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چکیده

این مقاله به دنبال بررسی نظام معنایی عزاداری در تشیع اثنی عشری بهعنوان یکی از بنمای ه ه ای مه
هویتی تشیع است که بر یادآوری ابعاد سوگوارانه (تراژیک) تاریخ سیاسی -اجتماعی آن مبتنی اس ت.
مناسکی که به طورصرف ،دارای بعد مذهبی نبوده ،بیش از کارکرده ای معن وی ف ردی ،ک ارویژه ه ای
جدی و مه اجتماعی و سیاسی دارد .پرسش این است که «چه نظام معنایی (فارغ از بعد معن وی آن)،
عزاداری ،را بهعنوان امری اجتماعی در تشیع ،تغذیه و بازتولیدمیکند و اینکه ای ن مناس ک ،ع ووهب ر
بعد معنوی فردی ،دارای چه کارکردهای سیاسی و اجتماعی است؟».
نویسنده به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها از منظر برساختگرایی اجتماعی است که به «شکل گیری
پدیده اجتماعی» نه به عنوان امری بدیهی که ذاتی جامعه باشد ،بلکه با توجه به نظام معنایی خ ا آن
و توجه به عواملی که بستر معنایی آن را شکلدادهاند ،توجه می کند .گردآوری دادهها بهصورت اسنادی
کتابخانهای است.
عزاداری در این نظام معنایی ،به طورصرف ،عادتواره ای م ذهبی نیس ت بلک ه کنش ی اس ت ب ا ای ن
ک ارویژهه ای اجتم اعی و سیاس ی :بازتولی د مب انی ه ویتی ،ب ازتعریف و پررن ک ردن تمایزه ا و
غیریتهای هویتی ،افزایش روحیه اعتراض ،بازتولید مفهوم امامت و امید (امید به ظه ور منتقم ی ک ه
منجی است) ،بهروزکردن و بازتولید مکرر مفهوم ظل و ظال در ادبیات سیاسی شیعه ،تأکید بر مب ارزه
رادیکالی به عنوان شکل نهایی اعتراض در الگوبرداری از امام مظل وم ،ش کل گی ری و تش دید روحی ه
شهادت و شهادتطلبی ،افزایش انسجام و همبستگی درونی ،ایجاد و ت داوم تهی یج و بس یج سیاس ی
(تحریک متناوب احساسات مذهبی و سیاسی) ،شکل گی ری و ت رویج ش کلی خ ا از دی نداری و
تقویت حافظه جمعی تشیع.
واژگان کلیدی :عزاداری ،نظام معنایی ،برساختگرایی اجتماعی ،هویت ،کنش سیاسی اجتماعی
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مقدمه
از دید دورکی  ،مذهب نظامی واحد و یکدست از عقاید و باوره ا ،ام ور مق د

و نامق د  1و

مناسک و آیینهاست که نهتنها بر فرد مسلط است بلکه قادر است توانایی و ظرفی ت او را افزایشده د
()Durkheim, 1964:94؛ از دید او ،م ذهب ،ام ری اجتم اعی 2اس ت و ریش ه ام ر اجتم اعی در ام ر
اجتماعی است؛ او ،این امر اجتماعی مه را (که آن را مه ترین امر اجتماعی غیرمادی مینامد) ،دارای
کارویژههای ه گرایانه و ایجابی بسیاری در عرصه تعاملها و حیات اجتماعی قلمدادمیکند؛ واقعیت ی
که در درون و متن موجود اجتم اعی زاده ش ده ،دارای آث ار گس ترده خ رد و ک الن اس ت (,1915:5
.)Durkheim
واقعیتها یا به تعبیر دورکی  ،امور اجتماعی و نیز کارویژهه ای آنه ا ،در درون بس تری برس اخته
میشوند که نهتنها موجد امور کالن اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی اس ت ،بلک ه ک نش ،هوی ت ،تفک ر،
تعاملهای زبانی و ...در سطوح خرد و کالن ،از آن نشأتمیگیرند؛ درک منشأ کنشها یا کارویژهه ای
نمادها ،نهادها و کنشها ،جز از طریق توجه به این بستر و نظام ،امکانپذیر نیست.
دراینراستا میتوانگفت که مناسک نیز ،بهعنوان بخش ی از ی ک ام ر اجتم اعی (م ذهب) ،ن هتنها
دارای ریشههای اجتماعی است بلکه کارویژههای متعدد اجتماعی و سیاسی نیز ب ر آن مترت ب اس ت؛
ازاینروست که میتوان برای عزاداری بهعنوان یکی از مه ترین مناسک در تش یع ،بس تر برس ازنده و
کارویژههایی سوای بعد معنوی و درونی آن در حیات فردی تشیع ،متصور شد.
از نظرگاه دورکی  ،مناسک دین ی و ع زاداری ،یک ی از مجراه ایی مه

اس ت ک ه جامع ه در آن

بازتولیدشده ،وجدان اخالقی و وجدان جمعی در فرد (نه بهعنوان یک ماهیت مس تقل ،بلک ه ب هعنوان
بخشی از یک جمع که هویت و معنای خود را از گروه کسبمیکند) تقویتمیشود .اف راد ،ط ی ای ن
فرایند با ه پیوند برقرارمیکنن د؛ ب ه ه

نزدی ک میش وند و ارتب ا و ص میمیت درون ی بیش تری

پیدامیکنند؛ درکل ،محتوای آگاهی جمعی افراد از طریق حضور در اینگونه مراس  ،برساخته شده ،ی ا
حتی دستخوش تغییر میشود .افراد ،طی این مناسک ،از حیات فردگرایانه روزم ره ،ب ا جه ان حی ات
جمعی ،وجدان جمعی و آگاهی جمعی ،پیوندی مجدد برقرارکرده ،موقعیت و وظیفهش ان را نس بتبه
........................................................................................................................
1 . sacred/profane
2 . social fact
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جامعه دینی که منبع هویتی و عملکردیشان است ،بازتولید و تقویتمیکنند (دورکی .)۵13 :13۸3 ،
عزاداری ،یکی از مه ترین آیینها و مناسک در تش یع اثنیعش ری اس ت ک ه ب ا تقوی ت عناص ر
بازنماییکننده هویت جمعی شیعی ،نقشی مه در بازتولید هویت و حافظه تاریخی تش یع ایفامیکن د؛
تاریخی که دارای مبانی سیاسی و درعینحال غ انگیز (تراژیک) است؛ ازاینرو ،مقال حاض ر ب هدنبال
پاسخگویی به این پرسشهاست که «عزاداری در کدام بعد از نظام و بستر معن ایی تش یع ریش هدارد و
چگونه قادر است بهعنوان یکی از مناسک مذهبی به ایفای کارویژههای سیاسی و اجتماعی بپردازد؟».
برای پاسخدادن به این پرسش ،ضروری است ابتدا بهگونهای اجمالی و کل ی ،ب ه برس اختگرایی
اجتماعی (بهعنوان رویکردی که زاوی ه نگ رش ای ن پ ژوهش را س امانمیدهد) نگاهیداشتهباش ی و
سپس به مصدر اصلی معنایی و هویتی تش یع (ک ه مفه وم امام ت اس ت و بس تر ت اریخی

معن ایی

شکلگیری آن را بهعنوان جریانی متفاوت از سایر فرقههای اسالمی برمیسازد) ،بپردازی  ،و پ سازآن،
کارکردها و ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی عزاداری را بررسیکنی .

برساختگرایی اجتماعی

1

برساختگرایی اجتماعی در حوزه جامعهشناسی شناخت قرارمیگیرد که مسئله اصلی آن ،شناخت
واقعیت است و درواقع ،تحلیل ساخت اجتماعی واقعیت .جامعهشناسی ش ناخت دربرگیرن ده بررس ی
مناسبات میان شناخت و جامعه یا پژوهش مناسبات بین آرمانها (بهمثابه نمون ههای فک ری ک ه ب رای
تشریح و تفسیر جهان ارائهشدند) و گروهها و جماعتهایی است که دارن دگان آن آرمانه ا (ای دهها)
هس تند (آش تیانی)43 :13۸3 ،؛ از ای ن دی دگاه ،واقعی ت ،س اخته و پرداخت ه جامع ه اس ت و ک ار
جامعهشناسی ،شناخت بررسی فرایندی است که این امر در آن رویمیدهد .ش ناخت واقعی ت ب دون
قضاوت درباره آن و بررسی چگونگی برساختهشدن آن در جامعه؛ بهعبارتی ،بررسی و شناخت رابط ه
میان اندیشه و زمینه اجتماعی که این اندیشه از آن سربرمیآورد و نیز تع ین عین ی ای ن اندیش ه و ب ه
تعبیر شلر« :کشف رابطه اندیشه و واقعیت ساختاری اندیشه» (برگر.)30 :137۵ ،
برساختگرایی ،با تأکید جدی بر مسئله معنا ،تالش ی پدیدارشناس انه ،عملگرایان ه ،نس بیتگرا و
البته انتقادی در نگرش و تحلیل پدیدهها و وقایع اجتماعی و سیاسی انجاممیدهد؛ از این دیدگاه ،باید
درخصو

راهها و روشهای درک ما از خودم ان و دنی ای اط راف ،موض عی انتق ادی داشتهباش ی ؛

........................................................................................................................
1. social constructionism
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درواقع لزوم اتخاذ نگاهی غیرجانبدارانه درباره محیط و جهان حسمیش ود .برس اختگرایی ب ه م ا
هشدارمیدهد که نسبتبه فرضهای پیشینی که درخصو

جهان و پدیده (ه ای اجتم اعی) داری ،

تردیدکنی (.)Burr Vivien1995:12
شاید اولین نکته درباره برساختگرایی ،این باشد که از ما میخواهد نس بتبه تم ام مفروضه ای
یقینی خود در نگاهکردن به پدیدههای اجتماعی تردیدکرده ،آنها را کناربگ ذاری ؛ ب هعبارتی ،تردی د در
روشهایی که جهان ،بهواسطه آنها ،خود را بر ما پدیدارمیسازد؛ این بدان معناست که دستهبندیهایی
که برای درک جهان انجامدادهای  ،ممکن است بهلزوم ،ب ا تقس ی بندی واقع ی ،منطب ق نباش ند؛ ب رای
نمونه ،فقط به این دلیل که ما فکرمیکنی موسیقی یا بهصورت کالسیک است یا بهص ورت پ ا ،،ب ه
این معنا نیست که باید فرض را بر این بگذاری که براسا
دستهبندی دوتایی صورتگیرد

ماهیت خودِ موسیقی است ک ه بای د ای ن

).(VanderVan, 2002 :16

ازاینرو یکی از فرضهای اصلی برساختگرایی اجتماعی ،ای ن اس ت ک ه چ ون ش یوههای فه
بهصورت تاریخی و فرهنگی ،نسبی و برساخته هستند و این مسئله باعث شده تا طی ق رون متم ادی،
بشر ،خود را همواره نسبتبه دیگرانی که فاقد این ش یوه فه

هس تند ،بیش تر ب ه منب ع و سرچش مه

حقیقت نزدیک بداند (و همین مسئله باعث تعریف «ما» و «دیگران» میشود) ،باید بهگونهای انتقادی و
متفاوت ،به پدیدههای اجتماعی نگریست و آنها را بهطورصرف ،بهمثابه امری طبیعی و ب دیهی ک ه در
جامعه جریان دارند ،نپذیرفت؛ از این دیدگاه ،هیچچیز اجتم اعی ،ب دیهی نیس ت و فه ه ا و حق ایق
نسبی و غیرقابلقضاوتاند (.)Lock Andy, 2000: 87
برساختگرایی ،ب هطورکامل ،ای ن دی دگاه را ک ه معرف ت م ا درک ی مس تقی از واقعی ت اس ت،
ردمیکند؛ بهجایآن ،قایل به این اصل است که ما خودم ان واقعی ت را (بهمثاب ه جامع ه ی ا فرهن

)

برمیسازی ؛ بنابراین باید نسبیت تاریخی و فرهنگی تمام اشکال معرفت را بپ ذیری ؛ در ای ن دی دگاه،
چیزی بهعنوان یک واقعیت عینی 1وجودندارد و تمام اشکال معرفت ،ناشی از (نوع) نگاه ب ه جه ان از
زوایای مختلف است؛ ازاینرو ،دیدگاه مضمونمحور (سوژهمحور) را نیز که بر نگرش مح

س وژه

به پدیده و واقعیت اجتماعی ،مبتنی است ،ردمیکند (.)Williams Jerry, 2009:79
درواقع ،تالش یک برساختگرا در[راستای] تأکید بر این اص ل مه

برس اختگرایانه اس ت ک ه

........................................................................................................................
1 . objective fact
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«برساختها (تعریفها 1،ایدهها 2،هنجاره ا3و باوره ا )4و معناه ا ،ب هنحوی اجتنابناپ ذیر از ش رایط
اجتماعی (دستهبندیها ۵،واقعیتها 6،اشکال7و ساختارهای
)87؛ ضمن اینکه این اصل مه

اجتماعی )۸جداییناپذیرندVivien Burr, ( .

را نبای د ازخ اطربرد ک ه مه ت ر از شناس ایی معن ا ،درک چگ ونگی

دره تنیدگی معانی و نوع ارتباطی است که با عمل جمعی پیدامیکنند.
در این مقال ،مفهوم محوری مورد بررسی ،عزاداری ،بهعنوان یک عمل جمع ی اس ت ک ه بخش ی
مه از حیات و واقعیت جمعی و عینی شیعیان را برمیسازد .تالش نویسنده بر این اس ت ت ا ف ارغ از
سوگیریهای ارزشی دینی و البته محیطی ،به ارائه رویکردی از عزاداری بپردازد که بر توجه به نظ ام
و بستر معنایی ،مبتنی است که این عمل جمعی را بهمثابه یک کنش و واقعیت اجتم اعی برمیس ازد و
ازطرفدیگر ،توجه به کنشها و معانی که مصدر برساخت آنها میتواند عزاداری باشد .در اول ین گ ام
برای توجه به نوع نظام و بستر معنایی عزاداری ،به مفهوم امامت و وجوه معناساز آن میپردازی .

امامت (دو وجه معنایی و توأمان عرفی ـ قدسی)
اصلیترین مفهوم معنا هویتساز در نظام معنایی تشیع ،مفهوم امامت اس ت؛ مفه ومی ک ه حت ی
بیش از نبوت ،در برساخت ارکان هویتی و کنشی (در ابعاد فردی و اجتماعی) نقشدارد.
امام ،بهطورصرف ،بازنماییکننده یک فرد ازلحاظ بیولوژیک نیست ،بلک ه ب یش از آن ،ی ک نظ ام
معنایی است؛ مسیر و راهکاری ویژه است برای رستگاری چندجانبه؛ برگزیده الهی است برای زعامت
و رهبری جامعه اسالمی (طباطبایی)۹۵ :137۸ ،؛ در خلقت ،متم ایز (ش یخ ص دو ،،مع انی االخب ار،
)123 :136۵؛ دارای عل الهی و معصوم و بص یر (مجلس ی )13۸0:12 ،اس ت؛ کالم ش حج ت ح ق
(کلین ی )230 :1376 ،و رفت ار ،گفت ار و حت ی س کوت (ش یخ مفی د ،ام الی )1364:320،و وف اتش

الهامبخش و مصدر کنش ف ردی ،اجتم اعی و سیاس ی تش یع اس ت .همانگونهک ه مرتض ی مطه ری
........................................................................................................................
1 . definitions
2 . ideas
3 . values
4 . beleifes
3. categories
4. facts
5. forms
8 . Social stractures
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میگوید« :در نگرشی کلی میتوانگفت که امامت ،دارای سه درجه است :اولی بر ریاست عامه ،مبتن ی
است که دربرگیرنده زعامت و رهبری جامعه اسالمی است؛ درج ه دوم ،ب ر توج ه ب ه ام ام ب هعنوان
مرجع دینی ،ناظر است که با زعامت سیاسی امام در پیوند است؛ این اصل بر بهرهمن دی ام ام از عل
لدنی و الهی ،مبتنی است که از خطا و اشتباه عاری بوده ،همین اصل بهعالوه تأکید بر عصمت ام ام (و
بریبودن او از هر خطای سهوی و عمدی) ،خط تمایز شیعه و سنی در بحث زعامت نظ ام اجتم اعی
موجود است؛ درجه سوم نیز بر امر والیت ،ناظر است که «درواقع ،اوج مفه وم امام ت اس ت» .ش یعه
اثنیعشری در رویکرد خود به مسئله امامت ،به وجود هر سه درجه برای ام ام ،قای ل اس ت :زعام ت
سیاسی ،مرجعیت دینی و والیت معنوی» (مطهری.)32 :13۸1 ،
ازاینرو میتوانگفت که تشیع ،حول محور کاریزمای ویژه امام شکلمیگیرد؛ بهویژه از آن جه ت

که این کاریزما دارای دو بعد توأمان عرفی و قدسی بهصورتی تفکیکناپ ذیر اس ت؛ عالم ه طباطب ایی
دراینخصو

میگوید:

«امام یعنی کسیکه از جانب حق سبحانه برای پیشروی صرا والیت اختیارش ده و زم ام ه دایت
معنوی را دردستگرفته ...درواقع در زیر لفافه زندگی اجتماعی که انسان با رعایت ن وامیس دین ی در
آن بهسرمیبرد ،واقعیتی زنده و حیاتی وجوددارد که نعمتهای اخروی و خوشبختیهای همیش گی از
آن سرچشمهگرفته و بهعبارتدیگر ،مظاهر وی هستند؛ این حقیقت و واقعیت است که به ن ام امام ت
نامیدهمیشود( »...مطهری.)۹۵ :13۸7 ،
اما این مفهوم که تجلی قدرت عرف ی و قدس ی اس ت ،دارای بع د متف اوت دیگ ری نی ز هس ت:
«مظلومیت»؛ این دو مفه وم (ق درت و مظلومی ت) در نگ رش و ادبی ات ش یعه ،چن ان دره تنی ده و
غیرقابلتفکیکاند که حتی تصور امام ،بدون تصدیق مظلومیت او امکانپذیر نیست اما ای ن ب ه معن ای
وجود رویکردی بهلزوم ،پارادوکسیکال و متناق

نیست.

درواقع ،عنصر و مفهوم مظلومیت ب رای ام ام ،مص در نظ ام معن ایی اس ت ک ه اس ا

هوی ت و

غیریتسازی تشیع و شکلگیری تمایزهای نگرشی ،عملکردی و معنایی آن با دیگر فرقههای اسالمی،
از آن آغاز میشود؛ نقطه آغاز این غیریتسازی ،تفاوت در ن وع نگ رش و اذع ان ب ه مفه وم رهب ری
سیاسی ،اجتماعی و دینی است که در اهل تسنن پس از پیامبر ،خلیف ه اس ت ،ب دون تأکی د ب ر ل زوم
عصمت ،منتخب الهیبودن ،بهرهمندی از عل لدنی الهی و. ...
مفهوم مظلومیت ،مفهومی سوگوارانه (تراژیک) ساده نیست بلکه بیش از آن ،بازنماییکننده حافظه
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تاریخی و جمعی تشیع است و تأکید بر آن ،نهتنها مبانی غیریتساز ه ویتی را پررن ترمیکن د بلک ه
انسجام جامعه شیعی حول محور آرمان نهایی تشیع (حکومت امام) را بهطورمکرر بازنماییمیکند؛ این
غیریتسازی ،دراصل ،تأکید بر دو اصل حق و باطل است؛ حقی که با حرمان همراه است و مظلومیت
و امری باطل که موجد این حرمان و مظلومیت بودهاست.
گذشته از آن ،مظلومیت برای تشیع ،بهطورصرف ،بیانگر حق ی غصبش ده و ظل ه ای متع دد در
طول حیات معصوم نیست ،بلکه عالوهبرآن ،بازنماییکننده نوعی خا

از وف ات اس ت ک ه مس تقی ،

دارای دالیل سیاسی است و درواقع قتل ،توسط نظام حکومتی موجود بودهاست؛ اینبار این مفه وم ب ا
قرارگرفتن در کنار مفهوم مظلومیت ،از حالت مرگی ساده و بیهدف (ب هعنوان سرنوش ت بیولوژی ک
انسان) خارجشده و قدسی ،هدفمند ،نیتمند و متعالی میشود و «شهادت» ناممیگیرد.
بایدبهخاطرداش ت ک ه تش یع ب ا پش تکردن ب ه جری ان اجتم اعی و سیاس ی موج ود و
بهرسمیتنشناختن آن و با رویکرد و صبغهای سیاسی ،ظهور اجتماعی پیداکرد؛ از این دیدگاه ،جری ان
غالب موجود با غصب حق حکومت از صاحب اص لی آن در حادث ه س قیفه ،جری ان رهب ری جامع ه
اسالمی را از مسیر اصلی خویش منحرفکردهاست؛ این نقطه آغ از حرم انی اس ت ک ه مظلومی ت را
برمیسازد؛ حرمانی که از غصب حق حکوم ت ام ام ،ناش ی اس ت؛ اق دامی ک ه موجودی ت ح ق را
بهچالشکشیدهاست.
اولین رویکرد به این اقدام ،اعتراضی اجتماعی است که برای اولینبار ،فاطمه زهرا ،دختر پیامبر ،ان

را صورتداد .مواجهه چهرهبهچهره با خانوادههای مهاجران و انصار و یادآوری حق علی ب ن ابیطال ب
برای زعامت جامعه اسالمی و نیز ایراد خطابه در مسجد ،نمودهای اجتماعی اعتراضی بود که از درون
متن جامعه اسالمی ،ضد جریان غالب آن صورتگرفت اما ای ن اعتراضه ای م دنی ،ب هرغ ت داوم،
تأثیرگذار نبود.
ناکارآمدشدن این عملک رد ،نقط ه آغ از زای ش رویک ردی ش د ک ه هوی ت و موج ودیتش را در
غیریتسازی با نظام سیاسی و اجتماعی موجود میدید و فاطمه ،اولین فرد در ت اریخ تش یع ب ود ک ه
مبنای این غیریتسازی را با اعتراضی که بهشدت دارای بنمای ههای اجتم اعی ب ود ،بن اکرد؛ اینب ار،
بهترین راهکار برای بیان این اعتراض و این غیریت که از اذعان به تفاوت میان سیره نبوی و عملک رد
جاری مسلمین نشانداشت ،در قالب «عزاداری در بیتاالحزان» صورتگرفت.
بیتاالحزان در تاریخ و هویت تشیع ،بهطورصرف ،بازنماییکننده مکانی جغرافیایی نیس ت ،بلک ه
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بیش از آن ،بیانگر برساخت هویتی متمایز است ک ه مبن ای اص لی آن را مفه وم مظلومی ت و حرم ان
درعین برحقبودن تشکیلمیدهد .بیتاالحزان بیش از یک مکان ،یک کنش معناساز است .در نظرگ اه
است که به اراده الهی ،بهطورکامل رض ایتدارند؛

تشیع« ،بیتاالحزان ،تجلی و منزلگاه ارواحی مقد

خانهای که ایجاد آن از فرایند خلقت ،پیشینیتر است و تا زمان روز جزا (قیامت) نیز باقیخواهدمان د؛
روزی ک ه تم ام رنجه ا و ان دوهها دیگ ر دوامنخواهندداش ت و کس انیکه ب ه خواس ت و اراده اهلل
رضایتداشتهاند ،به رحمت و بهشت جاودانی او واردخواهندش د» ()Ayoub,1979: 20؛ عالوهبراینه ا
بیتاالحزان ،بازنماییکننده شهادت ان دوهبار فاطم ه (ب ا توج ه ب ه دلی ل خ ا

وف ات اوس ت ک ه

بهطورکامل ،دالیل سیاسی دارد و از دید تش یع ،ش هادت تلقیمیش ود) و نی ز نارض ایتی ش دید او از
شرایط موجود و البته ،باور به امید است (.)Ayoub,1979:10
درواقع ،عملکرد فاطم ه زه را درب اره ع زاداری در بی تاالحزان ،پایهگ ذار یک ی از راهکاره ای
(استراتژیهای) عملکردی تشیع شد که بعدها با شهادت امام حسین (ع) و اقدامهای زینب ،پررن

تر

و جدیتر شد و بهمرور ،به راهکاری راهبردی (استراتژیک) برای تأکید بر این غیریتها ،بیان اعتراض
و مجرایی برای بازتولید هویت سیاسی اجتماعی تشیع تبدیلشد.
بنابراین آنچه اسا

این نظام و بستر هویتی و معنایی را برمیسازد ،مفهوم «امام معصوم و مظلوم»

است با کاریزمایی قدسی و عرفی .عزاداری برای رنج و حرمان او بهطورصرف ،عمل ی جمع ی ب رای
بازنمایاندن ابعاد سوگوارانه تاریخ تشیع نیس ت بلک ه عالوهب رآن ،خ ود ،مص در برس اخت هوی ت و
کنشهای متعدد سیاسی و اجتماعی میشود که عالوهبر کارویژه اعتراضی که بدان اشارهکردی  ،برخ ی
از آنها عبارتاند از:

1ـ ایجاد انسجام و همبستگی درونی
دورکی معتقد است ،مناسک دینی و عزاداری ،یکی از مجراهایی مه است که جامعه از طری ق آن
(و اصول هویتی دینی فرد و جماعت) بازتولید و وجدان اخالق ی و جمع ی در ف رد تقویتمیش ود؛
افراد ،طی این فرایند با ه پیوند برقرارکرده ،به ه نزدی ک میش وند و ارتب ا و ص میمیت درون ی
بیشتری پیدامیکنند؛ درکل ،محتوای آگاهی جمعی افراد از طریق حضور در اینگونه مراس  ،برس اخته
شده یا حتی دستخوش تغییر میشود؛ افراد ،طی این مناسک ،از حیات فردگرایان ه روزم ره ،ب ا جه ان
حیات جمعی ،وجدان جمعی و آگاهی جمعی ،پیوندی مج دد برقرارک رده ،موقعی ت و وظیفهش ان را
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نسبتبه جامعه دینی که منبع هویتی و عملکردیشان اس ت ،بازتولی د و تقویتمیکنن د (

Durkheim,

.)1915:312
درواقع در خ الل ای ن مناس ک (ع زاداری) اس ت ک ه ذهنی ت عب ادی ی ا بس تر معن ایی مؤمن ان
شکلمیگیرد؛ ازاینرو هرچه این مناسک ،عمومیتر و ازلحاظ دین ی مه ت ر باش د ،بیش تر ب ر مب انی
معنایی ،بینشی و عملکردی مؤمنان تأثیرگذاریدارد بهنحویک ه مه ت رین حادث ه ت اریخی ک ه موج د
عزاداری است ،بیشترین نقش را در بازتولید هویت اجتماعی و وج دان جمع ی و ب هتبع آن ،اف زایش
س رمایه اجتم اعی درون جماع ت ایفامیکن د؛ ای ن مرکزی ت منس کی در ش یعه ،ب ا حادث ه عاش ورا
گرهخوردهاس ت؛ حادث های ک ه بناب ه تعبی ر دورک ی « ،احساس ی ح ادتر از خویش تن» (

Durkheim,

 )1915:512به افراد میدهد چراکه از این دی دگاه ،ش یعیان ب ا ش رکتکردن در ای ن مراس  ،در ای ن
تقد  ،شریک میشوند و خویشتن دینیشان را که همان خویشتن اجتماعیش ان ه

هس ت ،هم راه

تجربهای دینی بهدستمیآورند .حیات دینی شیعی ،بهگونهای عمی ق و ش دید ب ا حی ات اجتم اعی و
فرهنگی آنها آمیختگیدارد .اجتماع شیعیان در محرم در قالبی دینی ،هویت اجتماعی و وجدان جمع ی
شیعه را تولید و بازتولیدمیکند؛ فولر دراینباره میگوید:
«امام حسین و حادثه تاریخی مربو به او بهعنوان بخشی مه از اعتقادها و تاریخ مذهبی شیعیان،
بهتدریج در میان آنها آنچنان گسترشیافته که او اصلیترین نماد احساس ات مق د

و ان دوه قدس ی

شیعیان شدهاست( ».فولر.)16 :1377 ،
درواقع ،وجود نوعی بستر معنایی قدسی ،باعث شدهاست که عزاداری برای شیعیان بهطورص رف،
یک تجربه دینی نباشد ،بلکه بیش از آن ،تجدید و تداوم حیات و هویت دینی باش د ک ه بهش دت ب ا
حیات فرهنگی و اجتماعی آنها مرتبط است و یکی از جدیترین آنها نمادهای دینی و قدسی هس تند.
دورکی بر این اعتقاد است که گسترش نمادها و تصاویر مذهبی در جامع ه ،س بب میش ود ک ه ای ن
تصاویر و نمادها در کانون مرکزی زندگی قراربگیرند و با این تصاویر و نمادها ،عواطف احسا ش ده
در آن غلیان جمعی احسا

اجتماعی ،طی مناسک عزاداری ،بهطوردائ  ،زنده و نگهداریشوند و ف رد

در پیوندی هرروزه ب ا آنه ا ،حت ی زمانیک ه مناس کی وجودن دارد ،آنه ا را در خویش تن تداومبده د
(دورکی .)302 :13۸3،
ضمن اینکه پایبندی گروهی از افراد یک جامعه به یک شیوه عمل جمعی ،مانن د برگ زاری آیین ی
مشخص و همگانی ،ناخواسته پیوندها و ارتباطات میان اعض ا را تقویتمیکن د و درنتیج ة ارتباط ات
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قوی میان اعضا ،همبستگی و انسجام اجتماعی ه تقویتمیشود و اسباب ثبات ،اس تمرار و پای داری
جامعه ،فراه میشود؛ بهخصو

زمانیکه عاملی مه (بهمثابه متغیری مستقل) ،نظی ر ب اور دین ی ب ه

انجام آن آیین جمعی ،معنابخش یده و اهتم ام ب ه آن را ب ا وع ده پ اداش (ث واب) جذابترکردهباش د
(توسلی.)۵۹ :13۸0 ،

۲ـ توان تهییج و بسیجگری (غلیان جمعی)
ضمن اینکه باید به این مسئله توجهداشت که واقعه عاشورا بازنماییکننده «نهای ت رن ج اجتم اعی
شیعه» است ،ازاینرو ،دائ در معرض بازتولید قرارمیگیرد و عمده ای ن بازتولی د و ی ادآوری نی ز ب ا
گریستن بر مصائب خانواده پیامبر ،همراه است؛ ضمن اینکه پدیده گریه در مجالس ع زای ش یعه ،ب ار
معنایی خاصی نیز دارد؛ گریستن در باور شرکتکنندگان ای ن مج الس ،نش انهای از برق راری ارتب ا
متقابل با یک منبع قدسی و فرابش ری (خ دا ی ا ام ام معص وم) اس ت و ب ه ای ن معن ا ،ن وعی ارزش
محسوبمیشود .با استفاده از اصول نظری که کولیتز درباره مقول ه احس ا

بیانکردهاس ت ،ب هخوبی

میتوان اتفاقی را تبیینکرد که در مجالس سوگواری شیعه رخمیدهد؛ طبق این اص ول ،احساس ات از
طریق تحریک و دستکاری ،قابلسرایتاند تاحدیکه از طریق آنها میتوان نوعی همبستگی و بس یج
بسیار قوی ایجادکرد .تمایل انسان به مشارکت در احسا

دیگ ران نی ز همبس تگی را تش دیدمیکند؛

ازدیگرسو ،تهییج متناوب و گاهبهگاه برای ادامهیافتن و پایداری هر احسا  ،مه است چراکه موج ب
میشود آن احسا  ،واقعی و معتبر بهنظربرسد؛ کولینز ،همچنین تصریحمیکند ،کسانیکه مقداری زیاد
انرژی احساسی کسبکنند ،قادر خواهندبود از طریق ادعاهای مالکیت و اقت دار ،تغییره ای س اختاری
در یک جامعه بهوجودآورند و اگر این افراد بتوانند انرژی احساسی دیگران را نیز هدایت و بسیجکنند،
همسویی آنها تقویتمیشود (رفیعپور 114 :13۸0 ،تا .)117
دکتر علی شریعتی دراینخصو

میگوید« :برنامه گریهکردن بهعنوان ی ک ک ار و ی ک وظیف ه و

یک وسیله برای رسیدن به هدفی و بهعنوان یک اصل و یک حک  ،چیز دیگری است و گریستن یعنی
تجلی طبیعی یک احسا  ،حالتی جبری و فطری از یک عشق ،یک رنج ،یک شو ،ی ا ی ک ان دوه...؛
گریهای که تعهد ،آگاهی و شناخت محبوب ی ا فهمی دن و حسک ردن ایم ان را بههمراهنداشتهباش د،
کاری است که فقط به درد شستشوی چش

از گ رد و غب ار میآی د  ...ام ا ت وده م ردم م ا عاش قانه

میگریند...؛ این تنها ملتی است که در زندگی نوع بشر روی خاک ،در غ خاندان محب وب خ ویش و
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عزای قهرمان آزادی و ایمان خویش ،در طول تاریخ ،همواره غمگین و عزادارماندهاست و پایمالکردن
فضیلت و محکومی ت حقیق ت و فاجع ه حکوم ت خیان ت و زور را ب هرغ گذش ت زم ان و غلب ه
همیشگی این نظام بر تاریخ و سرنوشتش فراموشنکردهاست» (شریعتی 20 : 13۸3 ،تا )24
ازاینرو میتوانگفت که برگزاری مکرر این مجالس ،تحریک متناوب احساسات جامعه ش یعی را
بهدنبالدارد؛ بر اثر این تکرار ،این روند بهتدریج تثبیت و نهادین ه میش ود و درنهای ت ب ه پای داری و
تعمیق احساسات دائ برانگیختهشده خواهدانجامید و نتیجه اینک ه ،مج الس ع زا ،از ص رف اجتم اع
معمول مؤمنان فراترمیرود و بهنوعی منبع احساسی قوی و گسترده تبدیلمیش ود .ب ا توج ه ب ه بع د
حماسی و مبارزاتی واقعه عاشورا ،روشن است که وجود چنین منبعی از احسا

متراک شده دین ی ت ا

چه اندازه میتواند برای نظام سیاسی مخالف تشیع ،خطرآفرین و بحرانس از باش د (مظ اهری13۸7 ،
.)274:
دکتر شریعتی با تأکید بر این خصلت مجالس عزاداری میگوید:
«بزرگترین آموزشدهنده و هدایتکننده انسان (انسانیکه صبردارد و جهاد میفهمد) ،یک ی رن ج
است و یکی دشمن؛ ازاینرو ،زیارت حسین ،بزرگترین جهاد میشود؛ زیارت ای ن خ اک اس ت ک ه
توده مردم را یاریمیرساند تا به انقالب حسین و به جه اد و مب ارزه او ض د ظل

و ب ه رس واکردن

دستگاه حاک بیندیشند» (شریعتی.)1۹2 :137۸ ،
۳ـ بازتعریف دگرهای هویتی
برخالف اهل تسنن که از همان ابتدا ،جریان اصلی قدرت اجرایی و سیاس ی را در جه ان اس الم
بهدستگرفتند ،شیعه همواره به حاشیه راندهشده و فاقد قدرت مرکزی و تعیینکننده بودهاس ت و ای ن
در حالی است که بیش از اهل تسنن ،دارای شائبههای سیاس ی و اجتم اعی اس ت؛ ازای نرو ،مف اهی
هویتی آن ،بهش دت در تعری ف و مرزبن دی دیگ ری (ک ه اکثری ت را نی ز دربرمیگرف ت) ،متمرک ز
بودهاست؛ درواقع مبنای کنش تشیع ،در بازنمایی مکرر رنجی است که دیگری موج د آن شدهاس ت و
این دیگری ،بهلزوم دربرگیرنده نگاهی برونمتنی نیست ،بلکه ناظر به برساختی دیگر در درون م تن و
بستر اجتماعی موجود بودهاست؛ دراینمیان ،برگزاری آیین عزاداری در مجامع عمومی و با نظ زمانی
خا

 ،نماد و مشخصه اجتماعی است که فقط شیعه آن را نمایندگیمیکند و از آن میت وان ب هعنوان

مشخصه آیینی نامبرد که بازنماییکننده نوعی خا

گرایی است؛ خا
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بر اندیشه نجات برای برگزیدگان ،مبتنی است؛ برگزیدگانی که دربرگیرنده امامان و پیروان آنها هستند.
از دید داکاک 1،اسالمشنا

آمریکایی ،اذعان به والیت در نگرش شیعه با اذعان به برائ ت ،هم راه

بودهاست که خود باعث اتخاذ نوعی «رویک رد س یاه و س فید» میش ود؛ ض من اینک ه ای ن رویک رد
دربرگیرنده نگاهی درونمتنی در درون جامعه اسالمی است؛ یعنی برائتجستن در درون خود جامع ه
اسالمی یا درخصو
درهمینخصو

دشمنان خارج از متن جامعه اسالمی (.)2007: 32 ،Dakake
 ،بروگش 2بر این اعتقاد است که عزاداری (بهخصو

ع زاداری مح رم و خ ود

امام حسین) ،مرکز کیهانشناسی مردم شیعه را تشکیلمیدهد؛ ضمن اینکه مبنایی برای ایجاد تمایز آنها
از «دیگری» است« :زندگی سرشار از رنج مردم و چهرههای چ ین و چروکخ ورده آنه ا ک ه از رن ج
زندگیشان حکایتدارد ،هماهنگی و همدلی عمیقی را میان زندگی آنها و رنج بازنماییشده در مراس
عزاداری فراه میکند .هویت اجتماعی و مذهبی و تمایز از دیگری و حتی تقابل با آنها ک ه مه ت رین
مصدا ،آن ،اهل تسنن هستند ،به شدیدترین حالت در این ایام دیدهمیشود( »...بروگش.) 7۵ :1374 ،
ضمن اینکه باید به این مسئله نیز اشارهکرد که عزاداری و نیز زیارت (از راه دور یا نزدیک) ،نوعی
احیای رابطه است با امام از طریق بازتولید دو مفهوم متناق

عشق و نفرت؛ عالق ه و عش ق ب ه ام ام

مظلوم و نفرت از دشمنانی که موجد مظلومی ت او (آنه ا) و ت داوم آن ش دند؛ ای ن فراین د تاب دانجا
پیشمیرود که میتواند به شکلگیری رادیکالترین کنشهای فردی و جمعی در رویکرد و استقبال از
مرگ در راه هدف آرمانی منجرشود؛ ادوارد براون دراینباره تصریحمیکند« :گروه شیعه یا ط رفداران
علی به اندازه کافی هیجان و ازخودگذشتگی نداشتند اما پس از رخداد عاش ورا ،ک ار ،دگرگ ون ش د.
زمین کربال به خون فرزند پیامبر آغشته بود؛ یادآوری عطش سخت وی و پیکرهای نزدیکانش ک ه در
اطراف او روی زمین ریختهبودند ،کافی بود که عواطف سستترین مردم را بههیجانآورد و روحها را
غمگینسازد ،آنچنانکه نسبتبه رنج و خطر ،حتی مرگ در مقاب ل دش منی ک ه موج د ای ن رویک رد
بودهاست ،بهطورکامل بیاعتنا شوند» (مریجی.)31۹ :13۸2 ،

۴ـ قدسیشدن و سیّالیت زمانی
از طریق سنت عزاداری ،شیعیان ،تاریخ معنوی خود را بازتولیدکرده ،ارتبا هویتی خ ود را ب ا آن
........................................................................................................................
1 . Dakake
2 . Heinrich Brvgsh
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تحکی میکنند؛ درواقع از طریق اذعان بر یک حادثه مه در گذشته اس ت ک ه «ح ال» ب رای جماع ت
دینی به گذشته تسری و ارتبا یافته ،حتی دامنه گستره آن به آینده نیز امتدادمییابد؛ بنابراین تاریخ ،در
این تلقی ،بهطورصرف ،دربرگیرنده یکسری حوادث اتفاقی بدون دلیل و جهت نیست بلکه از طری ق
یادآوری این وقایع مه است که زمان حال با گذشته تاریخی جماعت ،معن ا و هویتمییاب د و ب ا آن
یگانه میشود و به سمت تحقق هدفی خا

 ،کانالیزه میشود؛

درواقع ،با عزاداری و یاد اندوه قدسی امامان است که میان حال و حادث ه ت اریخی ،پ ل ه ویتی و
معنایی برقرار شده ،این باعث میش ود ،کلی ت حادث ه (ک ه قدس ی شدهاس ت) در فض ای معن ایی و
فرهنگی ،سیال و جاری شود و خص لتی بیزم ان و بیمک ان پیداکن د ()Ayoub:148؛ چراک ه از ای ن
دیدگاه ،اندوه و رنج امام (بهخصو
محدود به زمان و مکانی خا

امام حسین)« ،رنجی هدفمند و رهاییبخش» است که مختص و

نیست و ازاینروف بهطورصرف ،رنج از شرایط و موقعی ت زم انی و

مکانی خاصی نیست؛ درواقع «رنج از » ...نیست بلکه بیش از آن «رنج برای » ...است؛ رنج برای تحقق
و دستیابی به هدفی عالی و انسانی؛ این رنج که رنجی جامع است ،بهزع شیعه ،رن ج خان دان پی امبر
برای تحقق رستگاری دیگران است و یادآوری و زندهنگهداشتن این رنج میتواند دارای آثار اجتماعی
زیادی باشد؛ منظور از این یادآوری ،ه شناختی است و ه ذهنی چراکه یاد ،فقط مسئلهای ش ناختی
ناشی از تصور ،بازگویی یا تجدید خاطره صرف نیست بلکه دربرگیرنده همدلی نیز هس ت و از ای ن
طریق میتوان میان عزاداری و انسجام اجتماعی ،ارتبا برقرارکرد» (.)2010:8،Babaei
درواقع آنچه برای شیعه ،حائز اهمیت است ،تاریخ قدسی است ک ه بهطورص رف ،ب ر ی ک زم ان
تقویمی خا

 ،مبتنی نیست بلکه بیش از آن ،دربرگیرنده «معنای قدسیش ده» اس ت ک ه ب ه زم ان و

فضای بینشی و عملکردی شیعه ،جهتی قدسی میدهد و به تاریخی رمز و رازگونه تبدیلمیشود که بر
زمانی خا

 ،مبتنی نیست و به سمت زمان ابدی در جری ان اس ت (ج اودانگی ح وادثی تعیینکنن ده

مانند عاشورا ،فارغ از بعد صرف تقویمی آن که موجد معنابخشی این حادثه میشود).
درواقع ،زمانیکه تاریخ ،قدسی میشود ،دیگر بهلزوم ،زمانمند نیست و میتواند معنا و وجه قدسی
خود را به تمام زمانهایی که براسا

حادثه مبدأ ،قدسی و هدفمند شدهاند ،ببخش د؛ ازای نرو «زم ان

اثیری ،به زمان عصری تبدیلمیشود» (حجاری ان)261 :1372 ،؛ درس ت ،مانن د حادث ه مصلوبش دن
مسیح برای نجات و رهایی بشر که با غیرزمانمندشدن ،قابلی تدارد ،ب ه ت اریخ مس یحیت و عملک رد
مسیحیان در ادوار مختلف تاریخ معناببخشد؛ ازاینروست که در نگرش شیعه ،نظ ام و بس تر معن ایی،
73

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،5شماره  ،1بهار و تابستان (1396پیاپی )10

برساخته میشود که «کل یوم عاشورا ،کل ارض کربال» در آن ،مستقی به غیرزمانمن دی حادث ه اص لی
(حادثه قدسیشده کربال) و نیز س یال و ج اریبودن معنابخش ی آن در ک ل ت اریخ ش یعه اش ارهدارد؛
ازاینروست که الگوبرداری از رویکردهای امام حسین در جهت اتخاذ راهکارهای سیاسی و اجتماعی
(بهخصو

در فضاهای انقالبی و رادیکال) ،بسیار م ورد توج ه ش یعه بودهاس ت و ب ه هم ین دلی ل

بهشدت بر لزوم زندهنگهداشتهشدن رویداد ک ربال ،ب هعنوان حادث های فرات ر از ی ک ت راژدی ص رف
تاریخی ،بلکه بهعنوان رویدادی سیاسی تأکیدمیشود.

 ۵ـ همپوشانی عینی مضامین (سوژههای) ظالم و مظلوم در حیات جاری
اجتماعی
عالوهبراینکه اذعان به خصلت قدسیبودن و نیز بیزمانی و بیمکانش دنِ ای ن رن ج (ک ه قابلی ت
تأسی و الگوبرداری از آن را ایجادمیکند) ،ب ه ه پوش انی ذهن ی و ایج اد تقارنه ای معرفت ی می ان
شخصیتهای ظال و مظلوم (بهخصو

در حادثه کربال) در ادوار مختلف تاریخی ش یعه میانجام د

که خود به برانگیختن حس نفرت ،خش و میل به انتقام از مضمونی منجرمیشود که مورد ه پوش انی
مفهومی شیعه قرارگرفتهاست؛ ب رای نمون ه در بره ههای مختل ف ت اریخی ،در متنه ای مرب و ب ه
عزاداری و برانگیختن شورِ حماسیِ شیعیان ،با مفاهیمی چون :یزید زمان ،معاویه زمان ،شمر زم ان ی ا
حسین و علی زمانه و  ...مواجه میشوی که بازنماییکننده بیزمانشدن حادثه کربال و تلقی اینهمانی
و ه پوشانی چهرههای مختلف آن با مضامین اجتماعی و سیاسی موجود برای بازنمایی خش

و می ل

به انتقام از آنهاست؛ رویکردی که بهمرور ،سیاسیترش دن جری ان ع زاداری در دورهه ای ت اریخی را
موجب میشود که مبارزه و مقابله با جریان سیاسی حاک  ،با بهرهگیری از ادبی ات م ذهبی
صورتمیگیرد و برای عامه مردم قابلدرک بوده ،درواقع ،نقطه حسا

سیاس ی

انگیزش روانی آنها ضد نظ ام

موجود است .تأکید محوری در تمام ای ن ه پوش انیها ،ب ر مفه وم مظلومی ت و تک رار آن در بس تر
تاریخی متفاوت اما از همان جنس و نیز بهرهگیری از حادث ه عاش ورا و رفت ار ام ام حس ین ب هعنوان
الگوی کنش اجتماعی بودهاست.

این بهطوردقیق ،همان رویکردی است که محمدرضا پهلوی ،شاه مخلوع ایران ،در کتاب پاسخ بـه
تاریخ خود در قسمت «تاکتیکهای عزاداری» به آن اشارهکردهاست و با اذعان به تأثیرگ ذاری ف راوان
این فنون و راهکارها (تاکتیکها) در شکلگیری ،گسترش و تعمیق روند انقالب اسالمی ،با خش  ،آن
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را «بهرهداری بیشرمانه از مرگ کسی برای اهداف سیاسی» تعبیرمیکند (پهلوی.)331 : 13۸۵ ،
شریعتی درخصو

ضرورت اینگونه بازنماییها و ه پوشانیها میگوید:

«عزاداری نه یک روز ،نه ده روز ،نه یک ماه ،نه دو ماه ،بلکه در تمام سال ،برای چه؟ ب رای اینک ه
ملتی که در شهادت زندگیمیکند ،باید عزادار باشد و در مجلس عزای خویش ،ش هادت را بازگوکن د
و با یادآوردن از شهیدانش ،شهیدانی تازه بسازد .مجلس عزا ترتیبمیدهد تا شهادت را به نسل آین ده
و نسلهای آینده منتقلکند و به این دلیل است که دستگاههای حکومتی با تمامی قدرتشان میکوش ند
تا از برگزاری این مجالس جلوگیریکنند...؛ مجالسی که دربرگیرنده ذکر است؛ ذکر ظلم ی ک ه ش ده؛
ذکر ...بزرگترین جنایتی که همواره در حق مردم ،تودههای محروم میشدهاست...؛ بنابراین ب ر هرچ ه
میکنی و از هرچه میگویی باید به کربال گریزبزنی .ب ر هرچ ه میکن ی و ب ر هرچ ه میگ ویی ،بای د
امضای کربال باشد تا سندیتداشتهباشد...؛ محمدی را قبولدارم که رسالتش در عاشورا تجلیمییاب د.
نبوتی را میپذیرم که پیامش را در عاشورا کمالمیبخشد .ق رآن  ،قرآن ی اس ت ک ه ب ه ک ربال وص ل
میشود...؛ من ،بی حسین هیچکسی را و هیچچیزی را نمیپذیرم» (شریعتی13۸4،الف .)217 :

 ۶ـ شهادتطلبی
یک ی از آث ار ج دی غلی ان جمع ی ک ه در آن بناب ه تعبی ر دورک ی  ،ش ور و احس ا
بهاوجمیرسد ،امکان کانالیزهشدن یا به تعبیر جامعهشناختی آن ،جامعهپذیرشدن افراد ،براس ا
رویکردهایی است که اسا

درون ی
مب انی

غلیان جمعی برمبنای آن شکلمیگیرد .افراد مانند مولکولهای آب که در

ح ال گرمادی دن ،گرم ا و حرک ت را ب ه یک دیگر منتقلمیکنن د ،ش ور و خ روش را ب ه یک دیگر
انتقالمیدهند؛ این شور و هیجان ،نهتنها برای ایجاد بسیج تودهها ،بسیار قدرتدارد ،بلکه توانی باال در
تهییج احساسات یا حتی برساخت نگرشی خا

در افراد نیز دارد.

در جریان غلیان جمعی که یکی از کارویژههای مناسک جمعی است ،مفاهیمی که مناسک برمبنای
آنها شکلمیگیرند ،پررن تر ،پرخروشتر و تأثیرگذارتر میشوند .مفاهی  ،دارای بار قدسی و ماورایی
میشوند و افراد ،احساسی عمیق برای مواظبت از گروه و نیز ایمان و نگرش جمعی گروه پیدامیکنند؛
این وضعیت ،از مفاهی عرفی مانند ناسیونالیس و احسا

غلیانی که ایجادمیکند تا مفاهی دین ی ک ه

بازنماییکننده شور دینی است ،صاد ،است.
ازآنجاکه نوع وفات امام ،از جنس شهادت (مرگی داوطلبانه ،هدفمند و توأم ب ا رن ج بس یار در راه
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خدا) است ،یکی از کارویژههای مناسک عزاداری بهعنوان آیینی که به بازتولید حافظ ه جمع ی تش یع
میپردازد ،برساخت و بازتولید احسا

ازخودگذشتگی برای تداوم مسیر حق در مبارزه با باطل است؛

درواقع ،تأکید اصلی بر الگوبرداری از روش زندگی و حتی ش هادت امام ان ب هعنوان الگوه ای کام ل
بشری است و راه رسیدن به رستگاری در هر دو جهان نی ز ،بهطورص رف ،از مج رای ای ن تبعی ت و
الگوبرداری و پیروی صورتمیگیرد؛ ازاینرو ،نهتنها منش زندگی ،بلکه حتی نحوه مرگ (مرگ ی ک ه
فق ط مخ تص برگزی دگان اله ی اس ت) نی ز الگوبرداریمیش ود؛ تأکی د ب ر ش هادتطلبی یک ی از
کارویژههایی است که در این اثنا بهصورت مداوم بازتولیدمیشود.
اصطالح «شهید مظلوم» ،دربرگیرنده بار معنایی است که بر ش هادت بس یار رنجب ار ام ام معص وم
مبتنی است؛ شهادتی که امام برای تحقق سعادت و رستگاری امت اس الم ب ه آن تنمیده د .در هم ه
ائمه معصوم ،عنصر مظلومیت ،بهطورعمده بر نحوه زندگی امام تمرک زدارد ک ه ب ا حرم ان و ش رایط
نامطلوب فردی و اجتماعی ،آمیخته بودهاست و درنهایت ،ن وع ش هادت ام ام ک ه ظالمان ه ،رنجب ار و
غریبانه است .تقصیر اصلی شهادت او نیز متوجه یک نظام (سیست ) اس ت ن ه فق ط ی ک ف رد ،نظ ام
سیاسی که با غصب حق امام ،او را در معرض تجربه رنجهای فیزیکی نیز قراردادهاست.
اما امام حسین ،تنها مورد در تاریخ تشیع است که نوع شهادتش ،به دلیل اینکه با رنجهای فیزیک ی
بسیار زیادی همراه بودهاست ،در عزاداریها موجب شکلگیری غلیانی میش ود ک ه اول ین نتیج هاش
میتواند تقویت روحیه شهادتطلبی و تهی یج سیاس ی باش د؛ ن وع ش هادت ایش ان ،ب ه اوج ت راژدی
مظلومیتی تبدیلشدهاست که درواقع ،بازخورد عملکرد سیاسی و اجتماعی جامعه اسالمی بودهاس ت و
ازهمینرو آنچه نکوهشمیشود ،همین بازخورد و عملکرد سیاسی است و همانگونهکه اش ارهکردی ،
موجد غیریتسازی و تقویت اصل تولی و تبری میشود.
امام حسین ،درواقع قربانی مقد
مقد

تشیع در مسیر رستگاری امت اسالم است؛ این قربانی ،قهرمانی

است که نهتنها عملکرد فردی و اجتماعیاش ،بلکه نح وه ش هادتش نی ز نش اندهنده مس یر و

مجرای تردیدناپذیر رستگاری است .دلیل قاطعیت در اذعان به این معنای قدرتمند کنش ،تأکید بر این
است که شهادت امام حسین ،حک نهایی خداوند بود برای تعیین و جداسازی قطعی مرز میان ح ق و
باطل و نیز مشخصکردن نهایی طرح الهی ،نهتنها برای مردم زمان خودش ک ه ب رای تم ام زمانه ا و
حتی زندگی پس از مرگ« :حک قطعی من برای حسین و آنهایی ک ه هم راه ب ا او بهشهادترس یدند،
صادرشدهاست ،به خاطر شهادت حسین ،حجت من ب ر تم ام س اکنان زم ین تم ام شدهاس ت» (اب ن
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قولویه.)333: 13۵6،
دراینمیان ،یکی از اصلیترین کنشهای گفتاری که این نظام معنایی خا

را بازنماییمیکند ،این

شعار معروف است« :خون بر شمشیر پیروز است» چراکه از این دیدگاه« :شهادت نهتنها باطن و درون
فرد را به تحول و تغیی ری بنی ادین دچارمیگردان د و او را بهس وی معنوی ت س و،میدهد ،بلک ه در
ارزشها ،هنجارها و باورهای اجتماعی نیز تحولی شگرف و عمی ق ایجادمیکن د؛ ازای نرو ،ش هادت
عالوهبر ذهنیات ،در عینیات نیز تغییر ایجادمیکند که دراینخصو

 ،بر رویکردهایی ازقبیل توجه ب ه

ارزشها یا باورهای مذهبی ،مشارکت جمعی در جهاد با ب اور اجتم اعی س عادت و رس تگاری ،رواج
فرهن

پایداری و مقاومت ،عدم هرا

و وحشت از دشمن و عدم تر

از مرگ ،آم ادگی اجتم اعی

برای ایثار و فداکاری ،عنایت جمعی به سازندگی انسان و بالندگی اجتماع و جوانمردی ب هعنوان آث ار
شهادتطلبی تأکیدمیشود» (دهشیری)116 :13۸0 ،
میتوانگفت که یکی از اصلیترین تأثیرهای فرهن

ش هادتطلبی ،ب ر س اخت مفه وم من افع و

قدرت و نیز تأکید جدی بر قطببندی خود دیگری در این نظام معنایی کنشی است که ب ه ک نش
رادیکال در تقابل با دیگری یا تالش در جهت حذف جدی آن منجرمیش ود؛ درواق ع ش هادتطلبی،
موجب تحول در محیط ادراکی شناختی و نیز تغییر در محیط عینی و عملیاتی میشود ،بهگونهایک ه
این دو محیط با یکدیگر سازگاری و انطبا ،پیدامیکنند (آقاحسینی.)۹۸ :13۹1 ،
دراینخصو

آیتاهلل جوادی آملی میگوید:

«سر اینکه سفارشکردهاند ،هر روز زیارت عاشورا بخوانید و نسبتبه اهل بیت تولیداشته ،بر آنان
صلوات بفرستید و از دشمنان تبریبجویید ،برای آن است که طرز فک ر معان دان ایش ان منف ور ش ود
وگرنه ه اکنون ،سخن از معاویه و یزید نیست تا آنها را لعنتکنی  .االن س خن از فک ر و راه یزی د و
یزیدیان عصر است....؛ اکنون ه  ،راه ساالر شهیدان زنده است و ه مرام و مسلک اموی و مروان ی و
عباسی وجوددارد .اینکه سفارش فراوان به اشکریختن و عزاداریکردن داشتهاند ،برای این اس ت ک ه
اشک بر شهید ،اشتیا ،به ش هادت را ب ههمراهدارد؛ خ وی حماس ه را در انس ان زندهمیکن د و طع
شهادت را در جان او گوارامیسازد» (جوادی آملی.) ۵4:13۹1،

نتیجهگیری
با اتخ اذ رویک ردی برس اختگرایانه ،نمیت وان و نبای د ام ور و پدی دههای اجتم اعی را بهس ان
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عادتوارههایی نهادینهشده تقلیلداد؛ اتخاذ ای ن رویک رد ،موج ب بدیهیانگاش تن واقعیته ا و ام ور
اجتماعی به دلیل فراوانی تکرارپذیری آنها در بستر تعاملهای اجتماعی و فرهنگی میشود و نخس تین
آسیب این نوع تلقی ،دورماندن پدیده از واکاوی عاری از قضاوتها و پیشداوریهای محیطی است.
عزاداری یا اندوه قدسی تشیع نیز ،امری اجتماعی است ب ا بس تر معن ایی خ ا

و کارویژهه ایی

اثربخش در حیات جاری سیاسی و اجتماعی جامعه شیعی که هرچند مصدر رس می و ت اریخی آن از
زم ان آل بوی ه (مع ز الدول ه دیلم ی 3۵2 ،ه )،.ب وده و فرازونش یبهای ت اریخی متع ددی را
پشتسرگذاشتهاست ،این فرازوفرودها ،مانع از بازتولید مکرر این واقعه اجتماعی و سیاسی در حی ات
جمعی تشیع نشدهاست.
این اندوه قدسی هدفمند و نیتمند ،با تمام نمادهای معنوی اش دارای نموده ای ج دی سیاس ی و
اجتماعی است که بر بستر معنایی ،مبتنی است که مصدر هویتبخش آن ،امام و امامت است .زع امتی
عرفی قدسی با کارویژههای چندسویه اینجهانی و آنجهانی؛ درواقع میتوانگفت که عزاداری ،یکی
از مه ترین کنشهای اجتماعی تشیع است که جامعه ش یعی از طری ق آن ب ه بازتولی د مک رر هوی ت
جمعی و تقویت وجدان و آگاهی جمعی خویش میپردازد .ازاس ا  ،تش یع را نمیت وان در بس تری
فارغ از معنای سیاسی شناساییکرد .حتی زمانیکه مفهوم مظلومی ت ،همنش ین مفه وم قدرتمن د ام ام
معصوم میشود ،کارویژهها و تأکیدهای سیاسی این همنشینی و ترادف ،بیش از کارویژههای معن وی و
عرفانی آن است که یکی از منابع بازتولید مکرر آن در حافظه و وجدان جمعی تشیع ،از طریق مناسک
عزاداری است.
مناس کی ک ه میت وان ج دیترین ک ارکرد آن را برس اخت غیریتس ازی ه ویتی و کنشه ا و
کارویژههایی دانست که از مجرای همین غیریتسازی ،برساخته میشوند؛ کارویژههایی چون :بازتولید
مفهوم امامت و امید (امید به ظهور منتقمی که منجی است) ،بهروزکردن و بازتولید مکرر مفهوم ظل و
ظال در ادبیات سیاسی شیعه ،بازتولید مبانی هویتی ،بازتعریف و پررن کردن تمایزه ا و غیریته ای
هویتی ،افزایش روحیه اعتراض ،افزایش انسجام و همبستگی درونی ،ایج اد و ت داوم تهی یج و بس یج
سیاسی (تحری ک متن اوب احساس ات م ذهبی و سیاس ی) ،ش کلگیری و ت رویج ش کلی خ ا

از

دینداری ،تقویت حافظه جمعی تشیع ،تأکید بر مبارزه رادیک الی ب هعنوان ش کل نه ایی اعت راض در
الگوبرداری از امام مظلوم ،شکلگیری و تشدید روحیه شهادت و شهادتطلبی.
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