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 یاجتماع ـی اسیس یکارکردها و ییمعنا نظام

  عیتش در یعزادار

 11/80/1315تاریخ دریافت:                                                                                 * 1جان خشک زهرا
  82/11/1315  :پذیرشتاریخ                                                                               2ینهم یمسلم وسفی
   

 چکیده
 مه    یه ا  هی  ما بن ازی کی عنوان به یعشر اثنی عیتش در یعزادار ییمعنا نظام یبررس دنبال به مقاله نیا

. اس ت ی مبتن آن یاجتماع -یاسیس خیتار (کیتراژسوگوارانه ) ابعادی ادآوری بر  که است عیتشی تیهو
 یه ا  ژهیک ارو  ،یف رد  یمعن و  یکارکرده ا  از شیب ،نبوده یمذهب بعد یدارا ،صرفطور به که یمناسک
 ،(آن یمعن و  بعد از فارغ) ییمعنا نظام چه» که است نیاپرسش . دارد یاسیس و یاجتماع مه  و یجد

 ب ر  ع ووه  مناس ک،  نی  ا نکهیا و کند دمییبازتول و هیتغذ ،عیتش در یاجتماع یامر عنوان بهرا  ،یعزادار
   «.است؟ یاجتماع وی اسیس یکارکردها چه یدارا ،یفرد یمعنو بعد

 گیری شکل»به  که است یاجتماع ییگرا برساخت منظر ازها  پرسش نیا به ییگو پاسخ دنبال به سندهینو
 آن خ ا   ییمعنا نظام به توجه با بلکه باشد، جامعه یذات کهی هیبد یامر عنوان به نه «یاجتماع دهیپد
 یاسناد صورت بهها  داده یگردآور. کند می توجه اند، داده شکل را آن ییمعنا بستر که یعوامل به توجه و

 .  استای  کتابخانه

 نی  ا ب ا  اس ت  یکنش   بلک ه  س ت ین یم ذهب ای  واره عادت ،صرفطور به ،ییمعنا نظام نیا دری عزادار
 و زه  ایتما ک  ردن پررن    و فیعرب  ازت ،یتیه  و یمب  ان دی  بازتولی: اس  یس و یاجتم  اع یه  ا ژهیک  ارو

 ک ه  یمنتقم   ظه ور  به دیام) دیام و امامت مفهوم دیبازتول اعتراض، هیروح شیافزا ،یتیهوی ها تیریغ
 مب ارزه  بر تأکید عه،یشی اسیس اتیادب در ظال  و ظل  مفهوم مکرر دیبازتول و روزکردن به ،(است یمنج
 هی  روح دیتش د  و گی ری  ش کل  مظل وم،  امام از یارالگوبرد در اعتراض یینها شکل عنوان بهی کالیراد

ی اس  یس جیبس   و جی ی ته ت داوم  و جادیا ،یدرون یهمبستگ و انسجام شیافزا ،یطلب شهادت و شهادت
 ی ودار نی  د از خ ا   یش کل  جیت رو  و گی ری  شکل ،(یاسیس و یمذهب احساسات متناوب کیتحر)

 .عیتش یجمع حافظه تیتقو

یاجتماع  ی اسیس کنش ت،یهو ،یاجتماع ییگرا برساخت ،ییعنام نظام ،یعزادار واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
 (z.khoshkjan@hotmail.com ) نویسنده مسئول کرمان باهنر شهید دانشگاه سیاسی علوم ریاستادا . 6
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 مقدمه

 و 1نامق د  و مق د  ام ور باوره ا، و دیعقا از دستکی و واحد ینظام مذهب ، یدورک دید از

 ده دشیافزا را او تی ظرف و ییتوانا است قادر بلکه است مسلط فرد بر تنهانه که آیینهاست و مناسک

(1964:94Durkheim, )ام ر در یاجتم اع ام ر ش هیر و اس ت 2یاجتم اع یام ر م ذهب، ،او دید از ؛ 

 یدارا (،نامدیم یرمادیغ یاجتماع امر نیترمه  را آن که) را مه  یاجتماع امر نیا او، ؛است یاجتماع

ی ت یواقع ؛کندقلمدادمی یاجتماع اتیح و هاتعامل عرصه دری اریبسی جابیا و انهیگراه  یهاژهیکارو

, 1915:5) اس ت ک الن و خ رد گس ترده آث ار یدارا ،ش ده زاده یاجتم اع موجود متن و ندرو در که

Durkheim). 

 رس اختهب یبس تر درون در آنه ا، یه اژهیکارو زین و یاجتماع امور ، یدورک ریتعب به ایها تیواقع

 ،ک رتف ت،ی هو ک نش، بلک ه اس ت، یفرهنگ وی اسیس ،یاجتماع کالن امور موجد تنهانه که شوندیم

 یه اژهیکارو ایها کنش أمنش درک ؛گیرندمیتأنش آن از کالن، و خرد سطوح در... و یزبان هایتعامل

 . ستین ریپذامکان ،نظام و بستر نیا به توجه قیطر از جز ،هاکنش و نهادها نمادها،

 تنهان ه ،(م ذهب) یاجتم اع ام ر کی  از یبخش  عنوانبه ز،ین مناسککه  گفتتوانمی راستانیدرا

؛ س تا مترت ب آن ب ر زینی اسیس و یاجتماع متعدد یهاژهیکارو بلکه است یاجتماع یهاشهیر یدارا

 و ندهبرس از بس تر ع،یتش  در مناسک نیترمه  ازی کی عنوانبه یعزادار یبرا توانمی که ستروازاین

 .شد متصور ،عیتش یفرد اتیح در آن یدرون و یمعنو بعد یسوا ییهاژهیکارو

 آن در جامع ه ک ه اس ت مه   ییمجراه ا ازی ک ی ،یع زادار وی ن ید مناسک ، یدورک ظرگاهن از

 عنوانب ه بلک ه مس تقل، تیماه کی عنوانبه نه) فرد در یجمع وجدان و یاخالق وجدان ،دشدهیبازتول

 نی ا یط  ،اف راد. شودمیتیتقو( کندمیکسب گروه از را خود یمعنا و تیهو که جمع کی از یبخش

ی ش تریب یدرون  تیمیص م و ارتب ا  و ش وندیم کی نزد ه   ب ه ؛کنن دبرقرارمی وندیپ ه  با فرایند

 ای  ،شده برساخته مراس ، گونهاین در حضور قیطر از افراد یجمع یآگاه یمحتوا درکل، ؛کننددامییپ

 اتی ح جه ان اب  روزم ره، انهیفردگرا اتیح از مناسک، نیا یط ،افراد. شودمی رییتغ دستخوش یحت

 بهنس بترا  ش انفهیوظ و تیموقع ،برقرارکرده مجددی وندیپ ،یجمع یآگاه و یجمع وجدان ی،جمع

 ........................................................................................................................  
1 . sacred/profane 

2 . social fact 
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 .(۵13: 13۸3  ،یدورک) کنندمیتیتقو و دیبازتول ،است شانیعملکرد وی تیهو منبع کهی نید جامعه

 عناص ر تی تقو ب ا ک ه اس ت یعش راثنی عیتش  در مناسک وها آیین نیترمه  ازی کی ،یعزادار

 ؛کن دیفامیا عیتش ی خیتار حافظه و تیهو دیبازتول در مه  ینقش ،یعیش یجمع تیهو کنندهییبازنما

 دنبالهب  حاض ر مقال ،رو؛ ازایناست (کیتراژانگیز )غ  حالنیدرع وی اسیس یمبان یدارا کهی خیتار

 و داردش هیر عیتش  ییمعن ا بستر و نظام از بعد کدام در یعزادار» که هاستپرسش نیا به ییگوپاسخ

 «.دازد؟بپر یاجتماع وی اسیس یهاژهیکاروی فایا به یمذهب مناسک ازی کی عنوانبه است قادر چگونه

 ییگرابرس اخت ب ه ی،کل  و یاجمالای گونهبه ابتدا است یضرورپرسش،  نیا به دادنپاسخی برا

 و  یباش داشتهینگاه( دهدمیس امان را پ ژوهش نی ا نگ رش هی زاو کهی کردیرو عنوانبه) یاجتماع

 ییمعن ا  ی خیت ار بس تر و اس ت امام ت مفه وم ک ه) عیتش ی تیهو و ییمعنا یاصل مصدر به سپس

 ازآن،پ س و  ،یبپرداز ،(سازدیبرم یاسالم یهافرقه ریسا از متفاوتی انیجر عنوانبهرا  آن گیریشکل

 . کنییبررس را یعزادار یاجتماع وی اسیس مختلف ابعاد و کارکردها

  1یاجتماع ییگرابرساخت

 شناخت ،آن یاصل مسئله که گیردقرارمی شناخت یشناسجامعه حوزه در یاجتماع ییگرابرساخت

 یبررس  رن دهیدربرگ ش ناخت یشناسجامعه. تیواقع یاجتماع ساخت لیتحل ،درواقع و است تیواقع

 یب را ک ه یفک ر یهانمون ه بهمثابه) هاآرمان نیب مناسبات پژوهش ای جامعه و شناختمیان  مناسبات

 (هادهی اه ا )آرمان آن دارن دگان که است ییهاجماعت وها گروه و( شدندارائه جهان ریتفس و حیتشر

 ک  ار و اس  ت جامع  ه پرداخت  ه و س  اخته ت،ی  واقع دگاه،ی  د نی  ا از؛ (43 :13۸3 ،یانیآش  ت)هس  تند 

 ب دون تی واقع ش ناخت. دهدمییرو آن در امر نیا که استی فرایند یبررس شناخت ،شناسیجامعه

 بط هرا شناخت و یبررس عبارتی،به ؛جامعه در آن شدنبرساخته یچگونگ یبررس و آن درباره قضاوت

 ب ه و ش هیدان نی ای ن یع نیتع  زین و آوردیسربرم آن از شهیاند نیا که یاجتماع نهیزم و شهیاندمیان 

 .(30 :137۵ برگر،) «شهیاند یساختار تیواقع و شهیاند رابطه کشف» :شلر ریتعب

 و گراتینس ب ان ه،یگراعمل دارشناس انه،یپد یتالش  معنا، مسئله بر یجد تأکید با ،ییگرابرساخت

 دیبا دگاه،ید نیا از دهد؛میانجام یاسیس و یاجتماع عیوقا وها دهیپد لیتحل و نگرش در یانتقاد البته

 ؛ یباش داشته یانتق اد یموض عاط راف،  یای دن و خودم ان از ما درک یهاروش و هاراهدرخصو  

 ........................................................................................................................  
1. social constructionism 



 
 (10)پیاپی 1396 تابستانو  بهار، 1، شماره 5ناسی سیاسی جهان اسالم، دوره شپژوهشی جامعه -دوفصلنامه علمی

 

 
 

64 

 م ا ب ه ییگرابرس اخت. ش ودمیحس جهان و طیمحدرباره  دارانهرجانبیغ ینگاه اتخاذ لزوم درواقع

 ، ی دار( یاجتم اع یه ا) دهیپد و جهاندرخصو   کهی نیشیپ یهافرض بهنسبت که دهدهشدارمی

 .(Burr Vivien1995:12)  یدکنیترد

 ه ایمفروض تم ام بهنس بت خواهدیم ما از که باشد نیا یی،گرابرساخت ارهبدر نکته نیاول دیشا

 در دی ترد ،عبارتیب ه ؛ یکناربگ ذار را آنها ،دکردهیترد یاجتماع یهادهیپد به کردننگاه در خودی نیقی

 ییاهیبنددسته که معناست بدان نیا ؛سازدیدارمیپد ما بر را خود آنها، واسطهبه جهان، که ییهاروش

ب رای  ؛دننباش  منطب قی، واقع  یبند یتقس  ب ا ،لزومبه است ممکن ، یادادهانجام جهان درک یبرا که

 ب ه پ ا،، ص ورتبه ای است کیکالس صورتبه ای یقیموس  یکنیفکرم ما که لیدل نیا به فقط نمونه،

 نی ا دی با ک ه ستای قیموس خودِ تیماه براسا  که  یبگذار نیا بر را فرض دیبا که ستین معنا نیا

 (VanderVan, 2002 :16).  ردیگصورت ییدوتا بندیدسته

 فه   یهاوهیش  چ ون ک ه اس ت نی ا ی،اجتماع ییگرابرساخت یاصل یهافرض ازی کی روازاین

 ،یدمتم ا ق رون یط تا شده باعث مسئله نیا و هستند برساخته و ینسب ،یفرهنگ وی خیتار صورتبه

 ش مهسرچ و منب ع ب ه ش تریب هس تند، فه   وهیش  نیا فاقد کهی گرانید هبنسبت همواره را خود بشر،

 و یانتقادای گونهبه دیبا ،(شودمی «گرانید» و« ما» فیتعر باعث مسئله نیهم و) بداند کینزد قتیحق

 در ک ه یهیب د وی عیطب یامر مثابهبه ،صرفطوربه را آنها و ستینگر یاجتماع یهادهیپد به متفاوت،

 قیحق ا وه ا فه  و س تینی هیب د ،یاجتم اع زیچهیچ ،دگاهید نیا از ؛رفتینپذ دارند، نایجر جامعه

 .(Lock Andy, 2000: 87) اندقضاوترقابلیغ و ینسب

 ،اس ت تی واقع از  یمس تق یدرک  م ا معرف ت ک ه را دگاهی د نی ا طورکامل،یی، ب هگرابرساخت

( فرهن   ای  جامع ه مثاب هبه) را تی واقع دم انخو ما که است اصل نیا به قایل ،آنجایبه ؛کندردمی

 ،دگاهی د نی ا در ؛ یریبپ ذ را معرفت اشکال تمام یفرهنگ وی خیتار تینسب دیبا؛ بنابراین  یسازیبرم

 از جه ان ب ه نگاه( نوع) از یناش معرفت، اشکال تمام و وجودندارد 1ینیع تیواقع کی عنوانبهی زیچ

 س وژه مح   نگرش بر کهنیز  را (محورسوژهمحور )مضمون هدگاید ،روازاین ؛است مختلفی ایزوا

 .(Williams Jerry, 2009:79) کندردمی ،است یمبتنی، اجتماع تیواقع و دهیپد به

  ک ه اس ت انهیگرابرس اخت مه   اص ل نیا بر تأکید ]راستای[در گرابرساخت کی تالش ،درواقع

 ........................................................................................................................  
1 . objective fact 
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 طیش را از ناپ ذیراجتناب ینحوب ه معناه ا، و( 4ه اباور و3هنجاره ا 2،هادهیا 1،هافیتعر) هابرساخت»

 ,Vivien Burr. )رندیناپذییجدا( ۸یاجتماع یساختارها و7اشکال 6،هاتیواقع ۵،هابندیدسته) یاجتماع

 یچگ ونگ درک معن ا، ییشناس ا از ت رمه  ک ه ازخ اطربرد دی نبا را مه   اصل نیا نکهیا ضمن ؛(87

 .کننددامییپ یجمع عمل با که است یارتباط نوع و یمعانی دگیتندره 

 یبخش  ک ه اس ت یجمع  عمل کی عنوانبه ،یعزادار ،یبررس مورد یمحور مفهوم مقال، نیا در

 از ارغف  ت ا اس ت نیا بر سندهینو تالش. سازدیبرم را انیعیشی نیع و یجمع تیواقع و اتیح از مه 

 نظ ام به وجهت بر که بپردازد یعزادار ازی کردیرو ارائه به ،یطیمح البته وی نید   یارزش یهایریسوگ

 و س ازدیبرم یاجتم اع تیواقع و کنش کی مثابهبه را یجمع عمل نیا که است یمبتنیی، معنا بستر و

 گ ام نیاول  در. باشد یعزادار تواندمی آنها برساخت مصدر که یمعان وها کنش به توجه ،گریدازطرف

 .  یپردازیم آن معناساز وجوه و امامت مفهوم به ،یادارعز ییمعنا بستر و نظام نوع به توجه یبرا

 (یقدس ـ یعرف مانوأت و ییمعنا وجه دو) امامت

 یت ح ک ه یمفه وم ؛اس ت امامت مفهوم ع،یتش ییمعنا نظام در سازتیهو   معنا مفهوم نیتریاصل

 . داردنقش( یاجتماع و یفرد ابعاد در) یکنش وی تیهو ارکان برساخت در نبوت، از شیب

 نظ ام کی  ،آن از شیب  بلک ه ست،ین کیولوژیب ازلحاظ فرد کی کنندهییبازنما ،صرفطوربه امام،

 زعامت یبرا است یاله دهیبرگز ؛چندجانبه یرستگار یبرا است ژهیو یراهکار و ریمس ؛است ییمعنا

 ار،االخب  یمع ان ص دو،، خیش ) زیمتم ا ،خلقت در ؛(۹۵: 137۸ ،ییطباطبا) یاسالم جامعه یرهبر و

 ح ق حج ت کالم ش ؛اس ت( 13۸0:12 ،یمجلس ) ریبص  و معصومو  یاله عل  یدارا ؛(123 :136۵

 وف  اتش و( 1364:320،یام  ال د،ی  مف خیش  ) س  کوت یحت   و گفت  ار رفت  ار، و( 230: 1376 ،ین  یکل)

 یمطه ر یمرتض  ک هگونههمان. اس ت عیتش ی اس یس و یاجتم اع ،یف رد کنش مصدر و بخشالهام

 ........................................................................................................................  
1 . definitions 

2 . ideas 

3 . values 

4 . beleifes 

3. categories 

4. facts 

5. forms 

8 . Social stractures 
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 یمبتن ، عامه استیر بر یاول :است درجه سه یدارا امامت، که گفتتوانمی یکل ینگرش در»: دیگویم

 عنوانب ه ام ام ب ه توج ه ب ر ،دوم درج ه ؛است  یاسالم جامعه یرهبر و زعامت رندهیدربرگ که است

 عل   از ام ام یمن دبهره بر اصل نیا ؛است پیوند در امامی اسیس زعامت با که است ناظر، ینید مرجع

 و) ام ام عصمت بر تأکید عالوهبه اصل نیهمبوده،  یعار اشتباه و خطا از که است یمبتنی، اله و یلدن

 یاجتم اع نظ ام زعامت بحث در یسن و عهیش زیتما خط ،(یعمد و یسهو یخطا هر از او بودنیبر

 عهیش «. اس ت امام ت مفه وم اوج ،درواقع» که است ناظر، تیوال امر بر زین سوم درجه ؛است موجود

 زعام ت: اس ت قای ل، ام ام یبرا درجه سه هر وجود به امامت، مسئله به خود کردیرو در یعشرثنیا

 .(32: 13۸1 ،یمطهر) «یمعنو تیوال وی نید تیمرجع ،یاسیس

 جه ت آن از ویژهبه ؛گیردمیشکل امام ژهیوی زمایکار محور حول ع،یتشکه  گفتتوانمی روازاین

 ییطب اطبا عالم ه ؛اس ت ناپ ذیرکیتفک یصورتبه یقدس و یعرف مانأوت بعد دو یدارا زمایکار نیا که
 :دیگویم خصو نیدرا

 تیه دا زم ام و ارش دهیاخت تیوال صرا ی شرویپ یبرا سبحانه حق جانب از کهیکسی عنی امام»

 دری ن ید سین وام تیرعا با انسان که یاجتماع یزندگ لفافه ریز در درواقع ...گرفتهدردست را یمعنو

 ازی ش گیهم یهایخوشبخت و یاخرو یهانعمت که وجودداردی اتیح و زندهی تیواقع برد،یسرمبه آن

 ام تام ن ام به که است تیواقع و قتیحق نیاهستند؛  یو مظاهر گر،یدعبارتبه و گرفتهسرچشمه آن

 .(۹۵: 13۸7 ،یمطهر)« ...شودمیدهینام

: هس ت زی نی گ رید متف اوت بع د یرادا اس ت، یقدس  و یعرف  قدرت یتجل که مفهوم نیا اما

 و دهی تندره  چن ان عه،یش  اتی ادب و نگ رش در( تی مظلوم و ق درت) مفه وم دو نیا ؛«تیمظلوم»

 یمعن ا ب ه نی ا اما ستین ریپذامکان او تیمظلوم قیتصد بدون امام، تصور یحت که اندکیتفکرقابلیغ

 .یستن متناق  و کالیپارادوکس ،لزومبهی کردیرو وجود

 و تی هو اس ا  ک ه اس ت ییمعن ا نظ ام مص در ام ام، یب را تیمظلوم مفهوم و عنصر ،واقعدر

 ،یاسالم یهافرقه گرید با آن ییمعنا و یعملکرد ،ینگرشی زهایتما گیریشکل و عیتش یسازتیریغ

 یررهب  مفه وم ب ه اذع ان و نگ رش ن وع در تفاوت ،یسازتیریغ نیا آغاز نقطه ؛شودمی آغاز آن از

 زومل  ب ر تأکی د ب دون اس ت، ف هیخل امبر،یپ از پس تسنن اهل در که استی نید و یجتماعا ،یاسیس

 .... و یاله یلدن عل  از مندیهرهب بودن،یاله منتخب عصمت،

 حافظه کنندهییبازنما آن، از شیب بلکه ستین ساده (کیتراژسوگوارانه ) یمفهوم ت،یمظلوم مفهوم
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 بلک ه کن دترمیپررن  رای تیه و سازتیریغ یمبان تنهانه ،آن بر تأکید و است عیتش یجمع وی خیتار

 نیا ؛کندمیییبازنما طورمکرربه را( امام حکومت) عیتش یینها آرمان محور حولی عیش جامعه انسجام

 تیمظلوم و است همراه حرمان با که یحق ؛است باطل و حق اصل دو بر تأکید دراصل، ،یسازغیریت

 . استبوده تیمظلوم و حرمان نیا موجد که باطل یامر و

 در متع دد یه اظل  و ش دهغصب یحق  انگریب ،صرفطوربه ،عیتش یبرا تیمظلوم آن، از گذشته

 ، یمس تق ک ه اس ت وف ات از خا  ینوع کنندهییبازنما برآن،عالوه بلکه ست،ین معصوم اتیح طول

 ب ا مفه وم نیا بارنیا ؛استودهب موجود یحکومت نظام توسط قتل، درواقع و استی اسیس لیدال یدارا

 کی ولوژیب سرنوش ت عنوانب ه) هدفیب و ساده یمرگ حالت از ت،یمظلوم مفهوم کنار در قرارگرفتن

 . گیردمینام« شهادت» و شودمی یمتعال و تمندین هدفمند، ،یقدس و شدهخارج( انسان

 و موج  ودی اس  یس و یاجتم  اع انی  جر ب  ه کردنپش  ت ب  ا عیتش   ک  ه خاطرداش  تدبهیبا

 انی جر ،دگاهید نیا از ؛داکردیپ یاجتماع ظهور ،یاسیسای صبغه و کردیرو با و آن نشناختنتیرسمبه

 جامع ه یرهب ر انی جر فه،یس ق حادث ه در آن یاص ل صاحب از حکومت حق غصب با موجود غالب

 را تی مظلوم ک ه اس ت یحرم ان آغ از نقطه نیا ؛استکردهمنحرف شیخو یاصل ریمس از را یاسالم

 را ح ق تی موجود  ک ه یاق دام ؛اس ت یناش ، ام ام حکوم ت حق غصب از که یحرمان ؛سازدیبرم

 .استدهیکشچالشبه

، ان امبریپ تردخ ،زهرا فاطمه ،بارنیاول یبرا که است یاجتماع یاعتراض اقدام، نیا به کردیرو نیاول

 طال بیبا ب ن یعل حقی ادآوری و ارانص و نامهاجر یهاخانواده با چهرهبهچهره مواجهه. دادصورت را

 درون از که بود یاعتراض یاجتماع ینمودها مسجد، در خطابه رادیا زین و یاسالم جامعه زعامت یبرا

 ت داوم، رغ ب ه ،یم دن یه ااعتراض نی ا اما گرفتصورت آن غالب انیجرضد  ،یاسالم جامعه متن

 .نبود تأثیرگذار

 در را تشیموج ود و تی هو ک ه ش دی ک ردیرو شی از آغ از نقط ه عملک رد، نیا ناکارآمدشدن

 ک ه دب و عیتش  خیت ار در فرد نیاول ،فاطمه و دیدیم موجود یاجتماع وی اسیس نظام با یسازغیریت

 ،ب ارنیا ؛بن اکرد ب ود، یاجتم اع یهاهی مابن یدارا شدتبه که یاعتراض با را یسازغیریت نیا یمبنا

 عملک رد و ینبو رهیسمیان  تفاوت به اذعان از که تیریغ نیا و اعتراض نیا انیب یبرا راهکار نیبهتر

 . گرفتصورت« االحزانتیب در یعزادار» قالب در ،داشتنشان نیمسلم یجار

 بلک ه س ت،ینیی ایجغراف یمکان کنندهییبازنما ،صرفطوربه ع،یتش تیهو و خیتار در االحزانتیب
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 حرم ان و تی مظلوم مفه وم را آن یاص ل یمبن ا ک ه است زیمتمای تیهو برساخت انگریب آن، از شیب

 نظرگ اه در. است معناساز کنش کی مکان، کی از شیب االحزانتیب. دهدمیلیتشک بودنبرحق نیدرع

 ؛دارندتیرض ا کاملطوربه ،یاله اراده به که است مقد  یارواح منزلگاه و یتجل االحزان،تیب» ع،یتش

 ؛مان دخواهدیباق زین( امتیق) جزا روز زمان تا و است ترینیشیپ ،خلقت فرایند از آن جادیا کهای خانه

 اهلل اراده و خواس  ت ب  ه کهیکس  ان و نخواهندداش  تدوام گ  ریدها ان  دوه و ه  ارنج تم  ام ک  ه یروز

 براینه اعالوه ؛(Ayoub,1979: 20« )واردخواهندش د او یجاودان بهشت و رحمت به ،اندداشتهتیرضا

 ک ه اوس ت وف ات خ ا دلی ل  ب ه توج ه ب ا) فاطم ه باران دوه شهادت کنندهییبازنما االحزان،تیب

 از او دیش دی تینارض ا زی ن و( ش ودمییتلق ش هادت ،عیتش  دید از و داردی اسیس لیدال ،کاملطوربه

 .(Ayoub,1979:10) است دیام به باور البته، و موجود طیشرا

ای راهکاره  ازی ک ی گ ذارهیپا االحزان،تی ب در یع زادار ب ارهدر زه را فاطم ه عملکرد ،درواقع

 ترپررن   نب،یز هایاقدام و )ع( نیحس امام شهادت با بعدها که شد عیتش یعملکرد ی(هایاستراتژ)

 اعتراض انیب ،هاتیریغ نیا بر تأکید یبرا (کیاستراتژراهبردی ) یراهکار به ،مروربه وشد  تریجد و

 .شدلیتبد عیتش یاجتماعی  اسیس تیهو دیبازتول یبرا ییمجرا و

« مظلوم و ممعصو امام» مفهوم سازد،یبرم را ییمعنا وی تیهو بستر و نظام نیا اسا  آنچه نیبنابرا

 یب را یجمع  یعمل  ،صرفطوربه او حرمان و رنج یبرا یعزادار. یعرف ی وقدسیی زمایکار با است

 و تی هو برس اخت مص در خ ود، ن،آب رعالوه بلک ه س تین عیتش خیتارسوگوارانه  ابعاد یاندنبازنما

 یبرخ   ،یکرداشاره بدان که یاعتراض ژهیکارو برعالوه که شودمی یاجتماع وی اسیس متعدد یهاکنش

 : از نداعبارت آنها از

 یدرون یهمبستگ و انسجام جادیا ـ1

 آن قی طر از جامعه که است مه  ییمجراها ازی کی ،یعزادار وی نید مناسک ،است معتقد  یدورک

 ؛ش ودمیتیتقو ف رد در یجمع  و یاخالق  وجدان و دیبازتول( جماعت و فردی نیدی تیهو اصول و)

 یدرون  تیمیص م و ارتب ا  و ش وندیم کی نزد ه  به ،برقرارکرده وندیپ ه  با فرایند نیا یط ،افراد

 برس اخته مراس ، گونهاین در حضور قیطر از افراد یجمع یآگاه یمحتوا درکل، ؛کننددامییپی شتریب

 جه ان اب  روزم ره، ان هیفردگرا اتیح از مناسک، نیا یط ،افراد ؛شودمی رییتغ دستخوش یحت ای شده

را  ش انفهیوظ و تی موقع ،برقرارک رده مج ددی وندیپ ،یجمع یآگاه و یجمع وجدان ،یجمع اتیح
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 ,Durkheim) کنن دمیتیتقو و دی بازتول ،اس ت شانیعملکرد وی تیهو منبع کهی نید جامعه بهنسبت

1915:312). 

 من انؤم ییمعن ا بس تر ای  یعب اد تی ذهن ک ه اس ت( یع زادار) مناس ک نی ا خ الل در درواقع

 یمب ان ب ر ش تریب باش د، ت رمه ی ن ید ازلحاظ و تریعموم مناسک، نیا هرچه روازاین ؛گیردمیشکل

 موج د ک هی خیت ار ث هحاد نیت رمه  ک هینحوبه داردیتأثیرگذار منانؤم یعملکرد وی نشیب ،ییمعنا

 شیاف زا ،آن تبعب ه و یجمع  وج دان و یاجتماع تیهو دیبازتول در را نقش نیشتریب است، یعزادار

 عاش  ورا حادث  ه ب  ا عه،یش   در یمنس  ک تی  مرکز نی  ا ؛کن  دفامییا جماع  ت درون یاجتم  اع هیس  رما

 ,Durkheim)« ش تنیخو از ح ادتر یاحساس » ، یدورک  ری تعب بناب ه ک های حادث ه؛ اس تخوردهگره

 نی ا در مراس  ، نی ا در کردنش رکت ب ا انیعیش  دگاه،ی د نیا از چراکه دهدمی افراد به( 1915:512

 هم راه هس ت، ه   ش انیاجتماع شتنیخو همان که را شانینید شتنیخو و شوندیم کیشر ،تقد 

 و یاجتم اع تای ح ب ا دیش د و قی عمای گونهبه ،یعیشی نید اتیح. آورندیمدستبهی نیدای تجربه

 یجمع  وجدان و یاجتماع تیهو ،ینید یقالب در محرم در انیعیش اجتماع. داردیختگیآم آنها یفرهنگ

 :دیگویم بارهنیدرا فولر؛ کنددمییبازتول و دیتول را عهیش

 ان،یعیش یمذهب خیتار و اعتقادها از مه  یبخش عنوانبه او به مربو ی خیتار حادثه و نیحس امام»

 یدس ق ان دوه و مق د  احساس ات نماد نیتریاصل او که افتهیگسترش آنچنان نهاآ انیم در جیتدربه

 .(16: 1377 فولر،)« .استشده انیعیش

 ،ص رفطوربه انیعیش یبرا یعزادار که استشده باعث ،یقدس ییمعنا بسترنوعی  وجود ،درواقع

 ب ا ش دتبه ک ه باش دی نید تیهو و اتیح تداوم و دیتجد ،آن از شیب بلکه نباشد،ی نید تجربه کی

. تندهس  یقدس وی نید ینمادها آنها نیتریجد ازی کی و استمرتبط  آنها یاجتماع و یفرهنگ اتیح

 نی ا ک ه ش ودمی س بب جامع ه، در یمذهب ریتصاو و نمادها گسترش که است اعتقاد نیا بر  یدورک

 ش دهحسا ا عواطف نمادها، و ریتصاو نیا با و رندیقراربگ یزندگ یمرکز کانون در نمادها و ریتصاو

 ف رد و دنشوینگهدار و زنده طوردائ ،به ،یعزادار مناسک یط ،یاجتماع احسا  یجمع انیغل آن در

 بده دتداوم ش تنیخو در را ه اآن وجودن دارد، یمناس ک ک هزمانی یحت  ،ه اآن ب ا هرروزهی پیوند در

 .(302: 13۸3 ،یدورک)

ی آیین  یبرگ زار مانن د ی،جمع عمل وهیش کی به جامعه کی راداف از یگروهی بندیپا نکهیا ضمن

 ارتباط ات ةج یدرنت و کن دمیتیتقو را اعض امیان  ارتباطات و وندهایپ ناخواسته ،یهمگان و مشخص
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ی داری پا و اس تمرار ثبات، اسباب و شودمیتیتقو ه  یاجتماع انسجام و یهمبستگ اعضا،میان  یقو

 ب هی ن ید ب اور ری نظ ،(مستقلی ریمتغ مثابهبه) مه  یعامل کهزمانی و خصبه ؛شودمی فراه  ،جامعه

 باش دکردهترجذاب( ث واب) پ اداش وع ده ب ا را آن ب ه اهتم ام و دهیمعنابخش  ،یجمع آیین آن انجام

 .(۵۹: 13۸0 ،یتوسل)

 (یجمع انیغل) یگرجیبس و جییته توان ـ۲

 یجتم اعا رن ج تی نها» کنندهییبازنما عاشورا واقعه که داشتتوجه مسئله نیا به دیبا نکهیا ضمن

 ب ا زی نی ادآوری  و دی بازتول نی ا عمده و گیردقرارمی دیبازتول معرض در دائ  ،روازاین ،است« عهیش

 ب ار ه،عیش  یع زا مجالس در هیگر دهیپد نکهیا ضمن ؛است همراه امبر،یپ خانواده مصائب بر ستنیگر

 تب ا ار یبرق رار ازای نش انه مج الس، نی ا کنندگانشرکت وربا در ستنیگر ؛دارد زین یخاص ییمعنا

 ارزش ین وع معن ا، نی ا ب ه و اس ت( معص وم ام ام ای  خ دا) یفرابش ر و یقدس منبع کی با متقابل

 یخوبب ه اس ت،کردهانیب احس ا  مقول ه درباره تزیکول که ینظر اصول از استفاده با. شودمیمحسوب

 از احساس ات اص ول، نیا طبق ؛دهدمیرخ عهیش یسوگوار مجالس در که کردنییتب را یاتفاق توانمی

 جیبس  و یهمبستگ ینوع توانمی آنها قیطر از کهیتاحد اندتیسراقابل ی،کاردست و کیتحر قیطر

 ؛کنددمییتش د را یهمبس تگ زی ن گ رانید احسا  در مشارکت به انسان لیتما. جادکردیا یقو اریبس

 موج ب کهچرا است مه  ،احسا  هری داریپا و افتنیادامه یبرا گاهبهگاه و متناوب جییته گرسو،یازد

 ادیز یمقدار کهیکسان ،کندمیحیتصر نیهمچن ،نزیکول ؛نظربرسدبه معتبر و یواقع ،احسا  آن شودمی

 یختارس ا ه ایرییتغ اقت دار، و تیمالک یادعاها قیطر از خواهندبود قادر ،کنندکسب یاحساس یانرژ

 کنند،جیبس و تیهدا زین را گرانید یاحساس یانرژ بتوانند افراد نیا اگر و وجودآورندبه جامعه کی در

 .(117تا  114: 13۸0 پور،عیرف) شودمیتیتقو آنها ییهمسو

 و ف هیوظ کی  و ک ار کی  عنوانبه کردنهیگر برنامه»: دیگویم خصو نیدرا یعتیشر یعل دکتر

ی عنی ستنیگر و استی گرید زیچ حک ، کی و اصل کی عنوانبه و یهدف به دنیرس یبرا لهیوس کی

؛ ...ان دوه کی  ای  شو، کی رنج، کی عشق، کی از یفطر و یجبر یحالت احسا ، کی یعیطب یتجل

 باش د،نداشتههمراهبه را م انیا ک ردنحس و دنی فهم ای  محبوب شناخت و یآگاه ،تعهد کهای هیگر

 عاش قانه م ا م ردم ت وده ام ا ...آی د یم غب ار و گ رد از  چش  یشستشو درد به فقط که است یکار

 و شیخ و محب وب خاندان غ  در خاک، یرو بشر نوع یزندگ در که است یملت تنها نیا ؛...ندیگریم
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 کردنمالیپا و استماندهعزادار و نیغمگ همواره ،خیتار طول در ش،یخو مانیا و یآزاد قهرمان یعزا

 غلب ه و زم ان گذش ت رغ ب ه را زور و ان تیخ حکوم ت جع هفا و ق تیحق تی محکوم و لتیفض

 (24 تا 20:  13۸3 ،یعتیشر)« استنکردهفراموش سرنوشتش و خیتار بر نظام نیای شگیهم

 رای عیش  جامعه احساسات متناوب کیتحر مجالس، نیا مکرر یبرگزارکه  گفتتوانمی روازاین

 وی داری پا هب  تی نهادر و ش ودمی ن هینهاد و تیتثب جیتدربه روند نیا تکرار، نیا اثربر  ؛دارددنبالبه

 م اعاجت ص رف از ع زا، مج الس ،نک هیا جهینت و دیانجامخواهد شدهختهیبرانگ دائ  احساسات قیتعم

 ع دب ب ه توج ه ب ا. ش ودمیلیتبد گسترده و یقو یاحساس منبع ینوعبه و رودیفراترم منانؤم معمول

 ت ای ن ید شدهمتراک  احسا  از یمنبع نیچن وجود که است روشن ا،عاشور واقعه یمبارزات و یحماس

 13۸7 ،یمظ اهر) باش د س ازبحران و نیخطرآفر ع،یتش مخالفی اسیس نظام یبرا تواندمی اندازه چه

:274). 

 :دیگویم یعزادار مجالس خصلت نیا بر تأکید با یعتیشر دکتر

 رن جی ک ی (،فهمدیم جهاد و صبردارد کهیانانس) انسان کنندهتیهدا و دهندهآموزش نیتربزرگ»

 ک ه اس ت خ اک نی ا ارتیز ؛شودمی جهاد نیتربزرگ ،نیحس ارتیز ،رو؛ ازایندشمنی کی و است

 کردنرس وا ب ه و ظل  ض د  او مب ارزه و جه اد به و نیحس انقالب به تا رساندیمیاری را مردم توده

 .(1۹2: 137۸ ،یعتیشر)« شندیندیب حاک  دستگاه

 یتیهو یدگرها فیبازتعر  ـ۳

 اس الم جه ان دررا ی اس یس و ییاجرا قدرت یاصل انیجر ابتدا، همان از که تسنن اهل برخالف 

 نی ا و اس تبوده کنندهنییتع و یمرکز قدرت فاقد و شدهرانده هیحاش به همواره عهیش گرفتند،دستبه

  یمف اه ،رو؛ ازای ناس ت یجتم اعا وی اس یس یهاشائبه یدارا تسنن، اهل از شیب که است یحال در

 متمرک ز ،(گرف تیدربرم زی ن را تی اکثر ک هی )گ رید یمرزبن د و فی تعر در ش دتبه آن،ی تیهو

 و اس تشده آن موج دی گرید که است یرنج مکرر ییبازنما در ع،یتش کنش یمبنا درواقع ؛استبوده

 و م تن درون در گرید یبرساخت به رناظ بلکه ست،ین یمتنبرون ینگاه رندهیدربرگ لزومبه ،یگرید نیا

 یزمان نظ  با و یعموم مجامع در یعزادار آیین یارزبرگ میان،دراین ؛استبوده موجود یاجتماع بستر

 عنوانب ه ت وانمی آن از و کندمییندگینما را آن عهیش فقط که است یاجتماع مشخصه و نماد خا ،

 ،یزی چ ه ر از شیب که ییگراخا ؛ است  ییگراخا  ینوع کنندهییبازنما که بردنامی آیین مشخصه
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 .هستند آنها روانیپ و امامان رندهیدربرگ کهی دگانیبرگز؛ است یمبتن، دگانیبرگز یبرا نجات شهیاند بر

 هم راه برائ ت، به اذعان با عهیش نگرش در تیوال به اذعان ،ییکایآمر شنا اسالم 1،داکاک دید از

 ک ردیرو نی ا نک هیا ض من ؛ش ودمی« دیس ف و اهیس  ک ردیرو»نوعی   اتخاذ باعث خود که استبوده

 جامع ه خود درون در جستنبرائتی عنی ؛است یاسالم جامعه درون در یمتندرون ینگاه رندهیدربرگ

 .(Dakake، 2007: 32) یاسالم جامعه متن از خارج دشمنان خصو در ای یاسالم

 خ ود و مح رم یع زادار خصو به) یدارعزا که است اعتقاد نیا بر 2بروگش ،خصو نیدرهم

 آنها زیتما جادیا یبرا ییمبنا نکهیا ضمن ؛دهدمیلیتشک را عهیش مردم یشناسهانیک مرکز ،(نیحس امام

 رن ج از ک ه آنه ا خ وردهچروک و نیچ  یهاچهره و مردم رنج از سرشار یزندگ»: است« یگرید» از

 مراس  در شدهییبازنما رنج و آنها یزندگ انیم رای قیعم یهمدل و یهماهنگ ،داردحکایت شانیزندگ

 نیت رمه  ک ه آنها با تقابل یحت وی گرید از زیتما و یمذهب و یاجتماع تیهو. کندمیفراه  یعزادار

 .( 7۵: 1374 بروگش،)« ...شودمیدهید امیا نیا در حالت نیدتریشد به هستند، تسنن اهل ،آن مصدا،

 ینوع ،(کیزدن ای دور راه از) ارتیز زین و یعزادار که کرداشاره زین همسئل نیا به دیبا نکهیا ضمن

 ام ام هب  عش ق و عالق ه ؛نفرت و عشق متناق  مفهوم دو دیبازتول قیطر از امام با است رابطهی ایاح

 جادانتاب  فراین د نی ا ؛ش دند آن ت داوم و( آنه ا) او تی مظلوم موجد که یدشمنان از نفرت و مظلوم

 از استقبال و کردیرو در یجمع و یفرد یهاکنش نیترکالیراد گیریشکل به تواندمی هک رودیمشیپ

 دارانرفط  ای عهیش گروه»: کندمیحیتصر بارهنیدرا براون ادوارد شود؛منجر یآرمان هدف راه در مرگ

. دش  ندگرگ و ،ک ار عاش ورا، رخداد از پس اما نداشتند یازخودگذشتگ و جانیه یکاف اندازه به یعل

 در هک  کانشینزدی کرهایپ و یو سخت عطش یادآوری ؛بود آغشته امبریپ فرزند خون به کربال نیزم

 را هاروح و آوردجانیهبه را مردم نیترسست عواطف که بود یکاف بودند،ختهیر نیزم یرو او اطراف

 ک ردیرو نی ا موج د ک ه یدش من مقاب ل در مرگ یحت خطر، و رنج بهنسبت کهآنچنان سازد،نیغمگ

 .(31۹: 13۸2 ،یجیمر)« شوند اعتنایب کاملطوربه است،بوده

 یزمان تیالیّس و شدنیقدس ـ۴

 آن ب ا را خ ودی تیهو ارتبا  ،دکردهیبازتول را خود یمعنو خیتار ان،یعیش ،یعزادار سنت قیطر از

 ........................................................................................................................  
1 . Dakake 

2 . Heinrich Brvgsh 
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 جماع ت یاب ر« ح ال» ک ه اس ت گذشته در مه  حادثه کی بر اذعان قیطر از درواقع ؛کنندمی یتحک

 در خ،یتار؛ بنابراین ابدییامتدادم زین ندهیآ به آن گستره دامنه یحت یافته،ارتبا  و یتسر گذشته بهی نید

 قی طر از بلکه ستین جهت و لیدل بدون یاتفاق حوادث یسرکی رندهیدربرگ ،صرفطوری، بهتلق نیا

 آن ب ا و اب دییمتیهو و معن ا ،جماعتی خیتار گذشته با حال زمان که است مه  عیوقا نیای ادآوری

  ؛شودمی زهیکانال خا ، یهدف تحقق سمت به و شودمی گانهی

 وی تیوه  پ ل ،یخیت ار حادث ه و حالمیان  که است امامان یقدس اندوه ادی و یعزادار با درواقع،

 و ییمعن ا یفض ا در( اس تشده یقدس  ک ه) حادث ه تی کل ش ود،می باعث نیاشده،  برقرار ییمعنا

 نی ا از چراک ه؛ (Ayoub:148) داکن دیپ مک انیب و زم انیب یخص لت و شود یجار و الیس ،ینگفره

 و مختص که است« بخشییرها و هدفمند یرنج» ،(نیحس امام خصو به) امام رنج و اندوه دگاه،ید

 و یزم ان تی موقع و طیشرا از رنج ،صرفطورف بهروازاین و ستین خا  یمکان و زمان به محدود

 تحقق یراب رنج است؛« ... یبرا رنج» آن از شیب بلکه ستین« ... از رنج» درواقع ؛ستین یخاص یمکان

 امبری پ خان دان رن ج عه،یش زع به است، جامع یرنج که رنج نیا ی؛انسان و یعال یهدف بهی ابیدست و

 یجتماعاثار آ یدارا تواندمی رنج نیا داشتننگهزنده وی ورآادی و است گرانید یرستگار تحقق یبرا

 یش ناخت ایمسئلهفقط  اد،ی چراکه یذهن ه  و است یشناخت ه  ،یادآوری نیا از منظور ؛باشدی ادیز

 نی ا از و هس ت زین  یهمدل رندهیدربرگ بلکه ستین صرف خاطره دیتجد ای ییبازگو تصور، از یناش

 .(Babaei،2010:8« )برقرارکرد ارتبا  ی،اجتماع انسجام و یعزادارمیان  توانمی قیطر

 زم ان کی  ب ر ،ص رفطوربه ک ه است یقدس خیتار است، تیاهم حائز ،عهیش یبرا آنچه درواقع

 و زم ان ب ه ک ه اس ت« ش دهیقدس یمعنا» رندهیدربرگ آن، از شیب بلکه ستین یمبتن، خا ی میتقو

 بر که شودمیلیتبد رازگونه و رمزی خیتار به و دهدمی یقدس یجهت عه،یش یعملکرد وی نشیب یفضا

 کنن دهنییتع یح وادث یج اودانگ) اس ت انی جر در یابد زمان سمت به و ستین یمبتن، خا  یزمان

 .(شودیم حادثه نیا یمعنابخش موجد که آنی میتقو صرف بعد از فارغ عاشورا،مانند 

 یقدس وجه و معنا تواندمی و ستین زمانمند ،لزومبه گرید شود،می یقدس ،خیتار کهزمانی درواقع،

 زم ان»رو ؛ ازای نببخش د اند،شده هدفمند و یقدس ،أمبد حادثه براسا  که ییهازمان تمام به را خود

 ش دنمصلوب حادث ه مانن د ،درس ت ؛(261: 1372 ان،ی حجار)« شودمیلیتبد یعصر زمان به ،یریاث

 ملک ردع و تیحیمس  خیت ار ب ه دارد،تی قابل رزمانمندشدن،یغ با که بشر ییرها و نجات یبرا حیمس

 یی،معن ا بس تر و نظ ام عه،یش نگرش در که سترو؛ ازاینمعناببخشد خیتار مختلف ادوار در انیحیمس
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 یاص ل حادث ه یرزمانمن دیغ به  یمستق آن، در« کربال ارض کل عاشورا، ومی کل» که شودمی برساخته

 ؛دارداش اره عهیش  خیت ار ک ل در آن یمعنابخش  بودنیج ار و الیس  زین و( کربال شدهیقدس حادثه)

 یاجتماع وی اسیس یراهکارها اتخاذ جهت در نیحس امامی کردهایرو از یالگوبردار که روستازاین

دلی ل  نیهم  ب ه و اس تبوده عهیش  توج ه م ورد اریبس ،(کالیراد و یانقالب یفضاها در خصو به)

 ص رف یت راژد کی  از فرات رای حادث ه عنوانب ه ک ربال، دادیرو شدنداشتهنگهزنده لزوم بر شدتبه

 . شودتأکیدمیی اسیسی دادیرو عنوانبه بلکه ،یخیتار

 یجار اتیح در مظلوم و ظالم ی(هاسوژهمضامین )ی نیع یپوشانهم ـ ۵

 یاجتماع

 تی قابل ک ه) رن ج نی ا ش دنِمکانیب و یزمانیب زین و بودنیقدس خصلت به اذعان براینکهعالوه

می ان  یمعرفت  یه اتقارن ج ادیا و یذهن  پوش انیه  ب ه ،(کنددمیجایا را آن از یالگوبردار و یسأت

 انجام دیم عهیش ی خیتار مختلف ادوار در( کربال حادثه در خصو به) مظلوم و ظال ی هاتیشخص

 پوش انیه  مورد که شودمنجرمیمضمونی  از انتقام به لیم و خش  نفرت، حس ختنیبرانگ به خود که

 ب ه مرب و  یه امتن در ،یخیت ار مختل ف یهابره ه در ؛ ب رای نمون هاستقرارگرفته عهیش یمفهوم

 ای  زم ان مرش زمان، هیمعاو زمان، دیزی :چونی میمفاه با ،انیعیش یِحماس شورِ ختنیبرانگ و یعزادار

 یهماننیا یتلقو  کربال حادثه شدنزمانیب کنندهییبازنما که  یشویم مواجه ... و زمانه یعل و نیحس

 لی م و خش   ییبازنما یبرا موجودی اسیس و یاجتماعمضامین  با آن مختلف یهاچهره نیپوشاه  و

را ی خیت ار یه ادوره در یع زادار انی جر ترش دنیاسیس ،مروربه کهی کردیرو ؛آنهاست از انتقام به

ی اس یس   یم ذهب اتی ادب ازی ریگبهره با حاک ،ی اسیس انیجر با مقابله و مبارزه که شودموجب می

 ظ امنضد  آنها یروان زشیانگ حسا  نقطه ،درواقع ،بوده درکقابل مردم عامه یبراو  گیردمیورتص

 ربس ت در آن تک رار و تی مظلوم مفه وم ب ر ،هاپوش انیه  نی ا تمام در یمحور تأکید .است موجود

 عنوانب ه نیحس  ام ام رفت ار و عاش ورا حادث ه ازی ریگبهره زین و جنس همان از اما متفاوتی خیتار

 .استبوده یاجتماع کنش یالگو

 بـه پاسخ کتاب در ران،یا مخلوع شاه ،یپهلو محمدرضا که استی کردیرو همان ،قیدقطوربه نیا

 ف راوان یتأثیرگ ذار به اذعان با و استکردهاشاره آن به «یعزادار یهاکیتاکت» در قسمت خود خیتار

 آن خش ، با ،یاسالم انقالب روند قیتعم و سترشگ گیری،شکل در (هاکیتاکتفنون و راهکارها ) نیا
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  .(331:  13۸۵ ،یپهلو) کندرمییتعب« یاسیس اهداف یبرا یکس مرگ از شرمانهیب یداربهره» را

 :دیگویمها پوشانیه  وها ییبازنما گونهاین ضرورت خصو در یعتیشر

 نک هیا یب را چه؟ یبرا سال، تمام در بلکه ماه، دو نه ماه، کی نه روز، ده نه روز، کی نهی عزادار»

 کن دبازگو را ش هادت ش،یخو یعزا مجلس در و باشد عزادار دیبا کند،مییزندگ شهادت در که یملت

 ن دهیآ سلن به را شهادت تا دهدمیبیترت عزا مجلس. بسازد تازهی دانیشه دانش،یشه از ادآوردنی با و

 کوش ندیم قدرتشان یتمام با یحکومت یهادستگاه هک است لیدل نیا به و کندمنتقل ندهیآ یهانسل و

 ؛ش ده ک ه یظلم  ذکر ؛است ذکر رندهیدربرگ که یمجالس ؛...کنندیریجلوگ مجالس نیا یبرگزار از تا

 هرچ ه رب  نیبنابرا؛ ...استشدهیم محروم یهاتوده مردم، حق در همواره کهی تیجنا نیتربزرگ ...ذکر

 دی با یی،گ ویم هرچ ه ب ر و یکن یم هرچ ه ب ر. یزبزنیگر کربال به دیبا ییگویم هرچه از و یکنیم

. اب دییمیتجل عاشورا در رسالتش که دارمقبول را یمحمد ؛...باشدداشتهتیسند تا باشد کربال  یامضا

 ص لو ک ربال ب ه ک ه اس ت یقرآن  ق رآن ،. بخشدیمکمال عاشورا در را امشیپ که رمیپذیم را ینبوت

 .(217:  الف13۸4،یعتیشر)« رمیپذینم رای زیچهیچ و را یکسهیچ نیحس یب ،من؛ ...شودمی

 یطلبشهادت ـ ۶

 یدرون   احس  ا  و ش  ور  ،یدورک   ری  تعب بناب  ه آن در ک  ه یجمع   انی  غل یج  دآث  ار  ازی ک  ی

 یب انم س ا برا افراد، رشدنیپذجامعه آن، یشناختجامعه ریتعب به ای شدنزهیکانال امکان رسد،میاوجبه

 در که آب یهامولکول مانند افراد. گیردمیشکل آن یبرمبنا یجمع انیغل اسا  که استیی کردهایرو

 گریک  دی ب  ه را خ  روش و ش  ور کنن  د،میمنتقل گریک  دی ب  ه را حرک  ت و گرم  ا دن،ی  گرماد ح  ال

 در باال یتوان بلکه دارد،، بسیار قدرتهاتوده جیبس جادیا یبرا تنهانه ،جانیه و شور نیا ؛دهندیمانتقال

 .دارد زین افراد در خا  ینگرش برساخت یحت ای احساسات جییته

 یابرمبن مناسک کهی میمفاه است، یجمع مناسک یهاژهیکارو ازی کی که یجمع انیغل انیجر در

 ییماورا و یقدس بار یدارا  ،یمفاه. شوندیم ارترذتأثیرگ و ترپرخروش تر،پررن  د،نگیرمیشکل آنها

 ؛کنندمیدایپ گروه یجمع نگرش و مانیا زین و گروه از مواظبت یبرا قیعم یاحساس افراد، و شوندیم

 ک هی ن ید  یمفاه تا کندمیجادیا کهی انیغل احسا  و س یونالیناس مانند یعرف  یمفاه از ت،یوضع نیا

 .است صاد، است،ی نید شور کنندهییبازنما

 راه در اریبس  رن ج ب ا مأتو و هدفمند داوطلبانه، یمرگ) تشهاد جنس از امام، وفات نوع ازآنجاکه
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 عیتش  یجمع  حافظ ه دیبازتول به کهی آیین عنوانبه یعزادار مناسک یهاژهیکارو ازی کی است،( خدا

 ؛است باطل با مبارزه در حق ریمس تداوم یبرا یازخودگذشتگ احسا  دیبازتول و برساخت پردازد،یم

 کام ل یالگوه ا عنوانب ه امام ان ش هادت یحت و یزندگ روش از یوبردارالگ بر یاصل تأکید ،درواقع

 و تی تبع نی ا یمج را از ،ص رفطور، بهزی ن جهان دو هر در یرستگار به دنیرس راه واست  یبشر

 ک ه یمرگ ) مرگ نحوه یحت بلکه ،یزندگ منش تنهانه ،رو؛ ازاینگیردمیصورتی رویپ و یالگوبردار

 ازی ک  ی یطلبش  هادت ب  ر تأکی  د ؛ش  ودمییالگوبردار زی  ن( اس  ت یاله   دگانی  برگز مخ  تصفق  ط 

 .شوددمییبازتول مداوم صورتبه اثنا نیا در که است ییهاژهیکارو

 ص وممع ام ام رنجب ار اریبس  ش هادت بر که است ییمعنا بار رندهیبرگرد ،«مظلوم دیشه» اصطالح

 هم ه در. ده دمیتن آن ب ه اس الم تام یرستگار و سعادت تحقق یبرا امام که یشهادت ؛است یمبتن

 طیاش ر و حرم ان ب ا ک ه تمرک زدارد امام یزندگ نحوه بر هعمدطوربه ت،یمظلوم عنصر معصوم، ائمه

 و اررنجب  ظالمان ه، ک ه ام ام ش هادت ن وع ،درنهایت و استبوده ختهیآمی، اجتماع و یفرد نامطلوب

م نظ ا ف رد، کفق ط ی  ن ه اس ت (ست یس)نظام  کی متوجه زین او شهادت یاصل ریتقص. است بانهیغر

 .استقرارداده زینی کیزیف یهارنج تجربه معرض در را او امام، حق غصب با کهی اسیس

ی ک یزیف یهارنج با نکهیا لیدل به شهادتش، نوع که است عیتش خیتار در مورد تنها ،نیحس امام اما

 اشج هینت نیاول  ک ه ش ودمیی انیغل گیریشکل موجب هایعزادار در است،بوده همراهی ادیز اریبس

 یت راژد اوج ب ه ،ش انیا ش هادت ن وع ؛باش دی اس یس جی یته و یطلبشهادت هیروح تیتقو تواندمی

 و اس تبوده یاسالم جامعه یاجتماع وی اسیس عملکرد بازخورد ،درواقع که استشدهلیتبدی تیمظلوم

  ،یکرداش اره کهگونههمان و استی اسیس عملکرد و بازخورد نیهم ،شودمینکوهش آنچه روازهمین

 .شودیم یتبر و یتول اصل تیتقو و یسازغیریت موجد

 یقهرمان ،یقربان نیا ؛است اسالم امت یرستگار ریمس در عیتش مقد  یقربان درواقع ،نیحس امام

 و ریمس  دهندهنش ان زی ن ش هادتش نح وه بلکه اش،یاجتماع و یفرد عملکرد تنهانه که است مقد 

 نیا بر تأکید کنش، قدرتمند یمعنا نیا به اذعان در تیقاطعدلیل . است یرستگار ناپذیردیترد یمجرا

 و ح قمیان  مرز یقطع یجداساز و نییتع یبرا بود خداوند یینها حک  ن،یحس امام شهادت که است

 وه ا انزم تم ام یب را ک ه خودش زمان مردم یبرا تنهانه ،یاله طرح یینها کردنمشخص زین و باطل

 ،دندیرس شهادتبه او ب ا هم راه ک ه ییآنها و نیحس یبرا من یقطع حک »: مرگ از پس یزندگ یحت

 اب ن)« اس تشده تم ام نیزم  س اکنان تم ام ب ر من حجت ن،یحس شهادت خاطر به است،صادرشده
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 .(333: 13۵6،هیقولو

 نیا کند،میییبازنما را  خا ییمعنا نظام نیا که یگفتار یهاکنش نیتریاصل ازی کی ،میاندراین

 درون و باطن تنهانه شهادت» :دگاهید نیا از چراکه «است روزیپ ریشمش بر خون» :است معروف شعار

 در بلک ه دهد،میس و، تی معنو یس وبه را او و گردان دیدچارم نیادی بنی ریی تغ و تحولبه  را فرد

 ش هادت ،رو؛ ازای نکن دجادمییا قی مع و شگرف یتحول زین یاجتماع یباورها و هنجارها ،هاارزش

 ب ه توجه لیازقبیی کردهایرو بر ،خصو نیدرا که کندجادمییا رییتغ زین اتینیع در ات،یذهن برعالوه

 جروا ،یرس تگار و س عادت یاجتم اع ب اور با جهاد در یجمع مشارکت ،یمذهب یباورها ای هاارزش

 یاجتم اع یآم ادگ مرگ، از تر  عدم و ندشم از وحشت و هرا  عدم مقاومت، وی داریپا فرهن 

 آث ار عنوانب ه یجوانمرد و اجتماع یبالندگ و انسان یسازندگ به یجمع تیعنا ،یفداکار و ثاریا یبرا

 (116: 13۸0 ،یریدهش)« شودتأکیدمی یطلبشهادت

 و من افع مفه وم س اخت ب ر ،یطلبش هادت فرهن  ی تأثیرها نیتریاصل ازی ککه ی گفتتوانمی

 نشک  ب ه که است یکنش   ییمعنا نظام نیا دری گرید   خود بندیقطب بر یجد تأکید زین و قدرت

 ،یطلبش هادت درواق ع ش ود؛یمنجرم آن یجد حذف جهت در تالش ایی گرید با تقابل در کالیراد

 ک هایگونهبه ،شودیمی اتیعمل وی نیع طیمح در رییتغ زین و یشناخت   یادراک طیمح در تحول موجب

 .(۹۸: 13۹1 ،ینیآقاحس) کننددامییپ انطبا، و یسازگار گریکدی با طیمح دو نیا

 :دیگویم یآمل یجواد اهللتیآ خصو نیدرا

 آنان بر ،داشتهیتول تیب اهل بهنسبت و دیبخوان عاشورا ارتیز روز هر ،اندکردهسفارش نکهیا سر»

 ودش  منف ور ش انیا معان دان فک ر طرز هک است آن یبرا د،ییبجویتبر دشمنان از و دیبفرست صلوات

 و دی زی اهر و فک ر از س خن االن.  یکنلعنت را آنها تا ستین دیزی و هیمعاو از سخن ،اکنونه  وگرنه

 و یروان م و یامو مسلک و مرام ه  و است زنده دانیشه ساالر راه ه ، اکنون؛ ....است عصر انیدیزی

 ک ه س تا نیا یبرا ،اندداشته کردنیعزادار و ختنیرشکا به فراوان سفارش نکهیا. وجوددارد یعباس

 طع   و کن دمیزنده انس ان در را حماس ه یخ و ؛داردهمراهب ه را ش هادت به ا،یاشت د،یشه بر اشک

 .( ۵4:13۹1ی،آمل یجواد)« سازدیگوارام او جان در را شهادت

 یریگجهینت

 س انبه را یاجتم اع یهادهی پد و م ورا دی نبا و ت واننمی انه،یگرابرس اختی ک ردیرو اتخ اذ با
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 ام ور وه ا تیواقع انگاش تنیهیبد موج ب ،ک ردیرو نی ا اتخاذ ؛دادلیتقل شدهنهینهاد ییهاوارهعادت

 نینخس ت و شودمی یفرهنگ و یاجتماع هایتعامل بستر در آنهای ریتکرارپذ یفراوان لیدل به یاجتماع

 .استی طیمح یهایداورشیپ وها قضاوت از یعار یکاووا از دهیپد دورماندن ،یتلق نوع نیا بیآس

 ییه اژهیکارو و خ ا  ییمعن ا بس تر ب ا است یاجتماع یامر ،زین عیتش یقدس اندوه ای یعزادار

 از آنی خیت ار و یرس م مصدر هرچند کهی عیش جامعه یاجتماع وی اسیس یجار اتیح در اثربخش

 را یمتع  ددی خیت  اری هابیفرازونش   و دهب  و( ،.ه 3۵2 ،یلم  ید الدول  ه مع  ز) هی  بو آل زم  ان

 اتی ح ردی اسیس و یاجتماع واقعه نیا مکرر دیبازتول از مانع فرازوفرودها، نیا است،ذاشتهگسرپشت

 .استنشده عیتش یجمع

 وی اس یس یج د ینموده ا یدارا اش یمعنو ینمادها تمام با تمند،ین و هدفمند یقدس اندوه نیا

 یامتزع . است امامت و امام آن، بخشتیهو مصدر که است یمبتنیی، نامع بستر بر که است یاجتماع

ی کی ،یعزادارکه  گفتتوانمی درواقع ی؛جهانآن و یجهاننیا هیچندسو یهاژهیکارو با یقدس   یعرف

 تی هو مک رر دی بازتول ب ه آن قی طر ازی عیش  جامعه که است عیتش یاجتماع یهاکنش نیترمه  از

 یبس تر در ت واننمی را عیتش  ،اس ا از. پردازدیم شیخو یجمع یآگاه و وجدان تیتقو و یجمع

 م اما قدرتمن د مفه وم نیهمنش  ت،ی مظلوم مفهوم کهزمانی یحت. کردییشناسای اسیس یمعنا از فارغ

 و یمعن و یهاژهیکارو از شیب ترادف، وی نیهمنش نیای اسیس هایتأکید وها ژهیکارو شود،می معصوم

 مناسک قیطر از ع،یتش یجمع وجدان و حافظه در آن مکرر دیبازتول منابع ازی کی هک است آن یعرفان

 .است یعزادار

 و ه  اکنش وی تیه  و یس  ازغیریت برس  اخت را آن ک  ارکرد نیتریج  د ت  وانمی ک  هی مناس  ک

 دیبازتول :چون ییهاژهیکارو ؛شوندیم برساخته ی،سازغیریت نیهم یمجرا از که دانست ییهاژهیکارو

 و ظل  فهومم مکرر دیبازتول و روزکردنبه ،(است یمنج که یمنتقم ظهور به دیام) دیام و امامت هوممف

ی ه اتیریغ و زه ایتما کردنپررن  و فیبازتعر ،یتیهو یمبان دیبازتول عه،یشی اسیس اتیادب در ظال 

 جیس ب و جی یهت ت داوم و ج ادیا ،یدرون یهمبستگ و انسجام شیافزا اعتراض، هیروح شیافزا ،یتیهو

 از خ ا  یش کل جیت رو و گیریش کل ،ی(اس یس و یم ذهب احساس ات متن اوب کی تحری )اسیس

 در اعت راض یینه ا ش کل عنوانب هی ک الیراد مبارزه بر تأکید ع،یتش یجمع حافظه تیتقو ،یدارنید

 .یطلبشهادت و شهادت هیروح دیتشد و گیریشکل مظلوم، امام از یالگوبردار
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