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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،13-65 ،)2(31 ،پیاپی  ،55تابستان 3111
بیات ،قدسی ( .)9911بازنمیای ارتباطیات آئینی در فضیا مجیاز میررد مطالعی ،،پییاد رو اربعیی حسیین در وب
سایتها ب ب س فارس  .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.93-56 ،)2(99 ،
شاپا 2004-9483

 نریسندگان  /دسترس ب ،مت کامل مقال ،براساس قرانی کریتیر کامانز

آزاد است) .

(

ارتباطات آئینی در فضای مجازی :بازنمایی پیادهروی اربعین
حسینی در وبسایت بیبیسی فارسی
قدسی بیات* ،1مرضیه قاسمی

2

دریافت1931/11/72 :؛ پذیرش1933/27/72 :

چکیده

رویدادها مل یمذهب  ،ترج ،رسان،ها را جلب م کنند اما نگا رسان،ها بی ،روییدادها بیا یدیدیگر متفیاوت
است .ای رویدادها مل باشند یا بی الملل  ،داخل باشیند ییا خیارج  ،بازنمیای آنهیا در ااراربهیا
گفتمان و ایدئرلرژید صررت م پذیرد و شدسیت ییا مرفقییت ت هیا حیرز دیپلماسی ممیرم در
قالبها و الگرها مشخص در سراسر جهان را تسهیل م نماید .رسان،ها خیارج فارسی زبان از جملی،
ب ب س فارس برا مخاطبان داخل اییران ،یدی از منیابم معنیا و مفهر سیاز درخویرر روییدادها
مل یمذهب مانند اهارشنب،سرر  ،مید نرروز ،شب یلدا ،روز زن ،ماشررا و اربعیی حسیین و ...بی ،شیمار
م آیند .ید از رویدادها مهم ک ،هر سال با اجتماع مظیم مرد اتفیا م افتید برگیزار آئیی پییاد رو
اربعی حسین است؛ آئین ک ،طبق رویدرد ک ،رودنبرلر ب ،مفهر آئیی دارد بیا اجتمیاع میرد  ،داوطلبانی،،
غیرابزار و غیرتفریح اجرا م شرد .مقال ،حاضیر بیا ترجی ،بی ،سیابق ،و گسیتردگ ب ب سی در فعالییت
حرف،ا خبر  ،نحر رسان،ا کردن و بازنمای رویداد اربعی در وبسایت خبرگیزار یادشید را بی ،کمی
رو تحلیل مضمرن تحلیل م نماید .یافت،ها حاک از آن است ک ،آئی پیاد رو زائیران اربعیی در هفیت
محییرر (روایییتگر مسییتند ،تفرقیی،افدن و شیع،هراس ی  ،بح یران ب نظم ی و نییاتران دول ای یران و م یرا ،
کرا نمای اربعی  ،واکاو جنگ هشت سال ،مرا و ایران ،ناامن دامش و مانرر سیاس حاکمیت اییران)
ً
و مرکدا ب،منران حرکت سیاس و مقیدت در اخبار سایت ب ب س فارس بازنمیای شید اسیت .همننیی
نرع بازنمای از مناسبات میان کنشگران حاضر در ای مراسم ن،تنها نسبت با دیدگا آئین رودنبرلر نیدارد بلدی،
استنباط م شرد کی ،ای گرنی ،انگار سیاز منفی از ایی روییداد میذهب در ادامی ،جرییان شیع،هراسی در
رسان،ها غرب و ب،ویژ نمرد جدید از ایرانهراس است.
کلیدواژهها :آئی  ،ااراربها ایدئرلرژی  ،خبرگزار ب ب س فارس  ،رسان،ا کردن ،مناس اربعی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1استادیار دانشدد ملر ارتباطات دانشگا م م ،طباطبائ  ،تهران ،ایران (نریسند مسئرل)



 .2کارشناس ارشد مدیریت رسان ،،دانشگا صدا و سیما ،تهران ،ایران
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ید از مهمتری اشدال کارکرد رسان،ها ،امم از سنت و مدرن ،اثرگذار مثبت و منف آنهیا در
حرز ترلید ،ترزیم و اممال قدرت سیاس است ک ،بیا تذذیی ،اط میات افدیار ممیرم شیدل
م گیرد .ب ،همی ملیت نقیش رسیان،ها جمعی در انعدیاس واقعیتهیا بیرونی ییا ارائی،
صررتبند های از واقعیت ،ک ،تفسیرهای در حرز ها سیاست ،فرهنگ ،طبیعیت و  ...از آن
متبلرر م شرد ،از دیرباز مررد ترج ،محققان حرز ها ملر اجتمام و ارتباطات بیرد اسیت.
اما تحرالت و رشد شتابان و روزافزون در مرص ،ارتباطات و اط مات ب،طررخار ظهرر شبد،
اینترنت ،ک ،از ظرفیتها و امدانیات فر العیاد و بی سیابق،ا جهیت تیممی نیازهیا خبیر
کاربران برخرردار م باشد ،در مقایس ،با منابم خبر سنت  ،بیا ایجیاد بسیتر متفیاوت جهیت
مملدرد و تمثیرگذار رسان،ها ،مرج تاز ا از رقابت رسان،ا را در زیسیتبر رسیان،ا جهیان
ایجاد نمرد و جان تاز ا ب ،تحقیقات رسان،ها بخشید اسیت .ایی ترانیای بی ،ویژگ هیای از
قبیل تعامل بردن ،1همزمان ارتباط ،2فراگیربردن3و متمرکز نبردن 4شبد ،اینترنت ب،صررت ما
و ظهرر و بروز سایتها خبر معتبر ب،صررت خیار اسیت کی ،سیبب شید از رسیان،ها
جمع سنت مانند مطبرمات ،رادیر و تلریزیرن متمیایز شیرد و فراینید هیدایت و کنتیرل افدیار
ممرم را با ارائ ،و ترسع ،روایتها جایگزی از رویدادها ،ممد سازد.
انانن ،در ده ،اخیر ،شیبد،ها خبیر مطیر بی المللی از جملی«،بی بی سی »،
«س انان»« ،صدا آمریدا» و ماننید آن در کنیار ایسیتگا ها رادییر ی و تلر یز ییرن بیا
تمسیس وبسایتها خبر ضیم بسیگ گسیتر انتخیاب ،ترسیع ،دانیش و آگاه هیا
مخاطبان ،منشم ترلید گفتمانها رقیب در منطقی ،خاورمیانی ،و اییران شید اند .همننیی
مفهر پرداز و معناساز رو یدادها ای منطق ،ب،ویژ از کانال ب ب س فارس ب ،مسائل
مربرط ب ،اییران ،در کشیاکش تحیرالت سیاسی و اجتمیام سیبب شید اسیت تیا رواج
بهر گیر از روایتها رسان،ا منبم یادشید و تفسییرها برآمید از آن نی،تنها در مییان
ً
مخاطبان ما بلد ،بعضا درمیان جامع ،خبر و رسان،ا ایران نیز صررت پذیرد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

در ای میان بحث مهم دیگر ،آئی و «معناسیاز رسیان،ا » و ارتبیاط آن بیا آئی هیا
مل یمذهب انعداسیافت ،در رسان ،یادشد است .از ی طرف رویدیرد آئینی بی ،مبحیث
ارتباطات در شدلها متفاوت آن ،از جمل ،خبر ،اهمیت بسیار دارد .از طرف دیگر گفت،
اکات بسیار
م شرد آئی و ارتباطات دو مفهر وابست ،و نزدی ب ،یددیگرند و دارا اشتر ِ

هستند؛ بنابرای م تران گفت «آئی نیرم ارتبیاط اسیت» و ارتبیاط هیم گرنی،ا از آئیی
(میرمابدین  .)21 ، 9944 ،ازای رو ،با ترج ،ب ،ای دو مهم خبررسان و رویدرد آئین ب ،آن

و ضرورت شناسای ساختار و نحر اط عرسان خبر در رسان،ها مطر جهان از جملی،
تارنما ب ب س فارس  ،سؤاالت تحقیق حاضر قابلیت طر و بسگ م یابید بی،طرر کلی
معناساز خبرگزار ب ب س فارس از آئی اربعی برا مخاطبان اگرن ،صیررت پذیرفتی،
است؟ ای خبرگزار ا ،روایتی از مناسیبات مییان کنشیگران مختلیم میزبیان و مهمیان را
(ب،طررخار ایرانیان) در ای آئی ترسیم م کند؟ و در نهایت ای معناسیاز صیررتگرفت،
ا ،نسبت با ویژگ ها آئیی از دییدگا رودنبیرلر دارد؟ نتیجی ،فیر می و بیر آندی ،مؤیید
تفسیرها ی کارگزار رسان،ا از ی آئی مذهب ب ،مرازات ترج ،ب ،وجر ارتباط غالب از
آن است ،ب ،جهت پیرند ساختها معنای با زبان ،ایدئرلرژ و ترلید و انتقال ایدئرلرژ ها
در قالییب رخییدادها گفتمییان  ،داللتهییای را نیییز ب یرا برخی اقییدامات ایییدئرلرژی و
مداخ ت سیاستها رسان،ا در هدایت افدار ممرم ب ،همرا خراهد داشت.
در ابتدا الز است مفاهیم اصل تحقیق شامل گفتمان ،بازنمای و ایدئرلرژ معرف و
نسبت میان آنها مررد مداق ،قرار گیرد .سپس ب ،رویدردها نظر انگار ساز و امپریالیسم
خبر در پرشش رسان،ا پرداخت ،م شرد .همننی مفهر آئیی و رابطی ،آن بیا ارتباطیات
تبیی م شرد تا رسان،ا شدن آئی اربعی در ای بستر صررت پذیرد.
 .2چارچوب مفهومی تحقیق
1ـ .2گفتمان ،بازنمایی و ایدئولوژی

س ،مفهر گفتمان ،بازنمائ و ایدئرلرژ با همدیگر پیرند ناگسسیتن دارنید .هیر گفتمیان
بازنمای کنند نرم از اندیش ،است ک ،ریشی ،در اییدئرلرژ حیاکم دارد .از طیرف دیگیر

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

93
بازنمایی ارتباطات آئینی در
فضای مجازی ...

هرگرن ،بازنمای مبارت از «ترلید و سیاخت معنیا بیر اسیاس اهاراربهیا مفهیرم و
گفتمان است» (مهدیزاد  ،)1 ،9943 ،ک ،ریش ،در گفتمیان و اییدئرلرژ دارد و از منظیر
همان گفتمان و ایدئرلرژ بازنمای صررت م گیرد.
از نظر استرارت هال 1ک ،واضم ای اصط

است بازنمای را م تران «ترلیید معنیا بیا

استفاد از زبان» دانست .البت ،بازنمای فقگ اختوار ب ،نظا زبان ندارد و هر نظام ک ،با
آن جهان بیرون را بتران معن دار کرد هم نرم «نظا بازنمای » است .همننی هال معتقد
است ما جهان را از طریق «بازنمای » م سازیم و «بازساز » م کنیم .بنابرای «بازنمای
فرهنگ و رسان،ا » مفهرم خنث نیست بلد ،با رابط،ها و «مناسبات قدرت» برا «ترلید
و انتشار معان ترجیح » در اجتماع ب،منظرر استمراربخش و تقرییت «نامیدالت هیا» در
هم آمیخت ،است (مهدیزاد .)95 ،9943 ،
استرارت هال در تبیی بازنمای با استفاد از زبان س ،نگر را مطر م نماید
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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الف) بازتابی :در ای نگر ادما م شیرد زبیان ماننید آئینی،ا فقیگ «مینعدس کننید
ً
معناست» و معنا ب ،اشدال مختلم مث فرد ،واقع، ،ش ء در جهان خارج وجرد دارد.
ب) تعمدی یا ارجاایی :در ای رهیافت هال معتقد است زبان« ،نقیش ارجیام » دارد و
ً
صرفا معنای را ک ،نریسند و خالق قود انتقال و بیان آن را دارد منعدس م کند.
ماهییت
ج) برساختی :اصل اساس در رویدرد «برساختگرایان »،ب ،رسمیت شناخت «
ِ
زبییان» اسییت .در ای ی نگییا  ،معنییا بییا اسییتفاد از نظا هییا بازنمییای بییا دو رویدییرد
«نشان،شناس » (بازنمای و زبیان اگرنی ،معنیا ترلیید می کننید) و «گفتمیان » (تیمثیرات
وپیامدها بازنمای و تمکید بر زبان خار و نحر ب،کارگیر آن در زمان و مدان مشخص
ساخت ،م شرد (هال.)28 ،2009 ،
اما بازنمای همانگرن ،ک ،ترصیم آن رفت ،ریش ،در «گفتمان» دارد ک ،با قدرت مطر
شید ترسییگ «فرکییر و زبیانشناسی » رابطیی ،حییات دارد (ضیییمران )9934 ،و گفتمانهییا
منعدسکنند «هژمرن اندیش،ها ،رفتارهیا و تویررات » اسیت کی ،در هیر جامعی ،شیدل
گرفت،اند؛ حال آند« ،ایدئرلرژ » در بط هر گفتمان نهفت ،است .ب ،امتقاد آلترسیر (پیی ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 )9931ایدئرلرژ « ،رو هر گفتمان» را تشدیل م دهد .ب،رغم آند ،اییدئرلرژ در نگیا
آلترسر از معنا گسترد ا برخردار است ،ب،طررکل م تران امتقادات و گرایشات دین را
نیز در همی راستا قرار داد و تبیی نمرد.

از نگا جان تامپسرن« 1ایدئرلرژ » بررسی رو هیای اسیت کی ،در آن « ،معنیا» بی،

شدلگیر و تداو «روابگ سلط »،منته م شرد .او امتقاد دارد هم« ،پدید ها نمادی »،
ایدئرلرژید نیستتند و در صررت ایدئرلرژ خراهند برد ک ،ب ،حفظ یا ادام ،روابگ سیلط،

کم کنند (تامپسرن .)30 ،9934 ،در ای رابط ،وندای  2س ،منور مهم را بیرا نظریی،
ایدئرلرژ مهم م داند ک ،مبارتند از «کارکردها اجتمام »« ،سیاختارها شیناخت » و
«بیان و بازترلید گفتمان » .و در ای زمین ،م گرید
شناختها اجتمام ب ،ما اجاز م دهند ک ،سلط ،و گفتمان را بیا هیم میرتبگ بیدانیم.
شناختها اجتمام ترلیید و در و تیمثیر گفتیار و نرشیتار مسیلگ را تبییی م کننید.
بنابرای  ،ایدئرلرژ ها ،شیناختها اجتمیام بنییادین هسیتند کی ،اهیداف ،منیافم و
ارز ها اساس گرو ها را منعدس م کنند .م تیران آنهیا را برنامی،ها شیناخت ییا
سیستمها مامل انگاشت ک ،ب ،نگر ها اجتمام خارتیر گرو هیا و امضایشیان
سازمان م دهند و آنها را کنترل م کنند (وندای .)919-918 ،9942 ،

و رابط ،س ،منور فر الذکر در نظری ،ایدئرلرژ را انی ترسیم م کند
ساختارها شناخت ب ،توریر ذهن ِ کارکردها اجتمام ترج ،دارنید و از طرفی ایی
مفیاهیم دیگیر اجتمیام از جملی ،ارز ها،هنجارهیا و تجربییات و
ساختارشناس بیا
ِ
اهداف اشخار مرتبگ است .بنابرای بیان و بازترلید گفتمان  ،متن اسیت کی ،بی ،یی
بافت خار ،ایدئرلرژ خار و ساختار اجتمام خار ارتباط دارد و پشتران ،آن میت
اجتماع و روابگ درون آن است (وندای .)2-29 ،9114 ،

وندای  ،ایدئرلرژ ها را از نظر ذهن بازنمای خورصییات اجتمیام اساسی یی
گرو مانند هدفها،ارز ها ،وظایم و ...م داند و معتقد است اییدئرلرژ ها در راسیتا
منافم گرو ممل م کنند؛ بنابرای سازمانده آن هم از طریق طر وار هیا گیرو اسیت؛
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ب،مبارت ایدلرژ با بازنمای رابطی ،بیی افیراد گیرو و خیارج از گیرو «میا» را در مقابیل
«دیگران» قرار م دهد؛ «ما»ی ک ،ویژگ مثبت دارد و «دیگران » ک ،ویژگ هیا منفی و
نامطلرب دارند (وندای .)899-824 ،9942 ،
 .2-2رویکردهای انگارهسازی و امپریالیسم خبری

انگار ساز خبر را ارائ ،طرح خار و متفاوت از افراد ،اماک  ،اشیاء و وقیایم تعرییم
کرد اند .در حقیقت انگار ساز انعداس واقعیتهای است ک ،با دستکیار «تفسییر
پنهییان» را بیی ،مخاطییب ارائیی ،می دهیید .بنییابرای  ،فی و رمییز «معن سییاز » در خبییر بییا
«انگار ساز » تحقق م یابد (محمدخان ملدر .)903 ،9910 ،
در دنیا روزنامی ،نگیار کنیرن ،خبر «طیر وار ا » از «واقعییت» اسیت کی ،در آن
واقعیت با تذییر ،ساخت ،و پرداخت ،م شرد .ب،مبارت «جهان رسان،ا » با «جهیان واقعی »
متفیاوت اسیت و فعییاالن رسیان،ا در خبرگزار هییا حرفی،ا بییا اسیتفاد از رو هییا
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«مهندس خبر» از جمل ،انگار ساز ب،گرن،ا واقعیت را خبر م کننید کی ،بیا منیافم و
سیاستها رسان،ا شان منطبیق باشید (رضیر زاد  .)192 ،9933 ،بنیابرای  ،ای گرنی،
م تران استنباط کرد ک ،برنام،های ک ،در شیبد،ها خبیر برونمیرز ماننید ب ب سی
فارس و صدا امریدا ارائ ،م شرد نگا ِ سیاس منطبق با منافم صیاحبان رسیان،ها داشیت،
باشند .تا حد ک ،برخ از پژوهشگران معتقدنید وابسیتگ ها «سیازمانها رسیان،ا
مات ایی ارگانهیا می دهید کی،
خبر » ب ،دولتها ویژگ «نیم،رسم » ب ،خبرها و اط
ِ
بیانگر همی «تعهد سیاس » آنهاست (آلبر و تردوس .)968 ،9954 ،
ب ،همی دلیل انگار ساز را ید از گرن،ها «مملیات روان » در جنگها رسان،ا

قلمداد کرد اند .در ای زمین ،برنارد کره  1امتقاد دارد رسان،ها بیرا مخاطیب از واقعییت
انگار های م سازد ک ،منطبق با هدفها «گرداننیدگان رسیان »،باشید .بیرا نمرنی ،،در
رسان،ها امریدای و غرب  ،ایران را ی کشرر «خش و مستبد» نشان می دهنید تیا ایی
انگار بامث شرد هرگرن ،اقدا ملی ،ایران از سر افدار ممرم «مشروع و منطقی » جلیر
داد شییرد (محمییدخان ملدییر  .)903 ،9910 ،ازای ی رو ،دیییدگا نظرییی،ها مییرتبگ بییا

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

انگار ساز در ارتباط تنگاتنگ با رویدردها امپریالیسم رسان،ا قرار م گیرنید .خیران
سرماویا 1محقق معاصر شیلیای پس از مطالع ،در زمین ،ساختار و شدل قدرت امپریالیسم

خبر  ،اهداف و رو ها ای امپریالیسم را برا تذیییر و تحرییم خبیر تبییی و تشیری
م نماید و معتقد است هدف اصل نظا خبر فرامل شامل خبرگزار ها بزرگ جهیان
مانند ب ب س در سرتاسر دنیا انتشار و ارائ ،ارز ها و آمال مررد نظر امپریالیسم است تیا
بییا کم ی ثبییات سیاس ی  ،کییارای اقتوییاد  ،خ قیییت فنییاور  ،منطییق بییازار ،مزایییا
مورفگرای و دفاع از آزاد تممی و تضمی شرد
خران سرماویا معتقد است ای خبرگزار ها بیزرگ ،بیا ایی و یژگ هیا سیاختار
معیارهای ک ،برا انتخاب بی،کیار می گیرنید متفیاوت و براسیاس منیافم نظیا فراملی و
کشررها «سلط،جر» است و در آن منافم کشررها جهان سر و واقعییات ایی کشیررها
لحاظ نم شرد (معتمدنژاد840 ،9954 ،ی .)831

همننی ب ،امتقاد هربرت شیلر 2اقتویاددان ،جامعی،شیناس امریدیای و اسیتاد مطالعیات

انتقاد در ملر ارتباطات 3ک ،معتقد ب« ،امپریالیسم خبیر » در قالیب «امپریالیسیم فرهنگی »
برد ،اصط

امپریالیسم فرهنگ را «نفرذ اجتمام » م داند ک ،نرم نامدالت در فناور ها

ارتباط م باشد ن ،ی پدید ا برخاست ،از واقعیات یا فرایند ماد ؛ بلد ،از سیر کشیررها
ً
امپریالیست کام سازمانیافت ،با اهداف مشخص است تا بر اقتواد سایر کشررها مسلگ شیرند
و برتر سیاس خرد را ملی ،سایر کشررها اممال کنند.او مهمتری هدف امپریالیسم فرهنگی را
با ای رو کنترلکردن و در دست گرفت تفدر و اندیش ،مرد م داند تا با انفعال ذهنی در آنهیا
سیاست و هدفها خرد را در سط جهان ممل کنند (رضر زاد .)128 ،9933 ،
3ـ .2آئین و تعریف آن

مفهر آئی در قرن نرزدهم و ب،منران ی مقرل ،جهان از تجرب،ها انسیان کی ،محیدود بی،
فرهنگ یا جامع،ا خار نم شرد ،در ادبیات ملر اجتمام ایجیاد شید .مطالعیات آئینی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .4و در تاریخ  22ژانری ،سال  2222از دنیا رفت.
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ارتباطات از جریانها ملم متمخر است ک ،در پی بررسی ارتبیاط در بسیتر مفهیرم و
نظر متمایز از رویدردها پیشی دانش ارتباطات است .در نظرگا جدید ،تمرکیز بیر وجیر
آئین ارتباطات انسان  ،امم از میانفرد  ،بی گروهی و رسیان،ا ترضیی داد م شیرد کی،
ن،تنها جنب،ها ارتباط آئی ها م تراند ب ،بخش از مرضیرمات مطالعیات ارتبیاط تبیدیل
شرد ،بلد ،دامن ،بررس را حت تا جنب،ها آئین خرد ارتباط نیز م تران ترسع ،داد.

اری دبلیر رودنبرلر 1ارتباطپژو امریدای  ،اارارب مفهرم برا مفهر آئی ایجیاد

و ارتباطات آئین را از مدالمات و گفتوگرها روزمر تا مراسم و تشریفات رسان،ا شید
بررس کرد .و برا تبیی مفهر آئی  ،اندو یژگ را مطر کرد
اجاارا :آئییی اجرام شییرد و از دیییدگا رودنبییرلر ( ،)80 ،9943اجیرا شییدل «رفیییم و
زیباشناسان »،از ارتباطات است ک ،با روش خاص برا مخاطب خرد ،گرنی« ،نمایشی »
پیدا کند.
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آ گاهی ،داوطلببودن :ویژگ دیگر آئی وجرد رگ،های از «آگاه و اختیار» اسیت کی،
در آن افراد آگاهان ،در رویدادها خار شرکت م کنند یا شاهد اجرا آئیی می شیرند و
معتقدند برگزار آن از نظر جسم شاید ضرور نباشد اما ی فضیلت انسان محسیرب
م شرد (رودنبرلر)82 ،9943 ،
غیریقالنی یا غیرابزاریبودن آئین :رودنبرلر( ،) 88 ،9943فرامق ن و غیرابزار بردن
را ویژگ دیگر آئی معرف م کند ارا ک ،در آن انتخاب ها مقل  ،فن یا ملم کارآی
ندارد.
غیرتفر یحیبودن آئین :آئی ها «سرگرم » نیسیتند و در قالیب مراسیم اجیرا م شیرند»
(رودنبرلر )85 ،9943 ،و م تران گفت ک ،قسمت از ی «زندگ جد » مرد است.
ً
جمعاای ،اجتماااییبودن آئااین :آئی هییا معمییرال معطییرف بیی ،گییرو هسییتند و بیشییتر در
مرقعیتها اجتمام اجرا م شرند .رودنبرلر ()84 ،9943معتقد است مرد آئی را تنها
برا تممی اهداف و فقگ ب،صررت انفراد انجا نم دهند بلد ،م ترانند تنها اجیرا کننید
اما همیش ،از نظر اجتمام ساختاریافت ،هستند.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

برخ محققان آئی را نرم ممل اجتمام و کنش دانست،اند .بل 1آئین ساز را روش
استراتژی در کنشگر مطر م کند و ترضی م دهد ک ،ب ،ا ،صررت و ارا ای کینش
از سایر رفتارها جدا م شیرد (معتمیدنژاد ،میرمابیدین  .)5 ،9943 ،بیا ایی ترضییحات،
م تران تعریم رسم آئی را ای گرن ،بیان کرد آئی اجرا «آگاهان ،و اختییار » رفتیار
است ک ،ب،شدل مناسب ،برا «اثربخش ِ نمادی » یا «مشارکتجری » در زنیدگ جید
ب،صررت ی الگر و نمرن ،درآمد است (میرمابدین .)21 ،9944 ،
4ـ .2ارتباطات و رویکرد آئینی
2

برا تبیی مبحث نگا ِ آئین و ارتباطات م تران از نظریات دنیس مكکرئیل بهیر بیرد .او
در پژوهشهایش س ،دیدگا را مطر م کند نخست دیدگا انتقال  ،ک ،در آن ارتباطیات
نشان،ها و یا پیا ها را در طرل زمان با هدف کنترلکردن انتقال م دهد؛ دو  ،دیدگا آئینی ،
ک ،در آن ارتباط با مفهر و مباحث مانند اشتراك ،مشارکت و پیرند همیرا اسیت؛ و سیر ،
دیدگاه ک ،فعالیت قابلترج ،رسان،ها را فقگ جلب ترج ،م داند (م کرئیل.)9943 ،

گفت ،م شرد ای دیدگا مكکرئیل از آرا جیمز کر  )9112( 3گرفت ،شد است .کر

ارتباطات آئین را جایگزی مناسب برا دیدگا انتقال با هدف اثرگیذار بییان می کنید.
دیدگا آئین از ی طرف رضایت درون فرستند و مبدأ ارتباط و خشنرد گیرند یا مقود
ارتباط را فراهم م کند و از طرف دیگر وسیل،ا برا دستیاب ب ،اهداف ماد نیست.
ً
در ای رابط ،دایان و کاتز 4دو جامع،شناس امریدای حرز رسان ،معتقدند اگرا ،تقریبیا هیر
ایز از مناصر مراسم آئین م تراند در رسان،ها ب ،توریر کشید شرد اما هم ،انیراع و اشیدال
مترن رسان،ا ب ،ی انداز  ،در ارائ ،مراسم آئین ترانای ندارند .رسان،ها ب،طرر واض بیشتر بیر
«کارکرد» آئین خار و مملدرد «جلب ترج »،ترد مرد ب،شدت تمرکز م کنند تا مخاطبان را
مقید ب ،مشارکت نمایند .انی برنام،های ک ،روییداد رسیان،ا نامیید م شیرد ،حیرل پخیش
برنام ،زند تلریزیرن دور م زند .آنها ای رویدادها رسان،ا را ب،منران یی ژانیر تلریزییرن
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خار معرف م کنند ک ،شامل رو های برا دیدن مراسم مذهب ب،صررت جمعی اسیت.
بیردن خیرد فاصیل،
در ای شرایگ ،ارائ،کنندگان برنام،ها تلریزیرن ،از مرضم نیاظر ب طیرف ِ

م گیرند و نقش پررنگ یا حت حماس ب ،مهد م گیرند (کر .)89-20 ،9141 ،

در واقم ارتباط ،پیش از ای تحقیقات ک ،ریش ،در سنت مطالعات فرهنگ و یا تحیت تیمثیر
آن قرار دارد اغلب اهداف دیگر را دنبال م کرد و از منطق مشررت پیرو م نمرد؛ اما پیس از
ً
آن ،صرفا ب ،اط مات یا مباحثات محدود نشید ؛ بلدی ،شناسیای مسیائل جامعی ،و گرو هیا
اجتمام  ،از جمل ،درگیر و برخررد بی انراع هریتها مختلم را میررد ترجی ،قیرار داد کی،
هنگا ارتباط بی افراد و استفاد از برنام،ها پخششد در رسان،ها مختلم ایجیاد م شیرد.
برا مثال ،جیمز کر انی رویدرد فرهنگی در ارتباطیات را بیا اشیار بی ،ریشی،ها مشیتر
کلمات ارتباطات و جامع ،انی ترضی م دهد «دیدگا آئین ارتباط ن ،بی ،سیمت گسیتر
پیا در فضا ،بلد ،در جهت حفظ جامع ،در زمان است» .و بر ای بیاور اسیت کی ،ارتباطیات
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«ممل انتقال اط مات یا نفرذ نیست؛ بلد ،خلق نمیایش ،جشی مشیارکت و حتی امتقیادات
خیال و غیرواقع است» .در نتیج ،،خراندن ی روزنام ،بی،منران وظیفی ،یی شیهروند بیرا
نظارت و آگاه بر مسائل مربرط ب ،آن نخراهدبرد بلد ،آنان بیشتر ب،منران ی «تیرد و انبیر »،
ً
در حرادث حضرر دارند ،وضعیت ک ،در آن ،اییز جدیید آمرختی ،نم شیرد و صیرفا دییدگا
خاص از جهان ب ،توریر کشید شد و تمیید م شرد (برگم و واسلر.)915-913 ،2098 ،
م و بر ای در دیدگا آئین  ،فرد با برقرار تعامل اجتمام م تراند مضر ی فرهنگ
یا ی اجتماع خار گردد .در ای رو یدرد ،پیا از نشان،های تشیدیل شید کی ،از طرییق
تعامل با دریافتکنندگان پیا معنا ترلید م کند .در ای حال ،با تذییر اهمییت فرسیتند ییا
،خرد مت و نحر قرائت آن مهم ارزیاب م شرد (مهد زاد .)9942 ،
انتقال دهند پیا
ِ
بنابرای  ،آئی را م تران ید از قر تری صرر تمثیرگذار ارتباطیات دانسیت .از نظیر
ارتباطگران آئین  ،ارتباطات ب،معنا انتقال پیا نیست بلد ،ب ،معنیا «اشیتراك در معنی ،
گردهمای  ،انجم کردن و ایمان مشیترك» اسیت .در واقیم ایی فرهنیگ اسیت کی ،نییاز و
ضرورت انی ارتباط را فراهم م کند و آن را در خدمت پییدایش پیرنیدها اجتمیام و
یدپاراگ جامع ،قرارم دهد (مهرداد)9940 ،

درخوییرر آئی هییا رسان،ا شیید نیییز ،کییاتز و دایییان بیی ،نتییاین جییالب رسیییدند.
رودنبرلر( )9943در مررد نتاین و یافت،ها ای دو پژوهشگر م نریسد آنها ترج ،را ب ،ای
حقیقت جلبکرد اند ک ،رخدادها ویژ و مشخص رسیان،ا  ،کیارکرد ایرن برگیزار
آئی ها و فرصتها یا وقف،ها ویژ برا گریز از سیطر نظم مرسر و لحاظکردن جنب،ها
مراسم دارند .با گفت ای مطلب آنها تنها نم خراهند بگریند کی ،رسیان،ها گاه اوقیات
برگزارشییدن آئی هییا را نمییایش م دهنیید بلدیی ،ایییز بیشییتر از آن را مییراد م کننیید.
فرضی،محرر آنها ای است شیر ا ک ،ای رخدادها خار ،ب،وسیل ،نهادهیا اصیل
جامع ،بر ّذم ،گرفت ،م شرند ،روشی کی ،رسیان،ها الدترونییك آنهیا را نمایشم دهنید
ونحر ا ک ،مخاطبان ،آنها را دریافت م کنند ،همانند برگزار آئی سیاختیافت ،اسیت و
ً
نقش همان کارکردها را ایفا م کند .بنابرای  ،رخدادها رسان،ا احتماال همیان نقشی را
ایفا م کنند ک ،ب ،قرل دورکیم «گردهمای ها دور ا اجتمام » برا بزرگداشت اجتماع
ایفاکردند (همان.)981 ،
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ارتباطات آئین  ،اقتدار مراسم مذهب همنرن قانرن تلق شد و ای اقتدار منبعث از تدرار
ً
است .یعن  ،همان ترال و همان اجزا یدسان ک ،قب ب شیمار انجیا شد اسیت .حتی
زمان ک ،تدرار کم است ،ی برگزارکنند قدیم تر م ترانید روییداد قبلی را فراخیران و

یادآور کند (فاخرانگ .)59 ،2003 ،1از ای حیث ید از مؤثرتری شیر های ک ،افراد با
کاربرد آن م ترانند در ِ دین خرد را ب،صررت نمادی و مستمر ترسع،،تمیید و انتقال دهند
رسان ،اندمنظرر آئی است .استدالل ای است ک ،مراسم مذهب بیشتر ی نمایش است
اراک ،در آن ن،تنها ب ،دما م پردازند؛ بلد ،ارتباط نیز برقرار م کنند .اصرل ای استدالل از
قر شناس مرد ای ب،ویژ در مراسم معابد ،هنگا برگزار جشنرار ها محل ب ،دست
آمد است از سر دیگر تمثیر مراسم مذهب  ،دو برابر نمایشها ماد است .در حقیقت
«آئی مذهب » ی رسان ،است و ب،منران ی رسان ،،احسیاس و مضیامی دیگیر را نییز
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اضاف ،م کند .از ای رو ،انی مضاممشدن  ،سبب بییش از حید ارتباط شیدن مراسیم

مذهب است (فاخرانگ.)59 ، 2003 ،1

همننانک ،گیرتز معتقد است ای رسان ،الگری از هست و برا هست ارائی ،می کنید و در

مرص ،مقاید و اممال کنشها انسان را سامان می دهید .میرااالییاد  2از اسیطرر شناسیان و
دی پژوهان نامدار رومانیای تبار معتقد است در هر جامع،ا ای آئی ها هستند ک ،زمان مقدس
ایجاد م کنند و اماک خار را بر سایر مدانها برتر م بخشند .بنابرای  ،آئی ها در هر زمان
برگزار نم شرد و افراد جامع ،با ترج ،ب ،اهمیت ک ،برا آئی قائل هستند زمان برگزار آن را هیم
از سایر زمانها متمایز م کنند .مدان برگزار آئیی هیم انیی اسیت .بنیابرای  ،هیر ای ،آئیی
اهمیت بیشتر داشت ،باشد زمان و مدیان برگیزار آن هیم از زمانهیا و مدانهیا میاد بیشیتر
م شرد (گیریان )949-942 ،9946 ،با ای تعرییم« ،اربعیی » روز وییژ ا اسیت و مدیان
برگزار آن جایگا ویژ دارد .در سالها حدرمیت حیزب بعیث و صیدا  ،حضیرر زائیران در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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زیارتگا ها مرا ب،ویژ کرب بسیار محدود برد .اما پس از سیقرط صیدا در مراسیم اربعیی
سال  9942موادف با سال  2002می د  ،ید از مظیمتری تجمعات انسان در شهر کرب
رقم خررد .از آن پس ،هم،سال ،در سالروز اربعی حسین ب،رغم تهدییدات گرو هیا تدفییر
برا بمبگذار و ترور ،جمعیت میلیرن از زائران ،امم از پیر و جران و کرد و بیمار و نیاتران
با اشتیا پیاد ب ،سمت حر حسین حرکت کرد و ب ،زیارت اما حسی (ع) مشرف م شیرند.
ای درحال است ک ،مرقعیت مدان انی اتفا مظیم  ،یعن کشرر بحرانزد مرا  ،در کنار
الگر منحورب،فرد اجرا آن ،یعن ی مدیریت مردمی و خردانگیختی ،،ترجی ،رسیان،هیا
جریان اصل و پرشش آن را غیرقابلاجتناب م کند.
 .3گردآوری ،پردازش و تحلیل دادهها

مقال ،حاضر ماهیت اکتشاف دارد ک ،با هدف کشیم و ترصیف یتفسییر یی رسیان ،از
راهپیمای اربعی حسین صررت گرفت ،است .در تحقیقات با رویدرد تفسیر  ،مهیمتیری
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

هدف تحقیق اجتمام  ،روش ساخت ای ندت ،است ک ،اگرن ،بشیر حقیقیت اجتمیام
خرد را بنیان م نهد (استربرگ .)95 ،9948 ،ای پژوهش با رو تحلیل مضیمرن انجیا
شد است .تحلیل مضمرن 1ید از رو ها بنیادی تحلیل کیف اسیت کی ،بیر منطقی
تدرارشرند (ارخش ) استرار است .در ای رو ت

بر ای است تا بر اساس ایید ها،

اندیش،ها و تجارب پرتدرار ظاهرشد در مت و میدان اجتمام مررد مطالع ،،بی ،مقیرالت
دست یافت ک ،پاسخگر سؤاالت پژوهش باشند.
در ای تحقیق ،ب ،تحلیل محررها غالب در اخبار سایت ب ب س فارس درخورر
مرضرع یادشد پرداخت ،م شرد .تحلیل مضمرن در واقم روش برا تعیی  ،تحلیل و بییان

الگرها ( ِتمها) مرجرد درون داد ها است .ای رو  ،حداقل خرد داد ها را سازمانده و
جزئیات آن را ترصیم م کند .اما ای رو م تراند فراتر از ای  ،ابعیاد مختلیم مرضیرع

پژوهش را هم تفسیر و تبیی کند (بروان و ک ر .)35 ،2005 ،2

برا شناخت مضمرن الز است پژوهشگر ابتدا ب ،ایی ندتی ،برسید کی ،در داد هیا بایید
ب،دنبال ا ،ایز باشد؟ در انتها فایل ،برا هر مضمرن ترصییف کرتیا نرشیت ،م شیرد.
ً
سپس ،مت دوبار مرور م شرد تا مضامین ک ،احیانا پژوهشگر ب ،آنها دقت ندرد  ،مشخص
شرد و ایند ،ترصیفات مربرط ب ،مضامی بازخران شرد .بخش آخر ،مضامی ممد ا ک ،از
تحلیل ب ،دست م آید را ترضی م دهد .ای ترضی ب ،همرا نقل قرلها منتخیب م آیید
تا کم کند ک ،دلیل تعیی مضمرن بهتر در شرد( .مابد و دیگران .)9910 ،برای اساس
و ب،منظرر رسیدن ب ،تمها کل تحقیق مراحل ط شد است ک ،ب ،ای شر است
ابتدا با مراجع ،ب ،سایت ب ب س فارس تما اخبار ،یادداشت و مقال،ها مربیرط بی،
آئی پیاد رو اربعی ک ،تعداد زیاد از ایرانیان را راه متبات مالیات کرد و در ای سایت
ب ،آن پرداخت ،شد است از اواییل مهیر 16تیا اواییل آذر  16جمیمآور شید .بی ،محی
گردآور داد ها ،اندی بار مترن مرور شید و سیپس بی ،طبق،بنید و کدگیذار داد هیا
پرداخت ،شد .سپس سع شد از مضامی ظاهر ب ،سیمت مضیامی انتزامی جهیتگیر
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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شرد .مترن ب ،بخشهای تقسیم و کدها اولی ،استخراج شد ،بدی منظرر جداول تنظیم و
کدها ترصیف در آن یادداشت گردید و در مرحل ،کدگیذار آزاد 60 ،مفهیر شناسیای
شد .در فاز دو  ،با قرار دادن مفاهیم مشاب ،در ی گرو  ،ب ،مقرل،ساز پرداخت ،شد و تعداد
کدها ترصیف ب 24 ،کد تفسیر تقلیل یافت ،در فاز سر تی

شید تمهیا محیرر

شناسای شرد ،ب ،مبارت دیگر مفاهیم ک ،ویژگ تدرار شرند و متمیایز در میت دارنید و
هم ،اط مات اند مقرل ،را دربرم گرفت ،در قالب ی تم شناسای و در نهایت ،پیس از
دستیاب ب ،هفت تم فراگیر یا محرر  ،برا نا گذار آنها از اید محقیق و متیرن نظیر
استفاد شد .از گزار ها مربرط ب ،هر ی از تمها فراگیر ،اند نمرن ،آورد شد و مابق
در پیرست مقال ،مرجرد است.
 .4پایایی و اعتبار پژوهش
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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محققان ،قابلیت امتماد (پایای ) را ب،منران معیار برا جیایگزین روایی و پاییای در
مطالعات کم مطر کردند تا ب ،کم آن دقت ملم را در پژوهش کیف ارزیاب کننید

(گربییا و لیییندل 9118 ،1؛ گ یسییر و اشییترواس9153 ،؛ گییلافشییان  .)2009،ید ی از

رو هییا اثبییات قابلیییت امتمییاد در رو کیفی  ،اسییتفاد از برگیی ،ثبییت داد هییا اسییت.
(محمد  .)991 ،9943 ،در ای رو داد ها خا در ی طرف و مفهیر و مقرلی،ها
ساخت،شد از داد ها خا در طرف دیگر قرار می گیرنید و ای گرنی« ،فراینید کدگیذار و
مفهر ساز در معرض دید و داور مخاطب قرار م گیرد .در جدول شمار ( )9ی مثال
از ای رو ارائ ،شد است .ید دیگر از رو های ک ،بیانگر امتبار تحقیقات کیف است
میررد تحقییق اسیت (محمید  .)984 ،9943 ،در ایی
استفاد گسترد از نقلقیرل افیراد
ِ

پژوهش هم برا ارائ ،یافت،ها از رو ِ اسیتناد و مراجعی ،مدیرر بی ،داد هیا خیا تحقییق
برا رسیدن ب ،ترافق متخووان
استفاد شد است  .رو دیگر برا کسب امتبار ،ت
در ای زمین ،است (محمد  .)960 ،9943 ،با ترج ،ب ،نظر سیلررم ک ،مدافم ترافق میان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کدگذاران است؛ بدی صررت ممل شد ک ،پس از کدگذار و استخراج واحیدها معنیای
ً
ترسگ ید از محققان ،همدار دیگر ک ،قب مطالع،ها کیف را انجیا داد و از ایی رو
استفاد کرد برد ،فراینید کدگیذار  ،مفهر سیاز و اسیتخراج مقیرالت را تدیرار نمیرد .در
نهایت ،همسری و ترافق میان برداشتها پژوهشگران دلیل بر امتبار ای شیر تلق شد
جدول شماره ( .)3نمونهای از نحوه کدگذاری
کدهای توصیفی

کدهای تفسیری

مضمون فراگیر

 حضرر سازمانها دولت و نهادها حدرمت در مراسم -تبلیغ رسان،ها دولت

پشتیبان هم،جانب،

 -استفاد از بردج ،دولت ایران

حاکمیت ایران

 تممی تسهی ت سفر زائران قدرت نمای در برابر مربستان و امریدا -مانرر  20میلیرن در کنار مربستان

رزمایش قدرت ایران

 رخ نمای در برابر حریفان منطق،ا تروین ایدئرلرژ مطلرب از طریق رخدادها تاریخ رفتارها سابق ،دار دولت ج.ا.ا در پاسداشت مناسبتها مذهب -اربعی  ،سنت رسم ج.ا.ا
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نمایش قدرت با
تحدیم و تداو

حرکت سیاس

ایدئرلرژ حاکم

حاکمیت

 حضرر ایرانیان در اربعی پس از سقرط بعث سرءاستفاد از م یق شیعیان مرا مدیریت احساسات مذهب با اهداف سیاس -تبدیل مناس فرد ب ،آئی جمع و بزرگ

حرکت سیاس

 -بهر بردار تبلیذات از اربعی

هدفمند

 -همارز دانست اربعی با راهپیمای قدس

 .5یافتههای تحقیق
1ـ .5روایتگری مستند

در ای محرر ،توریرساز و مفهر پرداز اجتماع میلییرن کنشیگران اربعیی  ،براسیاس
مستندات آمار  ،مین و تاریخ صررت پذیرفت ،ک ،آئی پیاد رو اربعیی را معرفی و ییا
وضعیت مرجرد آن را ترصیم م کنند .ای محرر ،نرم بازنمای روایتگرن ،را اراد نمرد
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ک ،بتراند مخاطبان را با جریان خبر همسر همرا سازد؛ ب،صررت ک ،ن ،سیدرت و سانسیرر
خبر را تدام نماید ک ،انگار هیچ حادث،ا رخ نداد و ن ،پرشش خبر جامع باشد کی،
بتراند در ذه مخاطب معان فرهنگ و مدتب ای حرکت ک ،همانا نسبت تیاریخ قییا
اما حسی (ع) و شدلگیر واقعی ،ماشیررا بیا مرجردییت شییع ،و کنشیگر شییعیان در
پاسداشت هریت مذهب آنان است را بازترلید کند .مفاهیم و مقرلی،ها ذییل ایی محیرر
ابعاد مثبت ،منف و یا بدون جهتگیر را شامل م شرد ک ،معناسیاز ها در آن بیشیتر بیا
استعانت از آمار کشت،شدگان ،فراز و نشییبها مسییر راهپیمیای  ،سیابق ،برگیزار آئیی
اربعی و  ...و ب ،مبارت بهتر انعداس واقعیتها است .اما در کنار دیگر خبرها است ک ،از
جریان معنا رونمای م شرد و بار سیاس و ایدیرلرژی آنها از بعید پنهانسیاز واقعییت
خبر یا مخدو و تحریمشدن آن در م شرد .در انی شرایط است ک ،م تران خبر را
شیر ا از انتقال معنا دانست ک ،بر مناسبات روابگ پنهان استرار است .بی،منران نمرنی ،در
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ترصیم مطالب پیرامرن تعداد شرکتکنندگان ،مسافت طیرالن ط شید  ،حضیرر اقشیار
مختلم ،گرو ها سن  ،ادیان و مذاهب مختلم و افراد دارا نقص جسمان و معلرلیت،
پرشش وجر فرهنگ و هنر ای حرکت کمرنگ است و انیی برداشیت م شیرد کی ،از
برجست،ساز برخ ارز ها خبر ب،ویژ ارز هیا فراگییر  ،اسیتثنا ،شیگفت و ...
غفلت شد است؛ حال آند ،پرشش خبر دقیقتر م تراند ابعاد جدیید از ایی واقعییت
اجتمام جامع ،مسلمانان را بیان کند .در ای راستا ب ،برخ از گزار های ک ،در ذییل ایی
محرر قرار م گیرند در ادام ،اشار م شرد
آخر هفت ،جار مراسم مذهب اربعی است و زائران شیع ،از جمل ،از ایران ،ب ،شیهرها
مذهب مرا سفر م کنند (در انفجار انتحار سامرا اند ایران کشت ،شدند  5 /نیرامبر
 95 - 2095آبان )9916؛
آیتالل ،مدار شیراز سفر بدون ویزا ب ،مرا حرا است  95/نرامبر  25 - 2095آبان 9916؛
ایران م گر ید حدود دو میلیرن زائر از ای کشرر برا شرکت در مراسم اربعی ب ،کیرب
سفر کرد اند (انفجار مرا ؛ بیش از هفتاد جسید بی ،اییران منتقیل م شیرد  26/نیرامبر
 06 - 2095آذر )9916؛

 90ایران در ای حادث ،مجرو شد اند ک ،پنن نفر آنها در بیمارسیتان شیهر شیرمل و
 26نفر دیگر در بیمارستان شهر حل ،بستر شد ان (بمبگذار مرا ؛ سرختگ شدید
مانم شناسای هریت قربانیان 26/نرامبر  06 - 2095آذر )9916؛
زائران تواویر از سین ها خرما نذر مراق  ،سلف با گنبد حر اما حسی (ع) و
ماساژ نذر منتشر م کنند (مراسم راهپیمای اربعی  16تا کرب ؛ مشاهدات و نظیرات
شما 20/نرامبر  24 - 2095آبان .)9916
2ـ .5تفرقهافکنی و شیعههراسی

مناس مزادار اربعی ید از فورل اساس در تاریخ شیعیان و تجرب،ها دین آنان اسیت و
ب ،جهت تمکید نهضت ماشررا بر مدالتخراه و آزادگ  ،خار مسلمانان نیست بلدی ،آرمیان
و احساس مقدس مشتر فرامذهب و فرادین هم ،انسانها است کی ،در اییا مناسی محیر و
صفر تبلرر جد م یابد؛ ب،نحر ک ،حیات دین و اجتمیام بخشهیا متفیاوت فرادسیت و
فرودست را درگیر نمرد و از ای حیث نقش متمایز و محیرر در ایجیاد پیرنیدها اجتمیام
جامع ،مسلمانان در مفهر مین و ممل ایفا م نماید .اما ید از معناها ضیمن کی ،از میت
اخبار مررد بررس قابل در است قطببند و تفرق،افدن بی شیع ،و سن و تقسیم مسلمانان
ب ،ای دو اردوگا و البت ،ب،حاشی،بردن اهل تسن است.ب ،نظر م رسد با اشمپرشی از حضیرر
دیگر مذاهب و انعداس حضرر گسترد شیعیان ،آئی پیاد رو اربعی اغلب مخیتص شییعیان
معرف شد و ب ،نرم بر ارتباط امر اجتمام و امر مذهب تمکید شید اسیت .همننیی انیی
فهم م شرد ک ،بازترلید فرهنگ و هریت شییع بی،منران یدی از کارکردهیا مهیم ایی آئیی
ب،طررخار در ای اخبار در قامت اهرم قر مقابل قدرتها جهان و نیز تدفیر ها ترسییم
شد است .مهمتر آند ،مجمرع ای اخبار داللت بر الگر ارتباط و اجتمام خیار شییعیان
دارد ک ،از حیث نظا مذهب و ارزش میزبان مراق هم اندان خرشایند تلق نشید و سیاختار
معنای و باورها خاص دال بر تحمیل بردن حضرر ایرانییان در ایی مراسیم را صیررتبند
م نماید .ب ،برخ از اخبار ک ،در ذیل ای محرر قرار م گیرند در ادام ،اشار م شرد
اما هم ،مراق ها مثل شیعیان از ای سفر میلیرن ایران ها خشنرد نیستند( .سفر اربعی ؛
خگ مرز ایران و مرا اطرر کمرنگ شد 20 /نرامبر  90 - 2095آبان )9916؛
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برخ ف تحلیلها معمرل ،نارضایت اهل سنت از تبلیذات و مانرر مظیم اییران در اربعیی ،
مرضرع مهم برا حدرمت ایران نیست (از مناسد مذهب تا مناسد سیاس )؛
جمهرر اس م ب،منران ی دولت شییع ،خیرد را حیافظ منیافم شییعیان م دانید و دنبیال
همدار برا آبادساز یا ترسع ،میرا بیرا همی ،مراق هیا نیسیت ،هیدف تضیمی بقیا و
قدرتمندتر شدن دولت شیعیان است ،ما و خار (از مناسد مذهب تا مناسد سیاس )؛
برگزار راهپیمای اربعیی بیدون بمبگیذار و کشتوکشیتار بییانگر ایی اسیت کی،
شهرها ممد شیع،نشی تا حد از ای آتش دور ماند و ترانست ،خیرد را مویرن نگی،
دارند (حرز نفرذ تا قلب مرا )؛
تممی امنیت و نبرد هیچ مملییات انتحیار و بمبگیذار بی،خرب تفیاوت وضیعیت
شهرها شیع با نقاط پرالتهاب مرا را ثابت م کند (حرز نفرذ تا قلب مرا )؛
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حضرر اشمگیر شیعیان از سراسیر جهیان در کیرب همیرا بیا تفسییرها و تحلیلهیا
متفاوت برد( .مراسم اربعی در مرا هریت مذهب یا سیاس برا زائران ایرانی ؟ (22
نرامبر  02 - 2095آذر )9916؛
جمهرر اس م خرد را سپر و پناهگا و حام شیعیان جهان م دانید ،ای ،در مقابیل
کافر غرب و ا ،در مقابل سن مراق (از مناسد مذهب تا مناسد سیاس ).
3ـ .5بحران بینظمی با محوریت ایران

ن،تنها فقدان ترج ،بی ،ضیرورت بیاال همدیار دو کشیرر همسیای ،اییران و میرا در جهیت
سامانده ایی روییداد از البی

متیرن خبیر انتشیار یافتی ،درخویرر راهپیمیا اربعیی

قابلاحواء است؛ بلد ،داللتها معنای از حضرر تحمیل زائران ایرانی  ،انعدیاس واقعییت
اجتمام میدان اربعی از بعد قانرن شدن  ،هنجارشدن و کمرنگکردن قرانی میرز بیی دو
کشرر ایران و مرا ک ،بیشتر ب ،جعل ویزا ،نداشت وییزا و شدسیت مرزهیا کی ،کمتیر در میرف
بی الملل دید م شرد ذیل ای محرر ،فراوان قابلطر است .از ای بازنمیای فشیرد و متیراکم
انی استنباط م شرد ک ،حضرر نیروها دولت  ،اقدامات و طر ها مختلم اییران در میرا
ب ،مثاب ،بدمت رسم  ،کنشهای غیراخ ق و غیرمعنر و غیر راین ،با ساختار فاقد تفدیر و
دانش برد و در ی ک

غلب ،شرر بر شعرر را در جمم زائران اربعی برا مخاطب بی ،تویریر

م کشد .در قاب ای توریر حت ت

گسترد جمعیتها داوطلبان ،و ییا دولتی اییران را در

امر بازساز و تجهیز حر امامان معور (ع) در قالب نظمبخشی آمرانی ،حدیرمت و مداخلی،
تحمیل ایران ب ،مرا ترصیم و از ای منظیر ،صیررتبند جدیید از هرجومیرج و ضیعم
حدرمت مرا در کنترل مراسم مذهب اربعی بازنمای م شرد ک ،البت ،ب ،روایت اخبیار ،اییران
ً
از ای قانرن شدن ها کام راض و منتفم م باشد .بدی معن ک ،در اخبار انعداسیافت ،ضیم
ناتران ترسیم شدن حدرمت مرا  ،ب ،نرم کمبرد امدانات ،سردرگم زائران و ازدحا در مرزها
ب ،مد هماهنگ و مدیریت مسئرالن دول مراقی و ایرانی بیرا برگیزار هیر ای ،بهتیر آئیی
پیاد رو اربعی مرتبگ شد و از ای رهگذر ضرب ،مهلد بر پیدر امتمیاد ممیرم زائیران وارد
م شرد؛ مبن بر ایند ،سفر اربعی با وجرد تبلیذات حدرمت ایران ،سفر سیخت و پرمشیدل
است .برخ از اخبار ک ،در ذیل ای محرر قرار م گیرند در ادام ،اشار م شرد
ای انتقادها پس از آن شدت گرفت ک ،سال  2098ایران ها مرز را شدستند و بدون وییزا
وارد مرا شدند (سفر اربعی ؛ خگ مرز ایران و مرا اطرر کمرنگ شید 20 /نیرامبر
 90 - 2095آبان )9916؛
بسیار از آنها(زائران) امتنای ب ،مقررات برا دریافت ویزا نم کننید و حضیرر در ایی
آئی مذهب را ی نرع حق غیرقابل پرسش برا خرد م دانند (از مناسید میذهب تیا
مناسد سیاس )؛
آقا معمرر م گرید ک ،انتقاد دیگر ک ،مطیر م شیرد مربیرط بی ،حضیرر نیروهیا
رسم و انتظام ایران با خردروها حدرمت از جملی ،خردروهیا پلییس اسیت (سیفر
اربعی ؛ خگ مرز ایران و مرا اطرر کمرنگ شد 20 /نرامبر  90 - 2095آبان )9916؛
وقت پا دو دولت و جمعیت میلیرن در میان باشد ای شیر ممدی اسیت بی ،بحیران
بینجامد (سفر اربعی ؛ خگ مرز ایران و مرا اطرر کمرنگ شد 20 /نیرامبر - 2095
 90آبان )9916؛
جمعیت سرگردان و غیرقابل کنترل سر مرز گرش،ا از ای بحران اسیت (سیفر اربعیی ؛
خگ مرز ایران و مرا اطرر کمرنگ شد 20 /نرامبر  90 - 2095آبان )9916؛
ً
در اربعی دو سال پیش ازدحا صدها هزار نفر ک ،با پا پییاد و ممیدتا بیدون وییزا بی،
مرزها مرا رسید بردند ٬بامث بست،شدن مرز مهران در غرب ایران شد (سازمان حین
و زیارت بیش از  400ایران با ویزا جعل در مرز میرا سیرگردان شید اند 90اکتبیر
 91 - 2095مهر .)9916
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4ـ .5کوچکنمایی اربعین

ً
بزرگ و فراوان تعداد و مقدار 1ید از ارز ها خبر است ک ،ممدتا ب ،ارقیا و امیداد

مربرط م شرد و فر نم کند ک ،ای ارقا مربرط ب ،ایست .هرای ،تعیداد ارقیا بزرگتیر
باشد،ارن جنبی ،فراگییر آن اهمییت پییدام کنید ،از ارز خبیر بیشیتر برخیرردار
م شرد .ب ،بیان دیگر شانس بیشتر برا گزینش و تبدیلشدن ب ،خبر دارد .بر ای اسیاس
بزرگداشت ی واقع ،بعد از هزار و اندصد سال و فرامر نشیدن آن ترسیگ میرد  ،بیرا
رسان،ها بسیار گیرا است .از سر دیگر ،با وجرد تهدیدات امنیت تروریستها و تدفیر ها
ک ،شامل ای راهپیمای م شرد ،تداو حضرر ملیتها مختلم از کشررها مختلیم و
همننی مشارکت افراد با ادیان و مذاهب متفاوت ،از مسلمان و مسیح گرفت ،تیا شییع ،و
سن  ،بر جذابیت آن م افزاید .اما بررس اخبار نشیان می دهید کی ،بی ،مسیائل از قبییل
برجست ،نبردن آئی اربعی نزد برخ منابم مشرومیت بخش تاریخ یا دین  ،استفاد زائران
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از نذورات ک ،ب،منران بخش از ای مناس جمع  ،حالوهرا محیگ پیرامرن کنشیگران
را ب ،درون بدن ایشان منتقل م سازد و تذذی ،را جزئ از ای تجربی ،مشیتر می نمایانید،
ترج ،ویژ ا مبیذول گشیت ،اسیت؛ ب،نحر کی ،بیا دیید پرشی از ظرفیتهیا ارتبیاط ،
اجتمام و فرهنگ نرشیدن ها و غذاها در بستر ای مناس  ،استفاد از ای مزایا ماد ،
با انگیز ها کسان ک ،در ای راهپیمای مشارکت کردند میرتبگ شید اسیت .بی ،مبیارت
دقیقتر انی برداشت م شرد ک ،در اخبار میررد بررسی از رهگیذر اشیار بی ،صیمها
طرالن و پرازدحا نذر  ،خرردن ب،منران کنش محرر در ای مناس صررتبند شد
و ماملیت کنشگران اربعی در اذهان مخاطبان رسان ،ب ،االش کشید م شیرد.حال آندی،
هر ممیل مناسید دارا نقشی کیارکرد و معنیای در مجمرمی ،کیل مناسی اسیت و
م بایست در کنار دیگر مرامل مجمرم ،،و ن ،ب،طرر مجزا ،تبیی و تشری شرد .درواقیم از
آنجا ک ،مناس از شرایگ تاریخ یاجتمام محیگ خرد متمثر م شیرند  ،تذیییر در سیب
برگزار پیاد رو اربعی ب،منران ی آئی مذهب  ،اخ ق و معنر  ،ک ،در جمم مناس
دی ورز شیعیان جایگا ویژ ا دارد ،نیز در گذر زمان غیرمحتمل نیست؛ ب،ویژ ک ،قود
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

انتقال مفاهیم ای مناس مدنظر باشد .ای رویدرد سبب م شیرد پیامیدها و جریانهیا
اجتمام  ،فرهنگ و تاریخ تمثیرگذار بر ی پدیید واحید تمییز داد شید و بنیابرای در
مراجه ،با دیگر داللتها از فروکاست پدید مررد مطالعی ،اجتنیاب شیرد .بیا ایی تلقی ،
ایستادن در صم ترزیم غذا نذر ب،منران یی ممیل مناسید از ایی قامید مسیتثن
نیست .ب ،مبارت دیگر ،در فرایند باورها مقدس هم ،اییز حتی مناصیر میاد  ،معنیا
معنر دارند .ب ،برخ مرارد کی ،در ذییل ایی محیرر بی ،داللتهیا معنیای تذیییرات
مناسد اربعی و غذا نذر برا مزاداران حسین م پردازند در ادام ،اشار م شرد
هم ،م دانیم و اکثر ما ب ،یاد م آوریم ک ،مراسم اربعی در میان ایرانیان شییع میذهب
بسیار محدود برگزار م شد (22نرامبر  02 - 2095آذر  /9916از مراسیم محیدود در
ایران تا حضرر گسترد در مرا )؛
ملما دین و مررخی ایران (از جمل ،جعفر شهید ) نیز اهمیت اندان بیرا ایی مراسیم
قائل نبرد و اکثر داستانها مربرط ب ،آن را را فاقد امتبیار تیاریخ و برسیاخت،ا فرلدرریی
محسیرب م کرد انید و اصیرار بیر بزرگداشیت آن در سیط وسییم نداشیت،اند (22نیرامبر
 02 -2095آذر  /9916از مراسم محدود در ایران تا حضرر گسترد در مرا )؛
زائران تواویر از سین ها خرما نذر مراق  ،سلف با گنبد حر اما حسیی (ع) و
ماساژ نذر منتشر م کنند (مراسم راهپیمای اربعی  16تا کرب ؛ مشاهدات و نظیرات
شما  94 /نرامبر  24 - 2095آبان .)9916
5ـ .5بازخوانی جنگ هشتساله

منور زمان هم در حرز اجرا مناس و هم در بستر پرشش خبر حائز اهمیت است .ب،
بیان دقیق تر ،مناس تابم شرایگ تاریخ اجتمام جرامیم اسیت و از سیر دیگیر ،خبیر
ب،منران جلر مهم از مت رسان،ا زمانمند حاو معناهیا خیار اسیت .حیال بیا در
نظرداشت ایند ،ایرانیان خاطر تلخ از جنگ تحمیل هشتسال ،دارنید ،واکیاو برخی
اخبار مربرط ب ،جنگ هشت سال ،ایران و مرا و اشار ب ،فرسایش بردن روابیگ دو کشیرر،
برخررد ،کشمدش ،درگیر ها ،ریز و رویش اخت فات تاریخ دو همسای ،مسلمان ،آن
هم زمان ک ،زائران زیاد ماز مرا هستند ،رسالت طر واقعیت اجتمام امروز از سر
ی رسان ،خبر را کمرنگ م نمایاند و ب،نرم از داللتها ضمن و صری مید ثبات
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در روابگ بی الملل دو کشرر خبر م دهد .ب ،برخ از اخبار ک ،در ذیل ای محرر قیرار
م گیرند در ادام ،اشار م شرد
مرزها میان ایران و مرا ک ،زمان با هم م جنگیدند ،کمرنگ شد است (سفر اربعیی ؛ خیگ
مرز ایران و مرا اطرر کمرنگ شد 20 /نرامبر  90 - 2095آبان )9916؛
آیا مرا حیاط خلرت جمهرر اس م شد است یا پیرندها فرهنگی و میذهب مییان دو
کشرر انان است ک ،مرزها سیاس نم تراند زائران امیا سیر شییعیان را بیا وجیرد سیابق،
جنگ هشت سال ،از هم دور کند؟ (سفر اربعی ؛ خگ مرز اییران و میرا اطیرر کمرنیگ
شد 20 /نرامبر  90 - 2095آبان )9916؛
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آقا زیباک با اشار بی ،دریافیت ندیردن خسیارت جنیگ از میرا نرشیت ،اسیت مراق هیا
م ترانند با ترج ،ب ،نپرداخت ای خسارت از خییر دریافیت  60ییا  900دالر از زائیران ایرانی
بگذرند و اجاز دهند زائران ایران آزادان ،ازمرزها کشرر مبررکنند (سفر اربعی ؛ خیگ میرز
ایران و مرا اطرر کمرنگ شد 20 /نرامبر  90 2095آبان )9916؛
همگرن مذهب  ،مرزها سیاس و زبان را کمرنگ م کند تا جای ک ،بسییار از ایران هیا
برا شرکت در راهپیمای روز اربعی حت الز نم بینند ک ،پاسپررتشان را ب ،همرا ببرند و بیا
گراهینام ،رانندگ  ،کارت مل یا شناسنام ،ب ،سر خروج ها مرز راه م شرند (حیرز
نفرذ تا قلب مرا ).
6ـ .5ناامنی شدید

ای محرر ،ک ،با رویدرد بازتاب انفجارها ،کشتار و جنگ در مرا و در مجمیرع نیاامن شیدید
همرا است ،ب،ویژ ب،واسط ،معرف دامش ،کی ،در میرا و کشیررها دیگیر فجیایم انسیان و
رمبآور بسیار را سبب شد اند ،ن ،ب،منران گرو تروریست بلد ،در قالب ییك گیرو نظیام ،
شب،نظام و با منران دولت اس م  ،سفر ب ،متبات مالیات را فاقد ترجی ،منطق م نمایانید .بی،
مبارت دیگر ،ذیل ای اخبار ،گفتمان اس

و مراسم اربعی در بسیتر اسی

رادیدیال تبییی و

ترصیم م شرد و خرانش ایدئرلرژی از مذهب و قرمیت ،ترس از محیگ ،آئی هیا و بیازیگران
مراسم قابلدر است؛ اناند ،خشرنتها افراط دامش نیز بدون اشار ب ،ملیتهیا متنیرع
امضا آن ب ،منزل ،شراهد دال بر حجتآور برا فقیدان امنییت محیل اقامیت آنیان میرور
م شرند .ب ،برخ از اخبار ک ،در ای محرر قرار م گیرند در ادام ،اشار م شرد

ب ،گزار خبرگزار رویترز ،محل انفجار در کنار رسترران قیرار دارد کی ،زائیران ایرانی
اربعی در مسیر بازگشت از کرب ب ،کشررشان برا استراحت در آنجا ترقم م کنند؛
انفجارها امروز در حال صررت م گیرد ک ،در روزها پاییان هفتی ،جیار مراسیم
مذهب اربعی در مرا برگزار م شرد و صدها هزار زائران شیع ،،از جملی ،از اییران ،بی،
شهرها مذهب مرا سفر م کنند (در پ کشت ،و مجرو شدن د ها ایرانی  ،سیفر بی،
سامرا ممنرع شد 3/نرامبر  93 - 2095آبان )9916؛
در حادث ،امروز ی کامیرن بمبگذار شد در ی پمپ بنزی در شهر حل ،در جنرب
شر بذداد منفجر شد .دستکم هفت اتربرس حامل زائران شیع ،،ک ،از کرب و مراسم
اربعی برم گشتند ،در ای پمپ بنزی بردند (حمل ،مرگبار ب ،زائیران شییع ،در میرا ؛
د ها ایران بی قربانیان 28/نرامبر  08 - 2095آذر )9916؛
ای انفجارها همزمان است با مملیات نیروهیا مراقی ملیی ،گیرو مرسیر بی ،دولیت
اس م (دامش) در مرصل (در پ کشت ،و مجرو شیدن د هیا ایرانی  ،سیفر بی ،سیامرا
ممنرع شد 3/نرامبر  93 - 2095آبان )9916؛
حیدر مباد  ،نخستوزیر مرا ک ،روز گذشت( ،شینب 6 ،نیرامبر) از نیروهیا ارتیش در
نبرد مرصل بازدید م کرد گفت ک ،ای شیهر بی،زود از کنتیرل شیب،نظامیان دامیش در
خراهد آمد (در پ کشت ،و مجرو شدن د ها ایران  ،سفر ب ،سامرا ممنرع شد 3/نیرامبر
 93 - 2095آبان .)9916
7ـ .5نمایش قدرت با حرکت سیاسی حاکمیت

تمرکز ای محرر بر اهداف سیاس  ،ت

ها و برنام،ها حدرمت ایران در برگیزار آئیی

پیاد رو اربعی است و ب ،قدرتنمای ایران در منطق ،با استفاد از ایی آئیی اشیار دارد.
اخبار ارائ ،شد ضم آند ،بیشتر ب ،بازنمای قدرت ایران در برابر حریفان منطقی،ا بی،ویژ
مربستان و مانرر در برابر قدرتها جهان م پردازد ،ایی معنیا ذهنی را بی ،مخاطیب
م دهد ک ،برگزار مراسم مذهب اربعی با بردج ،ممرم مرد برگزار م شیرد و اسیتفاد
سیاس حاکمیت ایران است؛ اگر ا ،م تراند ظاهرا اجتمام برخاست ،از م ییق میذهب
مرد باشد .ب ،برخ از اخبار ک ،در ذیل ای محرر قرار م گیرند در ادام ،اشار م شرد
برخ دیگر آن (اربعی ) را مانرر سیاس حدرمت ایران در برابر قیدرتها منطقی،ا و
جهان مانند مربستان و امریدا م دانند (مراسم اربعیی در میرا هیریت میذهب ییا
سیاس برا زائران ایران ؟( 22نرامبر  02 - 2095آذر )9916؛
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دولت ایران تیران سیاس یاجتمام و قیدرت بسیینکنندگ تیرد ا و حتی بضیامت
امنیت ینظام خرد را ب ،رخ رقبا منطق،ا (ب،ویژ مربستان) م کشد (ی تییر و انید
نشان جمهرر اس م )؛
حاکمیت سیاس در جمهرر اس م بار دیگر خرد را ب،مثاب ،قدرت غیرقابل اغمیاض
در منطق ،ب ،قدرتها جهان معرفی م کنید و متیذکر م شیرد و بی ،تیروین و تبلییغ
ایدئرلرژ مطلرب خرد از طریق مفاهیم فرهنگ و رخدادها تاریخ پیرنیدخررد بیا
مذهب تشیم دست م یازد (ی تیر و اند نشان جمهرر اس م )؛
همراه گسترد سازمانها دولتی و نهادهیا حدیرمت و شیب،دولت (از وزارت صینعت،
معدن و تجارت گرفت ،تا شهردار پایتخت و آستان قدس رضر ) جلیر ا دیگیر از اهمییت
مرضرع در اشم حاکمیت سیاس در ایران است (ی تیر و اند نشان جمهرر اس م )؛
ً
اربعی امسال هم ،با حمایت نهادها حدرمت و با تبلیغ رسان،ها دولتی و طبعیا بیا
صرف بردج ،ممرم برگزار شد .ای اندمی سال است ک ،ایی مراسیم بی ،ایی شییر
خار برگزار م شرد (مانرر در نزدید مربستان)؛
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پروژ تبدیل ی مناس مذهب سنت و اجتمام مانند راهپیمای اربعی بی ،یی نمیاد
سیاس هدفمند و معطرف ب ،اهداف حدرمت ،رفتیار سیابق ،دار از سیر جمهیرر
اس م است (از مناسد مذهب تا مناسد سیاس )؛
ای واقعیت ک ،بسیار از مرد ایران در سالها پس از سقرط حدرمت بعث در میرا
در ای مراسم شرکت م کنند امر بدیم و بدونش ب ،لحاظ سیاس سازمان ده شد
اسییت (22نییرامبر  02 - 2095آذر /9916از مراسییم محییدود در ای یران تییا حضییرر
گسترد در مرا )؛
قرائ بسیار مرجرد است ک ،شرکت ایرانییان در مراسیم سینت اربعیی میرا و تفسییر
راهپیمائ سیاس از آن ،دارا انگیز ها سیاسی و ژئراسیتراتژی بیرد اسیت .بیدون
ش در ای امر از احساسات مذهب مرد و م ق ،آنها ب ،زیارت متبات مالیات نهاییت
استفاد سیاس شد اسیت (22نیرامبر  02 - 2095آذر /9916از مراسیم محیدود در
ایران تا حضرر گسترد در مرا )؛
راه پیمای در مرا (از نجم تا کرب ) ب ،مناسبت اربعی  ،دیگر ب ،سنت رسم در زمان،
استقرار جمهرر اس م تبدیل شد است (ی تیر و اند نشان جمهرر اس م )؛
دستگا ها دولت ایران ب ،ای منظرر برخ تسهی ت برا سفر زائران فراهم م کنند ک،
وسائل حملونقل ممرم از جمل ،آنهاست (آیتالل ،مدار شیراز سفر بدون ویزا بی،
مرا حرا است 95/نرامبر  25 - 2095آبان )9916؛

در مرا پس از حمل ،امریدا ،ایران با پروژ ها هدفمند ارن تزریق امضا سپا بدر ب،
بدن ،میان و ارشد دولت مرا  ،اجرا حداقل  990پروژ ممران و ترریست بیرا احییا
قبرر ائم ،شیع ،،سامانده حشدالشعب با الگرگیر از بسین ،ت برا مدیریتبخشی
از مدارس مذهب و نفرذ مؤثر در حرز ها ملمی ،مرا و نشان داد ی برنام ،اند الی،
و دامن ،دار را تعقیب م کند (از مناسد مذهب تا مناسد سیاس ).
 .6بحث و نتیجهگیری

رویدادها مل یمذهب  ،ترج ،رسان،ها را جلب م کنند اما نگا رسان،ها بی ،روییدادها بیا
یددیگر متفاوت است ای رویدادها مل باشند یا بی الملل  ،رسان ،داخلی ییا خیارج ،
بازنمای آنها در ااراربها گفتمیان و اییدئرلرژ ید صیررتپذیرفتی ،و شدسیت ییا
مرفقیت ت

ها حرز دیپلماس ممرم در قالبهیا و الگرهیا مشیخص در سراسیر

جهان را تسهیل م نماید .در ای راستا ،رسان،ها خارج فارس زبان از جمل ،ب ب سی
فارس برا مخاطبان داخل ایران ید از منابم معنا و مفهر ساز درخورر رویدادها
مل یمذهب مانند اهارشنب ،سرر  ،مید نیرروز ،شیب یلیدا ،روز زن ،ماشیررا و اربعیی
حسین و ...ب ،شمار م آیند.
همانطرر ک ،در بحثها نظر بیان شد آئی ها ب،منران رفتارهای تعریم می شیرند
ک ،ساخت ،فرهنگها در ی جامع،انید و بیر آن تیمثیر می گذارنید؛ از ایی رو ،در برگیرنید
ارز ها و الگرها هستند .بنابرای آئی ها نیز ب،مثاب ،بستر بیرا ارتبیاط و ترلیید معنیا در
خدمت ایدئرلرژ صاحبان رسان،ها قرار م گیرند .بنابرای  ،توریرساز و مفهیر پرداز
از آئی ها نیز بر مبنا زبان ب ،شدل مستقیم و غیرمستقیم با بهر گیر  ،تحرییم ییا حیذف
واژگان و تواویر در راستا تحدیم و حفظ روابگ قدرت پنهیان و ناشیناخت ،در گیزینش و
تدوی ژانرها مختلم رسان،ا از جمل« ،خبر» تداو م یابد .اناننی ،یافتی،ها مقالی،
حاضر نشان م دهد ،بازنمای رسان،ا و معناساز خبرگزار ب ب س از رویداد مذهب
پیاد رو اربعی در قالب  3محیرر(تم فراگییر) شیامل روایتگیر مسیتند ،تفرقی،افدنی و
شیع،هراس  ،بحران ب نظم و ناتران دول ایران و مرا  ،کرا نمیای اربعیی  ،واکیاو
جنگ هشت سال ،ایران و مرا  ،ناامن دامیش و میانرر سیاسی حاکمییت اییران صیررت
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پذیرفت ،است ک ،مطابق با دیدگا هال م تران گفت در آن زمیان ،دانیش درخویرر آئیی
اربعی ای انی ساخت ،و تدرار شد است.
از رهگذر تحلیل مترن خبر  ،ت

و مملدرد ب ب س فارس از بعد همرا ساخت

مخاطبان بیا سیاسیتها و خیگ مشی ها ایی خبرگیزار  ،نی ،تنها مطیابق ادمیا ایی
ً
خبرگزار  ،خنث و ب طرفان ،نبرد بلد ،ای امر کام در تطابق با نظری ،اراد بازنمای
هال مبن بر اراد بردن انعدیاس و بازتیاب واقعییت صیررت پذیرفتی ،اسیت .بازنمیای
نیتمند ب ب س فارس در قالب ی پیرستار قابل در است .پیرستار ک ،گا ب،گا از
ترصیم تاریخ و مستند ای رخداد تا تبیی کلیت آن در قالب حرکت سیاس حاکمیت
ایران و استفاد سیاس حاکمیت از ای آئی  ،مخاطب را با خرد همرا م سازد .همننی
نتاین تحقیق حاضر پیرامرن نحر ب،کار گرفت مترن خبر و مطر شدن اربعی نشان داد
ک ،ب ،رغم هماهنگ ای مناس با ویژگ ها آئی از منظر رودنبرلر (حیاو ارتباطیات
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غن  ،داوطلبان ،و جمع بردن ،غیرمق ن و غیرتفریح بردن) روی ،کلی معناسیاز از
برگزار آئی اربعی ترسگ ب ب س در مجمرع ب ،منران حرکت سیاس –مقیدت صررت
پذیرفت ،ک ،حاک از نگران آشدار ای بخش خبر از حضرر گسترد ایران ها ،و ب ،تبم
آن ،امدان قدرت نمای منطقی،ا و جهیان حاکمییت اییران اسیت .بیدی معن کی ،در
بازنمای اربعی ب،ویژ با محرر «ناامن شدید» آئی ها و مناس اسی م در ارتبیاط بیا
تهدیدها و االش ها نظام و امنیت برا منطق ،و غرب ترصیم م شرند .مضیاف بیر
ای  ،تحلیل مترن خبر بیانگر آن است کی ،رواییت مثبتی از مناسیبات مییان کنشیگران
حاضر در ای مراسم ارائ ،نشد است .ترسیم اهیر ا بی نظم ،شیرور و جنگطلیب از
مشارکت کنندگان مناس اربعی ب ،منران کنشگران کی ،انیدان وفیاق هیم بیا یدیدیگر
ندارند ،همرا با استفاد از نا نقش ،،پرام و مرد ایران توریر نامطلرب و ناخرشایند
از ای آئی را ب ،دست م دهد .انانن ،ابعاد مردم  ،مشارکت  ،داوطلبان ،بردن ای آئیی
همننی مزیت ها آن همنرن برگزار بیا میدیریت خیرد میرد  ،پیرسیتگ و انسیجا
انسان  ،وحدت شییع ،و سین و همیدل دولیت اییران و میرا در اجیرا ایی روییداد
ً
اندمیلیرن مررد غفلت یا بعضا امتراض واقم شد است ،در کنار انگار ساز منفی از

ای رویداد مذهب ب،طررکل  ،ب ارتباط با جریان شیع ،هراسی در رسیان ،ها غربی و
ب ،ویژ نمرد جدید از ایرانهراس نم باشد.
 .7پیشنهادهای تحقیق

شایست ،است در داخل کشرر هم سیاستگذار خبر متناسب و بی،دور از افیراط و تفیریگ
ً
ب،منظرر رسان،ا کردن آئی ها مل یمذهب ب،ویژ اربعی حسین اتخاذ شیرد کی ،صیرفا
معطرف ب ،قالب خبر نباشد و در ژانرها مختلم ،ابعاد خردجر و مردمی و پیامیدها
ای اجتماع و وحدت شیع ،و سن  ،همدل دو دولت همسیای ،اییران و میرا در ذییل ایی
مراسم اندمیلیرن روایت شرد.
پیشنهاد م شرد سیاستگذار متفاوت ب ،منظیرر ارائی ،اخبیار ،مسیتندها و گزار هیا
مررد ب،ویژ با دخیل کردن شهروند خبرنگاران و استفاد از محترا ترلید کاربران زائر
صررت پذیرد.
انجا پژوهش درخورر نحر بازنمای آئی اربعی در رسان،ها غرب بیا تمرکیز بیر متیرن
توریر (مدسها ،گزار ها توریر ) با استعانت از رو نشان،شناس پیشنهاد م شرد.
همننی تدرار پژوهش حاضر یعن تحلیل مترن خبر رسان،ها جریان اصل غرب
با استعانت از رو تحلیل گفتمان می ترانید در تبییی مسیئل ،بازنمیای مناسی میذهب
مسلمانان کارگشا واقم شرد.
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