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(تاريخ دريافت 92/12/19 :؛ تاريخ تأييد)93/8/25 :
چكيده
انسانش اسی اجرا امنانا

گسمر.ها برا مطالعه زندگی ف،زمره  ،آییرگا زندگی به مثابه

ناایشرر به .ست می.گد امر،زه با اگایت یاهمر سبک زندگی .ی ی بیر .یر.افان ایران
بعد از انق م ابعا .ایر مطالعا

از اگایمی یمی بیشمر از گذشمه برهوف.اف شده است ایر

پژ،گش با ،اکا ،سبک زندگی .یر.افان به هصوص .ف عرصه زندگی ف،زمره ج بهگا
ناایشررانه فا با بهرهگیر
تاثیرا

از چافچومگا

مر.مش اسی هرگ ری موف .مطالعه دراف .ا.ه ،

عایق ناایشرر  ،اجرا .ف زندگی .ی ی فا بر هر ، .جامعه موف .تاکید دراف .ا.ه است

پرسش ایر تحقیق .ف پی آن است که آیا امنان هوانشی اجرامحوف از زندگی ف،زمره
.یر.افان ،جو. .اف ، .چ یر هوانشی چه ج بهگایی از انسانش اسی اجرا فا .ف سبک زندگی
.یر.افان مییابد؟ با انسانش اسی ترنر  ،چافچوم نظر
زندگی ف،زمره به مثابه اجرا هراگم آمده است برا

گاهار ابزاف الزم برا

مطالعه

پاسخ به ایر پرسش سطح ف،زمره

زندگی .یر.افان با مبایث گاهار  ،ابعا .آیی ی آن با مبایث ترنر تطبیق .ا.ه شده  ،سپس
نقش ابعا .آیی ی .ف انطباق با زندگی ف،زمره برفسی شده است گاچ یر مطالعه بدن به مثابه
مهمتریر ابزاف اجراگر  ،نقش آن .ف زمان  ،منان ینی از مهمتریر موضوعا
.ف ایر تحقیق است یاهمهگا تحقیق نشان می.گد تاثیرا

موف.مطالعه

اجمااعی  ،سیاسی گسمر.ها از

ه ل ناایشرر بدن .ف آییرگا .ی ی مر.م ایران انجام میگیر .که با نراگی به آفا گاهار
.فبافه بازناایی هویشمر .ف زندگی ف،زمره برا

اثرگذاف

بر مخاوب  ،نیز نظریا

ترنر

.فبافه ،ضعیت آسمانها  ،تغییر هر. .ف انمها ایر ،ضعیت دابل انطباق است مرزگا ایر
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اثرگذاف

چ ان گسمر.ه است که دصد .اف .سراسر جامعه فا به جلوها

از امر ددسی بدل

ساز .البمه ایر امر با چالشگایی گاراه است که مسمقیاا با محد.،یتگا بدن .ف افتبا
است ایر مقاله تحقیقی میانفشمها است که با ،امگیر اصولی از نظریه اجرا .ف تئاتر ،
آییرگا

ناایشی  ،پیوند آن با نظریا ِ انسانش اسی  ،جامعهش اسی به برفسی موضوع

پژ،گش میپر.از.
واژههای كليدی انسانش اسی ،اجرا زندگی ف،زمره بدن .یر.افان ایرانی گاهار ترنر

مقدمه
اف،ی ر گاهار نخسمیرباف فهمافگا اجمااعی انسان .ف زندگی ف،زمره فا .ف چافچوم «اجرا»
مطالعه کر .ا. ،ف توضیح نظریه
شخص ،دمی .ف ی وف پیوسمه

هو .گفت «مر ،اژه اجرا فا برا
مجاوعه

کلیه

هعالیتگا

هاصی از مشاگدهگران دراف .اف ، .تأثیراتی

ف ،آنگا میگذاف .به کاف بر.هام» اگاهار . )33 1391فاماتوفژ یا اسمفا.ه گاهار از
ع اصر .فاماتیک  ،تئاتر برا چافچوم نظر هو. .ف مطالعا

اجمااعی مهمتریر ج به از

آفا  ،فا شنل می.گد ا)Smith, 2006: 34

ف،ینر .گاهار درابتگا

بسیاف

با نراه ات وممد،لوژیک به مسایل اجمااعی .اف.

ا ، )Smith, 2006: 122با ایر که نایتوان نراه گاهار فا مشخصا ات وممد،لوژیک .انست به
گاهار یاهت میشو .ا)Watson, 2009: 120

گریال مولفهگا بسیاف از آن نراه .ف آفا
مطالعا

گاهار مقدمها

موضوع اصلی مطالعا

بر ظهوف ات وممد،لوژ
ات وممد،لوژ

.انسمه شده است ا)Ritzer, 2003: 42

فهماف انسان .ف زندگی ف،زمره است از .یدگاه

ات وممد،لوژ فهماف ف،زمره انسانگا به شنل عی ی نظامی از مع ا تولید میک د که ههم علای
آن ،ابسمه به .فو ایر مع ی است که گرگونه فهماف محسوس از سو اع ا یک اجمااع
انسانی .افا یک نها .دابل ههم است  ،اع ا جامعه با فهماف هو .آن نها .فا تولید میک د
اع ا جامعه با فهمافگا گااگ ر هو .که از آنگا به ع وان ف،
،ادع نها.

فا میسازند که از ه ل مطالعا

 ،ک ش یا .میشو. .ف

علای دابل تحلیل است ا Maynard and

 )Weathersbee, 2007: 1483بر اساس ایر مطالعا

ایر پسزمی ه فهمافگا ف،زمره

اجمااعی است که اع ا جامعه .ف مواجهه با آن دا.ف به ههم  ،تفسیر ظواگر میشوند ایر
پسزمی هگا .ف مطالعا

گذشمه .یده میشدند اما موف .مطالعه دراف نایگرهم د ا Garfinkel,

 )1991: 36-37ب ابرایر .ف پس فهمافگا ف،زمره انسانگا یک نها .اسازمان) نهفمه است
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که نخسمیر باف گاهار بر آن تارکز کر .ا. )Wooffitt, 2005: 64ف پژ،گش یاضر درابت
آفا گاهار با اسمعافهگا ناایشی  ،گ رگا اجرایی  ،گاچ یر نراه ات وممد،لوژ به اگایت
پسزمی هگا ج بهگا مهای از مطالعه ناونهگا مشاگده شده فا .ف بر میگیر .که به عباف
.یرر یا ،پیوند بیر ییطهگا انسانش اسی  ،تئاتر است با ایر پیوند یوزه گسمر.ها
از مطالعا

فهمافگا

اجرا 1هراگم آمده است ایر یوزه

انسانی .ف چافچوم نظریه

گسمر.ه ع ،ه بر آییرگا موضوعا
کسانی است که مطالعا

ممعد.

2

فا .ف بر میگیر .فیچاف .شن ر از نخسمیر

انسانش اسی فا با اجرا  ،ناایش پیوند .ا .ا. ،فبافة پیوسمری ایر

ییطهگا گسمر.ه با تئاتر مینویسد «آییر ینی از چ دیر  ،چ د هعالیمی است که با تئاتر
مرتبط است .یرر هعالیتگا مرتبط با تئاتر عبافت د از باز گا گیمگا ،فز گا فدص ،
موسیقی» اشن ر  )23-22 1386با درافگرهمر باز گا ،فز گا  ،نیز .یرر هعالیتگا
جاعی انسانی .ف چافچوم نظریه اجرا امنان اسمفا.ه از ابزافگا
جامعهش اسانه برا

مطالعه

نظریه

انسانش اسانه ،

اجرا هراگم آمد ایر ابزافگا دا.فند ج بهگا

بسیاف

معاولی زندگی انسان فا نیز .ف چافچوم یک نظریه تحت تاثیر انسانش اسی ،اجرا موف.
مطالعه دراف .گ د ج بهگایی که دب

توسط آفا

گاهار یا ات وممدلوژیستگایی گاچون

گافهی نل موف .توجه دراف گرهمه بو.
به هصوص .ف جامعه

ایران سبک زندگی  ،به ووف هاص سبک زندگی .یر.افان

گ وز پیوندگا آشناف با س تگا آیی ی  ،بازنااییگا مرتبط با آن .اف. .ف ایران نیز بر
نقش پرفنر جامعهش اسی ا ،انسانش اسی) .ف مطالعا

مرتبط بر اجرا  ،ناایش تاکید شده

است ااکبرلو )11 1389
پژ،گش یاضر سبک زندگی .یر.افان .ف ایران فا بر اساس مولفهگا «اجرا» موف .تحلیل
دراف .ا.ه است به نظر میفسد .ف میان سبکگا گوناگون زندگی سبک زندگی .یر.افان .ف
مقیاس ،سیعی با معیافگا «اجرا» دابل هوانش است ایر هوانش ،ابسمه به پیوند عایق اجرا
 ،انسانش اسی است؛ پیوند

که میتواند .ف فهمافش اسی هر.

 ،جاعی .یر.افان ایران

اثرگذاف باشد به نظر میفسد ایر پژ،گش دا.ف باشد به ع وان مقدمها برا مطالعه تاثیر
________________________________________________________
1. Performance Theory
 2پژ،گشرر امرینایی عرصه تئاتر که از م ظر انسانش اسی مفهوم «اجرا» فا موف، .اکا ،دراف .ا.ه  ،بسیاف
از آفا گاهار  ،شن ر تاثیر پذیرهمه است
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انسانش اسی اجرا  ،ناایش بر ابعا .ک ن جامعه هعلی ایران به شااف آید گاچ یر برفسی
نقش بدن .ف ایر آییرگا ذیل ایر پژ،گش موف .توجه دراف گرهمه است بر ه ف مطالعا
انسانش اسی ناایش .ف میان ادوام .یرر به اگایت بدن .ف آییرگا

.ی ی .ف ایران کامر

پر.اهمه شده  ،زندگی ایر .یر.افان عادتا با عقاید .فبافه ف ، ،مسایل غیرما .موف.
تحلیلگا مماهیزینی دراف گرهمه است
اجراگر
تعری

.ف زندگی ف،زمره لز،ما آگاگانه نیست شن ر تاکید میک د که اجراگر .ف

گاهار نسبت به اجرا هو، .دوف کامر .اف ، .چه بسا یمی نای.ان د که .ف یال

اجراگر گسم د اشن ر  )464 1386ب ا به ایر تعبیر مطالعه سبک زندگی .یر.افان .ف
ایران .ف  ،.سطح دابل پیگیر است
ال ) مطالعه فهمافگا آشنافا آیی ی که اساسا با نیتِ ناایشرر انجام میشوند
م) مطالعه فهمافگایی که گر چ د .ف ظاگر آیی ی نیسم د  ،بخشی از زندگی ف،زمره
.یر.افان به شااف میف،ند اما ،اجد مولفهگا دابل توجهی از «اجرا»  ،ناایشرر .ف ید.،
چافچومگا مطالعاتی پژ،گش یاضر گسم د
مطالعه بخش ،.م بخش مهمتر از ایر مطالعا
مواف .گر.آ،ف
گاهار .فبافه

بخشی از .ا.هگا
ناایشرر

کمابخانها  ،تحقیقا

مشاگدها

1

فا .ف بر میگیر .ف،

مطالعه .ف ایر

 ،تحلیل آن از ه ل مولفهگایی است که

.ف زندگی ف،زمره افایه میک د .ف ک اف ایر .ا.هگا از م ابع

دومنرافانه . ،ی ی نیز بهره گرهمه شده است ف،ینر .ایر پژ،گش به
2

زندگی ف،زمره شباگتگایی نیز با چافچوم تحلیل گفمرو .اف .تحلیل گفمرو به ووف
ه صه مطالعه گفمرو .ف ک ش ممقابل است ا )Hutchby & Wooffitt, 1998: 13تحلیل
گفمرو که هو .مشمرکا گم محصول آفا گاهار  ،گم برگرهمه از مطالعا

ات وممد،لوژ

است گر چ د بد،ا بر گفمرو بیر اهرا .یک جامعه تارکز .اف .اما .ف عیر یال ج بهگا
غیرک می ک ش ممقابل فا نیز موف .توجه دراف می.گد ا )Perakyla, 2007: 791سه موضوع
مهای که موف .مطالع

تحلیل گفمرو دراف میگیر .عباف اند از ک ش ساهمافگا
3

ف،شرک ده  ،ههم مشمرو بیر چ د سوژه انسانی ا. )Perakyla, 2007: 792ف مبایث
ور شده توسط گاف ،ساکز مبدع تحلیل گفماان یمی هراز  ،هر .،آ،ایی .ف بیان جا
________________________________________________________
1.Data lanoitbvresbO
)2. Conversation Analysis (CA
3. Intersubjective Understanding
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توسط اشخاص یا تنیهگذاف .ف جا

ف،زمره ،اجد اگایت برا

تحلیل است ا Sacks,

 )1992: 373ایر ف،ینر .به ک شگا ف،زمره ایر ک شگا فا .ف جایراه نوعی «اجرا» دراف
می.گد که یا.آ،ف نظر گاهار .ف اسمفا.ه از مفاگیم .فام برا

تحلیلگا

جامعهش اهمی نیز

گست با ایر یال چ ان که بعدا اشافه هواگد شد .ف مطالعه سبک زندگی مذگبی ایرانیان
ف،

تحلیل گفمرو به ت هایی کاهی نیست از ایر ف ،چافچومگا

نظر

پافها مواف .نز.ینیگایی با مسایل مرتبط با تحلیل گفمرو .افند به ع وان ف،

که .ف

.یرر

تحقیق .ف نظر

گرهمه شده است که .ف پیشی ه پژ،گش به آن اشافه میشو .گاچ یر باید یا.آ،ف شد اگایت
مطالعه سبک زندگی .ی ی .ف چافچوم اجرا فیشه .ف نقش پرفنر .یر .ف جامعه هعلی
ایران .اف ، .مطالعه تاثیر ناهو.آگاه ناایشگر  ،اجرا .ف چافچوم انسانش اسی میتواند
.ف ابعا .بزفگ اجمااعی نیز موف .مطالعه دراف گیر.
پيشينهی پژوهش
چ انکه پیشمر نیز به ووف کلی اشافه شد پیشی ه ایر تحقیق به مجاوعه مطالعا
گاهار .ف یوزه

اف،ی ر

علوم اجمااعی فهمافگرا باز میگر ..فهمافگرایی اجمااعی مسمقیاا به

فابطه بیر فهماف جوامع انسانی  ،محیط میپر.اهت ف،ینر .مشاگدهگر  ،تنیه بر ف ،گا
اسمقرایی  ،غیرتعایای چافچومگا

جامعهش اسی  ،انسانش اسی فا به گم نز.یک کر.

اف،ی ر گاهار که صایب کرسی .انشراگی .ف جامعهش اسی  ،انسانش اسی بو .با ایدها
.ف جامعهش اسی فهمافگا انسان مقدما

تحولی .ف نظریه اجرا فا هراگم کر .ا ،هرض کر.

که فهماف انسان .ف برابر .یرران ،اجد انریزهگا بسیاف برا ک مرل بر.اشت .یرران است
 ،تن یکگا ایر ک مرل فا موف .مطالعه دراف .ا ، .تاکید کر« .ما هقط با مسایل ناایشی هر.
.ف هصوص ناایش هعالیمش .ف مقابل .یرران سر  ،کاف هواگیم .اشت مسایلی که با اسمفا.ه
از گ ر ناایش  ،مدیریت صح ه برفسی میش وند گاگی ا،دا

مبمذلاند اما کام عاومیت

.افند  ،به نظر میفسد .ف جا جا زندگی اجمااعی فخ می.گ د» اگاهار )25 1391
آن ووف که هو .گاهار تاکید میکر .مطالعا

،

ابعا .جامعهش اسانه .اشت با ایر

یال موف .توجه محققیر عرصه انسانش اسی تئاتر مان د فیچاف .شن ر دراف گرهت فیچاف.
شن ر به ف،ند ناهو.آگاهِ اجرا .ف زندگی ف،زمره که توسط گاهار مطر شده بو .ع دهم د
بو ، .با «سرنوشتساز» .انسمر ایر ایده به مطالعه گاهار .فبافه هرگ رگا ا،لیه ع ده
نشان .ا .اشن ر  )460 1386ایر ف،ند ناهو.آگاه فا با توجه به تحلیلگا ات وممد،لوژیک
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میتوان ناظر به نوعی نها .اسازمان) مع یساز .انست که با مطالعه فهمافگا ف،زمره دابل
ش اسایی  ،تحلیل است ف،ینر .تحلیل گفمرو نیز چ یر امنانی فا .ف نظر گرهت از م ظر
تحلیل گفمرو ک ش ف،زمره بیر اهرا .جامعه ایر دابلیت فا .اشت که با جزییا
 ،آ،ایی گاچون یک دطعه

ناایشی که توسط بازیرر

.دیق فهماف

اجرا میشو .موف .مطالعه

انسانش اس  ،جامعهش اس دراف گیر.
.ف ایر میان انسانش اس .یرر نیز بر نظریه

اجرا اثرگذاف بو .که بیش از ییطهگا

جامعهش اسی به انسانش اسی جوامع  ،ادوام بد،

ع ده نشان .ا، .ینموف ترنر با ور

آییرگا

گذاف 1به مودعیتگا

آسمانها

2

اشافه کر.ه که میان ،« ،.ضعیت ایسما »3دراف

میگیر .ایر آییرگا گذاف توسم با «ناایش» فهمافگایی بو .که وی آن هر. .ف یال عبوف از
یک ،ضعیت به ،ضعیمی .یرر دراف میگرهت ا. ،ف ایر یالت با گر،گی از ناا.گا از .یرران
مماایز میشد ا )Turner, 1967: 95فیشه
آییرگا بو .به ووف کلی آفا
بازیرر برا باز

اندیشه

ا. ،ف مطالعا

ترنر فا به ایر شنل .ف ییطه

َ،نگِ ِپ 4پیرامون

تئاتر میتوان بیان کر .که

از جهان هو .جدا شده . ،ف ،ضعیمی «میانی» دراف میگیر، .ضعیمی که

وی آن ا. ،ف جهانگا مخملفی دراف .اف ، .تجربها تقریبا گیجک ده است  ،سپس بازیرر
مجد.ا به جهان عا.

باز میگر ، ..بعد از .گر.یسی مجد.ا سر  ،سامان مییابد اFischer-
5

 )Lichte, 2005: 36دابل ذکر است .ف تحلیل گفمرو نیز مساله ترتیب گفمرو یع ی نظای
که موجب میشو .ینی از  ،.ورف ک ش ممقابل .ف یال سخر گفمر . ،یرر

.ف یال

ش یدن باشد  ،سپس تغییر ایر  ،.جایراه .ف مرکز توجه دراف .اف .ا Hutchby & Wooffitt,

 )1998: 38ایر تغییر نقش نیز میتواند ذیل ،ضعیت آسمانها اتغییر از ،ضعیت اجراگر به
مخاوب  ،مخاوب به اجراگر) دراف گیر .چرا که از نظر گاهار .یدیم گرگونه دراف گرهمر هر.
.ف برابر .یرر

یا ،نوعی اجراگر است از ایر ییث میتوان سراسر تحلیل گفمرو فا

به نحو تحلیل ،ضعیت آسمانها اهرا .مشافکتک ده .ف ک ش ممقابل مان د گفمرو .انست با
ایر یال ف ،ش اسی تحقیق یاضر کام .ف چافچوم تحلیل گفمرو دراف نایگیر .چرا که
.ف برفسی فهماف .یر.اف مسایل آیی ی میتواند ابعا. .یرر هراتر از مسایل مربو به تحلیل
________________________________________________________
1. Rites de Passage
2. Liminality
3. State
4. Van Gennep
5. Turn Taking
165

مجله انسانشناسی ،سال دوازدهم ،شماره 1393 ،20

گفمرو از جاله افتبا با ممون تافیخی  ،مذگبی امر مقدس  ،آیی ی  ،مسایل غیرک می .اشمه
باشد  ،از ایر ف ،آفا گاهار  ،ترنر برا ایجا .چافچوبی جامع جهت مطالعه ایر ک شگا
م اسبتر به نظر میفسد به ع وان مثال بخشی از فهماف مذگبی ایرانیان فیشه .ف اینام هقهی
 ،بخشی .یرر .ف با،فگا عامیانه .اف .بخشی از ایر فهمافگا نیز نوعی عرف اجمااعی است
که کام

.ف چافچوم تحلیل گفمرو دابل مطالعه است اما مسلاا چافچوم نظر

گفمرو به ت هایی برا مطالعه

تحلیل

سبک زندگی .یر.افان بد،ن صرف نظر از ،جوه آیی ی آن

کاهی نیست 1ناونه .یرر فا .ف ف،ینر .ات وممد،لوژ میتوان یاهت که بخشی از ماموفیت
هعالیتگا

آن برفسی ف،ندگایی است که از ه ل آن ساهمافگا

ف،زمره تولید  ،یفظ

میشوند ا )Liddicoat, 2007: 2برفسی ف،ند تولید ایر ساهمافگا هصوصا .ف مسایل آیی ی
مسملزم نراگی تافیخی  ،افجاع به ممون منموم نیز گست از ایر ییث چافچومگا گاهار
 ،ترنر که افتبا نز.یکتر با مسایل آیی ی .افند ف ،گا م اسبتتر برا برفسی سبک
زندگی مذگبی ایرانیان به .ست می.گ د
آفا

گاهار  ،ترنر به ع وان ،. ،انسانش اس برجسمه تاثیر عایقی بر نظریا

.اشم د شن ر که از پسزمی ه تئاتر به مطالعا

شن ر

انسانش اسی اجرا ،ف .،کر.ه بو .تحت تاثیر

گاهار ییطه ،سیعتر از هعالیتگا آشنافا ناایشی فا برا مطالعه به ع وان اجرا .ف نظر
گرهت ترنر نیز اصط
مطالعها

«.فامگا

اجمااعی» فا به بخشی از زندگی ف،زمره

ادوام موف.

سمیزگا  ،آییرگا

گذاف ذاتا

نسبت می.ا .که .ف مودعیتگایی مان د مجا.ال

.فاماتیک به شااف میآمدند تطبیق ج بهگا موف .نظر ترنر بر اجرا .ف زندگی ف،زمره موف.
ف،زمره

نظر گاهار به هوبی میتواند ابعا .اجرا فا .ف سبکِ زندگی  ،فهمافگا

انسانی

ف،شر ک د
به عباف

.یرر نقطه

اشمراو  ،.نظریه

گاهار  ،ترنر مطالعه

زندگی ف،زمره به

مثابه آییر است گاهار به صرایت سبک زندگی فا نوعی «اجرا» مییابد  ،مینویسد «دب
گفمم که ،دمی کسی .ف مقابل .یرران یاضر میشو .ک شگا  ،تعریفی فا که .یرران از
مودعیت .افند تحت تاثیر دراف می.گد گاگی ا،دا

هر .به یک شیوه

کام

از دبل

محاسبهشده صرها به دصد انمقال بر.اشت هاصی به .یرران که ایماال افایه پاسخ هاصی از
________________________________________________________
 1مث گاهار پافها هصوصیا

گفمرو فا سیسمای می.اند  ،پافها فا آیی ی ش اسایی میک د .ف یالی که

گاف ،ساکز .ف تحلیل گفمرو به چ یر تاایز با،ف نداف .ب ررید به ا)Hutchby & Wooffitt, 1998: 28
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جانب آنگا فا به .نبال .اف - .پاسخی که  ،هواگان آن است  -عال میک د  ،هو .فا به
هر .ک ش هو .فا یسام شده جلو میبر .اما

گونه

هاصی ابراز می.اف .گاگی ا،دا

هو.

کاابیش از آن بیهبر است گاگی ا،دا

فا به یک

به شنلی عاد  ،آگاگانه هو.

شیوه هاص ناایش می.گد عادتا به ایر .لیل که عرف گر،ه یا پایراه اجمااعی  ،ایر نوع
اجرا فا میولبد نه به هاور ایجا، .اک ش هاصی ابه جز یک پذیر
است از جانب اهرا .مماثر از اجرا صا.ف شو .گاگی ا،دا

یا تایید مبهم) که مانر

نقش هر .س تگایی .اف .که ا ،فا

به افایه یک نوع بر.اشت هاص از دبل وراییشده سوق می.گد ،لی .ف عیر یال مانر
است که ا ،نه آگاگانه  ،نه ناهو.آگاه به ایجا .چ یر بر.اشمی مماایل نباشد» اگاهار 1391
)17-16
ایر آفاسمه شدن ورایی شدن  ،یا نقش باز کر.ن برا ی وف .ف برابر .یرران ،.میر
،ضعیت از سه ،ضعیمی است که ترنر توصی

میک د؛ یع ی ،ضعیمی میانه « ،آسمانها » که

وی آن هر .از ه ا هصوصی هو .به ه ا اجمااعی فهمه  ،نقش ،یژها به هو .میگیر.
به تعبیر شن ر .ف گر  ،.اندیشه گاهار  ،ترنر یک پیرنر مشمرو انسانی یاکم است
هر .یا گر،ه به سو جایراه جدید .ف نظم اجمااعی یرکت میک د ایر یرکت یا موهق
میشو .یا از آن جلوگیر میشو. .ف گر  ،.صوف
.ف ،ضعیت نیازم د ت ظیم مجد .گاه

بحران فخ می.گد زیرا گر گونه تغییر

نقشه ا ،نظم) است ایر ت ظیم مجد .به شنل

«اجرایی» موف .اثرگذاف دراف میگیر.؛ یع ی به کاک تئاتر  ،آییر اشن ر . )302 1386ف
موف .ابعا .جاعی  ،گر،گی باید توجه کر .که .ف موضوعا

موف .تاکید تحلیل گفمرو نیز

چ ان که اشافه شد ههم جاعی  ،مشمرو بیر سوژهگا مخمل

،اجد اگایت است

پذیر

تعری

شن ر نیاز به موشناهی مفهوم تقلید  ،بازناایی .ف سبک زندگی .ی ی .اف.

زیرا اگر فهمافگا .ی ی .ف چافچوم اجرا صرها موف .هوانش دراف گرهمه . ،ف ،ادع ،امر هادد
مولفهگا آیی ی باشد تغییرا ِ پس از ،ضعیتِ آسمانها نیز نایتواند به ع وان تغییرا ِ ،ادعی
ش اهمه شو.
پیش از برفسی «بازناایی»  ،تقلید .ف زندگی .یر.افان ایران باید اشافه کر .که ف،ینر.
انسانش اسی هرگ ری به اجرا  ،تئاتر موف .انمقا.گایی نیز دراف گرهمه است از آن جاله برهی
ف،ینر .انسانش اسی هرگ ری به تئاتر فا ا.امة نوعی از نراه .انسم د که بد،ن آش ایی با اصول
 ،مقدما

ایر فسانه صرها پیش.ا،ف گایی فا برا علای نشان .ا.ن ،نظریا
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میگیر .ا )Barba, 1995: 42با ،جو .ایر انمقا.ا
ترنر بهره گرهمه  ،از یاهمهگا

آفا شن ر فا که از نظریا

گاهار ،

آنگا پشمیبانی میک د نایتوان صرها پیش.ا،ف گایی بد،ن

آش ایی با اصول ناایشگر .انست شن ر با نراگی جزدینررانه به اجرا گر اجرا فا شامل
چهاف صفت مشخص می.اند
ال ) نوعی نظم  ،ترتیبب د ،یژه زمانی
م) نسبت .ا.ن نوعی افز

،یژه به اشیا

ج) مولد نبو.ن از لحا تولید کاالگا  ،اج اس
 ).دواعد اشن ر )24 1386
.ف هعالیتگایی چون باز

،جو .ایر مشخصا

بسیاف گسمر.ه است تحقیق یاضر یمی .ام ها
برمیگیر .که به دول شن ر شامل اجراگا

گیم آییرگا ، ،فز

.ام ه اجرا فا

،سیعتر فا امطابق با آفا

گاهار) .ف

غیریرهها

 ،توام با ناهو.آگاگی اجراگر نیز

گست اشن ر . )464 1386ف عیر یال ایر اجراگا

صفاتی نیز

گسم د که شن ر به ع وان هصوصیا

ف،زمره معاوال یا،

اجرا آنها فا ههرست کر.ه است

مسالهی بازنمايی در مطالعهی آيينهای روزمره
به نظر میفسد ج به آیی ی .ف سبک زندگی .یر.افان ایرانی بسیاف پرفنر است تاام ت
زندگی آیی ی فا میتوان بازناایی یک جهان آفمانی  ،نیز تقلید از تافیخ مقدس .انست .ف
،ادع .یر.افان ایرانی میکوش د مدام هو .فا به شنلی شبیه به ددیسان بیافای د  ،شبیه آنان
فهماف ک د . ،ف مقیاسی ،سیعتر مخمصا

جهان موف .اشافه .ف ممون .ی ی فا بازساز ک د

.ف ،ادع آنچه به ع وان ک ش .ف زندگی .یر.افان به ،دوع میپیوند .یک ف،یدا .مسمقل
نیست بلنه اشافه به یک موضوع مقدس .اف .به تعبیر «اجرایی» آییر امر «انجام شده»1
نیست بلنه امر

«باز انجام شده ، »2یا «پیشانجامشده »3است یع ی مشافکتک دهگان .ف
4

آییر فهمافگایی «تقلید » انجام می.گ د که دراف است موضوعی فا بازناایی ک د .[ ،ف عیر
یال] بازناایی نن د ا )Fischer-Lichte, 2005: 41ب ابرایر چه مشافکت .یر.افان .ف آییر
________________________________________________________
1. Done
2. Re-done
3. Pre-done
4. Mimetic
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موضوعی فا بازناایی ک د  ،چه نن د .ف گرصوف

،اجد نوعی افتبا بازناایانه با یک تفنر

هرگ ری است
ایر تعبیر از «تقلید» هراتر از مع ا مرسوم .فاماتیک آن است  ،از ایر ییث مانر است
سوءتفاگمگایی ایجا .ک د برهی از محققیر عرصه اجرا ایر تصوف فا مخال
پسا.فاماتیک 1می.ان د  ،از ایر ییث اندیشه

ایدهگا تئاتر

تقلید .ف برابر ناایشرر گا

شردی یا

آییرگا ادوام ا،لیه دراف میگیر .به تعبیر ایر گر،ه اجراگر گا آیی ی-ناایشی ادوام شرق
مان د کاتاکالی گ د یا ناایش نو ژاپر .ف برابر تئاتر غربی که ف،ینر.

«تقلید » .اف .دراف

گرهمه است ا. )Lehmann, 2006: 21ف آنچه تئاتر پسا.فاماتیک نامیده میشو .ک ش
انسانی .ف برابر ک ش تقلید

دراف میگیر .هرای د تقلید

.ف تئاتر ک سیک غربی شامل

مثلثی از «.فام» «تقلید» « ،ک ش» میشد که .ف وی آن گاوافه .فام هدا آن چه .فاماتیزه
شده ایع ی امر ،ادع)  ،امر ،ادع نیز هدا محموا هو .میشد ا)Lehman, 2006: 36-37

اما از سو

.یرر مطالعا

انسانش اهمی ترنر نشان می.گد نوعی ف،ینر .تقلید

.ف

آییرگا ادوام ابمدایی نیز ،جو. .اف .که وی آنگا یمی گر ک ش یا ،معانی هاصی است
ا )Turner, 1975: 177تفا،

میان نراه انسانش اسانه  ،تئاتر پسا.فاماتیک فا .ف ایر میتوان

یاهت که موضوع تقلید .ف نقد تئاتر پسا.فاماتیک جهان بیر،ن به مثابه «،ادعیت» است .ف
آیی ی ادوام مخمل

یالی که .ف ناا.گرایی اجراگا

بازنااییگا ت

نداف .که «،ادعیت»

یع ی جهان بیر،ن فا تقلید ک د بلنه دراف است بازتابی از نوعی اندیشه یا جهان آفمانی باشد
از ایر ف،ست که ،ینموف ترنر .ف مطالعه آییرگا نادمبو 2میگوید «بیشمر ک شگا توسط
اگداف اسمانداف.شده

هرگ ری گدایت میشوند گرچ د مانر است به ووف ناهو.آگاه

یا ،ترسگا آفز،گا  ،پریشانیگا باش د» ا )Turner, 1975: 177از گایر ف،ینر .میتوان
سبک زندگی .یر.افان ایرانی فا «بازناایانه» به مع ی نوعی تقرم هرگ ری به الروگا تافیخ
ددسی .انست که با ایساسا

 ،ادم ادا

زندگی ف،زمره نیز .فگم آمیخمه است به عباف

________________________________________________________
 1تئاتر پسا.فاماتیک اندیشها

.ف مطالعا

تئاتر است که توسط گانس-تیس لار ب یا .شده است  ،نوعی

زیباییش اسی اجرا فا هراتر از بازناایی ممر .فاماتیک  ،با تنیه بر فابطه مسمقیم اجرا با مخاوب موف .تاکید
دراف می.گد که .ف ،ادع برگرهمه از مطالعا

دومنرافانه  ،مساله اجرا .ف ادوام غیرغربی است تئاتر پسا.فاماتیک

که ،اک شی به تئاتر مرسوم غربی محسوم میشو .بسیاف ،ام.اف آییرگاست  ،از .سما،ف.گا انسانش اسی برا
تطوف چافچوم نظر هو .بهره بسیاف گرهمه است
2. Ndembu
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.یرر .یر.افان .ف ایران صرها .ف پی تقلید از ددیسان نیسم د بلنه .ف یال «بازساز » جهان
موف.نظر گسم د اساسا ددیسان .ف .یدگاه .یر.افان ایرانی نه شخصیتگا

تافیخی بلنه

شخصیتگایی هراتافیخی به شااف میف،ند که موجو.یت ف،یی آنان .فگیر تافیخم د

1

نیست ا )Aghaie, 2005: 66-67ایر تعبیر از ددیسان ،ادعیت ددسی فا به ووف کامل از
،ادعیمی که .ف اجراگر گا مرسوم موف .تقلید دراف میگیر .جدا میک د  ،هاصیمی آیی ی
شبیه به ناایشرر گا

ادوام شردی به آن میبخشد از ایر ییث نایتوان اجرا .ف سبک

زندگی .یر.افان فا با تعبیر پسا.فاماتیک «تقلید » .انست بلنه میتوان گفت سبک زندگی
.یر.افان .ف ایران بیش از آن که «بازناایی» مفاگیم .ی ی باشد ت

برا

«بازساز » آن

است به تعبیر .یرر ،.گانه «بازناایی» .ف برابر «،ادعیت» ،جو .نداف ، .ایر گر  ،.یک
مع ا ،اید یاهمهاند یع ی بازناایی هو .گاان ،ادعیت است
اگایت ایر موضوع فا میتوان .ف ش اهت گر چه بهمر انسانش اسی ناایش .ف زندگی
.یر.افان ایرانی .فیاهت بر ه ف نرر
ناایشی نیز .ف س ت .ی ی کام

جد

ک سیک غربی به اجرا یمی آییرگا

آگاگانه

 ،بخشی از ،ادعیت به شااف میف .،مشابه گایر

تصوف فا میتوان .ف آییرگا ادوامی که موف .مطالعه انسانش اسانی چون ترنر دراف گرهمهاند
.فیاهت از ایر جهت ،ضعیت آسمانها .ف محد.،ه زندگی .یر.افان ایران صرها نوعی
هوانش از فهمافگا آنان نیست بلنه اثرگذاف ایر ،ضعیتگا .ف آییر . ،ف زندگی ف،زمره
اکه از نظر گاهار ،جه ناایشی ددفتا د
جد

.اف ).توسط ناایشگران  ،اجراک دهگان کام

گرهمه میشو ، .به ایر ترتیب میتوان مولفه

آسمانها

فا اکه پیشتر به آن اشافه شد) .ف ک شگا

،سیعتر «تغییر .ف ،ضعیت» به ع وان ینی از مخمصا

«تغییر .ف ،ضعیت» پس از مریله
ناایشی .ی ی بازیاهت .ف تعبیر
مریله

آسمانها

.ف آییرگا به

هصوص .ف ،.فان معاصر کافکر.گا اجمااعی ،سیعی .ف سبک زندگی .یر.افان .ف ایران
یاهمه است
نمونههای اجرا در آيينهای دينی
سوگواف ینی از مهمتریر آییرگا
سوگواف

برا

جاعی .ف سبک زندگی .یر.افان ایرانی است

عزیزان از .ستفهمه بخشی از زندگی ف،زمره به شااف میف ، .،به نظر
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1. Historicity
170

آيين و بازتابهای نمايشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ايرانيان؛ رويكردی انسانشناختی

نایفسد که انریزه

ناایشگر

.ف آن هو.آگاگانه باشد .ف سوگواف گا

شخصی مرز

میان آییر  ،زندگی ف،زمره بسیاف بافیک است ، ،جهی عامتر از زندگی .یر.افان .اف .ایر
آییرگا شنلی کامر ناایشی .افند  ،بیشمر یول هواندن درآن .ف گر،ه پذیرایی از جاعیت
میگیرند گاه ایر ک شگا باید .ف ی وف .یرران فخ .گد

سیاهپوشی  ،گریسمر صوف

گاراگی با ج ازه تا گوف نیز ک شی است که .ف برابر .یرران فخ می.گد  ،نحوه برهوف .هر.
با مرگ عزیز
صوف

یا ،نوعی از اثرگذاف اجمااعی بر .یرران است .ف برهی م اوق ایران

هراشیده  ،هونآلو.ه یقه پافه گِلمالی بر سر  ،لباسگا نشانه مرگ هر .از
چ دانی میان سبک زندگی

هویشان تلقی میشو .اگاایونی  )54 1386تا ایرجا تفا،

.یر.افان  ،غیر.یر.افان به چشم نایهوف .اما هراتر از ،جه اجمااعی تصوف .یر.افان از
مرگ مهمتریر ننمه

تاایز ایر آییرگاست زندگی .یر.افان اساسا یک ،ضعیت میانها

هرض شده که میان ، ،.ضعیت ثابت «نیسمی» « ،جا.،انری» تعری
میانها

شده است ایر ،ضعیت

هرصمی برا ایجا .تغییر .ف کیفیت جا.،انری تلقی میشو ، .از ایر ییث سوگواف

برا مر.گان توام با نررانی از ،ضعیت جدید مر.گان نیز گست جالب است که .ف برهی
م اوق ایران گ رام .هر .فگذشمهگان .ف ک اف جسد کفرپو

چوم اناف دراف می.گ د ،

معمقد گسم د گ رام برهاسمر عصا ا ،هواگد شد اگاایونی  )54 1386به ووف کلی نیز .ف
میان .یر.افان ایرانی گذاشمر  ،.چوم ابه نام جریدتیر) .ف ک اف مر.گان ،جو. .اف .که فیشه
.ف س تگا هقهی شیعه .اف .ب ابرایر آییر سوگواف

آهریر آییر از ،ضعیت آسمانها هر.

مر.ه نیز به شااف میف .،که پس از آن هر، .اف، .ضعیت ثبا
تلقی از جا.،انری .ف آییرگا

مرگ صرها معطوف به ا.امه

میشو .ب ا به برهی تعافی
زندگی .ف یک جهان .یرر

نیست بلنه به نوعی باززایی اشافه .اف .ا )Lifton & Olson, 2004: 36ایر باززایی
میتواند نشانگر ،ف .،هر .به یک ،ضعیت میانها جدید باشد
اما مهمتریر سوگواف

.ف ایران که .ف سویه

بسیاف آیی ی  ،ناایشی دراف میگیر.

سوگواف گا محرم است که گرساله برگزاف میشو .اگایت ایر آییر چ ان است که آن فا
اساسا مهمتریر م سک جاعی .ی ی .ف ایران می.ان د افیاانی  ،هیاض  )117 1386بخشی
از آییرگا ایر سوگواف

آشنافا ناایشی است تعزیه به ع وان ینی از بافزتریر ناو.گا

اجراگر .ف ایران پیش از ایر موف .مطالعا

بسیاف دراف گرهمه است به بخشگا .یرر

کامر از .یدگاه ناایشی نرریسمه شده است که به نظر میفسد ییطه انسانش اسی تئاتر دا.ف
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است چ یر مطالعاتی فا گدایت ک د ناایشی بو.ن سوگواف محرم .ف ممون .ی ی نیز موف.
تاکید دراف گرهمه زیرا ب ا به ایر ممون نه ت ها .ف ایر سوگواف گا باید گریست بلنه یمی اگر
کسی گریه نایک د باید تظاگر به گریه ک د که از آن به «تباکی» تعبیر میشو .ایر تظاگر به
گریسمر که وبیعما .ف ی وف جاع مع ا پیدا میک د  ،نیز .سموف اکید به سیاهپوشی که نوعی
ناایش اند،ه به .یرران است کمتریر محد.،ه ناایشرر .ف ایر آییرگاست
بخش .یرر آییرگا
مخمل

محرم .ف ایران به .سمهگا

هیابانی مربو

میشو .گر،هگا

گاه پابرگ ه  ،یمی گلآلو.ه اتصویر  )1با گاراه .اشمر ع دم گوناگون از علمگا

بزفگ . ،یرر نشانهگایی که مطالعه گر کدام از آنگا موضوع پژ،گشی جداگانه است به
هیابان میآی د مشهوفتریر ،ایر ع دم علم نام .اف .علم که به مع ا پرچم است تقریبا گیچ
شباگمی به پرچم نداف .بلنه یک سازه بزفگ هلز است با شنلگا س می دساتگایی
شبیه پر پرندگان  ،نیز مجساهگا

کوچنی با شنلگا

جانوفان ب ا به برهی نظرا

فیشهگا چ یر تلقی از عَلَم به پیش از اس م بر میگر ..اگاایونی . )57 1386ف ایر زمان
سوگوافان با کوبیدن بر ف ،وبلگا ز.ن س جگا . ،میدن .ف شیپوفگا ظاگرا توجه .یرران فا
گم به هو .جلب میک د اما .ف .ل ایر ف،یدا .نوعی بازناایی دصهگا تافیخ ددیسان نیز
مسممر است صدا

وبلگا س جگا  ،شیپوفگا یا.آ،ف گایر صداگا .ف زمان ،دوع اتفادا

تافیخی محرم است گر،هگایی که زنجیرگا هلز فا بر پشت  ،شانه هو .میکوب د سعی
.ف بازناایی شنل تازیانههوف.ن ددیسان .افند که مشابه برهی آییرگا

مسیحی است

1

ج به بازناایی .ف جایی ف،شرتر میشو .که اهرا .با لباسگا تافیخی سواف بر شمرگا ،
اسبگا .ف هیابانگا

امر،ز

ظاگر میشوند . ،ف پی آنها .سمهگا گم یرکت میک د

سی هزنی معاولتریر آییر ایر سوگواف گاست که افتبا

بسیاف نز.ینی با مدایی .اف.

مدایی نویهگر آگ ریر .ف سوگواف است فابطه بیر سی هزنان  ،مدا
شنل میگیر .فیممگا مخمل
آموز

بر اساس فیمم

.ف آییر سی هزنی نامگا مخملفی .افند  ،بر اساس نوعی

تافیخی سی هزنان هو .به هو .ضرم مم اسب فا .فیاهمه  ،هو .فا با آن گااگ ر

میک د .ف برهی آییرگا

سی هزنی تاثیر فدص بسیاف آشناف است اهرا. .ف ک اف گم

.ایرهگایی شنل .ا.ه  ،چ ان سی ه میزن د که یک ناظر از هاصلها کای ،.فتر .ایرهگایی
مدام .ف یال باز،بسمه شدن هواگد .ید یرکا

سی هزنی گاه شنلی بسیاف ناایشی  ،با
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پیچ،تامگا تزدی ی مییابد .ف آهریر مریله فیمم سی هزنی آن ددف ت د میشو .که اهرا .با
گیاگو بسیاف  ،گاراه با نعرهگا  ،اصوا

هیلی بل د بر سی ه هو .کوبیده . ،ف ایر مریله

یمی مانر است کسانی تحت تاثیر ایر مراسم .چاف بیهوشی شوند ایر بیهوشی به نظر
میفسد تحت تاثیر نوعی جذبه  1ف،یی است که به مع ا بیر،ن از هویش فهمر تلقی شده
 ،با «اسمع

تجربی» فابطه ت رات ری .اف .هر. .ف وی جذبه از چافچوم زندگی ف،زمره

هافج شده  ،بیر،ن فهمر از هویشمر فا تجربه میک د؛ تجربها که .ف ف،یدا.گا .یرر
چون موسیقی فدص نبر، ، .دایع ،فزشی نیز ایماال ،دوع .اف ، .مجد.ا با تجربه
جا.،انری افتبا .اف .ا)Lifton & Olson, 2004: 37

س میتریر دسات ایر آییرگا .ف ایران هواندن مقمل است که وی آن ،دایع کشمه شدن
ددیسان توسط یک عالم مذگبی از ف،

یک کمام تافیخی هوانده میشو، .اک شگا

یاضریر که با سوگواف  ،گاه هریا.گا بل د ف،بر ،است نشان می.گد .ف مقملهوانی یا
ف،ضههوانی امر تافیخی غایب ای اف میشو .تاام ت

گا .ف آییرگا

عَلَمچرهانی

وبالی شیپوفزنی گِلمالی زنجیرزنی سی هزنی  ،شبیهساز نیز برا ای اف ،ادعه تافیخ
مقدس به زمان یال انجام میشو .ایر کیفیمی است که .ف زندگی ف،زمره ظاگرا ،جو .نداف.
البمه مطالعا

بعد

نشان می.گد ایر کیفیت .ف مقیاسی نامحسوس .ف زندگی ف،زمره نیز

ا.امه مییابد اما به ووف مشخص .ف آییرگا
پایداف پیش از عزا.اف

محرم اهرا .با جدا شدن از ،ضعیت ظاگرا

با هراهوانی امر غایب از وریق ک شگایی که توسط بدنگا هو.

انجام می.گ د بدن فا به فسانه تبدیل میک د یا به عباف

.یرر از وریق بدنگا تصویر فا

ای اف  ،یا.آ،ف میک د ا )Wegenstein, 2006: 119از آنجایی که یا.آ،ف نیز بخشی از
هرای دگا بدن است مسایل مربو به اندیشه  ،آگاگی نیز به ع وان بخشی از بدن امغز) تلقی
میشو .ا. )Belting, 2005: 306ف ایر پژ،گش بیش از فسانها شدن بدن ساز  ،کاف که
موجب فسانها

شدن بدن میشو .یع ی آن چه به انسانش اسی اجرا  ،ناایشرر

مربو

است موف .توجه دراف گرهمه است ناایشرر با هافج شدن از ،ضعیت ثابت ا،لیه هو .فا به
تصویر از بازناایی امر مقدس تبدیل میک د ممفا،
بازناایی امر

از ف،ینر.گا تقلید

ایر بازناایی نه

تصویرم د بلنه بازناایی یک جهان ذگ ی است که گرگز تصویر مشخصی

نداشمه  ،گر باف با گر ناایشرر

تصویر

تازه مییابد به عباف

.یرر تصویر آن امر

________________________________________________________
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مقدس به شنل تابعی از اجرا ناایشرران تصویر ممغیر است از ایر جهت ناایشرر ،
اجرا .ف آییرگا سوگواف محرم چ اننه پیشتر بر آن تاکید شد بیش  ،پیش از بازناایی
بازساز امر مقدس است ب ابرایر هواه ناهواه امر غایب ایا امر مقدس) .ف ایر آییرگا فا
.ف تنایل ف،ند مقدس .افند

میتوان ف،ند ناتاام تلقی کر .که فهمافگا آیی ی ت

کیفیت اجرا .ف مراسم محرم .ف ایران از تاکمیکگا مم وعی بهره میگیر .اتصویر )2
بخشی از ایر فاگبر.گا ایجا .سر،صدا  ،یمی گاه به ،جو .آ،ف.ن ،ضعیمی ترس او است که
با شیپوف وبل  ،آتش گاراه است بخشی .یرر با آسیب به بدن از وریق آییرگا لطاهزنی
زنجیرزنی  ،داهزنی انجام میشو .بخشی .یرر از وریق برانریخمر یس اند،ه با
ف،ضههوانی  ،مقملهوانی گاراه است آییرگا سوگواف که از مهمتریر آییرگا جاعی
زندگی .یر.افان ایرانی است از گسمر.هگی بیشمر برهوف.افند اما ایر پژ،گش .ف صد.
یاهمر ج بهگایی از گایر آییرگا .ف زندگی ف،زمره است  ،به گایر .لیل تارکز ایر مطالعا
بر زندگی ف،زمره .یر.افان ایرانی دراف گرهمه است
 .1نمايشگری در آيين تولد
زندگی ف،زمره ب ا به .یدگاه .یر.افان توام با «ناآگاگی» نسبت به امر مقدس است .ف با،ف
.ی ی ایر ناآگاگی موجب آلو.گی .یر.افان به گ اگان میشو .از ایر ف ،تشریفا

مم وعی

ورایی شده تا گاوافه هر. .یر.اف فا به یا.آ،ف امر مقدس  ،آگاگی از آن هراهواند برهی از
ایر تشریفا

.ف مراسم جاعی مان د شب ددف عید دربان یا ماه محرم است که موجب

بخشش گ اگان تلقی میشو .آییر جاعی محرم نوعی بازهرید گ اگان فا گم .ف هو .مسممر
.اف .ا )Aghaie, 2005: 66بخش .یرر از ایر تشریفا

بیشمر با زندگی ف،زمره .ف افتبا

به صوف

مقطعی  ،هقط .ف بخشی از ییا

است .ف نراه ا،ل به نظر میفسد ایر تشریفا

.یر.افان ،جو. .اف ، .بخشی .یرر از ایر تشریفا

تهی است ایر تشریفا

مقطعی

آییرگا تولد بلوغ از،.اج  ،مرگ فا .ف بر میگیر.
آییر تولد ینی از مهمتریر آییرگا زندگی .یر.افان ایرانی است که اگر سراسر زندگی
فا به ع وان مریله

آسمانها

بیابیم آغاز ،ف .،هر .به مریله

پیش از انجام ایر آییر کو.و گ وز .ف برابر موجو.ا

آسمانها

به شااف میف.،

شر،ف هراوبیعی .ف امان نیست  ،یمی

مانر است ایاان .ی ی ا. ،ف هطر باشد برا گایر .ف گو

نوزا.ان ،ف.گا مذگبی هاصی

هوانده میشو. .ف عیر یال ایر عال نوعی تنراف مجد .فهماف ددیسان نیز گست گاچ یر
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با،ف

،جو. .اف .که یک جر به نام ام صبیان اما.ف کو.کان) ،جو. .اف .که به آن «فیح

الصبیان» یا «با .کو.کان» نیز میگوی د افسولی بیتا  )362ایر جر .ف زبان هافسی به نام
ما.ف.یو یا .یوبا .ش اهمه میشو ، .نوزا .فا جر ز.ه  ،تسخیر میک د اساعد

 )91 1355با

پیشرهت وب .ف جهان اس م به نظر میفسید بیااف مذکوف به نام صرع کو.کان امعا.ل با
اپیلیسیا یونانی) بو.ه است  ،یمی .انشا د مشهوف ابرسی ا وی تحقیقاتی .فمانگایی برا
ایر بیااف پیش ها .کر.ه است ابادر هلیلی  )20 1383با ایر یال مواجهه نوزا.ان با
ایر بیااف م جر به پیدایش یک آییر مذگبی شده که گدف آن س مت ف،یی  ،جسای نوزا.
از آسیبگا اوراف است
از .یرر آییرگا تولد برگزاف میهاانی  ،اوعام .یرران است ایر مهاانی  ،اوعام هراتر
از مسادل عرهی یک فهماف مذگبی  ،تقلید از فهماف ددیسان اس م است یدادل .ه نفر باید
.ف ایر مهاانی شرکت ک د که به نام عقیقه مشهوف است به ایر ترتیب که یک ییوان سالم که
شمر گا ،بز یا گوسف د است  ،باید گاج س نوزا .باشد دربانی شو .پیش از دربانی باید
مو سر نوزا .تراشیده شده  ،به میزان ،زن مو سر

نقره به هقیران .ا.ه شو .سپس ،ف.

هوانده میشو .که نام کو.و .ف آن بر.ه میشو. ، .ف آن ،ف .گوشت ییوان دربانی به جا
گوشت کو.و  ،هونش به جا هون کو.و  ،اسمخوانش به جا اسمخوان کو.و شار.ه
میشو .پدف  ،ما.ف نباید از ایر دربانی بخوفند  ،معاوال اسمخوانگا جانوف دربانی شده فا
گم نایشن د بلنه از مفصلگا جدا میک د  ،سپس میپزند به با،ف .یر.افان گر انسانی تا
ایر آییر فا انجام ندا.ه باشد .ف معرض آسیب دراف .اف .یمی یک هر .بزفگسال اگر نای.اند
چ یر آیی ی برا ا ،انجام شده یا نه میتواند ایر آییر فا انجام .گد وبیعما ایر آییر نیز تنراف
فهمافگا

ددیسان .ف تافیخ مقدس است  ،تاام ایر آییرگا از ،ف .هواندن تا دربانی .ف

ی وف جاع انجام میشو.
س ت .یرر آییر مشهوف یهو .به نام هم ه کر.ن است که نز .مسلاانان نیز جریان .اف.
ا )Glick, 2006: 5هم ه کر.ن که با نشانهگا ج سی سر  ،کاف .اف .گرچ د هو .به شنل
غیرناایشی انجام میشو .اما با مهاانی .ا.ن به .یرران گاراه است ایر آییر .فبافه هرزندان
ذکوف با جشر  ،مراسم آشناف گاراه است اابر جز
انجام ندا.ه باشد از انجام آییر جاعی زیاف

 )214 1968هر .که ایر آییر فا

کعبه نیز محر،م میشو .امفید ، )442 1368

یق فگبر .ف آییر جاعی نااز فا نداف .اعلم الهد
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بایر .برا ا ،نااز نایهوان د اغر ،تبریز

 )13 1369ایر با،ف ،جو. .اف .که سطح زمیر

از ا.فاف هر .هم هنشده ناله میک د اعاملی  )442 1372ایر آییر .ف هرگ رگا مخمل

به

شنلگا گوناگونی برگزاف میشو. .ف هراسان وی عال هم ه کسانی به نواهمر ،.تاف ،
.گل  ،سرنا مشغول میشوند تا .ف ید امنان ایر ف،یدا .فا عل ی  ،ناایشی ک د اشنوفزا.ه
. )160 1363ف گی ن مهاانی  ،جشر از مریله .عو

.الو برا هم ه آغاز میشو، .

مان د آییرگا هراسان .ف ییر عال هم ه به نواهمر ساز  ،آ،از مشغول میشوند اپای ده
. )36 1355ف سر،سمان هافس ایر آییر به شنلی مبسو تر برگزاف شده  ،ع ،ه بر ساز
آ،از فدص  ،پاینوبی با آییرگایی شبیه به مراسم .اما.

گاراه است اگاایونی 1348

)422
 .2بلوغ در زندگی روزمرهی دينداران
شنل زندگی .ی ی .ف .یر.افان ایران بر «جدایی ج سیمی» بعد از بلوغ اسمواف است بعد از
بلوغ تاام ج بهگا جاعی از سوگواف گا تا ناازگا جاعی  ،یمی زندگی .ف هانهگا توام با
جدایی مر.ان  ،زنان است .ف ،.فانگا گذشمه مفهوم جدایی ج سیمی یمی شنل معااف
هانهگا فا نیز تحت تاثیر دراف می.ا .هم ه گر چ د آیی ی نز.یک به تولد است اما میتواند
مقدمها بر آییر بلوغ باشد بر ه ف ادوام ا،لیه آییر ف،ش ی .فبافه بلوغ ،جو .نداف .اما
اگر از آییرگایی که آشنافا آییر به نظر میفس د صرفنظر ک یم میتوان نشانهگا تغییراتی فا
.ف سبک زندگی جست ینی از مهمتریر ایر تغییرا

آغاز تفا ،گا .ف فهماف ج سی است

.ف سبک زندگی ایرانی سخر گفمر از ج س مخال

نرریسمر به ا ،یمی اندیشه کر.ن

.فبافه ج س مخال
.فبافه

جامعه

با محد.،یتگا .ی ی  ،عرهی گاراه است  ،مطالعا

ایران نیز اگایت هوقالعا.ه

جامعهش اهمی

ج سیت .ف سبک زندگی ایرانی فا تایید

میک د ا)Thurfjell, 2006: 277

.ف موف ِ.زنان بلوغ با «یجام» گاراه است یجام ناونه جالبی از ناایشرر است
زیرا بره ف آییرگا

.یرر با یذف بدن از .یدفس مر.ان سعی میک د فسانه  ،یا.آ،ف

نباشد بلنه موضوع مشاگده ابدن زن) فا از ییطه عاومی جامعه ا ،از عرصه ناایشرر )
یذف ک د میتوان یجام فا نوعی ناایشرر برا ناایش ندا.ن .انست ی وف .ف جلسا
مذگبی  ،آییرگا جاعی .ی ی .ف ایران برا زنانی که به سر بلوغ فسیدهاند مسملزم یجام
هاصی است که شامل چا.ف سیاه  ،بل د میشو ، .به آن «یجام م اسب» گفمه میشو.
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ا« )Torab, 2007: 59یجام م اسب» نوعی فهماف آیی ی شخصی .ف زندگی ف،زمره
.یر.افان است که به تدفیج ،جهه آیی ی آن به پسزمی ه فهمه  ،جزیی از زندگی ف،زمره
شده است .ف موف .مر.ان آفایشگا هاصی مان د لباسگا سفید بیر،ن از شلواف به .ست
کر.ن انرشمرگایی با س رگا

هاص اتصویر  ، )3نیز گذاشمر فیش ،جو. .اف .که البمه

اگایت کامر از «یجام» زنان .اف .ایر آفایشگا هاص .ف مر.ان  ،نیز یجام .ف زنان
باز گم یا ،ت
ت

برا بازساز فهمافگا ددیسان است یا به عبافتی که دب گفمه شد

میشو .تا بدن ک شرران ،اسطه

ای اف امر غایب به جهان یاضر شو .تفا،

مشهو. .ف میان ناایشرر مر.ان « ،ناناایشرر » زنان به چشم میهوف .پوشش مر.ان
افتبا کامر با پوشیدهگی ج سی .اف .گرچ د میزانی از پوشیدگی ج سی .ف آن مدنظر است
اما .ف موف .زنان بدن اساسا به ع وان یک «ابژه ج سی» تلقی میشو ، .پوشیدگی آن بر
گایر تصوف از بدن اسمواف است
بخش .یرر تفا ،گا .ف سبک زندگی .ی ی انجام عبا .گایی مان د نااز  ،ف،زه است
گرچ د به نظر میفسد ف،زه هاصیت ناایشرر نداشمه باشد اما نوعی مبافزه با ناایشرر
نیز .ف آن .یده میشو .که میتوان آن فا با یجام مقایسه کر. .ف جامعه .یر.افان ایرانی
.ف ماه فم ان که ف،زه ،اجب است گیچکس نایتواند به صوف

عل ی بخوف ، .بیاشامد .ف

ایر نقطه سبک زندگی هو .فا از ییطه هر .به ییطه اجمااعی نیز تسر .ا.ه است ،
ابزاف آن امان د موف .یجام) البمه ظاگرا بر ه ف ناایشرر است یا نوعی ناایشرر م فی
ا.یده نشدن گیچ هر .که .ف یال هوف.ن  ،آشامیدن است) .ف .ف،ن آن مسممر است .ف
عوض پیش از آغاز ف،زه  ،پس از پایان آن «هوف.ن» کیفیمی آیی ی مییابد  ،ترجیحا به شنل
جاعی به صوف
نااز به صوف

مهاانی  ،با آ.ام هاص هو .گاراه میشو.
جاعی  ،عل ی .ف سبک زندگی .یر.افان ایرانی اگایت بسیاف .اف.

بخشی از ایر آییر هراهوان نااز ااذان) است که به صوف

آگ ریر با صدا بل د .ف سطح

شهر  ،محلهگا پخش میشو .به ایر ترتیب آییر نااز نیز هو .فا به .ف،ن مسجدگا محد.،
نایک د  ،دصد .اف، .اف .ییطه اجمااعی شو. .ف،ن مسجدگا نیز نوعی زندگی اجمااعی
فعایت ظواگر .یر.اف مان د یجام برا زنان یا لباسگا  ،انرشمرگا هاص برا مر.ان .ف
جریان است تفنیک ج سیمی .ف ایرجا نیز فعایت میشو .از سویی نااز هواندن  ،ف،زه
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گرهمر بازناایی زندگی ددیسان گذشمه است  ،اساسا اعمباف ایر آییرگا به ایر .لیل است که
پیامبر اس م  ،ددیسان به آن عال میکر.هاند
.ف غیام یک آییر مشخص برا بلوغ فهمافگایی که به آنگا اشافه شد ،ظای
.یر.اف برا

،ف .،به جامعه

آیی ی یک

اهرا .بالغ فا نشان می.گد گاانووف که .یده شد تفنیک

ج سیمی مفهوم مهای .ف شنل.گی به نحوه اجرا  ،ناایشرر .ف ،.فان بلوغ  ،پس از آن
است از ایر پس هر .تازهبالغ به تعبیر ترنر از ،ضعیمی به ،ضعیت .یرر م مقل شده  ،البمه
،ضعیت بی ابی ی هو .فا با آییرگایی .ایای تا زمان مرگ یفظ میک د از آن جهت ،ضعیت
آسمانها .ف ایر موف، .ضعیمی .ادای است که گاوافه با فاگ اایی یک هر. .انا شنل میگیر.
فاگ اا آییرگا برا یک هر .بالغ هر. .انا به اموف .ی ی است .ف تاام جوامع آییرمداف
نوعی هر.« .انا »1که .انش ا ،از امر غایب میتواند موجب افتبا هر .یاضر با امر غایب
شو، .جو. .اشمه است ایر اهرا .بازناایی .دیقتر از امر ددسی انجام می.گ د .ف میان
.یر.افان ایرانی ایر اهرا .لباس هاصی میپوش د که به با،ف عاومی لباس پیامبر اس م بو.ه
است فهمافگا آنان نیز بازناایی فهماف پیامبر اس م است فگبر بسیاف از آییرگا جاعی
 ،هر .به .ست ایر اهرا .انجام میشو.
 .3مكان اجرا
آفایش منان اجرا بد،ن نراه به ذگ یت کیهانش اهمی مسلاانان میسوف نیست کعبه .ف
جهانبی ی مسلاانان مرکز جهان پ داشمه میشو .ا )Corbin, 1998: 38ب ا به با،ف مسلاانان
زمیر از زیر کعبه بسط پیدا کر.ه است ب ابرایر گاه ناازگا .ف گرجا جهان ف ،به کعبه
هوانده میشو ، .تعییر جهت کعبه .ف ناایشرر گا تاثیر مهای .اف .دربانیگا ف ،به کعبه
انجام میشو .مر.گان فا با صوفتی ف ،به کعبه مدهون میک د .یر.افان سعی میک د ف ،به
کعبه بخواب د مساجد .ف سراسر جهان ف ،به کعبه ساهمه میشوند چ اننه اشافه شد کعبه
مرکز جهان .انسمه میشو .با ایر یال مراکز نیز چون کعبهگا کوچنی که گر.اگر .کعبه
دراف .افند ،جو. .اف .ایر مراکز شامل انبوه مساجد میشوند که محرامگا شان ف ،به
کعبه ساهمه شده  ،نیز آفامراهگا ددیسان که یا ،بدنگا ددیسان است ب ابرایر شنل
اصلی منان اجرا .ایرها

بزفگ است که کعبه .ف مرکز آن دراف .اف ، .ایر نقشه

ذگ ی

________________________________________________________
1. Shaman
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.یر.افان ایرانی از جهان به شااف میف .،با ایر یال هلشگایی که به سات مرکز ایر .ایره
کشیده میشو .شنلگا

فاسمایی  ،هطو

میآ،ف .ب ابرایر گرچ د بسیاف
میشو .اما .ف،ن یک .ایره

صاف فا .ف گر یک از ایر نقا
جاعی به صوف

از آییرگا

به ،جو.

فاسمایی  ،هطی انجام

هرضی بسیاف بزفگ دراف .اف .اتصویر  )4به ایر ترتیب گر

دسات از زمیر محل اجرا  ،ناایشرر است چ انکه .ف ناونهگا نااز  ،ف،زه اشافه شد
ت

.یر.افان بسط .ایره

هو .به ییطه

آییرگا

اجمااعی است  ،ایر از وریق

اجراگا بیچیز پیگیر میشو. .ف ایر اجراگا هر. .یر.اف .ف ک اف هیابان یا مرکز هرید به
نااز هواندن مشغول میشو. .ف یالی که می.اند موف .توجه نراهگا
است .ف ایر زمان منان ا ،کافکر .مسجد با گاه
تزیی ا

تزیی ا

ممعجب فگرذفان

فا .اف .اما آن معااف

،

.ف ایر شیوه از اجرا اگایمی ندافند ت ها چیز که .ف ایر اجرا اگایت .اف، .جو.

ک شرر  ،تااشاگر است  ،تاام لوازم  ،تزیی ا

.یرر یذف شده است ایدها

است ما فا به یا .تئاتر بیچیز گر،توهسنی بی داز .ب ا به آفا

که مانر

گر،توهسنی تئاتر میتواند

صرها با ی وف اجراگر  ،تااشاگر  ،فابطه بیر آن ، ،.جو. .اشمه باشد  ،به گیچ ممعلقا
.یرر نیاز نداف.؛ گاان هصیصها که کافش اسان اجرا مان د یوجیر بافبا فا تحت تاثیر دراف
.ا .ا )Slowiak and Cuesta, 2007: 10ایر هصیصه تئاتر فا .ف گر منانی دابل اجرا
میک د به گایر نحو ناایشرر فهمافگا .ی ی ت ها به ی وف عبا.ترر  ،مشاگدهگر بسمری
.اف ، .لز،می به اجرا .ف مسجد یا منانگا هاص ،جو .نداف .اجراگا بیچیز  ،گاهجایی
.ف فهمافگا
.فیاهتک ده

.یر.افان نوعی ت

برا

تغییر است .ف سخر .ی ی .یر.افان صرها

تعالیم .ی ی نیسم د بلنه هو. .ف ایر سخر عاومی نقش ایفا میک د

ا )Thurfjell, 2006: 54ایر مفاگیم فا میتوان با مفهوم نها .اسازمان) نهفمه .ف فهماف ف،زمره
.ف ات وممد،لوژ  ،تحلیل گفمرو مم اظر .انست به عباف

بهمر .یر.افان .ف بازساز .نیا

آفمانی هو. .ف .نیا ،ادعی .ست به ناایشرر میزن د به ایر ترتیب منان به ابزاف برا
اسمفا.ه از اجرا به مثابه تغییر کافکر .مییابد
 .4زمان اجرا
برهی آییرگا زمانگا

هاصی .افند اما ننمه

مشمرو آییرگا درافگیر

.ف یک زمان

.ایره،اف است مراسم محرم گرسال تنراف میشو .به نحو که گویا شرکتک دهگان با،ف
.افند ایر ،ادعه گرباف .ف گاان زمان .ف یال ،دوع است زیاف
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ف،زه .ف ماه فم ان گرسال تنراف میشو .نااز به صوف
از زمان ع متگذاف

ف،زانه تنراف میشو .نقا مخملفی

شده است که مدام ایا به شنل ف،زانه یا به شنل ساالنه) تنراف

میشو .با،ف به زمان .ایره،اف با،ف به نوعی بازگشت ابد
م شا ابد

نیست بلنه نوعی بازگشت به

است ا )Corbin, 1983: 4ف،ینر .ک شرران تقسیم ک ش .ف زمان به شنلی

است که بمواند با امر ددسی غایب . ،ف عیر یال با تصویر کیهانش اهمی از منان گااگ ر
باشد اتصویر . )5ه ف،ز ابمدا محرم به تدفیج ک شگا جاعی با شد
میشو .به نحو که .ف ف،ز .گم شد
تاام ک شگا به صوف

بیشمر برگزاف

ک شگا به ا،ج میفسد  ،ناگهان .ف ف،ز یاز.گم از

محسوسی کاسمه میشو .گرف،ز از ایر .هف،ز به ینی از ددیسان

مربو به ،ادعه محرم نسبت .ا.ه میشو. ، .ف یک نظام سلسلهمراتبی گرچه پیش میف.،
ف،ز به ددیس بزفگتر نسبت .ا.ه میشو ، .برا گایر بر شد

ک شگا اهز.،ه میشو.

.ف ایر مدل افتبا مشخصی میان ددیسان به مثابه امر ددسی غایب  ،زمان که بر ،ادعیت
بیر،نی میگذف .بردراف شده است . ،ف عیر یال چرهها است که با یرکت ماه ا.ف تقویم
دار ) گااگ ر شده است
.ف عبا .گا شخصی نااز .ف سه زمان پیش از ولوع آهمام ظهر  ،پس از غر،م انجام
میشو .ایر چرهه زمانی با یرکت وبیعی هوفشید گااگ ر شده است  ،از ساعتگا
فسای امان د نیمف،ز فسای یا نیاهشب فسای) تبعیت نایک د ف،زه گرهمر گمزمان با
یرکت ماه ابرا تشخیص آغاز ماه ف،زه  ،پایانش)  ،یرکت هوفشید ابرا تشخیص آغاز ،
پایان ف،زه .ف گر ف،ز) گااگ ر میشو. .ف ماه ف،زه سه شب ،جو. .اف .که به ع وان
شبگا بسیاف باافز

برا .یر.افان ش اهمه شده  ،آییرگا جاعی مم وعی .ف آن برگزاف

میشو.
با ایر توصیفا
بلنه از پسمی  ،بل د

یرکت زمان گرچ د یرکمی .ایره،اف باشد اما گاواف  ،گمسطح نیست
برهوف.اف است .ف برهی از زمانگا که بسمری به چرهش ماه ،

هوفشید .اف .ک شرر به ا،ج میفسد اما .ف ی یضگا زمانی نیز ک شرر به صوف
زندگی ف،زمره ا.امه مییابد ایر پاییرتریر ید ک شرر است که شامل فهمافگا .ی ی .ف
زندگی ف،زمره میشو .بخش اصلی ایر فهمافگا شاایلساز

است که پیشتر .فبافگی

یجام  ،آفایشگا مر.ان به آن اشافه شد  ،مهمتریر کافکر .م اسک .ف افتبا با زمان
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بازتولید آن .ف یاهظه

جاعی از وریق تنراف گرساله است اهنوگی  )1390که بعدگا به

اگایت اجرا جاعی اشافه هواگد شد
 .5ارزشهای آيينی اشيا
.ف سراسر زندگی .یر.افان اشیا به ت اسب نقشی که به هو .میگیرند افز گا ممفا،تی
مییاب د اشیادی که با منانگا مقدس .ف افتبا بو.هاند بسیاف افز م د تلقی میشوند یک
شیء که دراف است به منان مقدسی م مقل شو. .ف شهرگا مخمل

 ،به صوف ِ عل ی موف.

مشایعت انبوهِ مر.م دراف میگیر .برهی س رگا که .ف انرشمرگا اسمفا.ه میشو .ب ا به با،فگا
افز گا کافبر .مان د محاهظت از ب گا فا .افند ایر س رگا برا آفاسمر اهرا .نیز موف.
اسمفا.ه دراف میگیر .اتصویر  )3یمی ییواناتی که .ف شبیهساز

تافیخ ددیسان به کاف

میف،ند موف .ایمرام دراف میگیرند ناونهگا انبوگی از افز گا گوناگون اشیاء فا میتوان
.ف زندگی .یر.افان مشاگده کر .ف،ند معنوس گم .یده میشو .کاغذ
،سیله عبا.

که به ع وان

اسمفا.ه میشو .پس از پایان نااز ،.بافه به شنل یک ،سیله نامقدس ،

معاولی تغییر افز

می.گد ننمه مشمرو فهماف با اشیا افتبا آنان با امر غایب است ایر

اشیا به ان اام بدن ک شرر دا.ف به بازساز امر مقدس گسم د  ،از ایر ییث .ف ا.امه بدن
ک شرر دراف میگیرند وبیعما بد،ن ی وف ک شرران . ،فو ک شرران از اشیاء افز

ایر

اشیاء نیز به یالت تعلیق .ف میآید
بدن همچون رسانه
.ف پیرامون آفا ترنر  ،گاهار با  ،.ف،ینر .ظاگرا ممفا،

ف،بر ،گسمیم گاهار اثرگذاف

هاص اجرا .ف زندگی ف،زمره فا بر مخاوبان مطالعه کر.ه است  ،ترنر به گذاف ک شرر .ف میان
، ،.ضعیت ثابت پر.اهمه است به ایر ترتیب .ف موف .گاهار کافکر .اجمااعی . ،ف موف.
ترنر کافکر .هر .اجرا موف .تاکید دراف گرهمه است اما .ف ییطه اجرا گر  ،.ف،ینر. .ف
دالب ،اید
ناایشرر

جاع میشوند «بدن» ک شرر که با اسمقراف .ف منان اجرا  ،وی زمان اجرا
میک د اتصویر  )6اگر از ،.گانه

بدن  ،ف،

صرفنظر ک یم بخشی از ایر

بدن اندیشه است که آگاگی  ،ناآگاگی .یر.افان نسبت به امر مقدس فا شنل می.گد ب ا به
ممون .ی ی آییرگا برا ایجا .آگاگی به ،جو .آمدهاند از ایر ییث آگاگی  ،ناآگاگی . ،ف
مریله .یرر کیفیت آگاگی نیز بخشی از «بدن» به شااف میف .،که دراف است .ف ییر اجرا
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شنل هاصی به هو .بریر ، .به فسانه امر غایب اامر مقدس) بدل شو .ایر اندیشه فا به
عباف

.یرر هاصیت فسانها

به بدن اتوسم با مغز) نسبت .ا.ه میشو .ا Belting, 2005:

)306

ک شرران .یر.اف .ف زندگی ف،زمره هو .از وریق بدن ا ،اشیاء که .نباله بدن گسم د)
منان  ،زمان فا بازتعری

میک د .ف ایرجا مجد.ا اگایت فیشهگا

بازناایی آشناف

میشو .امر مقدس امر غایب . ،ف عیر یال نیازم د بازناایی است .ف یالی که آن چه
فسانه

ایر بازناایی دراف میگیر .اممدا .بدن ک شرر یاضر .ف وول زمان  ،منان است

ناآگاگی نسبت به امر ددسی .ف زندگی ف،زمره مدام توسط بدن ک شرر موف .تهدید دراف
میگیر .برا گایر است که دالب ا ،ظواگر) .ف میان .یر.افان اگایت باالیی .اف .دالب
محموا هو .فا بازآهری ی میک د امر ددسی تا .ف «بدن» تجسم نیابد نایتواند «یاضر» تلقی
شو .از ایر .یدگاه تطبیق .یدگاهگا

گاهار  ،ترنر بر زندگی .یر.افان اگایت .یرر

مییابد آییرگا گذاف توام با آگاگی از امر ،غایب است به محض ایر آگاگی ت

برا

ای اف امر غایب فاگی جز بهرهگیر از «بدن» نداف .بدن .ف آییرگا گذاف ت ها ابزاف است
که گذاف فا نشان می.گد برا گایر زادران کعبه سوگوافان محرم زنان پس از سر بلوغ
فگبران .ی ی  ،یمی مر.هگان لباسگا  ،ظواگر هاص هو .فا .افند ایر ظواگر نشان از
،ضعیت آسمانها

ایر ک شرران .افند به عباف

.یرر میتوان از زا،یه

،اژگونها

به

آییرگا گذاف نرریست  ،ایر آییرگا فا مربو به افتبا بدن به امر غایب .انست  ،نه بدن
برا ایر آییرگا
زندگی ف،زمره از ی وف بدن .ف ه ا جامعه شنل میگیر .بیجهت نیست که گاهار
«اجرا» فا برا تحلیل جامعهش اهمی هو .م اسب .یده است زیرا «اجرا» اکه فدص  ،تئاتر نیز
میتوان د ذیل آن دراف بریرند) ت ها فهماف گ ر است که مسمقیاا با بدن مع ا مییابد اثرگذاف
موف .نظر گاهار .ف زندگی اجمااعی .یر.افان اساسا هراتر از زندگی ف،زمره است  ،به
سات تبدیل سراسر جامعه به تصویر آفمانی یا گاان بازناایی امر غایب .ف مقیاس یک جامعه
میل میک د .ف ،ادعه .یدگاه کلگرا  ،آفمانهواه سراسر بدنگا جامعه فا به ع وان فسانه
امر مقدس ولب میک د اما .ف چ یر مقیاس بزفگی  ،.ع صر منان  ،زمان که بدن از آن ،.
مسمقل نیست موجب میشوند تا یک تصویر ،اید از امر غایب به .ست نیاید بدن ت ها .ف
اممدا .منان  ،زمان تعری

میشو .گایر مخمصا

مفهوم هر.یت فا میساز ، .هر.یتگا

اجراگا مخملفی از امر غایب .افند برا گایر است که ناایشرر گا موف .نظر گاهار .ف
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موف .گاه به یک شنل اجرا نایشو .اجراگا .یر.افان ممنی بر ههمگا ممفا،
غایب است از گایر ف. ،ف آییرگا تصویرگا

از امر

ینسانی از ددیسان یا اموف مقدس افایه

نایشو. .ف ،ادع ایر بدن نیست که تابعی از مفهوم غایب است بلنه مفهوم غایب گرباف با
ناایشرر بدن بازتعری

میشو .گایر تفا ،گا جزیی .ف شیوه آگاگی ابه مثابه گدف

از ناایشرر .ف .یر.افان) تبعا

عاومی اجرا فا غیردابل پیشبی ی میک د یا چ ان که با تعبیر

ات وممد،لوژیک میتوان گفت نظام مع ایی ایجا .شده .ف وی ک ش ف،زمره .ف سطح یک
جامعه ممفا،

از معانی مد نظر یک هر .است اگر هر .میتواند .ف زندگی ف،زمره به تعبیر

گاهار فهماف هو .فا برا اثرگذاف مشخصی بر مخاوب ک مرل ک د اما «اهرا ».با بدنگا
مخمل

.ف اممدا.گا گوناگون از زمان  ،منان چ دان دابل پیشبی ی نیسم د

وضعيت آستانهای 1و زندگی روزمره
ب ا به آموزهگا گاهار می.انیم اجراگا .یر.افان م حصر به آییرگا هاصی چون محرم
نایشو .بلنه از وریق نحوه پوشش فهماف  ،گفماف به سراسر زندگی تعایم مییابد ایر
آییرگا میتوان د ،ضعیمی بی ابی ی فا به ناایش برذافند از یک نراه وولی ایر ،ضعیت
بی ابی ی یرکت از ،ضعیت پایداف عدم به سات ،ضعیت پایداف جا.،انری فا لحا

کر.ه

است اجراگا برا فسیدن به ،ضعیت پایداف بعد است اما ایر صرها مسالها عقیدتی است
هراتر از آن ،ضعیت آسمانها .ف زندگی ف،زمره با کافکر .بدن تعری

میشو .پیشتر اشافه

شد که بدن به مثابه فسانه امر غایب .ف نظر گرهمه شده است .یر.افان از وریق ک شگا
اجرایی بیش از بازناایی سعی .ف بازساز امر مقدس اامر غایب) .افند مدیوم بدن برا
ای اف امر غایب است  ،ایر ای اف از وریق بدن فخ می.گد اما ایر ای اف گرگز به
سرانجام نایفسد انطباق بدن با امر غایب از .یدگاهِ یک .یر.اف گرگز کامل نایشو.
.یر.اف .ف مریلها نیست که گ وز ،اف .بازساز امر غایب نشده باشد ا ،به ایر بازساز
،ف .،کر.ه  ،اجراگا ف،زمره فا ابه تعبیر گاهار) به ناایش میگذاف .اما از سویی گ وز به
________________________________________________________
، 1ینموف ترنر مبدع ایر اصط

.ف مر.مش اسی با اشافه به آییرگا گذاف به ،ضعیمی اشافه میک د که .ف آن

مشافکتک ده .ف آییر .ف یال عبوف از یک ،ضعیت ایسما به ،ضعیت ایسما .یرر است ایر ،ضعیت که .ف
سراسر یک ،.فه زمانی از آییر ا.امه .اف .یالمی ،.گانه  ،انمقالی برا مشافکتک ده هراگم میساز ، .نقش
مهای .ف تحول ساهمافگا اجمااعی .اف.
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سرانجام .یرر ایر یرکت یع ی به سر بر.ن اجرا نرسیده است یع ی ا ،گ وز موهق به
بازساز امر غایب .ف هو .ا.ف بدن) نشده است از ایر جهت ت
کااکان ا.امه .اف .ایر ت

.یر.اف برا بازساز

یک ،ضعیت آسمانها بسیاف ووالنی از زمان بلوغ ا ،البمه پس

از آگاگی که لز،ما آگاگی «بدن» است) تا زمان مرگ فا که پایان آگاگی «بدن» است شنل
می.گد ب ابرایر بیش از یرکت میان ،عدم  ،جا.،انری یرکتِ میان ،بازساز

ننر.ن تا

تنایل ،بازساز است که ،ضعیتِ بی ابی ی. ،یر.افان فا شر می.گد ایر ،ضعیت با تغییر .ف
.ف،ن از وریق آییرگا

گذاف  ،اثرگذاف

بیر،نی .ف وول زندگی ف،زمره توسم است .ف

ایرجا نایتوان میان تغییر .ف،نی  ،اثرگذاف بیر،نی یا اجرا ف،زمره گاهار  ،آییرگا
هاص گذاف ترنر تفا،تی دادل شد زیرا اثرگذاف بیر،نی  ،تغییر .ف،نی اساسا از یک ماگیت
مشمرو یع ی بازساز اهراتر از بازناایی) امر غایب برهوف.اف است ابزاف اساسی گاانطوف
که اشافه شد «بدن» است اتصویر  )7بدن .ف ،ضعیت آسمانها
اندیشه  ،جسم ناینهد گر  ،.به شنل بدن .ف دالبگا فهماف

.یر.افان تاایز

میان

ظاگر  ،یمی ورز هنر

شنل میگیرند از ایر جهت شنل برا .یر.افان تجسم محموا اامر غایب) به شااف میف.،
 ،سمیز با شنلگا مخال

 ،یاایت از شنلگا مطلوم مقولها جد به شااف میف .،به

تعبیر .یرر بدن فسانها

زنده است که نه ت ها تصا،یر فا .فیاهت میک د بلنه گاچ یر

تصا،یر فا بازتام می.گد ا)Wegenstein, 2006: 119

با ایر تعری

.ف آییرگا بی ابی ی  ،تبدیل زندگی ،ف،زمره به آییر از وریق ناایشرر

با

سه مفهوم پیام هرسم ده پیام  ،گیرنده پیام ف،بر ،گسمیم .ف زندگی .یر.افان ایرانی ایر
پیام نوعی ایساس یا عقیده

مذگبی است هرسم ده

پیام .ف تلقی .یر.افان ایرانی امر

غایب یا نوعی تافیخ ددسی به شااف میف ، .،بی دگان آییر  ،مشاگدهگران ناایشرر
ع وان .فیاهتک ده
عباف

به

پیام تلقی میشوند ایر پیام دصد ایجا .تغییر .ف جامعه فا .اف .به

.یرر دصد .اف .فسانه هو .فا گسمر

.گد میل پیام به تنثیر فسانه ،اجد نوعی

ج به سیاسی  ،اجمااعی نیز گست آییرگا جاعی مجاوعها از «بدنگا» فا به مثابه یک
بدن کلی  ،یک فسانه
سراسر

،اید .ف نظر میگیر .به تعبیر .یرر جامعه

است که .ف یال یک ناایش سراسر

.ی ی یک بدن

است ایر ناایش مدام دصد گسمر

ییطهگا عاومی فا .اف .ناایشرر .ف ایرجا برا تغییر است  ،دب نیز .ف شر نظرا
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ترنر اشافه شد که آییرگا گذاف ، ،ضعیت آسمانها باید .ف اجراک ده آییر ا.ف ایر موف.
به هصوص جامعه به مثابه یک بدن کلی) تغییر ایجا .ک د
نتيجهگيری
ب ا به یاهمهگا ایر پژ،گش اجراگر .ف زندگی ف،زمره .ی ی تغییر  ،تحول فا .ف  ،.سطح
هر ، .اجمااعی موف .نظر دراف می.گد اجراگر .ف سبک زندگی .ی ی با گدف اثرگذاف
بر مشاگدهگران دصد .ف تغییر .ف هو ، .جامعه اوراف .اف ، .به ایر ترتیب میتواند از
ییث تحوال

سیاسی به هصوص .ف ،.فان معاصر ایران موف .توجه  ،مطالعه دراف گیر.

.ایره ،سیعی از زندگی ف،زمره .یر.افان از آییرگا هر ، .جاعی تا ورز پوشش ،
آفایش  ،فهماف گاری به ع وان ابزافگا چ یر اجرایی موف .اسمفا.ه دراف میگیرند به ایر
ترتیب اثرگذاف

اجرا .ف تحوال

اجمااعی ایران مسالها

بسیاف جد

است که ج بهگا

گوناگون آن تاک ون چ دان موف .توجه دراف نررهمه است .ف بسمر اجراگر

زندگی .ی ی

جغراهیاگا گوناگون گاچون صح هگا اجرا بو.ه  ،زمان نیز با هراز  ،هر .،هو. .ف بسمر
.ی ی کافکر .آیی ی مییابد اشیا نیز .ف ایر بسمر از افز گا گوناگون برهوف.اف میشوند به
عباف

.یرر .ف زندگی .یر.افان جهان  ،گاه مخمصا

آن بسمر برا ناایشگر ،

بازساز تافیخ ددسی است
گاچ یر تحلیل انسانش اهمی  -ناایشی آییرگا
یرانه ابزاف اجرا  ،فسانه

.ی ی نیازم د توجه به بدن به مثابه

امر غایب است وبیعما ،جو ، .ماگیت امر غایب .ف ییطه

تحلیل انسانش اهمی-ناایشی دراف نایگیر .آن چه .ف ایر تحلیلگا بسیاف ضر،ف

به نظر

میفسد .ف نظر گرهمر بدن به مثابه ابزاف انمقال پیام است چ انکه .ف جاله معر،ف «فسانه
گاان پیام است» مسممر است .ف موف .ناایشرران. ،یر.اف .ف زندگی ف،زمره اکه از آن به
ع وان ،ضعیمی بی ابی ی برا تغییر  ،فسیدن به ،ضعیت پایداف بعد تعبیر میشو ).ت
آن است که بدن اجراگر هو .به شنل پیام .ی ی به ناایش .فآید تاکیدگا
پوشش فهمافگا

عبا.

که مسمقیاا .ف افتبا

گوناگون بر

با بدن گسم د  ،اگایت بدن .ف آییرگا

جاعی .یر.افان گاری جلوهگایی گسمر.ه از نقش محوف بدن .ف آییرگا .ی ی گسم د
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ابر جز النلبی الغرناوی محاد ا )1968قوانين االحکامالشرعيه و مسائلالفروع الفقهيه
بیر،

عبدالعزیز سید االگل

اکبرلو م وچهر ا )1389تئاتر خيابانی در ايران و جهان .تهران نشر اهراز
بادر

هلیلی علیاکبر ا )1383با،فگا

عامیانه

وبی .ف پافها

از ممون ا.بی .ف

پژوهشنامهی علوم انسانی و اجتماعی سال  10شاافه  14صص 40-13
پای ده محاو .ا )1355آيينها و باورداشتهای مردم گيل و ديلم تهران ب یا .هرگ ر
ایران
فیاانی جباف  ،هیاض ابراگیم ا« )1386م اسک عزا.اف ، ،جدان جاعی .ف تشیع ایرانی»
.ف نامهی صادق سال چهاف.گم شاافه ،.م اپاییز  ،زمسمان) صص 119-101
فسولی گاشم ابیتا) حواشی بر اصول كافی كلينی ج 4تهران انمشافا
ساعد

غ محسیر ا )1355اهل هوا تهران انمشافا

شن ر فیچاف .ا )1386نظريهی اجرا مهد

علایه اس میه

امیرکبیر

نصرالهزا.ه تهران سازمان مطالعه  ،تد،یر

کمب علوم انسانی .انشراگها اسات)
شنوفز.ه ابراگیم ا )1363عقايد و رسوم مردم خراسان تهران انمشافا

سر،

عاملی یر ا )1372وسايلالشيعه ج 21دم موسسه آل البیت الییاء المراث
علم الهد

علیبریسیر ا )1364رسائلالشريفالمرتضی ج 3تحقیق سید مهد فجادی

دم .افالقرآن النریم
غر ،تبریز

علی ا )1369التنقيح فی شرح العروهالوثقی تقريرات درس آيتاهلل خويی:

كتاب الصاله ج 9دم انمشافا

لطفی

هنوگی ناصر ا )1390همسازی و تعارض در هويت و قوميت تهران نشرگل آذیر
گاهار اف،ی ر ا )1391نمود خود در زندگی روزمره ترجاه مسعو .کیانپوف تهران نشر
مرکز
مفید شیخ محاد بر نعاان ا )1368المقنعه دم موسسه ال شراالس می
گاایونی صا.ق ا )1348فرهنگ مردم سروستان ج 1تهران نشر .همر مرکز

هرگ ر

مر.م
_________ ا« )1386ناا.گا

اسطوفها

.ف عزا عر،سی تعزیه  ،سوگواف گا

مذگبی .ف هافس» .ف كتاب ماه هنر سال  10شاافة  106-105اهر.ا ، .تیر) صص-50
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