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دينی، عامل  مهملی در بازتولیلد     ای برای كسب تجربه عالوه بر ايجاد زمینه ،مناسک مذهبی:چکيده

بلی  از همله در مناسلک جمعلی و عملومی ديلده        ،. ايل  موولو   استوجدان جمعی در جامعه 

مناسک مذهبی   يتر یو جمع  يتر یيکی از عموم ،مناسک عزاداری محرم ،. در جامعه ايرانشود یم

های اجتملاعی و هويلت    بسیار مهمی در سازماندهی گروهتأثیر كه عالوه بر كاركردهای دينی،  است

، يکلی  دریل گ یدينی كه حول اي  مناسک شک  م یها . اجتماعات و تشک داجتماعی مردم شیعی دار

   است.جمعی  حوزهپذيری افراد در  از مجاری اصلی جامعه

خاصی از سازماندهی گروهی و اجتما  مذهبی كه در زمینله مناسلک    نو در جامعه شیعی ايران، به 

شلناختی   انسلان  حاولر، بله لحلا    . در مقاله شود یمذهبی گفته م أتی، هاست عزاداری شک  گرفته

خاصی از سلازماندهی   شک در بازتولید  نهاو كاركرد آ تأثیرعزاداری و  یها أتیها و ساختار ه مؤلفه

يکلی   ،علزاداری  یها أتی. هبررسی شده استهای مذهبی  اجتماعی مؤمنان و هويت اجتماعی گروه

 ،جامعله ملا   یها حوزهكه ساختار آن در بسیاری از  استاجتماعی مذهبی  یها از اشکال سنتی گروه

اجتملا   "يلا   "یأتیل جماعت ه"از  توان یم ،بازتولید شده است، بر اي  اساس در جامعه شیعی ايران

وارگی،  ای و جماعت حوزه مرحله آستانه بارهويکتور ترنر در یها هنظرياساس بحث كرد. بر  "یأتیه

و عامل  مهملی    اسلت   ای جامعه شک  گرفته واره، در فضاهای آستانه ثابه نوعی جماعتبه م ها أتیه

 دلیل  . در شلراي  املروز ايلران، بله     اسلت مذهبی مؤمنان  -گیری و تداوم هويت اجتماعی در شک 

ای نیلز   مجلازی يلا رسلانه    یأتیل گیری جماعلت ه  شاهد شک  ،ها و فضاهای مجازی گسترش رسانه

مهمی در فهم سلاختارهای تشلکیالت جمعلی سلنتی      عام  ،ها أتیفهم ه ظاهراً از اي  رو،ايم.  بوده

 ايران است.  

 یأتیل ، جماعلت ه یأتیل ، جماعلت ه یأتیل ملذهبی، اجتملا  ه   أتیمناسک عزاداری، هدواژگان:کلي

 واره، آستانه   مجازی، جماعت
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مقدمه

های اعتقلادی و   نظام با ،مذهبی بوده و مذاهب مختلف یا دور، جامعه یها جامعه ايران از گذشته

در تلاري  تسلری    اينکله اند. اديان بلرای   در اي  سرزمی  حضور داشته ،مناسکی خاص خودشان

تجللی   ،، از خالل تبلور خودشان در زنلدگی روزملره و فضلاهای آيینلی جماعلت مؤمنلان      كنند

و  را در فضلاها  نهلا تبللور آ  بايلد . بلرای فهلم سلاختارهای اجتملاعی و دينلی،      يابند یتاريخی م

 یهلا  مقولله  از يکی دي  فرهنگی، -یشناسی اجتماع اجتماعات مربوط به آن ديد. در سنت انسان

از ايل   . اسلت دهلی اجتملاعی و فرهنگلی     تولیلد و جهلت   نیزو  مهم در بازنمايی فرهنگ بسیار

میان مذهب و جامعه وجود دارد. در سنت انسان شناسلی اجتملاعی،   ای ديالکتیکی  رابطه ديدگاه،

بسته از باورها و اعملال   دي  عبارتست از دستگاهی هم»: كند یتعريف م گونه  يدي  را ادوركیم 

همه كسانی را كه پیلرو   ،مربوط به امور الهوتی ]اعتقادات ومناسک است[ ... اي  باورها و اعمال

(. 63، 1383)دوركلیم   «كنلد  یآن دي  هستند، در يک اجتما  اخالقی واحد به نام كلیسا متحد مل 

مذكور، دو نکته حائز اهمیت وجود دارد: جماعت اخالقی و كلیسا. دو عنصر مذكور، عريف در ت

 .  استتبلور اجتماعی و مکانی مؤمنان از خالل مناسک 

از  .ردیل گ یيی مؤمنان، نو  خاصی از گروه اجتماعی شلک  مل  اهم در فضای مناسکی و با گرد

معادل كلیسا در نظر گرفلت  توان  را می... تکیه و ،حسینیه ،در جامعه شیعی ايران، مسجد اي  رو،

ر میان سلاختار جماعلت دينلی متمركلز در مسلجد و حسلینیه بلا        می نیز دمه هایكه البته تمايز

منسلک    يتلر  یو عملوم   يتر مهم ،در جامعه ايرانعالوه بر اي ، خانقاهی وجود دارد.  یها هیتک

. رسلاند  یمذهبی جامعه را به اوج م جمعی شیعیان، عزاداری است كه در ايام ماه محرم، عملکرد

ها و مساجد  مناسکی خاصی در حسینیه یها در میان جامعه مؤمنان، جماعت ،گذشتههای  زماناز 

 یهلا  أتیل . هنامنلد  یم "عزاداری أتیه"كه آن را عموماً است منسک عزاداری شک  گرفته  برای

های دينی و مدنی سلنتی   ک صورت جمعی تش  يتر و متنو   يتر ی، مردم يتر یعموم ،ریاعزاد

مذكور، صلرفاً  تشکیالت هدف كه در ابتدا  دهد نشان میچند تجربه اجتماعی  . هراستدر ايران 

 یهلا  تیل تر شده و ذي  نلام فعال  بسیار گسترده نهاحوزه عملکرد آ ،، اما به تدريجبوده استدينی 

 . اند ادهرا انجام د یتر عیفرهنگی و اجتماعی وس های فعالیت، عمومی _دينی 

 ءبه جلز  ،عزاداری یها أتیكه هاست بوده  یا به گونه ،روند تحوالت اجتما  شیعی در ايران

مهمی از تشکیالت اجتماعی غیررسمی جامعه شیعی ايران تبدي  شدند. بعد از انقلال  اسلالمی   
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ايل   در  هاايران، با توجه به اهمیت نیروهای مذهبی در ساختار سیاسی جديد و پیشینه مذهبی آن

جمعلی و شلیوه عمل ، رواج بیشلتری      یافتگيل  به عنوان نوعی از سازمان یأتی، ساختار هها أتیه

. در فضای عمومی نیز نیز افزاي  يافت ها أتیتعداد اي  ه ،شدن فضای جامعه تر ینييافت و با د

گسلتردگی و  بلرای فهلم   های داوطلبانه عمومی مشلاركت كردنلد.    از فعالیت یاریدر بس ها أتیه

در  بايلد . ايل  شلناخت   نها نیاز استاز آ یتر قیشناخت دقبه در جامعه ايران،  ها أتیمهم ه ثیرتأ

دينلی و سلازماندهی    یهلا  تايل  نلو  از جماعل    یهلا  سلازوكار راستای فهم عملکرد درونلی و  

در  از ايل  رو، . باشلد رابطه آن با ك  ساختار اجتملاعی جامعله    ،و در نهايت یهای اجتماع گروه

بله مثابله اجتملاعی منسلکی و جايگلاه و       ،علزاداری  یها أتیفهم ساختار درونی ه ر،حاومقاله 

ابلزار   ،واره ويکتلور ترنلر   . مفهلوم جماعلت  مورد توجه اسلت  ،نسبت آن با ساختار كالن جامعه

تشلک  جمعلی در جامعله شلیعی      نو   يتر عزاداری به مثابه مهم یها أتیبرای فهم ه را مناسبی

 .دهد یدست مه ايرانی ب

"وارگي جمات"ویکتورترنر:
ومناسک1

پلردازان قلرن بیسلتم در حلوزه      نظريه تري  اصلیيکی از  توان ی( را م1963-1920ويکتور ترنر )

مناسک در شک  دادن به  تأثیربیشتر به دنبال نشان دادن  وی(. Grime 2000, 264مناسک دانست )

 یهلا  بلا نقلد سلنت    وی(. Alexander 1997, 149تجربه انسانی از جامعه و فرهنگ انسلانی بلود )  

 تلأثیر و  اعتقلاد داشلت  ديالکتیکی میان مناسلک و جامعله    یا رابطهوجود به  ،كاركردگرايانه قبلی

. بلرای ترنلر   قائ  شلد برای فهم جامعه  ه آن،برای مناسک و موووعات پیوسته برا بسیار مهمی 

سیاسلت،   حوزهقواعد خاصی در  اكه ب استهايی  ها و مکان از زمان یا مناسک، فضای مجزا شده

 یبنلد  بلرای صلورت     اسلاس، وی بر اي (.150)همان،  دشو یمذهب و نیازهای اقتصادی اداره م

با تکیه بر سنت نظلری   وی. كند یاستفاده م 2مفهومی و نظری اي  حوزه، از مفهوم درام اجتماعی

 ،ند. مفهوم درام اجتماعیك می یبند ، اي  مفهوم را صورت"گذار  مناسک"مفهوم  بارهون ژنپ در

بر سلاختار   توان یم ،كه از طريق آن است مند انسانی دار و زمان افعال معنی كردنابزاری برای باز 

 )لیتل  وجلود دارد  كله در ورای افعلال جمعلی     تأكید كلرد  زمانی كن  جمعی و نیز بر خالقیتی

1381 ،127 .) 

                                                           
1  . Communitas  

2. Social Drama 
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 یساخت اجتملاع  انیی مناسکی، مدرک خودش از درام اجتماعی و ساختارها اساسترنر بر 

دوره "از مفهوم  ی،مناسک یها نظام ی. ترنر در بررسشود یقائ  م یقیها تفاوت عم واره و جماعت

 گلر  تياصول هلدا  ايافراد به عنوان را  یدوره آگاه ی،ساخت وی به لحا  .كند یاستفاده م "یآگاه

واره را  اند. ترنر مفهوم جماعلت  دهشگرفتار  "یساخت اجتماع یها شکاف"كه در كند  معرفی می

 "ريناپذ و معادل انیب قاب  ریغ"واره را  مفهوم جماعت وی. هر چند اندد یم مرتب  یبه دوره آگاه

 یدر شلر  ملدل   ی. وكنلد  یمل برای تعريف آن تلالش   هیاستعاره و تشب استفاده از، اما با داند یم

واژه را   يل ا ،واره و جماعت یاجتماع ساخت میمفاه انیم زيو در تما یاجتماع یدوگانه از زندگ

 . كند یم فيتعر
درک خود از سلاختار جامعله و فرهنلگ     بیانبه  ابتداواره،  ترنر برای توویح مفهوم جماعت

 یهمه جوامع انسلان ، ترنر به اعتقادكند.  را تعريف می 1یا پردازد و سپس مفهوم مرحله آستانه می
جامعه بله عنلوان    ی اول،الگو در: ابندي یمتقاب  ارجا  م یاجتماع یبه دو الگو حاًيتلو اي حاًيتصر
گرفته  در نظرها  ها و نق  ، مناصب، منزلتیو اقتصاد یاسیس یها تی، موقعیساخت حقوق کي
. اسلت   يیقاب  شناسا ،شان ینقا  اجتماع یمبهم در ورا صورتبه  صرفاًكه در آن افراد شود  یم

كله   یكسان یعني -ی رعادیو غ یواره از افراد واقع اعتجم کي، جامعه به عنوان گريد یالگودر 
در  –دارنلد   یمشلترك  تیبرخوردارند، اما انسلان  یمتفاوت یو ذهن یکيزیف یها تیهر چند از قابل
كله سلاخت    شلود  یظلاهر مل   يیهلا در جلا   واره (. جماعتTurner 2002, 360) شود یمنظر گرفته 

 کيل از رواب   یا است كه با گونه یاستعار یومواره، مفه موجود نباشد. مفهوم جماعت یاجتماع
. شلود  یمل  فيل تعر ختهیخودانگ ايموجود  یها و تجربه دادهايبا رو زیو ن یدئولوژيگروه، باور، ا

  يل . اشود می مرتب  رمتعارفیو افراد غ یا هیحاش یها تیمربوط به ووع ن یها با ب واره جماعت
. ترنلر در شلر    اسلت هلا   واره جماعلت  یهلا  یژگياوصاف و و ی، تجلیا هیحاش یها همقول  یقب
و  پلردازد  یمل  یمفهوم با ساخت اجتماع  يا انیاز تقاب  مبه استفاده ها،  واره جماعت یها یژگيو

 : كند یم انیدوگانه را ب یها از تقاب  یا مجموعه

 یساخت اجتماع
ل  یدگیچیل غرور و تکبر ل پ یل عرف تیل مالک یل نابرابر یل ناهمگن يیستايا

 یطبقات

 واره جماعت
ل  یل سادگ یل مقدس ل تواوع و فروتن تیل فقدان مالک یل برابر یل همگن يیايپو

 همسانی

                                                           
1  . Liminal 
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نهلاد   ايل سلاخت   کيل به  دتوان یها م واره كه جماعت كند یمطر  م زینکته را ن  يالبته ترنر ا 

 ،ظريله ترنلر  (. يک نکته مهلم در ن 373و  7 ،1383 سي)مور شود   يتبد کيدئولوژيا اي یهنجار

طور كه در جدول   ای با امر قدسی است. همان گی و مرحله آستانه واره رابطه جمات از ویدرک 

ای برای امر قدسی و سلاختار اجتملاعی    متضم  زمینه ی،ا ، مرحله آستانهشود یم مشاهده نیزباال 

، يعنلی جلايی   ای ترنر معتقد است كه مرحله آستانه از اي  رو،. استعادی نیز متضم  امر عرفی 

(. Grime 2000, 264يابد، واجد ارزش اخالقی و مذهبی است ) وارگی در آن ظهور می كه جماعت

كه نه در درون است  یا در آستانه ؛بیانگر استقرار در يک موقعیت مرزی است ،اصطال  آستانگی

ريفات روزمره عرف و تش ،رسوم ،كه قانون ندریگ یهايی قرار م و نه در بیرون. در بینابی  موقعیت

عرفلی  در مرحله آستانگی، رواب  اجتماعی . از اي  رو، (Smith 2001, 88) ندا تعیی  كرده ی آنبرا

، و نظلم اجتملاعی ممکل     د، تعلقات و حقوق قبلی، تعلیق يابدو ناسوتی ممک  است منقطع شو

را شام  مقدس مکان  -توالی عملکردهايی در زمان ،ای مرحله آستانه .برانداخته شود ظاهراًاست 

است كه ملردم بلا   ای  به گونه یا كه واژگونی نظم در ووعیت آستانه اي  است. نکته مهم شود می

عناصر مذكور، بله اسلتفاده از آنهلا     كردنكنند و با ناآشنا  "بازی"عناصر آشنا در شراي  روزمره 

 (.  Turner 1982, 27) بپردازند

 ،هللا یشللکن . سللاختكنللد یا صللحبت مللهلل واره در جماعللت "وللد فرهنللگ"ترنللر از جنبلله  

بله   ،انیو صلوف  ها یپیه يی مانندها در گروه جيرا یها و هنجارها و خروج از الزام ها یهنجارشکن

را  یگريد یها یژگيو وی(. 346، 1383 هاست )موريس واره از جماعت یژگيو  يا بیانگر یخوب

بله   زیل همله چ   یل ن ثلروت، تقل فقلدا  يی ماننلد هلا  یژگل ي. وكند بیان میها  واره جماعت یبرا زین

القاء مقام و رتبه، بله   یتیجنس هایزيتما كاه شک ،  کي یها لباس دنی، پوشکساني یها منزلت

و اطاعلت كامل  از    یعرفل  یهلا  یژگيبا و سهيدر مقا ینيد التيو تما ها یژگيحداكثر رساندن و

طلبانله و   ارتبلاط مسلاوات   یوعن توان یها را م واره جماعت ،ترنر به اعتقاد. یرهبر مناسک اي امبریپ

 یاجتملاع  یها دهيناهمگ  از پد یا مجموعه ،واره مفهوم جماعت ی،و یكرد. برا فيتعر یوجود

 (.  348، همان)شود  یمشام  را 

بسلیار   ،پايلدار زنلدگی اجتملاعی    یها یژگيبه عنوان يکی از و ،واره رويکرد ترنر به جماعت

 دربلاره واره و سلاختار اجتملاعی روزملره،     ان جماعتبا طر  رابطه ديالکتیکی می ویمهم است. 

فرهنگ بودن  ساختار و ود وارگی، ود كه ويژگی درونی جماعت كند یم صحبتاي  نکته مهم 



 

 

 

 

 

 153 -165(: 39)18شناختی مطالعات جامعه   158 

 

 

 از ايل  رو، و  دهلد  یاست، و اي  خصیصه در فضای مناسک و در زمان و مکانی مقلدس ر  مل  

ايل  دو در كنلار هلم و بلا وجلود       و نبايد آن را به سراسر زندگی اجتملاعی بسل  داد.   توان ینم

سرشلار از   ،واره خودجلوش  جماعت»، ترنر اعتقاد. به شود یبا يکديگر معنادار م ،متقاب  یا رابطه

واره  بخ  و مطلو  است. زندگی در ساختار پر اسلت از مشلکالت عینلی... جماعلت     لذت آثار

جا در حاللت احسلاس   نیرويی جادويی ]نسبت به اي  مشکالت[ دارد. ذهنیت در اين ،خودجوش

بخل    نهايت قدرت است...، كن  سلاختاری اگلر هلر از چنلدگاهی خلود را در ورطله حیلات       

(. Smith 2001, 82) «حاصل  خواهلد شلد    ، به سرعت مکلانیکی و بلی  نکندور  واره غوطه جماعت

اصلی معنادار كردن زندگی روزمره است، اما  یها ك ريکی از  ،های مناسکی واره حضور جماعت

كله از   يیهلا  صرفاً در ووعیتی مناسکی و مجزا وجود داشلته باشلد. بلا توجله بله توصلیف       بايد

در ايران خواهیم  یأتیهای ه به تحلی  جماعتبر اساس آن  ،، از اي  پسبیان شد ترنر یها هنظري

 پرداخت.

1يأتيتحليلمشاهداتميداني:جماعته

هلای جمعلی سلنتی     رتري  اشکال تشلک  و پايدا  يتر مذهبی يکی از مهم أتیدر جامعه ايران، ه

و  یاجتملاع  تیل هلا فلارا از منزللت و موقع    است كه آدم يی، فضاینیحس یعزادار أتیاست. ه

سللاده و آراسللته بلله  یدر مکللان ،(یمشللک یهللا راه یلل)پ کدسللتيپوشلل  بللا  و شللان یاقتصللاد

ف و سلاختار  متعلار  یكله در فضلا   هلا از آن یا علده  یحت .كنند یهمه با هم كار م ،ها نوشته پارچه

  يتلر  پلا افتلاده    یو پل   يتر سادهانجام به  ها أتیدارند، در ه هتریو منزلت ب تیموقع ی،اجتماع

تبللور   ،علزاداری  یهلا  أتیل . هپردازنلد  ی( مغیرهعزاداران و  یها جفت كردن كف  انندكارها )م

 یلانگر ب ،علزاداری  یهلا  أتیل . فضای نمادي  و فرهنگی هاستهای مذهبی عزادار  اجتماعی گروه

نامنلد. ايل  دسلتگاه     نیلز ملی   " یدستگاه امام حسل "گفتمان كربال است. عزاداران اي  گفتمان را 

همله مراتلب و    شلدن  عللق مبه اي  موقعیت  ها أتیاعضای ه شناسد. نمی منزلت ومراتب  سلسله

اي  وولعیت اسلت.   وجود ورود به دستگاه امام حسی ، مستلزم  نهابرای آ د.ها آشنا هستن منزلت

تر بود، و حتی تعمداً از امتیلازات عرفلی    تر و متواوع بايد در اي  دستگاه، به تعبیر اخالقی، افتاده

، دباشبرخوردار  یباالترفرد از موقعیت و جايگاه ن هر چه اعزادار یخود، فاصله بايد گرفت. برا

                                                           
 هايی در مشهد و تهران است.  أتیههای میدانی مقاله حاور، حاص  پژوه  میدانی در  مشاهده .1
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مفتخلر بله    ،تيل در نها ،اند عزادارانه گذرانده "یغالم"را به  یكه عمر ها. آنتر نیز باشد بايد افتاده

علزاداران را و   يیچلا  یگري، ددر ظرف بکشدكه غذا  كند ینذر م یکي. شوند یم "غالم ریپ"نام 

شلركت   یدر مناسلک علزادار   ،شلان يها هر كدام با كنلار گذاشلت  منزللت    .كند یم يیسقا یسوم

ردن. همه ك یروزمره زندگ یسرد و خشک زندگ یها فارا از منزلت یعني ،ست يز یأتی. هكند یم

و  التيتملا  هلا  أتیل اسلت. در ه  هلا  أتیل ه یافراد در فضا هایزيتما ینسب از حذف یناش ينهاا

 یبرا .دارند یمذهب یرنگ و بو ،گفتارها و كردارها همهو  رسد یبه حداكثر م ینيد یها زشیانگ

  اجتماعی و معموالً در فضای بیابینی رواب ها أتیبود. ه تر راستهیتر و پ ساده ديبا ،شدن تر یمذهب

را نیلز پشلت سلر     یا د و گاه مرزهای محلهنگیر يافته افراد شک  می های اجتماعی ساخت منزلت

( را فلارا از  غیلره  يژگی مشلترک )ماننلد قومیلت و   افرادی با وتا گروهی از مؤمنان يا  ندگذار می

ه در د. ايل  اجتملا  ملذهبی كل    نجا جمع كن در يک شان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هایزيتما

هلای متفلاوت بله يکلديگر      گیرد، افراد را با پیشینه شک  می یأتیهای ه ای جماعت فضای آستانه

مؤمنان بازتولیلد  در را  نهاهويت مشترک مذهبی و جمعی آ ،ای مناسکی و در زمینه دهد می پیوند

 . كند یم

 عملوم  .نیسلت نیلاز   یأتیل ه یها ها در جماعت واره جماعت یها یژگيمجدد و و يیبه بازگو

 یها و تفاوت هازيوجود دارد. اما تما یأتیدر جماعت ه ،ها گفته شد واره جماعت بارهآنچه كه در

هلر چنلد    الً،. اوشود بیان میوجود دارد كه در ادامه  یأتیه های تو جماع ها أتیدر ه زین یخاص

كله در  دقلت كلرد    ديل ، املا با دانلد  یمل نشلده   نله يواره را هنجارمنلد و  نهاد  ترنر مفهوم جماعت

 یمراتب سلسله ؛مراتب خاص وجود دارد سلسلهيک نو  و  یومن یهنجارها ی،عزادار یها أتیه

هلا و   منزللت  انگریكه ب یها و القاب است. نام یأتیدر همان زمینه خاص ه یاقتدار خاص انگریكه ب

هلر   ،غیلره و  یأتیل ، بچله ه دار دانی، مغالم ریخوان، پ مدا ، رووه، مانند است یمتفاوت یها نق 

قلدمت   مانند ی،خاص  يشرابر اساس كه افراد  است یمراتب خاص و سلسله تیموقع انگریكدام ب

  يل . البتله ا رندیگ یمراتب جا سلسله  يدر ا توانند یم ها أتیدر هشان  و نق  ها أتیحضور در ه

 یهلا  اسلت و نشلانه   ریو متغ الی، بلکه سستین ردستانيمتضم  اقتدار مافوق بر ز ،مراتب سلسله

رنلگ   هم آنها. همه هدد یانجام م نیزكارها را   يتر ها ساده غالم ریندارد. پ یخاص ینیو ع یظاهر

 ،وجود دارنلد  یأتیدر جماعت ه ی مذكورها مراتب و منزلت لسلهس. شوند یو همسان محسو  م
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نلوی  مراتب نفوذ مع سلسله انگریبهستند. آنها   و بعضاً نامحسوس ریمتغ ،الیاما در ك  همچنان س

 دارد.تناسب  یخارج ینیع تیبا واقعمذكور نیز تا حدودی مراتب  سلسلهو  د هستندافرا

، وجلود نلدارد  واره  ترنر از جماعلت  یپرداز در مفهومكه  یأتیجماعت هی ها یژگياز و یکي

 نیلز  یدئولوژيل ا کيل بله   توانلد  یواره م جماعت ،ترنربه اعتقاد است.  یاسیس یدئولوژيا مووو 

نلو  خاصلی از   . در كنلد  یرا مطلر  نمل   یاسیس یدئولوژيا ریما مسأله حضور و تأثشود، ا  يتبد

به طور صلريح   یاسیس یدئولوژي، ااست مشهور 1"یتيوال یها أتیه"، كه به یأتیه یها جماعت

  يل ا یاعضلا در  ینل يبلاور د  کيبه عنوان  ،هیفق تيوال یاسیس یدئولوژيحضور دارد. ا قیو عم

 یهلا  تیل فعالانجلام  در  ه ويژهب ها أتیحضور در ه یبرا یرط ومن. شمورد توجه است ها أتیه

  يتلر  از مهم یکياست.  و واليتی بودن  هیفق تيوالپذيرش آن،  یاصل یاعضاتعیی  محوری و 

و  هیل فق تيل وال هلا، هملواره دربلاره    های مذكور در بخ  پايانی مراسم و فعالیت ی هیأتدعاها

 یهلا  أتیه با نام ،أتیه یاز دو نو  كل توان یاست كه م یبه حد ریتأث  ي. ای ايشان استسالمت

در  زيلادی معموالً قدرت  رانيدر ا یاسیس یدئولوژيا دلی ،  یبه هم نام برد. یتيروالیو غ یتيوال

ی هلا  جماعلت  یومن یاز كاركردها یکيدارد و  یأتیه یها به جماعت یده و جهت یكار دست

 ، باها أتیايدئولوژيک هجنبه ست. ا آن دیو بازتول یاسیس یدئولوژيبه ا یبخش تیمشروع مذكور،

شکنانه و  ساخت جنبه  یدارد. البته به دل ای متناقض رابطه ، ها أتیويژگی ودساختار و ودنظم ه

سللطه   یبلرا  یدائم تیقابل زین ها أتی، در هیأتیه یها جماعت نیزها و  واره ود ساختار جماعت

 یبه بخش زیرا ن یأتیه یها جماعت خواهد یمعموالً مسلطه   يا زيراوجود ندارد؛  یقدرت خاص

 یودسلاختار  تیل ا ماهاي  ووعیت ب كند كه نهينهاد زیرا ن در واقع، آنها .كند  ياز نهاد خود تبد

و  دهلد  یمل را مورد بررسی قرار ها  واره ترنر جماعت تقاب  دارد. یأتیه یها جماعت یو ودنهاد

 ،. بله هلر حلال   كنلد  یها صلحبت نمل   واره در جماعت یگو فرهن یاسیس ی،از تداوم امور اجتماع

شلود،   یمل ايجلاد  در بسلتر جامعله   بله دلیل  اينکله    از جامعله و   یها به عنوان بخش واره جماعت

. كنلد  یم یشکن و ساخت یهنجارشکناساس آنها، و بر  رديپذ یرا از جامعه م یاریبس های ويژگی

دسلت  ه جه ولدفرهنگ بلودن خودشلان را بل    در تقاب  با ساختار مسل ، و نهاآ ،گريبه عبارت د

                                                           
هايی است كه داللت سیاسی و ايدئولوژيک آشکاری دارند و صريحاً پیرو ايده واليت فقیه و  أتیه. مقصود 1

های ديگری نیز وجود  ها، گونه تأیهرهبری سیاسی و مذهبی نظام جمهوری اسالمی هستند. در كنار اي  گونه از 

 دارد كه داللت سیاسی آشکاری ندارند و گاه در موارد اقلیت نیز داللت غیرسیاسی دارند.
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 كلرده صلحبت  جنسلی   هلای ها در رفلع تمايز  واره ويژگی جماعتدرباره چند ترنر  . هرآورند یم

، زيرا يکی شوددر زمینه مناسک مذهبی انجام  تواند یاسالمی، اي  ويژگی نم وامع، اما در جاست

فرض آنچنان گسترده و    پی های فضای مذهبی، تمايز جنسیتی است. اي فرض پی   يتر مهم از

 .  شود ی، به طور ناخودآگاه تا حد زيادی رعايت میأتیعمیق است كه در فضاهای ه

هلا، موولو     واره و جماعلت  یأتیه یها مباحث مربوط به جماعت حوزهمهم در  ارینکته بس

شدن  یا رسانه از توان یاست كه م یبه حد ریتأث  ي. ان استآ بر یا و رسانه یمجاز یفضا ریتأث
پاسلاژ  ماننلد   یصحبت كرد. آنچه كه امروزه در مراكلز  یمجاز یأتیجماعت ه اي یأتیجماعت ه

 یهلا  جنوبی در تهران به عنوان مركزی برای فلروش محتويلات مراسلم    كارگر انبایمهستان در خ

 یهلا  شلدن محتواهلا و برنامله    یا از رسلانه  یمل یملوج عظ  انگریل ب ،شلود  یمل  دهيمذهبی شیعی د

 انگریل ب ی كننلد، مل مراجعله  پاساژ   يا یتماشابرای كه هر روزه  تعداد زياد افرادی .هاست أتیه

بر  یديمز زیدر ايام عزاداری در سطح شهر ن یموقت یها شگاهيشدت گسترش و عمق آنست. نما

 دلیل  اسلت كله بله     یوارگل  از جماعلت  ینلوع  انگریب ی،ا رسانه یأتی. جماعت هاست  يدال  يا

و  هلا  أتیل دسلت آورده اسلت. ه  ه را بل  یو فلرا مکلان   یگسترش فرازمان تیقابل ،شدن یا رسانه

در قاللب   ه ويلژه بل  ،شلدن  یا كله رسلانه   دشو یبرگزار م یدر زمان و مکان خاص یمجالس مذهب

 یهلا  هلا و مکلان   در زملان بیشلتر   مخاطبلان بی   را درآنها  گسترشامکان  ،ها ها و كاست دی سی

و تجربه  یأتیامکان گسترش جماعت هاست كه شده  موجبشدن  یا مختلف فراهم كنند. رسانه

ی و حتل  یشخص یوترهایو كامپ سی دی یها ها و دستگاه به درون خانه ،مناسک  ياز ا یا رسانه

 فراهم شود.  های تلف  همراه گوشی

در مناسلک علزاداری و   را  یا و مشاركت رسانه یا امکان كسب تجربه رسانه ،ای شدن رسانه

را  یمجاز یأتیدهد. جماعت ه به مخاطب می یگريدر زمان و مکان د ی، حتیأتیهای ه جماعت

متعدد مربلوط   یها تيها و سا جستجو كرد. وبالگ نترنتيا یشبکه جهان حوزهدر  توان یم شتریب

 نیلز هلا   چلت  یدر فضلا  ی. حتل اسلت  یمجاز یایها به دن بس  جماعت، بیانگر به گفتمان كربال

امکلان   نهلا، آ یو محتوا یأتیه یها شدن جماعت یو مجاز یا . رسانهآن را مشاهده كرد توان یم

از جامعله   یمل یبخل  عظ را مختلف گفتمان كلربال بله    یها جنبه شتریبس  و گسترش هر چه ب

 . كند یعزادار فراهم م یعیش
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مربلوط بله    یدر بازارهلا  جيل موجلود و را  یهلا  دی سلی با توجله بله   كه دقت كرد  ديالبته با

 ديل و جد یو صلورت املروز   "یعزادار ديجد یها سبک"گفت كه  توان یم ی،محصوالت مذهب

ی ا رسانههای  يکی از مهمتري  ويژگی. اند ، بیشتري  میزان را به خود اختصاص دادهگفتمان كربال

 ی،كه تا حدودی در موارد خاص هاست یدر عزادار یتیجنس هایزيتما ، در حوزهشدن یو مجاز

 ی. در مجلالس ملذهب  كلاه  يافتله اسلت   س مردانله  برای زنلان در مشلاهده مجلال    هازيتما  يا

كله در   كله  یزنان وجود نلدارد )در حلال   یبرا میمردانه، امکان حضور و مشاهده مستق یها أتیه

 دیل در تول یاریبسل  تیل اهم یفلرد  انیل و م یگروه ارتباط درون ی مذكور،فضاها یساختار ارتباط

 ی وصلوت  یهلا  دی سلی  ینان با تماشلا ز كنونمحتوا و درک آن توس  مدا  و عزادار دارد(، اما ا

در تجربله  را امکلان مشلاركت    ، يبله ظل  و فهلم خلو     ،مجلالس   يل ا یها و كاست یريتصو

و  یا . رسلانه آورنلد  یدست مه ب یأتیه یها در جماعت یو حضور مجاز ها أتیه یوارگ جماعت

سلب تجربله   امکلان ك برای آنها  است وبه نفع زنان بوده  شتریب ی،امروز  يشدن در شرا یمجاز

 موولو    يل . اكنلد  یفراهم م یمجاز یخالل رسانه و فضادر  یأتیه یها از جماعترا  یمناسک

زنانله   یأتیل حضلور در جماعلت ه  ، ملردان  یبلرا است، زيرا نبوده  مطر مردان  یبراتا به حال 

 یأتیل جماعت ه دنيد یبرانیز  یاریبس یمذهب یو اخالق یارزش یها تیممنوع جذابیت ندارد و

نشده است و ولب    جيزنانه را یها شدن مناسک یا هنوز مسأله رسانه  یهمچن .وجود دارد زنانه

زنان مقدور است. با وجلود   یبرا نیز صرفاًمحدود و آن  اریبه طور بس ،زنانه یها و پخ  مراسم

هلا   رسلانه  است. فراهم كردهرا  ديسبک جد یها أتبسیار هیمکان گسترش ا ،شدن یا رسانه ،  يا

 یبلرا  یزملان و مکلان علزادار    یرا از ورا یاز مناسلک علزادار   یناش ینيب تجربه دامکان كس

 است.   دهیانجام هاو گسترش آن قیبه تعمكه اي  كار  اند كردهفراهم مخاطبان 

 یخاصل  یهلا  و تفاوت هازيتما با وجود ،واره مورد نظر ترنر با جماعت یأتیتشابه جماعت ه

و بلا توجله    باشدنو  اجتماعات   يا تر قیفهم عم یبرا یخوب یراهگشا تواند یم ،كه وجود دارد

بله رابطله آن بلا سلاختار اجتملا  و       تلوان  یمل  شتریهر چه ب ی،أتیه یها جماعت  يا یبه محتوا

 برد.  یها پ درون جماعت یها یهنجارشکن

بیشلتر از  نسلبت بله اقشلار باالدسلت،      ی،اقشار فرودست شلهر  انیدر م یأتیه یها جماعت

بلر وجلود ايل      شلتر یب ی مذكور،ها أتیه یاعضابرخوردار هستند و  یوارگ ماعتج یها یژگيو

فرودسلتان   یأتیل ه یها در جماعت یشتریخلوص ب كنند یاحساس م آنها. كنند ووعیت تأكید می
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كله   يیاما از آنجا ؛باالدستان و باالی شهر یأتیه یها و مردم پايی  شهر وجود دارد تا در جماعت

. گیلرد  در پژوه  حاور مورد بررسی قرار نمی است، یو ذهن یاعتبار ی،نسب اریبس مووو   يا

هلای   جنبله  تلوان  یكه م یأتیجماعت ه یفضاها  يخالل ا دراست كه گفتمان كربال  شايان ذكر

و  دیل ، امکلان تول غیره مشلاهده كلرد  و  یخوان ، مجالس رووهیرزنیزنج یها در دسته ن راآ گريد

 رشيامکلان پلذ   ،فضلاها   يل مخاطب در ا زيرا. كند یخود فراهم م یرا برا شتریهر چه ب دیبازتول

. شود یداده م ویبه  ی مذكورها جماعتی كه از خالل فضادارد  يیها امیپ یبرارا  فراوانی اریبس

 نها راآ یها امیپ یقیعم اریبه طور بس ،گفتمان دارد  يكه به صدق ا یمذهب مانيا  یمخاطب به دل

بسل  و   یبسلتر اصلل   ی،أتیل ه یهلا  جماعلت  یوارگل  جماعتاي  رو،  از؛ كند یو باور م افتيدر

 .  استگفتمان   يگسترش ا

گيرینتيجه

اجتماعت مناسکی در جامعه شیعی ايلران، تبللور     يتر به عنوان يکی از مهم ،عزاداری یها أتیه

علزاداری   أتیل . اجتما  اخالقی واحد، در جامعه شیعی ايران، هاستمناسکی عزاداری ت جماع

شلود. گفتملان كلربال بله عنلوان       ملی را شام  عزاخانه و تکیه  ،حسینیه ،مکانی به لحا كه  است

 ،علزاداری  یهلا  أتیل منبع معنايی حیات مذهبی بدنه جامعه شیعی، بلی  از همله در ه    يتر مهم

برگلزاری مراسلم   ملذكور،  اجتملاعی   یهلا  تجلی اجتماعی يافته است. هر چند هدف اولیه گروه

، املا بعلدها   اند يافته ظهور میدر ايام و فضاهای مناسکی خاصی نیز همی  دلی  و به  همذهبی بود

 یهلا  أتیل . هنیز بس  يافلت فرهنگی و اجتماعی مرتب  با امور دينی  حوزهبه  نهاحوزه فعالیت آ

م عادی زنلدگی  شدن نظ علقمزندگی اجتماعی مؤمنان وجود دارد، متضم  نوعی در مذهبی كه 

هلا   در هیلأت مقام بیشتری دارد،  ،. هر كه در جامعه عادیاست  یاجتماع مراتب سلسله ه ويژهو ب

هلای   تحلیل  جماعلت   در خلود نهادينله كنلد.   بايد بیشتر كار كند و صفت غالمی امام حسی  را 

هلا   أتیل نظريه ترنر، به خوبی بیانگر اي  است كه ه اساسواره، بر  مفهوم جماعت بارهمناسکی در

از اي  رو، در مقاله حاور،  ،است واره ترنر قی برای مفهوم جماعتتفاوت جزئی، مصدا یبا اندك

واره  و جماعلت  أتیهباره در های مذكوركه با توجه به تمايز مطر  شد "یأتیجماعت ه"مفهوم 

بندی مفهومی برای تحلی  اجتماعلات مناسلکی    صورت ی،أتیتوان گفت كه جماعت ه ترنری، می

 در میان شیعیان است.
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ويژگی وجود دارد كه به دلی  همسلانی نسلبی افلراد، بسلیاری از كارهلا بله        اي  ها أتیدر ه

هلر كلاری    ،ای در هر لحظه شخص كه هر شود ی. قاعده عدم تمايز سبب مشود یسرعت انجام م

هلای جامعله ايرانلی و دشلواری      را كه از دست  برآيد، انجام دهد. با توجه به شراي  و ويژگلی 

فضلاهايی    يتلر  مهلم  ،و پايدار، فضای خويشاوندی و ملذهبی مدت  گیری نهادهای طوالنی شک 

، با وجود أتی. مناسکی بودن فضای هدگیر های پايداری در آن شک  می ک كه نهادها و تش است

كه برخی به دنبال تعمیم و تسری آن به ساير موجب شده است كارايی سريع در انجام امور، گاه 

 سازمانی آن باشند.   های های نهادی زندگی روزمره و بخ  هحوز

انلد كله    يافتله تبلدي  شلده    عزاداری به نهاد اجتماعی تشلک   یها أتیگاه در جامعه ايرانی، ه

نق   ووعیت، آنهادارند. در اي   نیزسیاسی  ی واقتصادو گاهی  ،اجتماعی ،های فرهنگی فعالیت

. اسلت اجتملاعی  تشک  و نیز يک جماعت مذهبی  . به طوری كه بیانگرو كاركردی دوگانه دارند

ودسلاختاری ناشلی از موقعیلت    هلای   جنبله مراتلب و   در سلسله تحرکنوعی  ،اولووعیت در 

مهمتري  دارد. اما  تری برجستهسازمانی های  جنبهدوم،  ووعیتدارند، و در را مناسکی  یا آستانه

محرم  ای ايام عزاداری به مثابه نوعی جماعت مناسکی كه در فضای آستانه ی،أتیجماعت همؤلفه 

ای از تجربه مذهبی است. به  نهیهمراه با زم ،نظم جاری زندگی موقتیمعلق شدن  ،ردیگ یشک  م

 رای)به اي  معنا كه صرفاً بل  نهامذهبی و آيینی آ جنبهها،  دو ويژگی مهم اي  جماعت دلی ،همی  

جلاری  )به اي  معنا كله نظلم    نهاودساختاری آ نیز جنبه( و دریگ یدوره مناسکی خاصی شک  م

كله بلر وولعیت    پلردازد   ملی نظم جديدی به ايجاد و  دكن میزندگی روزمره و عرفی را واژگون 

خلالف تمايل     بلر  یأتیل . ساختار هاست( مبتنی استمراتب  نسبی تساوی و عدم تمايز و سلسله

الگوی آن را به فضلاهای رسلمی و غیررسلمی در زنلدگی      خواهند یكه م دارنيدافراد ای از  عده

ديالکتیکی بلا   یا ها در رابطه واره ری دهند، اي  امکان را در درون خود ندارد. جماعتروزمره تس

سلختی و سلردی زنلدگی    از ايل  رو،  ؛ يابنلد  یمعنلا  مل   نهاساختار اجتماعی روزمره، و در كنار آ

. سلاختار  شلود  یبلرای مؤمنلان معنلادار مل     ی،أتیل روزمره، در میان جوش  پرحرارت جماعت ه

مبتنی است مراتب و قواعد مشخص برای ايجاد نظم  سلسله ها،بر تمايز، زمرهاجتماعی زندگی رو

را   یأتیل مراتلب جماعلت ه   ودساختار و فاقلد سلسلله   یها جنبهتا   تواند یكه در درازمدت نم

 داشته باشد.
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برای فهم جامعه دينی ايران بسیار مهم است. با توجله بله    ی،أتیمفهوم جماعت ه ،به هر حال

بلا فهلم   كله  گفلت   توان یای، م واره و مرحله آستانه خالقیت در درون اي  جماعت ترنر بر أكیدت

فرهنگلی   ،پويايی و تحوالت اجتماعیبا پويايی دينی جامعه، همراه  توان یم ی،أتیهای ه جماعت

 و سیاسی جامعه را مورد بررسی، فهم و تحلی  قرار داد.
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