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  3111 پاییز ،13 پیاپی ،313-311 (،1)31 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 در معاصرر مذهبی های هیئت شناسی گونه .(9911) مرتضی مشعلچی، و ؛مسعود ،میمندی زاده حاجی ابوالفضل؛ مرشدی،
   .999-911 ،(9)99 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .یزد شهر

  8004-9481شاپا:  

 آزاد است    نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز.   

  های مذهبی معاصر در شهر یزد شناسی هیئتگونه
 

 3، مرتضی مشعلچی2زاده میمندی ، مسعود حاجی1ابوالفضل مرشدی*
  02/22/7911پذیرش:    ؛71/20/7911دریافت: 

 چکیده
تررین وجره شریعهی زیسرتشاخص»یکی از های مذهبی یکی از عناصر هویتی اساسی مذهب تشیع و  هیئت

انرد و ایرن سربب که با ورود جوامع شیعی به عصر جدید، دچار تغییرات زیادی شده شود می محسوب« شده
های اخیر شرده اسرت  در سالها و هم در محتوای آن، ها، هم در فرم عزاداریهای مختلف هیئتظهور گونه

هرای آن گیری کلی و محتوای نوحههای مذهبی شهر یزد بر اساس جهت در این مقاله تالش شده است هیئت
گیرد و روش تحقیق عمدتًا مبتنی برر نرریرهی زمینرهشناسی شوند  این مقاله در چارچوب تفسیری قرار میگونه

هرا و  هرای هیئتبره زیسرتهی محققران، تحلیرل محتروای نوحرهها با اسرتفاده از تررآوری دادهای است  جمع
های یرزدی از میران سرپرسرتان، شراعران، نوحره نفر از مّطلعان کلیدی هیئت88ساختاریافته با نیمه مصاحبه

در سره گونرهی  تروانهای یزدی را مری دهد هیئتاست  نتایج نشان میها صورت گرفته  خوانان و فعاالن هیئت
نگاه زمانمند به واقعر  »های گونهی بازاندیش جای داد  ویژگی« اندیشمکتب»و « اندیشهویت»، «بازاندیش»

منتقرد گفتمران نررام »و « نگاه انتقادی به جوامع اسالمی معاصرر»، «تأکید بر مفاهیم عام انسانی»، «عاشورا
نگراه »، «نگراه ییرزمانمنرد بره واقعر  عاشرورا»انردیش است  ویژگی گونهی هویرت« جمهوری اسالمی ایران

مقّیرد بره مرزهرای هویرت شریعی نررام جمهروری »و « تأکید بر هویت شریعی»، «بخشسوگوارانه و تسّلی
، «نگاه مکتبری بره جامعره»، «نگاه زمانمند به واقع  عاشورا»اندیش است  ویژگی گونهی مکتب« اسالمی ایران

 است « ید به مرزهای گفتمانی نرام جمهوری اسالمی ایرانمق»و « تأکید بر جنبه جهادی شیعه»
 اندیشیاندیشی، مکتبشناسی، بازاندیشی، هویتی عزاداری یزد، گونهها هیئت :ها کلیدواژه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

  مسئول( )نویسنده ایران یزد، یزد، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده ،شناسیجامعه استادیار  1
  

 ایران یزد، یزد، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده شناسی، جامعه دانشیار  2
    

 ایران یزد، یزد، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده شناسی، جامعه ارشد کارشناسی دانشروی  3
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 . مقدمه1
)ع( را در قالرب  حسرین در ماه محرم، معمواًل شیعیان یاد و خاطرهی واقعهی عاشورا و قیرام امام

نامیرده « مرذهبی هرای هیئت»های متعدد و گاه بزرگ، که در ایران اجتماعات و گردهمایی
پردازنرد  ایرن دارند و به تأسی از پیشوایان و نیاکان خود به عزاداری میمی ، گرامیشوند می

کره  طوری توجهی بررای شریعیان دارد به مثابهی یکی از مناسک دینی، اهمیت قابل ها به هیئت
ترین وجه شریعهی زیسرتشاخص»توان آن را یکی از عناصر هویتی اساسی این مذهب،  می

( نامیرد  امرا برا ورود 9941)مرراهری، « رسرانهی شریعه»( و 89، 9918)شریعتی، « شده
جوامع شیعی به عصر جدید، همزمان با تغییرات در بسیاری از عناصرر مررتبب برا مرذهب 

 توان دید تشیع، ردپای این تغییرات را در مناسک مذهبی شیعیان نیز می
ا از هرم ر« محتوای عرزاداری»و « فرم عزاداری»توان دو جزء های مذهبی می در هیئت 

تفکیک نمود و تغییرات هر جزء را در مواجهه با عصر جدید دنبال کررد  از مصرادیق تغییرر 
هرا  هرا در هیئتزنی، سبک شعر و ریرتم نوحرهتوان به تغییر در سبک سینهفرم عزاداری می

ها برای شورانگیزتر کردن مراسرم خرود، عرالوه برر اسرتفاده از  اشاره کرد  بسیاری از هیئت
کننرد  زنی با ضرباهنگ باال اجرا مریهایی با ریتم تند و سینهپسند جدید، نوحهامهاشعار ع

هرا نیرز دچرار ها محتروای عرزاداری اما به موازات تغییر در فرم عزاداری، در برخی از هیئت
ای ها، محتوای نوحهتغییرات زیادی شده است  یکی از مهمترین عناصر محتوایی عزاداری

هرا و هرا از نوحره کره در گذشرته عمردهی هیئت   درحالیشرود می اندهاست که در هیئت خو
شرده توسرب  هرای سرودههای محلی یا نوحرهکردند )نوحهشعرهای نسبتًا ثابتی استفاده می

های اخیر، شاهد آن هستیم که در بسریاری از شعرای برجسته مانند محتشم و    (، در دهه
های شاعران جدید استفاده کنند از شعرها و نوحهخوانان و مداحان تالش میها، نوحه هیئت

(  در واقرع، 4-91، 9911آبراد، کمرالکنند و هر سال نوحه جدیدی را اجرا نمایند )امیری 
و حساس نیسرت « زمینهی جامعه»چندان به تغییرات ها  برخی از هیئتهای نوحهکه  درحالی

تروان های زیرادی را مری ، هیئتشودخوانده می« های قدیمینوحه»ها عمدتًا در این هیئت
هرای خرود را و مضرامین نوحره اندحساس شده« زمینهی جامعه»مشاهده نمود که نسبت به 

 کنند  می« روزرسانیبه»متناسب با تغییرات جامعه، 
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های  شناسی هیئتگونه

 ...مذهبی معاصر در 

های مذهبی شیعه موضوع مطالعهی پژوهشگران مختلف قرار گرفتره اسرت  تاکنون هیئت
؛ فیرراو و رحمررانی، 9948؛ محرردثی، 9949گروسرری، ؛ زاهرردانی و 9949)الحیرردری، 

و  9918؛ رحمرررانی، 9910؛ رحمرررانی و کررراظمی، 9911و  9941؛ مرررراهری، 9941
هرا و محتروای هرا و ظهرور تنروع سربک داده در ایرن هیئت(  با توجه به تغییرات رخ9911

و هرا شناسری ایرن عرزاداریهرا بره گونرهها، بخشی از ایرن پرژوهش عزاداری در این هیئت
های  (، هیئت9944های مذهبی اختصاص یافته است  از جمله، فیاو و همکاران ) هیئت

مذهبی زنان را بر اساس معیارهایی مانند زمان و مکاِن برگزاری مراسم، روحیات مخاطبران 
انرد و اشرعار گرا تقسیم کرردهپسند و معرفتو طبقه اجتماعی آنان، به سه گونهی سنتی، عامه

های مرراز و پسند را عامیانه، جگرسوز و تصنیف تغییریافته با آهنگ عامه های سنتی وگونه
( 9941اند  مراهری )گرا را دربرگیرندهی اشعار عرفانی دانسته ییرمراز، و اشعارگونهی معرفت

هرای  بر اساس پنج عنصر سرازمان، مخاطرب، مردل دینرداری، مرداحی و ادبیرات، هیئت
های  کند  هیئتپسند تقسیم می گونهی سنتی، انقالبی و عامهمذهبی معاصر در ایران را به سه 

گرا و برا واعرران و  گرا، اسطوره گرا، تأییدکنندهی جدایی دین از سیاست، آخرت سنتی مناسک
های انقالبی پر  از دوران جنرگ داعیرهی نوگرایانره  مداحان ایلب سالخورده هستند  هیئت

کیرد مریگرایی در  گرایی و اخالق دارند و بر وطن پسرند نیرز  هرای عامه کننرد  هیئتدیرن تأ
هایی هنرارشکن در مکان و زمران برگرزاری، مخرتص مخاطبران مررد و جروان و برا  هیئت

مداحان سلبریتی، با ادبیاتی منفک از احکرام فقهری، مترأثر از تصرّود، جداکننرده دیرن از 
کید بر دین فردی معرفی  سیاست و مروج الابالی حسرینی و نرراتی   صفاشوند میگری و تأ

ها، آنها را به دو گونهی سنتی و مدرن تقسیم  های هیئت( بر مبنای محتوا و سبک نوحه9910)
هرای های سنتی ضمن بیان کرامات امامران شریعه و مردن آنهرا، در زمینرهاند  مداحیکرده

گاهی هرای مردرن، بخش اسرت امرا در مرداحیسیاسی، دینی و اجتماعی برای مخاطب آ
های سلطنتی، یلوآمیز، مدن زیبایی ظراهری اهرل امامران شریعه ق زمینی، واژهادبیات عش

کید است           مورد تأ
( بر اساس پنج رکن مردان، مسرتمعین، مکران و فضرا و محتروای 9919بهار و احمدی )

گوینرد و بره مقایسرهی های سنتی و ییرسرنتی سرخن مری های مذهبی، از دو گونهی هیئت هیئت
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هرای سرنتی مسررد، حسرینیه و  کره مکران برگرزاری هیئت پردازنرد  درحالیتطبیقی آنها مری
هرای های ییرسنتی حسینیه، پارکینگ منرازل و باشرگاه های شخصی است، مکان هیئت خانه

های سنتی شامل اشعار معرود شعرای قدیمی، روضه ورزشی است  همچنین محتوای هیئت
هرای ییرسرنتی دربردارنردهی  ای هیئتکره محترو نامره اسرت، درحالیخوانی، ادعیه و زیرارت

شناختی مرتبب با امامران شریعه و ادبیرات سرلطنتی و یلرو اسرت  اشعاری با مضامین زیبایی
گونهی عزاداری  های زمانی، به شش( عزاداری در ایران معاصر را بر اساس دوره9914محدثی )

( عرزاداری 8  ی؛ قبرل از دهره چهرل شمسر« ایاسرطوره»( عزاداری 9کنند: بندی میتقسیم
( عرزاداری 8در دهره شصرت؛ « سروری رنج»( عزاداری 9در دهه چهل و پنراه؛ « انقالبی»
در « انتقادی»( عزاداری 1در دهه هشتاد؛ و « کارناوالی»( عزاداری 1در دههی هفتاد؛ « شرعی»

اخیرر را هرای ترین ویژگی عزاداری در ایران در دهه( مهم9914نژاد و محدثی ) دهه نود  بهرام
شرمارند: شررکت تمرامی اقشرار شرن برمی های آن را بدیندانند و نشانهشدن آن می کارناوالی

هرای زنران و مرردان در عرزاداری، سرهولت شدن حساسیت بر روی اختالط جامعه و کمرنگ
دسترسی به فضا و مکاِن خاص عزاداری، وفور یذا و نوشیدنی در محل عزاداری، تغییرر نررم 

 های محرم ول و مردمی برگزار شدن ایلب عزاداریاجتماعی معم
سرنتی و »عنوان یکری از شرهرهای  های مرذهبی شرهر یرزد بره های اخیر، هیئتدر دهه

ایران نیز از تغییرات دور نبوده است  این شهر که بره سربب برگرزاری تعرداد زیراد « مذهبی
عزاداری مثل مراسم نخلهای خاص گیری از مؤلفهخوانی در طول سال و بهرهمراسم روضه

نیز شرهرت یافتره اسرت، در « حسینیهی ایران»(، به 9941؛ دهقان، 9941برداری )کریمی، 
های مذهبی است؛ سبکی که  های اخیر شاهد ظهور سبک خاصی از عزاداری و هیئتسال

( از آن نام برده شده است و مورد توجره 9914)محدثی، « عزاداری انتقادی»عنوان سبک  به
کید عمومی و رسانه فضای ای جامعه نیز قرار گرفته است  در این مقاله قصد داریم ضمن تأ

هرای ها و مضامین نوحره بر این سبک جدید عزاداری در یزد، بر اساس رویکرد کلی هیئت
های آنها را تشریح کنیم  ها در این شهر را بازشناسی و تفاوت های مختلف هیئتآنها، گونه

 توان به شرن زیر برشمرد: های این مطالعه را میبر این اساس، پرسش
 توان جای داد؟های عزاداری شهر یزد را در چند گونه می ( هیئت9
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چیست؟ این واقعهها به واقعهی عاشورا و پیام اصلی گونه از این( نوع نگاه هر کدام 8
را چگونره میان واقعهی عاشورا و جوامع اسالمی معاصر  نسبتها گونه ( هر کدام از این9
کنند؟می ترسیم
چگونره با گفتمان نرام جمهوری اسالمی ایران  خود را ها نسبتگونه ( هر کدام از این8

 ؟کنندتعریف می
 
 شناسی  . روش2

ای( تئوری )زمینرره ایررن مطالعرره در چررارچوب پررارادایم تفسرریری و بررر اسرراس روش گرانرردد
هرا ابتردا لیسرتی از  شناسی هیئت( انرام گرفته است  برای گونه9114، 1)اشتراوس و کوربین

، شرود می هرا خوانرده هایی که در این هیئتهای برجسته و مشهور یزد و برخی از نوحه هیئت
ها، ترربه زیستهی محققان در یزد و مصاحبه تهیه شد و بر اساس تحلیل محتوای اولیه این نوحه

های یزدی  ای از هیئتشناسی اولیههای یزد، گونه با تعدادی از مّطلعان کلیدی هیئت اکتشافی
عنوان نمونره بررای  شناسی اولیره، از هرگونره افررادی برهگونه دست آمد  سپ  با توجه به این به

هرا از جملره سرپرسرت،  ها از میان افراد شراخص هیئتانرام مصاحبه انتخاب شدند  نمونه
های مشهور و بزرگ شهر یرزد  خوان( و عضو فعال هیئت، شاعر، مدان )نوحهعضو هیئت امنا

هیئت شاخص یرزد  91نفر از  88گیری نرری و هدفمند بود و در مرموع، با است  نمونهبوده
ساختاریافته و سؤاالت درباره رویکرد کلی صورت نیمه ها بهمصاحبه صورت گرفت  مصاحبه

های هیئت برود  آن با جامعه امروز و نیز دربارهی مضامین نوحه هیئت به حادثه عاشورا و ارتباط
گرفرت و هرا صرورت مری شناسری اولیره هیئتهای الزم در گونرهها، تعدیلدر حین مصاحبه

شردند  گرفته انتخراب مری هرای صرورتهای بعدی برای مصراحبه برر اسراس تعردیل نمونه
هرای  شناسی جرامع از هیئتبه یک گونهها تا رسیدن به اشباع نرری و دستیابی گردآوری داده

 ها ادامه یافت شدن رویکرد هر کدام از گونه مذهبی یزد و مشخص
  ای باز، محروری و گزینشری صرورت گرفرتمرحله ها بر اساس کدگزاری سهتحلیل داده

ها، در مرحله کدگذاری براز سرعی برر دست آمده از مصاحبه های بهبرای تفسیر و تحلیل داده
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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شونده در حین  که مفاهیم به متن نزدیک باشد و از عباراتی بهره گرفته شود که مصاحبهاین بود 
های مصاحبه شوندگان کار برده باشد  در کدگذاری محوری، سعی شد پاسخ مصاحبه آن را به

های شبیه به هم در ذیل مقوالت متناسب برا خرود در مقوالت فرعی تنریم شوند و همه پاسخ
دسرت آمرده در مرحلره  حله کدگذاری گزینشی، بر اساس مقوالت فرعی بهقرار گیرند  در مر

هرای هرکردام از تری ادامه پیدا کرد و بر اساس ویژگریقبل، آفرینش مقوالت در سطح انتزاعی
شروندگان( در  هرا )مصراحبهدست آمرد  مشخصرات نمونره ها بهها، نام هر کدام از گونهگونه

 ( مشخص شده است: 9جدول شماره )
 

 شوندگان (.مشخصات مصاحبه3جدول شماره )

 مذهبی هیئت نام هیئت در شونده مصاحبه ِسمت شونده مصاحبه سن شونده مصاحبه شماره

 بعثت فعال عضو 80 9
 بعثت امنا هیئت عضوِ  94 8
 یزدباد هیئت رئی  10 9
 باغ خلف هیئت رئی  10 8
 بیوک کوچه هیئت سابق رئی  80 1
 چهارمنار خوان نوحه 10 1
     و بیوک کوچه سعدی، کوی شاعر 84 1
 محمودآباد حسینِی  خوان نوحه 91 4
 گندم باغ خوان نوحه 81 1

 بعثت خوان نوحه 84 90
 آبشور  بیوک کوچه خوان نوحه 80 99
 آزادشهر نینوای شیخداد، امنا هیئت عضو خوان، نوحه 11 98
 فهادان امنا هیئت عضو 11 99
 بعثت خوان نوحه 90 98
 مالمیر شاعر 10 91
 امامشهر علقه امنا هیئت عضو 10 91
 والیت انصار شاعر 88 91
 اسالم رزمندگان هیئت رئی  11 94
 شیخداد فعال عضو 80 91
     و یعقوبی چارمنار، مالمیر، شاعر 11 80
 اسالم رزمندگان امنا هیئت عضو 91 89
 الهدی رایه هیئت رئی  90 88
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 هایافته .3
تروان در سره گونرهی بازانردیش، های عزاداری یزدی را مری های تحقیق، هیئتبر اساس یافته

شناسی بر اساس چهار معیار صورت گرفته گونه اندیش جای داد  ایناندیش و مکتبهویت
( نرروع تلقرری از 8( نرروع نگرراه برره واقعررهی عاشررورا )نگرراه زمانمند/ییرزمانمنررد(؛ 9اسررت: 

ی عام ها ارزش( نوع تلقی از نسبت پیام عاشورا با 9کارکرد/رسالت هیئت در جامعه امروز؛ 
 مهوری اسالمی ایران ( نوع ارتباط با گفتمان نرام ج8گرا(؛ و  گرا / خاص انسانی )عام

 دهیم:ها را بر اساس معیارهای باال توضیح میدر ادامه، هر یک از گونه
 اندیشهای هویت . گونٔه هیئت1-3

ها توصیف کرد: نگاه ییرزمانمنرد بره توان با این ویژگیاندیش را میهای هویت گونهی هیئت
کید بر واقعهی عاشورا، نگاه سوگوارانه و تسّلی هویت شیعی، مقید به مرزهای هویت بخش، تأ
 شیعی نرام جمهوری اسالمی ایران 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 اندیشهای گونه هویتمولفه  (.3) شکل شماره
 انهای محققمنبع: یافته

 گونه

 اندیش هویت

نگاه 
ییرزمانمند به 

 واقعهی عاشورا

  نگاه
سوگوارانه و 
 تسلی بخش 

مقید به مرزهای 
هویت شیعی 

   ایران  ا  نرام ج

تأکید بر 
هویت 
 شیعی
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اندیش، واقعهی عاشورا به نوعی های هویت در گونهی هیئتنگاه غیرزمانمند به واقعٔه عاشورا. 
برگررزاری مراسررم عررزاداری برره منزلررهی یررادآوری آن حادثرره و  ای قدسرری و رازآلررود، وواقعرره

و  شرود می اکرم)ص( محسروب حسین)ع( و خانردان رسرول بزرگداشت مقام و منزلت امام
ریختن برای آن، به جرالی  شیعیان از طریق یادآوری آن واقعه و سوگواری و گریستن و اشک

هرا، هرگونره ترالش  ایرن هیئت یابند  بنابراین، از منرر فعاالنقلب و خلوص دل دست می
مکان خراص،  و زدن واقعه عاشورا با مسائل و مقتضیات زمان های عزاداری برای پیوند هیئت

آن بره امرور « آلودن»دادن واقعه عاشورا و  باعث دورشدن آنها از فلسفه وجودی خود و تنزل
هرا  ر ایرن هیئت(  بر اساس این نگاه است که د1شونده شماره  )مصاحبه شود می دنیاییاین

« هرای سیاسرینوحه»ویژه از خواندن  از گریز زدن به مسائل روز جامعه و به شود می تالش
ها اشعار محتشرم کاشرانی  گونه هیئت توان گفت الگوی ایدئال نوحه در اینپرهیز شود  می

 : شود می است که با این ابیات آیاز
 چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؛ باز این چه شورش است که در خلق عاَلم است، باز این

 نفخ صور خاسته تا عرش اعرم است؛باز این چه رستخیز عریم است کز زمین، بي
 ها:  به بیان سرپرست یکی از هیئت

شاعر را باید خدا انتخاب کند! این شعر زیبا که محتشم گفته در واقع پیرامبر را در خرواب دیرده 
)ع( را  حسرین است  شاعر باید لیاقت شعر گفتن برای امامکه در زبان محتشم اشعار را انداخته 

 ( 8شونده شماره داشته باشد  شعری باید خواند که زمین و زمان بگرید )مصاحبه

انردیش عمردتًا مرلومیرت های هویرت های هیئتدر نوحه بخش.نگاه سوگوارانه و تسّلی
و برا محوریرت شخصریت  شود می حسین)ع( و یارانش برجسته خاندان پیامبر)ص( و امام

کیرد حضرت  ابوالفضل)ع(، بر مفاهیمی چون وفاداری، فداکاری، شراعت و جوانمردی تأ
ها است و شرامل شررن «مقتل»ها عمومًا برگرفته از  های این هیئت  همچنین نوحهشود می

حسین و اعضرای خرانواده  همراه با جزئیات حادثهی کربال و توصیف روابب عاطفی میان امام
 است:  انیارانشاصغر( و  اکبر و علی رش ابوالفضل، خواهرش زینب، و فرزندانش علی)براد

 کامان آوِر یتیمان، ابوالفضل سقای تشنهابوالفضل آب
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 ای دیگر چنین است:یا در نوحه
 عازم بود به میدان آراِم جاِن زینب، بوسیدن گلویش راِز نهاِن زینب

شرور »و قلبری شریعیان برا خانردان پیرامبر و  ها، عمدتًا بر رابطره عراطفی در این هیئت
کیررد« حسررینی هررا و ملمرروس و بودن نوحرره و همچنررین پراحسرراس و سرروزناک شررود می تأ

کیدمورد مردم بودن مضامین آن برای توده  محسوس   :است تأ
شان با اشک و آِه بسریار اسرت  در کاران فقب شورزنی است  عزاداریسبک )هیئت( پنبه

 البداهره شرورانرد  فریجلسه دارند و در شرورزنی هرم اسرتاد شردهطول سال هم مرتب 
روزتر شان بهحال بسیار تغییر کرده است و شورزنی به   البته شورشان از گذشته تاگیرند می

 ( 1شونده شماره شده است )مصاحبه

فاده نداشتند  بیشتر اخالص در آنها برود  آنقردر بررای نقدر فی  و اِ آها  در گذشته هیئت
کید میحساسیت نشان نمی شعر کردنرد      آن وقرت دادند و بیشتر بر اشعار سوزناک تأ

 ( 80شونده شماره ُحسن انرام فریضه مالک بود )مصاحبه

کید بر هویت شیعی. ها بیش از آنکره کرارکرد هیئرت را پررداختن بره  گونه هیئت این تأ
نان بداننرد، کرارکرد خرود را ها و ترویج اخالق در میان آ کلیت جامعه انسانی و کلیه انسان

دادن بره حقانیرت شریعه و ترالش بررای زنرده  عمدتًا تقویت مرزهای هویتی شیعه و توجره
 دانند:داشتن آن می نگه

حسین را به ییرشریعیان  شناسند  اگر با زبان شعر بتوان امامحسین را می همه مذاهب امام
نکردم که با زبان شعر بخواهم  گاه به آن فکر شناساند بسیار کاری نیکوست ولی من هیچ

ای قسمتی از نوحهی خرود را بره زبران کربال را به ییرمسلمانان و ییرشیعیان بفهمانم  عده
کنم  آنها باید بیایند فارسی یراد بگیرنرد ترا اند ولی من چنین کاری نمیانگلیسی خوانده

 ( 1نده شمارهشو گوییم  باید اصالت خودمان را حفظ کنیم )مصاحبهبفهمند ما چه می

حسین و یارانش و  هایی در وصف و مدن امامها ترجیح آن است که نوحه در این هیئت 
کره از منررر  مصائب آنان و نیز تبّری جستن از دشمنان شیعه گفتره شرود  همچنرین از آنرا

هرای  ها، حفظ و تقویت شیعه و همبستگی شریعیان اولویرت دارد، هیئت فعاالن این هیئت
حسین متمرکز باشد و  ویژه بر شخصیت امام مدتًا بر مشترکات این مذهب، بهمذهبی باید ع
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استفاده دشمنان بینرامرد، از جملره  تواند به تفرقه و تشتت و سوءاز ورود به مسائلی که می
 مسائل سیاسی و اجتماعی روز، بپرهیزد:

حسرین  امامام که شعر سیاسی نخوانیرد  در محررم بایرد بررای من بارها به دوستانم گفته
ها بازیچهی دست دیگرران خوانند که خود را مطرن کنند  بعضیخواند  بعضی سیاسی می

شروید هرا باعرث تفرقره مریشان کردم که با این نوحره  من بارها نصیحتگیرند می قرار
 ( 1شونده شماره )مصاحبه

هرویتی  کره بره مرزهرای تا آنرامقید به مرزهای هویت شیعی نظام جمهوری اسالمی ایران. 
انردیش رابطره خروبی برا های هویت شیعه و حفظ و تقویت این مرزها مربوط است، هیئت

عنوان یک نرام شیعی، دارنرد و البتره ایرن رابطره دوطرفره  نرام جمهوری اسالمی ایران، به
کنندهی مشروعیت نررام هسرتند؛ و از سروی دیگرر، ها تأمین است؛ از یک طرد، این هیئت

هرا  کره ایرن هیئت دهد  برا ایرن حرال، از آنرامایت و پشتیبانی قرار مینرام آنها را مورد ح
هرای  هیئت»شردن بره  اصواًل تالش دارند بره مسرائل سیاسری ورود پیردا نکننرد و از تبدیل

بپرهیزند، در مورد رویکرد و گفتمان سیاسی نرام رویکردی نسربتًا مربهم دارنرد و « سیاسی
هرا برا سرازمان  توجه هستند  البته این هیئتو بی تفاوتتوان گفت نسبت به آن بیحتی می

برر محتروای  تبلیغات اسالمی تعامل خوبی دارند و بر این باورند که نررارت ایرن سرازمان
هرا و کرژی»توانرد مرانع ورود  نداشته باشد، می« مآبانه و دستوریقّیم»ها، اگر حالت نوحه

(  در واقرع، 1شونده شماره )مصاحبهشود « جای حق و باطل»ها و تغییر  به هیئت« خرافات
ها بره موضروعات  ها نگران آن هستند که با ورود هیئت گونه هیئت توان گفت فعاالن اینمی

حسین)ع( دچرار  سرایی، عزاداری اماماجتماعی و سیاسی روز و آزادی بیش از حد در نوحه
د  آنان برخی از تفرقه و تشتت زیادی شود و در نتیره، هویت و همبستگی شیعه آسیب ببین

دانند و برای کنتررل های اخیر را مصداق این وضعیت میهای عزاداری سالها و سبک نوحه
 بینند: آن نقش سازمان تبلیغات را برجسته می

هایی که وارد عرزاداری شرده اسرت سربب تشرکیل ایرن نهادهرا  سرازمان بعضی آسیب
ن سازمان تبلیغات اسالمی با تبلیغات اسالمی[ و برگزاری این جلسات  جلسات مسئوال

ها را شناسایی کنند، به فکر اصالن آن باشند و پیشرنهاداتی ها[ شده است تا آسیب هیئت
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 گونه بازاندیش

نگاه زمانمند به 
 واقعٔه عاشورا

به  نگاه انتقادی
جامعه اسالمی 

 معاصر

و  منتقد گفتمان
عملکرد نظام 

جمهوری اسالمی 
 ایران

کید بر  تأ
ارزش های 
 عام انسانی

ها بایرد در سرامانه )طروبی( ثبرت شرده باشرند و شعرشران را در  بدهند      حتما هیئت
گرویی، ایرراق، مطالرب کرذب، مطالرب نرافی شورای تبلیغات بخوانند که در آن خرافه

 ( 1شونده شماره دت بین مذاهب و توهین به مذاهب نباشد )مصاحبهوح

خواهند در سامانه  طوبی[ شعر را کنترل کنند، بیوگرافی ما را داشرته باشرند کره البتره می
 کردن مهم است  ما نباید باعث ناامنی جامعه شویم چرا که در رسانهی ملری پخرش کنترل

شرونده  ن بایرد بسریار احتیراط کنریم )مصاحبهما      ما در رفتار و صحبت کردنشود می
 ( 1شماره 

 های بازاندیش . گونٔه هیئت2-3

ها توصیف کرد: نگراه زمانمنرد بره واقعرهی توان با این ویژگیهای بازاندیش را می گونهی هیئت
کید بر  ی عام انسرانی، و منتقرد ها ارزشعاشورا، نگاه انتقادی به جوامع اسالمی معاصر، تأ

 گفتمان نرام جمهوری اسالمی ایران  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های گونه بازاندیش (.ویژگی2شکل شماره )
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ای قدسری بلکره های بازاندیش، عاشورا نه واقعره در هیئتنگاه زمانمند به واقعٔه عاشورا. 
 طرول تراریخ قلمردادها و همرهی جوامرع در  ای انسانی و دارای پیام بررای همرهی انسرانواقعه

هرا نره صررفًا یرادآوری و شررن قیرام عاشرورا و مصرائب    بنرابراین، کرارکرد هیئتشود می
ها و جوامع امرروز اسرت  بره  حسین و یارانش، بلکه رساندن پیام عاشورا به همه انسان امام

براال رفرتن سرطح دانرش »که در عصر کنونی برا  ها، درحالی بیان یکی از فعاالن این هیئت
شردن نسرل جروان از مسرئله  گریرزی و دوردیرن»با پدیدهی « های مردمذائقه»و تغییر « مردم

ها و پاسخگو نبودن به دیدیه»مواجه هستیم و دین در معرو اتهام « مذهبی و حتی معنوی
کرردن « امرروزین»تواننرد برا های مذهبی می قرار دارد، هیئت« احتیاجات زیاد نسل جوان

( با استفاده از ادبیات 8شونده شماره  )مصاحبه« ل و مشکالت امروزیمسائ»ها و نقد نوحه
های واقعهی عاشورا متناسب با نیازهای ، نقش پررنگی در بیان پیام9919و مفاهیم محرم سال 

 جامعه امروز داشته باشند 
تیرخوردن مشک »های دارای مضامین ها گریاندن مردم با نوحه از نگاه فعاالن این هیئت

طلبری و تخردیری، ُعقبری»بیشرتر کرارکرد « عطرش کودکران»، «هاسوزاندن خیمه»، «آب
بلکره بره »گرردد، تنها باعث رشد و ترقی فکری آنها نمری دارد و نه« گرایی برای عوام آخرت

شرونده شرماره  )مصاحبه« شرود می دلزدگی آنان و جدایی نسل جدید از عاشورا نیرز منررر
بودن آن در شریان  پویایی و نامیرایی دین و عاشورا به زنده ها، (  در واقع، در این هیئت98و8

شرعور »بر « شور حسینی»و بر همین اساس، بیش از  شود می زیست اجتماعی مردم منوط
کید« حسینی « دوباره نسل جوان را به پای میز اندیشه بنشرانند» شود می و تالش شود می تأ

 (   8و  9شونده شماره   )مصاحبه
های بازاندیش بر اساس این باور کره  فعاالن هیئت. به جوامع اسالمی معاصرنگاه انتقادی 

، مبنرای فکرری ایرن خرود را نره برگرفتره از «امامان شیعه روشنفکران زمان خویش بودند»
( و 8شونده شماره  دانند )مصاحبهمی« 1فتوای فقها بلکه برگرفته از اندیشهی روشنفکران دینی»

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 هرایسرال در بازانردیش( هرای هیئت گونهی  به متعلق و مشهور مذهبی های هیئت از یکی عنوان )به یزد بعثت هیئت بنیانگذاران  1
 آثرار نشرردهندهی  اصرلی پایگراه انقرالب، از بعرد هراسال تا بعثت حسینیهی  و بودند شریعتی علی مریدان و شاگردان از 1331 دههی 

 است بوده یزد شهر در شریعتی
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ای پشرتوانه»آمیرز بلکره دارای ها را نه بدعت های این هیئتنوحهبر همین اساس، مضامین 
 کنند:( ارزیابی می99شونده شماره  )مصاحبه« قوی به قدمت تاریخ تشیع
گشته تا نان آگاهی در آن بچسبد  االن بهترر شده انگار تنور داغ میهرجا از کربال یاد می

دانرد  بره در آن بچسربانند، خردا مری اند که این تنور فقب داغ باشد؛ دیگر چه نرانیدیده
هرای گونرهی بازانردیش[ در اشرعارش همین دلیل است که شهاب  یکی از شاعران نوحره

سرر زده کرنج تنرور، قررِص َبیراِت »یرا « خبر از پختن نان از سر مرلوِم زمانه»گوید:  می
است  لیحا جا شده است  این دراین بدعت نیست، بلکه دقیقًا  معنایش[ جابه«      قمر

حسرین را یرادآوری  است کره تشرنگی امام های سنتی همانکنند نوحهای فکر میکه عده
 ( 99شونده شماره  مسائل را پیش کشد )مصاحبه  ها و این کند و مدام زخم

ها نگاهی انتقادی به مسائل اجتمراعی  خوانان این هیئتدر همین راستا، شاعران و نوحه
عنوان مررایی که  به گیری از رسانهی نوحه  کنند با بهرهسعی میو سیاسی جوامع خود دارند و 

« کنردکررده برا مرردم عرادی برقررار مریپیوندی فکری بین روشرنفکران و طبقره تحصریل»
ویژه گسترش  (، مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه را نقد کنند و به99شونده شماره  )مصاحبه

 ریا و تزویر در جامعه را به نقد کشند: 
 رنگی که فراگیر است زور و زر و تزویر است 

 هی توحید! تسلی  ریا بشکنآئینای 
 اسالِم خوارج بین، وین سکهی رایج بین 

 بر َمسخ علی کوشد اسالِم ابوسفیان

های گونهی بازاندیش هرر سرال پریش از  بر اساس همین نگاه است که در برخی از هیئت
 خوان هیئرت تشرکیلهیئت امنا و شاعر و نوحهای با حضور اعضای آیاز ماه محرم، جلسه

و در آن جلسه، ضمن مرور رویدادهای اجتماعی مهم ایران و حتی جهران اسرالم،  شود می
پیام هیئت در مورد آن رویداد به نوعی در شعر و نوحهی هیئرت ترلری داشرته  شود می تالش

بود، تصمیم به آمده  ای از پیدایش داعشکه زمزمه 9918باشد  برای نمونه، هیئت در سال 
 ای خواند که بیت آیازین آن چنین بود:سازی در این باره کرد و نوحهمفهوم

 ( 8باز به نام خدا خون کسی شد روا )
 هوست، شهر پر از ماجراست! وکوچه پر از های
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کید بر  تروان توجره بره گفتره، مریبرا توجره بره دو ویژگری پریشی عام انسانی. ها ارزشتأ
هرا دانسرت  در واقرع، در ایرن  عام انسانی را از دیگر ویژگی برجستهی ایرن هیئتی ها ارزش
حسرین و یرارانش  بخرش تشریع و یرا مصرائب امامها به جای اینکه بر عناصر هویت هیئت

ها و جوامرع دارد،  حسرین بررای همره انسران پرداخته شود، بر پیامی که واقعهی عاشورا و امام
کید برار، یرک ترراژدی و جنرگ خرونین»اریخ عاشورا عرالوه برر   از این منرر، تشود می تأ

حسین و همراهانش نماد  ای از مفاهیم بشردوستانه و جهانشمول در دل دارد که اماماندوخته
(  بر اساس این نگراه، و برا تکیره برر فطررت مشرترک 8شونده شماره  )مصاحبه« آن هستند

هرای خرود از دارند در شرعرها و نوحرهها تالش  خوانان این هیئتها، شاعران و نوحه انسان
، «آزادی»ها فراترر رفتره و از مفراهیم عرام بشرری ماننرد  مرزهای اعتقادی و فرهنگی انسان

( 8شرونده شرماره  )مصاحبه« برابرری»و « خرواهیعردالت»، «ناپرذیریظلرم»، «آزادگی»
عرام معرفری ی هرا ارزشحسین و واقعه عاشرورا را نمراد و احیراگر ایرن  استفاده کنند و امام

گیرری ، برا بهرره9919خوان هیئت بعثت در نوحهی محررم سرال عنوان مثال، نوحه نمایند  به
 کند: حسین را کشتهی راه آزادی و مبارزه با استبداد معرفی می شعری از فرخی یزدی، امام

 آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی 
 دسِت خود ز جان شستم از برای آزادی

 زا ماهرانه در جنگ است در محیب طوفان
 ناخداِی استبداد با خدای آزادی

هرا قررار گرفتره اسرت،  های اخیر مورد توجه ایرن هیئتویژه در سال از مفاهیمی که به 
های اخیر که بر اثر رشد پدیرده تروریسرم، نرام است  آنها معتقدند در دهه« صلح»مفهوم 

هرای مرذهبی مری رکردهای هیئتاسالم با خشونت و جنگ پیوند خورده است، یکی از کا
تواند این باشد که نشان دهد اسالم و شیعه دیرن و مرذهب صرلح اسرت و اگرچره ماهیرت 

با خود داشرت  همچنرین، امرام زمراِن « طلبیصلح»عاشورا جنگ بود ولی این جنگ پیام 
 آور صلح و دوستی است نه انتقام و جنگ:شیعیان، پیام

حسین[ برای همه  شهرت یافته است، نشان دادیم که امام« الله الله»ای که به نوحهی  در نوحه
عنوان نمونه یک  حسین را به های کره زمین در سراسر دنیا حرد دارد  در این نوحه امام انسان

انسان کامل معرفی کردیم و همچنین تز شیعه را هم گفتیم؛ اینکه یک منری خواهد آمد که 
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وفایی در آن نوحه بود  آخر کار گفتیم با امام زمان این صحبت از وفا و بیاهل صلح است  
کار نکنید  در ابتدا هم بیان کردیم خاک بر سر بشریت با این اوضاع جهان  نشان دادیم کره 

 ( 1شونده شماره  تروریست نیستیم و اهل صلح هستیم )مصاحبه

ها خوانده شده، گرواه برر  ین هیئتهای اخیر در یکی از اهمچنین، نوحهی زیر که در سال
 ها است:  تالش برای ایراد تغییر نگاه نسبت به مقوله جنگ و صلح در این هیئت

 ها را باید شست، جور دیگر باید دید؛ دیده
 تا کی جنگ و نفرت، این دوزِخ هرجایی

 ها را باید شست، زیر باران باید رفت، کینه
 باید پایان یابد، این دوزِخ تنهایی

هرای  با توجه بره براور فعراالن هیئتمنتقد گفتمان و عملکرد نظام جمهوری اسالمی ایران. 
قول  تشیع یک جنان اپوزیسیون علیه حاکمیرت زمران خرویش اسرت کره بره»بازاندیش که 

هرای مرذهبی  (، آنان معتقدند هیئت99شونده شماره  )مصاحبه« آیاز شد نهشریعتی با یک 
های شریعه نقرش منتقرد هرر  عنوان یکی از رسانه باشد و به باید جهت گیری سیاسی داشته

ویژه با یادآوری وضعیت حکام اموی و یلبره زر  حکومتی در جامعه اسالمی را ایفا کند و به
و زور و تزویر در میان آنان، نسبت به رشد دنیاطلبی در میان حاکمان و اسرتفاده ابرزاری از 

 ها هشدار دهد:  ا و مکانه ی دینی در همه زمانها ارزشاعتقادات و 
 گری تا به کی؟ اچیستی ای ملک ری! فتنه

 ین همه مفتی و شیخ، این همه قاضی شریح!؟

 ای خوانده شده است: ها چنین نوحه گونه هیئت یا در یکی دیگر از این
 هی ظلم یزیدیمآئینبرخیز و ببین آنچه که دیدیم و کشیدیم، با نام حسین 

 داران والیت، ز آیاز چه گفتند و چه کردند به یایت برخیز و ببین دایه 
 بنگر شتر کینهی صفین و جمل را، کین پینهی پیشانی یاران دیل را

ها و عملکردهرای نررام جمهروری  هرا تلویحرًا برخری سیاسرت طبعًا، برخی از ایرن هیئت
ملکردهایی که باعث ها یا عویژه آن دسته از سیاست دهند، بهاسالمی ایران را مورد انتقاد قرار می

 گریرزی در جامعره شرده و یرا در آن افررادی از جامعره مرورد ظلرم قررار رشد ریا و تزویر و دین
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ها چندان با رویکرد سازمان تبلیغرات اسرالمی    در عمل نیز فعاالن برخی از این هیئتگیرند می
اسالمی اقردام  های اخیر سازمان تبلیغاتهمسویی و همراهی ندارند  الزم به ذکر است در سال

های مذهبی کرده اسرت و ضرمن برگرزاری جلسراتی برا  دار کردن هیئتدار و شناسنامهبه هویت
ای بره ها خواسته شده اطالعات هیئت را در سرامانه های مذهبی، از همه هیئت سرپرستان هیئت

 های دینی سازمان تبلیغات اسالمی( ثبت کننرد  همچنرین در نام طوبی )بانک اطالعات تشکل
ها ایراد کرده اسرت  های هیئت های اخیر، این سازمان سازوکارهایی را برای نرارت بر نوحهسال

 ها قرار گرفته است: گونه هیئت توجهی برخی فعاالن اینکه مورد انتقاد و بی
ها رئی   ها  تذکرات سازمان تبلیغات اسالمی[ توجهی نداریم  بعضی سال ما به این حرد

یک بار زنگ زدند گفتند: بیایید پیش ما شعرتان را بخوانید ببینریم در  هیئت را دعوت کردند 
خروانیم  تهدیردمان خواهید چه بخوانید! ما گفتیم اشتباه کردید ما چیز بدی نمریمحرم می

 ( 8شونده شماره  دهند )مصاحبهتان را پوشش نمی کنند که در صداوسیما هیئتهم می

 اندیشهای مکتب . گونٔه هیئت3-3

ها توصیف کرد: نگاه زمانمند به واقعهی توان با این ویژگیاندیش را میهای مکتب گونهی هیئت
کید بر جنبهی جهادی تشیع، مقید به مرزهای گفتمانی نرام  عاشورا، نگاه مکتبی به جامعه، تأ

 جمهوری اسالمی ایران 
 
 
 
 
 
 

 
 

 های گونه مکتب اندیش(. ویژگی1شکل شماره )
 انهای محققمنبع: یافته

گونه 
 اندیش مکتب

نگاه زمانمند 
به واقعهی 
 عاشورا

نگاه مکتبی به 
 جامعه

مقید به مرزهای 
گفتمانی نرام 

جمهوری اسالمی 
 ایران

کید بر جنبه  تأ
 جهادی شیعه
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 ...مذهبی معاصر در 

اندیش نیز هر چند به نوعی واقعهی عاشورا های مکتب در هیئتنگاه زمانمند به واقعٔه عاشورا. 
های بازاندیش در اینرا نیرز واقعره عاشرورا  اما همانند هیئت شود می ای قدسی محسوبواقعه

یرن و فعراالن ا شرود می هرا محسروبهرا و مکرانها در همه زمان حامل پیام برای همه انسان
هرای کوشند آن را در نوحهها نیز به مسائل و رخدادهای جامعهی معاصر توجه دارند و می هیئت

ها نه جریران روشرنفکران  دهند؛ اما با این تفاوت مهم که مبنای فکری این هیئتخود بازتاب 
  فعراالن ایرن شرود می طور خاص، ولری فقیره معرفری دینی بلکه جریان حوزوی و فقهی و به

انردیش، هرای گونرهی هویرت سرو برا هیئت هرا، از یک نامیدن ایرن هیئت« انقالبی»با  ها هیئت
عنوان  هرای گونرهی بازانردیش بره و از سروی دیگرر، برا هیئت« ییرانقالبری»های  عنوان هیئت به

ترالش »های انقالبری را  کنند و شاخصهی مهم هیئتمرز خود را جدا می« سکوالر»های  هیئت
(  بررای ایرن 89شرونده شرماره  داننرد )مصاحبهمی« یی حکومت اللهتا سرحد جان برای برپا

هرا از  کننرد یعنری اعضرای ایرن هیئتمحرور عمرل نمریها محله هدد، نخست، این هیئت
؛ دوم، زمران فعالیرت ایرن شروند میای خاص و بر اساس تعلق خراطر محلری تعیرین ن محله
شود، بلکه در طول سال اری محدود نمیها صرفًا به ایام محرم و نوع فعالیت آنها به عزاد هیئت

پردازند  برر های خیریه و     میهای گوناگون از جمله برگزاری مراسم دعا، فعالیت به فعالیت
ای ها با سرلوحه قرار دادن سخنان ولی فقیه، هر سراله در کمیتره این اساس، فعاالن این هیئت

 کنند: شناسی می ود مخاطبهای خکنند و برای برنامهمشی هیئت را تعیین میخب 
مشی توسب وی، کمیتهی محتوایی که شرامل  با توجه به سخنان رهبری و تعیین خب در هیئت

مدان هیئت، شاعر، سخنران هیئت و تعردادی از فضرال، روحرانیون و محققرین و اعضرای 
گرردد  در ایرن کمیتره، اول های خراص اسرت، تشرکیل مری مهمان از متخصصرین رشرته

  مخاطبان جلسات هفتگی هیئت، مخاطبان خاصری هسرتند کره شود می شناسی مخاطب
  گیرنرد می اند و از هیئت خبهای هیئت را پذیرفتهآیند و اندیشهجلسات هیئت را مرتب می

آینرد و مخاطرب عمرومی اسرت   های قدر عموم مردم می بعضی جلسات مثل مراسم شب
شناسی تأثیرگذار اسرت   هم در مخاطبیک جلسه با اعضای فعال هم داریم  بافت شهری 

رویم      بعد از تعیرین مخاطرب[ موضروع شناسی میشناسی سراغ مسئلهپ  از مخاطب
گشتن موضوع،     باید معقروالت را بره محسوسرات   پ  از معینشود می هر مراسم تعیین

کررد کره سازی مفاهیم و معقوالت معرفتی مصرداق پیردا تبدیل نمود، یعنی باید برای عینی
 ( 91شونده شماره  روضهی سیدالشهدا بهترین مصادیق را در درون خود دارد     )مصاحبه
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اندیش بر جامعیت دین اسالم و نقش هیئرت های مکتب در هیئتنگاه مکتبی به جامعهه. 
منرور به حرکت درآوردن  دهی دینی به افراد و اصالن بینش، نگرش و رفتار آنها بهدر جهت
کید بسرتر آموزشری زیرر »و « دانشگاه»مثابه یک    در واقع، در اینرا هیئت بهشود می آنها تأ
« پرورش بینش و انگیزش مؤمنانهی »( با هدد 88شونده شماره  )مصاحبه« حسین پرچم امام
و ایلرب فعراالن هیئرت، هردد خرود از  شرود می (  محسروب88شونده شماره  )مصاحبه

شرونده  )مصاحبه« تهراجم فرهنگری»مقابلره برا بررای « کار فرهنگری»فعالیت در هیئت را 
 دانند:منکر می از معرود و نهی به ( و احیاء امر89شماره

سزایی دارد  سرطح بیرنش مرردم برا هیئت در سه حوزهی بینش، گرایش و رفتار افراد تأثیر به
یابد  مرا مردعی افزایش می شود می توجه به مباحث علمی و معرفتی که در هیئت مطرن

که اسالم دین جامعی است، بنابرین، بایرد در تمرام شرئونات فرردی و اجتمراعی هستیم 
 شرود می الاقل اصول و چارچوب را مشخص کرده باشد  البته با نگاه به سیرهی معصرومین

معرود است  از آن « شعور»به جزئیات آن هم پی برد  این ُبعد هیئت در زبان مردمی به 
عنوان اجتماع  شدن این جماعت به دلیل جمع طرد، هیئت یک خاستگاه محبتی است و

شان به اهل بیت است  بنابرین یک کانون گرایشی )انگیزشی( هرم هسرت؛ مؤمنانه حّب 
کنند  بسیاری از مواقرع مرا بیرنش داریرم ولری چرون فلذا افراد گرایشی صالحانه پیدا می

 ( 88شونده شماره  گیرد )مصاحبهگرایشی وجود ندارد حرکتی صورت نمی

های بازاندیش بر جنبهی انتقرادی و  که فعاالن هیئت درحالی أکید بر جنبٔه جهادی مذهب تشهیع.ت
کننرد، ویژه واقعهی عاشورا تأکیرد مری اندیش بر جنبهی هویتی مذهب شیعه و بهفعاالن گونهی هویت

اندیش واقعهی عاشورا را ترّلری جنبرهی جهرادی تشریع و آن را سرچشرمهی های مکتب فعاالن هیئت
هررای مررذهبی را در تبیررین و  داننررد و نقررش هیئتفرهنررگ شررهادت و والیررت و بصرریرت مرری

تروان گفرت عبرارت کنند  میامتدادبخشی به این فرهنگ در جوامع معاصر برجسته ارزیابی می
هرا  هاست و بر این اساس، این هیئت سرلوحهی کار این هیئت« کل یوم عاشورا، کل ارو کربال»

بستن با شهدا و ادامرهی راه  دانند و بر پیمانو عراق را ادامهی نهضت کربال میسالهی ایران  جنگ هشت
 دانند:   آنان تأکید دارند و دامنهی جهاد و شهادت را فراتر از مرزهای سیاسی دنیای امروز می

 ما با خون شهدا پیمان بستیم، تا آخر پای همین نهضت هستیم
 گیریم، انشالله!عاَلم را میالله، این ما با بحرین و یمن با حزب
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عنوان منرادی صرلح  های گونهی بازاندیش از امرام زمراِن شریعیان بره که در هیئت درحالی
عنوان دوره انتقرام و  های مکتب اندیش عمدتًا دورهی ظهرور بره ، در هیئتشود می سخن گفته

 گردد: خون همه شهدا و مرلومان معرفی می« منتقِم »عنوان  منری به
کنند)ع( بیعت می کنند، بار دوم است که با حسینظهور تو رجعت می شهدا دِم 

رسدرسد، یک روز میاد که ُمنتِقم از راه میالله مییمن و عراق و شام و حزب

هرای بازانردیش  کره هیئت درحالی مقید به مرزهای گفتمانی نظام جمهوری اسالمی ایهران.
هرای هویرت می ایرران دارنرد و هیئتاصواًل رویکردی انتقادی به گفتمان جمهوری اسرال

پذیرند امرا نسربت بره رویکررد سیاسری نررام تقریبرًا اندیش نیز مرزهای هویتی نرام را می
فهرم »اندیش باور بر این است کره بایرد برر اسراس های مکتب تفاوت هستند، در هیئت بی

زد « روزای بره مسرائل سیاسری گریرز عاقالنره»، «های سیاسی قیرام عاشرورادرست معیار
هرای ها اصواًل جریان نهضت اسرالمی دهره (  فعاالن این هیئت91شونده شماره  )مصاحبه

حسین  گیری نرام جمهوری اسالمی در ایران را در امتداد نهضت اماماخیر در ایران و شکل
 دانند:  عیار از این نهضت و نرام میکنند و رسالت خود را حمایت تمامارزیابی می

 ؛ام  خمینی[ به این عزت رسیدیم، ما حکومت علی)ع( را جز اینرا ندیدیمزیر سایه ام 
 ؛دیممونیم، ما والیت را به وعدهی یزید نمیساله می پای این حماسه چهل

 ؛برههرکی مثل رجائیه و باهنره،مردم را با خودش به بهشت می
 یا سیدالقائد!لبیک لبیک ؛ آینده روشنه واسه کشورمون، ایمان داریم به وعده رهبرمون

تقید به مرزهای گفتمانی نرام جمهوری اسالمی ایران، باعث شده است اسرتقبال برخری از 
های یزدی شدیدًا مورد اعترراو  های برخی هیئتزبان خارج از کشور از نوحههای فارسیرسانه

هرا بره  ها را انحراد از رسالت اصلی هیئتاندیش قرار گیرد و این نوحههای مکتب فعاالن هیئت
 حساب آورند: 

باید شعر را برای رضای خدا گفت نه با اشعاری سیاسی و ضردانقالبی کره بعضری افرراد از 
مایهی ینی داشته باشد  چهار تا هیئت    شعری باید گفت که درونگیرند می آلود ماهیآب گل

رای یرزد، حسرینیهی ایرران، بردنامی اسرت  شان را پخش کرد که این ب هستند که امریکا نوحه
هایی به آنها صورت گرفته ولی باید خودشان متوجه شوند  ما باید شعر بگوییم که نصیحت

 ( 8شونده شماره  حضرت زهرا)س( گریه کند نه یک زن رقاص خوشش بیاید )مصاحبه
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 . مقایسه سه گونه هیئت(2) جدول شماره

 اندیشمکتب گونه اندیشهویت گونه بازاندیش گونه معیار
 زمانمند نگاه ییرزمانمند نگاه زمانمند نگاه عاشورا واقعهی  به نگاه نوع

 هیئت )رسالت( کارکرد از تلقی نوع
 امروز جامعهی  در

 بخشیآگاهی کارگرد
 جوامع به انتقادی )نگاه

 معاصر( اسالمی

 )نگاه بخشیانسرام کارکرد
 بخش(تسّلی و سوگوارانه

 بخشیجهت کارکرد
 مکتبی( )نگاه

 با عاشورا پیام نسبت از تلقی نوع
 انسانی عام یها ارزش

کید  عام یها ارزش بر تأ
 انسانی

کید کید شیعی هویت بر تأ  شیعه جهادی جنبه بر تأ

 نرام گفتمان با هیئت نسبت
 ایران اسالمی جمهوری

 نرام عملکرد و گفتمان منتقد
 شیعی هویت مرزهای به مقید

 به نسبت تفاوتبی و نرام
 نرام سیاسی رویکرد

 گفتمانی مرزهای به مقید
 آن از عیارتمام حمایت و نرام

 انهای محققمنبع: یافته

 
 بندی. جمع4

عنوان یکری از عناصرر اساسری هویرت جامعره و  در جامعه ایران، مطالعرهی مرذهب تشریع بره
هررای شرریعهی مؤلفررهعنوان یکرری از مهمترررین  هررای مررذهبی بررهخصرروص مطالعررهی عررزاداری به

پرتو خوبی بر تحوالت فرهنگری و اجتمراعی جامعره بینردازد  برر ایرن  تواندشده، می زیست
های مذهبِی یکی از شهرهای سنتی و مرذهبی  اساس، در این مقاله تالش شد وضعیت هیئت

هرای  های مرذهبی ایرن شرهر ماننرد هیئت های اخیر هیئتایران، یزد، را مطالعه کنیم  در دهه
کره شراهد متنروع طوری توجهی را از سر گذرانیده اسرت؛ به ی دیگر شهرها تغییرات قابلمذهب

های آنهرا هسرتیم  در ایرن مطالعره، برر اسراس بررسری عزاداری« محتوای»و « فرم»ترشدن 
هرای  گونه جرای دادیرم: هیئت هرای یرزدی را در سره هرا، هیئت رویکرد کلی و مضامین نوحه

البته الزم به ذکر اسرت کره اینهرا، بره بیران «  اندیش مکتب» و« اندیشهویت»، «بازاندیش»
ها روبروییم کره هرر  هستند و در عالم واقع، با طیفی از هیئت« 1آرمانیگونهی »ماک  وبر، سه 

  به عبارت دیگر، در عالم واقع، این سره را دارا هستند آرمانیهای گونه هایی از این کدام مؤلفه
های زیادی با هم دارند  هرچند ها شباهتاند و در بسیاری از مؤلفهها در هم تنیده گونهی هیئت

برا ایرن حرال،  گیرند می اندیش جایهای هویت های مذهبی یزد ذیل گونهی هیئت ایلب هیئت
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هرای  مشرهورترین هیئت ازرا براغ لِف گندم و َخ ، باغهای محلهی فهادان، چارمنار توان هیئتمی
 هرای بازانردیش شرهر یرزد محسروب گونه برشمرد  هیئت محلهی بعثرت از پیشرروان هیئت این
هرا در آن نمایران  گونره هیئت هرای اینویژه در ده سال گذشته بسیاری از ویژگری که به شود می

زاده هرای شریخداد و امرامهای محله های اخیر هیئتگشته است  به دنبال این هیئت، در سال
انردیش در های مکترب اند  از گونهی هیئتهای بازاندیش متمایل شده جعفر نیز به سمت هیئت

 الهدی، رزمندگان اسالم و انصار والیت اشاره کرد  های رایه توان به هیئتشهر یزد نیز می
ای کره از واقعرهی عاشرورا دارنرد، چنردان بره اندیش بنا بر درک قدسیهای هویت هیئت

)ع(  حسین ها یا عمدتًا به مصائب امام های این هیئتحساس نیستند و نوحه« جامعهزمینهی »
هرای  کنرد  در مقابرل، هیئتپردازد و یا تصویری قدسی از این واقعه ارائه مریو یارانش می

اندیش بنا بره تصرور انسرانی و زمانمنردی کره از واقعرهی عاشرورا دارنرد، بازاندیش و مکتب
ها و جوامع معاصر ترجمه شرود  بنرابراین،  ورا باید بتواند برای انسانهای عاشمعتقدند پیام

های خود مسائل و مشرکالت جوامرع امرروزین را نیرز بازتراب ها گاهی در نوحه این هیئت
لحاظ مبرانی فکرری عمردتًا بره جریران  هرای بازانردیش بره دهند  برا ایرن حرال، هیئت می

انرردیش عمرردتًا برره جریرران ی مکترربهررا روشررنفکری دینرری ایررران مّتکرری هسررتند و هیئت
هرای  کره، دیدیرهی اصرلی هیئت ویژه والیت فقیره اتکرا دارنرد  درحالی حوزوی و به ر فقهی

ها عمدتًا تقویرت مرزهرای  است و کارکرد این هیئت« مرزهای هویتی شیعه»اندیش  هویت
 )ع(حسرین ویژه امرام بههویتی شیعه و افزایش انسرام درونی شیعیان حول خاندان پیامبر و 

گاهی»های بازاندیش عمدتًا دیدیهی  تعریف شده است، هیئت بخشی به جامعره و تقویرت آ
هرای اجتمراعی و سیاسری رایرج در جامعرهی و آشکارسرازی کررروی« ی اخالقیها ارزش

هرا و اندیش اصالن بیرنشهای مکتب اسالمی با هدد اصالن آنها را دارد  همچنین هیئت
تحقرق حکومرت »در راستای « بخشی به جامعهحرکت»با هدد  های افراد جامعه راانگیزه

 کنند  دنبال می« الله
کید دارند، هیئت« شور حسینی»های دستهی اول عمدتًا بر  که هیئت درحالی های دستهی  تأ

کید دارند  هیئت« شعور حسینی»دوم عمدتًا بر  های دستهی سوم نیز تالش دارند بره نروعی  تأ
هرای  هرای هیئترا ارائره نماینرد  در واقرع، در نوحره« حسرینیشرور و شرعور »ترکیبی از 
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حسین و یارانشان و مرلومیرت آنران  اندیش عمدتًا سخن از مصائب واردشده بر امام هویت
کیردها ارزشاست و بر  امرا در  شرود می یی چون وفاداری و شراعت و عواطف انسرانی تأ

یی چون آزادگری، ها ارزشان احیاگر عنو حسین به های بازاندیش عمدتًا امام های هیئتنوحه
یی چون دنیراطلبی و زر و زور ها ارزشکننده با ضدطلبی و مبارزهستیزی، صلحآزادی، ظلم

اندیش نیز عمدتًا حول مفاهیمی چون های مکتب های هیئتگردد  نوحهو تزویر معرفی می
اندیش خرود را های مکتب زند  در واقع، هیئتشهادت و جهاد و بصیرت و والیت دور می

گیری نرام جمهوری و شکل 9911کاماًل در امتداد نهضت اسالمی که به انقالب اسالمی 
کننرد و ضرمن دفراع از کلیرت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه در ایران منرر شد تعریف مری

دانند و راه آن را ترویج و گفتمان این نرام، رسالت خود را تقویت و گسترش این گفتمان می
 دانند  پذیری میفرهنگ جهاد و شهادت و والیت تقویت

اندیش هر چند به مرزهای شیعی گفتمران جمهروری اسرالمی ایرران های هویت هیئت
کننرد امرا از آنررا کره از ورود بره مسرائل سیاسری روز پرهیرز مقید هستند و از آن دفاع می

تفاوت هستند  در مقابل، کنند، نسبت به رویکردهای سیاسی این نرام نسبتًا خنثی و بی می
های بازاندیش نیز هر چند خرود را برآمرده و در امترداد نهضرت اسرالمی منتهری بره  هیئت

و « حزب اپوزیسیون»دانند، اما از آنرا که شیعه را در ایران می 9911انقالب اسالمی سال 
 دانند، موضعی نسربتًا انتقرادی بره کلیرت گفتمران ومعترو نسبت به هر وضع موجود می

عملکرد نرام جمهوری اسالمی ایران دارند و نسبت به رویکردها و عملکردهای نادرسرت 
، شود می ی دینی منررها ارزشگریزی و سوءاستفاده از  نرام که به رشد ریا در جامعه و دین

 دهند         هشدار می
ای نکته کلیدی که در این مطالعه نشان داده شد آن است که بر خالد این تصور کلیشه

دسرت و ایسرتا اسرت و برا ورود بره عصرر  ای یکپدیده« سنت دینی»ویژه  و به« سنت»که 
ر تکثّ »توان از ، میشود می و یا تمامًا به ایدئولوژی تبدیل شود می تردد، یا به کلی مضمحل

های نهراد عنوان یکی از ترّلی های مذهبی به در درون سنت دینی و در اینرا، هیئت« نسبی
توانرد از ظرفیرت و سخن گفت  در واقع، سنت بنا بر ماهیت متکّثر خرود مری سنتی دینی،

تواند  هایی از آن در مواجهه با عصر مدرن میانعطاد باالیی برخوردار باشد و حداقل بخش
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ای زاینده، به تقویرت ایمران و اخرالق و عنوان پدیده همچنان پویایی خود را حفظ کند و به
های مذهبی  رسد بخشی از هیئتد یاری رساند  به نرر میانسرام اجتماعی در عصر جدی

 توجهی در این ارتباط هستند        قابل در یزد نمونه
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