
 اربعين روي پياده آيين در ديني خير تجربه و ها فعاليت الگوي بررسينام طرح: 

 نيا طيب محمدصالح دكترمجري:  ()عليهم السالم الهيات و معارف اهل البيت: دانشكده دانشگاه اصفهاننام دانشگاه: 

 18/09/1398تاريخ پايان:  01/09/1397تاريخ شروع:  آال راهبري خيريه بنيادكارفرما: 

 شرح مختصر قرارداد

ه از مختلف است ک یهاهیروی در آن بيش از آن که یک واقعيت ساده دینی در بستر اجتماع دینی شيعه باشد واقعيتی در هم تنيده از الاربعين و آیين پياده

شيعه )از جمله جمهوری اسالمی( و شوق هميشگی  یهاتيحاکم یهااستيس ،رسانه ،پس قرنها  سنت ریشه دار عراقی به روزهایی رسيده که سقوط صدام

روی اربعين آیين پياده ،عرب و غير عرب کرده است. از این نظر یهاشيعيان دنيا برای زیارت امام حسين )ع( آن را تبدیل به آوردگاهی در تقاطع و فرهنگ

شامل تکثری از امر خير دینی  دهدیبه سوی یک مقصد مقدس نشان ممختلف  یهمچنان که تجربه زیارتی مسلمانان شيعه را در قدم قدم حرکت از مبدأها

خود را نشان  ،فرد با گروه یا سازمان، در ارائه غذا، خدمات، مواد مورد نياز محل اقامت و هر آنچه که به نظر برسد نياز است مختلف از سوی یهااست که در شکل

 .دهدیم

 .تروی اربعين اسعراقی آن در آیين پياده  سپهرایرانی و چه در   سپهرلگوی فعاليت و تجربه خير دینی، چه در بر مبنای پرسش از ا آمده،آنچه در این گزارش 

پرداخته  هایتنها به بررسی ابعاد و نمودهای خير دینی اربعينی از سوی ایرانيان و عراق ،انجام شده 1396در سال گردآوری اطالعات ميدانیِ آن که  مطالعهدر این 

 دانشدر بخش ميدانی این کار که مواد خام برای نگارش این متن را فراهم آورد یک گروه خوب از دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا دانشجویان و ست.شده ا

 مدزاده، مهشيدآموختگان دکتری به سرپرستی دکتر محمدرضا پویافر و همکاری مسعود فتاح زاده، مهرداد دبيری، صابر نادری، سعيده داوری مقدم، زینب مح

همدل و  رضایی، ساری نور محمدی، مریم اسکافی و فاطمه منصوریان در کنار دو همکار و مترجم عربی خوزستانی انتصار موسوی و هاشميه موسوی، گروهی

 همراه در شکل گيری یک تجربه عالی همسفری علمی بوده اند. 

تحقيق را فراهم آورد، حمایت عملِی بنياد خيریه راهبری آالء همچنين پژوهشگاه فرهنگ هنر و  در عين حال، آنچه بستر اصلی و امکان حرکت برای اجرای این

 ی این طرح را تأمين کردند. هانهیهزارتباطات است  که بخش دیگری از 

 دستاوردهاي ويژه

 فعاليت، مؤلفه ها، شاخص ها و مصداق هاآن شامل نوع قالب ایرانی و ایرانی  2دست یابی به الگوی فعاليت های خير دینی در اربعين در -1

قالب ایرانی و عراقی آن شامل سازمان ها و نهادها، گروه های اجتماعی فعال و شخصيت های حقيقی،  2تبيين شاختار اجرائی خير دینی در اربعين در -2

 آسيب شناسی و تبيين فرصت هاو تهدیدهای خير دینی در پياده روی اربعين

 عه طرحبرنامه آتي جهت توس

 ارائه سياست های پيشنهادی به نهادهای متصدی در پياده روی اربعين-1

 اجتماعی به فعاالن خير دینی در پياده روی اربعين -ارائه آموزش های فرهنگی -2

 تصاوير منتخب طرح

 
 نجف -فاطمه زهراموكب  -ي اسكانهاسولهيكي از 

 

 سفره شامِ ابوزهرا ميزبانِ عراقي تيم پژوهش در خانه خود

 


