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چکيده:مناسک مذهبی ،عالوه بر ايجاد زمینهای برای كسب تجربه دينی ،عامل مهملی در بازتولیلد
وجدان جمعی در جامعه است .ايل موولو  ،بلی

از همله در مناسلک جمعلی و عملومی ديلده

میشود .در جامعه ايران ،مناسک عزاداری محرم ،يکی از عمومیتري و جمعیتري مناسک مذهبی
است كه عالوه بر كاركردهای دينی ،تأثیر بسیار مهمی در سازماندهی گروههای اجتملاعی و هويلت
اجتماعی مردم شیعی دارد .اجتماعات و تشک های دينی كه حول اي مناسک شک میگیلرد ،يکلی
از مجاری اصلی جامعهپذيری افراد در حوزه جمعی است.
در جامعه شیعی ايران ،به نو خاصی از سازماندهی گروهی و اجتما مذهبی كه در زمینله مناسلک
عزاداری شک گرفته است ،هیأت مذهبی گفته میشود .در مقاله حاولر ،بله لحلا انسلانشلناختی
مؤلفهها و ساختار هیأتهای عزاداری و تأثیر و كاركرد آنها در بازتولید شک خاصی از سلازماندهی
اجتماعی مؤمنان و هويت اجتماعی گروههای مذهبی بررسی شده است .هیأتهای علزاداری ،يکلی
از اشکال سنتی گروههای اجتماعی مذهبی است كه ساختار آن در بسیاری از حوزههای جامعله ملا،
بازتولید شده است ،بر اي اساس در جامعه شیعی ايران ،میتوان از "جماعت هیلأتی" يلا "اجتملا
هیأتی" بحث كرد .بر اساس نظريههای ويکتور ترنر درباره حوزه مرحله آستانهای و جماعتوارگی،
هیأتها به مثابه نوعی جماعتواره ،در فضاهای آستانهای جامعه شک گرفته اسلت و عامل مهملی
در شک گیری و تداوم هويت اجتماعی -مذهبی مؤمنان اسلت .در شلراي املروز ايلران ،بله دلیل
گسترش رسانهها و فضاهای مجازی ،شاهد شک گیری جماعلت هیلأتی مجلازی يلا رسلانهای نیلز
بودهايم .از اي رو ،ظاهراً فهم هیأتها ،عام مهمی در فهم سلاختارهای تشلکیالت جمعلی سلنتی
ايران است.
کليدواژگان:مناسک عزاداری ،هیأت ملذهبی ،اجتملا هیلأتی ،جماعلت هیلأتی ،جماعلت هیلأتی
مجازی ،جماعتواره ،آستانه

 .1پست الکترونیکی نويسنده راب

j_rahmani59@yahoo.com
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مقدمه 
جامعه ايران از گذشتههای دور ،جامعهای مذهبی بوده و مذاهب مختلف ،با نظامهای اعتقلادی و
مناسکی خاص خودشان ،در اي سرزمی حضور داشتهاند .اديان بلرای اينکله در تلاري تسلری
كنند ،از خالل تبلور خودشان در زنلدگی روزملره و فضلاهای آيینلی جماعلت مؤمنلان ،تجللی
تاريخی میيابند .بلرای فهلم سلاختارهای اجتملاعی و دينلی ،بايلد تبللور آنهلا را در فضلاها و
اجتماعات مربوط به آن ديد .در سنت انسانشناسی اجتماعی -فرهنگی ،دي يکی از مقوللههلای
بسیار مهم در بازنمايی فرهنگ و نیز تولیلد و جهلتدهلی اجتملاعی و فرهنگلی اسلت .از ايل
ديدگاه ،رابطهای ديالکتیکی میان مذهب و جامعه وجود دارد .در سنت انسان شناسلی اجتملاعی،
دوركیم دي را اي گونه تعريف میكند« :دي عبارتست از دستگاهی همبسته از باورها و اعملال
مربوط به امور الهوتی [اعتقادات ومناسک است]  ...اي باورها و اعمال ،همه كسانی را كه پیلرو
آن دي هستند ،در يک اجتما اخالقی واحد به نام كلیسا متحد ملیكنلد» (دوركلیم .)63 ،1383
در تعريف مذكور ،دو نکته حائز اهمیت وجود دارد :جماعت اخالقی و كلیسا .دو عنصر مذكور،
تبلور اجتماعی و مکانی مؤمنان از خالل مناسک است.
در فضای مناسکی و با گردهمايی مؤمنان ،نو خاصی از گروه اجتماعی شلک ملیگیلرد .از
اي رو ،در جامعه شیعی ايران ،مسجد ،حسینیه ،تکیه و ...را میتوان معادل كلیسا در نظر گرفلت
كه البته تمايزهای مهمی نیز د ر میان سلاختار جماعلت دينلی متمركلز در مسلجد و حسلینیه بلا
تکیههای خانقاهی وجود دارد .عالوه بر اي  ،در جامعه ايران ،مهمتري و عملومیتلري منسلک
جمعی شیعیان ،عزاداری است كه در ايام ماه محرم ،عملکرد مذهبی جامعه را به اوج میرسلاند.
از زمانهای گذشته ،در میان جامعه مؤمنان ،جماعتهای مناسکی خاصی در حسینیهها و مساجد
برای منسک عزاداری شک گرفته است كه آن را عموماً "هیأت عزاداری" مینامنلد .هیلأتهلای
عزاداری ،عمومیتري  ،مردمیتري و متنو تري صورت جمعی تشک های دينی و مدنی سلنتی
در ايران است .هر چند تجربه اجتماعی نشان میدهد كه در ابتدا هدف تشکیالت مذكور ،صلرفاً
دينی بوده است ،اما به تدريج ،حوزه عملکرد آنها بسیار گستردهتر شده و ذي نلام فعالیلتهلای
دينی _ عمومی ،فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی وسیعتری را انجام دادهاند.
روند تحوالت اجتما شیعی در ايران ،به گونهای بوده است كه هیأتهای عزاداری ،به جلزء
مهمی از تشکیالت اجتماعی غیررسمی جامعه شیعی ايران تبدي شدند .بعد از انقلال

اسلالمی
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ايران ،با توجه به اهمیت نیروهای مذهبی در ساختار سیاسی جديد و پیشینه مذهبی آنها در ايل
هیأتها ،ساختار هیأتی به عنوان نوعی از سازمانيلافتگی جمعلی و شلیوه عمل  ،رواج بیشلتری
يافت و با دينیتر شدن فضای جامعه ،تعداد اي هیأتها نیز افزاي

يافت .در فضای عمومی نیز

هیأتها در بسیاری از فعالیتهای داوطلبانه عمومی مشلاركت كردنلد .بلرای فهلم گسلتردگی و
تأثیر مهم هیأتها در جامعه ايران ،به شناخت دقیقتری از آنها نیاز است .ايل شلناخت بايلد در
راستای فهم عملکرد درونلی و سلازوكارهلای ايل نلو از جماعلتهلای دينلی و سلازماندهی
گروههای اجتماعی و در نهايت ،رابطه آن با ك ساختار اجتملاعی جامعله باشلد .از ايل رو ،در
مقاله حاور ،فهم ساختار درونی هیأتهای علزاداری ،بله مثابله اجتملاعی منسلکی و جايگلاه و
نسبت آن با ساختار كالن جامعه ،مورد توجه اسلت .مفهلوم جماعلتواره ويکتلور ترنلر ،ابلزار
مناسبی را برای فهم هیأتهای عزاداری به مثابه مهمتري نو تشلک جمعلی در جامعله شلیعی
ايرانی به دست میدهد.
ویکتورترنر:"جماتوارگي"1ومناسک 
ويکتور ترنر ( )1963-1920را میتوان يکی از اصلیتري نظريهپلردازان قلرن بیسلتم در حلوزه
مناسک دانست ( .)Grime 2000, 264وی بیشتر به دنبال نشان دادن تأثیر مناسک در شک دادن به
تجربه انسانی از جامعه و فرهنگ انسلانی بلود ( .)Alexander 1997, 149وی بلا نقلد سلنتهلای
كاركردگرايانه قبلی ،به وجود رابطهای ديالکتیکی میان مناسلک و جامعله اعتقلاد داشلت و تلأثیر
بسیار مهمی را برای مناسک و موووعات پیوسته به آن ،برای فهم جامعه قائ شلد .بلرای ترنلر
مناسک ،فضای مجزا شدهای از زمانها و مکانهايی است كه با قواعد خاصی در حوزه سیاسلت،
مذهب و نیازهای اقتصادی اداره میشود (همان .)150 ،بر اي اسلاس ،وی بلرای صلورتبنلدی
مفهومی و نظری اي حوزه ،از مفهوم درام اجتماعی 2استفاده میكند .وی با تکیه بر سنت نظلری
ون ژنپ درباره مفهوم "مناسک گذار" ،اي مفهوم را صورتبندی میكند .مفهوم درام اجتماعی،
ابزاری برای باز كردن افعال معنیدار و زمانمند انسانی است كه از طريق آن ،میتوان بر سلاختار
زمانی كن

جمعی و نیز بر خالقیتی تأكید كلرد كله در ورای افعلال جمعلی وجلود دارد (لیتل

.)127 ،1381
1. Communitas
2. Social Drama
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ترنر بر اساس درک خودش از درام اجتماعی و ساختارهای مناسکی ،میان ساخت اجتملاعی
و جماعتوارهها تفاوت عمیقی قائ میشود .ترنر در بررسی نظامهای مناسکی ،از مفهوم "دوره
آگاهی" استفاده میكند .وی به لحا ساختی ،دوره آگاهی را به عنوان افراد يا اصول هلدايتگلر
معرفی میكند كه در "شکافهای ساخت اجتماعی" گرفتار شدهاند .ترنر مفهوم جماعلتواره را
به دوره آگاهی مرتب میداند .هر چند وی مفهوم جماعتواره را "غیر قاب بیان و معادلناپذير"
میداند ،اما با استفاده از استعاره و تشبیه برای تعريف آن تلالش ملیكنلد .وی در شلر ملدلی
دوگانه از زندگی اجتماعی و در تمايز میان مفاهیم ساخت اجتماعی و جماعتواره ،ايل واژه را
تعريف میكند.
ترنر برای توویح مفهوم جماعتواره ،ابتدا به بیان درک خود از سلاختار جامعله و فرهنلگ

می پردازد و سپس مفهوم مرحله آستانهای 1را تعريف میكند .به اعتقاد ترنر ،همه جوامع انسلانی
تصريحاً يا تلويحاً به دو الگوی اجتماعی متقاب ارجا میيابند :در الگوی اول ،جامعه بله عنلوان
يک ساخت حقوقی ،موقعیتهای سیاسی و اقتصادی ،مناصب ،منزلتها و نق ها در نظر گرفته
میشود كه در آن افراد صرفاً به صورت مبهم در ورای نقا اجتماعیشان ،قاب شناسايی اسلت.
در الگوی ديگر ،جامعه به عنوان يک جماعتواره از افراد واقعی و غیرعادی  -يعنی كسانی كله
هر چند از قابلیتهای فیزيکی و ذهنی متفاوتی برخوردارند ،اما انسلانیت مشلتركی دارنلد – در

نظر گرفته میشود ( .)Turner 2002, 360جماعتوارههلا در جلايی ظلاهر ملیشلود كله سلاخت
اجتماعی موجود نباشد .مفهوم جماعتواره ،مفهومی استعاری است كه با گونهای از رواب يلک
گروه ،باور ،ايدئولوژی و نیز با رويدادها و تجربههای موجود يا خودانگیخته تعريلف ملیشلود.
جماعتوارهها با بین

مربوط به ووعیتهای حاشیهای و افراد غیرمتعارف مرتب میشود .ايل

قبی مقولههای حاشیهای ،تجلی اوصاف و ويژگیهلای جماعلتوارههلا اسلت .ترنلر در شلر
ويژگیهای جماعتوارهها ،به استفاده از تقاب میان اي مفهوم با ساخت اجتماعی ملیپلردازد و
مجموعهای از تقاب های دوگانه را بیان میكند:
ساخت اجتماعی
جماعتواره

ايستايی ل ناهمگنی ل نابرابری ل مالکیت ل عرفی ل غرور و تکبر ل پیچیدگی ل
طبقاتی
پويايی ل همگنی ل برابری ل فقدان مالکیت ل مقدس ل تواوع و فروتنی ل سادگی ل
همسانی

1. Liminal
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البته ترنر اي نکته را نیز مطر میكند كه جماعتوارهها میتواند به يلک سلاخت يلا نهلاد
هنجاری يا ايدئولوژيک تبدي شود (موريس  7 ،1383و  .)373يک نکته مهلم در نظريله ترنلر،
درک وی از رابطه جماتوارهگی و مرحله آستانهای با امر قدسی است .همان طور كه در جدول
باال نیز مشاهده میشود ،مرحله آستانهای ،متضم زمینهای برای امر قدسی و سلاختار اجتملاعی
عادی نیز متضم امر عرفی است .از اي رو ،ترنر معتقد است كه مرحله آستانهای ،يعنلی جلايی
كه جماعتوارگی در آن ظهور میيابد ،واجد ارزش اخالقی و مذهبی است (.)Grime 2000, 264
اصطال آستانگی ،بیانگر استقرار در يک موقعیت مرزی است؛ در آستانهای كه نه در درون است
و نه در بیرون .در بینابی موقعیتهايی قرار میگیرند كه قانون ،رسوم ،عرف و تشريفات روزمره
برای آن تعیی كردهاند ( .)Smith 2001, 88از اي رو ،در مرحله آستانگی ،رواب اجتماعی عرفلی
و ناسوتی ممک است منقطع شود ،تعلقات و حقوق قبلی ،تعلیق يابد ،و نظلم اجتملاعی ممکل
است ظاهراً برانداخته شود .مرحله آستانهای ،توالی عملکردهايی در زمان -مکان مقدس را شام
میشود .نکته مهم اي است كه واژگونی نظم در ووعیت آستانهای به گونهای است كه ملردم بلا
عناصر آشنا در شراي روزمره "بازی" كنند و با ناآشنا كردن عناصر مذكور ،بله اسلتفاده از آنهلا
بپردازند (.)Turner 1982, 27
ترنللر از جنبلله "وللد فرهنللگ" در جماعللتوارههلا صللحبت ملیكنللد .سللاختشللکنیهللا،
هنجارشکنیها و خروج از الزامها و هنجارهای رايج در گروههايی مانند هیپیها و صلوفیان ،بله
خوبی بیانگر اي ويژگی از جماعتوارههاست (موريس  .)346 ،1383وی ويژگیهای ديگری را
نیز برای جماعتوارهها بیان میكند .ويژگلیهلايی ماننلد فقلدان ثلروت ،تقلیل همله چیلز بله
منزلتهای يکسان ،پوشیدن لباسهای يک شک  ،كاه

تمايزهای جنسیتی القاء مقام و رتبه ،بله

حداكثر رساندن ويژگیها و تمايالت دينی در مقايسه با ويژگیهلای عرفلی و اطاعلت كامل از
پیامبر يا رهبر مناسکی .به اعتقاد ترنر ،جماعتوارهها را میتوان نوعی ارتبلاط مسلاواتطلبانله و
وجودی تعريف كرد .برای وی ،مفهوم جماعتواره ،مجموعهای ناهمگ از پديدههای اجتملاعی
را شام میشود (همان.)348 ،
رويکرد ترنر به جماعتواره ،به عنوان يکی از ويژگیهای پايلدار زنلدگی اجتملاعی ،بسلیار
مهم است .وی با طر رابطه ديالکتیکی میان جماعتواره و سلاختار اجتملاعی روزملره ،دربلاره
اي نکته مهم صحبت میكند كه ويژگی درونی جماعتوارگی ،ود ساختار و ود فرهنگ بودن
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است ،و اي خصیصه در فضای مناسک و در زمان و مکانی مقلدس ر ملیدهلد و از ايل رو،
نمیتوان و نبايد آن را به سراسر زندگی اجتملاعی بسل داد .ايل دو در كنلار هلم و بلا وجلود
رابطهای متقاب  ،با يکديگر معنادار میشود .به اعتقاد ترنر« ،جماعتواره خودجلوش ،سرشلار از
آثار لذتبخ

و مطلو

است .زندگی در ساختار پر اسلت از مشلکالت عینلی ...جماعلتواره

خودجوش ،نیرويی جادويی [نسبت به اي مشکالت] دارد .ذهنیت در اينجا در حاللت احسلاس
نهايت قدرت است ،...كن

سلاختاری اگلر هلر از چنلدگاهی خلود را در ورطله حیلاتبخل

جماعتواره غوطهور نکند ،به سرعت مکلانیکی و بلیحاصل خواهلد شلد» (.)Smith 2001, 82
حضور جماعتوارههای مناسکی ،يکی از رك های اصلی معنادار كردن زندگی روزمره است ،اما
بايد صرفاً در ووعیتی مناسکی و مجزا وجود داشلته باشلد .بلا توجله بله توصلیفهلايی كله از
نظريههای ترنر بیان شد ،از اي پس ،بر اساس آن به تحلی جماعتهای هیأتی در ايران خواهیم
پرداخت.
تحليلمشاهداتميداني:جماعتهيأتي 1
در جامعه ايران ،هیأت مذهبی يکی از مهمتري و پايدارتري اشکال تشلک هلای جمعلی سلنتی
است .هیأت عزاداری حسینی ،فضايی است كه آدمهلا فلارا از منزللت و موقعیلت اجتملاعی و
اقتصللادیشللان و بللا پوشل

يکدسللت (پیلراه هللای مشللکی) ،در مکللانی سللاده و آراسللته بلله

پارچهنوشتهها ،همه با هم كار میكنند .حتی علدهای از آنهلا كله در فضلای متعلارف و سلاختار
اجتماعی ،موقعیت و منزلت بهتری دارند ،در هیأتها به انجام سادهتري و پلی پلا افتلادهتلري
كارها (مانند جفت كردن كف های عزاداران و غیره) میپردازنلد .هیلأتهلای علزاداری ،تبللور
اجتماعی گروههای مذهبی عزادار است .فضای نمادي و فرهنگی هیلأتهلای علزاداری ،بیلانگر
گفتمان كربال است .عزاداران اي گفتمان را "دستگاه امام حسلی " نیلز ملینامنلد .ايل دسلتگاه
سلسلهمراتب و منزلت نمیشناسد .اعضای هیأتها به اي موقعیت معللق شلدن همله مراتلب و
منزلتها آشنا هستند .برای آنها ورود به دستگاه امام حسی  ،مستلزم وجود اي وولعیت اسلت.
بايد در اي دستگاه ،به تعبیر اخالقی ،افتادهتر و متواوعتر بود ،و حتی تعمداً از امتیلازات عرفلی
خود ،فاصله بايد گرفت .برای عزاداران هر چه فرد از موقعیت و جايگاه باالتری برخوردار باشد،

 .1مشاهدههای میدانی مقاله حاور ،حاص پژوه

میدانی در هیأتهايی در مشهد و تهران است.
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بايد افتادهتر نیز باشد .آنها كه عمری را به "غالمی" عزادارانه گذراندهاند ،در نهايلت ،مفتخلر بله
نام "پیر غالم" میشوند .يکی نذر میكند كه غذا در ظرف بکشد ،ديگری چلايی علزاداران را و
سومی سقايی میكند .هر كدام با كنلار گذاشلت منزللتهايشلان ،در مناسلک علزاداری شلركت
میكند .هیأتی زيست  ،يعنی فارا از منزلتهای سرد و خشک زندگی روزمره زندگی كردن .همه
اينها ناشی از حذف نسبی تمايزهای افراد در فضای هیلأتهلا اسلت .در هیلأتهلا تملايالت و
انگیزشهای دينی به حداكثر میرسد و همه گفتارها و كردارها ،رنگ و بوی مذهبی دارند .برای
مذهبیتر شدن ،بايد سادهتر و پیراستهتر بود .هیأتها معموالً در فضای بیابینی رواب اجتماعی و
منزلتهای اجتماعی ساختيافته افراد شک میگیرند و گاه مرزهای محلهای را نیلز پشلت سلر
میگذارند تا گروهی از مؤمنان يا افرادی با ويژگی مشلترک (ماننلد قومیلت و غیلره) را فلارا از
تمايزهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادیشان در يک جا جمع كنند .ايل اجتملا ملذهبی كله در
فضای آستانهای جماعتهای هیأتی شک میگیرد ،افراد را با پیشینههلای متفلاوت بله يکلديگر
پیوند میدهد و در زمینهای مناسکی ،هويت مشترک مذهبی و جمعی آنها را در مؤمنان بازتولیلد
میكند.
به بازگويی مجدد و ويژگیهای جماعتوارهها در جماعتهای هیلأتی نیلاز نیسلت .عملوم
آنچه كه درباره جماعتوارهها گفته شد ،در جماعت هیأتی وجود دارد .اما تمايزها و تفاوتهای
خاصی نیز در هیأتها و جماعتهای هیأتی وجود دارد كه در ادامه بیان میشود .اوالً ،هلر چنلد
ترنر مفهوم جماعتواره را هنجارمنلد و نهادينله شلده نملیدانلد ،املا بايلد دقلت كلرد كله در
هیأتهای عزاداری ،هنجارهای ومنی و يک نو سلسلهمراتب خاص وجود دارد؛ سلسلهمراتبی
كه بیانگر اقتدار خاصی در همان زمینه خاص هیأتی است .نامها و القابی كه بیانگر منزللتهلا و
نق های متفاوتی است ،مانند مدا  ،رووهخوان ،پیر غالم ،میداندار ،بچله هیلأتی و غیلره ،هلر
كدام بیانگر موقعیت و سلسلهمراتب خاصی است كه افراد بر اساس شراي خاصی ،مانند قلدمت
حضور در هیأتها و نق شان در هیأتها میتوانند در اي سلسلهمراتب جای گیرند .البتله ايل
سلسلهمراتب ،متضم اقتدار مافوق بر زيردستان نیست ،بلکه سیال و متغیر اسلت و نشلانههلای
ظاهری و عینی خاصی ندارد .پیر غالمها سادهتري كارها را نیز انجام میدهد .همه آنها همرنلگ
و همسان محسو

میشوند .سلسلهمراتب و منزلتهای مذكور در جماعت هیأتی وجود دارنلد،
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اما در ك همچنان سیال ،متغیر و بعضاً نامحسوس هستند .آنها بیانگر سلسلهمراتب نفوذ معنلوی
افراد هستند و سلسلهمراتب مذكور نیز تا حدودی با واقعیت عینی خارجی تناسب دارد.
يکی از ويژگیهای جماعت هیأتی كه در مفهومپردازی ترنر از جماعلتواره وجلود نلدارد،
مووو ايدئولوژی سیاسی است .به اعتقاد ترنر ،جماعتواره میتوانلد بله يلک ايلدئولوژی نیلز
تبدي شود ،اما مسأله حضور و تأثیر ايدئولوژی سیاسی را مطلر نملیكنلد .در نلو خاصلی از
جماعتهای هیأتی ،كه به "هیأتهای واليتی" 1مشهور است ،ايدئولوژی سیاسی به طور صلريح
و عمیق حضور دارد .ايدئولوژی سیاسی واليت فقیه ،به عنوان يک بلاور دينلی در اعضلای ايل
هیأتها مورد توجه است .شرط ومنی برای حضور در هیأتها به ويژه در انجلام فعالیلتهلای
محوری و تعیی اعضای اصلی آن ،پذيرش واليت فقیه و واليتی بودن است .يکی از مهمتلري
دعاهای هیأت های مذكور در بخ

پايانی مراسم و فعالیتهلا ،هملواره دربلاره واليلت فقیله و

سالمتی ايشان است .اي تأثیر به حدی است كه میتوان از دو نو كلی هیأت ،با نام هیأتهلای
واليتی و غیرواليتی نام برد .به همی دلی  ،ايدئولوژی سیاسی در ايران معموالً قدرت زيلادی در
دستكاری و جهتدهی به جماعتهای هیأتی دارد و يکی از كاركردهای ومنی جماعلتهلای
مذكور ،مشروعیتبخشی به ايدئولوژی سیاسی و بازتولید آن است .جنبه ايدئولوژيک هیأتها ،با
ويژگی ودساختار و ودنظم هیأتها ،رابطهای متناقض دارد .البته به دلی جنبه ساختشکنانه و
ود ساختار جماعتوارهها و نیز جماعتهای هیأتی ،در هیأتها نیز قابلیت دائمی بلرای سللطه
قدرت خاصی وجود ندارد؛ زيرا اي سلطه معموالً میخواهد جماعتهای هیأتی را نیز به بخشی
از نهاد خود تبدي كند .در واقع ،آنها را نیز نهادينه كند كه اي ووعیت با ماهیلت ودسلاختاری
و ودنهادی جماعتهای هیأتی تقاب دارد .ترنر جماعتوارهها را مورد بررسی قرار ملیدهلد و
از تداوم امور اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در جماعتوارهها صلحبت نملیكنلد .بله هلر حلال،
جماعتوارهها به عنوان بخشی از جامعله و بله دلیل اينکله در بسلتر جامعله ايجلاد ملیشلود،
ويژگیهای بسیاری را از جامعه میپذيرد و بر اساس آنها ،هنجارشکنی و ساختشکنی میكنلد.
به عبارت ديگر ،آنها در تقاب با ساختار مسل  ،وجه ولدفرهنگ بلودن خودشلان را بله دسلت

 .1مقصود هیأت هايی است كه داللت سیاسی و ايدئولوژيک آشکاری دارند و صريحاً پیرو ايده واليت فقیه و
رهبری سیاسی و مذهبی نظام جمهوری اسالمی هستند .در كنار اي گونه از هیأتها ،گونههای ديگری نیز وجود
دارد كه داللت سیاسی آشکاری ندارند و گاه در موارد اقلیت نیز داللت غیرسیاسی دارند.
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میآورند .هر چند ترنر درباره ويژگی جماعتوارهها در رفلع تمايزهلای جنسلی صلحبت كلرده
است ،اما در جوامع اسالمی ،اي ويژگی نمیتواند در زمینه مناسک مذهبی انجام شود ،زيرا يکی
از مهمتري پی فرضهای فضای مذهبی ،تمايز جنسیتی است .اي پی فرض آنچنان گسترده و
عمیق است كه در فضاهای هیأتی ،به طور ناخودآگاه تا حد زيادی رعايت میشود.
نکته بسیار مهم در حوزه مباحث مربوط به جماعتهای هیأتی و جماعلتوارههلا ،موولو

تأثیر فضای مجازی و رسانهای بر آن است .اي تأثیر به حدی است كه میتوان از رسانهای شدن
جماعت هیأتی يا جماعت هیأتی مجازی صحبت كرد .آنچه كه امروزه در مراكلزی ماننلد پاسلاژ
مهستان در خیابان كارگر جنوبی در تهران به عنوان مركزی برای فلروش محتويلات مراسلمهلای
مذهبی شیعی ديده ملیشلود ،بیلانگر ملوج عظیملی از رسلانهای شلدن محتواهلا و برناملههلای
هیأتهاست .تعداد زياد افرادی كه هر روزه برای تماشای اي پاساژ مراجعله ملی كننلد ،بیلانگر
شدت گسترش و عمق آنست .نمايشگاههای موقتی در ايام عزاداری در سطح شهر نیز مزيدی بر
اي دالي است .جماعت هیأتی رسانهای ،بیانگر نلوعی از جماعلتوارگلی اسلت كله بله دلیل
رسانهای شدن ،قابلیت گسترش فرازمانی و فلرا مکلانی را بله دسلت آورده اسلت .هیلأتهلا و
مجالس مذهبی در زمان و مکان خاصی برگزار میشود كله رسلانهای شلدن ،بله ويلژه در قاللب
سیدیها و كاستها ،امکان گسترش آنها را در بی مخاطبلان بیشلتر در زملانهلا و مکلانهلای
مختلف فراهم كنند .رسانهای شدن موجب شده است كه امکان گسترش جماعت هیأتی و تجربه
رسانهای از اي مناسک ،به درون خانهها و دستگاههای سی دی و كامپیوترهای شخصی و حتلی
گوشیهای تلف همراه فراهم شود.
رسانهای شدن ،امکان كسب تجربه رسانهای و مشاركت رسانهای را در مناسلک علزاداری و
جماعتهای هیأتی ،حتی در زمان و مکان ديگری به مخاطب میدهد .جماعت هیأتی مجازی را
بیشتر میتوان در حوزه شبکه جهانی اينترنت جستجو كرد .وبالگها و سايتهای متعدد مربلوط
به گفتمان كربال ،بیانگر بس جماعتها به دنیای مجازی اسلت .حتلی در فضلای چلتهلا نیلز
میتوان آن را مشاهده كرد .رسانهای و مجازی شدن جماعتهای هیأتی و محتوای آنهلا ،امکلان
بس و گسترش هر چه بیشتر جنبههای مختلف گفتمان كلربال بله را بخل
شیعی عزادار فراهم میكند.

عظیملی از جامعله
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البته بايد دقت كرد كه با توجله بله سلیدیهلای موجلود و رايلج در بازارهلای مربلوط بله
محصوالت مذهبی ،میتوان گفت كه "سبکهای جديد عزاداری" و صلورت املروزی و جديلد
گفتمان كربال ،بیشتري میزان را به خود اختصاص دادهاند .يکی از مهمتري ويژگیهای رسانهای
و مجازی شدن ،در حوزه تمايزهای جنسیتی در عزاداریهاست كه تا حدودی در موارد خاصی،
اي تمايزها برای زنلان در مشلاهده مجلالس مردانله كلاه

يافتله اسلت .در مجلالس ملذهبی

هیأتهای مردانه ،امکان حضور و مشاهده مستقیم برای زنان وجود نلدارد (در حلالیكله كله در
ساختار ارتباطی فضاهای مذكور ،ارتباط درونگروهی و میلانفلردی اهمیلت بسلیاری در تولیلد
محتوا و درک آن توس مدا و عزادار دارد) ،اما اكنون زنان با تماشلای سلیدیهلای صلوتی و
تصويری و كاستهای ايل مجلالس ،بله ظل و فهلم خلوي  ،امکلان مشلاركت را در تجربله
جماعتوارگی هیأتها و حضور مجازی در جماعتهای هیأتی به دست میآورنلد .رسلانهای و
مجازی شدن در شراي امروزی ،بیشتر به نفع زنان بوده است و برای آنها امکلان كسلب تجربله
مناسکی را از جماعتهای هیأتی در خالل رسانه و فضای مجازی فراهم میكنلد .ايل موولو
تا به حال برای مردان مطر نبوده است ،زيرا بلرای ملردان ،حضلور در جماعلت هیلأتی زنانله
جذابیت ندارد و ممنوعیتهای ارزشی و اخالقی مذهبی بسیاری نیز برای ديدن جماعت هیلأتی
زنانه وجود دارد .همچنی هنوز مسأله رسانهای شدن مناسکهای زنانه رايج نشده است و ولب
و پخ

مراسمهای زنانه ،به طور بسیار محدود و آن نیز صرفاً برای زنان مقدور است .با وجلود

اي  ،رسانهای شدن ،امکان گسترش بسیار هیأتهای سبک جديد را فراهم كرده است .رسلانههلا
امکان كسب تجربه دينی ناشی از مناسلک علزاداری را از ورای زملان و مکلان علزاداری بلرای
مخاطبان فراهم كردهاند كه اي كار به تعمیق و گسترش آنها انجامیده است.
تشابه جماعت هیأتی با جماعتواره مورد نظر ترنر ،با وجود تمايزها و تفاوتهلای خاصلی
كه وجود دارد ،میتواند راهگشای خوبی برای فهم عمیقتر اي نو اجتماعات باشد و بلا توجله
به محتوای اي جماعتهای هیأتی ،هر چه بیشتر ملیتلوان بله رابطله آن بلا سلاختار اجتملا و
هنجارشکنیهای درون جماعتها پی برد.
جماعتهای هیأتی در میان اقشار فرودست شلهری ،نسلبت بله اقشلار باالدسلت ،بیشلتر از
ويژگیهای جماعتوارگی برخوردار هستند و اعضای هیأتهای مذكور ،بیشلتر بلر وجلود ايل
ووعیت تأكید میكنند .آنها احساس میكنند خلوص بیشتری در جماعتهای هیلأتی فرودسلتان
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و مردم پايی شهر وجود دارد تا در جماعتهای هیأتی باالدستان و باالی شهر؛ اما از آنجايی كله
اي مووو بسیار نسبی ،اعتباری و ذهنی است ،در پژوه

حاور مورد بررسی قرار نمیگیلرد.

شايان ذكر است كه گفتمان كربال در خالل اي فضاهای جماعت هیأتی كه میتلوان جنبلههلای
ديگر آن را در دستههای زنجیرزنی ،مجالس رووهخوانی و غیره مشلاهده كلرد ،امکلان تولیلد و
بازتولید هر چه بیشتر را برای خود فراهم میكند .زيرا مخاطب در ايل فضلاها ،امکلان پلذيرش
بسیار فراوانی را برای پیامهايی دارد كه از خالل فضای جماعتهای مذكور به وی داده میشود.
مخاطب به دلی ايمان مذهبی كه به صدق اي گفتمان دارد ،به طور بسیار عمیقی پیامهای آنها را
دريافت و باور میكند؛ از اي رو ،جماعتوارگلی جماعلتهلای هیلأتی ،بسلتر اصللی بسل و
گسترش اي گفتمان است.

نتيجهگيری 

هیأتهای عزاداری ،به عنوان يکی از مهمتري اجتماعت مناسکی در جامعه شیعی ايلران ،تبللور
جماعت مناسکی عزاداری است .اجتما اخالقی واحد ،در جامعه شیعی ايران ،هیلأت علزاداری
است كه به لحا مکانی ،حسینیه ،عزاخانه و تکیه را شام ملیشلود .گفتملان كلربال بله عنلوان
مهمتري منبع معنايی حیات مذهبی بدنه جامعه شیعی ،بلی

از همله در هیلأتهلای علزاداری،

تجلی اجتماعی يافته است .هر چند هدف اولیه گروههلای اجتملاعی ملذكور ،برگلزاری مراسلم
مذهبی بوده و به همی دلی نیز در ايام و فضاهای مناسکی خاصی ظهور میيافتهاند ،املا بعلدها
حوزه فعالیت آنها به حوزه فرهنگی و اجتماعی مرتب با امور دينی نیز بس يافلت .هیلأتهلای
مذهبی كه در زندگی اجتماعی مؤمنان وجود دارد ،متضم نوعی معلق شدن نظم عادی زنلدگی
و به ويژه سلسلهمراتب اجتماعی است .هر كه در جامعه عادی ،مقام بیشتری دارد ،در هیلأتهلا
بايد بیشتر كار كند و صفت غالمی امام حسی را در خلود نهادينله كنلد .تحلیل جماعلتهلای
مناسکی درباره مفهوم جماعتواره ،بر اساس نظريه ترنر ،به خوبی بیانگر اي است كه هیلأتهلا
با اندكی تفاوت جزئی ،مصداقی برای مفهوم جماعتواره ترنر است ،از اي رو ،در مقاله حاور،
مفهوم "جماعت هیأتی" مطر شد كه با توجه به تمايزهای مذكور درباره هیأت و جماعلتواره
ترنری ،میتوان گفت كه جماعت هیأتی ،صورتبندی مفهومی برای تحلی اجتماعلات مناسلکی
در میان شیعیان است.
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در هیأتها اي ويژگی وجود دارد كه به دلی همسلانی نسلبی افلراد ،بسلیاری از كارهلا بله
سرعت انجام میشود .قاعده عدم تمايز سبب میشود كه هر شخص در هر لحظهای ،هلر كلاری
را كه از دست

برآيد ،انجام دهد .با توجه به شراي و ويژگلیهلای جامعله ايرانلی و دشلواری

شک گیری نهادهای طوالنیمدت و پايدار ،فضای خويشاوندی و ملذهبی ،مهلمتلري فضلاهايی
است كه نهادها و تشک های پايداری در آن شک میگیرد .مناسکی بودن فضای هیأت ،با وجود
كارايی سريع در انجام امور ،گاه موجب شده است كه برخی به دنبال تعمیم و تسری آن به ساير
حوزههای نهادی زندگی روزمره و بخ های سازمانی آن باشند.
گاه در جامعه ايرانی ،هیأتهای عزاداری به نهاد اجتماعی تشلک يافتله تبلدي شلدهانلد كله
فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،و گاهی اقتصادی و سیاسی نیز دارند .در اي ووعیت ،آنها نق
و كاركردی دوگانه دارند .به طوری كه بیانگر يک جماعت مذهبی و نیز تشک اجتملاعی اسلت.
در ووعیت اول ،نوعی تحرک در سلسلهمراتلب و جنبلههلای ودسلاختاری ناشلی از موقعیلت
آستانهای مناسکی را دارند ،و در ووعیت دوم ،جنبههای سازمانی برجستهتری دارد .اما مهمتري
مؤلفه جماعت هیأتی ،به مثابه نوعی جماعت مناسکی كه در فضای آستانهای ايام عزاداری محرم
شک میگیرد ،معلق شدن موقتی نظم جاری زندگی ،همراه با زمینهای از تجربه مذهبی است .به
همی دلی  ،دو ويژگی مهم اي جماعتها ،جنبه مذهبی و آيینی آنها (به اي معنا كه صرفاً بلرای
دوره مناسکی خاصی شک میگیرد) و نیز جنبه ودساختاری آنها (به اي معنا كله نظلم جلاری
زندگی روزمره و عرفی را واژگون میكند و به ايجاد نظم جديدی ملیپلردازد كله بلر وولعیت
نسبی تساوی و عدم تمايز و سلسلهمراتب مبتنی است) است .ساختار هیلأتی بلر خلالف تمايل
عدهای از افراد ديندار كه میخواهند الگوی آن را به فضلاهای رسلمی و غیررسلمی در زنلدگی
روزمره تسری دهند ،اي امکان را در درون خود ندارد .جماعتوارهها در رابطهای ديالکتیکی بلا
ساختار اجتماعی روزمره ،و در كنار آنها معنلا ملیيابنلد؛ از ايل رو ،سلختی و سلردی زنلدگی
روزمره ،در میان جوش

پرحرارت جماعت هیلأتی ،بلرای مؤمنلان معنلادار ملیشلود .سلاختار

اجتماعی زندگی روزمره ،بر تمايزها ،سلسلهمراتب و قواعد مشخص برای ايجاد نظم مبتنی است
كه در درازمدت نمیتواند تا
داشته باشد.

جنبههای ودساختار و فاقلد سلسللهمراتلب جماعلت هیلأتی را
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به هر حال ،مفهوم جماعت هیأتی ،برای فهم جامعه دينی ايران بسیار مهم است .با توجله بله
تأكید ترنر بر خالقیت در درون اي جماعتواره و مرحله آستانهای ،میتوان گفلت كله بلا فهلم
جماعت های هیأتی ،میتوان پويايی دينی جامعه ،همراه با پويايی و تحوالت اجتماعی ،فرهنگلی
و سیاسی جامعه را مورد بررسی ،فهم و تحلی قرار داد.
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