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 چکیده
 یبررس یبرا یا عرصه که است یو رسم یعموم مناسک هاز جمل اعتکاف ،ریدر دو دهة اخ

و با  یوبر -یمیدورک کردیبا رو مطالعه، نیدر ا .آید شمار می به رانیدر ا نیمتأخر به د کردیرو

. دو پرداخته شده استبه اعتکاف  شیگرا لیمارسل گوشه، به تحل های دیدگاهگرفتن از  بهره

 ی. سنخ نخست اعتکاف را بستراند شده زیمتما گریکدیاز  یکارکرد نظراعتکاف از  یسنخ اصل

 انهیگرا تیخودسازانه و معنو یوجه، اعتکاف نقش نی. در اداند می« خود»به  ینیبازگشت د یبرا

دارد. با  معتکفان یبرا بخش تیزمان هو و هم یا رسانه یدوم، اعتکاف کارکرد سنخ. در دارد

 ندیاادعا کرد فر توان یم یپساانقالب رانیاعتکاف در بستر تحقق آن در جامعة ا یبررس

پس از انقالب رخ داده است،  یها سال یکه ط گر،یکدیاز  یاجتماع یها حوزه یگذار کیتفک

حوزة  کی ةمثاب به) نیحوزة د یها و ارزش یاجتماع یها ارزش انیم افبا شک اندیندارنزد 

و  حاصل از انقالب یتیهو یکپارچگی ،گرید ی( همراه بوده است. از سویاجتماع یمجزا

 یاعتکاف تالش گفت توان یرفته است. م انیدوران از م نیا یط زیساله ن دوران جنگ هشت

 ی.اجتماع یمطالبات ای انهیفردگرا یخواه در قالب مطالبات ؛دیجد یتیدادن به هو شکل یاست برا

 

دینی و  ةدوگان ،جامعة پساانقالبی، تولد دوباره ،خود به بازگشت، اعتکاف :کلیدیهای  واژه

 .مناسک، هویت جمعی دینی، فیعر

                                                           
 smazinani@ut.ac.ir)نویسندة مسئول(،  اجتماعی دانشگاه تهران . استادیار دانشکدة علوم1

 rsaremi@gmail.comاجتماعی دانشگاه تهران،  شناسی، دانشکدة علوم ارشد جامعه کارشناس .2
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 مسئله طرح و مقدمه
 صورت بهپس از استقرار جمهوری اسالمی ایران، اعتکاف یکی از چندین مناسکی است که 

آمار سازمان  بنا بربا استقبال نیز مواجه شده است.  تاکنونو  شدسراسری در کشور برگزار 

جمعیت  ،( تا امروز1۷9۱سال ) یکنونتبلیغات اسالمی، از آغاز برگزاری اعتکاف به شکل 

داشته است. بنا بر همین آمار، تعداد  یدرصد ۷۳متوسط رشد کننده در آن ساالنه  شرکت

 ؛1هزار نفر بوده است 99۷، بعدهزار نفر و در سال  9۷۷بیش از  1۷2۱کنندگان در سال  شرکت

 2در اعتکاف است.کنندگان  ن حضور در اعتکاف بیش از تعداد شرکتاکه تعداد داوطلب درحالی

پدیدة ، ها آندر حضور  ساالنة رشدجدید و دینی مناسک  گیری شکل گذاری برای سیاست

 یمتعدد ذهبیم یها مراسمتعداد مناسک و  افزایششاهد در چند سال گذشته، . نادری نیست

ها و  هگرفته تا ده رمرسومیغهای  ؛ از اعیاد و عزاداریاند ایام سال پراکنده تمامدر که  ایم بوده

مطرح  «زمان خاص دینی» عنوان بهتر  دینی که پیشویژه در ایام  ، بهخوانی ها و روضه گیری چله

اری از این شم ،شوند مواجه نمیگیری  گرچه تمامی این مناسک با استقبال چشما اند. نبوده

 در حال افزایش است. هرسالها  کننده در آن جمعیت شرکت مناسک هستند که

روشنگری بیشتری  آنچهاما  ،داردایش افراد به حضور در این مناسک اهمیت بررسی عوامل گر

عقاید، تفسیرها و بررسی کارکردهای اجتماعی شرکت در این مناسک و  مطالعة کند ایجاد می

بررسی کارکرد پنهان حضور در این مناسک  درواقعیابند.  احساساتی است که امکان ظهور می

بدون درنظرگرفتن چنین شناختی  .کندهای جامعه یاری  ه بهتر الیهتواند ما را در شناخت هرچ می

در پذیر نخواهد بود.  انقالب امکانایران پس از  ةسیاسی تحقق آن، یعنی جامع-بستر اجتماعی

با بررسی شرایط و  بیان شده اعتکاف افراد با ةمواجه تحلیلی حاضر،-پیمایشی و کیفی پژوهش

 دارد. چه کارکردیایران  جامعةامروز  یدینداراعتکاف، در  مشخص شده است وقوع آن اجتماعی

                                                           
 www.ido.ir. آمارها به نقل از سایت رسمی سازمان تبلیغات اسالمی آورده شده است: 1

اعتکااف  ة دبرگزارکننا از گنجایش مسااجد   ،بانوانی که درخواست حضور در اعتکاف دارندویژه  ، بهتعداد افراد. 2

کنند و برحساب ماوارد    نام را آغاز می هرساله مساجد از یک الی دو ماه پیش از ایام اعتکاف ثبت .بیشتر است

 کنند. شده برای شرکت در اعتکاف را اعالم می پذیرفته فهرستکشی(  بندی یا قرعه اولویت مانندمختلف )
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 اعتکاف یخیتار ةیشینپ
مواردی که به  نیزدر تاریخ صدر اسالم  .پیامبر استخاص سنت  ،اعتکاف در تاریخ اسالم

 اعتکافدربارة  ایاتاحادیث و رو با بررسیاعتکاف اشاره شده است، به پیامبر ارجاع دارد. 

 حدیثییا  روایت کمتردر بودن سنت اعتکاف است.  مبنی بر نبوی دیثاین احا گفتتوان  می

نیز به اعتکاف  ها آنعمدتاً ارجاع  و اند داده یمکه ائمه نیز انجام  است مستحب یاعتکاف عمل

آخر ماه  هةد ،توان استنباط کرد پیامبر با ارجاع به روایات و احادیث می است.بوده پیامبر 

اکنون با عنوان  در فضایی که هم ؛اند شده یممعتکف  ییهاتن بهرمضان را در مسجدی 

شود. قالب مشخصی در اعتکاف پیامبر عنوان نشده  مسجدالحرام و مسجدالنبی شناخته می

پیامبر  ،روایات براساس اینکهکه بعدها با عنوان احکام اعتکاف مطرح شد و  مواردیجز  ؛است

تکاف تا پیش از برگزاری رسمی اع نیز ر ایراند 1.کردند یمفردی برگزار  صورت بهاعتکاف را 

طالب قم بود. در  ویژه ، بهاعتکاف مختص علما و طالبسازمان تبلیغات اسالمی،  از سوی

و شاگردانش و  شیخ عبدالکریم حائری یزدیبه اعتکاف  توان یمجسته و گریخته  یها داده

 داللت بر اشاره، قابل محدودبودن مواردهمین  2ع( اشاره کرد.صادق )ب مکتب امام طال

 دارد.ایرانیان  اف در سنت مذهبینادربودن اعتک

 رسد یمنظر  . بهاستبودن اعتکاف در حیات سیاسی فقه اسالمی ایران  رنگ کم دیگر مهم ةمسئل

اعتکاف  ود نداشته از اعتکاف وجو یا یاسیسدر طول تاریخ سیاسی تشیع در ایران، هیچ برداشت 

ای  نهکه نمونیز  ره() ینیخمدرمورد خاص امام حتی رنظر گرفته نشده است. ابزار سیاسی د گاه چیه

تنها ارجاعی که به اعتکاف  امام ةصحیفدر  کند. این نکته صدق می در معرفی اسالم سیاسی است

سخن  شان از اعتکاف خانواده کهاست به فرزندش احمد  ره() ینیخم امامة ناماست،  مشاهده قابل

                                                           
اعتکااف و  همچناین   .است شدهبررسی  اصول کافی اعتکاف، چهار جلدبارة . برای مطالعة احادیث و روایات در1

هاای اخیار باه بیاان احکاام و روایاات        که در سال هستندهایی  کتاب هکه از جملاحکام اعتکاف و  احکام آن

 اند. شدهاند نیز بررسی  اعتکاف پرداختهمورد در

 بااا وگااو گفااتشااد:  احیااا کااه یا حساانه ساانت اعتکاااف،» 1۷ ةشاامار ،1۷9۷ شااهریور ،خیمااه ة. مجلاا2

 .«قم استان اعتکاف ستاد مسئول ای تکیه علیرضا سید نیوالمسلم االسالم حجت
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بودن اعتکاف در تاریخ  سیاسی و اجتماعیمورد در رسد یمنظر  به (.۷1۷: 1۷2۷)خمینی،  گفته است

یک عمل دینی مختص  ةمثاب بهادعا کرد اعتکاف  توان یمتشیع در ایران شواهدی در دست نیست و 

 فردی و غیراجتماعی مورد توجه بوده است. صورت بهعالمان و 

 گذاری اعتکاف از دهة هفتاد تاکنون سیاست

 .دارداهمیت  مناسک اعتکافبستر اصلی استقرار  عنوان به یرایط ایران پساانقالببررسی ش

شده  برخی نقاط کشور برگزار می جسته و گریخته در صورت به 1۷9۱اعتکاف در ایران تا سال 

 برگزاری آن و اجرایش ونگیچگ ازآمار و اطالعاتی  جهیدرنت. نبوده است و متمرکز و منسجم

رسمی تبلیغ  طور بهسازمان تبلیغات اسالمی اعتکاف  یزیر برنامهبا  زمان،آن . از ندارد وجود

در برگزاری اعتکاف  سازمان تبلیغات بردر این میان،  .شکل گرفتشد و زمینة برگزاری آن نیز 

برگزار  ییها اعتکافبا وجود آنکه در ایام ماه رمضان  .تأکید کردماه رجب  1۷ -1۷ایام 

اعتکاف در ایام بیض ماه رجب است و آمار  یها برنامه ةعمدایام اعتکاف و ، شود یم

 .استاعتکاف رجبیه بارة این سازمان نیز در منتشرشده

شش سال پس از پایان دوران هشت سالة جنگ ایران و نخستین اعتکاف سراسری در ایران 

های  رههبترین  در کنار تجربة انقالب یکی از اصلی ین دورانا .شد برگزار 1۷9۱ سالدر عراق 

به تعبیر . شود داده میحاضر به آن ارجاع  در ایران حال های مذهبی تاریخی است که گرایش

و جنگ فرصتی برای برآوردن آرزوی ماندن در  ه بودملکوت رخ دادبا انقالب  اگویعشقی، 

جنگ با تعبیر نزاع حق علیه باطل و با  .(2۱: 1۷2۱ عشقی،) آورد ملکوت را فراهم می

 اندیندارکرد که در آن  ، وضعیتی را ترسیم میدفاع از اسالم در برابر غرب انندمشعارهایی 

شدند و  های جنگ مقابل دشمنی یکتا در کنار هم متحد می و در جبهه انهدیندارحول عملی 

 دادند. را شکل می بسته همهویتی 

محور  توسعه های اقتصادیِ را به ایده انجایش ها یاد شد با پایان جنگ شعارهایی که از آن

هایی با شعار پاسداری از  گروهها شد.  موجب ابراز برخی مخالفت مسئلهدادند و همین 

ها  های سیاسی فرهنگی خود را آغاز کردند. از جمله این گروه وردهای انقالب فعالیتادست
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که در همین دوران است  1.تشکیل شد 1۷9۷در سال  را نام برد که اهلل انصار حزبتوان  می

مرکز رسیدگی فعالیت خود را آغاز کردند. نیز گذاری در مسائل دینی  ری از نهادهای سیاستبسیا

 ةگذاری ائم ستشورای سیا و 1۷۳2ر سال قامة نماز دستاد ا، 1۷۳9به امور مساجد در سال 

ها در زمان استقرار دولت سازندگی  با وجود اینکه این نزاعند. شدتأسیس  1۷92جمعه در سال 

های  دهه های سیاسی در برخی طیف تفسیرهای سیاسی و اعتقادیدر  بود، نیافتهیت عموم چندان

 2.شود یاد میهای انقالب اسالمی  دوران افول ارزش عنوان به، از دوران سازندگی بعد

 چند سال نخستظرف با اقبال بیشتری مواجه بوده است.  هرسالهاعتکاف  ،شرایط ایندر 

جسته و گریخته در برخی  اعتکاف از آن، تبلیغات اسالمی نو حمایت سازما برگزاری اعتکاف

در  کننده شرکت، هرساله نرخ جمعیت این سازمان آماربراساس ، اما کشور برگزار شدنقاط 

تقاضی شرکت اخیر، جمعیت م ةمراسم اعتکاف رو به افزایش بوده است تا جایی که در یک ده

بوده و امکان شرکت در اعتکاف برای  کنندهبرگزارمساجد ظرفیت بیشتر از  در مراسم اعتکاف

 .نشده استهمه متقاضیان فراهم 

درصدی  ۷۳ ة، اعتکاف با رشد متوسط ساالن۷سازمان تبلیغات اسالمی با توجه به آمار

هزار نفر در سراسر کشور در مراسم اعتکاف شرکت  ۳۷۷ تعداد 1۷2۷همراه بوده است. سال 

هزار نفر  99۷به  1۷2۷هزار نفر و در سال  9۷۷بیش از به  1۷2۱در سال  رقماین  که داشتند

بوده کنندگان در مراسم اعتکاف  شرکتکنندگان بیشتر از تعداد  نام ثبتکه تعداد  درحالی؛ رسید

آمار دقیق ، وجود ندارد ها ینام ثبت برای تعدادمشخصی  هکه پایگاه داد آنجااست. از 
                                                           

خااااود منتشاااار کاااارده اساااات:   دربااااارةاهلل  . توضاااایحی کااااه سااااایت رساااامی انصااااار حاااازب  1
http://www.yalasarat.com/vsda%5Eln1lkt47,1.k5hk4.html 

توان به محمدرضاا   نمونه می عنوان به ؛ده کردتوان در میان حامیان طیف اصولگرا مشاه ها را می این تحلیل ة. عمد2

کاه در    های بسیج دانشاجویی و مقااالت تحلیلای    باهنر، محمدباقر قالیباف، شهریار زرشناس و همچنین بیانیه

 های خبری اصولگرا منتشر شده است اشاره کرد. سایت

هاای   می است. این آمار در سایتشده در این بخش برگرفته از آمار رسمی سازمان تبلیغات اسال . آمارهای مطرح۷

. http://ido.irاین آمار رجاوع کنیاد باه:     ةمشاهدنیوز نیز پوشش داده شد. برای  خبری از جمله مهر و مشرق

 در سایت خبری مشرق منتشر شده است. موجود در: لیتفص بهاین گزارش 
https://www.mashreghnews.ir/news/561194 

http://ido.ir/
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نفر میلیون  1گفت سالیانه بیش از  توان یمتقریبی  ورط بهاما  ،در اختیار نیستکنندگان  نام ثبت

 .هستندمتقاضی شرکت در مراسم اعتکاف 

مسجد بوده که این تعداد  ۷۷29برگزار شد،  ها آناعتکاف در  1۷2۷تعداد مساجدی که در سال 

اعتکاف ثابت  برگزارکنندهتعداد مساجد نیز  1۷2۷در سال  ه است.رسید ۷۷۷۷به  1۷2۱در سال 

ع(، آستان حضرت رضا )حرم امام مانند ر اماکن متبرکه . همچنین اعتکاف ده استماندباقی 

 ع( نیز برگزار شده است.) میعبدالعظس(، آستان حضرت احمد بن موسی و حضرت معصومه )

بوده است.  ۷۷به  9۷ ،1۷2۷جمعیت زنان به مردان در سال ، نسبت همین آمار براساس

 گروه سنی نیشتریبو  اند بودهدانشجویان و طالب ، سالن ایدر  معتکفان درصد ۷9همچنین 

. اند داده یمرا تشکیل  کنندگان شرکتکل جمعیت  درصد ۷9سال بوده است که  ۷۷-1۷ نیز

 درصد 9۷در اعتکاف در سراسر کشور ساکن روستاها و  کنندگان شرکتدرصد  29همچنین، 

، به این ترتیب عنوان شده است: 1۷2۷مشاغل در سال  برحسبتفکیک  .اند بودهساکن شهرها 

، ۷1,229، کارمند ۳۳,9۳۷، کارگر و کشاورز 1۳۷,91۱ دار خانهنفر،  2۷1,۷2۷طلبه و دانشجو 

 .۳9,۳11و سایر مشاغل  ۷۷,۷2۷آزاد 

سیاسی پس از -عنوان منسکی که در بستر وقایع اجتماعی اعتکاف به گفتتوان  می درمجموع

ایران و  ةعرشد داشته است، کارکردهایی را در جام وندی روبهانقالب مطرح شده و گرایش به آن ر

جامعه و از هرچه بیشتر آگاهی کند. شناخت این کارکردها ما را به  ایفا می دیندار ةجامعویژه  به

 اند از اینکه پژوهش عبارتهای اصلی این  رو پرسش از این دهد؛ سوق میجایگاه دین در جامعه 

فرم و محتوای اعتکاف چگونه در همراهی هم  ،اعتکاف چیستکارکردهای اصلی مشارکت در 

 .کنندگان در آن چیست نسبت میان کارکردهای اعتکاف و پایگاه اجتماعی مشارکت و گیرند قرار می

 پژوهش ةپیشین
صورت گرفته است که بسیاری  اعتکافبارة درهای گوناگون علمی  حوزهدر مطالعات متعددی 

که تنها دو دهه از توجه  آنجا. از گیرند قرار میالهیاتی و معارف گرایش  ها زیرمجموعة آناز 

با  ؛است قرار گرفتهپژوهشگران اجتماعی  مدنظرگذرد، این منسک کمتر  جدی به اعتکاف می

 اند. پرداختهاین حیطه  بههای اجتماعی  از پژوهش هایی نمونه نیوجود ا
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فضای نوین »اعتکاف پرداخته است های گرایش افراد به  پژوهشی که به اعتکاف و انگیزه

مجموعة » ةخدامی است که در مجل ةنوشت« 1مناسکی در ایران: مورد اعتکاف جوانان در شیراز

پس از توصیف فرم و  . نویسندهاست شدهچاپ  2۷1۷در آوریل « 2شناسی ادیان جامعه

و تحلیلی در انگیزة جوانان از حضور در اعتکاف بپردازد  است بهمحتوای اعتکاف تالش کرده 

 برای شرکت در اعتکاف،افراد   های ظاهری بر انگیزه عالوه نتیجه اینکه این زمینه ارائه دهد.

اعتکاف فضای رهایی به اعتقاد نویسنده،  است.سازی جوانان  هویت برایخود اعتکاف حرکتی 

آل و جدا  ای ایده افراد از زندگی روزمره و ساختارهای اجتماعی روزمره و امکان ترسیم جامعه

 یهای گیرد هویت نتیجه می وی. (2۷9: 2۷1۷)خدامی، کند  از ساختارهای روزمره را فراهم می

خواهند  مینیز تولیدکنندگان کاالهای دینی شکل گرفته است. در میان جوانان  ویژه به ،متکثر

ی از یک ا نمونه کرده،که خدامی بررسی ی هیئتهایی مانند  هیئت .کنند دخو ناین تکثر را از آ

به این تکثر هویتی جوانان پاسخ  خود ها و ساختار گروه مدرن است که در قالب فعالیت

از آن و  هاست آن ةهای دیگری نیز وجود دارند که اعتکاف تنها میدان مطالع پژوهش .دهد می

ارجاع مناسبی برای عنوان  اند، بررسی نکرده شکلی ویژه آن را بهجهت که اعتکاف و گرایش به 

 ن طرح نیستند.ای

 پژوهش شناسی روش
در طول  زیرا ؛استتحلیل تماتیک  شده در این پژوهش ی استفادهها روش بهترینیکی از 

 .شود یبند سنخجداگانه  صورت بهآن افراد با  ةاست که اعتکاف و مواجه شدهپژوهش تالش 

 یشناس سنخاز  یا گونه بهو الگویابی  ها داده یبند طبقهبا  پژوهشگردر روش تحلیل تماتیک 

در   یاصلمقوالت  توان یمة این تحلیل جیدرنت (.11۷: 2۷۷۷ین، دپوی و گیتل) فته استدست یا

در این پژوهش تحلیل تماتیک  جهیدرنت. کرداست استخراج  معتکفان مدنظرکه  رااعتکاف 

 .کاربرد داشته استو مشاهدات  ها مصاحبهاست که برای تحلیل  یروش

، از روش یا مشاهدهو  یا مصاحبه یها داده یبند طبقهتحلیل و منظور  به مطالعة حاضر،در 
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ة با مقایسها  ی آنبند گروهو  شداولیه ساخته  یها مقولهتحلیل موضوعی استفاده شده است. در ابتدا 

. در آخرین دست بیابد مشخصی به یتا در انتها الگو صورت گرفت تر یانتزاعمعنایی در سطح 

باید آمد.  دست به مورد نظر یشناس سنخ ،ها تفاوتو  ها شباهتالگوها براساس  یبند دستهمرحله، با 

سوی از  خط استفاده شد. به در کدگذاری و استخراج مقوالت اولیه، از کدگذاری خط توجه داشت

تکمیل یا سنجش تبیین حاصل از تحلیل تماتیک، به تحلیل محتوایی اسناد و تحلیل  منظور به، دیگر

بارة در. کاربرد داشته استتحلیل تماتیک  یبند طبقه شبردیپ درپرداخته شد. این تبیین فرم اعتکاف 

عمیق  ةمصاحب( و آنبدون  )با مشارکت و ، مشاهدهیمورد ةمطالع های ههای گردآوری داد تکنیک

 .اند شدهمتناسب با موضوع انتخاب در پژوهش حاضر هستند که   یاصلسه روش 

انتخاب مورد ین سطح نخست .ه در سه سطح صورت گرفتدر این پژوهش انتخاب نمون

در  کنندگان شرکتموضوع پژوهش در بستر آن و در میان در آن، شد  که تالش ای بود مطالعه

که اعتکاف بود انتخاب مساجدی  برای مطالعة میدانی و یریگ نمونهدوم سطح . شود دنبالآن 

محله که ترکیبی از متغیرهای  رحسببتالش شد تا  مورددر این  .ردیگ یم صورت ها آندر 

به روش ی ریگ نمونه دهد، نشان میاقتصادی و فرهنگی را در سطح شهر )و نه در سطح افراد( 

انتخاب بارة در مهم ةنکت. شدندمسجد بررسی  19 اساس براینگیرد. بصورت  حداکثر اختالف

بودند و خود مسجد  ها ئتیهاعتکاف  یها مراسماست که برگزارکنندة برخی از  اینمسجدها 

که گستردگی  شود یممنجر به این  مسئلههمین  است.متصدی برگزاری این مراسم نبوده 

 برگزاری مراسم نباشد. ةنمایای مناسبی برای گستردگی نحو ،مساجد یا منطقه

مصاحبه است. در این سطح  منظور بهافراد از میدان  یریگ نمونهسطح سوم، 

  یرگذاریتأثشوند. افراد بر مبنای میزان  مینظری انتخاب  یریگ هنمونبه روش  شوندگان مصاحبه

تا زمانی  ها دادهبر روند پژوهش انتخاب خواهند شد و پس از هر مصاحبه کدگذاری و تحلیل 

 .شدخواهد انجام  که اشباع نظری صورت گیرد

ین طرح نظری در ا یریگ نمونهسه فاکتور سن، جنسیت و پایگاه اجتماعی، فاکتورهای اصلی 

. انجام شدمصاحبه  ۷۱صورت جایگشتی(  )به هااین فاکتور توجه بهدر این پژوهش با  هستند.

مسجد  معتکفاناز میان  نیز گیری نمونه .شهر تهران بودند معتکفانشوندگان از  مصاحبههمة 

مطالعة تمرکز اصلی  طور که بیان شد، همان .صورت گرفتدانشگاهی، محلی و هیئتی انجام 
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روش شد.  استفادهتحلیل تماتیک منظور نیز  نیبه هم ؛بر کارکردهای اعتکاف است حاضر،

 ةکه مطالع آنجاو از  رو نیاز ا ؛یافته است ساخت های عمیق و نیمه مصاحبهها  دادهگردآوری 

 کشف معنای ذهنی افراد تیبه نگیرد و مصاحبه  کارکردی مناسک در سنت دورکیمی صورت می

وبری -مفهومی این نوشته نیز مبنایی دورکیمیچارچوب  ،است یریگیپ بلقادر سنت تفهمی وبر 

های اصلی  بررسی فرم و محتوای اعتکاف و نسبتشان با یکدیگر از پرسش ،دارد. از سوی دیگر

 کاربردی است.مفهومی چارچوب ن مبانی نظری زیمل در ترسیم ایرو  از این ؛است پژوهش

 مفهومی چارچوب
دورکیم برای « عرفی»و « قدسی»هیم اصلی پژوهش، با توجه به تفکیک استخراج مفا منظور به

 دین یشناس جامعهو در  ادیان یشناس روان. وبر در است  مناسک، بر رستگاری تمرکز شده

. منظور او از ادیان کند یمتفکیک  1دینی را با عنوان ادیان رستگاری یها شیگرااز  یا شاخه

را درنظر دارند و « عرفی»و « دینی»از دنیا و آخرت یا  یا دوگانهرستگاری ادیانی هستند که 

که به بخش دنیوی یا عرفی این دوگانه مرتبط  ها یا قسمتی از آن طرد تمام امور نضم

رستگاری درنظر  تر حیصح، رسیدن به آخرت یا امر دینی را غایت و به عبارت شوند یم

 .(۷۷۷: 1۷99)وبر،  رندیگ یم

 ،۱«گناه» ،۷«فدیه» ،2«دوباره تولد» مانند  ینید یمفاهیم با وبر نگاه در رستگاری ادیان

 ةدوگاناین مفاهیم، باور به  ة. در هم(۷۷-1۷ :122۷)وبر،  است متقارب ۳«رهایی»و  ۷«کفاره»

جدایی از امر عرفی و تالش برای رسیدن به امر  ها نیا ةوجود دارد و در هم« عرفی»و « دینی»

؛ زیرا داند یمبه جهان  گرا تیعقالنن مفاهیم را حاصل نگرش دینی مشخص است. وبر رشد ای

 .دیآ یموجود  از دل این نگرش بهتفکیک دوجهان دینی و غیردینی، تفکیکی است که 

رستگاری به معنای کند  و بیان می پردازد به رستگاری روح می دین رةمقاالتی دربازیمل در 
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د فرد نیست، بلکه به این معناست که فرد کردن چیزی از بیرون یا عملی خارج از خو سرکوب

رستگاری را در برابر خودخواهی تعریف  وی .(1۷1: 1۷99را تعالی بخشد )زیمل،  1خود

تأکید دارد میان این  . همچنینخودخواهی رابطة روح و عناصر بیرونی استگوید  میکند و  می

وی ود دارد. و به معنای صحیح کلمه رستگاری( تضادی وجخود )خودخواهی و کمال 

کند. شرط تحقق رستگاری برای زیمل  رستگاری را در کنار آزادی و برابر با آن تعریف می

شمولی(  رستگاری )ارتباط فردی در عین جهان از دیدگاه او،. (1۷۷ :آزادی فرد است )همان

تالش فرد  ینوع رسد زیمل رستگاری را  نظر می بهمجموع دراصلی جهان امروز است.  ةمسئل

نقش آزادی و فردیت  مانندمفاهیمی رو  ؛ از اینداند ی ارتقای روحی و درونی خویش میبرا

 کنند. در آن ایفا میمهمی 

تأکید  کردن  که بر محرمات و منع دیگو یمدورکیم از مناسک آیینی منفی سخن  ،در کنار وبر

ر به ادیان ، به تصویری که وبدهد یمدارند. توصیفی که دورکیم از این قسم مناسک ارائه 

و  رندیگ یمقدسی و عرفی شکل  ةدوگان پیراموننزدیک است. این مناسک  دهد یمرستگاری 

. مناسک دهند یمقرار  مدنظرتالش برای جدایی از عالم عرفی و رسیدن به عالم قدسی را 

 ةمطالع براساس .(۷۷9: 1۷9۷)دورکیم،  اند مناسکتشرف از جمله این  یها نییآو  پرداز کفاره

، «زهد»، «دوبارهتولد »، «فدیه»، «کفاره»، «گناه»، «رستگاری»مفاهیم ، ر این دو متفکرآثا

)به تعبیر دورکیم( « عرفی»و « قدسی»)به تعبیر وبر( یا « عرفی»و « دینی» ةو دوگان« دنیاگریزی»

« عرفی»و « دینی» ةو دوگان« تولد دوباره»دو مفهوم  در این پژوهش، .اند بسته همبا یکدیگر 

 اند. قرار گرفته مدنظرمفاهیم اصلی  عنوان هب

 دوباره تولد

گاه  کند یمو بیان  دهد یمتولد دوباره و تطهیر را در کنار مفاهیم اصلی رستگاری قرار ة وبر واژ

و منجر به تطهیر  ردیگ یمدرونی صورت  صورت بهدر این جهان و شکلی کامل رستگاری به 

وبر نام  .دهد میمعنوی به فرد دست  یو با حالت ظهلح. این وضعیت گاه در یک شود یمفرد 

 واو مدعی است این تعبیر قدیمی است  .(1۱2: 122۷ ،)وبر گذارد یماین حالت را تولد دوباره 
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از بستر جادو به بستر ادیان  ،اما عبارت تغییر معنای خود را یافته است ،ریشه در جادو دارد

ادیان  بیشتردر »است.  تغییر کردهمفهومی نیز  از نظررستگاری وارد شده و متناسب با آن 

دست آورد و در سبک  به بایدکه فرد  شود یم قلبیرستگاری، تولد دوباره بدل به وضعیتی 

 .(1۷۷ :)همان« زندگی خود آن را تثبیت کند

که  داند یمو مناسکی  ها نییآرا معطوف و آن  کند یمتولد دوباره استفاده  ةدورکیم نیز از واژ

از امور عرفی جدا  یا گونه به . همچنینشوند یم یدیندارجدیدی از  ةوارد مرحلآن  کمک د بهافرا

که با اشاره کرد  تشرف یها نییآ توان به برای نمونه می ؛شوند یمو به امور قدسی وارد شده 

اری . برگزشود یمو انجام اعمال دینی  یدیندارآمادة  رسد یمجوانی که به دوران بلوغ  ها آنانجام 

 .(۷2: 1۷9۷برشمرد )دورکیم،  ها نییآاز این  یا نمونه توان یمجشن تکلیف )عبادت( را 

 یو عرف ینید ةدوگان

 ةجدی است که مبنای اساسی عمد یا اندازه بهتفکیک امر قدسی و امر عرفی در نگاه دورکیم 

و  کند یمیگر اشاره . او همچنین به اهمیت جدابودن این دو از یکدندیب یممناسک را بر آن استوار 

مانند وبر نیز  .(۱11 :)همان ردیگ یمدرنظر ن بستری برای تثبیت و حتی تقویت این جدابود دین را

 .(۷۷۷ :1۷99)وبر،  داند میعرفی و  دینی نةدوگارا اما آن  ،کند یمدورکیم به این تفکیک اشاره 

گناه،  مانندری و مفاهیمی ادیان رستگابارة خود در های دیدگاه ةوبر این تفکیک را در زمین

و اخروی اشاره  یجهان نیا به تفکیک امور شکلی مشخص بهو  کند یمعرفان و زهد مطرح 

 1عدل ةمسئلظهور  زیرمجموعةرستگاری، گناه، خوداصالحی و امثالهم را  ة. وبر ظهور ایددارد

این  زبرو به که منجر داند یم یا مشخصه نیتر یاصلو باور به خدای متعال را  کند یممطرح 

به میزانی که مفهوم خدای واحد . »شود یم اندیندارآن در میان  پیرامونمسائل و اخالق مذهبی 

چنین خدای متعالی با نامالیمات و  یانتها یبکه چگونه قدرت  مسئله، این ابدی یممتعال توسعه 

وبر،  از دیدگاه درواقع .(1۷9: 122۷ )وبر، «شود یم تر پررنگ شود یم خوان هماختالالت جهان 

درنظر ادیان رستگاری به سبب باور به خدایی متعال تفکیکی میان امر دینی و امر عرفی را 

 .کردندمطرح را گناه، توبه، زهد و مانند آن  مانندو متعاقب آن مسائلی  گرفتند

                                                           
1. Theodicy 
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 و فیلسوف فرانسوی شناس جامعه وینیز مشاهده کرد.  1در کار گوشه توان یماین ایده را 

پردازد و تفاوت  میوبری به تحلیل سیاسی تاریخ دین -رویکردی دورکیمی با کهاست 

 شناسانه جامعهرا با رویکردی  ها آنو عواقب  اند شدهرویکردهایی را که ادیان با آن مواجه 

تفکیک  گیری شکلرا عامل اصلی  انهیگرا یتعال کند. او ظهور مفاهیم متعالی و نگرش میتحلیل 

خداوند از دنیا رخت ، از پس ظهور مفهوم خدای متعال کند یمو بیان  اندد یمقدسی و عرفی 

 .ردیگ یمو با دنیا فاصله  بندد یم

منجر به ضعف یک  ،افتهی شکلیا  شده تجربه تناقض در این است که تقویت یک دیگریِ»

 توان یم. کند میدیگری، کاهش اتکا به آن را حاصل  ةتقویت چهر .دیگریِ تحقق یافته است

 .(۷1: 1222)گوشه، « شوند یمآزادتر  ها انسان، شوند یم تر بزرگهر اندازه خدایان  گفت

از خدا وجود داشت، خدا به  2حاضر جا همهزمانی که تصویری  از دیدگاه او پیش از این و

گذار از نگرش  که یدرحال ؛شد یم، اما در عین حال نزدیک به دنیا دریافت افتهی تجسمشکلی 

دینی به وضعیتی مختارانه دینی ایجاد کرده کامالً گذاری را از وضعیت  متعالی،نگرش به  ییجا همه

گرفتن نگرش  قدسی و عرفی )دینی و عرفی( با کناره ةتفکیک دوگان گفت توان یم رو نیااز  ؛است

و متعاقب آن تفکیکی میان امر قدسی و امر آورد  میعرفی پدید  ییها عرصهحاضر،  جا همهدین 

فرد  ؛ درنتیجهشود یمحائز اهمیت  ۷در چنین وضعیتی خود کند یمگوشه بیان  .شود یم ورتص عرفی 

از منظر بیرونی به خود بنگرد و درمورد خویش  درواقعکشف کند و  ،خود را بشناسد تواند یم

 .(۱9 :)همانبیندیشد. دین متعالی است که با نگرش فردگرایانه و عقالنی به دین همراه است 

 پژوهشهای  یافته
 کافاعت یها سنخ

سنخ  دو رسد یمنظر  به، های کیفی از مصاحبه  گرفته و کدگذاری با توجه به پژوهش صورت

، مالک ها سنخهستند. کارکرد اعتکاف در هریک از این  زیتما قابلاصلی در اعتکاف از یکدیگر 

                                                           
1. Marcel Gauchet 

2. Immanent 

3. self 
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سایر  ن و، نگرش آنامعتکفان ةانگیزبارة ، اما این عامل تمایز درهاست آناصلی تمایز 

 .رسد یمنظر  نیز معنادار به مشخصات

 «خود»به  بازگشتی دینی عتکاف؛ا

بستر  ةمثاب بهاعتکاف »نخست با عنوان  مواجهة وجود دارد.این سنخ از اعتکاف دو مواجهه  در

افرادی که  بیشتر. بیان شده است «پناهگاه مثابه بهاعتکاف »دوم با عنوان  و مواجهة« تولد دوباره

در آن . این سنخ گرایشی فردی دارد و افرادی که اند معتکفگیرند، زنان  سنخ قرار میاین  در

شوند، گرایش بیشتری به انجام اعمال فردی و محتواهای احساسی و عبادی اعتکاف  تعریف می

 تر میان محتواهای اعتکاف عنوان شد(. تفکیکی که پیش برحسب)دارند 

)وبر،  کند یمادیان رستگاری از آن یاد  یها مؤلفهل است که وبر ذی یا واژه «تولد دوباره»

 ؛شدن کامل آنان است امکان بازگشت افراد از خطا و پاک« تولد دوباره»از  منظور .(2۳ :122۷

از نو آغاز کند.  تواند یمو  گردد یبازم است، بوده یپاککه اوج  اش یکودکگویی فرد به دوران 

 درواقع وشدن و به زندگی بازگشتن  تولد دوباره ترکیبی از شناخت اشتباه، بازگشت از آن، پاک

 .گیرد شکل میاست که پس از توبة فرد و بازگشت او به زندگی برایش  شرایطی

تولد »وجهی از  که است معتکفاندر نگاه اعتکاف  یها دهیا نیتر یمحوریکی از  بازنگری

 این. دیگه باشه داشته خودسازی اینکه واسه فقط اعتکاف میاد آدم» :دهد می نشانرا « هدوبار

 یگم کرد و عمرت تو دادی دست از که چیزایی یه اینکه برای. خودسازیه برای فقط روز سه

گذشتة خود،  کنند یمافراد تالش (. 11 ة)شمار «یبه کارات داشته باش ینگاه یه. یکن یداپ

و  ها آن دربارة و و رفتارهای ناپسند خود را یادآوری کنند ها یکار کمت، خطاها، اشتباها

که در خویش مشاهده را  ییها نقصخواهند  همچنین میبیندیشند.  این اعمالچگونگی اصالح 

را برای اصالح و از نو ساختن خود و خود بازشناسند و در چند روز اعتکاف عزم  اند کرده

 جور یه. بود خود به رجوع بار این[ اعتکاف تو شرکت از ]هدفم» :خود جزم کنند یزندگ

 .شی می ناراحت چرا هست، چرا هک هات ناراحتی درمورد. خودت درمورد خودت کنجکاوی

 رمضونم ماه و قدر شبای راستش. کردی انتخاب که مسیری درمورد عملت، فکرت، مورددر

 راستش بعد. حرفا این و بودم من ،بودن خواب بیشتر مردم که شبش نصفه. داشت همینو برام

 (.۷ ة)شمار «آدمه حال درخور جور هی دارن که معنایی. دونم نمی کم هم رو ها ادعیه تأثیر من
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برخاسته از ارتکاب برخی خطاها و  تنها ای که رسد نیاز به بازنگری مینظر  در نگاه اول به

در  آنچهنگری، چیزی بیش از به این نوع باز« تولد دوباره»اطالق لفظ  است و اشتباهات فردی

، میکن یمصحبت « دوبارهتولد »از  وقتی زیرا؛ کند یمرا بر آن حمل  دهد یماعتکاف رخ 

جداشدن از گذشته و توانی  ،یک امر اجتماعی را درنظر داریم. در خالل این عبارت نداد رخ

 .ر استمدنظحال آنکه صرف بازنگری عملی فردی  مدنظر بوده است؛رای بازسازی مجدد ب

 است.« 2احساس گناه»و « 1گناه»تأکید بر تمایز میان دو واژة  در اینجا اهمیت دارد،که  یا نکته

مرتکب آن  دیندارگناه در اصطالح الهیاتی و معرفتی، برخاسته از فعل اشتباهی است که فرد 

گناه  احساس .(2۷: 1۷99تیلیش، ) دیآ ینمخطا پیش  یفعل دنبال بهاما احساس گناه  ،شود یم

، اهمال در انجام خاص یصحیح، قرارگرفتن در وضعیت یندادن امر حاصل انجامممکن است 

 مشاهده  ها مصاحبه یها افتهیدر طور که  همانو امثال آن باشد. بازنگری اعتکاف  عمل درست

که  استشرایطی  از برخاسته، بلکه نیستبرخاسته از ارتکاب گناه یا انجام فعلی خطا ، شود می

ة عمد که انگیزاند حضور در این وضعیت احساس گناه را در افراد برمی .داردف در آن قرار معتک

« کشف»از به آغ ،اعتکاف هنگامفرد پسینی است.  صورت بهبر زندگی انه دیندارنظارت  حاصلآن 

اخالق مفهوم احساس گناه را در آید.  با آگاهی از خطا به اعتکاف نمی و کند اشتباهات خود می

برخاسته از  ها ستیکالوناحساس گناه حاکم در نگاه  ،مشاهده کرد. در نظر وبر توان یم ستانیپروت

گرفتن گناه نخستین آدم و  که با فرض بلکه حاصل نوعی نگرش الهیاتی بود ،ارتکاب گناه نبود

 .(۷۷: 1۷9۷)وبر،  ، شکل گرفته استاش هیاولبه زمین به عقوبت گناه او هبوط 

وجود  بهفرد برای تغییراتی که پس از انواع بازنگری شد  مشخصها  رسی مصاحبهدر بر

خیلی مراقب  آگهحتی » :شود ینممعطوف ، ساختاری است و به چند خطای گذشته آید می

این مسیر انتها نداره. ممکنه کسی هم  وقت چیهبعدی هست برای پیشرفت.  ةهمیشه پل ی،باش
دینی و وظایف عبادی تالش  ةتجرب مثالًو  خیلی پیش رفته باشه درمورد حفظ شرایط خودش

 «ای برسه ای برسه. به یه تجربه دیگه منتها الزم داشته باشه که به یه دریافت دیگه ،کرده باشه
شدن از گناه و طلب بخشش  تنها پاک ،افتد یماتفاق در اعتکاف  آنچه اگر رو نیاز ا ؛(۷ ة)شمار

                                                           
1. Sin 

2. Guilt 
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و مواردی که فرد را به طلب آغازی نو و  ها ضتناق از شده و یساز ساده ةمسئلقلمداد شود، 

 غفلت خواهد شد. ه استخواند فرا «تولدی دوباره»

، گرایش افراد به کسب نوعی آرامش شود می مشاهده که در اعتکاف « بازنگری» ةمطالب افزون بر

این است. در  توجه قابلاز حضور در اعتکاف نیز  «انرژی مثبت»شوندگان  یا به تعبیر خود مصاحبه

 یها محرکروزمره و همچنین وجود  یها مشغلهدلیل گرفتارشدن در فشار زندگی و  نگاه، افراد به

در  رسند. ناامنی میبه نارضایتی و  شوند، ها مواجه می با آنکه در زیست اجتماعی بسیاری اجتماعی 

یق زندگی هستند که توجیهی مشروع برای تعل« پناهگاهی»افراد به دنبال مفر یا شرایطی چنین 

برای دختران مجرد و ویژه  ، بهمذهبی یها خانوادهرا فراهم کند. در بستر  ها آن یها مشغلهروزمره و 

، فرصتی مشروع برای این تعلیق دیآ یم شمار هبدینی  ی، اعتکاف از آن حیث که عملدار خانهزنان 

 کند. دهد و امکان آرامش فکری را برای آنان ایجاد می دست می به

فرد در اعتکاف است. با وجود آنکه « خود»توجه به ، ها در هر دوی این گرایشوجود ة منکت

در رود، تغییراتی که پس از اعتکاف  معتکف در بازخوردی نسبت به شرایط بیرونی به اعتکاف می

شخص دارد. پس  «خود»بخشی( ریشه در  چه آرامشو )چه از جنس بازنگری  گیرد او شکل می

دچار تغییر شده باشد و گویی تغییری درونی و اساسی از این  بایدخص ش« خود»، از اعتکاف

مواردی که  نیتر یاصلیکی از شود  مشخص میها  تحلیل مصاحبه از .رود یمعمل دینی انتظار 

به تناقض  ها ، باور آنکند یمرا در افراد ایجاد و گرایش به معنویت احساس گناه  ،نیاز به بازنگری

شاید به خاطر همین فضاست که خدا » :رایج جامعه است یها ارزشو دینی  یها ارزشمیان 

نتونستید مقابله کنید با گناه  دیشد یمیه جایی قرار گرفتید که داشتید به گناه وارد  گهه اگ می
 «ولی هجرته دیگه ،حاال شاید اعتکاف خیلی کوتاه باشه و سه روز باشه کنم یمهجرت کنید. فکر 

در زندگی روزمرة های دینی  امکان پایبندی آنان به ارزشکه  بیان کردند ابارهافراد  .(۳ ة)شمار

 :دهندتن  «رایج جامعه یها ارزش»به مجبورند و در بسیاری از موارد نیز ناخواسته  کم استخود 

یه بایدها و نبایدهایی ها هم  ن اوسری چیزهای کلی هست. خیلی نمیفهمنت. خوب باالخره  هی»
کنه و ما باید باور  که هدف وسیله رو توجیه می اینهاالن دیدشون  ها یلیخ دارن.برای خودشون 

کنه و باید مراقبت کنیم که هدفمون اون وسیله رو  کنیم که تو دین هدف وسیله رو توجیه نمی
 .(۷1 ة)شمار« چون هر لحظه در معرضش هستیم ؛توجیه نکنه
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های دینی در شرایطی  ارزشهای اجتماعی و  این است که تعارض میان ارزش مهمنکته 

های  که با توجه به یافته درحالی؛ که حکومتی دینی بر کشور مستقر است شود یممطرح 

ی سیاس نظرشوند، از  بندی می افرادی که در این سنخ از مواجهه با اعتکاف دسته بیشتر پژوهش،

وجود آنکه در این تعارض با  مخالف نیستند.حاکمیت یا با  گرایشی همراه با حاکمیت دارند

شود. با  می درک )مشروعیت(  با تفکیک میان قدرت و اقتدار، رسد نظر می ظاهر متناقض به

منابع اسالمی که برگرفته از کاربودن قوانین و مقرراتی  وجود استقرار حکومت دینی و روی

همین امر  ندارد وباالیی مشروعیت ، در ایران مسلط رسد گفتمان دینی نظر می است، به

 است.های اجتماعی  ارزش با معتکفانهای دینی  ارزش تمایز کنندة انبی

 اجتماعی و ساختاریافته احساس گناه شرایطیشد، قرارگرفتن در  بیان تر شیپکه  طور همان

فرد رو  از این؛ کند، نه خطا و اشتباهات فردی را در افراد ایجاد می و نیاز به آرامش معنوی

از تضادی که در بازگشت به زندگی  ،ینده اطالعی داشته باشداز عملکرد خویش در آآنکه  بی

داند نیاز به اعتکاف هرساله، فارغ از  آگاه است و می یخوب به ،روزمره با آن مواجه خواهد بود

بستری برای  که ،در اعتکاف گفت توان یم جهیدرنت فرض شده است.عملکرد برای او 

 بارضایتی حاصل از تعارضات زندگی روزمره نا دلیل بهفرد  است، «بازگشت به امر دینی»

از آنجا که پیگیری این تضاد را نه در  . همچنینآورد به اعتکاف روی میدینی،  یها ارزش

 ؛شود با دو رویکرد مجزا مواجه می کند، می وجو جست« خود»وضعیت مستقر اجتماعی که در 

اش  یهای دین و ارزش «خود» شود و به تقویت یتی از احساس گناه گرفتار میمدام در وضع یا

 به دینی شرایطیکند با دوری از جامعه و قرارگرفتن در  یا تالش می پردازد، میدر برابر جامعه 

یگانگی توأم از جامعه ببرای ت مفری هر دوی این حاالاعتکاف در . یابد دستآرامشی معنوی 

 .ستافردگرایی دینی  رسد این وضعیت نشانی از نظر می به است و و دین

 برای ابراز هویت جمعی دینی ای ؛ رسانهاعتکاف

اساسی در فرم اعتکاف برگزاری آن  یها مؤلفهیکی از  گفت توان یمسنخ دوم اعتکاف  دربارة

اصلی حضور افراد  یها زهیانگیکی از  دهد ها نشان می تحلیل مصاحبهجمعی است.  صورت به

نحوة مواجهه برای این  «دیگری»دو  تگفتوان  . میاست آنان  ینیددر اعتکاف تقویت هویت 

برای این سنخ از مواجهه با  چهآنغیردینی و دیگریِ غرب.  ةجامع با اعتکاف وجود دارد:
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در قالب اعتکاف،  کنند مینخست افراد تالش  مرحلةاست که در  این دارداعتکاف اهمیت 

. بود این برام اعتکاف جانبی دالیل از یکی» :یک گردهمایی دینی، یکدیگر را بیابند عنوان به

چون هم  ؛کردم انتخاب رو المهدی مسجد بار یه ...بگیرم ارتباط مسجدی های آدم با برم اینکه

 ةدفع. نداشت رو جَو این اعتکافشولی  ،داشت یهم جو جوانانه فعال ،خونمون بود یکنزد

 (.2 ةمار)ش« داشت یجو فعال ؛جَوش برای اونم رفتم، یتو محالت ینبعد مسجد انصارالحس

می همکارام به» :شده مخابره کنند ترسیم «دیگریِ»پیغامی را به دو خواهند  میدوم  ةدر وهل

از  مثالً شهمی هم عوتد هم شهمی تبلیغ هم که شهمی این حالت جوری یه بیاید، هم شما گم

 حضورو ابراز  بسیار انگکنند شرکت حضور این پیغام ةمحتوای عمد (.12 ة)شمار «یزانعز ینا

که افراد سعی دارند حضور و  شود یمبدل ای  اعتکاف به رسانه ة این امر،جیدرنت. است

 .نشان دهندبستگی خود را  هم

بعد بیشتر از آن  یا رسانهبرگزارکنندة اعتکاف بر بعد  یها سازماناست که این  مهم ةنکت

های  سخنرانیدر محتوای توان  میاین گرایش را . توجه دارند خودسازی و اصالح فردی

گوناگون از جمله  یها استیس درو  ،پوشش خبری و محتوای تبلیغات ةگذاران، نحو سیاست

تجمیع اعتکاف و اختصاص یک ماه خاص به آن، گسترش مساجد و اماکن برگزارکنندة اعتکاف و 

 نشان. این موارد مشاهده کردتبلیغات گسترده و سراسری برای تشویق افراد به حضور در اعتکاف 

 شود یمو تالش  هاست یگذار استیساز اهداف اصلی این  معتکفانشمار  بیجمعیت  دهد یم

 اگرچه داشتتوجه باید اما  ،برای نمایش جمعیت حامی گفتمان رسمی باشد یا رسانهاعتکاف 

برگزارکننده، غرب و گفتمان رایج کشورهای غربی  یها سازمانمدنظر گفتمان رسمی و  «دیگریِ»

 .شود یمفعلی ایران تعریف  ةدرون کشور و در جامع دیگری ،معتکفانشتر بیبرای ، است

ای برای تشکیل جماعتی  اعتکاف در این سنخ از مواجهه با آن عرصهپیش از این بیان شد که 

 ،کند یمتعریف بسته  هم یاین افراد را ذیل هویت آنچهباید دانست اما  بسته است، همبا هویت 

در چه  آنان استو آن حلقة وصلی که معرف  رندیگ یمکنار یکدیگر قرار  چه دلیلافراد به  .چیست

وجه اشتراک  ترین اصلیگفت  توان می شوندگان مصاحبهمشخصات  توجه بهبا  شود. یافت میچیز 
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ی سیاسی حامی حاکمیت ریگ موضعداشتن  یعنی ؛است 1رسمی یدینداراین افراد، پایبندی آنان به 

در میان . تریبون دارند مایصداوسنیون و سخنرانانی که در استناد به سخنرانی روحاو 

و پایبندی  کردند یمرسمی از موضع نظری خود دفاع  طور بهافرادی بودند که  شوندگان مصاحبه

. بودندبرای بیان حضور خود  یا رسانهدنبال یافتن  به ها آن گویی .داشتند یمخود را به آن ابراز 

که مؤمنان واقعی در اقلیت قرار دارند،  شوند یمجه این واقعیت دینی متو یها قدرتزمانی که »

این اقلیت  باید توجه داشت که .(۳9-۳۳: 2۷۷9)روآ،  «شودبازنگری باید « با دیگران»ارتباط آنان 

که به این سنخ از اعتکاف گرایش  یمعتکفان است.معطوف  مشروعیت گفتمان به بلکه ،کمی نیست

. مند هستند نیز عالقهمباحثه و مداحی  ةاعتکاف، مانند سخنرانی، حلق یجمع دستهدارند، به اعمال 

به خود بگیرند ترسیم معتکفان هریک از ممکن است که  یآل دهیاشمایل ، سنخ دوالبته در تقسیم این 

نداشته و به این معنا نیست که افراد به محض تعریف در یک سنخ در سنخ دیگر جایی شده است 

آنان به خلوت در  یتوجه بیدر افراد به معنای  یجمع دستهگرایش به اعمال  رو نیااز  باشند؛

ها  بنابراین آن بیشتری دارد؛برای این دسته از افراد اهمیت  یجمع دستهاعتکاف نیست، بلکه اعمال 

همچنین در میان این . کنند یمایفا  یدیکلآن مسجد نقشی سخنرانان و واعظان  ،در انتخاب مسجد

، پوشش خبری و محتوای تبلیغات( ة)محتوای سخنرانی، نحوه جنس محتوای اعتکاف افراد، از س

افرادی که بیشتر همچنین  برخوردار است. یشتریبعقیدتی از اهمیت -توجه به محتواهای فکری

گرایشی که به مقصود اصلی رو  ؛ از اینگیرند، مردان معتکف هستند ذیل این سنخ قرار می

بیشتر  زیرا ؛گیرد قرار می اقلیت افراد معتکفمدنظر یکی بیشتری دارد، گذاران اعتکاف نزد سیاست

تولدی دوباره( جای  ةمثاب بهسنخ نخست )اعتکاف در  کهکنندگان در اعتکاف زنان هستند  شرکت

زیرمجموعة سیاسی است، -، اجتماعیمعتکفاناز  اعتکاف این سنخدرمجموع، رویکرد  گیرند. می

های  د، مردانه است، اعتکاف در آن عملی جمعی است، به فعالیتشو ی رسمی تعریف میدیندار

و ابراز اجتماعی  بسته هممشارکتی در اعتکاف گرایش دارد و به قصد ایجاد جماعتی با هویتی 

ایفا  معتکفانگیرد. اعتکاف در این گرایش از دو جهت نقش رسانه را برای  حضور خود شکل می

در گردهمایی دینی، حول هویت مشترک دینی یکدیگر را  ندتوان یم آنکه؛ نخست از جهت کند یم

                                                           
1. Official Religiosity 
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و از سوی دیگر به سبب حضور اجتماعی و عینی خود حمایت خود را از گفتمان مطلوب  بیابند

 داخلی و خارجی ابراز کنند. خویش به دیگریِ

 گیری نتیجهبحث و 

دارد. بررسی میدانی اشاره کردیم، میان احساس گناه و گناه تفاوت وجود  تر شیپ طور که همان

، کند ترغیب مید را به حضور در مساج معتکفانکه   یکی از عوامل اصلیدهد  اعتکاف نشان می

است. شده بلکه وضعیتی است که فرد به آن دچار  ،خطا نیست آگاهی به ارتکاب فعل

 ،کند تجربه می خود  تضادهایی که فرد در زندگی روزمره میان زیست اجتماعی و زیست دینی

اما باید  ،ساختاری است شرایطیبرخاسته از  آورد که وجود می بهحالتی از احساس گناه در او 

ها  پس از انقالب، سیاست ةدر چند ده .برآمده از چیستاین وضعیت ساختاری دانست که 

به کارکردشان از یکدیگر بیش از  با توجههای اجتماعی  اند که حوزه عمل کرده یا گونه به

های  سیاست و بسیاری از عرصه ةعلم، عرص ةدین، عرص ةاند. عرص یافتهگذشته تمایز 

بر اند. هرچند در ظاهر امر تقالی سیاستمداران  از یکدیگر مجزا شده تدریج به ،اجتماعی دیگر

، دنها حفظ کن نفوذ و حضور دین را در باقی عرصه ،زمان با این تفکیک است که هم آن

)مانند سازمان  دارندفعالیت دینی شکلی ویژه  بهای خردی که نهادمندشدن دین و استقرار نهاده

 ةبا وجود آنکه همگفت توان  . میزند میرفته گ تبلیغات اسالمی( مهر تأییدی بر تفکیک صورت

تلقی  یدیندار عرصة  یاجتماعهیچ عرصة  ،دنباش یدیندار ةد عرصنتوان می ظاهر بهها  عرصه

 افراطی دنیوی و سیاسی شده است، صورت بهکه دین  شرایطیدر  برای این افراد، شود. نمی

دینی فارغ از امور زندگی  کامالً یدینی برای انجام عمل کامالً ةاعتکاف تقالیی برای یافتن عرص

توان نارضایتی افراد از  میرو  ؛ از اینشوند قلمداد می ینیردیغکه است هایی  روزمره و عرصه

تبیین کرد. زمانی که   های دینی را در زندگی روزمره های اجتماعی و ارزش شدن ارزش دوگانه

، حضور در یکی به معنای شوند میتحقق دو امر اجتماعی و دینی از یکدیگر تفکیک  ةعرص

و زمانی که  است شده با دین فرد در وضعیت بیگانهدر این شرایط، . استضدیت با دیگری 

های  حضور در عرصهکند، از  میدین را در جایگاهی بیرونی ناظر بر زندگی خویش احساس 

احساس گناه همیشگی  جهیدرنتشوند( دچار تضاد و  ضددینی نیز قلمداد می گاه)که  ینیردیغ
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بدل به مناسکی ساالنه  ،اعتکافباشد که  این کنندة  توجیه ممکن است مسئلههمین  شود. می

حاصل  آنانساس گناه حال آنکه اح ؛دنبال ایجاد تغییری در خود هستند بههرساله شود. افراد 

 تواند تغییری در این وضعیت ایجاد کند وضعیت اجتماعی است نه فردی. فرد با تغییر خود نمی

 گذارد.بتواند برای مدتی اندک بر نارضایتی خود سرپوش  تنها می و

به این معنا که بخش  ؛شود اعتکاف در کالم فقها و در باور عموم، عبادتی فردی تلقی می

 ه، در فرم جدیدی که امروزنیبا وجود اصرف امور فردی و عبادات فردی شود.  بایدآن  ةعمد

اهمیت  اگرچهاست.  شدهاعتکاف از آن برخوردار است، این عمل به منسکی جمعی بدل 

بر ما پوشیده نیست، چرایی استقبال از اعتکاف در این فرم جدید  مسئلهگذاری این  سیاست

ها و روالی  ریزی ها، برنامه گذاری سیاستگفت توان  مید. آور وجود می هایی در ذهن به پرسش

الگوی  مهر تأییدی بر شکست ایدة، ندا طی کرده پس از انقالب های هها در ده دولتکه 

ساز اولیه از بین رفت و اختالفات  یکپارچه ایدة زده است. در نتیجة این امر،ایران بودن  بدیل

را  یدیندارافراد در جامعه ایجاد کرد و را ران هویتی بح ،تر شد. این وضعیت نمایان تدریج به

 با تزلزل مواجه کرد. ،دانستند های دینی خود می انقالب را آرمان های اولیة آرمانهنوز که 

ای برای کشف هویت  نیز به همراه دارد. اعتکاف عرصه را گرایانه هویت شکست هویتی، مطالبة

اند، برای  . افرادی که از جامعه بریدهاست جدید یا بازسازی یکپارچگی از دست رفته

کنند تا عضوی از این هویت  خود را با اجتماعی نو و تازه مرتبط می ،کاربر این گذاشتن  سرپوش

از  خواهد می منفردشده ةشود که یک جامع میبدل ای  به عرصهنیز . اعتکاف شوندمشترک جدید 

ای از این  جدید و متفاوت در اعتکاف نمونه های ی بر فردگرایی خود بیابد. دوستیخالل آن مفرّ

یابد و هویت  جمع اعتکافی با پایان اعتکاف پایان می معتکفانحال آنکه به ادعای خود ؛ تالش است

 شود. میمحدود گرفته در یک فضا و زمان خاص، به همان فضا و زمان خاص  شکل

امر دینی و امر اجتماعی  تضاد ةاست. دغدغ یریگیپ قابلدر دو سنخ از اعتکاف  مسئلهاین 

دادن  اعتکاف تالشی برای شکل گفتتوان  . میدهد را نشان میشکست هویتی  معتکفاندر باور 

حال چه خود را در قالب مطالباتی فردگرایانه )مانند احساس  ؛است به جماعت و هویتی جدید

 انند اعالم حضور(.چه در قالب مطالباتی اجتماعی )م ،آرامش، معنویت و یا بازگشت( ابراز کند
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دین این منظور از دین جایگاهی بیرونی به فرد معتکف دارد، اما پیش از این بیان شد که 

نگرش استعالیی به دین به را  ای مرحله، تاریخی دین-گوشه در تحلیل سیاسی چیست؟

و در عوض از دنیا رخت  شود یمدر این برهه بزرگ خداوند  گوید میو  کند یم یگذار نام

عاملی  عنوان بهو از سوی دیگر امر دینی  شود یمانسان از سویی رهاتر  نیز . به تبع آننددب یم

[ که از بیرون بر او اعمال یا یالهمیزان التزام انسان به قانون ]. »ردیگ یمبیرونی در برابر او قرار 

: 1222وشه، )گ «عکس دارد یا رابطه، با میزان تمرکز او بر امر الهی و جدایی او از آن شود یم

و متعاقب  دهد یمبه دین جایگاهی بیرونی  بر آنهمین جدایی از امر الهی و تمرکز فرد  .(۷1

وبر از ادیان  آنچه گفت توان یماساس  براین .کند یمفراهم را آن امکان نظارت بر فرد 

 هجیدرنت ؛امر متعالی است ةمثاب بههمان ظهور دین  ،دارد، در نگرش گوشه مدنظررستگاری 

دینی و اجتماعی مطرح شده  ة)و مشابه دوگان وبر است مدنظرکه  عرفیتفکیک دوگانة دینی و 

 .دیآ یموجود  گرفتن خدا از زمین به فاصلهدلیل  در این ادیان به ها( در مصاحبه

ایرانی  یدینداردر  )دینی و اجتماعی( دینی و عرفی ةهدف ما آن نیست که ادعا کنیم دوگان

کیفی دچار تغییر شود و شدت و ضعف  ممکن است از نظراین دوگانه اما  ،ستنوظهور ا یا دهیپد

متعالی و  یامر ةمثاب بهدین در اعتکاف َشود  میبه این ترتیب اگر ادعا  .قرار دهد الشعاع تحتامور را 

 توان یم رو است؛ از اینیافتن این دین استعالیی  شدتدهندة  نشاناین امر ، شود یمبیرونی ظاهر 

 شیازپ شیب هبرقرار بود، امروز اجتماعی() یعرفمیان امور دینی و امور  تر شیپکرد تفکیکی که  ادعا

 شده است. یاز زمین فاصله گرفته و متعال بیشتر از گذشتهخدا نیز  مفهوم وجود دارد و

 مشاهده قابلبسیار پررنگ و  اجتماعیتأکید بر دوگانة امور دینی و امور ، ها مصاحبهدر میان 

جدال امر دینی و عرفی را  وجود داشت، ها مصاحبه بیشتر. جدال اعتکاف و زندگی، که در بود

 کامالًاعتکاف با جدایی کامل از زندگی روزمره و قرارگرفتن در امور رو  دهد؛ از این نشان می

گانه مواجه هستیم یا نه، با باور و توجه فارغ از آنکه با این دو جهیدرنت .شود یمدینی محقق 

در این  گرایش به اعتکاف گیری شکلهمین باور در  که کار داریم سروبه این دوگانه  تکفانمع

 تأثیرگذار است. افراد
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