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  3111 تابستان ،05 پیاپی ،3-13 (،2)31 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 ترا 9911 های سرا  ایراا؛؛ در اربعین زیارت مناسک ای رسانه بازنمایی .(9911) الله روح اسالمی، و محمدسعید؛ ذکایی،
   .9-91 ،(1)99 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .9911

  1004-9481شاپا:  

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

  ؛ای مناسک زیارت اربعین در ایران بازنمایی رسانه
  2931تا  2931های  سال

 
 2اسالمیلله ، روح ا1محمدسعید ذکایی*

  31/10/3133پذیرش:    ؛31/33/3131دریافت: 

 
 چکیده

ای مالحظره حسرین)(( از اهمیرت و گسرتادگی قابل در جامعٔه ایاا؛، مناسک مراتط  برا ارزاداری براای اما 
جمعری بره  روی دسته ای از مااسم مابوط به اربعین در قالب پیاده های اخیا شکل تازه باخوردار است. در سا 

ابعاد میلیونی به خود گافته اسرت. از  9911حسین پدید آمده و از سا   سمت کابال باای رسید؛ به بارگاه اما 
انوا؛ یکی از اناصا اصرلی  آنجا که حضور تعداد زیاد جمعیت حاضا در رویداد اربعین، جایگاه اربعین را به

ابااز هویت شیعی باجسته نموده و مشرارکت مرر ا ایاانیرا؛ در ایرن رویرداد، مجاایری بسریار مناسرب براای 
هرایی دست داده است، بارسی نحؤه بازنمایی این فعالیت جمعی و گفتما؛ بههای دینی ایاانیا؛  شناخت کنش

دهرد در مقالرٔه حاضرا مرورد توجره قراار گافتره و تنرو( که حو  آ؛ شکل گافته است و به این پدیده معنا مری
 هرای ارتطراط جمعری های آ؛ با مااجعه به متو؛ نوشتاری مکترو  و دیجیترا  انتشراریافته در رسرانه بازنمایی
بره  9911ترا  9911سرالٔه  های خطای( در میدا؛ جامعٔه ایاا؛ در فاصرله پن  ها و پایگاه ها، خطاگزاری )روزنامه

روز مطلرب، 9400کمک رویکاد نظای و روشی تحلیل گفتما؛ الکلو و موف و طی فاایند بارسی و تحلیرل 
تفکیک ژاناهرای روایرت متفراوت،  های پیاامونی و شناسایی شده است. با تماکز با شناسایی دا  ماکزی، دا 

شود که این رویداد را ر الطته نه برا قردرت باابرا ر  گافته حو  مناسک زیارت اربعین ارائه میشش گفتما؛ شکل
مثابرٔه یرک  تواند زمینه فهرم اربعرین به کنند. دستاورد مقاله از نو( توصیفی و اکتشافی است که می بازنمایی می

را جامعره پر  از  ربارٔه دگاگونیوگو د پدیده اجتماای و گفت ( و تکثع های فاهنگی ایاا؛ معاصا و شناخت تنروع
 انقال  اسالمی را فااهم سازد.

 مناسک، زیارت اربعین، بازنمایی، گفتما؛، و تکثا جامعٔه ایاا؛ :ها کلیدواژه
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 مسئو ( )نویسنده ایاا؛ تهاا؛، ططاططایی، االمه دانشگاه اجتماای، الو  دانشکده فاهنگی، مطالعات استاد .1 
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 . مقدمه2
دهد. در میا؛ های اجتماای ما را شکل میای از کنشمااسم و مناسک دینی بخش گستاده

از اهمیرت و گسرتادگی  )((انوا( مناسک دینی، مناسک ماتط  با ازاداری باای اما  حسین
باخوردار است. توجه به قیا  و شهادت امرا  حسرین)(( و  جامعٔه ایاا؛ای در مالحظه قابل

سو با روز ااشورا تماکز دارد. گستادگی مااسم ااشورا از دو ویژه بهباگزاری مااسم ازاداری 
اری انجرا  هایی که در قالب ارزاداز یک سو به خاطا تنو( کنش :است تأملقابل بارسی و 

شود. الطته  به دلیل دامنه باگزاری آ؛ که در سااسا کشور باگزار می ،و از سوی دیگا ؛گیادمی
های مابروط شود که مهمتایِن آنها مااسممااسم ازاداری پ  از واقعه ااشورا نیز باگزار می

 به اربعین است.
روی  پیرراده ای از مااسررم مابرروط برره اربعررین در قالررب هررای اخیررا شررکل تررازه در سررا 

ا؛ یمایجمعی به سمت کابال در روز اربعین باوز کاده است که در این مااسم اکثا راهپ دسته
گیاشرد؛ ایرن . باای شیعیا؛ ایاا؛ تا پریش از همرهکنند طی میاده یا نجف تا کابال را پیمس

مناسک زیارت  انوا؛ بهکاد؛ آ؛  مناسک، مسیا مقدس مشهوری وجود نداشته که پیاده طی
ترای  اگاچه انجا  این سفا زیارتی در اااق سابقه طوالنییا بخشی از زیارت شناخته شود. 

 9911شده و از سا   مطاح 9944جابه جدید زیارت اربعین از سا  تباای ایاانیا؛ دارد اما 
خرود در روز اربعین ابعاد میلیونی به  حسین)(( اما روی به قصد زیارت ماقد تا کنو؛ پیاده

 . 1گافته است
سرازد، که شناخت و مطالعه آ؛ را ضاوری می ،االوه با گستاش روزافزو؛ این مناسک

و االوه  ؛های معنایی باگزاری و شاکت در مناسک زیارت اربعین نیز چندگانه استداللت
سا؛ مناسرک اربعرین از  همین یابد. به با ابعاد دینی، ابعاد مشخص سیاسی و هویتی نیز می

ای های رسانهگاه بازنمایی که ای گونه به ؛شودها بازنمایی میای مختلف توس  رسانهمنظاه
 نمایند. تا می، از خوِد رویداد واقعیاز این رویدادشده  ارائه
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 هرزار دویسرت و میلیو؛ یک به و شد باابا سه آ؛ از قطل سا  به نسطت زائاا؛ آمار ،9919 آذرماه 10 در ایاا؛ روزنامه از نقل به .1
 وارد اسرالمی جمهروری مازهرای از که ایاانیانی شمار امسا » گوید:می 9911 ماه آبا؛ بیستم در جهانگیای اسحاق رسید. نفا

 سرفا ارااق بره ایراا؛ مازهرای طایر  از کره است خارجی اتطا( با االوه آمار این که است نفا میلیو؛ 1 از بیش اند، شده اااق
 (.1 ،9911 )جهانگیای، «اند کاده
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هرای مختلرف ایرن های گفتاری، نوشتاری یا نمایشری جنطرهصورتهای جمعی در رسانه
 ای گونره  بهرا  (ها و اشیاء ماتط  با آ؛ و جز آنهامکا؛کننده در آ؛، مانند افااد شاکت)رویداد 

. کنرد می دهند که واقعیتی را فااتا از آنچه در واقعیرت روی داده اسرت باسراختنشا؛ می
آ؛ قضراوت و  ها از واقعیت، دربارهٔ ها با اساس بازنمایی رسانهگاچه اغلِب مخاططا؛ رسانه

فراا »برا مفهرو   1ای که بودریار نکتهاقعیت نیست. این بازنمایی این و، اما نمایندداوری می
دهرد کره  ( توضری  مری9941) جامعهه مصهرفیبره آ؛ اشراره کراده و در کترا  « واقعیت

اند. با توجه به این  های گاوهی بازنمایی خود از جها؛ را جانشین واقعیِت جها؛ کاده رسانه
ای دربرارٔه واقعیرت قضراوت و ها با اساس بازنمرایی رسرانهنکته که اغلِب مخاططا؛ رسانه

بانرد، پیش مری های جمعی و طایقی که این بازنمایی را برهکنند، بازنمایی رسانهداوری می
  گیاد.یابد و موضو( تحقی  و پژوهش قاار میاهمیت دو چندا؛ می

« میلیرونی10اربعین »دربارٔه های خارجی رسانه« سکوت منفعالنه»ها از باخی رسانه
هرا هرم دانند و باخری رسرانهورزی آنها میای مطنی با غاضد و آ؛ را نشانهکننشکایت می

دهنرد. ای معمولی را در معاض انتقاد قاار مریای از واقعهتصویای حماسی و اسطوره ارائهٔ 
ها به رویداد اربعین و بازنمایی یک رویداد واحد، توجه رسانه چنین تفاوت آشکار در نحوهٔ 

هرای مختلرف وجه و همچنین تفاوتی که از این حیر  میرا؛ رسرانهمیزا؛ و چگونگی این ت
ها در باساخت واقعیت را باجسته نموده و ضاورت پیش نقش رسانه از شود، بیشمطاح می

 گاداند.توجه به این باساخت و واکاوی چگونگی و چاایی آ؛ را نمایا؛ می
زیارت اربعین جایگاه  از آنجا که حضور تعداد زیاد جمعیت حاضا در مناسک ،بنابااین

یکی از اناصا اصلی ابرااز هویرت شریعی باجسرته نمروده اسرت و  انوا؛ بهاین رویداد را 
های دینری  ایاانیا؛ در این رویداد، مجاایی بسیار مناسب باای شناخت کنش مر امشارکت 
یرک  مثابهٔ  بهبارسی طاق مختلِف بازنمایِی این فعالیِت جمعی  ،دست داده است ایاانیا؛ به

یرک پدیرده اجتمراای  مثابرهٔ  بهتواند مسیای را باای فهرم زیرارت اربعرین مناسک دینی می
 دست دهد.به طوراا  بهاماوز  جامعٔه ایاا؛و شناخت تنو( و تکثا  خاص طور به
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حسرین)(( در روز اربعرین  بیشتا متونی که در قالب کتا  یا مقاله و با موضرو( زیرارت اما 
ویژه  تأکید با روایات مابوط به زیارت، نوشته خود را از ضاورت دینی زیارت بهاند، با شدهنوشته

؛ کراهیاده، 9911نیا تطایزی، ؛ پاک9941اند )نادری، صورت پیاده آغاز کاده در روز اربعین و به
؛ 9911زاده، ؛ گرودرزی9911؛ صرفاپور، 9911؛ جمالی، 9911و  9918؛ طاهازاده، 9918

(. 9911، ؛ رضوانی9911نژاد و احمدی، ؛ محمدی، سلیم9911و ُبد، ؛ همایو؛ 9911کامی، 
زما؛ با  های اخیا و همتوا؛ دنطا  کاد، تنها در سا که از تاریخ انتشار این مطالعات می گونه هما؛

ای بره ایرن کنندگا؛ در مناسک اربعین و همچنین افزایش توجه رسرانهگستاش روزافاو؛ شاکت
انوا؛ یک موضو( مطالعراتی مرورد توجره قراار گافتره  به« زیارت اربعین»رویداد بوده است که 

کدا  از تحقیقات ماتطِ   است. ماور مطالب مندرج در این مطالعات گویای آ؛ است که در هیچ
هرایی کره مثابٔه یک مناسرک دینری و گفتمرا؛ پیشین، نحؤه بازنمایی راهپیمایی زیارت اربعین به

منظور بارسی  به ها هستند، موضو( بارسی قاار نگافته است.زنماییتولیدکننده و محصو  این با
نمود؛ زمینه بح  نظای و مفهومی دربرارٔه ایرن پدیرده،  ای رویداد اربعین و فااهم بازتا  رسانه

مقاله حاضا در پی آ؛ است که نشا؛ دهد مناسک زیارت اربعین چونا؛ یک کادار اجتماای، با 
های مختلف را پدید آورده و ایرن تنرو(  اخیا چه طیفی از بازنمایی هایمشارکت ایاانیا؛ در سا 

 های مابوط به این پدیده باساخت شده است. ها از مسیا کدا  گفتما؛ بازنمایی
 
 مثابٔه مناسک زیارت . اربعین به1

اربعرین را شناسرایی کنریم و مازهرای دربارٔه ای  های رسانه باای آ؛ که بتوانیم تنو( بازنمایی
معنایی ماتط  با این پدیرده اجتمراای را از یکردیگا متمرایز نمراییم در ایرن بخرش ترالش 

« مناسک زیارت»رویداد اربعین را با تماکز با دربارٔه کنیم زمینه بح  نظای و مفهومی  می
ته نماییم. در نتیجه های دینی ایاانیا؛ معاصا، باجس کننده کنش چونا؛ وجهی از وجوه تعیین

هاِی  تواند به شناخِت تنوِ( بازنماییشود که میای شناسایی میکنندهمازهای اصلی و تعیین
  های مختلف، روشنی و وضوح بطخشد.این کادار اجتماای در رسانه

گرادد کره در این بخش، با تماکز با دو مفهو  محوری زیارت و مناسک مشرخص مری
 اربعین یک زیارت است و چگونه یک کنش مناسکی است.چگونه کنش راهپیمایی 
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« حاکرت»ها ذیل مفهو  زیارت، زیارت مطتنی با کاد؛ طیفی از کنش پذیاباای توضی 
یرک کرنش  انوا؛ برهبازتعایف و چهار نو( حاکت از یکدیگا تفکیک شده است: حاکرت 

فیزیکری و در یرک امرل  انوا؛ بهشناختی، حاکت یک حوزه نشانه انوا؛ بهاملی، حاکت 
 زمرا؛ هم( نیز با مطنرا قراار داد؛ 9111) 1یک استعاره. آلن مورینی  انوا؛ بهنهایت حاکت 

زیرارت سرفای اسرت کره : »کند می تعایف گونه اینتجابه اما قدسی و حاکت، زیارت را 
داننرد، آ  ارزشرمند مریتوس  فاد یا افاادی در طلب مکا؛ یا حالتی که آ؛ را تجسرم ایرده

. در این تعایف این اناصا باای زیارت در نظا گافتره شرده اسرت: سرفا «گیادصورت می
ی اما قدسی. مکا؛ مقدس در اینجا یکی از مظاها اما قدسری جو و جستهمااه با نیت در 

 (.11 ،9918مزینایی و کاشی،  است )شایعتی
 ناپذیا زیارت در نظرا گافتره شرده اسرت؛کاد؛ بخش جدایی در تعایفی دیگا نیز حاکت

. حاکت، بخش کند می کنندگا؛ را به وضعیتی مقدس هدایتزیارت سفای است که زیارت»
یافته زیارت یک حاکت در رو، در طو  تاریخ صورت تحق  این ناپذیا زیارت است. ازجدایی

شده گیاد، مکانی  ابتحا  مکانی که مورد زیارت قاار می این ؛ اما درکند می فضا را بازنمایی
(. الطته وجه معنوی و دینری ایرن حاکرت در تعایفری 9111، 2)کلمن و السنا «در فضا است

های دینری یرا معنروی  زیارت سفای مطتنی با انگیزه»دیگا بیشتا مورد توجه قاار گافته است: 
انوا؛ یک مکا؛ بسیار مقدس یرا  شود که بهها به مکانی انجا  میاست که توس  افااد یا گاوه

جوی  و شرود. ایرن سرفا در جسرتزندگی روزماه در نظا گافتره مریبخش در محی  شفاات
یافتن بره منفعرت یرا  ای استعالیی با ابژه مقدس و مشخصری اسرت برا هردف دسرتمواجهه

 (.91، 1004، 3)مارگای« سالمت جسمی، احساسی یا معنوی
ن در روز اربعری حسین)(( اما با توجه به این تعاریف، سفای که ایاانیا؛ به مقصد ماقد 

مقردس اجراا  ای برا ابرژهٔ دهند، یک زیارت است که با هدف رسید؛ به مواجههسازما؛ می
چگونه این زیارت یک مناسک است، این مواجهه برا  اینکهشود. در ادامه ضمن توضی   می

 شود.  اما مقدس از خال  تماکز با ُبعد مناسکی دین توضی  داده می
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مثابٔه یک  حسین)(( در روز اربعین به ماقد اما کادار اجتماای سفا به کابال و حضور در 
کننردگانی را  یابد. مناسکی که دینی است و شاکتپیوند می« مناسک»کنش جمعی به مفهو  

 آورد. های مختلف، با هدف زیارِت یک مکا؛ مذهطی گاد هم میبا دینداری
تراریخی بره هرای لحاظ ریشره راهپیمایی اربعین از جمله مناسک دینی است که بره»گاچه 

ها، با افرزایش معنرادار تعرداد مشرارکتشیعیا؛ اااق تعل  دارد، ولی اکنو؛ بعد از گذشت سا 
« شد؛ به نمادی از هویت مذهطی شیعه اسرت های مختلف در آ؛، در حا  تطدیلکنندگا؛ ملیت

(. در زیارت ویژٔه اربعین، االوه با مسیای که تا مازهای ارااق طری مری14، 9918)کاهیاده، 
گیرای از آ؛ را برا کیلومتا که بیشتا زائاا؛ بخش چشم 40شود، از نجف تا کابال حداقل به طو  

هرای مقردس شود. گاچه ایاانیا؛ بره زیرارت مکرا؛سا گذاشته میکنند، پشتپای پیاده طی می
هایی در سااسا ایاا؛ وجرود دارد، امرا مسریا ویرژه پدیرده چنردا؛ گاهمندند و چنین زیارتاالقه

طورجمعی امومیت چندانی نردارد  ای در ایاا؛ نیست. پیاده پیمود؛ این مسیا نیز بهشده شناخته
طور امرومی و جمعری  انوا؛ فعالیرت و مناسرکی مرذهطی بره و کمتا از یک دهه اسرت کره بره

 (.191، 9911زاده،  بازشناسی و از آ؛ استقطا  شده است )رضوی
در روز اربعین یک  حسین)(( اما رت ماقد زیا منظور بهکنش راهپیمایی جمعی اربعین 

 ؛شروددر روز معین و به مقصد معین تکاار می ساله همه. 9شده است چو؛: کنش مناسکی
ای مطنی با بایدها و نطایدهایی که باید راایت شرود براای آ؛ تجرویز شده. قوااد تصای 1

ایرن کرنش  حرا ، این ردگیاد. شده است و مطنای امل کنشگاا؛ در این راهپیمایی قاار می
کیردپادازی مناسک از خال  شده، وجه دینی انکارناپذیای دارد که در مفهو  مناسکی برا  تأ

شود؛ از گیاد که در جایا؛ یک رویداد جمعی ایجاد میکیفیت متفاوتی مورد توجه قاار می
 شود.این منظا، این کنش جمعی ذیل انوا؛ مناسک دینی مطاح شده و تحلیل می

از  ها انسرا؛متماکز با فهم »دینی، نوای از مناسک در معنای اا  آ؛ هستند که مناسک 
های مقدس و غیاقابل توصیف از تجاربشا؛ هستند و مسیا دستاسی به اما مقردس را جنطه

دین درباگیانرده ». در این معنا (918، 1098، 1)پاولی« سازندباای باورمندا؛ مشخص می
انرد. واژه لططیعری شرکل گافتره ءکه با پایه فاضریات مراوراهایی در با  هستی است  تطیین

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 شعور ذینیاوها یا موجوداتی خواه  الططیعه ماوراءتا از واژه خدا است. گستاده الططیعه ماوراء
توانند نیاوهای ططیعی را به ند که در ورا یا بیاو؛ از ططیعت هستند و میشعور ذیو خواه غیا

( و مناسرک دینری 10 ،9919)سرگا ، « نادیرده بگیانردتعلی  درآورنرد، تیییرا دهنرد یرا 
 کنند.را به باورمندا؛ معافی می الططیعه ماوراءمسیاهایی باای باقااری ارتطاط با 

اند که باای اجااکننردگا؛ پادازا؛، مناسک را از منظا کارکادهایی مطالعه کادهاغلب نظایه
کاد دورکیم است. در دیدگاه کارکادگاایا؛، یرو  این  پادازمناسک به دنطا  دارد. مهمتاین نظایه

کننرد؛ آنهرا را معنرادار مناسک یک نظا  فاهنگی را وادار به پاسخگویی به نیازهای انسانی می
نماینرد. ارالوه برا دیردگاه کرارکادگاایی، مناسرک از سازند و بنیادهای اجتماای را بازمیمی

انرد. در دیردگاه تفسریای پاسرش اصرلی آ؛ کنند نیز مطالعه شدهمنظای معنایی که تولید می
هرای فاهنگری و واسرطه آنهرا تعامرل نظرا  شروند کره بهاست که چگونه مناسک ابزاری مری

یکراد، کلیفرورد گیاترز اسرت. در ایرن رو  این  پادازشود. مهمتاین نظایهاجتماای ممکن می
مثابرٔه مترونی  اسرک بهشود. بدین ااتطار، مندیدگاه به جای پاسش از کارکاد، از معنا سوا  می

 شوند که باید رمزگشایی شوند تا معنای واقعی آنها شناخته شود.دیده می
شده، نه آنچنا؛ که تصور شده، جهرا؛ واقعری را براز از نظا گیاتز، دین چنا؛ که زیست

گاهی به حقیقرت یرا الرم بره حقیقرِت متصرور نیسرت، بلکره  می تابد. زیاا دینداری فق  آ
شرده  (. در این معنا دیرِن زیسرته911 ،9910پور، زیستن است )کامی کاد؛ و در آ؛ محق 

گیاد که شناسانه قاار گیاد و زمانی موضو( شناخت قاار میتواند موضو( شناخت جامعهمی
اسرت  1، یرک دیرن بره یرادآورده شردهکند می یافته باشد و آنچه محق  با روی آ؛ کار پایا؛

 (.991 ،9941)فکوهی، 
پراداز آ؛ ویکترور تانرا اسرت مناسرک را از منظرا مهمتراین نظایرهدیدگاه سومی کره 

نهنرد. در دیردگاه دیرالکتیکی که باای تیییا ساختارها پیش می کند می هایی مطالعه ظافیت
کید هرایی اسرت کره از طایر  مناسرک میرا؛ مقردس و نامقردس و سراختار و با دوگانه تأ

 شود.ضدساختار کشیده می
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 :بنردی کرادجمر  گونره این 1ا؛ با ارجا( بره الکسراندر هرنتوهای مناسک را مینظایه
کیدهای کارکادی مناسک در ساخت جامعه و نهادهای انسانی دورکیم با جنطه ؛ کنرد می تأ

مترونی تفسریا  مثابرهٔ  بهکه مناسک را  کند می پادازا؛ را تشوی پ  از او کلیفورد گیاتز نظایه
و ویکترور تانرا مناسرک را  ؛گاا؛ خوانرده شروندتوانند توس  مطلعین و تحلیلکنند که می

 پرادازیفاایند دیالکتیکی میا؛ سراختار و ضدسراختار، نامقردس و مقردس مفهرو  مثابهٔ  به
کید. این کند می هرای واضرحی برا تفراوت« دیرالکتیکی»و « تفسیای»، «هنجاری»های تأ

احساسراتی از  و آ؛ تمایرل بره ایجراد هسرتند یکدیگا دارند اما در یک چیز با هم مشرتاک
بیننرد کره نروای از یک فعالیت مشخص مری مثابهٔ  بهاطمینا؛ و تداو  است. آنها مناسک را 

ای برراای مطالعرره ابررژه مثابررهٔ  بهگررا دهررد و آ؛ را برراای تحلیررلهسررته فاهنگرری را برراوز مرری
 . (1004)الکساندر هن، گاداند مشاهده می قابل

حسرین)(( در روز اربعرین  بارگراه اما  تحلیل کادار راهپیمایی جمعی به مقصرد زیرارت
مثابٔه یرک هسرته فاهنگری ر دینری اسرت کره  پادازی آ؛ بهمعنای مفهو  مثابٔه یک مناسک به به

تواند هم از منظا کارکادی و با تماکز به کارکادهایی که در ایجاد و پیوند اجتما( دینی دارد  می
معناهایی تحلیل گرادد کره حرو  ایرن کرادار تحلیل شود و هم از منظا تفسیای و با تماکز با 

مثابرٔه یرک فااینرد دیرالکتیکی و از  تواند بهحا ، می این شود؛ درتولید، مصاف و بازتولید می
 .کند می هایی تحلیل شود که باای تیییا ساختارها و موقعیت افااد در آنها ایجادمنظا امکا؛

 های فعالیت انسانی متمایزدیگا شکل باالتا اشاره شد، آنچه مناسک را از که گونه هما؛
بنابااین، فعالیت راهپیمایی جمعی به  .، در وهله او  ویژگی تکاارشوندگی آنها استکند می

شرود که ها ساله در زما؛ و مکرا؛ خاصری تکراار مری حسین)(( اما مقصد زیارت بارگاه 
بره دسرت که معنرا و اهمیرت خرود را از تکرااِر خرود »مشخص یک مناسک است  طور به

هرا در همرا؛ ، این اسرت کره فعالیرتکند می های انسانی را مناسکآورد؛ آنچه فعالیت می
 .(919، 1098)پاولی، « شکل، در هما؛ زما؛ و در هما؛ موقعیت ویژه بازتولید بشوند

مناسکی دید؛ و تحلیل کاد؛ رویداد اربعین پیچیده شده در معنایی اسرت کره شراکت
هرا از آ؛ دهند و معنایی که به واسطه بازنمایی رسرانهبه آ؛ می کنندگا؛ در این کنش جمعی
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شود. شناسایی و فهم معناهایی که حو  این رویداد ساخته شده است از آ؛ رو باساخت می
تواند مطنای محتملی باای معنابخشی به رویداد زیرارت اربعرین توسر  اهمیت دارد که می

 ها قاار گیاد.رسانه
حرا   این مثابٔه یک کرنش جمعری مناسرکی و در زی رویداد سفا کابال بهپادابنابااین مفهو 

ای با اما مقدس، امکا؛ تشخیص باخی مازهای مفهرومی مثابٔه یک زیارت در معنای مواجهه به
هرا حرو  ایرن رویرداد تواند در رجو( به تولیدات محتروایی رسرانهکه می کند می اصلی را فااهم

و کاربسرت « گفتمرا؛»و « بازنمرایی»ادامه از طایر  توضری  مفراهیم کننده باشد. در راهنمایی
رویکاد نظای و روشی الکلو و موف، ابزارهای نظای و روشی الز  باای شناسایی تنو( بازنمایی

 شود.های ارتطاط جمعی توضی  داده می های مابوط به رویداد اربعین در رسانه
 
 . بازنمایی و گفتمان1

یک مناسک مورد توجه قاار گافتره و پاسرش  مثابهٔ  بهزیارت اربعین  در مقاله حاضا مطالعه
هرای جمعری اصلی آ؛ است که چگونه معناهای مناسک زیارت اربعرین از خرال  رسرانه

یابد. به بیا؛ دیگا، کنش و واکنش میا؛ کادار زیارت اربعین و  شود و انعکاس میساخته می
گیاد ترا تنرو(  کنند موضو( بارسی قاار می ایی میهایی که این کادار را تولید و بازنم گفتما؛

 شناسایی و توصیف گادد. از این رویدادای  های رسانه بازنمایی
کنند و در ارجا( روی اربعین را در قالب نمادهایی بیا؛ میهای جمعی مناسک پیادهرسانه

گیاند، اجتماای به کار میها باای تولید و بازتولید معناهای ها کادار به فاایندی که این رسانه
پذیاسازی در  شود. بازنمایی هما؛ فاایند اجتماای فهمبه کاات مطاح می« 1بازنمایی»مفهو  

(. 9941)اوسرولیوا؛ و دیگراا؛، « کننرده در دسرتاس اسرتهای داللتچارچو  همه نظا 
ایی فااینردی بازنمر»نویسد: پاداز این مفهو ، چنین میانوا؛ مهمتاین نظایه استوارت ها  به

کنند )زبا؛ در تعایف گستاده آ؛ واسطٔه آ؛ ااضای یک فاهنگ از زبا؛ استفاده می است که به
 (. 19، 9111، 2)ها « مثابٔه ها نظا  دا  و مدلو  است( تا معنا تولید کنند به
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های مختلف، زبرا؛ بره طراق مختلرف که چگونه در زمینه کند می گفتما؛ به این توجه
جرای  به ،دهد. بنابااینهای بسیار متمایزی را تاتیب میشود و رواب  و درکمیکار گافته  به

دهرد نشا؛ مری»شود. رویکاد گفتمانی یک نظا  بازنمایی مطالعه می مثابهٔ  بهزبا؛، گفتما؛ 
خرورد و برا تنظریم که معنای تولیدشده )در چارچو  گفتما؛( چگونه با قدرت پیونرد مری

از  الکلو و مروفای که در ادامه نسخه (.11-19 ،9919)ها ، « سازدرفتار، هویت را می
هرای صرورت گافتره از مناسرک مطنای تحلیل بازنمایی انوا؛ بهاند، اما گفتمانی ارائه کاده

 شود. های جمعی به تفصیل مطاح میروی اربعین در رسانهپیاده
راهپیمرایی اربعرین هرای مناسرک در ارتطاط با بح  مقاله حاضا، مطالعٔه نحؤه بازنمرایی

های بازنمایی است که این کنش جمعی را براای افرااد مثابٔه نظا  ها بهمعنای مطالعه گفتما؛ به
بلکره واقعیرت  ؛کنند، واقعیت نا  نیسرتها بازنمایی میکنند. آنچه رسانهجامعه معنادار می

. کند می نایی املهای معای است که در ارتطاط با دیگای و با توجه به تفاوترمزگذاری شده
ها، چرارچو  معنرایی را فرااهم گیاند. گفتما؛ها شکل میهای معنایی در گفتما؛این تفاوت

شود. این معانی هم جمعی اربعین تولید و بازتولید میآورد که در آ؛ کنِش راهپیمایی دستهمی
خرل آ؛ هرای داکنند و هم اطالاراتی دربرارٔه کرنشمازها را در کنشی اجتماای مشخص می

که این مازها در مناسک زیرارت اربعرین بره چنرد طایر  و چگونره  دهند. اینمازها ارائه می
 کوشد باای آ؛ پاسخی فااهم آورد. شوند؟ پاسشی است که مقاله حاضا میباساخت می

های تحلیل کیفی است. نقطه کانونی تحلیل گفتما؛ ایرن تحلیل گفتما؛ از جمله روش
است که باای بارسی یک متن نوشتاری یا گفتاری باید فااتا از خود متن رفت و به بافت یرا 

آ؛ است که یک مرتن از یرک سرو برا اسراس روابر   معنای بهزمینه متن هم پاداخت. این 
هرای اجتمراای، سیاسری و فرتمتنی و از سوی دیگا، با تکیه برا موقعیرت مرتن و با درو؛

 (.119 ،9911گیاد )خانیکی، تاریخی مورد بارسی قاار می
تاتیب، تحلیل یک گفتمرا؛  اساس تحلیل گفتما؛ با تمایز میا؛ خودی و غیاخودی است. بدین

. کنرد می هایی است که ما را از آنهرا و درو؛ گفتمرا؛ را از بیراوِ؛ آ؛ متمرایزمستلز  شناسایی مرلفه
ی گفتمرا؛ کند می های گفتمانی متمایزلیل گفتمانی الکلو و موف را از سایا نظایهآنچه تح» ، تسراع

 (.918، 9949زاده، )حسینی« از حوزٔه فاهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست است



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

33 
ای مناسک  بازنمایی رسانه
 ... زیارت اربعین

 

از این منظا و با توجه به موضو( بح  مقالره حاضرا کره در پیونرد مسرتقیم برا هویرت و 
ها های رسانهالکلو و موف باای تحلیل رابطه میا؛ بازنمایی سیاست قاار دارد، نظایه گفتمانی
 ها را ممکن کاده، مطنایی مناسب است.ای که این بازنماییاز مناسک زیارت اربعین و زمینه

گیاند. ها در ضدیت و تعارض با یکدیگا شکل میاساسًا گفتما؛» الکلو و موفاز نظا 
هرا تا معانی جدید از وقتره هستند شده دائمًا در تالشرانده های غیا به حاشیه]...[ گفتما؛

ایجاد کاده است،  مسلع شده( ارائه کنند و  طات موقت معنایی را که گفتما؛ های تثطیت)دا 
 (.981 ،9944)کساایی و پوزش شیاازی، « با هم بزنند

ها معنای نشانهکنیم تا تحلیل گفتما؛ قصد دارد نشا؛ دهد که از طای  کدا  فاایند تالش می»
شود که باخی از موارد تثطیت معنا به چنرا؛ امرا معمرولی را تثطیت کنیم و کدا  فاایند موجب می

(. ایرن 11، 9941)یورگنسن و فیلیپ ، « آوریمای ططیعی به شمار میبد  شوند که آنها را پدیده
 شود:اده میبندی توضی  دبه واسطه مفهو  مفصل الکلو و موففاایند در نظایه گفتما؛ 

هرا مرلفرهای را میرا؛ شرمار خرواهیم آورد کره رابطره را هاگونه املی به 1بندیما مفصل
بنردی دسرتخوش شا؛ در نتیجه امل مفصرل که هویت نحوی به ؛کند می ]اناصا[ تثطیت

بندی را گفتمرا؛ خرواهیم خوانرد تیییا شود. آ؛ کلیت ساختاریافته ناشی از امل مفصل
 (.11، 9941 )یورگنسن و فیلیپ ،

های ماتط  با رویداد اربعین از خال  تحلیرل گفتمرا؛ الز  اسرت  باای شناسایی تنو( بازنمایی
مسیای را دنطا  کنیم که در آ؛ برا مااجعره بره مترو؛ نوشرتاری مکترو  و دیجیترا ، دا  ماکرزی و 

گانره  احرل سرهها از یکدیگا متمایز شوند. این مسیا، ماحله نخست از ما های پیاامونی گفتما؛ دا 
هرای دیگرای ( دا  ماکزی و دا 9گانه اطارتند از:  در نظایه گفتما؛ الکلو و موف است. مااحل سه

بندی گفتما؛ )یعنی فاایند تثطیت موقرت و ( فاایند مفصل1اند شناسایی شوند؛ که حو  آ؛ گاد آمده
کننده گفتمرا؛ توضری   ( انگارٔه اجتماای )استعاره( هژمونیک9سازی( توضی  داده شود؛ و غیایت

شود که چگونه در مطالعه حاضرا، روش تحلیرل گفتمرا؛ در بخش بعد توضی  داده می داده شود.
کارگافته شرده اسرت ترا  کننده مناسک زیارت اربعین بههای بازنماییالکلو و موف در خوانش متن

 پذیا گادد. اط جمعی امکا؛های ارتط هاِی مابوط به رویداد اربعین در رسانهشناسایِی تنوِ( بازنمایی
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 شناسی تحقیق . روش9
هرایی اسرت کره بره یرک فعالیرت  آنچه در ماکز توجه مقاله حاضا است توصیف تنو( بازنمایی

روی جمِ  زیادی از ایاانیا؛ بره سرمت کرابال بره قصرد حضرور در ماقرد جمعی که هما؛ پیاده
فااینرد معنرادهی بره طراق گونراگو؛، دهنرد. ایرن حسین)(( در روز اربعین است؛ معنا می اما 

هایی که حو  این مناسک دینری دهد. گفتما؛هایی را حو  این کادار اجتماای شکل میگفتما؛
ای از مرلفره ای هستند که مجمواههای معنایی گستادهکنند، نظا تولید شده و آ؛ را بازنمایی می

ارزی و منط  زی از طای  منطِ  همکنند. ها دا  ماکبندی میها را حو  یک دا  ماکزی مفصل
ها معنادار شرده و در ایرن تعطیرا هرا گفتمرا؛ روش خاصری براای تفاوت در نسطت با دیگا دا 

ای دارد کره جهرا؛ را بره بازنمایی مناسک زیارت اربعین است. گفتما؛ داللت با نظا  باساخته
هرای زمرانی در بافرت کشد و اما واق ، اما گفتمانی است کره از طایر  محردودیتتصویا می

وگو دربارٔه پدیده و فهرم آ؛  ها روش خاصی باای گفتشود. در واق ، گفتما؛اجتماای ظاها می
های مختلف از واقعره زیرارت اربعرین مطالعه دربارٔه نحوه بازنمایی رسانه گذارند.در اختیار می

د. و در مطالعره حاضرا های جمعری را درباگیراای از انوا( رسانهتواند طیف متنو( و گستادهمی
هایی شرده اسرت کره رویرداد های داخل کشور و آ؛ دسته از متنمیدا؛ تحقی  محدود به رسانه

های داخرل کشرور آنچه رسانه ،اند. بنابااینزیارت اربعین را در شکل نوشتاری آ؛ بازنمایی کاده
شریوه چراپی یرا دیجیترا  منتشرا  اند و بهکاده ایاا؛ دربارٔه این رویداد در شکل نوشتاری آ؛ تولید

هرایی کره در گیاد و با هدف شناسایی تنرو( بازنمراییاند، موضو( واکاوی و تحلیل قاار میکاده
ها از مناسک زیارت اربعین صورت گافته است و به کمک کاربست روش تحلیل گفتما؛ رسانه

هرایی  ین، گفتمرا؛کننرده مناسرک زیرارت اربعرهرای بازنمراییدر مواجهه با متن الکلو و موف
 کنند.شوند که این مناسک را بازنمایی میشناسایی می

ادی بره معنرا و نشرانه دارد، ولری دارای یاگاچه ارجااات ز الكلو و موفه گفتما؛ ینظا
ترا سراختن نظایره گفتمرانی ست. باای انضمامییی نیهای معنا لیدستورالعملی باای تحل

 تواند راهگشا باشد.پیشنهادی فاکالف می 1گفتما؛ایشا؛، کاربست روش تحلیل انتقادی 
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بخشرد: توصریف، فاکالف مطالعات تحلیل گفتما؛ را با انجا  سه ماحلره سراما؛ مری
 تفسیا و تطیین.

های صروری مرتن را مرورد گا ویژگیشود که تحلیلای اطالق میتوصیف به ماحله (9
 ترز( از زمینره و شراای  تحلیرلدهد. در این ماحلره، پژوهشرگا مرتن را منمطالعه قاار می

مضامین، رواب  و  مرلفهو به بارسی سازوکارهای مهارگا و کنتالی آ؛، باحسب سه  کند می
 ؛های مورد نظا در این ماحله اطارت است از: الرف( واژگرا؛پادازد. شاخصها میهویت

 ج( ساختارهای معانی متن. ؛ ( سط  نحوی
که مولف متن و مخاطب متن، ها دو دارای اذهانی  ( ماحله تفسیا با این باور متکی است1

شرود کره آ؛ ای تولید و تفسریا مریاند. متن در زمینههای جاری در محی بارور و فابه از گفتما؛
را، گفتما؛ د و مفسع ها تسلع  دارند. متن، معل  در یک فضای خالی نیست. به گفته فاکالف، مولع

ید نسطت میا؛ متن و این ذخایا را آشکار کاد. فراکالف دارای ذخایا و مناب  ذهنی هستند؛ پ  با
 گیاد: تفسیا متن و تفسیا زمینه متن.تفسیا متن را در دو ماحله پی می

می شویم و به بیاو؛ از متن راههای معنایی متو؛ خارج میدر ماحله تطیین از شطکه (9
درصرحنه کنشرگاا؛،  هرای گفتمرا؛ برا اهرداِف یابیم. در این ماحله با در آمیخرتن ویژگری

های کارگیای راهطادهای زبانی، تاکیطات هوشیارانه میا؛ گفتما؛به خالقیِت فااال؛ در نحوهٔ 
 (.914 ،9911اند )فاکالف، توجیهمتعارض و ... قابل 

در ماحلره توصریف، مرتن  (9 چنین است: الکلو و موفتاجمه این سه ماحله در بیا؛ 
هرا( و های گادآمده حو  آ؛ )یعنری وقترههای ماکزی و دا منتز( از زمینه و با ارجا( به دا 

در ماحلره تفسریا، مرتن در  (1؛ شود اند توصیف میموقت تثطیت شده طور بهمعناهایی که 
ماحلره  در (9؛ شرودها گفتمانی شده است، تفسریا مریسازیغیایت واسطهٔ  ای که بهزمینه

جزئی از مناسرطات قردرت و در ارتطراط برا تصرورهای اجتمراای  انوا؛ بهها تطیین، گفتما؛
 شوند.پشتیطا؛ آنها تطیین می

زیرارت »شرود کره مراتط  برا رویرداد جامعه آماری تحقی  حاضا شامل متو؛ نوشتاری می
ارتطاط جمعی و در داخل کشور ایاا؛  های در رسانه 9911تا  9911های در فاصله سا « اربعین

هرای ایرن خطرای. داده . پایگراه9. خطاگرزاری؛ و 1؛ . روزنامره9منتشا شده و اطارت اسرت از: 
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( مری9911ترا  9911کننده پن  رویداد اربعین )طی پرن  سرا  از تحقی  شامل متو؛ بازنمایی
 9911ااسم، اولین رویرداد در سرا  شد؛ این م شود. با توجه به بازٔه زمانی فااگیاشد؛ و میلیونی

( انتخرا  شرده اسرت. 9911آبا؛ ماه  94) 9911( و آخاین رویداد در سا  9911دی ماه  1)
ای  گیای خوشره کننده رویداد اربعین در چارچو  نمونهتاتیب، باای انتخا  متو؛ بازنمایی بدین

پایگراه خطرای  1طاگرزاری و خ 8روزنامه،  4ها به تعداد  ای، در ماحله نخست رسانه چند ماحله
مردت  9911تا سرا   9911های انتخا  شد و در ماحله دو ، زما؛ تولید و انتشار در بازه سا 

سا  ر یعنی در فاصله ده روز قطل از رویداد اربعین آ؛ سا  تا پایرا؛ مراه صرفا  1روز در این  10
 10×  1( × 1+8+4حقیر  )ر تعیین شده است. بنابااین تعداد موارد جامعه آمراری ت 1هما؛ سا 

های خطای بوده اسرت و چنانچره هرا  ها، و پایگاه ها، خطاگزاری روز مطلب در روزنامه 9400= 
شود که جامعره آمراری تحقیر  طور میانگین درباگیانده ده مطلب باشد، نتیجه می روز مطلب به
هرا روز )یعنری مورد است. الطته الز  به یادآوری است که غالطرًا، مطلرب  94000شامل حدود 

هرای  ها و پایگاه های ماتط  با رویداد اربعین که در ها شماره روزنامه و ها روِز خطاگزاری مطلب
 خطای انتشاریافته( بیشتا از ده مورد بوده است.

هایی باای انجا  تحلیل گفتما؛ وارد نمونه تحقی  شردند کره  آماری، متن از این جامعهٔ 
 (9و  ؛حداقلی از واژگا؛ را داشتند (1 ؛واض  و صای  بودند (9های زیا را داشتند: ویژگی

های اولیه معلو  شرد بخرش مستقیم روایتی از رویداد اربعین داشتند. پ  از بارسی طور به
ی از مطالب قابلیت تحلیل مضمونی ندارند. این دست مطالب که بیشتا در قالب توجه قابل

نرد غابرا  شرده و کنرار گذاشرته شردند. بیشرتا ها منتشا شده بود خطا و به تکاار در رسانه
دریافت ویرزا براای زیرارت اربعرین، امکانرات و  شده مطالطی بودند که نحوهٔ مطالب غابا 

رسانی تسهیالت مهیا شده باای زائاا؛ در مازهای مهاا؛ و شلمچه و مواردی مشابه را اطال(
کننرده ای از نمادهای بازنمرایینیمنط  غ انوا؛ بهتوانستند مستقیم نمی طور بهکاده بودند و 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 صرفا( و محرا  مراه )دو روز شصرت زمرانی برازه در هراخطاگرزاری و هاروزنامه از تعدادی ها، داده آورِی جم  اوِ   ماحله در .1
 منتشرا رویرداد از بعرد روز چنرد و رویرداد از قطل روز چند از اربعین رویداد به مابوط مطالب که شد مشخص و شدند بارسی

 حصرو  منظور بره ،بنرابااین اسرت. متماکرز رویداد وقو( از بعد و قطل روز ندچ زمانی بازه در مطالب انتشار پااکندگی و اندشده
 معراد  اربعرین رویرداد از پ  روز ده و اربعین رویداد از قطل روز ده گیای نمونه بازه منتشاشده، مطالب کامل پوشش از اطمینا؛

 شد. گافته نظا در روز بیست
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االوه، از آنجایی که متو؛ زیرادی وجرود داشرت کره  رویداد اربعین در نظا گافته شوند. به
سرازی غیایت لحاظ بهکاد؛ این مطالب فقیا  غابا  ،قابلیت تحلیل مضمونی باالیی داشتند

الب کنار گذاشته شده و این مط رو، این ازآورد و ای در حجم نمونه وارد نمیگفتمانی، لطمه
ر چارچو  شده د موردی طااحی 94000تحلیل مضمونی نشدند. از جامعه آماری حدود 

کننده رویداد اربعین شناسایی متِن بازنمایی 110ای، تعداد  ماحلهای چند گیای خوشه نمونه
 و در بانک اطالااتی پژوهش به تفکیک محل انتشار و زما؛ انتشار ذخیاه گادید.

آوری و ذخیاه شده، در سه سط  مطراب  برا آنچره براالتا دربرارٔه سره ساانجا  متو؛ جم 
 آوردیم تحلیل شدند. واحد تحلیل، کل یک متِن منتشا شده بود. الکلو و موفماحله در بیا؛ 

هرا در های پیاامرونی و توصریف دا ماکزی و دا  ، باای شناسایی دا در سط  نخست
رویداد اربعین حرو  چره کراداری ( 9 ی مد نظا قاار گافت:خوانش متن سه پاسش محور

دا  ماکرزی و ( 9؛ شروند؟هایی حو  این کادار تثطیرت مریچه دا ( 1؛ شود؟توصیف می
هرا در جایا؛ پاسخ به ایرن پاسرش شوند؟های پیاامونی در چه قالطی/ ژانای روایت می دا 

چره کراداری و حرو  چره  انوا؛ بهمشخص شد که رویداد اربعین در ها متن در وهله او  
 ها و باید و نطایدهایی و در چه قالب یا ژانا نوشتاری معافی شده است. ارزش

ها و بندی دا سازی و چگونگی مفصل، باای شناسایی فاایندهای غیایتدر سط  دو 
 یک کلیت متمایز، سه پاسش اصلی و به هم ماتط  مطاح شد: مثابهٔ  بهتفسیا رویداد اربعین 

 (شود؟ الفیک کل منسجم بازنمایی می انوا؛ بهشده حو  چه ُبعدی کادار توصیف( 9
گاهی (  ؛ااطفه و احساس چه ابعادی از کادار  زما؛ هم .امل و رفتار (و ج ؛شناخت و آ

 شوند؟قااری و بحاا؛ بازنمایی می بی انوا؛ بهسازی از طای  غیایت
یرک کرل منسرجم  انوا؛ برهبنردی صرلحاضاا؛ در این رویداد چگونه از طای  مف( 1

 شود؟چه غیاهایی ساخته می زما؛ همشوند؟ و بازنمایی می
 سازی در چه سط  از جمعیت انسانی است؟ بخشی و غیایت هویت( 9

هرا برود کره مشرخص شرد در هرا مرتن در تالش باای یافتن پاسخ باای ها یک از این پاسش
تمایز با دیگا تفسیاهای این کرادار جمعری، تفسریا انوا؛ یک کلیت و در  رویداد اربعین چگونه به

 شده است.
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ای که رویداد تفسیاشرده را دربرا در سط  سو ، باای شناسایی استعاره یا انگاره اجتماای
بخشرد و برا گافته معنا مریگیای مثطت و منفی را نسطت به تفسیاهای صورتگیاد و جهتمی

ه زمینره آ؛، چهرار پاسرش محروری مطراح هدف تطیین تفسیاهای شناسایی شده در ارجا( ب
گافتره ( بازنمایی صورت1؛ گافته از کادار چه نسطتی با دین دارد؟( بازنمایی صورت9 گادید:

گافتره، کرادار را ( بازنمایی صرورت9؛ های جامعه است؟از کادار مطتنی با کدامیک از حوزه
گافته چره نسرطتی برا یی صورت( بازنما8؛ داند؟آ  میپاسخگوی چه نیازی باای زندگی ایده

 ؟کند می مناسطات قدرت باقاار
گافتره از باای ها متن با پاسخ به این چهار پاسش مشرخص شرد کره تفاسریا صرورت

تاتیب، در تالش باای یافتن پاسرخ  بدین رویداد اربعین چه ارتطاطی با زمینه اجتماای دارد.
شرکنی و رمزگشرایی از آ؛ سراختها در رجو( به ها متن، امکا؛ باای مجمو( این پاسش

با طی کاد؛ این مسیا و کدگرذاری تمرا  مرتن یک واحد تحلیل فااهم گادید. انوا؛ بهمتن 
های نمونه تحقی ، شش گفتما؛ متفاوت از یکدیگا متمایز گادید که در کنرار یکردیگا ر و 

عرین حسرینی را جمعی به سمت کابال در ارب روی دستهالطته نه با قدرت باابا ر رویداد پیاده
، «زیرارت»مثابرٔه  های متفاوت، رویداد اربعرین به کادند. از خال  این گفتما؛بازنمایی می

شود. در جدو  بازنمایی می« مسافات»و « روی پیاده»، «راهپیمایی»، «نهضت»، «پدیده»
 ها آمده است:( نحوه توزی  فااوانی این گفتما؛9شماره )

 های رویداد اربعینگفتمان فااوانی. 3جدول شماره 

 درصد تعداد گفتمان
 8/9 90 زیارت اربعین
 1/91 84 پدیده اربعین

 1/91 81 نهضت اربعین
 4/98 909 راهپیمایی اربعین

 9/19 11 روی اربعینپیاده
 1/1 94 مسافات اربعین

 0/900 110 مجموع
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ای رویرداد اربعرین از خرال  رسرانه شود، بیشتاین بازنمراییمشاهده می که گونه هما؛
درصد( و گفتما؛ زیارت اربعرین برا  91گفتما؛ راهپیمایی اربعین انجا  شده است )حدود 

کننده رویداد اربعین به خود، کمتاین فااوانری را در درصد از متو؛ بازنمایی 8/9اختصاص 
رصرد( د 1بین شش گفتما؛ دارد. فااوانی گفتما؛ مسافات اربعین نیز اندک است )حردود 

از دو  توجره قابلای روی، پدیرده و نهضرت اربعرین برا فاصرلهکه سه گفتما؛ پیراده حالی در
 ای از رویداد اربعین هستند.های رسانهدهنده به بازنماییگفتما؛ زیارت و مسافات شکل

این شش گفتما؛ که طی فاایند تحلیل گفتمرانِی چگرونگی بازنمرایی ایرن مناسرک در 
پرادازی  گانه در مفهو  های سه ؛ به دست آمده است با توجه به دیدگاههای جمعی ایاارسانه

اند. در مقاله حاضا  مناسک دینی )تفسیای، کارکادی و دیالکتیکی( شناسایی و متمایز شده
دهنرد و کنندگا؛ در این کنش جمعی به آ؛ مریاند تا هم معنایی که شاکت محققا؛ کوشیده

حلیرل و تشود در ماکز توجه ها از آ؛ باساخت مییی رسانهواسطه بازنما نیز معنایی را که به
کننرده ایرن رویرداد، مازهرای گفتمرانی را مطتنری برا قاار داده و در رجو( به متو؛ بازنمایی

 های ماکزی و پیاامونی و تفاوت در ژانا روایت، از یکدیگا متمایز نمایند.  شناسایی دا 
هرای ارتطراط جمعری ایراا؛ از  های رسانه بازنماییدر بخش چهار باای نشا؛ داد؛ تنو( 

باشد ر از پاداختن بره جزئیرات فااینردهای  رویداد اربعین ر که مورد توجه مقاله حاضا می
هرا برا ماحلره  ها خودداری شده و تماکز گزارش یافتره های گفتما؛ سازی و استعاره غیایت

ای پیاامونی آنهرا و نیرز ژانرا هتوصیف نهاده شده است. از خال  توصیف دا  ماکزی و دا 
هرا اربعرین را شود که هرا کردا  از ایرن گفتمرا؛گیاند توضی  داده میکار می روایتی که به

 گادد. کنند و در نتیجه تنو( و تکثا بازنمایی این رویداد باجسته می چگونه بازنمایی می
 
 های اربعین یی . تنوع بازنما4

و برا تحلیرل  الکلرو و مروفست روش تحلیل گفتما؛ طورکه باالتا آمد از خال  کارب هما؛
هرای کننده رویداد اربعرین کره در فاصرله سرا متو؛ نوشتاری مکتو  و دیجیتا  بازنمایی

انررد، نشررا؛ داده شررد کرره چگونرره در داخررل کشررور تولیررد و منتشررا شرده 9911ترا  9911
رویداد انجا  شده و شش گفتما؛ متمرایز از یکردیگا را  های مختلفی از این کال؛ بازنمایی
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ای که در هرا گفتمرا؛ رویرداد اربعرین حرو  دا  ماکرزی و باساخت نموده است؛ به گونه
 شود.بندی میها مفصلهای پیاامونی و در تمایز با دیگا گفتما؛ دا 

هرای  بازنماییکوشیم تنو(  ها، می بندی در این بخش ضمن توضی  جزئیات این مفصل
هرا ذیرل شرش  گافته از مناسک زیارت اربعین را تشای  نمراییم. تشرای  بازنمرایی صورت

 آید. سافصل جداگانه می
 . گفتمان زیارت اربعین4-2

الکلرو و شرود. بره بیرا؛ می بازنمایی« زیارت»در این گفتما؛، رویداد اربعین، حو  کادار 
ن دا ، یراسرت. ا« در اربعرین حسین)(( اما زیارت ماقد »، دا  ماکزی این گفتما؛، موف

زیارت  دارد. واژهٔ  ی خود نگه مییکند و آنها را در قلماو جاذبه معنا گا را شارژ مییهای د دا 
 در روز اربعین است. حسین)(( اما حاکت باای رسید؛ به ماقد مطها  معنای به

شرود. ایرن حضور یافتن در یک مقصد مقدس روایت می انوا؛ بهکادار زیارت اربعین 
. چهررل روز پرر  از شررهادت 9شررود: حضررور واجررد دو ویژگرری امررده توصرریف مرری

شود. متونی که انجا  می حسین)(( اما . به مقصد زیارت ماقد مقدس 1و  حسین)((؛ اما 
قاآنی، اسالمی و  اند، روایت خود را از ریشهدر این گفتما؛ رویداد اربعین را بازنمایی کاده

 اند:اافانی ادد چهل آغاز کاده
انوا؛ کمی آ؛ بنگایم بلکه یک واژه اافرانی و یرک اردد آسرمانی  به واژه اربعین نطاید به

است و گویا در این کلمه رمزها و رازها نهفته است که ما را یاری فهمیدنش نطاشد. ]...[ 
ر نهفته در آ؛ باای ما روشرن اربعین از رازهای هستی است خصوصیت ادد چهل و اساا

 .(91، 9919)ناصحی،  نیست

حسین)((، روزی خراص و ویرژه بازنمرایی  بدین تاتیب، چهل روز پ  از شهادت اما 
کیرد آمیز و تکمیلشود که با وجه تقدس می کننده ایرن روز در ارتطراط برا واقعره ااشرورا تأ
ای است که نصیب شیعه« توفیقی»حسین)(( در این روز  گادد و زیارت ماقد مطها اما  می
شود که ااشورا را درک کاده باشد و به حقیقت آ؛ پی باده باشد. زیارت اربعین متضمن می

شود کره ایرن زیرارت را شود و به احادیثی اشاره میحدومازی بازنمایی می کسب  وا  بی
 اند:سفارش کاده
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ها  جراودا؛ اخراوی و انسرا؛ای است باای رسید؛ به زندگی  زندگی کوتاه دنیوی، مقدمه
بایست با انجا  کارهای خیا باای خود  باای رسید؛ به مواهب بزرگ الهی در آخات، می

تاین اجا  حسین)(( را باخوردار از اظیم )(( زائا اما  صادق کنند. اما اجا معنوی جم  
ی تروا؛ براای آ؛ حرد این امل آنچنا؛ پاداش اظیمری دارد، کره نمی داند ]...[ الهی می

 .(99، 9911)روزنامه آرما؛، مشخص کاد 

دارای امرا  صرادق)(( براای زوار  ویژه برهدر این گفتما؛ با اشاره به خواست اهل بیت 
کیدشوند، که در قالب روایات مختلف بیا؛ می حسین)(( اما  همه »شود که چنانچه می تأ

مسیا نهند؛ به لطرف  های متعالی، قد  در اینزوار حاکت اظیم و جهانی اربعین، با انگیزه
 «.باندخداوند بهتاین نتای  را از قطل آ؛ در دنیا و آخاتشا؛ با خود به همااه می

معنا « زیارت اربعین»شده در این گفتما؛، که حو  دا  ماکزی های تثطیتمهمتاین دا 
هرا در قالرب ژانرا الرو  دینری ایرن دا «.  روا »و « حدی »، «نص»از:  یابند اطارتندمی

شوند. در ژانا الو  دینی حوزوی، نویسنده سخنا؛ خود را با نصوصی از ی روایت میحوزو
 .کند می های قاآ؛ کایم مستنداحادی ، روایات و آیه

 . گفتمان پدیده اربعین4-1

 در این گفتما؛، رویداد اربعین یک پدیده دینری تمردنِی مسرتلزِ  تحلیرِل المری بازنمرایی
اسرت. حضرور در « تحقر  تمرد؛ دینری»ماکزی ایرن گفتمرا؛، دیگا، دا   بیا؛ شود. به می

شود که از یرک دیرن و مرذهب خراص یک پدیده دینی تحلیل می مثابهٔ  بهروی اربعین  پیاده
متونی که در این گفتما؛ رویداد اربعین را بازنمایی  شود.می فااتا شناسانده شده و بازنمایی

رویداد در محافل المی و ضاورت توجه به بعد  گافتن این اند، روایت خود را از نادیدهکاده
 سازی الم راهگشا باشد:تواند در راستای بومیکنند که میاجتماای آ؛ آغاز می

یابی است. ]...[ انتخا  موضرو(،  شناسی و مسئله سازی الم، موضو( انصا اساسی در بومی
آید؛ در این میرا؛  شمار میشناسی به  بارسی و تحلیل یک پدیده از مسائل مهم در حوزٔه جامعه

هررا از چشررم  آیررد ایررن اسررت کرره گرراهی باخرری از پدیررده یکرری از مشررکالتی کرره پرریش مرری
شرناختی  رسد تحلیل جامعره شود، به نظا می ماند و به آنها پاداخته نمی شناسا؛ دور می جامعه

شرناختی آ؛  هاست که تا به حا  به ابعاد جامعه پدیده راهپیمایی اربعین جزو این دسته از پدیده
 (.9918زند، اش کمتا توجه شده است )شجاایبا وجود اظمت و بزرگی
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، «جمعری حافظرهٔ »، «هویرت»در این متو؛ از مفاهیم باگافته از الو  اجتماای چرو؛ 
شود تا چگونگی ایرن پدیرده استفاده می« اینتانشنالیسم»، «شد؛جهانی»، «جها؛زیست»

اربعرین  تمد؛ مرادی غرا  توصریف شرود. پدیردهٔ  در وجه معنوی آ؛ و در تضاد با سیطاهٔ 
 در پیوند با هویت شیعی قاار دارد: ویژه بهشود که ساز تحلیل مییک رویداد هویت مثابهٔ  به

ای دید و این یک سیستمی اسرت کره برا  اربعین را بایستی به شکل یک سیستم هویتی، حافظه
جمعی تشری  بره یرک شرکلی برا  هویت شیعی و با حافظه جمعی تشی  ساوکار دارد. حافظهٔ 

شرود. اربعرین حافظره جمعری  بح  اربعین مخصوصا از زما؛ سقوط صدا  به بعد دنطا  می
دهد که ایرن هویرت جمعری  . یک هویت جمعی به شیعیا؛ میکند می شیعیا؛ را دارد بازتولید

 (.9918حتی منحصا به تشی  هم نطوده و فااتا از تشی  هم رفته است )نادری، 

آورد کره امرت رود و انسجامی را در پی میعی که فااتا از مازهای شیعی میهویت شی
. فقدا؛ این امت واحرد یکری از مشرکالت جهرا؛ اسرال  انروا؛ کند می واحدی را ممکن

های  هرای سیاسری اسرت کره در دوره اسرتعمار و برا سیاسرتشود که نتیجه مازگذاری می
 «:را محو کند آ؛»تواند استعماری چیده شده است و اربعین می

ای کره  ای اسرت براای رسرید؛ بره ماحلره بینیم. شاید خود زمینه چاا که طی آ؛ ما مازی نمی
نمایرد؛ یعنری  ها اجیب و غایب می ، باای خیلی«ملت ردولت»اماوزه و در دورٔه غلطه ساختار 

ا آ راری مدت و توأ  با حا  و اواطف ناپایدار اسرت امر ایا  اربعین اگاچه کوتاه«. امت»پدیده 
 (.9911زند، کننده هستند )شجاای از این دست دارد که پایدار و تعیین

پادازی  دنطا  نظایره گافتره از الرو  اجتمراای برهکارگیای مفاهیم مختلفی وا  این متو؛ با به
در نظرا « های اظیم فاهنگی تمدنی نشانگا ظافیت»دربارٔه رویداد اربعین هستند. رویدادی که 

شود. مناسرکی ای است که در تقابل با تمد؛ غابی تعایف میسازیطلیعه تمد؛شود. گافته می
گیرای یرک  زمینره شرکلکه پیش« فاهنگیارتطاطات میا؛»ساز است که زمینه همگاایی و تمد؛

 ویژه متکی با محطت به دیگاا؛ است: . این تمد؛ بهکند می تمد؛ است را فااهم
خوبی  باشرد کره بره تاین تمایالت انسرانی مری نا مهمتاین جلوه همایش اظیم اربعین باوز 

گیای تمد؛ اسالمی گرادد. محطرت بره دیگراا؛، از سرا اشر  بره  تواند پایه و اساس شکل می
های دیگا احتاا  گذاشتن، تواض  و خلوص باالی انسانی و به میل از خود و مرا  خرود  انسا؛
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گیای زیطاشناسری الهری و  از شکل گذشتن در راه ااتالی مکتب و پیا  ااشورا، همه اینها نشا؛
الهی دارد که واجد تفاوت جوهای برا نظرا   ءنظا  تمایالت انسانی با مدار حب به خدا و اولیا

 (.91، 9911باشد )جمالی،  به دنیا و خودپاستی می تمایالت مدر؛ با مدار حبع 

کید بخشی رویرداد شود و با کارکاد وحدتسازی شیعه و سنی باداشته میاز غیایت تأ
کیداربعین  و این تمد؛ در  کند می سازی را فااهمبخشی زمینه تمد؛گادد. این وحدتمی تأ

 ای در سطوح مختلف دارد:های ویژهحا  ظهور داللت
تحلیرل براای ایجراد زمینره  پدیده اربعین دارای سطوح مختلفی است که همه این سطوح قابل

بعدی نگاه کاد. تما  سطوحی کره یرک  پدیده را تک باای ظهور تمد؛ اسالمی است. نطاید این
تمد؛ اسالمی باای ظهور و باوز به آ؛ نیاز دارد در پدیده اربعین قابل مشراهده اسرت )مترولی 

 (.9911امامی، 

معنا « تحق  تمد؛ دینی»شده در این گفتما؛، که حو  دا  ماکزی های تثطیتمهمتاین دا 
تمد؛»و « شد؛ جهانی»، «محوراقالنیت معنویت»، «بخشیهویت»اند از:  یابند اطارتمی

شوند. در ژانا الو  انسانی ها در قالب ژانا الو  انسانی دانشگاهی روایت میاین دا «. سازی
پرادازا؛ دانشگاهی، نویسنده سخنا؛ خود را با ارائرٔه مفراهیم و نظایراتی از متفکراا؛ و نظایره

کید میکند می شده مستند شناخته وقتری مرا در مرورد مسرائل المری صرحطت »شرود کره . تأ
ای بایررد دوری کنرریم و رویکادهررایی کرره در  هررای پوپولیسررتی و رسررانه کنرریم، از روایررت مرری

 (.9911)میای، « شناسی وجود دارد، باید مد نظا قاار گیاد شناسی و دین شناسی، ماد  جامعه
 . گفتمان نهضت اربعین4-9

شود. دا  ماکرزی می بازنمایی« نهضت و قیا »و  کادار در این گفتما؛، رویداد اربعین، ح
حضرور حماسری و ااتااضری  معنای برهاست. واژه نهضت « نهضت ااشورا»این گفتما؛، 

جطهه ح  الیه باطل است. رویداد اربعین ذیل مفهرو  یرک حاکرت ااتااضری از مجراای 
شود. این در روز اربعین روایت می حسین)(( اما روی به سمت ماقد حضور در مسیا پیاده

ساز غلطره خواه و زمینهستیز و ادالتشود: ظلمااتااض واجد دو ویژگی امده توصیف می
اربعین، تداو  راه ااشرورا بره  مستضعفا؛ با مستکطاا؛ و حکومت جهانی مهدی)(( است.

ستیزی آغاز مطلطی و ظلبا قیا  خود در ح  حسین)(( اما شود. راهی که تصویا کشیده می
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تداو  یرافتن ایرن مطرارزه  معنای بهشود که حضور در رویداد اربعین، کاده است. روایت می
 همیشگی الیه دستگاه جور و ستم و نظا  ظلم است:

« هرل مرن ناصرا ینصرانی»نخستین پیامی که این حضور قدرتمندانه در پری دارد، پاسرخ بره 
و همواره آزادگا؛ جها؛ را بره دفرا( از حرایم شناسد  حسین)(( است که اصا و زما؛ نمی اما 

اند که بگویند برا وجرود همره تهدیردات، بردو؛  خواند. آنها آمده ستیزی فاا می انسانیت و ظلم
ایم تا یک بار دیگا با امرا  خرود تجدیرد اهرد و  هااس در این صحنه با پای پیاده به میدا؛ آمده

سرا  هنروز در جهرا؛  9911و پر  از پیما؛ کنیم و بگوییم ندای هل مرن ناصرا ینصرانی تر
حسین)((، دین جد تو، راه تو، مکتب و نهضت ااشرورایی ترو همچنرا؛  افکن است. ای طنین

های مستضعف و الگروی همره کشرورهای آزاد و رمرز پیراوزی  بخش همه ملت زنده و نجات
 (.9، 9919مستضعفا؛ در مقابل طاغوتیا؛ و مستکطاا؛ همیشگی تاریخ است )انصاری، 

سراز اند، با زمینرهاز گفتما؛ نهضت اربعین نوشته شده متأ اوه با این، در متونی که اال
کیدبود؛ این رویداد باای تشکیل حکومت اادالنه و انسانی منجی االم نیز   شده است: تأ

توا؛ در بستا آخاالزمانی فهم کراد. بااسراس نصروص گستاه و ام  این پدیده شگاف را فق  می
حسرین)((  مطارک حضات اما  مهدی ارواحنافداه خود را به فازندی حضرات اما متعدد، وجود 

ای با فهم و معافت جهرانی سیدالشرهدا)(( و شد؛ اربعین مقدمه معافی خواهند فامود و جهانی
 (.91، 9911حماسه ااشورا باای شناخت منجی االم)ا ( است )ظایفیا؛، 

معنا « نهضت اربعین»ه حو  دا  ماکزی شده در این گفتما؛، کهای تثطیتمهمتاین دا 
حکومرت »و « آخاالزمرا؛»، «سرتیزیبدات»، «ستیزیظلم»، «قیا »یابند اطارتند از: می

شروند. در ایرن ها در قالب ژانا پااتیک قدرت )سیاسی( روایرت مریاین دا «. مستضعفا؛
ی رویرداد اربعرین اشوند که ناظا به وجه املری و مطرارزهطایقی روایت می ها بهژانا، وقته

 باشد.« مستکطاا؛»باای کسب قدرت و شکست 
 . گفتمان راهپیمایی اربعین4-4

شود. به بیرا؛ دیگرا، می بازنمایی« راهپیمایی»در این گفتما؛، رویداد اربعین، حو  کادار 
است. واژه راهپیمایی در ارجا( به مانور قدرت « راهپیمایی صل »دا  ماکزی این گفتما؛، 

 یابد.های تکفیای معنا میااض اندا  جمعی در باابا گاوهو نوای 
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شود کره نمایشی میلیونی از اقتدار شیعیا؛ بازنمایی می انوا؛ بهکادار راهپیمایی اربعین 
شود: . این نمایش واجد دو ویژگی امده بازنمایی میکند می پیا  صل  را به جهانیا؛ مخاباه

. بدو؛ خشرونت و نشرانه صرل 1و  ؛ها استیای. در پاسخ به تهدیدهای ضدامنیتی تکف9
کیدطلطی است. در این گفتما؛  ای شود که کادار راهپیمایی اربعین بایسرتی در زمینرهمی تأ

حضور نیاوهای دااش در ارااق و تهدیردهای ضردامنیتی نیاوهرای  واسطهٔ  معنا شود که به
راهپیمرایی میلیرونی،  نوا؛ا برهشود. در روایت رویداد اربعرین تکفیای ناامن جلوه داده می

کید  ا ا بود؛ تهدیدها است:با بی تأ
اند تا بگویند جها؛ تشیع  از تهدیدهای ضرد امنیتری وحشرتی میلیو؛ زائا جم  شده 10

هایی که نیاوهای امنیتی اااق های میا؛ راه را دیدند و آمدند، حملهندارد. شیعیا؛ خمپاره
بودند، هم آنرا؛ را منصراف نکراد. ]...[ فایراد  های مسیا راهپیمایی خنثی کادهدر میانه

 .(19، 9919)روزنامه ااتماد،  انداز شد طنین« لطیک یا حسین»

بخشی این رویداد، وجه مشتاک متونی است که طلطی و وحدتکاد؛ بعد صل  باجسته
 اند:از گفتما؛ راهپیمایی اربعین به بازنمایی رویداد اربعین پاداخته متأ ا

نمایی از  آمیز راهپیمایی آرا  با روح حماسی حاکت، جلوه تما  حالت صل تاکیب زیطای 
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 

سرته و فایراد براآورده اسرت و هاجرا خود، در زنده داشت مظلومیت شهیدا؛ کابال گای
 (.9، 9911فاصت یافته است نیز، به اصالح و اد  باخاسته است )نهاوندیا؛، 

شرود و ایرن کنندگا؛ در آ؛ بازنمرایی مریبه واسطه تعداد زیاد شاکت ویژه بهاین رویداد 
شرود. در ایرن اقتدار و اظمت شیعه در باابا دااش در نظرا گافتره مری معنای بهتعداد زیاد 

کیدگفتما؛  میلیونی در مااسم اربعین حسینی معنرایی 10حضور نزدیک به »گادد که می تأ
شرده در ایرن هرای تثطیرتمهمتراین دا  «.نمایی شیعه و شکست داارش نرداردجز قدرت

، «ااتردا »نرد از: ا یابنرد اطارتمعنا می« راهپیمایی اربعین»گفتما؛، که حو  دا  ماکزی 
هرا در قالرب ژانرا ایرن دا «. اجتمرا( باشرکوه»و « تجم  میلیونی»، «صل »، «وحدت»

شروند ها به طایقی روایت میشوند. در این ژانا، وقتهپااتیک قدرت )اجتماای( روایت می
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که ناظا به وجه جمعی رویداد اربعین باای رسید؛ به هدفی مشتاک که همانا مخراباه پیرا  
نردگا؛ در ایرن رویرداد بره تهدیدکننردگا؛ و نراامنکنطلطانه از جانب شاکتاقتداری صل 

ای آنها است. در ایرن معنرا رفتارهرای فرادی حضرور در کنندگا؛ منطقه و حامیا؛ فاامنطقه
 گادد.رویداد در راستای هدف مشتاک نمایش اقتدار تفسیا می

 روی اربعین . گفتمان پیاده4-5

شرود. دا  ماکرزی ایرن مری بازنمایی« رویپیاده»در این گفتما؛، رویداد اربعین، حو  کادار 
هرای یابد که پیادهروی در ارجا( به رنجی معنا میاست. واژه پیاده« روی اش پیاده»گفتما؛، 

روزمراه و شوند؛ مسیای کره آنهرا را از زنردگی ااش  در مسیا رسید؛ به معشوق متحمل می
روی کرادار پیراده پاالیرد.ا مریو روحشرا؛ ر کند می مناسطات اقالنی، اجتماای حاکم با آ؛

شود که در مسیا رسید؛ بره روایت میانوا؛ یک تجابه معنوی، روحانی و غیامادی  اربعین به
امرده توصریف  سازد. این تجابه انسانی واجد سه ویژگریهای پیاده را متأ ا می کابال، انسا؛

ز، ااشرقانه و وجردآور . از نظا روحی، شورآمی1آور است؛ و . از نظا جسمی رن 9شود: می
 . در گسست از زندگی روزماه و مناسطات اقالنی و اجتماای حاکم با آ؛ است.9است؛ و 

شود که انساِ؛ پیاده ای بازنمایی میاو ، پیچیده شده در رن  جسمی این تجابه در وهلهٔ 
کیردرساند. این رن  جسمی از خال  را به لذت روحی می هرای برا مشرکالت، کاسرتی تأ

 شود:های طی کاد؛ مسیا با پای پیاده باساخت میرفاهی و سختی
ریرزد و  روی کرابال بره هرم می ها را در ایا  اربعین در مسیا پیراده اش  به ابااطدالله همه قااده

دانی در حالرت ارادی و معمرو ، در سرفاهای داخلری و  شاهد مثا  آ؛ افاادی هستند که می
شروند، امرا  ه و بهتاین صرندلی در پاوازهرا راضری نمیستار های پن  خارجی خود جز به هتل

پشتی، پای پیاده، د  به مسیا کابال سپاده و در مقصد با یرک  همین افااد در این ایا  با یک کوله
 (.99، 9918خوابند )ماادزاده،  الحامین می گاه و بین های کنار خیمه کیسه خوا ، روی خاک

شود،  ه در لذت روحی زایدالوصفی توصیف میحا  پیچیده شد این این رن  جسمی که در
گادد. خاک جاده از یک طاف وجهی باجسته می« شد؛ خاکی»و « خاک»ویژه در ارتطاط با  به

گیاد و از طاف دیگا واجد مادی دارد که در تضاد با ارزش مادی تمیز و بهداشتی بود؛ قاار می
 گادد.توصیف می« تطاک»شود که با مفهو  قداستی غیامادی در نظا گافته می



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

05 
ای مناسک  بازنمایی رسانه
 ... زیارت اربعین

 

باای رسید؛ به چنین لذتی، فاایندی از گسست از زندگی روزماه و مناسطات اقالنری و 
شود. گسسرت از مناسرطات وجه تمایز این کادار بازنمایی می انوا؛ بهاجتماای ناظا با آ؛ 

آ؛ که شاکت در ایرن تجابره از منظرا امنیرت  نخستگادد؛ اقالنی از دو وجه باجسته می
گونره برود؛ ریزی قطلی بود؛ و معجرزهانی، اقالنی نیست؛ در این گفتما؛ با بدو؛ بانامهج

کیدقاار گافتن در این کادار  شرود نا  باده مری« شد؛ طلطیده»شود و از آ؛ با اصطالح می تأ
 یابد:که در پیوند با دخالت داد؛ نیاوهای ماورالططیعی و غیطی معنا می

بلکه انتخا  شده است. ]...[ کافی است  مسیا نگذاشته،  به انتخا  خودش قد  در این
فهمری کره چطرور راهری  ات را امضاء کند، آ؛ وقت خودت هرم نمی نامه اما  زیا داوت

میلیو؛ انسا؛ در یک مکا؛ و زما؛، فق  از دسرت ولری خردا و 10شدی. ااجاز حضور 
 .(90، 9918)موالیی،  آید مفهو  والیت بامی

ای را در پریش گاانرهکادار، کنشرگاا؛ برذ  و بخشرش غیامحاسرطهو دو  آ؛ که در این 
در گسست  رو، این ازگیاند که مخالف با الگوی کنش اقالنی معطوف به هدف است و  می

توضری  داده « نرذر»این وجره غیااقالنری کرنش برا اصرطالح از زندگی روزماه قاار دارد. 
دریغ برود؛ و کثاتشرا؛ و  واشا؛، بیشود. نذرهایی که در توصیف آنها با گوناگونی و تن می

کیدهمچنین فقا مالی نذردهندگا؛  اشرا؛ را مرادا؛ و زنرانی کره تمرا  دارایری»گادد؛ می تأ
 «.لب باشندد تا خایدار لطخند و داای زائا اما  تشنهانگذاشته

«. ها انسرا؛شروند در دریرای بیکراا؛ ای توصیف میقطاه»کنندگا؛ در مناسک، شاکت
در بازنمرایی ایرن مناسرک جایگراه « باابای»تجلی اینی این  انوا؛ به« هاوکبم»اشاره به 

هرایی اسرت کره در هایی که گاچره ظاهاشرا؛ شرطیه بره همرا؛ هیئرتای دارد. موکب ویژه
زننرد، امرا تفراوتی وجرود دارد کره نرا  موکرب را خراص مری های شها با داربسرت خیابا؛

ها که در مسیا راهپیمایی اربعین قاار دارد. این موکب کند می ایهای اسکا؛ و پذیاایی محل
 اند.هیچ تطعیضی به انتظار مهما؛ نشستهشوند که بیگاهی بازنمایی می استااحت مثابهٔ  به

و « باادری»، «نوازیمهما؛»، «محطت» ،«شور»، «اش »، «رن »یابند اطارتند از: می
شده در این گفتما؛، که حرو  دا  ماکرزی های تثطیتمهمتاین دا ها در این دا «. باابای»
شوند. به این معنا کره نویسرنده براای قالب ادبی ر هنای روایت میمعنا « روی اش پیاده»
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هایی از این تاکیطات ادبری باد. نمونههای ادبی بسیاری را به کار میبیا؛ منظور خود استعاره
با پای پیراده در »، «های رنگارنگتاللو پاچم»، «کابال سازمین معشوق است»اطارتند از 

 «.ای به سوی اقیانوسچونا؛ قطاه»و « های نف  گافته از ریزگادجاده
 . گفتمان مسافرت اربعین4-1

شود. به بیا؛ دیگا، دا  می بازنمایی« مسافات»در این گفتما؛، رویداد اربعین، حو  کادار 
تاک محرل زنردگی برا  معنای بهاست. واژه مسافات « مسافات کابال»ماکزی این گفتما؛، 

 شود.انجا  می هدف تفای  و ساگا  شد؛ است که غالطا در قالب تورهای زیارتی
شود کره بره کننده روایت مییک تجابه تفایحی و ساگا  انوا؛ بهکادار مسافات کابال 

داری اسرت. مطنرای اقتصرادی مانند ها کاداری در جامعه جدید ذیل منط  اقتصاد سامایه
یابد؛ این مطنا از یک سرو ذیرل مفهرو  کادار در گفتما؛ مسافات اربعین باجستگی میاین 

. برا دیگرا رویردادهای 9 :گیراد کرهگادشگای مذهطی موضو( توصیف و تحلیل قراار مری
 ریزی و توسعه است. . مستلز  بانامه1و  ؛گادشگای مذهطی متفاوت است

. برا صراف 9 :شرود کرهروایرت مری هزینه و رایگا؛یک سفا کم انوا؛ بهاز سوی دیگا 
شرکند امرا رایگا؛ یکنواختی زندگی روزمراه را درهرم مری صورت به کمتاین هزینه و تقایطاً 

 بینی نشده همااه است.های پیش. با مشکالت و سختی1 حا ؛ این در
شرود ای از سفا قلمداد مینوای از گادشگای دینی، گونه مثابهٔ  بهکادار مسافات کابال 

گیاد. در ایرن معنرا، صل بین زیارت از یک سو و گادشگای از سوی دیگا قاار میکه حدفا
شوند که ضرمن انجرا  گادشگاا؛ مذهطی معافی می انوا؛ بهکنندگا؛ در این رویداد شاکت

هرای دیگرا اارم از مقردس و دنیروی نیرز دیرد؛ زیارت و شاکت در مااسم دینی از مکرا؛
هایی در روز اربعین واجد ویژگی حسین)(( اما ماقد  کنند. لذا سفا آنها به قصد زیارت می

شناسراند؛ آ؛ را از انروا( دیگرا است که ضمن آ؛ کره ایرن سرفا را نروای گادشرگای مری
 :کند می گادشگای نیز متمایز

رویداد اربعین ا اات اظیم اقتصادی، سیاسی، اجتماای در پی دارد. ]...[ در این شرکل 
اشکا  کره هردف و جاذبره اصرلی و نهرایی خرود  خاص از گادشگای ر با خالف سایا

مقصد است ر جاذبه گادشگای کل فاآیند سفا و رسید؛ به مقصد است و در واق  خرود 
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شرود کره افرااد را براای ایرن تجمر  اظریم برا   ای مری شکل سفا کاد؛ تطدیل به جاذبره
و شرود کمطرود امکانرات  انگیزانرد. ]...[ در ادبیرات گادشرگای همچنرین گفتره مری  می

های مناسب موجب کاهش تقاضای گادشگا باای مقصد اسرت در صرورتی  زیاساخت
توجره  هرای قابلکه در این پدیده گادشگای نحوه اسکا؛ و امکانرات رفراهی از اولویرت

 .(9911)ُبد،  گادشگاا؛ نیست

هرا نفرا در مسریا  حضرور میلیو؛توا؛ ایجاد تصویا ذهنری از  می»شود که استدال  می
کلید  انوا؛ بهرا )(( حسین عین و نیز حضور در بارگاه مطها حضات ابااطدالله روی ارب پیاده

و  یمعنرو یمنردبهراه یموفقیت و دروازه ورود به سایا اقدامات توسعه گادشگای در راستا
)جهانیرا؛،  «دانسرت یانسران ید؛ به سعادت و کما  و تعالیرس یفاق و انف  بااآا در یس

حرو  دا  « توسعه صنعت گادشگای» و« گادشگای مذهطی»تاتیب دو دا   . بدین(9911
 شود.ماکزی مسافات کابال تولید می

شرود؛ هزینره هزینه بازنمایی مریمثابٔه یک سفا کم از طاف دیگا کادار مسافات کابال به
ویژه در  . این هزینه پایین بهکند می کنندگا؛ را به حضور در این رویداد تاغیبپایینی که شاکت

روی اربعرین گادد. آنچه در گفتمرا؛ پیرادههای غذایی باجسته میدهارتطاط با رایگا؛ بود؛ وا
خورد؛ واجد وجهی معنروی و برذ  و بخشرش غیاحسرابگاانه  داد؛ و نذری ذیل مفهو  نذری

بِا ها سرفای که یکی از اقال  هزینه« واده غذایی»انوا؛  شود، در این گفتما؛ بهبازنمایی می
شود از آ؛ نا  باده می« بساط نذری»آمیز با اصطالح کنایهگادد. رود، باجسته میبه شمار می

گرادد. بردین ها میو رایگا؛ بود؛ آ؛ تطدیل به وجه مشخصه مسافات کابال از دیگا مسافات
« های غذایی مجرانیواده»شود، انوا؛ دا  پیاامونی تثطیت می تاتیب، آنچه در این گفتما؛ به

ترا از غرذاهایی هسرتند کره در کره بسریار متنرو( از منظا تنرو( و کثاتشرا؛ اسرت. غرذاهایی
 اند: رقیب لحاظ کمیت بی حا  به این شوند و درهای ایاا؛ داده می ازاداری

اند و ها آ؛ قدر راحت به کابال رفته، پو  ایاانی خاج کادهاین اولین باری است که ایاانی
تراین ایرده تنهرا پاوازانرهانرد. ]...[ امایکرا در بلندهای غذایی را نذری خوردهتما  واده

توانسته یک بار به چهار میلیو؛ نفا غذا باساند. این در حالی است که در مردت اربعرین 
اند و احتمااًل اگا مدرکی در ا طرات ایرن میلیو؛ واده غذا به زائاا؛ این شها رسانده 100

 .(98 ، 9919)باآبادی،  اداا ارائه دهند، حتما در گین   طت خواهد شد
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هرا و مشرکالتی را هرم دارد کره در ایرن گفتمرا؛ ایرن سرفا ارزا؛، سرختی حا  این در
هرا در اربعرین خطانگارا؛ و مشاهدات اینی از آنچه ایاانری« مشاهدات اینی»انوا؛  تحت

کیردشاهد آ؛ هستند، با جزئیات زیاد مورد  گیراد. در واقر ، آنچره در گفتمرا؛ قراار مری تأ
شرود، در   جسمِی ضاوری باای پراالیش روحری تثطیرت مریروی اربعین ذیل دا  رن پیاده

هرایی شود. منظور واردهتثطیت می« هااد  تحق  واده»گفتما؛ مسافات اربعین ذیل دا  
کنندگا؛ به شاکت در رویداد کنندگا؛ و تطلیغشود، تاغیباست که در این گفتما؛ فاض می

هایی فایحی بوده است که بخشاند و متحق  نشده است. گویی هدف، انجا  سفای تداده
 های مسئولین محق  نشده است:بانامگیها و بیاز آ؛ به واسطه ناهماهنگی

ماد  خواها؛ حضور در مااسم اربعین هستند اما مسئوال؛ چندا؛ به فکا آسرایش زائراا؛ 
خیا توانند از ها که خسارت جنگ را به ایاا؛ نپاداختند اما مطمئنا مینیستند. ]...[ اااقی

کنند گذشته و اجازه دهنرد کره زائراا؛ دالری که از ها زائا ایاانی دریافت می 900یا  10
رسد حوزه مسرئولیت مسرئوال؛ ایاانی آزادانه از مازهای کشور اطور کنند. ]..[ به نظا می
ای براای رفراه شود و هیچ بانامهدربارٔه راهپیمایی اربعین تنها به تشوی  ماد  خالصه می

 .(1، 9911)زیطاکال ،  گیاداز سوی مسئوال؛ صورت نمیزائاا؛ 

در این گفتما؛ دلیل اصلی ایرن مشرکالت، جمعیرت بریش از حرد ظافیرت بازنمرایی 
تواند بره جمعیرت  ا خارجی به شهای که به زور میئورود نزدیک به دو میلیو؛ زا»شود:  می

هایی چرو؛ ز واژهمشکل اصلی این سفا است و باای بازنمایی آ؛ ا« خودش خدمات بدهد
هرای بیمارسرتا؛»و « هرای پاتاافیرکخیابرا؛»، «زنردجمعیت قل می»، «پمپاژ جمعیت»

 شود.استفاده می« شلوغ
شروند از ها لطایرز مریها و مسافاخانهها، هتلها، گنجایش ندارند، بازارها، محلهخیابا؛

هرا چای و نرذری گیاد. ]...[ بساط غذا،های شها را یک سا زباله میجمعیت و خیابا؛
 .(98الف،  9919)باآبادی،  ها در ها دو سو بیش از حد انتظارندباپاست. ایاانی

داری است. در لفافه وجه دیگا این سفا، روایت پیوند انکارنشدنی آ؛ با اقتصاد سامایه
شود که چگونه شهاهای نجرف و کرابال از ایرن راه صراحب سرودهای ساشرار روایت می

پرذیا امرا  اوتمنرد در روایرت نجف و کرابال دو شرها آسریب« د زواریاقتصا»شوند و  می
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شرود کره به تصویا کشیده مری« زدهمصاف»شهای  مثابهٔ  به ویژه بهگادد. کابال باجسته می
 کنند.هایی است که زائاا؛ در آ؛ خاج میحیاتش وابسته به پو 

یک مقصرد گادشرگای و در ارتطراط برا منطر   انوا؛ بهدر این گفتما؛، مسافات کابال 
گادد. این روایت، در ارزیرابی مثطرت، ایرن رویرداد را ااضه و تقاضا در اقتصاد روایت می

ریزی باای سودمند کاد؛ و براآورده کراد؛ رضرایت گادشرگاا؛ ر مستلز  شناخت و بانامه
هرای اد  تحقر  وارده و در ارزیابی منفی، این رویداد را ر به واسطه کند می زائاا؛ معافی

 داند.کننده باای مسافاا؛ میحکومتی ر سفای نه چندا؛ خوشایند و راضی
« مسرافات کرابال»شده در این گفتما؛، که حرو  دا  ماکرزی های تثطیتمهمتاین دا 

وارده »، «توسرعه صرنعت گادشرگای»، «گادشگای مذهطی»اند از:  یابند اطارتمعنا می
، «ترور کرابال»، «زدگریمصراف»، «هرااد  تحقر  وارده» ،«امکانات»، «غذایی رایگا؛

ها در قالب پااتیک قدرت با مطنای مناسرطات این دا «. پمپاژ جمعیت»و « اقتصاد زواری»
گرا و  شوند. راوی خود در مناسک مشارکت ندارد و از بیراو؛ مشراهدهاقتصادی روایت می

گادشرگای را معافری کنرد یرا هرای توسرعه صرنعت  ناظا رویداد است ترا بتوانرد فاصرت
قراار « سرفانامه»مشاهدات اینی از مشکالت و کمطودها را ارائه نماید. روایت ذیل انروا؛ 

ها خطای و تحلیلی است داوری با آ؛ سوار کند. جملهگیاد تا وجهی اینی و بدو؛ پیشمی
شرود. هرا معافری مریهرا و ارد  تحقر  واردهبانامگیکنندگا؛ رویداد، مسئو  بیو تطلیغ

کید می این در شود که از این کادار که توس  ماد  اادی و با هردف رفرتن بره سرفا حا  تأ
های غرذایی رایگرا؛ انجرا  شرده اسرت؛ قردرت مسرلع  هزینه و خورد؛ واده تفایحی کم

 .کند می استفاده ابزاری
 

 گیری . نتیجه5

چگونگی بازنمرایی آمده طی فاایند تحلیل گفتمانِی  دست در بخش پیشین، شش گفتما؛ به
 9911ترا  9911های جمعی ایاا؛ در بازه زمانی پن  ساله مناسک زیارت اربعین در رسانه

گیانرد کرار مری های پیاامونی آنها و نیز ژانا روایتی که بهاز خال  توصیف دا  ماکزی و دا 
ایی هرا اربعرین را چگونره بازنمرتوضی  داده شد تا آشکار شود که ها کدا  از ایرن گفتمرا؛
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هرای ماکرزی و پیاامرونی و ژانرا ، تنرو( دا (1)خالصه، در جدو  شماره  طور بهکنند.  می
 های اربعین آمده است:روایت در گفتما؛

 
 های اربعینهای مرکزی و پیرامونی و ژانر روایت در گفتمان (. تنوع دال2جدول شماره )

یارت گفتمان  مسافرت رویپیاده راهپیمایی نهضت پدیده ز

 ماکزی دا 
زیارت ماقد 

 اما  حسین)((
تحق  تمد؛ 

 دینی
 مسافات کابال روی اش  پیاده راهپیمایی صل  نهضت ااشورا

های دا 
 پیاامونی

نص، حدی  و 
  وا 

بخشی،  هویت
سازی و تمد؛

 شد؛ جهانی

قیا ، ظلم
ستیزی، 

ستیزی،  بدات
آخاالزما؛ و 

حکومت 
 مستضعفا؛ 

ااتدا ، 
وحدت، صل ، 

امنیت، تجم  
میلیونی، 

 اجتما( باشکوه

رن ، اش ، 
شور، محطت، 

نوازی،  مهما؛
 باادری و باابای

واده غذایی 
رایگا؛، 

امکانات، 
زدگی،  مصاف

تور کابال، 
اقتصاد زواری و 

صنعت 
 گادشگای

 ژانا روایت
الو  دینی 

 حوزوی
الو  انسانی 

 دانشگاهی
پااتیک قدرت 

 )سیاسی(
پااتیک قدرت 

 )اجتماای(
 ادبی ر هنای

پااتیک قدرت 
 )اقتصادی(

 
خالصه شده در بخش چهار بره تفصریل توضری  داده شرده ( 1شماره )آنچه در جدو  

اند و های پیاامونی ها گفتما؛ با ذکا شواهدی از متو؛ توصیف شدهاست. دا  ماکزی و دا 
نشا؛ داده شده است که چگونه ها گفتما؛ با کاربست ژانای متمایز، رویداد اربعرین را بره 

 است. نحوی متمایز از گفتما؛ دیگا روایت کاده
های مختلف از زیارت ترا مسرافات را در نسرطت برا این شش گفتما؛، طیفی از بازنمایی

گیرای مثطرت و منفرِی رویداد اربعین پدید آورده است که در ارجا( به مناسطات قدرت، جهت
هرای  گفتمانی مطتنی با تفراوت های اجتماای ر سیاسی ایاا؛ اماوز را در امتداد مازهایسلیقه

ها، مطرارزه و  دهد. توصیِف این تنو( و تکثا گفتما؛ ای نشا؛ می سیاسی، مذهطی، ملی و منطقه
های باآمده پ  از انقال  اسالمی را در فضای گفتمرانی باسراخت ها و سلیقهرقابت گاایش

 جایا؛ دارد.نماید که الطته نه با قدرت باابا  شده حو  این پدیده دینی بیا؛ می
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هرا در طرو  ها در سط  توصیف، پیگیای تیییاات گفتمرا؛پ  از توضی  تنو( گفتما؛
های شناسایی شده در تحقی  حاضرا در  تواند بسیار جالب توجه باشد. گفتما؛ زما؛ نیز می

های مابروط بره اند باای پاسخ به این پاسش که گفتما؛ یک بازه زمانی پن  ساله تولید شده
انرد؟ از یرک نمرودار ( داشته9911-9911های اخیا )عین چه تیییااتی در سا زیارت ارب

 بهاه گافتیم تا روند تیییاات به آسانی قابل مشاهده باشد.
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  تا سال     ننده رویداد اربعین از سال  های بازنمایی توزی  گفتمان

 یار 

پ ی  

   ت

ر     ای 

ر   پ اد 

   افر 
 

یع گفتمان3نمودار شماره )  19تا سال  12ها در هر سال از سال  (. تغییر توز

 
شود، دو گفتما؛ پدیرده و راهپیمرایی رونرد مشاهده می( 9شماره )نمودار  که گونه هما؛
اند. این روند صعودی در رابطه برا طی کاده 11تا سا   11ی را از سا  توجه قابلصعودی 

قابرل توجیره   11از سرا  « دولت تدبیا و امیرد»گفتما؛ راهپیمایی به واسطه شاو( به کاِر 
تمرا؛ در قروه مجایره، رونرد افرزایش های سیاسی همسو با این گفاست که با استقاار گاوه

رونرد دربرارٔه هرای ارتطراط جمعری روی داده اسرت.  فااوانی گفتما؛ راهپیمرایی در رسرانه
سرا  ایرن  تا شرد؛ سرا  برهگفتما؛ پدیده اربعین بایستی به گستاده مالحظه قابلصعودی 

رویداد از لحاظ جمعیت حاضا و بازتا  گستاده حضور میلیونی افااد در رویرداد اربعرین 
آ؛ را فرااهم دربرارٔه های مختلف اشاره کاد که زمینه توجه به این موضو( و باگزاری همایش

 این پدیده را افزایش داده است.دربارٔه آورده و بنابااین مطاح  نظای 
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هرای مناسرک زیرارت  ت تا توصیفی فااگیرا از تنرو( بازنمراییمقاله حاضا کوشیده اس
بره خواننردگا؛ ارائره  9911تا  9911های  های جمعی ایاا؛ در فاصله سا  اربعین در رسانه

ها از خال  توجه بره ُبعرد مناسرک مرذهطی در رویرداد  ها و بازنمایی کند. شناخت گفتما؛
را فااهم آورد و  خاص طور بهپدیده اجتماای  یک مثابهٔ  بهتواند امکا؛ فهم اربعین  اربعین، می

دسرت دهرد. ایرن زمینره به طوراا  بهاماوز  جامعٔه ایاا؛ای باای شناخت تنو( و تکثا  زمینه
های فاهنگی ایاا؛ معاصرا  دگاگونیدربارٔه  وگو گفتمفهومی و نظای است که امکا؛ فهم و 

آورد. تنرو( و تکثرای کره  اهم میو شناخت تنو( و تکثا جامعه پ  از انقال  اسالمی را فا
 اند. کننده و چشمگیا داشته دهی تحوالت سیاسی کشور نقش و تا یا تعیین همواره در جهت

 
 سپاسگزاری. 1

هرا و  گفتمرا؛»برا انروا؛ انجرا  شرده مقالره حاضرا باگافتره از طراح پژوهشری های  داده
االمه ططاططرایی انجرا   که با حمایت مالی دانشگاهباشد  می« های زیارت اربعین بازنمایی

 شده است.
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 مناب  

 ، باگافتره از1491، شرماره روزنامه ایرانهای اجتما( تاریخی اربعین. (. پیا 9919آذر  18انصاری، محسن )

.زاده(. تهاا؛: فصل نواجمه میاحسن رئی )ت مفاهیم كلیدی ارتباطات(. 9941اوسولیوا؛، تا ؛ و دیگاا؛ )

، کد خطرا پایگاه خبری عصر ایرانای از گادشگای دینی. جلوه(. ابارویداد اربعین؛ 9911آبا؛  98ُبد، مهدیه )
 ، باگافته از110111

 ، باگافترره از1941ف(. کررابال؛ شررها رکرروردار. روزنامرره شرراق، شررماره الرر9919آذر  19باآبررادی، سررعید )

 ، باگافتره از1941، شرماره روزنامه شهر  (. سفا به کابال؛ نگاهی از درو؛. 9919آذر  11باآبادی، سعید )

.)تاجمه پیاوز ایزدی(. تهاا؛:  ال  ها و ساختارها جامعه مصرفی: اسطوره(. 9941بودریار، ژا؛ )

 .18-41، 911، مبلغانروی اربعین. ها در پیاده (. معااج انسا؛9911نیا تطایزی، اطدالکایم )پاک

.11-81، 1، دوفصلنامه مسجد و مهدویت(. نقش اربعین در مهندسی تمد؛ اسالمی. 9911جمالی، مصطفی )

، شرماره روزنامهه ایهرانطلطری شریعه اسرت.  (. ایاا؛، منادی اصلی صرل 9911آبا؛  10جهانگیای، اسحاق )
 ، باگافته از1180

، کد نپایگاه خبری عصر ایرا(. اربعین و ا ا آ؛ با توسعه گادشگای مذهطی. 9911آبا؛  91جهانیا؛، منوچها )
 ، باگافته از119849خطا 

.949-191، 14، مجله علوم سیاسی(. نظایه گفتما؛ و تحلیل سیاسی. 9949زاده، سید محمدالی ) حسینی

)چرا  دو (.  گو: بررسی تحهوالت گفتاهانی در پایهان  هرن بیسهتمو در جهان گفت(. 9911خانیکی، هادی )
.تهاا؛: هام 

. قرم: بنری روی در زیارت امام حسهین ع(  و ثاهار شهگفت ثن اربعین و فضیلت پیاده. (9911رضوانی، جابا )
. السال ( الزهااء )الیها

روی اربعرین آذر (. ادراک و تجابه زیسته زائاا؛ پیاده ایاانی در اااق )مورد مطالعه پیاده9911زاده، ندا )رضوی
.111-199(، 8)1 العات و تحقیقات اجتااعی در ایران،مطاااق(.  - 9919
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بُد،%20مهدیه%20(14%20آبان%201396).%20ابررویداد%20اربعین؛%20جلوهای%20از%20گردشگری%20دینی.%20پایگاه%20خبری%20عصر%20ایران،%20کد%20خبر%20570552،%20برگرفته%20از
بُد،%20مهدیه%20(14%20آبان%201396).%20ابررویداد%20اربعین؛%20جلوهای%20از%20گردشگری%20دینی.%20پایگاه%20خبری%20عصر%20ایران،%20کد%20خبر%20570552،%20برگرفته%20از
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جهانیان،%20منوچهر%20(17%20آبان%201396).%20اربعین%20و%20اثر%20آن%20بر%20توسعه%20گردشگری%20مذهبی.%20پایگاه%20خبری%20عصر%20ایران،%20کد%20خبر%20571483،%20برگرفته%20از
جهانیان،%20منوچهر%20(17%20آبان%201396).%20اربعین%20و%20اثر%20آن%20بر%20توسعه%20گردشگری%20مذهبی.%20پایگاه%20خبری%20عصر%20ایران،%20کد%20خبر%20571483،%20برگرفته%20از
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، شرماره روزنامه ثرمهان امهروز(. فلسفه و ماهیت زیارت اربعین حسینی. 9911آبا؛  91روزنامه آرما؛ اماوز )
 ، باگافته از99، صفحه 9819

 ، باگافتره از9990، شرماره روزنامهه اعتاهادمایی شریعه در اربعرین. ن(. قدرت9919آذر  19روزنامه ااتماد )

، 1، صرفحه 9944، شماره روزنامه ثرمان امروز(. راهپیمایی اربعین و چند نکته. 9911آبا؛  11زیطاکال ، صادق )
 باگافته از

-مهردمدین، در اطدالله گیویا؛ )متراجم و مولرف(، (. رویکاد تفسیای کلیفورد گیاتز به 9910سگا ، رابات )

 .(. تهاا؛: انتشارات دانشگاه اما  صادق988-901)ص  شناسی اجتااعات دینی

کد خطا  ،خبرگزاری مهر(. اربعین پشتوانه اظیم مادمی باای تشی  است. 9911آبا؛  94شجاای زند، الیاضا )
 ، باگافته از8919841

، 1118494، کرد خطرا خبرگهزاری مههر(. اربعرین؛ فااترا از مناسرطت. 9918آبا؛  10زند، الیاضا )شجاای
 باگافته از

(. سریالیت و مناسرک دینری )مطالعره مروردی 9918یعتی مزینانی، سارا؛ و غالماضا کاشی، شیما )پراییز شا
. 19-11(، 9)4، فصهههلنامه تحقیقهههات فرهنگهههی ایهههرانزیرررارت مرررزار سرررهاا  سرررپهای(. 

 

.. قم: انتشارات تا ظهوردر مسیر عشق، راهناای سفر به عتبات عالیات و زیارت اربعین(. 9911صفاپور، الی اکطا )

و  801، پاسهدار اسه م(. اربعین سنتی باای شکوفایی انسرا؛ ترااز تمرد؛ اسرالمی. 9918طاهازاده، اصیا )
801 ،11-11. 

.98-19، 891 و 891، پاسدار اس م(. اربعین حسینی امکا؛ حضور در تاریخی دیگا. 9911طاهازاده، اصیا )

شرماره ، روزنامهه جهام جهمهرا. ها و الزا (. مناسک اربعین؛ ضاورت9911آبا؛  10ظایفیا؛، محمدحسین )
 ، باگافته از8114

در محمرد نطروی و مهراا؛  (. تحلیل انتقادی گفتما؛ در امل )تاجمه پیراوز ایرزدی(،9911فاکالف، نورمن )
(. تهاا؛: وزارت فاهنگ و ارشراد اسرالمی، 191-911)ص  تحلیل انتقادی گفتاانمهاجا )ویااستارا؛(، 

.هاماکز مطالعات و تحقیقات رسانه

کیرد برا تفسریا ا9941فکوهی، ناصا ) و از پدیرده دینری. (. نگاهی با رویکاد تفسریای کلیفرورد گیاترز برا تأ
.909-918، 99، شناختی عنامه علوم اجتااعی سابق  دوفصلنامه مطالعات جامعه
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شجاعی%20زند،%20علیرضا%20(18%20آبان%201396).%20اربعین%20پشتوانه%20عظیم%20مردمی%20برای%20تشیع%20است.%20خبرگزاری%20مهر،%20کد%20خبر%204123486،%20برگرفته%20از
شجاعی%20زند،%20علیرضا%20(18%20آبان%201396).%20اربعین%20پشتوانه%20عظیم%20مردمی%20برای%20تشیع%20است.%20خبرگزاری%20مهر،%20کد%20خبر%204123486،%20برگرفته%20از
https://www.mehrnews.com/news/4123486
شجاعیزند،%20علیرضا%20(20%20آبان%201394).%20اربعین؛%20فراتر%20از%20مناسبت.%20خبرگزاری%20مهر،%20کد%20خبر%202964838،%20برگرفته%20از
شجاعیزند،%20علیرضا%20(20%20آبان%201394).%20اربعین؛%20فراتر%20از%20مناسبت.%20خبرگزاری%20مهر،%20کد%20خبر%202964838،%20برگرفته%20از
https://www.mehrnews.com/news/2964838
http://www.jicr.ir/article_257.html
http://www.jicr.ir/article_257.html
https://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.31.003
https://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.31.003
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4707229
http://noo.rs/RnzVO
http://noo.rs/RnzVO
http://noo.rs/tNg5M
ظریفیان،%20محمدحسین%20(20%20آبان%201396).%20مناسک%20اربعین؛%20ضرورتها%20و%20الزامها.%20روزنامه%20جام%20جم،%20شماره%204968،%20برگرفته%20از
ظریفیان،%20محمدحسین%20(20%20آبان%201396).%20مناسک%20اربعین؛%20ضرورتها%20و%20الزامها.%20روزنامه%20جام%20جم،%20شماره%204968،%20برگرفته%20از
https://www.magiran.com/article/3660425
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/610516
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ای مناسک  بازنمایی رسانه
 ... زیارت اربعین

 

.. قم: خیمهعاشورا، مناسک، معنا(. 9918کاهیاده، نسیم )

ههای ویه ه ناجها در اربعهین  ، شرحی بر حضور یگان1یاری در اربعین حسینی عمردم(. 9911کامی، حسن )
.. تطایز: یاس نطی1131و  1131های سال

، فصلنامه اندیشه نهوین دینهی. (. روش و رویکاد کلیفورد گیاتز درباره دین و فاهنگ9910کا  ) پور، اللهکامی
18 ،948-919.

(. نظایه گفتما؛ الکال و موف ابزاری کارآمرد در فهرم و 9944کساایی، محمدساالر؛ و پوزش شیاازی، الی )
.991-910، 99، فصلنامه سیاستهای سیاسی. تطیین پدیده

.. تهاا؛: هزاره ققنوسزیارت اربعین نشانه شیعه(. 9911زاده، محمد )گودرزی

در؛ و ظهرور تمرد؛ دینری اسرت. (. اربعین نوید خاوج از االم م9911آبا؛  91متولی امامی، محمد حسین )
  ، باگافته از9491919، کد خطا خبرگزاری مهر

کید با (. ب9911نژاد، ندیمه؛ و احمدی، ابااهیم )محمدی، حمیدرضا؛ سلیم ازتعایفی از ژئوپلیتیک شیعه با تأ
 .909-910، 11، فصلنامه جغرافیاراهپیمایی اربعین. 

 ، باگافته از8819، شماره روزنامه جام جمروی از خود تا خدا. (. اربعین؛ پیاده9918آذر  90)ماادزاده، فاطمه 

 ، باگافتره از8819، شرماره روزنامه جهام جهمکیلومتا ااشقی با پای پیاده.  40(. 9918آذر  90موالیی، مینا )

گاهی تشی  می9911آبا؛  91میای، جواد ) ، کرد خطرا خبرگزاری مههرشود. (. راهپیمایی اربعین موجب خودآ
 ، باگافته از8914084

کنرد. خطاگرزاری مهرا، کرد خطرا  شیعیا؛ را بازتولیرد می (. اربعین حافظه جمعی9918آذر  91نادری، احمد )
 ، باگافته از1110190

 . تهاا؛: نزدیک.شناختیجنبش شیعی عرا : بررسی انسانگفتاان (. 9941نادری، احمد )

، باگافتره 4111، شماره زنامه رسالترو(. اساار اربعین در تاریخ خلقت، 9919آذر  91ناصحی، اطدالمقیم )
 از

، روزنامهه ایهرانگاه وحردت احسرا؛ و حماسره. جلوه (. راهپیمایی اربعین؛9911آبا؛  10نهاوندیا؛، محمد )
 ، باگافته از1180شماره 

(. تهاا؛: نشا نی.چا  دو  ؛محمدیاحمد گل :تاجمم) معنا، فرهنگ و زندگی اجتااعی(. 9919ها ، استورات )
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(. تطیین ابعاد سفا معنوی اربعین، ابارویرداد گادشرگای مرذهطی. 9911همایو؛، محمدهادی؛ و ُبد، مهدیه )
.81-18، 1، مسجد و مهدویت

هادی جلیلی(. تهراا؛:  :تاجمم) نظریه و روش در تحلیل گفتاان(. 9941یورگنسن، ماریا؛؛ و فیلیپ ، لوئیز )
. نشا نی
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