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 1397ش)  247ص ،قیمت  300،000ریال.

ز یتارت کتتردن نتتوعی از تجربتته دینتتی استتت کتته
ً
تقریب ت تتا در هم ت تته ادی ت تتان ،خ ت تتواه اله ت تتی و خ ت تتواه
ساختگی ،وجود دارد .از ایتنرو ،اهتداف ز یتارت
و هتتدفی کتته زائتتر بتته دنبتتال آن استتت در تبیتتین،
کارکرده تتا و ت تتأثیرات ای تتن عم تتل و تجرب تته دین تتی
(زیارت) هم متنتوع و هتم متکثتر استت .از آنجتا
کتته در متتذه

شتتیعه ز یتتارت اربعتتین تنهتتا بتترای

حضتترت امتتام حستتین

بتتر پتتا متتیشتتود ،ایتتن مراستتم در گتتذر تتتاریخ از ویژگتتی هویتستتازی

و هو یت تتتبخشت تتی بت تترای شتت تیعه برخت تتوردار بت تتوده است تتت .جت تتدا از تأ کیت تتدات فراوانت تتی کت تته
در بتتاره استتتحباب (قر ی ت

بتته وجتتوب) بتترای ز یتتارت حضتترت امتتام حستتین

در برختتی از

روا یتتات شتتیعه وجتتود دارد ،ز یتتارت اربعتتین وجتتوه دیگتتری هتتم دارد کتته از آن جملتته آداب روز
اربعین است.
ً
اجرای هر عمل دینی معموال با یتک ستری مناستک و شتعائر همتراه استت .ا گتر ایتن عمتل
 .1استادیار دانشگاه قم ()Abumahdi1061@gmail.com

دینتتی از دایتتره وجتتوب شتترعی بیتترون بتتوده و مستتتح

تلقتتی شتتود ،از آزادی عمتتل بتتیشتتتری

برای اجرا کنندگان آن ب رخوردار بوده و به دلیل سهولت در اجرا ،از اقبال همگانی بیشتری
تلقتی

برخوردار میگردد .به جز حی تمتع که بتا شترایط خاصتی بترای افتراد مستتطیع واجت
ً
متتیشتتود ،ستتایر ز یتتارات مستتتح بتتوده و تقریبتتا در هتتر زمتتانی امکانپتتذیر هستتتند .از ستتوی
دیگر ،انجام ندادن یک عمل مستح
هرچقتتدر مناستتک اولیتته واج ت
هستتتند ،مناستتک ثانو یتته و مستتتح

 ،مانند ز یارت ،توبیخ ،مجازات و کفاره ندارد.

ً
و تتتابع مقتتررات و آدابتتی ختتاص و غالبتتا غیتتر منعطتتف
از آزادی عمتتل بیشتتتری بتترای اجرا کننتتدگان برختتوردار

هستند .شاید از این رو است که اقبال مردمی برای انجام دادن مناستک ثانو یته و مستتح
بیشتر است .ال بته خود این مناسک ثانویه و مستح

هم دارای اعمال و اذکاری هستتند

کتته در درون ختتود میتواننتتد بتته صتتورت الزماالجتترا و یتتا اختیتتاری طبقتتهبنتتدی شتتوند .اطعتتام
کتتردن زائ تران و یتتا بر پتتا کتتردن مجتتالس و موک هتتا از جملتته جنبتتههتتای اختیتتاری و نمتتادین
مراسم حسینی است که مراسم اربعین هم یکی از آنها است.

عنوان و موضوع اصلی کتاب مورد بررسی به جنبههایی از پیتاده روی در مراستم اربعتین
مربوط می شود و از این رو از این حسن برخوردار است که کشتکولی آشتفته و در هتم و بترهم
نیست .کشکولوار بودن و غیرمتخصصانه بودن برخی از کتابهای دینی آفتتی استت کته
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در اغل

کتتابهتای دینتی دیتده میشتود و محققتان جتدی جنبتههتای علمتی یتک پدیتده

دینی را از دایره مخاطبان و مشتریان حرفهای کتاب خار میسازد .ایتن کتتاب بته بررستی
اجتماعی پدیدهای میپردازد که در تاریخ شعائر حسینی از سنخ پدیدههای متأخر است.
رفتتتن از فضتتیلت بتتاالیی برختتوردار

هرچنتتد پیتتاده بتته ستتفر ز یتتارتی حتترم مطهتتر حستتینی
ً
استتتت ،امتتتا ست تتنت پیتتتادهروی دستتتته جمعتتتی ظتتتاهرا از زمتتتان شتتتیخ مرتضتتتی انصتتتاری و
میرزا حسین نوری طبرسی که از علمای برجسته ایرانی در حوزه علمیه نجف اشرف بودنتد
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باب شد .شاید بتوان گفت کته پیتادهروی اربعتین بتیشتتر و در اصتل ابتکتار علمتا و مراجتع
ب رگ تقلید ایرانی االصل مقیم نجف بوده استت و بعتدها بته دلیتل موقعیتت جغرافیتایی دو
ً
شهر زیارتی نجف و کربال به عنوان سنتی عراقی (و نه ضرورتا عربی [در مقابل غیر عر بتی یتا
ایرانتی]) شتناخته شتده استتت .بعتدها ایتتن پیتادهروی در ابعتادی کوچتکتتتر بته عاشتورا هتتم

تسری داده شده است.

کتاب مورد بحث این پدیده و یافتههای مربوط به آن را از چشماندازی جامعتهشناستانه
و در هفت فصل بررسی می کند.
فصل اول تحت عنوان « تشیع پسا صتدام و پایتان ستندرم حسترت جغرافیتای مقتدس در
تش تتیع :جامع تته ش تتیعه ب تته مباب تته جامع تتهای در ف تتراق» ب تته قل تتم آق تتای «جب تتار رحم تتانی» ب تته
هو ی تتت ی تتابی ش تتیعه در بی تترون از مرزه تتای جغرافی تتای سیاستتی عتتراق و نگتتاه نوستتتالژیک و
هویتجویانه به حرم حسینی

مینگرد .این دیدگاه با فروریختن دیوارهای حتزب بعتث

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

فصهل دوم تحتتت عنتتوان «اربعتین :دانستتتهها و ندانستتتهها از منظتری اجتمتتاعی» بتته قلتتم
«مه تتدی س تتلیمانیه» ب تته ابع تتاد پ تتژوای دین تتی اربع تتین در جلت ت

توجتته غی تتر شتتیعیان و غی تتر

مستلمانان بتته آن پرداختتته و این کته چگونتته راهریمتتایی اربعتین هو یتتتبخشتتی و پیامتتدهای
گتترد هتتم آمتتدن شتتیعیان در ایتتامی ختتاص و در مکتتانی معتتین و در مستتیر و بتته ستتوی هتتدفی
مقدس را به دنیا اعالم می دارد.

فصههل سههوم ،تحتتت عنتتوان «می بانتتان اربعتتین» نوشتتته آقتتای «احمتتد شتتکرچی» بتته طتتور
ختتاص بتته روستتتایی بتته نتتام «اوالد مستتلم در منطقتته مستتی

در اطتتراف کتتربال» پرداختتته ،بتته

جنبههتایی از تکتریم زائتران اربعتین اشتاره متیکنتد کته چگونته شتیدایی شتیعی بته حضترت
امام حسین

به صورت احترام گذاردن به زائران آن حضرت

تجلتی یافتته استت .ایتن

برخورد به کمرنگتر شدن و گاه فراموشی عمدی اختالفات و کدورتهای ناشتی از جنتگ
به وجود بیاید که مقاله مورد بحث به آنها هم اشاره میکند.

فصههل چهههارم ،دارای عنتتوان «از نهتتادی شتتدن آیتتین اربعتتین تتتا عرفتتی ش تدن امتتر قدستتی»
است .آقای «محمدرضا پویافر» در ایتن فصتل تحتذیر و هشتدارهایی جتدی در بتاره امکتان و
روند تهی شدن مراسم اربعین از محتوای دینی آن را به خوانندگان یادآور می شود.

فصل پهنم  ،تحتت عنتوان «حتاد واقعیتت ژان بودر یتار :بررستی شتایعات رستانهای در بتاره
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تحمیلی در زمان صدام منجر شده است .البته ،خطترات بتالقوه دیگتری هتم ممکتن استت
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آیتتین پیتتادهروی اربعتتین» بتته قلتتم آقتتای «محستتن امتتین» بتته جنبتتهها و ترفنتتدهای رستتانهای و
تبلیغتتاتی متترتبط بتتا پدیتتده ز یتتارت اربعتتین متتیپتتردازد و نشتتان میدهتتد کتته چگونتته رستتانههتتا
میتوانند واقعیتها را بسی ب رگتر و یا به غایت کوچکتر از حتد واقعتی آن جلتوه دهنتد .از
اینرو رسانه ها بر ذهن و نگرش مخاطبان تآثیرات مببت و منفی میگذارند.

فصههل شش ه  ،بتته قلتتم ختتانم «نتتدا رضتتویزاده» ،دارای عنتتوان «دعتتوت شتتدهام بتته ز یتتارت
رنیآلود :ادرای و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق» است .در این فصل تحلیلتی از
جنبتتههای عتتاطفی _ اعتقتتادی حضتتور در مراستتم اربعتتین از چشتتمانداز برختتی زائتتران ایرانتتی
شرکت کننده در این مراسم میپردازد.

فصههل هفههت  ،دارای عنتتوان «اربعتتین ایرانتتی :رشتتد تصتتاعدی آمتتار ایرانیهتتا در پیتتادهروی
اربعتتین :دالی تل و پیامتتدها» بتته قلتتم گردآورنتتده همتتین مجموعتته ،آقتتای «محستتن حستتام
مظتاهری» استت .ایتن مقالته تحلیلتتی مبتنتی بتر آمتار از رشتتد فزاینتده و البتته تحیترآور از ایتتن
پدیده پسا صدامی بوده که یکی از شعائر مستح

ز یارتی حضرت امام حسین

است.

در سرتاستر کتتاب ،چنتد نکتته شایستته توجته استت .اینهتا عبتارت هستتند از تأ کیتد بتر
جنبتته دینتتی _ هتتویتی مراستتم ز یتتارت حضتترت امتتام حس تین

 .خطتتر سیاستتی جلتتوه دادن

بتتیش از حتتد ز یتتارت اربعتتین و جداستتازی عمتتدی آن از اصتتالت واالی دینتتی آن و تبعتتات
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ناخوشایند آن از نگرشهای مردمی گرفته تا تأثیرگذاریهای آن بر مناسبات سیاسی ایتران
ً
ً
و ستایر کشتتورها ،مصتتادره کتتردن ایتن مراستتم اساستتا و اصتتالتا دینتی بتته نفتتع برختتی جریانتتات
مت تتوقتی و زودگت تتذر سیاست تتی و نیت تتز ضت تترورت بت تتاال بت تتردن ست تتواد دینت تتی-اعتقت تتادی-هت تتویتی
ً
شرکت کنندگان در این راهپیمایی کمنظیتر دینتی و غالبتا شتیعی در جهتان از جملته نکتاتی
است که در سطور و ما بینالسطور کتتاب یافتت میشتود .کوتتاه ستخن آنکته ،شترط اصتلی
بتترای انتفتتاع از هتتر پدیتتده دینتتی ،داشتتتن نگتتاه عقالیتتی بتته اعتقتتاداتی استتت کتته در ورای آن
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شعائر مستتر هستند.

