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نمادها و آیینهای مذهبی در آینه روزگار

هرچند هرگونه عمل دینی در نهایت معطوف
ب��ه ایمان��ی درونی نس��بت به دایره مقدس��ات و
ارزشهای پذیرفته شده توسط فرد دیندار تعریف
میش��ود اما نمادها و آیینهای جمعی دینداری
را میتوان نخس��تین مرحله ورود امر دینداری به
دایره نقشآفرینیهای اجتماعی و سیاسی حساب
کرد .نسبت داشتن عمده میراث تاریخی جوامع با
ادیان و نوع دینداری ساکنانش��ان گواهی روشن
از این امر اس��ت .برای مثال نسبت معماری عمده
تمدنها با ادیانش��ان نسبتی غیرقابل انکار است
که نش��اندهنده نفوذ امر دینداری به عینیترین
جلوهه��ای زیس��ت جمعی همچ��ون معماری و
ساختوساز است« .آنتونی گیدنز» جامعهشناس
معاص��ر نی��ز در اینب��اره معتق��د ب��ه آن بود که
«اساسیترین تحوالت فکری از جمله تصور زمان و
مکان نخستین بار بر حسب مقوالت مذهبی تعریف
ش��د .برای مثال مفهوم زمان در آغاز از ش��مارش
فواصل موجود بین مراسم دینی بهوجود آمد» .نفوذ
یافتن این نمادها و آیینها در دین اسالم و مذهب
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آنچنان که تا به اینجا گفتیم آنچه حد واسطی
از دینداری و پایبندی به ش��ریعت و تبدیل شدن
دینداری به نهضت اجتماعی و سیاسی محسوب
میش��ود جنبه «آیینی» و «نمادی��ن» دینداری
اس��ت که با توانایی بسیجکنندگی تودهها و نفوذ
به س��احتهای عیان زیس��ت اجتماع��ی باعث
میش��ود رفتار دینی مبدل به جل��وهای از تغییر
رویکرد کالن ش��ود .تجربه گردهماییهای دینی
و تبدیل ش��دن آیینهای مذهبی به جنبشهای
اجتماعی و سیاسی در قالب پدیدههایی همچون
«راهپیمایی اربعین» باعث شده این آیینها تبدیل
ب��ه س��رمایههای اجتماعی و معن��وی در جریان
حرکت نهضتها و جنبشهای دینی در سالهای
اخیر شود .با این نگاه تقریبا میتوان اینگونه قضاوت
کرد که حداکثریسازی ظرفیتهای دینی در گرو
تبدیل ک��ردن رفتار دینی ب��ه آیینهای جمعی
و نمادی��ن و همچنین عبور از پوس��ته فردمحور
دینداری اس��ت .در سطحی نظری حتی میتوان
اینگونه اندیش��ید که سکوالریس��م میوه اندیشه

شیعه نیز باعث ش��ده اصلی همچون «تقیه» که
باعث پنهانسازی اعتقادات دینی و تظاهر نکردن
عمومی به آیینهای مذهبی است ،جز در مواردی
معدود هرگز جایز ش��مرده نشود .نقش نمادها در
زنده نگاه داشتن این پویایی دینی موجب شده در
اکثر اوقات نهضتآفرینی دین را با نمادهای مذهبی
آن و آیینهایی که جنبهای جمعی دارند بشناسند.
مثال پیروزی انقالب اسالمی و تکثر نمادهای دینی
که تقریبا تمام س��احتهای یک مبارزه سیاسی-
اجتماع��ی را فتح کرده بود ،نش��انهای گویا از این
موجآفرینی اجتماعی در سایه غلبه یافتن نمادهای
دینی اس��ت .توصیه به برگزاری عباداتی همچون
نماز به ش��کلی جمعی در نماز جماعات و جمعه،
ش��کل گرفتن عزاداریها و جشنهای مذهبی در
شکل و شمایلی جمعی همچون ماه محرم ،موسم
حج بهعنوان بزرگترین گردهمایی مسلمانان در
زمان و مکانی واحد و مصادیقی از این دست همواره
نشانه و جلوهای از تبدیل شدن امر فردی دینداری
به آیینی نمادین و جمعی بوده است .تجربه عمده

سرکوبهای مذهبی قرون اخیر چه در داخل و چه
خارج از کشورمان بخوبی گواه آن بوده که همواره
در نخستین گام برای تضعیف نهضت و جنبشهای
دینی مانع از بروز و ظهور یافتن آیینهای مذهبی
(ممنوعیت برگ��زاری مجالس ع��زاداری در دوره
رضاخان و نماز جماعت در مسجداالقصی توسط
رژیم صهیونیستی) و نمایش نمادهای دینی (قانون
ممنوعیت حجاب) ش��دهاند ،گوی��ی که اجماعی
پذیرفته ش��ده در این باب وج��ود دارد که انزوا یا
نقشآفرین��ی هر دین در گ��رو قوت و ضعفش در
پیادهس��ازی نمادها و آیینه��ای جمعی آن بوده
است.

از دین اجتماع تا اجتماع دینی
«ف��ردی ک��ردن دین��داری» و ایس��تادن مقابل
جنبههای جمعی و سیاسی دینداری است که در
پوش��ش آیینهای جمعی و نمادین خود را نشان
میدهد .تفس��یر دینداری به عامل��ی «صرفا» در
جهت تزکیه فردی و مح��دود کردن آن به حوزه
خصوصی افراد و چشمپوش��ی نسبت به ظرفیت
بالقوه اجتماعی این آیینها باعث میشود در نهایت
با نفی اجتماعات دینی به تفسیرها و رسالتهای
اجتماعی دین نیز چندان توجهی نشود.
تهی شدن رمضان بهعنوان یک پدیده گسترده
عبادی که فاقد نماد و نمود اجتماعی است باعث
ش��ده تفس��یرهای کلی از این م��اه آن را در زمره
جنبههای فردی دینداری قرار داده و باعث ش��ود
کمتر توجهی به جنبههای اجتماعی آن نش��ود.
عینی��ت یافت��ن روزهداری در ح��وزه خصوص��ی
زندگی و حتی نمود دادن آن به محیطهای صرف
خانوادگی در نهایت مس��یر را به س��مت و سویی
میبرد که هر آنچه در این قالب ش��کل میگیرد
نیز فاقد توانایی در ظهور و بروز دادن به ارزشهای
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شاید یکی از ابتداییترین سواالت در مطالعه
جامعه ش��ناختی «ماه مبارک رمضان» ابهام در
جنبه ف��ردی یا جمعی پدیده روزهداری باش��د.
وج��ود مجادالتی که هرکدام ب��ه ظن آنکه باید
حق��وق روزهداری در س��طح ف��ردی یا جمعی
رعایت شود ،روشنترین مثال از این مساله است
که هر ساله و در آس��تانه آغاز این ماه بخشی از
گفتوگوهای اجتماعی را پوشش میدهد .با تمام
این اوصاف آنچه غیرقابل انکار به نظر میآید آن
است که ماه رمضان حداقل در جامعه ایران دارای
کمترین جنبه «آیین��ی» و تقریبا فاقد «نماد»
است .یک قیاس ساده میان ماه رمضان بهعنوان
ماهی برای روزهداری با ماه محرم بهعنوان ماهی
برای عزاداری گذش��ته از ماهیت تفکیکش��ده
هرک��دام گویای این نکته اس��ت که اساس��ا ماه
رمض��ان و عم��ل روزهداری در جامعه ایران فاقد
کمترین آیینهای جمعی بوده و در بس��تر یک
عمل فردی خود را معنا کرده اس��ت ،در چنین
شرایطی تنها جنبه اجتماعی این ماه نیز که در
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دینی تفس��یر ش��ود .اجتماعی کردن جنبههای
معن��وی روزهداری بهعنوان واجبی مش��ترک بر
مس��لمانان وابس��ته به آن اس��ت که نماد و نمود
این عمل خ��ود را در قالب آیینه��ای اجتماعی
جلوهگر کند .انداختن نگاهی س��اده بر روند آیین
شدن عزاداریهای مذهبی به شکلی عیان نشانی
از این حقیقت دارد که در جریان این آیینس��ازی
آنچه اهمیت دارد تبدیل کردن بخش عینی یک
ارزش ذهنی در قالب عملی جمعی است ،فیالواقع
تا زمانی که این افراد تعهد خود را در جلوه عینی
یک رفتار مذهبی تعریف نکنند آن رفتار تبدیل به
یک آیین نمیشود.

دغدغهای قدیمی برای شهری اسالمی
مردم و نهادهای دینی دعوت به این کار کردند که چنین س�نتی
تبدیل به بخشی جداییناپذیر از فرهنگ روزهداری شود .آن ایام
ایشان در دیدار مسؤوالن کمیت ه امداد امام خمینی رحمهاهللعلیه
چنین گفتند« :االن در بعضی کشورهای اسالمی سنت خوبی وجود
دارد که در تمام ماه رمضان ،اغلب مساجد افطاری میدهند؛ یعنی
هرکس برود و وارد مسجد بشود ،پذیرایی میشود .البته خانوادهها
محروم میمانند؛ فقط مردان افطاری میخورند و برمیگردند! اگر
بشود در اینجا هم همین سنت درباره افراد تحت پوشش شما رواج
پیدا کند -البته با حضور تمام افراد خانواده -خوب است .در زمان
رژیم گذشته ،این ارتباطات معنوی ،کم یا منجمد شده بود که البته
متأسفانه بقایایش همچنان باقی است .ما باید در دوران اسالمی،
ل  86در خطبههای نماز
این ارتباطات را زنده کنیم» .بعدتر ،در سا 
عید سعید فطر و سال  87در خطبههای نماز جمعه نیز ایشان به
این موضوع اشاره کردند اما هنوز آنچنان که باید این مساله فراگیر
نشده بود .سال  92اما در خطبههای نماز عید فطر ،بار دیگر رهبر
انقالب به موضوع افطاری س�اده اشاره کرده و گفتند« :یک سنت
خوب هم امس�ال بیش از سالهای دیگر دیده شد که خوب است
مورد توجه قرار بگیرد و آن ،افطاری دادنهای ساده و بیپیرایه در
مس�اجد و در خیابانها بود در بیشتر شهرهای کشور -که بسیار

قالب مبارزه با روزهخواری خود را نمایان میکند،
واجد جنبه «سلبی» بوده که باعث شده روزهداری
در جامعه ایران خود را به هیچ ش��کل ایجابی در
یک فضای اجتماعی بازنمایی کند .در این میان
تجربه بخش قابل توجه کش��ورهای اسالمی در
متمایز بودن جشن «عیدفطر» بهعنوان مهمترین
عید ساالنهش��ان که بهعلت وجود عید باستانی
نوروز و ریشه چندین هزار ساله آن امکان برقراری
در جامعه ایران را ندارد باعث ش��ده جشن پایان
ای��ن ماه در آن جوامع جل��وهای جمعی به آیین
رمضانببخشد.
محدود شدن روزهداری به حوزهای خصوصی
که شامل حرمت خوردن و نوشیدن در حد فاصل
اذان صبح و اذان مغرب است و همچنین برگزاری
افطاری در محیط خصوصی خانواده باعث ش��ده
ماه مب��ارک رمضان بهرغم حوزه گس��ترده خود
هیچگاه در جنبهای آیینی و نمادین نفوذ چندانی
از امر دینداری در س��احت اجتماعی (حداقل در
ایران) نیابد و بیش��تر بهعن��وان یک عمل فردی

خ��ود را جلوهگر کند ،به زبان س��اده هر قدر که
در امر نماز جنبه «جماعت» آن خود را تبدیل به
امری اجتماعی در طول تاریخ و تمدن ملل کرده
اس��ت اما روزه بهعنوان عمل��ی «فرادی» محدود
ب��ه حوزه خصوصی روزهداران مانده اس��ت که در
حداکثریترین حالت با جنبهای سلبی در جهت
مبارزه با روزهخواری خود را در سطحی اجتماعی
جلوهگر کرده است و این فردی شدن روزهداری در
درازمدت باعث شده رمضان بیشتر بهعنوان ماهی
در جهت تزکیه فردی شناخته شود و کمتر اثری
دال بر یک آیین جمع��ی که همه را درگیر خود
کند ،در جامعه ما ب ه وجود نیاورده است.

افطاریهای ساده عمومی؛ ضدرفتاری علیه وضع موجود

مساله لزوم گسترش افطاریهای ساده برخالف
افطاریه��ای تجملی و همچنی��ن تاکید بر جنبه
عموم��ی برخالف تعدد محاف��ل خصوصی در این
امر را که در چند س��ال اخیر توس��ط رهبر معظم
انقالب مورد تاکید قرار گرفته است میتوان بهعنوان
پیشفرض��ی در جهت کیفیت آیینی بخش��یدن
به رفتار مذهب��ی در ماه مبارک رمضان دانس��ت.
تبدیل کردن  2گزاره «تجملی» و «خصوصی» به
«س��اده» و «عمومی» دقیقا نخستین گام در این
عرصه محسوب میش��ود که بر اساس آن میتوان
اینگونه صورت مساله را تعریف کرد که فراتر از جنبه
سلبی و اجتماعی مبارزه با روزهخواری تبدیل کردن
روزهداری به آیینی جمعی که خود را در قالب یک
منظر بیرونی و ایجابی معنا میبخشد ،باعث میشود
ظرفی��ت آیین��ی و نمادین این م��اه بیش از پیش
اهمیت یابد .تعریف شدن رسالت دینداری در جهتی
که نمودی عینی یابد باعث میش��ود رفتارهایی از
این دس��ت در یک ظرف زمان��ی بلندمدت فضای
اجتماعی را به سمت یک همگرایی در پاسداشت از

پای درس رهبر

گس�ترش و تعمیم سنت افطاریهای «س�اده» در مکانهای
«عمومی» از مهمترین توصیههای چندساله اخیر رهبر معظم
انقالب بوده اس�ت که سایت ایشان نیز طی این چند سال در
قال�ب پویشهای مجازی تالش بر ج�ا انداختن آن در فضای
عموم�ی و در جریان ارتقای س�بک زندگی داش�ته اس�ت.
پویشی که ابتدا با یک دعوت آغاز و پس از مدتی با فراگیری
گسترده در عمده مناطق کشور اجرایی شد ،از جهاتی جزو
پررنگتری�ن اقدامات اجتماعی بدن�ه متدین جامعه در
سالهای اخیر محسوب میشود .بازخوانی توصیههای
رهب�ر انقلاب در این م�ورد اما گویای آن اس�ت که
دغدغه فراگیری این سنت از قدیمیترین آرزوهای
ایش�ان ب�وده و در ط�ول  3دهه اخیر باره�ا به آن
اش�اره و مردم را دعوت به پیادهسازی آن کردهاند.
آرزویی که هرچند بخش اجرایی ش�ده آن با حالت
کالن و ایدهآل�ش فاصلهای زی�اد دارد اما میتوان
آن را جزئی تفکیکناپذی�ر از تغییرات اجتماعی
سالهای اخیر دانست .رهبر انقالب  27سال پیش
و برای نخس�تین بار بود که طرح فراگیر افطاری
س�اده در معابر و مکانهای عمومی را مطرح و از

رمضان؛ عبادتی فردی یا آیینی اجتماعی

ارزشهای معنوی رهنمون کند .تفسیر رهبر انقالب
از این حرکت به حرکتی که «دارای تأثیرات شگرف
فردی و اجتماعی است که کمترین آن ایجاد روحیه
گذشت و ایثار و توجه به دیگران و به مرور ساخت
ش��هری بر مبنای ش��اخصهای یک شهر اسالمی
است؛ شهری که در آن ،روابط اجتماعی افراد بیش
از ه��ر چیز دیگری بر مبنای «دی��ن» و آموزههای
دینی اس��ت» ش��اهد مثالی روش��ن از این مساله
اس��ت که عینیت یافتن این اقدام در جهت تبدیل
روزهداری ب��ه یک آیین جمعی واجد نمود اس��ت.
گسترش فرهنگ افطاری س��اده در معابر عمومی
هرچند که در قالب یکی از صدها پویش اینترنتی
آغاز به کار کرد اما در یک نگاه درازمدت نیز میتوان
به آن بهعنوان یک پدیده اجتماعی نوظهور در جهت
تبدیل کردن روزهداری در قالب یک فرهنگ آیینی
نگریست؛ رفتاری که بروز عینی یک عمل دینی را
از حوزه صرفا خصوصی خارج کرده و وارد عرصهای
اجتماعی میکند .ما به ازای عینی یافتن روزهداری
در فضای شهری و محلی هر چند نتواند در مرحله

کار شایستهای است -در مقابل افطاریهای مسرفانهای که شنیده
شد ،دانسته شد که بعضیها به بهان ه افطار ،حرکات و عمل مسرفانه
انجام میدهند و به جای اینکه در ماه رمضان وسیلهای بشوند برای
نزدیک�ی روحی به فقرا و مس�تمندان ،با این عمل ،با این حرکت،
خود را در لذات جسمانی غرق میکنند .نمیخواهیم بگوییم که اگر
در افطار ،کسی غذای مطبوعی مصرف کرد ،این کار ممنوع است؛
نه! در شرع اینها ممنوع نیست؛ اس�راف ممنوع است ،زیادهروی
ممنوع اس�ت ،ریختوپاش فراوانی ک�ه گاهی در اینجور مجالس
انجام میگیرد ،ممنوع اس�ت .چه بهتر که کسانی که میخواهند
افطاری بدهند ،با همین سنتی که رایج شده است ،افطاری بدهند؛
که مردم را ،رهگذران را و کسانی را که مایلند از افطاری استفاده
کنند ،در این سفرههای رایگان و با بذل و بخشش و گشادهدستی،
در کوچهه�ا ،در خیابانها ،در حس�ینیهها ،افط�اری میدهند».
بررس�ی تأکیدات رهبر انقالب بر موضوع افطاری س�اده نش�ان
میدهد در حقیقت ایش�ان به دنبال بسط فرهنگ افطاری ساده
و فرهنگس�ازی در این مقولهاند ،چرا که از طرفی افطاری ساده،
در نقطه مقابل «افطاری مس�رفانه» قرار دارد که ناش�ی از سبک
زندگی مصرفگرای افراد اس�ت و از ط�رف دیگر باعث فراگیری
فرهنگ «انفاق» ،یعنی انتقال توج�ه از «خود» به «دیگران» و در
نتیجه تغییر فضای شهری میشود .از همین رو پایگاه اطالعرسانی
 KHAMENEI.IRدر سال  ،93اقدام به فراخوان ارسال عکس
از برگزاری مراس�م افطاری س�اده در سطح شهرها کرد .چند روز
بعد از این فراخوان ،موج اجتماعی گس�تردهای در فضای مجازی
و واقعی راه افتاد و بیش از  1000عکس به سایت KHAMENEI.

نخستین چیزی بیش از یک پذیرایی صرف باشد
اما باعث میشود این ماه و تعهد دینی به اعمال آن
خ��ود را در قالب یک فرهنگ نمادین تعریف کند.
برای مثال هر چن��د که صرف «حرکت» بهعنوان
یک نماد در موس��م اربعین ش��ناخته میشود که
نشانی از حرکت شیعیان به سوی امامشان و بیعت
با او را دارد اما عمده ظرفیتهای نمادین این حرکت
حاصل از ظهور و بروز خدمترسانی شیعیان نسبت
به یکدیگر در این مس��یر است .تبدیل رمضان به
ماهی که جنب��ه آیین��ی آن ،روزهداری را فراتر از
عملی فردی تبدیل به رفتاری اجتماعی میکند نیز
میتوان در این قالب گنجاند.

 IRارس�ال ش�د .البته بیش از این تعداد نیز عکسهای مختلفی
از مکانهای توزیع افطاری س�اده در سراسر کشور در شبکههای
اجتماعی منتشر شد و چند برنام ه و گزارش رسانه ملی نیز به این
موضوع اختصاص پیدا کرد .دامنه افطاری ساده البته فراتر از شهر
تهران به س�ایر شهرهای کشور رفت و حتی در برخی روستاهای
کش�ور عزیزمان نیز این سنت حس�نه انجام شد .شاید مجموع
این اقدامات بود که موجب ش�د رهب�ر انقالب در خطبههاى نماز
عید سعید فطر سال  93از فراگیری بیشتر این موضوع احساس
رضایت و چنین اش�اره کنند« :آنچه انسان در این ماه رمضان ،در
میان این اعمال شخصى و عمومى و مردمى و اجتماعى مشاهده
میک�رد ،اطعام مردم بهصورت عمومى و بهصورت افطارى س�اده
هلل رایج ش�ده است .سال
و همگانى در بین مردم ما بود که بحمدا 
گذشته از مردم عزیزمان خواهش شد تشریفات افطار را کم کنند،
کمیت ضیافتشوندگان در افطار را افزایش بدهند؛ امسال در مراکز
عمومى ،در مراکز مقدس ،در خیابانها ،در افطاری س�اده اگرچه
ساده است و ساده برگزار میشود اما دارای تأثیرات شگرف فردی
و اجتماعی است که کمترین آن ایجاد روحیه گذشت و ایثار و توجه
به دیگران ،و به مرور ساخت شهری بر مبنای شاخصهای یک شهر
اسلامی است .شهری که در آن ،روابط اجتماعی افراد بیش از هر
چیز دیگری بر مبنای «دین» و آموزههای دینی است .حسینیهها
در جاى جاى کش�ور ،خبرهایى که به ما رسید ،نشاندهند ه این
بود که مردم همت کردهاند و این کار را توسعه دادهاند .توصی ه این
حقیر این است که اینجور چیزها را -که در شکل دادن به سبک
زندگى اسالمى تأثیر میگذارد -هرچه بیشتر توسعه بدهید».

