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  پژوهشگاه سخن
در ] هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 

های وحیـانی در کنـار  سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزهراستای 
های اصـیل جوامـع، شـرط  فرهنگ و ارزش ،های عینی های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده

 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک ن اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کارآمد در جامعه ایرا

ترین مؤلفه فرهنـگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  متقن عنوان بهاسالم 
گـاهی دقیـق و عمیـق از معـارف اسـالمی و بهـره است؛ از ایـن گیـری از آن در پـژوهش،  رو، آ

 .ای برخوردار است نسانی از جایگاه ویژهسازی مبانی و مسائل علوم ا بومی ،بازنگری
بنیانگذار جمهـوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
تجربه موفق این نهاد، زمینه . گرفتایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  ارائـه  یبـه جوامـع علمـ یخود خـدمات فراوانـ نیرسالت سنگ یفایپژوهشگاه تاکنون در ا
 یعلمـ هیها کتـاب و نشـر ، ترجمه و انتشار دهفیتأل ه،یبه ته توان ینموده است که از آن جمله م

  .کرد اشاره
 

 سه



  ریــزی فرهنگــی  برنامــه«  بــرای دانشــجویان رشــته درســی کمکمنبــع  عنوان بــهایــن کتــاب 
هـای  همچنین سـازمانو فراهم آمده است  یو دکترارشد  یمقاطع کارشناس  در »)یاجتماع علوم(

نیـز ... های مـذهبی و نهادهای متولی هیئتمذهبی چون امور مساجد، سازمان تبلیغات اسالمی، 
 .دناز آن بهره مند شوتوانند  می

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 .جامعه دانشگاهی یاری دهند
  االسـالم والمسـلمین  حجتگرامـی،  ۀهـای نویسـند دانـد از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

تشـکر و قـدردانی جناب آقای دکتر ابـراهیم فیـاض  طرحمحترم  ، و نیز ناظرعلیرضا قبادیآقای 
  .کند
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  پیشگفتار 
 قـرار نیادیبن یها پرسش معرض در منظر سه از کم دست جامعه، در ینید یها مناسبت و مراسم
  :از اند عبارتها  پرسش نیا ؛دارند
  ؟ اند وستهیبه وقوع پ  مراسم نیچگونه و چرا ا. ١
  کرد؟ حفظ راها  مناسبت نیا دیچرا با. ٢
  را بـه همـراه دارد؟  یو توانمنـد یاثـر بخشـ نیشـتریها، ب در مناسبت یبرگزار وهیکدام ش. ٣

  است؟ ییها شاخص و ها مؤلفه چه یدارا ها مناسبت اثربخش یالگو و
  صـورت گرفتـه اسـت؛  ییدو پرسـش نخسـت، کنـدوکاوها ۀدربـار کنـون تا رسد مینظر  به
  حاضـر در پاسـخ بـه  کتـابانجـام نشـده و  یچنـدان یعلمـ یها پرسش سوم، تالش ۀدربار اّما

  منــابع و مآخــذ  لیــبــر مطالعــه و تحل کتــاب افــزون نیــا. تــدوین یافتــه اســتســوم،  پرســش
آنچـه . مصاحبه کرده اسـت نه،یزم نیدر ا یو عمل یسوابق علم یدارا اننظر صاحب با مکتوب،

 کـه یاننظر صـاحباست بـا همـت دانشـمندان و  دیام. حوزه است نیدر ا یانجام گرفته مدخل
 قـاتینـوع تحق نیـا لیـدر تکم یگـرید یاساسـ یهـا دارند؛ گام یمعنو ثیحفظ موار ۀدغدغ

  .دنبرداشته شو
  در  یادیـکـه زحمـت ز یخسـرو قبـاد دکتـر یآقـا ارزنده یها ییراهنما از دانم یبر خود الزم م

خـانم فاطمـه  ،یمحمـد قاسـم دکتـر یآقاو همکاران محترم طرح  داشتند پژوهش نیهمه مراحل ا
  اسـتادان  و زادهیـمهنـدس رسـول علو  پـورلیاسـماع هللا یولـ یپـور و آقـا یعل نیپرو خانم ان،یرانیا

   یالزم اسـت از همکـار نیهمچنـ .کـنم یمصـاحبه وقـت گذاشـتند سپاسـگزار یکه برا یمحترم
مؤسسه مطالعات و  پیشین و دکتر حسین ایمانی جاجرمی رئیس فعلی سیرئ دکتر سیدضیاء هاشمی

 .کنم یقدردانگذاشته است،  نجانبیا اریدانشگاه تهران که فرصت الزم را در اخت یاجتماع قاتیتحق
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 علـوم گـروه محتـرم ریمـد دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه از و شمارم یم مغتنم را فرصت مجال نیدر ا
اثـر حاضـر را فـراهم  نشـر ۀنـیو اداره چاپ و انتشارات که زم یساز و آماده شیرایواحد و ،یاجتماع

   .داشته باشم ژهیکردند، تشکر و
  

  اوست از قیتوف                                           
   یقباد رضایعل                                         



 
 

 
 
 
 
 

 

  مقدمه
ها و  ن مؤلفـهیتر لین و اصـین، نافـذتریرگـذارتریثأبرآمـده از آن، از ت یفرهنگ یها صورت ن وید
 ینظــر ۀبــه دو مقولــ ،ینــید یها دهیــپد ،منظــر کیــاز . هســتندجامعــه و فرهنــگ  یها دهیــپد
  . شوند یم یبند طبقه) شعائر( یو عمل) اعتقادات(

دوم  ۀکه شامل معارف و باورهاسـت و مقولـ نشینخست عبارت است از طرز فکر و ب ۀمقول
سـو  کیاز  تیدو گونه واقع نیا انیم. است ینیعمل د نیّ مع های تصور و شکالاَ شامل شعائر، 

 یو از سـو) ۴٧ص ،١٣٨٢، میکدور( سازد یرا از عمل جدا م شهیوجود دارد که اند یکل یزیتما
مقـدور  یخـارج یایـدر دن یآن دو گـاه کیـکه تفک یا گونه بهبرقرار است؛  یقیوند عمیگر، پید
ونـد بـا یه به سبب پکست، بلین اتیصرف و منفرد مانند اله یا دهیشامل عق نید ،نیست؛ بنابراین

  ). ١١٨ص ،١٣٨۴، زریفر(ز است یمتما اتیاز اله ،عمل
ن یـد یعمل یها ن بر جنبهید یو نظر یاعتقاد یها جنبه یه بررسکرسد  ین به نظر میچن گاه

توجه داشـت  ینید کد به مناسینخست با ،نیشناخت د یه براکد توجه داشت یتقدم دارد؛ اما با
 یشـتریت بیـن، شـعائر و آداب اهمید یفهم جامعه شناخت یو برا) ١٩٧ص ،١٣٨٧، لتونیهم(

و حفاظـت  یداریـن سـبب پایـد یعملـ یهـا جنبه رای؛ ز)٢۶ص ،١٣٧٩، مقدم یجالل(دارند 
ن ماننـد یـد یعملـ یهـا ق جنبهیاز طر ینید یشوند، عمده اعتقادات و باورها یمآن  یجنبه نظر

 یا گونـه ه بهکمراسم . یابند انتقال میگر یبه نسل د یافته و از نسلیانت یص ینید کمراسم و مناس
و  شـوند می یو اخالقـ یهـا و اصـول اساسـ ارزش سامان یافتنموجب د نشو یبرگزار م یهمگان

شناسـان  ه مردمک چنان). ٢٧٣و ٢٢١، ص١٣٨٧، لتونیهم( آورند فراهم میآنها را  یخینه تاریزم
 ات خـود ادامـه دهـد یـتوانـد بـدون پرسـتش بـه ح ین نمـیـانـد د ردهکشناسان اشـاره  و جامعه

  .)٢۶ص ،١٣٨٠، واخ(
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 یادهـااز  آنهـااز محـو شـدن  یریموجب حفظ اعتبار باورها و سـبب جلـوگ ها نییمراسم و آ
 دیخود را تول یادوار طور به مانیا آنها قیکه از طر هستندو ابزارها  لئوسا مجموعه نیا. دنشو یم

 ۵٢٢، ص١٣٨٢، میکدور( شود یم کارآمد و مؤثر که ستآنهاو همواره به مدد  کند یم دیو بازتول
 شـود  ید مـأییـت و تیـرار آداب و شـعائر تقوکـق تیـاز طر یمـذهب باورهـایمان بـه یا) ۵٨٠و 
  ).٢٧، ص١٣٧٩، مقدم یجالل(

نقش مهم و  ینید کو مراسم، اعمال و مناس کمناس یشناخت جامعه تیاهم و ریافزون بر تأث
 و افـراد هکـهسـتند  یمناسب لئابزار و وسا ،کمناس و آداب. دارند مختلف انیدر تداوم اد یمؤثر
 ینید یها آموزه نهک اها را ب و ارتباط انسان رهنمون ینید مکرا به باورها و اصول حا ینید یها گروه

 هکـهسـتند  أمبد یمختلف به سو یها راه نندهک  ارائه ،یبه وح یکمت انیهمه اد. سازند یبرقرار م
  ). ٣۴ص ،١٣٨٩، نصر(توأم است  ینیاعمال د و کمناس با

ن یهر دو بعد د یشده است، برا ین معنیمان و عمل به ظواهر دیاظهار ا یه به معنکاسالم «
  ).٣٩٢ص ،١۶، ج١٣۶٣، ییطباطبا(» ت قائل استی، اهم)اعمالباورها و (

بشر همـزاد  یخ زندگیبا تار کها، شعائر، مراسم و مناس نییا همان آین ید یعمل یها صورت
ه کـافـت یتوان  یرا نم یا جامعه یشرفته امروزیخ تا جوامع پیتار های دورانن یتر هنکاز . هستند
م یرکـه قرآن ک چنان. هستندها  مراسم از عناصر مشترک همه فرهنگ. باشد ینیاز مراسم دخالی 

ه بـه آن کـم یـقـرار داد یعبادت یهر امت یما برا« :رده استکاشاره  کت و اشتراین عمومیز به این
  ).۶٨ ،حج(» نندک یعمل م

ان جوامـع نـه در اصـل مراسـم و یـز میه تمـاکـد نده یز نشان میشناسان ن مردم یها پژوهش
ها، شعائر،  نییشور ما آکدر . ستآنها یرگذاریثأقدرت ت زان و تنوع نمودها ویه در مکبل ،کمناس

جامعـه  یو فرهنگـ یبـوم یهـا ن سـنتیدارترین و پایتر یمین، قدیتر لیاز اص کمراسم و مناس
  عمـق و دامنـه یاسـالم ۀرواج داشـته و در دور یخیتار های دورانن یتر هنکه از ک هستند یرانیا
   یرا طـ بسـیاری یهـا بیمـا فـراز و نشـ ۀت مراسم در جامعیفیکت و یّ مک. اند ردهکدا یپ یشتریب
 یشـتریتوجـه و اهتمـام ب ینید یها مراسم و مناسبتبر  ،یانقالب اسالما پس از رده است؛ امّ ک

 گـرید یبرخـ وندیکه تاکنون در فرهنگ ما وجود داشته، پ ینید یها برمناسبت افزون. است شده
الد یبـا روز پـدر، مـ یالد حضـرت علـیمانند م یمل یها ن با مناسبتیآفر یاز مراسم شاد
 یو برگـزار ،...بـا روز پرسـتار و نبیالد حضرت زیبا روز زن و مادر، م حضرت زهرا

 ،مراسـم گرید یبرخ یایو اح ،...فطر ود یع ،قدر یها چون شب یمذهب یها مناسبت یتر برخ پررنگ
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ا بـا همـه است؛ امّ  یپس از انقالب اسالم هاگسترش آن ۀنشان دهندو نماز جمعه اف کمانند اعت
 لحـاظ بـه ،ین گسـترش و تنـوع کمـیوجود دارد، متناسب با ا ینیه در مراسم دک یتیتنوع و قابل

اسـتفاده نشـده  یخـوب بـه ینید یها و باورها ارزش بخشیدنعمق  یآن برا یها تیظرف از یفیک
گاهین بودن مییپا مانند ییها بیبا آس ییموارد در بعد محتوا یکه در برخ یا گونه بهاست؛   یزان آ

زان مراعات ین بودن میی، پاینید یبا اهداف الگوها یین بودن سطح آشنایی، پایاز معارف اسالم
  یمـذهب ینشـگران بـا الگوهـاک یق عمـل اجتمـاعیـزان تطبیـن بـودن میی، پـاینید یها ارزش

ج عقائـد یزان تـرویـو باال بودن م ینش عاطفکو باال بودن سطح انتخاب ) الگومدار ینیرفتار د(
  .)١٣٨٩، یقباد: ک. ر(است  رو نندگان روبهک  تکشر یانحراف

ه عامـل اتحـاد و انسـجام جامعـه را کها  تیبر جذاب افزون یگر اجتماعات مذهبید یاز سو
اجتماعـات . اند شـده یاجتمـاع یهـا شکشـمکها و  یبند میعامل تقس یسازند، گاه یفراهم م
ه کنیا با. ز خواهند بودین یاجتماع یها افکش أها، منش ها و تداخل یبرنامگ یاثر ب بر گاه یمذهب

حفظ  همواره و در همه حال نقشولی ننده دارد، کننده و منسجم کمجتمع  یدر جامعه نقش ،نید
و  یختگیتفرقه و از هم گسـ یبرا ین است به عملکمم گاه. ندک یفا نمیننده و استواردارنده را اک
ن کمم یگر، گاهیاز منظر د). ۴٣، ص١٣٧٩، مقدم یجالل(ل شود یمخرب تبد ییرویبه ن یحت

 یهـا و الگوهـا ارزش هتازه را ب یها سامان دهد و نسل یا ها را به صورت تازه نااست روابط انس
  ).٢٢٨ص ،١٣٨٧، لتونیهم(رهنمون سازد  یگرید

  قـرار گرفتـه و  یخاصـ ینـیت دشود افـراد در بسـتر سـنّ  یها سبب م نبود نظارت که گاه چنان
 یه آنان را از مذهب عامـه و رسـمکد ننکارائه  ییرهایها و تفس از تجربه یریر و تعبیرفته رفته تفس

ه بـا کـرا سـامان دهـد  ینـید کاز سـلو یخاص ۀر، نحویآن تفس یو به اقتضا سازدز و جدا یمتما
  ).١۵۴ص ،١٣٧٨ ،ینراق(متفاوت باشد  یرسم کسلو

اند مراسـم  موجـب شـده یو درونـ یرونـیعوامل ب  رسد مجموعه یم نظر به که سترو از این
 یهـا بـا چالش یمـذهب یباورهـا عمق بخشـیدنو  ینید شعائر میدر تعظ ییدر ُبعد محتوا ینید

 بـه ازیـن یتیوضـع نیچنـ. ردیـگ قرار دهایدر معرض تهد یرو شود و در ُبعد سازمان روبه یاساس
  .است ساخته الزم را آن در اصالح و ینیبازب

 ،راهگشـا باشـد تواند یم یاصالحات اساس جادیآن است که آنچه در ا نگارنده کتاب ۀیفرض
بتواند هم افراد و هـم سـازمان آن را شـامل  که ای یتوانمندساز. است ینیمراسم د یتوانمندساز

مطلـوب  ینـیمراجـع د یتا برا شوندبرگزار  یمراسم یعنی؛ بینجامدشود و به اصالحات مطلوب 



   ...سازي محتوايي مراسم ديني  اصالح ساختاري و غني   6

 شـمندانیو مصـاحبه بـا اند یبا استفاده از منابع مختلف اسـالم کتاب نیدر ا ،رو از ایند؛ نباش
 ینـیمراسـم د یتوانمندسـاز) طرح یو مال یبا توجه به بضاعت زمان( یو با روش دلف نید ۀحوز
  .اند شدهداده  نشان ییو راهکارها یبررس

 گونـاگون متـوّلی آن نیـز یها ناو سـازمگونـاگون داشـته انـواع  ینیاست که مراسم د یگفتن
مـردم بـه  فـراوان ۀبودن در سطح جامعه و مراجع ریبه علت فراگ ،یمذهب یها ئتی؛ اما ههستند
  . هستندحاضر کتاب ها، مورد توجه خاص  ئتیه نیا یرو شیپ یها بیو آس آنها
  : است افتهی، در شش فصل سامان کتاب نیا

  ات؛یکل: فصل اول
  ق،یتحق نهیشیپ: فصل دوم
  ؛یات نظریادب :فصل سوم

  ق؛یتحق یشناس روش: فصل چهارم
  ق؛یتحق یها افتهیها و  داده: فصل پنجم

  .شنهادهایپ طرحو  یریگ جهینت: ششمفصل 
    



 
 

 
 
 
 

 فصل اول
 

  اتیکل 
  مسئله انیب
مراسم و (باورها و اعمال : شوند یم یبند طبقه یاساس ۀدر دو مقول یعیطب طور به ینید یهادهیپد

از  یا وهیش ،ه اعمالک یدر حال هستند؛شه یر و اندکف ۀشامل معارف و در حوز ،باورها). کمناس
ق یـد و باورهـا از طرنشو یاعمال از باورها مشتق م .هستندو به رفتار مرتبط  بوده ینش اجتماعک

 یمفهـوم روحـان یبدون نـوع یشیایچ اقدام نیه. مانند یاز فراموش شدن مصون م واعمال زنده 
تواند وجود  ینم یشیایان نیاز ب ای اندک مایهبدون  ینیرد دکچ عملیه هک گونه همان ؛وجود ندارد
انگر آن یـه بکـ یکاز راه مناسـه جـز کوجود دارند  ییباورها). ٢١، ص١٣٨٠، واخ(داشته باشد 

 سازیه جدا کاند  چنان به هم وابسته یدو جزء مذهب. شوند یار نمکآش یباورها هستند، به روشن
 از یمهمـ بخش نید ن،یبنابرا). ۴٧، ص١٣٨٢م، یکدور( ستیر نیپذ انکام یواقع یایدر دن آنها

 یا انـدازه تـا نیـد یاعتقـاد یهـا جنبه ۀمطالعهرچند . هاست کنش و باورها از یبیترک و فرهنگ
فهــم  یانــد، بــرا دهکــربــه آن اشــاره  زیــشناســان ن جامعــه یکــه برخــ گونــه موجــه اســت، همــان

  تیرابرتسـون اسـم. دارد یا ژهیـو تیـاهم ینـید مناسـک و شـعائر مطالعـه نید یشناخت جامعه
  نیهمچنـ. دارنـد تیـاهم شـتریب یمـذهب یها از باورداشـت یمـذهب یمعتقد است عملکردها

لتون، یهم( توجه کرد ینیبه مناسک د دیبا نیشناخت د یاست که برا باور نیبراون بر ا فیرادکل
   ).١٩٨−١٩٧، ص١٣٨٧

تـا دوران  یا از عهـد اسـطوره کگوناگون است، مراسـم و مناسـ یها ه زادگاه فرهنگک ایران
 یو فرهنگـ یاسی، سیات اجتماعیدر ح یخاص یمند ژه پس از اسالم با قاعدهیو به ،خیتار یانیم

کـه پـس از  هسـتندمراسـم  نیـاز جملـه ا یمذهب یها ئتیه یبرپائ. اند ما حضور داشته ۀجامع
ن و یتـر عـام از یمـذهب یهـا ئتیه. اند مواجـه شـدهمردم  ژهیتوجه و با یانقالب اسالم یروزیپ
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 میو تعظـ طهـارت و عصـمت تیـب اهله حول محور ک هستندن محافل و مجامع یتر یمردم
 تیـفعال نیالحسـ هللاحضرت اباعبـدا ،دانیو ساالر شه دیبزرگداشت س ویژه به ،ینیشعائر د

ن یگـاه و همچنـینقـش و جا ،داشـت انیـب توان یم یمذهب یها ئتیت هیاهمآنچه در . ندنک یم
ات یـو تـداوم ح ینیث و شعائر دیدر حراست و حفاظت از موار ینید یها ئتیل هیبد یرد بکارک
 سـو کیـ از هـا ئتیه. شورهاسـتکر یمشـابه در سـا یفرهنگـ یایـدر جامعه مـا و جغراف ینید

و وده بـ یاجتماع یها فراد و گروها ینید یریپذ جامعه یها برا ناکن میتر نهیهز مکن و یتر دسترس
و  یمـذهب یهـا ئتیه. هسـتند ینید یها ارزش ییراینام و تیعامل حراست، تثب ،گرید یاز سو

بـه  یچنانکـه برخـ. دانسـت یرانـیا جامعـه ینیگاه دین پایتر توان بزرگ یرا م هامحافل مشابه آن
ها و مسـاجد و منـابر  هینین حسین خود را از همیت مردم جامعه ما دیثرکا« :اعتقاد دارند یدرست
  ). ٧ص ،١٣٨٨، یآمل یجواد(» دارند

ه افـراد و کـ ینـدیفرا. هاسـت ئـتیمحافـل و ه یردهاکارکن یتر از عمده ینید یریپذ جامعه
 یهـا ئـتیه. شـوند یرفته و بـا آن همسـو و سـازگار مـیرا پذ ینید یالگوها یاجتماع یها گروه
ات یـن و ابعـاد مختلـف حیـبا د) النکاعم از خرد و (ردن اجزاء جامعه را کفه آشنا یوظ یمذهب

ت یهو کیتساب کر ایافراد را در مس دارند که ییتوانان یها همچن ئتین هیا. به عهده دارند ینید
 ینـیگونه مجامع با شور و شـوق د نیاز مؤسسان ا یاریه بسکنیبا ا. متحول سازندمشخص  ینید

 یخـوب بـه آنهااند،  ردهکس یرا تأس آنهات حصول قرب و ثواب یو با ن ینیث دیبه قصد حفظ موار
  ).٣١٧ص ،١٣٧۵، انیچوئک(ند یآ یبرم ینیمان دیت ایا تقوی ،ها ناردن انسک یاز عهده مذهب
 دیگـرسه بـا یمقا در محافل نیشود ا یم سبب دارد، وجود ینید یهائتیه در هک یبار عاطف

تـر از عهـده  سـتهیشا ،...ما ویمانند آموزش و پرورش، صـدا و سـ ،یتیترب یها و نهادها ناسازم
 . را در خـود مجتمــع ســازند یمختلـف اجتمــاع یهــا برآمـده و افــراد و گـروه یا فــهین وظیچنـ

 ،ژه جوانان و نوجوانـانیو به ،افراد ین مجامع برایه در درون اک ینشکنش و واکت تماس و یماه«
. سـازد یه گفته شـد، قـادر مـک ینقش یفایبه ا یرا به خوب آنهاه کاست  یا گونه بهشود  یفراهم م

از  یکـی ،آناحساسـات گـرم در  جوشـشمجـامع و  نیـا یها تیفعال دیشد یعاطف بار ژه،یو به
 نندهک تکشرافراد  انیم ابندهیعمق  وستهیپو  عیسر وندیپ موجبات هکست آنها یردکعمل یهایژگیو
 متوجـه اساسـاً  هکعمل آن باشد  نیدر ا آنها تیموفق لئاز دال یکی دیشا. آوردیم دیپد را مذهب و
  ندارنـد؛  ینـید تیـجز انجـام فعال یقصد آنها. بدان توجه دارند مترک ای ،ستندین نقش نیا یفایا



 9   كليات

 

م، خـود بـه خـود یدیـنام یمـذهب یریپذ ه جامعهکها آنچه  تیفعال نیا انجام گرید یا از وجهامّ 
  ). ٣١٨−٣١٧همان، (» سازد یمحقق م

. هسـتند رگـذاریتأث نیـز یو اجتمـاع ی، فرهنگـیاسـیس یها و رفتارهـا نشک دیگرمراسم بر 
شـه در یر یو فرهنگـ ی، اقتصادیاسیس یها تیاز فعال گرید یاریمعتقدند بس یمحققان اجتماع

در  خود را یها شهیر یاز روابط اقتصاد یاریو بس یاسیشتر روابط سیب«. دارد یمذهب یها ئتیه
از  یزکـمر کتـ یا باز هم براساس نظـامسپس در سطوح باالتر، امّ  ،یمحل یها ئتیمساجد و ه

  ).۶٣ص ،١٣٨٨، یوهکف(» اند افتهیران یدر ا یو مذهب یئتیه یهاهیهمان پا
 و هسـتند رو هروبـ زین ییها چالش با یمذهبهای  ئتیه اامّ  ؛یتیظرف و تیقابل نیچن وجود با
 دهیشـن زیـن ینـید هـا ئتیه یبرخـ عملکـرد دربـاره مـردم و ینـید عالمان یسو از ییها دغدغه

 یفـرارو یها بیمـا در اشـاره بـه آسـ ۀدر جامع یمذهبهای  ئتیدرباره ه ینگران عمده شود؛ می
از  یسـت، برخـآنها یمتـول یها سـازمان یمناسب آن و گاه ینیآفر نقش عدم و ینیدهای  ئتیه

 ،شـود یگفتـه مـ یئت مـذهبیه یها تیها و قابل تیظرف بارۀآنچه در«نظران اذعان دارند  صاحب
اصالح  ،یبازنگر یها و نف چالش نبودنو  ینید یها ئتیه یمئدا یاثبات کارآمد یبه معنا دینبا

  ). ٣١٩ص ،١٣٧۵، انیچوئک(» گردد یتلق آنها یو سازمانده
 مـا انیـگونـه کـه امـروزه در م آن ،یمـذهب یهـا ئتیه نکهیاز ا اند عبارت ها ینگران از یبرخ
و آن را به نسل بعد منتقـل  کنندا یاح و حفظ را ما ینیث دیموار و شعائر توانند ینم است، مرسوم

 ینید مراسم یبرگزار به بیترغ در یاله یایبا هدف اول یمذهبهای  ئتیرد هکعمل یسازند، گاه
 و مند هعالق و مشتاق تیجمع تیهدا و بذج به قادر یگاه یمذهبهای  ئتیه .ندارد یهمخوان
 هـا ئتیدر ه را ت گسترده امروزیتوان جمع یمتر مک، کش بدون. دنستین آنان ساختن ریپذ جامعه
  .ردکو اداره  دهی الزم و متناسب سازمان یها ینیب شیپ بدون
و  یاصـالح سـاختار یبـرا یمـذهبهـای  ئتیه ییهـا چـالش و ینگرانـ نیچنـ بـه توجه با
  .دارند ازین شدن توانمند و یسامانده و یبازساز به ،ییمحتوا یساز یغن

 سـت؟یچ یمـذهب یهـا ئتیه یتوانمندساز یاست که راهکارها نیحاضر ا قیتحق پرسش
  کرد؟ توانمند را ینیدهای  ئتیه توان می چگونه
  ثرند؟ ؤم یمذهبهای  ئتیدر توانمند ساختن ه یلفه و ابعادؤم چه

  داد؟ شنهادیپ ینیدهای  ئتیه یساز توانمند یتوان برا می را یمدل چه تیدر نها
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  قیت و ضرورت تحقیاهم
ه بـه کـدارد  یبسـتگ نیبه ا ،سو کیاز  یو اجتماع یت هر مسئله در حوزه مطالعات فرهنگیاهم
که با افـراد  بستگی دارد یتعامالت زانیبه م ،گرید یه و جنبه فرهنگ مرتبط باشد و از سویدام الک

در  یت و ضرورت مسائل اجتمـاعیاز اهم یبخش ،نیبنابرا کند؛ یبر قرار م یاجتماع یو گروها
 ها ارزش. خورد یم وندیها و باورها پ عامل اول به ارزش .است یاد شدهاز دو عامل  یجوامع تابع

 رســاختیز نیتــر یادیــن و بنیتــر و مهــم) ۶٣٠ص ،١٣٨۴، گولــد(انــد  فرهنــگ یاصــل هســته
، یاسـیس یهـارفتار دیگرو ) ۴٣−٣٩ص ،١٣٧٩، مقدم یجالل(اند  یالزام اجتماع یها ستمیس

 ازبـ یاجتماع یالگوها به مردم رابطه به دوم عامل. دهند یر قرار میثأرا تحت ت یو فرهنگ یاجتماع
تـا افـراد و  شـود یسبب م ،یفرهنگ یهابه الگو یاجتماع یهاافراد و گروه یدلبستگ رایز گردد؛یم

  .)٩ص ،١٣٨٣، گهرکین(رفتارشان را با آنان منطبق سازند  یاجتماع یها گروه
 ینمودهـا و ینـیمراسـم د. اسـت  یژگـیوهـر دو  نیشامل ا این کتابموضوع مورد مطالعه 

 یسـو از و دارنـد ونـدیپ ،هـا ارزش یعنی ،ین عنصر فرهنگیتر یانونکسو با  کیاز  هاآن به وابسته
  . اند خورده وندیپ شورکدر سراسر  یمختلف اجتماع یها با افراد و گروه ،گرید

ماننـد مراسـم و  ،وسـته بـه آنین و عناصـر پیق نهاد دیدر جامعه ما از طرها  ن ارزشیتر مهم
 ینـید یهـا ئتیه یو اجتمـاع یسـاختار فرهنگـ. دارد انیـوابسته در جامعه جر ینید ینمودها

 ییالگـو یهـا تیها، حول شخص از ارزش یبخش اعظم. است یمهم فرهنگ یها حامل ارزش
 یوندهایت پیو تقو یم ملیموجب اجتماع عظ ،گرید یسو از و دارد انیجر )معصوم مامانا(
  آن،  یدهـ جهـت تیـظرف و هـا ارزش وجـود چـون ییها یژگیو. دشو یشور مکدر سراسر  یمل

، )گـروه مرجـع(هـا  در رفتار افراد و گـروه کردناستاندارد  تیقابل ،ییالگو یها تیوجود شخص
 یآور ، الـزامینـیآفر تیت مسـئولیـ، قابلیت بخشـیعناصر هو، یو ارتباط یتعامل یهاتیجذاب
 یگـر عناصـر فرهنگـیبا د ییو همسو ی، سازگاریاجتماع یها از بزه یریگ شی، قدرت پیاخالق
 ،...ن وی، نمـادیا و غـم، وجـوه اسـطوره ی، بستر شـناخته شـده ابـراز شـادیات اجتماعیدر ح

درحفاظــت و حراســت از  یا سـهم عمــده هــا ئتیهایــن موجــب شـده تــا  یمــذهب یهـا ئتیه
  .داشته باشند ینیو د یات اجتماعیح یریل گکو ش ین فرهنگیادیبن یها رزشا

، هـاو تـداوم آن ینه فقـط در گسـتردگ هاوابسته به آن ینید یت مراسم و نمودهایاهم ن،یبنابرا
 یهـا و تعامالت گسترده با افراد و گـروه ین فرهنگیادیبن یها و باورها با ارزش هاوند آنیه در پکبل

بـا  آنهـا یختگیل آمیبه دل کمراسم و مناس  نهیمطالعه و پژوهش در زم رو از این. است یاجتماع
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 یاجتمـاع یها بـا نهادهـا و سـازمان آنهاارتباط  نیو همچن یاجتماع یگر عناصر و هنجارهاید
  ). ٣٨−٣١ص ،١٣٧٩، مقدم یجالل( دارد یشتریت بیاهم

 ،ینـیمراسـم د یو توانمندسـاز یاز به سـاماندهیل نئن دالیتر یعیاز طب یکی ،گرید یاز سو
متفـاوت  یریـگ و جهـت یا رسـانه دیجد یرقبا وجود. است دیجد یرقبا و ازهایبروز و ظهور ن

 یداخلـ یها رسانه یبرخ ییو محتوا یلکو تعارضات ش یخارج یها از رسانه یاریبس ییمحتوا
   ینـید یهـا ئتید هیـجد یهـا از چـالش ییهـا توان نمونـه یها را م ئتیه یارزش یها با رسالت
ننـده در مقابـل کره یـگسـترده و قـدرت خ یو مـاد یبا منـابع انسـان ییها وجود سازمان. نام برد

ظهـور  یبـه معنـ ،هـا ئتیافته هیناو سازمان  یررسمی، غیردولتی، محدود، غکوچک یها لکتش
ز صادق ین یداخل یها از رسانه یت در برخین وضعیهم. هاست ئتیه یچون و چرا برایب یبیرق

ولی هستند،  یمذهب یها ئتیمرهون ه ،انیو بن یریگ لکدر ش یداخل یها اگر چه سازمان. است
  ).١١ص ،١٣٨٩، یواثق(اند  در چالشها  جنبه یها در بعض ئتیبا ه

را  یدیت جدیها و ارتباطات اتفاق افتاده وضع رسانه ۀآنچه در عرص ویژه به ،گسترده راتییتغ
رد گـاه متنـاقض کو عمل ینار ناهماهنگکن عوامل در یا. قرار داده است یئت مذهبیه یش رویپ

د توجه داشـت حرکـات یبا. داردیانتظار باز م قابل یارآمدکو  یرا از اثربخش هاآن ،ها ئتیه یدرون
  .نندکش را حفظ یخو یداریتوانند پایمند بودن، مقاعده هنگ واهم طیتنها در شرا یجمع

 بـارۀاجمـاع در یه بتـوان ادعـاکـ اند ردهکجاد یرا ا یتی، وضعیاد شدهرسد عوامل  یبه نظر م
رات ییند تغیفرا. رفتیرا پذ یمذهب یها ئتیه ۀدربار ینید یریپذ ند جامعهیاذعان به اخالل در فرا

 ،ازهـایها به ن ئتین هیا نبودن پاسخگود و انطباق و یجد یازهایش نیدایط و پیجاد شده در محیا
 یهـا بیو آسـ پدید آمـدهرات ییتغ. داشته است یرا درپآنها  ییاراکو  یاهش اثربخشکموجبات 

ر یتـدب ننبود. هستندد یط جدیبا شرا یو سازگار یبازساز برای ییرهایعمال تدبازمند اِ ین ،رو شیپ
 لیتبـد ،تیـها و در نها  ئتیم اثر شدن هکجز  یآمده حاصل پدیدرات ییمناسب در برخورد با تغ

  .دها را در بر نخواهد داشتیبه تهد یفرهنگ یها فرصت
ــ ــه هم ــبب نیب ــم س ــرا ه ــناخت یب ــم و ش ــرا ه ــه یب ــر برنام ــتا در یزی ــتغ یراس  راتیی

و  هـا قوت ییهـا و شناسـا تیـها و ظرف تیقابل یبررس ران،یا یعیش جامعه در یمذهب−یفرهنگ
. دارد یت منحصر به فـردیضرورت و اهم هامنشعب از آن یها و نمود یمراسم مذهب های ضعف
د یـت و تجدیـحفـظ، تقو راسـتایدر  ینـید یها ئتیه یساز توانمند یها وهیش ،راستا نیدر هم

ارآمـدتر ک یهـا وهیشـ ۀمطالع ،نیبنابرا. است یضرور یامر ،ن جامعهیادیبن یها باورها و ارزش
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ن و یتـر مهم عنوان بـهد یـن نهادها بایاز آنجا که ا .ردیگ قرار توجه انونکدر  دیها با ئتیه ساختن
اگـر  و) ٧، ص١٣٨٨ ،یآملـ یجواد(ت حفظ شوند یره اسالم و روحانیه و ذخین سرمایتر یاصل

ج یتـدربه ز ین ین جامعه مذهبیتر املکد یترد یوجود نداشته باشند، ب یمذهب یئت و نهادهایه«
 یبـرا ینیگزیدر جامعـه، جـا آنهـااب یـرا در غیـنـد، زک یت مکحر ینیردیغ یا به سمت جامعه

و  ی، بازسـازرو از ایـن). ٣١ص ،١٣٧۵ ،انیکچوئ(» وجود ندارد ینیم و پرورش دیآموزش، تعل
 راتیـیتغ بـه هک یشرط به ندکنسل نو را از خطر حفظ  تواند  یم یمذهب یها ئتیه یتوانمندساز

بـدیهی اسـت کـه . شـود در نظـر گرفتـهآن  یامحتو و فرم در الزم ریو تداب دهالتفات ش یطیمح
  .بود خواهد رتریامکان پذ ینید یعلما معاضدت و یهمراه ت،یحما با ریمس نیا مودنیپ

 یدسـتاوردها و جینتـا سبب به یمذهب یها ئتیه یتوانمندساز یراهکارها یبررس ن،یبنابرا
و  یسـامانده در هکـ یمبـاحث. دیآ یشمار م به تیبا اهم و یضرور یا ، مطالعههاآن یفرهنگ مهم

، انـد یریگ بهره قابل زین نمودها دیگرد نه تنها در نشو ینگاشته م یمذهب یها ئتیه یتوانمندساز
 سـتان،کپا ه،یـکماننـد تر یاسالم یها شورک ریسا در انیعیش یفرهنگ یایجغراف در توان یم هکبل

  .گرفتبهره  هااز آن زین ،...و مصر لبنان، هند،
 

  قیاهداف تحق
 یهدف اصل

کید با ینید مراسم ییمحتوا یساز یغن و یساختار اصالح   یمذهب یها ئتیه یبر توانمندساز تأ
  

  یاهداف فرع
  ؛ییو محتوا یعد ساختاردر بُ  یمذهب یها ئتیه یو ابعاد توانمندها  مؤلفه ییشناسا .١
کیدبا  ینیمراسم د یتوانمندساز یراهکارها .٢   ؛یمذهب یها ئتیبر ه تأ
   .یمذهبهای  ئتیه مدل توانمند ارائه .٣
 
    



 
 

 
 
 
 

 فصل دوم
  

  و ادبیات تحقیق هپیشین
 مقدمه
ثـرت و کرغـم  د بـهنـده ینشان م پژوهشن ینه ایشیپ ۀنیو مطالعات انجام گرفته در زمها  یبررس
 یبـه اصـل توانمندسـاز یقـیمتـر تحقک، کمطالعات انجام گرفته در حوزه مراسم و مناسـتنوع 
 یاجتمـاع یها نهادهـا و سـازمان یتوانمندساز رسد می به نظر. مرتبط است یمذهب یهائتیه

. استها قابل طرح  قابل قبول نهادها و سازمان یو اثربخش ییاراکها و بروز نابیپس از وقوع آس
 ینه مطالعـاتیشـیسـابقه و پرو  از ایـنن نمونـه اسـت؛ یز از این یمذهب یهائتیه یتوانمندساز

خـاص  طور بـه یمـذهب  یهـا ئتیعـام و ه طور به کمراسم و مناس یتوانمندساز ۀدربار یچندان
  .انجام نگرفته است

بیـان ن طـرح یـو با توجه به آنچه در مقدمـه ا ایراندر  کبه تحوالت مراسم و مناس یبا نگاه
پـس  ،خـاص طور به یمذهب یها ئتیعام و ه طور به ینیمراسم د ۀقات در حوزیتحق ۀنیشی، پشد
  :ردک بندی ذیل طبقهتوان در چهار گروه  یشور را مکدر  یانقالب اسالم از

  ؛اند معطوف شده ینیمثبت مراسم د یردهاکارکه به ک ییها مطالعات و پژوهش. ١
و  یمنفـ یردهـاکارکمثبـت بـه  یردهـاکارکبـر  افزونه کاست  ییها مطالعات و پژوهش. ٢
از  با هم داشته و گاه یفراوان یها یپوشان ها، هم ن پژوهشیا. اند ردهکز توجه یمراسم ن یهابیآس

  اند؛ خته شدهیآم یو فلسف یالمکبه مباحث  و موضوع بحث خارج شده
 ییشـنهادها و راهکارهـایهـا، پبیآسـ یه ضمن شناخت برخک ییهامطالعات و پژوهش. ٣
  هستند؛ یجامع یشنهادیپ راهبرد بدون و رمنسجمیغ نده،کپرا مطالعات نیا. اند داده
ت موجـود و یوضـعها، درصدد خـروج از  بیه با شناخت آسک ییها مطالعات و پژوهش .۴
 یتوانمندسـاز. انـد کت اندین حوزه به غایها در ا پژوهش. اند ت مطلوبیوضع یت به سوکحر

  . ردیگ یقرار م یبند مین تقسیدر قسم چهارم از ا ،ینیمراسم د
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اشـاره  یـاد شـده پـژوهش موارد به هر چهار یدر برخ خودبه هدف  یابیدست کتاب براین یا
 بـارۀانجـام گرفتـه در هـای مطالعـات و پژوهش یآورجمع پژوهشن یهدف ا یارجاع دارد؛ ول

 شـده حه مقصود از مراجعه به مطالب مطرکست؛ بلین یمذهب یها ئتیه یها بیردها و آسکارک
 ییشناسـا ،ینـید لیمنـابع اصـ و هـا، مقـاالت تابکها،  نارها، نشستیها، سم یاعم از سخنران

مورد نظر  یبه توانمند یابیدست برای ینید یها ئتیه هایدیو تهد ها ، فرصتها و ضعف ها قوت
نه موضـوع، الزم یشیدر پ هادیو تهد ها ، فرصتها و ضعف ها قوت این ییبه منظور شناسا. است

ن یمتـرکمورد نظـر  یئتا مدل نها ،رندیل قرار گینقد، نظر و تحل در بوتهها،  از نمونه کیاست هر
  .باشد را داشتهنقصان 
قات، به مطالعه ینه تحقیشیمرسوم در پ یهامطالعات و پژوهش یبررس بر افزونبخش،  نیا در
ز یـدر موضـوع مـورد نظـر ن البالغهنهجم و یرکاز جمله قرآن  ینیمنابع د یهایریگجهت یو بررس

  : است کیکقابل تف یق به دو قسمت اصلیتحق نین، بخش نخست ایبنابرا. شودیپرداخته م
  ؛ ینیمنابع د) الف
  .یقاتیر منابع تحقیسا) ب
 
  ینیمنابع د) الف
 یتوانمندسـاز یهـاوهیشـ ینـیه در متون دک آن نیستفقط  ینیل دیاز مراجعه به منابع اص هدف

ن منـابع دارنـد، اقتضـا یـه پژوهشـگران و محققـان بـه اک یاعتقاد ه تعلق وکبل ،ر شده باشندکذ
ننــد تــا ک ییرا در موضــوع مــورد نظــر شناســا ینــیمنــابع د یهــا یریــگ آنــان جهــتنــد ک یمــ

ه بـا ک یقاتیه تحقکنیبر ا افزون. رندیقرار نگ ینید منابعآنان در تعارض با  یعلم یها یریگ جهت
  .داشتز خواهند ین ییت و اعتبار باالیشوند حج میت یتقو ینیاستناد به منابع د

 است؛ مسلمانان عموم استناد مورد هک میکر قرآن یعنی ،ینین منظور به دو منبع مهم دیبه هم
  :مراجعه شده است ان استیعیان شیه مرجع مورد اعتماد مک البالغهنهج

  
   میکر  قرآن. ١

 یخداونـد بـه آدمـ سـویاز  یامی، حامل پین منبع و مرجع اسالمیترین و اصلیاول ،میرکقرآن 
 توقـع دیـنبا. گیرد نشئت مین منبع یاز ا یگر منابع اسالمیت دیتام دارد و حج یتیه حجکاست 
طرح بـه قـرآن  نیدر ا کهآنچه . اشاره داشته باشد ینیمراسم د یتوانمندساز به میرکقرآن  داشت
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سو و  کیردن باورها و رفتارها از کدر همسو  یلک یها ییعنوان راهنما توان به یشود، م یم استناد
  .گر دانستید ین منبع از سویمخالفت و تعارض رفتارها و باورها به ا نبودن
  : ردک کیکدسته تفتوان به دو یات مورد استناد را میآ
  آن داللت دارند؛ معنای هم یها شهیر و مراسم به میمستق هک یاتیآ. ١−١
از  یعـام در بحـث توانمندسـاز یا وهیش به هکبل ،یلغو مشابهت لحاظ به نه هک یاتیآ .٢−١
  .شداستفاده خواهد آنها 

  
  :آن داللت دارند ایمعن هم یها شهیر  و مراسم به هک یاتیآ .١−١

  : ل آمده استیات ذیدر آ تئیو ه کچون شعائر، مناس ییها م واژهیرکدر قرآن 
  
   )عالمت(شعائر  )الف

َ ا أَ ي« − نُوا ال تُ يا الَّذهيُّ عائِرَ اـنَ آمَ لُّوا شَ  شـعائر حرمـت است آمده نامنؤم به خطاب ؛)٢ ،مائده( هللاِحِ
  1).١٠۶ص ،١٣٨٧ ،پور بهرام( »دینشمار حالل را آن و دینکنش را یاله

نْ « عائِرَ ايُ وَ مَ ظِّمْ شَ لُوبِ  هللاِعَ  الْقُ نْ تَقْوَ ا مِ إِهنَّ و هـر کـس ] حـق سـخن[این است ؛ )٣٢، حج( فَ
   2.)٣٣۶، ص١٣٨٧پور،  بهرام( »هاست تردید آن نشانۀ تقوای دل شعائر خدا را بزرگ دارد بی

ناها لَ « لْ عَ نَ جَ عائِرِ اكُ الْبُدْ نْ شَ ٌ ها خَ يمْ فكُ لَ  هللاِمْ مِ شتر فربه را برای شما از ] قربانی[و ؛ )٣۶ حج،( ريْ
  3.)٣٣۶پور، ص بهرام(» شعائر خدا قرار دادیم جملۀ
فا وَ الْ « ـعائِرِ اـإِنَّ الصَّ ـنْ شَ ةَ مِ وَ رْ ] بنـدگی[هـای همانـا صـفا و مـروه از نماد؛ )١۵٨ ،بقـره( هللاِمَ

  4.)٢۴پور، ص بهرام(» خداست
 ییهاعالمت ،هللارده است و شعائر اک اعالمت معنبه و ره یشعائر را جمع شع ییطباطبا ۀعالم
ها بندگان خدا را به ن عالمتیطاعت بندگانش نصب فرموده است و ا یرا برا آنهاه خداوند ک هستند
 یعیتشر ی، شعائر مذهبهللاد و منظور از شعائر انآوریادشان مید و خدا را به ننکیخدا داللت م یسو

  ). ٢۶۴ص ،۵و ج ۵۵۵−۵٢۶ص ،١۴و ج ۵٧٩ص ،١، ج١٣۶٣ ،ییطباطبا(است 
                                                 

 . دیو در پاسداشت آن بکوش دیرا سبک نشمار  یمنظور آن است که شعائر اله .١
 .است دانسته شده یاله یکسب تقوا یداشت شعائر اله یو گرام میتعظ  جهیاثر و نت هیآ نیا در .٢
 أمردم منش یرا برا یشعائر اله هیآ انیبر شمرده شده است و در پا یاز شعائر اله) شتر کردننحر ( هیآ نیدر ا .٣

  .دانسته است ریخ
   .دانسته است یصفا و مروه را از شعائر اله هیآ نیدرا. ۴
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  :اند قابل استنباط د شدهیاات یل از آیات ذکن
 ایـن اضـافه شـدن نشـانه هکـ) هللاشعائر ا(اضافه شده است  هللاات شعائر به این آیدر همه ا. ١
  ؛استت یاهم

  است؛د شده یکه و تأیتوص یم شعائر الهیبه تعظ. ٢
  اند؛ ی، مخاطب حرمت نگه داشتن به شعائر الهؤمنانم. ٣
  ه است؛شدر کذ یقلب یاتقو یهااز نمونه هللام شعائر ایتعظ. ۴
  اند؛ بر شمرده شده یچون صفا و مروه از شعائر اله ییها انکم. ۵
  است؛ یاز شعائر اله ،مانند شتر یوانیحذبح و قربانی . ۶
 .ر و منفعت قرار داده شده استیخ یالهدر شعائر . ٧
  

  )عبادت( کنس) ب

  :آمده است ذیلات یلمه در آکن یا
لِمَ «−  سْ نا مُ لْ عَ نا وَ اجْ بَّ ِ رَ رّ  کَ  لَ نيْ نْ ذُ ةً لَ يَّ وَ مِ لِمَ سْ ةً مُ ناسِ  کَ تِنا أُمَّ نا مَ دگـارا پرور؛)١٢٨ ،بقـره(» ناكَ وَ أَرِ

آور و آداب عبـادی مـا را خویش پدید ما را تسلیم فرمان خود گردان و از نسل ما امتی فرمانبردار
  . )٣٠، ص١٣٨٧پور،  بهرام(» ده  به ما نشان

نْ «−  مَ نْ كفَ ركُ انَ مِ دْ يمْ مَ فِ هِ فَ أْسِ نْ رَ ا أَوْ بِهِ أَذً مِ نْ صِ يَ ضً ـيةٌ مِ ةٍ أَوْ نُسُ قَ ـدَ  در ؛)١٩۶ بقـره،( کٍ امٍ أَوْ صَ
 عنوان بـه انیـحاج از حـج اعمـال انجام از یناتوان هنگام) کنس( یقربان و صدقه روزه، ه،یآ نیا

  .)٣٠ص ،١٣٨٧ پور، بهرام( »است شده رفتهیپذ) سر دنیتراش( اوردهین بجا اعماِل  از عوض
إِذا قَضَ «−  مْ  تُمْ يْ فَ كُ كَ ناسِ وا مَ رُ مْ  اهللاَ فَاذْكُ كُ رِ كْ مْ  كَذِ كُ  انجـام بـه را خـود اعمـال چون ؛)٢٠٠ بقره،( آباءَ
  .)٣١ص ،١٣٨٧ پور،بهرام( »دینکیم ادی را خود پدران هک گونهآن ید،کن یاد را خدا ،دیرساند

لْ «−  التقُ ْ  كیوَ نُسُ  یإِنَّ صَ ات یَ ايوَ حمَ بِّ الْعـاملَ  هللاِ یوَ ممَ  عبـادت، نمـاز،: بگـو ؛)١۶٢ ،انعـام( نيَ رَ
  . »است انیجهان پروردگار یبرا من مرگ و یزندگ

نْسَ كُ وَ لِ «−  نا مَ لْ عَ ةٍ جَ مَ كُ ذْ يَ ا لِ كً لِّ أُمَّ وا اسْ  یبـرا کمنسـ دادن قـرار به هیآ نیا در ؛)٣۴ ،حج( هللاِا رُ
  .»است شده اشاره ها امت همه

نْسَ كُ لِ «−  نا مَ لْ عَ ةٍ جَ مْ ناسِ كً لِّ أُمَّ نَّ يُ وهُ فَال كُ ا هُ عُ رِ  یفِ  کَ نازِ  هیـآ ماننـد زیـن هیـآ نیـا ؛)۶٧ ،حج( اْألَمْ
  .»دارد اشاره آن در منازعه عدم و ها امت همه یبرا کمنس دادن قرار به پیشین

  . رده اسـتکـف یـعبـادت تعر یبـه معنـا و کرا جمـع منسـ کمناسـ ییطباطبـا ۀعالم
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 ولـیمطلق عبادت است  یبه معنا کمنس. شود یعبادت آورده م عنوان بهه کاست  یعمل کمنس
شود  یگفته م ،ردیگ یسبحان انجام م یه به منظور تقرب به درگاه خداک یا یا قربانیذبح  بهشتر یب
  ).۵٣۴ص ،١۴ج، ١٣۶٣ ،ییطباطبا(

از  میدرخواست حضرت ابـراه بارۀسوره بقره، در ١٢٧ آیۀر یدر تفس ییطباطبا ۀعالم
 یعنـی ،نـدک یافاده تحقق م ،شده استاضافه » نا«به  »کمناس«چون « :دیگو یم متعالخداوند
ه خدا خواسـته تـا انجـامش دهنـد ک یشان سرزده و نه آن اعمالیه از اکمنظور است  یکآن مناس

عبـادت تـو  عنوان بهه از ما ک یقت اعمالیحق) خواهد یم ی سبحاناز خدا میحضرت ابراه(
ا یـ ،اد بـدهیقه عبادت خودت را به ما یه طرکند کخواهد درخواست  یسرزده به ما نشان بده و نم

قـت یحق ۀارائـ یبـرا یه درخواستکست، بلیم نیق و تعلیهدف توف. ما را به انجام آن موفق گردان
و  ۶٧ات یـآدر ). ۵٣۴ص ،١۴و ج ۴٣٠، ص١ج ؛٣٩۴ص ،١ ، ج١٣۶٣، همـان(» عمل است

عـد بُ  ییعالمـه طباطبـا. دانسـته شـده اسـت امـت ۀهم یژگیجزء و کسوره حج، مناس ٣۴
دانـد یم یگریاز د پس یکی یخیتار یهادورانها در امت ۀهم یهایژگیاز و یکین را ید یکمناس

ان همـه یـدر م را ت آنیصه و عمومین خصیدر ا ک، اشترایعامل هللاتیآ ).۶٢٠ص ،١۴همان، ج(
   ).١۴۴ص ،١٣٧۵، یعامل(داند  یم یآدم یبودن پرستش برا یبر وجوه فطر یلیدل ،امت

  :دنشو یات استنباط مین آیل از ایات ذکن یاد شدهبا توجه به استنادات 
ن تقاضـا قطعـًا در یا ،ت و اسالمیحیهود، مسی نیددر  میگاه حضرت ابراهیبا توجه به جا .١

  دهد؛یم نشان زین گذشته انیرا در اد کمناس نقش که است داشته یانیز حامیت نیحیهود و مسین ییآ
   میو درخواسـت حضـرت ابـراه» نا«به  کمناس شدن و اضافه» ارنا« واژه یریگ ارک به .٢
  بـه مـا  هسـتیم،ه در حـال انجـام آن کـ یکقـت مناسـی، توجه به بـاطن و حقکقت مناسیاز حق

  د؛ننک یگوشزد م
ــار نمــاز و مــرگ و زنــدگکدر » کنســ«قــرار گــرفتن  .٣   را  کمناســ یگــاه واالیه جایــدر آ ین
  دهد؛ینشان م
بـودن  یفطـر و عـام تیـهـا بـه اهمهمـه امـت یپروردگار برا یاز سو کقرار دادن منس. ۴
  داللت دارد؛ کمناس
  شود؛ یادآور میرا  کمناس یت ارتباطیهم به خدا و هم به امت قابل کانتساب منس .۵
 ،سـوره حـج ۶٧ ۀیـمناسک، در آ ۀدربار امبرید بر نبودن مجادله و تنازع مردم با پیکتأ .۶
  .دارد یتأمل خاص یجا
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  ةئیه) ج

  :آمده است تئیلمه هک بارم دو یرکدر قرآن 
نّ «−  لُقُ لَ  یأَ نَ الطِّ كُ أَخْ ِ ئَةِ الطَّ يْ هَ كَ  نيِ مْ مِ خُ فريْ فُ أَنْ ً ونُ طَـكُ يَ هِ فَ ي فَ نِ اريْ إِذْ  از مـن ؛)۴٩ ،عمـران آل( هللاِا بـِ

 یا پرنـده خداونـد اذن بـه آن و دمـم یمـ آن در و سـازم یمـ پرنـده لکش به یزیچ شما یبرا لگِ 
  ).۵۶ص ،١٣٨٧ ،پور بهرام( »شود یم

نَ الطِّ «−  لُقُ مِ ْ ِ ئَةِ الطَّ يْ هَ كَ  نيِ وَ إِذْ ختَ نريْ خُ ف ی بِإِذْ تَنْفُ تَ يفَ ً ونُ طَ كُ ها فَ نريْ  بـه هکـ آنگاه؛ )١١٠ ،مائده( یا بِإِذْ
 یا پرنـدهمـن  اذن بـه آن و یدیـدم یمـ آن در و یسـاخت یمـ پرنده لکش به یزیچ لگِ  از من اذن
م یمسـتق طور بـهد نتـوان یبا توجه به موضـوع بحـث شـا). ١٢۶ص ،١٣٨٧ ،پور بهرام( »شد یم

 . ردکات ین آیا به یاستناد خاص
 

  :سازند یرا در موضوع روشن م یلک یها یر یگ جهت عام صورت به هک یاتیآ .٢−١
 یتـر قیعم و مستقل یها پژوهش موضوع دنتوان یم نهین زمیم در ایرکات قرآن یآ رسد یبه نظر م

   :ردکم یاز آن اشاره خواه ییها به نمونه ،ن پژوهشیا هایاقتضا به توجه با. دنباش
 
  حق یدعوت به سو  یها وهیش اول،

مختلـف مـردم بـه راه  یها دعوت افراد و گروه ،یمذهب  یها ئتیت هیفعال یاصل صرفلسفه و عن
دعـوت بـه  یها وهیشـ نحـل  سـوره در. ردیـگ یم انجام ها یدر قالب سخنران بیشتر هک. حق است

بِ «: است ردهک رکذ نیپرودگار را چن عُ إِىلِ سَ بِّ يادْ ِ  کَ لِ رَ ادِلْـكْ بِاحلْ جَ ـنَةِ وَ سَ ظَةِ احلَْ عِ املَْوْ ةِ وَ الَّتِ ـمَ م بـِ ـ یهُ  یَ هِ
نُ  سَ فراخـوان و بـا آنـان بـه و بـه راه پروردگـارت کیمت و اندرز نکمردم را با ح ؛)١٢۵ ،نحل( أَحْ

وه دعـوت بـه یه سـه شـیـن آیـدر ا). ٢٨١ص ،١٣٨٧پـور،  بهـرام( »نکـوه مجادله ین شیوترکین
  :ر شده استکذدگار رپرو

  
   حکمت) الف

 نیدر ا. مانه استیکح پروردگار گفتار یوه دعوت به سوین شیتر مکن و محیتر ی، اساسنخستین
 لالاسـتد از اسـتفاده بـا و دانـش و عقـل بـا هـدف، به دنیرس یبرا) میحک( کننده دعوت وهیش

خـرد و عقـل  یعنین ابزار یتر مکم روشنگر با محیکح. پردازد یم نامخاطب یروشنگر به درست
  ن است؛یالعالم دعوت مردم به راه رّب  یدر پ
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  هحسن موعظة) ب

 بـا واعـظ. اسـت موعظـه ،گزیند برمی حق به رسیدن برای) واعظ( کننده دعوت که دیگری شیوۀ
 یرّقت مخاطب قلب در تا است درصدد ،نصایح و ها عبرت بیان و عاطفه و احساس از گیری بهره
 بایـد واعـظ. است همراه »حسنه« صفت با موعظه. ندک ییراهنما پروردگار راه به را یو و ایجاد
 نیکـو صـفات به د،یبا واعظ. گیرد پیش در خیرخواهی و نصیحت جهت وکین و مناسب ای شیوه
 و باشد داشته اثر مخاطب در او موعظه تا زدیامین جویی عیب و تحقیر به را اندرزها و باشد آراسته
  شود؛ »پروردگار راه« به یاجتماع یها گروه و افراد رغبت موجب

  
  احسن جدال) ج

از احساس و  یا از عقل و دانش و نه بهره یسهم نه غیتبل گاه. است مجادله دعوت، وهیش نیسوم
ابـالغ شـده  امبریدعوت به راه پروردگار به پ یهاوهیاز ش یکی ،همه نیعاطفه همراه دارد، با ا

کنـد،  ینم انیب یکالم یقلب ترقّ  جادیو ا یبه قصد روشنگر گرید) مجادل(دعوت کننده . است
 نیتـر خصـم خـود را دارد، از متـداول سـاختنقصـد منصـرف  ییجو غلبه و نزاع قیاز طر بلکه
 و دعـوت وهیشـ نیـا. اسـت آن نقض و رد جهت در خصم کالم از یریگ بهره ،مجادله یها وهیش

احسـن  یجدال با دیکن یم مجادله خود خصم با اگر. است همراه »احسن« صفت با گفتن سخن
ا یـرا اح یبـاطل ،اثبات حق یبرا .دیر پا نگذاریرا ز یو تسلط، حق ییجوغلبه در. دییسخن بگو

 از  دیـکن یاگـر از راه جـدال دعـوت مـ. دیـینجو کتمسـ یبـاطل به ،دعوت به حق ید و براینکن
اهـدافتان  شـبردیپ یاز مقـدمات نادرسـت بـرا. دیریخصم بهره نگ برای ساکت کردن یسخن هر

 . بورزیـددر کـالم اجتنـاب  ،...و افتـراء تهمـت، دروغ، ر،یـتعب سـوء ،یعفت یاز ب. دییسود نجو
گاه پرودگارت همانا: دیفرما یمنیز  هیآ انیپا در که از راه خدا منصرف اسـت و  یبه کس تر است آ

گاه   ).٢٠۵ص ،١۴ج، ١٣۶٣ ،ییطباطبا: ک. ر(شوندگان  تیتر است به هدا او آ
  
  ینید یها تیفعال یتوجه به سودمند دّوم،

ا ما « ۀیآ به باتوجه عُ النّاسَ فَ يَ وَ أَمّ َ  یثُ فِ كُ مْ يَ نْفَ ضِ األْ دهـد در  یآنچه مردم را سـود مـ ؛)١٧ ،رعد(» رْ
بـه  ییو تداوم نهادهـا پاسـخگو یدالئل وجوداز ). ٢۵١ص ،١٣٨٧پور،  بهرام( »ماند یم نیزم
 ازهـا را یبـه ن ییپاسـخگو ییتوانـاهـا  ها و نهاد ه سـازمانکـ یاست تا زمـان یهیبد. ازها استین

 یتوجـه بـه سـودمند ینید یها تیات مهم در فعالکاز ن یکی. داشته باشند تداوم خواهند داشت
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 ،شـودتوجـه  یمذهب  یها ئتیت هیدر فعال ین سودمندیا بر چنانچه. است یمذهب یها تیفعال
مختلـف  یهـا افـراد و گـروه یازهـایتوجه به ن. خواهد داشت یشترین بیها تضم ئتیه یداریپا

  .است ینید  یها ئتیبقا و تداوم ه یها وهیاز ش یکی یفرهنگ یها از در حوزهین ویژه به یاجتماع
  
  نید کت مناسیضرورت توجه به هدف و غا سوم،

ها وَ لـلُ  هللاَنالَ ايَ لَنْ « ۀیآ در ها وَ ال دِماؤُ ومُ نْ   نالُهُ التَّقْويَ نْ كِ حُ هرگـز گوشـت و خـون  ؛)٣٧، حج( مْ كُ مِ
). ٣٣۶ص ،١٣٨٧، پور بهرام( »رسد یه به او مکشماست  یتقوا ید ولیبه خدا نخواهد رس آنها
ت و یـغا یدرونـ ین محتـوایـه اکـدارنـد  یدرون یمحتوا ،یل ظاهرکبر ش افزون ینید کمناس

 اسـت،  ینـیمهـم د کمنسـ کیـه کـ، یدر قربـان یغرض اساسـ. اند ینید کمناس یهدف اصل
سـب ک ینـیم شـعائر دیز به صراحت هدف تعظیگر نیات دیدر آ که است، چنان یاله یاسب تقوک

مان آن بر مراسـم یه اکقرار دارد  ییهانید ۀعیه اسالم در طلکد توجه داشت یبا. ان شده استیتقوا ب
  . ندکدا یپ یتجل ینید در انجام مراسم دین مهم بایو ا) ١٩ص ،١٩۶٩، العقاد(تقدم دارد  یلکش

 اسـت؛  یـاد شـدهات مـورد اسـتناد یـتر از آ عیار وسینه بسین زمیدر اشده ات استفاده یدامنه آ
ات یـقرآن در موضوع مـورد بحـث بـه آ یریگ شف جهتکق در ین تحقیبا توجه به اهداف ا یول

  .میا بسنده کردهشده استناد 
 

  قرآنآیات  یبند جمع
  :به دست آوردرا  ذیلج یتوان نتا یآن م های لو استدالشده ات استناد یاز مجموعه آ

هـا  ه در همـه امـتکبل ،یمیان ابراهینه تنها در اد کمناس: ها در همه امت کوجود مناس .١
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