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 تقدیم به

 (لیه السالمع)حضرت ابوالفضل العباس کعبه اولیاء                   

 

 

 تشکر و قدردانی

ورى و از وى به خوبى ه زبان آتو نیكى کرده، این است که از او تشكر کنى و نیكیش را بق کسى که به امام سجاد فرمود ح           

روزی و  شبانهلذا برحسب وظیفه از زحمات . (372امالی)صدوق( ص) کنى و میان خود و خداى عزوجل برایش خالصانه دعا کنىد یا

را به کشورهای  فشانی، امنیتسربازان مخلصش که با جانو دریغ سردار بزرگ ایران و جهان اسالم سرلشگر حاج قاسم سلیمانی بی

ی كفرهنگ، بخش کوچ وکنم. امیدواریم بتوانیم با ایفای تعهدات خود در عرصه علم منطقه هدیه کردند، صمیمانه تشكر و قدردانی می

 از زحمات این روح بزرگ را جبران کنیم.

 نماییم.یما را در تكمیل این پژوهش یاری رساندند سپاسگذاری ماز تمامی عزیزان مصاحبه شونده که با صرف وقت، و نیز 
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 مقدمه-1

کشور عراق  ترین گردهمایی تاریخ جهان، هرساله شاهد حضور میلیونی زائرین درناسک اربعین به عنوان بزرگم

مختلف در  ایهای اخیر به دالیل مختلف فرهنگی، سیاسی و امنیتی حضور ایرانیان و زائرین کشورهاست. در سال

، عرصه بروز بدیلاین مراسم، بر کم و کیف آن افزوده و نمایشی ویژه و بدون مرز خلق کرده است. این حضور بی

اهد جتماعی، سیاسی و افتصادی مهمی را در پی خومناسبات انسانی جدیدی است که کارکردهای فرهنگی، ا

خوردار است کارکردهای آن از اهمیت زیادی بر ن و تحلیل این پدیده وتداشت، بنابراین پژوهش به منظور شناخ

؛ 1396ن آبادی، )علوا (. مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، از مناظر مختلف فرهنگی1397)شراهی و ذوالفقارزاده، 

، (1396ت، ؛ موسوی و بیا1396)آقائی و فتحی مهر،  ، سیاسی(1397و بد،  1398بد، ) گردشگری ،(1396شفیعی، 

؛ 1396د، اسو مردم شناسی )بنی (1396زاده، )رضوی ، اجتماعی(1398؛ پرویش، 1396پور، نی)معی استراتژیک

و وسعت این  ، لیكن باتوجه به اهمیتبه این رویداد نگریسته است (1397شراهی و ذولفقارزاده،  ؛1396باقری، 

 تعمیق یابد.   افزایش و ات در این حوزهعالزم است مطال مناسک

ربعین، و در مراسم ا عنوان برانگیزاننده رفتار کنشگرانت نقش شخصیت و دینامیک ذهن به با عنایت به اهمی

اکتشافی  مطالعه حاضر با استفاده از توان ،صورت نگرفته است خصوص این باتوجه به اینكه پژوهش عمیقی در

بدیل بی دارشناسانه تفسیری در صدد فهم الگوی ذهنی زائرین هنگام این تجربهپدیروش با های کیفی پژوهش

 است.
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 پژوهش روش -2-1

 

1IPA  به عنوان روش این پژوهش انتخاب شده است.  بدین دلیل که هدف این مطالعه به دست آوردن فهمی

ن )ع( در مسیر پیاده روی نجف تا کربال است که یک امر های زیسته زائران امام حسیتر و بهتر از تجربهعمیق

پژوهشگر به دنبال فهمیدن چیزی از براین اساس است که،  IPAشود. فرض در کیفی و اکتشافی محسوب می

 هایها است. این چیز ممكن است از جنس باور یا ساختارهایی باشد که در حرفدنیای روانی مصاحبه شونده

تواند نموداری از قسمتی از هویت فرد ها خود میصاحبه شوندهشود یا اینكه داستان مدار میها نمومصاحبه شونده

ها و محتوای این تجربه مرکز بحث است و هدف، فهمیدن پیچیدگی ،«تجربه زیسته»همچنین در این روش  باشد.

آورد تا در مورد دنیای  کند این تجربه را منصفانه و بی طرفانه به دستاست. در حالتی که پژوهشگر سعی می

رسد برای یک مطالعه اکتشافی (. از این روی بنظر می2004ها بفهمد )اسمیت و اسیبون،ارتباط مصاحبه شونده

مناسب است. این مهم نیز شخصی زیسته زائران کربال در اربعین، استفاده از این روش بسیار در رابطه با تجربه 

های زیسته ربههای کیفی به منظور کشف تجر ایران و سایر کشورها پژوهشظر گرفته شود که تا بحال دباید در ن

زائرین مسیر پیاده روی اربعین صورت گرفته است. بنابراین شناخت عمیق این پدیده از اهمیت زیادی برخوردار 

 گردد.پذیر میامكان IPAاست که این امر با روش 

 تفسیری پدیدارشناسانه تحلیل روش -2-2

 و فالورز اسمیت که طورهمان. باشدمی تفسیری پدیدارشناسانه تحلیل روش پژوهش این برای خاذشدهات ویكردر

 شبكه در موجود معنای کردن کشف روش این هدف ، ( 2009 همكاران، و  2اسمیت) کنندمی اشاره الرکین

                                                           
1 Interpretive Phenomenological Analysis Method 

2 Smith, J. A., 
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 است هاکنندهشرکت زندگی مهم مسائل از یبازتاب آنچه در شدن درگیر با مهم این که است، افراد مشروح تجارب

 بر. است موردنظر محدوده جزئی و عمیق منعطف، کاوش روش این هدف ایشان گفته طبق بر. آیدمی دست به

 موردنظر مسئله یگانه و صخا نقاط یا و هافرآیند ها،پیچیدگی مطالعه برای مناسب را روش این هاآن اساس، این

 کردن تست برای تالشی IPA در که کندمی بیان ( 2004 اسیبورن، و اسمیت) ،توضیح این مبنای بر. دانندمی

 به است درصدد گرپژوهش که است زمانی مناسب روش این بلكه ندارد، وجود شدهتعیین پیش از فرضیه یک

 فرد دهی معنا چگونگی و اجتماعی و شخصی زندگی مختلف هایموقعیت با هاآزمودنی مواجهه و ادراک چگونگی

 .ببرد پی اربتج این به

IPA وجه اول پدیدارشناسی است که مطالعه 4و اندیشه نگاری 3سه پایه نظری دارد: پدیدارشناسی، هرمونوتیک .

توانند بدون فهم کند و تجارب نمیتجربه است. این دیدگاه بیان کننده این است که انسان در جهان زندگی می

 ده شوند.جهان، ادراکات زیسته فرد، موضوعات و روابط، فهمی

 به گروهشپژIPA در. کنیممی معنادار را چیزها ما چگونه. است تفاسیر نظریه هرمنوتیک است، هرمونوئیک دوم

 پژوهشگر سپس و ،پردازدمی اشتجربه ریتفس و توضیح به آزمودنی خود او ،شودمی درگیرهرمونوتیک  در شكل دو

 .کندمی تفسیر را هاآن تفاسیر

 اساس این رب. کلیات تا پردازدمی جزئیات مطالعه به تربیش که معنا این به است، نگارانه اندیشه IPA آخر در

 باقی ،اندشدهانتخاب پژوهش موضوع اساس بر هدفمندانه صورتبه که ایشدهانتخاب تجربیات حوزه در تحلیل

 .ماندمی

 درها روش دیگر با IPA هعمد تفاوت که کنندمی بیان ( 2004 اسیبورن، و اسمیت) نمونه، تعداد با رابطه در

 تعداد بر باید روش این که معتقدند گران پژوهش از بسیاری و است فرد یک بر آن جزئی هایتحلیل و بودن عمیق

                                                           
3 Hermeneutics 

4 Thinking 
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 به خصوصبه اسپورن و اسمیت. نشود زیاد نمونه تعداد فدای ،تحلیل عمق تا شود انجام کوچكی بسیار نمونه

 مضاعف بار از اجتناب برای کنندمی توصیه زنندمی روش این از استفاده به دست ارب اولین برای که دانشجویانی

 هایپروژه برای( 2007 ) اسمیت وجودبااین. کنند انتخاب را نفر سه تعداد به اینمونه تحلیل، در خطا و اطالعات

 .(2007 ،  5گویلی) داندمی مناسب و منطقی نیز را ده نفری یا پنج نمونه تعداد مطالعاتی

IPA  زا استفاده مزیت همچنین و کندمی مهیا پدیدارشناسانه پرسشگری برای مختصر و مفید راهنماییک IPA 

 کم نمونه دافرا تعداد با روش این که، است این در نمونه افراد به دسترسی در سختی دلیل به پژوهش، این در

 .است پاسخگو و سازگار خوبیبه

 جامعه آماری 2-3

 1398رین ایرانی حاضر در پیاده روی مسیر نجف تا کربال اربعین لیه زائک

 گیرینمونه و روش نمونه 2-4

کنندگان گیری هدفمند صورت گرفت. همه شرکتهای کیفی بر مبنای شیوه نمونهین پژوهش مانند اکثر پژوهشا

ده در این کنن و داوطلبانه وارد فرآیند مصاحبه شدند. تعداد افراد شرکت پیاده روی بصورت تصادفی در مسیر

 نفر بودند.  22پژوهش 

 :دهندجداول زیر اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه را در دسترس قرار می

 

 

 

                                                           
5 Willig, C. 
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 : تفكیک شرکت کنندگان به جنسیت1-2جدول 

 

 

 : فراوانی شهرهای محل سكونت مصاحبه شوندگان2-2جدول 

 فراوانی شهر
 3 تهران

 1 کرج

 3 اصفهان

 4 مشهد

 1 شیراز

 5 مق

 1 سیرجان

 1 المرد
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 1 ارومیه
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 : سطح تحطیالت مصاحبه شوندگان3-2جدول 

 

 2 

 : اطالعات مصاحبه شوندگان به تفكیک سن4-2جدول 
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 ابزار پژوهش -2-5

ل قات تحلی( و با توجه به الگوی غالب تحقی2004اسمیت و اسیبورن، )پیشنهاد  در این پژوهش بر طبق

اطالعات  به منظور گردآوری ،پدیدارشناسانه تفسیری و بر اساس هدف پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختمند عمیق

 (.2009استفاده شد )ویلد و موری، 

 6ساختمند نیمهمصاحبه  -2-5-1

در مراسم  نفر از اعضای جامعه 20ای غیر ساختمند با بیش از های این مصاحبه ابتدا مصاحبهبرای طراحی پرسش

گر و متخصصین به همراه نظر پژوهش ،هاانجام شد، و به کمک اطالعات بدست آمده از این مصاحبه 97اربعین سال 

(. در طراحی سواالت به این نكته توجه شد که تجربه زیسته 2005)قبالن، این حوزه، سواالتی طراحی گردید 

یكی از موضوعات مهم مورد توافق  استخراج گردد. 7"خود"ساختار شخصیت فرد با محوریت  یزائرین در گستره

در  "خود"در فرآیند شخصیت است. امروزه در کانونی بودن مفهوم  "خود"عملكرد  ،شناسینظریه پردازان روان

               توجهات زیادی را در علوم ،های اخیربین نظریه پردازان وحدت نظر وجود دارد و در دهه ،ساختار شخصیت

  .(2004، 8شناسی و تربیتی به خود معطوف کرده است )کراسروان

 .11هویتو  10ارتباطی خود  ، 9مدیریت خوددر مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت:  "خود"سه جنبه از 

 

 ساختمند نیمه عمیق مصاحبه اجرای روش -2-5-2

 :داد قرار توجه مورد را زیر موارد گرپژوهش ،هامصاحبه انجام در

                                                           
6 In-depth semi-structured interview 
7 Self 

8 Cross 

9 Self-Regulation 

10 Relational Self 

11 Identity 
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رکت در انگیزه ش که لسؤا اولین به پاسخ طی در. نشد پیروی خاصی ترتیب از حبهامص سؤاالت سیدنپر در  -

 منظوربه میلیتك سؤاالت ،کرد اشاره گرپژوهش موردنظر موضوع به شوندهمصاحبه که هرکجا بود، پیاده روی اربعین

 رهبری را مصاحبه روند گرپژوهشن زماهم اینكه عین در. شد پرسیده ،گرپژوهش سؤاالت جواب به یافتن دست

 .آوردمی عمل به جلوگیری گوییپراکنده از و کردمی

 وجود ذاغک و قلم از استفاده به نیازی مصاحبه زمان در تا شدند، سپرده خاطر به رگپژوهش توسط سؤاالت  -

 .باشد نداشته

 .نباشند ،خاصی ارزش ی دهالقاکنن یا کننده راهنمایی تا شدند پرسیده خنثی صورتبه سؤاالت  - 

 بیشتر چه هر که شد پرسیده نحوی به سؤاالت که معنا این به شدهاستفاده سؤاالت پرسیدن در باز سؤاالت از  - 

 .کند تشویق تجربیاتش گذاشتن میان در به را شوندهمصاحبه

 ارتباط برقراری از عدب ،ترحساس سؤاالت و گردد جلب فرد اعتماد تا شد سعی ،فرد هر با مصاحبه لطو در -

 .شود پرسیده ترعمیق

 .شد هیزپر اطالعات، دادن قرار تأثیر تحت دلیل به تأثیرگذار، یا کننده راهنمایی سؤاالت پرسیدن از  -

              اسمیت پیشنهاد به سپس. شدند ضبط ،شوندهمصاحبه رضایت کسب با و صوتی صورتبه هامصاحبه تمامی

 آماده تنم هم و گرپژوهش هم تا شدند،بازگردانی  شدهنوشته متن به کلمه به کلمه گرهشپژو توسط ( 2003 )

 .شوند تحلیل

 

 هاداده تحلیل روش -6-2

 :شماردبرمی تحلیل برای را اصلی گام شش ( 2010 هاویت، از نقل به) اسمیت
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 اولیه هاییادداشت نوشتن و متن چندباره خواندن.1

 هورظ لحا در هایتم شناسایی.2

 هاتم بین ارتباطات یافتن برای وجو.جست3

 هاتم سیستماتیک لجدو هتهی.  4

 دیگر متون تحلیل .5

 کلی تحلیل نوشتن.6

 مراحل ،دهندمی توضیح هاداده تحلیل برای ( 2007 ) أسبورن و اسمیت که جزئیاتی بر تكیه با رگپژوهش

 با شدن مأنوس و ینزدیك تا شد خوانده بار چندین ،او مصاحبه زا شده بازگردانی متن ابتدا در. کرد لدنبا را باال

 در ند،شد داده تشخیص برجسته یا مهم شوندهمصاحبه گفتار در که مواردی سپس شود، ایجاد کافی حد به متن

 توضیحات و ترای بزرگجمله نشانگر ،کوتاه هاینوشته این. شدند نوشته کوتاه هاییادداشت صورتبه متن کناره

 بینش نخواند بار هر در تا کرد ایجاد گرپژوهش برای را شانس این متن، بارهچندین خواندن. هستند تربیش

 :آمدند ستد به یرز  شكل چهار از یكی به متن، کنار در کوچک هاییادداشت این. بیاورد دست به متن از جدیدی

 شوندهمصاحبه سخنان کردن بازنویسی با کردن خالصه .1

 آوردمی پژوهشگر ذهن به متن خواندن که ارتباطاتی با ها.تداعی2

 گرپژوهش ابتدایی و اولیه تفاسیر.3

 شوندهمصاحبه احساس یا کالم از استفاده.4

 مورد در زیادیتوضیح  که مواردی ،هاتفاوت ،هاشباهت به تریبیش توجه ،گذارییادداشت در رفتن پیش با همگام

 .گرفت صورت تكرارها و تناقضات بود، شدهداده هاآن
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 از آنچه ضروری کیفیات کردن خالصه هدف باها تم این. شد آغاز هورظ لحا در 12هایتم نوشتن بعدی گام در

 اصطالحات و کردند ترانتزاعی درجه یک را هاپاسخ ،هورظ لحا در هایتم. شدند نوشته بود آمدهدستبه متن

 نظری ارتباط برقراری برای باالتری سطح اصطالحات تا شد سعی رحلهم این در. برانگیختند را تریشناختیروان

 .شود استفاده دیگر متون با و متن یک درون در هاتم بین

 هر مكان،ا صورت در تا شد تالش و شدند یكی مشابه، هایتم ( 2004 اسیبورن، و )اسمیت توصیه بر بنا همچنین

 .شود تكرار تم همان ،داشتند را کافی نزدیكی هاتم که جا

 مرحله ینا. گردد برقرار هاآن بین ارتباط تا شدند لیست ذکاغ یک روی بر هورظ لحا در هایتم بعدی گام در

 بین کهاطی ارتب و معنا اساس بر ،را نوظهور هایتم کرد سعی گرپژوهش که دلیل بدین بود، ترتحلیلی و ترنظری

 عنوانبه هاتم از برخی و گرفتند جای طبقه کی در یكدیگر با اهتم از برخی. کند بندیطبقه دارد وجود هاآن

 رد.ک رجوع اصلی متن به دوباره گرپژوهش ،هاتم این بندیطبقه در همچنین. یافتند هورظ ترکلی مفاهیم

اولیه  هاییادداشت و شوندهمصاحبه خود جمالت برای گر،پژوهش ازنظر شده یافت ارتباطات که شود مطمئن تا

 هایدگاهدی دائما   ،کرد برقرار خودش را هاتم بین ارتباط اینكه ضمن گرپژوهش ،روازاین .هستند صادق نیز

 .کرد چک خویش هاییافته با نیز را شوندهمصاحبه

 هایمت بین ارتباط برقراری. شدند مرتب دارینظام صورتبه هاتم، آن در که شد تهیه هاتم از جدولی سپس

 هر سپس .برداشت در را شوندهمصاحبه نظرات نقطه ترینمهم که شد هاتم از ایطبقه گرفتن لشك ثباع ،نوظهور

 ،کلی هایتم از یک هر زیر در نوظهور هایتم لجدو این در. بود کلی تم یک دهندهنشان که شد گذارینام طبقه

 .کنند تردقیق را تحلیل تا شدند لیست

                                                           
12 Theme 
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 به هامتن امیتمبعدازاینكه . شد انجام جداگانه صورتبه نیز دیگر متن شش مورد در ذکرشده فرایند بعدی گام در

 کلی نگاه با گرپژوهش مرحله این در. شد تهیه هامتن تمامی کلی هایتم از جدولی رسید، کلی هایتم مرحله

 به الزم. کرد اهتم دادن کاهش به شروع ،هاتم نزدیكی و اطالعات اهمیت اساس بر بندیاولویت و متون تمامیبه

 قسمتی ودنب غنی مانند فاکتورهایی بلكه نیامدند؛ دست به متون در شان شیوع اساس بر فقط هاتم که است ذکر

 ئلهمس از دیگری وجوه شدن روشن به چگونه تم کی اینكه یا و ،کردمی برجسته را تم یک که بود متن از

 به گرهشپژو نبود، قبلی متون در که،آمد دست به انیپای متون در تمی اگر همچنین. کندمی کمک ،موردبررسی

 نهایی لدوج یک ،درنهایت و. کندوجو جست افتادن، قلم از و وجود صورت در را تم آن تا گرددبرمی قبلی متون

 .شد تهیه هاتم تمامی از

 در پنهان معنای جاستخرا ،آن هدف که شد، تهیه روایی گزارش یک صورتبه ،کلی هایتم از تحلیلی آخر، گام در

 یاتجزئ ومثال  با که شد سعی و شدند، داده توسعه دوباره ،کلی هایتم مرحله این در. است کلی هایتم

 روایتی که رفت،گ قرار کار مبنای هاتم نهایی لجدو تفسیر، و توضیح این در. شوند داده شرح متون، از آمدهدستبه

 .دهدمی قرار اختیار در را ردف خود جمالت با ،استدالل و بحث یک شكل به

 

 هایافته -3

 

 به همراه فراوانی تم های به دست آمده از پژوهش -3-1

م جزئی تها را به هفت طبقه کلی و چندین های در حال ظهور، در نهایت آنبندی تمگر پس از طبقهپژوهش

 دهد.نشان میهای جاری مربوط به آنها را های کلی و تمبندی نمود. جدول زیر تمتقسیم
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 های کلی و جزئی به همراه فراوانی: تم3-1جدول 

 فراوانی تم های جزئی تم های کلی

 محبت انگیزه شرکت در پیاده روی

 تلوزیون و تبلیغات

 تعریف دیگران

8 

6 

9 

 دیل به لذت شدبکه ترنجی 

 ) نحوه مواجهه با مشكالت(

 و عملپذیرش 

 الگو قرار دادن و همدلی با ائمه

 یمتیدم غن

20 

24 

4 

 

 تعامل مشفقانه

 (نحوه مدیریت ارتباطات)

 صمیمیتافزایش 

 برای رسیدن به هدف گذشت

 امربه معروف و نهی ازمنكر

 سرکوب احساسات

11 

9 

6 

2 

 

 ای به نام هدفکشاننده

 خودسازی

 شوق وصال

 ظهور

5 

27 

10 

 

 مشاهده گری

 احترام

 حسرت

 شرمندگی و جبران

 غرور

 بزرگی

5 

 

 

5 

 

 شاهده گریم خود

 / لذت عشقغم / 

 شفقت به خود

 دلگرمی

32 

20 

4 

 دریا ازقطره ای  هویت

 خانواده جهانی

16 

6 

 

ی شرکت در برا ،در جهت شناسایی انگیزه اولیه مصاحبه شوندگان «رویانگیزه شرکت در پیاده»تم اول با نام 

 روی اربعین است.پیاده
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مسیر  در مواجهه با مشكالت و سختی های ،مدیریت خودنحوه « بدیل به لذت شدرنجی که ت»تم دوم با نام 

 شود.روی و سفر اربعین را شامل میپیاده

راقی پرداخته شده عبه نحوه مدیریت ارتباطات با زائرین و موکب داران ایرانی و « تعامل مشفقانه »تم سوم با نام 

 است.

ا پذیرفته های سفر رسختی ،فی که برای آنشرح هد زائرین به« ای به نام هدفکشاننده»با نام  چهارمدر تم 

 بودند پرداختند.

در دو  ،به روایت تجربه احساسی زائرین« خودمشاهده گری»و « مشاهده گری»های دو تم پنجم و ششم با نام

تند. نگریسبه سفر اربعین می ،: هنگامیكه از پشت لنز چشمانشان1. موقعیتتوجه شده است 2و  1موقعیت 

 چرخاندند.به سمت خودشان می ،میكه لنز چشمانشان را: هنگا2موقعیت

ائرین با شان در انبوه جمعیت ز"خود"به تعریف و توصیف زائرین از « هویت»با نام  در این پژوهش تم هفتم

 های متفاوت در مسیر پیاده روی اربعین پرداخته است.ملیت

 انگیزه شرکت در پیاده روی -3-2

ه اینكه ب، باتوجه "؟روی اربعین شرکت کردیدچی شد که در پیاده"وال نخست، شوندگان در پاسخ به سمصاحبه

لین حضور در این انگیزه اولیه زائرین در او ،گرهای متفاوتی دادند. هدف پژوهشپاسخ ،چندمین بار حضورشان بود

 های مطلوب کشف شود. سفر بود، لذا سواالت بعدی بصورت هدفمند پرسیده شد تا پاسخ

 حبتم 1-2-3
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یک عملی  انسان را به ،ه درونینگیزتواند به عنوان یک امیهایی است که یكی از مولفه ،محبت و کشش قلبی

ین بیان چندر خصوص علت شرکت در پیاده روی این ساله از قم 27یک خانم  ،وا دارد. به عنوان نمونه ،خاص

 میكند:

مثل  ؟!یایممیرالمومنین باشیم و دلمون نخواد بحب امیرالمومنین تو دل همه هست، مگه میشه شیعه و محب ا
 ها حضرت زینب )س( و امام حسین)ع( که همینجوری پیاده رفتندبچه
 چنین پاسخ داد: ساله از تهران 50یک آقای یا 

 از حب امام حسین )ع( همه مارو میكشند اینجا، حب امام حسین دیگه من و تو و اون نداره ....
 کنهمارو خودش دعوت می عشق اباعبداهلل هرساله

 

 رسانه 2-2-3

های سال در .هستندرساندن پیام و اطالعات به مخاطبین  هایاز ابزار ،ی مجازیهارسانه  جمعی، تلوزیون و فضا

یین خود را بواسطه های مذهبی و غیرمذهبی آ، بسیاری از فرقهشودبرای تبلیغات بسیار استفاده می ،از رسانه اخیر

شی برای یكی از عوامل انگیز ،های داخلیکنند. پوشش خبری اربعین توسط رسانهتبلیغ می های جمعیرسانه

رین نه بر انگیزه زائنه از تاثیر رساچند نموهای اخیر بوده است، به عنوان مثال روی اربعین در سالدر پیاده شرکت

 در زیر آورده شده است:

 :ساله از شیراز 28آقای 

و بستیم و معنوی دیگرون رو میدیدم حیفمون میومد که خودمون نباشیم. دیگه بارها حال و هوای توی فیلم
 اومدیم البته طلبیده شدیما...

 :ساله از تهران 37آقای 

هرساله  وتوی تلوزیون شوری که برای رسیدن به حرم امام حسین داشتند رو میدیدم واقعا برام جذاب بود 
 میكنند و من نمیتونم.... غبطه میخوردم که واقعا بقیه دارند شرکت

 :قمساله از  33آقای 
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. کالم آخر شما حتما بیا آقا منتظر است .میگفت:یک کلیپ از آقای پناهیان دیدم که خیلی روم تاثر گذاشت
 شد که من راسخ تر شدم این بود که شما حتما باید بیای و این

 

 تعریف دیگران -3-2-3

ین بواسطه تعریف تبادل احساسات در ارتباطات انسانی است. بسیاری از زائرترین عوامل انگیزه ساز یكی ازاثربخش

 رد:دوستان و اقوام خود راهی این سفر شده بودند. برای نمونه دو مورد را در زیر میتوان مشاهده ک

 :ساله از مشهد 18خانم 

ردند و من ی تعریف میكاربعین هرسال یكسری از آشناهامون، دخترخاله ها و عموهامون میومدند کربال و خیل
 حس جا موندن خیلی خاصی داشتم. امسال که دیدم وقتم آزاد هست تصمیم گرفتم که بیام

 :ساله از مشهد 26خانم  

ده بودم می اوخب من خیلی تعریفش رو از همه شنیده بودم و مشتاق شده بودم که ببینم، بااینكه زیاد کاروان
 م و خیلی شیرینی های خاص خودش رو داشتمدلی هم تجربه کن اما دلم میخواست این

 

 رنجی که تبدیل به لذت شد -3-3

 پذیرش برای رسیدن به هدف -1-3-3

برای رسیدن  ،ها بودن است، بسیاری از زائرینبا رنج، انتخاب هدف و در مسیر ارزش یكی از راهبردهای مواجهه

توانستند ینكه میذیرفته بودند و با ای مسیر را پهاکه زیارت امام حسین )ع( در کربال بود سختی ،به هدف نهایی

ند، به عنوان مثال کرداستفاده کنند ولی این کار را نمی و یا تاکسی مثال از وسایل نقلیه عمومیها، برای حذف آن

 کرد:ای از تهران چنین عنوان میساله 50آقای 

ل هرکی دحب امام حسین و اهل بیت تو باور کنید این سختی هایی که میگید رو توی نجف هم کشیدیم، ولی 
 باشه شاید هزار بار هم که سخت باشه قبول میكنه، یک چیزی هست که خودش انتخاب کرده

 این "؟آییدها و مشكالت مسیر چطور کنار میبا سختی"به این سوال که  پاسخساله ای از شهر قم در  27خانم 

 دهد:گونه پاسخ می
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ر سشیرینی زیارت حرم داره. وقتی که میبینی عمودها رو پشت هم پشت سختی که بعدش شیرینی داره، 

ز تن آدم امیذاری یعنی داریم به امام حسین نزدیک میشیم واقعا یک شیرینی خاصی داره که همه خستگی ها 

 در میاد.

 روند چون معتقدند چیزی که بدون رنج حاصل شود لذت کمتری دارد،ها به استقبال رنج میبرخی

بود، توی خب توی شهر خودتون اینهمه سختی ن"گر که در پاسخ به این سوال پژوهش از تهرانساله  33ی آقا 

 "نار میای؟کخونه هروقت آب میخواستی بود، غذای دلخواهت بود، ولی اینجا اینطور نیست، با این مساله چطور 

 بیان میكند:

ن برای بزنم: توی زمان قدیم، خب ما اصلموخب لذت توی رنج هست دیگه. یعنی اینكه من یک مثال قدیمی 
یكردند، تبریز هستش، مثال یک چایی که میخواستند بخورند میرفتند از چشمه آب میاوردند، آتیش روشن م

ب اون لذتش چایی دم میكردند. دیگه االن یک چایی بخوان بخورند یک دکمه رو میزنی و چایی آماده میشه، خ
 بیشتر از این بود

 

 گو قرار دادن و همدلی با ائمهال -2-3-3

از و تا پایان جریان مشاهده الگوها و تنظیم رفتار فرد بر اساس تجربیات و مشاهدات خود، از سنین خردسالی آغ

تار و گفتار الگو عمر ادامه دارد. البته این الگوبرداری همواره به صورت تقلید نیست. در سنین کودکی اعمال، رف

ید جای خود را به ذیر قرار می گیرد، ولی با باال رفتن سن و قدرت شناختی الگوپذیر، تقلمورد تقلید الگوپ عیناَ

حساس رضایت ا ،همدلی و همانندسازی کند ،هرچه انسان بیشتر بتواند با الگوی خود .استنباط و انتخاب می دهد

ساله از  32ای آقاشته باشد. سازی دآلایده قابلیتوصا زمانیكه الگو به اندازه کافی، بیشتری خواهد داشت، خص

 کند:عنوان می واسطه الگوبرداری از ائمه این گونهدر خصوص عبور از رنج های مسیر ب مشهد

زدیک سه نما  ،به خود همه چیزو جور میكنه. همین امروز با دوستام هرچی که هست عشق به اباعبداهلل خود
وز عاشورا رظه گفتم که زمان اباعبداهلل الحسین چهار ساعت آب نخوردیم. نه آبی نه چایی نه هیچی. یک لح

جلوی ازه ما میرفتن میجنگیدن، دو سه روز نه آبی خورده بودن نه غذایی، تاز ه میفهمیم چی کشیده بودن، ت
ت آسون میشه ک بود و اونها توی آفتاب. اگر بتونی این چیزا رو درک کنی براکولر نشسته بودیم و جامون خن

 هیچی نیست.و در برابر اونها 
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 :ساله از سیرجان 32آقای 

ولی یاد  این راه سختی هم داره، ولی این هدف هم هست. وقتی االن داری میای خب توی راه استراحت داری
د، مثال آب این میفتم که چندین سال پیش امام حسین جنگید، ما هر صد قدمی موکب ها از ما پذیرایی میكنن

ی عاشورا با اون تا لیوان آب خوردم، برای خودم جالب بود ولی توی اون صحرا 25امروز  ،میخوریم اتفاقا شمردم
ر میكنم جنگ ها، سختی ها رو تحمل کردند ولی ما انقدر سختی را نمیتوانیم به جان بخریم. من خودم فك

بخورم  هرچی سختی بیشتر بكشم یجورایی برای خودم جذاب تره. من آدم بدغذایی هستم و هرچیزی نمیتونم
 اما اینجا با شرایط خودم رو وفقدادم چون هدفم زیارت بوده.

 

 دم غنیمتی -3-3-3

ردازش کردن پبیشتر از اینكه در زمان حال حضور داشته باشد و تجربه کند، در حال  طبیعیذهن انسان در حالت 

ایم ود عادت کردهزمره خمتاسفانه ما در زندگی روها و ... است. ها، برنامه ریزیهایی مانند قضاوت، پردازشاست

ال هستیم. پاسخ و کمتر پذیرای تجربیاتمان در زمان حمدام یا نگران آینده باشیم و یا حسرت گذشته را بخوریم، 

ن موضوع برای برخی زائرین مسیر پیاده روی حاکی از نوعی باز بودن نسبت به تجربه اینجا و اکنونی بود، و ای

میدونید امشب  " در پاسخ به این سوال که ساله از قم 33آقای شد. برای نمونه می توجیحزائرین با توکل و توسل 

 دهد:چنین پاسخ می این "کجا هستید و شام چی میخورید؟

ریم یک باشیم ان شاهلل ب 720شام هرچی که حضرت بده دیگه توکل به خدا، عرضم به خدمتتون االن ستون 
جا بعد یا وکب حضرت معصومه رو در نظر گرفتیم، اگر نشه یكموکب اسكان داشته باشیم برای خواب، البته م

 قبلش

 ین موضوع اوکی هستید که نمیدونید وعده بعدی کجاست؟اخب با -

 وقتی حضرت دعوت کرده همه چیزش با حضرت هست دیگه ما کاری به این چیزهاش نداریم.
 
 

 تعامل مشفقانه -3-4

 سرکوبی -1-4-3
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یا مشكالتش  کند وشناسد، مشكالتی پیدا میرتباط است که انسان خودش را میانسان موجودی ارتباطی است، در ا

ا ابتدا در رهای خاص خودش را دارد چرا که همه زائرین خودشان کند. ارتباط زائرین اربعین ویژگیرا حل می

مالت و حل تعارضات کنند. نحوه تعادانند و در مسیر رسیدن به او با یكدیگر تعامل میرابطه با یک معشوق واحد می

ختالف نظرات اها علی رقم برخیگر مورد بررسی قرار گرفت. های متنوع توسط پژوهشافراد در این مسیر با پرسش

ا نیز سرکوب ر را انكار کنند و بدین ترتیب احساسات طبیعی ناشی از آنکردند آنطبیعی که مشهود بود سعی می

بود که با همراهان  آیا در مسیر موردی"از مشهد در پاسخ به این سوال که  ساله 33آقای کردند. به عنوان مثال  می

 ":یا دیگر زائران به اختالف نظر بر بخورید؟

 نه اصال،  رابطمون عالی
 

 امر به معروف و نهی از منكر -2-4-3

باط انسانی سازنده رتتواند شروع یک اخود می ،تشویق دیگران به انجام کار درست، یا بازداری از انجام کار نادرست

ایی و حل بكنند. در این ها عبور نكنند و بتوانند مساله را شناساز کنار تعارضات و تنش ،تفاوتباشد، اینكه افراد بی

 کند:چنین بازگو می تجربه خود را این از قم ایساله 38خانم خصوص 

نند. شبی کهای زیادی مید و صحبتکاروانی هامون موقع استراحت همش میگن و میخندناالن تو این سفر هم
كی از که ما میخواهیم بخوابیم و صبح زود بیدار شیم. من اول تاسف خوردم بعد ناراحت شدم بعد به ی

واستم تر هستم نخگفتم که چون بحث حق الناس هست شما تذکر بدید. خودم نگفتم چون کوچک نبزرگترهاشو
 شخصیتشون خورد بشه،.

 

 یدن به هدفگذشت برای رس -3-4-3

روی قبل از اینكه خودشان را در ارتباط با یكدیگر ببینند، با امام خودشان همانطور که اشاره شد زائرین مسیر پیاده

ساله از  33آقای  ه عنوان نمونه،اند. البته این موضوع دررفتار همه زائرین مشهود نبود. ولی بارتباط برقرار کرده

 کند:ن میتجربه خود را اینگونه بیا تهران
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و یكسری  من با برادرم که همسفرم هست، توی خونه اختالف نظر داشتیم. باالخره هرکسی اختالف نظر دارد
کنه ول میزنم اون حرفم رو قبآمده ولی اینجا با اینكه من کوچكترم وقتی یک حرفی میکدورت ها پیش می

و کنار رده رابطمون و این اختالف نظر کنم، چون تفاوت کریا اگر اون یک حرفی بزنه من سریع قبول می
 گذاشتیم چون در نهایت هدف یكی است.

 

 افزایش صمیمیت -5-4-3

جالب توجه  ارتباط زائرین با همسفران خود، )چه نسبت فامیلی داشتند یا بطور اتفاقی همسفر شده بودند( هم

داد. ا نشان میشوندگان خودش رمصاحبه کند و این موضوع در روابطبیشتر میصمیمیت افراد را  ،بود، رنج مشترک

 گوید:اینچنین می از اصفهان ایساله 32خانم 

یم که بایدم از اینكه همسرم کنارم هست خیلی خوشحالم، و فوق العاده دوستش دارم با اینكه اختالفاتی دار
 داشته باشیم

 وید:گش در طول مسیر میهمسر ساله ای از مشهد در خصوص رابطه با 25یا خانم 

کم  من خودم چون اولین سفری هست که اومدم و خودم رو کنترل کردم از خودم خیلی راضی هستم، خیلی
 غر زدم یا اگر سختی و مشكلی بود همون موقع نگفتم و صبر کردم بگذره بعد ...

 

 ای به نام هدفکشاننده -3-5

یت، شادی و شود با میزان رضامتصور می اند که نوع اهدافی که فرد برای خودشهای متعددی نشان دادهپژوهش

 (.1992آوری او مرتبط است ) آمز، تاب

 شوق وصال -1-5-3

 ساله از سیرجان 32 یآقایترین اهداف زائرین پیاده اباعبداهلل )ع( بود. به عنوان نمونه  شوق وصال یكی از بزرگ

 گر میگوید:در پاسخ به سواالت مصاحبه

 ارت آقا ابالفضل، حس خیلی خوبیهحس شوقی که دارم میرم به زی

 یعنی میخوای به یک دوست داشتنی برسی؟ -
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م اونجا، دقیقا همون چیزی که شما فرمودی، من فقط دوست دارم این عمودها زودتر تموم شه، و زودتر برس
 خود این باعث میشه انرژی آدم بیشتر بشه. 

 کنی؟خودت رو توی این جمعیت چطوری تعریف می -

که  که بخوام خودمو توی این جمعیت تعریف کنم، من فقط یک زائر ساده و کوچک هستم من چیزی نیستم
 ره که به هدفش برسهکنه و سریعتر میفقط به هدفش فكر می

 
 کند:در پاسخ به همین سوال تجربه خودش را اینطور روایت می ساله از تهران 37آقای 

ه اون مقصد بنت دوست دارند این راه رو بروند و برسند های بداحساساتم یكجوری هست که انگار تک تک سلول
ک تک نهایی. واقعا میشه گفت امام حسین قطب مثبت یک آهن رباست و ما قطب منفی که کشیده میشیم. ت

نه  وهای ما درواقع حرکت میكنند به اون سمت. وقتی این حس رو میبینی نه خستگی متوجه میشی سلول
نهایی که  آدم کمک میكنه که همه خستگی و مشقت رو به جون بخری تا به مقصد درواقع اذیت میشی. اینا به

 کربالست برسی
 

 سازیدخو -2-5-3

" ر چی میدونی؟دتفاوت این سفر با سفرهای دیگه  "کننده: پاسخ به این سوال مصحبهساله از اصفهان در  37آقای 

 چنین پاسخ داد: این

ین سفر، ید توی سفرهای دیگه هدفهای دیگه هم داشته باشه ولی اکنند. حاال شاهمه توی یک صف حرکت می
ه و این باعث شده ک کنند و یک چیز براشون مهمهیک سفری هست که همه به یک سمت و هدف حرکت می

 دارید، برید کنم که هروقت قصد سفر به کربالسفر اربعین واقعا استثنایی بشه، من به دوستانم هم توصیه می
 هست...  کنه که اینجا فقط خودسازیهای دیگه فرق میم برید. کال این برنامه با برنامهولی اربعین ه

 ظهور -3-5-3

ر مسیر پیاده انگیزه بسیاری از زائرین برای شرکت د ،تر و غاییظهور امام زمان )عج( به عنوان یک هدف بزرگ

 روی اربعین بود. به عنوان مثال به دو نمونه زیر دقت کنید:

 :کندچنین بیان می این ساله از کرج 18جوان 
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ولی اگر مزد بخوام  خواداز آقا میخوام این همه داریم و میریم و میایم، نوکری میكنیم، البته که نوکری مزد نمی
 فقط میگم ظهور امام زمان

 :ساله از تهران 33 آقای

ور دارن زحمت دونه، همشون برای ظهاینجا همه افراد چه ایرانی و چه عراقی رو آدم خواهر و برادر خودش می
همینطور  برم و به فكر ظهور هستم وبرند. من هم بین اینها لذت میکشند، همشون یک عشق و لذتی میمی

 به فكر امام حسین
 

 

 مشاهده گری -3-6

 دارد. کردند، اشارهمشاهده صحنه اربعین تجربه میبه هنگام  ،احساساتی که مصاحبه شوندگان به این تم

 بزرگی -1-6-3

گونه  این "د؟رو در چی میدونی تفاوت این سفر با سفرهای دیگه"ساله از قم در پاسخ به این سوال که  23خانم 

 پاسخ داد:

نكه میبینم های دیگه رو توی راه میبینی. همیاینهمه آدم حتی کسانیكه مسلمان نیستند، مسیحی ها و فرقه
 یخرند.همه جا داره. همینكه خیلی ها سختی سفر رو به جون مچقدر قدرت امام حسین باالست که توی دل 

حدودا یک دقیقه به جمعیتی که دور و برتون هست دقت کنید و حسی که درونتون ایجاد  -
 شد رو بهم بگید

بكنند که  اینه که بزرگی امام حسین رو درک میكنم، هرچقدر بخوان تبلیغات من یكی از احساساتی که دارم
سین انقدر حو عزاداری باعث غم میشه، واقعا میفهمم هیچكدوم از اینا موثر نیست. امام  سفر اربعین سخته

 بزرگه که بعد از اینهمه سال هنوز عاشقان میان و سختی سفر رو به جون میخرن
 

ده بط کرضاالن رو  گر چشم شما لنز دوربین بود و از اول سفر تاا"ساله از تهران در پاسخ به این سوال:  37 یآقای

 روایت کرد: این چنین "بودید، دوست داشتید چی رو روایت کنید؟
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ست که میتونم بگم بزرگی و عظمت امام حسین رو روایت میكردم، این حرف امام خمینی که محرم و صفر ا
ین مراسم شرکت ایند و جمع میشوند توی یتونه ببینه که از همه جای دنیا میااسالم را زنده نگه داشته، آدم م

 هانی مذهب شیعه رو نشان میدهجند و این یک قدرت میكن
 

 غرور -2-6-3

یاد و مشتاق زکند. زائرین اربعین وقتی به جمعیت به اعتماد به نفس افراد کمک می ،استحكام پایگاه اجتماعی

ثال عنوان م کنند. بهاحساس غرور میکنند به عنوان یک مسلمان شیعه، زائرین و خدام اباعبداهلل)ع( نگاه می

 کرد و اینیاحساس غرور م شد،گر میوقتی به جمعیت حاضر در پیاده روی اربعین نظاره  ساله از قم 52 یخانم

 کرد:چنین احساسش را روایت می

ه، یعنی یک سال قیام اما حسین را زنده نگه داشت 1400ی و غرور میكنم که اسالم بعد از من احساس سربلند
رای خدا بلومیت امام حسین هست. و اینكه امام حسین تمام دارایی اش را همچین شور و حالی فقط برای مظ

 داد...
 

طور  این" عیت نگاه میكنی چه احساسی داری؟به جموقتی " له از المرد در پاسخ به این سوال کهسا 50آقای  

 پاسخ داد:

ا و اسالم ماین افتخار  من عشق میكنم، من افتخار میكنم به این جمعیتی که دارن میرن به سمت امام حسین.
 ها! این یعنی تنها و خالی نبودن اسالماست. این احساس غروره 

 

 حسرت -3-6-3

الن رو بط کرده گر چشم شما لنز دوربین بود و از اول سفر تا ا"از اصفهان در پاسخ به این سوال  ساله 23اقای 

 روایت کرد: ن گونهای "بودید، دوست داشتید چی رو روایت کنید؟

ر ما خودمون توی مسیر پیاده روی یكسری ها عصا دستشون بود، یكسری ها با ویلچر بودند، به خودم گفتم چطو
 نیومدیم، ولی اینها هرساله دارن میان و حسرت میخورم...

 

 شرمندگی و جبران -4-6-3
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کرد. یدار میبران را در برخی زائرین میل به جب ،دوستی زائرین و خدام پیاده روی اربعینشكوه جمعیت و انسان

ت که میره ازت میخوام یک دقیقه به این جمعی" در پاسخ به این سوال پژوهشگرکهاز تهران  ای ساله 33آقای 

 اسخ داد:طور پ این "نگاه کنی و به خودت هم توجه کنی و ببینی چه احساسی داری و چه فكری میاد توی ذهنت

وب ذب هستم، حس خت میكنند، هم حس خوبی داره هم معمچه ایرانی و چه عراقی به ما خد ،اینجا همه
ره به بقیه دیگران رو آدم میبینه خودش هم دوست دا کردناینكه این اتفاق رو رقم زده، وقتی هم که خدمت 

 یک خدمتی بكنه...
 

 احترام -5-6-3

و میزبانان عراقی  ز زائرینداشتنی و قابل توجه بین زائرین ایرانی، احترام و تكریمی بود که ایكی از مسائل دوست

رزشمند و جذاب بسیار ا ،رسد برای ایرانیان رفتار محترمانهشدند. به نظر میدیدند و به سرعت شیفته آن میمی

 دهد:در این خصوص توضیح می از کرج ای  ساله 18پسر است.  

ن االن که ارند، من همیتوی این سفر لباسهامون رو وقتی رایگان میشورن یعنی این نیست که به ما دینی د
هرکی دوست  میومدم برای غذا کلی ها التماس میكردند و میگفتند توروخدا این نذری ما رو بخور، تورو جون

 داری یک لقمه بردار و من اینو تا به حال در ایران ندیده بودم....
 

استنی بود وخون خیلی مهم و چند تا چیز که توی این سفر برات"ساله از قم در پاسخ به این سوال که  23خانم 

 طور پاسخ داد: این "رو بیان کنید

ه ثروتمندتره های عراقی که هیچی از ما دریغ نمیكنند، هرچیزی که داشته باشند. حاال اونی کهمین خانواده
و مهمان  این احترام غذای بهتری میده و اونی که فقیر تره یک پلوی ساده. هرکی هرچی داشته باشه بنظرم

 .جالبه نوازی
 

 گریخود مشاهده -3-7

 کنند اشاره دارد.خود، در صحنه اربعین تجربه میاین تم به احساساتی که مصاحبه شوندگان به هنگام مشاهده 
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 لذت غم / عشق / -1-7-3

، استه لذت و حال خوبی که منحصربه فرد بوده و جای دیگری تجربه نشدترکیبی از احساسات اصیل انسانی، 

 قم این ازی اساله  23هایی بود که زائرین در وصف احساسات خویش میگفتند، به عنوان مثال خانم یكی از پاسخ

 کرد:می تطور احساسات خود را روای

ن راه جا نداشتم. خب یه چیزی هست یه سرور درونی هست که در ایمن این احساسی که اینجا داشتم هیچ

بال تا شام پای ه که از کرافتحزن هست که آدم یاد اسرایی می قدم برمیدااری ولی خب آمیخته با غم و اندوه و

ری، اینكه داسرور هم هست که توی این مسیر قدم بر می حسپیاده میومدند. واقعا این حزن درونی هست ولی 

 امام حسین دیدتت، طلبیتت. من به شخصه این احساس رو جای دیگه نداشتم.

 یت کردند:چنین روا ساله ای از قم این 27خانم  

لمسش  یک راهی هست که قابل توصیف نیست، خیلی قشنگه باید خودت بیای دونه دونه قدم برداری و خودت

 کنی

 

 شفقت به خود -2-7-3

رحمانه است و درد ای به خود دارند، پرتوقع و سرزنشگر هستند. خودسرزنشگری اغلب بیافرادی که دید خصمانه

گاه دکند باشد. در مقابل افرادی که دیاتر از دردی که خود موقعیت ایجاد میتواند مساوی یا فرناشی از آن می

افراد بعد  ،گیرند. خود مهربانی بر این نكته تكیه دارد کهمهربانی با خود دارند، ارزش خود را نامشروط در نظر می

انسان  ،نگام سختیدر ه ،دیدگاه مشفقانه به خود از اشتباه و شكست نیز مستحق عشق و دریافت محبت هستند.

زائرین پیاده روی (. 2011شفقت و دلبستگی ارتباط تنگاتنگ دارند )گیلبرت،  میكند. پذیرانج ررا نسبت به تجربه 

و خود را در این پیوند دوست داشتنی  کردنداربعین، پیوند امنی با امام حسین )ع( در قلب خود احساس می
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له ای به هنگام مشاهده ضریح حضرت عباس )ع( در انتهای مسیر پیاده روی سا 33یافتند. به عنوان مثال فرد می

من هنوز نفهمیدم احساست چیه، بذار کمكت کنم، به گنبد به نگاه کن و  "گر که در پاسخ به این سوال پژوهش

 اینقدر لیاقتش رو "، گفت: "حالی میشه، همون رو فقط توصیف کنبه خودت توجه کن ببین درونت چه حس و 

 "داشتم تا بطلبه بیام، خداروشكر

ه سمت خودتون باگر لنز دوربین رو برگردونید "گر که ای از ارومیه در پاسخ به این سوال پژوهشساله 39آقای 

 سخ داد:طور پا این "سفر از ابتدا روایت کنی چی میگی؟یعنی امیرخان، حاال اگه بخوای خودت رو توی این 

وست داره که ی خودش خیلی منو دنوبه بهتونم بگم که خدا بغض( فقط اینو میغصه خوردم توی این سفر، )با 

ت شناخت اونی که به اهل بی ی توی هر کشوریه، چون گفتم آرزوی قلبی هر انساناین سفر رو نصیب من کرد

 شانسم که خدا این سفر معنوی رو قسمت من کرده.داره. فقط میتونم بگم خیلی خوش

 ا دوستت داشته و اینو قسمتت کرده چه حسی داری؟از این که میبینی خد -

ر رو از احساس سبكی میكنم، مثل اون انسانس که غرق گناه بود و گناه روی دوشش سنگینی میكرد، این با

 روی دوشش بردارن اینقدر سبک بشه که مثل پرندگان مثل کبوتر که پرواز کنه ...

 نین خود را روایت کرد:چ در پاسخ به همان سوال، این ساله 27یا خانمی 

ه گفتم اگر تمام کاین بود  حسینقبل از اینكه بیان من گفتم الیق این راه نیستم، واقعا عهد و پیمانم با امام 
اوت بود، حس بخشی منو توی این راه قرار بده، واقعا خداییش وقتی اومدم اینجا حالم متفهای منو میگناه
 تو بیای. تونیکنند که در باز هست و هنوز مینظر لطفی دارند می هایی که کردم یککنم با همه گناهمی

 چنین روایت کرد: شونده در پاسخ به سوالی، دیگر زائرین را اینهمین مصاحبه

ه اینجا کنم همه اینهایی ککنم این قدمهایی که برمیداری به ائمه نزدیكتر میشی، احساس میاحساس می
رد تایید مو انتخاب شدند.  هر کسی رو من ندیدم که توی این راه بیاد هستند واقعا یک جور خاص هستند و

 بودن.

 دلگرمی -3-7-3
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ماند. ا انسان مییكی از نیازهای انسان از بدو تولد، نیاز به توجه و دوست داشتنی بودن است که تا پایان عمر ب

ارند بزرگش کنند تا ببینند همواره دوست د گاه نیاز دارند و آن را در هر فرد یا اجتماعی کهها به یک تكیهانسان

روی پیاده تر باشد احساس امنیت بیشتر خواهد بود. زائرینگاه بزرگاحساس امنیت بكنند. هرچقدر این تكیه

های رد و یالوگدکردند. به عنوان مثال به جانب ائمه )س( به خوبی احساس میگاه بزرگ را از این تكیه ،اربعین

 ساله از مشهد توجه کنید: 32وهشگر با یک جوان بدل شده میان پژ

 راحت باش، بذار این اشکها بیان، جلوشون رو نگیر -

 باورکنید عشق! کارها دست خودشونه خودشون دعوت میكنن

 تفاوت این سفر با سفرهای دیگه تو چیه؟ -

ت راحته. زم خیالها بااین حس و حال معنوی که داری، آرامش خاطری که داری با تمام این بلبشو و شلوغی

ز صفر اده انگار گناهات، انگار اصال اصال میگی که خودشون مراقبن اصال حس و حال خوبی بهت دست می

 شروع کردی مثل اینكه از مادر متولد شدی چه سی میده

 اگر بخوای به امام حسین یک جمله بگی چی میگی؟ -

 )اشک( شرمنده ام

 ای محمد؟راحت باش، چرا شرمنده -

 کنهنیستم ولی هرسال منو دعوت می بنده خوبی

کنیکه بنده خوبی نیستی ولی انگار یکی هست که دوستت داره و وقتی به خودت نگاه می -

ده؟ انگار خالف اونی که تصورش رو کنه، این چه حسی بهت میمیخوادت که دعوتت می

 داری ولی براش دوست داشتنی هستی

 کنه.و پناه منه و منو ول نمیکنم، یكی پشتم هست و پشت احساس دلگرمی می



30 
 

 هویت -3-8

ر این گر دپژوهش تواند پیچیدگی و غنای آن را کاهش دهد.هویت یک مفهوم گسترده است که هر تعریفی می

 پژوهش سعی کرده است تا ابعاد فردی و جمعی هویت را با سواالت بازپاسخ و هدفمند مشخص نماید.

 ای از دریاقطره 1-8-3

کنی چی  وی این جمعیت تعریفاگر خودت رو بخوای ت"گر که ئرین در پاسخ به این سوال پژوهشبسیاری از زا

 کند:طور بیان می ساله ای از اسالمشهر این 33گفتند: قطره ای از اقیانوس یا دریا. به عنوان مثال جوان  "میگی؟

 قطره ای از دریا

 یعنی چی قطره ای از دریا؟ -

 طره هستمقهمه آدم دارند میروند، این سیل جمعیت که دارند میروند من یک خب اینم یک دریاست دیگه، این

 یعنی یک ناچیز؟ منظورت اینه؟ -

 ارهدزنند، هرکسی یک نقشی ناچیز نه، یكی که با بقیه همراه شده دارند یک اتفاق رو رقم می -

 اینجا حست به خودت چیه؟ -

  از خودم یک مقدار راضی ترم. -

 

 خانواده جهانی -2-8-3

ه آن متعلق بخود را  ،شود که فرد با ضمیر مابه آن شناسه ای از قلمروی حیات اجتماعی اطالق می ،ویت جمعیه

بیان زائرین  در نظر و "ما"شود. این که در رابطه با دیگران تعریف می "خود"داند. یک قسمتی از و منتسب می

 زیر آورده شده است: برخی از این اشارات دروان مثال جایگاه ویژه ای داشت. به عن

 :"میكنید؟ انبوه جمعیت چجوری تعریفخودتون رو توی این "ی از قم در پاسخ به این سوال که ساله ا 37خانم 
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شیعیان، اون  هیچی نیستیم. تعریفی نداریم. همه با هم قشنگیم، همه ما با اون حضورمون توی اربعین و تجمع

ین. ی من یک چیز شخصی و درونی هست بین من و امام حسهابزرگیش، اون جهانی بودنش قشنگ هست. قدم

 ولی وقتی هممون توی این مسیر میریم اونوقت هست که زیبایی جلوه میكنه.

 

 طور تعریف کرد: ساله از تهران در پاسخ به همین سوال این 50آقای 

ر رو نمیشناسیم ولی همدیگ انگار همه اینا خواهر و برادرهای ما هستند، همه از اقوام ما هستند، داریم میریم

 ولی یک خانواده هستیم داریم میریم.

 

 کرد:روایت می این چنینساله ای  18جوان 

اطر ترشحات خب قبل این سفر هممون گناهكار بودیم، مثال من توی سن بلوغ و اینا هستم و ممكنه گناهام بخ

ولی وقتی  تحریک بشم به اقتضای سنم. هورمونی بیشتر باشه، مثال شاید یک پیرزن ببینم فكر کنم قشنگه و

ا به تن چسبیده هآدم میاد داخل راه کربال همه ناموس و خواهر و برادرش هستن. االنم که بارون اومده و لباس 

 ولی باز آدم تحریک نمیشه انگار که مادر و خواهر خودشه...

 

 

 بحث  -4

 

 ،با استفاده از روش تحیل پدیدارشناسانه ،جزئی تم بیست ویکالب هفت تم کلی و  در قهای این پژوهش یافته

در مسیر پیاده روی نجف تا کربال استخراج شده است.  ،زائر ایرانی اربعین 22عمیق با های تفسیری از مصاحبه

در ادامه به تشریح و  ی جزئی وجود دارد،هاهای کلی و تممطالعه حاضر ارتباط مشخصی بین تمضمن اینكه در 

 خواهیم پرداخت. ،شناسیبا ادبیات علمی پژوهشی موجود در روانها مقایسه آن
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 انگیزه شرکت در پیاده روی -4-1

های بیرونی و درونی و که محرک در تم اول به انگیزه زائرین از شرکت در پیاده روی اربعین پرداخته شد. این

را از سطح عدم انگیزش تا انگیزش بیرونی انگیزش اند. تعامل آنها با یكدیگر چه سهمی در انگیزه زائرین ایفا کرده

. شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که (2000اند )ویگفیلد و اکلز، و سرانجام انگیزش درونی در نظر گرفته

انگیزه بیرونی را فعال کرده و زائر اربعین صرفا  ،عامل تلوزیون و یا تعریف زائران دیگر، بعنوان یک محرک بیرونی

توان به های مصاحبه شوندگان میدر پاسخ ،بیرونی وارد مراسم پیاده روی شده است. ولی با کمی تامل با انگیزه

عنوان محرک بیرونی، گرایشات عمیق زائرین را فعال و آنها را ه تلوزیون و تعریف دیگران ب ،این نتیجه رسید که

دیگه توی تلوزیون و یا تعریف » :کردبیان میای اینطور دهنشرکت کن ،به عنوان نمونه روانه این سفر کرده است.

دیدم واقعا وجود داشت، این شد که تصمیم گرفتم بیام. سال اول هم که دوستان میدیدم، اون عشقی که من می

وقتی دوستان و تلوزیون رو »کرد: طور بیان می از شرکت کنندگان این یا فرد دیگری «اومدیم گرفتار آقا شدیم...

برخی زائرین هم که بار اول بطور اتفاقی یا تحت تاثیر تبلیغات «. خوردم که چرا نمیتونم من برممیدیدم حسرت می

انگیزه بیرونی تبدیل  ،پس از تجربه پیاده روی ،رسیدظر مینی به این سفر وارد شده بودند، به نهای بیروو محرک

درصد  80-70ما سال اول »کرد: بیان می این گونهبه انگیزه درونی شده بود، به عنوان مثال خانمی از اصفهان 

اش توی دهان ی شیرینی که مزهمیوهشاید بطور اتفاقی توی این مسیر قرار گرفتیم ولی از سنوات بعد مثل 

گیره، دقیقا این روز این لحظه و این مكان همون حالت رو برامون تداعی ره سراغش رو میمونه، هرجا آدم میمی

( انگیزش بیرونی را مجموعه رفتارهایی 1999ریان و دسی )یند، توجیح علمی این فرآدر «. کرد که بیایم اینجایم

اکنون به سطح دانند که در اصل تحت تاثیر عوامل برانگیزاننده کامال بیرونی هستند، اما درونی شده و هممی

ی و تحریک بیرونی )نوازنی، توان گفت تاثیر متقابل انگیزش درونمی ،لحاظ اجتماعیه بو اند.خودتنظیمی رسیده

زائرین عمدتا  ،دهد این است کههای این پژوهش نشان میآنچه یافته( منجر به انتخاب زائرین شده است. 1388

)چهره به چهره یا یا از طریق تبلیغات و یا از طریق عشق و محبت به اهل بیت )ع( به عنوان یک انگیزش درونی 

 اند. وارد این مسیر شده ،نی که در نهایت درونی شدهبه عنوان یک گرایش بیرو تلزیونی(
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ی ارتباط انگیزش درون ،( نشان داده است1991؛ کامپفر، 1391ها )قاسم و حسین چاری، گونه که پژوهش همان

 ،نیز سفر التآوری زائرین در مواجهه با مشكآوری روانشناختی دارد. میزان تابمستقیم و غیرمستقیمی با تاب

 .شوندكته است که اکثر زائرین اربعین با انگیزش درونی وارد مسیر میموید این ن

 رنجی که تبدیل به لذت شد  -4-2

مورد بررسی قرار داده است،  ،تم دوم از این لحاظ حائز اهمیت است که نحوه مواجهه زائرین با مشكالت این سفر را

های سفر همه ساله این تعداد ود مصائب و سختیکه چطور با وج ،انی به دنبال داشتهگنكته ای که شاید تعجب هم

توانند خود را با مصائب چگونه زائرین ایرانی می شوند.)ع( میباعبداهلل ا مرقدروانه  ،بصورت پیادهدر اربعین  زائر

سفر، مشهود بود،  های این پژوهش در خصوص رنج ای که در یافتهترین نكتهشاید مهم این سفر سازگار کنند؟

ساله ای از شیراز که در حین بارندگی از او مصاحبه  28به عنوان نمونه جوان بود.  حرکتتوام با  ،ذیرشنوعی پ

شد، در پاسخ به این سوال که با سختی راه، گرما و سرما، زمین گل آلود، ترافیک و ... چجوری کنار میاید، می

بخری، من پام درد گرفته، دکتر رفتم و  نوجه خوای توی این راه بیای باید همه چیز رو بخب وقتی می» گفت: 

-پذیرش به معنای گشودگی داوطلبانه، انعطاف «.مریض شدم ولی عشق یكی دیگه بود که توی این راه بهش برسم

ست. پذیرش با تحمل و تسلیم شدن متفاوت ظه زندگیهای لحظه به لحمندانه نسبت به تجربهپذیر و غیرقضاوت

. به گفته شوندای که مستقیما تجربه میگونه های اینجا و اکنونی است همانجربهاست، پذیرش درآغوش گرفتن ت

 های درونی مشخص شده افراد به همراه پذیرش رنج( فعالیت معطوف به اهداف و ارزش2006هیز و همكاران )

شان داده است که تحقیقات ن پذیری روانشناختی بیانجامد.تواند به انبساط ظرفیت و انعطافمی )رنج روانشناختی(

پذیری روانشناختی پذیری روانشناختی با سازگاری بهتر همراه است، و نیز محققان دریافتند که عدم انعطافانعطاف

(. بنابراین باتوجه به نقش 2006با اضطراب، افسردگی، ترس، عملكرد پایین و وسواس همراه است )هایس و لوما، 

پذیری احتماال سازگاری زائرین اربعین دالیل زیربنایی برای افزایش انعطافپذیری روانشناختی در سازگاری، انعطاف

موج  هایدرمانپذیری روانشناختی که به ها برای تبیین انعطافروانشناختی آنها دارد. یكی از جدیدترین نظریه
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د بر نوعی ( است. این رویكر2006منجر شده است، نظریه هیز و همكاران )هایس و لوما،  سوم یا نسل جدید

کند، شبیه چیزی که زائرین اربعین در مسیر سازی رفتاری بواسطه تعهد به ارزشها تاکید میپذیرش و فعال

دهند، آنها رفتارشان)پیاده روی( را منطبق با ارزشهای درونی ) عشق به امام حسین( تنظیم روی انجام میپیاده

هستند. توجه  پذیرا ،و نسبت به تجربه آنها در لحظه حالپذیرند های پیش رو را میکنند و ابهامات و رنجمی

تقویت  نیز پذیری روانشناختی را، انعطافهای رفتار متعهدانهیندآگاهانه به حال و فرآیند پذیرش، عالوه بر فرآ

 (.1397کند ) پوراکبران و همكاران، می

در پذیرش رنج سفر در مسیر پیاده روی  های جزئی که در این پژوهش به آن اشاره شد واز طرف دیگر، یكی از تم

های آینده در خصوص اسكان و است. به این معنی که زائر فارغ از نگرانی "نیمتیدم غ"کند اربعین نقش ایفا می

معنوی و درونی خویش های حضور دائم در زمان حال دارد و نسبت به تجربههای گذشته، اطعام، و همچنین دغدغه

)بهوشیاری( در سالهای  13این موضوع با نام ذهن آگاهیهای مسیر آگاه است. ا و شیرینیهحین مواجهه با تلخی

گوید که انسان برای آرامش و دور به ما می آگاهیذهناخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. 

ای عمیق و واقع گرایانه رابطه ،ها الزم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگیها و اضطرابکردن نگرانی

روزهای زندگی سه قسم است: روزی که گذشته »فرمایند: امام صادق )ع( در این باره می(. 2012پیت،  )برقرار کند

ها در آن هستند که باید آن ای که فقط آرزویش هست و روزی که اکنون انسانآید و آیندهو دیگر به دست نمی

آگاهی ممكن است ذهن ،دهندهای اخیر نشان میضمنا  پژوهش  .14«افی از آن ببرندی کرا مغنتم شمارند و بهره

(، 2015آوری افزایش پیدا کند )باجاج، در پاسخ به استرس را کاهش دهد و در نتیجه تاب ،ای اجتنابیسبک مقابله

 ج. آوری و عدم اجتناب از رنچیزی که احتماال در بین زائرین اربعین وجود دارد یعنی تاب

                                                           
13 mindfulness 

 (22 صفحه العقول، تحف) « أمَله ه  فَیَنبَغی إن یَغتَنموه  وَ غَدا  إنّما هُوَ فی أیدیهماالیّام ثاَلثةٌ فَیوٌم مَضی ال یُدر ک وَ یوٌم النّاسُ فی » 14
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الگوبرداری  رنج سفر اربعین را برای زائرین تسهیل کرده بود نقش این پژوهش، دو موضوع دیگری که طبق نتایج

می آید. به گفته  بخش مهمی از آنچه فرد یاد می گیرد، از طریق تقلید یا الگوبرداری به دستو مدیریت زمان بود. 

یامدهای رفتار سرمشق پ ،یادگیری انسان از راه مشاهده نوعا  ی، آلبرت بندورا، یكی از نظریه پردازان یادگیری اجتماع

ار می گیرد، می و از آن جا که انسان به طور دایم در معرض تجارب گوناگون الگوبرداری قر یا الگو حاصل می شود

وبرداری ه به الگتوان چنین نتیجه گرفت که غالب اصول و قواعدی که رفتار انسان را هدایت می کنند، از چیزی شبی

ه کارآمدی کنند که بکند افراد به الگوهایی توجه میچنین بندروا عنوان می، همانتزاعی به وجود می آیند

احساس  ،هاییهمانندسازی با چنین الگو (، طبیعتا  1386به نقل از آقایوسفی و همكاران،  1998مشهورند)هونگ، 

روی های پیادهزائرین با طی این مسیر، خاطره و داللت( 1396زاده )دهد. به گفته رضویارزشمندی به افراد می

 کنند.آلود اهل بیت بازمانده از حادثه عاشورا را احیا میطوالنی و رنج

های خودتنظیمی که در زائرین به هنگام مواجهه با مشكالت مسیر مشهود بود، مدیریت زمان در یكی از مولفه

آن را در ذهن  ،(رنج رنج )کوتاه کردن زمان دانستنموقتی زائرین با . بسیاری از باشدمیکاهش یا رهایی از رنج 

اتفاقا اینجا راحت تر از خونه  »: چنین گفت این از تهران ایساله 33آقای  . به عنوان مثالکردندخود مدیریت می

هم  هست چون سختی میكشه حتی آدم برای خوابش زودتر خوابش میبره. حاال چیزایی هم که میگید یک وقتی

نباشه فقط تحمل و صبر میكنیم. چون میدونم بهش میرسم چیز مهمی نیست. حاال یک سختی کوتاه مدتی هست 

چیز خاصی نیست که حاال ده دقیقه یا یک ربع یا یک روز یا کل سفر رو درنظر بگیریم تموم میشه و میره. یعنی 

به این مردم را  داشتند و به مشكالت دنیاهی طهار )س( چنین نگاروایات مختلف نیز ائمه ادر «. نشه تحملش کرد

آن، مانند  در دنیایی که گرفتاری»فرمایند: اند. به عنوان مثال امیرالمونین )ع( در روایتی میتوصیه نموده موضوع

 15«میگذرد شكیبا باش ،های پریشان شبخواب

 

                                                           
 (29ح ،348ص ،40ج( بیروت-ط)بحاراألنوار–622 امالی )صدوق( ص). فَصَبْرا  عَلَى دُنْیَا تَمُرُّ ب لَأْوَائ هَا کَلَیْلَةٍ ب أَحْلَام هَا تَنْسَل خ 15
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 : مدل مفهومی برای مدیریت رنج )برگرفته از الگوی اربعینی(1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعامل مشفقانه -4-3

ارتباط زائر با همسفران و دیگر زائرین یا  ت زائرین در طول سفر پرداخته است،تم سوم به نحوه مدیریت ارتباطا

 16ترین گردهمایی جهانبه عنوان بزرگ که اربعین برخوردی داشته است.خادمینی که در طول مسیر با ایشان 

ای است برای تعامالت  ، فضای ویژههای متفاوت استها و فرهنگبا ملیت ،لیونی شیعیانهمه ساله شاهد حضور می

تواند به افراد قانون نمی مواقع در بسیاری ازخاطر ازدحام زیاد جمعیت، ه پیچیده انسانی. خصوصا در این سفر که ب

توان می . از این حیثآیندمشكالت فائق  یگدیگر بر یاریو با  باال زدهها را کمک کند، و زائرین ناچارند خود آستین

                                                           
16 https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/one-of-the-worlds-biggest-and-most-dangerous-pilgrimages-is-

underway-9882702.html 

 سازگاری

 پذیرش و عمل

 متعهدانه

یمتیغندم  

(ذهن آکاهی)   

 الگوبرداری

 مدیریت زمان

 تاب آوری

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/one-of-the-worlds-biggest-and-most-dangerous-pilgrimages-is-underway-9882702.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/one-of-the-worlds-biggest-and-most-dangerous-pilgrimages-is-underway-9882702.html


37 
 

از اهمیت  ،نحوه مدریت ارتباطات در سفر اربعین لذاجایگزین قانون شده است.  تاحد زیادی ،گفت ارتباطات انسانی

 ای برخوردار است. ویژه

 و خویشتن رانروی دیگ اثراتی برد با رفتار خود چه نبدان د ونبه تعارضات بین فردی حساس باش افراد کهزمانی

ارتباط با سایر  در د. با این حال برخی منكر هرگونه تنش یا تعارضیند بهتر خود را مدیریت کننتوان، میدنمی گذار

مایان نگرفت خالف این موضوع گر قرار میسنجی پژوهششدند که وقتی مورد واقعیتزائرین و همسفران می

 ی نادیده بگیرند. به نحو ناخودآگاه ،داشتند این تعارضات را توان گفت تعداد کمی از زائرین تمایلمی پسشد، می

زایش پیدا اف مسیر، برخی زائرین با همسفران خود در طول صمیمیت ،های پژوهش نشان دادیافته ،از سوی دیگر

م پتانسیل الز وتواند باعث زمینه می ،در اشكال فرهنگی متفاوت ،رنج به عنوان تجربه مشترک انسانیکرده است. 

( در 1396زاده )همانطور که رضوی .(1970برای تغییر و کنش فردی و اجتماعی شود )وبر به نقل از بومر، 

تر شدن نگررنج مشترک همسفران، کمر ،که ای که بر روی زائرین اربعین انجام گرفته نشان داده استمطالعه

های جوان مسفران که برخی از آنها زوجنقش به سزایی در ایجاد صمیمیت ه ،تعلقات مادی و هدف نهایی زیارت

خب »کرد: یان میباین گونه  ساله ای از تهران بود، 37که آقای  شوندگانیكی از مصاحبه مثال کرد.بودند ایفا می

یكنیم بخاطر اون حال معنوی که توی فرد ایجاد میشه کمک میكنه، درواقع یه همدلی هست که به هم کمک م

( در 1397) در این خصوص طباطبایی و همكاران .«نیم تا بتونیم به مسیر ادامه بدیماگر مشكلی باشه حلش میك

ی و موفقیت مندگرایی به معنای محوریت دانستن اموال و دارایی برای کسب رضایتای نشان دادند مادیمطالعه

  شناسی دارد.و خویشتن صمیمیتدر زندگی، رابطه معكوسی با 

شوندگان تعارضات برخی مصاحبه های جزئی این تم است.دیگر از تمهدف یكی برای رسیدن به گذشت و بخشش 

چون »گفت کردند، به عنوان مثال یكی از زائرین میو اختالف نظرهای بین فردی را با گذشت و فداکاری حل می

م کنی اصال مال خودت نیستی راحت میشه اختالف نظراتو حل کرد اینكه آداین یک سفری هست که فكر می

 «.فداکاری کنه و حق خودش رو نادیده بگیره و به حق دیگران توجه داشته باشه که واقعا توی سفر خیلی مهمه
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راستا است. یكی از متغیرهایی که اثر مثبت شگرفی بر سازگاری به صورت عام این موضوع با ادبیات پژوهشی هم

بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده  های اخیر توجهو سازگاری اجتماعی به صورت خاص دارد و در سال

کند که گذشت عنصر بسیار ( بیان می2018اختر و بارلو ) .(1398، زاده و همكارانقاسمباشد ) می 17است، گذشت

 پس از تعارضات است. ،ترین فرآیندها در بازیابی روابط بین فردیچنین از مهممهمی در ارتقاء سالمت فرد و هم

اینكه چطور  میان زائرین باال است و در توجیح در ،نشان داده شده است شفقت به خودهفتم  تم همانطور که در

که افراد حس مهربانی را در خود درونی  توان چنین گفت زمانیزائرین در سفر اربعین گذشت بیشتر دارند می

آمیز و مهربانانه رویكرد محبت ،ها وجود داردبرای تمامی رفتارهای مقابل و متقابلی که نسبت به آن ،کنندمی

( 2017( و ایرونز و الد )2010(، تیرچ )1398) زاده و همكارانقاسم هایاین بخش با یافته خواهند داشت. یافته

  همسو است. 

با امربه معروف  دهد برخی از زائرین تمایل داشتند تعارضات بین فردی را در طول سفرهای این تم نشان مییافته

 بكار گرفته ،ودخاگر در بافت محترمانه و اثربخش  امربه معروف و نهی از منكرمنكر به نحوی حل کنند.  و نهی از

فا کند، برخی فردی و اجتماعی اینقش به سزایی در سازگاری  ،یک عامل ابرازگری موفق به عنوان تواندمی ،شود

کنند در مقایسه با موثری برای دیگران ابراز میاند افرادی که حاالت هیجانی خود را به گونه ها نشان دادهپژوهش

فقیت بیشتری از مو ،های خود را ندارند، در کنارآمدن با رنجافرادی که مهارت و توانایی ابراز مناسب هیجان

 (.2012ران، دهند ) ولد و همكامیتری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان برخوردارند و سازگاری مناسب

 

 

 

                                                           
17 Forgiveness 
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 مفهمی برای مدیریت ارتباطات ) برگرفته از الگوی اربعینی ( : مدل2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 کشاننده ای به نام هدف -4-4

سفر عنوان شد، پذیرش رنج و هایی برای سازگاری زائرین اربعین با مصائب و مدیریت مولفههای گذشته در تم 

در زمینه مواجهه با رنج و تعارضات بین فردی بود. های مشترک مولفه یكی از ،هااهداف و ارزش طبقعمل کردن 

پذیری و همچنین رسد پذیرش و عمل معطوف به اهداف و ارزشهای مشخص، انعطافبا این حال به نظر می

(. 1397گویند )پوراکبران و همكاران، می "انداز آیندهچشم"تری است که به آن نیازمند انگیزه قوی ،سازگاری

برای رسیدن به اهداف و  ،های فردانداز زمان، به تالشمبتنی بر چشم ،طرح نظریه خود ( با1999زیمباردو )

 یدهندهآینده نشان اندازچشم تاثیرگذار باشد. ،تواند بر پیشرفت افراداشاره نموده است که می ،امتیازهایی در آینده

، 2008 و بوید، تعهدها است )زیمباردو نیز عمل بهریزی در زندگی و تأمل درباره پیامدهای هر رفتار و برنامه

عامل مهمی در  چنینهم .(1395، لو، به نقل از محمدی، دانش، و تقی2008میلفونت، آندرید، بیلو، و پزوا، 

انداز آینده، نسبت به افراد همتای خود که هاست. افرادی با چشماثربخشی اقدامات روانی و سازگاری با ناخوشی

 بخشودگی

 معنویت گرایی

 اهداف سازگاری

 ابرازگری

 

 شادکامی
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ترند، خشنودترند، کمتر کنند. آنان خوشحالبهتر عمل می ،های روانشناختیدر سازگاریاندازی ندارند، چشم

افسرده هستند، اعتماد به نفس بیشتری دارند و دارای توانایی، الهام یا انگیزش هستند و اهداف خود را با کوشش 

 (. 2010کنند )رایان، دنبال می

شتن هدف دا ،آوریهای تابیكی از مولفه( 1998کواتسورث)( و ماستن و 2000التر، سیسچتی، و بكر)به گفته 

ن مطالعه در ای ،خودسازی، شوق وصال و ظهور امام زمان )عج( سه عنصر سازنده اهداف زائریندر زندگی است. 

ها ها و ارزشتر باشد انگیزه بیشتری برای حرکت در مسیر تعهدتر و جامعبزرگتر، درونیبودند. هدف هرچقدر 

نجر به لذت بیشتر ملذا اهداف درونی بود،  ،ی اهداف زائرین از این سفرعمده ؛نتایج این پژوهش نشان داد .دهدمی

اد هرگاه د( نیز نشان 1386( و جوکار )1999. نتایج پژوهش شلدون و ایوت )های مسیر شده بودا وجود سختیب

مفهوم (2016به گفته سلیگكن )شود. شادکامی بیشتر در فرد ایجاد می ،اهداف فرد، شخصی و خودجوش باشند

گی خوب(؛ ج( های مثبت )زندگی بانشاط(؛ ب( تعهد )زندگی درگیرانه یا زندشادکامی در سه مولفه: الف( هیجان

  شود.تعریف میمعناداری)زندگی با معنا( 

 مشاهده گری -4-5

را در اختیار پژوهشگر قرار دهد زشمند به عنوان ابزاری معتبر داده های ار، ادعای زیادی داردکه می تواند ،مشاهده

اطالعاتی  گان،شوندگری مصاحبهی مشاهده(، در این پژوهش سعی شد از تجربه1393)سلیمی و همكاران، 

گر سعی کرد با پرسیدن گری با دیدن  منفعالنه تفاوت دارد، لذا برای این منظور پژوهشگردآوری شود. مشاهده

تر از آنچه در این رویداد شوندگان را به سمت مشاهده و توصیف دقیقمصاحبه ،های هدفمند و باز پاسخسوال

کردند سوق دهد. به عنوان مثال یكی از سواالتی که در این خصوص پرسیده شد این بود: دیدند و تجربه میمی

اشتید چه چیزی اگر چشمان شما لنز دوربین بودند و از ابتدای سفر تا کنون رار ضبط کرده بودند، االن دوست د»

کنی چه چیزی مشاهده میكنی همین االن وقتی به اطرافت نگاه می» : ی دیگرمثال دریا « را برای ما روایت کنید؟

 «و چه احساسی داری؟
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ندگان تحت شودهی و خدمات میزبانان عراقی بود که در روایات مصاحبهسرویس ،یكی از مشاهدات مشترک زائرین

ر هر مصاحبه، باتوجه به شدت فراوانی این تم جزئی و تكرار آن د کرد.تجلی می "انداحترامی که میگذر"عنوان 

 پاسخ هیجانی در بین زائرین ایرانی است. ،بخشو لذت یک مساله مهم "احترام و رفتار محترمانه"توان گفت می

 رفتار ابراز داشتند نوعی حسرت، شرمندگی و میل به جبران بود. که نسبت به این 

ی و شكوه اباعبداهلل ، بزرگکردندن اربعین وقتی به جمعیت زیاد و مشتاق زائرین و خدام اباعبداهلل)ع( نگاه میزائری

-آله ایدهگرایش بکردند. به عنوان یک مسلمان شیعه احساس غرور می کرد و الحسین )ع( در نظرشان تجلی می

ودک انسان تمایل (. ک1984)کوهات،  شودان متولد میهای اجتماعی از بدو تولد با انسسازی منابع قدرت و پایگاه

ر بزرگسالی نیز احساس امنیت کند. د ،ای آرمانی بزرگ کند تا در سایه این بزرگدارد والدین خود را تا اندازه

بی و ز رج، به نقل ا1997ی در مدیریت مشكالت روحی دارد )دالكلد و تامبس، ، نقش بسزایحمایت اجتماعی

 اشد.تواند منبع احساس غرور و آرامش بمی ،(، لذا یک پایگاه امن و قدرتمند1390نی، هاشمی شیخ شبا

 خودمشاهده گری -4-6

هنگام توصیف خود در  ،ای و درونی زائرینگذاری شده است به تجربه لحظهگری ناممشاده تم ششم که با نام خود

چرخاند و خودش را روایت می به سمت خوددوربین را لنز  ،که زائر پردازد. یعنی زمانیروی اربعین میمسیر پیاده

در نهایت منجر به نوعی احساس رهایی ولذت در  ،ترکیبی از هیجانات مختلف ینتایج نشان داد تجربهکند. می

روش بنیادین فهم  ،هیجاناتآمده است،  ،طور که در اکثر متون مبین تنظیم هیجانی شود. همانزائرین می

شود و چه باعث رنجشان. ه باعث لذت آنها میچخواهند، خواهند و چه نمیگویند چه میفراد میدنیاست، آنها به ا

(. افرادی که توانایی شناسایی و 2009کنند تا مطابق اهدافشان زندگی کنند )ماستورونو، آنها افراد را تحریک می

اری خواهند شد ) فینک و همكاران، تجربه هیجانات اصیل خود را ندارند به احتمال بیشتری دچار مشكالت سازگ

( غم و گریه ی اصیل گرچه دردناک است، یادآورفقدان و ظرفیت عشق 2016به گفته جان فردریكسون ). (2017

به ما دست میدهد. وقتی فرد احساس  اصیل  ،احساس آرامش و سبک تر شدن ،ورزی ما است، پس از گریه اصیل
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ع میپوشاند، سیستم سمپاتیک تشدید می شود، اما وقتی که دفاع ها افت با دفا ،خود را پس می زند و روی آن را

افزایش می یابد.  ،و فعالیت پاراسمپاتیک یافتهکاهش  ،گریه سر می دهد، این فعالیت سمپاتیک فردمیكنند و 

کاهش میابد، بیمار گریه میكند و دهانش بزاق بیشتری ترشح میكند. گریه اصیل  ،تنفس وسرعت ضربان قلب

 .(2009؛ فوجل، 2006ورمون های سمی را از بدن بیرون می ریزد و فرد را آرام میكند )والتر، ه

که به نوع رابطه  اهمیت این تم از این جهت استاحساس شفقت به خود است.  ،های جزئی این مطالعهتمیكی از 

کننده کیفیت ا خود، تعیینع رابطه فرد بزائرین با خودشان پرداخته. مطالعات بسیاری نشان داده است که نو

؛ برون، پارگ و 2017زندگی، بهزیستی روانی و کیفیت روابط بین فردی و اجتماعی است )موریس و پاتورچی، 

. در این خصوص امیرالمومنین علی )ع( (2011، وان و همكاران؛ 2019؛ هاسكینگ و همكاران، 2016گورین، 

، در جان خود احساس بزرگواری بكند ، مخالفت با واری بكندخود احساس کرامت و بزرگآنكه در »فرموده است: 

ی که رابطه خوبی با خود ندارند امام هادی )ع( در نقطه مقابل افرادو  18«حیوانی برای او آسان است شهوات

( شفقت به خود یعنی 2007. به گفته نف )19«اگر کسی در نزد خود خوار شود از شر او ایمن مباش »فرمایند:می

 ،بودن و همراه شدن با رنج خود، تجربه حس مراقبت و مهربانی نسبت به خود، بدون قضاوت و سرزنشگشوده 

برای شفقت به خود عنوان کرده  وی سه مولفه های خود.ها و شكستکفایتیهمراه با درک و فهم نسبت به بی

 آگاهی.(ذهن3زوا و ( تجربه مشترک بشری در برابر ان2( خودمهربانی در برابر خودسرزنشگری، 1است: 

روی اربعین هر سه مولفه را شامل تجربه زائرین پیادههای دوم و سوم و پنجم، های این پژوهش در تمبرطبق یافته 

کردند و از اینكه با و خداوند به خود مشاهده میاهل بیت زائرین اربعین  خود را در آینه شفقت و لطف . شودمی

 به این علت، و کردهشتند در این سفر طلبیده شده بودند، خود را ارزشمند تلقی وجود گناهان و اشتباهاتی که دا

احساس  ،کندکه بصورت نامشروط آنها را دوست دارد و از آنها مراقبت میدانند خود را در پیوند با کسی می که

                                                           
 ( 1293، ص .  441نهج البالغه فیض ، حكمت ) من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته 18

 14، حدیث .  512تحف العقول با ترجمه ، ص  19
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قای سطح سالمت خودارزشمندی موجب ارت گویدامنیت و دلگرمی داشتند. همانطور که ادبیات پژوهشی به ما می

ه هعمومی، خودتنظیمی، منبع انگیزش، کاهش افسردگی و اصالح رفتار اجتماعی، چگونگی درست و مناسب مواج

ی زندگی بوده که در سطوح مختلف زندگی فردی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی شدن با حوادث و وقایع روزمره

منشاء تمام انحرافات  (.  از طرفی1391زکی، به نقل از  2004سامرز، ، 2002کند) کروکر، اثرات خود را نمایان می

آسیب دیدن احساس پیوند و دلبستگی دوران  ،های جسمیرفتاری و مشكالت روحی و روانی و برخی از بیماری

به تكرار رفتارهای نادرست خود ادامه شود فرد در بزرگسالی با تحقیر خود و خودسرزنشی که باعث می ،اولیه است

-م خوددید را نافعال و سیستتواند سیستم تهمی ،، شفقت به خود در بزرگسالی(1398وغی و همكاران، دهد )فر

 (.2005بخشی را فعال کند )گیلبرت و ایرون، آرام

 

 

 : مدل مفهومی برای خودتنظیمی )برگرفته از الگوی اربعینی(3شكل 
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 هویت -4-7

شود و هویت را نامیده می 20اشاره دارد که خود ارتباطی "خود"قسمتی از  آخرین تم این پژوهش با نام هویت به

گر با طرح درواقع پژوهش (.2011)راجرز،  بیندبه صورتی غیر قابل اجتناب در وضعیت ترکیب شده با دیگران می

فهم جنبه  به دنبال« گویید؟اگر بخواهید خودتان را در این انبوه جمعیت تعریف کنید، چه می» این سوال که 

ای در مقابل بسیاری از زائرین در تعریف خود در انبوه جمعیت اربعین، خود را قطره فردی و اجتماعی هویت بود.

گیری هویت را ها با یكدیگر در شكلو محیط و تعامل آن "خود"کردند که این امر نقش فعال دریا توصیف می

 (.2009دهد ) ارجیت و کریلمن، نشان می

دگی اشاره ل تامل دیگری که نتایج این پژوهش به آن اشاره کرده است، به نوعی هویت خانواقابو پاسخ جذاب 

ه عوامل متعددی تعیین نسبت میان نوجوان یا جوان با اعضای خانواده دانست، ک ،تواندارد. هویت خانودگی را می

م اعضای خانواده ، تبادل عاطفی و تفاهدر ایجاد تقویت هویت خانوادگی نقش دارند از جمله مقبولیت، تكریم منزلت

پذیرش رنج و  روی اربعین ورسد پا نهادن در مسیر پیادهدرواقع به نظر می(. 1374به ویژه با والدین )شرفی، 

ن بزرگواران آها و مصائب خانواده امام حسین )ع( و همدلی با های آن از سوی زائرین، احیا کننده سختیچالش

نجربه سال م 1300اینک پس از گذشته بیش از به نوعی همانندسازی منجر شده و هم همدلی اصیلی که، است

چون والدینی هم ،ای که در راس آن امام و اهل بیت اوشكل گیری یک خانواده بزرگ بدون مرز شده است. خانواده

ر با تفاهم ول مسیکنند و اعضای جوان آن که در طمقبول که پذیرای شخصیت زائرین هستند و آنها را تكریم می

 طفی با والدین خود هستند.او تسامح با یكدیگر درحال تبادالت ع

 

 

 

                                                           
20 Relational Self 
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 گیرینتیجه -5

های کلی و جزئی به دست آمده در این پژوهش وجود دارد که ماحصل ساختار روایتی از ارتباطی درونی بین تم

نتایج این پژوهش  است. 1398ن سال روی اربعیهای انجام شده و تجربه مشترک زائرین پیادهدر مصاحبه ،"خود"

ترین گردهمایی جهان های انسانی در پدیدآیی بزرگمند و درونی به انگیزهتوان از منظری کامال نظامنشان داد می

کلی که در توان در قالب یک الگوی های جزئی و کلی با یكدیگر را مینگریست و آن را تبیین نمود. دینامیک تم

منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد بندی کرد. شود، مفهومرد منتهی مینهایت به سازگاری ف

سازی را همراه با رفاه اجتماعی، ضمن رعایت حقایق به نحوی است که حداکثر خویشتن ،یطارتباط بین خود و مح

نیست. سازگاری یعنی سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت  ؛خارجی امكان پذیر می سازد، بدین ترتیب

اجتماعی تعقیب نماید  و ه چارچوب های فرهنگیهای خود را با توجه بخت این حقیقت که هر فرد باید هدفشنا

، بلكه ی رضایت از شرایط جدید نیست(. این سازگاری و کنار آمدن لزوما به معن1385)راجرز ، به نقل از فرید، 

از حد مورد انتظار  و اگر این سازگاری ،ستبه مطلوب ها و نیازها ا تا رسیدنهدف ایجاد تعادل و توازن حداقلی 

تواند به خمودگی رفتاری ، عدم رضایت و ناخشنودی وبه تبع آن پرخاشگری در محیط زندگی منجر فراتر رود می

و درون  ( سازگاری انسان را در دو جنبه می داند: سازگاری انسان با خویش1381نقل از علی پور )به  وینزمن شود.

و سازگاری انسان با دیگران و پیرامون. این دو محیط درونی و بیرونی در حقیقت دو روی یک سكه اند و با هم 

ما انسان را به حقیقت در رنج ». همانطور که خداوند در قرآن کریم فرموده: روابطی بسیار پیچیده و نزدیک دارند

هاست و طبیعتا برای انسانی که در ه سرشار از محدودیتکنیم کما در دنیایی زندگی می 21«و مشقّت آفریدیم

یم بیاموزیم که چطور با ابهامات، رواقع ما وظیفه دارو دمقیاس نامحدود آفریده شده، رنج به دنبال خواهد داشت. 

 د.ها در مسیر رسیدن به اهدافمان خللی بوجود نیآورنها و مشكالت دنیا به نحوی سازگار شویم که این رنجناکامی

 

                                                           
 (4)بلد،  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ نْسَانَ ف ی کَبَدٍ  21
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 گرپی نوشت پژوهش -6

وسی بین توان به آن اشاره کرد این است که  تفاوت محسگر ضبط شده و میای که حین مشاهدات پژوهشنكته

دن به زیارت، روی نجف تا کربال و رفتار ایشان در شهر کربال و پس از رسیرفتار برخی زائرین در مسیر پیاده

ای این مطالعه هد در یک فرصت مناسب بررسی شود، ولی باتوجه به یافتهتوانشد. البته این موضوع میمشاهده می

ضات فردی رسید افرادی که احساسات خود را هنگام مواجهه با رنج مسیر و تعارنظر میبه و ادبیات پژوهشی 

 شد.شان کمتر میکردند، در انتهای سفر گذشت و صمیمیترا تحمل میسرکوب، یا بجای پذیرش، آن

ن استفاده آفراوانی کلمات خاصی که زائرین هنگام مصاحبه از گران دور نماند ری که از نظر پژوهشنكته دیگ

رتبه از کلمه م 51و  "سختی و رنج"مرتبه از کلمه  38شوندگان در مجموع کردند، بود. به عنوان مثال مصاحبهمی

ب اینكه . جالاندصحبت کرده "حزن" مرتبه در خصوص 7و  "لذت"مرتبه در مورد  17استفاده نمودند، و  "عشق"

 ت.بیشتر مواقع بالفاصله بعد از صحبت از رنج و سختی و در همان جمله، واژه  لذت یا عشق آمده اس

عمدتا از « رداشتنی تو این سفر نام ببچندتا چیز خوب و دوست»گران که زائرین در پاسخ به این سوال پژوهش

ای که لخوردهرسانی دیده بودند و زائرین سااده های عراقی هنگام خدمتهایی که از کودکان کوچک و خانوصحنه

مرتبه  20مده آآوردند به طوری که طبق نتایج به دست با محنت پا به این مسیر گذاشته بودند صحبت به میان می

 رسان صحبت شد.های خدمتدر خصوص کودکان و خانواده
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 پیشنهادها -7

 شود:ن پژوهش در سه حوزه زیر ارائه میای حاصل از نتایج پیشنهادهای

 الف( آموزشی/ تربیتی

قابلیت مدلسازی  ،در علوم تربیتی بهره گرفت.  الگوی ارتباطی و خودمدیریتی اربعینپژوهش  ایننتایج توان از می

 تربیتی در سنین مختلف را باتوجه به مقتضیات و نیازهای هر سن دارد.

ن با استفاده از تواخ داده است، میرهای اخیر در کشور و غیرطبیعی که در سالباتوجه به سوانح و بالیای طبیعی 

 کنند. رسانیهایی را سازماندهی کرد که در مواقع اضطرار خدمتها و تشكلمدل مفهومی این پژوهش، گروه

ارتقاء ظرفیت  ،ای قرار داردهای ظالمانه اقتصادی در وضعیت ویژههای اخیر به دلیل تحریمکشور ایران در سال

قالب به آن رهبر معظم ان هایآوری و سازگاری( و تقویت روحیه جهادی که بارها در سخنرانیروانشناختی )تاب

 تواند راهگشا باشد.د شده، بر پایه مدل اربعینی این پژوهش، میتاکی

 ب( پژوهشی

تا عالوه بر دقت  تر قرار دادسی دقیقموارد یافت شده در این پژوهش را مورد بررتوان در سفرهای آتی اربعین  می

 پذیری بیشتری نیز داشته باشندقابلیت تعمیم ،باال

های آزمایشی تواند زمینه را برای پژوهشمی ،سازی و بررسی دقیق کمیهای این پژوهش با قابلیت فرضیهیافته

 بعدی فراهم کند.

 ایج( درمانی/ مداخله

دارند، و  نقش راهبردی در بهبودی از مشكالت روحی و روانیپژوهش،  های حاصل از نتایج اینبرخی از مولفه

ییر، از این توان با شناسایی دقیق مسیر تغ، لذا میروان هستندبینی کننده سالمت پیش ،نه پژوهشییطبق پیش

 الگو در اثربخشی مداخالت بالینی به صورت فردی یا گروهی استفاده نمود.
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ARBAIN03_011.html 
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 پیوست -9

آورده  سمتقاین در  ای است که در این پژوهش انجام شده و ه عنوان نمونهمصاحبه 22مصاحبه زیر یكی از 

 :شده است

 

 خب میگی چند سالته؟ شغلت چیه؟ تحصیالتت؟

 کارمند هستم –دیپلمه  –سالمه  32من 

 بسالمتی

هستیم مجدد روز آخر جمعیت خیلی بیشتر شده یه آقایی نشستن داره خستگی  828عمود  ما

 درمیاره. از کدوم شهر تشریف میارین؟

 مشهد

 !بسالمتی ؟مشهد

 چی شد که تصمیم گرفتید شرکت کنید توی پیاده روی؟

 عشق اباعبداهلل دیگه هر ساله خودش ما رو دعوت میكنه.

 االن بار چندمه که میاین؟

 ر چهارمهبا

 بار اول یادته کی بود؟ 

 بله

 چی شد که اومدی؟ 

 .سال پیش بود6مون ما رو دعوت کردن تجربه داشتن بار اول دوستان

 خب چی شد که دعوت اونها رو لبیک گفتی؟
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حاال حقیقتش اصال قصد اومدن نداشتم اون زمان داعش و اینها بود حاال نه بخاطر اون کال   دو روز قبل از اینكه 

نا پرواز داشتن به نجف دوستان بعد به من گفتن که یک نفر کنسل کرده اگر تو میای بیا دیگه به دلم افتاد اومدم او

 دیگه الحمدهلل مرخصی هم جور شد بدون هیچ دردسری اومدم.

 بار بعدش اومدی؟3بار بعدش 4چی شد دوباره 

 (کندبغض می )مصاحبه شونده

 راحت راحت باش راحتِ

 نمیشه کرد. خداییش کاریش 

 بزار راحت بیان این اشکها جلوشون و نگیر

 .باور کنید عشق کارها دست خودشونه خودشون دعوت میكنن ) گریه( 

 بهم میگی این اشکها االن برای چی داره میاد؟ چه احساسی داری که این اشکها میاد؟

 یه اورت نمیشه هر سال پیش میاد مثالم . لیاقت ندارم ولی سال دیگه دعوتم کنه بیام . بهستشرمنده اباعبداهلل 

سالی کاری پیش میاد میگم نه نه نه . باالخره خودش دعوت میكنه بازم هرجور شده باز میام . سه سال پشت 

 قصد اومدن ندارم ولی جور میشه. خداروشكر. ،م خود به خود جور میشه داره میامهسر

 یعنی این اشکها اشک شرمندگیه؟ خداروشکر، 

 ام. ه اباعبداهللآره شرمند

یه سوال: اگر چشمای تو لنز دوربین بود و از اول سفری که اومدی امسال همه چی و ضبط کرده بود ، 

 ؟االن چی و دوست داشتی روایت کنی برای ما کدوم قسمتش و روایت میکردی

ارن پذیرایی همه جاش قشنگه جایی دیگش قشنگ تر باشه نه همش قشنگه . این زیبایی با این عشق و عالقه د

میكنن . خودشون چیزی ندارن بخورن میان اینجا پذیرایی میكنن از مهموناشان. دیگه نهایت هیچی نداشته باشن 

 .یک ظرف آب میارن آب میدن . خدا خیرشون بده
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اگر این دوربین و بچرخونی به سمت خودت از اول سفر تا االن اگر این دوربین تو رو میگرفت اون وقت 

 کردی؟ اسم کوچیکت چیه؟چی روایت می

 محمد  

 یعنی اگر این دوربین به سمت محمد بود اون وقت چی روایت میکردی؟  

اینجا فقط باید بیای ببینی چیزی نیست توضیح دادنی نیست بخوام بگم چیش قشنگه چیش قشنگ نیست باید 

 بیان اینجا یک بار تجربه کنی تا ببینی چه خبره واقعا.

 بخوای تجربه تو بگی به دیگران؟  تو چی تجربه کردی اگر

نمیدونم یک حال و هوایی یک حس خاصی داره میگم خود به خود کشیده میشه به این سمت دوست داری هر 

 سال بیای هی هرسال بیای.

خب حاال بزار برا اینکه یه ذره کمکت کنم من یکی دو دقیقه سکوت میکنم تو یه ذره دور و برت و نگاه 

ن همزمان به خودت هم توجه کن ببین چه احساسی درونت داری یا چه فکری اینا کن جمعیت و نگاه ک

 رو واسه من بگو. باشه؟ یکم نگاه کن و به خودتم توجه کن.

 )سكوت(

 هر وقت دوست داشتی بگو

 احساس خودتم نگاه کن وقتی داری توجه میکنی.

ز پیاده رویه اینا برای چه کاری این کار و رو 3کیلومتر  80شما ببینی برای چه کاری مثال چند کیلومتر پیاده 

 میكنن نه پولی توشه نه چیز مادی توشه.

 این به تو چه حسی میده؟
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همی تو دلت چی میگذره. فباید یكی بیاد تجربه کنه تا ب ،قابل وصف نیست بخوای بگی چه حسی. میگم دلیه

دیگه. امام حسین و شهادت و دید این خداییش وقتی حضرت زینب میگه ما رایت اال جمیال  یعنی همین االن 

 روزاست.روزا میدید که میگفتش چیزی جز... به خاطر این 

 خب بزار اینجوری یه ذره تقسیم بندی کنیم. حس خوبه یا بده؟

 خیلی عالیه

 خیلی خوبه

 م.احساس سبكی میكن

 این حس و قبال جایی تجربه کردی؟

 حقیقتش نه

 یا شبیه اینو مثالً؟

 پیاده روی این حس دست میده  نه فقط تو همین

 تفاوت این سفر با سفرهای دیگه، تو چیه؟

این حس حال معنوی که داری آرامش خاطری که داری با تمام این بلبشوش و شلوغی ها بازم خیالت راحته اصال 

ع انگار میگی که اصال خودشون مراقبن اصال حس و حال خوبی بهت دست میده انگار گناهات اصال از صفر شرو

 کردی مثل اینكه از مادر متولد شدی چه حسی میده.

 یه حس آرامش؟

 .خیلی حس آرامش خوبی میده

یعنی من اینجوری متوجه شدم ببین درست میگم ؟ میگی که انگار از صفر شروع کردم یعنی انگار اون 

 آدم هست و اینا از بین میره و آدم سبک میشه؟ آره؟ کارهایاحساس گناهایی که به خاطر 

 ره همچین حسی دست میده.آ
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 بعد با این سختی راه، نمیدونم گرمای زیاد، شلوغی اینا با اینا چجوری کنار میای؟

واین جور  ،نمیدونم اگه نباشه که چنین حالتی نشون نمیده که ،قشنگی مسیر به همینه اگه قرار باشه خنک باشه

رند نه جای درست وحسابی نداره نه چیزیی واقعا خودشو نشون بده پاهای تاول زده توی هوای گرم راه میافتن می

 باید نشون بده یه چیزهایی

 یعنی اگر پای آدم تاول نزنه قبول نمیشه

چرا قبول میشه ارادت رو میخواد نشون بده اینجا اگه مسیر خوش آب وهوا باشه همه میتونن بیان وبرن میخواد 

 را پذیرفته اومدهنشون بده طرف گرما وسرما براش مهم نیست وتمام اینها 

احتماال زندگی خودت با االن خیلی فرق میکنه وهرچیزی  وزندگی خودت چجوریه؟ گفتی کارمندی 

 50اینجا خوب پذیرایی میکنند ولی یه ساعتی اگه تشنت بشه باید ، بخوای فراهم هست تا حدودی

گر یه چیزی  دیر توی زندگی خودت هم ا ؟اینارو چجوری مدیریت میکنی ،عمود بری جلو وآب بخوری

 ؟برسه یا اصال نرسه همین جوری اوکی هستی

 نه اینقدر نه 

 ؟اینجا چی  

اینجا اره میگم که همون حس خاصه هست نمیدونم عشق به ابا عبداهلل چی هست که خود به خود همه چی رو 

چ چی  یه نظر گفتم ساعت آبی  نخوردیم نه آبی نه چایی نه هی 4-3جور میكنه همین امروز با دوستان ما نزدیک 

که دورا ن اباعبداهلل حسین روز عاشورا میرفتند میجنگیدن دوسه ر.ز نه آبی خورده بودند نه غذا تازه میفهمیم 

چی کشیده بودند تازه ما جلوی کولر نشسته بودیم وجامون خنک بود اونا توی آفتاب  اگه بتونی درک کنی این 

 یچ چی نیستشچیزهارو بعد آسون میشه در برابر اونها ه

  ؟واقعا سختی میکشی یاد اونا می افتی

 واقعا یادشون می افتم
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 ؟اینجا باکی اومدید 

 من با دوتا از اقوام وخانمم 

 ؟یعنی چند نفر تقریبا 

 شش نفر

 ؟توی راه با اینها اخیالف نظر وچیزی هم داشتید

 نه چون این سفر جایی نیست که نه الحمداهلل

 ؟ود رابطه اتبا زائر های عراقی چطور ب

واقعا خوبن وفوق العاده با التماس ازت پذیرایی میكنند آدم شرمند اینا میشه که میخوان به زور ازت پذیرایی اینا 

 بكنن هیچ جای دنیا این جور نیست

 ایرانی ها چی

 ندالحمد اهلل ایرانی ها که مهمان نوازند چه اینجا چه ایران موکب هم زدند واقعا با جون دل تالش میكن

اینجا اگه بخوای جا پیدا کنی جا نباشه یا غذا نباشه آیا اختالفی برخردی با بقیه زائر ها پیدا بکنی چکار 

 میکنی چجوری حلش میکنی 

 تا االن که الحمد اهلل پیش نیومده ماشااهلل اینقدر فراوانی هستش که 

میاد کال این مدلی توی شهرتون مشهد که هستی همین جوری هستی هیچ وقت ناراحتی به وجود ن

 ؟هستی

 اره همینجوریم آرومم

 ؟وقتی به انبوه جمعیت نگاه میکنی چه حسی داری

 البته احساس غرور میكنم که شیعه روز به روز  داره متحد تر میشه ماشا اهلل عشاق امام حسین هم بیشتر میشه

 ؟خودت رو اگر بخوای بین این جمعیت تعریف کنی چی میگی 



59 
 

 ا وقتی خدوم روبا خلوص دربین این جمعیت نگاه میكنم قطره ای در برابر دریا واقعاقطره دربرابر دری

 یه چند تا چیز خوب ودوست داشتنی توی این سفر رونام میبری برام 

این بچه هارو که میبینم تو کوچیكی میان اینجا به پدر مادراشون کمک میكنند یا توی این پیاده روی بچه ها 

 سیر یا طرف معلول با عصا خیلی برام قشنگ بود خیلیپیرمرد پیر زن توی م

 ؟اگر بخوای به امام حسین یک جمله بگی چی میگیسوال آخر، 

 )گریه(شرمنده ام 

 ؟چرا شرمنده ای محمد !راحت باش

 بنده ی خوبی نیستم ولی هرساله منودعوت میكنه

ه دوستت داره ومیخوادت وقتی به خودت نگاه میکنی بنده ی خوبی نیستی ولی انگار یه کسی هست ک

 ؟این چه حسی میده ،که دعوتت میکنه

 انگار خالف اونی که تصورش رو داری ولی براش دوست داشتنی هستی 

 احساس دلگرمی میكنم یكی پشتم هست و پشت وپناه منه و منو ول نمیكنه

 مرسی محمد دعا کن منو  ،حس خیلی خوبیه

به نظرم نمیدونم   ،قع میتونم بگم دیفنس خیلی نداشتدر وا هاش بود،یی تو پاسخصداقت خیلی باال

تلنگر  یه بود ومنتطر موبیالیزانگار همه دیفنس ها از بین رفته بود یا اینکه احساس ها خیلی  ولی چرا

 ش رو حس کنم.احساس غم ودرد دادمیتونستمو پاسخ می خیلی سواالتی که ازش میکردم .بود

 

 

  


