
 
 
 
 
 

کتاب  معرفی 
 1دکتر محمد رضا فخر روحانی

روی اربعین: تأمالت جامعه شناختی، به  پیاده
کوشش محسن حسام مظاهری )اصفهان: آرما، 

 .ریال 300،000قیمت ص،  247ش(  1397

کتته  کتتردن نتتوعی از تجربتته دینتتی استتت  یتارت  ز
در همتتتتته ادیتتتتتان، ختتتتتواه الهتتتتتی و ختتتتتواه  تقریبتتتتتاً 

یتارت  دارد. از ایتنساختگی، وجود  رو، اهتداف ز
کتته زائتتر بتته دنبتتا ل آن استتت در تبیتتین، و هتتدفی 

ثیرات ایتتتن عمتتتل و تجربتتته دینتتتی کارکردهتتتا و تتتتأ
یارت( هم متنتوع و هتم متکثتر استت. از آن جتا  )ز

یتتارت اربعتتین تنهتتا بتترای  کتته در متتذه  شتتیعه ز
گتتذر تتتاریخ از بتتر پتتا متتی حضتترت امتتام حستتین  ستتازی  ویژگتتی هویت شتتود، ایتتن مراستتم در 

کتتتتته یعه برختتتتوردار بتتتتتوده استتتتت. جتتتتتدا از تأبخشتتتتتی بتتتترای شتتتتت و هویتتتتت  کیتتتتدات فراوانتتتتتی 
یتتارت حضتترت امتتام حستتین در برختتی از  در بتتاره استتتحباب )قریتت  بتته وجتتوب( بتترای ز

کتته ازروا یتتارت اربعتتین وجتتوه دیگتتری هتتم دارد  آن جملتته آداب روز  یتتات شتتیعه وجتتود دارد، ز
 .اربعین است

گتر ایتن عمتل  اجرای هر عمل دینی معموالً  با یتک ستری مناستک و شتعائر همتراه استت. ا
                                                   

 (Abumahdi1061@gmail.com) استادیار دانشگاه قم. 1
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تتتری  دینتتی از دایتتره وجتتوب شتترعی بیتترون بتتوده و مستتتح  تلقتتی شتتود، از آزادی عمتتل بتتیش
کنندگان آن ب تری  رخوردار بوده و به دلیل سهولت در اجرا، از اقبال همگانی بیشبرای اجرا 

که بتا شترایط خاصتی برخوردار می بترای افتراد مستتطیع واجت  تلقتی  گردد. به جز حی تمتع 
یتتارات مستتتح  بتتوده و تقریبتتاً  متتی . از ستتوی پتتذیر هستتتند در هتتر زمتتانی امکان شتتود، ستتایر ز

کفاره ندارددیگر، انجام ندادن یک عمل مستح ، مانند ز  .یارت، توبیخ، مجازات و 

غیتتر منعطتتف  هرچقتتدر مناستتک اولیتته واجتت  و تتتابع مقتتررات و آدابتتی ختتاص و غالبتتاً 
گان برختتوردار کننتتدتتتری بتترای اجرا هستتتند، مناستتک ثانویتته و مستتتح  از آزادی عمتتل بیش

که اقبال مردمی برای انجام دادن مناستک ثانویته و مستتح  هستند. شاید از این  رو است 
بته خود این مناسک ثانویه و مستح  هم دارای اعمال و اذکاری هستتند تر است. ال بیش

بنتتدی شتتوند. اطعتتام  االجتترا و یتتا اختیتتاری طبقتته تواننتتد بتته صتتورت الزم کتته در درون ختتود می
کتتردن مجتتالس و موک کتتردن زائتت هتتای اختیتتاری و نمتتادین  هتتا از جملتته جنبتته ران و یتتا برپتتا 

که مر  .ها است اسم اربعین هم یکی از آنمراسم حسینی است 

کتاب مورد بررسی به جنبهعنوان و موض ده روی در مراستم اربعتین هایی از پیتا وع اصلی 
کشتکولی آشتفته و  مربوط می که  در هتم و بترهم شود و از این رو از این حسن برخوردار است 

کشکول کتابوار بودن و غیر نیست.  کته های دینی آفتتی  متخصصانه بودن برخی از  استت 
کتتاب هتای علمتی یتک پدیتده  شتود و محققتان جتدی جنبته ی دیتده میهتای دینت در اغل  

کتاب خار  می از دایره مخاطبان و مشتریان حرفهدینی را  کتتاب بته بررستی سازد.  ای  ایتن 
که در ای می اجتماعی پدیده های متأخر است.  تاریخ شعائر حسینی از سنخ پدیده پردازد 

یی برختتوردار رفتتتن از فضتتیلت بتتاال یتتارتی حتترم مطهتتر حستتینیچنتتد پیتتاده بتته ستتفر زهر
ز زمتتتتان شتتتتیخ مرتضتتتتی انصتتتتاری و ا روی دستتتتته جمعتتتتی ظتتتتاهراً  استتتتت، امتتتتا ستتتتنت پیتتتتاده

که از علمای برجسته ایرانی در حوزه علمیه نجف اشرف بودنتد میرزا حسین نوری طبرسی 
کته پیتاده گفت  علمتا و مراجتع  تکتارتتر و در اصتل اب روی اربعتین بتیش باب شد. شاید بتوان 

االصل مقیم نجف بوده استت و بعتدها بته دلیتل موقعیتت جغرافیتایی دو  ب رگ تقلید ایرانی
کربال به عنوان سنتی عراقی )و نه ضرورتاً  یارتی نجف و  عربی ]در مقابل غیر عربتی یتا  شهر ز

کوچتک بعتدها ایتتن پیتاده .ایرانتی[( شتناخته شتده استتت تتتر بته عاشتورا هتتم  روی در ابعتادی 
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 .تسری داده شده است

شناستانه  جامعته اندازی های مربوط به آن را از چشم کتاب مورد بحث این پدیده و یافته
 کند. و در هفت فصل بررسی می

تشیع پسا صتدام و پایتان ستندرم حسترت جغرافیتای مقتدس در »تحت عنوان  فصل اول
بتتته « رحمتتتانیجبتتتار »بتتته قلتتتم آقتتتای  «در فتتتراقای  شتتتیعه بتتته مبابتتته جامعتتته تشتتتیع: جامعتتته

یتتتابی شتتتیعه در بیتتترون از مرزهتتتای جغرافیتتتای سیاستتتی عتتتراق و نگتتتاه نوستتتتالژیک و  هویتتتت
ین دیدگاه با فروریختن دیوارهای حتزب بعتث . انگرد می جویانه به حرم حسینی هویت

عراق و حاکمیت صدام به نقطه پایان رسید. همین احستاس حسترت مقتدس ختود عامتل 
 .بخشی برای شیعه بوده است هویت

بتته قلتتم  «ها از منظتری اجتمتتاعی ها و ندانستتته اربعتین: دانستتته»تحتتت عنتتوان  فصهل دوم
یتتتر بتتته ابعتتتاد پتتتژوای دینتتتی اربعتتتین در جلتتت  توجتتته غیتتتر شتتتیعیان و غ «مهتتتدی ستتتلیمانیه»

بخشتتی و پیامتتدهای  کته چگونتته راهریمتتایی اربعتین هویتتت مستلمانان بتته آن پرداختتته و این
و در مکتتانی معتتین و در مستتیر و بتته ستتوی هتتدفی  گتترد هتتم آمتتدن شتتیعیان در ایتتامی ختتاص

 .مقدس را به دنیا اعالم می دارد

بتته طتتور  «احمتتد شتتکرچی»نوشتتته آقتتای  «می بانتتان اربعتتین»عنتتوان  ، تحتتتفصههل سههوم
کتتربال»ختتاص بتته روستتتایی بتته نتتام  پرداختتته، بتته « اوالد مستتلم در منطقتته مستتی  در اطتتراف 

کته چگونته شتیدایی شتی یاز تکتریم زائتران اربعتین اشتاره متهتایی  جنبه عی بته حضترت کنتد 
گذاردن به زائران آن حضرت امام حسین یافتته استت. ایتن تجلتی  به صورت احترام 

کم کدورت رنگ برخورد به  گاه فراموشی عمدی اختالفات و  های ناشتی از جنتگ  تر شدن و 
تحمیلی در زمان صدام منجر شده است. البته، خطترات بتالقوه دیگتری هتم ممکتن استت 

که مقاله مورد بحث به آنب  .کند ها هم اشاره می ه وجود بیاید 

 «دن امتتر قدستتیاز نهتتادی شتتدن آیتتین اربعتتین تتتا عرفتتی شتت»ن دارای عنتتوا ،فصههل چهههارم
بتاره امکتان و یتن فصتل تحتذیر و هشتدارهایی جتدی دردر ا «رضا پویافرمحمد»است. آقای 

 .نندگان یادآور می شودروند تهی شدن مراسم اربعین از محتوای دینی آن را به خوا
یتار: بررستی شتای»، تحتت عنتوان فصل پهنم  ای دربتاره  عات رستانهحتاد واقعیتت ژان بودر
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ای و  ها و ترفنتتدهای رستتانه بتته جنبتته« محستتن امتتین»بتته قلتتم آقتتای  «روی اربعتتین آیتتین پیتتاده
یتتارت اربعتتین  کتته چگونتته رستتانه پتتردازد و نشتتان می متتیتبلیغتتاتی متترتبط بتتا پدیتتده ز هتتا  دهتتد 

کوچک ها را بسی ب رگ توانند واقعیت یم نتد. از تر از حتد واقعتی آن جلتوه ده تر و یا به غایت 
 .گذارند ها بر ذهن و نگرش مخاطبان تآثیرات مببت و منفی می سانهرو ر این

یتتارت  دعتتوت شتتده»، دارای عنتتوان «زاده نتتدا رضتتوی»، بتته قلتتم ختتانم فصههل ششهه  ام بتته ز
ی رنی است. در این فصل تحلیلتی از « ائران پیاده ایرانی در عراقسته زآلود: ادرای و تجربه ز

انداز برختتی زائتتران ایرانتتی  ضتتور در مراستتم اربعتتین از چشتتماعتقتتادی ح_  های عتتاطفی جنبتته
 .پردازد کننده در این مراسم می شرکت

روی  هتتا در پیتتاده ایرانتتی: رشتتد تصتتاعدی آمتتار ایرانی اربعتتین»دارای عنتتوان  فصههل هفههت ،
گردآورنتتده همتتین مجموعتته، آقتتای  «ل و پیامتتدهااربعتتین: دالیتت  محستتن حستتام»بتته قلتتم 

آور از ایتتن متار از رشتتد فزاینتده و البتته تحیتراستت. ایتن مقالته تحلیلتتی مبتنتی بتر آ «مظتاهری
که یکی از شعائر مستح  ز  .است یارتی حضرت امام حسینپدیده پسا صدامی بوده 

کتتاب، چنتد نکتته شایستته توجته استت. ای کیتد بتر هتا عبتارت هستتند از تأ ندر سرتاستر 
یتتارت حضتترت امتتام حستت_  جنبتته دینتتی دن . خطتتر سیاستتی جلتتوه داینهتتویتی مراستتم ز

یتتارت اربعتتین و جدا ستتازی عمتتدی آن از اصتتالت واالی دینتتی آن و تبعتتات بتتیش از حتتد ز
گرفته تا تأ ناخوشایند آن از نگرش های آن بر مناسبات سیاسی ایتران  ثیرگذاریهای مردمی 

کتتردن ایتن مراستتم اساستتاً و ستایر  دینتی بتته نفتتع برختتی جریانتتات  و اصتتالتاً  کشتتورها، مصتتادره 
هتتتتویتی -اعتقتتتتادی-دن ستتتتواد دینتتتتیمتتتتوقتی و زودگتتتتذر سیاستتتتی و نیتتتتز ضتتتترورت بتتتتاال بتتتتر

کم کنندگان در این راه شرکت ه نکتاتی شتیعی در جهتان از جملت نظیتر دینتی و غالبتاً  پیمایی 
که در سطور و ما بین کتتاب ی است  کوتتاه ستخن آن افتت میالسطور  کته، شترط اصتلی  شتود. 

کتته در ورای آن  بتترای انتفتتاع از هتتر پدیتتده دینتتی، داشتتتن نگتتاه عقالیتتی بتته اعتقتتاداتی استتت 
 .شعائر مستتر هستند

 


