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 شرح مختصر قرارداد

ه از مختلف است ک يهاهیروي در آن بیش از آن که یک واقعیت ساده دینی در بستر اجتماع دینی شیعه باشد واقعیتی در هم تنیده از الاربعین و آیین پیاده

شیعه )از جمله جمهوري اسالمی( و شوق همیشگی  يهاتیحاکم يهااستیس ،رسانه ،پس قرنها  سنت ریشه دار عراقی به روزهایی رسیده که سقوط صدام

روي اربعین آیین پیاده ،عرب و غیر عرب کرده است. از این نظر يهاشیعیان دنیا براي زیارت امام حسین )ع( آن را تبدیل به آوردگاهی در تقاطع و فرهنگ

شامل تکثري از امر خیر دینی  دهدیمختلف به سوي یک مقصد مقدس نشان م يرکت از مبدأهاهمچنان که تجربه زیارتی مسلمانان شیعه را در قدم قدم ح

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

 .دهدیم

 .تروي اربعین اسعراقی آن در آیین پیاده  سپهرایرانی و چه در   سپهربر مبناي پرسش از الگوي فعالیت و تجربه خیر دینی، چه در  ه،آمدآنچه در این گزارش 

پرداخته  هایراقتنها به بررسی ابعاد و نمودهاي خیر دینی اربعینی از سوي ایرانیان و ع ،انجام شده 1396در سال گردآوري اطالعات میدانیِ آن که  مطالعهدر این 

 دانشدر بخش میدانی این کار که مواد خام براي نگارش این متن را فراهم آورد یک گروه خوب از دانش آموختگان کارشناسی ارشد یا دانشجویان و شده است.

ه داوري مقدم، زینب محمدزاده، مهشید آموختگان دکتري به سرپرستی دکتر محمدرضا پویافر و همکاري مسعود فتاح زاده، مهرداد دبیري، صابر نادري، سعید

همدل و  رضایی، ساري نور محمدي، مریم اسکافی و فاطمه منصوریان در کنار دو همکار و مترجم عربی خوزستانی انتصار موسوي و هاشمیه موسوي، گروهی

 همراه در شکل گیري یک تجربه عالی همسفري علمی بوده اند. 

ن حرکت براي اجراي این تحقیق را فراهم آورد، حمایت عملیِ بنیاد خیریه راهبري آالء همچنین پژوهشگاه فرهنگ هنر و در عین حال، آنچه بستر اصلی و امکا

 ي این طرح را تأمین کردند. هانهیهزارتباطات است  که بخش دیگري از 

 دستاوردهاي ويژه

 آن شامل نوع فعالیت، مؤلفه ها، شاخص ها و مصداق هاقالب ایرانی و ایرانی  2دست یابی به الگوي فعالیت هاي خیر دینی در اربعین در -1

حقیقی، قالب ایرانی و عراقی آن شامل سازمان ها و نهادها، گروه هاي اجتماعی فعال و شخصیت هاي  2تبیین شاختار اجرائی خیر دینی در اربعین در -2

 آسیب شناسی و تبیین فرصت هاو تهدیدهاي خیر دینی در پیاده روي اربعین

 برنامه آتي جهت توسعه طرح

 ارائه سیاست هاي پیشنهادي به نهادهاي متصدي در پیاده روي اربعین-1

 اجتماعی به فعاالن خیر دینی در پیاده روي اربعین -ارائه آموزش هاي فرهنگی -2

 تصاوير منتخب طرح

 
 نجف -موكب فاطمه زهرا -ي اسکانهاسولهيکي از 

 

 ميزبانِ عراقي تيم پژوهش در خانه خود سفره شامِ ابوزهرا

 


