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چکیده

مناسک عتاداری عاشورا بستر مهور یک نظام نمتادین قتوی استت

کتته مهتتمتتترین نقتتش را در بتتاز تولی تد هوی تت ش تیعی ،معنابخ تی بتته
حیات شیعیان و تقویت همبستگی میتان منهتا دارد در ایتن میتان،

به نظر متیرستد استتفاده از نمادهتا ستهم بستتایی در تبتادل ستریع و

مان تتتدگارتر پی ت تامهت تتای معن تتتوی و قدس ت تی می ت تان زائ تتتران و ایج تتتاد
همبستگی میان منها داشته است .در مقاله حاضر تالش شتدهاستت

تا با اتشاء به رویشرد تفسیری کلیفورد گیرتت که به خلت معنتا توستط
نمادهت تتا و اهمی ت تت منهت تتا در الگتتتودهی و ایجتتتتاد همبست تتتگی می ت تان
م منتان توجته دارد ،بته تفستیر نمادهتای مناستشی اربعتین و معتتانی

قدسی پرداخته شتود .در ایتن پتژوهش بتا استتفاده از روش توصتیف

عمی و جمعموری اطالعات به وسیله م اهده م ارکتی بر استاس
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«نمونهگیری نظری» به عنوان ابتتار اصتلی و بررستی تصتاویر شتبشه

اجتمتتاعی اینستتتاگرام بتته عنتتوان ابتتتار مشمتتل انجتتام شتتده استتت

خروجتی ایتن میالعتته میتدانی معرفتی و تفستیر اپیتودهتتای معنتتایی

استتت کتته توستتط ابتتژههتتای نمتتادینی نظیتتر پتترچم ،کتیبتته ،پارچتته
نوشته ،بنر ،ستربند ،کولته ،گهتواره ،ضتریح ،پنجته ،پیشتره ،چفیته،
عبتتا ،تربتتت و پارچتته متبتترک در فضتتای مناستتشی پیتادهروی اربعتین

بازنمایی میشوند

کلیدددددواژههددددا :مناس تتتک ع تتتتاداری عاش تتتورا ،ش ت تیعیان ،مناس تتتک،

نمادهای مقدس ،دین مادی

طرح مسئله
ما در جهانی از نمادها زندگی می کنیم و جهانی از نمادها در بین مئا زنئدگی می کننئد.
به عبارتی فهم نماد و کشف و شهود نمادین ،ما را در یک نوع جهان معنئوی قئرار مئیدهئد.
البته نماد وجود نئدارد مگئر بئرای کسئی یئا جمعئی کئه در بعضئی جنبئههئا هئمذات هسئتند.
زبان نمادین عالیترین زبانی است کئه بشئر بئدان دسئت یافتئه اسئت و ز بئان مئذه
و یئئژه مئئذاه
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سئئامی ،سئئمبلیک (نمئئادین) اسئئت .در مئئذه

نیئز بئه

تشئئیع ،مناسئئک عئئزادار ی

عاشورا بستر بروز و ظهور این زبان نمئادین اسئت کئه طئی سئالهئای اخیئر ضئمن گسئتردگی
بیشئتر ،در شئئکل پیئئادهروی اربعئئین نمئئود تئازهای یافتئئه اسئئت .در ایئئن مناسئئک ،اسئئتفاده از
نماده ئئا وجهئئی هو ی ئئتبخش ب ئئرای زائ ئئر اربع ئئین دارن ئئد .وظیفئ ئۀ اص ئئلی انتقئئال پی ئئام می ئئان
مشئئارکت کنندگان و همدنئئین انعکئئاس آن بئئه نئئاظران بیرونئئی ایئئن مناسئئک را نیئئز برعهئئده
دارنئئد؛ چئئرا کئئه نمادهئئا بئئیش از ز بئئان ،قئئدرت انتقئئال دهنئئدگی پیئئام را دارنئئد و از آنجئئا کئئه
حرکت ،عنصر اصلی ایئن مناسئک اسئت؛ ایئن نمادهئا هسئتند کئه میتواننئد در حرکئت (و
نه در سکون) پیام را موجز و سریع منتقل کنند .ضمن اینکه مواجهه زائر با نمادهئا در مسئیر
پی ئادهرو ی ،مواجه ئهای معنئئا دار از ی ئک حئئس عمی ئق مشئئترم عئئاطفی اسئئت کئئه دارای دو
و یژگی میباشد :نخست ،حس برابئری کئه باعئث مئیشئود زائئران آزادانئه و فئار از هئر شئأن و
مقام اجتماعی و فرهنگی و ملیتئی در یئک حئس مشئترم بئا یکئدیگر سئهیم و شئر یک بئوده و

رابطه برقرار کنند و دیگر ،حس اشتیا مقدس و توافق ذهنی زائران با عقیده و معانی نهفتئه
در درون نمادهای بکارگرفته شدهاست .در واقع کاربرد نمادهئا در ایئن آیئین ،افئراد را هئر چئه
بیشتر در پربار بودن و یافتن معنا یار ی میکند و بئه وحئدت احساسئی هئر چئه بیشئتر دعئوت
مینماید .افراد همواره با کسانی که از نظر فکئری و باورهئای اعتقئادی مشئترم هسئتند ،قئادر
به برقرار ی ارتباط و اشتیا به همراهی در خصوص عقیده و باور مشترم میباشند .ترسئیم
ظلئئم رفتئئه بئئر معصئئوم بئهواسئئطه کئئاربرد نمادهئئا و جئئار ی شئئدن اشئئک و غلیئان حئئس انئئدوه و
افسوس از عدم حضور در چنین رو یدادی ،موجبات تشئدید و تجدیئد پیمئان هئر چئه بیشئتر
بر علیه دشمنان و نظام ظلم و جور حا کم بئر عرصئه جامعئه جهئانی شئده و بئر روح وحئدت و
یکپارچی و همبستگی در درون مؤمنان میدمد.
نمادهئئا بئئه زائئئران تجربئئه پیوسئئتهای از امئئر قدسئی مئیدهنئئد .نشئئانههایی از واقعیئت امئئر
قدسئی بئئه واسئئطه تئئأثیراتش در زنئئدگی و دنیئای آنهئئا نمایئئان مئئیشئئود کئئه ایمئئان فئئرد مئئومن را
تقو یئئت مئئیکنئئد .بنئئابراین مسئئئله شئئناخت ابئئژههئئای نمئئادینی کئئئه در فضئئای مناسئئکی
پیادهروی اربعین مورد استفاده قرار میگیرند از این جهئت اهمیئت دارد کئه مئا را بئه معئانی
مقدسی میرسانند که سوژههای مئؤمن ،هئم زنئدگی معنئوی و مئذهبی خئود را بئا آن سئامان
میدهند و هم در پئی بازنمئائی آن و نیئز انتقئالش بئه دیگئران هسئتند .از ایئن جهئت بررسئی
واقعئی از فرهنئئا شئئیعیای دارد کئئه طئئی سئئالهئئای اخیئئر در بسئئتر مناسئئک ز یئئارتی اربعئئین
بئئروز و ظهئئور پیئئدا کئئرده و در حئئال بازتولیئئد اسئئت .فرهنگئئی مشئئترم کئئه ورای ملیئئت زائئئران
عمل کرده و باعث همبستگی میان آنها شدهاست .در ایئن میئان زائئران ایرانئی و عراقئی بئه
واسطه روابط ر یشهدار تاریخی و مشترکات فرهنگی زیاد ،بیش از دیگر زوار شئرکت کننئده،
در فضای مناسکی اربعین به یکدیگرپیوند میخورند.

چارچوب نظری
مفهوم معنا ،ارتباط نزدیکئی بئا مفهئوم نمئاد دارد .معنئا از طریئق نمادهئا منتقئل مئیشئود
کئئه ابزارهئئای حامئئل آن هسئئتند .معنئئا در حقیقئئت ،آن چی ئزی اسئئت کئئه در نظئئام فرهنگ ئی
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این نمادها به عنوان ابژههایی ملموس ،نقئش مهمئی در رسئیدن بئه یئک توصئیف و تحلیئل
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جامعه و در تار و پود روابط اجتماعی تعبیه شده و از این رو ،تحلیل آن نمیتوانئد بئر اسئاس
یئئک علئئم تجر بئئی و در جس ئتوجوی قئئوانین انجئئام گیئئرد ،بلکئئئه بایئئد از طریئئق یئئک علئئم
تفسئ ئیری و در جس ئئتوجوی معن ئئا انج ئئام ش ئئود (گیرتئئز ،1973 ،ص 21ب ئئه نق ئئل از فک ئئوهی،
 .)1386در ایئئن نگئئرش ،اشئئتیا اصئئلی کشئئف معنئئا از خئئالل تجربئئه اسئئت .درم دیئئن بئئا
نظئئم و نسئئق بخشئئیدن بئئه معنئئی میسئئر میشئئود؛ درم نسئئبت و ارتبئئاط دیئئن بئئا ارزشهئئا،
همپای نیازهای رای زندگی و آنده پیکر تجربه را شکل میبخشد ،مناسک است.
از آنجا که مفاهیم ،موجودات و نیروهئای مئذهبی در مفهئوم رایئ آن «حاضئر» نیسئتند،

توسئئط نمادهئئا و اش ئیای مئئذهبی وجئئه جسئئمی و مئئادی بئئدانهئئا داده م ئیشئئود و در نتیجئئه

مؤمنئئان آنه ئئا را از خ ئئالل ایئ ئن فرآینئئئدها «حاض ئئر» کردهان ئئد .ایئ ئن ماهیتهئئای (معن ئئوی) در

اشکال خاصی بئه واقعیئت عئادی تبئدیل مئیشئوند .برخئی از آنهئا بیئانگر اشئکال ظهئور امئر
متعالی در امر اجتماعی و طبیعی هستند .انسانها ،بئه چیزهئایی بئرای صئحبت کئردن بئا
آنها ،تمرکز کردن بر آنها و حتی بدست گرفتن و دستکار ی کردن آنها نیئاز دارنئد .نمادهئا بئه

ما تجربه پیوستهای از امر قدسی و نیز نشانههایی از واقعیت امر قدسی به واسطه تئأثیراتش

در زنئئدگی و دنی ئای مئئا ارائئئه م ئیدهنئئد 1.در واقئئع دیئئن بئئا نو یئئد رسئئتگاری بئئه پیئئروانش بئئرای
فعالیئئت دینئئی ،امیئئد و انگیئئزه بیشئئتر فئئراهم می کنئئد .راه اصئئلی رسئئتگاری بئئه جئئا آوردن
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مناسئ ئئک مق ئئئدس اس ئئئت .مناسئ ئئک از نظ ئئئر گی ئئئرتس ن ئئئوعی جه ئئئش هس ئئئتند .مؤمن ئئئان در

مناسئئک دینئئی بئئه دوران امئئر قدرسئئی جهئئش می کننئئد .بئئه همئئین دلیئئل پئئس از مناسئئک

و بازگشئئت بئئه زنئئدگی عئئادی ،توییئئر می کننئئد و بئئه انسئئانهای متفئئاوتی تبئئدیل میشئئوند؛
مگئر این کئئه آن تجربئئه درسئئت انجئئام نشئئده باشئئد .البتئه پئئس از توییئئر فئئرد ،جهئئان نیئئز توییئئر
کرده است .اکنون جهان ،بخشی از واقعیت گستردهتری است که به طور متقابل بئر دنیئای

درون او تأثیر می گذارند ،آن را اصالح می کند و بئه کمئال میرسئد .مناسئک مجموعئهای از
اعمال خشک و بیروح نیستند ،بلکه از داستانها و روایتهای مقدس طئراوت می گیرنئد

(همان.)98 ،

 .1جبئار رحمئانی ،ترجمئه قسئمتی از کتئا
Religion, London: Routledge

Eller, Jack David (2007) Introducing Anthropology of

روش پژوهش
روششناسی تفسیری بئا تمایزگئذار ی میئان پدیئدههای انسئانی و طبیعئی ،بئر ایئن اصئل
اسئئئتوار اسئ ئئت ک ئئئه موضئئئوع جامعهشناس ئ ئی دی ئ ئن ،بع ئئئد ذهن ئ ئی و معنئ ئئایی ص ئئئورتهای
تجلییافته دین در تار یخ ،جامعه و رفتار انسانهاست .این الگئو ،بئر خئالف الگئوی اثبئاتی
کئئه بئئه منشئئأ دی ئن و کارکردهئئای آن در سئئط کئئالن جامعئئه توجئئه دارد ،بئئه بررس ئی ماهی ئت
نمادهئئئا و اعتقئئئادات دینئ ئی و نقئئئش آنهئئئا در معنابخشئ ئی بئئئه زنئئئدگی فئئئردی و اجتمئئئاعی
مئیپئئردازد .پئژوهش حاضئئر بئئا رو یکئئرد تفسئیری کلیفئئورد گیرتئئز ،از طریئئق بهره گیئری همزمئئان
روش توصئ ئیف مختص ئئر و فرب ئئه ،ض ئئمن مطالعئئئه اب ئئژهه ئئای نم ئئادین در فض ئئای مناس ئئکی
پیادهروی اربعین به تفسیر معانی نهفته در آنها پرداخته است.

گیرتز برای نشان دادن معنادار ی رفتارهای فرهنگئی و برخئوردار ی آنهئا از معنئایی فراتئر از

نگ ئئاه عینئ ئی و جهانش ئئمول ،انسانشئئئناس را ب ئئه روشه ئئا و نگاهه ئئای دقیئ ئقتر و رفت ئئری

فرامیخواند .از این رو ،در یافت دیگری را در بافتی «زمینهای» بیان میکنئد و آن را توصئیف

فربئئه ( )Thick Descriptionدر برابئئر توص ئیف مختصئئر ( )Thin Descriptionم ئینامئئد.
توصئ ئیف مختص ئئر فق ئئط بئئئه مش ئئاهده تجر بئ ئی و ثب ئئت دادهه ئئا ب ئئا رو یک ئئردی مردمنگارانئئئه

میپئردازد ،در حئالیکئه توصئیف فربئه ،هنگئامی پدیئد مئیآیئد کئه انسانشئناس مئیخواهئد

مئیتواننئئد معنئئا را بازنمایاننئئد-1 :بازنمئئایی آ گاهانئئه ( )Conscious Representationو -2

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

«معنای» دادههای تجربی را آشکار کند .گیرتز در پاسخ به چگئونگی کشئف معنئا ،اعتقئاد

کشور به شمار میرود و معنا و مقصود آن روشن است ). (Sherratt, 2006, p.111
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دارد کئئه کئئنش اجتمئئاعی در قالئ

نمادهئئا بیئان شئئدهاسئئت و بایئد دیئد کئئه نمادهئئا چگونئئه

معئئانی را بازنمئئایی م ئیکننئئد (تقئئی زاده داوری .)38 :1395 ،نمادهئئا در واقئئع بئئه دو شئئکل

بازنمئئایی نماده ئای پنهئئان ( ،)Hidden Symbols Representationکئئه در ایئئن پئئژوهش

بازنمئئایی آ گاهانئئه ،مئئورد نظئئر اسئئت .بازنمئئایی آ گاهانئئه ،چنئئان کئئه از نئئام آن پیداسئئت ،از
داللت شئ بر یک مفهوم مشخص و به صورت شفاف حکایت دارد .مانند پئرچم کئه نمئاد
در جمعآور ی اطالعات این پژوهش ،مشاهده مشارکتی به عنوان روش اصلی و بررسئی

تصئئاویر و و یئئدئوهای منتشئئر شئئده در شئئبکه اجتمئئاعی اینسئئتا گرام بئئه عنئئوان روش کمکئئی،

مورد استفاده قرار گرفتئه اسئت .در نحئوه انتخئا

نمونئههئا براسئاس «نمونئهگیئری نظئری»،1

جمئئعآوری دادههئئا بئئرای تولیئئد نظر یئئه بئئودهاسئئت کئئه بئئه موج ئ

آن تحلیئئلگئئر همزمئئان بئئه

جمئئعآوری ،کدگئئذاری و تحلیئئل دادههئئای خئئود مئئیپئئردازد و بئئرای اینکئئه نظر یئئه خئئود را در
حین شکلگیری تکمیل کند ،تصمیم میگیئرد چئه دادههئایی را جمئعآوری و کجاهئا آن را
پیئئدا کنئئد .معیئئار پایئئان گئئرفتن ک ئار نمونئئهگیئئری «اشئئباع نظئئری» اسئئت کئئه در ایئئن مرحلئئه،
دادههئا شئکل تکئئراری پیئدا مئیکنئئد و اطالعئات جدیئئدی را بئه محقئق نمئئیدهنئد (فلیئئک،
.)173 :1387

یافتههای میدانی
مفهوم معنا ،ارتباط نزدیکئی بئا مفهئوم نمئاد دارد .معنئا از طریئق نمادهئا منتقئل مئیشئود

کئئه ابزارهئئای حامئئل آن هسئئتند .معنئئا در حقیقئئت ،آن چی ئزی اسئئت کئئه در نظئئام فرهنگ ئی

جامعه و در تار و پود روابط اجتماعی تعبیه شده و از این رو ،تحلیل آن نمیتوانئد بئر اسئاس

یئئک علئئئم تجر بئئی و در جسئئتوجوی قئئوانین انجئئام شئئود ،بلکئئئه بایئئد از طریئئق یئئک علئئم

تفسیری و در جستوجوی معنا صورت گیرد .در این نگرش ،اشئتیا اصئلی کشئف معنئا

از خالل تجربه است؛ لذا آنده که در ذیل این نوشتار آمئده اسئت نتئای میئدانی حاصئل از

چنین رویکردی پژوهشی است:
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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بعد از اتمام کار نمونهگیری و ثبئت تصئاویر از میئدان اربعئین و نیئز جمئعآوری هدفمنئد

تصئئاویر از فضئئای اینسئئتا گرامی ،نمونئئههئئای بدسئئت آمئئده مئئورد بررسئئی قئئرار گرفتئئه ،تج یئئه

وتحلی ئل شئئدند .ابتئئدا بئئا جسئئتجو در نشئئانههئئای ظئئاهری و بصئئری و سئئپس تعمئئق در ایئئن
نشئئانههئئا ،معئئانی محئئوری بازنمئئایی شئئده توسئئط نمادهئئای مناسئئکی اربعئئین شناسئئایی
شئئدند .ایئئن معئئانی اصئئلی در قالئ

دستهبندی شدهاند:

اپی ودهئئایی ،ذیئئل قئئا هئئای تصئئویری مئئرتبط بئئا آنهئئا،

-1پرچم 

هئئر جامعئئه سئئازمان یافتئئهای دارای عالیئئم و نشئئانههئئای خئئاص خئئود اسئئت :تئئوتمهئئا،
1. Theoretical sampling

علمها ،کتلها ،پرچمها که همیشه بر نوم یا قلهای (باال و نوم دکل ،چادر ،بناها ،بئامهئا و
قصئئرها) جئئای مئئیگیئئرد .پئئرچمهئئا ب ئه ترتی ئ

کلئئی نشئئانه اعئئالن جنئئا و گئئاهی عالمئئت

فرماندهی ،اتحاد و مقاومت است .شمایلسازی هندو نیز همئین مفهئوم را از آن بئه دسئت
مئئیدهئئد :درفئئش پیئئروزی عالمئئت جنئئا اسئئت و بئئه تبئئع آن عالمئئت عملئئی کئئه در دفئئع
نیروهئای شئرور انجئام مئیگیئرد .در چئین باسئئتان پئرچم فقئط عالمئت گئروههئا و ر سئا نبئئوده
بلکئئه نبئئو و فضئئیلت آنهئئا را در بئئر داشئئته اسئئت .حئئرف و عالمئئت پئئرچم و جئئوهر اسئئت.
پرچمی که در بادگیر جایگاه انجمئنهئای خفیئه علئم مئیشئد ،ابئزار بیئدارباش ،جنگجئو یئا
سئالک در عملیئات بئود ،پئئرچمهئا عمئال جانشئئین نیا کئان ر سئای قئدیم ایئئن حجئرههئا بئئود.
گفته میشود که پرچمها جانشین نیسئتند بلکئه نیا کئان را عرضئه مئیکننئد و نماینئده آنئان
هستند .حامل علم و کتل آن را روی سر خود باال مئیرود ،یعنئی بئه نحئوی بئه سئوی آسئمان
بانا برمیدارد و خط وصئلی میئان بئاال و پئایین؛ آسئمان و زمئین بئه وجئود مئیآورد .بئه زعئم
ریشا دو سن ویکتور ،در کتا

مواعظ و ادعیه ناشئناخته :کتل به معنئی بر پئایی و اهتئزاز روح

و نشانه انتقال مسی به ملکوت است .پرچم بئاال مئیرود ،انسئان آن را بئاالی سئر خئود نگئه
میدارد و آن را در حین نگاه به آسئمان در دسئت دارد .پئرچم در اهتئزاز بئر فئراز زمئین ،بئا رمئز
الهی آشنا شدهاست .این نماد حمایت ،همراه با ارزشی میشود که عالمت مشخصئه فئرد
یئئک صئئنف ،یئئک حئئز و غیئئره .پئئرچم نشئئانه مئئرام یئئا ظئئاهر آن کسئئی اسئئت کئئه ز یئئر آن قئئرار
ً
گرفتئئئه اسئئت (شئئوالیه و گر بئئران .)362 :1397 ،پئئرچمهئئا در نبئئرد ،اساسئئئا نشئئئان برپئئئایی و
تشئئکل بئئه شئئمار م ئیرونئئد و تئئا زمئئانی کئئه پئئرچمهئئا در اهتئئزاز بودنئئد ،از ع یمئئت لشئئکر یان
جلوگیری کرده و از فت و پیروز ی نو ید میدهند.
یکی از مهمترین ابژههای نمادین در فضای مناسکی اربعین ،پرچم است .پرچمی کئه
در ذهن شیعیان ،نمادی از مقابله امام حسین

با جبهه باطل است .از پئرچم همئواره در

امور ی که نیاز به حفظ انسجام گروهئی بئوده ،اسئتفاده شئدهاسئت؛ چئرا کئه بئه نئوعی بیئانگر
«هویت گروهی» نیز هست؛ معنای اخیر به ویژه در میان عراقیهئا -بئه واسئطه پررنئا بئودن
هویت عشیرهای و قومی -به شکل بارزتری نمود دارد .از آنجا کئه در میئان اعئرا  ،بئاالرفتن

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

یا دستهای است .پرچم یک ار بئا  ،یئک سئردار ،یئک ریئیس دولئت ،یئک نبئی ،یئک فرقئه،
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پرچم به نشانه عزاداری برای مر یکی از اعضای عشیره هنوز هئم مرسئوم اسئت؛ بنئابراین،
علمئدار سئپاه حسئین
حضئور
باال بردن و حمل کردن پرچم یا علمهای ابالفضل ،نمادی از
ِّ
ِّ
و همدنین نشانه عزاداری برای او است.

در مناسئئک پیئئادهروی اربعئئین ،پرچمهئئای مختلفئئی در طئئول مسئئیر ،سئئردر موک هئئا و
توسط زائران حمل میشود ،این پرچمهئا عئالوهبئر رنئا سئیاه کئه نشئانه عئزاداری اسئت ،بئه
رنئئاهئئای مختلئئف از جملئئه رنئئا سئئئفید و سئئرا هئئم دیئئده مئئیشئئوند .رنئئاهئئا نشئئانه
نمادگرایی کیهانی هستند .اولین خاصیت نمادین رناها در فراگیری و جهانگسئتری آن
اسئئت؛ نئئه فقئئط جهئئانگسئئتری جورافیئئایی بلکئئه در تمئئام سئئطوح ،موجودیئئت و شئئناخت از
جمله کیهان شناسی ،روان شناسی علم باطن و غیره .تفاسیر رنئاهئا ممکئن اسئت توییئر
کنند .م ال سرا ممکن است معانی مختلفی بر حس

موقعیت فرهنگی محل پیدا کنئد.

معهذا رناها همواره و همه جا چون پشتیبان تفکر نمادین باقی میمانند (همان.)914 ،
در سنت اسالمی نمادگریی رنک بسیار غنئی اسئت؛ در ایئن سئنت هئم بئاوری کاهنانئه
در مورد رنا سیطره دارد .رنا سیاه نشان از تیره بختی ،شئومی ،مئاتم و نمئاد اتفئا نئا گوار
به وقوع پیوسته است .سفید ،رنا نور و درخشئش و بئرعکس سئیاه ،عالمتئی سئعد اسئت.
سفید رنا عرفانی و مظهراهلل است و باقیماندهای از آن دورادور سر تمام کسانی که خئدا را
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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شناختهاند ،به شکل هالهای نورانی که مجموع رناها است ،مئیمانئد (شئوالیه و گر بئران،
.)1094 :1397
در مس ئئیر پیئ ئادهروی اربعئئئین ،پ ئئرچمهئئئا بعض ئئا هم ئئراه ب ئئا نوشئئئته یئئئا شئئئمایلی از امئئئام
حسین

 ،ابالفضل العباس

یئا طرحئی از شمشئیر اسئت .شئمایل نگئاری بیشئتر جنبئه

عامیانه دارد و برخاسته از زیباییشناسی ،اساطیر و باورهای عامه اسئت .بئه همئین علئت
در دینداری عراقیها ،که نوع سنتیتری است ،پئرچمهئای حئاوی شئمایل و نقاشئی بیشئتر
نمود دارد و در بین زائئران ایرانئی ،پئرچمهئای حئاوی نوشئته و شئعار ،شئعارهایی بئا مضئمون
انتظار و ظهور امام زمان

 ،پر شمارتر است.

عکس شماره  :1تعداد زیادی پرچم به رناهای مختلئف از جملئه پئرچم رسئمی کشئور
عرا  ،در محل مجموعهای از موک ها برافراشته شده که نماد همبسئتگی و اجتمئاع بئرای

انجئئام عملئئی مشئئترم و مقئئدس ئ عئئزادارای بئئرای امئئام حسئئین

 -اسئئت .در قال ئ

ی ئک

الگوی کهن ،در بنیئاد و اصئل خئود ،نمئادی در جهئت تحئرم بخشئیدن بئه مئردم و گونئهای
صئئف آرایئئی در برابئئر دشئئمن را مئینمایانئئد و بسئی جمعئی در مقابلئئه بئئا بیئدادگری را پئیش
چشم مینهد.
عکئئئس ش ئئئماره  :2ب ئئئه اهت ئئئزاز در آم ئئئدن تعئئئداد ز یئ ئئادی پ ئئئرچم بئئئه رنئ ئئا زرد در مح ئئئل
مجموعهای از موکئ هئا ،نمئادی بئرای بانیئان موکئ هئا و نشئانۀ اعئالم حضئور و موجودیئت
عشیره های عراقی برای می بانی از زائران اربعین است .استفاده از این نوع پئرچمهئای بئ ر
و رنگی ،بین عشیرههای عر

سئا کن ایئران نیئز مشئاهده مئیشئود .ضئمن اینکئه ایئن نئوع از

پئئرچمهئئای متحدالشئئکل و یئئک رنئئا بئئه نئئوعی مسئئیر پیئئادهروی را نیئئز تعیئئین مئئیکننئئد کئئه
بخش عمده آنها را عالوه بر موک دارها ،مسئولین دولتی عرا نص

میکنند.

عکئئس شئئماره :3در ایئئن عکئئس یئئک گئئروه کوچئئک از زنئئان بئئا خئئود پرچمئئی را حمئئل
مئئیکننئئد .ایئئن پئئرچم عالمتئئی اسئئت بئئرای اینکئئه افئئراد گئئروه یک ئدیگر را گئئم نکننئئد و نیئئز
معنئئابخش بئئه حرکئئت و هئئدف گئئروه؛ اینکئئه آنهئئا بئئا هئدف خاصئئی در حئئال پیمئئودن مسئئیر
هسئئتند .شئئعار روی پئئرچم اقتئئدای زائئئران بئئه ابالفضئئل و یئئاری خواسئئتن از او را بازنمئئایی
میکند .از جهتی میتواند نمایانگر این معنا نیز باشد که زائران در پنئاه ایئن پئرچم در حئال
عکئئس شئئماره  :4در ایئئن عکئئس مئئردی جئئوان بئئه تنهئئایی طئئی مسئئیر مئئیکنئئد و پرچمئئی
کوچک با مضمون «لبیئک یااباصئال المهئدی» را حمئل مئیکندکئه بئه معنئای آمئادگی زائئر
برای تئالش در راه ظهئور امئام زمئان

اسئت .ایئن پئرچم ،نمئادی از هدفمنئد بئودن حرکئت

زائر در مسیر پیاده روی اربعین است.
عکس شماره  5و  :6در ایئن عکئسهئا ،پئرچمهئایی بئا بیئر هئای بئ ر و حاشئیهدوزی
شده عراقی دیده میشئود کئه شئمایل امئام حسئین

 ،حضئرت ابالفضئل

و نیئز نقاشئی

یئئک شمشئئیر در کنئئار مضئئمون یامهئئدی در آنهئئا مشئئاهده مئئیشئئود .در عکئئس شئئماره ،5
مضئئمون پئئرچم ،قداسئئت و معصئئومیت امئئام و ابالفضئئل

و نیئئز دلبسئئتگی زائئئر بئئه آنهئئا را

مشاهده میشود و در عکئس شئماره  ،6معنئای امیئد بئه ظهئور مهئدی

بئه عنئوان منئتقم

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

حرکت و طی طریق هستند.
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خون امام حسین

به وسئیله تصئویر شمشئیر روی پئرچم و شئعار یئا مهئدی

 ،بازنمئایی

میشود .ضئمن اینکئه بئ ر بئودن انئدازه پئرچمهئا ،نئوع پارچئه ،رنئا و دوخئت سئنتی و نیئز
شئئمایل نقاشئئی شئئده روی آنهئئا بئئه نئئوعی ویژگئئیهئئای خئئاص فرهنئئا شئئیعیان عراقئئی را
نمایش میدهد.
ترکی ئ

پئئرچم ایئئران و عئئرا ؛ نمئئادی از وحئئدت در عشئئقی مقئئدس :در بررس ئی تصئئاو یر

ثبت شده از میدان اربعین و نیز تصاو یر اینستا گرامی ،ترکی

پرچم عرا و ایران نیز به طئور

قابل توجهی به چشم میخورد که به نوعی نماد تالش بئرای نزدیکئی و پیونئد بیشئتر میئان دو
ملت ،حول محور عشق و ارادت به امام حسین

اسئت .ایئن تئالش البتئه بیشئتر از سئوی

ایرانیان و تی های انقالبی نمود یافته است و وجهی سیاسی دارد؛ م ال در نمونههای بئاال،
در کنار هم گذاشتن پئرچم دو کشئور و بئاال گئرفتن پئرچم مشئترم ایئران و عئرا  ،توسئط زائئر
ایرانی ،نمادی از تالش ایرانیان برای سربلندی هر دو ملت است.
-2کتیبه،پارچهنوشته،بنر 

در فرهنا آیینهئای شئیعی ،بئه پارچئههئای سئیاه و سئفید کئه بئر آنهئا عبئارات و اشئعار
مئئذهبی در عئئزای امئئام حسئئین

نوشئئته شئئده و بئئرای تئئزئین مکئئانهئئای عئئزاداری بئئه کئئار

میرود «کتیبه» میگوینئد .کتیبئههئا ،پارچئه نوشئتههئا و نیئز بنرهئا (بئر نوشئتههئایی از جئنس
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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پالسئئتیک) از دیگئئر ابئئژههئئای نمئئادین فضئئای مناسئئکی اربعئئین محس ئو
ایجاد فضایی مناس

با حال عزادارن امام حسین

مئئیشئئوند کئئه بئئه

کمک میکنئد و مضئامینی مقئدس

و معنوی را بازنمایی میکنند.
در عکسهئای شئماره  ،10،9،8،7بئر روی پارچئههئا و بنرهئا ،شئمائلی از ائمئه
شدهاست که بر روی سر در موک ها و نیئز محئیط داخلئی آنهئا نصئ
آنها پارچههای مشکی مرغو

حئک

شئدهانئد .تعئدادی از

با گلدوزی و حاشیه دوزی و برخی پارچههئای ارزان قیمئت

چئئاپی هسئئتند .زمینئئه مشئئکی پارچئئههئئا ،شئئمایلی بئئا رنئئاهئئای سئئپید ،سئئبز و طالیئئی را در
خود جای دادهاند که به نوعی نورانیت و زیبایی این شمایل مقدس را بازنمئایی مئیکننئد.
ش ئئمایله ئئای دینئ ئی را م ئئیت ئئوان کت ئئا

مقئئئدس عام ئئه تعر یئ ئف ک ئئرد .در جه ئئان س ئئنت و

دورانهای کهن که عموم مردم بیسواد بئودهانئد ،ز بئان تصئویر مهمتئرین و اصئلیتئرین ز بئان
انتقئئال و بیئان نسئئبتا مانئئدگار باورهئئا و معئئانی مئئذهبی بئئودهانئئد .در عکئئس شئئماره  7در کنئئار
شمائل امام علی
دوازده ام ئئام معص ئئوم

ئ در وسط ئ و امئام حسئین و ابالفضئل

ئ در دو طئرف ایشئان ئ اسئامی

نگاش ئئته ش ئئدهاس ئئت کئئئه اعتق ئئاد شئئئیعه ب ئئه همئئئه معص ئئومین و

پیوس ئئتگی آنه ئئا بئئئه یکئئئدیگر را بازنم ئئایی م ئئیکن ئئد .در عک ئئس ش ئئماره  ،8ص ئئحنه رس ئئیدن
حضرت ابالفضل
حسئئین

به کنار علقمه و امتناع از نوشیدن آ

ئ بخاطر یئادآوری تشئنگی امئام

ئ در ابعئئاد ب رگئئی روی بنئئر پالسئئتیکی تصئئویر شئئدهاسئئت .در عکئئس شئئماره 9

بیماری امئام سئجاد

و مراقبئت حضئرت زینئ

از ایشئان در صئحنه عاشئورا ،نشئان داده

شئئدهاسئئت .ایئئن نمونئئه از تصئئویرگریه ئا کئئه معمئئوال روی سئئردر اکثئئر موک ئ هئئا مشئئاهده
میشود ،وقایع مختلف کئربال را بازنمئایی مئیکننئد و ضئمن آن معئانی و مضئامین اخالقئی
مانند شجاعت ،گذشت ،وفاداری و عشق را در ذهن زائران تداعی میکنند.
عکئئس شئئماره  ،11مئئوکبی متعلئئق بئئه یئئک ارگئئان رسئئمی را نشئئان مئئیدهئئد (روی یکئئی از
بنرهئئا ،نئئام ارگئئان مربوطئئه نوشئئته شئئدهاسئئت) کئئه در آن ،عئئالوه بئئر بنرهئئای حئئاوی تصئئاویر
عاشورایی ،تصاویری از شهدای ایرانی مشاهده میشود .شهدایی که شهادتشان با هئدفی
مقئئدس ،در امتئئداد نهضئئت عاشئئورا و اتصئئال بئئه وجئئود مقئئدس امئئام حسئئین

بئئه انجئئام

در عکس شماره  ،12موکبی کوچک و مردمی نشان داده شدهاسئت کئه روی کتیبئههئا،
نام معصومین و مضامینی دعایی خطئا
که باور و توسل خاص بانیان موک

بئه امئام حسئین

و یئارانش نوشئته شئدهاسئت

به این ذوات مقدس را نشان میدهد.

-3سربند 

یکی از ابژههای نمادین مهم در فضای مناسکی اربعین ،سربند است ،سئربندهایی بئه
رنا سبز ،سرا و ز رد کئه معمئوال شئعارهایی نظیئر یاحسئین ،یئا ابالفضئل ،یئازهرا ،لبیئک یئا
مهئئدی ،یئئا ثئئاراهلل ،کلنئئا عباسئئک یئئا زینئ  ،ان الحسئئین یجمعنئئا بئئر آن نوشئئته شئئدهاسئئت.
استفاده از سئربند تاریخدئه طئوالنی دارد کئه البتئه در مئورد جامعئه ایئران بیشئتر تحئت تئأثیر

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

رسیده است.
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دوران جنا تحمیلی و استفاده نمئادین آن توسئط رزمنئدگان اسئت و در فضئای مناسئکی
اربعینی هم بیشتر در بین زائران ایرانی دیده میشود .اسئتفاده از سئربند ،قئدم برداشئتن زائئر
بئئه عن ئوان رزمنئئده اسئئالم و ادامئئه دهنئئده راه امئئام حسئئین

و شئئهدای کئئربال را بازنمئئایی

میکند .رزمندهای کئه بئا پیمئودن مسئیر کئربال آمئادگی خئود را بئرای زمینئهسئازی ظهئور امئام
عصئئر

نشئئان مئئیدهئئد .در عکئئس شئئماره  ،13یئئک زن جئئوان کئئامال محجبئئه بئئا سئئربند

«کلناعباسئئک یازین ئ » مشئئاهده مئئیشئئود ،اسئئتفاده از ایئئن سئئربند و مضئئمون خئئاص آن،
معنای پایبندی به حجا

برای پاسداشت حریم حضرت زین

است .در واقع اسئتفاده

از ایئئن ابئئژه نمئئادین نشئئان مئئیدهئئد کئئه زائئئر -ماننئئد حضئئرت عبئئاس -خئئود را در موقعیئئت
پاسداری و حفاظت از ارزشهای منتس

به بانوی کربال میبیند .در عکس شئماره  14نیئز

مئئردی جئئوان در حئئال بسئئتن سئئربندی مشئئابه بئئرای خئئواهر نوجئئوان خئئود اسئئت .در عکئئس
شئئماره  ،15عبئئارت «ان الحسئئین یجمعنئئا» روی سئئربند ،پیئئام وحئئدت میئئان عاشئئقان امئئام
حسین

را بازنمایی میکند .در واقع زائر بئا انتخئا

امام حسین

چنئین سئربندی ،هئم عشئق خئود بئه

را نشان میدهد و هئم هئدفی متعئالی و هئویتی خئاص از خئود را بئاز نمئایی

مئئیکنئئد .در عکئئس شئئماره  ،16پئئدری بئئرای فرزنئئدش سئئربند مئئیبنئئدد .اسئئتفاده والئئدین از
سربند بئرای فرزنئدان بئه نئوعی ،امیئد بئه اسئتمرار عشئق بئه امئام حسئین
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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در نسئل آینئده را

نشان میدهد که در فضای مناسکی اربعین ،بسیار هم متداول است.
-4کوله 

درفضای مناسکی اربعین ،کولهها هئم حامئل و انتقئال دهنئده معئانی و باورهئای زائئران
هسئئتند و یکئئی دیگئئر از ابئئژههئئای نمئئادین محسئئو

مئئیشئئوند .زائئئران بئئا نصئ

پئئرچمهئئای

کوچک ،تصاویر ،نگارهها ،شمایل ،عبارات و شعارهایی بر روی کولههایشان ،معانی مئورد
نظرشان را ،به سان موارد زیر ،بازگو میکنند.
وحدت دو ملت ایران و عرا حول محور عشق بئه امئام حسئین

کئه بئا چسئباندن دو

پئئرچم کوچ ئک از دو کشئئور بئئر روی کولئئهپشئئتی یئئک روحئئانی بازنمئئایی شئئدهاسئئت (عکئئس
شئئماره  ،)17نو یئئد دادن تئئداوم و اسئئتمرار عشئئق بئئه امئئام حسئئین

در نسئئل آینئئده کئئه بئئا

چس ئئباندن پوس ئئتری از ی ئئک کئئئودم ب ئئا روس ئئری و س ئئربند سئئئبز رن ئئا نم ئئادین ،بازنم ئئایی
شئدهاسئت (عکئس شئماره  ،)18دعئوت بئئه پیمئودن راه امئام حسئین

و حرکئت در مسئئیر

کربال که با نوشته «الطریئق الئی کئربالس» بازنمئایی شئدهاسئت (عکئس شئماره  ،)19احسئاس
وظیفه در مئورد ادای دیئن نسئبت بئه شئهدا و رهبئر؛ شئهدایی کئه طبئق بئاور زائئر بئرای حفئظ
دین و مقدسات الهی ،جان خود را فدا نمودهاند و رهبری که بئار هئدایت ملئت شئیعه را بئه
دوش میکشد و اکنون امکان قدم برداشئتن در مسئیر مقئدس کئربال را نئدارد (عکئس شئماره
در ز یئر بئار ظلئم و ذلئت نئرفتن :در واقئع زائئر بئا نوشئتن

 ،)20تأسی نمئودن بئه امئام حسئین
َ َ َ َّ ّ َّ
الذلة» بر روی کولهپشتی خود ،باور به این شعار امام حسئین
عبارت «هیهات ِّمنا ِّ

و نیئز

بئئاور خئئود و تئئالش بئئرای تئئروی ایئئن معنئئا را بازنمئئایی مئئیکنئئد (عکئئس شئئماره  ،)21امیئئد بئئه

ظهور امام زمان

و تالش در زمینهسازی این ظهور با نوشتن عبارت «تئک تئک قئدمهئایم

را نذر آمدنت میکنم یا صاح

الزمان» (عکس شماره .)22

 -5گهوارهعلیاصغر،ضریحیاصحن،پنجۀفلزی،پیکره 

ابژه های نمادین مورد استفاده در ایئام عئزاداری محئرم ،در فضئای مناسئکی اربعئین هئم
اگر چه کم ،ولی در برخی از موکئ هئا و محئلهئای تجمئع زائئران اربعئین مئورد اسئتفاده قئرار
سئئهم مهمئئی در نزدیئئک شئئدن ذهئئن افئئراد بئئه امئئر قدسئئی ایفئئا مئئیکننئئد .گهئئواره علئئی اصئئور،
معصئئومیت طفئئل شئئش ماهئئه امئئام حسئئین

-کئئه بئئیگنئئاه در کئئارزار کئئربال کشئئته شئئد -را

بازنمایی میکند و مؤمنین معتقئد ،بئا توسئل بئه ایئن وجئود مقئدس ،حاجئات خئود را طلئ
میکنند .در عکس شماره  ،23گهواره حضئرت علئی اصئور بئا پارچئههئای سئبز آذیئن بسئته
شئئدهاسئئت ،تعئئدادی اسئئکناس هئئم در آن دیئئده مئئیشئئود کئئه نئئذر حاجتمنئئدان اسئئت .در
عکس شماره  26هم گهوارهای که با پارچه سئبز آن را پوشئاندهانئد ،در مسئیر زائئران اربعینئی
قرار داده شدهاست که نماد گهواره علی اصور امام حسئین

اسئت .زائئران معمئوال بر یئده

پارچههای سب رنا باریکی که به آن «نیاز» میگویند را به عنوان نمادی از توسئل و حاجئت
خواهی به گهواره میبندنئد و نئذر مئیکننئد و یئا مقئداری پئول نئذری در آن مئیگذارنئد .ایئن

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

میگیرد .این اشیاس بئا ایجئاد فضئایی کئه یئادآوری کننئده صئحنههئایی از عاشئورا هسئتند،
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نوع توسل و حاجت خواهی در مورد ضئری نمئادین امئام حسئین

هئم دیئده مئیشئود .در

تحلیل ایئن واقعیئت مئیتئوان گفئت کئه بئرای معتقئدان بئه یئک مئذه  ،نمادهئا مئیتواننئد
مجرایئئی باشئئند کئئه از خئئالل آنهئئا موجئئودات و نیروهئئای (قدسئئی) عمئئل کننئئد و بئئه عبئئارتی
ویژگی نمادها «انکشاف امر قدسی» است.
در عکئئس شئئماره  ،24ضئئری یئئا صئئحن بئئه عنئئوان نمونئئه دیئئده مئئیشئئود .ایئئن ضئئری
نمادین از آنجا که یادآور ضری واقعی اسئت ،بئرای عامئه مئردم همئان قداسئت را دارد؛ چئرا
که انسانها ،به چیزهایی بئرای صئحبت کئردن بئا آنهئا ،تمرکئز کئردن بئر آنهئا و حتئی بدسئت
گرفتن و لمس کردن آنها نیاز دارند .نمادها به ما تجربه پیوستهای از امئر قدسئی مئیدهنئد و
همدنین نشانههایی از واقعیت امر قدسی بئه واسئطه تئأثیراتش در زنئدگی و دنیئای مئا ارائئه
مئیدهنئئد .در فرهنئئا نمئئادین ،صئئحن اساسئئا بئئه محلئی بسئئتگی کئئه بئئا وس ئیلهای خئئاص
محصئئور شئئده اطئئال م ئیشئئود .باسئئتان شناسئئان در جهئئان سئئلتی ،صئئحنهئئایی دای ئره،
مستطیل و مربع ،متعلق به اعصار پیشا تار یخی و یا متعلق به عصر غالیایی -رومئی کشئف
کردهاند .با این همه صحن به صورت دایره کمیا

بوده ،شاید به این دلیئل کئه دایئره نمئاد

آسئئمان اسئئت .صئئحن نمئئاد حئئد و مئئرز ی مقئئدس و مکئئانی غی ئر مجئئاز بئئرای عمئئوم و غیئئر
سالکان بود (همان.)1296 ،
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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در عکس شماره  ،25پنجه فلزی که یکی از ابژههای نمادین مورد اسئتفاده در دسئتههئا
و هیئتهای سنتی و قدیمی است در مسیر پیادهروی اربعین توسط زائری حمل میشئود.
ایئئن شئئیس نمئئادین کئئه از جئئنس بئئرن و مئئس و گئئاه نیئئز ورشئئو و نقئئره اسئئت عمئئدتا بئئا اذکئئار و
اسامی پن تن یئا نئام حضئرت ابالفضئل
عب ئئا» (حض ئئرت محم ئئد
حسین

تئزئین مئیشئود .پنجئه هئم معنئای «پئن تئن آل

 ،حض ئئرت زه ئئرا

 ،ام ئئام عل ئئی

 ،ام ئئام حس ئئن

و ام ئئام

) را بازنمایی میکند و هم نمئاد دسئتهئای قطئع شئده حضئرت ابالفضئل

در

روز عاشئئورا اسئئت کئئه مئئردم آن را یئئک شئئیس مقئئدس و وسئئیله توسئئل بئئه پئئن تئئن آل عبئئا و
حضئئرت ابالفضئئل

مئئیداننئئد .در واقئئع ،پنجئئه در باورهئئای عامئئه ،نمئئاد قئئدرت اولیئئاس و

معصئئومین انگاشئئته مئئیشئئود .از طرفئئی در فرهنئئا نمئئادین ،اسئئالم پئئن را عئئدد مبئئارم
میداند و برای این عئدد رجحئانی قایئل شئدهاسئت :سئتاره پئن پئر ،پئن حئس ،پئن نمئاز،

خمئئس امئئوال ،آدا

ح ئ  ،انئئواع روزه ،بخئئشهئئای مختلئئف وضئئو ،حاللیئئت روز جمعئئه،

خمس گن و دفینه و غنیمت ،پن نسل در انتقام قبیلهای ،پئن کلیئد قئرآن مجیئد در راز
عرفان و پن انگشت دست فاطمه زهرا

(شوالیه و گربران.)408 :1397 ،

پیکئئره یکئئی دیگئئر از ابئئژههئای نمئئادینی اسئئت کئئه در مسئئیر پیئئادهروی ز یئئارتی اربعئئین در
موک های عراقیها فراوان به چشم میخورد .پیکرههایی که مانند شمایل روی پئرچمهئا،
یادآور امام حسین

و دیگئر شئهدای کئربال یئا زنئان و کودکئان کئاروان اسئرا مئیباشئند .ایئن

پیکرهها به طور م ال شامل :پیکر امئام

و یئارانش (شئکل  ،) 27سئربریده خئونین (شئکل

 ،)28دستهای بریده شده از بازو ،بدنهای بئی سئر و مشئک آ

و جئوی خئون مئیباشئد.

زائران با مشاهده چنین صحنههایی ،با مصائبی که در حادثه کربال برای امام حسئین
اهئئل بیئئت

،

و یئئارانش را داده هئئمذات پنئئداری نمئئوده و بئئر مظلومیئئتشئئان مئئیگرینئئد.

پیکره یکی از نمادهای همذات پنداری است ،همذات شدن انسئان بئا مئادهای زوال پئذیر.
همذات شدن انسان با یئک جامعئه یئا فئردی دیگئر .هئمذات شئدن بئا یئک رو یئداد تئاریخی.
پیکره ،همجنس شدن انسانی بئا تصئویر خئودش اسئت .در هنگئام عرضئه لبئاس در خیئاط
خانهها هم بینندگان خود را در لباسی که پیکره بر تن دارد میبینند .یعنئی پیکئره انعکئاس
خئود آنهاسئئت و یئئا انعکئئاس فئئردی کئئه بئئر آن تمرکئز داشئئتهانئئد و محئئور توجئئه بئئوده و رو یئئدادی

شخصئئیت اسئئت ،مئئیتوانئئد عالمئئت براندازنئئده واقعیئئت بشئئود .لبئئاسهئئا بئئه مئئا تشئئخص و

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

خئئاص بئئر او حئئادب شئئدهاسئئت .ایئئن اسئئطوره هئئمذات پنئئداری اسئئت کئئه بئئه برکئئت وجئئود

تایی ئئد اجتم ئئاعی دادهان ئئد .لب ئئاس ،نش ئئان دهن ئئده تعل ئئق ب ئئه جامع ئئهای مش ئئخص اس ئئت؛
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پیکرهها شکل میگیرد (شوالیه و گربران.)428 :1398 ،
-6چفیهوعبا 

لباس یئک نمئاد بیرونئی از فعالیئت روحئانی و معنئوی اسئت .شئکل مرئئی انسئان درونئی
است .با ایئن همئه نمئاد جامئه ،وقتئی چیئزی جئز یئک لبئاس متحدالشئکل بئدون ارتبئاط بئا

جامعهای خاص که به او قداست میدهد .در سنت اسالمی تعویض آیینئی جامئه ،نشئانه
عبور از جهانی بئه جهئان دیگئر اسئت؛ امئا برخئی از لبئاسهئا توییئر و تحئولی عمیئق را نشئان

میدهند و بار معنئایی خاصئی را دارا هسئتند؛ ماننئد خرقئه یئا عبئا کئه وقتئی بئه کسئی اعطئا
می شود نشانه عبور از عئالم غیئر مئذهبی بئه عئالم مئذهبی اسئت و رفئتن از زمئین ابئراهیم بئه
ملک ئئوت س ئئماوات اس ئئت .در حئ ئ عرف ئئانی ،س ئئالک از دوازده عئ ئالم م ئئیگئئئذرد ،از دوازده
حجا

نور و بدین گونه توییر جامه میدهد .توییر و تعویض جامه ،نمئاد مرحلئهای درونئی

است کئه فئرد بئدان نایئل شئدهاسئت .جامئه روح از بئرای پیشئرو ی ،قئدم بئه قئدم ،تئا اشئراقی
ملکئئوتی اسئئت (همئئان .)520،52 ،بئئه عبئئارتی دیگئئر ،یک ئی از ش ئیوههای متعئئددی کئئه ی ئک
جامع ئه ،ای ئدهها و ارزشهئئای خئئودش و همدن ئین هئئو یتش بئئه م ابئئه ی ئک جامعئئه را تجسئئم
مئئیبخشئئد ،انتخئئا

نئئوع خاصئئی از پوشئئش بئئه و یئئژه بئئرای موقعیتهئئای آیینئئی اسئئت.

استفاده از چفیه ،توسط مردان و عبای عربی توسط زنان غیر عر

را هئم بئه نئوعی مئیتئوان

پوششی نمادگونه تفسیر نمود؛ چرا که هو یت «زائر اربعینئی بئودن» فئرد را بازنمئایی مئیکننئد.
در عکئئس شئئماره  ،29یئئک دختئئر جئئوان و در عکئئس شئئماره  ،30مئئردی میانسئئال کئئه ایرانئئی
هستند ،از عبا و چفیه به عنوان پوششی نمادین برای زیارت اربعین استفاده کردهاند.
-7تربت 

تربت یکی از ابژههای نمادین مهمی است که زائر امئام حسئین

در هنگئام مراجعئت

از کربال به عنئوان سئوغات همئراه خئود مئیبئرد؛ گئویی کئه ایئن تربئت مقئدس نشئانهای بئرای
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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اثبات زائر شدن اوست .اهمیت و مرک یت تقدس امئام حسئین

و سئرزمین کئربال ،یعنئی

جایی که هم فاجعه کربال در آن را داده اسئت و هئم اینکئه بئدن امئام حسئین
در آن دفن شدهاست ،در مقولئه تربئت امئام حسئین

و یئارانش

تجلئی یافتئه اسئت .تربئت بئه نئوعی

تمئئام ایئئن باورهئئا و مکانیسئئمی بئئرای عینئئی سئئازی و ارتبئئاط مئئادی بئئا جهئئان قدسئئی کئئربال و
بستری برای توزیع نمادین مادی این تقدس ،بئه زمئانهئا و مکئانهئایی غیئر از کئربال اسئت.
به همین دلیل تربت به یک امر مناسکی ،در بر داشتن آن از خئام کئربال ،نحئوه نگهئداری،
نحوه کئاربرد و زمینئه هئای کئاربرد آن تبئدیل شئدهاسئت .از ابتئدا تئا انتهئای زنئدگی ،حضئور
تربت را میتوان دید :کام نوزادان را بئا تربئت بئر مئیدارنئد و عئدهای بعئد از مئر هئم ،آن را در
کفن خود میگذارند .تربت برای رفئع رنئ و تئرس از حکئام نیئز کئاربرد دارد .سئجده بئر تربئت

امام حسین

و تسئبی گفئتن بئا دانئههئایی از خئام کئربال ،سئب

پئذیرش نمئاز و نیئایش

مئئیشئئود .در درمئئان بیمئئاریهئئا و مشئئکالت ،بسئئیار مئئوثر اسئئت .همئئه اینهئئا بخئئاطر اهمیئئت
قدسئئی تربئئت اسئئت .تنهئئا خئئا کی کئئه خئئوردنش حئئرام نیسئئت ،تربئئت اسئئت و کئئامال کئئاربرد
دارو یئئی یافتئئه اسئئت .تربئئت هئئم ارز و تئئا حئئدودی برتئئر از حجراالسئئود دانسئئته شئئدهاسئئت و
فرشئئتگان آس ئمانی بئئه حرمئئت تقئئدس آن آ گئئاه هسئئتند (همئئان) .موقعیئئت قدسئئی بسئئیار
خاصی که تربت کربال دارد ،سب

شده تواناییهایی خاصی در رفع موضوعاتی که سئب

ایجاد مسئله معنا هستند ،داشته باشیم .هم بیماریها و هم مشکالت بیرونی مانند فشئار
حکئئام مخئئالف شئئیعی را و در نهایئئت ،تضئئمینی بئئرای کس ئ
است .به همین دلیل آدا
قبر امام

معنو یئئت و بهشئئتی شئئدن

دقیقی وجئود دارد کئه تربئت از فاصئله دقیقئی از خئام پیرامئون

باید برداشته شود و در شرایط خاصئی نگئه داشئته شئود ،بایئد بئا شئرایط خاصئی

به کار برده شود تا موثر باشد .با توجه به مجموعه احادیث پیرامون تقدس امئام حسئین

،

کربال و تربت آنجا ،مناسک زیارت به عنوان یکی از مهمتئرین راهبردهئای اولیئه تشئیع بئرای
گسترش ایمان شیعی و حفظ پیروان و در عین حال ،اعالن مخالفت سیاسی خود با نظئام
حا کم شکل گرفت (رحمانی.)107 :1394 ،
در عکس شماره  31یک جوان عراقی در حئال تقسئیم مقئداری تربئت بئین زائئران ایرانئی
بین سوغاتیهای خود میگذارد.
-8پارچهمتبرک 

زائران مسیر پیادهروی اربعین مانند زوار سایر اما کن مقدس معمئوال پارچئههئای متبئرم
را به عنوان شال ،دستبند یا پیشانی بنئد (عکئس شئماره  )34اسئتفاده مئیکننئد و یئا تکئه
کئئوچکی از آن را بئئه لبئئاس خئئود وصئئل مئئیکننئئد تئئا قداسئئت ایئئن پارچئئه متبئئرم بئئه جسئئم و
جانشان سرایت کند .در فرهنا نمادها ،تبرم به معنی انتقال نیروهای الهی است .تبئرم
کردن در واقع به معنای مقدس کردن است .به وسیله نفس ،مس یا کالم ،به عبارت دیگئر
نزدیئئک ش ئئدن بئئه ول ئئی اهلل کئئئه بئئاالترین شئئکل نیئئروی کیهئئانی اسئئئت .پارچئئه و نئئئخ نمئئاد

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

است و در عکس شماره  32هم یئک زن زائئر دیئده مئیشئود کئه مقئداری تربئت خر یئده و در
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سرنوش ئئت هس ئئتند .آنه ئئا ب ئئرای نشئئان دادن آن چی ئئزی هس ئئتند کئئئه مقئئئدر م ئئیش ئئود و ی ئئا در
سرنوشت دخالت دارد (شوالیه و گربران .)455 :1397 ،متبرم کردن پارچئه و بسئتن آن بئر
بدن بر همین امر حکایت دارد که فرد با اسئتفاده از آن و بئا بهئره از نیئروی مئاورایی بئه دنبئال
سرنوشتی نیکو برای خود است .پارچههئای متبئرم بئرای تئزئین گهئواره علئی اصئور (عکئس
شماره  ،)33علمها و عالمئتهئا هئم اسئتفاده مئیشئود .ایئن پارچئههئای متبئرم معمئوال بئه
رنا سبز هستند .سبز ،رنا سلطنت گیاهان است و سئبزی آن از آ هئای جئانبخش بئه
دست میآید؛ همانگونه کئه غسئل نیئز تمئامی مفهئوم نمئادین خئود را بئه آ

مئدیون اسئت،

سبز بیداری آ های اولیه و بیئداری زنئدگی اسئت (شئوالیه و گر بئران .)1042 :1397 ،سئبز،
رنئئا آ

اسئئت ،همانگونئئه کئئه سئئرا ،رنئئا آتئئش اسئئت و از همئئین جئئا اسئئت کئئه انسئئان

همئواره بئه طئئور غریئزی ارتبئاط ایئئن دو رنئا را مشئئابه چیئزی از جئوهر و هسئئتی خئود دانسئئته
است .سبز ،در ارتباط با صاعقه است .سبز که آرامش بخش ،تازه کننده و آهنگئین اسئت
در بناهایی که نیا کانمان در صحرا و بیابان بر میافراشئتند ،تقئدیس مئیشئد .پئرچم اسئالم
سبز است و سبز برای مسلمانان نشانه سالم و سالمت و نماد تمام ثئروتهئا اعئم از مئادی و
معنوی است .عبای رسول اهلل سبز بود ،فاطمه دخئتش و دامئادش علئی و دو فرزنئدش امئام
حسن و امام حسین
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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در هنگام خطر زیر عبای ایشئان پنئاه مئیگرفتنئد و از ایئن رو اسئت

که آن را خئامس آل عبئا مئیخواننئد .ایئن چهئار تئن در عئین حئال چهئار سئتونی هسئتند کئه
حضئئرت محمئئد

بئئر بئئاالی ایئئئن سئئتونه ئئا مسئئجد خئئود را بن ئئا کئئرده اسئئت و در شئئ

بادیهنشینان پس از گذاشتن نماز شام ،داستان شگفت خضر ،آن سبز مرد را نقل مئیکنئد.
خضر موالی مسافران است .او مظهئر مشئیت الهئی اسئت .خصوصئیات شئگفت آور سئبز،
چنین بئه ذهئن متبئادر مئیکنئد کئه ایئن رنئا ،رازی را پنهئان دارد .رازی کئه نمئاد شئناختی
عمیئئق و نهئئانی از اشئئیاس و مقئئدرات اسئئت .ز بئئان نمادهئئا کئئه هئئم زنئئده اسئئت و هئئم عرفئئانی،
ز بئئان سئئبز خوانئئده شئئدهاسئئت؛ سئئبز خصوصئئیتی غر یئ
قضا و قدر است (همان).

و پیدیئئده دارد .سئئبز تصئئویر رفئئا،

نتیجه
زائران در فضای مناسکی اربعین بئه درون امئر قدسئی جهئش می کننئد؛ بئه همئین دلیئل
پئئس از مناسئئک و بازگشئئت بئئه زنئئدگی عبئئادی ،توییئئر می کننئئد و بئئه انسئئانهای متفئئاوتی
تبدیل میشوند ،مگر این که تجربه پیادهروی اربعین آنها درست انجئام نشئده باشئد .البتئه
پس از توییر فرد ،جهان نیز توییر کرده است .اکنئون جهئان بخشئی از واقعیئت گسئتردهتری
است که به طور متقابل بر دنیای درون زائر تأثیر می گذارد ،آن را اصئالح می کنئد و بئه کمئال
میرس ئئاند .در واقئئئع فض ئئای مناس ئئکی اربع ئئین ،مجموع ئئهای از اعم ئئال خشئ ئک و ب ئئیروح
نیسئئت ،حتئئی رن ئ در چنئئین فضئئای معنئئوی و قدرسئئی ،ناخوشئئایند نیسئئت و نبایئئد از آن
گریخئئت .زائئئر بئئه ایئئن درم میرسئئد کئئه چگونئئه درد و رن ئ جسئئمی ،حئئس گم گشئئتگی و
نا کامی دنیوی را به شادکامی ،حس راهیافتگی و کامیئابی تبئدیل کنئد و حتئی بئه اسئتقبال
نامالیمات برود .در چنین شرایطی در ذهن زائر ،هر آندئه کئه پئیش از ایئن میتوانسئت ز یئان
رسئئاند ،اکنئئون معنئئایی حمایئئت کننئئده و سئئازنده م ئییابئئد .فضئئای مناسئئکی اربع ئین ،بئئه
واس ئئطه نمادهئئئا ،از داسئئئتانها و روایته ئئای مقئئئدرس کئئئارزار عاش ئئورا طئئئراوت مئئئیگیئئئرد؛
روای ئتهئئایی کئئه مئئدام تکثی ئر م ئییابئئد و تجربئئه قدس ئی زائئئران نی ئز بئئه آن اف ئ وده م ئیشئئود؛ از
اینروست که هر کس یئک بئار چنئین فضئای معنئوی را تجربئه کئرده باشئد ،مشئتاقانه در پئی
اف وده میشود .اعتقادات دینی و مناسک با یکدیگر در تعامل دائمئی هسئتند و دیئن در هئر
شکل آن ،بخشی از کوششئی اسئت کئه صئرف نگهئداری و غنئای گنجیئه معئانی میشئود،
نکته مهم اما این است که معانی میتواننئد در دل نمادهئا ذخیئره شئوند .اساسئا پیئادهرو ی
ز یارتی اربعین ،حرکتی نمادین است که در دل آن معانی مختلفی هم در بعد عینی اربعئین
و اب ئئژهه ئئا و هئئئم در بع ئئد ب ئئاطنی اربعئ ئین و س ئئوژههئ ئا وج ئئود دارد .عام ئئه شئ ئیعیان ،بیش ئئترین
مشارکتشان و حتی برای عده اندکی از آنها ،تنها مشارکت آیینیشئان در مناسئک عئزادار ی
ام ئئام حسئ ئین

اس ئئت .در واق ئئع ،درم عام ئئه شئ ئیعیان از مقدساتش ئئان از خ ئئالل مناس ئئک

عزادار ی عاشورا -چه در ایام محرم و چه درفضای پیئادهرو ی اربعئین  -و بئه واسئطه عئواملی

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

تکرار آن بر خواهد آمد و به همئین دلیئل اسئت کئه سئال بئه سئال بئر جمعیئت زائئران اربعینئی
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از جمله نمادهای مقئدس ،بئه درون زنئدگی آنهئا تسئری پیئدا مئیکنئد؛ یعنئی عامئه شئیعیان
وقتی میخواهند خئدا را بفهمنئد یئا امئر قدسئیشئان را تجربئه کننئد بهتئرین جئایی کئه در آن
ای ئن مفئئاهیم را تجربئئه م ئیکننئئد ،آیئئینهایشئئان اسئئت .مئئا بئئدون تجربئئه آیین ئی امئئر قدس ئی و
شئئناخت نمادهئئای مر بئئوط ب ئئه آن ،نمئئیت ئئوانیم درم درسئئتی از آن داش ئئته باشئئیم .بررسئ ئی
اطالعئئات جمئئعآور ی شئئده نشئئان م ئیدهئئد کئئه مهمتئئرین ابئئژههئئای نمئئادینی کئئه در فضئئای
مناسئئکی اربع ئین مئئورد اسئئتفاده قئئرار م ئیگیرنئئد شئئامل پئئرچم ،کتیبئئه ،پارچئئه نوشئئته ،بنئئر،
سئئربند ،کولئئه پشئئتی ،گهئئواره عل ئی اصئئور ،ضئئر ی نمئئادین امئئام حس ئین

 ،پنج ئۀ فلئئزی،

پیکره ،تربئت و پارچئه متبئرم اسئت .بئه کئار بئردن هئر کئدام از ایئن ابئژههئای نمئادین ،معئانی
مقدس خاصی را بازنمایی میکنند که در ذهن سوژهها زنئده هسئتند و مئدام در تجربئههئای
قدسی نو آنها دوباره برساخت مئیشئوند .بنئابراین اگرچئه ایئن نمادهئا بئه لحئا بازنمئایی از
معانی مقدس ،نو به نو در حال توییر هستند اما ذهئن مئا را در یئک مسئیر مشئخص و خئاص
هدایت میکنند که تا حدی قابل توصیف و تفسیر است.
در اسئئتفاده از پئئرچم ،کتیبئئه ،پارچئئه نوشئئته ،بنئئر مهمتئئرین معئئانی بازنمئئایی شئئده شئامل
ای ئن مئئوارد اسئئت -1 :اقامئئه عئئزای حس ئینی  -2ابئئراز ارادت ،توسئئل و اقتئئدا نمئئودن زائئئران بئئه

سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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امئئام

 ،علمئئدارکربال و سئئایر شئئهدا  -3در پنئئاه امئئر قدسئی بئئودن  -4نئئاظر و شئئاهد دانسئئتن

امام

و ادامئه داشئتن راه آنهئا -5اعئالم حضئور

و شئهدای کئربال و بئاور بئه بر پئا بئودن مکتئ

عشیره ،قوم و ملیتهای مختلف در حرکتی مقدس -6سربلندی و سئرافراز ی زائئر اربعینئی
 -7ط ئی طری ئق زائئئران بئئا ی ئک هئئدف محئئور ی مشئئترم  -8اعئئالم آمئئادگی بئئرای ظهئئور امئئام
زمان

.

کتیبئه هئئا و پارچئئه نوشئتههئئا نیئز معئانی مشئئابه را بئئاز نمئایی مئیکننئئد کئه بیشئئتر در قالئ
شمایل نگار ی و تصویرگری است .از طریئق ایئن ابئژههئای نمئادین ،وقئایع مختلئف کئربال در
کنئئار معئئانی و مضئئامین اخالقئئی ماننئئد شئئجاعت ،گذشئئئت ،وفئئادار ی و عشئئئق بازنمئئایی
میشود که توجه سوژههای زائر را به خود جل

میکنند.

بئئر رو ی برخ ئی از بنرهئئا ،در کنئئار تصئئاو یر عاشئئورایی ،نئئام معصئئومین ،مضئئامین دعئئایی
خطا

به امام حسین

و ذوات مقدس و نیئز تصئاو یری از شئهدای جنئا ایئران و عئرا و

شهدای مدافع حرم نیز مشاهده میشود .استفاده از تصئاو یر شئهدا در موکئ هئا بیئانگر ایئن
معنئا اسئت کئه ایئن شئهدا ،بئا هئدفی مقئدس ،در امتئداد نهضئت عاشئورا و اتصئال بئه وجئود
مقدس امام حسین

به شهادت رسیدهاند.

در بررس ئی نمونئئههئئای مر بئئوط بئئه سئئربند و کولئئه ،کئئه از ابئئژههئئای نمئئادین مهئئم در فضئئای
مناسکی اربعین هستند ،غالبا چنین معانیای بازنمایی شدهاند-1 :قدم برداشئتن زائئر بئه
عنئئوان رزمنئئده اسئئالم و ادامئئه دهنئئده راه امئئام حسئین
حجئئا
حس ئین

بئئرای پاسداشئئت حئئر یم حضئئرت ز ینئئ

 -3پیئئام وحئئدت میئئان عاشئئقان امئئام

 -4امی ئد بئئه اسئئتمرار عشئئق بئئه امئئام حس ئین

پیمودن راه امئام حسئین

و شئئهدای کئئربال  -2پئئایبنئئدی بئئه
در نسئئل آینئئده  -5دعئئوت بئئه

و حرکئت در مسئیر کئربال  -6احسئاس وظیفئه در مئورد ادای دیئن

نسبت به شهدا و رهبر؛ شهدایی که طبق باور زائر بئرای حفئظ دیئن و مقدسئات الهئی ،جئان
خود را فدا نمودهاند و رهبری که بار هدایت ملت شیعه را بئه دوش مئیکشئد و اکنئون امکئان
قدم برداشتن در مسیر مقدس کئربال را نئدارد  -7تأسئی نمئودن بئه امئام حسئین
ظلئئم و ذلئئت نئئرفتن  -8امیئد بئئه ظهئئور امئئام زمئئان

در ز یئر بئار

و تئئالش در زمینئئهسئئاز ی ایئن ظهئئور .در

واقئئع ،سئئربند و کولئئهپشئئتی حئئامالن پیئام زائئئر و معنئئابخش بئه حرکئئت او در مسئیر پیئادهرو ی
هستند .زائر با استفاده از این اشیاس نمادین ،حرکت خود را بئرای تحقئق هئدفی متعئالی بئه
م ئیکنندکئئه ای ئن موضئئوع تحئئت تئئأثیر حافظئئه تئئار یخی آنهئئا در دوران دفئئاع مقئئدس و تشئئبیه
کردن صحنۀ پیادهرو ی اربعین به یک جبهئه مقئدس اسئت کئه نشئانه گئرایش هو یت گرایانئه
این دسته از زائران اسئت .در واقئع زائئر بئا انتخئا
حسین

چنئین سئربندی ،هئم عشئق خئود بئه امئام

را نشان میدهد و هم هدفی متعالی و هو یتی خاص از خئود را بازنمئایی مئیکنئد

کئئه در مئئورد اسئئتفاده از نوشئئتههئئا و شئئعارهای رو ی کولئئهپشئئتیهئئا و پیکسئئلهئئا هئئم صئئد
میکند.
اسئئتفاده از اش ئیائی ماننئئد گهئئواره عل ئی اصئئور ،ضئئر ی  ،پنجئئه فلئئزی ،پیکئئره در فضئئای
مناسکی محرم و اربعین ،معانی خاصی را بازنمایی میکنند از جمله-1 :معصومیت طفئل
شئئش ماهئئه امئئام حسئین

کئئه بئیگنئئاه در کئئارزار کئئربال کشئئته شئئد2 ،ئئ بر یئده شئئدن دسئئتان

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

شاهدان معرفی میکند .در بین زائران اربعینی ،ایرانیها بئیش از دیگئران از سئربند اسئتفاده
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حضئرت ابالفضئئل

در روز عاشئورا؛ هنگئئامی کئئه بئرای پرکئئردن مشئک آ

و سئیرا

کئئردن

کودکئئان بئئا سئئئپاه دشئئمن در افتئئاد -3 ،قئئئدرت و قداسئئت پئئن تئئن آل عبئئا -4معنو یئئت و
قداسئئت ضئئر ی امئئام حس ئین

-6مظلومیئئت امئئام حسئئین

 ،شئئهدای کئئربال و زنئئان و

کودکانی که به اسارت دشمن در آمدند.
در واقع نمادها ،با تأثیراتی که بر افراد و گروهها میگذارند آنها را به سئمت کئنش خاصئی
متمایل میکنند؛ م ال ابئژههئای نمئادینی ماننئد :گهئواره علئی اصئور ،ضئر ی و پنجئۀ فلئزی و
پیکرهها با تأثیر بصری بر مشاهده گران و ایجئاد فضئایی کئه یئادآور ی کننئده صئحنههئایی از
عاشورا هستند ،سهم مهمی در نزدیک شدن ذهن افئراد بئه واقعئه عاشئورا ،درم مصئائ

آن

و آمادگی بئرای اجئرای مناسئک عئزادار ی و نیئز حاجئت خئواهی ایفئا مئیکننئد .در واقئع بئرای
شیعیان ،این نمادها ،مجار یای هستند کئه از خئالل آنهئا ،موجئودات و نیروهئای «قدسئی»
عمل میکنند؛ چرا که و یژگی نمادهئا« ،انکشئاف امئر قدسئی» اسئت .در ایئن میئان ابئژههئای
نمادینی مانند تربئت و پارچئه متبئرم بئه نئوعی ،معنئای شئفاس یئافتن و قئدرت تصئرف الهئی
امام معصوم و ویژگی مقدس خام کربال را بازنمئایی مئیکننئد .در ارتبئاط بئا نمئادین بئودن
استفاده از عبا و چفیه در فضای پیادهروی اربعین میتئوان اینگونئه تحلیئل نمئود؛ بسئیار ی
از زنان ایرانی که شاید در حالت روزمره و زمان عادی زنئدگی خئود ،چئادر یئا عبئا نمئیپوشئند
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در ایئن مسئیر از عبئئا -کئئه چئئادر مخصئئوص عراقئیهاسئت -اسئئتفاده مئیکننئئد کئئه بئهخئئودی
خود ،به یکدست شدن زائران -سوای ملیتی که به آن تعلق دارند -و ایجاد حئس نزدیکئی و
همبستگی میان زائران ایرانئی و عراقئی کمئک مئیکنئد .درمئورد اسئتفاده مئردان از چفیئه هئم
ایئئن موضئئوع بئئه نئئوعی مصئئدا دارد ،ضئئمن اینکئئه معنئئای رزمنئئده بئئودن زائئئر اربعینئئی را
بازنمئئایی م ئیکنئئد؛ مفهئئومی کئئه یادگئئار و می ئراب دوران دفئئاع مقئئدس ایران ئیهئئا محس ئو
م ئیشئئود و از طئئرف دیگئئر نمئئاد مسجداالقصئئی و در حمایئئت از مئئردم مظلئئوم فلس ئطین در
تضاد با صهیونیست و اشوالگران فلسئطین اسئت .بئه عبئارتی فضئای مناسئکی اربعئین بئا
ارائ ئئه الگ ئئوی رفت ئئار ی خ ئئاص ب ئئرای زائ ئئران -ک ئئه پوش ئئش را نیئ ئز ش ئئامل مئ ئیش ئئود -موجئ ئ
یکپارچگی و انسجام آنها میشود.
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