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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،3-13 ،)2(31 ،پیاپی  ،05تابستان 3111
ذکایی ،محمدسعید؛ و اسالمی ،روحالله ( .)9911بازنمایی رسانهای مناسک زیارت اربعین در ایراا؛؛ سرا های  9911ترا
 .9911فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.9-91 ،)1(99 ،
شاپا1004-9481 :

آزاد است.

 نویسندگا؛  /دستاسی به متن کامل مقاله بااساس قوانین کایتیو کامانز

بازنمایی رسانهای مناسک زیارت اربعین در ایران؛
سالهای  2931تا 2931
1

محمدسعید ذکایی*  ،روح اﻟﻠﻪ اسالمی

2

دریافت3131/33/31 :؛ پذیرش3133/10/31 :

چکیده

ٔ
جامعه ایاا؛ ،مناسک مراتط برا ارزاداری براای اما حسرین()) از اهمیرت و گسرتادگی قابلمالحظرهای
در
باخوردار است .در سا های اخیا شکل تازهای از مااسم مابوط به اربعین در قالب پیادهروی دستهجمعری بره
سمت کابال باای رسید؛ به بارگاه اما حسین پدید آمده و از سا  9911ابعاد میلیونی به خود گافته اسرت .از
آنجا که حضور تعداد زیاد جمعیت حاضا در رویداد اربعین ،جایگاه اربعین را بهانوا؛ یکی از اناصا اصرلی
ابااز هویت شیعی باجسته نموده و مشرارکت مرر ا ایاانیرا؛ در ایرن رویرداد ،مجاایری بسریار مناسرب براای
شناخت کنشهای دینی ایاانیا؛ بهدست داده است ،بارسی ٔ
نحوه بازنمایی این فعالیت جمعی و گفتما؛هرایی
ٔ
که حو آ؛ شکل گافته است و به این پدیده معنا مریدهرد در مقالره حاضرا مرورد توجره قراار گافتره و تنرو)
بازنماییهای آ؛ با مااجعه به متو؛ نوشتاری مکترو و دیجیترا انتشراریافته در رسرانههرای ارتطراط جمعری
ٔ
ٔ
سراله  9911ترا  9911بره
جامعه ایاا؛ در فاصرله پن
(روزنامهها ،خطاگزاریها و پایگاههای خطای) در میدا؛
کمک رویکاد نظای و روشی تحلیل گفتما؛ الکلو و موف و طی فاایند بارسی و تحلیرل 9400روز مطلرب،
شناسایی شده است .با تماکز با شناسایی دا ماکزی ،دا های پیاامونی و تفکیک ژاناهرای روایرت متفراوت،
شش گفتما؛ شکلگافته حو مناسک زیارت اربعین ارائه میشود که این رویداد را ر الطته نه برا قردرت باابرا ر
بازنمایی میکنند .دستاورد مقاله از نو) توصیفی و اکتشافی است که میتواند زمینه فهرم اربعرین به ٔ
مثابره یرک
ع
رباره دگاگونیهای فاهنگی ایاا؛ معاصا و شناخت ع
پدیده اجتماای و گفتوگو د ٔ
تنرو) و تکثرا جامعره پر از
انقال اسالمی را فااهم سازد.
ٔ
کﻠیدواژهها :مناسک ،زیارت اربعین ،بازنمایی ،گفتما؛ ،و تکثا جامعه ایاا؛
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1استاد مطالعات فاهنگی ،دانشکده الو اجتماای ،دانشگاه االمه ططاططایی ،تهاا؛ ،ایاا؛ (نویسنده مسئو )



 .2دانشجوی دکتای جامعهشناسی سیاسی ،دانشکده الو اجتماای ،دانشگاه االمه ططاططایی ،تهاا؛ ،ایاا؛



 .2مقدمه

مااسم و مناسک دینی بخش گستادهای از کنشهای اجتماای ما را شکل میدهد .در میا؛
انوا) مناسک دینی ،مناسک ماتط با ازاداری باای اما حسین()) از اهمیرت و گسرتادگی
ٔ
جامعه ایاا؛ باخوردار است .توجه به قیا و شهادت امرا حسرین()) و
قابلمالحظهای در
باگزاری مااسم ازاداری بهویژه با روز ااشورا تماکز دارد .گستادگی مااسم ااشورا از دوسو
قابل بارسی و تأمل است :از یک سو به خاطا تنو) کنشهایی که در قالب ارزاداری انجرا
میگیاد؛ و از سوی دیگا ،به دلیل دامنه باگزاری آ؛ که در سااسا کشور باگزار میشود .الطته
مااسم ازاداری پ از واقعه ااشورا نیز باگزار میشود که مهمتاین آنها مااسمهای مابروط
ِ
به اربعین است.
در سررا هررای اخیررا شررکل تررازهای از مااسررم مابرروط برره اربعررین در قالررب پیررادهروی
دستهجمعی به سمت کابال در روز اربعین باوز کاده است که در این مااسم اکثا راهپیمایا؛
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مسیا نجف تا کابال را پیاده طی میکنند .باای شیعیا؛ ایاا؛ تا پریش از همرهگیاشرد؛ ایرن
مناسک ،مسیا مقدس مشهوری وجود نداشته که پیاده طیکاد؛ آ؛ بهانوا؛ مناسک زیارت
یا بخشی از زیارت شناخته شود .اگاچه انجا این سفا زیارتی در اااق سابقه طوالنیترای
دارد اما باای ایاانیا؛ تجابه جدید زیارت اربعین از سا  9944مطاحشده و از سا 9911
تا کنو؛ پیادهروی به قصد زیارت ماقد اما حسین()) در روز اربعین ابعاد میلیونی به خرود

گافته است.1

االوه با گستاش روزافزو؛ این مناسک ،که شناخت و مطالعه آ؛ را ضاوری میسرازد،
داللت های معنایی باگزاری و شاکت در مناسک زیارت اربعین نیز چندگانه است؛ و االوه
با ابعاد دینی ،ابعاد مشخص سیاسی و هویتی نیز مییابد .بههمینسا؛ مناسرک اربعرین از
منظاهای مختلف توس رسانهها بازنمایی میشود؛ بهگونهایکه گاه بازنماییهای رسانهای
خود رویداد واقعیتا مینمایند.
ارائهشده از این رویداد ،از ِ

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1به نقل از روزنامه ایاا؛ در  10آذرماه  ،9919آمار زائاا؛ نسطت به سا قطل از آ؛ سه باابا شد و به یک میلیو؛ و دویسرت هرزار
نفا رسید .اسحاق جهانگیای در بیستم آبا؛ ماه  9911میگوید« :امسا شمار ایاانیانی که از مازهرای جمهروری اسرالمی وارد
اااق شدهاند ،بیش از  1میلیو؛ نفا است که این آمار االوه با اتطا) خارجی است کره از طایر مازهرای ایراا؛ بره ارااق سرفا
کادهاند» (جهانگیای.)1 ،9911 ،

رسانههای جمعی درصورتهای گفتاری ،نوشتاری یا نمایشری جنطرههرای مختلرف ایرن

رویداد (مانند افااد شاکتکننده در آ؛ ،مکا؛ها و اشیاء ماتط با آ؛ و جز آنها) را بهگونرهای
نشا؛ می دهند که واقعیتی را فااتا از آنچه در واقعیرت روی داده اسرت باسراخت میکنرد.
ٔ
درباره آ؛ قضراوت و
اغلب مخاططا؛ رسانهها با اساس بازنمایی رسانهها از واقعیت،
گاچه ِ
1
داوری مینمایند ،اما این بازنمایی این واقعیت نیست .نکتهای که بودریار برا مفهرو «فراا
واقعیت» بره آ؛ اشراره کراده و در کترا جامعهه مصهرفی ( )9941توضری مریدهرد کره
واقعیت جها؛ کادهاند .با توجه به این
رسانههای گاوهی بازنمایی خود از جها؛ را جانشین
ِ
ٔ
دربراره واقعیرت قضراوت و
اغلب مخاططا؛ رسانهها با اساس بازنمرایی رسرانهای
نکته که ِ
داوری میکنند ،بازنمایی رسانههای جمعی و طایقی که این بازنمایی را برهپیش مریبانرد،
اهمیت دو چندا؛ مییابد و موضو) تحقی و پژوهش قاار میگیاد.

ٔ
درباره «اربعین 10میلیرونی»
باخی رسانهها از «سکوت منفعالنه» رسانههای خارجی

شکایت میکنند و آ؛ را نشانهای مطنی با غاضورزی آنها میدانند و باخری رسرانههرا هرم
ار ٔ
ائه تصویای حماسی و اسطورهای از واقعهای معمولی را در معاض انتقاد قاار مریدهنرد.
چنین تفاوت آشکار در ٔ
نحوه بازنمایی یک رویداد واحد ،توجه رسانهها به رویداد اربعین و
میزا؛ و چگونگی این توجه و همچنین تفاوتی که از این حیر میرا؛ رسرانههرای مختلرف
مطاح میشود ،بیشازپیش نقش رسانهها در باساخت واقعیت را باجسته نموده و ضاورت
توجه به این باساخت و واکاوی چگونگی و چاایی آ؛ را نمایا؛ میگاداند.
بنابااین ،از آنجا که حضور تعداد زیاد جمعیت حاضا در مناسک زیارت اربعین جایگاه
این رویداد را بهانوا؛ یکی از اناصا اصلی ابرااز هویرت شریعی باجسرته نمروده اسرت و
مشارکت مر ا ایاانیا؛ در این رویداد ،مجاایی بسیار مناسب باای شناخت کنشهای دینری
ایاانیا؛ بهدست داده است ،بارسی طاق مختلف بازنمایی این فعالیت جمعی به ٔ
مثابه یرک
ِ
ِ
ِ
ٔ
مناسک دینی میتواند مسیای را باای فهرم زیرارت اربعرین بهمثابره یرک پدیرده اجتمراای
ٔ
جامعه ایاا؛ اماوز بهطوراا بهدست دهد.
بهطورخاص و شناخت تنو) و تکثا
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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بازنمایی رسانﻪای مناسک
زیارت اربعین ...

بیشتا متونی که در قالب کتا یا مقاله و با موضرو) زیرارت اما حسرین()) در روز اربعرین
نوشتهشدهاند ،با تأکید با روایات مابوط به زیارت ،نوشته خود را از ضاورت دینی زیارت بهویژه
در روز اربعین و بهصورت پیاده آغاز کادهاند (نادری9941 ،؛ پاکنیا تطایزی9911 ،؛ کراهیاده،
9918؛ طاهازاده 9918 ،و 9911؛ جمالی9911 ،؛ صرفاپور9911 ،؛ گرودرزیزاده9911 ،؛
کامی9911 ،؛ همایو؛ و ُبد9911 ،؛ محمدی ،سلیمنژاد و احمدی9911 ،؛ رضوانی.)9911 ،
هما؛گونهکه از تاریخ انتشار این مطالعات میتوا؛ دنطا کاد ،تنها در سا های اخیا و همزما؛ با
گستاش روزافاو؛ شاکتکنندگا؛ در مناسک اربعین و همچنین افزایش توجه رسرانهای بره ایرن
رویداد بوده است که «زیارت اربعین» بهانوا؛ یک موضو) مطالعراتی مرورد توجره قراار گافتره
است .ماور مطالب مندرج در این مطالعات گویای آ؛ است که در هیچکدا از تحقیقات ماتط ِ
نحوه بازنمایی راهپیمایی زیارت اربعین به ٔ
پیشینٔ ،
مثابه یک مناسرک دینری و گفتمرا؛هرایی کره
فصﻠنامﻪ تحقیقات فرهنگی ایران
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تولیدکننده و محصو این بازنماییها هستند ،موضو) بارسی قاار نگافته است .بهمنظور بارسی
ٔ
دربراره ایرن پدیرده،
بازتا رسانهای رویداد اربعین و فااهمنمود؛ زمینه بح نظای و مفهومی
مقاله حاضا در پی آ؛ است که نشا؛ دهد مناسک زیارت اربعین چونا؛ یک کادار اجتماای ،با
مشارکت ایاانیا؛ در سا های اخیا چه طیفی از بازنماییهای مختلف را پدید آورده و ایرن تنرو)
بازنماییها از مسیا کدا گفتما؛های مابوط به این پدیده باساخت شده است.
ٔ
 .1اربعین بهمثابه مناسک زیارت

ٔ
درباره اربعرین را شناسرایی کنریم و مازهرای
باای آ؛ که بتوانیم تنو) بازنماییهای رسانهای

معنایی ماتط با این پدیرده اجتمراای را از یکردیگا متمرایز نمراییم در ایرن بخرش ترالش
ٔ
درباره رویداد اربعین را با تماکز با «مناسک زیارت»
میکنیم زمینه بح نظای و مفهومی
چونا؛ وجهی از وجوه تعیینکننده کنشهای دینی ایاانیا؛ معاصا ،باجسته نماییم .در نتیجه
های
مازهای اصلی و تعیینکنندهای شناسایی میشود که میتواند به شناخت
تنو) بازنمایی ِ
ِ ِ
این کادار اجتماای در رسانههای مختلف ،روشنی و وضوح بطخشد.
در این بخش ،با تماکز با دو مفهو محوری زیارت و مناسک مشرخص مریگرادد کره
چگونه کنش راهپیمایی اربعین یک زیارت است و چگونه یک کنش مناسکی است.

باای توضی پذیاکاد؛ طیفی از کنشها ذیل مفهو زیارت ،زیارت مطتنی با «حاکرت»
بازتعایف و چهار نو) حاکت از یکدیگا تفکیک شده است :حاکرت برهانوا؛ یرک کرنش
املی ،حاکت بهانوا؛ یک حوزه نشانهشناختی ،حاکت بهانوا؛ یرک امرل فیزیکری و در
نهایت حاکت بهانوا؛ یک استعاره .آلن مورینی  )9111( 1نیز با مطنرا قراار داد؛ همزمرا؛

تجابه اما قدسی و حاکت ،زیارت را اینگونه تعایف میکند« :زیرارت سرفای اسرت کره
توس فاد یا افاادی در طلب مکا؛ یا حالتی که آ؛ را تجسرم ایردهآ ارزشرمند مریداننرد،
صورت میگیاد»  .در این تعایف این اناصا باای زیارت در نظا گافتره شرده اسرت :سرفا
همااه با نیت در جستوجوی اما قدسی .مکا؛ مقدس در اینجا یکی از مظاها اما قدسری
است (شایعتیمزینایی و کاشی.)11 ،9918 ،
در تعایفی دیگا نیز حاکتکاد؛ بخش جداییناپذیا زیارت در نظرا گافتره شرده اسرت؛
«زیارت سفای است که زیارتکنندگا؛ را به وضعیتی مقدس هدایت میکند .حاکت ،بخش
جداییناپذیا زیارت است .ازاینرو ،در طو تاریخ صورت تحق یافته زیارت یک حاکت در
فضا را بازنمایی میکند؛ اما دراینحا مکانی که مورد زیارت قاار میگیاد ،مکانی ابتشده
در فضا است» (کلمن و السنا .)9111 ،2الطته وجه معنوی و دینری ایرن حاکرت در تعایفری
دیگا بیشتا مورد توجه قاار گافته است« :زیارت سفای مطتنی با انگیزههای دینری یرا معنروی
است که توس افااد یا گاوهها به مکانی انجا میشود که بهانوا؛ یک مکا؛ بسیار مقدس یرا
شفااتبخش در محی زندگی روزماه در نظا گافتره مریشرود .ایرن سرفا در جسرتوجوی
مواجههای استعالیی با ابژه مقدس و مشخصری اسرت برا هردف دسرتیافتن بره منفعرت یرا
سالمت جسمی ،احساسی یا معنوی» (مارگای.)91 ،1004 ،3

با توجه به این تعاریف ،سفای که ایاانیا؛ به مقصد ماقد اما حسین()) در روز اربعرین
سازما؛ میدهند ،یک زیارت است که با هدف رسید؛ به مواجههای برا ٔ
ابرژه مقردس اجراا
میشود .در ادامه ضمن توضی اینکه چگونه این زیارت یک مناسک است ،این مواجهه برا
اما مقدس از خال تماکز با ُبعد مناسکی دین توضی داده میشود.
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کادار اجتماای سفا به کابال و حضور در ماقد اما حسین()) در روز اربعین به ٔ
مثابه یک
کنش جمعی به مفهو «مناسک» پیوند مییابد .مناسکی که دینی است و شاکتکننردگانی را
زیارت یک مکا؛ مذهطی گاد هم میآورد.
با دینداریهای مختلف ،با هدف
ِ

گاچه «راهپیمایی اربعین از جمله مناسک دینی است که برهلحاظ ریشرههرای تراریخی بره

شیعیا؛ اااق تعل دارد ،ولی اکنو؛ بعد از گذشت سا ها ،با افرزایش معنرادار تعرداد مشرارکت
کنندگا؛ ملیتهای مختلف در آ؛ ،در حا تطدیلشد؛ به نمادی از هویت مذهطی شیعه اسرت»
(کاهیاده .)14 ،9918 ،در زیارت ٔ
ویژه اربعین ،االوه با مسیای که تا مازهای ارااق طری مری
شود ،از نجف تا کابال حداقل به طو  40کیلومتا که بیشتا زائاا؛ بخش چشمگیرای از آ؛ را برا
پای پیاده طی میکنند ،پشتسا گذاشته میشود .گاچه ایاانیا؛ بره زیرارت مکرا؛هرای مقردس
االقهمندند و چنین زیارتگاههایی در سااسا ایاا؛ وجرود دارد ،امرا مسریا ویرژه پدیرده چنردا؛
شناختهشدهای در ایاا؛ نیست .پیاده پیمود؛ این مسیا نیز بهطورجمعی امومیت چندانی نردارد
فصﻠنامﻪ تحقیقات فرهنگی ایران
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و کمتا از یک دهه اسرت کره برهانوا؛ فعالیرت و مناسرکی مرذهطی برهطور امرومی و جمعری
بازشناسی و از آ؛ استقطا شده است (رضویزاده.)191 ،9911 ،
کنش راهپیمایی جمعی اربعین بهمنظور زیارت ماقد اما حسین()) در روز اربعین یک
کنش مناسکیشده است چو؛ .9 :همهساله در روز معین و به مقصد معین تکاار میشرود؛
 .1قوااد تصای شدهای مطنی با بایدها و نطایدهایی که باید راایت شرود براای آ؛ تجرویز
شده است و مطنای امل کنشگاا؛ در این راهپیمایی قاار میگیاد .دراینحرا  ،ایرن کرنش
مناسکیشده ،وجه دینی انکارناپذیای دارد که در مفهو پادازی مناسک از خال تأکیرد برا
کیفیت متفاوتی مورد توجه قاار میگیاد که در جایا؛ یک رویداد جمعی ایجاد میشود؛ از
این منظا ،این کنش جمعی ذیل انوا؛ مناسک دینی مطاح شده و تحلیل میشود.
مناسک دینی ،نوای از مناسک در معنای اا آ؛ هستند که «متماکز با فهم انسرا؛ها از
جنطه های مقدس و غیاقابل توصیف از تجاربشا؛ هستند و مسیا دستاسی به اما مقردس را
باای باورمندا؛ مشخص میسازند» (پاولی .)918 ،1098 ،1در این معنا «دین درباگیانرده

تطیینهایی در با هستی است که با پایه فاضریات مراوراءلططیعری شرکل گافترهانرد .واژه
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ماوراءالططیعه گستادهتا از واژه خدا است .ماوراءالططیعه نیاوها یا موجوداتی خواه ذیشعور
و خواه غیاذیشعورند که در ورا یا بیاو؛ از ططیعت هستند و میتوانند نیاوهای ططیعی را به
تعلی درآورنرد ،تیییرا دهنرد یرا نادیرده بگیانرد» (سرگا  )10 ،9919 ،و مناسرک دینری
مسیاهایی باای باقااری ارتطاط با ماوراءالططیعه را به باورمندا؛ معافی میکنند.
اغلب نظایهپادازا؛ ،مناسک را از منظا کارکادهایی مطالعه کادهاند که باای اجااکننردگا؛
مناسک به دنطا دارد .مهمتاین نظایهپاداز این رو یکاد دورکیم است .در دیدگاه کارکادگاایا؛،
مناسک یک نظا فاهنگی را وادار به پاسخگویی به نیازهای انسانی میکننرد؛ آنهرا را معنرادار
میسازند و بنیادهای اجتماای را بازمینماینرد .ارالوه برا دیردگاه کرارکادگاایی ،مناسرک از
منظای معنایی که تولید میکنند نیز مطالعه شدهانرد .در دیردگاه تفسریای پاسرش اصرلی آ؛
است که چگونه مناسک ابزاری مریشروند کره بهواسرطه آنهرا تعامرل نظرا هرای فاهنگری و
اجتماای ممکن میشود .مهمتاین نظایهپاداز این رو یکراد ،کلیفرورد گیاترز اسرت .در ایرن
دیدگاه به جای پاسش از کارکاد ،از معنا سوا میشود .بدین ااتطار ،مناسرک به ٔ
مثابره مترونی
دیده میشوند که باید رمزگشایی شوند تا معنای واقعی آنها شناخته شود.
از نظا گیاتز ،دین چنا؛ که زیستشده ،نه آنچنا؛ که تصور شده ،جهرا؛ واقعری را براز
حقیقرت متصرور نیسرت ،بلکره
میتابد .زیاا دینداری فق آگاهی به حقیقرت یرا الرم بره
ِ

محق کاد؛ و در آ؛ زیستن است (کامیپور .)911 ،9910 ،در این معنا دیرن زیسرتهشرده
ِ
میتواند موضو) شناخت جامعهشناسانه قاار گیاد و زمانی موضو) شناخت قاار میگیاد که
پایا؛یافته باشد و آنچه محق با روی آ؛ کار میکند ،یرک دیرن بره یرادآورده شرده 1اسرت
(فکوهی.)991 ،9941 ،
دیدگاه سومی کره مهمتراین نظایرهپراداز آ؛ ویکترور تانرا اسرت مناسرک را از منظرا
ظافیتهایی مطالعه میکند که باای تیییا ساختارها پیش مینهنرد .در دیردگاه دیرالکتیکی
تأکید با دوگانه هرایی اسرت کره از طایر مناسرک میرا؛ مقردس و نامقردس و سراختار و
ضدساختار کشیده میشود.
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نظایههای مناسک را میتوا؛ با ارجا) بره الکسراندر هرن 1اینگونره جمر بنردی کراد:
دورکیم با جنطههای کارکادی مناسک در ساخت جامعه و نهادهای انسانی تأکید میکنرد؛
پ از او کلیفورد گیاتز نظایهپادازا؛ را تشوی میکند که مناسک را به ٔ
مثابره مترونی تفسریا
کنند که میتوانند توس مطلعین و تحلیلگاا؛ خوانرده شروند؛ و ویکترور تانرا مناسرک را
به ٔ
مثابه فاایند دیالکتیکی میا؛ سراختار و ضدسراختار ،نامقردس و مقردس مفهرو پرادازی
میکند .این تأکیدهای «هنجاری»« ،تفسیای» و «دیرالکتیکی» تفراوتهرای واضرحی برا
یکدیگا دارند اما در یک چیز با هم مشرتاک هسرتند و آ؛ تمایرل بره ایجراد احساسراتی از
اطمینا؛ و تداو است .آنها مناسک را به ٔ
مثابه یک فعالیت مشخص مریبیننرد کره نروای از

هسررته فاهنگرری را برراوز مرریدهررد و آ؛ را براای تحلیررلگررا بهمثابر ٔره ابررژهای براای مطالعرره
قابلمشاهده میگاداند (الکساندر هن.)1004 ،
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تحلیل کادار راهپیمایی جمعی به مقصرد زیرارت بارگراه اما حسرین()) در روز اربعرین
مثابه یک مناسک بهمعنای مفهو پادازی آ؛ به ٔ
به ٔ
مثابه یرک هسرته فاهنگری ر دینری اسرت کره
میتواند هم از منظا کارکادی و با تماکز به کارکادهایی که در ایجاد و پیوند اجتما) دینی دارد
تحلیل شود و هم از منظا تفسیای و با تماکز با معناهایی تحلیل گرادد کره حرو ایرن کرادار
تولید ،مصاف و بازتولید میشود؛ دراینحا  ،میتواند به ٔ
مثابره یرک فااینرد دیرالکتیکی و از
منظا امکا؛هایی تحلیل شود که باای تیییا ساختارها و موقعیت افااد در آنها ایجاد میکند.
هما؛گونهکه باالتا اشاره شد ،آنچه مناسک را از دیگا شکلهای فعالیت انسانی متمایز
میکند ،در وهله او ویژگی تکاارشوندگی آنها است .بنابااین ،فعالیت راهپیمایی جمعی به
مقصد زیارت بارگاه اما حسین()) که ها ساله در زما؛ و مکرا؛ خاصری تکراار مریشرود
بهطور مشخص یک مناسک است «که معنرا و اهمیرت خرود را از تکرا ِار خرود بره دسرت

میآورد؛ آنچه فعالیتهای انسانی را مناسک میکند ،این اسرت کره فعالیرتهرا در همرا؛
شکل ،در هما؛ زما؛ و در هما؛ موقعیت ویژه بازتولید بشوند» (پاولی.)919 ،1098 ،
مناسکی دید؛ و تحلیل کاد؛ رویداد اربعین پیچیده شده در معنایی اسرت کره شراکت
کنندگا؛ در این کنش جمعی به آ؛ میدهند و معنایی که به واسطه بازنمایی رسرانههرا از آ؛
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باساخت میشود .شناسایی و فهم معناهایی که حو این رویداد ساخته شده است از آ؛ رو
اهمیت دارد که می تواند مطنای محتملی باای معنابخشی به رویداد زیرارت اربعرین توسر
رسانهها قاار گیاد.

بنابااین مفهو پادازی رویداد سفا کابال به ٔ
مثابه یک کرنش جمعری مناسرکی و دراینحرا
به ٔ
مثابه یک زیارت در معنای مواجههای با اما مقدس ،امکا؛ تشخیص باخی مازهای مفهرومی
اصلی را فااهم میکند که میتواند در رجو) به تولیدات محتروایی رسرانههرا حرو ایرن رویرداد
راهنماییکننده باشد .در ادامه از طایر توضری مفراهیم «بازنمرایی» و «گفتمرا؛» و کاربسرت
رویکاد نظای و روشی الکلو و موف ،ابزارهای نظای و روشی الز باای شناسایی تنو) بازنمایی
های مابوط به رویداد اربعین در رسانههای ارتطاط جمعی توضی داده میشود.
 .1بازنمایی و گفتمان

در مقاله حاضا مطالعه زیارت اربعین به ٔ
مثابه یک مناسک مورد توجه قاار گافتره و پاسرش
اصلی آ؛ است که چگونه معناهای مناسک زیارت اربعرین از خرال رسرانههرای جمعری

ساخته میشود و انعکاس مییابد .به بیا؛ دیگا ،کنش و واکنش میا؛ کادار زیارت اربعین و
گفتما؛هایی که این کادار را تولید و بازنمایی میکنند موضو) بارسی قاار میگیاد ترا تنرو)
بازنماییهای رسانهای از این رویداد شناسایی و توصیف گادد.
رسانههای جمعی مناسک پیادهروی اربعین را در قالب نمادهایی بیا؛ میکنند و در ارجا)
به فاایندی که این رسانهها باای تولید و بازتولید معناهای ها کادار اجتماای به کار میگیاند،

مفهو «بازنمایی »1به کاات مطاح میشود .بازنمایی هما؛ فاایند اجتماای فهمپذیاسازی در
چارچو همه نظا های داللتکننرده در دسرتاس اسرت» (اوسرولیوا؛ و دیگراا؛.)9941 ،
استوارت ها بهانوا؛ مهمتاین نظایهپاداز این مفهو  ،چنین مینویسد« :بازنمرایی فااینردی
ٔ
واسطه آ؛ ااضای یک فاهنگ از زبا؛ استفاده میکنند (زبا؛ در تعایف گستاده آ؛
است که به
به ٔ
مثابه ها نظا دا و مدلو است) تا معنا تولید کنند» (ها .)19 ،9111 ،2
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گفتما؛ به این توجه میکند که چگونه در زمینههای مختلف ،زبرا؛ بره طراق مختلرف
بهکار گافته میشود و رواب و درکهای بسیار متمایزی را تاتیب میدهد .بنابااین ،بهجرای
زبا؛ ،گفتما؛ به ٔ
مثابه یک نظا بازنمایی مطالعه میشود .رویکاد گفتمانی «نشا؛ مریدهرد
که معنای تولیدشده (در چارچو گفتما؛) چگونه با قدرت پیونرد مریخرورد و برا تنظریم
رفتار ،هویت را میسازد» (ها  .)11-19 ،9919 ،در ادامه نسخهای که الکلو و مروف از
اما گفتمانی ارائه کادهاند ،بهانوا؛ مطنای تحلیل بازنماییهرای صرورت گافتره از مناسرک
پیادهروی اربعین در رسانههای جمعی به تفصیل مطاح میشود.
ٔ
مطالعه ٔ
نحوه بازنمراییهرای مناسرک راهپیمرایی اربعرین
در ارتطاط با بح مقاله حاضا،
بهمعنای مطالعه گفتما؛ها به ٔ
مثابه نظا های بازنمایی است که این کنش جمعی را براای افرااد
جامعه معنادار میکنند .آنچه رسانهها بازنمایی میکنند ،واقعیت نا نیسرت؛ بلکره واقعیرت
رمزگذاری شدهای است که در ارتطاط با دیگای و با توجه به تفاوتهای معنایی امل میکند.
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این تفاوتهای معنایی در گفتما؛ها شکل میگیاند .گفتما؛ها ،چرارچو معنرایی را فرااهم
میآورد که در آ؛ کنش راهپیمایی دستهجمعی اربعین تولید و بازتولید میشود .این معانی هم
ِ
ٔ
دربراره کرنشهرای داخرل آ؛
مازها را در کنشی اجتماای مشخص میکنند و هم اطالاراتی
مازها ارائه میدهند .اینکه این مازها در مناسک زیرارت اربعرین بره چنرد طایر و چگونره
باساخت میشوند؟ پاسشی است که مقاله حاضا میکوشد باای آ؛ پاسخی فااهم آورد.
تحلیل گفتما؛ از جمله روشهای تحلیل کیفی است .نقطه کانونی تحلیل گفتما؛ ایرن
است که باای بارسی یک متن نوشتاری یا گفتاری باید فااتا از خود متن رفت و به بافت یرا
زمینه متن هم پاداخت .این بهمعنای آ؛ است که یک مرتن از یرک سرو برا اسراس روابر
درو؛متنی و از سوی دیگا ،با تکیه برا موقعیرت مرتن و بافرتهرای اجتمراای ،سیاسری و
تاریخی مورد بارسی قاار میگیاد (خانیکی.)119 ،9911 ،
اساس تحلیل گفتما؛ با تمایز میا؛ خودی و غیاخودی است .بدینتاتیب ،تحلیل یک گفتمرا؛
بیراو؛ آ؛ متمرایز میکنرد.
مستلز شناسایی مرلفههایی است که ما را از آنهرا و درو؛ گفتمرا؛ را از
ِ
«آنچه تحلیل گفتمانی الکلو و موف را از سایا نظایههای گفتمانی متمایز میکند ،ع
تسرای گفتمرا؛
از ٔ
حوزه فاهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست است» (حسینیزاده.)918 ،9949 ،

از این منظا و با توجه به موضو) بح مقالره حاضرا کره در پیونرد مسرتقیم برا هویرت و
سیاست قاار دارد ،نظایه گفتمانی الکلو و موف باای تحلیل رابطه میا؛ بازنماییهای رسانهها
از مناسک زیارت اربعین و زمینهای که این بازنماییها را ممکن کاده ،مطنایی مناسب است.
ً
از نظا الکلو و موف «اساسا گفتما؛ها در ضدیت و تعارض با یکدیگا شکل میگیاند.
ً
[ ]...گفتما؛های غیا به حاشیهرانده شده دائما در تالش هستند تا معانی جدید از وقترههرا
ع
(دا های تثطیتشده) ارائه کنند و طات موقت معنایی را که گفتما؛ مسل ایجاد کاده است،
با هم بزنند» (کساایی و پوزش شیاازی.)981 ،9944 ،
«تحلیل گفتما؛ قصد دارد نشا؛ دهد که از طای کدا فاایند تالش میکنیم تا معنای نشانهها
را تثطیت کنیم و کدا فاایند موجب میشود که باخی از موارد تثطیت معنا به چنرا؛ امرا معمرولی
بد شوند که آنها را پدیدهای ططیعی به شمار میآوریم» (یورگنسن و فیلیپ  .)11 ،9941 ،ایرن
فاایند در نظایه گفتما؛ الکلو و موف به واسطه مفهو مفصلبندی توضی داده میشود:
ما مفصلبندی 1را هاگونه املی بهشرمار خرواهیم آورد کره رابطرهای را میرا؛ مرلفرههرا
[اناصا] تثطیت میکند؛ بهنحویکه هویتشا؛ در نتیجه امل مفصرلبنردی دسرتخوش
تیییا شود .آ؛ کلیت ساختاریافته ناشی از امل مفصلبندی را گفتمرا؛ خرواهیم خوانرد
(یورگنسن و فیلیپ .)11 ،9941 ،

باای شناسایی تنو) بازنماییهای ماتط با رویداد اربعین از خال تحلیرل گفتمرا؛ الز اسرت
مسیای را دنطا کنیم که در آ؛ برا مااجعره بره مترو؛ نوشرتاری مکترو و دیجیترا  ،دا ماکرزی و
دا های پیاامونی گفتما؛ها از یکدیگا متمایز شوند .این مسیا ،ماحله نخست از مااحرل سرهگانره
در نظایه گفتما؛ الکلو و موف است .مااحل سهگانه اطارتند از )9 :دا ماکزی و دا هرای دیگرای
که حو آ؛ گاد آمدهاند شناسایی شوند؛  )1فاایند مفصلبندی گفتما؛ (یعنی فاایند تثطیت موقرت و
غیایتسازی) توضی داده شود؛ و ٔ )9
انگاره اجتماای (استعاره) هژمونیککننده گفتمرا؛ توضری
داده شود .در بخش بعد توضی داده میشود که چگونه در مطالعه حاضرا ،روش تحلیرل گفتمرا؛
الکلو و موف در خوانش متنهای بازنماییکننده مناسک زیارت اربعین بهکارگافته شرده اسرت ترا
های مابوط به رویداد اربعین در رسانههای ارتطاط جمعی امکا؛پذیا گادد.
شناسایی
تنو) بازنمایی ِ
ِ ِ
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 .9روششناسی تحقیق

آنچه در ماکز توجه مقاله حاضا است توصیف تنو) بازنماییهرایی اسرت کره بره یرک فعالیرت
جمعی که هما؛ پیادهروی جم زیادی از ایاانیا؛ بره سرمت کرابال بره قصرد حضرور در ماقرد
ِ
اما حسین()) در روز اربعین است؛ معنا میدهنرد .ایرن فااینرد معنرادهی بره طراق گونراگو؛،
گفتما؛هایی را حو این کادار اجتماای شکل میدهد .گفتما؛هایی که حو این مناسک دینری
تولید شده و آ؛ را بازنمایی میکنند ،نظا های معنایی گستادهای هستند که مجمواهای از مرلفره
ها را حو یک دا ماکزی مفصلبندی میکنند .ها دا ماکزی از طای منط ِ همارزی و منط
تفاوت در نسطت با دیگا دا ها معنادار شرده و در ایرن تعطیرا هرا گفتمرا؛ روش خاصری براای
بازنمایی مناسک زیارت اربعین است .گفتما؛ داللت با نظا باساختهای دارد کره جهرا؛ را بره
تصویا میکشد و اما واق  ،اما گفتمانی است کره از طایر محردودیتهرای زمرانی در بافرت
ٔ
درباره پدیده و فهرم آ؛
اجتماای ظاها میشود .در واق  ،گفتما؛ها روش خاصی باای گفتوگو
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ٔ
درباره نحوه بازنمایی رسانههای مختلف از واقعره زیرارت اربعرین
در اختیار میگذارند .مطالعه

میتواند طیف متنو) و گستادهای از انوا) رسانههای جمعری را درباگیراد .و در مطالعره حاضرا
میدا؛ تحقی محدود به رسانههای داخل کشور و آ؛ دسته از متنهایی شرده اسرت کره رویرداد
زیارت اربعین را در شکل نوشتاری آ؛ بازنمایی کادهاند .بنابااین ،آنچه رسانههای داخرل کشرور
ایاا؛ ٔ
درباره این رویداد در شکل نوشتاری آ؛ تولید کادهاند و بهشریوه چراپی یرا دیجیترا منتشرا
کادهاند ،موضو) واکاوی و تحلیل قاار میگیاد و با هدف شناسایی تنرو) بازنمراییهرایی کره در
رسانهها از مناسک زیارت اربعین صورت گافته است و به کمک کاربست روش تحلیل گفتما؛
الکلو و موف در مواجهه با متنهرای بازنمراییکننرده مناسرک زیرارت اربعرین ،گفتمرا؛هرایی
شناسایی میشوند که این مناسک را بازنمایی میکنند.
نظایه گفتما؛ الكلو و موف اگاچه ارجااات زیادی بره معنرا و نشرانه دارد ،ولری دارای
دستورالعملی باای تحلیلهای معنایی نیست .باای انضمامیترا سراختن نظایره گفتمرانی

ایشا؛ ،کاربست روش تحلیل انتقادی گفتما؛ 1پیشنهادی فاکالف میتواند راهگشا باشد.
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فاکالف مطالعات تحلیل گفتما؛ را با انجا سه ماحلره سراما؛ مریبخشرد :توصریف،
تفسیا و تطیین.
 )9توصیف به ماحلهای اطالق میشود که تحلیلگا ویژگیهای صروری مرتن را مرورد
مطالعه قاار میدهد .در این ماحلره ،پژوهشرگا مرتن را منترز) از زمینره و شراای تحلیرل
میکند و به بارسی سازوکارهای مهارگا و کنتالی آ؛ ،باحسب سه مرلفه مضامین ،رواب و
هویتها میپادازد .شاخص های مورد نظا در این ماحله اطارت است از :الرف) واژگرا؛؛
) سط نحوی؛ ج) ساختارهای معانی متن.
 )1ماحله تفسیا با این باور متکی است که مولف متن و مخاطب متن ،ها دو دارای اذهانی
بارور و فابه از گفتما؛های جاری در محی اند .متن در زمینهای تولید و تفسریا مریشرود کره آ؛
ع
ع
مولد و ع
مفسرا،
گفتما؛ها تسل دارند .متن ،معل در یک فضای خالی نیست .به گفته فاکالف،
دارای ذخایا و مناب ذهنی هستند؛ پ باید نسطت میا؛ متن و این ذخایا را آشکار کاد .فراکالف
تفسیا متن را در دو ماحله پی میگیاد :تفسیا متن و تفسیا زمینه متن.
 )9در ماحله تطیین از شطکههای معنایی متو؛ خارج میشویم و به بیاو؛ از متن راه می
اهرداف درصرحنه کنشرگاا؛،
یابیم .در این ماحله با در آمیخرتن ویژگریهرای گفتمرا؛ برا
ِ
خالقیت فااال؛ در ٔ
نحوه بهکارگیای راهطادهای زبانی ،تاکیطات هوشیارانه میا؛ گفتما؛های
ِ
متعارض و  ...قابل توجیهاند (فاکالف.)914 ،9911 ،
تاجمه این سه ماحله در بیا؛ الکلو و موف چنین است )9 :در ماحلره توصریف ،مرتن
منتز) از زمینه و با ارجا) به دا های ماکزی و دا های گادآمده حو آ؛ (یعنری وقترههرا) و
معناهایی که بهطور موقت تثطیت شدهاند توصیف میشود؛  )1در ماحلره تفسریا ،مرتن در
ٔ
واسطه غیایتسازیها گفتمانی شده است ،تفسریا مریشرود؛  )9در ماحلره
زمینهای که به
تطیین ،گفتما؛ها بهانوا؛ جزئی از مناسرطات قردرت و در ارتطراط برا تصرورهای اجتمراای
پشتیطا؛ آنها تطیین میشوند.
جامعه آماری تحقی حاضا شامل متو؛ نوشتاری میشرود کره مراتط برا رویرداد «زیرارت
اربعین» در فاصله سا های  9911تا  9911در رسانههای ارتطاط جمعی و در داخل کشور ایاا؛
منتشا شده و اطارت اسرت از .9 :روزنامره؛  .1خطاگرزاری؛ و  .9پایگراه خطرای .دادههرای ایرن
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تحقی شامل متو؛ بازنماییکننده پن رویداد اربعین (طی پرن سرا از  9911ترا  )9911مری
شود .با توجه به ٔ
بازه زمانی فااگیاشد؛ و میلیونیشد؛ این مااسم ،اولین رویرداد در سرا 9911
( 1دی ماه  )9911و آخاین رویداد در سا  94( 9911آبا؛ ماه  )9911انتخرا شرده اسرت.
بدینتاتیب ،باای انتخا متو؛ بازنماییکننده رویداد اربعین در چارچو نمونهگیای خوشرهای
چند ماحلهای ،در ماحله نخست رسانهها به تعداد  4روزنامه 8 ،خطاگرزاری و  1پایگراه خطرای
انتخا شد و در ماحله دو  ،زما؛ تولید و انتشار در بازه سا های  9911تا سرا  9911مردت
 10روز در این  1سا ر یعنی در فاصله ده روز قطل از رویداد اربعین آ؛ سا تا پایرا؛ مراه صرفا

هما؛ سا  1ر تعیین شده است .بنابااین تعداد موارد جامعه آمراری تحقیر (10 × 1 × )1+8+4
=  9400روز مطلب در روزنامهها ،خطاگزاریها ،و پایگاههای خطای بوده اسرت و چنانچره هرا
روز مطلب بهطور میانگین درباگیانده ده مطلب باشد ،نتیجه میشود که جامعره آمراری تحقیر
ً
شامل حدود  94000مورد است .الطته الز به یادآوری است که غالطرا ،مطلرب هرا روز (یعنری
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روز خطاگزاریها و پایگاههرای
مطلبهای ماتط با رویداد اربعین که در ها شماره روزنامه و ها ِ

خطای انتشاریافته) بیشتا از ده مورد بوده است.
ٔ
جامعه آماری ،متنهایی باای انجا تحلیل گفتما؛ وارد نمونه تحقی شردند کره
از این
ویژگیهای زیا را داشتند )9 :واض و صای بودند؛  )1حداقلی از واژگا؛ را داشتند؛ و )9
بهطور مستقیم روایتی از رویداد اربعین داشتند .پ از بارسیهای اولیه معلو شرد بخرش
قابلتوجه ی از مطالب قابلیت تحلیل مضمونی ندارند .این دست مطالب که بیشتا در قالب
خطا و به تکاار در رسانهها منتشا شده بودنرد غابرا شرده و کنرار گذاشرته شردند .بیشرتا
مطالب غابا شده مطالطی بودند که ٔ
نحوه دریافت ویرزا براای زیرارت اربعرین ،امکانرات و
تسهیالت مهیا شده باای زائاا؛ در مازهای مهاا؛ و شلمچه و مواردی مشابه را اطال)رسانی
کاده بودند و بهطور مستقیم نمیتوانستند بهانوا؛ منط غنیای از نمادهای بازنمراییکننرده
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آوری دادهها ،تعدادی از روزنامهها و خطاگرزاریهرا در برازه زمرانی شصرت روز (دو مراه محرا و صرفا)
 .1در ماحله او ِ جم
ِ
بارسی شدند و مشخص شد که مطالب مابوط به رویداد اربعین از چند روز قطل از رویرداد و چنرد روز بعرد از رویرداد منتشرا
شدهاند و پااکندگی انتشار مطالب در بازه زمانی چند روز قطل و بعد از وقو) رویداد متماکرز اسرت .بنرابااین ،برهمنظور حصرو
اطمینا؛ از پوشش کامل مطالب منتشاشده ،بازه نمونهگیای ده روز قطل از رویداد اربعین و ده روز پ از رویرداد اربعرین معراد
بیست روز در نظا گافته شد.

رویداد اربعین در نظا گافته شوند .بهاالوه ،از آنجایی که متو؛ زیرادی وجرود داشرت کره
قابلیت تحلیل مضمونی باالیی داشتند ،غابا کاد؛ این مطالب فقیا بهلحاظ غیایتسرازی
گفتمانی ،لطمهای در حجم نمونه وارد نمیآورد و ازاینرو ،این مطالب کنار گذاشته شده و
تحلیل مضمونی نشدند .از جامعه آماری حدود  94000موردی طااحیشده در چارچو
نمونهگیای خوشهای چندماحلهای ،تعداد  110متن بازنماییکننده رویداد اربعین شناسایی
ِ
و در بانک اطالااتی پژوهش به تفکیک محل انتشار و زما؛ انتشار ذخیاه گادید.
ٔ
دربراره سره
ساانجا متو؛ جم آوری و ذخیاه شده ،در سه سط مطراب برا آنچره براالتا
ماحله در بیا؛ الکلو و موف آوردیم تحلیل شدند .واحد تحلیل ،کل یک متن منتشا شده بود.
ِ
در سط نخست ،باای شناسایی دا ماکزی و دا های پیاامرونی و توصریف دا هرا در
خوانش متن سه پاسش محوری مد نظا قاار گافت )9 :رویداد اربعین حرو چره کراداری
توصیف میشود؟؛  )1چه دا هایی حو این کادار تثطیرت مریشروند؟؛  )9دا ماکرزی و
دا های پیاامونی در چه قالطی /ژانای روایت میشوند؟ در جایا؛ پاسخ به ایرن پاسرشهرا
مشخص شد که رویداد اربعین در ها متن در وهله او بهانوا؛ چره کراداری و حرو چره
ارزشها و باید و نطایدهایی و در چه قالب یا ژانا نوشتاری معافی شده است.
در سط دو  ،باای شناسایی فاایندهای غیایتسازی و چگونگی مفصلبندی دا ها و
تفسیا رویداد اربعین به ٔ
مثابه یک کلیت متمایز ،سه پاسش اصلی و به هم ماتط مطاح شد:
 )9کادار توصیفشده حو چه ُبعدی بهانوا؛ یک کل منسجم بازنمایی میشود؟ الف)

ااطفه و احساس؛ ) شناخت و آگاهی؛ و ج) امل و رفتار .همزما؛ چه ابعادی از کادار
از طای غیایتسازی بهانوا؛ بیقااری و بحاا؛ بازنمایی میشوند؟
 )1حاضاا؛ در این رویداد چگونه از طای مفصرلبنردی برهانوا؛ یرک کرل منسرجم
بازنمایی میشوند؟ و همزما؛ چه غیاهایی ساخته میشود؟
 )9هویتبخشی و غیایتسازی در چه سط از جمعیت انسانی است؟
در تالش باای یافتن پاسخ باای ها یک از این پاسشهرا برود کره مشرخص شرد در هرا مرتن
رویداد اربعین چگونه بهانوا؛ یک کلیت و در تمایز با دیگا تفسیاهای این کرادار جمعری ،تفسریا
شده است.
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در سط سو  ،باای شناسایی استعاره یا انگاره اجتماایای که رویداد تفسیاشرده را دربرا
میگیاد و جهتگیای مثطت و منفی را نسطت به تفسیاهای صورتگافته معنا مریبخشرد و برا
هدف تطیین تفسیاهای شناسایی شده در ارجا) به زمینره آ؛ ،چهرار پاسرش محروری مطراح
گادید )9 :بازنمایی صورتگافته از کادار چه نسطتی با دین دارد؟؛  )1بازنمایی صورتگافتره
از کادار مطتنی با کدامیک از حوزههای جامعه است؟؛  )9بازنمایی صرورتگافتره ،کرادار را
پاسخگوی چه نیازی باای زندگی ایدهآ میداند؟؛  )8بازنمایی صورتگافته چره نسرطتی برا
مناسطات قدرت باقاار میکند؟
باای ها متن با پاسخ به این چهار پاسش مشرخص شرد کره تفاسریا صرورتگافتره از
رویداد اربعین چه ارتطاطی با زمینه اجتماای دارد .بدینتاتیب ،در تالش باای یافتن پاسرخ
باای مجمو) این پاسشها در رجو) به ها متن ،امکا؛ سراختشرکنی و رمزگشرایی از آ؛
متن بهانوا؛ یک واحد تحلیل فااهم گادید .با طی کاد؛ این مسیا و کدگرذاری تمرا مرتن
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های نمونه تحقی  ،شش گفتما؛ متفاوت از یکدیگا متمایز گادید که در کنرار یکردیگا ر و
الطته نه با قدرت باابا ر رویداد پیادهروی دستهجمعی به سمت کابال در اربعرین حسرینی را
بازنمایی میکادند .از خال این گفتما؛های متفاوت ،رویداد اربعرین به ٔ
مثابره «زیرارت»،
«پدیده»« ،نهضت»« ،راهپیمایی»« ،پیادهروی» و «مسافات» بازنمایی میشود .در جدو
شماره ( )9نحوه توزی فااوانی این گفتما؛ها آمده است:
جدول شماره  .3فااوانی گفتمانهای رویداد اربعین
گفتمان

تعداد

درصد

زیارت اربعین

90

9/8

پدیده اربعین

84

91/1

نهضت اربعین

81

91/1

راهپیمایی اربعین

909

98/4

پیادهروی اربعین

11

19/9

مسافات اربعین

94

1/1

مجموع

110

900/0

هما؛گونهکه مشاهده میشود ،بیشتاین بازنمرایی رسرانهای رویرداد اربعرین از خرال
گفتما؛ راهپیمایی اربعین انجا شده است (حدود  91درصد) و گفتما؛ زیارت اربعرین برا
اختصاص  9/8درصد از متو؛ بازنمایی کننده رویداد اربعین به خود ،کمتاین فااوانری را در
بین شش گفتما؛ دارد .فااوانی گفتما؛ مسافات اربعین نیز اندک است (حردود  1درصرد)
درحالیکه سه گفتما؛ پیرادهروی ،پدیرده و نهضرت اربعرین برا فاصرلهای قابلتوجره از دو
گفتما؛ زیارت و مسافات شکلدهنده به بازنماییهای رسانهای از رویداد اربعین هستند.
گفتمرانی چگرونگی بازنمرایی ایرن مناسرک در
این شش گفتما؛ که طی فاایند تحلیل
ِ

رسانههای جمعی ایاا؛ به دست آمده است با توجه به دیدگاههای سهگانه در مفهو پرادازی
مناسک دینی (تفسیای ،کارکادی و دیالکتیکی) شناسایی و متمایز شدهاند .در مقاله حاضا
محققا؛ کوشیدهاند تا هم معنایی که شاکتکنندگا؛ در این کنش جمعی به آ؛ مریدهنرد و
نیز معنایی را که بهواسطه بازنمایی رسانهها از آ؛ باساخت میشود در ماکز توجه و تحلیرل
قاار داده و در رجو) به متو؛ بازنماییکننرده ایرن رویرداد ،مازهرای گفتمرانی را مطتنری برا
شناسایی دا های ماکزی و پیاامونی و تفاوت در ژانا روایت ،از یکدیگا متمایز نمایند.
در بخش چهار باای نشا؛ داد؛ تنو) بازنماییهای رسانههرای ارتطراط جمعری ایراا؛ از
رویداد اربعین ر که مورد توجه مقاله حاضا میباشد ر از پاداختن بره جزئیرات فااینردهای
غیایتسازی و استعارههای گفتما؛ها خودداری شده و تماکز گزارش یافترههرا برا ماحلره
توصیف نهاده شده است .از خال توصیف دا ماکزی و دا های پیاامونی آنهرا و نیرز ژانرا
روایتی که بهکار میگیاند توضی داده میشود که هرا کردا از ایرن گفتمرا؛هرا اربعرین را
چگونه بازنمایی میکنند و در نتیجه تنو) و تکثا بازنمایی این رویداد باجسته میگادد.
 .4تنوع بازنماییهای اربعین

هما؛طورکه باالتا آمد از خال کاربست روش تحلیل گفتما؛ الکلرو و مروف و برا تحلیرل
متو؛ نوشتاری مکتو و دیجیتا بازنماییکننده رویداد اربعرین کره در فاصرله سرا هرای
 9911ترا  9911در داخررل کشررور تولیررد و منتشررا شردهانررد ،نشررا؛ داده شررد کرره چگونرره
بازنماییهای مختلفی از این کال؛ رویداد انجا شده و شش گفتما؛ متمرایز از یکردیگا را
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باساخت نموده است؛ به گونهای که در هرا گفتمرا؛ رویرداد اربعرین حرو دا ماکرزی و
دا های پیاامونی و در تمایز با دیگا گفتما؛ها مفصلبندی میشود.
در این بخش ضمن توضی جزئیات این مفصلبندیها ،میکوشیم تنو) بازنماییهرای
صورتگافته از مناسک زیارت اربعین را تشای نمراییم .تشرای بازنمراییهرا ذیرل شرش
سافصل جداگانه میآید.
 .2-4گفتمان زیارت اربعین

در این گفتما؛ ،رویداد اربعین ،حو کادار «زیارت» بازنمایی میشرود .بره بیرا؛ الکلرو و
موف ،دا ماکزی این گفتما؛« ،زیارت ماقد اما حسین()) در اربعرین» اسرت .ایرن دا ،
دا های دیگا را شارژ میکند و آنها را در قلماو جاذبه معنایی خود نگه میداردٔ .
واژه زیارت
بهمعنای حاکت باای رسید؛ به ماقد مطها اما حسین()) در روز اربعین است.
کادار زیارت اربعین بهانوا؛ حضور یافتن در یک مقصد مقدس روایت میشرود .ایرن
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حضررور واجررد دو ویژگرری امررده توصرریف مرریشررود .9 :چهررل روز پرر از شررهادت
اما حسین())؛ و  .1به مقصد زیارت ماقد مقدس اما حسین()) انجا میشود .متونی که
در این گفتما؛ رویداد اربعین را بازنمایی کادهاند ،روایت خود را از ریشه قاآنی ،اسالمی و
اافانی ادد چهل آغاز کادهاند:
به واژه اربعین نطاید بهانوا؛ کمی آ؛ بنگایم بلکه یک واژه اافرانی و یرک اردد آسرمانی
است و گویا در این کلمه رمزها و رازها نهفته است که ما را یاری فهمیدنش نطاشد]...[ .
اربعین از رازهای هستی است خصوصیت ادد چهل و اساار نهفته در آ؛ باای ما روشرن
نیست (ناصحی.)91 ،9919 ،

بدین تاتیب ،چهل روز پ از شهادت اما حسین()) ،روزی خراص و ویرژه بازنمرایی
میشود که با وجه تقدسآمیز و تکمیلکننده ایرن روز در ارتطراط برا واقعره ااشرورا تأکیرد
میگادد و زیارت ماقد مطها اما حسین()) در این روز «توفیقی» است که نصیب شیعهای
می شود که ااشورا را درک کاده باشد و به حقیقت آ؛ پی باده باشد .زیارت اربعین متضمن
کسب وا بیحدومازی بازنمایی میشود و به احادیثی اشاره میشود کره ایرن زیرارت را
سفارش کادهاند:

زندگی کوتاه دنیوی ،مقدمهای است باای رسید؛ به زندگی جراودا؛ اخراوی و انسرا؛ها
باای رسید؛ به مواهب بزرگ الهی در آخات ،میبایست با انجا کارهای خیا باای خود
اجا معنوی جم کنند .اما صادق()) زائا اما حسین()) را باخوردار از اظیمتاین اجا
الهی میداند [ ]...این امل آنچنا؛ پاداش اظیمری دارد ،کره نمیتروا؛ براای آ؛ حردی
مشخص کاد (روزنامه آرما؛.)99 ،9911 ،

در این گفتما؛ با اشاره به خواست اهل بیت برهویژه دارای امرا صرادق()) براای زوار
اما حسین()) که در قالب روایات مختلف بیا؛ میشوند ،تأکید میشود که چنانچه «همه
زوار حاکت اظیم و جهانی اربعین ،با انگیزههای متعالی ،قد در این مسیا نهند؛ به لطرف
خداوند بهتاین نتای را از قطل آ؛ در دنیا و آخاتشا؛ با خود به همااه میباند».
مهمتاین دا های تثطیتشده در این گفتما؛ ،که حو دا ماکزی «زیارت اربعین» معنا
مییابند اطارتنداز« :نص»« ،حدی » و « روا » .ایرن دا هرا در قالرب ژانرا الرو دینری
حوزوی روایت می شوند .در ژانا الو دینی حوزوی ،نویسنده سخنا؛ خود را با نصوصی از
احادی  ،روایات و آیههای قاآ؛ کایم مستند میکند.
 .1-4گفتمان پدیده اربعین

مسرتلز تحلیرل المری بازنمرایی
تمردنی
در این گفتما؛ ،رویداد اربعین یک پدیده دینری
ِ
ِ
ِ
میشود .بهبیا؛دیگا ،دا ماکزی ایرن گفتمرا؛« ،تحقر تمرد؛ دینری» اسرت .حضرور در
پیادهروی اربعین به ٔ
مثابه یک پدیده دینی تحلیل میشود که از یرک دیرن و مرذهب خراص
فااتا شناسانده شده و بازنمایی میشود .متونی که در این گفتما؛ رویداد اربعین را بازنمایی
کادهاند ،روایت خود را از نادیدهگافتن این رویداد در محافل المی و ضاورت توجه به بعد
اجتماای آ؛ آغاز میکنند که میتواند در راستای بومیسازی الم راهگشا باشد:
انصا اساسی در بومیسازی الم ،موضو)شناسی و مسئلهیابی است ]...[ .انتخا موضرو)،
بارسی و تحلیل یک پدیده از مسائل مهم در ٔ
حوزه جامعهشناسی به شمار میآید؛ در این میرا؛
یکرری از مشررکالتی کرره پرریش مرریآیررد ایررن اسررت کرره گرراهی باخرری از پدیرردههررا از چشررم
جامعهشناسا؛ دور میماند و به آنها پاداخته نمیشود ،به نظا میرسد تحلیل جامعرهشرناختی
پدیده راهپیمایی اربعین جزو این دسته از پدیدههاست که تا به حا به ابعاد جامعهشرناختی آ؛
با وجود اظمت و بزرگیاش کمتا توجه شده است (شجاایزند.)9918 ،
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ٔ
حافظره جمعری»،
در این متو؛ از مفاهیم باگافته از الو اجتماای چرو؛ «هویرت»« ،
«زیستجها؛»« ،جهانیشد؛»« ،اینتانشنالیسم» استفاده میشود تا چگونگی ایرن پدیرده
ٔ
ٔ
پدیرده اربعرین
سیطاه تمد؛ مرادی غرا توصریف شرود.
در وجه معنوی آ؛ و در تضاد با
به ٔ
مثابه یک رویداد هویتساز تحلیل میشود که بهویژه در پیوند با هویت شیعی قاار دارد:
اربعین را بایستی به شکل یک سیستم هویتی ،حافظهای دید و این یک سیستمی اسرت کره برا
ٔ
حافظه جمعی تشری بره یرک شرکلی برا
هویت شیعی و با حافظه جمعی تشی ساوکار دارد.
بح اربعین مخصوصا از زما؛ سقوط صدا به بعد دنطا میشرود .اربعرین حافظره جمعری
شیعیا؛ را دارد بازتولید میکند .یک هویت جمعی به شیعیا؛ میدهد که ایرن هویرت جمعری
حتی منحصا به تشی هم نطوده و فااتا از تشی هم رفته است (نادری.)9918 ،

هویت شیعی که فااتا از مازهای شیعی میرود و انسجامی را در پی میآورد کره امرت
واحدی را ممکن میکند .فقدا؛ این امت واحرد یکری از مشرکالت جهرا؛ اسرال انروا؛
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میشود که نتیجه مازگذاریهرای سیاسری اسرت کره در دوره اسرتعمار و برا سیاسرتهای
استعماری چیده شده است و اربعین میتواند «آ؛ را محو کند»:
چاا که طی آ؛ ما مازی نمیبینیم .شاید خود زمینهای اسرت براای رسرید؛ بره ماحلرهای کره
اماوزه و در ٔ
دوره غلطه ساختار «دولترملت» ،باای خیلیها اجیب و غایب مینمایرد؛ یعنری
پدیده «امت» .ایا اربعین اگاچه کوتاهمدت و توأ با حا و اواطف ناپایدار اسرت امرا آ راری
از این دست دارد که پایدار و تعیینکننده هستند (شجاایزند.)9911 ،

این متو؛ با بهکارگیای مفاهیم مختلفی وا گافتره از الرو اجتمراای برهدنطا نظایرهپادازی
ٔ
درباره رویداد اربعین هستند .رویدادی که «نشانگا ظافیتهای اظیم فاهنگی تمدنی» در نظرا
گافته میشود .طلیعه تمد؛سازیای است که در تقابل با تمد؛ غابی تعایف میشود .مناسرکی
تمد؛ساز است که زمینه همگاایی و «ارتطاطات میا؛فاهنگی» که پیشزمینره شرکلگیرای یرک
تمد؛ است را فااهم میکند .این تمد؛ بهویژه متکی با محطت به دیگاا؛ است:
مهمتاین جلوه همایش اظیم اربعین باوز نا تاین تمایالت انسرانی مریباشرد کره برهخوبی
میتواند پایه و اساس شکلگیای تمد؛ اسالمی گرادد .محطرت بره دیگراا؛ ،از سرا اشر بره
انسا؛های دیگا احتاا گذاشتن ،تواض و خلوص باالی انسانی و به میل از خود و مرا خرود

گذشتن در راه ااتالی مکتب و پیا ااشورا ،همه اینها نشا؛ از شکلگیای زیطاشناسری الهری و
نظا تمایالت انسانی با مدار حب به خدا و اولیاء الهی دارد که واجد تفاوت جوهای برا نظرا
تمایالت مدر؛ با مدار ع
حب به دنیا و خودپاستی میباشد (جمالی.)91 ،9911 ،

تأکید از غیایتسازی شیعه و سنی باداشته میشود و با کارکاد وحدتبخشی رویرداد
اربعین تأکید میگادد .این وحدتبخشی زمینه تمد؛سازی را فااهم میکند و این تمد؛ در
حا ظهور داللتهای ویژهای در سطوح مختلف دارد:
پدیده اربعین دارای سطوح مختلفی است که همه این سطوح قابلتحلیرل براای ایجراد زمینره
باای ظهور تمد؛ اسالمی است .نطاید این پدیده را تکبعدی نگاه کاد .تما سطوحی کره یرک
تمد؛ اسالمی باای ظهور و باوز به آ؛ نیاز دارد در پدیده اربعین قابل مشراهده اسرت (مترولی
امامی.)9911 ،

مهمتاین دا های تثطیتشده در این گفتما؛ ،که حو دا ماکزی «تحق تمد؛ دینی» معنا
مییابند اطارتاند از« :هویتبخشی»« ،اقالنیت معنویتمحور»« ،جهانیشد؛» و «تمد؛
سازی» .این دا ها در قالب ژانا الو انسانی دانشگاهی روایت میشوند .در ژانا الو انسانی
دانشگاهی ،نویسنده سخنا؛ خود را با ار ٔ
ائره مفراهیم و نظایراتی از متفکراا؛ و نظایرهپرادازا؛
شناختهشده مستند میکند .تأکید میشرود کره «وقتری مرا در مرورد مسرائل المری صرحطت
مرریکنرریم ،از روایررتهررای پوپولیسررتی و رسررانهای بایررد دوری کنرریم و رویکادهررایی کرره در
جامعهشناسی ،ماد شناسی و دینشناسی وجود دارد ،باید مد نظا قاار گیاد» (میای.)9911 ،
 .9-4گفتمان نهضت اربعین

در این گفتما؛ ،رویداد اربعین ،حو کادار «نهضت و قیا » بازنمایی میشود .دا ماکرزی
این گفتما؛« ،نهضت ااشورا» است .واژه نهضت برهمعنای حضرور حماسری و ااتااضری
جطهه ح الیه باطل است .رویداد اربعین ذیل مفهرو یرک حاکرت ااتااضری از مجراای
حضور در مسیا پیادهروی به سمت ماقد اما حسین()) در روز اربعین روایت میشود .این
ااتااض واجد دو ویژگی امده توصیف میشود :ظلمستیز و ادالتخواه و زمینهساز غلطره
مستضعفا؛ با مستکطاا؛ و حکومت جهانی مهدی()) است .اربعین ،تداو راه ااشرورا بره
تصویا کشیده میشود .راهی که اما حسین()) با قیا خود در ح طلطی و ظلمستیزی آغاز
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کاده است .روایت میشود که حضور در رویداد اربعین ،بهمعنای تداو یرافتن ایرن مطرارزه
همیشگی الیه دستگاه جور و ستم و نظا ظلم است:
نخستین پیامی که این حضور قدرتمندانه در پری دارد ،پاسرخ بره «هرل مرن ناصرا ینصرانی»
اما حسین()) است که اصا و زما؛ نمیشناسد و همواره آزادگا؛ جها؛ را بره دفرا) از حرایم
انسانیت و ظلمستیزی فاا میخواند .آنها آمدهاند که بگویند برا وجرود همره تهدیردات ،بردو؛
هااس در این صحنه با پای پیاده به میدا؛ آمدهایم تا یک بار دیگا با امرا خرود تجدیرد اهرد و
پیما؛ کنیم و بگوییم ندای هل مرن ناصرا ینصرانی ترو پر از  9911سرا هنروز در جهرا؛
طنینافکن است .ایحسین()) ،دین جد تو ،راه تو ،مکتب و نهضت ااشرورایی ترو همچنرا؛
زنده و نجاتبخش همه ملتهای مستضعف و الگروی همره کشرورهای آزاد و رمرز پیراوزی
مستضعفا؛ در مقابل طاغوتیا؛ و مستکطاا؛ همیشگی تاریخ است (انصاری.)9 ،9919 ،

االوه با این ،در متونی که متأ ا از گفتما؛ نهضت اربعین نوشته شدهاند ،با زمینرهسراز
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بود؛ این رویداد باای تشکیل حکومت اادالنه و انسانی منجی االم نیز تأکید شده است:
گستاه و ام این پدیده شگاف را فق میتوا؛ در بستا آخاالزمانی فهم کراد .بااسراس نصروص
متعدد ،وجود مطارک حضات اما مهدی ارواحنافداه خود را به فازندی حضرات اما حسرین())
معافی خواهند فامود و جهانیشد؛ اربعین مقدمهای با فهم و معافت جهرانی سیدالشرهدا()) و
حماسه ااشورا باای شناخت منجی االم(ا ) است (ظایفیا؛.)91 ،9911 ،

مهمتاین دا های تثطیتشده در این گفتما؛ ،که حو دا ماکزی «نهضت اربعین» معنا
مییابند اطارتند از« :قیا »« ،ظلمستیزی»« ،بداتسرتیزی»« ،آخاالزمرا؛» و «حکومرت
مستضعفا؛» .این دا ها در قالب ژانا پااتیک قدرت (سیاسی) روایرت مریشروند .در ایرن
ژانا ،وقتهها بهطایقی روایت میشوند که ناظا به وجه املری و مطرارزهای رویرداد اربعرین
باای کسب قدرت و شکست «مستکطاا؛» باشد.
 .4-4گفتمان راهپیمایی اربعین

در این گفتما؛ ،رویداد اربعین ،حو کادار «راهپیمایی» بازنمایی میشود .به بیرا؛ دیگرا،
دا ماکزی این گفتما؛« ،راهپیمایی صل » است .واژه راهپیمایی در ارجا) به مانور قدرت
و نوای ااض اندا جمعی در باابا گاوههای تکفیای معنا مییابد.

کادار راهپیمایی اربعین بهانوا؛ نمایشی میلیونی از اقتدار شیعیا؛ بازنمایی میشود کره
پیا صل را به جهانیا؛ مخاباه میکند .این نمایش واجد دو ویژگی امده بازنمایی میشود:
 .9در پاسخ به تهدیدهای ضدامنیتی تکفیایها است؛ و  .1بدو؛ خشرونت و نشرانه صرل
طلطی است .در این گفتما؛ تأکید می شود که کادار راهپیمایی اربعین بایسرتی در زمینرهای
ٔ
واسطه حضور نیاوهای دااش در ارااق و تهدیردهای ضردامنیتی نیاوهرای
معنا شود که به
تکفیای ناامن جلوه داده میشود .در روایت رویداد اربعرین برهانوا؛ راهپیمرایی میلیرونی،
تأکید با بیا ا بود؛ تهدیدها است:
 10میلیو؛ زائا جم شدهاند تا بگویند جها؛ ع
تشی از تهدیدهای ضرد امنیتری وحشرتی
ندارد .شیعیا؛ خمپارههای میا؛ راه را دیدند و آمدند ،حملههایی که نیاوهای امنیتی اااق
در میانههای مسیا راهپیمایی خنثی کاده بودند ،هم آنرا؛ را منصراف نکراد ]...[ .فایراد
«لطیک یا حسین» طنینانداز شد (روزنامه ااتماد.)19 ،9919 ،

باجستهکاد؛ بعد صل طلطی و وحدتبخشی این رویداد ،وجه مشتاک متونی است که
متأ ا از گفتما؛ راهپیمایی اربعین به بازنمایی رویداد اربعین پاداختهاند:
تاکیب زیطای حالت صل آمیز راهپیمایی آرا با روح حماسی حاکت ،جلوه تما نمایی از
روح و تاریخ و فاهنگ اسال شیعی است که با پاچم اقل و اد و ااتردا  ،همیشره از
زبا؛ االما؛ و حکیمانش ،آرا و مستد و منطقی سخن گفته است و برا همره احسراس
خود ،در زنده داشت مظلومیت شهیدا؛ کابال گایسرته و فایراد براآورده اسرت و هاجرا
فاصت یافته است نیز ،به اصالح و اد باخاسته است (نهاوندیا؛.)9 ،9911 ،

این رویداد بهویژه به واسطه تعداد زیاد شاکتکنندگا؛ در آ؛ بازنمرایی مریشرود و ایرن
تعداد زیاد بهمعنای اقتدار و اظمت شیعه در باابا دااش در نظرا گافتره مریشرود .در ایرن
گفتما؛ تأکید میگادد که «حضور نزدیک به 10میلیونی در مااسم اربعین حسینی معنرایی
جز قدرتنمایی شیعه و شکست داارش نردارد» .مهمتراین دا هرای تثطیرتشرده در ایرن
گفتما؛ ،که حو دا ماکزی «راهپیمایی اربعین» معنا مییابنرد اطارتانرد از« :ااتردا »،
«وحدت»« ،صل »« ،تجم میلیونی» و «اجتمرا) باشرکوه» .ایرن دا هرا در قالرب ژانرا
پااتیک قدرت (اجتماای) روایت میشوند .در این ژانا ،وقتهها به طایقی روایت میشروند
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که ناظا به وجه جمعی رویداد اربعین باای رسید؛ به هدفی مشتاک که همانا مخراباه پیرا
اقتداری صل طلطانه از جانب شاکتکننردگا؛ در ایرن رویرداد بره تهدیدکننردگا؛ و نراامن
کنندگا؛ منطقه و حامیا؛ فاامنطقهای آنها است .در ایرن معنرا رفتارهرای فرادی حضرور در
رویداد در راستای هدف مشتاک نمایش اقتدار تفسیا میگادد.
 .5-4گفتمان پیادهروی اربعین

در این گفتما؛ ،رویداد اربعین ،حو کادار «پیادهروی» بازنمایی مریشرود .دا ماکرزی ایرن
گفتما؛« ،پیادهروی اش » است .واژه پیادهروی در ارجا) به رنجی معنا مییابد که پیادههرای
ااش در مسیا رسید؛ به معشوق متحمل میشوند؛ مسیای کره آنهرا را از زنردگی روزمراه و
مناسطات اقالنی ،اجتماای حاکم با آ؛ میکند و روحشرا؛ را مریپاالیرد .کرادار پیرادهروی
اربعین بهانوا؛ یک تجابه معنوی ،روحانی و غیامادی روایت میشود که در مسیا رسید؛ بره
کابال ،انسا؛های پیاده را متأ ا میسازد .این تجابه انسانی واجد سه ویژگری امرده توصریف
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میشود .9 :از نظا جسمی رن آور است؛ و  .1از نظا روحی ،شورآمیز ،ااشرقانه و وجردآور
است؛ و  .9در گسست از زندگی روزماه و مناسطات اقالنی و اجتماای حاکم با آ؛ است.
ٔ
انسا؛ پیاده
این تجابه در وهله او  ،پیچیده شده در رن جسمیای بازنمایی میشود که ِ
را به لذت روحی میرساند .این رن جسمی از خال تأکیرد برا مشرکالت ،کاسرتیهرای
رفاهی و سختیهای طی کاد؛ مسیا با پای پیاده باساخت میشود:
اش به ابااطدالله همه قاادهها را در ایا اربعین در مسیا پیرادهروی کرابال بره هرم میریرزد و
شاهد مثا آ؛ افاادی هستند که میدانی در حالرت ارادی و معمرو  ،در سرفاهای داخلری و
خارجی خود جز به هتلهای پن ستاره و بهتاین صرندلی در پاوازهرا راضری نمیشروند ،امرا
همین افااد در این ایا با یک کولهپشتی ،پای پیاده ،د به مسیا کابال سپاده و در مقصد با یرک
کیسه خوا  ،روی خاکهای کنار خیمهگاه و بینالحامین میخوابند (ماادزاده.)99 ،9918 ،

این رن جسمی که دراینحا پیچیده شده در لذت روحی زایدالوصفی توصیف میشود،
بهویژه در ارتطاط با «خاک» و «خاکیشد؛» باجسته میگادد .خاک جاده از یک طاف وجهی
مادی دارد که در تضاد با ارزش مادی تمیز و بهداشتی بود؛ قاار میگیاد و از طاف دیگا واجد
قداستی غیامادی در نظا گافته میشود که با مفهو «تطاک» توصیف میگادد.

باای رسید؛ به چنین لذتی ،فاایندی از گسست از زندگی روزماه و مناسطات اقالنری و
اجتماای ناظا با آ؛ بهانوا؛ وجه تمایز این کادار بازنمایی میشود .گسسرت از مناسرطات
اقالنی از دو وجه باجسته میگادد؛ نخست آ؛ که شاکت در ایرن تجابره از منظرا امنیرت
جانی ،اقالنی نیست؛ در این گفتما؛ با بدو؛ بانامهریزی قطلی بود؛ و معجرزهگونره برود؛
قاار گافتن در این کادار تأکید میشود و از آ؛ با اصطالح «طلطیدهشد؛» نا باده مریشرود
که در پیوند با دخالت داد؛ نیاوهای ماورالططیعی و غیطی معنا مییابد:
به انتخا خودش قد در این مسیا نگذاشته ،بلکه انتخا شده است ]...[ .کافی است
اما زیا داوتنامهات را امضاء کند ،آ؛ وقت خودت هرم نمیفهمری کره چطرور راهری
شدی .ااجاز حضور 10میلیو؛ انسا؛ در یک مکا؛ و زما؛ ،فق از دسرت ولری خردا و
مفهو والیت بامیآید (موالیی.)90 ،9918 ،

و دو آ؛ که در این کادار ،کنشرگاا؛ برذ و بخشرش غیامحاسرطهگاانرهای را در پریش
میگیاند که مخالف با الگوی کنش اقالنی معطوف به هدف است و ازاینرو ،در گسست
از زندگی روزماه قاار دارد .این وجره غیااقالنری کرنش برا اصرطالح «نرذر» توضری داده
میشود .نذرهایی که در توصیف آنها با گوناگونی و تنواشا؛ ،بیدریغ برود؛ و کثاتشرا؛ و
همچنین فقا مالی نذردهندگا؛ تأکید میگادد؛ «مرادا؛ و زنرانی کره تمرا دارایریاشرا؛ را
گذاشتهاند تا خایدار لطخند و داای زائا اما تشنهلب باشند».
شاکتکنندگا؛ در مناسک« ،قطاهای توصیف میشروند در دریرای بیکراا؛ انسرا؛ها».
اشاره به «موکبها» بهانوا؛ تجلی اینی این «باابای» در بازنمرایی ایرن مناسرک جایگراه
ویژهای دارد .موکبهایی که گاچره ظاهاشرا؛ شرطیه بره همرا؛ هیئرتهرایی اسرت کره در
خیابا؛های شها با داربسرت مریزننرد ،امرا تفراوتی وجرود دارد کره نرا موکرب را خراص
محلهای اسکا؛ و پذیااییای میکند که در مسیا راهپیمایی اربعین قاار دارد .این موکبها
به ٔ
مثابه استااحتگاهی بازنمایی میشوند که بیهیچ تطعیضی به انتظار مهما؛ نشستهاند.
مییابند اطارتند از« :رن »« ،اش »« ،شور»« ،محطت»« ،مهما؛نوازی»« ،باادری» و
«باابای» .این دا ها در مهمتاین دا های تثطیتشده در این گفتما؛ ،که حرو دا ماکرزی
«پیادهروی اش » معنا قالب ادبی ر هنای روایت میشوند .به این معنا کره نویسرنده براای
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بیا؛ منظور خود استعارههای ادبی بسیاری را به کار میباد .نمونههایی از این تاکیطات ادبری
اطارتند از «کابال سازمین معشوق است»« ،تاللو پاچمهای رنگارنگ»« ،با پای پیراده در
جادههای نف گافته از ریزگاد» و «چونا؛ قطاهای به سوی اقیانوس».
 .1-4گفتمان مسافرت اربعین

در این گفتما؛ ،رویداد اربعین ،حو کادار «مسافات» بازنمایی میشود .به بیا؛ دیگا ،دا
ماکزی این گفتما؛« ،مسافات کابال» است .واژه مسافات بهمعنای تاک محرل زنردگی برا
هدف تفای و ساگا شد؛ است که غالطا در قالب تورهای زیارتی انجا میشود.
کادار مسافات کابال بهانوا؛ یک تجابه تفایحی و ساگا کننده روایت میشود کره بره
مانند ها کاداری در جامعه جدید ذیل منط اقتصاد سامایهداری اسرت .مطنرای اقتصرادی
این کادار در گفتما؛ مسافات اربعین باجستگی مییابد؛ این مطنا از یک سرو ذیرل مفهرو
گادشگای مذهطی موضو) توصیف و تحلیل قراار مریگیراد کره .9 :برا دیگرا رویردادهای
فصﻠنامﻪ تحقیقات فرهنگی ایران
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گادشگای مذهطی متفاوت است؛ و  .1مستلز بانامهریزی و توسعه است.
از سوی دیگا بهانوا؛ یک سفا کمهزینه و رایگا؛ روایرت مریشرود کره .9 :برا صراف
ً
کمتاین هزینه و تقایطا بهصورت رایگا؛ یکنواختی زندگی روزمراه را درهرم مریشرکند امرا
دراینحا ؛  .1با مشکالت و سختیهای پیشبینی نشده همااه است.
کادار مسافات کابال به ٔ
مثابه نوای از گادشگای دینی ،گونهای از سفا قلمداد میشرود
که حدفا صل بین زیارت از یک سو و گادشگای از سوی دیگا قاار میگیاد .در ایرن معنرا،
شاکتکنندگا؛ در این رویداد بهانوا؛ گادشگاا؛ مذهطی معافی میشوند که ضرمن انجرا
زیارت و شاکت در مااسم دینی از مکرا؛هرای دیگرا اارم از مقردس و دنیروی نیرز دیرد؛
میکنند .لذا سفا آنها به قصد زیارت ماقد اما حسین()) در روز اربعین واجد ویژگیهایی
است که ضمن آ؛ کره ایرن سرفا را نروای گادشرگای مریشناسراند؛ آ؛ را از انروا) دیگرا
گادشگای نیز متمایز میکند:
رویداد اربعین ا اات اظیم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماای در پی دارد ]...[ .در این شرکل
خاص از گادشگای ر با خالف سایا اشکا کره هردف و جاذبره اصرلی و نهرایی خرود
مقصد است ر جاذبه گادشگای کل فاآیند سفا و رسید؛ به مقصد است و در واق خرود

شکل سفا کاد؛ تطدیل به جاذبرهای مریشرود کره افرااد را براای ایرن تجمر اظریم برا
میانگیزانرد ]...[ .در ادبیرات گادشرگای همچنرین گفتره مریشرود کمطرود امکانرات و
زیاساختهای مناسب موجب کاهش تقاضای گادشگا باای مقصد اسرت در صرورتی
که در این پدیده گادشگای نحوه اسکا؛ و امکانرات رفراهی از اولویرتهرای قابلتوجره
گادشگاا؛ نیست ُ(بد.)9911 ،

استدال میشود که «میتوا؛ ایجاد تصویا ذهنری از حضرور میلیو؛هرا نفرا در مسریا
پیادهروی اربعین و نیز حضور در بارگاه مطها حضات ابااطدالله حسین()) را بهانوا؛ کلید
موفقیت و دروازه ورود به سایا اقدامات توسعه گادشگای در راستای بهراهمنردی معنروی و
سیا در آفاق و انف باای رسید؛ به سعادت و کما و تعالی انسرانی دانسرت» (جهانیرا؛،
 .)9911بدینتاتیب دو دا «گادشگای مذهطی» و «توسعه صنعت گادشگای» حرو دا
ماکزی مسافات کابال تولید میشود.

از طاف دیگا کادار مسافات کابال به ٔ
مثابه یک سفا کمهزینه بازنمایی مریشرود؛ هزینره

پایینی که شاکتکنندگا؛ را به حضور در این رویداد تاغیب میکند .این هزینه پایین بهویژه در
ارتطاط با رایگا؛ بود؛ وادههای غذایی باجسته میگادد .آنچه در گفتمرا؛ پیرادهروی اربعرین
ذیل مفهو نذریداد؛ و نذریخورد؛ واجد وجهی معنروی و برذ و بخشرش غیاحسرابگاانه
بازنمایی میشود ،در این گفتما؛ بهانوا؛ «واده غذایی» که یکی از اقال هزینه ِبا ها سرفای

به شمار میرود ،باجسته میگادد .با اصطالح کنایهآمیز «بساط نذری» از آ؛ نا باده میشود
و رایگا؛ بود؛ آ؛ تطدیل به وجه مشخصه مسافات کابال از دیگا مسافاتها میگرادد .بردین

تاتیب ،آنچه در این گفتما؛ بهانوا؛ دا پیاامونی تثطیت میشود« ،وادههای غذایی مجرانی»
از منظا تنرو) و کثاتشرا؛ اسرت .غرذاهایی کره بسریار متنرو)ترا از غرذاهایی هسرتند کره در
ازاداریهای ایاا؛ داده میشوند و دراینحا بهلحاظ کمیت بیرقیباند:
این اولین باری است که ایاانیها آ؛ قدر راحت به کابال رفته ،پو ایاانی خاج کادهاند و
تما وادههای غذایی را نذری خوردهانرد ]...[ .امایکرا در بلندپاوازانرهتراین ایرده تنهرا
توانسته یک بار به چهار میلیو؛ نفا غذا باساند .این در حالی است که در مردت اربعرین
ً
 100میلیو؛ واده غذا به زائاا؛ این شها رساندهاند و احتماال اگا مدرکی در ا طرات ایرن
اداا ارائه دهند ،حتما در گین طت خواهد شد (باآبادی.)98 ، 9919 ،
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دراینحا ایرن سرفا ارزا؛ ،سرختیهرا و مشرکالتی را هرم دارد کره در ایرن گفتمرا؛
تحتانوا؛ «مشاهدات اینی» خطانگارا؛ و مشاهدات اینی از آنچه ایاانریهرا در اربعرین
شاهد آ؛ هستند ،با جزئیات زیاد مورد تأکیرد قراار مریگیراد .در واقر  ،آنچره در گفتمرا؛
جسمی ضاوری باای پراالیش روحری تثطیرت مریشرود ،در
پیادهروی اربعین ذیل دا رن
ِ
گفتما؛ مسافات اربعین ذیل دا «اد تحق وادهها» تثطیت میشود .منظور واردههرایی
است که در این گفتما؛ فاض میشود ،تاغیبکنندگا؛ و تطلیغکنندگا؛ به شاکت در رویداد
دادهاند و متحق نشده است .گویی هدف ،انجا سفای تفایحی بوده است که بخشهایی
از آ؛ به واسطه ناهماهنگیها و بیبانامگیهای مسئولین محق نشده است:
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ماد خواها؛ حضور در مااسم اربعین هستند اما مسئوال؛ چندا؛ به فکا آسرایش زائراا؛
نیستند ]...[ .اااقیها که خسارت جنگ را به ایاا؛ نپاداختند اما مطمئنا میتوانند از خیا
 10یا  900دالری که از ها زائا ایاانی دریافت میکنند گذشته و اجازه دهنرد کره زائراا؛
ایاانی آزادانه از مازهای کشور اطور کنند ]..[ .به نظا میرسد حوزه مسرئولیت مسرئوال؛
ٔ
درباره راهپیمایی اربعین تنها به تشوی ماد خالصه میشود و هیچ بانامهای براای رفراه
زائاا؛ از سوی مسئوال؛ صورت نمیگیاد (زیطاکال .)1 ،9911 ،

در این گفتما؛ دلیل اصلی ایرن مشرکالت ،جمعیرت بریش از حرد ظافیرت بازنمرایی
میشود« :ورود نزدیک به دو میلیو؛ زائا خارجی به شهای که به زور میتواند بره جمعیرت
خودش خدمات بدهد» مشکل اصلی این سفا است و باای بازنمایی آ؛ از واژههایی چرو؛
«پمپاژ جمعیت»« ،جمعیت قل میزنرد»« ،خیابرا؛هرای پاتاافیرک» و «بیمارسرتا؛هرای
شلوغ» استفاده میشود.
خیابا؛ها ،گنجایش ندارند ،بازارها ،محلهها ،هتلها و مسافاخانهها لطایرز مریشروند از
جمعیت و خیابا؛های شها را یک سا زباله میگیاد ]...[ .بساط غذا ،چای و نرذریهرا
باپاست .ایاانیها در ها دو سو بیش از حد انتظارند (باآبادی 9919 ،الف.)98 ،

وجه دیگا این سفا ،روایت پیوند انکارنشدنی آ؛ با اقتصاد سامایهداری است .در لفافه
روایت می شود که چگونه شهاهای نجرف و کرابال از ایرن راه صراحب سرودهای ساشرار
میشوند و «اقتصاد زواری» نجف و کرابال دو شرها آسریبپرذیا امرا اوتمنرد در روایرت

باجسته میگادد .کابال بهویژه به ٔ
مثابه شهای «مصافزده» به تصویا کشیده مریشرود کره
حیاتش وابسته به پو هایی است که زائاا؛ در آ؛ خاج میکنند.
در این گفتما؛ ،مسافات کابال بهانوا؛ یک مقصرد گادشرگای و در ارتطراط برا منطر
ااضه و تقاضا در اقتصاد روایت میگادد .این روایت ،در ارزیرابی مثطرت ،ایرن رویرداد را
مستلز شناخت و بانامهریزی باای سودمند کاد؛ و براآورده کراد؛ رضرایت گادشرگاا؛ ر
زائاا؛ معافی میکند و در ارزیابی منفی ،این رویداد را ر به واسطه اد تحقر واردههرای
حکومتی ر سفای نه چندا؛ خوشایند و راضیکننده باای مسافاا؛ میداند.
مهمتاین دا های تثطیتشده در این گفتما؛ ،که حرو دا ماکرزی «مسرافات کرابال»
معنا مییابند اطارتاند از« :گادشگای مذهطی»« ،توسرعه صرنعت گادشرگای»« ،وارده
غذایی رایگا؛»« ،امکانات»« ،اد تحقر واردههرا»« ،مصرافزدگری»« ،ترور کرابال»،
«اقتصاد زواری» و «پمپاژ جمعیت» .این دا ها در قالب پااتیک قدرت با مطنای مناسرطات
اقتصادی روایت می شوند .راوی خود در مناسک مشارکت ندارد و از بیراو؛ مشراهدهگرا و
ناظا رویداد است ترا بتوانرد فاصرتهرای توسرعه صرنعت گادشرگای را معافری کنرد یرا
مشاهدات اینی از مشکالت و کمطودها را ارائه نماید .روایت ذیل انروا؛ «سرفانامه» قراار
میگیاد تا وجهی اینی و بدو؛ پیشداوری با آ؛ سوار کند .جملهها خطای و تحلیلی است
و تطلیغکنندگا؛ رویداد ،مسئو بیبانامگیهرا و ارد تحقر واردههرا معافری مریشرود.
دراینحا تأکید می شود که از این کادار که توس ماد اادی و با هردف رفرتن بره سرفا
ع
تفایحی کمهزینه و خورد؛ وادههای غرذایی رایگرا؛ انجرا شرده اسرت؛ قردرت مسرل
استفاده ابزاری میکند.
 .5نتیجهگیری

گفتمانی چگونگی بازنمرایی
در بخش پیشین ،شش گفتما؛ بهدستآمده طی فاایند تحلیل
ِ

مناسک زیارت اربعین در رسانههای جمعی ایاا؛ در بازه زمانی پن ساله  9911ترا 9911

از خال توصیف دا ماکزی و دا های پیاامونی آنها و نیز ژانا روایتی که بهکرار مریگیانرد
توضی داده شد تا آشکار شود که ها کدا از ایرن گفتمرا؛هرا اربعرین را چگونره بازنمرایی
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میکنند .بهطور خالصه ،در جدو شماره ( ،)1تنرو) دا هرای ماکرزی و پیاامرونی و ژانرا
روایت در گفتما؛های اربعین آمده است:
جدول شماره ( .)2تنوع دالهای مرکزی و پیرامونی و ژانر روایت در گفتمانهای اربعین
گفتمان
دا ماکزی

زیارت

پدیده

زیارت ماقد

تحق تمد؛

اما حسین())

دینی

نهضت

راهپیمایی

پیادهروی

مسافرت

نهضت ااشورا

راهپیمایی صل

پیادهروی اش

مسافات کابال
واده غذایی

قیا  ،ظلم
دا های

نص ،حدی و

پیاامونی

وا

هویتبخشی،
تمد؛سازی و
جهانیشد؛
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بداتستیزی،
آخاالزما؛ و
حکومت
مستضعفا؛
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ستیزی،

ااتدا ،
وحدت ،صل ،
امنیت ،تجم
میلیونی،
اجتما) باشکوه

رایگا؛،
رن  ،اش ،

امکانات،

شور ،محطت،

مصافزدگی،

مهما؛نوازی،

تور کابال،

باادری و باابای

اقتصاد زواری و
صنعت
گادشگای

ژانا روایت

الو دینی

الو انسانی

پااتیک قدرت

پااتیک قدرت

حوزوی

دانشگاهی

(سیاسی)

(اجتماای)

ادبی ر هنای

پااتیک قدرت
(اقتصادی)

آنچه در جدو شماره ( )1خالصه شده در بخش چهار بره تفصریل توضری داده شرده
است .دا ماکزی و دا های پیاامونی ها گفتما؛ با ذکا شواهدی از متو؛ توصیف شدهاند و
نشا؛ داده شده است که چگونه ها گفتما؛ با کاربست ژانای متمایز ،رویداد اربعرین را بره
نحوی متمایز از گفتما؛ دیگا روایت کاده است.
این شش گفتما؛ ،طیفی از بازنماییهای مختلف از زیارت ترا مسرافات را در نسرطت برا
منفری
رویداد اربعین پدید آورده است که در ارجا) به مناسطات قدرت ،جهتگیرای مثطرت و
ِ
سلیقههای اجتماای ر سیاسی ایاا؛ اماوز را در امتداد مازهای گفتمانی مطتنی با تفراوتهرای
توصیف این تنو) و تکثا گفتما؛ها ،مطرارزه و
سیاسی ،مذهطی ،ملی و منطقهای نشا؛ میدهد.
ِ

رقابت گاایشها و سلیقههای باآمده پ از انقال اسالمی را در فضای گفتمرانی باسراخت
شده حو این پدیده دینی بیا؛ مینماید که الطته نه با قدرت باابا جایا؛ دارد.

پ از توضی تنو) گفتما؛ها در سط توصیف ،پیگیای تیییاات گفتمرا؛هرا در طرو
زما؛ نیز میتواند بسیار جالب توجه باشد .گفتما؛های شناسایی شده در تحقی حاضرا در
یک بازه زمانی پن ساله تولید شدهاند باای پاسخ به این پاسش که گفتما؛های مابروط بره
زیارت اربعین چه تیییااتی در سا های اخیا ( )9911-9911داشتهانرد؟ از یرک نمرودار
بهاه گافتیم تا روند تیییاات به آسانی قابل مشاهده باشد.
توزی گفتمانهای بازنمایی ننده رویداد اربعین از سال

تا سال

35
30
25
20
15
10
5

1396

1393
1394
1395
191392
سال از سال  12تا سال
توزیع گفتمانها در هر
نمودار شماره ( .)3تغییر

0

هما؛گونهکه نمودار شماره ( )9مشاهده میشود ،دو گفتما؛ پدیرده و راهپیمرایی رونرد
صعودی قابلتوجهی را از سا  11تا سا  11طی کادهاند .این روند صعودی در رابطه برا
کار «دولت تدبیا و امیرد» از سرا  11قابرل توجیره
گفتما؛ راهپیمایی به واسطه شاو) به ِ
است که با استقاار گاوههای سیاسی همسو با این گفتمرا؛ در قروه مجایره ،رونرد افرزایش
ٔ
دربراره رونرد
فااوانی گفتما؛ راهپیمرایی در رسرانههرای ارتطراط جمعری روی داده اسرت.

صعودی قابلمالحظه گفتما؛ پدیده اربعین بایستی به گستادهتا شرد؛ سرا بره سرا ایرن
رویداد از لحاظ جمعیت حاضا و بازتا گستاده حضور میلیونی افااد در رویرداد اربعرین
ٔ
دربراره آ؛ را فرااهم
اشاره کاد که زمینه توجه به این موضو) و باگزاری همایشهای مختلف

ٔ
درباره این پدیده را افزایش داده است.
آورده و بنابااین مطاح نظای
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مقاله حاضا کوشیده است تا توصیفی فااگیرا از تنرو) بازنمراییهرای مناسرک زیرارت
اربعین در رسانههای جمعی ایاا؛ در فاصله سا های  9911تا  9911بره خواننردگا؛ ارائره
کند .شناخت گفتما؛ها و بازنماییها از خال توجه بره ُبعرد مناسرک مرذهطی در رویرداد

اربعین ،میتواند امکا؛ فهم اربعین به ٔ
مثابه یک پدیده اجتماای بهطورخاص را فااهم آورد و
ٔ
جامعه ایاا؛ اماوز بهطوراا بهدسرت دهرد .ایرن زمینره
زمینهای باای شناخت تنو) و تکثا
ٔ
درباره دگاگونیهای فاهنگی ایاا؛ معاصرا
مفهومی و نظای است که امکا؛ فهم و گفتوگو
و شناخت تنو) و تکثا جامعه پ از انقال اسالمی را فااهم میآورد .تنرو) و تکثرای کره
همواره در جهتدهی تحوالت سیاسی کشور نقش و تا یا تعیینکننده و چشمگیا داشتهاند.
 .1سپاسگزاری

دادههای مقالره حاضرا باگافتره از طراح پژوهشری انجرا شرده برا انروا؛ «گفتمرا؛هرا و
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بازنماییهای زیارت اربعین» میباشد که با حمایت مالی دانشگاه االمه ططاططرایی انجرا
شده است.

مناب
انصاری ،محسن ( 18آذر  .)9919پیا های اجتما) تاریخی اربعین .روزنامه ایران ،شرماره  ،1491باگافتره از
اوسولیوا؛ ،تا ؛ و دیگاا؛ ( .)9941مفاهیم كلیدی ارتباطات (تاجمه میاحسن رئی زاده) .تهاا؛ :فصل نو.
ُبد ،مهدیه ( 98آبا؛  .)9911ابارویداد اربعین؛ جلوهای از گادشگای دینی .پایگاه خبری عصر ایران ،کد خطرا
 ،110111باگافته از
باآبررادی ،سررعید ( 19آذر 9919ال رف) .کررابال؛ شررها رکرروردار .روزنامرره شرراق ،شررماره  ،1941باگافترره از
باآبادی ،سعید ( 11آذر  .) 9919سفا به کابال؛ نگاهی از درو؛ .روزنامه شهر  ،شرماره  ،1941باگافتره از
بودریار ،ژا؛ ( .)9941جامعه مصرفی :اسطورهها و ساختارها (تاجمه پیاوز ایزدی) .تهاا؛ :ال .
پاکنیا تطایزی ،اطدالکایم ( .)9911معااج انسا؛ها در پیادهروی اربعین .مبلغان.18-41 ،911 ،
جمالی ،مصطفی ( .)9911نقش اربعین در مهندسی تمد؛ اسالمی .دوفصلنامه مسجد و مهدویت.11-81 ،1 ،
جهانگیای ،اسحاق ( 10آبا؛  .)9911ایاا؛ ،منادی اصلی صرل طلطری شریعه اسرت .روزنامهه ایهران ،شرماره
 ،1180باگافته از
جهانیا؛ ،منوچها ( 91آبا؛  .)9911اربعین و ا ا آ؛ با توسعه گادشگای مذهطی .پایگاه خبری عصر ایران ،کد
خطا  ،119849باگافته از
حسینیزاده ،سید محمدالی ( .)9949نظایه گفتما؛ و تحلیل سیاسی .مجله علوم سیاسی.949-191 ،14 ،
خانیکی ،هادی ( .)9911در جهان گفتوگو :بررسی تحهوالت گفتاهانی در پایهان هرن بیسهتم (چرا دو ).
تهاا؛ :هام .
رضوانی ،جابا ( .)9911اربعین و فضیلت پیادهروی در زیارت امام حسهین ع) و ثاهار شهگفت ثن .قرم :بنری
الزهااء (الیهاالسال ).
رضویزاده ،ندا ( .)9911ادراک و تجابه زیسته زائاا؛ پیاده ایاانی در اااق (مورد مطالعه پیادهروی اربعرین آذر
 - 9919اااق) .مطالعات و تحقیقات اجتااعی در ایران.111-199 ،)8(1 ،
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روزنامه آرما؛ اماوز ( 91آبا؛  .)9911فلسفه و ماهیت زیارت اربعین حسینی .روزنامه ثرمهان امهروز ،شرماره
 ،9819صفحه  ،99باگافته از
روزنامه ااتماد ( 19آذر  .)9919قدرتنمایی شریعه در اربعرین .روزنامهه اعتاهاد ،شرماره  ،9990باگافتره از
زیطاکال  ،صادق ( 11آبا؛  .)9911راهپیمایی اربعین و چند نکته .روزنامه ثرمان امروز ،شماره  ،9944صرفحه ،1
باگافته از

سگا  ،رابات ( .)9910رویکاد تفسیای کلیفورد گیاتز به دین ،در اطدالله گیویا؛ (متراجم و مولرف) ،مهردم-
شناسی اجتااعات دینی (ص  .)988-901تهاا؛ :انتشارات دانشگاه اما صادق.
شجاای زند ،الیاضا ( 94آبا؛  .)9911اربعین پشتوانه اظیم مادمی باای تشی است .خبرگزاری مهر ،کد خطا
 ،8919841باگافته از
شجاایزند ،الیاضا ( 10آبا؛  .)9918اربعرین؛ فااترا از مناسرطت .خبرگهزاری مههر ،کرد خطرا ،1118494
باگافته از
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شا یعتی مزینانی ،سارا؛ و غالماضا کاشی ،شیما (پراییز  .)9918سریالیت و مناسرک دینری (مطالعره مروردی
زیرررارت مرررزار سرررهاا سرررپهای) .فصهههلنامه تحقیقهههات فرهنگهههی ایهههران.19-11 ،)9(4 ،
صفاپور ،الی اکطا ( .)9911در مسیر عشق ،راهناای سفر به عتبات عالیات و زیارت اربعین .قم :انتشارات تا ظهور.
طاهازاده ،اصیا ( .) 9918اربعین سنتی باای شکوفایی انسرا؛ ترااز تمرد؛ اسرالمی .پاسهدار اسه م 801 ،و
.11-11 ،801
طاهازاده ،اصیا ( .)9911اربعین حسینی امکا؛ حضور در تاریخی دیگا .پاسدار اس م 891 ،و .98-19 ،891
ظایفیا؛ ،محمدحسین ( 10آبا؛  .)9911مناسک اربعین؛ ضاورتها و الزا هرا .روزنامهه جهام جهم ،شرماره
 ،8114باگافته از
فاکالف ،نورمن ( .)9911تحلیل انتقادی گفتما؛ در امل (تاجمه پیراوز ایرزدی) ،در محمرد نطروی و مهراا؛
مهاجا (ویااستارا؛) ،تحلیل انتقادی گفتاان (ص  .)191-911تهاا؛ :وزارت فاهنگ و ارشراد اسرالمی،
ماکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
فکوهی ،ناصا ( .)9941نگاهی با رویکاد تفسریای کلیفرورد گیاترز برا تأکیرد برا تفسریا او از پدیرده دینری.
دوفصلنامه مطالعات جامعهشناختی عنامه علوم اجتااعی سابق .909-918 ،99 ،

کاهیاده ،نسیم ( .)9918عاشورا ،مناسک ،معنا .قم :خیمه.
کامی ،حسن ( .)9911مردمیاری در اربعین حسینی ع ، 1شرحی بر حضور یگانههای ویه ه ناجها در اربعهین
سالهای  1131و  .1131تطایز :یاس نطی.
کامیپور ،اللهکا ( .)9910روش و رویکاد کلیفورد گیاتز درباره دین و فاهنگ .فصلنامه اندیشه نهوین دینهی،
.919-948 ،18
کساایی ،محمدساالر؛ و پوزش شیاازی ،الی ( .)9944نظایه گفتما؛ الکال و موف ابزاری کارآمرد در فهرم و
تطیین پدیدههای سیاسی .فصلنامه سیاست.991-910 ،99 ،
گودرزیزاده ،محمد ( .)9911زیارت اربعین نشانه شیعه .تهاا؛ :هزاره ققنوس.
متولی امامی ،محمد حسین ( 91آبا؛  .)9911اربعین نوید خاوج از االم مدر؛ و ظهرور تمرد؛ دینری اسرت.
خبرگزاری مهر ،کد خطا  ،9491919باگافته از
محمدی ،حمیدرضا؛ سلیمنژاد ،ندیمه؛ و احمدی ،ابااهیم ( .)9911بازتعایفی از ژئوپلیتیک شیعه با تأکید با
راهپیمایی اربعین .فصلنامه جغرافیا.909-910 ،11 ،
ماادزاده ،فاطمه ( 90آذر  .)9918اربعین؛ پیادهروی از خود تا خدا .روزنامه جام جم ،شماره  ،8819باگافته از
موالیی ،مینا ( 90آذر  40 .)9918کیلومتا ااشقی با پای پیاده .روزنامه جهام جهم ،شرماره  ،8819باگافتره از
میای ،جواد ( 91آبا؛  .)9911راهپیمایی اربعین موجب خودآگاهی تشی میشود .خبرگزاری مههر ،کرد خطرا
 ،8914084باگافته از
نادری ،احمد ( 91آذر  .)9918اربعین حافظه جمعی شیعیا؛ را بازتولیرد میکنرد .خطاگرزاری مهرا ،کرد خطرا
 ،1110190باگافته از
نادری ،احمد ( .)9941گفتاان جنبش شیعی عرا  :بررسی انسانشناختی .تهاا؛ :نزدیک.
ناصحی ،اطدالمقیم ( 91آذر  .)9919اساار اربعین در تاریخ خلقت ،روزنامه رسالت ،شماره  ،4111باگافتره
از
نهاوندیا؛ ،محمد ( 10آبا؛  .)9911راهپیمایی اربعین؛ جلوهگاه وحردت احسرا؛ و حماسره .روزنامهه ایهران،
شماره  ،1180باگافته از
ها  ،استورات ( .)9919معنا ،فرهنگ و زندگی اجتااعی (متاجم :احمد گلمحمدی؛ چا دو ) .تهاا؛ :نشا نی.
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همایو؛ ،محمدهادی؛ و ُبد ،مهدیه ( .) 9911تطیین ابعاد سفا معنوی اربعین ،ابارویرداد گادشرگای مرذهطی.
مسجد و مهدویت.81-18 ،1 ،
یورگنسن ،ماریا؛؛ و فیلیپ  ،لوئیز ( .)9941نظریه و روش در تحلیل گفتاان (متاجم :هادی جلیلی) .تهراا؛:
نشا نی.
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