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   چکیده
 به جامعهدر  دخو نظر ردمو معانی شگستر يابر يفکر منظا هر
ایجاد هماهنگی و ثبات، تعمیق همبستگی ملی و جامعه  يابر هاییدنها

هایی که در میان جوامع و آیین باشد. مناسکمینیازمند پذیري سیاسی، 
انتقال  يبرا یهر فرهنگ. گیرند، داراي اهمیت کارکردي هستندشکل می

 یخاص یشناخت يهانظام اسطوره ازمندیخود، ن يادیبن یباورها و معان
 يهااز تقدس به ذهن مخاطبان و کنش يرا در بستر یمعان نیاست که ا

آن فرهنگ  یسکاانتقال در بستر مناسک و نظام من نیا. آنها انتقال دهد
. سوال اصلی این است که مناسک در ایران چه نقشی در ردیگیانجام م

 راستا نیدر هم در جمهوري اسالمی ایران دارد. ایجاد همبستگی و تداوم
 یاسالم يگفتمان جمهور« است که هیفرض نیات ادر صدد اثب دهنسینو

در  يو هنجار ینظام ارزش تیگفتمان هژمون به دنبال تثب عنوانبه 
 دیخود را بازتول همبستگی و تداومآن  قیاست که از طر یعرصه فرهنگ

ها، نآییمراسم،  قیطر از رانیا .ا.به چهار دهه ج کی. لذا در طول نزدکند
 منبعامر سیاسی و  به عنوان ی راو اسالم یخیتار يها و سالگردهاسمبل

نظام در نظر  يبرانرم تراوش قدرت  دانسته و منبع میکرو فیزیک قدرت
. مقاله پیش رو با رویکرد تحلیلی با بهره گیري از جامعه شناسی گیردمی

  به تبیین و تحلیل این موضوع پرداخته است.
  . ، ج. ا. ایرانکارکردگرایی همبستگی، مناسک، آیین، :واژه کلید
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   مقدمه
 د.انكاركردهاي صــرف مذهبي داشــتهاز هاي مناســكي هميشــه كاركردهايي بيش ظامن

هاي هاي مناسكي با جامعه، فرهنگ و سياست و اقتصاد سبب شده آنها نقشپيوستگي نظام
سمترمهم ساس هر جامعه و فرهنگي، مكاني شند. بر اين ا شته با هايي را ي در حيات جامعه دا

توان كند كه ميعبيه ميبراي تاكيد بر معاني مهم و ايجاد فرايندهايي براي توليد اين معاني ت
آنها را در ذيل مفهوم مناســكي شــدن مطرح كرد. امر منســكي، امر مهم براي جامعه اســت. 

توان گيرند كه مياي از باورها و اعتقادات نيز شـــكل ميامري اســـت كه حول آن مجموعه
ين ترمهمآنها را بخشــي از نظام اســاطيري آن فرهنگ دانســت. لذا مناســكي شــدن يكي از 

ـــممك ـــازي معاني فرهنگي مهم و انتقال آنها به انيس ـــته س ـــاني براي توليد و برجس هاي انس
از همه ايجاد ايمان دروني از مخاطبان براي باور داشت اين معاني برجسته  ترمهممخاطبان و 

سبب در همه اديان و فرهنگ ست. به همين  ستند كه ها نظامشده، ا صي ه سكي خا هاي منا
  رهنگي و مذهبي آن جامعه دارند.نقش محوري در حيات ف

 جاديا يو فكر ينيد يهابود كه در عرصـــه يو تحوالت رييتغ جهينتنيز  يانقالب اســـالم 
انقالب  يريگشــكل ني. بنابراشــكل گرفت يمذهب تيو هو رمانآ ينوع بر اســاس شــده و
ـــالم ـــم اندازها ندهايفرا هيبر پا كه ياس  يندهاينكه به فراآاز  شيبو بوده  يمذهب يو چش
ساختاري  در هاانقالبدر نظر گرفت.  يفرهنگ يامر ان رآ ديبا ،مربوط باشد ياقتصاد نوع 

ساختاري جامعه صه اند و با ارائه الگوهايي جديد درشده خود باعث تغيير   مختلف هايعر
ـــي، اجتماعي، ـــياس جايي طبقات دچار جابه. آورندفرهنگي و... تحوالتي عظيم به بار مي س

سي شوند،مي سيا سوخ ارزش كند.مي تغيير ساختار نظام  ستقر تقبيح و من ها و هنجارهاي م
وند شـــمي ها باعثاين دگرگوني و نشـــينندمي هاهاي جديد بر جاي آنشـــوند و ارزشمي

 ،انديافته تجلّي و مناسك هامانند نمادها و آيين جامعه كه در قالب عناصري، رهنگيظاهر ف
ـــكل به خود بگيرد.ن ش مادها و آيين ويني  يان مين ـــين از م مادهايي نوهاي پيش  روند و ن
نماد، الگو  ات،يادب ه،ينظر شه،يهر گفتمان، فكر و اند يينظام معنا .شوندها ميآن جايگزين

فاه يارهيجو زن عان رديگيها را در بر مدهيو ا مياز م ظام م نار هم ن مان را  يكه در ك گفت
و  يحكومت ير و تصــاحب ســاختارها و نهادهايبا تســخ يانقالب اســالم يروزيســازند. پيم

 يگفتمان انقالب را به صــورت كاالها يهااميو پ يفرهنگ نرم رتقد در صــدد بود يرســم
ـــاجد و هيزيكروفيد كنند. از دل ميدر جامعه بازتول يفرهنگ ، قدرت نرم يئات مذهبيك مس
شـــه يچون حوزه هنر و اند يديجد يســـاختارهاو  انقالب شـــكل گرفت يو هنر يفرهنگ
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 ينوع زين و آيينمناســك  د آورد.ينظام مســتقر، پد يرســم يرا در كنار ســاختارها ياســالم
قدرت و  كيدر رابطه با اهداف  نديفرآ نيو اعمال و كاربرد معنا هستند، و ا ديتول استيس
 .دارد يو فرهنگ ياجتماع نهيزم كيدر  شــــهيكه ر رديگيخاص آن انجام م ييمعنا منظا
ـــينو كه صليا السو حطر ھب ،پژوهش افدھا ينا ھب نسيدر يستادر را دهنس   مي پردازد 
ها« كاركرد با  ناســــك  ماع يهاو داللت يچگونه م نادار ياجت تداوم نظم و  يمع باعث 

ستگ سالم يو حفظ و تداوم قدرت در جمهور ياجتماع يهمب ست رانيا يا  ربطو؟ »شده ا
 يرو برا پيش تحقيقدر  ھك بگوييم بايد يمھد ننشارا  حاضر تحقيق ندرو يمھابخو گرا كلي

   جامعه شناسي كاركردي بهره گرفته است. كرديدرك بهتر موضوع از رو
  چارچوب نظري -2

 د.دهنون مناسك توجه زيادي نشان ميامعه شناسان براي بقاي جامعه به عناصري چج 

هاي اجتماعي و انجام مناســك ديني كه همبســتگي ا پيشــامدرن نيز بر تداومجوامع ســنتي ي
ـــبت به جامعه ميباعث تق ـــود، تاكيد فراواني دارندويت تعهدات فرد نس صـــرف نظر از . ش

ــر بر همگرايي اجتماعي  ــيار مهم اين عنص تعريف واژگاني يا معنا، اميل دوركيم به نقش بس
سيار مهمي در وا سنت نقش ب ست. هر چند دين در دنياي  ستگي متقابل اعپرداخته ا ضا در ب

  .)150-180: 1395د(نش و اسكات،كنيك قالب نمادين ايفا مي
ـــت كه در جامعهدور  ـــنتي، دين نقش پررنگي در ايجاد  كيم بر اين باور اس و تداوم س

اي را تعيين كنندگي دين در چنين جامعه كند. او اثرگذاري وهمبســتگي اجتماعي بازي مي
ـــيحبا تكيه بر اعمال ملموس عبا يي مردم اهم دهد. گردمي دي و آداب نمادين ديني توض

اي، حس نيرومند تعلق گروهي دي مشترك و نمادين در چنين جامعهبراي انجام مناسك عبا
ها ا باور دوركيم. كنديجاد و تثبيت ميرا ميان آن جامعه ،به  كه الزم هيچ  ندارد  اي وجود 

اي جمعي را به عالمت حفظ آنها و هنافواصـــل منظم زماني، احســـاســـات و آرمند در اند
دت و ها هســـتند كه عناصـــر ســـازنده وحآنها به نمايش بگذارد؛ زيرا اين تصـــديق دوباره

داند كه اين بازســازي معنوي و ه ضــمناً ميدهند. جامعشــخصــيت يك جامعه را تشــكيل مي
جلساتي  هاي مكرر و بر پا كردن تجمعات ونان ندارد، جز به وسيله گردهم آيياخالقي امك
ـــات جمعي خويش بپردازندكه در آن ـــاس ( ريتزر،  ها افراد به اتفاق به تأكيد مجدد بر احس

1380 :145- 120.(   
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ـــرورت بــا يكــ ،آيين )Eric W. Rodenbuller(اريــك دبليو رودنبولردر نظر  ديگر ض
مراســـم و مناســـك از اعمال ديني اســـت كه بخش  و زندگي كردن ابناي بشـــريت اســـت

سترده سانهاي اجتماعي اي از كنشگ شكل مي ان ستردگي، پويايي، تأثير را  دهند. تنوع، گ
ــم و مناســك در فرهنگ جفرا زمان و مكان، از جمله ويژگي جوامع  .اســتوامع هاي مراس

ني كه باعث تقويت هاي اجتماعي و انجام مناسك ديتي يا پيشامدرن بر تداوم همبستگيسن
  .) 15-25: 1387(رودنبلور، دتعهدات فرد نسبت به جامعه مي شود، تاكيد فراواني دار

به  دوركيم اميل شناساني است كه قبل ازاز مردم ) Robert sonsmith(رابرتسون اسميت 
شت. او معتقد بود عملكردهاي مذهبي از  سم ديني بيش از باورهاي ديني تأكيد دا نقش مرا

ــتباور ــتر اهميت دارند. هاداش ــات فرديقورا عامل ت وي ديني مذهبي بيش ــاس و  يت احس
راث يحفظ و انتقال م -يانضــباط بخشــ -يو انســجام اجتماع يحفظ همبســتگو  ياجتماع
شبختيگروه و پد ياجتماع ست.  در مؤمنان يدآوردن احساس خو رادكليف قلمداد نموده ا
شناخت دين از ديگر مردم  ) Brown-Radcliffe(براون ست كه اعتقاد دارد براي  ساني ا شنا

  ). 180-200: 1377 ،هميلتون(بايد به مناسك ديني توجه كرد
در ميان  .شناسان نيز به اين موضوع توجهي خاص داشتندشناسان، جامعهعالوه بر مردم 
سالمي ابنجامعه سان ا سي ميخلدون كه برخي از محققين او را پدر جامعهشنا ه دانند، بشنا
خلدون آيين ديني، ها و آداب ديني توجهي خاص داشت. در اعتقاد ابنآيين مناسك، نقش
كند شود، زائل ميچشمي و حسد به ديگران را كه در ميان خداوندان عصبيت يافت ميهم

سوي حق و راستي متوجه مي مناسك و آيين نقش مهمي در ايجاد  سازد.و وجهه را تنها به 
  ).288 - 300 :1375( ابن خلدون، كنداعي ايفا ميحس مشترك و نظم اجتم

سان كاركردگرا اعتقاد دارد نظم اجتماعي از طريق آيين ) Odi(اودي  شنا هاي از جامعه 
مناســك به  گويد مطالعه مراســم ومي ) wach Joachim(خشــود. يواخيم واديني اســتوار مي
ــتند. ارزش هاي اعتقادي دين كمهيچ وجه از زمينه بر  ) Malcolm homilton(هميلتونتر نيس

كنندگان در شــود در جامعه جديد پذيرفت كه شــركتاين را ديگر نمي«اين باور اســت كه 
ــان و با انگيزه ــبت عملكرد ش ــره متفاوت اين مناســك بدون كمترين اطالع از نس هاي يكس

بدون  رســد در جامعه جديد مراســم و مناســكلذا چنين به نظر مي .»مراســم را برگزار كنند
ستند و بايد اعتقادات و  برخورداري از درجه مطمئني از نظام اعتقادات قادر به ادامه حيات ني

سماز نظر  آورد.انجام فرايض ديني را به مثابه يك كل واحد به حساب  سون ا دين  تيرابرت
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ـــك ديني عبادات ـــترك جهت  زانندهيبرانگ، يكننده رفتار فردميتنظ و مناس ـــاس مش احس
 Edward(براونادوارد  .اســـت يس و نظم اجتماعينوام حافظ مقررات،، ياعوحدت اجتم

Brown(  مناســـك را  وبرماكس  داند.مي يمند روابط اجتماعم ســـامانيتنظمذهب را عامل
ـــك نگربيا، يجاد تحوالت اجتماعيو ا يكار منظم عقالنعامل  جاد يايين را عامل آو  مناس
وحدت و عامل اساسي  انسان ييو غا ياساس يازهايبه ن ييپاسخگو يبرا يميدا يهاارزش
  ). 220-200: 1377،هميلتون(اندبيان نموده هان انسانيدن بيبخش
 معنادار ،يد و ســـردرگميق آمدن بر ترديجاد حس جهت فاياگيدنز مناســـك را عامل  

 يشــاد درخانه و ارتباط يجاد فضــايا ،يات بشــريســاختن و قابل تحمل نمودن رنج در روح
  .)200 – 220: 1387(گيدنز،بيان نموده اند مناسكرا از كاركردهاي  نمودن خانواده

ــلر  ــته كاركردهاياعتقاد دارد كه د )Dersler(درس ــناختي و اجتماعي روان ين دو دس ش
 ر توجيه وضــعدين به عنوان وجدان، كه نوعي كنترل شــخص اســت و نقش آن د يدارد. و
ت را از يامنت احســاسيو مرگ و در نها ينظير فقر، نابرابر هاييامطلوبيو پذيرش ن موجود

ـــناختي دين مروان يكاركردها افراد جامعه و نقش  يپذيرن به جامعهيداند و كمك ديش
ــر، كند ــان معاص ــرايط زندگي انس تغييراجتماعي، كند كردن يا  روند كردن آن در بهبود ش

شروع ستيز اجتماعي، م شيدن به  شيشتاب بخ سات يبه ايدئولوژدن يت بخ سا  يگروهو اح
 ياجتماع ين كاركردهايترمهمهمبستگي و انسجام گروهي و را از  ايجاد، خاص در جامعه

  .)45-60:  1380(افروغ، شماردين برميد
اي مغاير با تقليل گرايي دوركيمي اســتفاده شــده ثار كليفورد گيرتز، آيين به شــيوهدر آ 

عي و ها مهم هســتند، اما نه به اين دليل كه نظم اجتمااســطورهها و از نظر وي، آييناســت. 
باز مي از آن جهان بيني گروه ترمهم ماعي را  نهاي اجت كه آن را ماي يل  به اين دل د. بلكه 
  .)16 :1387(رودنبولر،  دهندسازند و به مردم الگويي براي شناخت واقعيت ميمي

شـــناختي درباره آيين، نظريه ويكتور روان -يكي از نظريات پرنفوذ و پيچيده تفســـيري 
ترنر اســت. بنا بر ديدگاه او، دين صــرفاً بازتابي از روابط ســياســي و اقتصــادي نيســت؛ آيين 

ستگي س هاي اجتماعي را صرفاً وظيفه ايجاد توازن در جامعه و برطرف كردن منازعات و گ
ستن اينكه مردم چگونه مي ساس ميبر عهده ندارد. تحليل آيين براي دان شند و اح كنند اندي

صرفاً حكايت سلوك، اعتقاد و مهم است. اما آيين  گر نيست، بلكه توانايي ايجاد تحول در 
   .)Deflem, 1991: 23(هاي اجتماعي افراد را نيز داردتغيير موقعيت
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سندگاني همچون كليفورد گرتزدر نظريه  سيري نوي ويژگي ) Clifford Gareth(هاي تف
سي همانا مع سا شركتا ست كه آيين براي  كند كنندگان در آن دارد. گرتز تأكيد مينايي ا

ستگاه شيكه: الف. دين و آيين د كننده فرهنگ اند؛ ب. آيين فقط بيانهاي فرهنگي معنابخ
دهد؛ ج. مردم عوامل مهمي در اين ها و تفاســـير انســـان را نيز تغيير مينيســـت بلكه دريافت

كنند تا حوادث را تفســير دين و آيين فعاالنه مردم را ياري ميفرآيند هســتند. به بيان ديگر، 
  ).Nelson, 2009: 413(د و براي دنياي خود معنا بسازندكنن

 د.ينمايه ميرماســـن را در قالب يردازد؛ چنانچه دپيمن ينماده يســـرما ليو به تحليبورد 
ــيبورد يهادانيم ــو ش  دان،يم يبرا يدارد. و» رماكس وب« »يزندگ يهانظم«به  اريباهت بس

ن گا ـــول چهار بازاردانيو هركدام از م رديگينظر م در ياهاص با  رديگيدرنظر م يها را 
ــرف ــود. از نظر او م يم ديتول دانيكه در م يفرهنگ يكنندگان كاالمولدان و مص ها دانيش

ساخت آن را  چارچوب ستند،يكسان نيها دانيحال كه با م نيهستند و بازارها در عها همان 
 رد،يگيبكار م يفرهنگ يمذهب را در قالب بازارها رييتغ ي»وبر«مدل  يو .دهنديم ليتشك
ل به يو تبدينزد بورد ،ير) وبكيزماتي(كارامبراني) و پكي(بوروكراتانشين نحو كه كشيبه ا

ـــيم ينينماد يمولدان كاالها ـــش ـــرف كنندگان عادوند كه بر س با هم در  ير جذب مص
، بازار دين، بازاري رقابتي است كه در آن وااز نظر ). Bourdieu, 1999: 50-35( اندرقابت

كند. وي معتقد است توليد كنندگان مي عرضه، تقاضا، توليد و بازتوليد، نقش مهمي را ايفا
باشــند كه براي توليد، متخصــصــان ديني (پيامبران، كشــيشــان يا روحانيون) ميمعتبر ديني، 

هاي ديني تالش مي نمايند و افراد عادي به طور عيني مصرف ها و پيامعرضه و بازتوليد كاال
  .(Bourdieu, 1991:25-10)باشند ميها كننده و تقاضا كننده اين كاالها و پيام

  قيروش تحق -3
ـــازمان  ـــبكه س هاي در حال تعاون و همكاري اي از گروهيافتهكاركردگرايان، جامعه را ش

كنند. آنان جامعه هاي مشـتركي تبعيت مياز قوانين و ارزشآن كنند كه اعضـاي تصـور مي
دانند كه در بقاي آن، همه اجزا ســهيم هســتند. اگر چه را به صــورت كل مركب از اجزا مي

ـــت و پس از تغيير  ـــت هم اجزا و هم كل تغيير يابند اما عموماً تغيير تدريجي اس ممكن اس
ـــجامعه مطالعه. گرددجامعه دوباره به حالت تعادل برمي ـــناس  ييكاركردگرا كرديبا رو يش

با  رو ني. از اندينماك در تشيرا در كل ينظام اجتماع كي دهيدرهم تن تيماه شوديم يسع
هســـتند كه  ياجتماع تيفعال كي ياجزا و عناصـــر به دنبال بررســـ ت،يكل يوســـتگيحفظ پ
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سازگار ها و قبادي: (جمشيديسازديم همساختار را فرا مختلف ياجزا يموجبات تطابق و 
ـــده و بر  ياجتماع ياركردهابه ك كرديرو نيدر ا  .)47-35 ـــك در جامعه پرداخته ش مناس

 تيمشروع جاديچون ا ياسين به عنوان امر سآ ياسيس يامدهايبه پ يبعد يكردهاياساس رو
ـــوژه جاديا ،كنترل اجتماعي قدرت نرم و فرهنگ،  قياز طر رضـــايت و  رينظم پذ يهاس

 شود.ياشاره ماجتماعي 

  ك و نقش آن در بازتوليد نظم و همبستگي: الگوي نظري براي تحليل مناس1ره نمودار شما  
  

  تعريف مفاهيم -4
  مناسك  4-1

ها و اســت كه نوعاً در زمان يمندضــابطه اي يرســم تيفعال يبه معنا )Rituals(مناســك
و غالبًا  نينماد متفاوت با عادت و رسم است، چون جنبه شود،ياجرا م يمشخص يهامكان
. كنديو منتقل م انيب زيرا ن يرومنديبلكه غالباً احســاســات ن هادهيدارد و نه فقط ا يشــينما

 هاييو ســخنران ياســيســ هايييها، تظاهرات، گردهماشيهمامعموال به  ياســيمناســك ســ
شعائر تيشود كه از حما ياطالق م يمذهب ست كه  يعامه برخوردار بوده و ناظر به   كيا

و  خوانديو پاســداشــت آن فرا م ميمردم را به تكر ،ياســينظام ســ اي يدتيعق ،يمكتب فكر
  ).620-650: 1392و باتامور، تياست. (اوتو ياجتماع -ياسيس ياتياهداف و غا يدارا

  آيين  4-2
از جهان  يآدم لاست كه موجب گذار و انتقا يتيعالع آن فيوس تعريفدر  )ethic(نييآ
ساًدردگيم لمتحو يروز زندگ رشود كه در آن هيم رگيبه جهان د يفان سا نمايش  . آيين ا

عل اســــت، به  يك ف ما يملعنوان عو  ـــين يتن يا يش كار واقع ـــ كهمي را آش  ســــازد 
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ــ ــتند كه از ط يتيفعال رين درگييكنندگان در آكترش ــيق آن خوي رهس ــتن خود را ش كل ش
ــييآدهند. مي ن ييدر آ. اســت يدر شــكل جمع رديرفتار ف هشــد مو منظ يرســم هاوهين ش

ده رودن، گســتب ريالگو بودن، ابزاكنند. مي اعضــاي گروه و جامعه به شــكل منظم شــركت
ـــم بودن، يبودن، جمع مودن، منظب ـــنتي بودن و داوطلبانه بودن از مهم ترين بودن يرس ، س

ـــت. ويژگي ـــ يابزار آيين مينظر دوركاز هاي آيين اس ـــت كه جمع به وس  دين عقاآ لهياس
ها را تجربه مآد را خلق و وخ يجمع به  نييآ نديكند. در فراين ـــم  كه ذهن و جس اســــت 

  ).235-245: 1385(هوور و باي، كننديو توامان در ابزار معنا مشاركت م ،رسند يوحدت م
   كاركرد مناسك -5

ف و يها و تضعان انسانيم يت روابط اجتماعيتثبم و يتحك مناسكمهم  ياز كاركردها 
ـــطكاكل نمودن تنشيا زاي ـــت كه نظم اجتماع ييهاها و تعارضها، اص را به چالش  ياس
ـــند و تعهدات افراد را به رعايم  و دهنديتنزّل م يف متقابل اجتماعيت حقوق و وظايكش

سجام اجتماع سك نقش  .شوديم ياجتماع و كنترل نظارت شيافزا سبب و يموجب ان منا
وند ير عوامل پيت دارد كه ســـاين اهمين نظر در جوامع نوي، از ايجاد ارتباط اجتماعيدر ا

ت خود را از دسـت داده اسـت و ياهم يو خون يالهيبر تعلّقات قب يوند مبتنيمانند پ ياجتماع
نظم و  يبرقرار يقابل قبول برا يك پشــتوانه روانيتوان به عنوان ياز آن نم ياز روابط ناشــ

      .)10-1387:15(رودنبلور، ثبات در جامعه بهره گرفت
  يمعن ديتول -5-1

در طول زمان براي جلوگيري از خطر » معنا«حفظ يك » مناســـك«ين كاركرد ترمهم
 كيمعنا در رابطه با  ديمناسك، تول يكاركردها نيترمهماز  يكي .اضمحالل و زوال است

س ست. به دل يقدرت قد سك انيرابطه م نيا ليا س يامر منا ست كه در بطن  يو قدرت قد ا
و  ديتول اســتيســ يمناســك نوع گريمعنا وجود دارد. به عبارت د اســتيســ يمناســك، نوع

ـــتند، و ا  ييقدرت و نظام معنا كياهداف  ادر رابطه ب نديفرآ نياعمال و كاربرد معنا هس
ــهيكه ر رديگيخاص آن انجام م دارد. مناســك در  زين يفرهنگ و ياجتماع نهيزم كيدر  ش

جامعه ها يگروه از خرده فرهنگ كي يحت ،ياهر  و  يكاركردها ديبا تيكوچك، در ن
ماع يهاداللت نادار ياجت ماع يبرا يمع ماع  يتداوم آن گروه اجت قدرت آن اجت تداوم  )

شدچككو شته با س ي. نمادها) دا سك يهاو نقش يقد شگران  انيكه م ياو رابطه ،يمنا كن
ــت، هركدام به نوبه خود تجل كيمختلف  نظم قدرت و رابطه معنا و قدرت  يمناســك هس
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از قدرت در  يو ماد يرابطه عرف كي ديمنجر به تول ينيزم يدر شــكل تيهســتند كه در نها
 نينماد ييسبب مناسك در عمل، با بازنما نيشوند. به هميم جامعهروزمره  ياجتماع اتيح
 ييكه الگو دهنديرا نشان م ياز رابطه با قدرت قدس ييلگوا يرابطه معنادار با امر قدس كي

  ).5-25: 2007(آلر،و جامعه است نيزم يآن بر رو جاديفهم رابطه قدرت و ا يبرا
  يده جهت -5-2
 ينياز آن جهان ب ترمهمو  يعاجتما مكه نظد به اين دليل هستن مها مهها و اسطورهنييآ 
راي ب ييالگو مدرســازند و به ميل كه آن را مين دليبه انمايند. ميرا باز  يعاجتما يهاوهرگ

كنند تا واقعيت اجتماعي را عمل مي اياين گونه مناسك به گونه دهند.شناخت واقعيت مي
سبت به آن سازند و افراد را ن ضاي  واقعيت ب متقاعد كنند، و قواعد و تجاربي كه واقعيت اع

ها ت ارزشيق تقوياز طر ينيدمناسك  .بخشند، ايجاد كنندمي تداوم جامعه را شكل داده و
سرنوشت مشتركشان، نقش مهممهم و مسئول دانستن انسان يو هنجارها در كنترل  يها در 

سيفا ميا ياجتماع در اذهان و افكار  شتريحكومت جز با نفوذ هر چه ب كي ياسيكند. ثبات 
ها و مناســك به ها، نمادها، اســطورهنييآاســتفاده از  انيم نيدر اشــود يحاصــل نم يعموم

 يو ارزش ينيكه در جان و روح جامعه نفوذ كرده و به باورها و اعتقادات د ييعنوان ابزارها
ــ ظشــده و منجر به حف لين جامعه تبدآ . مناســك باورها و اعتقادات شــوديم ياســينظام س

صي جهت دهي كرده تا بتواند اجماع و  سير خا سان را در م شكل ان ستگي را در جامعه  همب
هاي عميق در بدنه جامعه شــود. در مناســك داده و مانع گســســت و چند پارگي و شــكاف

ـــده و عوامل پكپارچگي را در مقابل  تجمع عظيم مومنان موجب ايجاد وحدت و يكدلي ش
  .)105-130: 1387كند(شواليه و الن، چند پارگي تقويت مي

  يارزشگذار -5-3
 يفرهنگ عموم يهارا به عهده دارد و از ارزش ياخالق ثبات تيمســئول ينيدمناســك  

ــكنديمراقبت م ــونز، خرده يتكيبرني. با توجه به مراتب س مناســك و كه  ينظام فرهنگ پارس
ـــ هاآيين ظام ا نيمهم از ا اريجزء بس ـــ تســــخرده ن ظارت ببس و  يابي، كنترل، الگون
 يي، هنجارها و الگوهاقواعد از يتينظام شــخصــ. شــوديم يتيدر نظام شــخصــ يرپذيجامعه

ــوديعرضــه م ينظام فرهنگ قيكه از طر كننديم تيتبع ــ ش ــخص  يآن را درون يتيو نظام ش
ـــم د يفرهنگ الگودار . نظامكنديم ـــر مهم ينيكه مراس به لحظ  باشــــد،ياز آن م يعنص

 ،يگدآزا ،يخواهعدالت ،يزيســـتچون ظلم ينيد عام يو هنجارها هااز ارزش يبرخوردار
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ضــمن  ،يانســان و عاطفه احســاس ختنيو با برانگ انتيو د ثاريدادن به مظلوم، مودّت، ا ياري
و  ها شدهنسل نيب ونديپ و يريپذجامعه يها، سبب نوعافراد و گروه عيتعامل و تجم يبرقرار

(هميلتون، سازديرا فراهم م گرينسل دبه  ينسلرا از  يتمرار و انتقال فرهنگسا ،يتوال وجباتم
1377 ،210-190(.  
ــتيل دوركيام ــت كه زم يان فكرين جريم نخس ــكل يهانهياس ــرما«مفهوم  يريگش ه يس
ـــجام اجتماع آن ارتباط و» ياجتماع ت يها و هنجارها و ظرفشـــدن ارزش ي، درونيبا انس

دو  ين دارايد مياز نظر دورك .نمود مطرح ها راو مناســك و آيين يبازدارنده شــعائر گروه
ــت كه آئيبخش عقا ــتند كه نين آئيد تقدم دارند. ايآن برعقا يهانيد و مناســك اس ها هس
ن وجود يدربارة د» يجاودان«ز يد: اگر چيگويم مينند. دوركيآفريد را مياند و عقاياســاســ
 ينيآئ يهاتيفعال يعنيدارد؛ و مناســـك ن ياز به آئين اســـت كه جامعه همواره نيدارد، ا

ــيمربوط به تجد ــوند كه گروه همواره بين اعمال متذكر ميله ايد عهد. مردم به وس ش از يش
ـــايهر  ـــتند. در حاليقدر جاودان ند، برعكس، آنيت دارد. عقايش اهميك از اعض كه،  يس

  . )195-210: 1383دوركيم، (شه ثابت مانده استيهم ينيد يهانيآئ يكاركرد اجتماع
سونز، جامعه ين تلقّيم، ايپس از دورك  صر، تدوام توسط پار ساس يشناس معا افت. بر ا

سرما يتي، وضعين تلقّيا شه در هنجارها و يشود، رير ميتعب يه اجتماعيكه امروزه از آن به 
 يهاها، افراد فارغ از دغدغهشدن هنجارها و ارزش يله درونيجامعه دارد و به وس يهاارزش

ــ ــخص ــاندن به يپردازند و به خيگران ميقبال د ف خود دريها و وظانقش يفايبه ا يش ر رس
  ).185-210: 1385(كوزر،گردد. يل ميق، كنش تسهين طريشوند و از ايب ميگران ترغيد
  كاركرد مناسك در جمهوري اسالمي ايران -6

ايران را  فرهنگ جامعه اي كه پديد آورد،انقالب اسالمي با تحوالت بسيار و ساختاري 
 يبرجا يهان ارزشيگزيجا يديجد يهاانقالب ارزش از سپ. قرار داد تأثيرخود نيز تحت

س سيمانده از نظام  شدند و هنجارها يا شته ابداع  سالم يانقالب يگذ دند. يت گرديتقو يو ا
رد، يا شكل بگدادند ت ياريبه انقالب  به طرق مختلف، هاسالن يدر طول ا مناسكو ها نييآ
  .ابديت شود و تداوم يتثب

  مشروعيت بخشي-6-1
 ياسيس تي) حاكميبر قدرت نرم (فرهنگ يبود كه متك يانقالب نينخست يانقالب اسالم 
سخت را به ز يمتك ش ريبه قدرت   – كيزيكروفيم«فوكو از درون  ريكه به تعب ي. انقالبديك
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سيس ياخرد و ذره يهاها (ارادهاراده »كيپلت كرومي« و »قدرت سطوح خرد و يا ) و از 
قدرت ســخت مســتقر در رأس هرم و ســاختار  يگرفت و به ســو دنيجامعه جوشــ نيپائ

بر  طرهيو گفتمان آن با ســـ يانقالب اســـالم. كرد ريقدرت حركت كرد و آن را تســـخ
سم سيس يقدرت ر شتن قدرت گفتمان اريدر اخت زيو ن يا منحصر بفرد و كنار زدن  يدا

 يي) و نظام معنايي(نظام دانا ستمهيو اپ» معرفت«، توانست چپ و راست يگفتمان يرقبا
ـــه نما ديمطلوب خود را پد ـــتمهي. اپديآورده و عرض  ديتول نيكه در ع ييمعنا امو نظ س

ـــا ـــب خود، جهت ده يهاتوأمان معنا ديو تول تيرض ـــگذار يمتناس و  يو نظام ارزش
ـــالم ـــگذار يهمان جهت ده .دينما ميو تنظ هيرا ته يو انقالب ياس مندرج در  يو ارزش

  امام (ره). ينظم گفتار و كنش كالم

سالم يروزيبا پ سك د گاهيجا بر رانيدر ا يانقالب ا  شـتريبافزوده و  ينيو نقش منا
 ياســيابعاد ســ ياي. البته احافتي ياســيســ نظام تيبه مشــروع نســبت يتيحما يكاركرد

سك مذهب يبرخ ض يمنا شت  زين يمانند حج و نماز جمعه و توجه به آنها وجه اعترا دا
ــوآن به زيت اما لبه ــتكبار جهان يس ــده بود. آيين  ياس ــانه گرفته ش ــرق و غرب نش در ش

مختلف آن بعد از انقالب اسالمي بخصوص هاي بزرگداشت محرم و عاشورا و مراسم
شه مورد توجه قرار گرفت و به دليل ويژگي شتر از همي ستردهبي شت از هاي گ اي كه دا

به حكومت بعد از انقالب قويت شــــد و بهرهبعد از انقالب همواره ت هاي فراواني هم 
ساند. صه ر سد و در عر شد تا انقالب به پيروزي بر شهادت موجب  هاي ويژگي ايثار و 

ــد. ويژگي آزادمردي و آزادگي  مختلف پس از آن نيز همواره موجب حفظ انقالب ش
ريق نيز به كمك هم خصــلت پهلواني و روحيه مردمي بودن را تقويت كرده و از اين ط

در برابر ظلم هم همواره مردم را به صحنه آورده و در  ويژگي ايستادگي حكومت آمد.
. هاي بزرگي را رقم زده استهاي رهبران انقالب و نظام حركتجهت اهداف سياست

هاي مختلف عزاداري و گريه بر مصائب قيام ويژگي عزاداري اين آيين بزرگ و مراسم
تر و موجب وحدت بيشــتر مردم با هم و با هاي مردم رئوفتا دلگردد مي كربال ســبب

رهبران انقالب شــود و همين ويژگي و چندين ويژگي ديگر ســبب تقويت اين اتحاد و 
ـــالمي شــــد ظام جمهوري اس پذيري ن ـــروعيت  ـــودي و علي وحدت و نيز مش ( مقص

  .)75-95: 1390پور،
   معنا سازي -6-2




