلند شدن گردوغبار در فضا
مشخصکردن زمان برگشت از طریق سامانهها
برنامهریزي براي آمادگی به سفر
صدور نامههاي معافيت تحصيلی بهصورت جمعی از سوي

راهبرد فرهنگسازي

دانشگاهها
تشویق و تسهيل شرایط براي ایجاد موکبهاي فرهنگی در عراق
فراهمکردن هزینه حضور در راهپيمایی اربعين براي خانوادههاي
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نيازمند
برنامهریزي براي تبليغ عالمان دینی از سوي سازمانهاي ذيربط
ساماندهی و هدفمندکردن پيادهرويها در داخل ایران
فرهنگسازي جهت تعامل با سایر ملتها
برگزاري مسابقات و فراخوانهاي آثار ادبی ،هنري و سفرنامههاي
مردمی
مستندسازي توصيههاي سفر
راهبرد انگيزشی  -بهداشتی

توصيهها و مراقبتهاي پزشکی و بهداشتی به زائرین
تفکيک زبالههاي مسير نجف تا کربال

قومنگاري فرهنگ پيادهروي اربعين حسيني عليهالسالم (رضا بني اسد)

39

کتابنامه

اصففهانيان ،سفعيد ،محمد خادمی و آرزو نيکویيان ( )1395واهلل متم نوره :کاوشفی در کشفف ابعاد
الهی ،تمدنی و مهدوي حرکت عظيم اربعين حسفينی (دوره سفهجلدي) :قم ،انتشفارات مسفجد
جمکران.
ایمانی ،م  .)1381(.تحقيق قومنگاري در رویکردهاي کمی و کيفی تحقيق :نشریه دانشکده
ادبيات و علومانسانی (تبریز).
جمعی از نویسندگان ( 1394الف) مجموعه مقاالت اربعين حسينی :جلد اول .قم :مرکز بينالمللی
ترجمه و نشر المصطفی (ص).
جمعی از نویسندگان ( 1394ب) مجموعه مقاالت اربعين حسينی :جلد دوم .قم  :مرکز بينالمللی
ترجمه و نشر المصطفی (ص).
جمعی از نویسندگان ( 1394ج) مجموعه مقاالت اربعين حسينی :جلد سوم .قم :مرکز بينالمللی
ترجمه و نشر المصطفی (ص)
جمعی از نویسندگان ( 1394د) مجموعه مقاالت اربعين حسينی :جلد چهارم .قم مرکز بينالمللی
ترجمه و نشر المصطفی (ص).
جمعی از نویسندگان ( 1394ه) مجموعه مقاالت اربعين حسينی :جلد پنجم .قم :مرکز بينالمللی
ترجمه و نشر المصطفی (ص)
جمعی از نویسندگان ( )1395مجموعه مقاالت اربعين .تهران :نشر مشعر.
کرسول ،ج .د ( )1391طرح پژوهش :رویکردهاي کمی ،کيفی و شيوه ترکيبی تهران :مؤسسه
کتاب مهربان نشر.
کارگاه آموزشی بينالمللی مردمنگاري تصویري شيعه باتکيهبر اربعين حسينی :دانشگاه
اصفهان.

 انتشارات دانشگاه امام صادق: تهران.) مردمشناسی اجتماعات دینی1390(  عبداهلل،گيویان
.عليهالسالم
Ahmed, A. S. (1988). Toward Islamic anthropology: Definition, dogma, and
directions International Institute of Islāmic Thought.
Anderson, K. (2009). Ethnographic Research: A Key to Strategy. Harvard
Business Review, 87(3), 24.
Bowen, J. R. (2012). A new anthropology of Islam. New departures in
anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
Christia, F., Dekeyser, E., & Knox, D. (2016). To Karbala: Surveying Religious
Shi’a from Iran and Iraq. Retrieved from
http://web.mit.edu/cfotini/www/Shia_Pilgrims_Survey.pdf
Eller, J. D. (2007). Introducing anthropology of religion: Culture to the. New
York, London: Routledge.
Ethnographies of Islam: Ritual Performances and Everyday Practices. (2012):
Edinburgh University Press.
Gibson, T. (2007). Islamic narrative and authority in Southeast Asia: From the
16th to the 21st century. Contemporary anthropology of religion. New York,
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Gibson, W. J., & Brown, A. (2009). Working with qualitative data. London,
Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
Johnston, S. A. (2009). Religion, myth, and magic: The anthropology of
religion. The modern scholar. Prince Frederick MD: Recorded Books.
Kimbell, L. (2015). Ethnography in policymaking: Barriers and opportunities.
Retrieved from https://openpolicy.blog.gov.uk/2015/03/27/ethnography-inpolicymaking/
Leaf, M. J. (2014). The anthropology of eastern religions: Ideas, organizations,
and constituencies. Lanham Maryland: Lexington Books.
Morris, B. (2006). Religion and anthropology: A critical introduction.
Cambridge: Cambridge University Press.
Osella, F., & Soares, B. F. (2010). Islam, politics, anthropology. Chichester:
Wiley-Blackwell.
Pink, S. (2013). Doing visual ethnography (3rd edition). Los Angeles: SAGE.

41

)قومنگاري فرهنگ پيادهروي اربعين حسيني عليهالسالم (رضا بني اسد

Saliba, J. A. (1974). The New Ethnography and the Study of Religion. Journal
for the Scientific Study of Religion, 13(2), 145–159. doi:10.2307/1384376
Stein, R. L., & Stein, P. L. (2011). The anthropology of religion, magic, and
witchcraft (3rd ed.). Upper Saddle River, N.J., Harlow: Pearson Education.
Varisco, D. M. (2005). Islam obscured: The rhetoric of anthropological
representation (1st ed.). Contemporary anthropology of religion. New York,
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Vesa, M., & Vaara, E. (2014). Strategic ethnography 2.0: Four methods for
advancing strategy process and practice research. Strategic Organization,
12(4), 288–298.
Webster, J. (2013). The anthropology of Protestantism: Faith and crisis among
Scottish fishermen / Joseph Webster (First edition). Contemporary
anthropology of religion. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Wildman, W. J. (2009). Science and religious anthropology: A spiritually
evocative naturalist interpretation of human life. Ashgate science and
religion series. Farnham: Ashgate.
Winzeler, R. L. (2012). Anthropology and religion what we know, think, and
question (2nd ed.). Lanham Md.: Rowman & Littlefield Publsihers.

