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چکیده

آیینهای مذهبی یکی از فرصتهای ویژه اصحاب ادیان و مذاهب برای اعالم موجودیت خود به
هویتهای دیگر و همچنین موقعیتی مناسب برای بازنمایی و برساخت اهالی مذهب از وضعیت فرهنگی
و اجتماعی خود است .در میان فرق اسالمی ،مذهب تشیع بهعنوان یک اقلیت بزرگ که محبت اهلبیت
( )از ارکان با اهمیت آن است ،طول تاریخش را در جامعه مسلمانان همراه با طرد و درحاشیهبودگی
تحمیلی از جانب اکثریت اهلسنت گذرانده و کمتر فرصت خودنمایی یافته است .آیینهای حسینی از
مهمترین و تأثیرگذارترین مراسم جمعی و اجتماعی شیعیان میباشند که از حیث :تأسیس ،تکوین و کیفیت
اجرا عمدتاً با زمینههایی از فرهنگ عامه عجین گشتهاند.
آیین پیادهروی اربعین که هرساله مصادف با  20صفر و همزمان با اربعین شهادت حضرت سیدالشهداء ( )در
مسیرهای منتهی به کربالی معلی برگزار میشود ،با توجه به حضور میلیونی اقشار و ملیتهای گوناگون شیعه
از اقصی نقاط جهان ،خصوصاً در سالهای اخیر گسترش چشمگیری داشته و به یکی از بزرگترین اجتماعات
آیینی جهان تبدیل شده است .در این پژوهش با عنایت به ویژگیها و امتیازات ویژه این آیین شیعی ،تالش
کردیم تا با تماس مستقیم با واقعیت درحال اجرا از طریق روش کیفی مردمنگاری ،سه رکن اساسی ماهیت،
ساختار و کارکردهای آیین پیادهروی اربعین را با تفسیرهای مشارکتکنندگان اصلیاش یعنی :زائران ،مروجان
و مجریان این آیین از منظر چارچوب مفهومی ارتباطات آیینی مطالعه کنیم .شایان ذکر است علیرغم توجه
به پیشینه این آیین در تاریخ اجتماعی شیعیان عراق و همچنین زمینههای فرهنگی موجود ،تمرکز اصلی این
پژوهش به روی مشارکتکنندگان ایرانی قرار داشته است.
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مقدمه

پد یده هایی که در ج هان اطراف ما رخ میده ند غال باً دال لت های جمعی و اجت ماعی
بسیاری دارند .حال اگر این پدیدهها رنگ و بوی مذهبی به خود بگیرند ،معانی فرهنگی
متنوعی تولید میکنند .آیینهای مذهبی در میان شیعیان مشحون از ارزشها و معانیاند،
لذا جایگاه رفیع و مقدسییی نزد آنان دارند .آیینهای عاشییورایی (حسییینی) با توجه به
رابطه تاریخی تنگاتنگی که هماره موضیییوع قیام امام حسیییین ( )با موجودیت شییییعه
دا شته ،نقش عمدهای در فرآیند هویتیابی این اقلیت مذهبی ییییی که در طول تاریخش
عمدتاً از درحاشیهبودگی ،رنج دیده ی ،ایفا میکنند .این انتساب آیینها به یک سرچشمه
ب سیار مقدس و ناب (ح ضرت سیدال شهداء  ،)حکایت از جایگاه ویژه این منا سک نزد
عام و خاص شیعه دارد.
آیین پیادهروی اربعین که همه ساله م صادف با ایام منتهی به اربعین شهادت شهدای
کربال در کشییور عراق برگزار میشییود ،در سییالهای اخیر به دالیل مختلف سیییاسییی و
فرهنگی گسییترش یافته اسییت .حضییور ایرانیان نیز که از گذشییته به حب آل محمد ()
شییهره بودهاند در سییالهای اخیر بر کموکیف آن افزوده و نمایشییی میلیونی از حضییور
شیییعیان جهان در مسیییر کربال رقم زده اسییت .این آیین با توجه به پیشییینه تاریخی و
همچنین کارکردهایی که آیینها در جریان برگزاری خود دارند؛ به یکی از صیییحنههای
اصلی کنش شیعیان مبدل گشته است.
حسب دستاوردهای حوزه مطالعات ارتباطاتآیینی ،1آیینها یییی مخصوصاً آیینهای
مذهبیی ی یکی از مناسبترین مدخلهای کشف و بررسی ویژگیهای مشارکتکنندگانشان
هسیییتند و به سیییبب ویژگیها و کارکردهای ویژهای که دارند ،میتوانند شیییفافترین
داللت های فرهنگی را از اجتما عات انسیییانی مدنظر ارائه کنند .ازاینرو آیین پیادهروی
اربعین که خصوصاً در سالهای اخیر به یکی از پرشرکتکنندهترین آیینهای مذهبی و
از بزرگترین اجتماعات انسانی در جهان تبدیل شده ،میتواند یکی از مهمترین ب سترها
و از منا سبترین منابع تماس م ستقیم با جهان ت شیع و از آمادهترین زمینههای مطالعه و
فهم مختصات اجتماعات شیعیان و خصوصاً شرکتکنندگان این مراسم باشد .ضرورت
شناخت هویت شیعی ،سیر تحوالت و تطورات اجتماعات شیعیان ،شیوههای تعاملی
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آن ها با خود و با دیگران ،نیازهای فعلی و چشیییمانداز آینده از موجودیت این اقلیت
اسیییالمی از جمله مهمترین مواردی اسیییت که با بررسیییی دقیق آیین پیادهروی اربعین
میتوان نسبت بدانها آگاهی یافت.
فهم ماهیت ،سیییاختار و کارکردهای آیین پیادهروی اربعین در چارچوب مفهومی
ارتباطات آیینی ،از جمله اهداف ا صلی این پژوهش میبا شد که به شکل تام و تمام در
سؤال ا صلی پژوهش نمود یافته و معرف معانی و تف سیرهای زائران ،مروجان و مجریان
از این آیین شیعی میبا شد .در این پژوهش تالش بر این ا ست تا با عر ضه نگر شی نو
درخ صوص مو ضوعی بکر ،نگر شی متفاوت ارائه شده و افقهای جدیدی از مطالعات
حوزه فرهنگ ،دین و ارتباطات در مقابل پژوهشگران این عرصه گشوده شود .عرصهای
که به نظر نگارنده علیرغم اهمیت وافرش در توضیح مختصات فرهنگی و اجتماعی ،به
دالیل مبهم و نامعلوم ،کمتر مورد توجه جوامع علمی و دان شگاهی ک شور قرار گرفته و
در معدود مطالعات و بررسیییی های موجود ،از تماس مسیییتقیم با واقعیت درحال اجرا
ییی در اینجا آیین پیادهروی اربعین ییی پرهیز شده و صرفاً به مطالعات نظری در اتاقهای
دربسته اکتفا شده است.
 .1طرح مسئله

به گفته لیچ ،مردمشییناس و نظریهپرداز آیینی« ،تمامی صییور آیینی ،ارتباطاتی هسییتند.
آیین ها همواره رفتارهای نمادینی در موقعیت های اجتماعی به شیییمار میآیند ،بنابراین
هماره گویی متونی هستند که نوشته شدهاند تا قرائت شوند .هرچه که باشد آیین همواره
شیوهای از گفتن ا ست» (لیچ .)1968 ،همچنین آیین؛ اجرای داوطلبانه رفتاری ا ست که
به شکلی منا سب برای تأثیرگذاری نمادین بر زندگی جدی یا م شارکت در آن طراحی
شده ا ست .به تعبیر دیگر خ صلت آیینی چیزی فراتر از رفتار و حرکات ج سمانی ا ست،
بهطوری که ویژگیهای ارتباطیای که رفتارهای آیینی به وا سطه آنها م شخص می شوند،
خصلتهایی مقدم و برای تمیز آیین به عنوان آیین ،جوهری هستند .در این صورت چنین
نی ست که آیینها احتماالً کارکردهای ارتباطی دارند ،بلکه باید گفت که اگر آنها به شکل
ارتباطاتی عمل نکنند ،اصالً عمل نکردهاند (رودنبولر.)1387 ،
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قرائت و فهم این متون ،نیازمند کنکاشییی تفسیییری در نمادهای این صییور فرهنگی ی
ارتباطی اسیییت .به بیان دیگر آنبه بهصیییورت نمادین در یک اجتماع آیینی بازتولید
میشیییود ،برسیییاختی از معانی افراد اجتماع از کلیت حیات اجتماعی آنها و مرزبندی
نمادین آنها از سایر اجتماعات میباشد .گوهره یک اجتماع آن است که اعضا به کمک
پیکره مشترکی از نمادها ،معنای مشابهی از امور خلق میکنند (کوهن .)1391 ،این شبکه
معانی خود ساخته که گیرتز از آن به عنوان «فرهنگ» نام میبرد ،سپهر نمادین معناداری
را شکل میدهد که مستلزم مطالعه عمیق تعامالت مردم ی به عنوان سازندگان معانی ی با
هدف کشف و تفسیر معناداری از اجتماعات آنها میباشد (گیرتز.)1973 ،
با عنایت به مقدمات فوق ،در این پژوهش تالش کردیم تا با کندوکاو در سیییپهر
نمادین اجتماع آیین پیادهروی اربعین(اعم از تعامالت شرکتکنندگان ،قرائات مذهبی و
شیوه مواجهه آنها با آیین ،سبکهای ابراز ارادت ،شعارها و ،)...به تف سیری از شبکه
مشییترن نمادهای شیییعیان در بسییتر این آیین مذهبی نائل آییم و به وسیییله توصیییف و
تحلیل آیین پیاده روی اربعین از منظر ارتباطات آیینی ،ضمن کشف معانی تولید شده یا
به نمایش درآمده شیعیان حا ضر در آیین ،از دریبه این اجتماع ،روایت اربعینی شعیان
از ماهیت ،سیییاختار و کارکردهای این اجتماع آیینی را دریابیم و نهایتاً از پس فهم این
عناصر و در حد امکان ،مختصات معنایی جامعه شیعی را به روایت آیین اربعین (بهمثابه
شکلی از ارتباطات آیینی) باز شنا سی کنیم چرا که گفتیم اجتماعات آیینی بازتابدهنده
مهمترین خصلتهای جوامع خوداند.
در این خصییوص میتوان اینطور بیان داشییت که به نظر میرسیید آیین اربعین با
ظرفیت عظیم ان سانی خود یکی از بهترین فر صتهای اجتماعات شیعی جهت بازتولید
معانی خود از زندگی ،ایجاد شبکه م شترن نمادها با معانی م شابه ،مرزبندیهای هویتی
و ارتباطات درون و برون گروهی ،تصیییحیح و تکمیل خالقانه قرائت خود از جهان
پیرامون و مواردی از این د ست میبا شد .همچنین اع ضای اجتماعات در ضمن آیینها،
خ صایص ا صلی و کلیدی خود را بروز داده و آنها را در ضمن آیین بازتولید میکنند.
ای ن احتمال در ن سبت میان شیعیان و آیین اربعین به سبب ویژگی های ممتاز این آیین،
به مراتب بیشتر و دقیقتر خواهد بود.
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در پژوهش پیشرو و برای فهم معانی و تفا سیر آیین پیادهروی اربعین ،تالش شده
تا سییه رکن هر آیین یعنی ماهیت ،سییاختار و کارکردهای آن از نظر سییه گروه اصییلی
مشییارکتکنندگان یعنی زائران ،مروجان و مجریان واکاوی شییود .لذا سییؤال اصییلی این
مقاله که در بطن خود سه یا یه عبارتی نُه سؤال فرعی را جای داده عبارت است از:
«پیادهروی اربعین از منظر ارتباطات آیینی چه ماهیت ،ساختار و کارکردهایی دارد؟»
الزم به ذکر اسییت که پس از حضییور در میدان تحقیق ،روشیین شیید که در آیین
پیادهروی اربعین حسینی با سه گروه اصلی مشارکتکنندگان روبرو هستیم .لذا در ادامه
گردآوری دادهها و ساماندهی تحلیلها تالش شد تا سه رکن ا صلی آیین (برگرفته از
سؤال اصلی) از نظر این سه گروه درگیر در مراسم اربعین ،بررسی شود و نتایج حاصله
در ضمن ادبیات حوزه ارتباطات آیینی ،دستهبندی و ارائه گردد.
 .2روششناسي

در بحث روشیییی به سیییبب نوظهور بودن پدیده پیادهروی اربعین در شیییکل نویناش،
اجتمییاعی بودن آن ،آیینی بودن و برخی دیگر از ویژگیهییا همبون گروههییای
مشییارکتکننده از جنسها و طبقات مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصییادی ،روشهای
م شاهدتی اعم از م شارکتی و غیرم شارکتی و همچنین م صاحبههای ساختاربندی ن شده
انتخاب شد که با کمی تساهل و تسامح ذیل روش «مردمنگاری »2گنجانده میشود .طبق
روش مردمنگاری یییی بهمثابه یک استراتژی یییی با حضور در میدان و از طریق مشاهده
م شارکتی ،م صاحبه (گفتگوهای دو ستانه) با انگارههای ذهنی (درونی) شرکتکنندگان
این آیین مذهبی آشییینا شیییده و همچنین از مصیییاحبه مفهومی جهت گردآوری دادهها
استفاده شد (همچنین ن.ن فلیک 1391 ،و اسپردلی .)1372 ،در این خصوص مشارکت
در مراحل مختلف برگزاری آیین ،مشیییاهده رفتار ،نمادها و موارد قابل توجه ،گفتگو با
زائران ،مرو جان و مجر یان پ یادهروی اربعین حین برگزاری مراسیییم و پس از آن و
همچنین تهیه تصاویر عمده فعالیتهای مرحله گردآوری داده را تشکیل میدهد.
در تحلیل دادهها نیز به جهت تنوع جنس دادههای گردآوری شده و حجم آنها ،از
استراتژی تحلیل دو مرحلهای استفاده شد که با ترکیب دو روش کدگذاری مضمونی و
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نظریهای ما را در د ستیابی به پا سخهایی قابل اعتنا از پر سش ا صلی یاریگر شد .الزم
بهذکر اسیییت این روش مانند چتری عمل میکند و همه مضیییامین را در برمیگیرد .به
عقیده چارماز ( )2006کدگذاری نظریهای ،روابط احتمالی میان پدیده ها را مشیییخص
میکند و داسییتان تحلیل را در سیییری نظری به حرکت درمیآورد .همچنین کدگذاری
نظریهای ،مقوله مرکزی 3یا مقوله کانونی 4را نمایان سیییاخته و به نوعی «تجمیع» در
تحلیلها ،کدها و مضامین اولیه مبادرت میکند .در این روش کدگذاری ،تمام مقولهها و
زیرمقولهها به شیکلی نظاممند با مقوله مرکزی (در این تحقیق مفهوم «نمایش»« ،محبت»
و «هویت») ی هستهای از اقانیم ثالثه که به نظر میرسد «بیشترین قدرت توضیحدهندگی»
را برای پدیده داشته است ی مرتبط میشود (سالدانا.)1395 ،
 .3چارچوب مفهومي

ارتباطات سنتی در پارهای از موارد ،به شکل «نمایش آیینی» جلوهگر میشود .نمایشهای
آیینی ،بخشی از فرهنگ و تاریخ ملتهای اصیل و ریشهدار است .مذاهب رسمی و غیر
رسمی نیز از دیرباز ،دربردارنده آیینها و مناسکی بودهاند که روح و روان پیروانشان را
به یکدیگر پیوند میداده اسیییت تا بدانجا که میتوان مذهب را مجموعهای از باورها و
آیینها دان ست .آیینها گونهای از ارتباطات سنتی ه ستند که در بی شتر موارد ،صورتی
«نمایشی» دارند.
به تعبیر دیگر خصیییلت آیینی چیزی فراتر از رفتار و حرکات جسیییمانی اسیییت،
بهطوری که ویژگیهای ارتباطیای که رفتارهای آیینی بهواسطه آنها مشخص میشوند،
خصییلتهایی مقدم و برای تمیز آیین به عنوان آیین ،جوهری هسییتند .در این صییورت
چنین نیسیییت که آیین ها احتماالً کارکردهای ارتباطیای دارند ،بلکه باید گفت که اگر
آنها به شکل ارتباطاتی عمل نکنند ،ا صالً عمل نکردهاند (رودنبولر ،1387 ،صص.)112-111
آیین و ارتباط نزدیکی زیادی با هم دارند .آنها از نظر منطقی به هم وابسییتهاند و دارای
ویژگیهای خانوادگی مشییترکی هسییتند .بنابراین ،ارتباط شییکلی از آیین اسییت و آیین
صورتی از ارتباط (میرعابدینی و معتمدنژاد.)1387 ،
طبیعی است جایی که از اصطالح «ارتباطات آیینی» سخن به میان آید ،الجرم بحث
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در خصییوص حیث ارتباطی آیین ضییروری مینماید .لیچ در این خصییوص چنین بیان
میدارد« :ت مام صیییور آیین ،ارت باطی هسیییت ند .آیین ها همواره رف تار های ن مادینی در
موقعیتهای اجتماعی به شمار میآیند ،بنابراین همواره متونی هستند که نوشته شدهاند
تا قرائت شوند .هرچه که با شد ،آیین همواره شیوهای از گفتن ا ست» (لیچ .)1968 ،به
عبارت دیگر اگر تمایز آیین از رفتارهای عادی در این نهفته است که شکل آن بر معنایی
فراتر از خود رفتار داللت میکند ،آنبه اثربخشیییی آیین را از تأثیر گذاری رفتار عادی
متمایز میکند ،باید در آن داللت نهفته باشییید .بنابراین کارایی آیین باید با تمهیدات
ارتباطاتی اعمال شود .به عنوان نمونه اگر مراسم گذار ،دختر را به زن و مراسم عروسی
زن را به همسیییر تبدیل میکند این بهواسیییطه قدرت خالق نمادها ،کنشهای گفتاری،
اقناع و امثال اینها اتفاق میافتد و اثربخ شی آیینها ذاتاً ربطی به رابطه علی بین جرم و
انرژی ندارد (رودنبولر.)1387 ،
همچنین ذات و طبیعت ارتباطاتی آیین به نکات بسیییار مهمیداللت دارد .مهمترین
نکته آن اسییت که آیین و ارتباطات با شیییوهای مشییابه عمل کنند ،پس بر این مبنا آیین
محکوم به حکم بوالهوسییها و فراز و نشییبهای اراده ،تالشها و انتخابها ،تفاسییر،
توجهات ،سوگیریها و سوءفهمهای ان سانی ا ست .از این دیدگاه آیین قدرت بیرونی
مقدسی نیست که نفوذی غیر قابل مقاومت بر امور انسانی داشته باشد (رودنبولر،1387 ،
ص .)113به تعبیر دیگر اصوالً مراسم آیینی یکی از بهترین کانالهای ارتباطی میباشند.
آیین در حقیقت یک حرکت ارتباطی ،یک پیام ارتباطی و یک مجرای ارتباطی اسیییت
(بشیر ،1390 ،ص.)239
به بیان رودنبولر ( )1387اگر اثربخ شی نمادین به در ستی فهمیده شود ،بهطوری که
دریافته شود حتی در آشفته بازار تفسیر ،امور تحت تأثیر استفاده از نمادها هستند ،آنگاه
این نکته رو شن خواهد شد که آیین باید شکلی مؤثر از تأثیرگذاری ارتباطی با شد .وی
پس از ذکر خصیییلت های آیین ها ،این ویژگی ها را مقوم قدرت ارتباطی آیین ها معرفی
کرده و در نهایت آیین را از تمامی اشکال ارتباطی مؤثرتر میداند.
البته نهایتاً با عنایت به ابهامی که در تعاریف و رویکردها وجود دا شت ،ت صمیم بر
آن شیییید تا مهمترین م فاهیم قا بل اسیییت فاده در تفسییییر و تحل یل ن هایی نظرات
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مشییارکتکنندگان و مشییاهدات میدانی از بطن و متن ادبیات ارتباطات آیینی اسییتخراج
شود .لذا ضمن غور در این مفاهیم مرتبط ،عمده محورهای مفهومی مورد بحث در سه
بخش ماهیت ،ساختار و کارکرد گردآوری شد .جدول زیر مهمترین خصائص آیینها از
منظر ارتباطات آیینی را ذیل سه محور مدنظر این پژوهش نشان میدهد:

ساختار

ماهیت

کارکرد

• پیبیدگی ساختاری
•ثبات سازمان
• مردمی و یا دولتی بودن
• میییزان سییازماندهی و نییوع
مدیریت
•محوریت سازمان
• تشریعی و اولیه یا فرهنگیی
و ثانویه
• سنتی و ساده ییا پیبییده و
مدرن
•آستانگی و کامیونیتاس

•کنش
•اجراشدن
• نمایشی
•آگاهی داوطلبانه
• غیر تفریحی
• نمادین
• جمعی و اجتماعی
• قدسی و غیبی
• خصییلت بیییانی و زیبییایی
شناختی
• رفتار سنتی
• تکرار مرتب
• ارتباطات بدون اطالعات

•الف) پنهان
• حفظ نظم اجتماعی یا تغییر
آن
• تقویت همبستگی اجتماعی
• اسوهسازی و الگوسازی
•آمادهسازی برای آینده
•ب) آشکار
•هویتیابی
• نقشآفرینی سیاسی
• تقویت باورها
• کسیییب ثیییواب و تحصییییل
آرامش
• حفظ الگوی جامعه
•فراغت و سرگرمی
•آموزش بین نسلی

الزم به ذکر اسیییت که مفاهیم مسیییتخرج از ادبیات ارتباطات آیینی ،در البهالی
تحلیلها و تفا سیر ما از سه محور ماهیت ،ساختار و کارکردهای آیین پیادهروی نمودار
خواهد شد.
 .4تحلیل دادهها

برر سی ماتریس  3*3که از یک سو شامل سه رکن ماهیت ،ساختار و کارکردهای این
آیین بوده (منبعث از سؤال ا صلی پژوهش) و از سوی دیگر در کنار سه گروه زائران،
مجریان و مروجین آن قرار میگیرد ،شِمایی جامع و مانع از شکل تحلیلها و تقسیمات
مربوط به آنها بهدست میدهد .این ماتریس در جدول زیر قابل مشاهده است:
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مجریان

ماهیت
ساختار
کارکردها
 .5نتایج تحلیل دو مرحلهای دادهها

در مرحله اول کدگذاری و تحلیل مشییاهدات ثبت شییده و متنهای مصییاحبه ،عالوه بر
یک دفترچه  100برگ از یادداشیییت ها میدانی سیییفر ،مجموعاً بیش از  50مصیییاحبه
کدگذاری شد .پس از ا ستخراج م ضامین یاددا شتهای میدانی و م صاحبهها ،با در کنار
هم قراردادن همه م ضامین و تفکیک و تجمیع آنها ذیل مقولههای بزرگتر ،مرحله اول
کدگذاری مصیییاحبه ها به پایان رسیییید .در دور دوم و با توجه به انتخاب کدگذاری
نظریهای ،سییه محور ماهیت ،سییاختار و کارکردهای آیینها که منبعث از سییؤال اصییلی
پژوهش بود با سه گروه از افراد مرتبط با آیین پیادهروی اربعین ،یعنی زائران ،مروجان و
مجریان ترکیب شد .بهطوری که همزمان با ساخت مقولههای ا صلی ،آنها را ذیل سه
د سته سه شاخهای جایابی میکردیم و با بهرهگیری از ادبیات نظری ،مقولههای ا صلی
هرکدام را تبیین مینمودیم .در ادامه نتایج این تحلیلها ضمن این د سته بندیهای سه
گانه( سه رکن ماهیت ،ساختار و کارکردها از منظر سه گروه زائران ،مروجان و مجریان
آیین پیادهروی اربعین) به تفصیل گزارش میشود.
 .6ماهیت آیین پیادهروی اربعین
 .1-6ماهیت آیین پیادهروی اربعین از منظر زائران

طبق نتایج بهدسییت آمده از تحلیل مصییاحبهها ،خصییلت «نمایشییی» بودن و «به اجرا
درآمدن» آیین پیادهروی اربعین که تا حدود زیادی با خصیییلت «کنشیییی» بودن آن نیز
همپوشییانی دارد را به عنوان مهمترین خصییلت ماهوی آن بیان میکردند .به تعبیر دیگر
شییاید مصییاحبهای نداشییتیم که زائران به نوعی به مفهوم «نمایش» موجود در این آیین
اشییاره نکرده باشییند .همچنین این خصییلت ایجاب میکند که وجوه «نمادین» آن نیز
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پُررنگ شییود چرا که هر نمایشییی ،متضییمن ایدههایی اسییت که از دل نظام نمادگان آن
متجلی شده و معانیای تولید میکند .لذا میتوان اینگونه بیان داشت که شرکتکنندگان
(زائران) در ب ستر آیین پیادهروی اربعین ،یک «نمایش نمادین» را اجرا میکنند که معانی
مختلفی از آن قابل پیجویی است.
عالوه بر این ها ،زائران بر «غیبی و قدسیییی» بودن این آیین تأکید داشیییتند و اکثر ًا
آمدنشییان را اینگونه و با داسییتان یک امداد غیبی از سییوی خدا و اهلبیت ( )توضیییح
میدادند .به عنوان مثال مضییامینی چون «جور شییدن یک دفعهای»« ،طلبیده شییدن» و
«دعوت امام از زائران» گویای این خصلت آیین پیادهروی از منظر زائران است .همچنین
در رابطه با ماهیت آیین پیادهروی اربعین ،ذکر این نکته ضروی است که «جمعیت» انبوه
بازیگران این نمایش بر جذابیت آن افزوده ا ست .به عبارتی ما در آیین پیادهروی اربعین
با نمایشیییی نمادین طرف هسیییتیم که به شیییکل جمعی عمل کرده و از حیث تعداد
شیرکتکنندگان ،به سیختی میتوان نمونهای برایش مثال زد .این خصیلت «جذاب» ،در
عمل نیز باعث همکاری های سیییازماننیافتهای میان زائران گشیییته که روح محبت و
فداکاری را بر پیکره نمایش آنها غالب ساخته است.
حال چون ثابت شد که پیادهروی اربعین یک «نمایش جمعی نمادین» ا ست ،طبیعی
مینماید که ب ه دنبال بینندگان یا مخاطبان اصیییلی آن باشییییم چرا که هر نمایشیییی،
«مخاطب»ی دارد و نمایش بدون بیننده یعنی کاری عبث .البته در این میان و درخصوص
مخاطب ا صلی این اجرا و نمایش ،در میان م ضامین م صاحبهها ،نظرات مختلفی وجود
داشییت که البته در سییه دسییته عمده قابل تقسیییم و ارائه اسییت .بهعبارت دیگر زائران
اربعینی ،عالقه دارند این آیین راهپیمایی اربعین که از آن به «نمایش نمادین» تعبیر شیید،
به سمع و نظر سه دسته از افراد برسد .این سه گروه عبارتند از:
 .1-1-6دسته اول مخاطبین؛ «نمایش عاشقانه»

خداوند متعال ،امام حسییین ( ،)امام زمان ( )و در یک نگاه کلی همه معصییومین ( )برای
این گروه از زائران ،حکم مخاطب یا ناظر را دارند .به عبارت دیگر این زائران ،مشییغول
ایفای نق شی قد سی برای مخاطبین الهی خود ه ستند .در این د سته با چنین م ضامینی
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مواجهیم« :امام حسییین در مسیییر حواسییش به زائراش هسییت» و همچنین «این پیش
مقدمهایه تا امام زمان بدونه که شیعه در میدانه» یا «این پیادهروی امتحان امام زمان برای
شیعه ا ست که چقدر آمادهان» و نیز اینکه خانمیگفته بود« :میآییم تا امام ح سین ببیند
که چه شیعیانی دارد».
همچنین در دادههایی که ضییمن مشییاهدات بهدسییت آمده بود ،کثرت نشییانهها و
نمادهای بصری مانند پوشش زائران ،پرچم ،سربند ،مداحیها و ...حاکی از همین مفهوم
ال
«نمای شی بودن» ا ست چرا که این نمادها و ن شانهها ییییی بهعنوان جزئی از آیین ،کام ً
نمایشیاند و بدون فرض مخاطب ،اعم از بیننده یا شنونده ،موضوعیتی نخواهند داشت.
البته در مقای سه میان ت صاویر و پرچمهای زائران ایرانی و عراقی این امر م سلم ا ست که
در نشانههای عراقیها نسبت به نمادها و نشانههای مورد استفاده ایرانیها ،مفهوم محبت
خالصانه به امام حسین ( )و اهلبیت از این جهت که عمدتاً داللتهای سیاسی ندارد،
نابتر است.
البته م ضمون «فقط به ع شق خود امام ح سین آمدیم» م ضمونی با اهمیت و پرتکرار
در مصاحبهها با زائران اربعینی بود که طبعاً مبیّن عمق آن «محبت» خاص شیعیان نسبت
به امام حسین ( )به عنوان امام و نسبت به یکدیگر به عنوان مأمومین یا شیعیان میباشد
و به تعبیر دیگر وصییف این نمایش اسییت و محتوای آن را به خوبی توضیییح میدهد.
«پ یادهروی با پای بره نه» و ام ثال آن که در موارد مت عدد ایرانی و عراقی و همچنین
م شترکاً میان زنان و مردان زائر دیده می شد ،نیز ن شانهای بارز از این وجهه عا شقانه این
نمایش آیینی ا ست .چرا که اوالً این عمل یک کنش نمای شی ا ست و ج سم و تن درگیر
آن شیییده و معانیای تولید میکند و ثانیاً حکایت از اوج محبت ،ادب و ارادت یک فرد
به مع شوق خود دارد و ثالثاً نوعی شبیه سازی موا ساتگونه و همدالنه با کاروان ا سرای
اهلبیت ( )است که با پای پیاده در این مسیر حرکت کردهاند.
جهت دفع دخل مقدر و تکمیل تحلیلها در این قسیییمت ،ذکر این نکته ضیییروری
اسیییت که زائران ایرانی و عراقی گرچه ممکن اسیییت در سیییایر امور ،اهداف ،معانی و
شقوق د ستهبندی تفاوتهایی دا شته با شند ،در این بخش از د ستهبندی ،یعنی «اجرای
نمایشییی عاشییقانه» با هدف عرض ارادت به سییاحت مقدس امام حسییین ( )و اوالد و
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اصییحاب ایشییان ،اشییتران حداکثری دارند .در این راسییتا مشییاهدات میدانی از فقدان
مناسک خاص برای هر دو ملیت ایرانی و عراقی ،و خصوصاً توقف کوتاه زائران عراقی
در شهر کربال و پراکنده شدن زائران ایرانی پس از زیارت حرم امام ح سین ( )در این
شیییهر ،تقویتکننده این نظر اسیییت که اسیییاس این آیین ،اجرای نمایشیییی گروهی در
م سیرهای منتهی به شهر کربال و با هدف ابراز محبت و ارادت شیعیان به اولیاء الهی و
بهطور خاص حضرت سیدالشهدا میباشد.
 .2-1-6دسته دوم مخاطبین؛ «نمایش جهاني شیعیان»

همه مردم جهان که به تعبیری دوسییت و دشییمن را در بر میگیرد و همه در یک تعبیر،
«دیگریِ» شیییعیان محسییوب میشییوند ،مخاطب این آیین شیییعی هسییتند .اشییاراتی به
مضامینی مانند «آمدهایم صدای شیعه را به جهان برسانیم» یا «این حضور میلیونی شیعه
مقدمهای ا ست برای تلنگری به دنیا تا ببینند این جمعیت برای چه این سختی را تحمل
میکند و به کجا میرود؟»« ،حضییور پر رنگ عکاسییان و خبرنگاران ایرانی» و «انتقاد به
عدم پوشییش همهجانبه و جهانی این همایش میلیونی توسییط رسییانههای غربی» همگی
گویای اسییتتار این مخاطب جهانی در ماهیت نمایشییی آیین پیادهروی اربعین در اذهان
زائران است.
به عبارت دیگر ،شیییعیان از پس شییرکت در آیین پیادهروی اربعین و ایجاد ارزش
خبری ناشیییی از جمعیت باالی شیییرکتکننده در این آیین نمایشیییی ،عالقهمندند پیام
مظلومیت توأم با محبت امام حسیییین ( )را به جهان مخابره کرده و اینگونه خود را به
دیگری های مذهبی و غیرمذهبی جهان شیییناسیییانده ،ارزش های خود را تبلیغ کرده و
احساس خوشایند بزرگی و قدرتمندی نمایند.
 .3-1-6دسته سوم مخاطبین؛ «نمایش اقتدار شیعه و ایران»

این گروه بهطور خاص به دشیییمنان عقیدتی شییییعه مانند سییینیهای وهابی ،داعش و
همچنین د شمنان سیا سی مانند ا سرائیل و آمریکا به عنوان مخاطبان این نمایش آیینی
مینگریسییتند .مضییامینی همبون« :اوباما (رئیس جمهور وقت ایاالت متحده) از همین
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اربعین میترسد» یا «اومدیم اینجا که بگیم بقیه (سنیها) ح ساب کار دست شون باشه» یا
اینکه یک روحانی شهیر در م سیر به ما گفت« :عرب ستان هم عددی نی ست ،وهابیت هم
همینطور .اصل این است که آمریکا پیام را بگیرد» .این دسته از م ضامین گاهی رنگ و
بوی سیا ست داخلی نیز به خود میگرفتند .جایی که مقوله «ح ضور در اربعین با هدف
حمایت از رهبری و نظام اسییالمی در ایران» جلوهگر بود ،این وجهه نمایشییی به جنبه
سیا سی این «نمایش قدرت» یا به تعبیر دیگر این «قدرتنمایی ایران» در منطقه و جهان
پیوند میخورد.
هم چنین شایان ذکر است که این خصلت ماهوی نمایشی بودن در «کارکرد هویتی»
نیز نمود دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .2-6ماهیت آیین پیادهروی اربعین از منظر مروجان

تفکیک میان مروجان و زائران و مجریان آیین پیادهروی اربعین کاری بس د شوار ا ست
چرا که در این مراسم مذهبی ممکن است شخصی همزمان سه نقش مذکور را بر عهده
داشییته باشیید .اما مجموعاً میتوان اینگونه بیان داشییت که مروجان ،اربعین را از نظر
ماهوی ،ادامه یک «سنت ریشهدار تاریخی» میدانند که با توجه به شرایط منطقه و جهان
اهمیت دوچندان یافته و هر سال جمعیت بی شتری از شیعیان جهان را گرد میآورد .به
تعبیر دیگر ،مروجان آیین پیادهروی اربعین ،این مراسیییم را نوعی «گردهمایی شییییعی»
معرفی میکنند که ح ضور در آن به سبب کارکردهای سیا سی و فرهنگیاش ضرورت
دارد و تقویت آن موجب «تقویت شیعه و گفتمان این اقلیت ا سالمی در سطح منطقه و
جهان» است.
از سیییوی دیگر ترویج یک آیین شییییعی در این بر هه ز مانی میتوا ند حاکی از
موقعیت شنا سی دقیق این گروه از مروجان دا شته با شد .آنها درحالیکه افکار عمومی
جهان با توجه به خونریزیهای گروههای تروریسییتی مدعی اسییالم راسییتین ،در حال
حرکت به سمت ا سالمهرا سی همهجانبهای قرار دا شت ،تالش کردند تا از دریبه این
آیین مذهبی مسالمتآمیز ،به «معرفی مکتب اهلبیت ( )به دنیا» بپردازند.
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 .3-6ماهیت آیین پیادهروی اربعین از منظر مجریان

طی مشاهدات میدانی و مصاحبههایی که با خادمان موکبها و مسئولین ایرانی پیادهروی
اربعین در چند سییازمان و نهاد متولی امر اربعین داشییتیم .مقوله اصییلی تحلیلها عبارت
شد از « :سیا سی بودن» «تعظیم شعائر ح سینی» .این مقوله ،بیش و پیش از هرچیز بر
خصییلت «آگاهی داوطلبانه»ای اشییاره دارد که در فصییل دوم ذیل ویژگیهای اسییاسییی
آیینها ذکر شییده اسییت .توضیییح بیشییتر آنکه از نظرگاه مجریان و برنامهریزان مراسییم
پیادهروی اربعین ح سینی ،این مردم و م شارکتکنندگان ه ستند که با آگاهی ن سبت به
وضعیت مذهبی و سیاسی شیعیان و بهطور خاص کشور ایران به عنوان تنها کشور شیعه
جهان ،تشخیص صحیح و به موقع شرایط و مقتضیات منطقه ،به صحنه آمدهاند تا ضمن
برگزاری این آیین شیعی ،بار دیگر «پیوند عمیق خود با شعائر و ارزشهای ح سینی» را
مورد تأکید قرار داده و به نمایش بگذارند.
تحلیل این دسته از دادهها رو شن می سازد که نگاه مجریان به ماهیت اربعین ،چه از
نظر زمانی و چه از نظر میزان توجه ،کامالً ثانوی بوده و ن سبت به شور و شوق زائران
در مرتبه پایینتری قرار میگیرد .به تعبیر دیگر گویا مجریان فعلی آیین پیادهروی نق شی
در تأسیس و شکلگیری اولیه این آیین نداشتهاند بلکه این جماعت زائران بودهاند که به
تبعیت از شیعیان عراق (مؤ س سین این آیین) در این مرا سم م شارکت کرده و موجبات
آشنایی مسئولین را فراهم آوردهاند .به همین دلیل مقولههای پراهمیت دیگری که در این
زمینه از گفتگوهای ما با مجریان آیین اربعین بهدسیییت آمد ،عبارت بود از «خلوص
عراقیها» و «جنبه جهانی» این آیین شیعی.
همچنین نتایج این تحلیل ها حاکی از آن اسیییت که مجریان آیین اربعین هرقدر که
ن سبت باالتر و دورتری با این آیین دا شتند از میزان پیوند عاطفی شان با آن کا سته شده
اسییت .به عنوان مثال وقتی که با یکی از مسییئولین یکی از نهادهای فرهنگی کشییور که
خودش تجربه حضییور یا فعالیت اجرایی مشییخصییی در رابطه با آیین پیادهروی اربعین
ندا شته ،گفتگو میکردیم ،ا سا ساً موافقتی با برگزاری این آیین و صرف هزینه برای آن
نشان نداد و بر لزوم تمرکز بر سایر برنامهها تأکید داشت .این در حالی است که خادمین
مو کب ها یا مدیران کاروان ها ( مدیران م یدانی و اجراییتر) که خود در م یدان ع مل،
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مستقیماً با پدیده درگیر شده بودند ،بعضاً در نقش خادم ی زائر قرار میگرفتند و بههمین
سیییبب علقه معنوی و عاطفی عمیقتری نیز با آیین اربعین برقرار میکردند .در همین
زمینه« ،تأکید بر سختیها و دشواریهای فعالیت در خارج از مرزهای کشور» « ،شکایت
از ناهماهنگی» یا «بیتوجهی نهادهای مسئول» نیز از مهمترین مقوالتی بود که از نظرگاه
مجریان آیین اربعین مطرح میشد.
 .7ساختار آیین پیادهروی اربعین
 .1-7ساختار پیادهروی اربعین از منظر زائران

مراسییم پیادهروی اربعین طبق یک نگاه کلی از سییوی زائران ،نوعی «زیارت خودجوش
گروهی» با هدف «ابراز ارادت» به امام ح سین ( )ا ست که مورد تأیید و تأکید اهلبیت
( )قرار دارد و «م ستمراً در طول تاریخ ت شیع» انجام می شده ا ست .به عبارت دیگر مردم
(زائران) سییاختار تأسیییس این آیین را «همانند سییایر انواع زیارت» بلکه مهمتر از آنها،
تشییریعی و «جزء مناسییک اولیه» میدانند هرچند برای ما حسییب بررسیییهای تاریخی و
روایی ثابت شیید که ،در اربعین با یک آیین ثانویه که برگرفته از فرهنگ دینداران اسییت
مواجهیم و روایت مخصوصی راجع به «پیادهروی روز اربعین» در دست نداریم.
زائران امام حسیییین ( ،)همچنین اربعین را بیشیییتر از آنکه ایرانی ببینند« ،عراقی»
میدیدند و عمدتاً در مقام «میهمان» از «پذیرایی خالصیییانه عراقیها» سیییخن میگفتند.
پذیراییای که موجب شگفتی آنها شده و به یکی از مهمترین عوامل ح ضور آنها در
این آیین تبدیل شییده بود .زائران اربعینی ،این آیین را با وصییف «حرکتی مردمی نیازمند
حمایت دولت» توضییییح میدادند و مدیریت کالن آن را به شیییکلی «غیبی» ،خدایی و
بهواسطه امام حسین و امام زمان ( )میدانستند.
البته این آیین به دالیلی چون طول مدت برگزاری و تنوع و تکثر فرهنگها ،در همه
زائران احسیییاس آسیییتا نهای کامیونیتاس 5را ایجاد نکرده بود اما به فراخور حاالت و
وضییعیتهای مختلف ،هر کس مقداری از مسیییر را با این وضییعیت رهاشییدگی طی
میکرد .نکته قابل توجه دیگر که از مشییاهدات و یادداشییتهای تحلیلی حین مشییاهده
قابل بیان میبا شد« ،و ضعیت آ ستانگی 6افراد هنگام ر سیدن به ورودی شهر کربال» و
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دیدن گنبد طالیی حضییرت امام حسییین ( )بود .زائران در این وضییعیت بدون اختیار
اح سا سی می شدند ،ا شک میریختند و با سردادن شعار یا زمزمه زیرلب با ح ضرت
گفتگو میکردند .در این رابطه با چندین نمونه مضییامین برگرفته از مصییاحبهها مواجه
بودیم که رسییییدن و «حضیییور در حرم امن حضیییرت امام حسیییین را عامل رفع همه
خستگیهای مسیر» بیان کرده بودند .این امر میتواند مکمل ادعایی باشد که طبق ادعای
ترنر (« ،)1976ساختار عاطفی و بیطبقه»ای را برای زائران پیشبینی میکرد.
 .2-7ساختار پیادهروی اربعین از منظر مروجان

مروجان و مبلغان آیین پیادهروی اربعین و خصوصاً آنها که سابقه بیشتری در این زمینه
دارند بیش از هر گروه دیگر ،بر «لزوم مردمی ماندن» ساختار این آیین تأکید داشتند .این
گروه از متولیان پیادهروی ،کراراً آ سیبها و «کژکارکردهایی» را گو شزد میکردند که در
صورت دولتی شدن مدیریت آیین ،گریبانگیر خواهد شد .کاهش اخالص در خدمت،
تغییر ذائقه مردم و خدشه به اصالت این آیین شیعی از جمله مقولههایی است که در این
زمینه از مصاحبهها و مشاهدات میدانی بر میآید.
گفتنی اسییت در میان دادهها شییاهد اعتراضییاتی به ورود برخی نهادهای دولتی و
شبهدولتی در زمینه اربعین ،نحوه خدمترسانی آنها و اصطالحاً «ایرانیزه کردن» ساختار
مراسم پیاده روی اربعین بودیم .این گروه مروجان ،به مقتضای فعالیت تبلیغی خود بیشتر
به نقش تبلیغی در زمینه «فراخوان ر سانهای مردم» تو سط ر سانههای داخلی خ صو ص ًا
«سیمای جمهوری اسالمی» تأکید داشتند.
البته سیییاختار ترویج این زیارت در کالم زائران ،مروجان و مجریان مشیییترکاً به
«اهمیت ارتباطات چهره به چهره» و تعریف و تمجید آن ها که رفتهاند برای آنان که
نرفتهاند یا شوق سفر در سر دارند ،اشاره دارد .نوعی تبلیغ وسیع و مآالً عمیق که حاصل
آن گسییترش و رونق هرسییاله آیین پیادهروی اربعین حسییینی بوده اسییت .از این منظر،
رسییانههای جمعی و اجتماعی (مجازی) عمدتاً در مرتبه دوم تأثیرگذاری قرار میگیرند.
نمونه تام و تمام عمق این تأثیرگذاری ارتباطات ان سانی ،اهالی رو ستایی در زرند کرمان
هسییتند .روسییتایی که سییال گذشییته ،تنها دو نفر از آنها به زیارت اربعین آمده بودند و
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امسیییال در اثر تعریفها و توضییییح های همان گروه اندن ،تعداد زیادی از اهالی یک
روستا (یک کاروان) راهی سفر اربعین شده بودند.
در کنار اینگونه تبلیغات چهره به چهره ،برخی تولیدات رسانهای ویژه نیز از نظر مروجان
این آیین نقش پررنگی داشتند .مشخصاً «مستند اال یا اهل العالم» که تحت نظر حجتاالسالم
پناهیان سییاخته شییده و جزو اولین تولیدات رسییانهای با موضییوع پیادهروی اربعین اسییت در
مواردی برای زائران و مروجان و مجریان مورد اشاره قرار گرفت و این سه گروه به فراخور به
انتشار آن میان مردم و تأثیرش در فرآیند ترویج یک آیین مذهبی پرداختند.
 .3-7ساختار پیادهروی اربعین از منظر مجریان

در خصییوص سییاختار این آیین مذهبی شییاهد تفاوت عمدهای میان شییکل «ایرانی» و
«عراقی» آن هستیم بهگونهای که در میان عراقیها با اجرای مراسمی کامالً مردمی روبرو
هسییتیم که نهایتاً در معدود مواردی مانند آب ،برق و یا کپسییولهای گاز مورد حمایت
جزئی دولت عراق و اسییتانداریها قرار میگیرند و در طرف مقابل و مخصییوصییاً در
سیییال های اخیر؛ حضیییور پردامنه سیییازمان های ایرانی از جمله آسیییتان های متبرکه،
شهرداریها و نهادهای دولتی و نظامیدر مسیر مشهود است .صرف بودجههای کالن در
امور خرد و کالن زائران و هم چنین امورات تبلیغی و اصیییرار بر گنجاندن لوگو یا نام
سییازمان متبوع در گوشییه گوشییه این فعالیتها ،نشییان از «تفاوت سییاختاری مدیریت
اجرایی دو نوع اربعین ایرانی و عراقی» دارد.
فارغ از تفاوتی که بدان پرداخته شیید ،شییاید برای مجریان و متولیان ایرانی امورات
اجرایی آیین پیادهروی اربعین ،سییازماندهی اجرای این آیین شیییعی مهمترین بخش آن
باشد .تحلیل مصاحبهها به خوبی نشان میدهد مجریان هرگز نتوانستهاند مانند مروجان
با زائران همراهی کنند و همزمان در چند نقش ح ضور دا شته با شند .مجریان این آیین
که توانستیم با آنها به گفتگو بنشینیم افرادی بودند که یا موکبی در مسیر کربال به نجف
برپا کرده بودند و یا از تهران م سئول اعزام زائران بودند .همچنین با م سئولینی در نهادها
و سییتادهای شییکلگرفته به نام پیادهروی اربعین در کشییور هم کالم شییدیم و به تبع
مسئولیتشان بیشتر از هر چیز در خصوص ساختار برگزاری این آیین گفتگو کردیم.
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نتیجه تحلیل این گفتگوها نشییان میدهد در میان متولیان ایرانی در حوزه اجرائیات
این آیین ،با دو دسته کلی طرفیم:
 .1-3-7دسته اول؛ «خواهان سیطره همهجانبه با هدف تسهیل سفر برای هموطنان»

این گروه از مدیران مسییئوالن اجرایی البته با نیاتی صییادقانه تالش میکنند همه اجزاء و
زوایای این آیین از مسیییائل امنیتی گرفته تا طبخ غذا در موکبها ،تحت مدیریتشیییان
باشیید تا بتوانند از طریق این مدیریت یگانه ،شییرایطی فراهم کنند که زائران با کمترین
مانع و رنجی به فیض این زیارت مذهبی نائل آیند« .لزوم مدیریت یکپارچه»« ،ارائه
کیفیت بهتری از خدمات» و «ناتوانی دولت و ملت عراق از تأمین زیرسییاختهای الزم
برای پذیرایی شیییایسیییته» مقوله هایی اسیییت که این گروه از مجریان برای اثبات نگاه
مدیریتی خود درباره ساختار مراسم پیادهروی اربعین ،به آنها متوسل میشوند.
 .2-3-7دسته دوم؛ «مخالفین حضور مشهود و سازماني ایران در اربعین»

این گروه به نوعی در مخالفت با مدعای دسته اول از مجریان ،معتقدند حضور پردامنه و
همراه با ورود به جزئیات دولت ایران (نظام ج.ا.ا) در مدیریت مراسیییم اربعین ،آفات
فراوانی درپی خواهد دا شت« .دور شدن اربعین از ماهیت مردمی»« ،ایرانیزه شدن و بر
هم خوردن نظم سنتی پذیرایی عراقیها» و همچنین «بروز اختالف سطح خدمات میان
موکبهای ایرانی و عراقی» نمونههایی از آسیییبهایی هسییتند که توسییط این دسییته از
مجریان در مصاحبهها مطرح شد.
البته تا حد زیادی میتوان دسیییته اول و دوم را به ترتیب مدیران عالی و مدیران
میدانی دانسیییت .چرا که فعالیت مدیران عالی با توجه به وابسیییتگی بیشیییتر آن ها به
سازوکارهای بروکراتیک و تجربه اندن در م سائل میدانی ،با آ شنایی کمتری از جوانب
اجرایی و میدانی آیین همراه است و چهبسا همه مدیران عالی مرتبط با مراسم پیادهروی،
برخالف مجریان میدانی ،عالقه و انگیزه کافی برای فعالیت در این موضیییوع نداشیییته
با شند .چنانکه یکی از این مدیران در گفتگویی دو ستانه از بیعالقگی خود به این آیین
پرده بردا شته و گفته بود« :من تا به حال به این سفر نرفته و نخواهم رفت ،ما در ک شور
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کارهای واجبتری داریم».
از سوی دیگر اما مجریان میدانی و افرادی که مستقیماً با پدیده درگیر شدهاند ،یک
حس عاطفی و عرق مذهبی خاصیییی نسیییبت به آن پیدا کرده و از آن جایی که عموم ًا
جوان ه ستند ،با شور بی شتر و از سر دل سوزی درخوا ست رفع آفاتی را که در زمینه
اجرائ یات این آیین به وجود آمده را دارند .برای مثال یکی از این مجریان م یدانی که
ساالنه کاروانهای مختلف دان شجویی را برای شرکت در مرا سم اربعین ح سینی عازم
کربال کرده و خود نیز همراه آنها سیییفر میکند ،با انتسیییاب فحوای کالم خود به رهبر
انقالب ،ا صرار دا شت که با ح ضور ایرانیها و برپایی موکبهای واب سته به ارگانها و
نهادها« ،افتخار میزبانی اربعین نباید از عراقیها گرفته شییود» .این نگاه در تعداد دیگری
از اینگونه مجریان نیز قابل پیجویی بود .البته دولت در نگاه اغلب این افراد میبای ست
نقش «کاتالیزور» و تسهیل امور سفر من جمله ویزا و خروج از کشور ،حمل و نقل و ...
را برعهده بگیرد.
الزم به ذکر اسییت که این تفاوت نگرشهای مدیران به موضییوع اربعین ،گاهی آن
کار جمعی و هدف مشییترن مد نظر که ابتدای بحث از آنها به عنوان مقومات اصییلی
ساختار و سازمان یاد شد را ممکن است دچار تغییر کند.
 .8کارکردهای آیین پیادهروی اربعین
 .1-8کارکردهای آیین پیادهروی اربعین از منظر زائران

از تحلیل مرحله دوم مصیییاحبه های زائران در خصیییوص کارکردهای آیین پیادهروی
اربعین ،مقوله اصییلی عبارت شیید از« :زیارتی مهدوی با هدف اعالن جهانی» .این مقوله
مجمع مفاهیمی اسییت که در بخش چارچوب مفهومی ذیل بحث کارکردهای آیینها به
آن پرداخته شده است .ذیالً به تجزیه و توضیح این مقوله پرداخته خواهد شد:
 .1-1-8زیارت

مشیییارکتکنندگان این آیین از «زیارت عتبات عالیات به عنوان یکی از اصیییلیترین
اغراض سییفر» خود نام بردهاند .به عبارت دیگر ،بسییتر آماده ایام اربعین از ابعاد مختلف

 186دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي )52پاییز و زمستان 1396

مانند« :ارزان بودن سیییفر اربعین» « ،جذابیت های جمعیتی»« ،تسیییهیل در امر خروج از
کشییور» و موادری از این دسییت ،سییبب شییده تا آرزومندان و مشییتاقان زیارت عتبات
مقدسییه عراق ،با کمترین موانع ممکن مواجه شییوند و از اربعین به عنوان فرصییتی برای
زیارت بهره ببرند .حسب مشاهدات میدانی و گفتگوهایی که در شهرهای نجف و کربال
و همچنین مسییییر پیادهروی انجام گرفت چنین نتیجهای ثابت خواهد بود .برای مثال در
مشاهدات میدانی ثبت شده که «حضور قشر کمبضاعت در مسیر پیادهروی پررنگ است»
یا در م صاحبهها مکرراً به م ضمون «ق شر م ست ضعف» و ح ضور پر تعداد آنها در م سیر
برمیخوریم .نمونه روشیین دیگر مصییاحبهای با خانوادهای روسییتایی از توابع رفسیینجان
کرمان بود که پدر خانواده صریحاً به «کاهش هزینههای سفر کربال در ایام اربعین» اشاره و
این امر را موجب حضور خانواده کمبضاعت خود و سایر موارد مشابه دانست.
همچنین «ارجاع به حدیثی از امام عسکری ( »)در خصوص تطبیق «زیارت اربعین
که یکی از نشانههای مؤمنان» است با این مراسم ،به کرات در مضامین حضور داشت که
نهایتاً ذیل کارکرد زیارتی بودن پیادهروی اربعین گنجانده شد .شایان ذکر ا ست زائرانی
که به امید زیارت ،قدم در مسییییر پیادهروی گذارده بودند ،عمدتاً از «کسیییب ثواب» به
عنوان غایت سفر خود نام میبردند که در صورت مراجعه به کارکردهای آیینها ،انطباق
کاملی با کارکرد «کسب ثواب و تحصیل آرامش» دارد.
تو جه به « کارکرد فراغتی» این آیین علیرغم « ماه یت غیرتفریحی»اش ،ن یازم ند
تو ضیحی ا ست که مخت صراً بیان می شود .در این خ صوص شاید در نگاه اول احتمال
تناقض داده شود اما تو ضیح این ا ست که یک آیین گرچه از نظر ذاتی و ماهوی برای
تفریح ،تشریع یا تأسیس نشده اما ممکن است جماعتی از دینداران در برههای از زمان
به بخ شی از آن بهعنوان یک برنامه سرگرمکننده نگاه کنند .اما درهر صورت این کارکرد
خدشیهای به ماهیت غیرتفریحی آن وارد نمیکند .در آیین پیادهروی اربعین نیز بهسیبب
مدت زمان طوالنی ،فراغت زائران از نبود مناسیییک ،فقدان آداب و اعمال واجب التنفیذ
مانند اعمال حج و همچنین گروه سیینی شییرکتکنندگان و خاصیییت مسیییر پیادهروی
طوالنی ،تنوع و جذابیت پذیراییها و مواردی از این قبیل نمیتوان انتظار دا شت که این
حرکت از هرگونه کارکرد فراغتی ی و نه تفریحی ی تهی باشد.
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 .2-1-8آماديي مهدوی

در مقوله اصلی این بخش« ،مهدوی بودن وصفی است برای زیارت» .توضیح بیشتر آنکه
فیالمثل اگر یکی از کارکردهای پنهان آیینها را کارکرد «آماده سازی برای آینده» بدانیم،
آیین پیادهروی اربعین دارای این کارکرد میباشییید .به عبارت دیگر و به بیان مضیییامین
مسییتخرج از مصییاحبهها با زائران اربعینی ،قریب به اتفاق همه همنظر بودند که ارتباطی
وثیق میان این آیین حسینی ی ی با همه ویژگیهایی که دارد ی ی و ماجرای ظهور امام زمان
( )برقرار ا ست .م ضامینی چون« :اربعین ،مقدمه ظهور»« ،اربعین ،عامل شنا ساندن امام
حسیییین به جهان» و «اربعین ،نمایی از دوران پس از ظهور» همگی با وضیییوح کامل
حکایت از آن دارند که کارکرد مهدوی این آیین خصوصاً برای زائران یییی از هر قشر و
طبقهای ی اساسی و بااهمیت است.
 .3-1-8اعالن جهاني

این مفهوم که در مقوله ا صلی این بخش گنجانده شده ،مبیّن دو ریزکارکرد دیگر ا ست
که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
 .4-1-8هویتیابي

با عنایت به مفاهیم مسیییتخرج از ادبیات ارتباطات آیینی ،یکی از مهمترین کارکرد های
آشیییکار آیین پیادهروی اربعین ،کارکرد «هویت یابی» آن اسیییت .در اینجا و ذیل مفهوم
اعالن جهانی به این کارکرد پرداخته میشییود .از نظر زائران حسییینی ،مراسییم پیادهروی
اربعین فرصت مناسبی برای شیعیان است که در طول تاریخ خود ی ی به جز موارد معدود ی
همی شه در اقلیت و زیر سلطه اکثریت م سلمان اهل سنت بودهاند .این آیین با جمعیت
انبوه و میلیونیای که گردهم میآورد« ،ر سانهای ا ست برای اعالم موجودیت شیعه» و
فرصتی است استثنایی برای شناساندن این اقلیت همیشه در حا شیه به مردم دنیا .زائران
اربعینی در گفتگوها به م ضامینی همبون «این یک مانور شیعه ا ست» و «آمدیم تا خود
را به جهان معرفی کنیم» ا شاره کردهاند .این م ضامین به رو شنی گویای «غرض هویتی»
آنهاست .همچنین «اعتراض زائران به عدم پوشش رسانههای غربی از مسیر راهپیمایی»،

 188دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي )52پاییز و زمستان 1396

نشان از آن دارد که جهانیشدن این اعالم وجود و «معرفی خود بهوسیله امام حسین ()
به جهانیان» برایشان از اهمیت باالیی برخوردار است.
 .5-1-8مقدمه ظهور

بسیییاری از زائران اربعینی ،این آیین را به سییبب ویژگیهای ممتازی که در زمینههای
چون «تعداد شیییرکتکنندگان»« ،کیفیت پذیرایی ها و ازخود گذشیییتگی ها» و همچنین
«خلوص شیییعیان» داشییته ،پیش مقدمهای برای ظهور میدانند .آنها در سییخنان خود با
توصییییف شیییرایط پس از ظهور و تطبیق ویژگیهای آن با کیفیات موجود در متن این
آیین ،ح ضور خود را در جهت پی شبرد مقا صد الهی و ممهّد ظهور ح ضرت صاحب ()
تفسیر میکنند .نمونهای از موارد متعدد مضمونی صحبت از « شناساندن امام حسین ( )به
جهان برای ت سریع در امر ظهور» میکند .اینگونه موارد با م ستم سک قرار دادن عبارات
و شیییعارهایی مثل« :یا لثارات الحسیییین» یا «اال یا اهل العالم ان جدی الحسیییین قتلوه
عطشانا» که به امام زمان ی هنگام اعالم ظهور ی منسوب است ،اینگونه استدالل میکنند
که اگر قرار ا ست حرکت و دعوت ح ضرت حجت ( )جهانی با شد و اگر ای شان خود
را با جدشییان امام حسییین ( )معرفی میکنند ،پس الجرم جهان باید حضییرت اباعبدا
الحسین را بشناسد و با آن غریبه نباشد چرا که منطقاً معرِّف باید اجلی از معرَّف باشد.
اما کارکردهای آیین پیادهروی اربعین در مقوله مذکور خال صه نمی شود .در این آیین
مذهبی ،کارکردهای دیگری چون تقویت باورها ،آموزش بینن سلی و ا سوه سازی بروز و
ظهور دارد که مصاحبهشوندگان در ضمن گفتگوها کم و بیش به آنها پرداختهاند.
 .2-8کارکردهای آیین پیادهروی اربعین از منظر مروجان

مروجان این آیین نیز در گفتگوها به مواردی از کارکردهای پنهان و آشیییکار آن اشیییاره
کردهاند .در اینجا نیز مانند نظرگاه زائران ،مقوله «اعالم جهانی» پُر رنگ است اما در کنار
آن به مفاهیمی چون «اربعین بهمثابه فرصیییتی برای تأمل و اصیییالح نفس» و همچنین
« ضرورت شکلگیری ارتباطات میانفرهنگی میان ایرانیان و عراقیها» و «ابعاد تأثیرات
سیاسی آیین پیادهروی بر منطقه و جهان» نیز اشاره شده است که میتوان این کارکردها
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را در قالب مقوله « تأثیرات منطقهای و جهانی در کنار معنویت و تعارف بینافرهنگی»
تجمیع نمود .این مقوله همانطور که از اجزایش پیدا ست ،به مجموعهای از کارکردهای
پنهان و آ شکار آیین اربعین از منظر مروجان و مبلغان اربعینی میپردازد .در تو ضیح این
مقوله شیییاید بتوان گفت مهمترین کارکرد این آیین از منظر مروجان ،در سیییطح منطقه
نوعی هشیییدار فرهنگی برای دیگران (عمده کشیییورهای منطقه) باشییید که تا به حال
موجودیت شیعه را جدی نمی گرفتند و حسب تفوق جمعیتی سنی بر شیعه ،نقشی برای
او در معادالت اسالمی یییی عربی منطقه قائل نبودند .این راهپیمایی در نگاه مروجان آن،
بیشترین اعتبار را از سوی حیثیت «جمعیتی»اش برخوردار است .جایی که حکومتهای
عراق و مخصوصاً ایران میتوانند اعالم کنند توانستهاند با درنظرداشتن شرایط نابسامان
و جنگی عراق و منطقه« ،امنیت بیش از  20میلیون زائر» را تأمین کرده و لوازم حضییور
آنها در این مرا سم را فراهم کنند .این مهم به زبان مروجان آیین پیادهروی اربعین و در
مضامین مصاحبهها بهنوعی «عرضاندام ایرانی ییی شیعی» یا «زنگ خطر برای کشورهای
منطقه» تعبیر شده بود.
به عبارت دیگر مروجان با توجه به پشیییتوانه سییییاسیییی و وابسیییتگیهای خود به
حاکم یت ج.ا.ا ،تالش میکنند چنین القاکنند که آیین اربعین ،معانی و کارکردهایی فراتر
از یک هویت یابی صیییرف ،یا داللت های مذهبی و ابراز ارادت های محبان اهلبیت ()
دربردا شته و بی شتر از آنکه شیعیان در آن مهم با شند این دولتها و حکومتها ه ستند
که اهمیت مییابند و از ب ستر اربعین ا ستفاده میکنند تا برای اثبات قدرت خود در منطقه،
«سرمایه انسانی در صحنه خود را به رخ دیگری بکشند» .این بیان ما را به کارکرد آشکار
آیینها یعنی «نقشآفرینی سیییاسییی» نزدیک میکند اما با این مالحظه که در بسییتر آیین
پیادهروی اربعین ،تکتک افراد کاری از پیش نمیبرند بلکه این «توده» مردم ا ست که با
حرکت خود ،پیادهروی اربعین را در محور معانی سییییاسیییی مد نظر قدرتها سیییامان
میدهد .این معنا در گفتگوهای ما با مداحان حامیجریان مقاومت ،نمود داشیییت .به
عنوان مثال یکی از همین مداحان میگفت« :در بسیییتر زیارت اربعین ما در رقابت با
مداحیهای مالباسییم (مداح معروف عراقی) ،توانسییتیم مفاهیم و مضییامین انقالبی را
جایگزین کنیم».
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همچنین م شاهدات میدانی ما و برخی م ضامین ن شان میداد که زیارت اربعین برای
مروجان خود ،مانند مداحان و روحانیون ،مشیییتمل بر «چرخه اقتصیییای اعتباری» نیز
هست .به عبارت دیگر این دسته از مشارکتکنندگان بخشی از اعتبار خود را از شرکت
و ایفای نقش در این آیین بهدست میآورند یا صحیحتر آن است که بگوییم اعتبار سابق
خود را تقویت می کنند .این چرخه ادامه یافته و بعد از سیییفر در مجالس و منابر این
اعتبار را در قالب خاطرههایشییان از پیادهروی اربعین برای حاضییرین یا طرفدارانشییان
نقل میکنند .البته الزم به ذکر اسییت که با توجه به رقابتی که در این زمینه مخصییوصیی ًا
میان مداحان وجود دارد ،حضیییور آنها در مراسیییم و ارائه تولیدات صیییوتی مرتبط با
پیادهروی اربعین ،جهت «عقب نماندن از سیییایر همقطاران» یا «ازدسیییت ندادن میدان
بهو سیله فکرهایی که نمیپ سندند» ،ضروریتر بوده و بی شتر از دوگروه دیگر (زائران و
مجریان) «متأثر از فشار بیرونی» انجام میپذیرد.
 .3-8کارکردهای آیین پیادهروی اربعین از منظر مجریان

آنبه پس از مقوله اصییلی «مقدمه ظهور بودن اربعین» ،بیش از همه برای مجریان ایرانی
این آیین اهمیت داشییت ،بُعد کارکرد «الگوسییازی»ای بود که این مراسییم میتواند برای
مردم در کشور داشته باشد .مجریان ایرانی آیین پیادهروی اربعین ،بسیار خرسند بودند از
اینکه اقدامات اجرایی آنان در این سفر خواهد توان ست عالوه بر تمهید امر فرج ،ضمن
آ شنا کردن ایرانیان با شیوه مخل صانه سازماندهی مردمی فعالیتهای خدماتی شیعیان
عراق« ،الگویی از یک آیین مذهبی مردمی» ارائه و اینگونه مشیییارکت هرچه بیشیییتر
ایرانیها را جلب نمایند.
همچنین مجریان این آیین بر مفهوم «معنویت حاصیل از حضیور در آیین پیادهروی
اربعین» تأکید دا شتند و بروز و ظهور آن محبت عمیق میان اهلبیت ( )و شیعیان موالی
ایشیییان را عامل ارتقای معنوی زائران و در پی آن تعالی اخالقی و معنوی جامعه ایران
میدانستند.
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جمعبندی

این پژوهش مردمن گارا نه به عنوان یکی از اولین تحقی قات م یدانی در زمی نه آیین
پیاده روی اربعین و در پا سخ به سؤال ا صلی ن شان داد که این آیین از منظر چارچوب
مفهومی ارتباطات آیینی ،چه ماهیات ،سییاختارها و کارکردهایی دارد .عالوه بر این طبق
دسییتاوردهای میدانی ثابت شیید که سییه گروه اصییلی زائران ،مروجان و مجریان؛ پیکره
اصلی مشارکتکنندگان این آیین را تشکیل میدهند لذا در تحلیل دادهها تصمیم بر آن شد
که سه رکن ا صلی هر آیین که عبارتند از« :ماهیت ،ساختار و کارکرد» از دید سه گروه
ا صلی دخیل در آیین پیادهروی اربعین یعنی «زائران ،مروجان و مجریان» برر سی شده و
تو ضیح داده شود .به عبارت سادهتر ،ضمن د ستهبندی ن سبتاً جامع و مانعی که با الهام از
سؤال پژوهش و ترکیب آن با نتایج بهدست آمده از دادههای اولیه ،حاصل آمد؛ در مرحله
گزارش پژوهش ،تحلیلها بهصورت نظامیافته و ذیل دستهبندی مذکور تبیین شد.
در ادامه به مهمترین مقولههای مسیییتخرج از مضیییامین دادهها و نتایج تحلیلی این
پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی پرداخته میشود:
الف .ماهیت آیین پیادهروی اربعین از منظر ارتباطات آییني

م ضامین و مقولههای برگرفته از متون م صاحبهها و یاددا شتهای میدانی ،حاکی از آن
است که آیین پیادهروی اربعین در نگاه مشارکتکنندگان آن ،ماهیتی «نمایشی» دارد .این
امر ناشیییی از یکی از خصیییلتهای مهم آیینها میباشییید که در ادبیات حوزه مفهومی
ارتباطات آیینی و ذیل عنوان «کن شی و اجرایی بودن آیینها» به آن پرداخته شده ا ست.
این ماهیت نمای شی اربعین که سه گروه زائران و مجریان و مروجان این آیین بر سر آن
متفق بودند ،از حیث «محتوا» و «مخاطب» مورد مداقه بیشیییتر قرار گرفت که عنصیییر
«محبت اهلبیت» و «بُعد جهانی» به ترتیب بیانگر محتوا و مخاطب آن بود .البته با
بررسییی بیشییتر «مخاطب جهانی» به کشییف کارکردی مرتبط ،یعنی «هویتیابی» برای
شییییع یان موا جه شیییدیم که ریشیییه آن را در تاریخ این اقل یت اسیییالمی و مفهوم
«درحاشیهبودگی» تاریخی آنان دنبال کردیم.
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ب .ساختار آیین پیادهروی اربعین از منظر ارتباطات آییني

خودجوش بودن آیین پیادهروی اربعین در نگاه اول یکی از وجوه متمایز آن میبا شد اما
طبق م ضامین و مقولههایی که از م شاهدات و گفتگوهای دو ستانه با زائران ،مروجان و
به خصوص مدیران این آیین مذهبی انجام گرفت ،چنین برمیآید که:
اوالً ،تفاوت چ شمگیری میان ساختار و سازمان اربعین ایرانیان و اربعین عراقیها
وجود دارد و میزبانی این مراسم توسط عراقیها به دالیل متعدد ،مردمیتر بوده و دولت
عراق در موارد معدودی به یاری زائران و مجریان این آیین آمده اسیییت اما در طرف
مقابل یییی بازهم به دالیل متعدد یییی شاهد یک سازماندهی و حتی تشکیالت عریض و
طویل دولتی و حکومتی هسیییتیم که متولی مدیریت جوانب مختلفی از اجرای مراسیییم
پیادهروی شده است.
ثانیاً ،تحلیل دادهها نشان داد :خالف نتایج بهدستآمده از مطالعات تاریخی و روایی
درخ صوص پی شینه آیین پیادهروی اربعین که آن را یک آیین مردم ساخت میداند؛ نظر
مشیییارکتکنندگان حاکی از یک آیین اولیه با تأکیدات مسیییتقیم از جانب اهلبیت ()
اسیییت .اما با توجه به اثبات این امر که در پیادهروی اربعین با یک آیین ثانویه که برخی
ابعاد آن به صورت پراکنده ،در روایات جایگاه م ستحکمی دارند؛ میتوان انتظار دا شت
فرهنگها و اقوام مختلف هریک به طریقی بر آن تأثیر بگذارند و متناسییب با مقتضیییات
خود ،شکلی محلی از این آیین را ارائه دهند .همچنین این استمرار بلندمدت تاریخی آیین
پیادهروی اربعین خ صو صاً در شکل ایرانی آن ،امروزه تحول یافته و با میزان سازماندهی
باال ،بر پیبیدگیهای ساختاری آن افزوده شده و شکلی نیمهمردمی گرفته است.
ثالثاً ،در خصوص حالت آستانگی ی حسب آنبه مدنظر ترنر بوده ی میتوان گفت به
سیییبب ویژگی هایی که این آیین دارد؛ مانند :طوالنی بودن مدت ،شیییکل مسیییافرتی،
کارکردهای فراغتی و گروههای دو ستانه و ...نمیتوان انتظار دا شت ،م شارکتکنندگان
همه مدت سییفر را در حالت «کامیونیتاس» سییپری کنند ،بلکه واقعیت این اسییت که در
طول م سیر و خ صو صاً هنگام ر سیدن به کربال« ،آناتی» برای زائران پدید میآید که آنان
را از شرایط عادی ( سو سیتاس )7خارج کرده و به و ضعیت رها شدگی (کامیونیتاس)
منتقل میکند.
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ج .کارکردهای آیین پیادهروی اربعین از منظر ارتباطاتآییني

نتایج حاصل از تحلیل دادهها در این بخش نشان داد مهمترین کارکرد این آیین ،کارکرد
«هویتیابی» میباشد .توضیح آنکه در مقولههای استخراجی به وضوح مشاهده شد که
شییییعیان بهمثابه اقلیتی اسیییالمی ،تالش دارند تا با حضیییور در اربعین ،پررنگ کردن و
رسانهای کردن آن؛ «موجودیت» خود را به جهان اعالم کرده و از این رهگذر جهانیان را
با حضرت سیدالشهداء آشنا کنند تا بتوانند گامی مهم در جهت ظهور امام منتظر بردارند
(کارکرد آماده سازی برای آینده) .این نتایج همچنین ن شان داد پی شینه تاریخی شیعیان از
ابتدای شکلگیری تا به امروز ،تأثیر به سزایی در برج سته شدن این کارکرد هویتی دا شته
ا ست .لذا همان گونه که چند سطر باالتر و در تو ضیح ماهیت آیین نیز بیان شد ،یکی از
مطالبی که در خ صوص فهم شیعیان اهمیت دارد این ا ست که آنها اکثر دوران حیات
فرهنگی خود را تحت سلطه یک اکثریت دیگر ا سالمی (اهلت سنن) گذرانده و از لحاظ
سیاسی و اجتماعی غالباً در حاشیه بوده ی بهجز موارد معدود ی و فرصت چندانی برای
عرضاندام یا اعالم وجود در سطح منطقه و جهان پیدا نکردهاند اما اکنون و با عنایت به
تحوالت منطقهای و جهان اسییالم ،ظرفیت پیادهروی اربعین این امکان را در اختیارشییان
قرار داده تا از این محمل اعالم وجود کرده و خود را به جهان بشناسانند.
البته الزم بهذکر ا ست کارکردهای دیگری همبون نقشآفرینی سیا سی ،الگو سازی،
آموزش بین نسیییلی و حتی کارکرد فراغتی از جمله کارکردهای مهم این آیین شییییعی
بهشیییمار می آیند که هرکدام از جمله مفاهیم موردنظر در چارچوب مفهومی ارتباطات
آیینی میباشند.
گفتنی ا ست در دور دوم تحلیلها و پس از تحلیل دادهها و تو ضیح ارکان ماهیت،
ساختار و کارکردهای این آیین شیعی از منظر چارچوب مفهومی ارتباطات آیینی ،تالش
شد تا با ساماندهی و چفت و بست مقولههای اساسی ،مقوله کانونی این پژوهش تدوین
شود .برای این مهم ،سه مقوله اصلی که حکایتی اکثری از مجموع مضامین و مقولهها را
ارائه می دادند ،انتخاب شییید .این سیییه مقوله که ذیل عنوان اقانیم ثالثه قرار میگیرند
عبارتاند از :محبت اهلبیت ،نمایش جهانی و هویت شیعی .گام آخر استخراج مقولهای
اسییت که بتواند این سییه مفهوم کلی را زیر چتر خود بگیرد و به بهترین شییکل ،گویای
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د ستاوردهای ا سا سی این پژوهش با شد .نهایتاً و پس از امتحان مفاهیم مختلف ،عبارت
«نمایشییعاشاشیی ان ادااتکوانکهییاتهیعاشیی جعانرا هان» به عنوان مقوله کانونی
انتخاب شیید که نمایشییی بودن ،توأم بودن با آن محبت عمیق شیییعیان به امام حسییین و
اهلبیت ( ،)مخاطب جهانی این آیین در خ صوص هویتیابی شیعیان را در ر ساترین
شکل خود بیان میکند.
یادداشتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ritual communication
2. ethnography
3. central Category
4. core Category
5. communitas
6. liminality
7. societas

منابع

ی ( )1372دیوید و پژوهش فرهنگی :مردمنگاری در

اسپپپپپپ جیمز و م و دی
جوامع پیچیده .تج ه بو ک دح د  .تهجان :دؤسپپپپپپلپپپپپپه دیقمتقف و تح و قف ج
(پژو ش قه).
بشوج حلن ( )1390تعزیه .تهجان :انتشق اف یانش قه ادقم صقیق (.)
تجنج قنقتقن .اچ ( )1378مفاهیم و كاربردهای جامعهشنننننا ننننی تج ه دح د الی و
قم :دؤسله آد زشز و پژو شز ادقم خ و ز.
دح د عميم بختوق
وینب مج ا يی یبلو ( )1387ارتباطات آیینی :از گفتگوهای روزمره تا جشنننننن های
ر انهای شده .تج ه عبدهللا گو يقن .تهجان :یانش قه ادقم صقیق (.)
سپقمدانق قنز ( )1395راهنمای کدگذاری برای پژوهشنگرا کیفی .تج ه عبدهللا گو يقن.
تهجان :عل ز و ج ز.
لوی اووه ( )1391درآمدی بر تحقیق کیفی .تج ه قی لولز .تهجان :نشج نز.
ن آنت نز پل ( )1390رشت نمادی اجتماع .تج ه عبدهللا گو يقن .تهجان :انتشق اف
یانشکده صداوسو ق.
دوجعقبدي ز اح د و دتت دنژای قظم ( )1387ا تبقطقف آيو ز و قد ف سپپوقسپپز ی ايجان:
.
تز ی انتخقبقف يقسپپپم ه
بج سپپپز وابت دت قبل ن قز ته و سپپپقنه ق
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