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در س�ال هاي اخير سبك هاي خاصي 
از ع�زاداري و مداحي باب ش�ده اس�ت 
كه متفاوت از س�بك هاي سنتي است؛ 
سبك هايي كه جوانان گرايش بيشتري 
ب�ه آن دارن�د. در واقع به نظر مي رس�د 
نوع�ي تركيب و گزين�ش در رفتارهاي 
مذهب�ي جوان�ان وج�ود دارد و همين 
باعث مي ش�ود سبك هاي عزاداري آنها 
متف�اوت از س�بك هاي س�نتي باش�د. 
سوسن ش�ريعتي اگرچه اين نوآوري در 
رفت�ار جوانان و اين گزين�ش و تركيب 
را مي  پذيرد اما معتقد اس�ت نوآوري ها 
نس�بت ب�ه س�نت ديرينه س�وگواري، 
فق�ط مخت�ص ب�ه جوانان و مح�دود به 
س�بك هاي عزاداري و مداحي نيس�ت 
بلكه به ش�كل هاي مختل�ف و عميق تر 

قابل مشاهده است.  
---

- به نظر مي آيد رفتار ديني نسل جديد 
نسبت به گذشته تفاوت ها و خصوصيات 
جديدي پيدا كرده است. نوعي گزينش 
و تركي�ب را مي توان در آن ديد. چگونه 

مي شود آن را تحليل كرد؟ 
 جوانان و رفتارش��ان در حوزه اجتماعي، 
ديني، رواني و... با همه بدعت ها، خالقيت ها 
و تناقضاتي كه ب��ا خود حمل مي كنند تا به 
ح��ال از مناظر مختلفي موضوع مطالعه قرار 
گرفته اس��ت. ش��ايد يكي از تعاريف جواني 
همين باش��د:  »بدع��ت، خالقيت، تناقض.« 
بي آنكه بخواهيم يا بشود پرونده جوانان را از 
كليتي به نام دوره، مرحله و موقعيت انضمامي 
اجتماع��ي و تاريخي جامعه ما تفكيك كرد، 
مي توان الاقل به عن��وان نمونه اي معرف در 
نظر گرفت و بررسي كرد. چنانچه رفتار ديني 
نيز اگرچه ناظر بر امري جهانشمول )باورها و 
آيين ها= دين( است اما جهانشمولي است كه 
خود را از خالل زمان و مكان عرضه مي كند و 
از همين رو متنوع زيست مي شود، تابع همين 
جا و هم اكنون. رويكرد تاريخي نشان مي دهد 
اساس��اً در هيچ حوزه اي نمي توان يك »ناب 
اوليه« اي را فرض گرفت فقط مي توان شدت 
و ضعفش را در هر دوره بررسي كرد. اينقدر 
هس��ت كه زمان و مكان م��ا- مثل هر زمان 
و مكاني- دس��تخوش بزنگاه هاي اساسي اي 
است كه ما را در بسياري از حوزه هاي فردي، 
اجتماع��ي و فرهنگي در معرض انتخاب هاي 
جديد، گزينش هاي جديد و بالطبع تركيبات 
بديع قرار مي دهد. ش��كي نيس��ت كه امروز 
بيش��تر از همه وقت م��ا در معرض تركيب و 
گزينشيم. پرسش اين است كه اين تركيب ها 
در بس��ياري از حوزه ه��ا از جمل��ه در رفتار 
ديني، گزينش��ي آگاهانه از عناصر وام گرفته 
از سيس��تم ها و دنياهاي موازي و گاه بي ربط 
به هم هس��ت يا اينكه نوعي ملغمه نا آگاهانه 
اس��ت و در نتيجه منفي؟ )سنكرتيك است 
ي��ا اكلكتيك( امتزاج ان��واع در رفتار مذهبي 
جوانان امري بديهي و فراگير است و در عين 
حال بديع. بديهي است چرا كه همواره و در 
گذش��ته اين امتزاج و تركيب وجود داش��ته 
اس��ت و رفتار مذهبي ب��ا عناصري از زمان و 
مكان در گفت وگو و ربط بوده اس��ت و البته 
بديع است چراكه اين بار اين تركيب و اجبار 
به گزينش مبتني بر عناصري ظاهراً بي ربط 
ب��ا يكديگر صورت مي گيرد. در جهان بي مرز 
امروزي طبيعت��اً با باال رفتن تعداد گزينه ها، 

امكان تركيبات جديد هم ارتقا يافته اس��ت. 
همين تركيبات جديد و موقعيت بديع است 
كه ما را در مش��اهدات مان دچار س��رگيجه 
مي كن��د. اين بدعت ها و تركيبات آيا نش��انه 
عبور اس��ت يا دليلي براي ميل به تداوم. در 
مقام متولي س��نت يا به عنوان روش��نفكر و 
اكتور اجتماعي يا ش��هروند مدام با مشاهده 
امروز خود با اين پرس��ش روبه رو مي ش��ويم 
كه چگونه ايم و چرا؟ به خصوص اين پرسش 
بيش��تر از خالل پرونده جوانان پيش كشيده 
مي شود. آيا جامعه ما و از جمله برخي جوانان 
ما بي اعتنايند ي��ا برعكس همچنان مي توان 
شاهد پافشاري و بقاي عناصر مذهبي- اگرچه 
با عناصري جديد و با تركيبي نوين- در رفتار 
آنان بود؟ نش��انه گسست باشد يا تداوم، اين 
همه محتوم اس��ت يا مي توان در آن دخالت 
كرد و به مسيري دلخواه پيش برد؟ آيا اصاًل 
مسير دلخواه بازگشت به آن ناب اوليه است 

يا خلق الگويي هوشمندانه تر؟ 
-ارزيابي ه�ا نش�ان مي دهد بخش�ي از 
جوانان معاصر ما نسبت به شعائر مذهبي 
ناآشنا هستند، اما در دهه محرم شاهد 
حضور اين جوانان در دسته هاي عزاداري 
هس�تيم. اي�ن  رفتار جوان�ان را چگونه 

مي توان توجيه كرد؟
آيي��ن و مناس��ك در ه��ر مذهبي نقش 
مش��خصي را ب��ر عهده دارند: تقس��يم بندي 
مادي زمان قدس��ي و انضمامي كردن نسبت 
با امر قدس��ي. هم واجد وجه��ي عمودي اند 
)ذهن��ي: رابطه فرد موم��ن و خداوند( و هم 
وجه��ي افقي )اجتماعي: ف��رد مومن و ديگر 
همنوعانش( از اين رو هم كاربردي فردي دارد 
و هم نقش��ي اجتماعي. به نظر مي آيد آنچه 
در رفتار جوانان تغيير كرده است اين آزادي 
عملي است كه براي خود در برقراري نسبت 
با قدس در خلوت و در جلوت قائل است. عدم 
تبعيت از برخي فرم هاي تعريف شده در رفتار 
ديني، احتماالً همان مش��خصه اي است كه 
بيگانگي نسبت به شعائر مذهبي نام مي گيرد. 
مقص��ود اينكه هنوز معلوم نيس��ت نامش را 
بايد بي اعتنايي به ش��عائر مذهبي گذاش��ت 
ي��ا بي اعتنايي به برخي فرم هاي كليش��ه اي 
رفت��ار مذهبي. حض��ور جوانان در ماه محرم 
و در دسته هاي عزاداري بسيار قابل مالحظه 
است اما حضورشان متفاوت با عزاداري هاي 
سنتي است و  اي بسا اين تفاوت را بتوان در 
امتداد همان اجراي متفاوت شعائري دانست 
ك��ه نه جمعي بلكه در خل��وت فردي مومن 
اتف��اق مي افتد. طبيعتاً در مناس��ك جمعي 
اي��ن تفاوت ها، بدعت ه��ا و نوآوري ها امكان 
بروز بيش��تري پيدا مي كنن��د. منظورم اين 
است كه ش��ايد هم خيلي پارادوكس نباشد؛ 
در امتداد هم باش��د. باورها و آيين ها در هر 
مذهبي نس��بتي ديناميك با يكديگر دارند و 
از يكديگر تاثير مي پذيرند و هر جا موقعيتي 
پيش بيايد اين اراده و تالش بروز پيدا مي كند. 
اي��ن مي تواند نوعي توضيح باش��د. در غرب 
قرون ميانه، كيش توس��ل و شفاعت و خلق 
الگوه��اي متفاوت و آزاد رفتار ديني در برابر 
س��نت كليسايي با توسل به مريم قديس در 
يك دوره اي ش��كل گرفت و اوج پيدا كرد و 
اندك اندك رنگ باخت. قيام كربال و اسطوره 
ام��ام حس��ين)مقاومت، مظلوميت، آزادگي( 
مهدي قائم و انتظار تاريخي ما و... اين امكان 
و پتانس��يل را داش��ته است كه در هر يك از 

بزنگاه ها با وجدان اجتماعي و فردي ما پيوند 
بخورد و هر بار در ش��كل برگزاري اش از اين 
وج��دان متغير اثر بپذي��رد. وجدان مذهبي 
ش��يعه با تكي��ه بر اين تاريخي كه اس��طوره 
ش��ده اس��ت گاه تكيه بر وج��ه رهايي بخش 
اجتماع��ي آن كرده اس��ت، گاه آن را منبعي 
براي ش��فاعت و رس��تگاري فردي دانس��ته 
است. گاه بر مظلوميت شهداي كربال گريسته 
است، گاه بر شهامت و مقاومت آن اسطوره ها 
پاي فش��رده تا براي شهامت و مقاومت خود 

راهي باز كند. 
- طي يك دهه اخير برخي ش�يوه هايي 
از مداحي در ايران باب ش�ده اس�ت كه 
اعتراض بس�ياري از روحانيون سنتي را 
در پي داش�ته است. چه نقشي مي توان 
ب�راي اين س�بك هاي جديد مداحي در 
ايجاد رغبت و گرايش جوانان نسبت به 

عزاداري در ماه محرم قائل شد؟ 
برخوردهاي چندگانه اي با اين آيين سوگ 
و اين اس��طوره تاريخ مذهبي ما ش��ده است 
و مي ش��ود. خود ش��ده اس��ت يكي از همان 
بزنگاه هايي كه از آن نام برده شد. قيام عاشورا 
و فاجعه كربال به عنوان يكي از نقاط عزيمت 
هويت شيعي، سرمنشاء شكل گيري سنت هاي 
بسياري ش��ده است، در عين حالي كه آمده 
و پيوند خورده است با سنن ايراني باستاني. 
)سياوش خواني(در نتيجه از هم آغاز تركيبي 
بوده اس��ت از س��نت و نوآوري. در اينجا نيز 
آن »ناب اوليه« وجود ندارد و همواره جديد 
و قديم را با هم داشته است. در نتيجه دليل 
ن��دارد كه از موقعيت ه��اي جديدي كه پيدا 
مي كند متعجب ش��ويم. امروز سه نوع رفتار 
در آيين س��وگواري ما به م��وازات هم ديده 
مي شود. سوگواري هاي سنتي، سوگواري هاي 
جوانان و سوگواري هاي رسمي. تفاوت هايشان 
را عمدتاً مي شود هم از خالل متون برگزيده، 
نوع اس��تفاده از ريتم و موسيقي و لحن، نوع 
مراجع��ه ب��ه حادثه، ميزانس��ن و بازس��ازي 
حادثه و س��ازماندهي مراسم دريافت. اينكه 
خودانگيخته اس��ت يا س��ازمان يافته توسط 
نهادها، اينكه معطوف به بخشنامه هاس��ت يا 
معطوف به سنت هاي تعريف شده توسط نهاد 
رسمي روحانيت، اينكه مداح محور است يا در 
محض��ر يك چهره روحاني اتفاق مي افتد، در 
تكايا و هيات ها برگزار مي شود يا در مساجد 
و... نوآوري ها نسبت به سنت ديرينه سوگواري 
فقط مختص به جوانان نيست. مشاركت باال و 
فعال برخي نهادهاي دولتي در مديريت شكل 
برگزاري و محتواي مراسم سوگواري نوآوري 

جدي و قابل مالحظه اي است.  مشاركت باال 
در هزينه هاي مراس��م، تجهيز و كمك مالي 
ب��ه بي��ش از 9 هزار هي��ات مذهبي، تدارك 
نمايش��گاهي بزرگ از س��وي ش��هرداري به 
نام »نمايش��گاه عطر سيب« در فرهنگسراي 
خاوران و عرضه محصوالت و اقالم مربوط به 
اين ايام كه خود نش��انگر شكل گيري چيزي 
به نام »بازار« سوگواري است. )فروش وسيع 
و گسترده محصوالتي چون »تي شرت«، بيرق، 
پرچم، فرش و موكت، پوس��تر، لوح فش��رده، 
نقش برجسته، چاپ آرم، به نقل از روزنامه تهران 
امروز، 15 آذر 89( اينها نشانه هايي از نوآوري ها 
در شكل اس��ت. اما نوآوري هاي محتوايي هم 
از س��وي برخي نهادها قابل مش��اهده است: 
»همايش شيرخوارگان حسيني« در مصالي 
تهران نوعي فرهنگسازي سازمان يافته حول و 
حوش شخصيت ها و نمادهاي عاشورايي است. 
مصداقي كردن روزه��اي آغازين محرم )روز 
شيرخوارگان حس��يني با تكيه بر علي اصغر، 
روز نوجوان��ان با تكي��ه بر علي اكب��ر)ع( و...(، 
شركت مادراني كه با فرزندان شان آمده بودند؛ 
مادراني كه پس از س��ال ها داراي فرزند شده 
بودند، مادراني كه در آرزوي داشتن فرزند به 
حضرت علي اصغر)ع( متوس��ل شده بودند و... 
از هم��ه مهم تر پيوند دادن اين آيين س��نتي 
و كه��ن با مباحث روز... همه نوآوري اس��ت؛ 
نوآوري نس��بت و در مقايس��ه با شكل سنتي 
عزاداري. اين مش��اركت ب��االي دولتي با چه 
انگيزه هايي صورت مي گيرد؟ آفريدن نيازهاي 
جديد يا پاسخ گفتن به نيازهاي موجود. ايجاد 
شور يا مديريت شور؟ كنترل و مديريت تخيل 
مومن يا تش��ويق به دينداري؟ از سوي ديگر 
نوآوري هاي نس��ل جديد نيز ه��م محتوايي 
اس��ت و هم به فرم برمي گردد يعني هم ناظر 
بر وجه ديني و اخالقي آن اس��ت و هم ناظر 
بر اس��تتيك و زيبايي شناسي آيين و مناسك 
مذهبي. نوآوري هايي ك��ه در متون عزاداري 
خود را نش��ان مي دهد )تكي��ه بر زيبايي هاي 
فيزيكي شخصيت هاي تاريخي قيام، تكيه بر 
وجه دراماتيك ش��هادت ها، تكيه بر موقعيت 
انس��ان ها و ن��ه الزام��اً پيامي كه ب��ه دنبال 
داشته اس��ت، عشق و...( و نيز در استفاده از 
موسيقي هاي جديد. اين نوع مراجعه به فاجعه 
كربال و اين نوع س��وگواري اگرچه در فرم و 
محتوا متفاوت اس��ت ام��ا مي تواند در ادامه 

همان توسل و شفاعت تعريف شود. 
- نق�ش و رويك�رد روش�نفكران را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
ادامه در صفحه 11

بررسي آيين هاي سوگواري عاشورا در گفت وگوي سوسن شريعتي با »شرق«

اشك با شناخت

به نظر مي آيد آنچه 
در رفتار جوانان 
تغيير كرده است 
اين آزادي عملي 
است كه براي خود 
در برقراري نسبت 
با قدس در خلوت 
و در جلوت قائل 
است. عدم تبعيت 
از فرم هاي تعريف 
شده در رفتار 
ديني، احتماالً همان 
مشخصه اي است 
كه بيگانگي نسبت 
به شعائر مذهبي 
نام مي گيرد. مقصود 
اينكه هنوز معلوم 
نيست نامش را بايد 
بي اعتنايي به شعائر 
مذهبي گذاشت 
يا بي اعتنايي به 
فرم هاي كليشه اي 
رفتار مذهبي.


