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چکیده

بسرتر شررکلگیرری هویرت فرهنگرری ،زنرردگی جمعری اسررت و اسر وره

یررک مقول رۀ فرهنگرری اسررت کرره مرریتوانررد افکررار و شرریوۀ زنرردگی مررا را

هرردایت و جهررت دهررد .اس ر ورههررا کارکردهررای گونرراگونی دارنررد کرره

ساحت عرفانی و دینری آن در ایجراد و تقویرت هویرتفرهنگری مرؤثر

است .در همین راستا آفرینش پیادهروی اربعین به مثابره اسر وره

برررای جلرروگیری از سرگشررتگی جامع رۀ تررودهای نقررشآفرررین برروده و

امکان عمل و فرصت در حوزۀ عمومی را فراهم میآورد.

 .1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ()Skmortazavia@gmail.com
 .2دانشد د د ددجوی دکتد د د ددری جامعد د د ددهشناسد د د ددی سیاسد د د ددی دانشد د د ددگاه آزاد اسد د د ددالمی واحد د د ددد تهد د د ددران جند د د ددوب
()Hossein.Solati1361@gmail.com
 .3کارش د د د ددناس ارش د د د ددد مترجم د د د ددی ز ب د د د ددان انگلیس د د د ددی دانش د د د ددگاه آزاد اس د د د ددالمی واح د د د ددد ته د د د ددران جن د د د ددوب
()Fereshteh.dzd1367@gmail.com

ای ررن مقال رره ب ررا تحلی ررل اسر ر وره ش ررناختی برگرفت رره از مؤلفر رهه ررای
اس ورهای جوزف کمبل ،درصردد بررسری معنراداری تجربرۀ زیسرته

زائران پیادهروی اربعرین برا آزمرون  tترک نمونرهای برآمرده اسرت ترا

ض ررمن پیکربنررردی اربع ررین برررا مؤلفر رههرررای اسر ر وره ،بررره تبیرررین

هویتفرهنگی برردازد.

از آنجررایی کرره جایگرراه واقعررۀ عاشررورا در ذهررن و ضررمیر شرریعیان،
دارای اعتبررار و حجیررت برروده و هررم مبنررای رفتررار و کررنشسیاسرری و

اجتمرراعی اسررت یافتررههررای پررژوهش نشرران مرریدهررد پیررادهروی

اربعررین در حیررات بخشرریدن برره هویررت فرهنگرری و اجتمرراعی مررؤثر
بوده است.

دواژهها:پیرادهروی اربعرین ،اسر وره ،هویرتفرهنگری ،کمبرل،

کلی
زیارت.

مقدمه 

بحث درباره این که ما کده هسدتیم؛ چگونده مؤلفدههای هدویتی خدود را تعر یدف مدیکندیم؛
چه اغیار ی برای خود شناسایی می کنیم و چه نسبتی با دیگران دار یدم ،مسدئلهای بنیدادی
است .هو یتها ،پدیدههای فراتار یخی نیستند؛ بلکه ایدن سدازههای اجتمداعی و فرهنگدی
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بدا تکیده بدر حافظده جمعدی و بدا درنظددر گدرفتن سداختار عیندی اجتمداعی ،ایجداد ،تعر یدف و در
طدول زمددان بازتفسدیر میشدوند و جوامددع ،حکومتهددا و نهادهدا در ایجدداد ،حفددظ و تقو یددت آن
نقشدی اساسدی ایفدا مدیکنندد (گددلمحمددی .)17 :1380 ،در همدین راسدتا پدیدد پیددادهروی
اربعین در سالیان اخیر برای تعمیق هویتاسالمی ،با تکیه بر میراث عاشورایی بده سدبک و
سیاق جدیدی ظهور یافته که بسیار متمایز از گذشته و حاوی جنبههایی سمبلیک است.
تکددوین پیددادهروی اربعددین بدده مثابدده اسددطوره ،جلددوهای نمددادین از فرهند

یددک ملددت بدده

منظور تفسیرشان از هستی و هویتفرهنگی خود است (اسماعیلپور .)13 :1391 ،از آنجدا
کدده گفتمددان انقددالباسددالمی نگددران اسددالم مغفددول مانددده در انسددانی اسددت کدده میددراثدار
هویتاسالمی است (خرمشاد و همکاران)108 :1396 ،؛ بنابراین کوشدیده اسدت بدا تقو یدت

هو یدتاسدالمی بدده همسدازی اجتمداعی بپددردازد .تأ کیدد بدر مفدداهیمی چدون اخدوتاسددالمی و
تعلق به امت واحده از یک سو همبستگی سنتی را جبران میکند و از سوی دیگر از سرایت
گسدیختگی و سرگشددتگی جامعده تددودهای جلددوگیری مدیکنددد (بشدیریه)108 :1381 ،؛ و یددا بدده
قول آرنت 1امکان عمل و فرصت در حوز عمومی را فراهم میآورد (بشیریه.)149 :1384 ،
ا
سدفر بدا انگیدزه مدذهبی احتمداال قددیمیتدرین و رایدجتدرین ندوع سدفر در تداریخ بشدر اسدت و
شاید قدمت آن به عمر ادیان باشد .این نوع سفر پدیدهای جهدانی اسدت کده شدکل سدازمان
یافتۀ آن ،زیارت نامیده میشود کده در همدۀ ادیدان از جملده هندوئیسدم ،بودیسدم ،یهودیدت،
مسددیحیت ،اسددالم و ...وجددود دارد .از جنبدده اجتمدداعی ،ز یددارت نددهتنهددا سددفری اسددت کدده
موجددب پو یددایی و جابددهجددایی جمعیددت مددیشددود ،بلکدده تحرکدداتی از قبیددل تجددارت ،مبادلدده
فرهنگدددی ،همبسد ددتگی سیاسد ددی و گسد ددترش ند ددامطلوب اپیددددمیهدددا را نیدددز بددده دنبدددال دارد
(رضدویزاده .)596 :1396 ،بدده هددر حدال ،ز یددارت کددربال بدا پددای پیدداده ،در برهدهای از زمددان بدده
ورطۀ فراموشی سارده میشود تا این که دوباره احیا میگردد و به تددریج پیدادهروی از نجدف

عنددوان شددکلی از ز یددارت و رشددد ناگهددانی ایددن مناسددک کدده پددیشتددر مناسددکی عر بددی و عراقددی
تلقی میشد توجده داخلدی و بدینالمللدی را بده خدود جلدب کدرده اسدت (رضدویزاده:1396 ،
.)597
از آنجاییکه پدیدهها با رن

و بوی مذهبی ،معانی فرهنگدی متندوعی تولیدد مدیکنندد؛

مد ددیتد ددوان ظهد ددور پید ددادهروی اربعد ددین بد دده مثابد دده سد ددمبل و نمد دداد شد ددیعیان بد ددرای بد ددازآفرینی
هو یددتفرهنگددی را مداقدده و کدداوش نم ددود .از سددوی دیگددر ،بددا توجدده بدده این کدده سددمبلهددای
اسدطورهای معددادل و مددوازی یکدیگرنددد و بیانیدهای عظددیم و نامحصددور از حقددایقی بنیددادین را
شدکل و گسدترش مدیدهندد (کمبدل )11 :1385 2،مدیتدوان دریافدت کده بده لحداظ اسدطورهای
شددیعیان بدده کهنالگددویی از ز یددارت و پیددادهروی معتقددد هسددتند کدده بدده شخصددیت جددابر بددن
1. Hannah Arendt
2. Joseph Campbell

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

تا کربال در عراق گسترش مدییابدد (درودیدان .)59 :1397 ،هرچندد ز یدارت در میدان شدیعیان
ا
عموما آیینی و فردی بوده است ،اما استقبال ایرانیان از پیادهروی اربعدین از سدال  1382بده
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عبددداهلل انصددار ی برمی گددردد .وی در نخسددتین اربعددین از نجددف تددا کددربال را پیددادهروی کددرده
است و روایتی دیگر بر آن است که حضرت زینب

و همراهانشدان هدم ایدن مسدیر را پیداده

طددی کددردهانددد .بنددابراین ،بدده لحدداظ اسددطورهای یددک کهنالگددو و بدده بدداور کمبددل یددک الگددوی
مقدس داریم که شیعه امروزی با پیدادهروی در ایدن مسدیر گو یدا بدا حضدرت زیندب

و جدابر

بن عبدداهلل همراهدی می کندد .در واقدع ،پیدروی از یدک نمونده آغدازین یکدی از عناصدر اساسدی
تفکددر اسددطورهای اسددت (محدددثی1396 ،ب) .بدده هددر حددال نمادهددا و آیددین عاشددورایی نیددز بددا
توجدده بدده رابطدده تدداریخی تنگدداتنگی کدده بددا هو یددت شددیعه داشددته ،نقددش عم ددهای در فرآینددد
هویتیابی این اقلیت مذهبی ایفا میکنند (گیویان و امین.)168 :1396 ،
هو یدتفرهنگددی شددیعیان کدده بدده بیددان احسدداسهددا ،پیوندددها و روابددط انسددانی مددیپددردازد،
ب دهسددان اسددطورهای مبتنددی بددر سددنت اسددت؛ چرا کدده در آن منظومددهای از آداب ،شددیوههای
مذهبی و رسوم اخالقی بازتولید میشدود تدا از نسدلی بده نسدل دیگدر منتقدل گدردد .بده عبدارت
دیگر ،اسدطوره رو زندد هدر آن چیدزی بده شدمار مدیرود کده از فعالیدتهدای ذهندی و فیزیکدی
بشددر نشددأت گرفتدده اسددت ،ولددی بایددد بدده ایددن نکتدده توجدده داشددت کدده سددمبلهددای اسددطورهای
مصددنوعی نیسددتند ،نمددیتددوان آنهددا را اختددراع کددرد ،تح دت انقیدداد درآورد و یددا بددرای همیشدده
سددرکوبشددان کددرد (کمبددل .)15 :1385 ،در واقددع مددیتددوان گفددت کدده سددمبلهددای اسددطورهای
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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همچ ددون ش دداخههای درخت ددی تنومن ددد ب دده تن دده فرهند د

عاش ددورا زنجی ددر ش دددهان ددد .در ای ددن

چددارچوب ،پیددادهروی اربعددین حدداوی عناصددر مختلددف اسددطوره مثددل باورهددا ،بینشهددا و
رویکرده ددای فرهنگ ددی س ددنت اس ددت ک دده در آن مجموع ددهای از حکای ددات و روای ددات ب ددا ه ددم
میآمیزنددد و در ژرفددای فرهند  ،بددا هددم دارای پیوندددی اسددتوارند و در معنابخشددی و مناسددبت
میانذهنی ،به شهروندان یک فرهن  ،مدد میرسانند (کاوندیش.)1387 ،1

بر این اساس ،مقاله پیشرو در نظر دارد با استفاده از رویکرد اسطورهشناختی 2و بررسدی
معناداری تجربههای زیستۀ زوار پیادهروی اربعین با مؤلفههای اسطوره به شناخت سامان
اعتقددادی زائددران ایددن مناسددک بپددردازد و پددس از فهددم رابطدده همبسددتگی ،نقددش پیددادهروی
1. Richard Cavendish
2. Mythological Criticism or Mythological Approach

اربعین در بازآفرینی هویت فرهنگی را تبیین نماید؛ چرا کده درک نمادهدای سدنتی بده عندوان
جز الینفک یک هویت از اهمیتی بسزا در میان هر ملدت برخدوردار اسدت .بده دیگدر سدخن،
فرآوردههای سنتی و نمادین یک ملت در تبیین هویتفرهنگی آن قوم مؤثر است.
پیشینهپژوهش

بددا عنایددت بدده اهمیددت و ضددرورتهددای تکدداملی ،و انتقددادی و ترکیبددی پیشددینۀ پددژوهش
(اشتریان و مامی )2 :1391 ،ارکان و نتایج مطالعدات پیشدین را مدورد شناسدایی و مداقده قدرار
دادیم.
رضویزاده ( )1396و درودیان ( )1397هر کدام طی یک مقاله با اتکا به رو یکرد کیفی و
با تحلیل  36و  38مصداحبه ،درصددد وا کداو ی ،ادراک و تفسدیر تجربدۀ ز یسدتۀ زائدران از ایدن
سفر برآمدند و در انتها از مضامین تجربه عاطفی زائران گفتند .غفداری و آقدایی ( )1397نیدز
با اتخاذ روشی کیفی و با بهرهگیدری از روش جندبشهدای اجتمداعی چدارلز تیلدی 1بده تحلیدل
توصیفی پیادهروی اربعین پرداختند.
پژوهشدگران ایرانددی بددوده اسدت؛ حیدددری و بهدداری ( )1394بدا روش تطبیقددی در پددی مقایسدده
هبوط انسان در کتابهای مقدس و اسطورههدای موجدود درخاورمیانده پرداختندد و بده بیدان
تشددابهات عناصددر اسددطوره و نخسددتین زیسددتگاه هبددوط انسددان اشدداره نمودنددد .سددیدجوادی
( )1391در مقال دۀ «بررسددی مفهددوم اسددطوره در سددنت اسددالمی» ب دا رویکددرد پدیدارشناسددانه بدده
توصدیف تطبیدقهددای نداروا از رخدددادها و مفداهیم قددرآن بدا اسددطوره پرداختده و بددر آن اسدت کدده
بینش هرمنوتیکی اسطوره ،پایه و اساسی برای شناخت ماهیت دین توحیدی ندارد.
قاسدمی ( )1387بدا گدزینش کتداب «فلسدفه صددورتهدای سدمبلیک» بده تبیدین علمددی و
تبیددین دینددی _ اسددطورهای در اندیش دۀ ارنسددت کاسددیرر 2پرداختدده و بددر ایددن بدداور اسددت ک ده ا گددر
تبی ددین علمد دی ب ددر دیگدددر بخدددشه ددای فرهند د

چید دره ش ددود ،مد دیتدددوان انتظ ددار داشدددت کد ده
1. Charles Tilly
2. Ernst Cassirer

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

امددا اسددطوره و پیونددد آن بددا مسددائل معنددوی و مددذهبی ،موضددوع پددژوهش خیددل عظیمددی از
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نیسددتانگددار ی و احسدداس پددوچی بدده احسدداس عمددومی در کدل فضددای فرهند

مبدددل شددود.

دهقددانی و مددالمیر ( )1392بددا عنایددت بدده اهمیددت نمددادپردازی در ادبیددات بدده نشددانهشناسددی
عناصددر اسددطورهای در روایددتهددای عرفددانی پرداختدده و الیددههددای پنهددان تشددابهات معنددایی را
آشددکار نمودنددد .واثددقعباسددی و فددوالدی ( )1396در مقالددهای بدده دگردیسددی اسددطور آفددرینش
مه ددری در عرف ددان ایران ددی اس ددالمی پرداخت دده و ب ددر ای ددن باورنددد ک دده بازتولیددد اسددطوره بص ددورت
خودآ گاه و ناخودآ گداه در بسدتر فرهنگدی دیدن متبلدور مدیشدود .عالمده حسدنزاده ( )1354بدا
نگداه عرفددانی بده هفددتخدان رسددتم پرداختدده و هدر خددان را بده سددمبل و نمدادی از هفددت مرتبدده
وجددودی انسددان مشددابه دانسددته اسددت و بددر آن اسددت کدده ایددن هفددت خددان ،هفددت شددهر عشددق
است که مراتب هفتگانه نفس ناطقه است.
در میان پژوهشهایی که به اسطوره و ساحتهای دینی پرداختهاند شدریعتی ()1377
بده شددکلی متفداوت در کتدداب علددی ،حقیقتدی برگوندده اسداطیر بدده سددراغ اسدطوره رفتدده اسددت .در
حددالی کدده سددایر پددژوهشهددا اسددطوره را در غالددب مفدداهیم عرفددانی طددر کددردهانددد ،شددریعتی
حقیقت را در غالب اسطوره تبیین نموده و بر آن است که انسدان نیازمندد تداریخی اسدت کده
باید باشد ،اما نیست؛ بنابراین دست به آفرینش اساطیر مدیزندد .بده دیگدر سدخن شدریعتی،
علدددی

را بد دده مثابد دده یدددک نموند دده حقیقد ددی و مملد ددو از اسدددطوره و ربالندددوع اندددواع گونددداگون
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عظمتها ،قداستها و زیباییها و احساسهای مطلق طر میکند.
واکاوی مفاد آثار فوق و روشهای مورد استفاده بیانگر این است که هرچند بهرهگیری از
تحلیددل اسددطورهشددناختی در آمددوزههددای دینددی رایددج بددوده ،امددا هددیچ کدددام در پددی تبیددین ایددن
مفهوم ،برای تجربۀ زیستۀ زائران پیادهروی اربعدین نبدوده اسدت .بده بیدان دیگدر ،بدهکدارگیری
عناصدر اسدطورهای کتداب قهرمدان هدزار چهددره 1جدوزف کمبدل بدرای درک تدازه از ایدن همسددازی
نوپدید ،رویکردی جدید است.
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1. The Hero with a Thousand Faces

چارچوبمفهومی 
الف)پیادهرویاربعین 

بده حرکدت شدمار ز یدادی از مسدلمانان شدیعه بدده سدمت شدهر کددربال ،در جندوب بغدداد ،بدده
منظور جمع شدن همۀ آنها در چهلمین روز شهادت امام حسین بن علی

 ،سدومین امدام

ش دیعیان در واقع دۀ عاشددورا گفتدده مددیشددود کدده از زمددان سددقوط صدددام در سد ددال  1382بددرای
ایرانیددان امکددانپددذیر شددد .گسددتردگی ایددن منسددک و آئددین مددذهبی هرگددز بده صددورت فعلددی آن
نبوده است و اگر با فراز و فرودهدایی همدراه بدوده اسدت ،امدا در حدال حاضدر بده عندوان یکدی از
بزر ترین اجتماع مذهبی جهان نام برده میشود (غفاری و آقایی.)2-1 :1397 ،
ب)اسطوره 

اسددطوره را بدده دو صددورت ریشددهیددابی مددیکننددد؛ یکددی این کدده «اسدداطیر» از فعددل «سددطر»
(نوشتن) است و معادل  Mythانگلیسی و  Mythosیونانی است که بده معندای شدر و خبدر
است اما روایتی که نمیتواند وجود داشته باشدد (وارندر .)15 :1389 ،1دوم این کده «اسداطیر»
صورت  Historyو به معنای تاریخ و  Storyبه معنای روایت و داستان درآمدده اسدت .البتده
امروزه بیشتر لغتشناسان مایل به نظر دوم هستند (رضایی.)23 :1384 ،
بعد از قرن نوزدهم و در دوره معاصر بارمعنایی اسدطوره گسدترش و تغییدر یافدت بده نحدوی
که از بار منفی آن کاسته و مفهوم دروغ در آن رن

باخته است (الیاده)9 :1362 ،2؛ برهمین

مبنا این مقاله با گزینش تعریف جوزف کمبدل ،بدرآن اسدت کده عملکدرد اصدلی اسدطورههدا و
آیینها به وجود آوردن سمبلهایی بوده که رو انسان به کمدک آنهدا بتواندد بده جلدو حرکدت
کند و بر توهمات دایمی بشر که میخواهد او را در همان حالت حفظ کنندد ،فدایق آیدد .ایدن
سددمبلهددا و باورهددای اقددوام ،در هددر ملددت بددر اسدداس قددوانین تکامددل فرهنگددی شددکل مددیگیرنددد
(کمبل .)29-22 :1385 ،به عبارت دیگر ،کمبل ُبن مایۀ اسطورهها را یکسان میپندارد که
1. Rex Warner
2. Mircea Eliade

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

جمع «اسطوره» است و واژه اسدطوره هدم معدرب واژه یوندانی Istoriaکده در ز بدان انگلیسدی بده
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بددا یکددی از چهددار کددارکرد عرفددانی ،کیهددانشناسددی ،جامعددهشددناختی و نقددش تعلددیم و تربیددت،
روایتگر الیههای پنهانی یک پدیده است (کمبل.)48 :1397 ،
ج)هویتفرهنگی 

نزدیدک بده پددنج دهده از عمددر مطالعدات فرهنگددی مدیگدذرد امددا در یکدی دو دهدده اخیدر ایددن
دست مطالعات به جر یدانی گسدترده تبددیل شدده اسدت .بده منظدور مطدر کدردن فرهند

بده

مثابدده هو یددت مددیبایسددت بدده جنبددههددای وحدددتدهنددده آن بیشددتر تأ کیددد کددرد .از ایددن رو
هو یددتفرهنگددی جنبددهی ذهنددی از یددک آ گدداهی اسددت کدده فددرد بددا دراختیددار داشددتن آن بدده
موقعیت خود ،پی میبرد و به کمک این آ گداهی بده تنظدیم روابطدش مدیپدردازد .از آنجدایی
کدده برجسددتهتددر شدددن مرزهددای جغرافیددایی و سیاسددی بددین کشددورها لددزوم ایجدداد و تقو یددت یددک
هویت مشترک را دو چندان میکندد (صدولتی و کالنتدر)161-158 :1398 ،؛ بندابراین در ایدن
ُ
پدژوهش ،سدمبلهدا و صددورتهدایی از یدک امددت مددنظر اسدت کده مددیتواندد بازآفرینندده یددک
هویت و وحدت تازه برای شیعیان باشد.
چارچوبروشی-نظهی
روشپژوهش 

الف)
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این مقالده درصددد اسدت بدا اسدتفاده از دو سدنت کمدی و کیفدی و بدا بهدرهگیدری از رویکدرد
اسددطورهای و تمرکددز بددر مسددئله معناسددازی بدده پرسددش تحددت مطالعدده پاسددخ دهددد .بدده دیگددر
سددخن ،بددا اتخدداذ یددک روش کمددی بدده بررسددی معندداداری فرضددیۀ اولی دۀ پددژوهش مددیپددردازد و
سدداس بددا پیکربندددی مؤلف دههددای اس دطورهای مدددنظر کمبددل و پی دادهروی اربعددین ،بدده تبیددین
نوآفرینی هویتفرهنگی اشاره خواهد نمود.
تحلیل و رویکرد اسطورهای بستری انسانشناختی 1دارد و پدیده را بر مبنای ارزشهای
فرهنگی آن در ارتباط با کیفیتهای اساطیری تفسیر و تأویل میکند؛ این روش پیشدینهای
بیش از یک قرن دارد که نظریات یون  2در تکوین این رویکرد مؤثر بوده است .یون

بیشدتر

1. Anthropology
2. Carl Jung

تحقیقدات خدود را بده مطالعده فرهند هدا ،اسداطیر و تمددن بشدری پرداخدت و بده ایدن نتیجدده
رسید که کهنالگوها 1مضامین ،تصاویر یا الگوهاییاند کده مفداهیم یکسدانی را بدرای سدط
وسیعی از بشریت و فرهن های متفاوت القا میکنندد؛ بددین سدبب مهمتدر ین بنیداد نظر یده
را خاصددیت آفرینندددگی ناخودآ گدداه جمعدی دانسددتهانددد؛ لددذا در دهدههددای پایددانی قددرن

یوند

بیستم رویکدرد انسدانشدناختی بدا بررسدی تطبیقدی متدون ادبدی و نسدخ مقددس دیندی در کندار
مطالعدده آیددینهددا و شددعایر مددذهبی ،نظرگدداههددای مسددتقلی را در بددار الگوهددای تکرارشددونده
اس دداطیری در پدیددددارهای ذهن ددی و جمعدددی بشدددر گش ددود کددده در ایدددن می ددان الیددداده و کمبدددل
نامآورترین پژوهشگران در حوزه نقد اسطورهای یدا رویکدرد اسدطورهشناسدی هسدتند (قدائمی،
.)44-34 :1389
رویک ددرد اس ددطورهشناس ددی کمب ددل ک دده در ای ددن مقال دده م ددورد تأ کی ددد اس ددت ب ددا تص ددری ب ددر
فرهند هددای بشددری ،مسددیر تکددوین و تکامددل کهددنالگوهددای یددک پدیددده را تحلیددل کددرده و بددا
چشددماندددازی صددوفیانه و عرفددانی بدده معنددادار شدددن جهددان و الوهیددت بخشددیدن بدده دنیددای
مادی میپردازد.
جامعه آماری در این پژوهش مجموعه زائران حدرم امدام حسدین

در مراسدم پیدادهروی

اربعین هستند که سالیانه آماری بیش از دو میلیون نفر مدیباشدند .در ایدن مقالده نزدیدک بده
شصت نفر برای مصاحبه انتخاب شدند ،اما با توجده بده طفدره رفدتن زائدران از پاسدخگدویی،
به علل گوناگون از جمله تواضع دینی و اجتناب از بیان تجربههای معنوی ،تنها تعداد سی
مصداحبه دریافدت گردیدد .بدرای انتخداب آزمددودنیهدا از روش نموندهگیدری تصدادفی اسددتفاده
شد.
ج)روشاجرایپژوهش 

این مقاله با استفاده از مصاحبه به گردآوری نظری دادههای زائران و تجربههدای زیسدتۀ
1. Archetypes

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

ب)آزمودنیها 
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آنهددا اق دددام نم ددود؛ ام ددا از آنج ددایی ک دده اغل ددب زائ ددران ب ددا مفدداهیم اسددطوره آشددنا نبودنددد لددذا
پژوهشگران به عنوان مداخلهگر فعال و برای درک مطلوب مصاحبهها در چارچوب فرضدیه
تحقیق ،با کدگذاری واحدهای قابل تفسیر (با اعداد یک تدا سده ،یدک کمتدرین تشدابه و سده
بیشترین تشابه) به استخرا عناصر اسطورهای در پاسخنامه پرداختندد؛ بددین ترتیدب سدی
مصاحبه پدس از اسدتخرا مضدامین ،در ندرمافدزار  SPSSتنظدیم شدد .در انتهدا پدس از بررسدی
توزیع نرمالی دادهها (با آزمون کلموگروف-اسدمیرنوف) بده تحلیدل همبسدتگی فرضدیه اولیده
مقاله (با کمک آزمون  tتک نمونهای) پرداخته شد.
اسط رهو ی

اسطوره یک نظدام فرهنگدی تدام اسدت کده عواطدف و احساسدات مدا را هددایت کدرده و بده
افکار و شیوه زندگی ما جهت میدهد (محدثی1396 ،ب)؛ و از طریق همنشینی بدا اعمدال
و شعایر دیندی توانسدته وحشدتهدا و هدراسهدای جهدان پدیددار را پراکندده نمایدد و بده بیدنش
دگرگون کنندهای از وجود نامیرا دست یابد (کمبل)148 :1385 ،؛ جوزف کمبل برآن اسدت
کده تصداویر کلیددی بسدیاری از اسدطورههدا ،در مراحدل مختلدف پنهدان مدیشدود و بدا توجده بدده
تمدنی که در آنجا اسدطوره ظهدور مدیکندد؛ دیددگاهی مبتندی بدر مدذهب یدا دنیدا بدر مدیگزیندد
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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(کمبدل)254 :1385 ،؛ در همدین راسدتا عالمده حسدنزاده بدا در یدافتی عرفدانی از هفدتخددان
رستم مینویسد:
خردمند داندد کده افسدانه بهانده اسدت تدا فوایددی کده در آن مسدتجن اسدت مسدتفاد

گردد و دانایان جهان ،حقایق را از ز بدان بدیزباندان در لبداس داسدتان بده درآوردندد.

(حسنزاده و امین)783 :1354 ،

به بیان دیگر ،اسطوره یکی از نقابهای ادیان میشود (کمبل.)12 :1397 ،
اسطورهسازی یا همان تبلور ذهنی اشخا

از واقعیتهای پیرامونی را به وفدور در میدان

انسانها میتوان یافت .به باور کمبل ،فرد ناگزیر است جنبهای از اسطوره را پیدا کندد کده بدا
ا
زندگی خودش ارتباط داشته باشدد .اساسدا اسدطوره چهدار کدارکرد دارد کده یکدی از کارکردهدا،
نقش عرفانی و دینی آن است .اسطوره چشمها را در مقابل ُبعدد راز و درک رازی کده زیربندای

همۀ صورتهاست ،میگشاید (کمبل .)61 :1397 ،بدین ترتیب کارکردهای مدنظر کمبدل
یعنددی عرفددانی ،کیهددانشناسددی ،جامعددهشددناختی و نقددش تعلددیم و تربیددت ،بددا گونددهشناسددی
برخی از اندیشهوران این حوزه مشابه است .بر همین محدور محددثی (1396الدف) بداور دارد
که اسطوره سه ساحت وجودی ما را پوشش مدیدهدد؛ سداحت شدناختی ،سداحت دروندی و
سدداحت هنجدداری کدده مر بددوط بدده عمددل ،اخددالق و شددیو زندددگی اسددت .بدده بیددانی دیگددر طددر
اسطوره بدون بیان نقش دینی و اخالقی آن ممکن نیست.
بر این اساس ،اسطوره دانستن مصادیق دینی بده معندای باطدل دانسدتن اصدل پدیددههدا
نیسددت ،بلکدده تنهددا در پددی بیددان ایددن اسددت کدده برخددی واقعیددات خددارجی کدده در مقددام خددود
ارزش ددمند هس ددتند ،از ذه ددن برخ ددی راو ی ددان ب دده گون دده اس ددطورهای مط ددر ش دددهاند .در دی ددن
اسطورهای ،به دیدنداران آموختده مدیشدود تدا بده گذشدته سدفر کدرده و الگوهدای آن را بده حدال
ا
بیاورنددد و عینددا تقلیددد کننددد .تفکددر اسددطورهای ،انسددان را معطددوف بدده نیروهددای فراتدداریخی
میکند که گو یدا همده جدا حاضدر بدوده و در زنددگی آدمدی دخالدت دارندد و نقدش ایفدا مدیکنندد
(محدددثی1396 ،الددف) .ایددن عمددلگرایددی نهفتدده در اسددطوره منجددر بدده آفددرینش هو یددتهددای
ذرهای ،منف ددرد و متک ددی ب دده تع ددداد ز ی دداد تمرک ددز یافت دده اس ددت (قاضددیم ددرادی.)206 :1397 ،
تودههایی کده بدا وعدد بهشدت سداختۀ انسدان جدذب و تشدنۀ مشدارکت در حیدات عمدومی و
سیاسی است (بشیریه .)137 :1384 ،به باور کمبل ( )169 :1385اسطوره در پی خاموش
کدردن آتدش سده الیدۀ هددوس ،دشدمنی و وهدم اسدت؛ دشدمنیای کدده در ذیدل چتدر یدک هو یددت
مشترک به محاق میرود.
مؤلفههایاسط ره 

جددوزف کمب دل پژوهشددگر معاصددر حددوز اسددطورهشناس دی بددرخالف جر یانددات تفسددیری،
قرائت نمادین از اسطورهها را ارائه نمود و به بررسی شکل بیرونی ظهور کهنالگوها در اقسدام
پدیدههای فرهنگی (اعم از ادیان ،آیینها و آثار ادبی و هندری) پرداخدت .بدر همدین سدیاق،
این مقاله مبتنی بر نظر یه و عناصر تبیین شده توسط کمبل ،تجربۀ زائران پیادهروی اربعین

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

جدیدی میشود که به دنبال همسازیهای نوین در یک جامعدۀ تدودهای اسدت؛ جامعدۀ کده
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را مورد تتبع و تحلیل قرار داده است:
وجوود زیارتگواه :کمبدل بدر ایدن بداور اسدت کده در غیداب یدک اسدطور فراگیدر ،هدر یدک از مددا
معبد پانتئون خصوصی و پنهان خدود را از رویاهدایمدان سداختهایدم .ایدن معبدد اسدطورهای،
اگرچه آنطور که باید و شداید رشدد نیافتده ،ولدی بده گوندهای رمزآلدود قابلیدت رشدد دارد (همدو:
 .)16به دیگر سخن ،اگر زیارتگاهی نباشد ،ما بازهم در ذهن خود بدرای عزیمدت و آغداز یدک
سفر معنوی نیازمند چنین جایگاهی هستیم .به باور کمبدل در جدای جدای سدرزمین حداوی
پدید اسطورهای ،زیارتگاهی وجود دارد که راهی به سوی سرمنشأ نیروهاست و یک نفر ،در
ایددن نقطدده بدده جدداودانگی دسددت یافت دده اسددت (همددو .)53 :حضددور ایددن عنصددر در جر یددان
ا
پیددادهروی اربع ددین کددامال مش ددهود اسددت؛ ب ددر ایددن اس دداس ،در همددۀ پاسددخنامددههددای زائددران
پیادهروی اربعین اشدارهای بده حدرم حسدینبدنعلدی

بده عندوان مدأمن ،مغنداطیس عشدق،

نقطۀ جداودانگی ،حرکدت بده سدمت معشدوق و ...وجدود داشدت؛ یعندی زیارتگداه مهمتدر ین و
اصلیترین باور هر یک از زائران بود.
دعوت الهی :اولین مرحلۀ سفر اسطورهای که ما آن را «دعوت به سفر» میخوانیم ،نشدان
مددیدهددد کدده دسددت سرنوشددت ،قهرمددان را بددا ندددایی بدده خددود مددیخوانددد و مرکددز ثقددل او را از
چارچوبهای جامعه به سوی قلمرو یدی ناشدناخته مدیگرداندد (همدو .)68-66 :ایدن مؤلفده
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نیز در پیادهروی اربعین مبرهم بوده است .لذا بسیاری از زائران بر این باورند که کسی بدون
دعوت الهی و یا نگاه ویژ اهل بیت

 ،گدام در ایدن سدفر نخواهدد گذاشدت و عبدارات «مدرا

طلبیده«« ،توفیق زیارت» و «خودش مرا دعوت کدرده» تکیده کدالم و بداور بسدیاری از آنهاسدت
که به هنگام پاسخ و مواجه با اطرافیان ابراز میدارند.
آزمووون الهووی :ب ده زعددم کمبددل قهرمددان بایددد یددک سلسددله آزمددون را پشددت سددرگذارد .ایددن
مرحلدده ،مرحلددهای محبددوب در سددفرهای اسددطورهای اسددت کدده مای دۀ بدده وجددود آمدددن بخددش
اعظمددی از ادبیددات جهددان ،آزمددونهددا و سددختیهددای معجددزهآساسددت (همددو .)105 :کمبددل بددا
اشاره به آیه  214سوره بقره قرآن ،بر آن است که سنت آزمون در همۀ ادیان وجدود دارد (همدو:
ا
 )112و تنها کسانی که قدرت درک بسیار باالیی دارندد ،مدیتوانندد ایدن مکاشدفه را کدامال فهدم
کنند (همو )123 :و با پشت سرگذاشتن تمام موانع ،به خوان آخر برسدند کده بدا یدک پیدروزی

همدراه اسدت و ایددن بحراندی اسددت کده در او حضدیض رخ مددیدهدد (همددو .)116 :بدا نگدداهی
اجمالی به تکنگارههای زائران پیادهروی اربعین ،میتدوان دریافدت کده آنهدا حضدور در ایدن
مسیر را یک آزمون میپندارد« :امام حسین

مرا انتخاب کدرده کده آزمایشدم را پدس بددهم»؛

«آدم صبوری نیستم؛ اینجا امتحان مجدد برای صراط مستقیم برگزار میشود»؛ «انسدان در
مسیر کربال در ابتال است» .این انگارهها در پاسخنامههای دریافتی داللت بر وجود عناصدر
اسطوره در میان زائران است.
رهاییبخشی :کمبل بر این بداور اسدت کده قهرمدان اسدطوره ،سدمبل رهداییبخدش اسدت
کدده درون هم دۀ مددا پنهددان بددوده و در انتظددار اسددت تددا او را بشناسددیم و بدده عرصدده زندددگی آور یددم
(همو .)47 :وی در جایی دیگر مینویسد:
قهرمان اسطورهها اغلب درگیر یک نبرد میشوند و با پشت سر نهادن مستبدی ،از
تاریکی رهایی مییابد( .همو)339 :

بدده عبددارتی عملکددرد صددحی اسددطوره ،آشددکار کددردن خطرهددا و فنددون خددا

گددذار از راه

پیددادهروی در تدداریکی ،گددام برداشددتن بدده سددمت نددور اسددت»؛ «از امددام حسددین

مددیخددواهم

آخددرین سددال غیبددت مددوالیمددان باشددد تددا توفیددق سددربازی او را پیددداکنم»؛ «ایددن پیددادهروی
زمینهساز ظهور امدام زمدان اسدت» .گو یدا هدر یدک از زائدران ،اربعدین را باند

رهدایی از تداریکی

میبیند.
حرکوت بووه جلووو :عملکددرد اصددلی اسددطورههدا بدده وجددود آوردن سددمبلهددایی اسددت کدده رو
انسان را به جلو حرکت دهد؛ یعنی اسطورهها و باورهای اقوام مختلدف در هدر قدوم بدر اسداس
قددوانین تکامددل فرهنگددی شددکل مددیگیرنددد (همددو .)29-22 :در اسددطوره ،هرگدداه آن بددیحرکددت
حرک ددتبخ ددش ،آن یگاند دۀ ح د ّدی توان ددا ،مرک ددز توج دده باش ددد ،ش ددکلگی ددری جه ددان بد ده ص ددورت
خودبهخودی و معجزهآسا رخ میدهد (همو .)288 :از این رو شاهدیم که زائدران ،بدازآفرینی
و تقو یدت ز بددان مشدترک فرهنگددی بدین شددیعیان را یددک حرکدت رو بدده جلدو تلقددی مدیکننددد و بددا
بیددان این کدده «پیددادهروی موجددب اتحدداد شددیعه اسددت» و یددا این کدده «ایددن سددفر سراسددر شددعور و

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

تداریکی اسدت (همددو .)39 :در همدین راسددتا زائدران پیددادهروی اربعدین مددیپندارندد« :سددختی
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حرکددت اسددت» از «ایفددای نقددش فددردی در جامعدده شددیعه» مددیگوینددد و ایددن حرکددت را تعمیددق
جغرافیای شیعه میدانند.
اجتم ووا مق وود  :اس ددطوره ،رو ی ددایی ته ددی از فردی ددت اس ددت؛ در اسددطورههددا ،مشد دکالت و
مسائلی مطر میشوند کده در مدورد تمدام افدراد بشدر صددق مدیکنندد (همدو .)30 :بده عبدارت
دیگ ددر ،اس ددطوره در میاند دۀ اجتم دداعی معن ددا م ددییاب ددد ک دده وج دددان جمع ددی و دین ددی ،پش ددتوانۀ
همبستگی و کنترل جمعی آن است .بنابراین زائران اربعین نیز به خا

بودن این اجتماع

به انحا مختلف اشاره دارند« :پیر و جوان ،سالم و مریض ،در این مسیر در کنارهم هسدتند
اینجا سرشار از ایمان است»؛ «اینجا آدمها جور دیگری هستند؛ مهربانتر ،الهیتر»؛ «مرد،
زن ،بچدده ،همدده هددوای همدددیگر را دارنددد»؛ «گو یددا خدددمت مددردم بدده زائددران بدددون احسدداس
خسددتگی اسددت»؛ «مددا قطددرهای هسددتیم در میددان جمعیددت عاشددق امددام حسددین

»؛ «همدده

اینجددا یکددی هسددتیم»؛ «نهای ددت احسددان و نیکوکدداری در اینجددا جدداری اسددت» .بنددابراین
مقدس پنداشتن اجتماع اربعین نه تنها خواسدت مجر یدان و برنامدهر یدزان ایدن پدیدده ،بلکده
نگرش و باور بسیاری از زائران نیز هست.
ا
الگویمقد  :سفر اسطورهای قهرمان ،معموال ،تکریم و تکرار یک الگدو اسدت :جددایی،
تشد ُدرف ،بازگشددت؛ بدده نددوعی هسددتۀ اسددطوره اسددت (همددو .)40 :اسددطوره الگددوی خودآ گدداه و
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کنتددرل شددد اجتمدداع اسددت کدده بدده عنددوان ز بددان تصددویری نیرومنددد بددرای برقددراری ارتبدداط بددا
سنتها بده خددمت گرفتده مدیشدوند .ایدن ز بدان تصدویری اسدتعارههدایی هسدتند کده هدزاران
سال است انسان در آنها غور میکند؛ این استعارهها به همۀ جوامع خددمت کدردهاندد و پایده
و اسدداس تفکددر و زندددگی بددودهانددد و هو یددتفرهنگددی براسدداس آنهددا شددکل گرفتدده اسددت (همددو:
 .)262بدده همددین منظددور زائددران ،پیددادهروی اربعددین را یددک الگددو و تکلیددف دینددی مددینامنددد و
م دینویسددند« :ز یددارت بددا پددای پیدداده را تکلیددف و وظیفدده تبلیغددی خددودم مددیدانددم»؛ «از امددام
حسین

میخواهم که بتوانم زینبگونده در مسدیرش گدام نهدم»؛ «ایدن سدفر مددل و الگدویی

عظیم علیه دشمن است»؛ «مقید بده حضدور در تمدام عرصدههدای دیندی بدرای حفدظ الگدوی
اعتقادیام هستم»؛ «نیت من پیرو ی از عزیزان فاطمه است».
رنجمقد  :اسطوره با استقامت و پایداری شگفتانگیزی در نوشتههدای مقددس تمدام

قارهها به تصویر کشیده شده است .این موضوع بده سدیر و سدفر قهرمدان وجهدۀ جدیدد و قابدل
توجهی میدهد (همو)47 :؛ فقط تنهدایی و رندج اسدت کده دریچده ذهدن را بده روی آنچده بدر
دیگران پوشیده است باز میکند (همو .)5 :1397 ،لذا ایدن عنصدر در همدۀ پاسدخنامههدای
دریافتی به وضو قابل مشاهده است و تقریبدا همدۀ زائدران بدا نگداه خدود بددان پرداختدهاندد:
«هرگاه به زائران خسته خدمت میکنم انگدار دنیدا را بده مدن دادهاندد»؛ «فراموشدی گرمدا ،تداول
پاهدا ،ازدحددام جمعیددت ،تنهددا بدده امیددد ذوق و شددوق ز یددارت اسددت»؛ «خسددتگی هسددت ،درد
هست اما همراه یک حس عجیب معنوی»؛ «از خستگی پاهدایم شدرمنده بدودم»؛ «انددکی از
سددختی پیددادهروی اهددل بیددت

را درک کددردم»؛ «اینجددا نمایشددگاه ایثددار اسددت» .بدده نظددر

میرسد این عنصر اسطورهای بهسان یک سنجۀ تقرب معنوی نزد زائران فهم میشود.
درونگرایوویمقوود  :یکددی دیگددر از چیزهددایی کدده در اسددطوره دیددده مددیشددود درونگرایددی
ارادی اسددت کدده مددیتوانددد بدده عنددوان وسددیلهای بددرای رسددیدن بدده حقیقددت بدده کددار رود (همددو،
)71 :1385؛ آنها میآموزند که مدیتدوان بده درون بازگشدت و پیدام هدر نمداد را دریافدت (همدو،
 .)23 :1397بدددین ترتیددب درونمایددههددایی از «فنددای خویشددتن» در سددفر قهرمددان بدده درون،
به خواست خود به تسلیم رسدیده اسدت (همدو .)27-26 :و بده همده چیدز یکسدان مدینگدرد،
خود را در همۀ هستی و همۀ هستی را در خود میبیند ،او در خدا میز یدد (همدو .)172 :ایدن
مؤلفه را نیز میتوان از میان پاسخهای زائران اینگونه تشدخیص و تمیدز داد« :در ایدن مسدیر از
خددود بددیخددودم»؛ «یددک نگدداه بدده مسددیر دارم و یددک نگدداه بدده درون»؛ «بددا ز یددارت تغییددر حاصددل
نمیشود باید نگاهی به خود داشته باشیم» .وقتی در یک سفر به جز خدودت بده چیدزی نیداز
نداشته باشی گویا درون ،برونیترین خواستۀ زائر میشود.
موور اندیشووی :قهرمددان اسددطوره بدده دنبددال عزیمددت اسددت ،از مددر نمددیهراسددد (همددو:
)357؛ یعنی اگر در دنیای عمل ،انسان نگران نتیجدۀ اعمدالش باشدد ،در اصدل جداودانگی
را از دسددت مددیدهددد ،ولددی در اسددطوره ،انسددان نتیجدده و ثمددر اعمددالش را در دامددان خداونددد
میگذارد ،رها میشود ،و از اسارت دریای مر میرهد (همو .)245 :این مؤلفه به نیکی در
اندیشۀ زائران دیده میشودو از گفتههای آنها پیداست که به دنبال معناسدازی بدا آمدوزههدا و
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وجود دارد تا دوباره متولد شود (همو)91 :1385 ،؛ بده عبدارت دیگدر قهرمدان کسدی اسدت کده
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عناصددر اسددطورهای هسددتند و در ایددن میددان عنصددر مددر اندیشددی از جایگدداه و یددژهای برخددوردار
اسددت« :اینجددا بددرای مددن یددادآور صددحرای محشددر اسددت»؛ «در اینجددا مسددتعد اندیشددیدن بدده
کالم وحی ،آموزههای الهی و مر هستم»؛ «هر وقت به سربریده امام حسین

میاندیشدم

اشددکهددایم سددرازیر مددیشددود»؛ «همیشدده مددیترسددیدم بمیددرم و قبددر امددام حسددین

را نبیددنم»؛

«ثواب همین چیزها برای آخرتمان میماند».
اموودادالهی :در اسددطوره ،انسددان در مراحددل مختلددف سددیر و سددلوک بدده دنبددال امدددادهای
غیبددی اسددت کدده همیشدده در کنددار انسددان برگز یددده حضددور دارد (همددو .)215-234 :در همددین
راسددتا ،وقتددی بدده کدداوش در پاسددخنامه زائددران مددیپددردازیم شدداهد مفدداهیمی متناسددب بددا ایددن
مؤلفده هسدتیم« :روضدده اباعبدداهلل

مدرا بدده اینجدا رسددانید»؛ «خددا پدول سددفرم را جدور کددرد»؛

«من مریضم ،حس میکنم کسدی دسدتانم را در هدر مرحلده گرفتده»؛ یعندی زائدر در جهدانی سدفر
آغاز میکند که بعضی از نیروها به شدت او را تهدید میکنند و یا میآزمایند و برخی دیگر بدا
امدادهای غیبی به یاری او میآیند (همو.)252 :
برکتنهایی :در یک چارچوب «امتناع از بازگشدت» و «بازگشدت و پذیرفتده شددن» شدکل
میگیرد (همو .)203 :بازگشدت و پذیرفتده شددن در جامعده ،در ادامده چرخده پایددار معنو یدت
در جهان است و توجیه غیبت طدوالنی قهرمدان اسدت؛ هنگدام بازگشدت از ایدن سدفر پدر رمدز و
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راز ،قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل ندازل کندد؛ بدر ایدن مندوال ،او بده شدهر
باز مدیگدردد تدا موهبدت گرانبهدای معرفدت و شدناخت راه را بده مدردم جهدان اعطدا کندد (همدو:
 .)45-43برکددت در اندیشدده هددر زائددر بدده شددکلی و یددژه و متناسددب بددا خواسددتههددای مددادی و
ا
معنددویاش در انتهددای سددفر ظهددور مددیکنددد .مددثال یکددی از زائددران برکددت را شددرکت در روض دۀ
اباعبداهلل

در کربال میداند که موجب پاک شدن گناهانش میشود .برکت نهایی در بداور

کمبل ،برکتی اعلی است که انسان برای جسدم فناناپدذیر خدود مدیخواهدد ،سدکونت دایمدی
در بهشت است (همو .)184-180 :رایحۀ این اندیشه در میان پاسخهدای زائدران پیدادهروی
اربعین به وضو یافت میشود« :برکت سفرم یدافتن دوسدتانی از جدان گذشدته بدود»؛ «برکدت
سفر من حال خوبی بود که یافتم و دوست دارم هر سال تکرار شود»؛ «برکدت سدفر مدن عهدد و
پیمانی است که با خود بستهام»؛ «صبر برکت و مهمتر ین تجربۀ سفرم بود».

با توجه به مداقه و تحلیل اسطورهشناختی پیادهروی اربعین به کمک مؤلفۀ اسطورهای
کتداب قهرمددان هدزار چهددره ،در ادامدده بده بررسددی رابطدۀ معنداداری ایددن عناصددر بدا تجربدۀ زیسددتۀ
بر آمده و در ادامده از بدازآفرینی هو یدتفرهنگدی توسدط ایدن پدیدده

زائران حرم امام حسین
خواهیم پرداخت.
افتههایپژوهش


از مجموع  30پاسخنامۀ دریافتی دربار تجربۀ زیسته زائران پیدادهروی اربعدین مبتندی بدر
 12مؤلفۀ اسطورهای مورد نظر کمبل ،آمار ذیل حاصل شد:

76

80

89

بددا توجدده بدده وجددود  30پاسددخنامه و امتیدداز  3ب ده عنددوان بیشددینه و امتیدداز یددک بدده عنددوان

کمین دده ب ددرای ه ددر مؤلف دده ،بن ددابراین  90ب دداالترین تش ددابه و  30کمتددرین تشددابه بددرای هددر مؤلف دده
لحاظ شد؛ بدین ترتیب در پاسخنامههای دریافتی پیرامون تجربدۀ زیسدته زائدران پیدادهروی
اربعددین مؤلفدده «وجددود زیارتگدداه» بددا امتی داز  89بیشددترین تشددابه را از آن خددود نمددوده اسددت؛
یعندی  29نفددر بددا اشدداره واضد بدده بارگدداه امدام حسددین

از بسددط تجربدۀ معنددوی خددود سددخن

به میان آوردند و مؤلفه «رهاییبخشدی» بدا امتیداز  64کمتدرین تشدابه بدا تجربدۀ زائدران اربعدین
را داشته است.
بددده منظد ددور درک رابطد دۀ مید ددان تجربد دۀ زیسد ددتۀ زائدددران پیدددادهروی اربعدددین و مؤلفد دههدددای
اس ددطوره در ابت دددا الزم اس ددت توز ی ددع نرم ددال دادهه ددای پرس ددشنامه ط ددی نم ددودار هیس ددتگرام
بررس د ددی ش د ددود ک د دده ش د ددکل زنگول د ددهای نم د ددودار بی د ددانگر توز ی د ددع نرم د ددال دادهه د ددای حاص د ددل
از پرسشنامههاست.

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

رهاییبخشی

آزمون الهی

امداد الهی

حرکت به جلو

دعوت الهی

درونگرایی

الگوی مقدس

اجتماع مقدس

برکت نهایی

64

66

68

70

71

72

72

73

74

مر اندیشی

تشابه با تجربه
زیسته زائران در
پیادهروی

رنج مقدس

مؤلفههای
اسطوره

وجود ز یارتگاه

امتیاز مجمو هر یک از مؤلفههای اسطوره
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نمودار توزیع نرمال دادههای پژوهش

ب ددرای بررس ددی توز ی ددع نرم ددال دادهه ددای مقال دده ع ددالوه ب ددر نم ددایش نم ددودار ف ددوق ،از آزم ددون
کلموگروف _ اسمیرنوف نیز استفاده کردیم که نتایج ذیل حاصل شد:
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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مؤلفههای اسطوره

نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

فراوانی

30
2.4306
.28118
.207
.134
-.207
1.131
.155

1

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

بددا توجدده بدده این کدده مقدددار  P-valueدر متغیددر اسددطوره از  0/05بیشددتر اسددت ،متغیددر دارای
1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

توزیع نرمال بوده و میتوان از روشهای پارامتری برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نمود.
حددال مددیخددواهیم بیازمدداییم کدده آیددا تجربددۀ زیسددتۀ زائددران پیددادهروی اربعددین بدده مثابدده
مؤلفههای اسطوره است یا خیر؟ در حقیقت با توجه به ندوع جمدعآوری دادههدا و کدگدذاری
آنها میتوان آن را با آزمون آماری زیر معادل دانست:

فدر  H0بددین معناسدت کده تجربدۀ زیسدتۀ زائدران پیدادهروی بده مثابده مؤلفدههددای
اسطوره نیست.
فدر  H1بددین معناسدت کده تجربدۀ زیسدتۀ زائدران پیدادهروی بده مثابده مؤلفدههددای
اسطوره است.

آزمون فوق را با استفاده از آزمون -Tتک نمونهای انجام میدهیم که نتایج ذیدل حاصدل

میشود.
نتایج آزمون  Tتک نمونهای

نام

آماره آزمون

درجه آزادی

سط معنی داری

مقدار

8/387

29

0/00

پیددادهروی اربعددین بدده مثابدده مؤلف دههددای اسددطوره اسددت کدده در جدددول ز یددر مقدددار میددانگین و
انحراف معیار و انحراف استاندارد این متغیر قابل مشاهده است.
One-Sample Statistics
انحراف معیار

انحراف استاندارد

میانگین

فراوانی

0/05134

0/28118

2/4306

30

پیا هرویاربعی  رپیبازآفه نیه

Myth

فرهنگی

هو یددت شددکلی از آ گدداهی بدده خددود ،بدده جامعدده ،بدده فرهن د  ،بدده تدداریخ و بدده آینددده را القددا
م ددیکن ددد (رج ددایی )14 :1382 ،و هو ی ددتفرهنگ ددی نی ددز ناشددی از ارتبدداط دو مفهددوم هو ی ددت و
فرهن

با کنش اجتمداعی اسدت کده محدیط فرهنگدی نقدش برجسدتهای در تکدوین ،حفدظ،

تغییددر و تحددول آن دارد (آشددنا و روحددانی .)161 :1389 ،در ایددن مقالدده ،ایددن «آ گدداهی» شددامل

پیادهرویاربعین به مثابه اسطورهای برای بازآفرینی هویتفرهنگی

چددون مقدددار  P-valueاز  0/05کمت ددر اسددت ،م ددیتددوان گفددت تجربددههددای زیسددته زائددران
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بخشی از مسلمانان است که علیرغم داشتن فرهن  ،تاریخ ،زبان سمبلیک و اسطورهای
مشترک ،اما مرزهای جغرافیایی و سیاسی آنها از یکدیگر متمایز است.
از آنجددایی کدده هو ی ددتهددا از طر ی ددق تجربیددات و اسددطورههددای مشددترک رشددد مددیکننددد
(اسددمیت )247 :1991 1،و اس ددطورههددا مب ددین کارکرده ددای مختلددف اجتمدداعی ،سیاسددی و
فرهنگددیانددد و همچنددین بددا عنایددت بدده این کدده اسددطورههددا در مجمددوع یددک ز بددان مشددترک را
مددیسددازند کدده واقعیددتهددای جهددانی را در قالددب تمثیددلهددا و نمادهددا بیددان مددیکنن دد (لددک،
)65 :1384؛ میتوان دریافدت کده ز یدارت بدا پدای پیداده هرچندد بارهدا در تداریخ تکدرار شدده و
محددود بده زمددان حدال نیسددت ،امدا همچنددان از جایگداه و یدژهای نددزد شدیعیان بدده منظدور یددک
منشددأ هو یددت برخددوردار اسددت .جایگدداهی کدده امددروزه در قالددب پیددادهروی اربعددین و بددا حضددور
ملیتهای مختلف توانسته است ابزار ارتباطی مطلوبی برای مذهب شدیعه فدراهم نمایدد و
بازآفریننده یک هویتفرهنگی و وحدت تازه برای شیعیان باشد.
در این راستا جوزف کمبل بر این باور است که سمبلها ابزار ارتباطاند ،مهدم نیسدت کده
این سمبلها چقدر جذابند ،بلکه آنها واسطههدای متقاعدکننددهای بدرای همداهنگی یدک
جمددع هسددتند (کمبددل)241 :1385 ،؛ ایددن همدداهنگی جمعددی ،همددان چیددزی اسددت کدده در
اینجددا از آن بدده عنددوان بددازآفرینی هو یددتفرهنگددی بددرای همسددازی شددیعیان بدده کمددک یددک
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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رویداد ،یاد شده است .رویدادی که حاصدل انباشدت تداریخی از تجربدههدای فرهنگدی یدک
ُ
ام ددت در ط ددول زم ددان اس ددت .ای ددن همس ددازی و همگ ددونگی در پیددادهروی اربعددین را بددهسددان
سمبلهای اسطورهای باید با تمام مفاهیم ضمنیاش تعقیدب کدرد؛ چدرا کده همدین مفداهیم
از طر یددق شددباهت ،مقایسدده و  ...نشدداندهنددده سددیر و سددلوک هددزاران سدداله یددک رو مشددترک
است (همو .)257 :اسطورهها در اصل رویای جمعی انسانها هستند کده از خالقیدتهدای
قومی و هویتی سرچشدمه مدیگیرندد (بدانوکریمی و رضدایی .)112 :1387 ،بندابراین انسدانهدا
احساس میکنند که در این جهان به یک پناه و پشتیبان مهربان نیاز داشدته تدا از بدیپنداهی
بدده درآینددد و ایددن فقددر و نیازمندددی وج دود اسددت کدده ز یددارت را بدده یددک خواسددت بدددل مددیکنددد
1. Anthony Smith

(محدددثی1396 ،ب)؛ ایددن خواسددتهددا بددا توجدده بدده شددرایط اجتمدداعی و فرهنگ دی گوندداگون
تجلیات متفاوتی مییابند که در دهۀ حاضر این تجلی با بازسازی هویتفرهنگی و نوزایی
اسطوره ،به شکل پیادهروی اربعین جلوه نموده است.
جوزف کمبل بر این بداور اسدت کده بده جدای کشدتن اسدطوره ،بایدد از آن بده بهتدرین شدکل
بهره گرفت (کمبل)255 :1385 ،؛ بنابراین دینداران دیدن اسدطورهای بدا آفدرینش پیدادهروی
اربعین به سیاق جدید در پی آن هسدتند کده بده گذشدته سدفر کدرده و الگوهدای آن را بده حدال
ا
ا
بیاورند و عینا تقلید کنند و رویدادهای تاریخی را عمدال از زنددگی انسدان حدذف نمایندد و او
را معطددوف بدده نیروهددای فراتدداریخی کننددد کدده گو یددا همدده جددا حاضددر بددوده و در زندددگی آدمددی
دخالددت دارد و نقددش ایفددا مددیکنددد (محدددثی1396 ،الددف)؛ بدددین ترتیددب مددیتواننددد مجددری
اعمددال مددذهبی باشددند کدده انسددان بدده واسددطۀ فرمددانبددرداری و انضددباط مددداوم روانددی ،از تمددام
محدودیتهدای فدردی ،خصوصدیات اخالقدی ،وحشدتهدا و امیددها رهدا مدیشدود و دیگدر از
فنای خویشتن که پیش شرط تولد مجدد است ،هراسی نددارد و آن تولدد مجددد راهدی بدرای
درک حقیقت و آمادگی برای یکی شدن نهایی است( 1کمبدل)244 :1385 ،؛ یکدی شددنی
نتیجۀ آن جلوگیری از سرایت گسیختگی و سرگشتگی جامعۀ تودهای است.
نتیجه

اسطورهها از جمله مفاهیمی هستند که در طول تاریخ در فرهن سازی انسدانهدا نقدش
مهمی داشتهاندد؛ در نتیجده در مقابدل خواسدتهدا و نیازهدای فدرد ،بده مثابده هو یدتفرهنگدی
ظهددور نمددودهانددد .بنددابراین نتددایج پددژوهش حدداکی از ایددن اسددت کدده وقتددی بدده سددراغ اسددطوره
مدیرو یدم بده جدای این کدده بپرسدیم اسدطوره چیسدت ،بایدد بپرسددیم اسدطوره چگونده بده انسددان
دیروز و امروز خدمت میکند.
در این مقاله ،عالوه بر فهدم تجربدۀ زیسدتۀ زائدران پیدادهروی اربعدین بدر آن بدودیم کده نشدان
دهددیم پیددادهروی اربعددین بدده مثابدده اسددطوره در پددی پاسددخ بدده خواسددت و نیازهددای فرهنگددی و
1. The great at -one- ment
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که میتوان از آن به عندوان بدازآفرینی هو یدتفرهنگدی شدیعیان ایراندی و غیرایراندی یداد کدرد کده

133

هویتی جامعهی شیعه از سال  1382به این سو ،برجستهتر و پررن تر شده اسدت؛ بندابراین
شیعیان متناسب بدا زمدان خدود همدواره متدأثر از سدمبلهدا ،نمادهدا و رسدوم هدویتی بودندد کده
فرهن

و تمدنشان را ساخته است.

در مجموع یافتههای ایدن مقالده نشدان مدیدهدد کده تجربدههدای زیسدته زائدران پیدادهروی
اربعین به مثابه مؤلفههای اسطوره میباشد .یعنی این جستار با برگرفتن رویکرد اسطورهای
اندیشهوران انسانشدناختی بداالخص کمبدل ،بده همگدونگی و انطبداق عناصدر و مؤلفدههدای
اسطوره و تجربۀ زیستۀ زائران پیادهروی اربعین رسید.

سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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