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 ايرانی تشيع در جمعی وجدان و عزاداری مناسک
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 پرداخت ه لهئمس  اين هب کمتر معموالً ايران، در دين اجتماعی طالعاتم ةحوز در چکيده:
 بازتولی د و تولی د هايیسازوکار چه طريق از دينی اجتماع جمعی وجدان که است شده
 مس ئله اين طرح به توانمی نمادين و اجتماعیشناسی ساننا رويکردهای به بنا شود.می

 وجدان بازتولید در را اصلی نقش که دينی مناسک ترينیعموم و ترينممه که پرداخت
 نهاي ت در یقدس  ام ر و دين که است معتقد دورکیم است. کدام ،دارد انیشیع جمعی
 را خودش ،نمادها اين طريق از جامعه است. قدسم نمادهای در جامعه بازنمايی همان
 اي ن ط ی در کند.می بازتولید افراد برای هاآن همراه اعتقادی نظام و مذهبی مناسک در

 آگ اهی ف رد و ش ودم ی بازتولید و تولید فعاالنه طورهب منانؤم جمعی وجدان مناسک
 و ردآومی دست هب دينی، مناسک در موجود مذهبی ذهنیت خالل از را خودش جمعی
  کند.می درونی فرد در را خودش ه،جامع طريق اين از

 هایحوزه در را بسیاری هایداده سو اين به صفويه ةدور از غربی نويسانرنامهسف
 ب رای توج ه م ورد مسائل از يکی اند.کرده فراهم ايران دينی ةجامع و فرهنگ مختلف
 اي ن اس ت. ب وده تشیع مذهب ويژههب و ايرانی مذهب و دين ايران، در مسیحی ناظران
 جمع ی مناس ک ت رينمرکزی و ترينعمومی محرم، عزاداری که ستاآن بیانگر هاداده
 م ذهبی جمع ی عواط ف و احساس ات اوج ب ه آن در ش یعی ةجامع  که است شیعیان
 ت ريناص لی و ت رينمه م مح رم مناس ک کیمی،دور رويکردی به بنا رسد.می خودش
 و تولی د آن در ايران ی ش یعیان جمع ی آگ اهی و جمعی وجدان که است دينی منسک
 و شودمی ايجاد افراد در مناسک اين طی در نیز منانؤم مذهبی ذهنیت شود.می بازتولید
 ب ه و دوش م ی بازتولید اشاجتماعی هويت و جامعه با فرد پیوند ذهنیت، اين خالل از

 بیش تر یاقت دار با را خودش جامعه ديگر، سوی از و ؛کندمی پیدا عمومی ظهور نوعی
 ت ريناص لی ع زاداری مناس ک که است شده بسب هااين ةهم .سازدمی درونی فرد در

   باشد. ايرانی شیعیان جمعی وجدان تداوم و انتقال محمل
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 مقدمه

 ام ام شهادت باالخص و )ع(حسن امام صلح و )ع(علی امام شهادت از پس تشیع تاريخ
 کن ار در ب ودگیحاش یه آن ويژگ ی ت رينمهم که گذراند سر از ديگری سیر )ع(حسین
 اکثريت از خودی يتهوّ تمايز برای مستمری تالش سبب همین به است. تسنن اکثريت
 و کالم ی مس ائل و باورها از مذهب اين وجوه ةهم در تالش اين ؛کرد دنبال را ديگری
 م ذهب، اي ن در خ ا  وج وه بر کیدأت شود.می شامل را ...و منسکی امور تا اعتقادی
 در ،)ع(حس ین ام ام شهادت هاست.تالش اين از يکی محرم عزاداری مناسک باالخص
 ذه ن در تاريخی، ةحادث اين اما است، بوده )ع(ائمه ساير سرنوشت به شبیه قضیه کلیت
 ت اريخ ساس یا فص ل حقیق ت در» و ياف ت ت اريخی ام ر يک از فراتر جايگاهی تشیع
 از بس یاری می ان در امروز تا هم سبب همین به (.38  ،8360 )توال، «شد گریشیعی
 ش مار به يتهوّ ابراز اصلی عناصر از يکی آمريکا مثل کشوری در حتی شیعه هایگروه
 راي   چن دان تشیع تاريخ آغاز در تمايزيابی اين (.8361 العمار، و 8361 )تکیم، آيدمی
 و ق ومی و جغرافی ايی تن وع به بنا را خودش خا  مناسک تدري  به تشیع بلکه ؛نبود

 دينی، مناسک باب در اصلی ةنکت (.8362 )گیب، کرد ايجاد زمان گذر در و اشفرهنگی
 اي ن در اس ت. آن ان دينی هایتجربه و منانؤم فرهنگی و اجتماعی حیات با هاآن ةرابط
 پرداخت ه من انؤم فرهنگ ی و جتم اعیا حی ات با محرم عزاداری مناسک ةرابط به مقاله
 آنک ه س بب به منان،ؤم برای مناسک در حضور از ناشی دينی ةتجرب لهئمس شد. خواهند
 ب ا پ ژوهش ةح وز در را بس یار یيه ادشواری است، فردی و درونی امری دينی ةتجرب
 رفتاره ای و ه اک نش ب ر مبتن ی فرهنگ ی و اجتم اعی فضای که آنجا از اما دارد. خود
 ترپ ذيرمش اهده رفتارهای مجموعه اين بررسی با لذا ؛است منانؤم فرهنگی و اعیاجتم
 و اجتم اعی ام ر ب ا دين ی مناس ک ةرابط  خوبی به توانمی دينی، هایتجربه به نسبت
 از يک ی مناس ک، مطالع ات رويکرده ای عم ده ب ه توج ه ب ا رد.بررس ی ک  فرهنگی
 اس ت جامع ه آن افراد برای فرهنگ و جامعه بازتولید و تولید مناسک، مهم کارکردهای

(Cf. Segal, 1998). ه ر که دارند کیدأت موضوع اين بر نیز حوزه اين پردازاننظريه عموم 
 در هم ه زا ب یش مس ئله اي ن کنن د،م ی بازتولی د خاصی مناسک در را خودش جامعه
 دورک یم ب اره اي ن در .(8363 ،يسم ور رك.) ش ودمی انجام عمومی و جمعی مناسک
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 تس نّ و ک رده بیان را مذهبی امر و اجتماعی امر ارتباط که است پردازینظريه ترينممه
 بن ا (8363 دورک یم،) او نظ ری س نت بر همه از بیش نمادين و اجتماعیشناسی انسان
 دورکیم روشی لحاظ از پرداخت. خواهیم نآ هب مقاله اين نظری بخش در که است شده
 ن اظران عم ل در ه اآن که است کرده کیدأت گیلن و اسپنسر توصیفات به کارش اين در

 م ذهب و دين ،بیگانه و خارجی فرد يک عنوان به اندکرده تالش که اندبوده ایخارجی
   کنند. تحلیل و توصیف ابتدائی ةجامع در را

 ،دين ی حیات ابتدائی صور کتاب در دورکیم کار در مضمرشناسی روش به توجه با
 از فرهن گ و جامع ه آن بررس ی فرهنگ ی، ه ر ش ناخت ب رای مناسب هایراه از يکی
 ه اس فرنامه در هم ه از ب یش ازان دچشم اين تاريخی ةحوز در است. بیگانه اندازچشم
 د.ردا ط والنی بس ایسابقه ايرانی فرهنگ به بیگانگان اندازچشم است. کرده پیدا تجلی
 به سفرنامه و تاريخ غالب در ه،بیگان چشم اين روم و يونان و ايران هایمواجهه زمان از

 شاهد سو اين به صفويه عصر از اينکه به توجه با است. پرداخته ايرانی فرهنگ توصیف
 و تحلیل ی و ایس فرنامه آث ار انتش ار و اي ران در خارجی ان و غربیان حضور گسترش
 عتش ی مذهب بعد به عصر اين از ديگر طرف از و هستیم، ايرانیان باب در هاآن تاريخی
 اي ران در خ ارجی ن اظران کن د،م ی پی دا ايرانی ةجامع و فرهنگ در بیشتری عمومیت
 توص یفات در ان د.کرده تحلیل و توصیف را ايرانی جامعه و فرهنگ مختلف هایبخش
 يک ی ايرانیان، دين بارة در شود( رجوع منابع بخش در هاآن فهرست )به هاسفرنامه اين
 در ش ده س بب چندی داليل است. ریاعزاد مناسک شده،توصیف مهم دينی مناسک از
 موقعی ت دلی ل ب ه س و ي ک از ش ود، کی دأت ه اس فرنامه ه ایداده بر بیشتر مقاله اين

 ش گفتی و ايران ی موض وع با که ایفاصله و تفاوت و ايران در بیگانه چشم هرمنوتیکی
 نس بتاً ه ایگ زارش ان دتوانس ته ،است داشته هاآن برای محرم مناسک مثل موضوعاتی
 شناس یروش س نتی پ ارادايم ب ا ک ه گذارند ارمغان به ما برای ناسکم اين از را جالبی
 رويک رد ب ه بن ا ديگ ر س وی از اس ت. متناس ب غريب ه( ديگری ة)مطالع شناسیانسان

 عموم اً ک ه اس ترالیايی قباي ل در مس توتمی ب ه مرب وط ه ایداده تحلی ل در دورکیمی
 یاه توص یف ک ه رس دم ی نظ ر ب ه ان د،داش ته کی دأت لنگی و اسپنسر هایبرگزارش
 ک ربال گفتم ان و مناسک اين دورکیمی تحلیل برای بااليی بسیار قابلیت نويسانسفرنامه
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 طوالنی دلیل به کاراين برای .دارند جمعی وجدان و اجتماعی امر با آن ةرابط و ايران در
 چ ارچوب ذک ر از پس .شودمی یخوددار اينجا در هاآن مجدد ذکر از توصیفات، بودن
 ذکر شايان پرداخت. خواهیم هانآ تحلیل به ایسفرنامه هایداده به ارجاع با مقاله نظری
 از و اس ت نويس انس فرنامه مش ترك ه ایداده عموم اً اس تناد، مورد یهاداده که است
 مک رر ه ایده یارجاع از دلیل همین به است. نشده استفاده استثنائی و خا  هایداده

 استفاده مورد هاسفرنامه آن از يکی به ارجاع با بیشتر الزم هایداده و شود،می خودداری
  گرفت. خواهند قرار

 دين اجتماعی مطالعات و دورکيم .2

 تیس نّ در علم یشناس ی جامعه گ ذارانپاي ه و بزرگ متفکران از يکی عنوان به دورکیم
 و «اجتم اعی واقعی ت» جمل ه از ف اهیمیم تبیین بر او تالشو  يافت پرورش فرانسوی

 گراي یجم ع و ف رد ب ر جامع ه تق دم و اجتم اعی عل ل مبن ای بر امور تبیین بر کیدأت
 انج ام .(8383 نز،دگی  و 8311 زر،ت )ري بخش ید خاصی جايگاه او به اششناختیروش
 ابت دائی ص ور کت اب در جامع ه و فرهن گ و دي ن باب در شناختیانسان هایپژوهش
 آث ار ب ر دين، شناختیمردم مطالعات» که است شده سبب (8363 دورکیم،) ينید حیات
 موض وع ب ه توج ه با نوشتار اين در (.861  ،8363 ،)موريس «ندوش متمرکز دورکیم
  شد. خواهد پرداخته مناسک در جمعی وجدان و دين ةرابط به دورکیم رويکرد مقاله،

 دو در را دي ن اصلی وجه دين، باب در قبلی نظريات نقد با کتابش اين در دورکیم
 س پهر دو نامق دس و مقدس» ،کندمی بیان )ناسوت( نامقدس و )الهوت( مقدس مفهوم
 هستند. تقابل در و يافته تمايز هم از شدت به که سپهرهايی هستند، واقعیت و هستی از
 ،8363 )دورک یم، «هس تند نی ز يکديگر با ارتباط در تشد به هستی از سپهر دو اين اما
 االذه انیب ین ام ری ت ردقیق عبارت به يا ذهنی و اعتباری امری تقدس اين اما .(11 
 اله وتی بش ری اذه ان در ه اآن ک ه س تا آن ب رای الهوتی موجودات وجود» .است

 چن ین ديگر تا بدهیم دست از هاآن به را باورمان ما است کافی .اندشده تصور ]مقدس[
 رويک رد در (.118-112ص ص ،8363 دورک یم،) «رون دب ب ین از همیشه برای و نباشد
 ک ه آنج ا از لذا است. افراد اجتماعی و گروهی زندگی از ناشی ،قدسی خصلت دورکیم
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 ب ه نوس ان و تغییر اين است، تغییر و تناوب و نوسان دارای گروهی و اجتماعی زندگی
 و مق دس ام ور و ادي ان ديگر عبارت به کند.می سرايت نیز قدسی و الهوتی امر ةحیط
 (.111  ،8363 دورک یم،) هس تند وابس ته «اجتم اعی حیات هایبم و زير» به الهوتی
 اف زايش ش دت به مناسک در باالخص افراد، بودن جمع مواقع در الهوتی احساس اين
 خ ود «شدت اعالی حد به» احساس اين شودیم سبب مناسک در افراد اجتماع يابد.می
 .(118  ،8363 دورکیم،) برسد

 و باورها بنیادی عناصر دسته دو به را دين دارد، الهوتی امر از که درکی با دورکیم
 از مختلف ی ه ایمجموع ه دينی هر در (.83  ،8363 )دورکیم، کندمی تقسیم مناسک
 مرات ب سلس له و هاآن نظم که باشد داشته وجود تواندمی پرستشی هاینظام و مناسک
 نظ م اي ن که ستا اين در مهم ةنکت و دهدمی تشکیل ار دين نهايی یبندصورت ،هاآن
 وابس ته اجتم اعی حی ات آهنگ هایبم و زير به و باشدمی متغیر بلکه ،نیست ثابتی امر
 در ت وانمی را اشاصلی تز دين، به او رويکرد و دين از دورکیم نهايی تعريف در است.
 از نم ادينی هایجلوه نهايی، لتحلی در دينی مناسک و باورها که کرد خالصه هلئمس اين

   اند.اجتماعی واقعیت

 دين در اجتماعی امر نمادين بازنمايی .1

 اجتم اعی اعال حد به امری دين» :داندمی اجتماعی امر را دين ایريشه واقعیت دورکیم
 دورک یم،) «جمع ی ه ایواقعی ت بی انگر و اندجمعی تصوراتی دينی، تصورات و است
 دل و ت رينافت اده پ ا پ یش حتی قعی،او هایجنبه ةهم ازتابانندهب يند» ،(83  ،8363
 ،8363 دورک یم،) «دي د ت وانمی دين در را واقعی جامعه چیز همه هاست.آن آزارترين
 و ش دهدستکاری صورت هب اديان در جامعه بازنمايی اين دورکیم نظر از البته .(263 
 س بب ب ه بازنم ايی اين البته که س.ملمو و مستقیم طور هب نه ،گیردمی صورت نمادين
 ب ین در دينی ةانديش توزيع نه» دارد: را خودش تنوع اجتماعی، فضاهای و هاگروه تنوع
 دين ی. باوره ای ب ه ک ردن عم ل ةشیو نه و است يکسان هاآن به معتقد مردم هایتوده
 ه ایهش یو ب ه دين ی مناس ک و باوره ا احوال، و اوضاع و هاطمحی افراد، نوع به بسته
 وج ه مه م ةنکت .(1  ،8363 دورکیم،) «شوندمی اعمال و احساس متفاوتی و مختلف
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 نماده ای صورت هب هم و است نمادين خودش هم قدسی، امر است. دينی امور نمادين
 ام ر ،مختلف صور به نمادين، نظام يک عنوان به مذهبی نظام کند.می پیدا تجلی مختلف
 ه م نمادها اين منانؤم نظر از که کنندمی بازنمايی را معهجا تر،دقیق عبارت به يا یقدس
   .(860  ،8363 دورکیم،) دارند قدسی باز

 نماده ای و ت وتم ب ا ش انرابطه افراد که است نظر اين بر توتم تحلیل در دورکیم
 بلک ه ؛نیس ت آن تق دس و توتمی اصل به نسبت احترام و ترس از ناشی صرفاً توتمی،
 حیات سرچشمه توتم هم سبب همین به .است میان در هم اخالقی مالزا و وظیفه نوعی
 ي ک از مق دس نماده ای دورکیم، منظر از مبنا اين بر شود.می محسوب جامعه اخالقی
 را جامع ه و جه ان اي ن در ف رد موقعیت و جهان شناسی،کیهان نوع يک ةواسط هب سو
 ،ن دردا اخالق ی حی ات ب ا که پیوندی ةواسط هب ديگر سوی از و کنندمی تفسیر و تبیین
 نماده ای ب ر که کیدیأت با دورکیم .کنندمی تعیین را جهان و جامعه خود، با افراد ةرابط
 در نماده ا اي ن دائمی حضور و توزيع که است معتقد دارد، هاآن کارکردهای و مقدس
 ل ذا .(323  ،8363 دورکیم،) شودمی اجتماعی حیات و امرجمعی تداوم سبب جامعه
 و تص اوير اين که شودمی سبب جامعه، در مذهبی تصاوير و نمادها سرايت و سترشگ

 ش وند. ب دل نیز آن نماد به ناگزير دارند، قرار زندگی ةصحن مرکزی کانون در که نمادها
 در اجتم اع، احساس جمعی غلیان آن در شدهاحساس عواطف نمادها، و تصاوير اين با
 ،آن ب ا روزه ه ر پیون دی در ف رد و ش ود ه دارینگ و زن ده دايم طور به مناسک طی

 دورکیم،) بدهد تداوم خويشتن در را آن ندارد، وجود جمعی مناسک که زمانی باالخص
 از برخاس ته نمادها، اين به نسبت افراد دينی هاینگرش و هاتلقی البته (.320  ،8363
 ب ه دورکیم هایديشهان تشريح در عموماً .است جامعه در هاآن موقعیت و اجتماعی علل
 ه اآن ک ارکرد و هستند جامعه بازنمای صرفاً دينی نمادهای که شودمی اشاره لهئمس اين
 در اص لی ةنکت  م اا اس ت. دي ن قال ب در و نم ادين وج ه در اجتم اعی حیات تداوم

 او نظ ر از ک ه گف ت ت وانمی دينی نمادهای و دين به دورکیم رويکرد در که اينجاست
 بازنم ای آنک ه بر عالوه نمادها اين دارند. هم بازتابانندگی خصلت نوعی دينی نمادهای
 ه ر ب رای نم ادين ه ایعالم ت دارند. مشارکت نیز آن ساختن در اند،اجتماعی حیات
 ت رع ادی قالبی در را اجتماعی وحدت که است هماهنگی و تجمع کانون نوعی گروهی
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 آسان ایشیوه فقط نمادين عالمات» که پذيرفت بايد اما کنند.می محسوس همگان برای
 ض من در نمادين عالمت نیست، ،دارد خود از جامعه که احساسی کردن ترروشن برای
 «س تا آن س ازنده عناص ر از يکی خودش و دارد دخالت احساس اين خود ساختن در
 روزم ره حی ات ب ه ه اآن تس ری و دين ی ه اینمادپردازی .(388  ،8363 دورکیم،)

 س اختن، ب رای دارن د، ض رورت جامع ه يافتن آگاهی خود برای آنکه بر هعالو اجتماع
 هستند. ضروری نیز آن مداوم ةارائ و تداوم

 ک ه هس تند ایاجتم اعی ه ایبرساخته مذهبی، نمادين نظام و نمادها آنکه خالصه
 ب ر مبتن ی ه ااين ةهم کنند.می دخالت اجتماع ساختن در بعدی مراحل در نیز خودشان
 نمادين یهانظام و دينی نمادهای است. نآ هب وابسته و اجتماعی حیات آهنگ مب و زير
 اجتم اعی حی ات در ه اآن نق ش و اجتم اعی بستر بارة در جز دورکیم منظر از مذهبی
 نیستند. درك و فهم مورد

 مناسک و دين .1

 :دهستن دين ةدهندتشکیل که دارند وجود بنیادی عنصر دو دين، از میکیورد تعريف در
 باوره ا از ص رف ایمجموع ه به دين تقلیل اينکه بر کیدأت با دورکیم مناسک. و باورها
 مج رای را آن و کن دم ی اشاره دينی حیات در مناسک اهمیت به است، نادرست کاری
 انمن ؤم ب رای دين ی حی ات پیام دهای ب روز و دينی ايمان کسب و دينی ةتجرب اصلی
 فق ط ک ه اس ت ش ده تک راری م نظم اعمال موعهمج مناسک يا عبادی کیش» داند.می

 نیس ت، کن دم ی پی دا بیرون ی ترجمان هاآن راه از ايمان که عالئم از متشکل دستگاهی
 ب ه دوره و ايج اد ه اآن طريق از دينی احساس و ايمان که است وسايلی مجموعه بلکه
 مناس ک ب ه مربوط مباحث در دورکیم (.216  ،8363 دورکیم،) «دشومی تکرار دوره
 و دارد کی دأت ه اآن مبن ای بر پردازی نظريه و مشترك و جمعی مناسک بر همه از بیش
 کند.نمی اشاره منفرد و یفرد مناسک به چندان
 همین بر و دارد کلیدی اهمیت دورکیم ةنظري کلیت در مناسک از جمعی تعبیر اين
 مناس ک ط ی در د.کن می بیان را جمعی مناسک اخالقی و اجتماعی کارکردهای وا مبنا
 ک ه اخالق ی هنجاره ای و کن دم ی بازتولی د ف رد رد را دخ و جامعه که است مذهبی



 دکتر ابراهيم فياض و جبار رحمانی201

 ديگ ر عب ارت ب ه شوند.می درونی فزاينده قدرتی با فرد در دارند، اجتماعی خاستگاهی
 شود.می تقويت و ايجاد فرد در جمعی مناسک طی در جمعی وجدان و اخالقی وجدان
 و ش وندم ی نزدي ک هم به کنند،می پیدا پیوند هم با مناسکی تشريفات همین طی افراد
 از اف راد جمعی آگاهی محتوای کل در .شودمی بیشتر يکديگر با شانصمیمیت و ارتباط
 از مناس ک ط ی در اف راد کن د.م ی تغیی ر يا ،شودمی ساخته مناسک در حضور رهگذر
 جمع ی آگ اهی و ع یجم وج دان و جمعی حیات جهان به روزمره، فردگرايانه حیات
 بازتولی د خود در را جامعه به نسبت شانوظیفه و موقعیت و کنندمی پیدا مجدد پیوندی
 را آن ب ا مالزم اخالقی اقتدار و اجتماعی همبستگی عمالً مناسک لذا کنند.می تقويت و

 (.283  ،همان) بخشدمی تولید باز و تداوم
 «عب ادی ذهنی ت» دورکیم آنچه يا نمناؤم مذهبی ذهنیت که ستا اين در مهم ةنکت
 وج دان مناس ک د.ش وم ی ايج اد مناسک خالل از نامد،می (203  ،8363 دورکیم،)

 از بس تری در را اجتم اع به او وابستگی و گذشته به فرد ةرابط و اجتماع و فرد اخالقی
 مناس ک، مخاط ب ترينمهم کند.می ايجاد مذهبی ذهنیت از بستری در و مناسکی ايمان
 ه ايیآن شود،می برانگیخته فرد درون در مناسک طی در که تصوراتی است. افراد درون
 دورک یم،) هس تند ض روری من انؤم «اخالق ی حی ات نیک وی کارکرد برای» که هستند
 ب ا پیون دش و اشروحی ه تقوي ت و ق وا تجديد با را فرد مناسک لذا (.206  ،8363
 مناس ک چ ه هر منظر اين در گردانند.می باز اجتماعی حیات به بیشتر ینیروي با جامعه،
 نظ ر دم ور کارکرده ای انج ام و من انؤم ب ر شاثیرگ ذاریأت باشد، ترمهم و ترعمومی
 مناس ک مختل ف، ادي ان در که کرد توجه بايد منظر اين از شد. خواهد بیشتر دورکیمی
 ةنکت  ام ا ؛دارن د ایچندگانه هایکارکرد هستند، دين آن در که متنوعی فردی و جمعی
 ک ه دين ی مناس ک از يک ی معم والً اجتم اع، و م ذهب ه ر در که اينجاست در اصلی

 نقش بیشترين دارد، مناسکی و اعتقادی نظام در خاصی مرکزيت و گستردگی عمومیت،
 آگ اهی و جمع ی وج دان دورک یم، تعبی ر به و اجتماعی هويت بازتولید در را سهم و

 مناس ک از ي ک ک دام ک ه دي د بايد مناسک اين تشناخ برای لذا دارد. منانؤم جمعی
 بیرون ی تبلورهای و داشته اعتقادی و منسکی مرکزيت مذهبی، ةجامع افراد برای مذهبی
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 ؛نیست دورکیم نظريات بسط به نیازی اين از بیش است. چگونه جامعه در مرکزيت اين
   پرداخت. خواهیم هاسفرنامه هایداده تحلیل به لذا

  جمعی وجدان و عزاداری مناسک ةابطر باب در ایسفرنامه هایداده تحليل .1

 مح رم مناس ک و رمض ان مناسک که ستا آن بیانگر خارجی نويسانسفرنامه توصیفات
 انج ام درگی ر م ردم بیش تر مناسکی ايام اين در هستند. جمعی مذهبی مناسک ترينمهم
 ع زاداری م داوم ط ور به را ...ممحر اول دهه مدت اين تمام ايرانیان،» شوند.می مناسک
 به و ياد ...)ع( حسین زندگی انگیزغم پايان از عظیم، عمومی تظاهرات ضمن و کنندمی
 اس ت اي ن در اص لی ةنکت اما .(12  ،8368 ،)دالواله «کنندمی سوگواری مناسبت اين
 نظ ر از» اس ت: محرم عزاداری مناسک جامعه عمومی مناسک تريناصلی و ترينمهم که
 اي ام (.61  ،8383 ،)بلوش ر «است عزاداری روزهای همین ايام ترينبرجسته هارانیاي

 پی ران ت ا کوچ ک طف ل از گیرد،می بر در را جامعه تمام نآ به مربوط مناسک و محرم
 ه ایماه ايام در ساالنه طور هب مناسک اين دارند. مشارکت آن در همه و همه سالخورده
 و فرهنگ ی و اجتم اعی فض ای اي ام اي ن در و ش ودم ی برگ زار صفر و محرم مذهبی
 در مردم ةکلی حضور گیرد.می قرار آن ثیرأت تحت کامالً مردم زندگی سیاسی و اقتصادی
 منف ی و مثب ت مناسک مختلف صور ةواسط هب مناسک در مشارکت و مناسکی ايام اين
 و ش ادی مج الس و ري ش تراشیدن جنگ، گناه، جمله از اموری از خودداری شامل که

 انج ام ...و روض ه مج الس در ش رکت س یاه، لباس پوشیدن قبیل از اموری به پرداختن
 اي ران س اکنین تمام شودمی وارد عزاداری ماه يعنی الحرام محرم ماه که وقتی» گیرد.می
 (082  ،8383 ،)ويل س «ش وندمی ملبس سیاه لباس به آنجا فقرای حتی ذکوراً، و اناثاً
 جمل ه از مناس کی نماده ای و رودم ی ف رو خاصی مناسکی التح در شیعی ةجامع و
 م ذهبی متعدد مجالس گیرند.برمی در را جامعه سرتاسر ...و هاپرچم و هابیرق و هاعلم
 خ ود ب ه را م ردم ةروزان  ه ایفعالی ت از اعظم ی بخ ش ...و تعزي ه و روضه از اعم

 را مناس ک اي ن در حض ور از رف تن طف ره امک ان سادگی به کسی دهند.می اختصا 
 و م ردم دارن د. ایگس ترده و فع ال حض ور مناس ک اي ن در نی ز کودکان حتی ندارد.
 ه م نماده ا اي ن ش وند.م ی مناس ک اين به مربوط نمادهای از سرشار شهری فضاهای
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 )در نتراش یده ري ش و مش کی لباس بودن عزادار ةنشان دلیل به که است هايیآدم شامل
 ش هر قن اطم ةهم  در متع ددی عزاداری مجالس محرم ايام ةنشان به هم و دارند مردان(
 ه ایعل م و روشن و چراغانی هاگذرگاه و هامیدان مدت اين تمام در» شود:می برگزار
 گ اه چن د ه ر ک ه اندگذاشته هايیصندلی گذرها سر در است. افراشته جا همه در سیاه
 ةهم  گويد.می شدگانکشته بتمصی و منقبت در سخنانی و نشیندمی آن روی بر ماليی
 در ان دک رده ت ن ب ر ]سیاه[ کبود جامه سوگواری عنوان به که حالی در محالت ساکنان
 کلی دی قن اطم ةهم (.822  ،8363 ،)کارری «نشینندمی آنان مرثیه و وعظ کرسی پای
 برگ زاری اص لی مح ل شهر اصلی بازار و مهم هایمیدان اصلی، هایتقاطع از اعم شهر
 خاص ی مراسم خود برای ایمنطقه و ایمحله هر نیز هاآن بر عالوه هستند. مناسک اين
 در اس ت، بس ته مردم روی به ايام ساير در که شاهزادگان هایخانه حتی کند.می برگزار
 ،)کمپف ر ش ودم ی تعزي ه و روض ه مجل س و ع زاداری مراسم برگزاری محل ايام اين
 رودم ی فرو عمیقی و عمومی منسکی فضای در شیعی شهری ةجامع نهايت در .(8382
 دخی ل خ ود در را فرودس ت و فرادس ت ین،يپا و باال از اعم جامعه هایبخش ةهم که
 جام ة ک س هم ه است مملکت در سراسری و عمومی عزای که روزها اين در»،کندمی
 (.031  ،8386 )پوالك، «کندبرمی در سیاه

 اي ام اي ن ع اطفی و احساس ی فضای ،تاس مشهور يساننوسفرنامه عموم در آنچه
 اي ام اي ن در رود.فروم ی خاصی احساسی و عاطفی وضعیت در جامعه است. مناسکی
 «زم ین مش رق مذهبی پنهان هیجان» .(12  ،8368 ،واله)دال «عظیم عمومی هراتتظا»
 و خلس ه حال ت» و (886  ،8381 )جکس ن، «مذهبی هیجان و شور» و (8383 )بل،
 اي ن ةهم  گی رد.برم ی در را جامع ه و م ردم سرتاس ر ،(81  ،8383 ،)بلوشر «جذبه
 نظ ر از جتم اعا و س تا آن جمع ی وج ه در مردم احساسات تشديد بیانگر اهتوصیف
 دس ت هب  اشدورکیم ی تعبی ر به را «خويشتن از حادتری احساس» ايام اين در عاطفی
 باالخص و هاخارجی امنیت ،تاريخی یهاداده به بنا ايام اين در سبب همین به ،آوردمی
 و ع اطفی تش ديد اي ن .اس ت افت ادهمی خطر به بیشتر شدند،می دانسته کافر که کسانی
 عب ارت ب ه گیرد.می صورت ماتم و رن  و اندوه از فضايی در مردم و اجتماع احساسی
 و حزن احساس ةواسط هب محرم ايام در مردم مذهبی جذبه و خلسه و هیجان ةهم ديگر
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 ش دت ب ه م ردم اذه ان شود.می ايجاد گیرد،می فرا را جامعه سرتاسر که مقدسی اندوه
 اي ن .(0232 ،)ماس ه شودمی شیعیان سوم امام بارمصیبت و «انگیزغم سرگذشت» درگیر
 مناس کی ص ور ةواس ط هب  آن، از ناش ی مذهبی هیجان و شور و خلسه و مقدس اندوه
 لب اس مث ل انگی زحزن رفتارهای سو يک از شود.می تشديد و ايجاد جامعه در مختلفی
 ه ایزمین ه زاری و گري ه مج الس گسترش و شادمانه رفتارهای از خودداری و مشکی
 ةالزم  ديگ ر س وی از و کن دم ی ايج اد جهان ةگیناناندوه و بارغم ةتجرب برای را الزم
 هب  من انؤم م ذهبی خويشتن اجتماعی ابراز و آن در مشارکت و مناسک اين در حضور
 زاری و گري ه» مح رم ايام در (8386 ،)پوالك است، میسر اندوه و غم هاینشانه ةاسطو
 ان دوه و ح زن اي ن (.61  ،8383 )بلوش ر، «اس ت روزه ايی چنین لوازم از ايران در

 اجتماع در همیشه شود.می ابراز و تولید جمعی فضاهای در و جمعی صورت به همیشه
 ال زام ةواسط هب اجتماعی جهان شوند.می ديده وشیدهپ سیاه هایجمع و اندوهگین مردم
 ه ایبايس ته از ک ه خواه دم ی اعض ايش ةهم  از مح رم مناسکی ايام از ناشی مذهبی
 جامع ه در ..(.و گ ره سیاه، )لباس آن هاینشانه و اندوه و حزن حالت جمله از مناسکی
 مردم جهان زيست درآنق محرم مناسکی فضای ايام اين در کنند.می عمل نآ هب و پیروی
 در ش رکت و آن به معطوف نیز کودکان هایفعالیت حتی که دهدمی قرار ثیرأت تحت را
   شود.می عزاداری مراسم برگزاری يا آن

 و ان دوه اين اوج به يکباره به جامعه محرم ايام شروع با که است اين در مهم ةنکت
 اي ام اين در شیعیان اجتماع د.شونمی خارج آن از هم يکباره به و رسدنمی مقدس حزن
 اي ن ک ه دهندمی انجام را خاصی مناسکی هایفعالیت تدري  به و کمکم محرم شروع با

 به پرداختن و بارمصیبت وجوه لحاظ از را اوجی به رو رسی هاآن محتواهای و هافعالیت
 در محرم اول از که هاتعزيه (.821-822صص ،8311 ،)بروگش کنندمی طی قضیه اصل
 دارن د خود هایبرنامه در که مراتبی سلسله طةواس هب شوندمی شروع شهر قناطم عموم
 ب ه را عاش ورا ةص حن ت رينمه م ده م روز که اندشده هدايت سمت اين به نهايت در

 منص ه به مردم میان در را اندوه و غم اجتماعی یاهاحساس نهايی اوج و بکشند تصوير
 جامع ه ع اطفی و احساس ی جري ان اين نهايی ةنقط محرم دهم روز لذا برسانند. ظهور
  گیرد.می انجام روز اين در نیز عاطفی یاهابراز شديدترين که است
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 هب  ع زاداران م ذهبی ةخلس  و هیج ان و احساس ات گیریاوج تدريجی رسی اين
 ب ه بیش تر محرم آغازين ايام کند.می پیدا را خودش خا  مراتب سلسله نمادها ةواسط
 و ه اروض ه پردازن د.م ی آن از قبل شهید هایشخصیت و عاشورا ظهر ةحادث مقدمات
 روز ام ا اس ت، )ع(حس ین امام اصحاب به معطوف عمدتاً محرم دهم از قبل تا هاتعزيه
 یاه مراس م در س تا آن از ناش ی مق دس احساسات و مناسک اين اوج ةنقط که دهم
 نه ايی نم اد )ع(حسین امام ديگر ارتعب به است. شده نمادين )ع(حسین امام به مربوط
 یاه مراس م در حت ی است. منانؤم اجتماع مقدس اندوه و حزن اين مرکزی و اصلی و
 آن ب ه مرب وط ح واد  و )ع(حس ین ام ام ن ام يعن ی نم اد اي ن نی ز دهم روز از قبل

 چ ون» ک ه ط وری ب ه است داده اختصا  خود به را اهاحساس و عواطف شديدترين
 و نال ه صدای يک تماشاچیان جمعیت آن از فوراً شود،می برده )ع(حسین حضرت اسم
 و رس ندمی جنون حالت به مستمعین تمامی شود...می بلند انگیزیحزن وحشتناك ةگري
 (.8383 ،)ويلس «نمايندمی زاری و گريه شدت به

 ةحادث  و )ع(حس ین ام ام اس ت. مناسکی ايام اين تمام اصلی نماد )ع(حسین امام
 ت دري  به شیعیان مذهبی تاريخ و اهاعتقاد از مهم یبخش عنوان به او به مربوط تاريخی
 ان دوه و مق دس احساس ات نم اد تريناصلی او که يافته گسترش آنچنان هاآن میان در

 غلی ان ب ه را احساس ات اي ن او ن ام آوردن و (8311 ،)ف ولر است شده منانؤم قدسی
  آورد.درمی
 ع زاداری ب ه مرب وط مه م مناسکی صور از يکی ويساننسفرنامه توضیحات به بنا
 هن ر ت ريناصلی و ترينمهم نمايش و نیايش يک عنوان به تعزيه است. تعزيه هنر محرم
 بازس ازی و ب ازگويی و ي ادآوری ب رای هن ری عن وان ب ه تعزيه باشد.می مردم مقدس
 از را ع زاداری مناسکی صور اصلی بخش آن، به مربوط باورهای و کربال ةحادث نمادين
 توص یفات ب ه توج ه ب ا مجم وع در اس ت. داده اختصا  خود به سو اين به قاجاريه
 ت ريناص لی و ت رينعم ده و ترينمهم گفت توانمی ...و هاتعزيه و اهمراسم از موجود
 ت ردقی ق عب ارت ب ه و عادی و عامی مردم ،هاتعزيه اين تولیدکنندگان حتی و مخاطبان
 زير» يا بازار و کوچه در که آنجا نويسانسفرنامه یاهتوصیف اند.ودهب شهری فرودستان
 مق دس حزن حالت با تعزيه تماشای مشغول را جمعی گذری، سر بر و چناری درخت
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 م ردم ةعام  ک ه هس تند آن بی انگر همه ،(8383 ،بل) «اندکرده بیان شانمذهبی ايمان و
 ان د:ب وده مناس ک اي ن رکنن دگانبرگزا و کنن دگانمش ارکت ت ريناص لی و ترينمهم
 ه ایدس ته هنرمندان همین از خود اغلب که هانمايشنامه اين سرايندگان و نويسندگان»

 نظ م ب ه خ ود تخی ل ق درت از گ رفتن کم ک ب ا را تاريخی وقايع اند،بوده گرد دوره
 اي ران مشهور و بزرگ شاعران اشعار از هانمايشنامه اين سرايندگان اينکه با اند.درآورده
 یي گیرا و اص الت حی ث از شانهاینمايشنامه معهذا گیرند،می عاريت به را چند ابیاتی
 و انگی زدبرم ی ش یعیان در خ وبی ب ه را ملی و مذهبی حس و ندارد کسری و کم هیچ
 زاری و گري ه به بلند صدای با تماشاگران مدتی از پس که طوری هب برد.می باال پیوسته
 اي ن در تعزي ه هنر (.8311 )بروگش، «زنندمی خود سینه و سر به قفهوبی و پردازندمی
 آن ةلف ؤم ت رينمه م ک ه ایمردم ی تئ اتر اس ت. مردم مذهبی تئاتر نوعی بیانگر حالت
 بعض اً ک ه اس ت واقع ی آنق در گونه نیايش نمايش اين است. نیايش و نمايش آمیزش
 ص ادقانه ايمانی با و پندارندمی عیتواق را آن و است نمايش که برندمی ياد از مخاطبان
 را خود آن هنرمندان که است گونه آن نیايشی نمايش اين سو يک از کنند.می باور را آن
 نقشی از ما که کنندمی اذعان خودآگاهانه تعزيه بازيگران دهند،نمی قرار هانقش جای به
 در کنن دم ی ازیب  را يزي ديان و ش مر نق ش ک ه آنج ا هس تیم. جدا کنیممی اجرا که

 ب رای ه م و خ ود ب رای ه م را تفکی ک اي ن ت ا گريندمی نمايش حساس هایصحنه
 زن دگی ب ا که آمیختگی و پیوستگی دلیل به مردمی مقدس هنر اين دهند. نشان مخاطب
 در ک ه آنگون ه س ت.ا آن وج وه و زن دگی اي ن تح والت از خوبی بازنمای دارد مردم
 در اقتص ادی و اجتم اعی و فرهنگ ی سیاس ی، اريخی،ت مختلف وجوه ،آمده هاسفرنامه
   است. کرده پیدا بازنمايی تعزيه
 الس لطانظ ل مث ل اقتص ادی و سیاس ی سران و بزرگان همیشه هم سبب همین به
 مش روعیت کسب و تحکیم برای نیايشی نمايش اين از استفاده دنبال به (8383 ،)ويلس
 نمايش ی، نیايش اين بودن یمردم دلیل به ديگر سوی از هستند. و بوده خويشتن قدرت
 ج ايز را ایص حنه نم ايش البت ه گی رس خت من انؤم و دين ی تیس نّ نخبگان» همیشه
 تماش ای ب ه نی ز ماله ا دانند.می پرستیبت و ائمه از حرکت هتک را آن و شمارندنمی
 گیرن دنم ی چیزی به را آن دهند،می هابازی تماشای به تن که حالی در و آيندمی تعزيه
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 انس انی ه ایعام ل ديگ ر عب ارت به (.8386 ،)پوالك «نگرندمی تحقیر ةديد با نآ هب و
 و هس تند م ردم ةعام  س و ي ک از ع زاداری مهم مناسکی صور از يکی عنوان به تعزيه
 نخبگ ان ديگ ر س وی از و هس تند آن نه ايی و اص لی تولیدکنندگان و اصلی مخاطبان
 ه اآن هم بعضاً )و کنند شرکت هامناسک اين در ورندمجب هم که انداقتصادی و سیاسی
 از رف تن کنار و زدن تن يارای را کسی که است فراگیر آنچنان چون و دارند( اعتقاد نیز
 اعتب ار و مشروعیت مناسکی صور اين برای کردن خرج ةواسط هب اينکه هم و نیست آن

 از بزرگ ی ه ایتکی ه اختنس کنند.می تحکیم و بازتولید را خودشان مذهبی و اجتماعی
 است. هلئمس اين نماد دولت تکیه جمله
 ص ورت هب شیعه مذهبی یاهاعتقاد و باورها ترينمهم مناسکی صور اين در کل در
 فرشتگان مثل مقدس موجودات به اعتقاد شود.می بیان نمايشی طور هب بعضاً و اساطیری

 -حس ینی تقابل ةواسط به عالم وتیناس و الهوتی بنیادهای به اعتقاد شیاطین، و جنیان و
 حض ور مناس ک اي ن در ...و نآ هب  رسیدن هایراه و جهنم و بهشت به اعتقاد ،یيزيد
 ش ده بازنم ايی م ذهبی باورهای و اساطیر سلسله در که ستا اين اصلی ةنکت اما دارند.
 وزر س رانجام» دهد.می تشکیل کربال را آن اصلی کانون و مرکزی نقطه مناسک، اين در
 شاهد روز اين زيرا ]شیعیان[ مسلمانان ةهم برای اهمیت پر روزی رسید، فرا محرم دهم
 ده م ش یعیان برای ولی است. بوده مرگ و زندگی جهنم، و بهشت حوا، و آدم آفرينش
 اي ن در )ع(حس ین ام ام شهادت که چرا است، تراپرمعن و ترژرف بسیار ایلحظه محرم
 ةتاريخی  ةمعظم  وق ايع از عب ارت تعزي ه مضمون» (.8383 )بل، «تاس داده روی روز
 بهش ت از و شدند معصیت مرتکب حوا و آدم حضرت که زمانی از يعنی است. مقدسی
 و اس حق قرب انی ب ه مورأم  اب راهیم حضرت و کشت را هابیل قابیل، و راندند را هاآن

 رتحض  قت ل ب ه ک ه محت رم ش هدای آخ رين ب ه ت ا شودمی گفتگو گرديد، اسمعیل
 (.8383 ،)ويل س «ش ودمی منتهی او خواهران و عیال اسیری و او اصحاب و )ع(حسین
 و دارن د، ق رار من انؤم م ذهبی ذهنی ت مرکزيت در نوعی به روايات و مناسک اين لذا

  آن. اساطیری و اعتقادی مرکزيت با است همراه مناسک اين اجتماعی مرکزيت
 ش اننهايی ارجاع با مقدس باورهای و یراساط تمام عزاداری و مناسکی ايام اين در
 و ک ربال و (8363 ،سکويلوس ت و 8386 ،)انه شوندمی بازسازی و بیان کربال ةحادث به
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 ديگ ر عب ارت ب ه گیرد.می قرار منانؤم دينیشناسی کیهان مرکزی ةنقط در کربال ثةحاد
 در ديگ ر س وی از است. )ع(حسین امام و کربال مناسک، اين در دينی گفتمان برتر دال
 ش ود.م ی دي ده مرکزي ت اي ن نويس انسفرنامه توصیفات به بنا نیز مردم عملی زندگی
 ب ه رف تن مردم آرزوی ترينمهم ؛گیرندمی را سقش کربال تربت با را شده متولد کودك
 ام ام قب ر کن ار ش دن خ اك ه اآن نه ايی وصیت میرندمی هم وقتی کربالست، زيارت
 اي ن نی ز ع ادی م ردم زن دگی در عمالً لذا .(821  ،8386 ،)پوالك است )ع(حسین
 و م ردم رن   از سرش ار زن دگی ديگ ر س وی از شود.می ديده شناختیکیهان مرکزيت
 و هم اهنگی اس ت، شانزندگی رن  از حاکی که هاآن ةخورد چروك و چین هایچهره
 ف راهم ریع زادا مراس م در ش ده بازنم ايی رن  و هاآن زندگی میان را عمیقی همدلی
 ت رينمهم که هاآن با تقابل حتی و ديگری از تمايز و مذهبی و اجتماعی يتهوّ .کندمی

 تنف ر اب راز» شود،می ديده ايام اين در حالت ينشديدتر به هستند تسنن اهل آن مصداق
 گ اهی زي را دارد، ناسالمی ةجنب شودمی عیان نمايشات اين با ساله هر که تسنن اهل از

 اب راز ه م اي ران رهایهش  قیمم سنی هایترك و اعراب به نسبت تنفر حس اين اوقات
   (.8311 ،)بروگش «شودمی

 و تش یع م ذهب با ايرانی افراط روح عمیق آمیختگی بیانگر که فولر گراهام ديدگاه
 و سیاس ی فرهن گ بازنم ايی در )ع(حس ین ام ام ش هادت آيین ی مراس م کلیدی نقش
 ،(81  ،8311) اس ت ش یعیان اجتم اع اجتم اعی ةفلس ف و مذهبی -سیاسی باورهای
 و م ذهبی ،اجتم اعی ،سیاس ی ي تهوّ بازتولی د در محرم مناسک مهم ثیرأت ةدهندنشان
 ک ربال ةحادث  هاداده اين به توجه با .تا(بی گوبینو، رك. همچنین) است شیعیان فرهنگی
 را م ذهب شبخ  ترينکلیدی شیعه عادی مردم اجتماع برای آن اصلی هایشخصیت و

 اختص ا  خ ود ب ه نیز را هاآن مذهبی حیات اصلی و اعظم بخش که دهندمی تشکیل
 از ح ادتری احس اس ع ادی م ردم اي ن نآ هب مربوط مناسکی صور خالل از و اندداده

 پیدا خودآگاهی ديگری رةبا در خويشتن به نسبت هم که آورندمی دست هب را خويشتن
 اي ن ش دگی عجین با ديگر سوی از کنند.می بازتولید را هويت اين اينکه هم و کنندمی

 خ الل از ،دارد کار و سر مذهب با که زندگی مختلف هایبخش مردم زندگی با مناسک
   شود.می انجام مناسک اين
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 ام ام و اس ت شیعه ةقبیل يتیهوّ مناسک کربال مناسک دورکیمی، تعبیری در کل در
 هب  و نآ هب  مرب وط مناس ک در شرکت اب منانؤم ست.ا آن اصلی شخصیت )ع(حسین
 اي ن در مناس ک برگ زاری اج زای در آن نماده ای و ت وتم اين تقدس سرايت ةواسط
 ه م ش اناجتم اعی خويش تن همان که را شاندينی خويشتن و شوندمی شريک تقدس
 عمیق آمیختگی شیعی عامه دينی حیات آورند.می دست هب دينی ایتجربه همراه هست،
 اجتم اعی حی ات و دينی حیات لذا دارد. هاآن فرهنگی و اجتماعی حیات با شديدی و
 مناس ک اي ن مختل ف ص ور خ الل از مح رم مناسک طی در يکديگر با تناظر در مردم

 و خ ودش ب ودن اجتم اع دين ی ق البی در محرم، در شیعیان اجتماع شوند.می بازنمايی
 اين در ديگر عبارت به کند.می بازتولید و تولید را اشجمعی وجدان و اجتماعی هويت
 در دي ن ک ل در کند.می تجربه را «خويشتن از حادتری احساس» منانؤم ةجامع مناسک
 ةعام  اجتم اع در دي ن، جمعی بخش نيترمهم تردقیق عبارت به يا آن دورکیمی معنای
 از و ش ودم ی آن از ناشی دينی نمادهای و محرم مناسک شامل چیز هر از بیش شیعیان،
 البت ه .ش ودم ی بازتولید هاآن جمعی آگاهی و شیعیان جمعی اندوج مناسک اين لخال
 ت وانم ی ل ذا کند،می تعريف ایمجموعه صورت هب را دين دورکیم که برد ياد از نبايد
 و م ذهب در ه اآن ب ا همبس ته اعتقادی هاینظام و مناسک از ایمجموعه در که گفت
 در دارد؛ را اص لی و غالب وجه نآ هب پیوسته یاهداعتقا و محرم مناسک شیعی، اجتماع
 دارند. را خودشان جايگاه هم مذهبی مناسک و عناصر ساير اينکه عین

 بندیجمع 

 مت ون و الهیات از حاصل هایداده بر است مبتنی بیشتر ايران در دين اجتماعی مطالعات
 نظری رويکرد بر کیدأت با و نمادين و اجتماعیشناسی انسان تسنّ مبنای رب دين. رسمی
 ةجرب ت عمل در مردم نچهآ به دينی مطالعات برای دباي ،دين ةمطالع در دورکیم شیرو و
 ام ر بازنمايی بر کیدأت با دورکیم کرد. رجوع آورندمی دست هب آن خالل از را شاندينی

 ،اس ت جامعه و جتماعیا امر همان جامعه يک در قدسی امر اينکه و اديان، در اجتماعی
 ه ایداده به توجه با ايرانی ةجامع در اساس براين است. پرداخته توتمی نظام بررسی به

 اي ن هایکاستی به آگاهی با و خارجی و بیگانه ناظران عنوان به غربی، نويسان سفرنامه
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 ةنتیج  ش د. پرداخته باره اين در تحلیلی توصیفی به دورکیمی رويکردی در ،هاداده نوع
 جمع ی منس ک ت رينمهم ايران، در شیعه اجتماعی حیات در که باشدمی اين مقاله اين
 مناس ک اي ن در جامع ه اف راد از حجم بیشترين که است محرم عزاداری مناسک دينی،
 مناسکی ايام اين در شیعیان اجتماعی و مذهبی شور و اهاحساس غلیان .کنندمی شرکت
 از ب یش را خ ودش جمع ی انوج د و اجتماعی يتهوّ شیعی ةجامع که ستنآ بیانگر
 آن بیانگر هاسفرنامه هایداده اينکه رغم به کند.می بازتولید و تولید مناسک اين در همه
 حی ات در را خودشان کارکرد و نقش نوعی به هم مناسکی ايام و مناسک ساير که ستا

 مناس ک ب ه متعل ق ت رعم ومی و ت رمح وری نق ش اما دارند، منانؤم اجتماعی و دينی
 اي ن در اينک ه اول :اس ت ذک ر شايان نکته چند مقاله اين در البته است. محرم اداریعز

 از اف راد درون در را جمعی وجدان بازتولید هایسازوکار که ايمنبوده اين پی در نوشتار
 مناسک محوری نقش دادن نشان صدد در بیشتر بلکه کنیم، بررسی شناختیروان منظری
 در دي ن مطالع ات در ب ازنگری ط رح مقال ه اين اصلی هدف اينکه دوم ايم.بوده محرم
 عملی مفهوم در دين به رجوع و دينشناسی جامعه در کالمی پارادايم از خروج و ايران
 و جمع ی وج دان که شد مطرح فرضیه اين هم اساس همین بر است. بوده آن واقعی و

 و تولی د مح رم ع زاداری مناس ک خ الل از همه از بیش ايرانی شیعیان مذهبی ذهنیت
 ب ه م ردم، دين داری وض عیت ارزي ابی در که است الزم لذا شود.می و شدهمی بازتولید
 ب ه س فرنامه برگزي دن دلی ل يک شود. توجه دين باب در خودشان اتينظر و هاداشته
 و دين ی قاتتعلّ از فارغ خارجی، ناظران که بوده اين هم مقاله اين اطالعاتی منبع عنوان
 بی ان آن ملم وس و عین ی وجه در را مردم مذهبی ذهنیت که اندتوانسته ،امکان حد در
 درون ی رويکردهای از تلفیقی دباي دينی مطالعات در که گفت توانمی منظر اين از کنند.
 ابع اد و دي ن از ت ردقیق فهمی به توانمی تلفیق اين مبنای بر داشت. هم با را بیرونی و

 و فرض یه اي ن نق د در بع دی ه ایپ ژوهش اس ت یدام رسید. آن فرهنگی و اجتماعی
 بیش تر یه ايگ ام ايران در مردمی داریدين از هاتحلیل و هاداده بیشتر چه هر گسترش
   بردارند.
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