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 چکیده

های مذهبی بوده و زیارت و سفرهای زیارتی داخلی و خارجی در ایران یکی از فعالیت
استقبال زیادی از آن شده است. زیارت پیادۀ اربعین یکی از اشکال نوظهور سفر زیارتی است 

روی اربعین بستر یک تجربۀ ند؛ آئین پیادهاکه پیش از این ایرانیان توجه زیادی به آن نداشته
روی مصداق تجربه زیارت امام دینی زیارتی متفاوت است که در آن تمام طول مسیر پیاده

های مختلف در یک تعامل و ارتباطات ها و فرهنگحسین )ع( است. آئینی که در آن از ملّت
حال دربردارندۀ شناختی از  نفرهنگی درعی گیرند. این نحوۀ تعامل بینفرهنگی قرار می بین

نحوۀ ابراز هویت ایرانی و عراقی در بستر این مشارکت دینی خاص در ایام اربعین خواهد 
بود. در پژوهش حاضر، با اتکاء به رویکرد کیفی و از طریق تحلیل مضمون تجربۀ زیستۀ 

ررسی قرار زائران سعی بر آن شده که الگوهای ابراز هویت زائران ایرانی و عراقی مورد ب
اند که در مسیر نجف  گیرد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر زائران زن و مرد ایرانی و عراقی بوده

 03اند و تعداد عنوان مبدأ و مقصد حضور یافته و کربال و همچنین دو شهر نجف و کربال به
و های مصاحبه ها، از روشاند. در گردآوری دادهمند انتخاب شده نفر نمونه به روش هدف

های کیفی سه مضمون اصلی مشاهدۀ مشارکتی استفاده شده است. پس از تحلیل داده
. هویت اربعینی. همچنین 0هویت شیعی و  .2هویت ملی،  .1اند از:  شناسایی شد که عبارت

 . قدرت.2ای و . متغیرهای زمینه1عوامل مؤثر بر الگوهای ابراز هویت عبارت بودند از: 

 روی اربعین، هویت اربعینیضمون، پیادهتحلیل مواژگان کلیدی: 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
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 مقدمه 

مراسم با شکوه اربعین حسینی در کربالی معلی با هوشمندی و رهبری داهیانه ائمه اطهار به یک 

سنّت جاوید و میراث ماندگار در صیانت و انتقال پیام نهضت بزرگ عاشورا بدل شده است. این 

العظمی شیخ اهللقیه بزرگ و نواندیش آیتمیراث ارزشمند با مجاهدت علمای بزرگی چون ف

عنوان  اندیشان فقاهت و معارف اهل بیت بهانصاری و مرحوم بزرگوار محدث نوری و بزرگ

بخشی و انسجام و اقتدار پیروان اهل بیت به یک سرمایۀ ارزشمند اجتماعی و عامل هویت

عبداهلل انصاری و عطیه (. برخالف مشهور، جابر بن 1031ودیعت به ما رسیده است )توکلی، 

کوفی، اوّلین مسافران زیارت حرم حسینی نبودند، پیش از او، حسن مثنی برادرزادۀ ارشد امام 

حسین )ع( و فاطمه بنت الحسین )ع( زائران مرقد سید الشهدا )ع( بودند. حسن مثنی از معدود 

اولین کسانی بودند که  فرزندان بازماندۀ امام حسن )ع(  به همراه فاطمه بنت الحسین )ع(، جزو

بر اهالی  شک در این میان، عالوه پس از مداوا به کربال آمدند و به زیارت قبر امام پرداختند. بی

اسد، قبیله حبیب بن مظاهر نیز زودتر از جابر و حسن مثنی به زیارت قبر آمدند.  قبیلۀ بنی

اهمیت سفر او و  عبداهلل انصاری و درهرصورت، ثبت روایی و تاریخی زیارت جابر بن

اش باعث شده که اوّلین زیارت که در اربعین شهادت امام حسین )ع( واقع شد، به نام  آوری نام

جابر در تاریخ ثبت شد. اگرچه زیارت قبر امام حسین )ع( در روز اربعین توسط جابر بن عبداهلل 

مرحوم شیخ انصاری  روی دسته جمعی در اربعین حسینی، انصاری مرسوم شد، اما بنیانگذار پیاده

عنوان رسم و نمادی برای شیعیان معرفی کرد.  ه ق بود که چنین حرکتی را به 1221متوفی سال 

کربال آخرین نقطۀ مفروض برخورد با حاکمیت جائر است. کربال صحنۀ بیشترین ظلم قابل 

ال تصوّر در عقل شیطانی، در برخورد با یک جریان اعتراضی علیه حاکمیت جائر است. کرب

قسم شدن آنها بوده  های سیاسی معترض و انقالبی و هم ها و مجموعه همیشه نقطۀ اجتماع گروه

ها قیام دیگر که راه خود را راه امام حسین  است، از قیام توّابین تا قیام مختار و زید بن علی و ده

منوع و با آن اساس، اجتماع بر سر قبر سیدالشهدا )ع( و زیارت امام م )ع( اعالم کردند. برهمین

شد. عبدالملک مروان، حجاج بن یوسف ثقفی اموی، منصور دوانیقی، متوکّل عباسی  برخورد می

الشهدا و زیارت مرقد ایشان به ستیز  اند که با مسئلۀ عزاداری سید از جمله حاکمانی بوده

یه گیری حاکمان عل برخاستند و افراد بسیاری را نیز در این راه به شهادت رساندند. سخت

عزاداری برای حضرت حسین )ع( تبدیل به نقطه تقابل علیه تشیّع شده بود و وجدان عمومی 
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شیعی به ایستادن در برابر این ارادۀ خطرناک شکل گرفت، در این میانه، زیارت اربعین بر سر قبر 

 آن حضرت معنایی جداگانه پیدا کرد و تبدیل به نشانۀ ویژۀ جامعه شیعیان شد. از سویی دیگر،

امامان شیعه با هوشمندی هرگز نگذاشتند این نور پر فروغ به خاموشی و سردی بگراید. برای 

منزلۀ تجدید  داشتن آن به انشا و آموزش زیارت که در فرهنگ شیعه به پاس داشتن و زنده نگه

عهد و پیمان با مزوّر است مبادرت ورزیدند. این جهاد فرهنگی از سوی امامان شیعه که از نیمۀ 

ول قرن دوم هجری توسط امام جعفر صادق )ع( احیا شده بود، عامل اصلی در ایجاد این ا

رو، زیارت اربعین جزو  سازی برای استمرار نهضت عاشورا گردید. ازاین جریان و فرهنگ

های آئینی شیعیان شد. در عصر عباسیان، که با سیطرۀ اصحاب جبر به همراه حاکمیت  سنّت

صورت  گیری بر اعمال شیعیان به شت اسالمی آشنا نبودند، سختاقوامی که چندان با گذ

بر بغداد مسلط شدند. عصر آل  011یافته و حکومتی ادامه یافت تا اینکه آل بویه به سال  سازمان

بویه عصر تنفس برای شیعیان در احیای عزاداری برای امام حسین )ع( و استمرار جریان آئینی 

ان، دوباره سیاست سرکوب ضد شیعی حاکم شد و تا روی کار عاشورا بود. با حاکمیت سلجوقی

آمدن مغوالن امتداد پیدا کرد. در این دوره، تصویری از برگزاری مراسم اربعین در دست نیست، 

عنوان یک آئین صحیح شیعی حفظ شد. در  ولی اساساً این جریان برچیده نشد و همچنان به

ها نبود،  ند، اما مخالفت شدیدی با مسئلۀ عزاداریدورۀ عثمانی، اگرچه شیعیان در آسایش نبود

کرد و درمجموع هجده  نفع شیعیان ورود می چه اینکه دولت ایران هم در شرایط مختلف به

های ایران و عثمانی منعقد شد، یکی از موضوعاتی که در  قرارداد ارضی و مرزی که بین دولت

ایش عزاداران و زائران عتبات عالیات بوده همۀ قراردادها مورد اشاره بوده، مسئلۀ آزادی و آس

هایی که  های جدیدی در خاورمیانه شد. دولت است. سقوط دولت عثمانی، منتهی به ظهور دولت

های فکری مختلف بودند. طیفی آنگلوفیل و از جنگ  لحاظ سلوک مذهبی دچار آشفتگی به

به قدرت رسیدند، لذا در  گرایی های افراطی معارض اسالم و اسالم جهانی دوم ناسیونالیست

های حاکم بر عراق( در ظاهر، از طرف  عراق، ملک فیصل و نوری سعید پاشا )آنگلوفیل

ها در عراق و ضدیت آنها با اسالم و اعالم  های دینی مخالفت نداشتند. با کودتای بعثی حوزه

حکومت بعث بر های  گیری ها از اسالم، سخت اهلل العظمی حکیم مبنی بر خروج بعثی فتوای آیت

کرد با او هماهنگ  های مختلف کسانی را که تصور می شیعیان تشدید شد. صدام حسین، به بهانه

کرد.  ای برای سرکوب استفاده می نمود و از هر رویه نیستند یا مخالف هستند، سر به نیست می
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دولت زد.  وجود جمع زیادی در عراق نیز به وخامت وضعیت امنیتی شیعیان بیشتر دامن می

عراق حسب عرف و سنّت برجای مانده سالطین عثمانی در مناطق مرزی ایران که سیاست 

تبع آن  ها و به مداوم تجاوز ارضی را در پیش داشتند، همان سیاست را پی گرفتند؛ لذا ایرانی

تری شدند. آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این  شیعیان در این میانه گرفتار شرایط سخت

های مقیم عراق اخراج شدند. الگوهای مختلف عزاداری جامعۀ  تر کرد و ایرانی را سختشرایط 

رمق و  صورت کم شیعیان نیز هدف دولت بعثی قرار گرفت، لذا مراسم اربعین که در این دوره به

افتاد، این بار توسط  شد و تجمع شیعیان در کربال در هر اربعین اتفاق می ها برگزار می در حاشیه

شدت مورد منع و مخالفت قرار گرفت و ارتش حزب بعث و سازمان اطالعاتی  حسین به صدام

کردند. تقریباً طی سی سال حکومت صدام،  آن، شیعیان را در این مسیر شناسایی و سرکوب می

طور رسمی در عراق برگزار نشد. جنایات صدام در منطقۀ خاورمیانه  مراسم راهپیمایی اربعین به

د که امریکا و غرب هم نتوانستند حضور او را در منطقه تحمل کند. صدام حسین ای ش به اندازه

خاطر جنایت کشتار مردم روستای  را در جنگ دوم خلیج فارس، سرنگون و زندانی کردند و به

های مختلف  تر شدن اوضاع عراق، جریان دجلۀ عراق محکوم به اعدام شد. با اعدام صدام و آرام

دد یافتند و حرکت عمومی شیعیان عراق، ایران، لبنان، قطیف و احصاء فرصت ظهور و بروز مج

)در عربستان(، پاکستان، افغانستان، اروپا، امریکا و... برای زیارت حضرت سیدالشهدا )ع( موج 

دنبال آورد. اکنون چندسالی است که با اعدام صدام حسین، زیارت  جدیدی را در جهان اسالم به

آرام هویت جدید شیعه را در عراق و خاورمیانه و  زیارتی که آرام اربعین آشکار شده است.

کند. این هویتِ  زند. هویتی که روح شیعه در آن تجلّی پیدا می سپس جهان رقم می

های  ها و دست پنهان و پیدای آنها، بدون حضور شرکت گیری، بدون دخالت دولت شکل درحال

گرایی سیاسی و اقتصادی است.  ور از هرگونه منفعتفراملّیتی اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و به د

رو، حرکت هویتی بسیار مهم و تاریخی است که قطعاً تاریخ نمونۀ آن را ندیده است و  ازاین

ترین اجتماع بشری در طول تاریخ  هیچ بدیل و عدیلی هم ندارد. این اتّفاق بسیار بزرگ که عظیم

یخ بشریّت و در هیچ جای دنیا سابقه نداشته و بوده و هست، زیرا چنین اجتماعی در طول تار

ندارد. این اجتماع عظیم در حال شکل دادن به هویتی جدید و متفاوت است که در میان 

آورد؛  ترین تجمع انسانی را گرد هم می ترین و فشرده ترین شرایط سیاسی و امنیّتی، بزرگ سخت

ها  ای عمیق داشته و دارد، پس از سال اربعین اگر چه در تاریخ تشیّع در عراق و ایران ریشه
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داد و عملیات سرکوبی  سرکوب شدید در عصر حکومت بعث، که اجازه برگزاری اربعین را نمی

گرفت، اکنون و پس از سقوط آن حکومت سفّاک، که  ترین شکل انجام می رحمانه به بی

ه عزاداری اربعین، با ترین صدمه را به پیروان امام حسین )ع( در ایران و عراق زد، دوبار بیش

دلی با حضرت زینب )س( در عزای  حرکت مردم از اطراف و اکناف به امید همراهی و هم

 متفاوتی زیارتی دینی تجربۀ اربعین روی پیاده (. آئین1031افتند )توکلی،  سیدالشهدا به راه می

 که آئینی. تاس( ع)حسین امام زیارت تجربه مصداق رویپیاده مسیر طول تمام آن در که است

 این. گیرندمی قرار فرهنگی بین ارتباطات و تعامل یک در مختلف هایفرهنگ و هاملت از آن در

 حال درعین آید کهمی حاصل اربعین میدان در ایران و عراق ملّت دو فرهنگی بین تعامل نحوۀ

 در خاص نیدی مشارکت این بستر در عراقی و ایرانی هویت ابراز نحوۀ از شناختی دربردارندۀ

 سابقۀ به توجه با عراقی و ایرانی فرهنگ دو بین مواجهه میان، این در. بود خواهد اربعین ایام

 مقابل در آیین این در میهمان جمعیت بیشترین ایرانیان که این و کشور دو بین ساله هشت جنگ

 رویپیاده ینآئ در حضور بستر در هویت ابراز نحوۀ. هستند میزبان عراقی مالحظۀ قابل اکثریت

 و اساساً زائران ایرانی که تحقیق حاضر این است بنابراین مسئلۀ. دارد زیادی اهمیت اربعین

 نمایند؟ روی هویت خود را چگونه و با چه الگویی ابراز میعراقی در طول این مسیر پیاده

  پژوهش اهداف

 کشوری میهمان درواقع ها، عراقی از کمتر مراتب به جمعیتی با ها ایرانی اربعین، روی پیاده آئین در

 تا مسیر، همین در ایران، خصوص به کشورها سایر زائران دوشادوش خود آن، مردم که هستند

 پژوهش این از هدف بنابراین. روند می( ع) حسین امام زیارت به و کنند می طی پیاده را کربال

 باشد. است می آن میهمان دیگری و میزبان یکی که کشور دو زائران هویت ابراز نحوۀ بررسی

 سؤاالت پژوهش

روی اربعین توسط زائران چگونه الگوهایی هستند و ( الگوهای هویت ابرازشده از پیاده1

های الگوهای هویت ابراز شده توسط زائران ایرانی و عراقی چه عبارت دیگر، مؤلفه به

 هایی هستند؟مؤلفه

روی اربعین تأثیرگذارند و چگونه این ر پیاده( چه عواملی بر الگوهای ابراز هویت زائران د2

 گذارند؟ تأثیرات را می
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 پیشینۀ تحقیق

 تأثیر (1اند دست یافته نتایج به این در پژوهشی پیمایشی (1031همکارانش ) و موسوی

 نقش کشور در ارزشی نسل تربیت بر مادی زندگی به اخالقی نگرش روی بر اربعین روی پیاده

 تربیت بر ترعمیق مذهبی آموزش و مطالعه رویکرد بر اربعین رویپیاده (2 .است داشته مؤثری

 انحرافات کاهش روی بر اربعین روی( پیاده0 .است داشته مؤثری نقش کشور در ارزشی نسل

 و تالش روی بر اربعین روی( پیاده4 .است داشته مؤثری نقش ارزشی نسل تربیت بر اجتماعی

 ارزشی نسل تربیت بر...(  و مادی ایدئولوژیکی، علمی،) هللاسبیل فی جهاد منظور به کوشش

 نسل تربیت بر طلبیحق و استکبارستیزی بر اربعین رویپیاده (1 .است داشته مؤثری نقش

( با انجام پژوهشی پیمایشی تحت 1032ایمان و روحانی ) .است داشته مؤثری نقش ارزشی

نفر از  401در میان « نی، ملی و قومی(های رقیب )هویت جهاهویت اسالمی و هویت»عنوان 

دانشجویان دانشگاه شیراز، به این نتیجه دست یافتند که رابطۀ معنادار مثبتی میان هویت اسالمی 

و هویت ملی و قومی و یک رابطۀ معنادار منفی میان متغیر هویت اسالمی و هویت جهانی 

دهندۀ این واقعیت بوده یز نشانهای حاصل از رگرسیون چندمتغیره نوجود داشته است. یافته

درصد از تغییرات متغیّر هویت  41است که متغیرهای هویت ملّی و هویت جهانی درمجموع 

اند. نتایج تحقیق آنها همچنین حاکی از آن است که هویت ملی و هویت اسالمی را تبیین کرده

رواقع هویت رقیبی برای کنند و رابطۀ مثبتی به این دارند و دقوم، هویت اسالمی را تقویت می

رود شمار می شوند، اما هویت جهانی برای هویت اسالمی رقیب بههویت اسالمی محسوب نمی

 و رابطۀ منفی با آن دارد.

 مشهد، در زائر شش زیارتی تجارب پدیدارشناختی تحلیل ضمن( 1031) همکاران و یوسفی

 شفاعت، به عقیده تقدس، به یدهعق زیارت، مناسک که دریافتند هدفمند، گیرینمونه روش به

 که است زیارت معنای مرکزی موضوعات از آرامش و مناجات جویی، توسّل خضوع، دلدادگی،

 شوندهزیارت العادگی خارق به عقیده زیارت، مندی آداب کلّی مقولۀ سه به معنا اشتراک حسب بر

 همۀ در مذکور معنایی قولۀم سه هر که رسیدند نتیجه این به همچنین. شود می تقسیم جذیه و

 زیارت اجتماعی پدیدار  ۀ دهندنشان اشتراک این و دارد وجود کنندگان مشارکت زیارتی تجارب

 العادگیخارق ادراک زیارت آداب رعایت میزان به زیارت تفریدی وجه درمقابل،. است
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 در چلبی کترد نیز توسط پژوهشی .است مربوط او به پیوستگی و جذبه میزان و شونده زیارت

 احساس و ملّی هویت احساس چلبی. است شده انجام یوسفی دکتر همکاری با ،1023 سال

 احساس معنی به ملّی هویت احساس او، دیدگاه از. است کرده تفکیک هم از را ملّی تعهد

 نمادهایی به نسبت افتخار و سربلندی احساس مثل ملّی اجتماع به خاطر تعلق و وفاداری

 ملّی دولت و مردم کشور، فرهنگی مفاخر ملّی، مناسک و آداب اسالم، دین فارسی، زبان همچون

 مثل ملّی اجتماع از پاسداری و وظیفه احساس معنی به ملّی تعلق احساس و گردیده تعریف

 شده تلقی ایرانی فرهنگ و تاریخ از حمایت و کشور سرنوشت به نسبت مسئولیت احساس

 آزمون مورد ملّی هویت سنجش برای را ایگانهسیزده هاییهگو وی. (33: 1020یوسفی، ) است

 خاطر تعلق: اول ( بعد1 :استکرده استخراج را ذیل بعد سه عاملی تحلیل از پس که داده قرار

 احساس و فارسی زبان ملّی، سرود به افتخار سرزمین، به تعلق ملّی، پرچم به افتخار) مشترک

 ملّی، دولت به عالقه مردم، به عالقه وطن، به عالقه) مشترک وفاداری: دوم ( بعد2 (.ملّی غرور

 اعیاد فرهنگی، مفاخر و میراث) تاریخی و فرهنگی مشترک میراث: سوم ( بعد0 (.دین به افتخار

 .(مذهبی مناسک و

های پژوهشی مرتبط با موضوع پیداست تحقیقات طور که از مرور برخی پیشینه همان

هویت ملّی انجام گرفته است اما در زمینۀ هویت دینی تحقیقات بسیاری در زمینۀ هویت و یا 

روی اندکی صورت گرفته است که ر تحقیق حاضر با بررسی موضوعی خاص همچون پیاده

 ایم تا الگوهای ابراز هویت کنشگران را در یک بستر دینی بررسی نماییم.دنبال آن بوده اربعین به

 رویکردهای نظری تحقیق

 تعریف مفاهیم

 ویته

 و فردی امری نخست، درجهۀ در را هویت شخصیت، پردازاننظریه و شناسانروان بیشتر

 تداوم احساس شخصی، تمایز احساس از است عبارت هویت معتقدند، و دانند می شخصی

 هویت به عقیدۀجنکینز،. باشدمی( 3 ،1332 جاکبسون،) شخصی استقالل احساس و شخصی

 محورهای اگر. است اجتماعی زندگی هرگونه نیازپیش و نسانیا روانی نیازهای از است عبارت
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 چنین اجتماعی هویت بدانیم، دیگران با معنادار و پایدار ارتباط برقراری را اجتماعی زندگی

 بلکه سازد،می پذیرامکان را اجتماعی ارتباط تنها نه اجتماعی هویت. سازدمی فراهم را امکاناتی

 معنا. کندمی داللت آن بودن ساختگی بر هویت بودن معناساز. بخشدمی معنا هم افراد زندگی به

جنکینز، ) است توافق عدم یا توافق نتیجۀ همیشه بلکه نیست، اشیا و هاواژه ذاتی خاصیّت

 اجتماعی و فردی مشخصات و خصوصیات مجموعه از است عبارت هویت بنابراین(. 1 ،1021

 و خود با متقابل کنش توانایی طریق از را آنها فرد که آنها به مربوط هایاندیشه و احساسات و

 .دهدمی ارائه «کیستم من» سؤال جواب در و آورد می دست به خود از تصوّراتی یافتن

 هویت جمعی

 دو شامل هویت پس. بینممی را دیگران چگونه و خود چگونه من که است معنی این به هویت

 دیگران وسیلۀ به و شودمی تعریف اجتماع وسیلۀ به درواقع،. شود می برونی و درونی بعد

 مشخص تفاوت و مشابهت با هویت(. همان) من وسیلۀ به فقط نه شود،می داده تشخیص

 ,Woodward) نیستند ما مانند که کسانی از تفاوت و هستند ما مثل که کسانی با شباهت. شود می

 متوجه پنهان نمادهای و( زبان یا لباس مثل) آشکار نمادهای و هاسمبل طریق از فرد. (7 :2000

 در و است ایرابطه مفهومی تفاوت اینجا، در. شودمی سایرین با خود هایتفاوت و شباهت

 در و اغیار مخالفان، برابر در اغلب هاتفاوت. شودمی تعریف دیگر، چیزهای یا غیر با رابطه

 داشت تأکید باید همچنین(. از حاجیاتنی، به نقل Ibid: 33) شود می درک و فهمیده نابرابر شرایط

 . شودمی تعریف مکان و محل با رابطه در هویت که

 هویت ملی

 جنسی، سنی، هایگروه طبقات، ها،سرزمین ها، مکان) مختلف مراجع به تواندمی جمعی هویت

 یتهو منابع یا ارجاعات یا انواع ترینمهم از یکی اما شود، مربوط و منسوب...( و معلولیت

 از. شودمی ملّی هویت و ملّیت مفهوم طرح موجب که است ملّت اجتماعی، هویت یا جمعی

 مردم درواقع،. است «ملّت» یک به «تعلق احساس» ملّی هویت در اساسی مفهوم تامپسون، نظر

 ,Thompson) شوند شناسایی وسیله بدان و باشند خودشان ملّت از بخشی خواهندمی همواره

 ها،سنت نمادها، که ملّتی. دانست خاص ملتی به تعلق احساس نوعی ملّی یتهو(. 21 :2001
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 ملّی هویت. دارد معیّن سرزمین و فرهنگ و تاریخی قهرمانان رسوم، و آداب مقدس، هایمکان

 هویت تفکیک به میلر(. 34: 1021محمدی،  گل) فرهنگی گروهی به تعلق احساس یعنی

 برای فرد که است چیزهایی شامل شخصی هویّت .است داشته توجه ملّی هویت و شخصی

 که دارد اعتقاد او. است ارزشمند او برای واقعاً که دارد نظر هاییگزینش به و دهد انجام خودش

 (. 43 میلر،) است گزینش غیرقابل ملّی هویت و گزینشی کامالً شخص هویت

 هویت دینی

(. Duane, 2006: 535) است تفاوتم دینی هر با ارتباط در آن الگوی و مذهبی هویت موضوع

 عقاید نوع و مذهبی هایجنبش تاریخ ادیان، تاریخ و ماهیت به شدت به مذهبی هویت چراکه

 ترجیحات به باید خاص، دین هر در مذهبی هویت گیریاندازه در بنابراین. شودمی مربوط دینی

 دینی هویت. کرد توجه امهرکد مذهبی هاینگرش و هاارزش و ها،فرقه بندیطبقه نوع دینی،

 توانمی که است مقدّسات با ارتباط در اعمال و باورها از متشکل و پیوستهبهم نظام عنوان به

 و توسعه فزایندۀ رشد که اخیر موقعیت خصوص به. شود جامعه یک اعضای بین پیوند عامل

 باشد دهنده معنا و بخشهویت تواندمی مذهب است؛ ساخته آشفته را متجدد جهان نوسازی

 در مذهب زیرا. باشد دنیا مردم از بسیاری برای بخشیهویت و معنابخشی اولیۀ منبع عنوان به

 شناخته آنها دین و مذهب با هاانسان هویت که معنا بدین است؛ بوده بخشهویت اعصار  همۀ

 زا است عبارت دینی هویت تاجفل اجتماعی هویت نظریۀ براساس (.3 ،1011 اشرفی،)شد  می

 و ارزشی مالحظات همراه به خاص دینی به نسبت تعلق داشتن براساس خود از شخص تعریف

 (.، به نقل از یگانه90 ،1391 تاجفل،) است وضعیت آن با مرتبط احساسات

 هویت فراملّی

 زی جهان هویت یا گراییوطنجهان یا گرایانهفراملّی هویت توانمی را مدرن هویت دیگر وجه

 و سو یک از فردی تجربۀ درون در هافرهنگ زیستی هم و تعدد به گرایش معنی به که دانست

 درواقع،. است دیگر سوی از المللیبین نهادهای و جهانی هایارزش برای شدن قائل اهمیت

 ملل، سایر با تعامل و زیستی هم به اشتیاق کردن، فکر جهانی زمین، کرۀ بومزیست به اعتقاد
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 وجود به اعتقاد و جهانی توافقات بر تأکید المللی،بین نهادهای و مقررات و اقتدار پذیرش

 (.411، 1022است )حاجیانی،  گرایانهالمللیبین هویت مختصات از جهانی، مشکالت

 هویت ترکیبی

 و دارد اشاره مختلف های فرهنگ پویای آفرینش بر اصوالً اجتماعی علوم در بودن ترکیبی مفهوم

 و/یا جدید و قدیم های سنّت مهاجرت، از ناشی مختلف های فرهنگ ترکیب معنی به درواقع

 کرد مطرح 1392 در بابا بار، نخستین را برای اصطالح این. باشد می( استمعاری یا) مدرن فرهنگ

 این(. 1013کوهن، ) بود مختلف های فرهنگ و ها ارزش تلفیق برای فعّاالنه کنش معنی به که

 مطرح زمانی اینکه یا دارند عضویت هویتی گروه چند در فرادا که شودمی مطرح زمانی موضوع

-هویت) هویّتی جریان چندین اینکه یا دارند عضویت هویتی گروه چند در افراد که شودمی

 را گروه چندین مقایسۀ امکان و توان افراد که زمانی نیز و است کرده احاطه را آنها( بخش

 به و است نظریه مفهوم یا سازه یک اجتماعی هویّت آمیختگیدرهم مفهوم. شودمی مطرح دارند،

 مفهوم این و شودمی مواجه هویّتی گروه چند به تعلق هنگام در فرد که پردازدمی روابطی بیان

 زمان هم طور به شخص یک که است هاییگروه بین شده ایجاد پوشانیهم درجۀ تعیین درصدد

 . آنهاست عضو

 رویکردهای نظری

-می تصور همکاری و تعاون درحال هایگروه از اییافته سازمان شبکۀ را امعهج کارکردگرایان

 کل صورت به را جامعه آنان. کنندمی تبعیّت مشترکی هایارزش و قوانین از آن اعضای که کنند

 و اجزا هم است ممکن اگرچه. هستند سهیم اجزا همۀ آن، بقای در که دانند می اجزا از مرکّب

 تعادل حالت به دوباره جامعه تغییر، از پس و است تدریجی تغییر عموماً اما یابد تغییر کل هم

 یکی که بردمی نام وجدان نوع دو از (. دورکیم1029ها و همکاران، )جمشیدی گرددبرمی

 فرد منحصربه که ایپدیده فردی وجدان گرچه. است فردی وجدان دیگری و عمومی وجدان

. است تنگاتنگ پیوند دارای عمومی و جمعی وجدان با رو ازاین و دارد ذهنیبین جنبۀ اما است،

 اجتماعی نظم مشابهت، و همانندی وجود بنابر صنعتی،پیش  جامعۀ در است، معتقد دورکیم

 تحلیل جمع در رو، ازاین و دارند قرار آن  سلطۀ زیر افراد و است جمعی وجدان تقویت بر مبتنی
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 «ما» این که گیرد،می قرار «ما» الشعاعتحت اینجا در «من» تیعبار به. پذیرندمی فنا و روندمی

  جامعۀ در اما. است حاکم اول نوع از وجدان اینجا در رو،  ازاین. است جمعی هویت معرف

 جمع، یا کل از فرد، یا جز گرایی،تخصص و کارتقسیم از ناشی هایپذیری تفاوت بر بنا صنعتی،

 جای به باید اینجا در است معتقد دورکیم یابد،می اهمیت دیفر هویت و شود متمایز و متفاوت

 فردی هایوجدان بردن تحلیل و مشترک افکار و احساسات در همانندی و پذیریتشابه بر تأکید

 تأکید مدنی مذهب یا ایحرفه متقابل تعهدات و گروهیبین همبستگی بر جمعی، وجدان در

 هایکنش خالف بر دینی( مراسم) هایآئین رکیمدو اعتقاد (. به99 ،1019 عبدالهی،) شود

 خود فردی یا اجتماعی اهداف به و کنندمی زندگی جداگانه صورت به مردم آن در که اقتصادی

-شرکت بین یکپارچگی و انسجام سبب مثبت عاطفی روابط نوعی برقراری با هستند، مشغول

-گونه به هم کنار در افراد و هاروهگ مراسم، این برگزاری ایّام در خصوص به. شود می کنندگان

 دیگران از را خود و زنندمی واحدی هایکنش به دست خویش معمولی اوقات از دیگر های

 و وحدت مراسم، برگزاری هنگام در هاگرایش و باورها اعتقادات، این. شناسندبازنمی

 طریق از که گییگان و همبستگی. سازدمی فراهم کنندگان شرکت بین را یکدلی و عالقمندی

 را کنشگران تواندمی گیرد،می صورت واحد ارزشی های نظام از تبعیت و احساسات در همانندی

 و هاگریه با مذهبی مراسم در دینی آداب و سنن ازآنجاکه دیگر، ازسوی. سازد متصل هم به

 نوعی مذهبی عمل این با کنشگران است، همراه خاصی هایشورآفرینی با و جمعی هایعزاداری

 کنشگران برای نشاط و کامیابی نوعی سبب امر این. کنندمی خدا به نزدیکی و تطهیر احساس

 . پارسونز نیز معتقد است که کنش اجتماعی(1029 قبادی، و جمشیدیها) شودمی عزادار

 مسئولیت دینی نهاد. است دینی نهاد آنها از یکی که گیردمی شکل نظام خرده چهار تأثیر تحت

 مراتب به توجه با. کندمی مراقبت عمومی فرهنگ هایارزش از و دارد عهده به را خالقیا ثبات

 است، نظام خرده این از مهم بسیار جزء دینی نهاد که فرهنگی، نظام خرده پارسونز، سیبرنتیکی

 از شخصیتی نظام. شودمی شخصیتی نظام در پذیری جامعه و الگویابی کنترل، نظارت، سبب

 نظام و شودمی عرضه فرهنگی نظام طریق از که کنندمی تبعیّت الگوهایی و رهاهنجا قواعد،

 و هاارزش از برخورداری لحاظ به باشد،می آن از مهمی عنصر دینی مراسم که فرهنگی الگودار

 ایثار مودت، مظلوم، به دادن یاری آزادگی، خواهی،عدالت ستیزی،ظلم چون دینی عام هنجارهای
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-گروه و افراد تجمیع و تعامل برقراری ضمن انسانی، عاطفۀ و احساس برانگیختن با و دیانت و

 انتقال و استمرار توالی، موجبات و شده هانسل بین پیوند بعد در پذیریجامعه نوعی سبب ها،

 همان(.) سازدمی فراهم را دیگر نسل به نسلی از را فرهنگی

 فهم چنان توانمی را جمعی مشترک و ردیف یگانه امر ریچارد جنکینز بر این باور است که

 هاشباهت بر جمعی هویت و هاتفاوت بر فردی هویت هرچند. باشند یکدیگر مشابه که کرد

 و بیگانه افراد. نیست جدا فردی هویت از اجتماعی هویت که است معتقد وی. دارد تأکید

 فرایندهای در یعنی شود؛ می ساخته اجتماع در کامل طور به خویشتن اما هستند، متفاوت

 طول در افراد آنها چارچوب در که است اجتماعی تعامل جاری فرایند در و اولیه شدن اجتماعی

 تعریف از زمان هم و عمل در خود. کنندمی تعریف باز و تعریف را دیگران و خود عمرشان

 الکتیکدی. شود می حاصل( برونی) کنندمی عرضه دیگران که خود تعاریف در و( درونی) خود

 ترکیب اجتماعی و فردی از اعم هاهویت همۀ آنها واسطۀ به که است فرایندی درونی و بیرونی

 .(01 ،1021 جنکینز،) یابندمی

. هستند «خود» دارای دارند، متقابل کنش آنها با که هاییگروه تعداد به افراد استرایکر، نظر از

 هاهویت این. کندمی تعریف مجزا هایهویت از متشکل ایمجموعه را «خود» استرایکر بنابراین

 به منجر و اندگردیده تأیید و ادعا اجتماعی تعامل در که اندشده دورنی پایگاهی معرف هریک

. شوندمی یافت ایجامعه هر در که گردندمی اشخاصی از خاصی اجتماعی هایبندیدسته

 آنها. دارند مشارکت یافته ساخت یاجتماع روابط در اشخاصی که دارند وجود آنجا تا هاهویت

 آورده حساب به ذیربط افراد توسط خاص، اجتماعی روابط در شانپایگاهی وصف که دارند نیاز

 شیوه بدان که است ایشیوه مراتب سلسله این و دارند قرار برجستگی از مراتبی سلسله در و شود

 یک برای هویت برجستگی نوال،م این بر. باشد تواندمی معقولی فرض یابد،می سازمان خود

 مورد متنوع هایموقعیت در خاص هویت یک اینکه احتمال توانمی را خصوص به شخص

. اسمیت لوین نیز در مفهومی دیگر به (Stryker, 1968: 558)نمود  تعریف بگیرد قرار استفاده

چندگانۀ  هایمعتقد است پردازش موازی و احساسات مخلوط بر اثر هویت« هویت مخلوط»نام 

زمان، بر نوع عمل و احساس فرد و هویت شخصی، اجتماعی و نمادین وی تأثیرگذار است  هم
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(Smith-Lovin, 2001) القا فرایند رسانه و سیاسی قدرت بر این باور است که 1وان دیجک 

 فرایند این که دهندمی انجام( سازی نامشخص یا) سازی مشخص راهکار با را خود رویکردهای

 یا مخاطبان. شودمی انجام دهی هویت و دهی نام یعنی شاخه زیر یا طریق دو از خود

( گذارینام یا دهی نام) نام ذکر با و خود فرد منحصربه هویت براساس توانندمی کنندگان شرکت

 با سیاسی قدرت. شوند بازنمایی یا دهیهویت دارند، سایرین با که مشترکی هویت براساس یا

-می تأثیر دیگران افکار و عقاید بر زبان، در دستکاری یا اقناع همچون ارهاییکراه کارگیری به

 اجتماعی، سیاسی، فضای تأثیر تحت گروهی هایرسانه زبانی ساخت(. 2332 وندایک،) گذارد

 با هارسانه نیست، خنثی رسانه زبان چون. است جامعه در قدرت روابط و تاریخی فرهنگی،

 میان جامعه در را هاییبندیطبقه و نمایندمی ایجاد را دئولوژیکیای هایساخت مطالب، گزینش

 را هابندیصورت این که ایگونه به کنند؛می تولید «بیگانه گروه» و «قومی گروه» ،«آنها» و «ما»

 . سازندمی مردم ناخودآگاه جز و دهندمی جلوه پذیرش قابل و بدیهی طبیعی، امری

ای است که حاکی از بازسازی یک جز از  جمعی، عقیده مشخصۀ مرکزی در تعریف رفتار

نوعی کنش  واکنش اجتماعی است. البته برای آنکه رفتاری جمعی شود، این عقیده بایستی به

های  واداشته شوند. با این وجود، هیچ شکل واحدی از ارتباط یا تعامل نیست که جزء مشخصه

چهره،  به یلۀ حرکت بدن، عالمت، شایعه، چهرهوس تعریفی رفتار جمعی باشد. عقیده ممکن است، به

گیری یک ایدئولوژی انتقال پذیرد. شکل این انتقال و ارتباط، ممکن  های جمعی یا شکل رسانه

ترتیب، شیوۀ بسیج مردم برای کنش نیز  همین است یک مکالمه یا یک ارتباط یک سویه باشد. به

وجود  ای را به غاز شود؛ که صرفاً نمونهگری آ یکسان نیست. یک مورد، ممکن است از سوی کنش

سوی کنشی رهبری کند و ممکن است از سوی رهبری آغاز  آورد و قصد ندارد گروهی را به می

گری  صورت خودجوش سر برآورده است؛ یا ممکن است از سوی سازمان توطئه شود که به

دازه و گسترۀ یک مورد بندی، محتوا، ان طراحی شده باشد. شکل ارتباط و تعامل در تعیین زمان

 ، به نقل از نیل اسملسر(.1030، رفتار جمعی بسیار حائز اهمیت است )سمانه خالدی

عنوان واضع این اصطالح، در اثرش دربارۀ رفتار جمعی، آن را اینگونه  به 2رابرت پارک

اثر گیرد که در آن هر فرد، در  رفتار جمعی از هر گردهمایی انسانی نشئت می»کند:  توصیف می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 J.Van Dijk 

2 Robert Ezra Park 
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یابی آن شرکت داشته است،  و در شکل _که هر کس در آن سهمی دارد  _خلق یا وضع روحی 

، به نقل از گولد جولیوس و 1030)سمانه خالدی، « شود ای رانده می سوی عمل یا اندیشه به

 ویلیام کولب(.

اند؛  هبرد کار می شناسان آمریکایی به خصوصیات رفتار، اساساً اصطالح رفتار جمعی را جامعه

کار گرفته شد. این افراد،  سیاسی هم به شناسان اجتماعی و دانشمندان علوم اما بعدها توسط روان

معتقد بودند که رفتارهای جمعی و گروهی، خصوصیات خاصی دارند که آن را از سایر رفتارها 

ارکت ( مشارکت افراد درگیر؛ این رفتار، مش1اند از:  سازد. این خصوصیات عبارت متمایز می

گیرد.  اند، دربرمی ای از مردمان را که در فرایندی از تحریک متقابل درگیر شده تعداد قابل مالحظه

شوند  ها و احساساتی سوق داده می سوی گسترش حاالت روحی مشترک، انگیزه این مردمان به

شده در ( موقعیّت سیال رفتارها؛ رفتارهای یاد 2دهد؛  صورت یک جمع، پیوند می که آنان را به

شود. در آغاز، بیان و  ریزی شده، شکل یافته یا نمایان می موقعیتی نسبتاً سیال و تعریف نشده، پی

نشده است. اما رفتار جمعی ممکن است،  ها و احساسات، خود به خودی و هدایت تجلّی انگیزه

و  ها های گوناگون گسترش یافته و شکل گیرد و این امر به چگونگی بسیج انگیزه در جهت

( 0کنشی میان آنها بستگی دارد )همان(.  کنندگان و به فرایندی برهم احساسات ابتدایی شرکت

شناسان میان رفتار جمعی و رفتار گروهی،  تمایز بین رفتار جمعی و گروهی؛ برخی از جامعه

های  شوند. رفتار گروهی رفتاری متشکل است که اعضای گروه دارای خواست تمایز قائل می

اند. اعضا از طریق این  وجود آورده ترک بوده و برای رسیدن به آنها، تشکیالتی را بهگروهی مش

توانند با یکدیگر ارتباطی منسجم و طوالنی مدت داشته باشند اما رفتار جمعی به  تشکیالت می

توانند  دلیل هیجانی بودن، استمرار کمتری دارد. کارکرگرایان معتقدند، مردم در رفتار جمعی، نمی

دانند و رفتار آنها منشأ مشکل را  النی عمل کنند؛ زیرا دلیل ترس و اضطراب خود را نمیعق

شمار  تواند تالشی ناآگاهانه در مسیر حل مشکالتی به رفتارغیر عادی می»هدف قرار نداده است. 

اند. رفتار جمعی، رفتاری غیرسنتی است؛ بدان معنا که چنین  آید که نه شناخته و نه تعریف شده

کننده  روشنی تعریف نشده و در چارچوب هنجارهای اجتماعی، تا حدود زیادی تعیین فتاری بهر

که رفتارهای جمعی، چون هیستری،  و محدودکنندۀ رفتارهای اجتماعی هستند؛ درصورتی
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ای یا هراس جمعی و... مالحظات فرهنگی بسیار ناچیز بوده و احتمال بروز ناهنجاری زیاد  توده

 (.1029، )عضدانلو« است

اشکال رفتار جمعی را شامل هراس، هیجان جمعی )شامل هوس جمعی،  1نیل اسملسر

آمیز، جنبش معطوف به ارزش  سنجی و احیای دینی(، طغیان خصومت رونق تجاری، موقعیت

داند  های ناسیونالیستی و غیره( می ها و جنبش گیری فرقه )شامل انقالب سیاسی و دینی، شکل

 (. 1033)هرسنی، 

 محقق به مفهومی مدل ایجاد و سازی مفهوم فرایند در گشتند مطرح بخش این در که ظریاتین

 .نماید بیان مدل یک قالب در را آنها مقوالت و مفاهیم شناسی سنخ با بتواند تا نمایند می کمک

 امری تجربه بنابراین،. آزماید می خود درون را تجربی حاالت انفرادی، طور به انسان

. کرد منتقل دیگران به توان نمی را تجربه متن صورت این در و است صیشخ و خصوصی

 دینی، تجربۀ اما. عرضه کرد دیگران را به آن و کرد بندی بسته را تجربه یک توان نمی هرگز

 اصلی هدف دو شود، می شالیرماخر استفاده سخنان همچنین و عملکرد از که گونه همان

 است درصدد ماخر شالیر: توصیف( 1 :است داده رارق خود کار سرلوحۀ را دفاع و توصیف

 یهودیان و هم مسیحیان هم که است معتقد او. دهد ارائه دینی خودآگاهی از دقیق توصیفی که

 دینی عنصر. اند رفته خطا به دین معرفی در روشنگری، عصر در دین نقّادان هم و سنّتی

 امور با پس. شود داده تقلیل اخالق یا علم در تواند نمی و دارد تجربه در را خود تمامیت

 در: دفاع( 2 .پرداخت دینی پدیدۀ یک تبیین به نباید و توان نمی( علم و اخالق) غیردینی

 در دین معرفی با است که امیدوار ماخر شالیر است، کالمی و نظری بیشتر که هدف دومین

 به کانت نقد ویژه به ،دینی عقیدۀ بر روشنگری نهضت نقدهای کند ثابت متمایز، و اصیل شکل

 چشیدن و حس نوع دین. برد کار به دین واقعی نمودهای دربارۀ توان نمی را نظری متافیزیک

 شده مدعی که نیست وارد کانت مناقشۀ درنتیجه،. است شهود و احساس مقولۀ از دین. است

 گمان به که را جهانی و شود می ریزی پی است آن همراه که افکاری و مقوالت با ما تجربۀ

 عنوان به دین. آوریم سخن به را آن آنکه نه کنیم، می ایجاد شناسیم، می عینک پشت از و خود

 خلط عمل یا عقیده با نباید آنهاست، از مستقل و گرفته سبقت ها اندیشه همۀ از که احساسی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1NILE Joseph Smelser 
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 تعارض تواند نمی ای حوزه هر در علم پیشرفت یا جدید دانش دستاوردهای با هرگز و شود

 و عقلی انتقاد برابر در اساساً و است انسانی تجربۀ در مستقل ای لحظه دین. باشد اشتهد

 . (1031است )آذربایجانی و دیگران،  ناپذیر آسیب اخالقی

 (1229-1391استیس ) والتر دینی، تجربۀ های ویژگی برشمردن در شالیرماخر نظر بر عالوه

 تا دارد تالش تجربه، آن تعبیر و تجربه بین نهادن تمایز و عرفانی های تجربه از پدیدارشناسانه

 هفت دارای عرفانی، تجربۀ گوهر او عقیدۀ به. دهد ارائه عرفانی تجربۀ نفس از خالص و ناب

 .0 بودن، مکان بی و زمان بی .2 ،(عدم) خأل حقیقی، وحدت وحدانی، آگاهی .1 :است ویژگی

 احساس .1 آن، مانند و صفا و صبح یمن،ت و تبرک احساس .4 داشتن، حقیقت یا عینیت احساس

 . (1091بودن )استیس،  ناپذیر بیان .1 نمایی، متناقض .9 الوهی، یا دار حرمت قدسی، امر

 بزرگترین و شهیر شناس بودایی (،1399-1213سوزوکی ) تیتارو رایستز براین، عالوه

 و اشراق و داریبی) ساتوری مشترک های ویژگی غرب، جهان به( بودیسم) آئین شناسانندۀ

 ابالغ -0 ناپذیری، توضیح -2 بودن، غیرعقالنی -1: شمارد برمی چنین را( ناگهانی صدر انشراح

 صبغۀ .2 باال، عالم احساس .1 ایجاب، .9 ثقت، -1 بصیرت، یا بینی درون -4 ناپذیری،

 شدهیاد امور که نیست مدعی سوزوکی البته. بودن ای لحظه .13 اعتال، احساس .3 غیرشخصی،

 در که است عرفانی های تجربه او سخن موضوع. است عرفانی تجارب همۀ مشترک ویژگی

 شود )همان(. می نامیده« ساتوری» بودا آئین حوزۀ

 شناسی تحقیق روش

 مورد در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و شیوۀ تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعۀ

 مسیر در که جنسی و سنی هایطیف انواع شامل که عراقی و ایرانی زائران پژوهش این مطالعۀ

 در گیرینمونه روش .دارند حضور اربعین از قبل روز 13 مدت در کربال تا نجف از رویپیاده

 بستگی تحقیق هایسؤال نظری اشباع سطح به نیز نمونه حجم و مند هدف نوع از کیفی تحقیقات

 به کار از مرحله یک در که برسد نتیجه این به محقق که افتدمی اتفاق زمانی نظری اشباع. دارد

 (.1031استراوس و کربین، )نیابند  ظهور جدیدی مفاهیم و یافته دست مشابه هایپاسخ و مفاهیم

 دو هر از جنسی سنی، هایطیف انواع پوشش با هدفمند گیرینمونه براساس هامصاحبه انجام
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 از استفاده با اساس، برهمین. یافت ادامه نظری عاشبا حد به رسیدن تا هاعراقی و ایرانیان گروه

 هاپاسخ بیستم مصاحبه از بعد اینکه به توجه با و شده گرفته نفر، 03 از هدفمند گیرینمونه

 رسیده است. تکنیک نظری اشباع حد به که شد گرفته نتیجه این است، شده داده مشابه

 .باشدمی مشارکتی مشاهدۀ با عمیق همراه  مصاحبه پژوهش این در هاداده آوری جمع

 های تحقیق یافته

 های توصیفی یافته

 شوندگان مصاحبه توصیفی اطالعات(: 1)جدول

 فراوانی متغیر

 جنسیت
 11 زن

 10 مرد

 ملیت
 11 ایرانی

 11 عراقی

 سن
 19 سال 01 زیر

 14 سال 01 باالی

 روی پیاده در حضور تعداد
 2 یکبار

 22 یکبار از بیش

 03 شوندگان مصاحبه مجموع

 های تحلیلی یافته

عنوان مفهوم محوری تعیین شده است و سپس در  در مرحلۀ کدگذاری محوری، مفهوم هویت به

مرحلۀ کدگذاری انتخابی یا گزینشی ارتباط سایر مفاهیم به دست آمده در قالب مقوالت و 

ها و تحلیل مصاحبهطبقات با مفهوم محوری مشخص شده است. با توجه به مفاهیمی که از 

 براساس اند. حالشدهمشاهدات مشارکتی استخراج شده و در قالب مدل مفهومی نمایش داده

 شوند: می داده پاسخ تحقیق اصلی به سؤاالت ها داده تحلیل نتایج
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 و هستند الگوهایی چگونه زائران توسط اربعین روی پیاده از شده ابراز هویت الگوهای (1

 چه عراقی و ایرانی زائران توسط شده ابراز هویت الگوهای های لفهمؤ دیگر، عبارت به

 از را هویت نوع سه روی پیاده مسیر طول در زائران داد نشان تحقیق نتایج هستند؟ هایی مؤلفه

 هرکدام اگرچه. اربعینی هویت و شیعی هویت ملّی، هویت: از اند عبارت که اند داده نشان خود

 اما آنهاست تمایز وجه سبب که دارند را خود خاص های همؤلف هویت گونه سه این از

 هویت از جدیدی نوع گیری شکل سبب اربعین روی پیاده که است داده نشان نتایج حال درعین

 است شده عراقی و ایرانی زائران میان عاطفی پیوند سبب که است شده ملّی مرزهای از فراتر

 های تفاوت هویت، این ابراز و سازی رجستهب هنگام زائران و است اربعینی هویت همان که

 حسینی اتحاد طریق از یکدیگر به شدن نزدیک در سعی و گذاشته کنار را خود میان ملّیتی

 میان پیوند سبب دیگر هویت دو بر اشراف نوعی با اربعینی هویت بهتر عبارت، به. دارند

 .گردد می تمایزها از فراتر زائران

 این چگونه و تأثیرگذارند اربعین روی پیاده در زائران هویت ابراز الگوهای بر عواملی چه (2

 از ای دسته به همچنین حاضر تحقیق کیفی های داده تحلیل درنتیجه، گذارند؟ می را تأثیرات

 و ملیت جنس، سن،)ای  زمینه . متغیرهای1 از اند عبارت که رسیدیم هویت ابراز بر مؤثر عوامل

 قدرت که( حاکمیت و مرجعیت رسانه،) . قدرت2 و( اربعین روی پیاده در حضور دفعات تعداد

 این بر عالوه دانسته شده است یابی هویت و تمایزیابی در مهم عوامل رسانه و( حاکمیت) سیاسی

 و نفوذ شیعی جامعۀ در که است مرجعیت همان که زمینه این در تری قوی عامل به مؤلفه دو

 گیری شکل تقویت سبب فتوا، اعمال طریق از مؤلفه نای. ایم یافته دست دارد، خاصی قدرت

گردد. در ادامه این بخش توضیح هریک  می زائران میان در اربعینی هویت خصوص به و هویت

 های آنها آمده است.از این مفاهیم و مؤلفه

ها و  های مصاحبهباشد. طبق یافتهالف( هویت ملّی: هویتی که نشان دهندۀ ملیت زائر می

 ها و ذائقۀ غذایی. ارزش اند از: زبان، پوششْ سرزمین، نژاد،  ابعاد این هویت عبارت مشاهدات

ای به زبان خود کنند و اهمیت ویژهزبان: شیعیان عراق به یک زبان واحد عربی صحبت می

کنند و دوست دارند که در طول مسیر، زائران به زبان عربی دهند. از زبان عربی استقبال می می

د. این عالقۀ آنها به زبان ملّیِ خود تعلق خاص آنها را به کشور و ملّیت خود را صحبت کنن
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کنند، تشخیص های مختلف صحبت میها و گویشها به زبانکه ایرانی دهد ازآنجایینشان می

توان نتیجه گرفت که زبان ملّیت آنها از روی زبان سخت و مشکل هست. از این منظر، می

گوید: ساله می 21هاست. برای مثال، دعا لی هویت ملی عراقیهای اصیکی از مؤلفه

شوم که یک ایرانی در حدّ توانش عربی حرف بزند. اگر توی مسیر همه به زبان  خوشحال می»

کند و  عربی صحبت کنند، اینطوری خیلی خوبه، ولی هرکس با زبان خودش صحبت می

 «تونند عربی حرف بزنند. نمی

یز بین زائران ایرانی و عرقی از روی ظاهر اشاره دارد. هر کشور پوشش: پوشش به وجه تما

پوشش مخصوص به خود دارد. زائران وقتی که با پوشش خاص کشور خود در این مسیر 

دهند و این تعلّق نشان دهندۀ ابراز حضور پیدا کنند، تعلّق خاص خود را به کشور خود نشان می

هر کشوری لباس خودش را دارد، یعنی زنان ما »د: گویساله می 42هویت ملّی آنهاست. سمیر 

کند.  کنند و از جلو باز هست مشکلی توش نیست، ولی عبای زنان ایرانی فرق می عبا سر می

 «.همه محترم هستند چه ایرانی، عراقی یا افغانی باشد

سرزمین: در این بعد، پرچم و پول نماد سرزمین قرار داده شد. هم زائران ایرانی و هم 

ها کنند و روی سردر موکبروی با افتخار بلند میائران عراقی پرچم کشور خود را حین پیادهز

دهند و به این شکل، ابراز های عزاداری پرچم کشور خودشون را قرار مییا ابتدای دسته

-ده. میدهندۀ تلعق آنها به کشور خودشان را نشان می دهند. این نشانوجود از خود نشان می

به »گوید: ساله چنین می 41آید. نورا شمار می های هویت ملّی آنها بهت یکی از مؤلفهتوان گف

کنیم. چون پرچم نشاندهندۀ سرافرازی هر کشوری هست و ما به پرچم  پرچم افتخار می

آوریم. اگر ایرانیان پرچم کشور  شمار می دهندۀ کشورم به کنیم و آن را نشان عراقی افتخار می

های مشاهیرشون را حمل کنند، هیچ منع و مشکلی نداریم چون هر انسانی  خودشون یا عکس

 «.هدف خاص خودش را دارد

های رهبری هایی از رهبری و شهدا و همچنین شعارها و صحبتها: حمل عکسارزش

توان این آورند، میشمار می های کشور خود بهها در مسیر و این کار را جزء ارزشتوسط ایرانی

ساله از  19شمار آورد. مرضیه  تعلق به کشور خود را نوعی ابراز هویت ملّی آنها به نوع ابراز

از «. ولی این دفعه دوست داشتم پیاده بیام عکس شهید حججی را بیارم»گوید: تهران چنین می
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عنوان  ایم، بهها و مشاهدات به آن دست یافتهها طبق مصاحبههایی که نزد عراقیجمله ارزش

نوازی آنها و ارزش و اهمیت خاصی که به فرد میهمان به ان، طریقۀ خاص و منحصرکشور میزب

برم.  نمی خانه به را ایرانی از غیر زائری هیچ من»گوید: ساله می 42باشد. مهند  دهند میزائر می

 تواند می کند صحبت عربی زبان به تواند می دارد، فامیل و آشنا اینجا عراقی است. سرد هوا اوالَ

 دانند می شناسند، می را ما آیند می جنوب از که ما های فامیل همۀ کند پیدا خودش برای اهیر

 آشنایی نه فامیل نه اینجا که ببینی بیرون را او و بیاید وقتی ایرانی و خارجی ولی بروند؛ کجا

 خارجی که بینیم می است سرد هوا بخوابند، بیرون بگذاریم که است سخت من برای خیلی دارد،

 گرم کمی هوا اآلن بود سرد خیلی هوا قبالً لرزد، می خود به و کرده لم دیوار به سرما شدت از

 کشور و منطقه از هست غریب شناسد، نمی اینجا را کسی ایرانی زائر ندارند، را کسی شد. اینها

 «داند. میهمان من و میهمان کشور من هست. می چه من

وطن و همشهری خود دارد. در طول مسیر، دیده شده  همنژاد: نژاد اشاره به اهمیت دادن به 

ها، به ها و هم از دید عراقیهای ایرانی هم از دید ایرانیها یا موکباست که بعضی از ایرانی

دادند و خدمات خود را به آنها استانی خود بیشتر اهمیت می وطن و بیشتر به همشهری و هم هم

ضی زائران شده است. این تفرقه گذاشتن و مهم و کنند و این باعث دلخوری بعارائه می

ساله  40باشد. بهروز وطن یا همشهری خود نوعی اهمیت به نژاد خود می ارزشمند دانستن هم

واهلل به حال ما فرقی نداره، ولی از لحاظ محبّتی، عراقیا واقعاً محبّت » گوید:اهل همدان چنین می

زارن، هر شهری مخصوص به شهر خودشه، زائر  ا فرق میکردند، واقعاً سنگ تمام گذاشتن. ایرانی

ای را راه نمیدن. چون ما از این برخوردا دیدیم، حتی درگیر هم شدیم، گفتیم بابا همه  دیگه

 «.وطن ما هستی جا به ما نمیدی کنه، شما که هم زائرن. یه عراقی داره از ما استقبال می

خصوص نزد  ها و مشاهدات بهراساس مصاحبههای ملّی که بذائقه: مفهوم جدیدی از مؤلفه

باشد. تمایل بیشتر ایرانیان به غذای ایرانی و ها در این پژوهش به آن رسیدیم ذائقه میایرانی

ها تعلق آنها را به های ایرانی برای صرف غذا و ناپسند دانستن غذای عراقیرفتن به موکب

طبع و »گوید: ها چنین میمورد ذائقۀ ایرانیساله در  91اهلل  دهد. حشمتکشور خودشان نشان می

اش قیمه ایرانی. قیمۀ ایرانی بهتره یا  پسندند. مثالً یه نمونه مزۀ غذای عراقی را ایرانیا زیاد نمی

 « خورند این چیزی را. کنند، نمی اش را چرخ می قیمۀ عراقی که مثالً لپه
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باشد. در اینجا به دلیل ب( هویت شیعی: هویت شیعی در اصل جزئی از هویت دینی می

عنوان هویت شیعه بیان شده است.  اشتراک زائران ایرانی و عراقی در مذهب شیعه، این هویت به

 باشد.ها و نمادها میها و مشاهدات شامل: حجاب، ارزشهای مصاحبههویت شیعه طبق یافته

است. پوشش حجاب: در این تحقیق، حجاب از منظر پوشش زنان مورد بررسی قرار گرفته 

ها بیان ها و عراقیمتناسب با مسیر و همچنین تفاوت در حدود رعایت حجاب از دید ایرانی

تر هستند. اما لباس و  خانمای عراقی از همه لحاظ پوشیده»گوید: ساله می 22شود. الهه می

مان در ها ه گیرند. به نظر من، خانم تره، خیلی بیشتر هم سخت می پوششان از لباس ایرانیا سخت

حدّ همان چیزی که اسالم ازشون خواسته هیچ مشکلی نداره. حاال بعضی از خانما اگه پابرهنه 

 «.بیان، اگه جوراب پاشون باشه خیلی بهتره

ها در هویت شیعی، به احساس افتخار کردن به شیعه بودن در بین زائران ها: ارزشارزش

 نیست، مشکلی هیچ نه»گوید: نجف چنین میساله اهل  02کاظم  کند.ایرانی و عراقی اشاره می

 هست. حسین دوستدار ابیطالب، ابن علی دوستدار است، شیعه آمده که ایرانی برادریم، همه ما

 هست یکی مسیر هستند. حسین مسیر در هست، ما مسیر تو نیامده دیگر مسیر یک از ایرانی

 «.هست یکی ابیطالب ابن یعل موالی و شیعه بحرینی، عربستانی، ایرانی، کند؛ نمی فرقی

ها و دهند حمل پرچمنمادها: نمادهایی که در اینجا هویت شیعی زائران را نشان می

سازی برای ظهور امام همچنین هدف قرار دادن زمینه باشد.شعارهایی که مربوط به امام زمان می

دف از آمدن به ساله ه 43آید. اکبر زمان از آمدن به این مسیر جزء هویت شیعی به حساب می

شاءاهلل ظهور امام زمان  هدفمون همینه که این راهپیمایی ان»کند: روی را اینگونه بیان میپیاده

 «. باشه

ج( هویت اربعینی: هویت اربعینی یک مفهوم جدیدی که در برگیرنده نوعی از هویت است 

د هست ولی هویت که وابسته به یک برهۀ زمان است. هویت ملّی و هویت شیعی همیشه با افرا

باشد. افراد این هویت را در برهۀ زمانی اوایل اربعینی اختصاص به یک زمان و مسیر خاصی می

های ملّی از های مختلف و ورای هویتصفر تا روز بیستم صفر در مسیر نجف تا کربال با ملّیت

ربعینی شامل ها و مشاهدات انجام گرفته، هویت اهای مصاحبهدهند. طبق یافتهخود نشان می

 باشد.ها و نمادها میارزش اتحاد حسینی،  پوشش، مناسک، 
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خصوص زائران عراقی، از بزرگ و  شده، پوشش زائران، به پوشش: طبق مشاهدات انجام

باشد که از دید آنها رنگ خاص این ایام و نوعی ابراز احترام و کوچک، به رنگ مشکی می

اصغر به کودکان و  ند. همچنین پوشیدن لباس علیآورحساب می ارادت به امام حسین)ع( به

روی و قرمز به نشانۀ پوشش پوشش لباس سبز که نشانۀ پوشش اهل بیت در کاروان پیاده

روی تعزیه اجرا یزیدیان که همراه اهل بیت در کاروان بودند، در مسیر که به حالت پیاده

 کردند.می کردند و کاروان اهل بیت را در مسیر برای زائران تجسم می

باشد که شامل زیارت، تعزیه، نذری دادن، مناسک: آداب و رسوم مربوط به ایام اربعین می

ها قابل مشاهده است. برای مثال، هوسات ها در نوع سوگواریشستن پای زائران است. تفاوت

 باشد.ها میخوانی ایرانی که مربوط به ایرانی نوحه ها و نوعی مربوط به سوگواری عراقی

باشد که همان حضور در اتّحاد حسینی: منظور از اتّحاد حسینی هدف مشترک زائران می

ساله  21باشد. دعا روی اربعین و رسیدن به کربال و ابراز ارادت به امام حسین )ع( میپیاده

رویم پس  ما اینجا همه شیعه هستیم و همه یک هدف داریم و به یک مقصد داریم می»گوید:  می

کنه که  ر اینجا غیر از عشق به امام حسین معنی ندارد. راه، راه امام حسین و فرقی نمیچیز د همه

 «.ای از کجا آمده

ها و گهواره و آسیاب حضرت زهرا )س( که در ها به پیکرهها: شامل عقاید عراقیارزش

-خصوص زنان برای حاجت روا شدن از آنها تبرّک می ها بهطول مسیر وجود داشتند که عراقی

ها زائران را به یاد اسارت پیکره»گوید: ساله می 02جستند و برای آنها ارزشمند بودند. کاظم 

کند. بیشتر  اندازد. یک نوع تمثال است. جو مسیر را حزین می اهل بیت و مظلومیّت آنها می

ین ها ا گردد بعضی ایرانیروند. چون اینها بیشتر به عقاید ما برمیها به سمت آنها میعراقی

 «.حال ندیده اند و از ما سؤال می کنند ها را تا به پیکره

روی نمادی های یا حسین و سربندهای حسینی و حتی خود پیادهنمادها: نمادها شامل پرچم

 باشد. از هویت اربعینی می

 اند از: ها و مشاهدات عبارتعوامل مؤثر بر ابراز هویت نیز براساس تحلیل مصاحبه

 ای )سن، جنس، ملیت، تعداد دفعات حضور در اربعین(ینهالف( متغیرهای زم

رسد هرچه که سن زائر بیشتر بوده است، هویت نظر می توان گفت بهسن: برای مثال می -

 اربعین بارزتر بوده و هرچه سن کمتر باشد هویت ملّی بارز هست.
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ش از زنان جنس: هویت شیعی در بین زنان بیشتر از مردان و هویت ملّی در مردان بی -

 مشاهده شد.

دلیل عجین شدن با هویت شیعی و نوع پوشش و  ها، بهملّیت: هویت ملّی در میان عراقی -

 ها، هویت ملّی از هویت شیعی قابل تشخیص بود. زبان چندان بارز نبود اما در میان ایرانی

ؤثر در هویت ای مترین متغیر زمینهروی: این متغیر از مهمتعداد دفعات حضور در پیاده -

 داد. تری نشان میبود، چراکه هر چه تعداد دفعات حضور بیشتر بود هویت اربعینی برجسته

 ب( قدرت )رسانه، مرجعیت، حاکمیت(

دهنده به ابراز الگوی هویتی است که از سه طریق  منظور از مفهوم قدرت یک عامل سوق

ها از طریق رسانه و تبلیغات رسانه یرانیای که در میان اگونه کند؛ بهاین قدرت خود را اعمال می

گیرد. در رابطه با قدرت حاکمیت ها با مرجعیت و فتوای مراجع صورت میو در میان عراقی

کننده از طریق اجبار و الزام یا فراهم کردن  کننده یا تسهیلعنوان یک قدرت منع توان گفت بهمی

 تأثیرگذار است.روی بر ابراز هویت اربعینی شرایط شرکت در پیاده

 مدل مفهومی تحقیق
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 گیری   نتیجه

 امام زیارت برای فراوانی را از سراسر دنیا شیعیان امروزه آن، در روی پیاده آئین و اربعین

 موالی به شیعیان عشق نمود که حال درعین پیچیده واقعیت این. کندبه خود جذب می( ع)حسین

 های گوناگون زائران مختلف است. مسئلۀهویت از بازنمودی است علی )ع( بن حسین خود

 یعنی زائران، این اصلی گروه دو که بود آن محقق ذهن دغدغۀ همان یا حاضر تحقیق اصلی

 در را خود هویت چگونه میهمان، زائر ترین پرجمعیت عنوان به ایرانیان و میزبان عنوان به ها عراقی

یق حاضر بررسی الگوهای ابراز هویت در اساس، هدف تحق برهمین .کنند می ابراز مسیر این طول

الگوی ابراز هویت مستلزم یک « چگونگی»این آئین به روش کیفی بوده است، چراکه بررسی 

های عمیق با زائران استخراج گردد و در قالب پژوهش کیفی بود تا این الگوها از دل مصاحبه

های باز و عمیق با مصاحبه بر انجام یک مدل نمایش داده شود. در تحقیق حاضر، محقق عالوه

روی اربعین و مشارکت زیستۀ پدیدۀ پیادهزائران ایرانی و عراقی، خود نیز با درک تجربۀ 

های همدالنه با موارد مطالعه، به مشاهده مشارکتی اقدام نموده و نتایج مشاهدات را در قالب داده

گیری به شیوۀ هدفمند نمونهکیفی و توصیفی بیان نموده است. به دلیل ماهیت کیفی تحقیق، 

انجام شده است و محقق سعی نموده است تا بیشترین تنوع را از لحاظ سنی، جنسی، ملّیت و 

روی را رعایت نماید. حجم نمونه از ابتدای تحقیق مشخص نبود و تعداد دفعات حضور در پیاده

، ادامه یافت تا در نهایت های تکراریگیری تا زمان اشباع نظری، یعنی دریافت دادهفرایند نمونه

های تکراری بودیم. در این نفر رسید که از مورد بیستم به بعد شاهد داده 03حجم نمونه به 

های عمیق از روش کیفی تحلیل مضمون و های حاصل از مصاحبهتحقیق به منظور تحلیل داده

به معنای شکستن  . کدگذاری باز1اند از  در طی سه مرحله کدگذاری انجام شده است که عبارت

. کدگذاری محوری که در آن، مقولۀ 2و تجزیۀ متن و استخراج مفاهیم، مقوالت و طبقات از آن، 

شود تعیین شده تعریف می ها تفاوت و ها شباهت براساس محوری که همان هویت مفهومی که

ۀ کدگذاری دست آمده از مرحل . کدگذاری انتخابی که ارتباط سایر مقوالت و طبقات به0است و 

باز با مقولۀ هویت مشخص شده است که این رابطه به دو گونه بوده است: الف( ابعاد هویت که 

اند از هویت ملّی، هویت شیعی و هویت اربعینی و ب( عوامل مؤثر بر هویت که  عبارت

 تحلیل نتایج براساس کدگذاری انجام شده و ای و قدرت. حالاند از متغیرهای زمینه عبارت
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 روی پیاده از شده ابراز هویت . الگوهای1 شود: می داده پاسخ تحقیق اصلی سؤاالت به ها داده

 ابراز هویت الگوهای های مؤلفه دیگر، عبارت به و هستند الگوهایی چگونه زائران توسط اربعین

 طول در زائران داد نشان تحقیق هستند؟ نتایج هایی مؤلفه چه عراقی و ایرانی زائران توسط شده

 هویت ملّی، هویت: از اند عبارت که اند داده نشان خود از را هویت نوع سه روی پیاده سیرم

 اربعین روی پیاده در زائران هویت ابراز الگوهای بر عواملی چه .2اربعینی.  هویت و شیعی

 حاضر تحقیق کیفی، های داده تحلیل نتیجۀ در گذارند؟ می را تأثیرات این چگونه و تأثیرگذارند

ای  زمینه . متغیرهای1 از اند عبارت که رسیدیم هویت ابراز بر مؤثر عوامل از ای دسته به نینهمچ

 و مرجعیت رسانه،) . قدرت2 و( اربعین روی پیاده در حضور دفعات تعداد و ملّیت جنس، سن،)

 و پارسونز کارکردگرایی تحلیل به توجه رسانه. با و( حاکمیت) سیاسی قدرت که( حاکمیت

 هویت معرف «ما» این که گیرد، قرار «ما» الشعاع تحت «من» شود می سبب که دین از دورکیم

. دانست زائران جمعی هویت و اتحاد عامل همان را اربعینی هویت توان می است، جمعی

 اجتماعی انسجام و عاطفی رابطۀ نوعی سبب که مناسک، و باورها مؤلفه دو بر دورکیم همچنین

 مفهوم «اربعینی هویت» است. کرده تأکید جمعی هویت این اصلی های مؤلفه عنوان به شود، می

 و ها مصاحبه تحلیل نتیجۀ به توجه با و رسیدیم بدان حاضر تحقیق در که است جدیدی

 زائران ملّی هویت و شیعی هویت از فراتر هویت از اینگونه که شد مشخص مشارکتی مشاهدات

 یافته بروز زائران سوی از اربعین روی پیاده مسیر به تهوابس و خاصی زمانی برهۀ در و داشته قرار

. حسینی اتحاد و نمادها ها، ارزش مناسک، پوشش،: از اند عبارت هویت این های مؤلفه. است

 نوعی به را آن که دارد هویت از نوع این متحدگونۀ جنبۀ به اشاره «حسینی اتحاد» جدید مفهوم

 جای خود درون در را شیعی و ملّی های هویت ،حال درعین و سازد می تبدیل جمعی هویت

 نیست جدا فردی هویت از جمعی هویت که است معتقد هم جنکینز که گونه همان .دهد می

 هویت همان که آیند درمی جمعی شباهت و جمعی هویت یک قالب در متفاوت افراد یعنی

 فراتر در یابی هویت نبالد به افراد حاضر، عصر در که باور است این بر هم دیجک است. اربعینی

است.  فراملّی هویت یک اینجا در اربعینی هویت گفت، توان می هستند، جغرافیایی مرزهای از

باشد و در زمان و مکان  با توجه به اینکه هویت اربعینی وابسته به موقعیت مکانی و زمانی می

 کربال(، این –جف شود )ده روز قبل از اربعین در مسیر ن مشخص از طرف زائران ابراز می
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 به نسبت خاص شرایط در که است استرایکر «برجسته هویت» همان موقعیت به وابسته هویت

 لُوین، اسمیت نظریۀ براساس و دیگر عبارت به. گردد می تر برجسته فرد موازی های هویت سایر

 قعیتمو به توجه با که است «مخلوط» صورت به اربعینی، و شیعی ملّی، هویت سه دارای فرد

 به همچنین حاضر تحقیق کیفی های داده تحلیل درنتیجه .سازد می برجسته را آنها از یکی خاصی

 جنس، سن،)ای  زمینه . متغیرهای1 از عبارتند که رسیدیم هویت ابراز بر مؤثر عوامل از ای دسته

 که( تحاکمی و مرجعیت رسانه،) . قدرت2 و( اربعین روی پیاده در حضور دفعات تعداد و ملّیت

 سیاسی قدرت که نمود تأیید دیجک نظریه از استفاده با توان می را هویت در قدرت مفهوم

 بر عالوه تحقیق این در که داند می یابی هویت و تمایزیابی در مهم عوامل را رسانه و( حاکمیت)

 و نفوذ شیعی جامعۀ در که است مرجعیت همان که زمینه این در تری قوی عامل به مؤلفه دو این

 گیری شکل تقویت سبب فتوا اعمال طریق از مؤلفه این. ایم یافته دست دارد، خاصی قدرت

 .گردد می زائران میان در اربعینی هویت خصوص به و هویت

 سبب اربعین روی پیاده که است این بنامیم، حاضر تحقیق کلی نتیجۀ توانیم می که را آنچه

 میان عاطفی پیوند سبب که است شده ملّی ایمرزه از فراتر هویت از جدیدی نوع گیری شکل

 ابراز و سازی برجسته هنگام زائران و است اربعینی هویت همان که شده عراقی و ایرانی زائران

 از یکدیگر به شدن نزدیک در سعی و گذاشته کنار را خود میان ملّیتی های تفاوت هویت، این

 .دارند حسینی اتحاد طریق

 منابع

 مبانی پژوهش کیفی )فنون و مراحل تولید نظریه (، 1031کربین، جولیت ) استراوس، اَنسِلم؛

 ، ترجمۀ ابراهیم افشار. تهران: نی.ای( زمینه

 (1091استیس، والتر ،)ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، چاپ اول، تهران، مؤسسه عرفان و فلسفه ،

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ( 1011اشرفی، ابوالفضل ،)«نامۀ کارشناسی ارشد جامعه ، پایان«ی و گرایش به غربهویتی اجتماعبی

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

 ( 1031آذربایجانی، مسعود؛ شیرازی، علی؛ ا لواسانی، محمدرضا و حبیبی، مرتضی ،) تجربۀ دینی و

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.فرهنگ اسالمی
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 ( 1021بشیریه، حسین  ،)«0، سال مطالعات ملّی، «های سیاسی در ایرانها و هویتتحول خودآگاهی ،

 (، بهار.20)1شمارۀ 

 ( 1031توکلی، یعقوب ،)ستاد مرکزی اربعین کمیته فرهنگی و آموزشی.اربعین در گذر زمان ، 

 ،با دینی مناسک و مراسم از شناختی جامعه تحلیل» (،1029) قنادی، علیرضا غالمرضا؛ جمشیدیها 

 (10)2، شماره  اسالم تاریخ لهمج ،«عاشورا مراسم بر تأکید

 ،شیرازه نشر تهران: یاراحمدی، تورج ترجمۀ ،اجتماعی هویت (،1021ریچارد ) جنکیز. 

 ،دانش پردیس  :تهران یارمحمدی، تورج ترجمۀ ،اجتماعی هویت ،(1034) ریچارد جنکینز. 

 ،ت نظام، مرکز ایرانی، تهران: مجمع تشخیص مصلح هویت شناسی جامعه (،1049ابراهیم، ) حاجیانی

 .تابستان استراتژیک، تحقیقات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،

 ( 1030خالدی، سمانه ،)«سایت پژوهشکده باقرالعلوم.«رفتار جمعی ، 

 (-Collective-Behavior__a-33304.aspx) 

 مطالعات و تحقیقات ، «ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق» (، 1030زاده، ندا )رضوی

 ، زمستان.اجتماعی ایران

  ،(11)2، شمارۀ نامه پژوهش، شناسی بحران هویتجامعهعبداللهی، محمد 

 ( 1029عضدانلو، حمید ،)تهران: نی.شناسی ساسی جامعهآشنایی با مفاهیم ا ، 

 ( 1021گل محمدی، احمد،) نی نشر تهران، ،هویت و فرهنگ شدن جهانی. 

 ( 1031موسوی، سیدمحمد و همکاران ،)«روی اربعین حسینی در کشور و تأثیر برگزاری مراسم پیاده

 افزایش شور و اشتیاق بین مردم و بخصوص نوجوانان و نقش سازنده آن بر روی تربیت نسل

 (24)2، تابستان، شماره تربیتی شناسی و علوممطالعات روان، «ارزشی در کشور

 ( 1023میلر، دلبرت ،)ترجمه  هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، 

 ( مطالعات علوم1033هرسنی، صالح الدین ،) الملل، تهران: نی سیاسی و سیاست بین 

 ،شهر جوانان در دینی هویت و جهانی جمعی های رسانه» (،1032) همکاران و محمدرضا یگانه 

 (14)0، شماره اجتماعی نهادهای شناسی جامعه فصلنامه ،«شیراز
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