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رباطی

چکیده

هدف :دردودهه اخیر به صورت بیسابقهای شاهد رشدکمی وکیفی مناسک مذهبی درکشورمان بودهایم ،دستت
اندرکاران امور مناسک مذهبی و اغلب متشرعان و فعالین درحتو ة امتردین برداشتتی مثبتت ا فرب تی مناستک
داشته و این فرب ی را مینهسا نشترمعارف دینتی ،استتکاام بشتا اعتقتادات دینتی ،مظ تر اقتتدار تشتیع و
انسجامدهندة جامعه تلقی میکنند ،درحالی که به نظرمی رسد پیامدهای این فرب ی منکصر در پیامدهای مثبتت
نیست .این تکقیق با هدف پیبردن به پیامدهای فربه شدن مناسک وآیینهای متذهبی بته عنتوان پاستخ بته
سوال اصلی و عوامل و مینههای فربه شدن مناسک به عنوان پاسخ به سوال فرعی طتر ریتیی شتده استت.
روش :این مقاله با ب رهگیری ا روش پدیدارشناسی و با ب رهگیری ا فنون مصاحبه نیمه ساختاریافته با نمونتهای
هدفمند ا 99نفرا اساتید حو ه علمیه ودانشتااه ودستت انتدرکاران امورمناستک متذهبی براستا

معیاراشتبا

نظری ،انجام گرفته است .م مترین نتایج :نتایج به دست آمده نشان میدهد که اکثرمشارکت کنندگان مناستک
مذهبی را فربهشده (به معنای خروج ا حدتعادل وآسیب ا بودن) میپندارنتد و پیامتدهای فربته شتدن مناستک
مذهبی نه تن ا منکصر در پیامدهای مثبت (انسجام اجتماعی ،تجدیدحیات اجتماعی ،افیایا حساسیت مومنانته)
نیست بلاه حتی پیامدهای منفی آن (گسست اجتماعی ،ابیاری شدن مناسک ،مدا مکوری ،تضتعیف گفتمتان
عقلانیت،برهم خوردن توا ن ابعاد و مولفههای دینداری ،تضعیف اصل مناسک ،کارنتاوالی شتدن مناستک) بته
لکاظ فراوانی ا پیامدهای مثبت پیشی گرفته است .در بشا پاسخ به سوال فرعی نیی علل و مینتههتای فربته
شدن مناسک در سه مینة اجتماعی ،سیاسی و فرهنای تبیین گردیده است.
واژههای کلیدی :مناسک ،فرب ی ،پیامدها ،پدیدارشناسی ،علل و مینهها.

 دانا آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشااه باقرالعلوم

.
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مقدمه

آیینها و مناسک مربوط به هر مذهب ،برآمده ا باورها ،نیا هتا وگرایاهتای دینتی
قشرهای گوناگون وابسته به آن مذهب است که به صتورت آیینهتا ،نمادهتا ،جشتنها و
عیاداریها برو مییابد .اعمالی که معمولاً در قالب مراسم و آیینی خاص ،در ایام ویتژهای
به طور منظم و هماانی تارار میگردند و مناسک یا آیین عبادی نامیده میشتوند ،متردم
نااران وجامعه شناسان آنها را غالباً مجرای اصلی تجربه دینی و برو پیامتدهای حیتات
دینی برای پیروان آن مذهب میدانند .دورکیم ،مناسک را برای ندگی اخلاقی همان قتدر
ضروری میبیند که آب وغذا برای رشد و ثبات بدن ضرورت دارد به این ج ت که؛ بقتا و
ماندگاری هر عنصتری در نظام فرهنتای ،بستای به کارکردهتایی دارد کته بترای نظتام
اجتماعی به ارمغان میآورد .براین استا

بررستی پیامتدهای مناستک متذهبی خصوصتا

مراسم عاشورا که سبب ماندگاری و اثربششی آن در نظام فرهنای کشور ما شتده استت،
درشرایط موجود جامعة ما امری ضروری به نظرمیرسد چرا که این پدیده درطول ستالیان
متمادی یای ا م مترین عناصر پایدار فرهنگ و حیات اجتماعی کشور ما بوده استت ،در
یک دو اخیر با وجود کمرنگ شدن ظواهردینی و مکجور ماندن بسیاری ا اعمال دینی در
بین مردم ،ما شاهد رشد و برو چشمایر مناسک مذهبی و استقبال بی نظیر مردم ا ایتن
مناسک بودهایم .و بسیار مشاهده شده که مردم پشتت در مستجد منتظتر مانتده تتا نمتا
جماعت به اتمام رسیده و در مراسم عیاداری شرکت نمایند ،پرداخت خمس و کات و انفاق
را کم اهمیت شمرده اما بار هیینههای مجالس عیاداری سید و سالارش یدان را بتا افتشتار
بر دوش میکشند و یا با وجود بی اعتنایی به تاالیف شرعی و مناسک دینی خود را ملتیم
به حضور در مناسک مذهبی میدانستهاند و شرکت در مراسم عاشورا را موجتب نجتات و
شفاعت و نشانة مسلمانی خود همچنین آ مایا دینداری خود و دیاران پنداشتهاند .بلته،
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بسیاری ا متشرعان و کسانی که دغدغه دینداری و تدین مردم را دارند ،به ایتن مناستک
به عنوان انسجام دهندة جامعه و مینه سا و ظرف تبلیغ معارف دیتن ،استتکاام بشتا
اعتقادات و باورهای دینی شرکت کنندگان در این مناسک و نشانة اقتدارتشتیع مینارنتد.
اما به نظر میرسد پیامدهای رشد چشمایر این مناسک ،منکصر در این پیامتدها نیستت.
بلاه پیامدهای دیاری را نیی به دنبال دارد که علاوه بر سایر ابعاد و مولفههای دین حتتی
مناسک مذهبی را نیی ت دید میکند ،و بدی ی است که غفلت ا آنهتا ،ضترر و خستارت
جبران ناپذیری را بر پیارة مذهب و جامعه وارد میسا د.
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پیشینه مطالعاتی

حسام مظاهری مکسن ( )9911کتاب تراژدی ج ان اسلام ،گیویان عبداللته ()9911
در پژوهشی با عنوان مکبت وهویت درآینه ی نمایا ج تانی اربعتین ،خجستتهبتاقر اده
( ) 9911درپژوهشی باعنوان هیئت ر منتدگان استلام ا تاستیس تتا پایتان دوه اصتلاحات،
مش دی نوش آبادی مکمد ( )9911درکتاب تصوف ایرانی و عیاداری عاشورا ،شامکمدی
رستم و پاسالاری ب جانی فاطمه ( )9912در پژوها و تبیینی پیرامتون دیتدگاه کلیفتورد
گیرتی درباره مناسک دینی ،رحمانی جبار ( )9914پژوهشی بتاعنوان مناستک عتیادارای و
وجدان جمعی درتشیع ایرانی ،رودنبولر ترجمهی گیویتان و حقیقتی ( ،)9913جمشتیدیها
غلامرضا و قبادی علیرضا ( )9931در مقاله تکلیل جامعهشناختی ا مراسم عاشورا ،حستام
مظاهری مکسن ( )9931نویسنده درکتابی تکت عنوان رسانه شیعه ،رحمانی جبار ()9911
درکتاب هیئتهای عیاداری درجامعه ایران ،تورفیل دیویتد

(Thurfjell

 )4331( )Davidدر

پژوهشی باعنوان یست شیعی ،به بررسی ماهیت مناستک متذهبی ،منشتا وتغییترات آن
درطول مان وحتی برخی ا کارکردهای آن درجامعه ایران پرداختهاند اما مقاله حاضردر پی
آن است که با استفاده ا رویارد پدیدارشناسی به درکی جامع ا این پدیتده و پیامتدهای
اشاار و پن ان آن دست یابد.
روش

رویارد پژوهشی دراین پژوها پدیدارشناسی است .پدیدارشناسی درلغت به معنتای
شناخت پدیدارها .ودراصطلا ؛ مطالعة پدیدهها ا هرنو و توصیف آنها بتا در نظرگترفتن
نکوة برو تجلی آنها قبل ا هرگونه ار ش گذاری ،تاویل و یا قضاوت ار شتی میباشتد.
روش پدیدارشناسی یای ا روشهای تکقق کیفی میباشد کته بتا استتفاده ا ابیارهتایی
نظیر مصاحبه عمیق ،بکثهای گروهی ،مشاهده مشارکتی و تکلیل دادههتای حاصتل ا
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این فرایندها ا منظر فرد مورد مطالعه (رهیافت اِمیک )emic :ودیدگاه مکقتق (رهیافتت
اِتیک ،)etic :سعی بر آن دارد که به شناخت ا پدیده ا طریق پی بردن به درک افتراد ا
آن پدیده ارج ن د .هدف پدیدارشناسی ،توصیف تجربیات ندگی به همان صتورتی استت
که در ندگی واقع شدهاند .به عبارتی دیار تلاش پدیدارشناسی توصیف تجربیتات انستان
درمتن و مینهای است که در آن روی میدهند ،لذا پیا ا ف م الاوی رفتار بایستی پدیده
مورد نظر و این که انستانهتا چته احساستی ا آن دارنتد و چاونته آن را درک و تفستیر
مینمایند را شناخت و توصیف کرد .این روش برخلاف سایر روشهای کیفتی دربردارنتدة
مجموعهای ا روشهای تفسیری است که که بته دنبتال توصتیف ،رمیگشتایی و تجربته
است .پدیدارشناسی به دنبال کشف روابط علی معلولی نیست ،بنابراین غالبتا ا مشتارکت
کنندگان دوسوال گسترده و عمومی پرسیده میشود -9 :درمتورد پدیتدة متورد نظتر چته
تجربهای دارید؟ -4چه مینه یاوضعیتی نوعا برتجربه شتما ا پدیتدهی متورد نظتر تتاثیر
گذاراست؟ (خنیفر و مسلمی)9911 ،
دورویارد به پدیدارشناسی ا دید کرسول وجوددارد:
الف) پدیدارشناسی هرمنتوتیای یتا وجتودی منستوب بته هایتدگر؛ درپدیدارشناستی
هرمنوتیک ا آنجا که هرمنوتیک بتا تفستیر و تاویتل متتن ستروکاردارد ،پژوهشارستعی
میکند که تجربههای انسان را به مثابه متنِ نوشته شده مورد تفسیرقرار دهد و براین پایه
تکلیل خود ا پدیدههای مورد نظر را به دست آورد.
ب) پدیدارشناسی توصیفی؛ پدیدار شناسی تجربی متعالی یا روانشناختی منستوب بته
هوسرل ،به جای تفسیر پژوهشار برتوصیف تجارب شرکت کنندگان تایته دارد .در واقتع
پدیدارشناسان توصیفی اگرچه تصدیق میکنند که تفسیر ،نقا م متی در نکتوة درک و
تجربة افراد ا ج ان با ی میکند ولی این اعتقاد نیی در آن ا وجود دارد که میبایستتت و
میتوان این تفاسیر را به کوچکترین حد خود رساند تا بتوان بر «آنچه قبتل ا ایتن و در

شماره  ،24تابستان  ،9911ویژه علوم اجتماعی

67

خلوص پدیدارشناسی وجود دارد» تمرکی نمود درحالی که ا نظر هایدگر و پدیدارشناستتان
تفسیری ،توصیف مکض غیرممان بوده و همة توصیفها به گونهای تفسیر هستند .ناته
اصلی درتفاوت بین این دو رویارد این است که دغدغتة اصتلی هایتدگر؛ مینته و بستتر
ندگی انسانهاست ،درصورتی که هوسرل به « مینه» اهمیتی حاشیهای و ثانوی میدهد.
مو

تاکا

رویههایی را برای این رویارد(هوسرلی) درنظر میگیرد که شامل شناستایی

پدیدة مورد مطالعه ،حذف تجارب ششصی وگرد آوری دادهها ا افراد مشتلفی که پدیتده را
تجربه کردهاند میباشد ،پژوهشار ا دادهها خوشههای مف ومی به دست میآورد درمرحله
بعد آنها را به یک توصیف متنی (انچه شرکت کنندگان تجربه کردهاند) و یتک توصتیف
ساختاری (چاونه افراد برحسب شرایط و مینه ،پدیدهها را تجربه کردهاند) تبدیل میکند،
و درن ایت یک ترکیبی ا توصیف متنی و ساختاری ارائه میشود تا جوهرهی اصلی تجربه
به خواننده منتقل شود.
به عبارتی دیار رویارد هوسرل ا آنجا توصیفی نامیده میشتود کته وی قائتل بته
توصیف ذات عمومی و فراگیتر پدیتدهها در پدیدارشناستی بتود و پدیدارشتنا

را فتردی

مستقل و جدا میدانست که میتواند ذات یک پدیده را در آگاهی افراد شناسایی و توصیف
کند .این اعتقاد بر این مبنتا بتود کته آگتاهی همته افتراد ستاختار مشتترکی دارد و کتار
پدیدارشنا

توصیف بدون تفسیر این ساختار آگاهی است که ذات پدیده را در خود جتای

داده است .هوسرل به توصیف پدیده معتقد است و تفسیر را به میان نمیآورد چرا کته بته
ذهنیت متعالی یا استعلایی معتقد است .یعنی حالتی که در آن پژوهشار قادر است واقعیت
یستة خود را کنار باذارد و پدیده را بصورت مکض درک و توصیف کند( .پروری)9913 ،
استراتژی مدنظرما در این پژوها ،رویارد پدیدارشناسی توصیفی هوسرل است کته
به اعتقاد هوسرل ،پدیدارشنا

با طی کردن سه مرحلة جداسا ی ،تا حدود یادی میتواند

به ذات یا جوهره واقعی پدیدهها دست پیدا کند:
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اپوخه (( )Epoche Einklammerungتعلیق ،در پرانتز گذاشتن)

«با تعلیق ،همه چیی به پدیدار تنیل پیدا میکند ،پدیداری که به ادراک بلاواستطه متا
درآمده است».
اولین مرحله «اپوخه» است .به عم هوسرل ،اپوخه یعنتی ختودداری ا هرگونته داوری و
حام درباره وجود عالَمی ختارج ا آگتاهی بشتر ،هوسترل ( )9134در توضتیح تفتاوت اپوخته
پدیدارشناسانه با سایر مااتب این گونه بیان میکند :من این ج ان را همچون یک سوفیستت،
نفی نمیکتنم؛ در وجتود واقعتیاش همچتون یتک شتااک تردیتد نمتیکتنم ،بلاته اپوختة
پدیدارشناستتی را اعمال میکنم که مرا مطلقا ا هرگونه حامی راجع به وجود واقعتی ماتانی
مانی با میدارد .ا آنجا که پدیدارشناسی به بررسی تجتارب مکتض و آگتاهی بشتر ا ابتژه
میپردا د ،باید ا ش ود بیواسطه آغا کرد ،بدون آن که پیا فرض داشتت .ایتن فترض کته
ج ان خارج و مستقل ا آگاهی من (آگاهی خودِافراد) هم چنان است کته آن جاستت ،همتین
حامِ به وجود عالم خارج است که باید در معرض اپوخه قرار گیرد .مانی که ایتن گونته پتیا
فرضها ،تعلیق شود آن چه باقی میماند تجربه و آگاهی من است؛ یعنی دیار امرِ واقتع متورد
بکث نیستت ،بلاته تجربته و آگتاهی متن جایاتاه ختود را مییابتد .اپوخته موجتب میشتود
پدیدارشنا

فقط بر آن چییهایی که بر من ظ ور میکند تمرکی داشته باشتد و وقتت ختود را

بی وده صرف این که آیا در پشت چییی که بر من ظ ور کرده جوهری هست یا نته نمیکنتد.
در واقع ،اپوخه همان روی برتافتن ا عادات فاری متداول است .پدیدارشتنا

بتا آن چته بته

طور عرفی به عنوان واقعیت در بیرون است سر و کار ندارد ،بلاه آن چه برای افراد پدیدار شده
را ملاک قرار میدهد .یعنی رابطه بین ذهن خودِ افراد و آن پدیده عینی ،بترایا حتائی اهمیتت
است .به بیانی دیار با بکث اپوخه ،ساحت ما ا نومن به ساحت فنومن تبدیل میشتود؛ بتدین
معنا که سوژه درابتدا در باب چییی که ظ وریافته قضاوتی نمیکند که این ابژه نفتس التامری
دارد یا نه؟ .درمرحله اپوخه انسان فقط با چییهایی که مشاهده میکند سر وکار دارد واگرخود را
بی وده مشغول این بکث کند که درپشت چییی که مشاهده کرده جوهری هست یتا نته و در
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پی رد و اثبات آن براید ،عملا نتیجهای در پی نشواهد داشت .مکقق باید نقطتة شترو ختود را
رها کند ،باید قبول کند دراین مرحله ،شناخت ا امرمتعالی ناممان است و تظتاهر بته دانستتن،
پیا داوری صرف است (بودلایی .)9913 ،بدین ج ت ابتتدا همتة پتیافترضهتای نظتری،
پیشداوریها و قضاوتهای ار شی خودرا درمورد فرب ی مناسک و پیامدهای آن کنارگذاشتته و
بدون ارائه فرضیهای تلاش میکنیم با رعایت اصول فراغت ار شی به پدیتده مناستک متذهبی
نیدیک شده و ابعاد عینی و اجتماعی آن را مورد مطالعه علمی قرار دهیم.
ایدیسیون (تقلیل آیدتیک)

دومین گام ا تقلیل ،به تقلیل آیدتیک معروف است یعنی رساندن پدیده به جتایی کته
فقط بشاهای غیرقابل تغییر ذات آن باقی بماند ،به ایتن مرحلته ذات بششتی یتا ماهیتت
بششی نیی گفته میشود .اینک پدیدارشنا

جنبههای فردی آگاهی افتراد ا یتک پدیتده را

کنار میگذارد و به جنبه ماهوی آن میپردا د .یعنتی آن قستمت ا پدیتده کته میتان افتراد
مشتلف مشترک است و در ذهن تمامی افراد متجلی شدهاند و نمیتوان آنها را حذف کرد و
اگر آنها را حذف کنیم پدیده مورد بررسی نیی دیار مف ومی ندارد .در اینجا پدیدارشنا

با

گذار ا مرحله پدیداری مکض (اپوخه) ،فعلیت اشیاء و تاریخ آنها راکنار گذاشته و مجددا به
مرحله ذاتی پدیده (ایدتیک) برمیگردد و درصد آن بر میآید که با ذات بششی به پدیدارها و
خلق مضامین کلی ،مینه را برای خلق علوم جدید فراهم نمایتد .در ایتن مرحلته آن درک و
تجربة مشترکی که مشارکت کنندگان ا پدیده مناسک مذهبی دارند را برچستب ده ،تلتاش
میکنیم با خلتق مضتامین کلتی ،بته الاتویی مشتترک ا تجربتهی مناستک توستعه یافتته
ا منظرمشارکت کنندهگان دست یابیم.
در این شیوه برای دستیابی به ماهیت پدیده مناسک توسعه یافته ،باید در میان تمتام
تغییراتی که به دلشواه میتوانیم در تشیلات خود برای پدیتده تصتور کنتیم ،آن عناصتر و
ویژگیهای نامتغیری که در پدیده میبور (مناسک مذهبی در مان حال) قابل تصور استت
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را مششص کنیم .یعنی حداقل شروط لا م بترای مماتن بتودنِ تصتور کتردن آن پدیتده
کداماند و تغییر کدام ویژگی منجر به تغییرکل پدیده تشیل شده خواهد شد .دراین صورت
آن عناصر غیرقابل تغییتر ،همتان ماهیتت شتی مکستوب میشتوند .بته عبتارت دیاتر،
واقعیتهای مشترکِ درک شده ا مناسک متذهبی توستعه یافتته در کنتار هتم قترار داده
میشود تا به عنوان ماهیت کلیِ آن پدیده معرفی شوند .مثلاً اگتر پدیتدة «مناستک فربته
شده» را عدهای ا افراد به شالهای مشتلفی تجربه کرده باشند .تجربیات آنهتا ا ایتن
پدیده در برگیرنده وایای مشتلف این پدیده است و هر کسی تجربه ختاصِ ختودش را ا
«مناسک مذهبی توسعه یافته» دارد .اما در صورتی که این تجربیتات را بطتور عمیتقتتر
بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که تجربیات این افراد ا برختی لکتاظ شتباهتهتایی بتا
یادیار دارد ولی ا برخی لکاظ ،بسیار پراکنتده و متنتو استت .لتذا آن قستمتهتایی ا
تجربیات که در ذهن تمامی افراد متجلی شده و مشترک هستند و اگر ایتن قستمتهتا را
حذف کنیم آن پدیده دیار معنی نشواهد داشت را استتشراج کترده و بشتاهتای بستیار
پراکنده و متغیر آن را حذف میکنیم .آن چه باقی میماند همان جوهره یا ماهیتت پدیتده
«مناسک مذهبی در مان حال» است( .پروری)9913 ،
تقلیل محقق

ستتومین گام ا تقلیل« ،تقلیل مکقق» استتت .کلیتهاى مکضی (مانندپیامتدهای
مثبت و منفی) که در مرحله تقلیل ایدتیک به آنها دست یافتیم هنو مکض بته معنتاى
پدیدارشناسانه آن نیستند ،چراکه این کلیتها ا واقعیتهای موجودِ قبلی گسسته شدهانتد
ولى هنو به یک امر تجربى یعنى فاعل (یا همان ششص اِعمال کننده تغییرخیالی) وابسته
اند ،در حالی که جوهره پدیده باید ا هرگونه پیوندی با امر واقع حتی صتورت انستانی آن
مبری باشد ،پس باید این فاعل را نیی تقلیل کنیم؛ ا این رو ،هوسرل گام سوم در تعلیتق،
یعنی رسیدن به «اگوی مکض» را بر میدارد .این گام ،من انسانی را مبدّل به یتک متن
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مکض میسا د که دیار متعلق به ج ان نیست .بدین لکاظ بایتد متن انستانی را هتم ا
حیث وجود طبیعی و هم ا حیث وجود تاریشی اش در معرض تقلیل پدیدارشتناختی قترار
دهیم تا تبدیل به منِ مکض شود.

مصاحبه همدلانه
اغلب گرداوری دادههتا درمطالعته ی پدیدارشتناختی ،شتامل مصتاحبههای عمیتق،
مصاحبههای چندگانه  ،بکثهای گروهی وم شاهده ی مشارکتی است که البته م مترین
ابیار برای جمع اوری اطلاعات در چنین پژوهشی ،مصاحبهی عمیق غیرساختاریافته استت
که درانجام پژوها ا آن ب ره میبریم .دراین روش منابع یاافرادی بررسی میشتوند کته
بیشترین تجربه و اطلاعات را در رابطه با موضو مورد نظردارند و نمونهگیری تا رسیدن به
اشبا نظری ادامه پیدا کرده است ،تعداد افتراد مصتاحبه شتونده ستییده نفتر ا استاتید و
اعضای هیئت علمی دانشااه واساتید سطح عالی حو ه علمیته قتم و کتارگیاران و دستت
اندرکاران مناسک مذهبی میباشند .مصاحبهها به ج ت خنثی کتردن تاثیرموقعیتت هتا،
در مانهای مشتلف وخارج ا فضای برگیاری مناسک صورت گرفته است .مصاحبههتا بته
صورت حضوری انجام گرفته و با اطلا مشارکت کنندگان ضبط شده ومشتتمل بتر چ تار
سوال اصلی بوده است .سوالات دراین مصاحبه دررابطته بتا تجتارب ،احساستات و عقایتد
مشارکت کنندگان دررابطه با موضو مورد مطالعه (فربه شدن مناسک مذهبی وپیامدهای
آن) میباشد .به طورمثال :آیتا قبتول دارنتد پدیتده مناستک متذهبی (خصوصتا مناستک
عاشورایی) فربه شده؟ اگرچنین درکی دارند این فربه شدن چه آثار و پیامدهای درپی دارد.
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تعریف مفاهیم

مناسک
مناسک در لغت

جمع ماسر مّنسِک ا ریشة مصدری «نسک» به معنای عبادت کردن و هرچییی که
موجب نیدیای به خدا شود ،جای قربانی کردن ،آیینهای عبتادی و جایااههتای نیتایا
میباشد.
در اصطلاح جامعه شناختی

ا نظر تاریشی ،انسانشناسان مناسک ( )ritualرا به مراستم متذهبی پیونتد دادهانتد.
برخلاف سنت جامعه شناختی کنت ،مارکس و وبر که به سبب رویارد ذهنگرایانه در ف م
دین برای ف م ادیان ،مناسک دینی را کنار گذاشته و بته ستمت باورهتای ادیتان متوجته
گشتهاند ،انسان شناسانی مانند رابرتسون اسمیت ،دورکیم ،مالینوفسای و رادکلیف بتراون
معتقدند مناسک پدیدهای نه صرفا ذهنی و نه صرفا رفتاری استت بلاته مناستک توامتان
امری ذهنی وامری رفتاری میباشد و آیین و کاربرد سنتی مقدم بر اعتقادات هستند ،بدین
ج ت برای ف م دین ،باید به سراغ مشاهده و تکلیل مناسک آن دین رفت .مناسک دینی
موجود به دودستة «مناسک دینی یامناسک اولیه» و «مناسک مذهبی یا مناسک ثانویته»
تقسیم میشود.
مناسک اولیه

مناسک اولیه ،مناسک مؤسسان است؛ مناسای مقد

که در نصوص بنیتادین دیتن

تشریع شدهاند .این مناسک فرم متصلب و ثابتی دارند و حدود و ثغور و کیفیت اجرایشتان
در شریعت (فقه) توسط مؤسسان به دقت بیان شده است .در منظومهی اعتقادی هر دین،
تشریعکننده و مؤسس اصلی این مناسک ،بالاترین مقام قدسی (خدا) قلمداد میشتود .بته
همین دلیل ادیان قادر نیستند توضیح شفاف و صریکی دربارة چرایی فترم ایتن مناستک
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ارایه دهند .دیندار باید تعبداً یک فرم رفتاری خاص و تارارشونده را بپذیرد؛ بتدون آنکته
دربارة آن اجا ة چونوچرا داشته یا در آن اجا هی دخل و تصترف داشتته باشتد (فیتاض و
رحمانی .)9931 ،به عبارت دیار مناسک اولیه برای دیندار قابلیت شناخت دارند ،نه ف تم.
تبعیت ا این مناسک الیامی و تشطی ا آنها مستوجب عقاب استت .همچنتین میتیان و
کیفیت تعلق دیندار به این مناسک ،تعینکنندهی سطح تدین او ا نظر دین رسمی استت.
در اسلام ،مششصاً نما  ،رو ه و حج را میتوان مناسک مقد

اولیه دانست .کتارکرد ایتن

مناسک عمدتا انفسی ،معنوی ،تعالی بشا و تقرب جویانه است.
مناسک ثانویه

اما به موا ات مناسک اولیه ،در گروههای دینی معمولاً مناستک دیاتری هتم شتال
میگیرند که مناسکِ تابعان است و ا اینحیث آنها را «ثانویه» مینامیم .مکل پیتدایا
این مناسک در منطقةالفراغِ شریعت است؛ هرچه این منطقه فراختر باشد ،اماان پیتدایا
مناسک ثانویه بیشتر است و بالعاس .مناسک ثانویته را ختود دیتنداران ابتدا متیکننتد
(فیاض ورحمانی .)9931این مناسک ،میدان ظ ور خلاقیت و آفرینندگی دینداران استت و
لذا مناسک ثانویته ،برخلتاف مناستک اولیته ،بهشتدت متاثتر و ستیال و تطورپذیرنتد؛ ا
جغرافیایی به جغرافیای دیار ،ا یک برههی تتاریشی بته برهتهای دیاتر ،ا یتک اقلتیم
فرهنای به اقلیم دیار ،مناستک ثانویته تعتاریف و فرمهتای متعتدد و متنتوعی را پتذیرا
میشوند .مناسک ثانویه را در هیچ فرم ثابتی نمیتتوان مکصتور کترد و ایتا ،تطتور و
پویایی ویژگی لاینفک این مناسک است .در تتاریخ دیتنداری و طتی فراینتدی پیچیتده،
مناسک ثانویه تاوین مییابند و تدریجاً در فرهنگ دینتی ثبتت و انباشتت متیشتوند .در
پیدایا آنها مجموعهای ا عوامل مکیطی مشتلف ،ا سیاست و اقتصاد و فرهنگ عامته
و حتی اقلیم و یستبوم دخالت دارند .هرچه مناسک اولیه میل به خلوص دارند ،مناستک
ثانویه ،بهتبع خصلت فرهنگ ،میل به التقاط و آمییش دارند .به همیندلیل بسیاری اوقات
تبارشناسی این مناسک به غایت دشوار است .به ستبب همتین ویژگتیهاستت کته عامتة
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دینداران نسبت به مناسک اولیه ،رغبت و اهتمام بیشتری به مناسک ثانویه دارند .تاجتایی
که برخلاف نظر نشباان دینی ،برای مردم عامة کشورما مناسک عیاداری مکترم یاتی ا
ارکان اصلی دین داری و در واقع م مترین رکن مناسک دینی مکسوب میشود .چون این
مناسک برایشان جذابتر است و فرصت و اماان برو خلاقیت در اختیارشان میگذارد ،لذا
ما به تعداد دینداران تعریف ا مناسک ثانویه داریم .به عبارت دیارمجموعه مناسک یارت
و عیاداری ،م مترین مصادیق مناسک ثانویهاند .مناسای که نقتا پررناتی در فرهنتگ
شیعی داشتهاند و درطول تاریخ ،هویت شیعه با آنها پیوند خورده است .امتا بتاوجود ایتن،
هیچکدام این مناسک ،علیرغم اهمیت ویژه و جایااه حساسی که در تشیع یافتهانتد ،جتیو
دین نیست .بههمیندلیل هیچ اجباری در انجام آنها وجود نتدارد .یتک شتیعه متیتوانتد
عیاداری یا یارت ناند و در شعا دینداران باقی بماند ،اما ترک مناسک اولیه مثتل نمتا
مساوی خروج ا دایرهی دین (در تعریف رسمی) است .کارکرد مناسک ثانویه بیشتر آفاقی،
اجتماعی ،سیاسی و هویتیاند .مناسک و آیینهای عاشورایی ا سنخ مناسک ثانویه و ذیل
عنوان مناسک تقویت جای میگیرند.

فربه شدن مناسک
فربه شدن در لغت به معنای چاقی و چاق شدن میباشد .همان گونه که چاق شتدن
یک انسان ابعاد مشتلفی به جسم وحجم بدن انسان میافیاید ،درباره پدیدة مورد نظتر متا
(مناسک مذهبی و عاشورایی) نیی چاق شدن مساوی با اضافه شدن ابعاد گوناگونی به این
پدیده است که این ابعاد ا دو حیث قابل بررسی است:
فربه شدن کمی

شامل افیایا آمار هیئتها و مجالس عیاداری ،رشد آمار مداحان میشود به طتوری
که امار هیئات مذهبی استان ت ران به  91412مورد وتعداد مداحان به  1191نفر درستال
 9911افیایا پیداکرده است .افیایا شمارهیئتهای مذهبی به  4133هیئت ثبتت شتده
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دراستان قم ،تعدد و تاثر بی رویهی مجالس تاریم اهلبیت ،تعدد اماکن مذهبی ،افتیایا
بی سابقة ایستااههای صلواتی وموکبهای پذیرایی ا مردم در ماههای مکرم وصفر ،دهه
سا یها (دهه اخرماه صفر ،دهه مکسنیه ،دهه فاطمیه ،دهه مسلمیه ،دهته ولایتت ،دهته
کرامت) همچنین شامل مراسم شیرخوارگان حستینی (ویتژه نتو ادان) ،مراستم نوباوگتان
حسینی (ویژه نوجوانان) ،همایا احلی من العسل (ویژه نوجوانان و جوانان) ،مراسم تجمع
رهروان ینبی (ویژه بانوان) ،پیاده روی اربعین ،پیاده روی دهه اخرصفر بته مشت د ،پیتاده
روی حرم تا جماران درشب نیمه شعبان ،با سا ی نمادین حرکت کاروان اسرا ا کربلتا تتا
شام و ...میشود.
فربه شدن کیفی

که شامل اضافه شدن برنامه قرائت قرآن درابتدای مراسم عیاداری و مناجات به آخر
مجلس عیاداری ،افیایا مناسبتهای تقویمی ،ارتقای منیلت اجتماعی مداحان ،افتیایا
حجم مانی برگیاری هیئات و مراسمات ،اضافه شدن دسته طبالان (طبل نتان) و دستته
علم گردانان ،ودسته بیوت مراجع تقلید درقم در رو ش ادت حضرت فاطمته هترا( ) و
رو ش ادت امام صادق( ) وتنو ماانهای برگیاری این مناسک :حرم ائمه اط ار

و

امام ادگان ،بیوت مراجع تقلید ،حسینیهها ،مساجد ،ور شتااههتا ،بتا ار ،منتا ل ششصتی،
م دیهها ،تایهها ،دانشااهها و مدار  ،موکبهای موقت ،خیابانها ،ادارات و سا مانهای
دولتی میشود.
پیامد

مف وم پیامد مف ومی عام است که شامل کارکرد (اثر متوقتع آشتاار و پن تان یتک
ساختار برای یک نظام گستردهتر) و همچنین شامل اثر غیرمتوقع یک ساختار بترای یتک
نظام گستردهتر میشود.
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یافتهها

هدف ما ا این پژوها چنانچه که قبلا گذشت با تفسیر توصیفات مشارکتکنندگان
ا تجارب و ادراکشان در رابطه با پدیدة فرب ی مناسک و آیینهتای متذهبی و پیامتدهای
فرهنای و اجتماعی آن میباشد .به همین ج ت بتا در نظرگترفتن معیتار اشتبا نظتری،
99نفر ا اساتید حو ه علمیه قم و دانشااه ،دستت انتدرکاران وسیاستتاذاران امرمناستک
مذهبی که هرکدام به نکوی با موضتو موردبکتث ارتبتاطی نیدیتک داشتته بته عنتوان
مشارکت کنندگان در این رساله انتشاب شدند.
پس ا پیایری و هماهنای با مشتارکت کننتدگان بترای شترکت در ایتن تکقیتق،
ا شرکت کنندگان به صورت جداگانه و در مانهای مشتلف مصتاحبه صتورت گرفتت و
گفتههای آنها به صورت فایل صوتی ضبط شد .بلافاصله بعد ا هرمصاحبه مکتوای فایل
صوتی را روی متن پیاده شد و گیارههای پیاده شدهی م م ومعنی داری که به این واسطه
ا فرایند مصاحبه نیمته ستاختاریافته بته دستت آمتد ،دادههتای ایتن پتژوها راتشتایل
میدهندکه طبعا مرحله تکلیل براسا

این دادهها به انجام میرسد.

پس ا جداسا ی و برچسب دن به عبارات وجملات مرتبط باسوالات پژوها ،بترای
توصیف تفسیرهای مشارکت کنندگان دررابطه باپدیدهی فرب تی مناستک متذهبی ،بایتد
واحدهای معنایی راشال بدهیم .برای رسیدن به چنین هدفی میتوان ا تانیک کدگذاری
با ب ره برد .با استفاده ا این تانیک میتوان هریک ا جملات را به واحد معنایی منتستب
کرد البته براسا

عینیترین و مکسو ترین و ملمو ترین معنایی کته ا متتن جملتات

دریافت میشود .دراین مرحله به هریک ا جملات یا چند جملهی دارای یتک بارمعنتایی و
مرتبط باهم ،یک واحدمعنایی داده میشود که سا ههای دست اول راشتال میدهنتد .بته
طورمثال تعدادی ا مشارکت کنندگان دسته قابل توج یرا تولید کردهاند ،به ایتن صتورت
که؛ همه به تقلیل گفتمان دینی به بعد نمایشتی دیتن ،کمرنتگ شتدن بعتد اعتراضتی و
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عدالتخواهانتته دیتتن ،اصتتل قرارگتترفتن ختتود مناستتک متتذهبی ،م مترگشتتتن حالتتت
عینیتپذیری باورداشتها ا خود باوررداشتها وعدم توا ن درمولفههای دینداری اشتاره
کردهاند .همهی این گیارهها براین اسا

ساخت یافتهانتد کته دیتن شتباهای ا ابعتاد و

مولفههای گوناگون است که باید همهی آن ابعاد و مولفتهها را متورد توجته قترارداد ،لتذا
اهمیت بیا ا حد به برخی مولفهها و قصور نسبت به مولفتههای دیاتردین ایتن شتباه
منظم و هماهنگ و درهم تنیده را دچار مشتال و اثرگتذاریا را مشتتل میکنتد ،بتدین
ملاحظه عبارت برهم خوردن توا ن ابعاد دین ،ا دل این گیارهها استشراج شد.
یافتههای علل و زمینههای فربهی مناسک دردهههای اخیر

قبل ا ایناه به بیان یافتههای مربوط به ستوال اصتلی تکقیتق (پیامتدهای فرب تی
مناسک) شایسته است به بررسی یافتههای ستوال فرعتی پتژوها (علتت و مینتههتای
فرب ی مناسک) بپردا یم .باید دراین بشا طبق مسیرا پیا تعیین شده حرکت کترده و
به جواب این سوال ا درون متن مصاحبهها و با کاربست مراحل روش پدیدارشناسی دست
یابیم.
گروههای مرجع دینی ،بکرانهای اجتماعی ،ن ادهای ثانویه اجتماعی (رسانه جمعی)،
تغییرات اجتماعی و فرهنای ،حاکمیت سیاسی ،دولتت دهتم ،جریانتات بترون حتاکمیتی،
تغییرات سیاسی ،ب رهبرداری سیاسی ،دشمنان بیرونی ،ذات و طبیعت فرهنگ ،ضتعفهتا
وکمبودهای فرهنای ا علل و مینههای فربته شتدن مناستک متذهبی میباشتند کته بته
طورکلی درسه دسته قابل تفایک ا هم میباشند .به این صورت:
علل و زمینههای اجتماعی

مشارکت کنندگان علل و مینههای اجتماعی را یای ا م مترین عوامل فربه شتدن
مناسک مذهبی در دهههای اخیر ذکر میکنند؛ تغییترات اجتمتاعی گستتردهای همچتون
افیایا جمعیت که یای ا لوا ما توسعة مناسک مذهبی متناسب با رشدش متیباشتد،
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گروهها و کارگیاران دینی ا کمرنگ شدن مر های دینی و هتویتی ،عتدم اگتاهی ا

کارکرد مناسک ،درنتیجه اهمیت دادن و هیینه کردن در مسیر رشد و توسعة هر چه بیشتر
مناسک ،وجود بکرانهای اجتماعی و نیا به احساسات برای عبور ا بکرانها بتا استتفاده
ا پتانسیل احساسی مناسک و ن ادهای ثانویه اجتماعی (رسانه).
(م« :)1-این فرب ی مناسک ا عوارض جدی ظاهرگرایی است ،سا مانها وکارگیاران
دینی بشاطرجنبههای بیرونی ونمایشی مناسک ،آن رابه عنوان جلوه گاه اقتدار دین تلقتی
میکنند لذا آن را خیلی جدی میگیرنتد ،بترایا هیینته متیکننتد و با ارمناستک را داغ
میکنند .».و (م« :)1-گاهی اوقات نشباان ،حتی علما ومراجع تقلید درفربته شتدن ایتن
مناسک به صورت غیراستاندارد نقا دارند ،مثلا یک فقی ی میگوید دهه فاطمیه باید مثل
عاشورا شود ،مردم هم به آن به عنوان فتوا نااه میکننتد .».همچنتین (م« :)99-و طبعتا
بامیدان گردانی بعضی گردانندگان این جلسات و مداحان وحامیتان آنهتا و بتا تبلیغتات
صداوسیما و فضای مجا ی توسعه یافته استت .».و(م« :)9-تلتاش برختی اصتلا گتران
فرهنای برای ایجاد وحدت میان شیعه و سنی و کاها اختلافات تاریشی و متقابلا ختوف
برخی جریانات ا کم رنگ شدن مر های اعتقادی و هتویتی شتیعه بتا دیاتران در افاتار
عمومی شیعیان .».و(م « :)9-نیا به هیجان ایی تودهای بترای ترغیتب بته مشتارکت در
حوادث ناگواری همچون جنتگ و ستایر بکترانهتای اجتمتاعی» .و(م« :)93-گستترش
جمعیت و افیایا متقاضیان و دوستداران برپایی این مراسمات دلیل ایتن توستعه و تنتو
است ،قبلا شما بودی وحرم امام رضا ،یه حرم کوچک بایته جمعیتت انتدک ،امتا التان 93
میلیون ائر دارد خب به صکن نیا دارد ،اماانات میخواهد ،اقتضای افیایا جمعیت این
تنو است» .و همچنین(م« :)9-نفوذ فرهنگ ساولار ا مجترای فراینتد ج تانی شتدن و
ارتباطات گسترده میان فرهنای با ج ان وخوف ا تضعیف سرمایههای فرهنگ دینتی در
این رویارویی».
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به فراوانی قابل توج ی ا دید بیشترمشارکتکنندگان ،رسانههای جمعی رسمی مانند
رسانهی ملی وغیررسمی همچون شباههای مجا ی و شباههای متاهوارهای بته عنتوان
یک ن اد ثانویه اجتماعی م مترین نقا را درترویج وتاثیر مناسک نوپا و تا ه تاسیس در
دهههای اخیر ایفا کرده و میکند.
(م« :)9-خب نقا صدا وسیما دراین قضیه خیلی م م است وعامل اصتلی فربته شتدن
مناسک رسانه است .».و(م« :)9-همچنین نقا ماهوارههای مذهبی و شباههای اجتماعی در
تشدید این برنامهها».
علل و زمینههای سیاسی

مشارکت کنندگان مینههای سیاسی همچون تغییرات سیاسی دررا

حاومتهتای

ایران و عراق و همچنین علل سیاسی همچون آگاهی حاکمیتت و جریتانهتای سیاستی
همچون جریان موجود در بدنه دولت دهم و دشمنان بیرونی را به کارکردهتای ابتیاری و
پتانسیل احساسی موجود در مناسک در نتیجه تقویت مناستک متذهبی بترای استتفاده در
مسیر اهداف خود را ،ا م مترین عوامل فرب ی مناسک شمردهاند.
(م« :)9-حاومت ما حاومتی دینی است و با این مباحث گتره ختورده ،کشتورها در
معرض طوفانهای متعدد فشارهای بیرونی وخارجی استت ،خودهیئتات کته متردم نوعتا
متصل به اینها هستند میتوانن تایته گتاه و متامنی بترای حاومتت باشتند و حاومتت
میتواند ا هیئات وم داحان درتوجیه و تقویت دلبستتای ب تره ببترد» .همچنتین (م:)1-
«فربه شدن مناسک برای حاومت کارکردهای یادی دارد ا جمله؛ افتیایا سترمایه ی
اجتماعی ،بدین وسیله به مردم القا میکند من مذهبی هستم؛ ببینید مساجد را یاد کتردم،
مداحان پیا من کرامت دارند ،هیئتیها برای من مکترماند .».و (م« :)4-دردورة ریاست
جم وری آقای احمدی نژاد یک جریان انکرافی در درون دولت وقت ایران شتال گرفتته
بود که مدا مکوری وبرخی مناسک را به صورت ن ادینه تقویتت کترد ،ایتن جریتان بتا
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جایایین کردن امام مان به جای امام صادق میخواست جریان فقاهت را تضعیف کند».
و در ن ایت (م « :)3-یک عدهای بیرون ا حاکمیت ،برای رسیدن به منافع ششصی خود با
عنوان کردن مسائل سیاسی ،مناسای را درست کردند که مینه را برای به قدرت رستیدن
خود فراهم کنند.».
عوامل و زمینههای فرهنگی

تعامل با سایرفرهنگ ها ،اصول مسلم فرهنای مثل لیوم احترام به بیرگتان و وجتود
ضعفها وکمبودهایی در تولید عناصر مناسب فرهنای و فراغتی ،که مناسک بته عنتوان
عنصرجایایین و جبران کنندهی آن کمبودها رخ مینماید ،به عنوان یای ا م مترین علل
و مینههای فرهنای فربه شدن و توسعهی مناسک مذهبی نامبرده شده است.
(م« :)1-طبیعت وذات فرهنگ ایا دارد ،چون مردمی که در یک فرهنای هستتند
با توجه به تعامل با سایر فرهنگ ها ،رو خلاق و نواور و تعالی طلب ما انستانهتا کته در
همه ی عرصهها به دنبال نوآوری و تنو هستیم ،ناخوداگاه متولیان ایتن مناستک را بته
سمت نوآوری میبرد» .و(م« :)99-درتقویم رسمی ایران ناتاه کنیتد در 93ستال گذشتته
بسیاری ا مناسبتهای غیرمذهبی به آن اضتافه شتده مثتل بیرگداشتت ششصتیتهتای
علمی ،فرهنای ،الان درفرهنگها و اجتماعات ج انی بیرگداشت بیرگان امتری پذیرفتته
شده است ،طبیعی است بته متوا ات مناستبات اجتمتاعی در تقتویم متنعاس شتوند و در
بیرگداشتشان جلسات و همایاهایی برگیار شود .آیا امامان و امتام ادگتان متا کمتتر ا
اینها هستند؟».

پیامدهای فربه شدن مناسک مذهبی
به طورکلی بانااه به سوال اصلی تکقیق و پاسخهای در رابطة با آن ،پیامدهای فربه
شدن مناسک جمعی ،در دو مقوله اصلی پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی قابتل بررستی
است.
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پیامدهای مثبت

انسجام اجتماعی :به لکاظ فراوانی ،آخترین متورد ا پیامتدهای مثبتت فربته شتدن
مناسک میباشد .شاید هیچ کارکردی برای مناسک دینی ومذهبی همانند کارکرد انسجام
بششی مورد اتفاق جامعه شناسان نباشد اما این کارکرد کمترین مییان فراوانی (4متورد) را
درمیان پیامدهای مثبت دارد .ومشارکت کنندگان آن را به عنوان انسجام بشا جامعتهی
دینی و جامعهی دوست داران اهلبیت معرفی نمودهاند ،به صورتی که ایتن قابلیتت را دارد
که جامعهی متاثر ما را حول مکوری به نام اهلبیت گرد هم آورد( .م« :)2-ایتن مناستک
انسجام اجتماعی برقرارمی کند بدین ج ت حاومت ا این مناستک حمایتت متیکنتد ،و
چون شال وجنس این گردهماییها یک جنس دینی میباشد پس حاومت و دولت ا این
گردهماییها و این فرب ی خوشا میآید».
تجدید حیات اجتماعی :اغلب مشارکت کنندگانی که ا فرب ی مناستک تلقتی صترفا
منفی ندارند مناسک را تایه گاه و پناهگاهی میدانند که بسیاری ا کمبودها و تعارضهای
عاطفی افراد ،با شرکت در هیئتها و دستهجات جبران میشود .و با برگیاری هرچه بیشتر
مناسک ،خیلی ا نارانیها و ناآرامیهای روحی و روانی افراد در جامعه باحضور در مناسک
مذهبی به آراما تبدیل میشود( .م« :)1-هرچه این مراسمات برگیار شتود و گستتردهتر
شود یک آراما روانی خاصی به جامعه میدهد».
افیایا حساسیت مومنانه :م مترین پیامد مثبتت گستترش و فربته شتدن مناستک
مذهبی به لکاظ تعداد فراوانی میباشد .اغلب مشارکت کنندگانی کته ا فرب تی مناستک
تلقی صرفا منفی ندارند؛ مناسک فربه شده را وسیله و مکملی مناسب میپندارند که انتقال
معارف دین به تودة مردم با تولید مفاهیم و رفتارهای دینی و تقویت ذهنیت دینی عمتوم
مردم ا خلال آن و بواسطه آن صورت میگیرد .آنها فربه شدن مناسک را نشانة افیایا
موقعیت اجتماعی دینداری و فرهنگ دینی ار یابی میکنند و معتقدند کثرت این مناسبات
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موجب تذکر و با گشت به بندگی و کاها مینههتای غفلتت متیشتود( .م« :)3-هرچته
مناسک بیشتر باشد مینه برای تبلیغ و ترویج احاام دین بیشترمیشود ،چون مردم تجمع
میکنند و به لکاظ احساسی آمادهاند» .و(م« :)1-ایجاد حس همدلی و همدردی در جامعه
به برکت وجود همین هیئات است».
پیامدهای منفی

طبق برآیند مصاحبهها هفت تم اصلی در رابطة با پیامدهای منفی فربه شدن مناسک
مذهبی استشراج شده که براسا

فراوانی دادهها به آن پرداخته میشود.

برهم خوردن توا ن ابعاد ومولفههای دینداری :به عقیتده عمتوم مشتارکتکنندگان
دین مجموعه درهم تنیدهای ا عناصر و مولفهها است که مناسک یاتی ا ایتن مولفتهها
میباشد که میبایست درخدمت عناصر و مولفههای اصلی دین باشد ،بتا فرب تی مناستک
مذهبی وسیله به جای هدف نشسته و نقا و جایااه مناسک در نید دینداران تغییتر پیتدا
میکند و مناسک مذهبی جای مولفههایی که ا جانب خود دین به عنوان معیار و شتاخص
تدین معرفی شدهاند را گرفته و موضوعیت پیدامیکند.
(م« :)4-اگرشمامناسک را یادکردی ،همان جوانی که تا بعد ا نیمه شتب عتیاداری
میکند دیار نما صبح نمیخواند ،یرا احسا

میکند وصل به امام حسین شتده استت».

و(م« :)9-کاربه جایی میرسد که دیارحرف مراجتع تقلیتد راگتوش نمتیدهنتد ،آن هتم
مرجعیتی مثل آیت الله بروجردی که دیار مثلا را نداریم» .همچنتین (م« :)1-بتا فربته
شدن مناسک حالت عینیت پذیری باورداشتها م مترا خود باورداشتها میشود».
تضعیف اصل مناسک :به عقیده غالب مشارکتکنندگان ا تمام طیفها (چته کستانی
که قائل به فربه شدن هستند وچه سایرین) ،نیا های انسان اشبا پذیراست لذا درعرضهی
هرچییی همیشه باید به مییان تقاضا توجه کرد و ا طرفی هم تارارشوندگی و دم دستی
بودن میتواند ا جذابیت مناسک بااهد در این فرض حتی گاهی تمایل و علاقه تبدیل بته
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نفرت میشود .با در نظرگرفتن این ناتات مشتارکتکنندگان معتقدنتد افتراط در ایجتاد و
توسعهی مناسک مذهبی در ن ایت به تفریط و دلیدگی در آنها میانجامد.
(م« :)9-این فرب ی برای افراد در مقاطع سنی بالا رفتته رفتته بته نتوعی وا دگتی و
نفرت واحسا

ت ی شدگی منجرمیشود» .و(م« :)4-فربه شدن مناستک مضتموم استت

چون درن ایت اصل مناسک را تضعیف میکند یرا انسان اشتبا پذیراستت و در صتورت
عرضهی بیا ا نیا دلیده میشود».
تضعیف گفتمان عقلانیت :اکثر مشارکت کنندگان براین باورند که با دامتن دن یتاد
به رفتارهای مناسا ی که پتانسیل احساسی بالایی دارند ،مداحان به عنتوان تولیدکننتدگان
مفاهیم و عناصر احساسی ،نقا اول را در این مناسک با ی میکنند و جامعهی روحانیت
که پرچمدار ترویج و تبیین عقلانیت در مناسک است به حاشتیه رانتده شتده و ا اولویتت
عناصر و مولفههای موجود در مناسک خارج میشود .در چنین شرایطی ،غلبتهی گفتمتان
احساسی ،جامعهی دینداران را ا توجه به جنبههای شناختی و معرفتی دیتن و همچنتین
خردور ی با میدارد و این گفتمان در همهی عرصههای جامعه حتی آنجتایی کته فضتا
فضای عقلانیت است نقا ایفا میکند.
(م« :)3-شال مرجعیت روحانیت هم متناستب بتا ذائقته ی متردم تغییتر متیکنتد،
روحانیون برای حفظ جایااهشان م ارتهتای متداحی و روضته ختوانی ختود را افتیایا
میدهند .».و(م« :)1-غالبا مداحان نمیتوانند پیام دین را به نکو مطلتوبی ارائته کننتد و
تمرکیششان بیشتتر بتر بترانایشتن عواطتف و احساستات استت و مشاطتب ختود را بته
اندیشهور ی و تامل وا نمیدارند.».
گسست اجتماعی :این پیامد در کنتار دو پیامتد بعتدی بیشتترین فراوانتی را در بتین
پیامدهای ذکرشده ا جانب مشارکت کنندگان به خود اختصاص میدهند .غالب مشتارکت
کنندگان چنین مینارند که فرب ی مناسک شیعی نوعاً بر تماییات و درگیریهای مذهبی
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میانجامد؛ چراکه مناسک مذهبی (برخلاف شعایر دینی) باتایه بر پررنگ کردن اختلافات و
افتراقات مذهبی پدید آمده است ودرحال اوج گرفتن است و با توجه بته ایناته حتداقل93
درصد جامعهی ما را اهل سنت تشایل میدهند تاکید و توسعه چنتین مناستای انستجام
موجود در جامعه را ا بین میبرد و خطر درگیریهای مذهبی را به شدت افیایا میدهد.
(م« :)9-طبق تجربه ،فرب ی مناسک در بشا مناسبتهای عاشورایی در چند ستال
اخیر به تشدید تماییات فرقهای و دامن دن بیشتر به اختلافات مذهبی شیعه و سنی منجر
شده است»( .م« :)9-اگرمناسک را مدام تقویت وترویج کنیم خب قطعتا یتک بششتی ا
مکتوایا مسائلی است که حساسیت و اعتراض جامعه اهل سنت را در بر میانایید ...الان
چه بشواهیم چه نشواهیم شاهد گسست اهل سنت ا حاکمیت هستیم».
ابیاری شدن مناسک :مشارکت کنندگان مناسک را به خاطر قدرت بتالقوهای کته در
تکریک احساسات و بسیج عموم مردم دارد به منیلهی شمشیر دو لبهای میپندارند که با
فربه شدنا ،هرکسی و هر ن ادی را به استفاده ابتیاری ا آن بته نفتع منتافع و در ج تت
اهداف خود به طمعور ی وامیدارد ،به همین ج ت است کته ردپتای برختی جریانتات و
صاحبان قدرت که داعیه دین دارند در فرب ی مناسک به چشم میخورد ،لذا در متان متا
مناسک در حال ایفای نقا اصلی خود نیست.
(م« :)9-مناسک مذهبی برای حاکمیت م م استت ومتی تواننتد درتثبیتت و توجیته
دلبستای به حاومت نقا ایفاکنند ،مثلا در انتشابات مجلس دور گذشته ،ت ران92درصتد
مشارکتکننده داشت که این 92درصد هیئتیها بودند» .و همچنین (م« :)1-حتی ن تادی
مثل ن اد مرجعیت هم میتواند ا این مناسک استتفاده ببترد و سترمایه اجتمتاعی بترای
خودکسب نماید لذا اگرانکرافی در هیئتها رخ دهد ،مراجع براحتی جب ه نمیگیرند».
مدا مکوری :برخی مشارکت کنندگان براین باوردند کته فرب تی مناستک متذهبی
منجر به تکولی عمیق درجایااه و منیلت اجتماعی جامعهی مداحان به عنوان کتارگیاران
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اصلی این مناسک شده است ،به طوری که نفوذ و تاثیرشتان برجامعتهی دینتداران گتوی
سبقت را مشصوصا در امور مربوط به مناسک ا متولیان امر دین (مراجتع تقلیتد و علمتا)
ربوده وحتی جایااه و نقا اجتماعی علما و مراجع را به عنوان مرجعیت فاری دینتداران،
در میان تودهی دینداران تکت تاثیرقرارداده است.
(م« :)4-با فربهشدن مناسک به دلیل سطکی بودنا ،سبب تغییر مرجعیتت فاتری
توده دینداران میشود .الآن افراد مشتلفی مرجعیت فاتری متردم را برع تده دارنتد ،اگتر
مسجد مکور باشی مرجع فاری شما مراجع تقلیدند و اگر حسینیه مکور باشتی مرجعیتت
فاری شما با مداحان است» .همچنین (م« :)2-این ستبک دیتنداری نمایشتی و عامیته
مداحان را تبدیل به متولیان دین میکند».
کارناوالی شدن مناسک :برخی ا مشارکت کنندگان بر این باورند که یای ا پیامدهای
فربه شدن مناسک خروج مناسک ا مساجد و حسینیهها و کشاندنشان به خیابانهاست ،چه
اینکه مسجد و حسینیه تقییدات و مکدودیتهای خاص خود را به همراه دارد ولی خیابان
فضای منعطفتری با اماان آ ادی بیشتری را درشال و صورت برگیاری مناسک و حتتی
نکوه حضور درمناسک ،در دستر

کارگیاران امرمناسک و شترکت کننتدگان درمناستک

قرار میدهد.
(م« :)1-الان مار ما مسجد نداریم که هیئت در آن برگیار شتود؟ امتا بغتل خیابتان
موکب می نند و هیئت برگیار میکنند یعنی هیئت خیابانی شده است».
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نتیجهگیری

در این رسالة پژوهشی تلاش گردید پیامدها ،علل و مینههای فربه شدن و استتقبال
مردم ا مناسک مذهبی ا منظر تجربه یستة اساتید حو ه و دانشتااه و دستت انتدکاران
امور مناسک مذهبی با نمایی و روایت گردد ،بر همین اسا

با نمونهای هدفمند ا اساتید

و دست اندکارانی که با مناسک مذهبی ارتباط و در ایتن مینته دغدغته و مطالعته دارنتد
مصاحبه شده و ا روش تکقیق پدیدارشناسی بته عنتوان راهنمتا و چتراغ مستیر استتفاده
گشت .یافتهها باتوجه به سوال اصلی تکقیق (پیامدهای اجتماعی و فرهنای فربته شتدن
شدن مناسک مذهبی «علی الشصوص مناستک عاشتورایی»چیستت؟) وستوالات فرعتی
تکقیق (علل و مینههای فربه شدن مناسک مذهبی چیستت؟) و (عوامتل و مینتههتای
استقبال و پذیرش این فرب ی توسط مردم چیستت؟) ذیتل سته بشتا پیامتدها ،علتل و
مینههای فربه شدن مناسک و علل و مینههای استقبال مردم دسته بندی و بیان شد .در
رابطة با ادراک مشارکت کنندگان ا فربه شدن مناسک مذهبی و پیامدهایا به چ ارگونة
ادراک دست یافتیم:
الف) فربه شدن به معنای آسیب ا بودنا و پیامدهای صرفا منفی برای آن شدند با
بیشترین تعداد فراوانی.
ب) فربه شدن مناسک و در عین حال وجود پیامدهای مثبت و منفی برای آن شتدند
با مییان فراوانی کمتر ا مورد قبل.
ج) فربه شدن به معنای توسعه و گسترش مناسک و بارشدن پیامدهای مثبت و منفی
برآن بامییان فراوانی کمترنسبت به دو مورد قبل.
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د) فربه شدن به معنای توسعه وگسترش و وجود پیامدهای صرفا مثبت بترای آن بتا
کمترین مییان فراوانی.
پیامدهای فرب ی مناسک مذهبی با استفاده ا تانیتک کدگتذاری مکتوری ،ذیتل دو
عنوان کلی پیامدهای مثبت ومنفی ثبت وتقسیم گردید و پیامدهای مثبت درسه مقولتهی
انسجام اجتماعی ،تجدیدحیات اجتماعی وافیایا حساسیت مومنانه نمود پیداکرد .مضامین
گسست اجتماعی ،برهم خوردن توا ن درابعاد و مولفههای دینداری ،تضعیف اصل مناسک،
تضعیف گفتمان عقلانیت ،ابیاری شدن مناستک ،متدا مکتوری ،در آخرکارنتاوالی شتدن
مناسک ،ذیل پیامدهای منفی با بیشترین تعداد فراوانی تبیین گردید.
سوال فرعی تکقیق هم که قبتل ا ستوال اصتلی بته آن پاستخ داده شتد ،عوامتل و
مینههای فربه شدن مناسک که ذیل سه عنوان و مینة ،مینههتای اجتمتاعی همچتون
تغییرات اجتماعی وبکرانهای اجتماعی ورسانههای جمعی با بیشترین تعداد فراوانی ،علل
و مینههای سیاسی همچون حاکمیت سیاسی ،دولت دهم بتا بیشتترین تعتداد فراوانتی ،و
مینههای فرهنای همچون اقتضای ذات و طبیعتت فرهنتگ و ضتعفهتا و کمبودهتای
فرهنای تبیین گردید.
باتوجه به آن چه در تکقیق طی کردیم و بتدان رستیدیم فربته شتدگی مناستک بتا
پیامدهای منفی که به همراه دارد متورد نظتر و ادراک غالتب مشتارکت کننتدگان بتود .و
مشارکت کنندگان با بیشترین تعداد فراوانی روال فعلی توسعة مناسک مذهبی را آسیب ا و
دارای پیامدهای منفی اشاار و پن ان میدانند.

بررسی جامعه شناختی پیامدهای فربهی مناسک مذهبی (با تاکید بر مناسک عاشورایی)

19

فهرست منابع
 .9ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،9913 ،ج.92
 .4اسمیت ،فلیپ ،درامدی برنظریه فرهنای ،حسن پویان ،ت ران :دفتر پژوهاهای فرهنای.9939 ،
 .9الیاده ،میرچا ،اسطوره وایین ،ابوالقاسم اسماعیل پور ،ت ران :نشراسطوره.9933 ،
 .2بیتس ،دانیل و پلاگ ،فرد؛ انسانشناسی فرهنای ،مکسن ثلاثی ،ت ران ،علمی ،چاپ اول.9911 ،
 .1بودلایی ،حسن ،روش تکقیق پدیدارشناسی ،ت ران :اندیشه احسان.9913 ،
 .1ساروخانی ،باقر ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ت ران ،کی ان.9933 ،
 .1حسام مظاهری ،مکسن ،رسانه شیعه :جامعهشناسی آیینهای سوگواری و هیأتهای مذهبی در ایران:
با تأکید بر دوران پس ا پیرو ی انقلاب اسلامی ،ت ران ،شرکت چاپ و نشر بینالملل.9913 ،
 .3خنیفر و مسلمی ،حسین و ناهید ،اصول و مبانی روشهای پتژوها کیفتی ،چتاپ اول ،ت تران ،ناتاه
دانا.9911 ،
 .1دورکیم ،امیل ،صورابتدایی حیات دینی ،باقرپرهام ،نشرمرکی.9939 ،
 .93رحمانی ،جبار ،تغییرات مناسک عیاداری مکرم ،انتشارات تیسا.9919 ،
 .99صدری افشار ،غلامحسین ،فرهنانامه فارسی ،نشرفرهنگ معاصر.
 .94فاوهی ،ناصر ،تاریخ اندیشه و نظریههای انسانشناسی ،ت ران:نشر نی.9931 ،
 .99کو ر ،لوئیس ،ندگی واندیشه بیرگان جامعه شناسی ،مکسن ثلاثی ،انتشارات علمی.9913 ،
 .92معین ،مکمد ،فرهنگ معین ،موسسه انتشارات امیرکبیر.9924 ،
 .91مو  ،مارسل ،رساله پیشاا ،لیلااردبیلی .شرکت انتشارات علمی وفرهنای.9912 ،
 .91ابراهیم فیاض و جباررحمانی ،مناسک عیاداری و گفتمان کربلا در دین ور ی اقشار فرودست ش ری.
ت ران؛ نشریه مطالعات فرهنای و ارتباطات ،9931 ،دوره ،4شماره.1
 .91به نقل ا رضا معممی مقدم مدیر تشتالهتای دینتی و مراکتی فرهناتی ستا مان تبلیغتات استلامی،
خبرگیاری بین المللی قران www.iqna.ir،

 .93پروری ،پیمتان ،خوانشتی نوا پدیدارشناستی؛بنیانهتای فلستفی،رویاردهاوچارچوب اجترای تکقیتق
پدیدارشناسی،مطالعات جامعه شناسی ،ش.22
 .91رهبری ،لادن ،گذر ا ناقدسی به قدسی ،مجله انسان شناسی،

ن م ،ش.91
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شماره  ،24تابستان  ،9911ویژه علوم اجتماعی

 .43فاوهی ،ناصر ،گفت وگو با ناصر فاوهی :نقا مناسک و آیینها در تقویت باورهای ملی و معنتوی،
مرکیدایرهالمعارفبیرگاسلامی ،در  .https://www.cgie.org.ir/fa/newsپاییی.9919
 .49کرمی پورو صالکی اردکانی ،الله کرم و مصطفی ،تکلیتل وبررستی ماهیتت و کتارکردایین ا دیتدگاه
ویاتورترنر ،پژوهاهای ادیانی.9912،

