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مناسک  شناسی ابزاري تحلیلی براي گونه ،ماکس وبرسنخ آرمانی 

  عاشورا هاي سوگواري

  

   جمشید میرزایی

  

 )22/03/99 پذیرش تاریخ ،15/06/98(تاریخ دریافت 

 

  چکیده

توان به ایـن بـاور رسـید کـه مناسـک       اجتماعی به جامعه ایران می -با نگاهی تاریخی 

شـود و   هاي محرّم جزء الینفـک فرهنـگ ایـن سـرزمین محسـوب مـی       عاشورا و سوگواري

ها را از زوایاي مختلف مورد بررسی قرار داد. با توجه به جایگاه محرم و عاشـورا   توان آن می

ر تاریخِ اجتماعی و فرهنگ جامعه ایران، در نوشتار پژوهشی حاضر سعی بر این است کـه  د

عاشورا با کمک یکی از ابزارهاي تحلیلی برجسته در علوم اجتمـاعی یعنـی مفهـوم     مناسک

 بررسی شوند. »آل تایپ ایده«وبري 

ترکیب شمار جانبه بر یک یا چند دیدگاه و با  هر سنخ آرمانی با تأکیدي یک«از نظر وبر

هاي فردي انضمامی پراکنده و جدا و کم وبیش موجود و گاهی غایب ساخته  بسیاري پدیده

قالـب یـک سـازه تحلیلـی      جانبـه و در  هاي تأکیدشده یـک  شود که مطابق با آن دیدگاه می

شوند. این سازه ذهنی را در مفهوم خالصش در هیچ کجاي واقعیت به  مرتب می اي یکپارچه

با این اوصاف مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  »توان یافت... میصورت تجربی ن

تـرین   هـاي عاشـورا هسـت؟ مهـم     وبر قابل انطباق بر مناسک سوگواريسنخ آرمانی مفهوم 

  هاي عاشورا چیست؟ سوگواري  هاي کاربست تجربی این مفهوم در عرصه یافته

و اسـتراتژي  روش کیفـی   جا بـا توجـه بـه ماهیـت پـژوهش،     روش پژوهشی ما در این

هـا،   بنـدي آن پژوهش، استراتژي استفهامی است. یعنی براي تفهم کنشِ کنشگران و سـنخ 

هاي کیفی (مشاهده مشـارکتی،   اي پویا از روش روشی متناسب با مسئله پژوهش، مجموعه

 
. دانشگاه تهران و مدرس گـروه علـوم اجتمـاعی دانشـگاه     گرایش مسائل اجتماعی (شناسی دانشجوي دکتري جامعه (
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هاي مـورد   ایم. براي نمونه هاي غیرمزاحمی) را به کار بسته تکنیک مصاحبه عمقی، سنجش

گیري نظري استفاده شده و معیار اشباع نظري، مالك توقف مصـاحبه  ی از روش نمونهبررس

ها، از تکنیک نفر مصاحبه صورت گرفته است. براي تحلیل داده 32بوده که بر این اساس با 

اي)  داده -اي و بـرون  داده -ها و الگویـابی درون  بندي داده تحلیل مضمون (کدگذاري، طبقه

  شناسی تحلیلی دست یافت. یک گونهاستفاده شده تا به 

هاي سوگواران را با عنایت به مفهوم  توان کنش میدهد که  هاي پژوهش نشان می یافته

گرایـان   . قومیـت 3گرایـان)،  گرایان (فرم . شکل2گرایان، . سنت1سنخ آرمانی در چهار شکل: 

ي از حیث گفتمان غالب، میزان بندي کرد. این چهار تیپ سوگوار. نوگرایان دینی صورت4و

رسی به صدا و سیما، چهـره  ها، هدف غالب، میزان دست استفاده از ساز و برگ در سوگواري

جهان، نوع اقتدار حاکم بر فضاي  اصلی مجلس، پایگاه اصلی، ادبیات غالب، مخاطبان، زیست

 -طالعه توصـیفی یک م اي هستند. البته این سنخ آرمانی سوگواري و... داراي تمایزات عمده

باشد و الزامـاً بـه ایـن معنـی      برداري از کنشگران این مناسک و مراسم می تحلیلی و صورت

شود یـا مـرز دقیقـی بـین      مختصات ذکر شده فقط در یک تیپ یافت می  نیست که تمامی

  ها وجود دارد. آن

  

گرایــان،  ، شــکلگرایــان عاشــورا، ســنت ،ســوگواري، ســنخ آرمــانی مفــاهیم اصــلی:

  گرایان و نوگرایان دینی. قومیت

  

  مقدمه

و  شـناختی اسـت   پژوهی، مطالعه و بررسی دین از منظر جامعه هاي دین ترین رهیافت یکی از مهم

عالوه بر دل مشـغولی و  « این و اند اندیشمندان اجتماعی همواره عنایت خاصی به مطالعه دین داشته

یات اجتماعی مردمـان اعصـار گذشـته    تعلق خاطر شخصی آنان، ناشی از اهمیتی است که دین در ح

گـذاران و  همین بس که بنیان 1شناسی دین در اهمیت جامعه .)14:1391(شجاعی زند، »داشته است

اثر بزرگ را در ایـن   ینشناسی توجه خاصی را به این حوزه مبذول داشته و چند هاي جامعه کالسیک

ین غالباً یکسان است و آن باال بـردن فهـم   شناسان د عالقه بنیادین جامعه« 2.اند به جا گذاشته زمینه

هـاي گونـاگون    ما از نقش دین در جامعه، تحلیل اهمیت و تأثیر دین بر تاریخ بشري و شناخت جلوه

هـاي   تـرین نمودهـا و جلـوه    ). یکی از مهـم 1397(همیلتون،» مسائل اجتماعی در ارتباط است دین و

 

١. Sociology of  Religion 
شناسـی   جامعـه ") و 1904( "روح سـرمایه داري  واخـالق پروتسـتان   "ماکس وبر آلمانی بـا آثـاري نظیـر    براي نمونه .2

 ).1915("صور ابتدایی حیات دینی") و امیل دورکیم فرانسوي با کتاب مشهور خود یعنی 1922("دین
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ها و مسائل اجتماعی مرتبط با آن است. در دین  نو برپایی مراسم و آیی 1گوناگون دین، وجه مناسکی

و محرم اهمیت و برجستگی خاصی دارد و  2هاي عاشورا ها و عزاداري اسالم و مذهب تشیع، سوگواري

-ترین مناسـک و مراسـم محسـوب کنـیم.  بـه      ترین و پرتراکم راه نخواهد بود که آن را از گستردهبی

هـاي   هاي متنوعی صورت گرفته اسـت و گونـه   ن) واکنشمناسک عاشورا از سوي کنشگران (سوگوارا

کـه  اسـت  حاضـر سـعی بـر ایـن      پـژوهش  درمتفاوت و مختلفی از سوگواري را موجب شـده اسـت.   

و با کمک یکی از ابزارهاي تحلیلی برجسـته در   شناسی دین جامعه این مناسک از منظر شناسی هگون

  بررسی شود. علوم اجتماعی

  

    رت پژوهشله و اهمیت ضروبیان مسأ

و  عاشـورا  توان به ایـن بـاور رسـید کـه مناسـک      اجتماعی به جامعه ایران می -با نگاهی تاریخی 

ایرانی چنان نضج یافته که امري جدایی ناپذیر و جزء الینفک  -در فرهنگ شیعی هاي محرم عزاداري

ی خـاص  نقطه عطـف و فصـل  به یک ایرانی  -محرّم در فرهنگ شیعیو  شود این فرهنگ محسوب می

عزاداري هسته مرکزي فرهنگ و هویت «برخی پژوهشگرا بر این باورند  طوري کهبه تبدیل شده است.

ــد     ــاقی خواهــد مان ــین عــزاداري هــم ب ــاقی اســت، آی ــا وقتــی کــه شــیعه ب شــیعی اســت یعنــی ت

با آن که مناسک عزاداري امـام حسـین(ع) و شـهداي کـربال در سـایر نقـاط و        ).76:1393(رحمانی،

هاي خاص و منحصر به فرد خود را دارد و جزء  شود، اما در ایران ویژگی برگزار می  اسالمی ايه سرزمین

هـا   سـوگواري ). 66:1394(میرزایی و خزایی، آید در فرهنگ این سرزمین به حساب می 3 نهادینه شده

   توان از زوایاي مختلف نگریست و مورد بررسی و کاوش قرار داد. را می هاي عاشورا وعزاداري

هاي متعددي که راجع به مناسک و مراسم عاشورا صورت گرفته برخی به یک آیین و  در پژوهش

هاي رایج در عاشورا (کـاهیرده   ، برخی به گفتمان4)1394اند (وحیدي و همکاران، یک منطقه پرداخته

ـ   1 )1390ها (صفا و نجاتی حسینی، ، برخی به تحلیل محتواي مداحی5)1389و بهار،  ه و برخـی نیـز ب

 

١.Rites 
ایم منظور ما کل ایـام سـوگوراري بـراي امـام حسـین و شـهداي        آورده در این مقاله هر جا سخنی از عاشورا به میان .2

  روز دهم محرم (عاشورا).کربالست  نه فقط 

٣.Institutionalized 
، فصـلنامه  »کرب؛نگاهی به عزاداري دهه محرم در الهیجان).«1394وحیدي، طاهر، کشاورز، فاطمه و خاکپور، مینو( .4

   107-83، صص49، سال سیزدهم، شماره شناسی شیعه

، فصـلنامه  »ر از محتـواي مناسـک عاشـورا   هاي گفتمـانی متـأث   تحلیل گونه). «1389کاهیرده، نسیم و بهار، مهري ( .5

  .157-174، صص93،شماره پنجم، پاییز و زمستان پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه
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اند ولی کمتر بـه بـا نگـاهی چندجانبـه و بـا       پرداخته 2 )1383ها (محدثی گیلوایی، بندي هیئت دسته

هـا و نحـوه عمـل     شناسـی عـزاداري   بنـدي و گونـه   صـورت مشاهده میدانی و مشارکتی بلندمدت، بـه 

ی و دسـت توان شـاهد یـک   واقعیت این است که در ایران امروز نمیاند.  کنشگران (سوگواران) پرداخته

عاشورا بود. این تنوع و گوناگونی و طرق مختلف سـوگواري  هاي  عزاداريهمگونی در برگزاري مراسم 

با یک نگـاه  در واقع مشاهده کرد.  برچشم به خوبی "شناسی عینک جامعه"مداقه و زدن  اتوان ب را می

بـا   کنشـگران  از سوي توان گفت که در ایران امروز چندین نوع واکنش و مواجهه جامعه شناختی می

ي هـا  و گونـه  هـا  تـالش دارد تـا سـبک   ی، ختشـنا  جامعـه  است. این پژوهشِمشاهده قابل این پدیده 

را در ایران امـروز و از نظـر برگـزاري و بـر پـایی       هاي عاشورا) سوگواري(اصناف هاي عاشورا  عزاداري

  دهد.  مناسک و مراسم نشان می

پژوهشی نوشتار اجتماعی و فرهنگ جامعه ایران، در  با توجه به جایگاه محرم و عاشورا در تاریخِ 

در (  3»آل تایـپ  ایـده «عاشـورا بـا عنایـت بـه مفهـوم وبـري         کـه مناسـک   است حاضر سعی بر این

، نمونـه  8نـوع عـالی  ، 7آل ، تیـپ ایـده  6، سـنخ آرمـانی  5، نوع مثـالی 4نمونه آرمانیهاي مختلف:  ترجمه

هـاي آرمـانی پروتسـتان از کاتویـک،     ه وبر و تفکیک سنخب«ابداع این مفهوم  بررسی شوند. )9آل ایده

مفهوم سنخ آرمـانی  « البته وبر نیز در اصل .)Jupp,2006:141(» گردد یهودي، هندو و بودایی بر می

و دیگران اقتباس کـرد و سـپس آن را در میـان     10را از قوانین دقیق آرمانی اقتصاد نئوکالسیک منگر

شناسـی   والت سنخ آرمانی کنش براي اسـتفاده در نـوعی جامعـه   بندي مق چیزهایی دیگر براي مفصل

در کـار بـردن سـنخ آرمـانی     ). در اهمیت به520:1397آباد، کار برد (اباذري، جعفري کافیتفسیري به

                                                                                                                                         

پسـند؛ مقایسـه    هاي مذهبی و مـردم  تحلیل محتواي مداحی). «1390صفا، داوود و حسسینی نجاتی، سید محمود ( .1

  .141-163، صص 13390، پاییز4، شماره ، سال دوممعرفت فرهنگی، فصلنامه »هاي سنتی و مدرن مداحی

شدن عزاداري عاشورا؛ الگوهاي رسمی و غیررسمی  کارناوالی).1383محدثی گیلوایی، حسن و بهرامپور ( .2

  ، منتشر نشده.عزاداري در ایران

3. al TypeIde   

گهر  لحسین  نیک(کوزر و روزنبرگ) و عبدا شناختی هاي بنیادي جامعه نظریه) در ترجمه 1393فرهنگ ارشاد ( .4

 (ژولین فروند)شناسی ماکس وبر جامعه)در ترجمه 1383(

 (یان کرایب) نظریه اجتماعی کالسیک) در ترجمه  1396پرست ( شهناز مسمی .5

  (ماکس وبر) شناسی علوم اجتماعی روش) در ترجمه 1397حسن چاوشیان ( .6

 شناسی هاي جامعهپیدایش نظریه) 1393غالمرضا جمشیدیها ( .7

 (یان رابرتسون) شناسی درآمدي به جامعه) در ترجمه 1385احمد بهروان ( .8

  زبان تخصصی علوم اجتماعی). 1388مرتضی نوربخش ( .9

١٠ .Menger 
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گونـه   پـژوهش، را ایـن   سازي در تایپ آل ناپذیر عدم ایده وبر پیامدهاي اجتناب ،هاي اجتماعی پژوهش

بنـدي   ها را فرمـول  که آنآن ، بییا ناآگاهانه از مفاهیم دیگري استفاده کنند . آگاهانه1: «کند بیان می

صـورت مـبهم احسـاس    . در قلمـروي ادراکـاتی کـه بـه    2که واژگانی یا تشریح منطقی کنند و یا این

  ).146و147: 1394(وبر» شوند، اسیر خواهند ماند می

وبر قابل انطباق بـر  سنخ آرمانی هوم با این اوصاف مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مف

  هاي کاربست تجربی این ابزار تحلیلی در عرصـه  ترین یافته عاشورا هست؟ مهمهاي  مناسک سوگواري

  هاي عاشورا چیست؟ عزاداري

  

  1چارچوب نظري پژوهش

اسـت کـه یکـی از     جا، مفهـوم سـنخ آرمـانی   همانطور که گفتیم مفاهیم نظري بنیادي ما در این

شناسـی   روششناسـی و   به حوزه جامعهشناس شهیر آلمانی  همی است که ماکس وبر جامعهمفاهیم م

وي همچنـین در مـورد چگـونگی    شناسی افـزوده اسـت.    علوم اجتماعی وارد کرده و بر ذخیره جامعه

جانبـه بـر یـک یـا چنـد       هر سنخ آرمانی با تأکیدي یـک : «گوید و کاربرد آن می ساختن سنخ آرمانی

هاي فردي انضمامی پراکنده و جـدا و کـم وبـیش موجـود و      رکیب شمار بسیاري پدیدهدیدگاه و با ت

جانبـه و در قالـب یـک سـازه      هاي تأکیدشده یک شود که مطابق با آن دیدگاه گاهی غایب ساخته می

شوند. این سازه ذهنی را در مفهوم خالصش در هیچ کجاي واقعیت بـه   مرتب می اي پارچهتحلیلی یک

اتوپیاهـاي متعـدد و پرشـماري از ایـن نـوع      ..توان یافت. زیرا کـه یـک اتوپیاسـت.    میصورت تجربی ن

تایـپ در   آل . در توضیح ایده)Weber,1949:90» (کدام مشابه دیگري نباشدتوان ساخت که هیچ می

، توصیفی مفهومی از یک پدیـده  سنخ آرمانی«گوید:  شناسی، ویکتور جاپ می علوم اجتماعی و جامعه

ساالري است براي فهم موضوعی ذهنی که شـکلی   نند اختالل روانی، جرم، مذهب، دیواناجتماعی ما

    .)Jupp,2006:141(» تجریدي دارد

رونـد، از دقـت    که مفاهیمی که در روش تاریخی به کـار مـی  وبر براي این«از نظر  ژولین فروند  

  ).68:1383،کافی برخوردار باشند، مفهوم نمونه آرمانی را ابداع کرده است (فروند

 و) Jupp,2006:38( نمونه خالص براي مقایسه انـواع اسـت   سنخ آرمانی گفت توان می همچنین

یابـد کـه    ها در مـی  سازد و محقق با رجوع به آن پذیر میها را امکان هاي اساسی پدیده درك ویژگی«

 

تـوان از   هـاي عاشـورا مـی   اي مانند مناسک سوگواري جا الزم است که در بررسی و تحلیل پدیدهذکر این نکته در این .1

سنخ آرمانی «، گیرتز و... استفاده کرد؛ اما از آنجا که تأکید اصلی ما در مقاله بر روي مفهوم نظریات افرادي مانند دورکیم

شناسان کالسیک و  دومین همایش خوانش انتقادي جامعه«جا که موضوع مرکزي و اختصاصی است و از آن» ماکس وبر

طاله کالم، فقط به آرا و نظریات وي ارجاع به وبر اختصاص یافته است، و نیز جهت خودداري از ا» مسائل اجتماعی ایران

  ایم. داده
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آبـادي،   فـتح » (چه در واقعیت مشاهده کـرده، چقـدر بـا آن نـوع مثـالی تفـاوت یـا شـباهت دارد        آن

کـه اسـتفاده از ایـن    ). Weber,1949:42داند ( اي منطقی می را سازهنمونه آرمانی وبر  )141:1395

هاي اقتصـادي سـابقه دارد. یـان کرایـب معتقـد       مفهوم و سازه منطقی در مطالعات حقوقی و بررسی

با اسـتفاده از  هاي اجتماعی را  ابزاري است که از رهگذر آن رویدادها و جریان« سنخ آرمانیاست که 

اتوپیـایی توصـیف   کنیم. گرچه وبر نوع مثالی یـا سـنخ آرمـانی را بـه صـورت       فهم تفسیري درك می

. منظور خواه امور است که باید مقصد ما باشدکند، منظور او این نیست که نوع مثالی وضعیت دل می

  ).104:1398(کرایب، » اي این است که نوع مثالی در واقعیت وجود ندارد او به طور ساده

فرضیه نیسـت، بلکـه راهنمـاي     سنخ آرمانی«گوید:  می وبر درباره چیستی و ماهیت سنخ آرمانی

توصیف واقعیت نیست؛ بلکه ابزاري صریح و عـاري از   و همچنین، سنخ آرمانی ساختن فرضیات است

ه از سـنخ  و درباره محتوي، کاربرد و نحوه اسـتفاد ) 140:1397(وبر،» ابهام براي چنین توصیفی است

محتواي آن هرچه باشد، از اخالقی، حقـوقی، زیباشـناختی، یـا هنجارهـاي دینـی      «گوید:  آرمانی می

تواند داشته باشد و این کارکرد،  هاي تجربی فقط یک کارکرد می گرفته تا یک اصل فنی... در پژوهش

  هـا  وانیم این واقعیـت هاست تا بت ها و شباهت هاي تجربی به منظور تعیین تفاوت مقایسه آن با واقعیت

» ترین مفاهیم قابل درك توصیف کنیم و به صورت علّی به فهم و تبیـین آن نائـل شـویم    را با صریح

  .)78و77(همان: 

این است که پژوهشـگر و دانشـمند اجتمـاعی بایـد      مقصود وبر از به کاربردن مفهوم سنخ آرمانی

یدي باشد تا بتواند با کمک آن واقعیتی را که غیرواقعیتی را بسازد که واضح، دقیق و کامالً تجر«یک 

  .  )Weber,1978( »اي ملموس است، ادراك کرد گیر کنندهنامشخص، ناپایدار و به شکل غافل

هاي آرمانی خاصی وجود دارند کـه  کند: نخست سنخ وبر سه نوع سنخ آرمانی را از هم متمایز می

تاریخی دارند که به خاطر تَکینگی خـود حـائز   کنند و ریشه  الگوهاي انضمامی منفردي را معرفی می

هـاي آرمـانی نـوعی وجـود دارنـد کـه عناصـر        اند مانند شهر غربی، مسیحیت، و... . دوم سنخ اهمیت

سـاالري کـه در برخـی ادوار     شود ماننـد فئودالیسـم و دیـوان    تجریدي واقعیت اجتماعی را شامل می

هاي اقتصـادي   هستند که راجع به اقتصاد و انگیزههاي آرمانی هم اند؛ سوم سنخ تاریخی وجود داشته

ــه ســازمان اقتصــاد ســرمایه   ــراي نمونــه مثــالی گــذار از ســازمان صــنایع دســتی ب  داري. هســتند ب

)Weber,1949:103-101(  

هـاي ارزشـی تفکیـک     را از قضـاوت  نمونه مثالیو آرمانی بودن  وبر خیلی صریح و روشن انتزاعی

یـک بـار دیگـر تکـرار     : «گویـد  وي در این بـاره مـی   آن متصور است.کرده و تنها کمال منطقی براي 

اي به هـیچ   هاي ارزشی ندارد و هیچ اشاره کنم که سنخ آرمانی مورد نظر ما هیچ ربطی به قضاوت می

تـوان بـراي ادیـان سـنخ آرمـانی       مـی  طور کـه کند. همان گونه کمالی به جز کمال صرفاً منطقی نمی

بـا   هـایی کـه بـه لحـاظ سـالمت اخالقـی       تـوان، خـواه عشـرتکده    مـی  ها نیز ساخت، براي عشرتکده
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هایی که کامالً خـالف چنـین مالحظـاتی     هستند. خواه آن "مصلحتی"نظرهاي تکنیکی دیگري  نقطه

  ).153:1397باشند (وبر، می

) و به تعبیر ژولـین  143(همان:  »هاي آرمانی انتزاعی، نه هدف بلکه وسیله است برساختن سنخ«

نـواختی بـه موضـوع    مونه آرمانی جزء ابزارها و وسایل اکتشافی بـراي دادن صـراحت و یـک   ن«فروند 

، هاي خالصاً تجربی هسـتند، کـه دانشـمند    ها شیوه تر بگوییم، آن تحقیق، چیز دیگري نیستند، دقیق

کند و اگر در عمل، کـارایی الزم را نداشـته    میل و اختیار خود به مقتضاي ضرورت تحقیق وضع میبه

هاي آرمانی منحصراً به وسیله کـارایی و   کند. بنابرین ارزش نمونه همان ترتیب، رهایشان میشند بهبا

ضـوع تحقیـق در   هاي آرمانی ساخته شـده بـا مـو    شود. وقتی نمونه شان در تحقیق تعیین می بازدهی

» سـازد ترنـد ب  هاي آرمانی دیگر که مناسب شناس مجاز است نمونه دست اجرا متناسب نباشند، جامعه

  .)72و73: 1383(فروند،

هاي آرمانی فرضیه نیستند بلکه راهنمـایی بـراي   طور که گفتیم وبر بر این باور بود که سنخهمان

توانند فرضیه باشند چرا که فرضیات به  هاي آرمانی نمیساخت فرضیه هستند. به این معنی که سنخ

ی اتوپیایی هستند. به این معنی که که هاي آرمانجهان واقعیات مربوطند این در حالی است که سنخ

هاي آرمانی امـوري مـرتبط   هاي آرمانی را به شکل تجربی ابطال کرد. غالب اوقات سنختوان سنخ نمی

  فایده هستند.  ها یا فایده دارند یا بیتعبیري آنبا حوزه سودمندي هستند به

گونه سوء تعبیر کرد  مطالب را ایننباید همه این حال «گیرد که  گونه نتیجه میدر نهایت وبر این

هاي تحلیلی است.   نظرها و برساخته وجوي دائمی نقطهترین وظیفه علوم اجتماعی، جست که شایسته

برعکس بیش از هر چیز باید بر این نکته تأکید کرد که شناخت معنـاي فرهنگـی وقـایع و الگوهـاي     

سـازي و نقـد    ی اسـت کـه مفهـوم   اجتمـاع  انضمامی تـاریخی تنهـا هـدف انحصـاري و نهـایی علـوم      

 )170:1397وبـر، »(هاي تحلیلی نیز همراه با ابزارهاي دیگر، در خدمت ایـن هـدف هسـتند.    برساخته

هاي منطقی و تحقیق تجربی، هنـر   استخراج نتایج عملی از مقدمه«رابرت مرتون بر این باور است که 

  ).87:1385(مرتون، » شناسی است و چیزي افزون بر علم است جامعه

. کمـک  2هاي تجربـی،   سازي داده . کمک به مفهوم1آل چند کارکرد مهم دارد:   ساختن تیپ ایده

کـه تحقیقـات کیفـی بـه درد     زدایـی از ایـن   . کمک به کاربردپذیري و اتهام3بندي فرضیه،  به صورت

ی گرایـ  . مبرا سـاختن تحقیقـات کیفـی از اتهـام تقلیـل     4خورند،  گشایی نمی گذاري و مسئلهسیاست

 پذیري تعمیمپذیري و کمک به . مبرا ساختن تحقیقات کیفی از اتهام عدم تعمیم5مکانی و محتوایی، 

هـا در بلنـد مـدت از طریـق انباشـت دانـش        پذیري یافتـه  مدت و احتمال تعمیم تحلیلی آن در کوتاه

پـذیري بـه تحقیقـات کیفـی کـه ایـن موضـوع بـه نوبـه خـود،            . دادن خصـلت مقایسـه  6موضوعی و

آل امکـان تبیـین بـر حسـب تنـوع تـاریخی را        سازد؛ چه بسا تیپ ایده پذیري آن را ممکن می یمتعم

  ).25:1397پور، سازد (حبیب ممکن می
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توان در ادامه مباحث نظري بـه آن پرداخـت، مفهـوم سـلطه و اقتـدار اسـت.        نکته دیگري که می

رود، اما هـدف از   اسی به کار میشناسیِ سی گرچه این مفهوم غالباً در حوزه سیاست و قدرت و جامعه

هـاي سـوگواري    آوردن این مفهوم در حوزه مباحث نظري این مقاله، کاربست آن در مورد انواع گونـه 

خواهیم ببینیم که آیا در فضـاي مناسـک عاشـورا و بـر روابـط سـازمانی و        باشد. یعنی می عاشورا می

نـوع سـلطه و اقتـداري، حـاکم اسـت؟      هاي مذهبی) و بر کنشگران چـه   ها و دسته نهادي آن (هیئت

گرچه بسـیاري از  فرمانبري در هیئآت مذهبی چگونه است؟ ساختار فرماندهی (ریاست و مدیریت) و 

هـاي عـزاداري از نظـر انسـجام، دوام، نظـم و قواعـد، تشـکیالت، نحـوه اداره و... مشخصـات و           هیئت

با اندکی تسامح  مفهوم سلطه و اقتدار  اجمختصات یک سازمان یا نهاد رسمی را ندارند، اما ما در این

  ایم. کار بردهها به را نیز در مورد آن

در عقالنـی.   -انواع سلطه و اقتدار از نظر وبر عبارتند از: کاریزماتیک، سنتی و قانونی شناسیسنخ

» شـود  آن فرمان بر مبناي هنجاري معتبر پذیرفته مـی «شود که  سلطه و اقتدار از فرمانی صحبت می

)weber,1978:946(. »روشنی تعریف شوند تا بتوانیم این ترکیبات را بـا توجـه بـه   باید مفاهیم به-

  ).274:1396(وبر،» ها تحلیل کنیمعناصر قانونی، سنتی و کاریزمایی موجود در آن

شوند و از آنان به دلیل احترامی که سـنت   بر پایه قواعد سنتی منصوب می«اقتدار و سلطه سنتی 

» اي از حرمت، هیبـت و وفـاداري   کاریزما با آمیزه«) 323همان،»(شود. ئل است، پیروي میبرایشان قا

وبر  در مورد تأثیرات فرمانده بـر پیـروان در اقتـدار کاریزماتیـک      )Bryman,1992:41همراه است.(

از نظر روانشناسی، ایـن تـأثیر مربـوط بـه یـک اعتمـاد کامـل شخصـی بـه صـاحب ایـن            «گوید:  می

  )398:1396وبر،»(و حاصل شور، امید و ناامیدي است. خصوصیت است؛

مبتنی بر اعتقاد بر قانونیـت دسـتورها و قانونیـت عنـاوین     «سلطه قانونی نوعی از سلطه است که 

در اسـتفاده از دسـتگاه   . )601:1396(آرون،» کننـد  (فرماندهی) کسانی است که سلطه را اعمال مـی 

گانه سلطه و اقتـدار،   کته را مدنظر داشته باشیم که انواع سهاندیشگی و مفهومی وبر باید همواره این ن

گیرنـد   هستند که به عنوان یک ابزار تحلیلی و مفهومی مورد استفاده پژوهشگر قرار مـی  سنخ آرمانی

در عمـل  «کرایب در تفسیر آرا وبر معتقد است اما به شکل واقعاً ناب و در عالم واقعیت، وجود ندارند 

» تـر اسـت   هر موقعیتی همزیستی دارند، ولی احتماالً یکی از این سـه برجسـته   هر سه نوع سلطه در

  .)231:1398(کرایب، 

هـاي   گونـه هـاي آرمـانی   سـنخ "گونـه ادعـا کـرد کـه      توان ایـن  با توجه به این تحلیل نظري می

د جانبه بر یک یا چنـ  یکبر اساس شواهد تاریخیِ اجتماعی و عینی و با تأکید  "هاي عاشورا سوگواري

  دست خواهد آمد.هاي منفرد انضمامی به دیدگاه و از طریق ترکیب کردن شمار زیادي از پدیده
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  تحقیقات پیشین (سوابق تجربی موضوع)

شناسـی   جامعـه « نتـایج تحقیقـات خـود را درکتـابی بـا نـام      ) 1390محسن حسام مظاهري ( .1

ایـن کتـاب نخسـتین اثـر      اسـت. به چاپ رسانده » هاي مذهبی در ایران هاي سوگواري و هیأت آیین

اري در ایـران نوشـته و   سـوگو هـا و مجـالس    شناختی آیین مستقلی است که با موضوع بررسی جامعه

مظـاهري ابتـدا    در نُه فصل تدوین شده اسـت. ساله است و چند حاصل پژوهشی  و منتشر شده است

داري پرداختـه اسـت.   و مجـالس عـزا   هـا  به بررسی و تحلیل تاریخ عزاداري، پیدایش و تکـوین آیـین  

فرضیه بنیادین وي در این پژوهش رابطه عزاداري و تغییر و تحوالت آن با وضعیت سیاسی، فرهنگی 

و اجتماعی هر عصر است. از این رو، در بخشی به تفصیل در باب بسترهاي اجتماعی و فرهنگـی کـه   

سـخن گفتـه شـده    در هر عصر سبب ظهور یک آیین یا صورت جدید در عزاداري عاشورا شده اسـت  

را بررسی کرده و در انتها، یک مدل تلفیقی و چند بعدي را بـه   ها ي هیأتها وي همچنین گونه .است

اي مذهبی معاصـر را  ه پیشنهادکرده است. براساس این مدل، هیأت» مدل ساختی کارکردي«عنوان 

بـه عالوه،یـک    و »اي سـنتی هـ  هیـأت «و» اي انقالبیه هیأت «، »پسند اي عامهه هیأت«در سه دستۀ 

اساساً آیین عـزاداري شـیعه،   گنجانده است. مظاهري بر این باور است که »ها شبه هیأت«گونۀ فرعی 

  داري خواص یا نخبگان دینی ندارد.داري عامه است و نسبتی با دیناي متعلق به دین مقوله

ت کـه  عنوان پژوهشـی اسـ  » هاي مذهبی شناختی تغییرات کارکردهاي هیئت بررسی جامعه. «2

انـد در   ) انجـام شـده اسـت. پژوهشـگران تـالش کـرده      1393لفضل احمدي (توسط مهري بهار و ابوا

راستاي چگونگی تغییرات کارکردي این گونه از مجالس دینی، ضمن برشـمردن کارکردهـاي اصـلی    

هاي مـذهبی شـامل: مـداح، مسـتمعین،      آن، بر اساس پنج شاخص مهم به عنوان ارکان اصلی هیئت

انـد. ایـن پـژوهش بـا کمـک روش کیفـی، تحلیـل         ان و فضا و محتوا مورد بررسی قـرار داده ابژه، مک

مداح سـنتی) طـی    5مداح مدرن و  8مداح مشهور شهر تهران ( 13هاي منتشر شده از  محتواي فیلم

دهـد برخـی از مراسـم عـزاداري      هاي پژوهش نشـان مـی   یافته شمسی بوده است. 90تا 70هاي  دهه

یافته است و در مواردي نیز حالت نمایشی یافته اسـت  دینی به کارکرد هنري تغییر  اکنون از کارکرد

  و از کارکرد دینی و اصلی خود فاصله گرفته است.

مطالعـه تغییـرات مناسـک عـزاداري محـرم در       «) پژوهشی را با عنـوان  1392. هاشم مرادي (3

ایـن پـژوهش تغییـرات     انجـام داده اسـت.  » )1360-1390شهرستان طبس در سه دهـه گذشـته (   

هـا و   عالوه بر این، نگـرش مـردم طـبس را نسـبت بـه ایـن عـزاداري        والگوهاي عزاداري ها،  عزاداري

کارکردهاي آن مورد مطالعه قرار داده اسـت. در ایـن راسـتا محقـق بـا انجـام یـک پـژوهش کیفـی          

این امـر پرداختـه اسـت.     هاي مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسنادي به نگارانه و با استفاده از روش مردم

گیرتز مورد تحلیل قرار گرفته اسـت.   غلیظآوري شده در این پژوهش با روش توصیف  هاي جمع داده

هـا   که تغییرات ساختاري و محتوایی متعددي در این عزاداريدهد عالوه بر این نتایج تحلیل نشان می
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د، نگرشـی مثبـت اسـت امـا     رخ داده است، نگرش مردم نسبت به الگوهـاي عـزاداري سـنتی و جدیـ    

گرایش اکثر مردم به عزاداري سبک سنتی است. در این پژوهش، کارکردهاي متعددي نیز براي ایـن  

بندي کـرد:   ها را به این صورت تقسیمتوان آن هاي عزاداري بیان شده است که می تئها و هی عزاداري

صـادي، کـارکرد روانـی، کـارکرد     کارکرد دینی و مذهبی، کارکرد سیاسی، کارکرد هنري، کارکرد اقت

  .مدیریتی و اجرایی، کارکرد آموزشی و فرهنگی

بـا روش   »تغییرات مناسک عـزاداري محـرم  «) در پژوهش خود با عنوان 1395. جبار رحمانی (4

ي سـبک جدیـد در مـداحی و عـزاداري پرداختـه اسـت.       ها کیفی مشاهدة مشارکتی به بررسی هیأت

بوده اسـت.   (دین به مثابه نظام فرهنگی)گیرتز کلیفوردو دورکیم اتمبناي تئوریک این تحقیق، نظری

بندي سبک جدیدآن، وجه عرفانی، شـورانگیز و   رحمانی بر این باور است که گفتمان کربال در صورت

شـوند. هـر    ارجاع به درون را اصل قـرارداده و تمـام نمادهـا در بسـتري از ایـن تولیـد و تفسـیر مـی        

، و محتواي مداحی که جدید و بدیع بوده، بواسطه ساز وکارهاي درونی ایـن  رفتار،کالم، نحوة مداحی

شود. از نظر وي،گفتمـان کـربال در    گفتمان معنادارشده و براي آن توجیهی دینی و مقدس فراهم می

سبک جدیدآن، بیش از همه در بین جوانان رواج دارد و از قرائت دینی آن هـم از لحـاظ محتـوایی و    

نتیجـه   رحمـانی رود.  قایی فاصله گرفته و محتواي آن بـه سـمت پـاپ شـدن مـی     هم از لحاظ موسی

گیرد که ورود آهنگ و موسیقی در این گفتمان وگرایش گسترده مداحان سبک جدید بـه تقلیـد    می

ها سبب شده که به نـوعی صـنعت فرهنـگ در     اي شدن آن از موسیقی پاپ داخلی و خارجی و رسانه

، هـم در محتـوا و هـم در موسـیقی و     هـا  گسـترده و متنـوع مـداحی   این گفتمان شـکل گیـرد. تولید  

شدن این تولیدات، به همراه گرایش گسترده جامعه به مصرف انبـوه ایـن سـبک جدیـد بـازار       کاالیی

  بزرگی را ایجادکرده است.

بازنمایی عنصر شور و احسـاس  «) نیز پژوهشی با عنوان 1395پور و حاجی ابوالحسنی ( . کرمی5 

اند. مسـئله اصـلی    را به روش کیفی و مبتنی بر نظریه کیلفورد گیرتز انجام داده» اي محرمه در آیین

در این پژوهش توصیف عناصر شور و احساس در مناسک محرم، با تأکیـد بـر فهـم چیسـتی  آن در     

هـایی   دهـد کـه آیـین محـرم از یـک طـرف مؤلفـه        قالب دین زیسته است. نتایج پژوهش نشان مـی 

اند در بازتولیـد روحیـه، ارتباطـات جمعـی،      اند که توانسته ت کننده ساخت اجتماعیساز و تقوی هویت

آفرینی کننـد   روابط درون گروهی، پیوندهاي اجتماعی، آگاهی جمعی، و بازسازي باورهاي دینی نقش

انـد کـه فهـم     اند و پژوهشگران به این نتیجه رسـیده  و از طرف دیگر پیونددهنده گذشته و حال بوده

  ور و احساس در مناسک و آیین دینی راه رسیدن به حقیقت دین را هموار خواهد کرد.رابطه ش

بررسـی تغییـرات   «) نیز پژوهشی را با عنـوان 1396. اصغر منتظر القائم و زهرا سادات کشاورز (6

شناسـیِ تـاریخی انجـام     را بـا رویکـرد جامعـه   » اجتماعی مراسم و مناسک عزاداري عاشورا در ایـران 

اند کـه اسـاس عـزاداري عاشـورا، لـزوم آگـاهی بـه اهـداف قیـام امـام            به این نتیجه رسیده اند و داده
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مجالس عزاداري، لزوم اقتباس الگوهاي عـزاداري  حسین(ع)، تأکید بر درسی روایات مورد استفاده در 

عاشورا از علما و مراجع، جعل و تحریفات تاریخی حادثـه عاشـورا، عـزاداري صـوري و عوامانـه، رواج      

توجهی به عقل به عنوان  زاداري ریاکارانه، عزاداري دور از شأن امام حسین(ع) و وهن و توجه و یا بیع

هاي  توان متأثر از فرهنگ و تحوالت اجتماعی ایران در دوره معیار اساسی در دین را در این زمینه، می

ه که عامه مردم دنبال چرسد آن پژوهشگران در این پژوهش معتقدند به نظر می مختلف به شمار آورد.

ها که به زعم خودشان،  ها و هیأت داري است که در سایه فضاي مناسکی عزاداري کنند، نوعی از دینمی

  رسی است.هاي مادي و دنیوي است قابل دست فضایی مقدس و معنوي و به دور از آلودگی

  

   1روش پژوهش

واستراتژي این پژوهش، یفی بوده جا با توجه به ماهیت پژوهش، روش کروش پژوهشی ما در این

استراتژي استفهامی است چرا که هدف محقق آن است که به صورتی عمیق و با اسـتفاده از مفـاهیم   

یش ببـرد. بـر مبنـاي    پـ   بهها را  توسط خود کنشگران میدان تحقیق، فرایند کسب داده استفاده مورد

 یـن متناسـب بـا ا   یالزم است کـه روشـ  ها  بندي آناین استراتژي براي تفهم کنشِ کنشگران و سنخ

کـار  بـه  انجـام پـژوهش   يرا برا یفیک يها از روش پویا يا مجموعه یعنیمسئله پژوهش  یزاهداف و ن

مشـاهده  هـایی نظیـر:   ها عالوه بر روش اسنادي از مجموعـه روش بست. بنابراین براي گردآوري داده

رسی مطالب سایت هیئات مذهبی، هاي غیرمزاحمی (همچون بر ی، تکنیک مصاحبه، سنجشمشارکت

هـا و توصـیف هرچـه     آوري داده ، تبلیغات محیطی هیئات و ...) جهـت جمـع  شده ضبطهاي  سخنرانی

بیشتر میدان استفاده گردیـد. در بخـش مشـاهده مشـارکتی، محقـق نخسـت، دسـت بـه مشـاهده          

 3این مشاهده متمرکزمنزله آشنایی با میدان تحقیق و تشریح کلی آن زده است. بعد از   به 2توصیفی

بـراي   4هاي تحقیق شروع و در پایان مشاهده گزینشـی  میدان را براي تمرکز هر چه بیشتر بر پرسش

هـاي انتخـابی،    ریزي شده است. هدف نهایی در انتخاب روشمسئله و اهداف پژوهش پیرسیدگی به

اشـد. مرحلـه بعـدي    ب هاي روشی و میـدانی مـی   پاسخ به سؤاالت تحقیق با در نظر گرفتن محدودیت

هـا، مصـاحبه اپیزودیـک،     باشد. از میان انواع مختلـف مصـاحبه   پژوهش، مصاحبه با اعضاي هیئت می

مصاحبه اپیزودیک در پی آن اسـت کـه هـم از    . «شده است استفادهاي است که در این پژوهش  شیوه

: 1396(فلیـک، » یافتـه اسـتفاده نمایـد    سـاخت  یمـه نمزایاي مصاحبه روایی و هم از مزایاي مصاحبه 

 

شناسـی   اي حمید آورزمانی (دانشجوي دکتري جامعـه  هاي مشاوره شناسی پژوهش، از کمک پژوهشگر در بخش روش .1

  نماید. داند که از ایشان تشکر  الزم می بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه تهران) برخوردار بوده و

٢. Descriptive observation 

٣. Focused observation 

٤. Selective observation 
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کنندگان براي روایـت هـر تجربـه در قالـب بسـتر و رونـد       ). این نوع مصاحبه بر توانایی مصاحبه207

 و در یلرا تسـه  یـات تجرب یینمـا  ها بـاز  حوزه یدر برخ یزودیکاپ ۀمصاحبخاص خودش متکی است. 

. بازگو شوند یاتجزئو همراه با  یقبه شکل دق یزودهاو اپ ها یتکند که آن موقع یم ینتضم حال  ینع

محقق در این مرحله به تنهایی و بدون استمداد از دیگران به مصاحبه با کنشگران پرداخته و پـس از  

  ها نیز پرداخته است.انجام هر مصاحبه به، تحلیل مصاحبه

کننـدگان مسـتمر و    انـد همگـی شـرکت    گرفتـه   یق قرارتحق موردهایی که در این پژوهش  نمونه

انـد کـه در   سال قرار داشـته  71تا  16هبی هستند که همگی مرد و در بازه سنی همیشگی هیآت مذ

چندین سال متناوب در شهرهاي مختلف نظیر مشهد، کرمانشـاه، تهـران، نهاونـد، ورامـین، سـمنان،      

ها معموالً قبل یـا بعـد از مراسـم عـزاداري بـا      اند. مصاحبهنیشابور، گرمسار مورد مصاحبه قرار گرفته

  سوگواران) صورت گرفته است. کنشگران (

 افـراد  گیري نظري بوده است که در آن محقق بهگیري در پژوهش حاضر، روش نمونهروش نمونه

 تحقیـق  نظریـه  بـراي  شـان احتمـالی  بخشـی  روشـنایی  میزان و نظري معیارهاي اساس بر هاگروه و

نفـر   32بر این اساس با مراجعه نموده است و معیار اشباع نظري مالك توقف مصاحبه بوده است که 

شناسـی   نفـر از افـراد مراحـل اولیـه تیـپ      14مصاحبه صورت گرفته است. تقریباً پس از مصاحبه بـا  

مصـاحبه   26تـري گرفـت و در نهایـت بعـد از      گویان نیز شکل گرفت که رفته رفته شکل کامل پاسخ

  صل نشد. مصاحبه دیگر یافته جدیدي حا 6اشباع نظري صورت گرفت به گونه با انجام 

ها، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است که در آن محقق از طریق عمل براي تحلیل داده

شناسی تحلیلی  اي به یک گونه داده -اي و برون داده -یابی درونالگوها و  بندي داده کدگذاري، طبقه

  یابد. یمدست 

  استفاده شده است: در نهایت براي بحث اعتبار و پایایی تحقیق نیز از تمهیداتی زیر

براي بحث اعتبار در ابتدا از روش تحلیل موقعیت مصاحبه استفاده کردیم. این روش به این 

اي از صحت و وثوق را که در طول مصاحبه  لحاظ صوري کنترل کنیم که آیا درجهصورت است که به

پرسیده  شوندگان حبهمصااست یا خیر؟ ). به عبارتی هر پرسشی که از  شده فراهمبه دنبال آن بودیم 

ها تردید پیدا  گرفت و اگر در صحت گفته ی قرار میبررس موردصحت و وثوق نیز  لحاظ ازشد،  می

ها سعی در رفع تردید در عدم درستی  کردیم با پرسیدن سواالت دیگر و به چالش کشیدن پاسخ می

  نمودیم. ها می پاسخ

بـه عبـارتی، بـا بررسـی مکـرر مفروضـات،       ینی، اصلی اساسی در این تحقیق بوده است. خود بازب

 یـز رتوجه به نکات  دارند عهدهها را بر  ی در فرایند کسب دادهبخش یتحساسمقدمات نظري که نقش 

هـا پـس از شـروع هـر مرحلـه       یش کیفیـت مصـاحبه  افزا برید تأکو   ی در انجام فرایند مصاحبهکنترل

  ایم. یش اعتبار این تحقیق داشتهافزا بر، سعی  جدید
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گر توجه به امر اعتبار این پژوهش باشد، حضور پیوسته خود  تواند نشان دیگري که می  مهید یا نکتهت

  باشد. ي اطالعات از میدان میآور جمعکیفی براي  روش درین ابزار تر مهمگر در میدان است که  پژوهش

ي محیطـی فـراوان   ها آوري داده ین پایایی این تحقیق از چند تمهید مانند: جمعتأمنگارنده براي 

هاي درون هیئت، بررسـی تحلیلـی و حـذف     ه از طریق عکس، ضبط صدا، توصیف غنی روابط و پدید

تـر شـدن پـژوهش کمـک      تر و شـفاف  نکات زائد و برجسته کردن مواردي که در مرحله بعد به دقیق

تحقیق بـه  شفافیتی که در مراحل  واسطه بهکرد استفاده نموده است. این توصیف غنی در محیط،  می

در تحقیقات کیفی بهتر است گفته شود قابلیت انتقال را  که چنان آننفسه پایایی یا  آورد فی وجود می

ی زمـان  مـدت قرار گرفت، انجام تحقیـق در   استفاده موردکه در تحقیق   دهد. تمهید بعدي افزایش می

داد یـا نکتـه   در مـورد هـر رخ  اي است کـه   هاي دوباره و چندگانه تر و بالطبع بازبینی و تحلیل طوالنی

یري این پـژوهش را  پذ انتقالها، کار  هاي دوباره و استاندارسازي روند کلیدي انجام گرفت. این تحلیل

هـا و اسـتخراج مضـامین     کند. تمهید آخر نیز، اعمال الگـوي ثـابتی از فراینـد کدگـذاري     تر می آسان

  باشد. ها می بهاز طریق مصاح آمده دست بههاي  از میان داده موردنظر

  

  یافته هاي پژوهش

  هاي جانبی .یافته1

و مناسک مـرتبط بـا آن بـا شـور و     شهداي کربال  در کشور ایران اقامه عزا بر امام سوم شیعیان و

شـروع و بـه تـدریج     شود. این مناسک بـا آغـاز مـاه محـرّم     حرارت و هیجان و تنوع خاصی انجام می

و اوج آن عـزاداري روز عاشـور اسـت. در ایـن      اول محرّم) شود (خاصه دهه تر می تر و متشکل منسجم

گردانـی،   گهـواره  گـذاري،  اداي نذورات، روضه خوانی، قربانی کردن، طشتنظیر  ایام مناسک مختلفی

. برخی از ایـن  گیرد اسدي و... انجام می مراسم بنی زنی، کرب گردانی، خوانی، عالمت گردانی، تعزیه نخل

هـا،   گردانـی در میـان یـزدي    فیایی یا گروه قومی هستند (نظیر نخـل مناسک خاص یک منطقه جغرا

ها) و برخی دیگر در غالـب نقـاط کشـور     گذاري در میان اردبیلی ها، طشت زنی در بین الهیجانی کرب

پـرچم،   سـربند،  جامـه سـیاه،  و متنوعی ماننـد  مختلف  2هاي و ابژه1از نمادها شود. همچنین انجام می

  شود. مع، طبل، سنج، زنجیر و... نیز استفاده میکتیبه، خیمه، اسپند، ش

  

 

١. Symbol  
٢. Objective  
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 هاي اصلی پژوهش . یافته2

 هـاي سـوگواران   کنشتوان  میدهد که  شده از میدان تحقیق نشان می آوري تحلیل اطالعات جمع

 .1هـا را:   مـا آن بنـدي کـرد کـه    صـورت  در چهـار شـکل  نـوع آرمـانی    وبـري را با عنایت به مفهـوم  

بنـدي و  صـورت  4نوگرایـان دینـی   .4و 3گرایـان  قومیـت  .2،3گرایان) (فرم گرایان شکل .1،2یانگرا سنت

 سـوگواران  جامعـه کنشگران (که همه  یستن معنیبه این  5شناسیسنخ. البته این ایم نامگذاري کرده

یـن  برداري از کنشـگران ا  و صورت تحلیلی -گیرد، بلکه بیشتر یک مطالعه توصیفی را در بر می )ایران

بندي و صورتبندي فوق الزاماً بـه ایـن معنـی نیسـت کـه       میتقسهمچنین باشد.  می مناسک و مراسم

شود و نیز به این معنی نیسـت کـه    یافت می تیپها و مختصات ذکر شده فقط در یک  ویژگی  تمامی

شـود   مـی  ایده ال محسـوب  تیپها یک  ها وجود دارد! بلکه هر کدام از آن یک مرز و تفکیک دقیقی بین آن

مناسـک سـوگواري عاشـورا طراحـی شـده      هاي  سبکنام به اجتماعی - اي فرهنگی  که براي مطالعه پدیده

محتواي سنخ آرمانی هرچه باشد، از اخالقی، حقوقی، زیباشـناختی، یـا   «طور که وبر گفته است همان است.

تواند داشته باشـد و   د میهاي تجربی فقط یک کارکر هنجارهاي دینی گرفته تا یک اصل فنی... در پژوهش

هاسـت تـا بتـوانیم ایـن      هـا و شـباهت   منظور تعیین تفاوتهاي تجربی به این کارکرد، مقایسه آن با واقعیت

صـورت علّـی بـه فهـم و تبیـین آن نائـل       ترین مفاهیم قابل درك توصیف کنیم و بـه  را با صریح  ها واقعیت

هـا و مختصـات    و ویژگی شناسییل و تفصیل این سنخشرح و تحل) در ادامه به77و78: 1397(وبر، »شویم.

  پردازیم: هاي سوگواري عاشورا می ها و گونه ها، سبک هر کدام از تیپ

از سابقه تاریخی بیشتري نسبت به سایر جریانات برخوردار اسـت و   تیپاین  گرایان: الف: سنت

و سـپهر   6جهـان  یسـت تعبیـري بـه لحـاظ ز   و بـه  دانـد  مـی  گرا) سنت -(شریعت محور خود را متشرع

کنـد و شـعائر و مناسـک مـذهبی خـود را بـر پایـه آن         جهان سنتی سیر می اندیشگی، در یک زیست

  دهد. سامان می

انگیـز و   و بـر قرائـت تراژیـک و حـزن     کنـد  برخـورد مـی   عاشورا با نگاهی سنتی با واقعه تیپاین 

امـام  گریـه بـر    کسـب ثـواب،   ال بـردن، ها را به کـرب  گرفتن برات کربال، دل تقدیرگرا از واقعه عاشورا،

و توصیف و بیان مصائب و مظلومیت اهل بیت و اُسـراي کـربال، توصـیف روابـط وفادارانـه       حسین(ع)

 
١. Traditionalists  
٢. Formalists 
٣. Ethnicitists 
٤. Religion  Modernists 
٥. Typology 

تی و تنفسی و جا، معناي هابرماسی آن نیست بلکه بیشتر به یک فضاي حیاجهان در این مراد ما از مفهوم زیست . 6

 جهان اجتماعی اشاره دارد. 
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تأکیـد  ، اصرار  بر گریه (تکرار در کاربرد واژگان بکـا، تبـاکی) و...   1خانوادگی و عاطفی قهرمانان کربال

توان تسـکین یافـت و استشـفاع     بر او می د که با گریه دان می  را انسان مظلومی امام حسینکند و  می

و  امام حسین(ع) بـه خـاطر احیـاء اسـالم، شـفاعت شـیعیان در روز قیامـت        ،کرد. از نظر این جریان

   قیام کرده است. 2آمرزش گناهان پیروانش

ما به عشق آقا امام حسـین اینجـا میـایم. اصـالً از بچگـی تـوي       «، راننده شرکت واحد:47محمد،

هستیم. بند نـاف مـا را بـا کـربال و عاشـورا و محـرم        "بچه هیئتی"ئت بزرگ شدیم و به اصطالح هی

بریدن. امام حسین خودشو و خونوادشو به کشتن داد تـا روز قیامـت بـراي مـا وسـاطت کنـه. اصـالً        

کنیم تا هم سـبک شـیم و هـم بـار گناهـامون       پیشونی نوشت امام حسین، شهادت بوده. ما گریه می

هاي مذهبی مربـوط بـه اهـل بیـت فعـال       شه و هم ثوابی ببریم.... مسجد ما در تمام مناسبتشسته ب

افتیم  دنیا فراموشمون میشه و به یاد اهل بیت امام می شینیم غم آقا که می هستش.... پاي روضه حاج

ده.  یبره و هم روز قیامـت نجـاتمون مـ    ها هم ما را به کربال می کنیم. همین گریه و واسشون گریه می

کنن  وتوي سه چهـار سـاعت روضـه و مـداحی و      خونامون، دلمون رو سبک می ها و نوحه اینجا مداح

  »کنیم... نوحه خونی و وعظ، واقعاً خودمون رو توي دشت کربال حس می

 و سـپس  مسـاجد در درجـه اول  تـوان   ایـن جریـان را مـی    سوگواري هاي و پایگاه اماکن عزاداري

؛ شـود  ها و....دانست که در این میـان مسـجد پایگـاه اصـلی تلقـی مـی       ینبیهها، ز سجادیه ها، حسینیه

ل، نزدیکی بـه بـازار و مراکـز سـرمایه، اعتمادسـازي عمـومی،       وبه لحاظ حضور خیرین متمهمچنین 

  ... از تمول و تمکن مالی بیشتري برخوردار است.و  جذب نذورات

هـا و اشـعار    هـا و منقبـت   ها و مرثیه تی، نوحهاز ادبیات سنعمدتاً  ، تا چندین دههبه لحاظ ادبیات

) 3بند معروف محتشم کاشانی (باز این چه شورش است که در خلـق عـالم اسـت...    سنتی نظیر ترجیع

سـنن موسـیقیایی شـعر را    هنوز که بعضاً  -جدید هاي اشعار و نوحه در سالیان اخیرو شد  استفاده می

  کنند.   استفاده می -اند و...  حفظ کرده

 

برادرزادگی  عبـاس بـا فرزنـدان     -خواهري عباس با زینب، روابط عمو  -روابط برادري امام حسین با عباس، برادري .  1

 و... . برادرزادگی زینب با فرزندان امام حسین -امام حسین، روابط عمه 

اثـر مالمهـدي    القلوب محرقبه کتاب » عت کردن گناهان شیعیانشفیع شدن و شفا«رسد ریشه اندیشه  به نظر می. 2

 گردد. ق) از علما و فقهاي شیعه در عصر افشاریه و زندیه بر می1209-1128نراقی (

است، باز این چه رستخیز عظـیم   باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم . 3

صور، خاسته تا عرش اعظم است، این صبح تیره باز دمید از کجا؟ کزو  کار جهان وخلق جهـان  است؟ کز زمین، بی نفخ 

 است... جمله درهم است ... گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست، این رستخیز عام، که نامش محرّم
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حجـیم شـدن و    اما به شکل روز افزونـی بـر   کند ها استفاده می در عزاداري هم از سازوبرگ  هگرچ

 1مـذهبی تأکیـد دارد.   -هـاي تـاریخی   تفربگی مناسک و مراسم و نیز کشف، برساخت و تولید مناسب

خـوانی، ذکـر مصـیبت، روضـه خـوانی،       مداحی و نوحـه  رب این جریان در اجراي مناسک عاشورا عالوه

را نیـز در   و... قرائت دعاي زیارت عاشورا در ابتداي مراسم، اقامه نماز ظهر عاشوراو سخنرانی، موعظه 

    .برنامه خود دارد

تو ایـن ده شـب، مـا اول و سـر تـایم از زیـارت عاشـورا شـروع         «ساله، بازنشسته بانک: 68قاسم، 

خـونی، نوحـه،    روضه، مقتل هاي عاشورا مثل شه تقریباً تمام آیین تر می کنیم. بعد مسجد که شلوغ می

دیـم.... البتـه پسـرام بـا مـن       مرثیه، مداحی، سخنرانی و وعظ ... همه را بیشترِ این ده شب انجام مـی 

بازي توي مسـجد و   نمیان. اونا جوونن و میرن یه هیئت مخصوص جوونا. راستشو بخواین من از سبک

هی هم کـه مسـجد نتـونم بیـام، پـاي      خونی باید سنگین باشه.گا هیئت خوشم نمیاد. مداحی و نوحه

شینم و از روضه و مداحی و و سخنرانی آقـایون علمـا و مـداحان اهـل بیـت       هاي تلویزیون می برنامه

بـاز ایـن چـه    "اي که هنوز صداش توي گوشمه اون نواي معـروف   ترین نوحه قدیمی کنم. استفاده می

ده عباس، گلوي تشنه علـی اصـغر و   است... اینجا ما فقط براي امام حسین و دست بری "شورش است

ها ما را  کنیم. همین گریه کنیم، بلکه براي قیامت خودمون هم گریه می مصائب خانم زینب گریه نمی

اي براي آخرتمون میشه... مسجد و هیئت ما، تشکیالت و حساب و کتـاب داره   کنه و دخیره بیمه می

مـام جماعـت مسـجد و پیشکسـوتا) اداره     و زیر نظر هیئت امناي مسجد(چند معمر و قدیمی، خـود ا 

کـنن و بسـاط    شه. خودم هم پیرغالم هستم. الحمدهللا بزرگان مسجد و همـه خیـرین کمـک مـی     می

  »عاشورا خودش جور میشه و هیچ وقت هم لنگ نمونده...

وعـاظ و  کند.  اخذ می "/ مداحواعظ" دوگانهتفسیر خود را از عاشورا از ترکیب  کنشگران این تیپ

و مـداحان نیـز شـور و    (با قرائتـی فقهـی و تـاریخی)    ون منتسب به این جریان، تفسیر عاشورا روحانی

تحرك و تزریق هیجان را بر عهده دارند. غالب روحانیون و مداحان ارشد منتسـب بـه ایـن جریـان از     

و.../ منصـور ارضـی،    ، رفیعـی برخوردارنـد. آقایـان انصـاریان، پناهیـان     صدا وسیمابه  کامل دسترسی

/ مداح این واعظ دو وجهیتر ترکیب  هاي شناخته شده حمدرضا طاهري، سعید حدادیان و... از چهرهم

  جریان هستند.

توان گفت که نوع رابطه  همچنین با توجه با مباحث مطرح شده درباره انواع اقتدار و سلطه، می

از جنس سلطه  هاي مرتبط با این تیپ سوگواري، بري در این مساجد و هیئت فرمان - دهی فرمان

  باشد. سفیدي، شیخوخیت و پیرساالري وجایگاه خاص پیرغالمان) می سنتی (احترام به ریش

 

بـراي وفـات ابوطالـب    براي نمونه نگاه کنید به: سوگواري براي خدیجه همسر پیامبر در روز نهم رمضان، سـوگواري   . 1

 هاي اخیر. (همسر امام علی و مادرحضرت عباس) در سالالبنین  عموي پیامبر، عزاداري براي ام
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شـود   که روز به روز بر تعـداد اعضـاي آن افـزوده مـی     تیپاین : )گرایان فرم( گرایان ب: شکل

هر جهـان و سـپ   و بـه لحـاظ زیسـت    دانستگرا)  گرا، عوام شکل -(شریعت محور را متشرعتوان آن  می

کنـد و شـعائر و مناسـک     مدرن سیر مـی  جهان التقاطیِ سنتی/ مدرن / پست اندیشگی، در یک زیست

   دهد.  مذهبی خود را بر پایه آن سامان می

، جمعیـت جـوان و پرتحـرك    1نشـینی  شهرنشینی، حاشـیه  روز افزون محصول زندگی یانگرا فرم

است. ایـن جریـان    طلبی در سبک زندگی و تنوع سنیشکنی و قالب ناپذیري این قشر ِ بودن و شالوده

آن بـه لحـاظ    دهنده و حـامی  با خروج از دل جریان سنتی، راه خود را جدا کرده و غالب افراد تشکیل

هـاي   (در قالـب دسـته   سـوگواري  هـاي سـنتیِ   نی و روحی و روانی خـاص خـود، روش  هاي س ویژگی

هاي شعري و ادبی گذشـته) را   ی و قالبو سنت   هاي قدیمی زنی، ساز و برگ کم، خواندن مرثیه سینه

هاي ایـن   توان کنش . میکنند دیگر آن شور الزم را ایجاد نمیها  روشنپذیرفته و معتقد است که این 

رسـد کـه نسـل     به نظر مـی در برابر  قدرت گفتمان مذهبیِ رسمی تلقی کرد.  2تیپ را نوعی مقاومت

ویژگی خاص این جریان ایـن اسـت کـه در درون    دارد.  خاصی جوان امروز به این جریان تعلق خاطر

  هاي خاصی را از خود بروز داده است. خود تنوع زیادي دارد و در گوشه و کنار کشور شیوه

رفـتم. امـا اونجـا     من از بچگی مسجد و هیئت محلمون می« ساله، پشت کنکوري:  18امیرعلی،  

نشسـت. چنـد سـالیه کـه      به دلم نمـی  دونید یه جورایی عزاداري می کردن که داد. می بهم حال نمی

صـفر و چنـد مناسـب دیگـه     28اینجا دائمی نیست فقط دهه اول محرم و اربعـین و  میام این هیئت. 

تـونن مثـل مـا     ها عزاداري کنـیم. اونـا هـم نمـی     تونیم مثل قدیمی تره. ما جونیم نمی برقراره و شلوغ

گیریم. بـراي چنـد سـاعت شـور و      نرژي میکنیم. ا عزاداري کنن. ما اینجا محرما یه جورایی حال می

و غرورتـو   جـا بایـد رودر واسـی   شـیم. ایـن   زنی لخت می کنیم. اینجا موقع سینه حال عجیبی پیدا می

هـاي پرشـور و حـال رو گـوش      بذاري کنار و همرنگ جماعت شی....توي خونه هـم معمـوالً مـداحی   

سیدذاکر رو. خیلـی بـا نـوا و صـداش      هاس. خدا رحمتش کنه کنم. االنم گوشیم پر از این مداحی می

کنـیم. خومـون نمیـایم از طـرف آقـا برامـون        کنم. ما اینجا تا سر حد مسـتی، عـزاداري مـی    حال می

زاده. راستشو بخواین یه  افته به سمت امام نامه دلی. روز عاشورا هیئتمون راه می دعوتنامه میاد؛ دعوت

نی داریم... بیشتر خرج هیئت را خود صـاحب مجلـس   کُ هاي دیگه، رو کَم جورایی با هیئت ها و دسته

ذارن واسـه خریـدن طبـل و زنجیـر و اکـو  و سـایر        هـا خودشـون دونـگ مـی     میده و خیلی از بچـه 

  »ملزومات....

 

 حاشیه فرهنگی و اجتماعی .1

  (Foucault,1982)»ت هم هست.مهر جا که قدرت هست، مقاو«شاید این سخن فوکو در اینجا معتبر باشد:  .2
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هـایی نظیـر نریمـان پنـاهی، سـیدجواد ذاکـر و حسـین علیمـی از          در اواخر دهـه هفتـاد چهـره   

 بـوي سـیب  «بحـر طویـل    چند صـباحی از  ه هشتاد قراوالن این تیپ بودند. سپس در اوایل ده پیش

 شـعر و موسـیقی   و ترکیـب  تلفیقتغذیه کرد. اما به تدریج   2»بوي محرّمش میاد...« و سپس  1 »...و

براي شورآفرینی، ادبیات جدید و گاه منحصـر بـه فـردي بـه کـار       در این تیپ. به اوج رساندرا  3پاپ

ز محتوا و عدم پایبندي به سنن موسیقاي شـعر. در کنـار   د که عموماً ظاهرآرایی است و خالی اور می

(بعضـاً   4هاي موسـیقی مـدرن   (رهایی از سنن موسیقاي شعر) از آالت و دستگاه شعر و ادبیات جدید

هـا را بـا    بعضاً استفاده از انواع شـعر و ترانـه   ،جریان هایی از این الیه  د.شو نظیر جاز!) نیز استفاده می

بـه   !بـزن بـریم   !بـزن بـریم  "ماننـد:   داند! نه ماهوي، براي ایجاد شور مجاز میاندکی تغییر ظاهري و 

هایی با مفاهیم و مضامین عشق، جنون، رقص، مستی، رقاصـه   نوحه . همچنین"...! وسرعت ذوالجناح

خاصـه در دهـه اول محـرّم،     جریـان ایـن   کنشگران پرشورشود.  به وفور شنیده می »عباس بودن و...

) زا (و نه الزامـاً مـاتم   احساسات و شور و هیجان خاصی تحریک ا با غلیان عواطف ومراسم سوگواري ر

خوانند که اگـر نـام امـام حسـین(ع) و حضـرت عبـاس(ع) و... را از آن        هایی می و نوحه کنند بر پا می

    رسند. زا به گوش نمی انگیز و ماتم ها دیگر چندان حزن حذف کنیم، این اشعار و نوحه

فرازمانی، ، سازان عاشورا همگی عناصري فرامکانی ن جریان از واقعه عاشورا، حادثهدر تفسیرات ای

گرانه،  ذلیالنه، التماسهاي  قرائتهایی غیر قابل دسترس و... هستند.  اي و شخصیت قهرمانانی اسطوره

ـ     از واقعه کربال به کـرات در محتـواي مـداحی    گرایانه و...  ضدعقالنی، اسطوره ل هـاي ایـن جریـان قاب

   مشاهده است. 

 

بوي سیب و حسین غریب و ناله حبیب وکربو بال، بوي انبر حنجر روي خنجـر   بوي سیب و حسین غریب و کربو بال، .1

 . کربوبال.... بوي سیب و حسین غریب و ناله حبیب وکربال .... بوي انبر حنجر روي خنجر کربوبال...

ادرش بوي محرّمش میاد ، خیمه و پرچمش میاد، فرشته ازتو آسمون براي ماتمش میاد، رقیه دخترش میاد، صداي م .2

میاد، تشنگی بالبش میاد، حسین با زینبش میاد، شاهزاده اي جوون میاد، عباس پهلوون میاد، یه طفـل زیبـایی میـاد،    

 . کنه و... کنه، اگه یه دست عاشقی، وصله به دریات می صداي الالیی میاد...آقاتماشات می

سیکوهاي ترکیبی، موسیقی التین، رگا، موسیقی اي است از د ملغمه«نفیسی بر این باور است که موسیقی پاپ ایرانی  .3

 ]آمریکا[براي اجراي این موسیقی در غربت ترین محل  هاست. رایج فارسی، استفاده از پرکاشن و ملودي 8/6بک بیت،ریتم

دهد هزاران ایرانی تین ایجر و بالغ در فضـایی آکنـده از همهمـه و     هاست. جایی که امکان می در محل برگزاري کنسرت

ا خود را یله کنند و در جوي وسوسه کننده و نیز نوستالوژیک که تاالر را فرا گرفته غرقه شوند، اندیشـه محـوري در   غوغ

شود. در اینجا تغییر حسی و ریتم موسـیقی از   شدن، با پوست حس می این مجامع این است که موسیقی به جاي شنیده

(بـه  »دهد. الشعاع قرار می وات و همهمه همه چیز دیگر را تحتتر است. بافت صداها و اص کالم و شعر تصنیف بسیار مهم

 )1390نقل از گیویان،

هاي اصولی بین بنیادهـاي موسـیقیایی و اجرایـی برخـی اجراهـاي       نکته محوري در اینجا گسترش روزافزون تشابه« .4

 )198:1390گیویان،»(پسند است. هاي عامه مداحی و موسیقی
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من هیئتی که توي این پارکینگ درسـت شـده رو بـه خـاطر ایـن      « دار:  ساله، بوتیک 26مهران، 

کنـیم.   کنیم و اون جوري که خودمون دوست داریم عزاداري مـی  زنی می دوست دارم که راحت سینه

سجد (هیئـت  رفتم هم پیش نمازش و هم پیرمرداي متولی م رئیس و آقا  نداریم. مسجد قبلی که می

شـرتم. اینجـا    هـاي روي تـی   دادن. حتی بـه مـارك و نوشـته    دادن و مدام تذکر می اُمنا) گیر زیاد می

خوایم توي همین هیئـت   راحتیم. عزاداري واسه ما یه جور دورهمیه، اون عشق و شور و حالی که می

ین  "کـنن و صـداي    به دست میاریم.  چراغا رو که خاموش مـی  ـین سـیچـه و از  پ همـه جـا مـی    "س

شیم. نورپردازي هم که باشه نور علی نوره. به نظـر مـن امـام حسـین و حضـرت       خودمون بیخود می

عباس آدماي معمولی نبودن. اونا سطح باال و آسمونی بودن. اگر معمولی بودن که این همه واسشـون  

اس. فقـط یـه    ذاشتن. اصال امام حسین باالتر از انسـانه. یـه جـورایی یـه اسـطوره      عزت و احترام نمی

جا همه ما نـوکر و غـالم و   تونه این همه سال توي دل مردم بمونه. شوخی که نیست...این اسطوره می

داره. پارسال هـم   بنده امام حسینیم... بانی هیئت خودش خیلی آدم خوبیه و حرمت جوونا رو نگه می

ش حال کـردیم و کلـی   با خرج خودش کل ده شبو یه مداح معرف دعوت کرده بود، کلی با صدا و نوا

عکس سلفی و یادگاري گرفتیم. چه شوري داشت. به نظر من عزاداري کـه تـوش  هیجـان و شـور و     

عشق و حال نباشه، عزاداري نیست. من خودم به شخصه با سخنرانی و موعظه و اینجـور چیـزا حـال    

ئت و مـداح عضـو   هاي پر شور و حاله. توي کانال چند تا هی کنم. اصل عزاي امام حسین، مداحی نمی

  » کنم... ها رو گوش می هایی توي مغازه یا ماشین، همین وقت هاشونو دانلود کردم. یه هستم. خیلی

(غالباً موقتی، داربستی، چادر برزنتـی   ها ها و تکیه توان هیئت هاي عزاداري این جریان را می مکان

اجـراي مراسـم بـر روي سـن،     مرد. بر ش هاي ورزشی و... هاي مسکونی، باشگاه مجتمع  ، پارکینگو...)

هـاي   سیسـتم اسـتفاده از نـورپردازي و نیـز    هاي عظـیم،   هاي بزرگ، طبل ل و عالمتتَم و کُلَعحمل 

؛ چـرا  باشد کننده این جریان می آالت موسیقی مدرن و... از ابزارهاي شورآفرین و تهییج، صوتی جدید

مدام بر افزودن سازو بـرگ هیئـت متبـوع خـود     دانند و  جات دیگر خود را رقیب می با دسته که غالباً

  کنند. تأکید می

پـذیرد و اخـذ    تفسیر مداح می عمدتاً بااین است که عاشورا را  یانگرا با سنت تیپوجه تمایز این 

، قرائت دعاي زیـارت  کند و کمتر خود را مقید به آداب سنتی مرتبط با عاشورا (سخنرانی، موعظه می

و برگ بیشتري در مراسم خـود   داند و از ساز می و...) اقامه نماز ظهر عاشوراعاشورا در ابتداي مراسم، 

طور که ذکر شد بیشتر به دنبال احیـاء و ایجـاد شـور و تحـرك و هیجـان و      کند و همان استفاده می
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د کـه از لحـاظ   نـ بین د و میندان خود را به این امر ملزم می گرایان فرمسوگواران است.  1عواطفتهییج 

مذهبی خـود را جسـت وجـو     –گونه هویت اجتماعی د و ایننگیر بنمایاناهر کار بسیار چشمفرم و ظ

  د.نساز د و مینکن می

کشـور دسترسـی نـدارد ولـی گسـترش      رسـمی و دولتـی   به صـدا وسـیماي    تیپاین  همچنین 

) در ابتداي دهه هشتاد، سـپس تحـوالت   CD( هاي فشرده لوح و شنیداري جدید -هاي دیداري رسانه

بـه رشـد و    ،صنعت دیجیتـال تحوالت و در مجموع  هاي اجتماعی در دهه نود اي مجازي و شبکهفض

  کمک فراوانی کرده است. گرایان  فرمگسترش و رونق 

توان گفت که نـوع   با توجه با مباحث مطرح شده درباره انواع اقتدار و سلطه، میکه در نهایت این

گواري، از جـنس سـلطه کاریزماتیـک (پررنگـی نقـش      بري در این سنخ سو فرمان -دهی فرمانرابطه 

  باشد. و احساسات، حرمت، شور، امید و نا امیدي و...) میعواطف 

کنـد،   هـاي محـرّم برگـزار مـی     اي که بـا عاشـورا و سـوگواري    رابطه تیپاین  گرایان: ج: قومیت

جهان  ه لحاظ زیستبو  گرا) قومیت -اي است متشرعانه با نگاه ناسیونالیسم قومی(شریعت محور رابطه

کنـد و شـعائر و    مـی  جهان سنتی (با غلظت کم و بیش قـومی) سـیر   و سپهر اندیشگی، در یک زیست

  دهد.  مناسک مذهبی خود را بر اساس آن سامان می

جریانات مهاجرفرست از نقاط مختلـف   افزایش، رو به گسترش محصول شهرنشینی گرایان قومیت

باشـد و در   شهرهاي بزرگ و مشخصاً استان تهران مـی یا مرکز   حاشیهکشور به دیگر شهرها به ویژه 

. "گـذارد  سـنگ تمـام مـی   " هاي محرّم، حضوري فعـال دارد و بـه اصـطالح    برگزاري مناسک عزاداري

 "تهـران " مهاجرین که پیش از این در نقاط مختلف کشور ساکن بودند، اکنون به دیگر شـهرها مـثالً  

و خـانوادگی و خویشـاوندي خـود را بـاز       روابط اجتمـاعی، قـومی   هاي اند مجدداً شبکه مهاجرت کرده

توان از طریق تابلوهـا و تبلیغـات آن بـا عنـاوینی      هاي آن را می کنند که نمونه یابند و بازتولید می می

  هاي مقیم تهران و... شناسایی کرد.  هاي همدانیهاي مقیم مرکز، حسینیه  خراسانی نظیر هیئت

کرد که کدوم هیئت و مسجد بریم. همـه   شهر فرق نمی ما توي مشکین: «ساله، کاسب 36اصالن، 

هـا گفـتن کـه     یکی بودن. اما وقتی آمدیم تهران، همان محرم سال اول چندتا از کسـبه و همشـهري  

هاي مقیم تهران خودشون یه حسینیه دارند. اینجا حسن خوبیش اینه که همه همشـهري و   مشکینی

بینم، از حال  ها ندیده بودیم، دوباره می ها و خویشان را که مدت شهريهمزبان هستیم، تعدادي از هم

هـاي خودمونـه.    اي طایفـه  گیریم.... بانی و سازنده حسینیه و هیئتمون یکی از همـه  و روز هم خبر می

 

فوران عواطف جمعی در گردهمایی، صرفاً مجموع «عواطف و احساسات دورکیم معتقد است درباره این فوران و غلیان  .1

احساس مشترك افراد نیست... بل از نوعی بس متفـاوت اسـت. عواطـف جمعـی محصـول زنـدگی مشـترك و عمـل و         

  )42و43: 1398دورکیم،»(گیرد. هایی است که بین اذهان افراد صورت می العمل عکس
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هاشو چندتا معتمد دیگـه حسـینه    چند بار مکه رفته. خیلی واسه اینجا خرج کرده. االنم خودشو  بچه

کننن.... تقریباً به جز زیارت عاشورا که عربیه،  هاي دیگه هم کمک می ن. البته همشهريچرخون رو می

جوري بهتره. چـون هـم بیشـتر بـه دلمـون      کنم این خونن. من فکر می بقیه مراسمو با زبان آذري می

شـه و اشـکمون درمیـاد. خالصـه گریـه خیلـی ثـواب داره.         شینه و هم زودتر دلمون شکسته مـی  می

کنن. ما خودمون مداح کـه   اي به نظر من همدلی و اتحاد آدما رو بیشتر می محلی و طایفه هاي هیئت

جوري زودتـر میـریم تـوي حـال و هـواي      بخوایم از بیرون بیاریم حتماً باید به زبون آذري بخونه. این

  ».صحراي کربال و روز عاشورا...

در  و بیشـتر در در مسـاجد   تـر  کـم این جریـان معمـوالً مراسـم و مناسـک سـوگواري عاشـورا را       

سـاخته شـده، برگـزار     هایی که غالباً با سرمایه مالی خیرین قومی ها، هیئت ها، تکایا، سجادیه حسینیه

از و پیرغالمـانی   سـفیدان و معتمـدان    معموالً نیز زیر نظر هیئت امنـایی مرکـب از ریـش    کهکند  می

    شود. اداره می  همان گروه قومی

خـوانی،   (ذکـر مصـیبت، نوحـه    ن این جریان این است که مراسم سوگواريهاي کنشگرا از ویژگی

برگـزار و بـا     و...) را عمـدتاً و نوعـاً طبـق آداب و سـنن قـومی      خـوانی  ، مقلسرایی خوانی، مرثیه روضه

کنند. این نحوه انجام مناسک از یک سو هیجان و شور خاصی  خود بیان می هاي محلی و قومی گویش

(چسـب اجتمـاعی)    کند و از دیگر سو موجب پیوستگی و همبستگی ان ایجاد میرا در محفل سوگوار

اجراي مناسـک عاشـورا مطـابق سـنن و فرهنـگ قـومی،       ها،  عالوه بر این .شود میان اعضاي گروه می

شـده و خـود را از دیگـر جریانـات متمـایز       2گـروه  -و بـرون  1گـروه - موجب تأکید بر مرز میـان درون 

تجانس)، در مورد این جریان صدق  -(تمایز اي دو رو است که هویت مانند سکهاگر بپذیریم  ؛سازد می

 3هاي اسـتانی)  (غالباً در شبکهکشور  سیماي  به صدا و تا حدودي که این جریاناین همچنین کند. می

  دسترسی دارد.

. لب آقام ابوالفضل درست شده اصل هیئت ما به عشق سقاي تشنه« ساله، بازاري: 59حاج مختار، 

هاي مقیم تهرانه. همه یه جورایی همشهري و همزبون هستن. من راستش تـوي   حسینه ما مال آذري

کوچه خودمون هم مسجد و هم هیئت هست ولی واسه روضه محرم و عزاداري میایم همین حسینیه 

شـه.   هامون هم بیشتر توي همین حسـینیه برگـزار مـی    ها و مجالس ترحیم همشهري خودمون. ختم

خـونن، زودتـر    آدم یه چیز دیگه است. وقتی با زبان و گویش خودت، ذکر مصیبت را مـی  هیئت خود

تونی ثوابی از مجلس عـزا ببـري. وقتـی تـوي      شی. تا دلتم نشکنه و اشکت درنیاد، نمی شکسته می دل

 
١. In-Group  
٢. Out-Group 

 هاي ها در روز تاسوعا از سیماي جمهوري اسالمی، پخش گزینشی دسته مشخصاً پخش مستقیم عزاداري زنجانی . 3

  ها و... عزاداري مدور (چالب) بوشهري
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هاي موبایل، مشـاهده   هاي مقیم تهران هرکسی توي خیابون یا گوشی زنیم، همشهري تابلو هیئت می

کنه از هرجاي تهران که شده خودشو برسونه هیئت. حـداقل روز عاشـورا دیگـه همـه      ی میکنه، سع

هاشو توسط خودمون تأمین  جا هر ده شبش سفره احسان برقراره. تمام هزینهرسونن. این خودشنو می

شه؛ یعنی بیشترش توسط بزرگاي هیئت (چند حاجی باخداي قدیمی) و مابقی هم از طرف خـود   می

شه. چون همه همشهري و همزبان هستیم همه میان و هر کـدوم یـه گوشـه     فراهم می اعضاي هیئت

گیرن. یکی نیسان واسه حمل اکو و بلندگوها میاره، یکی قنـد و چـاي میـاره، یکـی      کارو به عهده می

هـاي   کنه، پارسال کل برنج ده شبو یک نفر تقبل کرد. خدا خیرش بده. هرچه هم از کمک آشپزي می

  »ذاریم واسه کم و کسر حسینیه و مخارج دیگه... شب اضافه بیاد، میتوي این ده 

توان گفت کـه نـوع رابطـه     همچنین با توجه با مباحث مطرح شده درباره انواع اقتدار و سلطه، می

سـفیدي،   بري در این سـنخ عـزاداري، از جـنس اقتـدار سـنتی (احتـرام بـه ریـش         فرمان -دهی فرمان

  باشد. میشیخوخیت و پیرساالري و...) 

  

و  بنـدي کـرد  نواندیش) صورت -توان متشرع (شریعت محور را می تیپاین  د: نوگرایان دینی: 

کنـد و شـعائر و مناسـک     جهان مدرن سیر می جهان و سپهر اندیشگی، در یک زیست به لحاظ زیست

مـاعی  که چندین دهه است که در حیات اجترغم این علیو  دهد مذهبی خود را بر پایه آن سامان می

  باشد.  در اقلیت میبه شدت  ،از لحاظ کمیتاما مذهبی جامعه ایران حضور دارد، 

کرده دانشـگاهی یـا حـوزوي     هاي تحصیل این جریان، غالباً تیپ دهنده و حامی تشکیل اندك کنشگران

داننـد و از   کنند و از یک سو خود را متشرع و مـذهبی مـی   هستند که در شکاف سنت/ مدرنیته حرکت می

  گر سو مدرك مقتضیات عصر مدرن؛ یعنی هم دغدغه دین دارند و هم دغدغه دنیاي مدرن.دی

ایـن   پیشـگام  معلمـان و مفسـران  سـابقون و  ها بـه عنـوان    توان از آن آوري که می برخی افراد نام

(حسـین وارث   علـی شـریعتی   (قیام ابا عبـدا...)، دکتـر   محمدتقی شریعتی جریان نام برد، عبارتند از:

ایـن   (پـس از پنجـاه سـال) و... .    (حماسـه حسـینی)، سـید جعفـر شـهیدي      مرتضـی مطهـري   آدم)،

هـاي مـرتبط بـا آن را ارائـه      نواندیشان هر کدام روایت خاص خودشان از واقعـه عاشـورا و سـوگواري   

ها  هایشان، اختالفات تئوریک فراوانی دارند و تنوع برداشت در آثار و اندیشه نواندیشاناگرچه اند.  کرده

هاي فراوانی با هـم دارنـد. وجـه     مخرج مشتركاما شود،  ها دیده می ها در اندیشه آن و تکثر باورداشت

 -(تمـایز نیـز هسـت   جریان با هم که وجه تمایزشـان بـا دیگـر جریانـات     کنشگران این اشتراك این 

چـربش  گرایـی،   اسـطوره  پرهیـز از تجانس)، عبارت است از: داشتن نگاه پژوهشی و تعقلی و تحلیلی، 

  و... است.پسند  عامهاجتناب از تفاسیر  گرایانه، استفاده از زبان و ادبیات نخبهعقالنیت بر عواطف، 

امـام   با نگـاه دیالکتیـک و تأکیـد بـر تضـاد حـق و باطـل،       و  "حسین وارث آدم" هاي طبق آموزه

بـراي  ولـی  خـورد   داند که شکست می تواند یزید را شکست دهد و می که نمیرغم این حسین(ع) علی
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که مشروعیت نظام یزیـدي را  براي اینو  داند رسوا کردن نظام حاکم که خود را وارث سنت رسول می

لذا شهادت یک انتخاب آگاهانـه اسـت    زند؛  دست به قیام می د،ستانی کن زیر سوال ببرد و مشروعیت

ید و مبـارز  کنـد.  در گفتمـان شـریعتی، حسـینِ شـه      آبـرو مـی   که رژیم غاصب و حکومت جور را بی

  شود. جایگزین حسینِ مظلوم و قربانی می

امام حسین(ع) براي برپا داشتن امر بـه معـروف و نهـی از     "حماسه حسینی "هاي  یا طبق آموزه

تحریفـات عاشـورا پرداختـه و نقـدهاي مهمـی را      . مطهري در این کتاب بهمنکر، قیام کرده است و... 

  مطرح کرده است.

بر این بـاور اسـت کـه اخـتالف مـا بـا بعضـی از         "پس از پنجاه سال" یا شهیدي در اثر پژوهشی

ها به قیـام امـام حسـین از دیـد سیاسـت       جاست که آنشناسان قدیم و امروزي این مورخان و جامعه

خواست و علی و فرزنـدش حسـین بـه فکـر حکومـت       نگرند، در حالی که او از این قیام دین را می می

خواستند، حساب تقوا و دین چیزي اسـت و حسـاب    چنین کاري نمیاي نبودند. چون مردم آنان را بر

  حکومت و ریاست چیز دیگر.

مثال مهندس بازرگان کـه البتـه از    هاي دیگري نیز به عرصه آمدند. در سالیان بعد از انقالب چهره

همزمـان بـا    1372تیر 10پیشکسوتان روشنفکري دینی است، بر این باور بود (سخنرانی دعاي کمیل 

ایام عاشورا) که نفس عزاداري بر امام حسین(ع) پسندیده است و نه شوق بهشتی در میان است و نـه  

پرواي از عذاب دوزخی؛ به باور وي صرف عزاداري و سوگواري بر حسین بن علی(ع) به معناي حرمت 

  نهادن به اوصاف پسندیده و حمیده است.

اي از واقعـه کـربال و    یم کـه تفسـیر نواندیشـانه   خور هاي دیگري بر می در دوران اخیر نیز به چهره

بـر  » امام حسین(ع) یک قدیس اخالقی«اند. مثالً مصطفی ملکیان در  هاي عاشورا ارائه کرده سوگواري

این باور است که به لحاظ اخالقی امام حسین(ع) قدیس و قهرمان است یعنی به لحاظ اخالقی وقتی 

شود  ند مانع راه دشوار وي شود و وقتی قهرمان شمرده میآید که محبت نتوا فردي قدیس به شما می

  که مخالفت نتواند مانع راه وي گردد.

عاشـورا و  «تـوان بـه داوود فیرحـی اشـاره کـرد. وي در       هاي این جریان مـی  در متأخرترین چهره

به این نتیجه رسیده است که منظـور امـام حسـین از اصـالح،     » گذارمفهوم اصالح؛ بازگشت به بنیان

خاطر تکیه نظـام خالفـت رانتـی    هایی که به هاي بنیانگذار بوده است؛ آرمان بازگشت به سیره و آرمان

  کنار گذاشتن هستند. اُموي به مصحلت، در حال

و نیـز برخـی    »مدرسـه روشـنفکري دینـی   «به  منصوب دینی و نواندیشان نوگرایانعمده  امروزه

در جایگـاه تفسـیرگري ایـن جریـان قـرار      » هـا  بیمذه-ملی «فعاالن و روشنفکران جریان موسوم به 

   دارند.
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من تا دوران دبیرستان مسجد و هیئـت  «ساله، دانشجوي ارشد فلسفه و کالم اسالمی: 26سعید، 

کردم. سال آخر دبیرستان یکـی از دبیرامـون کتـاب     رفتم. و مثل بقیه عزاداري می محل خودمون می

هـا را گـوش   CDیعتی بهم داد. چند بار خوندمش و و چندتا سخنرانی دکتر شر "حسین وارث آدم"

، "حماسـه حسـینی اسـتاد مطهـري    "هاي دیگـه مثـل    کردم. دیگه افتادم توي خط دکتر. بعداً کتاب

و... خوندم. مجالت منتشر شـده تـوي ایـن حـوزه را سـعی       "جامعه شناسی قیام عاشورا آقاي باقی"

ارشاد و مجالس این چنینی رفتم. اگر هم وقـت  کنم مطالعه کنم. چند بار کانون توحید و حسینه  می

رم. مـن   جـور مراسـما رو نمـی   کنم مقاالت اونارو مطالعه کنم. دیگه روضـه و ایـن   نکنم برم سعی می

هاي دکتر شریعتی و سایر روشـنفکرا   هاي صوتی سخنرانی کنم فایل معموالً ده روز محرم را سعی می

تبار، استاد ملکیان، آقاي ناصـر مهـدوي و... را    آقاي علويرو گوش کنم. اونم چند بار. جدیداً کارهاي 

خوام هر سال نسبت به سـال پـیش،    کنم. من دنبال گریه و سبک شدن دل نیستم. می هم دنبال می

آگاهی و شناختم از کربال و امام حسین و وقایع تاریخ صدر اسالم بیشتر بشـه و درجـا نـزنم. صـدا و     

هاي معمولی، بد نیست کارهاي روشـنفکران رو   و روضه و سخنرانسیما هم در کنار این همه مداحی 

  »هم پخش کنه. هر چند مخاطبش خاصه و کمه...

ها را به کربال بـردن و   که به دنبال فیض، دلنوگرایان دینی در مواجهه با واقعه عاشورا بیش از این

ارد کننـد و در پـی کسـب    ایجاد شور و هیجان باشند، به دنبال این هستند که کـربال را بـه اذهـان و   

آگاهی مذهبی و معرفت دینی هستند و به عنصر معرفت به عنوان پیش نیاز و پـیش شـرط اساسـی    

  دانند.  محبت اعتقاد دارند و محبت بدون معرفت را کور می

و نیـز  واقعه عاشورا و قیـام امـام حسـین(ع)    از سخنرانی، تفسیر نو، قرائت مجدد و خوانش دوباره 

هاي این جریان است و در واقعه عاشـورا،   از رئوس برنامه و... خوانیشعرسرایی،  مرثیهز ظریفی اعناصر 

اي  هر ساله به دنبال تفکر، تعقل، تأمل در این حادثه اسـت و ایـن واقعـه را بـه سـان خـوان و سـفره       

  اي معرفتی در حد توان و بضاعت خود بردارد.   خواهد لقمه داند که می می

من بنا به رشته دانشگاهیم و عالقه مطالعاتی خودم «س تاریخ در دانشگاه: ساله، مدر 36علیرضا، 

با مباحث نواندیشان دینی آشنا شدم. تا قبل از دانشگاه، مطلقاً مطالعه غیردرسی نداشـتم. مطالعـات   

روشنفکري من با خواندن آثار شریعتی شروع شد و هم هنوزم شاگرد شریعتی هستم. حسینه ارشـاد  

و مجالس سخنرانی مناسبتی روشـنفکران و پژوهشـگران نواندیشـی دینـی را دنبـال       و کانون توحید

کنم. حتـی کارهـاي مطالعـاتی     هاي سخنرانی این افراد را هم دنبال می کنم. بیشتر مقاالت و فایل می

پـس  "و  "تاریخ تحلیلی صدر اسالم "که دو کتاب کنم. ضمن این پژوهشگران گمنام را هم دنبال می

که امام حسین واسه شفاعت شـیعیان،  دکتر شهیدي هم واقعاً ارزشمنده. به نظرم این "سالاز پنجاه 

هـاي تشـیع    قیام کرده و شهید شده چندان مستند و منطقی نباشه. این افکار از مسیحیت وارد آموزه

شده. هرکسی مسئول اعمال خودشه. ... محبت بدون شناخت و معرفت، ارزش چندانی نداره. همه ما 
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نیازش شناخت و مطالعـه باشـد.... خـودم چنـد سـالی       ق ائمه اطهار هستیم ولی عشقی که پیشعاش

است که با تعدادي از فرهنگیان و دانشجویان ارشد و یکی دو نفر از همکاران دانشگاهی یک جلسات 

 البالغـه،  کنیم با موضوع تفسیر قـرآن و نهـج   نسبتاً منظمی در منزل خودم و دیگر دوستان برگزار می

هـاي، سـخنرانی، شـعرهاي     جدیـدعزاداري   هـاي  ، نقد فرم"آبادي کتاب شهید جاوید آقاي صالح"نقد 

آیینی و... توي برناممون بوده. یعنی یه جور حسینه ارشاد در اشل بسیار کوچکتر. ...خیلی از هیئـات  

کم کـنن و هرچـه مشـهورتر، اسـتقبال و تـرا      مذهبی به خاطر مداح و خطیب معروفی که دعوت مـی 

محـور   محور و مداح شه. البته حسن (حسینیه) ارشاد و توحید در اینه که واعظ جمعیت هم بیشتر می

  »نیست.

/ مداح اخـذ  واعظ دووجهیتفسیر خود از عاشورا را از ترکیب  گرایا، سنت خالفنوگرایان دینی بر 

از عصر مـداح   گرایان) (فرم دانند و نیز مانند جریان دوم کنند زیرا آن را سنتی و تهییج کننده می نمی

  دانند. و احساسات میت شورانگیزانه و چیره شدن هیجانااي،  روایتی اسطورهکنند زیرا آن را  اخذ نمی

هـاي مـدرن نواندیشـی دینـی از قبیـل       توان پایگاه هاي سوگواري این جریان را می اماکن و پایگاه

راد سرشناس این جریان و ...دانست و مراسم ها، منازل برخی اف حسینیه ارشاد، کانون توحید، دانشگاه

صـدا   مطلقاً دسترسی بـه دهد. مفسران امروزي این جریان  سوگواري را با کمترین سازوبرگ انجام می

  . دنندار ي رسمی و دولتی کشوروسیما

  توان گفت کـه نـوع رابطـه    همچنین با توجه با مباحث مطرح شده درباره انواع اقتدار و سلطه، می

  قانونی باشد.-بري در این سنخ سوگواري، از جنس اقتدار عقالنی  فرمان -هید فرمان

  هاي عاشورا سوگواري چهارگانه هاي تیپاي  )؛ بررسی مقایسه1جدول شماره(

تیپ یا گونه 

  عزاداري

  ها ویژگی

  گرایان سنت. 1
 شکل گریان. 2

  گرایان) (عوام
  نوگرایان دینی. 4  گرایان قومیت. 3

  غالب گفتمان
 -عت محور(شری

  گرا) سنت

 -(شریعت محور

  گرا) شکل

 -(شریعت محور

  محور) قوم

 -(شریعت محور

  نواندیش)

 استفاده ازمیزان 

برگ در  ساز و

  ها عزاداري

  ----   کم  خیلی زیاد  کم

  افزایش معرفت  ثواب  هیجانو شور   ثواب  هدف غالب

دسترسی به میزان 

صدا وسیماي 

  کشوررسمی 

  ---   کم  ---   خیلی زیاد

ها و محافل  کانون  حسینیه(سیار،   هیئت  مسجد  گاه اصلیپای
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تیپ یا گونه 

  عزاداري

  ها ویژگی

  گرایان سنت. 1
 شکل گریان. 2

  گرایان) (عوام
  نوگرایان دینی. 4  گرایان قومیت. 3

  روشنفکري  ثابت)

چهره اصلی 

  مناسک
  سخنران و پژوهشگر  واعظ/ مداح  مداح  واعظ و خطیب/ مداح

  تأمین منابع مالی
خیرین و بزرگان 

  مسجد

بانی مجلس و 

هاي  خرده کمک

  خود افراد

  خیرین قومی
حق عضویت، 

  هاي داوطلبانه کمک

، زیست جهان

  سپهر اندیشگی
  سنتی

التقاطی 

(سنتی/مدرن/ 

  مدرن) پست

  مدرن  سنتی

نوع اقتدار یا سلطه 

حاکم بر فضاي 

  سوگواري

  اقتدار سنتی  اقتدار کاریزماتیک  اقتدار سنتی
اقتدار عقالیی و 

  منطقی

  مکتوب  شفاهی  شفاهی  شفاهی  ادبیات غالب

  مخاطب اصلی

تقریباً از همه 

اقشارمذهبی (خاصه 

و  ساالن میان

  بزرگساالن)

  عمدتاً جوانان

ها و  عمدتاً گروه

هاي  فرهنگ خرده

  قومی

بخش اندکی از 

کردگان  تحصیل

  دانشگاهی و حوزوي

  

  آینده و احتماالت

چگونه است؟ بـه   تیپشود که وضعیت آینده این چهار  در این قسمت به این موضوع پرداخته می

هـا   شکلی خواهد یافت؟ در پاسخ به این پرسـش ها در این جریانات چه  ها و ریزش عبارت بهتر رویش

  را مطرح کرد: فرض چندتوان  می اتحدسی و تبه صورت احتماال

    گرایان سنت .1

هـا و   با بازتولید فرهنگ و مناسک عزاداري خود و به خـاطر برخـی توانمنـدي    تیپها: این  رویش

قـا و تـداوم و اسـتمرار خـود     نسل بعد، موجب برس و انتقال میراث فرهنگی خود بهامکانات در دست

) با بـاال رفـتن سـن و تجربـه و     یانگرا فرم(یان گرا شود و نیز ممکن است برخی افراد میان سال شکل

فروکش کردن هیجانات روحی دوره جوانی، به این جریان بپیوندند؛ هم چنین ممکن است برخـی از  

نـد بـا جریـان متبـوع خـود، بـه       لحاظ پراکنـدگی جغرافیـایی و عـدم انسـجام و پیو    گرایان به قومیت

  گرایان بپیوندند. سنت
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هـاي جـاري را نپسـندند و از ایـن      جوانتر در این جریـان روش  افرادها: ممکن است برخی  ریزش

جریـان  شور و هیجان و احساسات هستند بـه  کنندگان که حامی جریان ریزش کنند. گروهی از ریزش

است به خاطر مطالعات جدیـد و زیسـت در فضـاي     پیوندند و گروه اندکی نیز ممکن گرایان می شکل

  ، ریزش کنند و به جریان نوگرایان دینی بپیوندند.افراد نواندیش دینیمدرن و همنشینی با 

  

  گرایان شکل .2

رسد که نسل جوان امروز غالباً به ایـن جریـان    طور که گفته شد چنین به نظر میها: همان رویش

هاي سنی و روحی و روانی خاص این گروه سنی، ممکـن اسـت    ژگیلحاظ ویتعلق خاطر دارد و لذا به

هـاي جـاري را نپسـندند و بـه جریـان       گـرا روش  گـرا و قومیـت   هاي سنت جوانتر جریان افرادبرخی 

  گرا بپیوندند. شکل

ها: ممکن است برخی افراد میان سال این جریان بـا بـاال رفـتن سـن و تجربـه و فـروکش        ریزش

بپیوندند و نیـز گـروه   یان گرا ه جوانی، از این جریان ریزش کنند و به سنتکردن هیجانات روحی دور

اندکی از آنان ممکن است به خاطر  برخی مطالعات جدید و تنفس در فضاي مدرن و هم نشـینی بـا   

  محافل روشنفکري، به نوگرایان دینی بپیوندند.

  

  گرایان قومیت. 3

توانـد   خـود بـه نسـل بعـد، مـی      ریث فرهنگـی و قـومی  از طریق انتقال مفاهیم و موا تیپها: این  رویش

  کم است.   عضوگیري کند ها تیپکه بتواند از سایر موجب رویش و تقویت بیشتر خود شود؛ اما احتمال این

هـاي جـاري را نپسـندند و بـه      جـوانتر ایـن جریـان، روش   افـراد   ها: ممکن اسـت برخـی    ریزش

فراد این جریان به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و عـدم  بپیوندند؛ یا ممکن است برخی از ا یانگرا شکل

بپیوندنـد و یـا    هـا  گرایان، به آن انسجام و پیوند با جریان متبوع خود، و یا همنشینی با مجالس سنت

هـاي   گـروه که ممکن است به خاطر مطالعات جدید و زیستن در فضـاي مـدرن و همنشـینی بـا     این

  نی بپیوندند.روشنفکري، ریزش کنند و به نوگرایان دی

  

  نوگرایان دینی. 4

 اقشـار  تکیه بـر  گرایانه،  استفاده از زبان نخبه( هاي خاص خود به خاطر ویژگی تیپها: این  رویش

کـه رسـانه   تحصیل کرده، قرائت نوین از سنت، مواجهه عقالنی و معرفت اندیشانه با سنت، و...) و این

زایش اعضاي خود شده است. با این حـال، گسـترش   چندانی ندارد، کمتر از دیگر جریانات موفق به اف

، گسـترش فضـاي مجـازي و... برخـی     دانشگاهی و حـوزوي  افراد تحصیل کردهافزایش سطح سواد و 
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هاي اندکی از دیگـر   را براي این جریان فراهم ساخته است؛ یعنی گروه (ولو اندك) هاي رویش فرصت

 محافـل ر فضـاي مـدرن و همنشـینی بـا     جریانات ممکن است به خاطر مطالعات جدیـد و زیسـت د  

 نوگرایـان روشنفکري و حشر و نشر با محافل آنان، از جریـان متبـوع خـود ریـزش کـرده و بـه ایـن        

  بپیوندند.

که افرادي از هاي دیگر جریانات، احتمال این ها: بنا به مختصات خاص این جریان و ویژگی ریزش

هـاي ایـن    توان حدس زد که ریـزش  ولی می ستآن ریزش کنند و به سه جریان دیگر بپیوندند کم ا

  جریان به سکوالرها بپیوندند.

  

  بندي نهایی نتیجه گیري و جمع

هاي  و گونه ها تالش کردیم که سبکشناسی دین،  تحلیلی با نگاه جامعه -نوشتار توصیفیدر این 

نگـر   و دیـدي کـل  در نگـاه اولیـه   . شناسایی کنـیم هاي عاشورا را در ایران امروز  عزاداري سوگواري و

پژوهشـگر   شـود امـا مطالعـات میـدانی     ها و جریانات سوگواري دیـده نمـی   تفاوت چندانی بین سبک

هـاي   ی، تکنیک مصاحبه عمقی) و حضور فراوان در میدان تحقیـق و نیـز سـنجش   مشاهده مشارکت(

شـده،   غیرمزاحمی (همچون بررسی مطالب سایت هیئـات مـذهبی، تحلیـل محتـواي مقـاالت چـاپ      

که در دهد  نشان می ، تبلیغات محیطی هیئآت و دیگر فراوردهاي اجتماعی) شده ضبطهاي  انیسخنر

جـا مـا بـا    در ایـن  دستی و همگونی در برگزاري مناسک عاشـورا بـود.  توان شاهد یک ایران امروز نمی

توانستیم حـداقل  "سنخ آرمانی" وبري با عنایت به مفهومبر چشم و  "شناسی عینک جامعه"گذاشتن 

-صورتو در ایران امروز شناسایی  را سبک عزاداريو  از سوي کنشگران (سوگواران) نوع کنش هارچ

نامگـذاري   نوگرایان دینـی . 4گرایان و قومیت. 3گرایان، شکل. 2 گرایان، سنت. 1ها را  و آنم یبندي کن

  شود براي نمونه: اي دیده می بین این چهار تیپ تمایزات عمده .کردیم

گرا هستند، ادبیـات غالـب    محور/ سنت حیث گفتمانِ غالب داراي گفتمان شریعت گرایان از سنت 

هـا کـم    هـا و سـوگواري   ها از ساز و برگ در عزاداري ها ادبیات شفاهی است، میزان استفاده آن در آن

ها کسب ثواب است، دسترسی کامـل و فراوانـی بـه صـدا و سـیماي رسـمی        است، هدف غالب در آن

اسـت، مخاطبـان عمـده آنـان      "واعظ و خطیب/ مداح"اصلی مجالس آنان دوگانه کشور دارند، چهره 

جهـان و سـپهر    تقریباً از همه اقشار مذهبی خاصه میانساالن و بزرگسـاالن هسـتند، در یـک زیسـت    

کنند، نوع اقتدار و سلطه حاکم بر اداره و مکان سوگواري این جریـان از نـوع    اندیشگی سنتی سیر می

شـان اسـت و خیـرین و اُمنـا و بزرگـان      مساجد پایگاه اصـلی در برپـایی مناسـک    اقتدار سنتی است،

  هستند.کننده عمده منابع مالی این جریان  مسجد، تأمین
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گرا هستند، ادبیات غالـب در   محور/ فرم گرایان از حیث گفتمان غالب داراي گفتمانِ شریعت شکل

ها بسیار زیاد  ها و سوگواري و برگ در عزاداريها از ساز  ها ادبیات شفاهی است، میزان استفاده آن آن

ها شور و هیجان است، دسترسی به صدا و سیماي رسمی کشور ندارند ولـی   است، هدف غالب در آن

هاي اجتماعی بسیار فعـال هسـتند، چهـره اصـلی مجـالس آنـان مـداحان         در فضاي مجازي و شبکه

جهـان و سـپهر اندیشـگی     ، در یک زیسـت هستند، مخاطبان عمده آنان تقریباً همگی جوانان هستند

کننـد، نـوع اقتـدار و سـلطه حـاکم بـر اداره و مکـان         مدرن) سـیر مـی   التقاطی (سنتی/ مدرن/ پست

سوگواري این جریان از نوع اقتدار کاریزماتیک است، هیئت (ثابـت/ سـیار) پایگـاه اصـلی در برپـایی      

کننده عمده منـابع   کنشگران، تأمین هاي خود کمک مناسک این جریان است و بانیان مجلس و خرده

  هستند.مالی این جریان 

گـرا هسـتند، ادبیـات     محـور/ قومیـت   گرایان از حیث گفتمانِ غالب داراي گفتمان شریعت قومیت

هـا   ها و سـوگواري  ها از ساز و برگ در عزاداري ها ادبیات شفاهی است، میزان استفاده آن غالب  در آن

کسب ثواب است، دسترسی کمی بـه صـدا و سـیماي رسـمی کشـور      ها  کم است، هدف غالب در آن

هاي استانی)، چهره اصلی مجالس آنـان وعـاظ و مـداحان هسـتند، مخاطبـان       دارند (عمدتاً در شبکه

جهان و سـپهر اندیشـگی    هاي قومی هستند، در یک زیست فرهنگ ها و خرده عمده آنان اقشار و گروه

حاکم بر اداره و مکان سـوگواري ایـن جریـان از نـوع اقتـدار       کنند، نوع اقتدار و سلطه سنتی سیر می

کننـده   سنتی است، حسینیه پایگاه اصلی در برپایی مناسک این تیپ اسـت و خیـرین قـومی، تـأمین    

  هستند.عمده منابع مالی این جریان 

 گرا هستند، ادبیات غالب در محور/ نو نوگرایان دینی از حیث گفتمان غالب داراي گفتمان شریعت

کنند، هدف غالـب   ها استفاده نمی ها و سوگواري ها ادبیات مکتوب است، از ساز و برگ در عزاداري آن

ها افزایش معرفت است، مطلقاً به صدا و سیماي رسمی کشور دسترسی ندارنـد، چهـره اصـلی     در آن

کردگـان حـوزوي و    مجالس آنان سخنرانان هستند، مخاطبان عمـده آنـان بخـش انـدکی از تحصـیل     

کننـد، نـوع اقتـدار و     جهان و سپهر اندیشگی سنتی مدرن سیر مـی  انشگاهی هستند، در یک زیستد

هـا و   منطقـی اسـت، کـانون     -سلطه حاکم بر اداره و مکان سوگواري این جریان از نوع اقتدار عقالیی

هـاي داوطلبانـه،    محافل روشنفکري پایگاه اصلی در برپایی مناسکشان است و حق عضـویت و کمـک  

  هستند.کننده عمده منابع مالی این جریان  ینتأم

  

  منابع  

ترجمه باقر پرهام، چاپ دوازدهم، تهران:  ،شناسی مراحل اساسی اندیشه در جامعه ،)1396آرون، ریمون (

 انتشارات علمی و فرهنگی.
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فصـلنامه مطالعـات   ، »مـاکس وبـر و مناقشـه روشـی    « ،)1397آباد، صـابر (  اباذري، یوسف و جعفري کافی
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