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 مقاله علمی

های مقیم  تغییرات مناسک عزاداری ماه محرم در بین افغانستانی

 شهر مشهد در گذر زمان

 ۲، فاطمه صدر نبوی3محمد محسن ظريف پويا
 (11/40/1044، تاریخ تأیید: 61/14/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده
با توجه به رويكردهاي عمده به مطالعات مناسک، يكی از کارکردهاي مهم آنها، توليد و بازتوليد 

بودن جامعه  جامعه و فرهنگ براي افراد جامعه است. با توجه به موضوعاتی از جمله در اقليت 
نيز لزوم ايجاد توجهی جامعه ميزبان به آنها و  نشينی آنها و بی  مهاجران افغانستانی مقيم مشهد، حاشيه

شبكه اجتماعی براي بازيابی هويت و تأثير برگزاري مناسک عزاداري بر توليد و پايداري مقوله هويت، 
عنوان ابزاري براي ثبات  گيري و تغييرات مناسک عزاداري مهاجران افغانستانی به  اهميت بررسی شكل

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه يابد. بدين ترتيب  اين گروه از افراد در جامعه ميزبان قوت می
هاي مقيم مشهد و نسبت آن با فرهنگ  کيفی تغييرات مناسک عزاداري ماه محرم در بين افغانستانی

گيري هدفمند انتخاب  نفر از مهاجران مذکور، که با نمونه 86جامعه جديد است. در اين مطالعه با  
راي تهيه عكس، فيلم و گزارش، شدند، مصاحبه عميق انجام شده است. همچنين نگارندگان ب

هاي  اند. بر اساس يافته حضوري مستمر در مجالس عزاداري ماه محرم مهاجران افغانستانی داشته
کننده در  کننده در مجالس، نوع افراد شرکت اي از جمله در تعداد افراد شرکت پژوهش، تغييرات عمده

، سبک  وشش عزاداران، تعداد مراسممجالس )حضور اهل سنت(، مقدار و نوع نذري مجالس، نوع پ
هاي سخنرانی و مداحی، مدل عزاداري، معنويت حاکم بر مجالس، مكان  برگزاري هيئت،  سبک

برگزاري مجالس عزاداري، و نيز نوع نگاه به مخاطب و نگرش سياسی عزاداران رخ داده است. به نظر 
سكونت، تغيير وضعيت اقتصادي و  شدن فضاي زندگی، پراکندگی مكان رسد عواملی مانند مدرن  می

 چيرگی فرهنگی جامعه ميزبان از علل عمده اين تغييرات باشد.
 مناسک عزاداري، مهاجران افغانستانی، محرم.ها:  كليدواژه
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 مقدمه
ترين حرکات مهاجرتی تاريخ جهان مدرن در سه دهه اخير بوده ها از بزرگمهاجرت افغانستانی

 Abbasi-Shavazi)سوي ايران و پاکستان بوده است ها به هاجرتدرصد از اين م 12که بيش از 

& Sadeghi, 2015) .منزله يكی از  ها به ايران همواره به عالوه، مهاجرت افغانستانی به
اقتصادي و فرهنگی آنها با هدف يافتن کار فصلی يا انجام زيارت است و قدمتی  8راهبردهاي

. افراد زيادي از مردم کشور افغانستان ساالنه (Adelkhah. F. & Olszewska, 2007)ديرينه دارد 
 & Abbasi-Shavazi)به داليلی از جمله نزديكی راه، مسائل عقيدتی، دينی و اقتصادي 

Glazebrook, 2006)  و فرار از جنگ و ناامنی(Rostami-Povey, 2007) به ايران مهاجرت می
زاده،  ايم )نجف هاي مهاجرتی به ايران روبرو بودهکه در چهل سال اخير با موج طوري کنند؛ به 

ترين آنها وجود حرم امام (. در اين بين، شهر مشهد به داليل گوناگون که يكی از مهم8316
ها براي انتخاب جزو اولين گزينه (Glazebrook & Abbasi-Shavazi, 2007)هشتم شيعيان است 
 مهاجران شيعه است.

و در قلب افغانستان و در احاطه پيروان مذهب تسنن زندگی ها شيعه هستند  اکثر هزاره
ها به مذهب شيعه در دوره مشخصی اتفاق نيفتاده و  کنند. به نظر موسوي، گرويدن هزاره می

ها در زمان خاصی از تاريخ به اين مذهب رو آورده باشند )موسوي،  توان گفت هزاره نمی
هاي شيخ علی،  ، بعضی از آنان، مانند هزارهها شيعه هستند (. در حالی که اغلب هزاره8311

هاي کوچكتر تقسيم شده  بادغيس، و فيروزکوهی، مذهب تسنن دارند. خود مذهب شيعه به فرقه
 است که عبارتند از: دوازده امامی، اسماعيليه و زيديه )همان(.

شدـ  که افغانستان امروزي را نيز شامل می-حادثه کربال در ذهن و خاطره مردم خراسان 
ويژه پس از شهادت يحيی بن زيد )رضوي   همانند شام و عراق تأثيرگذار بود و خراسانيان، به

( ياد و خاطره اين رويداد بزرگ را زنده نگه 8313، به نقل از جوادي و موسوي، 8328اردکانی، 
داشتند. در حال حاضر نيز آرامگاه امامزاده يحيی بن زيد در مرکز واليت سرپل در شمال 

 غانستان، زيارتگاه خاص و عام است.اف
ها سخن گفت که در مناطقی مانند سيستان،  توان از مراحل آغازين عزاداري در دوره اول می

ها به صورت غيررسمی بوده و تا حدود قرن هشتم و  بلخ و جوزجان وجود داشت. اين عزاداري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بر شيعيان اعمال شد و  هايی گيري دوره تيموريان ادامه داشته است. در عصر غزنويان، سخت
، به نقل از جوادي و موسوي، 8311مراسم آنها به محافل خصوصی راه يافت )ناصري داودي، 

ويژه پس از سلطان محمود، سنايی غزنوي در اشعار خود  ( اما در همين دوره، به8313
 .هاي جانسوزي را درباره محرم، عاشورا و شهادت امام حسين )ع( و يارانش سراييد سروده

توان دوره دوم دانست. به طور کلی،  ويژه از دوره شاهرخ را می  عصر تيموريان خراسان، به
در اين زمان شيعيان در پيروي از عقايد و انجام شعاير خود آزادي عمل داشتند. در اين دوره، 

ها به طور مشترك برگزار  تر و از فراگيري بيشتري برخوردار شد. عزاداري ها رسمی عزاداري
بيت پيامبر )ص(   کردند. با محبتی که تيموريان به اهل شد و شيعه و سنی با هم عزاداري می می

داشتند و احترام و منزلتی که براي علما، عرفا و سادات قائل بودند، عزاداري امام حسين )ع( که 
تدريج گسترش يافت و حتی به درون  سنت متداول شده بود، به  ها قبل در ميان اهل  از سال

 (.8313، به نقل از جوادي و موسوي، 8324دربار تيموريان نيز راه يافت )سمرقندي، 
که شهرت فراوانی در افغانستان و آسياي ميانه داشته است  روضه الشهداء کتاب مهم 

هستند که در   ق.( در همين دوره تأليف شد. اين شواهد بيانگر اين حقيقت 8043)آقابزرگ، 
توانستند عقايد خود را آزادانه بيان کنند و  اي بود که می شيعيان به گونهدوره تيموريان، موفقيت 

 به اقامه عزاداري براي امام حسين )ع( و شهداي کربال بپردازند.

خان را شامل   ها، پس از تيموريان است که تا اوايل دوره عبدالرحمن دوره سوم عزاداري
بخش تقسيم شد. قسمت شمال آن مدتی  شود. خراسان پس از سقوط تيموريان عمالً به سه می

در دست شيبانيان افتاد، بخش شرق آن به تدريج تحت تصرف ظهيرالدين بابر ميراز از نوادگان 
 (.8310شناسی،  تيمور و منطقه غرب آن نيز در اختيار صفويان قرار گرفت )مؤسسه شيعه

ن و نواحی مختلف آن نشين خراسا اسناد تاريخی بيانگر آن است که در شهرهاي عمدتاً سنی
و با همه فشارهاي توأم با تعصب و ستم که شيبانيان بر ضد فرهنگ اهل بيت از جمله عزاداري 
ايجاد کردند، مردم مانند گذشته به اهل بيت پيامبر )ص( وفادار ماندند و در ابعاد ادبی، تاريخی 

 و آيينی، عاشورا و عزاي حسينی را زنده نگه داشتند )همان(.
( با 8148-8114خان )  ارم عزاداري، از برخورد خشن و وحشيانه عبدالرحمندوره چه

محمود  ( آغاز شد و تا زمان صدارت شاه 8314جات )فرهنگ، شيعيان و مردم مناطق هزاره
م. همزمان با کشتار مردم  8113طول کشيد. در سال  م.(، عمو و صدراعظم ظاهرشاه  8101)
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درخواست اين امير صادر شد. اين امر موجب شد که شرايط  هزاره شيعه، حكم تكفير شيعيان به
بر شيعيان در سرتاسر کشور سخت شود. عالوه بر غارت و مصادره اموال، قتل، زندان و تبعيد 

طور جدي  بزرگان، سرشناسان، و روحانيون شيعه، از برگزاري هر گونه عزاداري براي ائمه به 
شيعيان در اختيار علما و طالب اهل سنت قرار گرفت هاي  ها و حسينيه خانه منع شدند و تكيه
 (.8313، به نقل از جوادي و موسوي، 8321)رياضی هروي، 

خان ـ که با پايان جنگ دوم جهانی همراه است ـ  دوره پنجم، پس از اتمام صدارت هاشم 
ه، وجود آمد. در همين دور هاي آزادي اجتماعی سياسی در کشور به  آغاز شد که برخی زمينه

آميز براي بهبود وضعيت شيعيان تالش کردند.  علماء و روحانيون شيعه با رويكردي مسالمت
هاي ماليم، فضاي مناسبی را  اهلل حجت کابلی بود که با استفاده از شيوه ها، آيت آغازگر اين تالش

ها ممنوعيت برگزاري  براي انجام آشكار شعاير مذهبی شيعيان فراهم کرد. وي پس از مدت
خانه  ها و انجام شعاير مذهبی و برخوردهاي قهري دولت، توانست با تأسيس تكيه اداريعز

ماه محرم اقدام کند. با   نشين چِنداول کابل، به برگزاري مراسم عزاداري عمومی در محله شيعه
هاي متعددي در کابل فعال شدند و مراسم عاشوراي  خانه ها و تكيه تدريج حسينيه  اين اقدام، به

اي که اعضاي کابينه دولت و حتی شاه  نی با شكوه و ابهت بيشتري برگزار گرديد؛ به گونهحسي
يافتند )جوادي و  هاي شيعيان حضور می ها و حسينيه خانه در مراسم عزاداري دهه محرم در تكيه

 (.8313موسوي، 
 از دهه چهل خورشيدي به بعد، فضاي سياسی کشور افغانستان بازتر شد و احزاب سياسی

امكان فعاليت بيشتري يافتند. در اين دوره که به دهه دموکراسی معروف است، مراسم سوگواري 
و بوي سياسی و  هاي ماه محرم، هم رونق و گسترش بيشتري يافت و هم رنگ  و عزاداري

اجتماعی -هاي سياسی ها، محل و کانون فعاليت خانه مبارزاتی گرفت. به طوري که برخی از تكيه
 کرده شيعه شد )همان(. رز و تحصيلجوانان مبا

اند که در ادامه  ها و مراحلی در طول تاريخ به ايران مهاجرت کرده ها طی دوره افغانستانی
 شود: توضيح داده می

ها بودند. اين ايل در قرن  ترين طوايف چهار اويماق، تيموري : يكی از مهمها تيموری
 8621يوسف خان تيموري )رئيس ايل( در سال  دوازدهم قمري از افغانستان به ايران کوچ کرد.

مردان خان تيموري در زمان اولين آمارگيري   ش.( مقيم مشهد بوده است. منزل علی 8621ق. )
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(. با اينكه همه 8316زاده،  نشين سراب بوده است )نجف در محله اعيان 8611مشهد در سال 
 شيعه بوده است )همان(. ها، سنی حنفی هستند، ولی مذهب برخی بزرگان آنها تيموري

ها بيشتر در شهرك شهيد رجايی، شهيد باهنر و تاجرآباد و برخی  هاي اخير تيموري در دهه
کنند و روستاي ساالرآباد در شرق  آباد زندگی می نيز در شهرك شهيد رضوي، بازه شيخ و مهدي

 مشهد نيز محل اصلی تمرکز آنهاست )همان(.
لسلطنه )حاکم خراسان( بسياري از ايالت و عشاير منطقه از ا در پی بازگشت حسام :ها هزاره

ها مواجه  ها با مخالفت افغانان و بريتانيايی ها رهسپار ايران شدند. مهاجرت هزاره جمله هزاره
ها بود که پس از فتح هرات به ايران مهاجرت کرد و در کاريز  شد. باباخان يكی از بزرگان هزاره

 ساکن شد )همان(.
آنها به علت پيوستگی و همبستگی فرهنگی، نزديكی جغرافيايی و روابط تجاري  :ها هراتی

ترين گروه و بيشترين تعداد مهاجر را داشتند. همچنين از دوره حكومت امير  گسترده، منسجم
عبدالرحمان خان، اختالفات مذهبی، مشكالت شيعيان هرات را افزايش داد و باعث مهاجرت 

ر دوره مشروطه تعداد هراتيان مقيم مشهد زياد بود و آنها انجمن گسترده آنها شد )همان(. د
 مهاجران هرات را تشكيل دادند.

ها را بايد شيعيان و ساداتی دانست که براي زيارت و  : تعداد پراکنده قندهاريها قندهاری
 هاي متعدد هستند )همان(. اند. اين گروه داراي وقف تجارت به مشهد آمده و ساکن شده

دوز( ماهري هستند که گويا بيشتر  آنها مهاجران سياسی، تجار، و شاغالن )پوستين :ها كابلی
شده آنها در مشهد است که بر اساس  اند. کوچه افغانان از آثار شناخته در محله نوغان ساکن بوده

 قمري در محله عيدگاه واقع بوده است )همان(. 8382گزارش سال 
حمان خان و کشتار شيعيان، منجر به مهاجرت گسترده سياست دينی امير عبدالر :ها بربری

نويسد در ادبيات  شد. ايوانف می جات گرديد که در مشهد به آنها بربري گفته می شيعيان از هزاره
نامند. تا زمانی که سياست افغانستان، آزار شيعيان بود، مهاجرت  ها را هزاره می اروپايی، بربري

کشيدند و به  . کشاورزان بربري بيشتر از ايرانيان زحمت میها نيز در حال افزايش بود بربري
 دستمزد کمتر قانع بودند )همان(.

خورشيدي  8326مرحله دوم مهاجرت بعد از کودتاي سردار محمد داوود عليه ظاهرشاه در 
رخ داد. به دليل نابسامانی  8321و کودتاي نورمحمد ترکی، رهبر حزب خلق عليه داوود در 
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و توقف رشد اقتصادي در افغانستان، مهاجران در ايران ماندگار شدند. آنها عمدتاً سياسی، رکود 
ها در سيستان و جنوب خراسان و شيعيان در شمال خراسان،  زبان بودند تا پشتون. سنی فارسی

تهران و قم ساکن شدند )همان(. نتيجه حضور اين گروه از مهاجران به لحاظ شغلی در مشهد 
توانست باعث رکود بازار مشهد  ست. به طوري که خروج سرمايه آنها میجالب توجه بوده ا

 (.8321شود )پاپلی، 
ها در چهار دهه اخير به دليل تغيير و تحوالت خارجی در سطح  مرحله سوم مهاجرت افغان

اند. اکنون مهاجران مرحله اول  وسيع صورت گرفت. بيشتر آنها در منطقه گلشهر ساکن شده
شوند و آثار آنها فقط از جنبه تاريخی قابل بررسی است.  هاجر محسوب نمیديگر به عنوان م

شوند و بحث بازگشت آنها يكی از مسائل مهم  ولی مهاجران مرحله سوم هنوز مهاجر تلقی می
 (.8316زاده،  در روابط خارجه ايران و افغانستان است )نجف

؛ يوسفی و 8311د )يحيايی و کيا، شيعه و از قوم هزاره هستن غالباًمهاجران افغانستانی که 
پرداختند. از طرف ( از ديرباز در موطن اصلی خود به عزاداري امام حسين )ع( می8316همكاران، 
اي است و متناسب با فرهنگ و باورهاي هاي عزاداري شيعيان اساساً آيينی مردمی و تودهديگر آيين

شيعيان افغانستان نيز از اين امر  (.8314داران در طول تاريخ شكل گرفته است )مظاهري،  دين
ها  مستثنا نيستند و نوع و سبک خاص عزاداري آنها در طی زمان شكل بومی پيدا کرده است. هزاره

کردند و مردم اين قوم به  از دوران قديم سنت عزاداري را در دهه نخست ماه محرم برگزار می
(. رسم عزاداري از 8310شناسی، گی شيعهپرداختند )مؤسسه فرهنزنی میصورت جانسوز به سينه

نسلی به نسل بعد رسيده است و تا امروز در بين آنها رواج دارد، اما با ورود مهاجران افغانستانی 
به جامعه جديد )ميزبان( و با توجه به اينكه آنها در جامعه جديد پذيرش شده و به قسمتی از آن 

 اي يافته است.تغييرات دوگانهاند، مناسک عزاداري آنها  جامعه تبديل شده
مثابه اقليتی بيگانه، همواره تحت تأثير دو  رابطه جامعه ميزبان با مهاجران افغانستانی به 

عنوان ايرانی سو، تحت تأثير آن بوده که جامعه ميزبان آنها را به واقعيت بوده است: از يک 
به تعبير « اي هايی حاشيهانسان»مثابه هاي آنها به  ديگر، تحت تأثير ويژگی  نپذيرفته و از سوي

بوده است. اين تصور غالب در جامعه ميزبان که مهاجران افغان، عامل بسياري  8رابرت پارك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« اي انسان حاشيه»رابرت پارك که اولين مطالعات در زمينه مهاجرت را انجام داده است، مهاجران را با تعبير  8
طور کند. منظور از اين تعبير، فردي است که هنوز از تعلقات جامعه گذشته خود بريده نشده و به توصيف می
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هايی که در اغلب از مسائل اجتماعی ايران نظير بيكاري و بزهكاري هستند، و تحقير و تبعيض
رود، موجد نوعی تضاد ن به کار میويژه مهاجراهاي اجتماعی و بهجوامع ميزبان براي اقليت

هاي ديرينه و احساس در مهاجران افغانستانی است. البته در عين حال آنها به اقتضاي اشتراك
کوشند با جامعه ايرانی هماهنگ شوند. از اين رو، فشار اجتماعی از سوي جامعه ايرانی، می

قرار دارند )جمشيديها و اکنون مهاجران به لحاظ ادغام، در حالتی بين تضاد و همسازي 
 (.8313عنبري، 

ها به جامعه جديد و تحوالت عمده و سريع در طی چهل با توجه به مهاجرت افغانستانی
سال اخير در ايران، در پژوهش حاضر در پی کشف و بررسی تغييرات مناسک عزاداري مهاجران 

دليل آشنايی هر چه  دف و به افغان پس از مهاجرت آنها به ايران هستيم. براي دستيابی به اين ه
موضوع مورد بحث، قبل از شروع پژوهش با شش نفر از  بيشتر با فضاي پژوهش و بررسی دقيق

هاي عزاداري افغانستانی آشنا  نظران و افرادي که با فضاي فرهنگی و اجتماعی هيئتصاحب
هاي  عيت هيئتسؤاالت اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: وضبودند، مصاحبه اکتشافی کرديم. 

ها در افغانستان  افغانستانی در داخل کشور افغانستان چگونه بوده است؟ مناسک اصلی هيئت
شده در ايران، چه زمانی و در چه شرايطی تشكيل  هاي تأسيس چگونه بوده است؟ هيئت

هاي مهاجران  اي در مناسک هيئت هاي زندگی در ايران چه تغييرات عمده اند؟ در طی سال شده
 وجود آمده است و اين تغييرات چه نسبتی با جامعه ايران دارد؟به 

 پیشینة پژوهش
گيرد، به بررسی پيشينه در شناختی قرار میاز آنجا که موضوع اين پژوهش در دو حوزه جامعه

ترتيب ابتدا مطالعات مربوط به حوزه مهاجران   ( به6( و )8پردازيم. در جداول )اين دو زمينه می
ها را  شده در زمينه مناسک عزاداري ايرانی هاي انجام کنيم. سپس پژوهش را بررسی میافغانستانی 

 کنيم.  اختصار ذکر می  به 

                                                                                                                                           
نشده است. بنابراين در حاشيه جامعه و در حسی از تعليق بين جامعه مبدأ و مقصد کامل نيز عضو جامعه جديد 

 گرفتار است.
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 شده درباره مهاجران افغانستانی های انجام (: پژوهش3جدول )
های  جنبه

 شده بررسی
 محققان عنوان پژوهش

 -فرهنگی
 اجتماعی

 احساسات عاطفی به جامعه ميزبان
 ي و بهداشت روانی مهاجرانپذيرفرهنگ

 اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر
 شناسی فرهنگی و اجتماعی کارگران مهاجرآسيب

 پيامدهاي فرهنگی مهاجرت
 داليل اظهار نشدن هويت مهاجران
 مناسبات فرهنگ دينی مهاجران
 ها سازگاري اجتماعی نسل دوم افغان

 شعر و هويت در بين جوانان مهاجر ساکن ايران
 فراغت مهاجران افغانپذيري و الگوي اوقات فرهنگ

مثابه مناسک گذار: ساخت بزرگسالی و مهاجرت به 
 مردانگی جوانان افغان

 (8312اخالقی و همكاران )
 (8312ميرزائی )

 (8313نوغانی و اخالقی )
 (8312محمدي )
 (8312رحيمی )
 (8318موسوي )
 (8312قاسمی )
 (8314صادقی )
 (6441الزوسكا )

 (6486احمدي )بهار و 
 (6441) 8مونستی

 (6441عادلخواه و الزوسكا )

 زنان و خانواده

تأثير سرمايه اجتماعی بر کيفيت زندگی زنان متأهل 
 مهاجر

 زنان افغان مهاجر و چالش بازگشت به وطن

 (8310زاهدي و همكاران )
 (8312سجادپور و جمالی سوسفی )

 اقتصادي

 عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران
 مهاجران بر سطح دستمزد و اشتغال تأثير

 توزيع فضايی مهاجران

 (8318بابائی )جمشيديها و علی
 (8316کريمی موغاري )

 (8312زرقانی و همكاران )

موانع  و شناختیهاي مردمويژگی بيان شان به ( در مطالعه8318بابائی )علی و جمشيديها
 قرار دادن پژوهش جمشيديها مبنا نيز با (8313عنبري ) و جمشيديها پرداختند. مهاجران بازگشت

 و ها ارزش به تعلق از تابعی را مهاجران افغانستانی به کشورشان عدم بازگشت بابائی،علی و

( به 8313اي ديگر، نوغانی  و اخالقی ) مقصد دانستند. در مطالعه و مبدأ جامعه هنجارهاي
( به 8312يگر، اخالقی و همكاران )بررسی مقوله اعتماد در بين نخبگان مهاجر و در پژوهشی د

هاي خارجی نيز بيشتر  مطالعه موضوع احساسات مهاجران افغانستانی پرداختند. در پژوهش
 بررسی شده است. (Monsutti, 2007)و جنسيتی   (Olszewska, 2007)مسائل هويتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Monsutti 
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 ها شده درباره مناسک عزاداری ايرانی های انجام (: پژوهش۲جدول )
های  جنبه
 شده یبررس

 محققان عنوان پژوهش

 تغييرات

 تحوالت فرهنگی در مناسک عزاداري زنانه
 تغييرات اجتماعی مناسک عاشورا

 تحول نقش واعظ و مداح

 (8318نيكخواه و دستوري )
 (8312منتظرالقائم و کشاورز )

 (8311مهري و کاهيرده )

 کارکردها

 اثربخشی حضور در مراسم محرم
 اسک دينیتحليل کارکردي مراسم و من

ورزي اقشار مناسک عزاداري و گفتمان کربال در دين
 فرودست

 مناسک عزاداري و وجدان جمعی در تشيع ايرانی

 (8316فالح )خانی و يكه
 (8318قبادي و عليپور )

 (8312فياض و رحمانی )
 (8312فياض و رحمانی )

 تحليل بنيادي

 شناختی مراسم عاشورامطالعه مردم
 آغاز تا پيش از پيروزي انقالبسوگواري شيعيان از 

 شناختی مراسم و مناسک دينیتحليل جامعه

 (8314زاده ) محمدپور و شاهی
 (8314مظاهري )

 (8312جمشيديها و قبادي )

هاي بسياري  با توجه به اهميت موضوع مناسک عزاداري در جهان تشيع، تاکنون پژوهش
پژوهش خود از دوران آل بويه، که به  ( در8314مظاهري ) درباره اين موضوع انجام شده است.

تفصيل به بررسی  يافتن مناسک عزاداري شيعی است، شروع کرده و به  نظر او دوران رسميت
طور مفصل به بررسی سير تحول اين مناسک تا دوران پيش از انقالب پرداخته است. او به 

كافی دقيق، توصيفی تقريباً هاي ايرانی در دوره پس از انقالب پرداخته و با موش وضعيت هيئت
( نيز 8312يافتن اين جلسات بيان کرده است. فياض و رحمانی ) نظير از مسير شكلکامل و کم
شكل گرفته 8314اند که در نيمه دوم دهه  هايی پرداختهاي به بررسی وضعيت هيئت در مطالعه

اند که گفتمان آن روز گرفتهشوند. آنها نتيجه  شناخته می« سبک جديد»هاي  اند و به عنوان هيئت
هاي دينی مردم و هاي عزاداري در سبک جديد آن، بخش اصلی و کانونی فعاليت کربال و هيئت

( 8312دهد. فياض و رحمانی ) ويژه جوانان فرودست شهري را در فضاهاي شهري شكل می به
اند. در  پرداخته در پژوهشی ديگر به بررسی وجدان جمعی دينی و سازوکار توليد و بازتوليد آن

ترين مناسک دينی است  ترين و اصلی مطالعه آنها بر اساس رويكرد دورکيمی، مناسک محرم مهم
 شود.که وجدان جمعی و آگاهی جمعی شيعيان ايرانی در آن توليد و بازتوليد می

هاي ساکن ايران  ويژه افغانستانی  با وجود اهميت موضوع مناسک دينی در بين شيعيان و به
 ها به طور جدي به اين موضوع توجه نشده است. در اقليت هستند، تاکنون در پژوهش که
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 گیری نظری پژوهش جهت
ها،  ها، سازمان دنبال بررسی مناسبات دين و جامعه، شناخت انديشه  شناسان دين که به جامعه

اجتماعی و بر توجه به تأثيرگذاري دين بر نظام   نهادها، مناسک و شعاير مذهبی هستند، عالوه
ها و عملكردهاي دينی  هاي فردي و اجتماعی، به نقش و کارکردهاي اجتماعی باورداشت کنش

ترين و  (. بدون ترديد مناسک مذهبی يكی از پيچيده8312پردازند )جمشيديها و قبادي،  نيز می
ي آن ها هاي بسيار متفاوتی دارند و برخی جنبه اند و جنبه  هاي رفتار بشري ترين صورت متنوع

بودن و  بودن، عملی  بودن، ابزاري  بر نمايشی  هستند. مناسک دينی عالوه   هنوز ناشناخته
بودن، داراي معناهايی با محتواي روانی و فردي هستند و با وجود همانندي با  اجتماعی 

دهند  هاي ديگر فعاليت بشري، نوع خاص و مستقلی از فعاليت بشري را نشان می  شكل
 (.8316، 8)هميلتون

دهند و  شناسان، دين را به عنوان يک نهاد فرهنگی مورد بررسی قرار می از طرف ديگر مردم
هاي بيرونی آن دين در درون  کنند که جلوه مطالعه خود را با ثبت نظامات و ترکيباتی آغاز می

 (. مالييف معتقد8311، به نقل از رحمانی، 8312يک فرهنگ معين پديد آورده است )مالفييت، 
است وقتی دين را به مثابه امري فرهنگی توصيف کرديم، در واقع آن را نظامی متشكل از 

ايم که افراد جامعه، جهان خود را بر اساس آنها تعريف  ها و باورها در نظر گرفته اهداف، ارزش
هاي خاص تعادل اجتماعی  کنند )همان(. در جهان اجتماعی دين به مثابه امر اجتماعی، شيوه می
ها و نيز  ها و شئون اين منزلت شود که موجب پيدايش نقش نی بر باورهاي دينی را شامل میمبت

هاي  شناسی دين همان ويژگی گردد. همچنين لمبک معتقد است مردم قشربندي اجتماعی می
شناختی به طور عام و  شناسی را در بطن خودش دارد. روش و رويكرد مردم اصلی رشته مردم

اي، مبتنی بر زمينه و  نگارانه، مقايسه گرايانه، فراگير و جامع، مردم خاص، کل شناسی به طور مردم
 بافت، تاريخی، گفتگويی و انتقادي است )همان(.

اين پژوهش با هدف بررسی تغييرات عمده مناسک عزاداري محرم در بين مهاجران 
تأثيرپذيري از  -8ست: تأثير دو رويكرد ا  افغانستانی جامعه ايران انجام شد. اين تغييرات تحت

شيوه ادغام و مقاومت. در ادامه درباره دو اين دو رويكرد توضيح  -6فرهنگ جامعه مبدأ و 
 شود.  داده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hamilton 
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 تأثیرپذیری از فرهنگ جامعه مبدأ  -1
8در بررسی تأثير مهاجرت بر رفتار و وضعيت مهاجران، از فرضيه انطباق

ها  بيشتر از ساير فرضيه 
بر اساس اين فرضيه، در همان حين که مهاجران به تدريج با جامعه مقصد انطباق  استفاده شده است.

(. انطباق 8312شود )محموديان،  کنند، رفتار و وضعيت آنها بيشتر به جامعه مقصد نزديک می پيدا می
فرايندي تعريف شده است که از طريق آن يک فرد يا گروه رفتار خود را براي هماهنگی با محيط 

  .(Theodorson & Theodorson, 1969)کند  هاي ديگر يا جامعه کل تنظيم می يعنی گروه اجتماعی
پذيري يک فرايند يادگيري است که از طريق آن فرد در يک  ، فرهنگ6از ديدگاه جان بِري

پذيري  کند. در واقع، اين فرايند فرهنگ فرهنگی جديد زندگی خود را شروع می-زمينه اجتماعی
آيد. اين فرايند براي تعداد  وجود می ن اوليه که در جامعه قبلی رخ داده بود، به شد از اجتماعی 

بخت،  ، به نقل از برومندزاده و نيک6442دهد ) ها از جمله مهاجران روي می زيادي از گروه
تواند رخ دهد که عبارتند از: انطباق،  پذيري می (. به اعتقاد بري، چهار راهبرد فرهنگ8313

گزينی. در راهبرد انطباق با رعايت فرهنگ اوليه و جامعه ميزبان  ايی و حاشيههمانندي، جد
برو هستيم. در راهبرد همانندي، حذف فرهنگ اوليه و دريافت کامل فرهنگ جديد مطرح  رو
شود و راهبرد  شود. در راهبرد جدايی، حفظ فرهنگ جامعه جديد کنار گذاشته می می

 فی هر دو فرهنگ است )همان(.گزينی نيز بيانگر پذيرش من حاشيه

هاي مهاجر به جامعه ميزبان، همبستگی مستقيمی با ميزان اشتراکات  ميزان احساس تعلق گروه 
. تماس (Putnam & Campbell, 2010)هويت اين مهاجران با هويت ملی جامعه ميزبان دارد 

هاي  ورات و پنداشتهتواند تص هاي متفاوت قومی و فرهنگی می اجتماعی بين مردمانی با پيشينه
هاي تازه و مشترکی را در آنها  جاي آن، هويت اي منفی آنها درباره يكديگر را رفع کند و به  کليشه

کند. اين امر از  ديگر، از اين راه خطوط جداکننده خودي و غيرخودي تغيير می بيان   پديد آورد. به
 (.8312پور،  کاظمیشناسی اجتماعی است ) در روان« نظريه تماس»مفروضات اصلی 

 شیوه ادغام و مقاومت -2
راحتی رخ نداده و همراه با عدم پذيرش و   شيوه ادغام مهاجران افغانستانی در ايران به

يا تمرکز « گتو»صورت  طردشدگی بوده است. انزواي اجتماعی، اسكان جمعيت مهاجران را به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Adaptation 
2 Barry 
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کند )اخالقی و نوغانی،   نقصان می آورد و تعلق ايشان به جامعه ميزبان را دچار اقليتی درمی
هاي اجتماعی متفاوتی است که در  و همكاران هر فرد داراي هويت 8(. به اعتقاد شرمن8313

کند. فرد مهاجر بيرون از  ها برجستگی پيدا میها يک هويت نسبت به ساير هويتبرخی موقعيت
شود آشنا می« ديگر»و ارزشی اش با الگوها و نمودهاي فرهنگی  جغرافياي فرهنگ آبا و اجدادي

و ناگزير با آنها تعامل دارد. اين تعامل در بسياري از حاالت در تناقض با پارادايم فرهنگی و 
، به نقل از سنقري 8111آورد ) هاي هويتی را پديد میهنجاري جامعه مبدأ قرار دارد که آشفتگی

توان همين دوگانگی وان را می(. يكی از عوامل بروز بحران هويت در قشر ج8313و همكاران 
بندي جغرافياي فرهنگی بيرونی و درونی دانست که جوانان را در فرهنگی بر اساس تقسيم

دهد )همان(. در نتيجه احساس تبعيض در  پذيري متضاد قرار میپذيري و فرهنگ وضعيت جامعه
کنند.  ن تالش میهاي فرهنگی جامعه ميزبا گيرد و براي مقاومت در برابر هجوم آنها شكل می

اي دوگانه مواجه هستيم: از يک طرف تغيير روي داده است و از طرف ديگر،  بنابراين با پديده
 هاي مقاومت شكل گرفته و خودش را در اين مناسک نشان داده است. ايده

 روش پژوهش
فنون  هاي اين مطالعه با استفاده ازنگاري استفاده شده است. دادهدر اين پژوهش از روش مردم

و روش   (Silverman, 2005; Berg, 2006) ساختاريافته عميقمشاهده مشارکتی و مصاحبه نيمه
که نگارندگان در طول دهه اول محرم سال  طورياست. به  نگارانه گردآوري شده  مشاهده مردم

ها را در مراسم هيئت مسجد موسی بن جعفر )ع( و هيئت يحيی بن زيد شهيد  ، تمام شب8311
صورت مكتوب آماده کردند. با برداري، گزارشی را به بر عكاسی و فيلم کت کردند و عالوهشر

ها، در دهۀ اول محرم سال  حال بعد از اتمام مراحل نگارش تحقيق براي بررسی مجدد يافتهاين 
بودن ماهيت پژوهش، از روش نمونه ، دوباره به ميدان تحقيق بازگشتند. با توجه به کيفی8311

6نظري -يري هدفمندگ
شونده و تعيين تعداد آنها استفاده شد. براي  براي انتخاب افراد مصاحبه 

هاي فرهنگی و مذهبی  کنندگان تحقيق با شش نفر از افراد آشنا با حوزه شناسايی مشارکت
افغانستانی مصاحبه اکتشافی انجام شد و پس از آن دو هيئت فوق براي مشاهده انتخاب گرديد. 

3نگارانه به سطح اشباع نظري نه در مطالعات کيفی و مردمحجم نمو
هاي تحقيق بستگی پرسش 
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1 Sherman 
2 Purposive-Theoretical Sampling 
3 Theoretical Saturation 
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دهد که محقق به اين نتيجه برسد که در جريان پژوهش،  دارد. اشباع نظري زمانی روي می
  (Strauss, 1967 کنندآمده زياد شده است و مفاهيم جديدي ظهور نمیدستشباهت مفاهيم به

(Glaser & .بودن  تر  منظور دقيق و به   قيق با توجه به بكر بودن فضاي مورد مطالعهدر اين تح
هاي  هاي اکتشافی و مشاهده مشارکتی جهت مصاحبه انجام شد. مصاحبهپژوهش، ابتدا مصاحبه

ها مرتبط بودند، نفر از مهاجرانی انجام شد که به نحوي با هيئت 86ساختاريافتۀ عميق با نيمه
براين، نگارندگان با حضور در همه مراسم  نران، مداح يا مستمع. عالوهيعنی مسئول هيئت، سخ

دو هيئت فوق و ثبت وقايع با عكاسی و فيلمبرداري و مشارکت در امور هيئت مانند سياهی زدن 
و به طور مثال خريد قربانی براي مراسم سعی داشتند مشاهده مشارکتی انجام دهند و گزارش 

ها قرار گرفتند. همچنين با توجه به  مايه مصاحبه ستبنويسند و همين مشاهدات، د
هاي موجود براي مصاحبه با زنان مهاجر، افراد مورد مطالعه از بين مردان مهاجر  محدوديت

 کننده در مراسم محرم انتخاب شدند. شرکت
اي از شهر مشهد به نام گلشهر برپا علت انتخاب دو هيئت مذکور اين بود که آنها در منطقه

دند که يكی از نواحی عمده مسكونی براي مهاجران افغانستانی است )يوسفی و همكاران، ش می
هايی است که مهاجران  ترين هيئت (. هيئت مسجد موسی بن جعفر )ع( يكی از بزرگ8316

کنند و هيئت يحيی بن زيد شهيد نيز هيئتی خانگی در منطقه گلشهر  افغانستانی در آن شرکت می
دليل بكر بودن و مقاومت به تغيير، انتخاب  دليل گستردگی و هيئت دوم به  است. هيئت اول به

 شده است.
نگارانه و کيفی وجود دارد که شامل تحليل هاي مردمهاي متعددي براي تحليل داده روش

(. در پژوهش حاضر از 8311شود )محمدپور، شناختی میتماتيک )موضوعی( تا تحليل نشانه
فاده شده است. تحليل موضوعی عبارت است از تحليل مبتنی بر روش تحليل موضوعی است

اي به دادهاي و بروندادهها و الگويابی درونبندي دادهاستقراي تحليلی که در آن محقق با طبقه
دنبال الگويابی در دادهيابد. اين نوع تحليل در وهله اول به شناسی و درك تحليلی دست میسنخ

دست آمد، بايد حمايت مفهومی يا موضوعی از آن صورت ها به ی از دادههاست. زمانی که الگوي
گيرند )همان(. در اين پژوهش با استفاده از شيوه ها نشئت میها از دادهعبارت ديگر، تم گيرد. به

سازي، بر اساس سؤال اصلی و اهداف تحقيق ها بعد از پيادهمتعارف تحليل موضوعی، مصاحبه
هاي عمده شدند. سپس با واکاوي و مداقه محتوايی و مفهومی آنها، مقوله بندي و مرتب طبقه

گويان مستندسازي گرديد. در نهايت، با توجه به هاي پاسخاستخراج و با ارجاع به ديدگاه
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ترين آنها( ترسيم  ترين تا کوچک شده، الگويی براي بررسی تغييرات )از عمدههاي استخراج مقوله
 سيرهايی بيان گرديد.شد و سپس توضيح و تف

 پژوهش كنندگان مشخصات مشاركت (:1جدول )
 سمت سن )تقريبی( نام و نام خانوادگی رديف

 02 حاج آقاي حسينی 8
 نماز مسجد سلمان پيش

 سخاوت(-)گلشهر

 24 حاج آقاي عرفانيان 6
 سخنران هيئت يحيی بن زيد

 سخاوت( -)گلشهر

 انیخبرنگار و مداح افغانست 04 آقاي شجاعی 3

 04 آقاي رضائيان 0
مداح هيئت مسجد موسی بن جعفر 

 سخاوت( -)گلشهر

 24 آقاي ابراهيمی 2
مسئول هيئت مسجد موسی بن جعفر 

 سخاوت( -)گلشهر

 66 آقاي رضايی 2
مسئول جوانان مسجد موسی بن جعفر 

 سخاوت( -)گلشهر

 24 آقاي راجی 1
هاي  مسئول سابق شوراي هيئت

 مهاجران

 مداح هيئت مسجد زيد شهيد )گلشهر( 04 باسآقاي سيد ع 1

 مداح افغانستانی 02 زادهآقاي حسين 1

 02 آقاي حسينی 84
 نماز مسجد حضرت رسولپيش

 تن()پنج

 مسئول هيئت يحيی بن زيد 22 آقاي هاشمی 88

 خوانان افغانستانیمسئول کانون نوحه 64 آقاي يوسفی 86

 های پژوهش یافته
گامی که فرد مهاجر به فرهنگ جامعه مبدأ پايبند است و در عين حال با از ديدگاه بِري، هن

فرهنگ جامعه مقصد نيز ارتباط دارد و به آن نيز پايبند است، راهبرد يكپارچگی را اتخاذ کرده 
است. در راهبرد يكپارچگی نوعی دوفرهنگی واقعی وجود دارد و وفاداري به هر دو فرهنگ، 

آورد. از طرف ديگر، هنگامی که فرد براي حفظ  وجود می به نوعی همبستگی اجتماعی را 
ها امتناع  شود و در همين زمان از کنش متقابل با ساير فرهنگ اش ارزش قائل میفرهنگ مادري
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دهد که عالقه کند، راهبرد جدايی را در پيش گرفته است. جدايی براي مهاجر زمانی رخ میمی
، به 6441دهند ) راد به فرهنگ سنتی خودشان اهميت میمندي به فرهنگ خودي وجود دارد و اف

(. در بروز تغييرات مناسک عزاداري مهاجران اين دو راهبرد 8313نقل از برومندزاده و نوبخت، 
 88کند. در اين پژوهش، نگارندگان توان يافت که شيوه ادغام آنها را نيز تبيين می خوبی میرا به 

مورد  6مورد از آنها را بر اساس راهبرد يكپارچگی و  1دند که مورد از اين تغييرات را کشف کر
ديگر را بر اساس راهبرد مقاومت توضيح دادند. از آنجايی که اهميت اين تغييرات به لحاظ کيفی 

 پردازيم. بررسی نشده است، بر اساس دو راهبرد مذکور، به بيان و تحليل آنها می

 
 های مقيم شهر مشهد داری ماه محرم افغانستانیتغييرات مناسک عزا (:3نمودار )     
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شود.  هاي پژوهش ارائه شده است که در ادامه درباره آنها توضيح داده می ( يافته8در نمودار )
وضعيت  -وضعيت مراسم قبل از مهاجرت؛ ب -شود: الف ها در سه بخش بيان می اين يافته

 سم( با جامعه ميزبان.نسبت آن )يعنی تغيير مرا -مراسم بعد از مهاجرت؛ و ج

 . تغییرات بر مبنای راهبرد یکپارچگی1

 . تغییر در سبک برگزاری هیئت1. 1
در اين پژوهش منظور از سبک برگزاري عزاداري، مفاهيمی مانند رفتار و کنش عزاداري 

 مستمعان، مسئوالن و متوليان هيئت است.

 های دیگر در مراسم شب هفتم محرم .  دعوت از هیئت1. 1. 1

در بين مردمان شيعه افغانستان، شب هفت محرم به برادر وضعيت قبل از مهاجرت:  -الف
امام حسين )ع(، حضرت عباس بن علی مشهور به حضرت ابوالفضل )ع( اختصاص دارد. اين 

معروف است. عَلم در خانه فرد بزرگی که عموماً سيد و پير غالم است، در « کِشی عَلم»مراسم به 
هاي قديمی عَلم  شود. در اين روز پارچه در مراسمی مخصوص آماده می روز اول محرم و

روند  شود. در عصر روز ششم عزاداران به خانه کسی می تعويض و براي مراسم محرم آماده می
آورند. يكی از مراسم  می که عَلم در منزل اوست و طی مراسمی عَلم را به سمت حسينيه يا تكيه

که حتی اگر دو هيئت با هم رقابت داشته  طوريديگر است؛ به  هاي اين شب، دعوت از هيئت
 کنند. داشتند، باز هم در شب هفتم يكديگر را به مراسم خود دعوت و پذيرايی می

 شوندگان )آقاي حسينی( گفت: يكی از مصاحبه
و اين جالبه که حتی دو تا مسجدي که با هم رقابت سالم مذهبی دارند، در نحوۀ اجراي » 

کشی يک نوع حُسن نيتشون اي دارن، اما در برنامۀ علم ها حتی اختالفات کوچک سليقه هبرنام
 «.جوري دارن رو ميخوان به هم ثابت کنن و يک تعامل اين

هاي بزرگ مهاجران افغانستانی  اين مراسم که در بين هيئتوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب
هاي اخير با اينكه مهاجران همه تالش شد. در سال  شهرت دارد، تا چند سال پيش برگزار می

اند، تحت تأثير مسائل اقتصادي به عنوان يكی از  خود را براي حفظ اين سنت ديرينه انجام داده
مذهبی، اين مراسم به تدريج به فراموشی سپرده   ترين عوامل تأثيرگذار بر روند تغيير مراسم مهم

 شود. شد و کمتر برگزار می
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داد، پذيرايی از  يكی از کارهايی که هيئت ميزبان انجام میميزبان:  نسبت آن با جامعه -ج
گذاشت. با  مستمعان هيئت مدعو بود. اين پذيرايی بار مالی سنگينی را بر دوش هيئت ميزبان می

توجه به اينكه شرايط اقتصادي مهاجران بعد از مهاجرت آنها به ايران مساعد نبوده و وضعيت 
ها داشته است، عامل اقتصادي تأثير بسياري بر نامطلوبی را در اين سالاقتصادي ايران نيز رشد 

هاي  رسد افزايش تعداد هيئت نظر میتغيير اين مقوله گذاشته است. البته با توجه به مشاهدات به 
 هاي اين تغيير در مراسم است. ها يكی ديگر از علتخانگی در طی اين سال

 آغاز جلسه.  خواندن زیارت عاشورا در 2. 1. 1
يكی از مواردي که قبل از مهاجرت در مراسم مهاجران وضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

که مجالس در  طوريافغانستانی نبوده يا بسيار محدود بوده است، تالوت زيارت عاشوراست. به 
تر شروع  هاي کوتاه توسط روحانيون جوان افغانستان معموالً با مدح و ثناي اهل بيت يا خطابه

خوانی اهل بيت  شد. منقبت خوانده می« چاووشی»اصطالح  شد. در آغاز برخی جلسات نيز به می
ندرت مراسم با دعاهايی مانند يكی ديگر از مناسک در آغاز جلسات بوده است. در واقع به 

 شد. دعاي توسل و زيارت عاشورا شروع می
ما زيارت عاشورا رو در »ت: شوندگان )آقاي راجی( درباره اين موضوع گف يكی از مصاحبه

 «.افغانستان نداشتيم
ها  بعد از ورود مهاجران افغانستانی به ايران، در بيشتر هيئتوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

در آغاز جلسات، مراسم دعاخوانی برگزار شد. اين گروه از مهاجران بعد از مدت کوتاهی 
ساس شرايط آن زمان که جلسات دعا تصميم گرفتند جلسات مذهبی خود را برگزار کنند. بر ا

در ايران زياد بوده است، مهاجران نيز با همان تعداد محدود اعضاي خانواده خود جلساتی را 
ها به اسم جلسه دعاي توسل شكل  که بعضی از جلسات و هيئت طوريدادند. به  تشكيل می

ه محرم را با دعاخوانی گرفتند. شرايط جديد باعث شد که آنها به تدريج مراسم خود در ما می
 شود. ها زيارت عاشورا خوانده می رو امروزه در بيشتر هيئت برگزار کنند؛ از اين

ها، داليل عدم تالوت زيارت  بر اساس مشاهدات و مصاحبهنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
هاي  عاشورا در آغاز جلسات در کشور افغانستان، مضمون زيارت عاشورا و همزيستی افغانستانی

هايی در زيارت عاشورا وجود دارد و سنی شيعه و سنی در افغانستان است. از آنجايی که لعن
مذهبان به بيان آنها تمايل ندارند، هنگامی که اهل سنت در مراسم عزاداري شيعيان شرکت  
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شد. با توجه به نظريه پتنام و کمبل  کردند، معموالً زيارت عاشورا در مراسم  تالوت نمی می
( تماس اجتماعی باعث شده است که اين دو گروه مذهبی در ايام برگزاري مراسم 6484)

مذهبی دچار تزاحم نشوند، اما امروزه در بيشتر مجالس مهاجران افغانستانی زيارت عاشورا 
رنگ شده است و شود؛ زيرا در ايران ديگر آن همزيستی از بين رفته يا بسيار کم خوانده می

 شود. تر برگزار می ان شيعه است و مناسک شيعی راحتمذهب رسمی در اير

 خوانی شدن منقبت رنگ . کم3. 1. 1
خوانی معموالً به زبان شعر و گاهی در قالب قصه و به منقبتوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

طلبد؛ بلكه ميادين  و مشخصی را نمی  خوانی زمان و مكان ويژهشود. منقبت  زبان نثر بيان می
باغ که محل عبور مردم از ها، مدارس و گوشه ساجد، مزارها، بازار، سر کوچهعمومی، م

خوانی معموالً شود. در افغانستان منقبت  آنهاست، محل حضور مداحان و هنرنمايی آنها تلقی می
ها بود. در  شد و پاي ثابت بسياري از جلسات افغانستانی در آغاز مجالس ماه محرم برگزار می

خوانند؛ به اين صورت که ابتدا منقبت خوانان به ترتيب خاص منقبت میبتاين مراسم منق
 خوانند. خوانان نوآموز و در انتها استادان اين حوزه منقبت می

 زاده( درباره اين موضوع گفت: شوندگان )آقاي حسين يكی از مصاحبه
ر افغانستان بيشتر اينجا بيشتر رونق پيدا کرده که مراسم با زيارت عاشورا شروع بشه، ولی د» 

 «.رنگ شده و بيشتر مجالس خاصی هست خوانی بود و اينجا کم با منقبت
خوانی در طی ساليان گذشته در ايران در بين  سنت منقبتوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

رنگ شده است. بر اساس مشاهدات در اغلب مجالس عزاداري  مهاجران افغانستانی بسيار کم
ترها عالقه  شود و جوان خوانی برگزار نمی ماه محرم، مراسم منقبت مهاجران افغانستانی در

ها به دهند. فقط در بعضی از مجالس خانگی و در يكی از هيئت کمتري به اين سبک نشان می
شود. با توجه به  نام هيئت مسجد زيد شهيد اين مراسم پيش از شروع مراسم اصلی برگزار می

تر شده است؛ به اين صورت که  رنگخوانی کم مراسم منقبت ها، استقبال ازمشاهدات و مصاحبه
زنی معموالً جمعيت در شروع جلسات افراد کمتري در مجلس حضور دارند و هنگام سينه

هاي يابد. گفتنی است در يک يا دو سال اخير به داليلی همچون بازگشت به سنت افزايش می
انستانی به دنبال آموزش و ترويج سنت اي از مهاجران افغ گذشته و اصيل افغانستانی، عده

 خوانی هستند. منقبت
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رسد نبود دسترسی به استاد يكی از عوامل کم نظر میبه نسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
خوانی، فراگيري درست اين ترين رکن منقبت خوانی است؛ زيرا مهم شدن مراسم منقبترنگ

افغانستانی در ايران و کهولت سن استادان يا سبک از عزاداري است. طی ساليان حضور مهاجران 
رنگ يا قطع ها کم فوت برخی از آنان، ارتباط نسل جوان با اين سبک سنتی عزاداري افغانستانی

کشد و  خوانی گاهی تا يک ساعت طول میشده است. همچنين با توجه به اينكه مراسم منقبت
زياد و وقت آزاد مسـتمعـان است.  شود، نيازمند حوصـله  تر شدن مجالس می باعث طوالنی

شدن سبک زندگی و تغييرات فرهنگی داخل کشور ميزبان، به کاهش حوصله و وقت مدرن 
 رنگ شده است. خوانی کم ها انجاميده و در نتيجه، استقبال از مراسم منقبتانسان

 . تغییر در پذیرایی از عزاداران2. 1
 .  تغییر در نوع نذری1. 2. 1

مردم افغانستان اعتقاد دارند بايد بهترين غذا براي مراسم قبل از مهاجرت: وضعيت  -الف
ها را در راه خدا اهدا کردند. قبل از  بيت بهترين بيت استفاده شود؛ زيرا اهلعزاداري اهل 

شـد که يكی  مهاجرت، چند غذاي اصلی در بين مهاجران و در ايام مهم محرم طبخ و توزيع مـی
است. قابلی از برنج، گوشت گوسفند، « قابلی»ترين آنها غذايی به اسم  مهم ترين و از مـعروف

ها از مهاجران افغانستانی ساکن  شود. بر اساس شنيده زردك، کشمش، خالل بادام و پسته تهيه می
صورت است که بعد از طبخ گوشت در ظرفی جدا، برنج را با آب مشهد، طرز تهيه قابلی به اين 

کنند. قابلی با  طبخ و از خالل بادام، پسته و کشمش براي تزيين آن استفاده می مانده،گوشت باقی
 شود و غذايی بسيار لذيذ است که مردم افغانستان به آن عالقه دارند.  گوشت فراوان توليد می

 شوندگان )آقاي شجاعی( درباره اين موضوع گفت:  يكی از مصاحبه
ترين غذا رو  ن غذا رو خوردم. هميشه باکيفيتمن توي روضه اباعبدهلل )ع( هميشه بهتري»

 «.کردند يا مثالً آبگوشت خوردم که حاال اونجا مثالً قابلی درست می
هاي بزرگ  هاي قبل در بين هيئتطبخ غذاي قابلی در سالوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

ري داده عنوان نذهاي خانگی به  مهاجران رواج داشته است، اما امـروزه در بـعضی از هيئت
شود. مردم افغانستان اين غذا را بسيار دوست دارند و اعتقاد دارند که براي پذيرايی از عزاداران  می

شود. بر اساس  امام حسين )ع( بايد بهترين غذاها را استفاده کرد، ولی امروزه کمتر اين غذا طبخ می
، انواع غذاهاي خورشيدي 8311و  8311هاي  مشاهدات در چند هيئت، در مراسم محرم سال

 جديد و ايرانی از جمله چلو قيمه، چلو مرغ و شله مشهدي طبخ شده است.
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با توجه به اينكه در افغانستان قيمت گوشت گوسفند ارزان نسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
توانستند به تعداد زيادي از عزاداران غذا دهند.  کردن هر گوسفند میبوده است، با قربانی 

دليل دسترسی آسان به گوشت گوسفند و لذيذ بودن آن، قابلی بسيار زياد طبخ  همچنين به 
ها، ميزان طبخ  دليل وارد شدن فشار اقتصادي زياد بر افغانستانی  هاي اخير بهشد، اما در سال می

درصد از  24، بيش از 83108اين غذا بسيار کاهش يافته است. بر اساس طرح آمايش سال 
ساکن ايران، کارگر ساده هستند و به دليل گرانی مواد مورد نياز براي تهيه  مهاجران افغانستانی

 قابلی، طبخ اين غذا بسيار کاهش يافته است.  

 . تغییر در مقدار نذری2. 2. 1
ها، در  شده با افراد مطلع از هيئت هاي انجام بر اساس مصاحبهوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

شد. معموالً در تكيه  قربانی می  داد زيادي گاو و گوسفند در مراسمافغانستان در ايام ماه محرم تع
گرديد، براي پذيرايی از مهمانان نذرهاي بزرگ انجام  مرکزي که مراسم اصلی در آن برگزار می

ويژه در روز عاشورا )روز دهم محرم( و شب هفتم  شد. با توجه به حضور گسترده مردم به  می
ها گوسفند و  که در بعضی از مواقع دهطوري کردند؛ به  انی اهدا میمحرم، بسياري از افراد قرب
 شد.  گاو به پاي عَلم قربانی می

 شوندگان )آقاي هاشمی( درباره اين موضوع گفت:  يكی از مصاحبه
 «.گذاشتيم کشتيم و بيست تا ديگ برنج بار می در روز عاشوار سه تا چهار تا گاو می»
هاجرانی که معموالً در افغانستان دامدار بودند و وضعيت موضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

کردند. بعد از ورود به ايران،  خوبی داشتند، تعداد زيادي گاو و گوسفند نذر می نسبتاًاقتصادي 
هاي  ترين دستهها کمتر از گذشته شد. بر اساس مشاهدات، در يكی از بزرگ تعداد قربانی

و قربانی شد و در مجلس خانگی ديگر نيز فقط يک مهاجران، در شب هفتم محرم فقط يک گا
 گوسفند براي کل دهه اول محرم اهدا گرديد.

تمرکز حسينيه يا تكيه در افغانستان باعث شده بود که اهالی يک نسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
ر آنها ها و مقدا روستا يا منطقه با کمک هم مجلس برگزار کنند و حضور افراد به افزايش تعداد نذري

دليل  کرد، اما در ايران با توجه به جدايی در بين مهاجران افغانستانی اين اتفاق رخ نداد و به  کمک می
 ها کاسته شد. وجود فشار مسائل اقتصادي که قبالً بيان گرديد، از تعداد و ميزان نذري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  روز در اين زمينه دشوار است متأسفانه دسترسی به داده هاي به 8
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 . تغییر در مدل عزاداری 3. 1

 تغییر در استفاده از زنجیر تیغی  1. 3. 1
در افغانستان متناسب با فرهنگ موجود در آنجا نوعی از وضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

هايی که در روز عاشورا بر نوه پيامبر  عزاداري رواج دارد که فرد براي ابراز همدردي با مصيبت
زند. يكی از اين موارد استفاده از اسالم )ص( و خاندانش وارد شد، به بدن خود آسيب می

که به آنها تيغ وصل شده است و فرد پس از اينكه اين زنجيرها را بر پشت زنجيرهايی است 
 شود. می زند، دچار آسيبخودش می

 شوندگان )سيد عباس( درباره اين موضوع گفت:  يكی از مصاحبه
زنن کماکان زنن. اينجا هم میدر شب هفتم محرم در افغانستان، بيشتر مردم زنجير تيغی می»

 «. نی بود، ولی االن علنی نيستهاي قبل علکه سال
اين نوع شيوه عزاداري يعنی استفاده از زنجير تيغی همراه  وضعيت بعد از مهاجرت: -ب

ها از آن  صورت علنی در بعضی از هيئت هاي قبل بهمهاجران به ايران نيز آورده شد و تا سال
ن نوع عزاداري رواج دارد؛ صورت غيرعلنی و در سطح محدود ايشد. البته امروزه به  استفاده می

شود که  اصطالح زيرزمينی مراسمی برگزار میکه در بعضی از مجالس خانگی و به طوري  به
 کنند. عزاداران از اين ابزار براي عزاداري استفاده می

هايی که در کشور ايران  دليل ممنوعيتهاي اخير به  در سالنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
مراجع تقليد ايجاد شد، اين نوع از عزاداري تقريباً به حاشيه رانده شده و حالتی بر اساس فتواي 

گفته بعضی از زيرزمينی و محدود به خود گرفته است. از طرف ديگر، بايد توجه داشت که به 
مهاجران افغانستانی اين تغيير در نوع عزاداري، خودخواسته بوده است و منطق آن رشد 

جمعی است که امكان تصويربرداري از اين گونه مراسم و پخش اطروزافزون وسايل ارتب
 گسترده آن را فراهم کرده است.

 . تغییر در سبک مداحی4. 1
 . تغییر در سبک و لهجه1. 4. 1

خواند،  که مدح اهل بيت را می در افغانستان به کسیوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف
نامند.  خوان میخواند، نوحه زنی میمنظور سينه گويند و فردي که شعري را به خوان میمنقبت

شود و عموم مداحان  نوحه دو نوع است: نوحۀ لَم و نوحۀ تيز. نوحه لَم با ريتم آرام خوانده می
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شود، مهارتی است که هر مداحی توانايی  در آن مهارت دارند، اما نوحه تيز که سريع خوانده می
کنند.  گر اجرا کند، مخاطبان زيادي از آن استقبال نمیيافتن در اجراي آن را ندارد و ا  مهارت

صورت شنيداري و سينه به سينه انتقال يافته و تاکنون روشی مدرن و خوانی به سبک سنتی نوحه
کالسيک براي آموزش آن فراهم نشده است. ريتم و آهنگ موسيقی اين سبک، نزديک و شبيه 

 به موسيقی هندي و پاکستانی است.
 شوندگان )آقاي يوسفی( درباره اين موضوع گفت: حبهيكی از مصا

هايی که  خوانيم، اصالً افغانستانی اصل نيست؛ يعنی سبک هايی که ما می االن سبک» 
 «.خوانيم، طوري است که کافيه لهجه رو برگردانيم می
ها  با ورود مهاجران افغانستان به ايران و آشنايی آنها با سبکوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

رنگ شد، ولی  هاي مهاجران کم خوانی در بين هيئت و نواهاي ايرانی، به تدريج اين سبک نوحه
خوانی تشكيل هاي نوحه هاي بسيار زيادي در قالب کانون که جمع طوريکامالً از بين نرفت؛ به 

خوانی افغانستان است. حتی نوجوانان بههاي سنتی نوحه اند که هدف آنها آموزش سبک شده
 کنند. مستمر در اين جلسات شرکت می طور

هاي مهاجر و خوانباال رفتن سن يا فوت نسل اول نوحهنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
هاي جوان، تغيير لهجه نسل دوم و سوم مهاجران که غالباً آشنايی بسيار  خوان نشدن نوحه تربيت 

اند. به  خوانی شده نق مراسم نوحهاند که باعث کاهش رو کمی با لهجه افغانستانی دارند، عواملی
ترها به مداحانی که مهارت خواندن به زبان  که بعضی از مداحان قديمی و حتی جوان طوري 

خواهند يا ايرانی بخوانند يا با لهجه درست  کنند و از آنها می افغانستانی ندارند، اعتراض می
تانی به شيوه کالسيک انجام نشده و خوانی افغانسافغانستانی. از طرف ديگر تاکنون آموزش نوحه

 صورت سينه به سينه بوده است.هر چه به نسل جوان منتقل شده، به

 جمعیت به لحاظ کیفی و کمی .  تغییر5. 1

 . تغییر در حضور اهل سنت در مراسم محرم1. 5. 1
درصد از مردم افغانستان شيعه  62با توجه به اينكه حدود وضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

آميزي بين مردم شيعه و سنی در افغانستان به وجود ( همزيستی مسالمت8318ستند )عبدلی، ه
 هاي تروريستی در افغانستان است(؛ بهآمده است )البته اين نگاه مستثنا از نگاه سياسی و گروه

شوندگان، اهل سنت در مراسم عزاداري محرم حضور فراوانی دارند؛  که طبق گفته مصاحبه طوري
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هاي )روحانيون( اهل سنت نيز در مراسم  بر حضور عوام، بعضی از مولوي که عالوه جايی تا
 گيرند. دهند و حتی حاجت می کنند. گاهی مشاهده شده است که آنها نذري می عزاداري شرکت می
 شوندگان )آقاي شجاعی( درباره اين موضوع گفت: يكی از مصاحبه

تيم. من يادم مياد در افغانستان تو همون هيئتی که پدرم بهما در افغانستان شيعه و سنّی نداش» 
خوان اون هيئت بود، کنار ما يک آبادي اهل سنّت بود که اينها اصطالح اونجا مداح و روضه

 «.کردند عزاداري می
هايی که به مشهد مهاجرت کردند، شيعه  اکثر افغانستانیوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

اند آن همزيستی کشور  اند، نتوانسته و به مشهد مهاجرت کرده  بوده هستند. افراد کمی که سنی
که امروزه تقريباً در هيچ مجلسی حضور اهل سنت در کنار شيعيان  طوريمبدأ را ايجاد کنند. به

سياسی است؛ زيرا نهادهاي شود. هر چند بعضی از جلسات، بيشتر جلسات شبه مشاهده نمی
صورت مشترك بين شيعه و  کنند. اين جلسات به را برگزار میدولتی آن جلسات دولتی و شبه

 شود. تشكيل می  سنی
مذهب رسمی کشور ايران شيعه است. پس از مهاجرت نسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج

ها  قريهها و هم موجود در کشور ميزبان، بيشتر خانواده ها به ايران با توجه به وضعيت افغانستانی
يگر در کشور ميزبان در کنار هم نيستند. به همين دليل اين همزيستی به هم از هم جدا شدند و د

 توان ديد. هاي متولدشده در ايران را با اهل سنت می وضوح عدم تفاهم نسلخورده است و به

 ای مجالس عزاداری . برگزاری طایفه2. 5 .1
اي  ورت طايفهص بيشتر مجالس عزاداري در افغانستان بهوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

شود؛ به اين صورت که معموالً بزرگان يک طايفه، مسئوالن اصلی مراسم مذهبی  برگزار می
دهند در مراسم مربوط به طايفه خود شرکت کنند. قبل از  هستند و اعضاي هر طايفه ترجيح می

 هد.مهاجرت هر فرد تقريباً مجبور بوده است حضور در مراسم طايفه خود را در اولويت قرار د
 شوندگان )حاج آقاي عرفانيان( درباره اين موضوع گفت: يكی از مصاحبه

در مراسم افغانستان يک هيئت مؤسس است و اقوامش ناگزير به همان حسينيه خاص »
 «.رفتند می

اي مجالس عزاداري، رسمی است که حتی با  برگزاري طايفهوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب
هايی از آن در مجالس مهاجران بر جاي مانده است؛ به عبارت  رگه ها به ايران، وجود مهاجرت افغان
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ديگر، هنوز مشخص است که برگزاري فالن جلسه به کدام طايفه و منطقه تعلق دارد. فقط هيئت 
مسجد موسی بن جعفر )ع( تقريباً از اين موضوع فاصله گرفته است. بايد توجه داشت که افزايش 

است؛ زيرا اين طوايف پس از   ردن اعضاي يک طايفه خاص بودهآو هاي خانگی براي گردهم هيئت
 هاي افغانستانی است. اند و اين امر در راستاي تداوم سنت مهاجرت به ايران پراکنده شده

هاي دوم و سوم مهاجران افغانستانی در  بعد از اينكه نسلنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
هاي پدران خود باشند، اما زندگی در  رو سنتالهايران متولد و بزرگ شدند، سعی کردند دنب

تر نسبت به جامعه مبدأ و رشد کلی فرهنگ جوامع و احساس نياز به همبستگی  فضايی مدرن
 باعث شده است که بيشتر به برگزاري مجالس واحد و يكپارچه تمايل داشته باشند.

 هاي خانگی ها و افزايش هيئت شدن هيئت. کوچک3. 2. 8
ها، معموالً در افغانستان يک تكيه يا  قبل از مهاجرات افغانت قبل از مهاجرت: وضعي -الف

شد. البته   ها برگزار می حسينيه در هر منطقه وجود داشت و مجالس عزاداري بيشتر در اين مكان
شد، اما در  ها عليه شيعيان بودند، مجالس خانگی نيز برگزار می در دوران خفقان که حكومت

رنگ بوده است. حُسن برگزاري  ي و معمول، برگزاري اين مجالس بسيار کمهاي عادحالت
 مجالس در يک مكان خاص، تعظيم شعاير يا همان باعظمت برگزار شدن اين مراسم بوده است.

 آقاي رضايی )يكی از مسئوالن هيئت مسجد موسی بن جعفر( درباره اين موضوع گفت: 
همه با هم فاميل شدند و مجالس خانگی االن رنگ و گذره. دوباره سال می 04يا  34بيش از »

 «.بوي بهتري داره
صورت   مهاجران افغانستانی به  در ايران ابتدا بيشتر مراسموضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

هايی را با کمک احزاب سياسی شد و بعد از اينكه مهاجران توانستند مكان خانگی برگزار می
تأسيس برگزار هاي تازه هاي ويژه مانند مساجد و حسينيه در مكان  افغانستان تهيه کنند، اين مراسم

هاي بعد با توجه به دور شدن مهاجران افغانستانی از سياست، حضور در اين  شد. اما در سال
که امروز  طوريهاي خانگی رو آوردند؛ به  تر شد و مهاجران به تشكيل هيئت رنگجلسات کم

 مناطقی مانند گلشهر وجود دارد. بالغ بر چند صد هيئت خانگی در
هاي خانگی بسياري در مناطق داراي جمعيت زياد  هيئتنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج

آوري اعضاي يک فاميل به دور ها معموالً با هدف گرد مهاجران افغانستانی وجود دارد. اين هيئت
ها زندگی در در طی سالهايی که در ابتدا جمعيت کمی داشتند،  اند. خانواده هم تشكيل شده

کنندگان تحقيق،  هاي مشارکت ايران با زاد و ولد و ازدواج گسترش يافتند. البته بر اساس صحبت
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هاي بزرگ )که در آغاز حضور مهاجران دليل ديگر، اختالفاتی است که در مساجد و حسينيه
اين مورد يكی  اند( در زمينه مسائل مختلف هيئت به وجود آمده است. بسيار پرجمعيت بوده

 هاي خانگی است. ديگر از عوامل گسترش اين هيئت

 . تغییر در نوع پوشش عزاداران6. 1
 نشدن  شدن یا برهنه . تغییر در تصمیم به برهنه1. 6. 1

زنی براي در افغانستان معمول بوده است که هنگام سينهوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف
زدند. از آنجايی که در بين  ردند و سپس سينه يا زنجير میآو عزاداري، لباس باالتنه خود را درمی

زدن لباس زدن به خود است، اگر هنگام سينه شيعيان يک اصل مهم در هنگام عزاداري، آسيب 
شوندگان تقريباً در هاي بيشتر مصاحبه شود. بر اساس گفته درآورده شود، اين عمل بهتر انجام می

 دادند. زنی را انجام میصورت عريان مراسم سينهن، مردان به عزاداري در افغانستا  همه مراسم
 شوندگان )آقاي راجی( درباره اين موضوع گفت: يكی از مصاحبه

 «.اونجا رسم بود که لباس را از تن درمياوردن» 

در آغاز ورود مهاجران افغانستانی به ايران اين رسم همچنان وضعيت بعد از مهاجرت:  -ب
زدند، اما مدتی بعد از حضور  صورت برهنه سينه میدر مراسم عزاداري به  وجود داشت و مردان

رنگ شد. بر اساس مشاهدات نيز در کمتر هيئتی مهاجران در ايران، اين رسم به تدريج کم
دادند که با همـان لـباس بر تن  آوردند. آنها ترجيح می عزاداران لباس خود را از تن درمی

 کردند. زنی بر تن میهايی نازك براي سينهشرتت تیعـزاداري کنند يا در نهاي
اين رسم در ايران به داليلی از جمله اختالط زن و مرد و نسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج

امكان تصويربرداري از بدن عريان مردان و سوءاستفاده از آن مگر در مجالس خصوصی، تقريباً 
وديت فضا و نيز نوع معماري اخير، فضاي در نظر شود. در ايران با توجه به محد ديگر اجرا نمی

شود که  شده براي زنان نزديک و گاهی مشرف به مجلس مردانه است و اين امر باعث می گرفته 
 رنگ شود. شدن هنگام عزاداري بسيار کم رسم برهنه 

 . تغییر در مدل لباس2. 6. 1
ايی وجود داشت، ه در بعضی از مجالس که محدوديتوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

شد. اين تنوع لباس در مناطق  مدل خاصی از لباس براي عزاداري در افغانستان استفاده می
مختلف افغانستان متفاوت بوده است. يكی از انواع فراگير، لباسی بود که جلوي سينه فرد و 
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ان شد. لباسی که همان حالت عزاداري را نش زنی و زنجيرزنی بريده میپشت آن براي سينه
 هايی که به خانواده اهل بيت رسيده، سينه زنجيرزن سوراخ شده است. دهد که به نيت آسيب می

 شوندگان )سيد عباس( درباره اين موضوع گفت: يكی از مصاحبه
مثالً پيراهن سياهی که تن ما بود، اين قسمتش )منظور جلوي سينه است( و جايی که براي » 

 «.زنجير بود، بريده شده بود
مرور جاي خود را به لباس   : اين مدل لباس نيز در ايران بهعيت بعد از مهاجرتوض -ب

هاي مهاجران که سبک متفاوتی داشت  مشكی ساده داد. در اين بين، نوع لباس در يكی از هيئت
شرت مشكی کنندگان آن جوان بودند، نظر نگارندگان را جلب کرد. اين لباس، تی و بيشتر شرکت

شوندگان مشخص  م هيئت نيز روي آن حک شده بود. با پرسش از مصاحبهيكدستی بود که آر
 ها نيز وجود دارد. شد که اين نوع پوشش در بعضی ديگر از هيئت

هاي  هاي مهاجران افغانستانی با تأثيرپذيري از هيئت هيئتنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
ان )ايران( فرصتی را در اختيار پوشند. جامعه ميزب ايرانی امروزه بيشتر لباس مشكی ساده می

مهاجران گذاشته است که بتوانند مناسک عزاداري خود را برگزار کنند. در اين تحقيق در بازديد 
صورت يكدست  هاي مختلف افغانستانی، هيئتی مشاهده شد که در آن عزاداران به از هيئت

رسد  شده بود. به نظر میبودند که آرم هيئت روي آن چاپ   را به تن کرده  هاي مشكی شرت تی
اين گروه از جوانان با ايجاد تمايز در هيئت خود، هويتی مخصوص به خودشان را ايجاد 

هاي افغانستانی  که بعد از ورود به جلساتشان تفاوت آنها حتی با ساير هيئتطوري  اند؛ به کرده
 محسوس است.

 . تغییر در حضور سیاست در مراسم7. 1
در بين مردم افغانستان، سياست بسيار پررونق بوده است. هاجرت: وضعيت قبل از م -الف

تقريباً همه احزاب سياسی شيعه در افغانستان داراي هيئت بودند و از اين بستر دينی براي نيل به 
هاي  هايی زير نظر حزب کردند. اين موضوع باعث تشكيل هيئت اهداف سياسی خود استفاده می

اي خاص، منش سياسی و فكري آن حزب را  رد با حضور در جلسهشد؛ تا جايی که ف  سياسی می
 کرد. نيز تأييد می

 شوندگان )آقاي عرفانيان( درباره اين موضوع گفت:  يكی از مصاحبه
 «.ما يک زمانی در افغانستان در بخش سياسی خيلی فعال و گرفتار بوديم»
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هاي  ه ايران )موج سالدر آغاز ورود مهاجران افغانستانی بوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب
هاي بزرگ به احزاب مختلف افغانستانی متعلق بودند و از  خورشيدي(، هيئت 8321و  8321

شدند؛ يعنی هيئت با حمايت مالی يک حزب خاص به وجود  طرف اين احزاب حمايت می
ها پس از حضور مهاجران ادامه داشت، اما در طول زمان کامالً  آمد. اين وضعيت تا مدت می
 ها کنار رفت.  يير کرد و فضاي حاکم سياست از هيئتتغ

هاي داخلی در بين احزاب شيعه با توجه به خاطره بد جنگنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
صورت کلی گرايش به سياست در بين مهاجران افغانستانی رو به افول رفته  در افغانستان، به 

هاي  شوندگان، اغلب مهاجران به گرايش صاحبهکه امروزه به اعتقاد بعضی از م طوري است؛ به
سياسی و ورود اين موضوعات به جلسات عزاداري تمايل ندارند. اين موضوع با مشاهده چند 

 هيئت بزرگ و چند هيئت خانگی مهاجران مطابقت دارد.

 . تغییر در معنویت حاکم بر جلسات8. 1
ت زياد به امام حسين )ع( در بين مردم افغانستان محبوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

که در بعضی از جلسات برخی  طوري شد؛ به باعث ابراز احساسات شديد در هنگام عزاداري می
شدند. حضور گسترده در جلسات مذهبی و نذر و نياز  رفتند و بيهوش می از عزاداران از حال می

ور به صورتی بود که اگر دهنده اعتقاد راسخ آنها به اهل بيت بود. اين احساس پرش فراوان نشان
شد، به غيرت آنها  در حضور بعضی از سادات، روضه حضرت زينب )س( خوانده می

 شدند. خورد و بسيار ناراحت می برمی
 شوندگان )آقاي حسينی( درباره اين موضوع گفت:  يكی از مصاحبه

  «.دونمخلوص مردم بيشتر بود. به هر دليلی که من علت اونو نمی»
امروزه سوز و گداز مجالس نسبت به قبل کمتر شده است؛ د از مهاجرت: وضعيت بع -ب

دهند و بر اساس گفته  امروزي را جوانان تشكيل می  کنندگان در مراسم زيرا بيشتر شرکت
دادن به روضه  شوندگان، حوصله جوانان کمتر شده است و به نشستن پاي منبر و گوش مصاحبه

خوانی بعد از منبر،  د که هنگام برگزاري مراسم روضهتمايل ندارند. در مجالس مشاهده ش
زنی که با شور بيشتري همراه است و کمتر معموالً تعداد افراد کم است. اما براي مناسک سينه

 شود. حالت سوز و گداز دارد، تعداد حضار در مجلس بيشتر می
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ير گذاشته و آن را ها تأث مدرنيته نه تنها بر زندگی انساننسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
شدن دين  که از عرفی صورتی  مكانيكی کرده، بلكه زندگی معنوي آنها را نيز دربرگرفته است. به 

تأثير فرهنگ ها هستند، تحت  شود. جوانان افغانستانی که پيشگام بيشتر هيئت سخن گفته می
 اند. هناشی از مدرنيته از معنويتی که در قديم متداول بوده است، فاصله گرفت

 . تغییر در نوع نگاه به مخاطب9. 1
تر در رأس امور بودند  طور معمول افراد مسن در گذشته بهوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

که کل هيئت بر اساس دستورات آنها رهبري طوري تري در هيئت داشتند؛ به  و حضور فعال
ترها  اند. در واقع در افغانستان بزرگ کننده در هيئت نيز افراد مسن بودهشد. بيشتر افراد شرکت می

ها نيز راه يافته و به همين  گفتند. اين نگاه به هيئت  بسيار مورد احترام بودند و آنها حرف آخر را می
 رنگ بوده است.هاي افغانستان بسيار کم دليل فعاليت جوانان و نوجوانان در هيئت

 آقاي رضايی درباره اين موضوع گفت:
کردن، همون مدل رفتار  طور که آبا و اجدادشون رفتار میمناطق همون  اونجا در اون» 

 «.کردن می
هاي بزرگ  حضور فراوان جوانان و نوجوانان در هيئتوضعيت بعد از مهاجرت:  -ب

هاي حضور مهاجران افغانستانی در ايران شود، اما در طی سال وضوح مشاهده می  مهاجران به
که   طوري ر )نسل دوم و سوم( بيشتر و مؤثرتر شده است؛ بهت بينيم که حضور قشر جوان می

ها نيز جوانان نسل سوم هستند. در واقع  هاي مداحی و هيئت امروزه حتی رئيس بعضی از کانون
هاي جديد بر عهده جوانان است. آنان با سبک و فكر جديد خود  هاي هيئت بيشتر مسئوليت

 کنند. ها را اداره می هيئت
فرهنگ جامعه مدرن و رشد فضاي مجازي و افزايش با جامعه ميزبان: نسبت آن  -ج

نسل جوان در بين جامعه مهاجران افغانستانی، ناخودآگاه باعث حضور فراوان و تأثيرگذار 
اند و با  ترها ربودهها شده است. امروزه جوانان گوي سبقت را از بزرگ جوانان در هيئت

بر اين،   کنند. عالوه هاي متفاوت تالش می مسئوليت فراگيري فنون مختلف براي دستيابی به
اند، به ايران مهاجرت  وقتی بزرگترهاي يک جامعه، که فضاي سنتی افغانستان را درك کرده

ها  اند، طبيعی است که جوانان حضوري پررنگ در هيئت هاي اخير از دنيا رفتهيا در سال  نكرده
 داشته باشند.
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 جدایی )مقاومت(. تغییرات بر اساس راهبرد 2
 . تغییر در سبک برگزاری هیئت1. 2
 بردار . حضور در منزل عَلم1. 1. 2

احترام به سادات و بزرگان در بين مهاجران افغانستانی وضعيت قبل از مهاجرت:  -الف
روز ششم محرم که   بسيار پررنگ بوده و هست. بر اساس همين رسم قديمی، يكی از مراسم

شد و قبالً توضيح داده شد، حضور در منزل  در افغانستان برگزار میقبل از مراسم شب هفتم 
بردار است. اين مراسم با آدابی خاص در منزل يكی از بزرگان هيئت، که معموالً سادات  عَلم

 شد. است، برگزار می
 شوندگان )آقاي سيد عبداهلل حسينی( درباره اين موضوع گفت: يكی از مصاحبه

آوردن سر علم متداول نيست، ولی توي ن باال آمدن سر علم و پايين ها ديگه اي توي حسينيه»
ها اين مورد هست؛ با نذر ميبرن باال، با نذر و سالم و صلوات هم ميارن پايين. بعد  خانه

 «.دن؛ مخصوصاً که به پارچه سبز ارادت دارن ها می زندستمالش رو تبرکاً به سينه
جدي بزرگان  مقاومت بردار، ر در منزل علمدر مورد حضووضعيت بعد از مهاجرت:  -ب
شود. مقاومت در برابر تغييرات سبب شده است بعضی از مجالس مانند  ها مشاهده می هيئت

مجلس مسجد زيد شهيد همچنان و هر ساله اين مراسم را برگزار کنند. اين مسجد يكی از 
مراسم در بعضی از ترين مساجد مهاجران افغانستانی در منطقه گلشهر است. اين  قديمی
شرکت کردند.   شود. نگارندگان در يكی از اين مراسم هاي خانگی نيز همچنان برگزار می هيئت

همان طور که مهاجران در خاطراتشان از افغانستان گفته بودند، مراسم با مدح خاندان پيامبر 
جمله نخود، شود. در حين برگزاري مراسم نذوراتی از  اسالم )ص( و قرائت قرآن برگزار می

شود. در نهايت پس از بستن  کنند، توزيع می کشمش و شكالت، که معموالً زنان آنها را آماده می
 شود. هاي نو و اهدايی، عَلم در قسمتی از منزل آن بزرگ نصب می عَلم با پارچه

کنندگان  در گذر زمان و با توجه به توضيحات مشارکتنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج
اند و جايگزينی ندارند. همچنين منزلی که بزرگان  داد زيادي از اين بزرگان از دنيا رفتهتحقيق، تع

اند، نه ظرفيت برگزاري مراسم مذهبی را  فوق بعد از حضور در ايران براي خود انتخاب کرده
است. اين عوامل موجب   دارد و نه معموالً بر خالف افغانستان در نزديكی محل برگزاري مراسم

 بردار شده است. شدن برگزاري مراسم حضور در منزل عَلمگ رنکم
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 . تغییر در سبک مداحی 2. 2

 خوانی . تغییر در نوع روضه1. 2  .2
رفت،  در افغانستان معموالً ملّا يا آخوندي که روي منبر میوضعيت قبل از مهاجرت:  -الف

خوان نثر و نوحه . يعنی روضهخواند خوان هم نوحه میخواند و نوحه در پايان منبر روضه نيز می
ترتيب از فرد  عنوان مداح امروزي وجود نداشت. سخنرانی بهخواند و نقشی با  خوان نظم می

کرد و  ترين فرد، که نقش استادي نيز داشت، مجلس را تمام می شد و قديمی تر شروع می جوان
تر  سخنران اصلی، که خبرهخواند. در واقع، روضه جزو وظايف سخنران بود و بنابراين  روضه می

 خواند. بوده است، روضه نهايی را می
 شوندگان )حاج آقاي حسينی( درباره اين موضوع گفت: يكی از مصاحبه

خواند و  ها روضۀ مفصلی میخواند. گاهی وقت مداح قبالً نداشتيم. خودِ منبري روضه می» 
 «.شد زنی شروع میتمام بود ديگه. بالفاصله سينه

هاي مهاجران افغانستانی به همين صورت  در ايران بيشتر هيئتبعد از مهاجرت: وضعيت  -ب
خوان نيز دقيقاً شبيه به ها نوحه کنند، اما در اين تحقيق مشاهده شد که در بعضی از هيئت عمل می

رنگ است و کند. البته اين تغيير بسيار کم خوانی میخوانی، روضه مداحان ايران قبل از شروع نوحه
که در طوري اند با حفظ سنت قديمی خود به اين تغيير مقاومت نشان دهند. به  جران سعی کردهمها

 شود. زنی شروع میخوانی و سينهاغلب مجالس عزاداري، بالفاصله بعد از سخنرانی، نوحه
کند و روضه  خوان مداحی میاين نوع عزاداري که نوحهنسبت آن با جامعه ميزبان:  -ج

هاي  هاي ايرانی است. در اين مقوله تقريباً بيشتر هيئت الً برگرفته از هيئتخواند، کام می
مانده و وجه تمايز  ترين ارکان باقی اند؛ زيرا يكی از مهم افغاستانی سبک سنتی خود را حفظ کرده

 خوانی است.زنی و روضهخوانی، سينههاي ايرانی، همين سبک سنتی نوحه ها با هيئت اين هيئت

 ریگی نتیجه
شناختی است، با استفاده از رويكرد کيفی شناختی و جامعهاي مردم در پژوهش حاضر که مطالعه

هاي مقيم مشهد و نسبت اين  داده در مناسک عزاداري محرم افغانستانی تالش شد تغييرات رخ
هاي مهم جامعه امروز  تغييرات با فرهنگ جامعه جديد بررسی شود. مهاجرت يكی از پديده

مشترك  پيوندهاي و آورد می گرد هم را مردم مذهبی، ( تشريفات8313) 8نظر دورکيم است. به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Durkheim  
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برگزاري  بخشد. می تحكيم را اجتماعی کند؛ در نتيجه، همبستگی می تصديق و تأييد دوباره را آنها
 هاينسل به را آن پايدار هاي ارزش و کند می و احيا ابقا را گروه اجتماعی مذهبی ميراث مراسم

دهد؛ از اين رو، بررسی تغييرات موضوعات اجتماعی از جمله مناسک دينی  می انتقال هآيند
اهميت دارد و توجه به اين حوزه و پژوهش درباره آن، در علوم اجتماعی و انسانی رو به 

( مطالعاتی نيز درباره 6طور که در قسمت پيشينه پژوهش بيان شد )جدول  افزايش است و همان 
 شده است. اين موضوع انجام
ها شيعه هستند و در قلب افغانستان و در احاطه پيروان مذهب تسنن زندگی  اکثريت هزاره

ها به مذهب شيعه در دوره مشخصی اتفاق نيفتاده و  کنند. به نظر موسوي، گرويدن هزاره می
از (. 8311اند )موسوي،  ها در زمان خاصی از تاريخ به اين مذهب رو آورده توان گفت هزاره نمی

طرف ديگر کشور افغانستان، نيمی از جمعيت پناهندگان جهان را به خود اختصاص داده 
(Thomas, 1989)  و کشور ايران به عنوان يكی از بزرگترين کشورهاي ميزبانِ پناهندگان در

هاي متمادي بوده است. اين  پذيراي تعداد زيادي از آنها براي سال (Goldenziel, 2010)جهان 
سه مرحله بزرگ وارد ايران شدند که آخرين آن در چهار دهه اخير به دليل تغيير و  مهاجران در

تحوالت خارجی در سطح وسيع انجام شد. تعداد زيادي از آنها در شهر مشهد و منطقه گلشهر 
(. همچنين مهاجران مرحله اول اکنون ديگر به عنوان 8316ساکن شدند )يوسفی و همكاران، 

 ند.شو مهاجر قلمداد نمی
گذارد. جامعه مهاجر براي  مهاجرت تأثير بسياري بر زندگی جامعه مهاجر و ميزبان می

کند براي حفظ  شود و البته سعی می شدن به محيط جديد دچار تأثيرپذيري فرهنگی می نزديک
هاي قديمی را محفوظ نگاه دارد. در  هويت خود در جاهايی که توان دارد، مقاومت کند و سنت

ها براي نگهداري از هويت خود به  گويد اقليت ( می8311طور که مظاهري )واقع همان 
 کنند. تمايززدايی در مناسک دينی اقدام می

گاهی تغييراتی در برگزاري مراسم عزاداري در کشور مبدأ يعنی افغانستان رخ داده که اين 
بوده است.  تغييرات تحت تأثير عوامل گوناگونی از جمله فضاي اقتصادي و فرهنگی ايران

  مهاجران افغانستانی که براي برگزاري مناسک خود در ماه محرم فضا و موقعيت به دست آورده
اند، فرصت را براي  هاي فراوان در اين زمينه دارد، مهاجرت کرده و از کشوري که محدوديت

ر بينند. همچنين د ساخت هويت جديد خود از اين طريق و ادغام در جامعه ميزبان فراهم می
کنند با حفظ  شود؛ جايی که آنها سعی می بعضی از رسوم مقاومت آنها به تغييرات مشاهده می
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شان تفاوت خود را با جامعه ميزبان نشان دهند و حس در معرض ديد بودن خود  رسوم قديمی
 را تقويت کنند.

ی در در اين پژوهش دو راهبرد اصلی در زمينه تغييرات مراسم عزاداري مهاجران افغانستان
مشهد وجود داشته است: يكی راهبرد ادغام و يكپارچگی و ديگري راهبرد مقاومت در برابر اين 

پذيري يک فرايند يادگيري است که فرد از آن طريق در يک ( فرهنگ6442تغيير. به اعتقاد بري )
ري پذيکند. در واقع، اين فرايند فرهنگ فرهنگی جديد زندگی خود را شروع می-زمينه اجتماعی

آيد. اين فرايند هم براي  شدن اوليه، که در جامعه قبلی روي داده است، به وجود میاز اجتماعی 
تر  ها مانند مهاجران و هم براي افراد طبقه مسلط، که با جامعۀ بزرگ تعداد زيادي از گروه

فرادي پذيري فرايندي مداوم و متقابل است و همه ادهد. فرهنگ ارتباطات روزانه دارند، رخ می
، به نقل از برومندزاده و 6442کنند ) گيرد که در يک جامعه متكثر فرهنگی زندگی می را در برمی

 (.8313نوبخت، 
هاي محرم در آن بيشتر از هر  هايی که حضور آيين ذيل راهبرد يكپارچگی، يكی از حوزه

ا و ساير چيزهايی ه شود، حوزه نذر و نيازهاي مردم است که غذاها، پارچه می  چيز ديگر مشاهده
کنند.  شوند، خاصيتی مقدس و نمادين پيدا می عنوان نذر براي رفع نيازها به کار برده میکه به 

طور ويژه شيعيان، غذا دادن به ها در ايام محرم و در بين مسلمانان و به  يكی از بيشترين نذري
غذا در ارتباط هستند؛ يعنی  نوعی با عزاداران است. در مناسک ماه محرم تقريباً همه افراد به 

هاي حضور مهاجران افغانستانی در ايران  دهند. در طی سال خورند يا غذا می افراد يا غذا می
طور کامل تغيير کرده است. شود، به  تقريباً نوع غذاي نذري که براي پذيرايی در مجالس طبخ می

هاي  ين تأثير را بر انواع نذريتوان استدالل کرد که مسائل اقتصادي بيشتر بر اساس شواهد می
اي متفاوت با جامعه مبدأ دارد، بر  مهاجران داشته است. همچنين فرهنگ جامعه جديد که ذائقه

 هاي مهاجران تأثير گذاشته است. انواع نذري
استفاده از وسايل مختلف براي عزاداري نيز در طول تاريخ عزاداري تغيير کرده است. زنجير 

دار نيز چندين  دار دارد. زنجير تيغ تيغ و تيغ است که انواع مختلف بی  سايلترين و يكی از مهم
ها  نوع است: بادامی، شاهپردار و غيره. استفاده از انواع زنجير در طول تاريخ عزاداري افغانستانی

دار همچنان تغيير کرده است. پس از ورود مهاجران افغانستانی به ايران، استفاده از زنجير تيغ
هاي بعد از هاي قانونی ايجادشده در سال به جامعه مبدأ بوده است تا اينكه محدوديت شبيه

انقالب و جو غالب فرهنگی مخالف اين گونه عزاداري باعث شده است عزاداري با زنجير 
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صورت بسيار محدود و مخفيانه انجام شود. شايان ذکر است که يكی از داليل مهم دار به  تيغ
 گونه عزاداري است. بودن اينفتار، فتواي بعضی از مراجع تقليد مبنی بر حرام ديگر اين تغيير ر
ترين تغييرات عناصر مادي، تغيير لباس مخصوص عزاداري مهاجران افغانستانی  يكی از عمده

که با توجه به جدا بودن مكان عزاداري زنان از مردان در اغلب تكاياي  طوري است؛ به
ها  برداري همچون موبايل، معموالً مردان در عزاداريجه به نبود وسايل فيلمافغانستان و نيز با تو

کردند که جلوي آن براي سينه شدند. آنها در بعضی مجالس از لباس خاصی استفاده می برهنه می
زنی باز بوده و پشت آن قسمتی براي زنجيرزنی داشته است، اما بعد از حضور مهاجران 

ندرت  توجه به نظر بعضی از مراجع تقليد و آداب و سنن ايرانی، به افغانستانی در ايران، با
ها  هايی را ديد که اعضاي آن در مراسم ماه محرم برهنه شوند. همچنين بيشتر لباس توان هيئت می

 هاي مشكی مرسوم در ايران شده است. شبيه به پيراهن
ه فوت بيشتر استادان اين هنر ها با توجه بخوانی نيز در طی اين سالاستفاده از سنت منقبت

توان  ندرت در مجالس عزاداري محرم میکه به  صورتی تقريباً بسيار کاهش يافته است؛ به 
 خوانی را مشاهده کرد.مراسم منقبت

همچنين در آغاز ورود مهاجران افغانستانی به ايران، صحنه حضور احزاب در افغانستان 
هاي داخل ايران گذاشته بود، اما  بودن هيئتبسياري بر سياسی بسيار پررنگ بوده و اين امر تأثير 

با توجه به تجارب تلخ مهاجران از احزاب و رفتار سياسی آنها، تقريباً امروزه رنگ و بويی از 
 ها وجود ندارد. فعاليت احزاب سياسی در هيئت

جران افغانستانی داده در مراسم عزاداري ماه محرم مها اگر از نگاه مقاومتی به تغييرات روي
ترديد مداحی را بايد ستون عزاداري و توانيم از موضوع مداحی سخن بگوييم. بی بنگريم، می

خوانان مهاجر، گاهی عامل اصلی برگزاري هر مجلس عزا دانست. بر اساس گفته بعضی از نوحه
م، اما مشاهدات بيني خوانان میخوانی را در بين نوحهتغيير لهجه و نيز تغيير در مدل سنتی نوحه

خوانان جوان راهبرد جدايی را )همان( در پيش ها و نوحه دهد که تعدادي از هيئت نشان می
خوانی  خوانی، سبک سنتی نوحه دهند با مقاومت به تغيير در مراسم نوحه گيرند و ترجيح می می

 را ياد بگيرند و آن را حفظ و هويت متمايز خود را بازسازي کنند.
هاي موجود در اين تحقيق و روش  طالب بايد گفت که با توجه به محدوديتبندي م در جمع

وجود آمده و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد. بديهی   اي از تغييرات به مورد استفاده، فقط گوشه
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توان نتايج جديد و درخور  هاي ديگر و گسترش دامنه پژوهش می است با استفاده از روش
توان گفت حتی با تغييراتی که در  گاه به نتايج پژوهش حاضر میدست آورد. با ن  توجهی را به

تواند کمک  مناسک عزاداري مهاجران افغانستانی رخ داده، اين حوزه فرهنگی توانسته است و می
آنها کند. اميد است تحقيقات آينده بتواند نگاه ما را به   شايانی به حفظ اصالت و هويت اجتماعی

 تر و پربارتر کند. ران افغانستانی گستردهحوزه مناسک عزاداري مهاج
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