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 یابوالفضل رباط  -----------------------------------------------

 چکیده

دستت  یم،ادرکشورمان بوده یمناسک مذهب یفیوک یشاهد رشدکم ایسابقهیبه صورت ب یرهدف: دردودهه اخ

مناستک  یمثبتت ا فرب ت یبرداشتت ینامترد ةدرحتو  ینفعال و اغلب متشرعان و یمناسک مذهب اندرکاران امور

 و یعتشت اقتتدار ، مظ ترینتیاستتکاام بشتا اعتقتادات د ینتی،نشترمعارف د سا ینهرا  م یفرب  ینداشته و ا

مثبتت  یامدهایپ در منکصر یفرب  ینا یامدهایرسد پ یکه به نظرم یدرحال کنند،یم یتلق جامعه ةدهندانسجام

بته عنتوان پاستخ بته  یمتذهب هاییینفربه شدن مناسک وآ یامدهایبه پ بردنیبا هدف پ یقتکق ین. ایستن

 شتده استت. یتییطتر  ر یپاسخ به سوال فرع عنوانفربه شدن مناسک به  یهاینه م عوامل و و یسوال اصل

 یابا نمونته یافتهساختار یمها فنون مصاحبه ن یریگبا ب ره و یدارشناسیروش پد ا  یریگمقاله با ب ره ین: اروش

 یاراشتبا براستا  مع یه ودستت انتدرکاران امورمناستک متذهبودانشتاا یهحو ه علم یدنفرا  اسات99 هدفمند ا 

که اکثرمشارکت کنندگان مناستک  دهدیبه دست آمده نشان م یج: نتایجنتا م مترینانجام گرفته است.  ی،نظر

فربته شتدن مناستک  یامتدهایپ و پندارنتدی ا بودن( م یبخروج ا حدتعادل وآس یشده )به معنارا فربه یمذهب

( انتهمومن یتحساس یاافیا ی،اجتماع یدحیاتتجد ی،مثبت )انسجام اجتماع یامدهایپ در منکصرنه تن ا  یمذهب

گفتمتان  یفتضتع ی،شدن مناسک، مدا  مکور یابیار ی،)گسست اجتماع آن یمنف یامدهایپ یبلاه حت یستن

شتدن مناستک( بته  یاصل مناسک، کارنتاوال یفتضع داری،یند یهامولفه خوردن توا ن ابعاد و یت،برهمعقلان

فربته  هتایینته م علل و یین یبشا پاسخ به سوال فرع گرفته است. در یشیمثبت پ یامدهایا پ یلکاظ فراوان

 است. یدهگرد یینتب یفرهنا و یاسیس ی،اجتماع ینةسه  م شدن مناسک در

 .هاینه م علل و یدارشناسی،پد یامدها،پ ی،مناسک، فرب  :های کلیدیواژه

                                                 
  دانشااه باقرالعلومیجامعه شناسارشد  یکارشناسدانا آموخته ،. 
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 مقدمه

 ینتید هتاییاوگرا یا هتاو مناسک مربوط به هر مذهب، برآمده ا  باورها، ن هایینآ

ها و نمادهتا، جشتن هتا،یینگوناگون وابسته به آن مذهب است که به صتورت آ یقشرها

 اییتژهو یامخاص، در ا یینیکه معمولاً در قالب مراسم و آ ی. اعمالیابدیبرو  م هایعیادار

متردم  شتوند،یم یدهنام یعباد یینآ یاو مناسک  گردندیم تارار یبه طور منظم و هماان

 یتاتح یامتدهایو برو  پ ینیتجربه د یاصل یها را غالباً مجراآننااران وجامعه شناسان 

همان قتدر  یاخلاق ی ندگ یمناسک را برا یم،. دورکدانندیآن مذهب م یروانپ یبرا ینید

ج ت که؛ بقتا و  ینضرورت دارد به ابدن  ثباترشد و  یکه آب وغذا برا بیندیم یضرور

نظتام  یدارد کته بترا ییبه کارکردهتا یبستا ی،در نظام فرهنتا یهر عنصتر یماندگار

خصوصتا  یمناستک متذهب یامتدهایپ یاستا  بررست ین. براآوردیبه ارمغان م یاجتماع

 ستت،کشور ما شتده ا یآن در نظام فرهنا یو اثربشش یمراسم عاشورا که سبب ماندگار

 یاندرطول ستال یدهپد ینچرا که ا رسدیبه نظرم یضرور یما امر ةموجود جامع یطدرشرا

کشور ما بوده استت، در  یاجتماع یاتح فرهنگ و یدارعناصر پا ینم متر ا  یای یمتماد

در  ینیا اعمال د یاریمکجور ماندن بس و ینیبا وجود کمرنگ شدن ظواهرد یردو اخ یک

 یتنمردم ا  ا یرنظ یاستقبال ب و یمناسک مذهب یرمامردم، ما شاهد رشد و برو  چش ینب

 مستجد منتظتر مانتده تتا نمتا  شده که مردم پشتت در مشاهده یاربس . ویمامناسک بوده

انفاق  پرداخت خمس و کات و یند،شرکت نما یمراسم عیادار در و یدهجماعت به اتمام رس

را بتا افتشتار  سالارش یدانو  یدس یمجالس عیادار هایینههی شمرده اما بار یترا کم اهم

خود را ملتیم  ینیو مناسک د یشرع یفبه تاال ییاعتنا یبا وجود ب یاو  کشندیبر دوش م

 مراسم عاشورا را موجتب نجتات و و شرکت در انددانستهیم یبه حضور در مناسک مذهب

 ه،بلت اند.پنداشته یارانخود و د دارییند یاآ ما ینخود همچن یمسلمان ةشفاعت و نشان
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مناستک  یتنمردم را دارند، به ا ینتد و ینداریکه دغدغه د یکسان متشرعان و ا  یاریبس

استتکاام بشتا  یتن،معارف د یغسا  و ظرف تبل ینهجامعه و  م ةبه عنوان انسجام دهند

. نارنتدیم یعاقتدارتشت ةمناسک و نشان ینشرکت کنندگان در ا ینید یاعتقادات و باورها

. یستتن یامتدهاپ یندر ا مناسک، منکصر ینا یررشد چشما یامدهایپ رسدیاما به نظر م

 یحتت یند یهاابعاد و مولفه یربه دنبال دارد که علاوه بر سا ییرا ن یارید یامدهایبلاه پ

هتا، ضترر و خستارت است که غفلت ا  آن ی یو بد کند،یم یدت د ییرا ن یمناسک مذهب

 .سا دیم وارد مذهب و جامعه ةیاررا بر پ یریجبران ناپذ
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 پیشینه مطالعاتی

( 9911) عبداللته گیویان( کتاب تراژدی ج ان اسلام، 9911مظاهری مکسن )حسام 

بتاقر اده ی با عنوان مکبت وهویت درآینه ی نمایا ج تانی اربعتین، خجستتهدر پژوهش

، ( درپژوهشی باعنوان هیئت ر منتدگان استلام ا تاستیس تتا پایتان دوه اصتلاحات9911)

 شامکمدی( درکتاب تصوف ایرانی و عیاداری عاشورا، 9911مش دی نوش آبادی مکمد )

 پژوها و تبیینی پیرامتون دیتدگاه کلیفتورد در (9912)فاطمه  پاسالاری ب جانی و رستم

پژوهشی بتاعنوان مناستک عتیادارای و  (9914) ، رحمانی جبارگیرتی درباره مناسک دینی

ها جمشتیدی(، 9913) حقیقتی ی گیویتان ودنبولر ترجمهوجدان جمعی درتشیع ایرانی، رو

، حستام مراسم عاشوراشناختی ا  ( در مقاله تکلیل جامعه9931غلامرضا و قبادی علیرضا )

 (9911) ( نویسنده درکتابی تکت عنوان رسانه شیعه، رحمانی جبار9931) مظاهری مکسن

 ( درDavid Thurfjell( )4331)عیاداری درجامعه ایران، تورفیل دیویتد های درکتاب هیئت

پژوهشی باعنوان  یست شیعی، به بررسی ماهیت مناستک متذهبی، منشتا وتغییترات آن 

اما مقاله حاضردر پی اند درطول  مان وحتی برخی ا کارکردهای آن درجامعه ایران پرداخته

دهای آن است که با استفاده ا  رویارد پدیدارشناسی به درکی جامع ا  این پدیتده و پیامت

 اشاار و پن ان آن دست یابد.

 روش

پژوهشی دراین پژوها پدیدارشناسی است. پدیدارشناسی درلغت به معنتای  رویارد

ها بتا در نظرگترفتن توصیف آن هرنو  و ها ا پدیده ةشناخت پدیدارها. ودراصطلا ؛ مطالع

باشتد. می یا قضاوت ار شتی ها قبل ا  هرگونه ار ش گذاری، تاویل وبرو  تجلی آن ةنکو

استتفاده ا  ابیارهتایی  باشد کته بتاهای تکقق کیفی میروش پدیدارشناسی یای ا  روش

 هتای حاصتل ا تکلیل داده گروهی، مشاهده مشارکتی وهای نظیر مصاحبه عمیق، بکث
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( ودیدگاه مکقتق )رهیافتت emic )رهیافت اِمیک: مطالعه مورد فرد منظر ا  این فرایندها

 پدیده ا  طریق پی بردن به درک افتراد ا  دارد که به شناخت ا  آن بر سعی ،(etic اِتیک:

هدف پدیدارشناسی، توصیف تجربیات  ندگی به همان صتورتی استت . ن پدیده ارج ن دآ

تلاش پدیدارشناسی توصیف تجربیتات انستان  به عبارتی دیار اند. ندگی واقع شده که در

، لذا پیا ا ف م الاوی رفتار بایستی پدیده ددهنمی ن رویآ ای است که در مینه درمتن و

تفستیر  ن را درک وآچاونته  ن دارنتد وآ چته احساستی ا هتا این که انستان نظر و مورد

 ةهای کیفتی دربردارنتداین روش برخلاف سایر روش .توصیف کرد نمایند را شناخت ومی

تجربته  ورمیگشتایی  های تفسیری است که که بته دنبتال توصتیف،ای ا  روشمجموعه

مشتارکت  دیدارشناسی به دنبال کشف روابط علی معلولی نیست، بنابراین غالبتا ا . پاست

متورد نظتر چته  ةدرمتورد پدیتد -9شود: می عمومی پرسیده کنندگان دوسوال گسترده و

متورد نظتر تتاثیر  یا  پدیتده چه  مینه یاوضعیتی نوعا برتجربه شتما-4 ای دارید؟تجربه

 (9911 مسلمی، و )خنیفرگذاراست؟ 

 دورویارد به پدیدارشناسی ا  دید کرسول وجوددارد:

وجتودی منستوب بته هایتدگر؛ درپدیدارشناستی  پدیدارشناسی هرمنتوتیای یتا (الف

وهشارستعی ژتاویتل متتن ستروکاردارد، پ نجا که هرمنوتیک بتا تفستیر وآهرمنوتیک ا  

براین پایه  تفسیرقرار دهد و دنوشته شده مور های انسان را به مثابه متنِکند که تجربهمی

 ورد.آبه دست  های مورد نظر راپدیده تکلیل خود ا 

روانشناختی منستوب بته  ؛ پدیدار شناسی تجربی متعالی یاتوصیفیپدیدارشناسی  (ب

واقتع  در پژوهشار برتوصیف تجارب شرکت کنندگان تایته دارد. هوسرل، به جای تفسیر

در نکتوة درک و  ینقا م مت ر،یکه تفس کنندیاگرچه تصدیق م یفیپدیدارشناسان توص

بایستتت و ی ا وجود دارد که مدر آن ییاین اعتقاد ن یکند ولیم یتجربة افراد ا  ج ان با 

 در قبتل ا  ایتن وآنچه »ترین حد خود رساند تا بتوان بر را به کوچک ریتوان این تفاسیم
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ا  نظر هایدگر و پدیدارشناستتان که  یدرحال تمرکی نمود« دارد خلوص پدیدارشناسی وجود

هستند. ناته  ای تفسیرها به گونهتوصیف بوده و همة رممانیمکض غ فیتوص ،یریتفس

 بستتر اصتلی هایتدگر؛  مینته و ةاصلی درتفاوت بین این دو رویارد این است که دغدغت

دهد. می ثانوی وای اهمیتی حاشیه « مینه»هاست، درصورتی که هوسرل به  ندگی انسان

گیرد که شامل شناستایی درنظر می )هوسرلی(برای این رویارد هایی رامو  تاکا  رویه

 ها ا افراد مشتلفی که پدیتده راوری دادهآمورد مطالعه، حذف تجارب ششصی وگرد  ةپدید

ورد درمرحله آهای مف ومی به دست میها خوشهداده ا  باشد، پژوهشارمیاند تجربه کرده

یتک توصتیف  و اند(وصیف متنی )انچه شرکت کنندگان تجربه کردهتبه یک ها را نآبعد 

 ،کندتبدیل می (اندها را تجربه کردهپدیده ینه، م )چاونه افراد برحسب شرایط و ساختاری

ی اصلی تجربه شود تا جوهرهساختاری ارائه می درن ایت یک ترکیبی ا  توصیف متنی و و

 .ودشبه خواننده منتقل 

قائتل بته  یکته و شتودمی دهینام یفیجا توصهوسرل ا  آن اردیروبه عبارتی دیار 

 یرا فترد دارشتنا یبتود و پد یدارشناستیدر پد هادهیتپد ریتو فراگ یعموم ذات فیتوص

 فیو توص ییافراد شناسا یرا در آگاه دهیپد کیذات  تواندیکه م دانستیمستقل و جدا م

دارد و کتار  یستاختار مشتترک فترادهمته ا یمبنتا بتود کته آگتاه نیاعتقاد بر ا نیکند. ا

 یرا در خود جتا دهیاست که ذات پد یساختار آگاه نیا ریبدون تفس فیتوص دارشنا یپد

چرا کته بته  آوردینم انیرا به م ریمعتقد است و تفس دهیپد فیداده است. هوسرل به توص

 تیواقع تکه در آن پژوهشار قادر اس یحالت یعنیمعتقد است.  ییاستعلا ای یمتعال تیذهن

 (9913. )پروری، کند فیرا بصورت مکض درک و توص دهیخود را کنار باذارد و پد ةستی 

دیدارشناسی توصیفی هوسرل است کته این پژوها، رویارد پ در استراتژی مدنظرما

 تواندیم یادیتا حدود   ،یجداسا  ةرحلکردن سه م یبا ط دارشنا پدی هوسرل، اعتقاد به

 :کند دایدست پ هادهیپد یواقع جوهره ایبه ذات 



 69 (ییبر مناسک عاشورا ید)با تاک یمناسک مذهب یفربه یامدهایپ یجامعه شناخت یبررس 

 

 گذاشتن( پرانتز در ( )تعلیق،Epoche Einklammerung) اپوخه

 متا واستطهکه به ادراک بلا یداریپدکند، می دایتنیل پ داریبه پد ییهمه چ ق،یبا تعل»

 .«است درآمده

و  یا  هرگونته داور یختوددار یعنتیاست. به  عم هوسرل، اپوخه « اپوخه»مرحله  نیاول

تفتاوت اپوخته  حیدر توضت (9134، هوسترل )بشتر یختارج ا  آگتاه یحام درباره وجود عالَم

 ستت،یمن این ج ان را همچون یک سوف: کندیم انیپدیدارشناسانه با سایر مااتب این گونه ب

کتنم، بلاته اپوختة یتردیتد نمت اش همچتون یتک شتااکیکتنم؛ در وجتود واقعتینم ینف

 یماتان یراجع به وجود واقعت یکنم که مرا مطلقا ا  هرگونه حامیم را اعمال یستتپدیدارشنا

بشتر ا  ابتژه  یتجتارب مکتض و آگتاه یبه بررس یدارشناسیجا که پددارد. ا  آنیبا م ی مان

فترض کته  نیتداشتت. ا فرض اپی که آن بدون کرد، آغا  واسطهیا  ش ود ب دیبا پردا د،یم

 نهمتی جاستت، آن کته د( هم چنان استاخودِافر یمن )آگاه یج ان خارج و مستقل ا  آگاه

 ایگونته پت نیتکه ا ی.  مانردیدر معرض اپوخه قرار گ دیحامِ به وجود عالم خارج است که با

امرِ واقتع متورد  ارید یعنیمن است؛  یتجربه و آگاه ماندیم یباقشود آن چه  قیتعل ها،فرض

 شتودی. اپوخته موجتب مابتدییختود را م اتاهیمتن جا یبلاته تجربته و آگتاه ستت،یبکث ن

تمرکی داشته باشتد و وقتت ختود را  کندیکه بر من ظ ور م یییهایفقط بر آن چ دارشنا یپد

کنتد. ینته نم ایهست  یکه بر من ظ ور کرده جوهر یییچ پشت در ایکه آ نیصرف ا  ودهیب

بتا آن چته بته  دارشتنا یمتداول است. پد ین ا  عادات فاربرتافت یدر واقع، اپوخه همان رو

شده  داریافراد پد یاست سر و کار ندارد، بلاه آن چه برا رونیدر ب تیبه عنوان واقع یطور عرف

 تیتحتائی اهم ایبترا ،ینیع دهیذهن خودِ افراد و آن پد نیرابطه ب یعنی. دهدیرا ملاک قرار م

شتود؛ بتدین می ا  نومن به ساحت فنومن تبدیل ساحت مابکث اپوخه،  . به بیانی دیار بااست

کند که این ابژه نفتس التامری باب چییی که ظ وریافته قضاوتی نمی که سوژه درابتدا در معنا

 دارد واگرخود را وکار کند سرچییهایی که مشاهده می دارد یا نه؟. درمرحله اپوخه انسان فقط با

 در نته و چییی که مشاهده کرده جوهری هست یتابی وده مشغول این بکث کند که درپشت 
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شترو  ختود را  ةای در پی نشواهد داشت. مکقق باید نقطتاثبات آن براید، عملا نتیجه پی رد و

تظتاهر بته دانستتن،  قبول کند دراین مرحله، شناخت ا امرمتعالی ناممان است و رها کند، باید

هتای نظتری، فترضپتیا ةدا همتبدین ج ت ابتت (.9913)بودلایی،  پیا داوری صرف است

 پیامدهای آن کنارگذاشتته و فرب ی مناسک و های ار شی خودرا درموردقضاوت ها وپیشداوری

رعایت اصول فراغت ار شی به پدیتده مناستک متذهبی  کنیم باای تلاش میبدون ارائه فرضیه

 دهیم. مطالعه علمی قرار مورد اجتماعی آن را عینی و ابعاد نیدیک شده و

 ایدیسیون )تقلیل آیدتیک(

به تقلیل آیدتیک معروف است یعنی رساندن پدیده به جتایی کته  ل،یگام ا  تقل نیدوم

 تیتماه ایت یذات بششتبه ایتن مرحلته ، غیرقابل تغییر ذات آن باقی بماندهای فقط بشا

را  دهیتپد کیتافتراد ا   یآگاه یفرد هایجنبه دارشنا یپد نکی. اشودمی گفته یین یبشش

افتراد  انیتده کته میتآن قستمت ا  پد یعنتی. پردا دیآن م یو به جنبه ماهو گذاردیکنار م

 و کرد حذف را هاآن تواننمی و اندشده یافراد متجل یمشتلف مشترک است و در ذهن تمام

با  دارشنا یجا پدنیدر ا. ندارد یمف وم ارید یین یمورد بررس دهیپد مکنی حذف را هاآن اگر

به  ددامجگذاشته و  ها راکنارتاریخ آن فعلیت اشیاء ومکض )اپوخه(،  یداریمرحله پدگذار ا  

و  دارهایبه پد بششی که با ذات دآییو درصد آن بر م گرددی( برمکیدتی)ا دهیپد یمرحله ذات

 ایتن مرحلته آن درک و در. دیتفراهم نما دیخلق علوم جد یرا برا نهی م ،یکل نیخلق مضام

برچستب  ده، تلتاش  مشترکی که مشارکت کنندگان ا پدیده مناسک مذهبی دارند را ةبتجر

ی مناستک توستعه یافتته خلتق مضتامین کلتی، بته الاتویی مشتترک ا تجربته کنیم بامی

 گان دست یابیم.ا منظرمشارکت کننده

تمتام  انیدر م دیبا برای دستیابی به ماهیت پدیده مناسک توسعه یافته، وهیش نیدر ا

، آن عناصتر و یمتصتور کنت دهیتپد یخود برا لاتیدر تش توانیمیه مواکه به دلش یراتییتغ

قابل تصور استت   مان حال( )مناسک مذهبی در میبور دهیکه در پد یرینامتغهای یژگیو
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 دهیتمماتن بتودنِ تصتور کتردن آن پد یحداقل شروط لا م بترا یعنی. یممششص کن را

 دراین صورتشده خواهد شد.  لیتش دهیپد رکلییمنجر به تغ یژگیکدام و رییو تغاند کدام

 اتر،یبته عبتارت د شتوند.یمکستوب م یشت تیتهمتان ماه ،رییتتغ رقابلیآن عناصر غ

در کنتار هتم قترار داده  مناسک متذهبی توستعه یافتتها  شدهمشترکِ درک های تیواقع

مناستک فربته » ةدیتر پدشوند. مثلاً اگت یمعرف دهیآن پد یِکل تماهی عنوان بهتا  شودیم

 نایت ا  هتاآن اتیتجربه کرده باشند. تجرب یمشتلفهای ا  افراد به شال ایرا عده «شده

تجربه ختاصِ ختودش را ا   یاست و هر کس دهیپد نیمشتلف ا یای وا رندهیدر برگ دهیپد

 تترقیترا بطتور عم اتیتتجرب نیکه ا یدارد. اما در صورت« مناسک مذهبی توسعه یافته»

بتا  هتاییلکتاظ شتباهت یافراد ا  برخت نیا اتیتجرب که شد میمتوجه خواه میکن یبررس

ا   ییهتاپراکنتده و متنتو  استت. لتذا آن قستمت اریلکاظ، بس یا  برخ یدارد ول اریادی

 را هتاقستمت نیتشده و مشترک هستند و اگر ا یافراد متجل یتمام ذهنکه در  اتیتجرب

 اریبست هتاینشواهد داشت را استتشراج کترده و بشتا یمعن ارید دهیآن پد مکنی حذف

 دهیتپد تیتماه ایهمان جوهره  ماندیم ی. آن چه باقمکنییآن را حذف م ریپراکنده و متغ

 (9913 ،)پروری. است « مان حال مناسک مذهبی در»

 تقلیل محقق

)مانندپیامتدهای  یمکض هاىتیکلاستتت. « مکقق لیتقل» ل،یگام ا  تقل نیستتوم

هنو  مکض بته معنتاى  میافتی دست هابه آن کیدتیا لیکه در مرحله تقل منفی( و مثبت

 انتدگسسته شده یموجودِ قبل هایتیا  واقع هاتیکل نیا چراکه ،ستندیآن ن دارشناسانهیپد

 ( وابستهیالیرختغیی کننده همان ششص اِعمال ای) فاعل عنىیامر تجربى  کی به هنو  ولى

آن  یصتورت انستان یبا امر واقع حت یوندیا  هرگونه پ دیبا دهیپد هرهکه جو حالی در اند،

 ق،تعلیت در سوم گام هوسرل رو، نیا  ا م؛یکن لیتقل ییفاعل را ن نیا دیباشد، پس با یبرم

متن  کیترا مبدّل به  یگام، من انسان نی. اداردیرا بر م« مکض یاگو»به  دنیرس یعنی
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را هتم ا   یانستان متن دیتلکاظ با نیبد. ستیمتعلق به ج ان ن اریدکه  سا دمی مکض

قترار  یدارشتناختیپد لیدر معرض تقل ی اششیوجود تار ثیو هم ا  ح یعیوجود طب ثیح

 مکض شود. به منِ لیتا تبد میده

 مصاحبه همدلانه

های عمیتق، هتا درمطالعته ی پدیدارشتناختی، شتامل مصتاحبهاغلب گرداوری داده

شاهده ی مشارکتی است که البته م مترین  وهی ومهای گرهای چندگانه ، بکثمصاحبه

ی عمیق غیرساختاریافته استت ابیار برای جمع اوری اطلاعات در چنین پژوهشی، مصاحبه

شتوند کته دراین روش منابع یاافرادی بررسی میبریم. که درانجام پژوها ا آن ب ره می

رسیدن به  گیری تانمونه د وموضو  مورد نظردارن رابطه با اطلاعات را در تجربه وبیشترین 

 و استاتید ا  مصتاحبه شتونده ستییده نفتر افتراد کرده است، تعداد اشبا  نظری ادامه پیدا

دستت  کتارگیاران و اعضای هیئت علمی دانشااه واساتید سطح عالی حو ه علمیته قتم و

به ج ت خنثی کتردن تاثیرموقعیتت هتا، ها باشند. مصاحبهاندرکاران  مناسک مذهبی می

بته هتا مشتلف وخارج ا فضای برگیاری مناسک صورت گرفته است. مصاحبههای در مان

ومشتتمل بتر چ تار  گان ضبط شدهاطلا  مشارکت کنند با صورت حضوری انجام گرفته و

عقایتد  تجتارب، احساستات و سوال اصلی بوده است. سوالات دراین مصاحبه دررابطته بتا

مطالعه )فربه شدن مناسک مذهبی وپیامدهای  مشارکت کنندگان دررابطه با موضو  مورد

خصوصتا مناستک ) قبتول دارنتد پدیتده مناستک متذهبی یتاآباشد. به طورمثال: می آن(

 .پیامدهای درپی دارد ثار وآاگرچنین درکی دارند این فربه شدن چه  عاشورایی( فربه شده؟
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 تعریف مفاهیم

 مناسک

 لغت مناسک در

که  یییهرچ عبادت کردن و یبه معنا «نسک» یمصدر ةشیا  رمّنسِک  جمع ماسر

 ایایتن یهتاااهیجا و یعبتاد یهانیی، آکردن یقربان ی، جابه خدا شود یایموجب نید

 .باشدیم

 یجامعه شناختاصطلاح  در

انتد. داده ونتدیپ یرا به مراستم متذهب (ritualمناسک )شناسان انسان ،یشیتار نظر ا 

ف م  در انهیگراذهن اردیکنت، مارکس و وبر که به سبب رو یبرخلاف سنت جامعه شناخت

متوجته  انیتاد یبته ستمت باورهتا گذاشته و کنار را ینیمناسک د ان،یف م اد یبرا نید

بتراون  فیرادکل و ینوفسایمال م،یدورک ت،یرابرتسون اسم مانند یشناسان ناند، انساگشته

استت بلاته مناستک توامتان  یرفتارنه صرفا  و ینه صرفا ذهن یادهیمعتقدند مناسک پد

 نیاعتقادات هستند، بد مقدم بر یو کاربرد سنت نآییو  باشدیم یرفتار یوامر یذهن یامر

 ینید مناسکرفت.  نیمناسک آن د لیتکل به سراغ مشاهده و دیبا ن،یف م د یج ت برا

 «هیتمناسک ثانو ای یمناسک مذهب»و  «هیاول امناسکی ینیمناسک د» ةموجود به دودست

 شود.می میتقس

 هیمناسک اول

 نیتد نیادیتمقد  که در نصوص بن یمناسک مؤسسان است؛ مناسا ه،یمناسک اول

 شتانیاجرا تیفیدارند و حدود و ثغور و ک یمناسک فرم متصلب و ثابت نیاند. اشده عیتشر

 ن،یهر د یاعتقاد یشده است. در منظومه انیدقت ب )فقه( توسط مؤسسان به عتیدر شر

 . بتهشتودی)خدا( قلمداد م یمقام قدس نیبالاتر اسک،من نیا یو مؤسس اصل کنندهعیتشر

مناستک  نیتفترم ا ییچرا ةدربار یکیشفاف و صر حیتوض ستندیقادر ن انیاد لیدل نیهم
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کته بتدون آن رد؛یخاص و تارارشونده را بپذ یفرم رفتار کیتعبداً  دیبا نداریدهند. د هیارا

 )فیتاض و دخل و تصترف داشتته باشتد ی هدر آن اجا ایوچرا داشته چون ةآن اجا  ةدربار

شناخت دارند، نه ف تم.  تیقابل ندارید یبرا هیمناسک اول اری. به عبارت د(9931، رحمانی

و  یانیتم نیها مستوجب عقاب استت. همچنتا  آن یو تشط یمناسک الیام نیا  ا تیتبع

استت.  یرسم نیاو ا  نظر د نیسطح تد ینندهکنیمناسک، تع نیبه ا نداریتعلق د تیفیک

 نیتادانست. کتارکرد  هیمناسک مقد  اول توانینما ، رو ه و حج را م مششصاًدر اسلام، 

 است. انهیبشا و تقرب جو یتعال ،یمعنو ،یمناسک عمدتا انفس

 هیمناسک ثانو

هتم شتال  یاتریمعمولاً مناستک د ینید یهادر گروه ه،یموا ات مناسک اول اما به

 ایدایت. مکل پمینامیم «هیثانو»ها را آن ثیحنیا  ا که مناسکِ تابعان است و رندیگیم

 ایدایتتر باشد، اماان پمنطقه فراخ نیاست؛ هرچه ا عتیالفراغِ شرمناسک در منطقة نیا

 کننتدیابتدا  مت داراننیترا ختود د هیتو بالعاس. مناسک ثانو تاس شتریب هیمناسک ثانو

استت و  ندارانید ینندگیو آفر تیظ ور خلاق دانیمناسک، م نی. ا(9931ورحمانی)فیاض 

ا   رنتد؛یو تطورپذ الیشتدت متاثتر و ستبه ه،یتبرخلتاف مناستک اول ه،یتلذا مناسک ثانو

 میک اقلتیتا   اتر،ید یابته برهته یشیتتار یبرهه کیا   ار،ید یایبه جغراف ییایجغراف

 رایرا پتذ یمتعتدد و متنتوع یهتاو فرم فیتعتار هیتمناستک ثانو ار،ید میبه اقل یفرهنا

تطتور و  ا،یتمکصتور کترد و  ا تتوانینم یفرم ثابت چیرا در ه هی. مناسک ثانوشوندیم

 ده،یتچیپ ینتدیفرا یو طت یدارنیتد خیمناسک است. در تتار نیا نفکیلا یژگیو ییایپو

. در شتوندیثبتت و انباشتت مت ینتیدر فرهنگ د جاًیابند و تدرییم نیتاو هیمناسک ثانو

و اقتصاد و فرهنگ عامته  استیمشتلف، ا  س یطیا  عوامل مک یاها مجموعهآن ایدایپ

به خلوص دارند، مناستک  لیم هیدخالت دارند. هرچه مناسک اول بومستیو   میاقل یو حت

اوقات  یاریبس لیدلنیهم دارند. به یشیبه التقاط و آم لیتبع خصلت فرهنگ، مبه ه،یثانو

 ةکته عامت هاستتیژگتیو نیدشوار است. به ستبب همت تیمناسک به غا نیا یتبارشناس
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 ییدارند. تاجتا هیبه مناسک ثانو یشتریرغبت و اهتمام ب ه،ینسبت به مناسک اول ندارانید

 ا  یاتیمکترم  یکشورما مناسک عیادار ةمردم عام یبرا ،ینینشباان د که برخلاف نظر

 نی. چون اشودمی مکسوب ینیرکن مناسک د نیواقع م متر در و یدار نید یارکان اصل

لذا  گذارد،یم ارشانیدر اخت تیبرو  خلاق تر است و فرصت و اماانجذاب شانیمناسک برا

 ارتیمناسک   ارمجموعهی. به عبارت دمیدار هیا  مناسک ثانو فیتعر ندارانیما به تعداد د

در فرهنتگ  یکه نقتا پررنات یاند. مناساهیمناسک ثانو قیمصاد نیترم م ،یو عیادار

 ن،یتخورده است. امتا بتاوجود ا وندیها پبا آن عهیش تیهو خ،یاند و درطول تارداشته یعیش

جتیو  انتد،افتهی عیکه در تش یحساس ااهیو جا ژهیو تیاهم رغمیمناسک، عل نیا کدامچیه

 توانتدیمت عهیشت کیت ها وجود نتدارد.انجام آن در یاجبار چیه لیدلنیهم. بهستین نید

مثتل نمتا   هیبماند، اما ترک مناسک اول یباق ندارانیناند و در شعا  د ارتی  ای یعیادار

 ،یآفاق شتریب هی( است. کارکرد مناسک ثانویرسم فی)در تعر نید یرهیخروج ا  دا یمساو

 لیذ و هیسنخ مناسک ثانو ا  ییراعاشو یهانییآ مناسک و اند.یتیو هو یاسیس ،یاجتماع

 .رندیگیم یجا تیعنوان مناسک تقو

 فربه شدن مناسک

. همان گونه که چاق شتدن باشدیچاق شدن م و یچاق یلغت به معنا فربه شدن در

مورد نظتر متا  ةدیدرباره پد د،یافیایبه جسم وحجم بدن انسان م یابعاد مشتلف انسان کی

 نیبه ا یشدن ابعاد گوناگوناضافه  با یشدن مساو چاق یی( نییو عاشورا ی)مناسک مذهب

 است: یقابل بررس ثیح دو  اابعاد  نیاست که ا دهیپد

 یفربه شدن کم

 یشود به طتورمی رشد آمار مداحان ،یو مجالس عیادار هائتیآمار ه ایشامل افیا

نفر درستال  1191ه مورد وتعداد مداحان ب 91412به استان ت ران  یمذهب ئاتیکه امار ه

ثبتت شتده  ئتیه 4133به  یمذهبهای ئتیشماره ای. افیااست داکردهیپ ایافیا 9911
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 ایافتیا ،یتعدد اماکن مذهب ت،یاهلب میمجالس تار یهیرو یتاثر ب ودراستان قم، تعدد 

مکرم وصفر، دهه های ماه ا مردم در ییرایپذ یهاوموکب یصلوات یهاستااهیا ةسابق یب

، دهته تیتدهته ولا ه،ی، دهه مسلمهیدهه فاطم ه،یدهه اخرماه صفر، دهه مکسن) هایسا 

نتو ادان(، مراستم نوباوگتان  ژهیت)و ینیحست رخوارگانیشامل مراسم ش نیهمچنکرامت( 

جوانان(، مراسم تجمع  نوجوانان و ژهی)و من العسل یاحل اینوجوانان(، هما ژهی)و ینیحس

 ادهیتبته مشت د، پ دهه اخرصفر یرو ادهیپ ن،یاربع یرو ادهیپ بانوان(، ژهی)و ینبیرهروان  

 تتا بلتاحرکت کاروان اسرا ا کر نینماد یشعبان، با سا  مهیجماران درشب ن حرم تا یرو

 .شودیم و... شام

 یفیفربه شدن ک

 خرآمناجات به  و یمراسم عیادار ین درابتداآکه شامل اضافه شدن برنامه قرائت قر

افتیایا مداحان،  یمنیلت اجتماع یارتقا ،یمیتقو یهامناسبت ایافیا ،یمجلس عیادار

دستته  )طبل  نتان( و اضافه شدن دسته طبالانمراسمات،  حجم  مانی برگیاری هیئات و

 و ) (ش ادت حضرت فاطمته  هترا رو  در درقم دیمراجع تقل وتیعلم گردانان، ودسته ب

 و مناسک: حرم ائمه اط ار نیا یبرگیارهای وتنو  ماان ) (امام صادق ش ادت رو 

 ،یهتا، بتا ار، منتا ل ششصتها، مساجد، ور شتااههینیحس د،یمراجع تقل وتیامام  ادگان، ب

 یهاسا مان ادارات و ها،ابانیموقت، خ یهامدار ، موکب ها وها، دانشااههیها، تاهیم د

 شود.یم یدولت

 پیامد

پن تان یتک  و شتاارآمتوقتع  مف وم پیامد مف ومی عام است که شامل کارکرد )اثر

غیرمتوقع یک ساختار بترای یتک  همچنین شامل اثر تر( وساختار برای یک نظام گسترده

 .شودتر مینظام گسترده
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 هایافته

کنندگان با تفسیر توصیفات مشارکتاین پژوها چنانچه که قبلا گذشت  ا  هدف ما

 پیامتدهای هتای متذهبی وآیین فرب ی مناسک و ةرابطه با پدید ادراکشان در ا تجارب و

اشتبا  نظتری،  نظرگترفتن معیتار در باشد. به همین ج ت بتااجتماعی آن می فرهنای و

اساتید حو ه علمیه قم و دانشااه، دستت انتدرکاران وسیاستتاذاران امرمناستک  نفر ا 99

موضتو  موردبکتث ارتبتاطی نیدیتک داشتته بته عنتوان  مذهبی که هرکدام به نکوی با

 شدند. این رساله انتشاب مشارکت کنندگان در

ایتن تکقیتق،  هماهنای با مشتارکت کننتدگان بترای شترکت در پیایری و پس ا 

 مشتلف  مصتاحبه صتورت گرفتت وهای  مان در ا شرکت کنندگان به صورت جداگانه و

ا  هرمصاحبه مکتوای فایل  ها به صورت فایل صوتی ضبط شد. بلافاصله بعدآنهای گفته

ی م م ومعنی داری که به این واسطه ی پیاده شدههاروی متن پیاده شد و گیاره صوتی را

 هتای ایتن پتژوها راتشتایلمتد، دادهآمصاحبه نیمته ستاختاریافته بته دستت  ا فرایند

 رسد.ها به انجام میدهندکه طبعا مرحله تکلیل براسا  این دادهمی

برچسب  دن به عبارات وجملات مرتبط باسوالات پژوها، بترای  جداسا ی و پس ا 

 ی فرب تی مناستک متذهبی، بایتددررابطه باپدیده نتفسیرهای مشارکت کنندگاتوصیف 

توان ا تانیک کدگذاری می واحدهای معنایی راشال بدهیم. برای رسیدن به چنین هدفی

معنایی منتستب  به واحد توان هریک ا جملات رااستفاده ا این تانیک می با  ب ره برد. با

ترین معنایی کته ا متتن جملتات ملمو  ترین وو مکس ترین وکرد البته براسا  عینی

 ی دارای یتک بارمعنتایی وجمله چند شود. دراین مرحله به هریک ا جملات یامی دریافت

دهنتد. بته های دست اول راشتال میشود که سا همرتبط باهم، یک واحدمعنایی داده می

اند، به ایتن صتورت دهتولید کر راطورمثال تعدادی ا مشارکت کنندگان دسته قابل توج ی

 اعتراضتی و نمایشتی دیتن، کمرنتگ شتدن بعتد که؛ همه به تقلیل گفتمان دینی به بعد
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حالتتت  ترگشتتتنمناستتک متتذهبی، م م خواهانتته دیتتن، اصتتل قرارگتترفتن ختتودعدالت

داری اشتاره های دینها وعدم توا ن درمولفهخود باوررداشت ا ها پذیری باورداشتعینیت

 و ابعتاد ای ا کته دیتن شتباهانتد ها براین اسا  ساخت یافتهاین گیارهی اند. همهکرده

توجته قترارداد، لتذا  متورد ها رامولفته و ی آن ابعادهای گوناگون است که باید همهمولفه

های دیاتردین ایتن شتباه نسبت به مولفته قصور ها وبه برخی مولفه حد اهمیت بیا ا 

کنتد، بتدین اثرگتذاریا را مشتتل می مشتال و درهم تنیده را دچار هماهنگ و منظم و

 ها استشراج شد.دل این گیاره دین، ا  ملاحظه عبارت برهم خوردن توا ن ابعاد

 های اخیردردهههای فربهی مناسک های علل و زمینهیافته

)پیامتدهای فرب تی  های مربوط به ستوال اصتلی تکقیتقایناه به بیان یافته قبل ا 

هتای  مینته های ستوال فرعتی پتژوها )علتت وبررسی یافته ( شایسته است بهمناسک

 پیا تعیین شده حرکت کترده و فرب ی مناسک( بپردا یم. باید دراین بشا طبق مسیرا 

کاربست مراحل روش پدیدارشناسی دست  با ها ودرون متن مصاحبه به جواب این سوال ا 

 یابیم.

 ،)رسانه جمعی( ثانویه اجتماعیی، ن ادهای اجتماعهای بکران ،ینیمرجع د یهاگروه

 ،یتیبترون حتاکم انتاتیدولتت دهتم، جر ،یاسیس تیحاکمی، فرهنا و یاجتماع راتییتغ

هتا ضتعفطبیعت فرهنگ،  بیرونی، ذات و دشمنان ،یاسیس یبردارب ره ،یاسیس راتییتغ

باشتند کته بته های فربته شتدن مناستک متذهبی میی ا علل و مینهفرهنا یوکمبودها

 :باشند. به این صورتهم می درسه دسته قابل تفایک ا طورکلی 

 اعیهای اجتمعلل و زمینه

م مترین عوامل فربه شتدن  یای ا  های اجتماعی را مینه مشارکت کنندگان علل و

ای همچتون کنند؛ تغییترات اجتمتاعی گستتردهمی رکهای اخیر ذدهه مناسک مذهبی در

 باشتد،یمت رشدش متناسب با یناسک مذهبم ةتوسع لوا ما ا  یایکه  تیجمع ایافیا
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 هتویتی، عتدم اگتاهی ا  ا کمرنگ شدن مر های دینی و ینیکارگیاران د ها وگروهتر  

 چه بیشتر هر ةتوسع و هیینه کردن در مسیر رشد مناسک، درنتیجه اهمیت دادن و کارکرد

بتا استتفاده ها به احساسات برای عبور ا بکران نیا  های اجتماعی وبکران مناسک، وجود

 )رسانه(.  ن ادهای ثانویه اجتماعی ا پتانسیل احساسی مناسک و

وکارگیاران  هااست، سا مان ییظاهرگرا یمناسک ا عوارض جد یفرب  نیا(: »1-م)

 یتلقت نید ن رابه عنوان جلوه گاه اقتدارآمناسک،  یشیونما یرونیبهای بشاطرجنبه ینید

داغ  با ارمناستک را و کننتدیمت نتهیهی ایبترا رنتد،یگمی یجد یلیخ ن راآکنند لذا می

 نیتدرفربته شتدن ا دیعلما ومراجع تقل یاوقات نشباان، حت یگاه(: »1-مو )«. کنند.یم

 مثل دیبا هیدهه فاطم دیگومی ی یفق کی دارند، مثلا نقا راستانداردیمناسک به صورت غ

 طبعتا و(: »99-مهمچنتین )«. کننتد.می ن به عنوان فتوا نااهآعاشورا شود، مردم هم به 

 غتاتیتبل بتا  هتا ونآ انیتمداحان وحام جلسات و نیگردانندگان ا یبعض یگردان دانیبام

اصتلا  گتران  یبرخت تلتاش(: »9-مو)«. استت. افتهیتوسعه  یمجا  یفضا و مایصداوس

و متقابلا ختوف  یشیو کاها اختلافات تار یو سن عهیش انیوحدت م جادیا یبرا یفرهنا

افاتار  در اترانیبتا د عهیشت یتیو هتو یاعتقاد یکم رنگ شدن مر ها ا  اناتیجر یبرخ

 بته مشتارکت در بیتترغ یبترا یاتوده یی ا جانیه ا بهین (: »9-مو)«. .انیعیش یعموم

 گستترش(: »93-مو)«. یاجتمتاع یهتابکتران ریهمچون جنتگ و ستا یحوادث ناگوار

تنتو   توستعه و نیتا لیمراسمات دل نیا ییدوستداران برپا و انیمتقاض ایافیا و تیجمع

 93التان  انتدک، امتا تیتجمع هیتحرم کوچک با هیوحرم امام رضا،  یبود ، قبلا شمااست

 نیا تیجمع ایافیا یخواهد، اقتضامی اماانات دارد، ا یدارد خب به صکن ن  ائر ونیلیم

شتدن و  یج تان نتدیفرا یمجترا فرهنگ ساولار ا  فوذن(: »9-مهمچنین) و«. تنو  است

در  ینتیفرهنگ دهای هیسرما فیبا ج ان وخوف ا  تضع یفرهنا انیارتباطات گسترده م

 «.ییارویرو نیا
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 های جمعی رسمی مانندکنندگان، رسانهدید بیشترمشارکت به فراوانی قابل توج ی ا 

بته عنتوان  ایهای متاهوارهشباه های مجا ی وی ملی وغیررسمی همچون شباهرسانه

 تا ه تاسیس در مناسک نوپا و وتاثیر  ترویجدر را نقا نیم متراجتماعی  هیثانو ن اد کی

  .کندیم کرده و فایا اخیر هایدهه

فربته شتدن  یم م است وعامل اصتل یلیخ هیقض نیدرا مایخب نقا صدا وس(: »9-م)

در  یاجتماع یهاو شباه یمذهب یهانقا ماهواره نیهمچن(: »9-و)م«. مناسک رسانه است.

 «.هابرنامه نیا دیتشد

 های سیاسیزمینه علل و

هتای سیاسی همچون تغییرات سیاسی دررا  حاومتهای مشارکت کنندگان  مینه

سیاستی هتای گاهی حاکمیتت و جریتانآهمچنین علل سیاسی همچون  عراق و ایران و

 ابتیاری وو دشمنان بیرونی را به کارکردهتای  بدنه دولت دهم در همچون جریان موجود

 نتیجه تقویت مناستک متذهبی بترای استتفاده در مناسک در در پتانسیل احساسی موجود

 اند. را، ا م مترین عوامل فرب ی مناسک شمرده اهداف خود مسیر

 مباحث گتره ختورده، کشتورها در نیا با است و ینید یما حاومت حاومت(: »9-م)

کته متردم نوعتا  ئتاتیاستت، خوده یوخارج یرونیب یفشارها متعدد های معرض طوفان

 حاومتت و حاومتت باشتند یبترا یمتامن گتاه و هیتتا تواننیم ها هستندنیمتصل به ا

(: 1-مهمچنتین ) .«ب تره ببترد یدلبستتا تیتقو و هیداحان درتوج وم ئاتیه تواند ا می

 ی هیسترما ایجمله؛ افتیا ا  دارد یادی  یحاومت کارکردها یشدن مناسک برا فربه»

کتردم،  ادی  مساجد را دینیهستم؛ بب یکند من مذهبیبه مردم القا م لهیوس نیبد ،یاجتماع

 استیر ةدردور(: »4-مو )«. اند.من مکترم یبراها یئتیمن کرامت دارند، ه ایمداحان پ

شتال گرفتته  رانیدرون دولت وقت ا در یانکراف انیجر کینژاد  یاحمد یقاآ یجم ور

بتا  انیتجر نیتکترد، ا تیتتقو نهیبه صورت ن اد مناسک را یوبرخ یبود که مدا  مکور
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 «کند. فیتضع فقاهت را انیخواست جریمامام صادق  یکردن امام  مان به جا نیاییجا

 خود با یبه منافع ششص دنیرس یبرا ت،یا حاکم رونیبای عده کی(: » 3-م) ن ایت در و

 دنیبه قدرت رست یبرا را نهیدرست کردند که  م را یمناسا ،یاسیعنوان کردن مسائل س

 «.فراهم کنند. خود

 های فرهنگیزمینه عوامل و

وجتود  سایرفرهنگ ها، اصول مسلم فرهنای مثل لیوم احترام به بیرگتان و تعامل با

که مناسک بته عنتوان  ،یفراغت و یفرهنا  مناسب عناصر دیتول در ییوکمبودهاها ضعف

، به عنوان یای ا م مترین علل دینمامی رخن کمبودها آ یجبران کننده و نیاییعنصرجا

 .ی مناسک مذهبی نامبرده شده استتوسعه های فرهنای فربه شدن و مینه و

هستتند  یفرهنا کی که در یدارد، چون مردم ایوذات فرهنگ  ا عتیطب(: »1-م)

 کته درهتا طلب ما انستان یتعال و نواور ها، رو  خلاق و فرهنگ ریسا با توجه به تعامل با

مناستک را بته  نیتا انیناخوداگاه متول م،یهست  تنو  و یورآبه دنبال نوها عرصه یهمه 

ستال گذشتته  93در دیتناتاه کن رانیا یرسم میدرتقو(: »99-مو) .«بردمی یورآسمت نو

هتای تین اضتافه شتده مثتل بیرگداشتت ششصتآبه  یرمذهبیغهای ا  مناسبت یاریبس

 رفتتهیپذ یبیرگداشت بیرگان امتر یاجتماعات ج ان وها الان درفرهنگ ،یفرهنا ،یعلم

 در و متنعاس شتوند میتقتو در یاست بته متوا ات مناستبات اجتمتاع یعیشده است، طب

 ا  کمتتر امتام  ادگتان متا و امامان ایآ شود. برگیارهایی ایهما جلسات و رگداشتشانبی

 .«هستند؟ها نیا

 پیامدهای فربه شدن مناسک مذهبی

با آن، پیامدهای فربه  ةرابط های درپاسخ به سوال اصلی تکقیق وبه طورکلی بانااه 

قابتل بررستی پیامدهای منفی  های مثبت ومقوله اصلی پیامد شدن مناسک جمعی، در دو

 است. 
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 پیامدهای مثبت

مثبتت فربته شتدن  یامتدهایپ ا  متورد نیختری، آ: به لکاظ فراوانیانسجام اجتماع

انسجام  کارکرد همانند یومذهب ینیمناسک د یبرا یکارکرد چیه دی. شاباشدیک ممناس

 متورد( را4) یفراوان یانیم نیکارکرد کمتر نیمورد اتفاق جامعه شناسان نباشد اما ا یبشش

 یرا به عنوان انسجام بشا جامعته کنندگان آن کتمثبت دارد. ومشار یامدهایپ انیدرم

 دارد را تیتقابل نیتاد، به صورتی که اننموده یمعرف تیدوست داران اهلب یجامعه و ینید

مناستک  نیتا(: »2-)م ورد.آهم  گرد تیبه نام اهلب یحول مکور ما را متاثر یکه جامعه

 کنتد، ومتی تیتمناستک حما نیا ج ت حاومت ا  نیکند بد یبرقرارم یانسجام اجتماع

 نیا دولت ا  پس حاومت و باشدیم ینیجنس د کی هاییگردهما نیچون شال وجنس ا

 .«دیآیخوشا م یفرب  نیا و هاییگردهما

 صترفا یمناستک تلقت یفرب  که ا  یاغلب مشارکت کنندگانتجدید حیات اجتماعی: 

 یهاا  کمبودها و تعارض یاریبس که دانندیم یگاهپناه گاه و هیتا ندارند مناسک را یمنف

 شتریهرچه ب یبرگیاربا  . وشودیجبران م جاتدسته و هائتیه شرکت در افراد، با یعاطف

مناسک  در جامعه باحضور افراد در یروان و یروح یهایمو ناآرا هایا ناران یلیخ مناسک،

 ترگستترده مراسمات برگیار شتود و نیهرچه ا(: »1-. )مشودیم لیراما تبدآبه  یمذهب

 «.دهدمی به جامعه یخاص یراما روانآ کیشود 

فربته شتدن مناستک  مثبتت گستترش و افیایا حساسیت مومنانه: م مترین پیامد

 ی مناستکفرب ت  ا مشارکت کنندگانی کته اغلب باشد.فراوانی می ی به لکاظ تعدادمذهب

که انتقال  پندارندمکملی مناسب می ؛ مناسک فربه شده را وسیله وندارند یمنف ی صرفاتلق

دینی عمتوم  تقویت ذهنیت رفتارهای دینی و تولید مفاهیم و مردم با  ةمعارف دین به تود

 ایافیا ةها فربه شدن مناسک را نشانآن گیرد.بواسطه آن صورت می خلال آن و مردم ا 

مناسبات  نیکثرت ا معتقدند و کنندیم یابیار  ینیو فرهنگ د یندارید یاجتماع تیموقع
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هرچته (: »3-م. )شتودیغفلتت مت یهتانهیو کاها  م با گشت به بندگی و تذکر موجب

 شود، چون مردم تجمعیشترمیب نیاحاام د جیترو و غیتبل یبرا نهی م باشد شتریمناسک ب

جامعه  در یهمدرد و یهمدل حس جادیا(: »1-مو)«. اندمادهآ یبه لکاظ احساس کنند ومی

 .«است ئاتیه نیهم به برکت وجود

 پیامدهای منفی

مناسک پیامدهای منفی فربه شدن  با ةرابط ها هفت تم اصلی درمصاحبه یندآطبق بر

 شود.ها به آن پرداخته میمذهبی استشراج شده که براسا  فراوانی داده

کنندگان عمتوم مشتارکتبه عقیتده : یندارید یهاومولفه  ابعاد برهم خوردن توا ن

ها مولفته نیتا ا  یاتیمناسک  است کهها مولفه و ا  عناصر یادهیتن مجموعه درهم نید

مناستک  یفرب ت باشد، بتا نید یاصل یهامولفه و درخدمت عناصر ستیبایکه م باشدیم

 دایتپ رییتتغ ندارانینید د مناسک در ااهیجا نقا و هدف نشسته و یبه جا لهیوس یمذهب

 شتاخص و اریبه عنوان مع نید که ا جانب خود ییهامولفه یجا یمناسک مذهب و کندیم

 .کندیدامیپ تیموضوع گرفته و رااند شده یمعرف نیتد

 یشتب عتیادار مهیا  ن که تا بعد یهمان جوان ،یادکردی  اگرشمامناسک را»(: 4-)م

«. شتده استت نیکند وصل به امام حسمی احسا  رایخواند،  نمی نما صبح اریکند دمی

ن هتم آدهنتد، نمتی راگتوش دیتمراجتع تقل ارحرفیرسد که دمی ییکاربه جا(: »9-)مو

فربته  بتا(: »1-)مهمچنتین  .«میندار را ثلام اریکه د یالله بروجرد تیآمثل  یتیمرجع

 «.شودها میباورداشت م مترا  خودها باورداشت یریپذ تینیشدن مناسک حالت ع

ی ها )چته کستانکنندگان ا تمام طیفتضعیف اصل مناسک: به عقیده غالب مشارکت

ی درعرضه که قائل به فربه شدن هستند وچه سایرین(، نیا های انسان اشبا  پذیراست لذا

دم دستی  طرفی هم تارارشوندگی و ا  توجه کرد و هرچییی همیشه باید به مییان تقاضا

علاقه تبدیل بته  این فرض حتی گاهی تمایل و تواند ا جذابیت مناسک بااهد دربودن می
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 ایجتاد و کنندگان معتقدنتد افتراط درنظرگرفتن این ناتات مشتارکت در شود. بانفرت می

 انجامد. ها میآن دلیدگی در ن ایت به تفریط و ی مناسک مذهبی درتوسعه

و  یوا دگت یبالا رفتته رفتته بته نتوع یافراد در مقاطع سن یبرا یفرب  نیا(: »9-)م

مناستک مضتموم استت  شدن فربه(: »4-مو)«. شودیمنجرم یشدگ ینفرت واحسا  ت 

صتورت  در و راستتیاشتبا  پذ انسان رایکند  یم فیتضع اصل مناسک را تیچون درن ا

 .«شودیدلیده م ا ین ا  ایب یعرضه

 ادیتدامتن  دن  با باورند که  نیبراتضعیف گفتمان عقلانیت: اکثر مشارکت کنندگان 

ی که پتانسیل احساسی بالایی دارند، مداحان به عنتوان تولیدکننتدگان مناسا یبه رفتارها

ی روحانیت جامعه کنند واین مناسک  با ی می عناصر احساسی، نقا اول را در مفاهیم و

اولویتت  ا  مناسک است به حاشتیه رانتده شتده و تبیین عقلانیت در ترویج و که پرچمدار

ی گفتمتان غلبته چنین شرایطی، شود. درمناسک خارج می در های موجودمولفه و عناصر

همچنتین  و نیتد یمعرفت و یشناختهای جنبه را ا  توجه به دارانی دینجامعهاحساسی، 

 جتایی کته فضتا های جامعه حتی آنی عرصههمه این گفتمان در و داردمی با ی خردور 

 کند.می فضای عقلانیت است نقا ایفا

کنتد، متی رییتمتردم تغ یذائقته  هم متناستب بتا تیروحان تیشال مرجع(: »3-م)

 ایافتیا را ختود یروضته ختوان و یمتداحهتای م ارت ااهشانیحفظ جا یبرا ونیروحان

و  ارائته کننتد ینکو مطلتوب را به  نید امیتوانند پیمداحان نم غالبا(: »1-مو)«. دهند.یم

بته  احساستات استت و مشاطتب ختود را عواطتف و شتنیبتر بترانا شتتریتمرکیششان ب

 «.دارند.یتامل وا نم و یور شهیاند

گسست اجتماعی: این پیامد در کنتار دو پیامتد بعتدی بیشتترین فراوانتی را در بتین 

دهند. غالب مشتارکت ذکرشده ا  جانب مشارکت کنندگان به خود اختصاص میپیامدهای 

 یمذهبهای و درگیری یاتینوعاً بر تما یعیمناسک شنارند که فرب ی کنندگان چنین می
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باتایه بر پررنگ کردن اختلافات و ( ینید ری)برخلاف شعا یچراکه مناسک مذهبانجامد؛ می

 93ودرحال اوج گرفتن است و با توجه بته ایناته حتداقلست ا آمده دیپدمذهبی افتراقات 

دهند تاکید و توسعه چنتین مناستای انستجام ی ما را اهل سنت تشایل میدرصد جامعه

 دهد. به شدت افیایا می مذهبی راهای درگیری برد و خطربین می ا  جامعه را در دموجو

در چند ستال  ییراعاشو یهامناسک در بشا مناسبت یطبق تجربه، فرب (: »9-م)

منجر  یو سن عهیش یبه اختلافات مذهب شتریو دامن  دن ب یافرقه یاتیتما دیبه تشد ریاخ

ا   یبششت کیتخب قطعتا  میکن جیوترو تیمدام تقو را اگرمناسک(: »9-)م«. شده است

الان  ...یدیانامی بر در اعتراض جامعه اهل سنت را و تیاست که حساس یمسائل ایمکتوا

 «.میهست تیحاکم شاهد گسست اهل سنت ا  میچه نشواه میچه بشواه

ای کته در ابیاری شدن مناسک: مشارکت کنندگان مناسک را به خاطر قدرت بتالقوه

پندارند که  با ای میی شمشیر دو لبهتکریک احساسات و بسیج عموم مردم دارد به منیله

بته نفتع منتافع و در ج تت فربه شدنا، هرکسی و هر ن ادی را به استفاده ابتیاری ا آن 

دارد، به همین ج ت است کته ردپتای برختی جریانتات و ور ی وامیاهداف خود به طمع

خورد، لذا در  متان متا صاحبان قدرت که داعیه دین دارند در فرب ی مناسک به چشم می

 حال ایفای نقا اصلی خود نیست. رمناسک د

 هیتتوج و تیتدرتثب تواننتد یم م استت ومت تیحاکم یبرا یمناسک مذهب(: »9-م)

 درصتد92گذشته، ت ران انتشابات مجلس دور رد مثلا فاکنند،یبه حاومت نقا ا یدلبستا

 ین تاد یحت(: »1-مهمچنین ) و .«ها بودندیئتیدرصد ه92 نیکننده داشت که امشارکت

 یبترا یاجتمتاع هیببترد و سترما  مناسک استتفاده نیا ا  تواندیهم م تیمرجع مثل ن اد

 .«رندیگیجب ه نم یمراجع براحت، خ دهدها رئتیه در یاگرانکراف لذا دینماخودکسب 

مدا  مکوری: برخی مشارکت کنندگان براین باوردند کته فرب تی مناستک متذهبی 

ی مداحان به عنوان کتارگیاران منجر به تکولی عمیق درجایااه و منیلت اجتماعی جامعه
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ی دینتداران گتوی که نفوذ و تاثیرشتان برجامعته اصلی این مناسک شده است، به طوری

 (علمتاسبقت را مشصوصا در امور مربوط به مناسک ا  متولیان امر دین )مراجتع تقلیتد و 

ربوده وحتی جایااه و نقا اجتماعی علما و مراجع را به عنوان مرجعیت فاری دینتداران، 

 ی دینداران تکت تاثیرقرارداده است.ودهدر میان ت

 یفاتر تیتمرجع رییبودنا، سبب تغ یسطک لیشدن مناسک به دلبا فربه(: »4-م)

برع تده دارنتد، اگتر  متردم را یفاتر تیمرجع ی. الآن افراد مشتلفشودیم داراننیتوده د

 تیتمرجع یمکور باشت هینیحس اگر و دندیشما مراجع تقل یمرجع فار یمسجد مکور باش

 هیتعام و یشتینما یدارنیتستبک د نیا(: »2-مهمچنین )«. مداحان است با شما یفار

 .«کندیم نید انیبه متول لیمداحان را تبد

کارناوالی شدن مناسک: برخی ا مشارکت کنندگان بر این باورند که یای ا پیامدهای 

هاست، چه ها و کشاندنشان به خیابانفربه شدن مناسک خروج مناسک ا مساجد و حسینیه

های خاص خود را به همراه دارد ولی خیابان دیتکه مسجد و حسینیه تقییدات و مکدواین

حتتی  صورت برگیاری مناسک و تری با اماان آ ادی بیشتری را درشال وفضای منعطف

ننتدگان درمناستک نکوه حضور درمناسک، در دستر  کارگیاران امرمناسک و شترکت ک

 .دهدمی قرار

 ابتانیامتا بغتل خ شتود؟ برگیار نآ در ئتیکه ه میندار ما مسجد الان مار(: »1-م)

 .«شده است یابانیخ ئتیه یعنیکنند یم برگیار ئتیه  نند ومی موکب
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 گیرینتیجه

استتقبال  های فربه شدن و مینه پژوهشی تلاش گردید پیامدها، علل و ةاین رسال در

دستت انتدکاران  دانشتااه و حو ه و اساتید ةمنظر تجربه  یست مناسک مذهبی ا  مردم ا 

 اساتید ا  ای هدفمندنمونه همین اسا  با روایت گردد، بر مناسک مذهبی با نمایی و امور

مطالعته دارنتد  ایتن  مینته دغدغته و در مناسک مذهبی ارتباط و دست اندکارانی که با و

استتفاده  چتراغ مستیر و روش تکقیق پدیدارشناسی بته عنتوان راهنمتا ا  مصاحبه شده و

فرهنای فربته شتدن  )پیامدهای اجتماعی و اصلی تکقیق ها باتوجه به سوالگشت. یافته

چیستت؟( وستوالات فرعتی «علی الشصوص مناستک عاشتورایی» شدن مناسک مذهبی

هتای  مینته )عوامتل و های فربه شدن مناسک مذهبی چیستت؟( و مینه )علل و تکقیق

و  ( ذیتل سته بشتا پیامتدها، علتلپذیرش این فرب ی توسط مردم چیستت؟ استقبال و

 بیان شد. در های استقبال مردم دسته بندی و مینه علل و های فربه شدن مناسک ونه می

 ةپیامدهایا به چ ارگون فربه شدن مناسک مذهبی و با ادراک مشارکت کنندگان ا  ةرابط

 ادراک دست یافتیم: 

 با پیامدهای صرفا منفی برای آن شدند بودنا و سیب  اآفربه شدن به معنای  (الف

 فراوانی.  تعدادبیشترین 

 منفی برای آن شتدند پیامدهای مثبت و عین حال وجود در فربه شدن مناسک و (ب

 قبل. مورد ا  مییان فراوانی کمتر با

منفی  بارشدن پیامدهای مثبت و گسترش مناسک و فربه شدن به معنای توسعه و (ج

 قبل. مورد برآن بامییان فراوانی کمترنسبت به دو
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 مثبت بترای آن بتا پیامدهای صرفا وجود فربه شدن به معنای توسعه وگسترش و (د

 . کمترین مییان فراوانی

 ستفاده ا تانیتک کدگتذاری مکتوری، ذیتل دوا با ی فرب ی مناسک مذهبیامدهایپ

 یدرسه مقولته مثبت یامدهایپ و عنوان کلی پیامدهای مثبت ومنفی ثبت وتقسیم گردید

مضامین  کرد.پیدا مومنانه نمود تیحساس ایوافیا یاجتماع اتیدحیتجد ،یانسجام اجتماع

دینداری، تضعیف اصل مناسک، های مولفه و گسست اجتماعی، برهم خوردن توا ن درابعاد

خرکارنتاوالی شتدن آ تضعیف گفتمان عقلانیت، ابیاری شدن مناستک، متدا  مکتوری، در

 ی تبیین گردید.فراوان تعداد نیشتریب با یمنفهای امدیپمناسک، ذیل 

 سوال فرعی تکقیق هم که قبتل ا ستوال اصتلی بته آن پاستخ داده شتد، عوامتل و

هتای اجتمتاعی همچتون ،  مینهة مین فربه شدن مناسک که ذیل سه عنوان وهای  مینه

فراوانی، علل  بیشترین تعداد جمعی باهای اجتماعی ورسانههای تغییرات اجتماعی وبکران

 فراوانتی، و بیشتترین تعتداد همچون حاکمیت سیاسی، دولت دهم بتاسیاسی های و مینه

کمبودهتای  و هتاضتعف طبیعتت فرهنتگ و های فرهنای همچون اقتضای ذات و مینه

 فرهنای تبیین گردید.

 بتدان رستیدیم فربته شتدگی مناستک بتا تکقیق طی کردیم و چه در باتوجه به آن

 دراک غالتب مشتارکت کننتدگان بتود. وو ا نظتر پیامدهای منفی که به همراه دارد متورد

  ا ومناسک مذهبی را آسیب ةفراوانی روال فعلی توسع بیشترین تعداد مشارکت کنندگان با

 .دانندپن ان می و دارای پیامدهای منفی اشاار
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