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  اول محرم بر سطح دینداري عزاداران ۀبخشی حضور در مراسم دهاثر
  

 دانشجوي دکتري علوم اجتماعی آکادمی علوم تاجیکستان/ خانی محمد حسین  Hossein86@gmail.com  
  عمومی دانشگاه آزاد اسالمی اراك شناسیکارشناسی ارشد روان/  محمد یکه فالح

  20/12/1392 :پذیرش - 04/08/1392: دریافت

  چکيده
ویژه مسـلمانان، بـه نهضت عاشورا و ترویج روحیه آزادگـی و جـوانمردي اسـت کـه در بـین احیاي یعزاداري محرم نوع

 تـأثیرمقولـه اجتمـاعی  عنوانبـهنگی است که بر دیگر رفتارها ازجمله دینـداري ن یک رفتار فرهای. مرسوم استشیعیان 
دانشجویان دختر و پسـر دانشـگاه آزاد  دینداريسطح عزاداري محرم در بررسی میزان اثربخشی  ،پژوهشاین هدف  .دارد

نفـر  90 ،نمونـه ایـن پـژوهشباشد. گروه تجربی مینیمهبا استفاده از روش  91- 92 سال تحصیلی ،نظرآبادواحد اسالمی 
مـذهبی  گیريجهـت نامهپرسـشگیري تصادفی ساده انتخاب شـدند. ابـزار پـژوهش، نمونه صورتبه) زن 38، دمر 52(

مسـتقل و وابسـته، تحلیـل واریـانس  t روش آماري هها ب. دادهبه فاصله یک ماه اجرا شد ،آذربایجانی بود که در دو مرحله
نمـره  بـه ،آزمـون نسـبتنمـره دینـداري دانشـجویان در پس د. نتایج نشـان دادنـد کـهتجزیه و تحلیل شدن یک طرفه

گیـري مـذهبی نیـز مشـاهده گردیـد. هـاي جهـتآزمونن تفاوت معنادار در خردهای. طور معنادار بیشتر بودآزمون بهپیش
ه ژویـبه ،در دینداري دانشجویان توان گفت مناسکهاي مذکر بود. مینث بیشتر از آزمودنیؤهاي مهمچنین نمره آزمودنی

 داشته است. تأثیردانشجویان دختر 

  مناسک. ،اخالق، دینداري، عزاداري محرم، عقاید اسالم، ها:واژهکلید
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۴۲    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

  مقدمه
بـه نـوعی بـا یـک منبـع  ،اي وجـود دارد. فـرد دینـدارشـدهدین به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته

دیـن و در کتـاب  ویلیام جیمز کند.دارد، ارتباط برقرار می تأثیرکه بر زندگی بشر و امور طبیعی  ،آفرینش
  گوید:می روان

ن ایـ ن جهان است و بهترین کـارای اشیا و موجوداتی در ئنکه نظم نامرای اعتقاد به :دین عبارت است از
ه کـه . یا احساسات و اعمال و تجارب انسان در خلوت با آنچـکنیمن نظم هماهنگ ای است که خود را با

دینداري و معنویت را به گونه مناسبی بـا یکـدیگر ترکیـب  ،ها. پژوهشباشدمطابق می داندآن را خدا می
 یگـدیگر بـه کارگرفتـه شـده اسـت. جـايبـه ن حوزه، دینداري و معنویت غالباًای اند. در ادبیاتنکرده

ماکن مذهبی و برگـزاري مراسـم طور عمده با رفتارهاي آشکاري مانند حضور در اکه دینداري بهحالیدر
اما معنویـت یـک تجربـه درونـی  شود.دین مشخص می ةمذهبی و همچنین باورهاي شخصی افراد دربار

، بـه 60، ص 1997(پارگامنـت،  است که شامل نوعی باور و یا رابطه با خدا یا یک نیروي ماورایی است
 .)1389نقل از راهبرد فرهنگ، 

دینـداري ذهنـی و باورهـاي  ،مرکب از سه جزء دینداري سازمانی مفهومیرا  »دینداري«) Krause( کراس
مشـارکت در مراسـم مـذهبی،  :ازاسـت عبارت  ،. دینداري سازمانی)1993(کراس،  کنددینی تعریف می

شامل تعهد و اهمیتـی اسـت کـه  ،دینداري ذهنی گونه اماکن.نای حضور در اماکن مذهبی و عضویت در
دیـن  ةدارنده عقاید افـراد دربـاربرباورهاي دینی در .نوان بخشی از زندگی قائل هستندعافراد براي دین به

بعدي از دینـداري صـورت گرفتـه، نشـانگر هایی که با توجه به تعریف چندپژوهش و رابطه با خداست.
  باشد.سالمت جسمانی و روحی در ارتباط مثبت می ،زندگی گوناگونهاي آن است که دینداري با جنبه

و  با سالمت جسـمی مستقیم میان باورها و اعتقادات مذهبی ۀهاي متعدد به وجود رابطپژوهش
)، بهداشت روانی و پایـداري عـاطفی 1389 )، شادمانی (قمري،2005 ،)Compton( روانی (کامپتون

 ر و والـدفدوسـتی (لـونـوع ،)Begue(، 2002( فردي (بگیـواعتماد بین )،1995 ،)Koeing( (کوئنیک
)Lupfer & wald(، 1985سـراتون و ریـد) سازگاري فردي و اجتماعی ،( )Sratton & Reid (،2003( ،

 )،234، ص Boulter( ،2002( شــناختی و ســبک زنــدگی (بــالترروان رضـایت از زنــدگی، بهکــامی
ثر با دیگران و اعضـاي ؤبرقراري ارتباط م )،Shortz( ،1994( و همکاران همسازي اجتماعی (شورتز

 و همکــاران یــافتگی زناشــویی (تورنتــون، ابعــاد ســازش)Thompson(، 1999( تامپســون(ده خــانوا
)Thronton(، 1992چادویک و تاپ) جلوگیري از گرایش به سوي بزهکاري ،( )Chadwick & Top(، 

  گرایی اشاره دارد.، جمع)1993

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  ۴۳ اري عزاداراناثربخشي حضور در مراسم دهة اول محرم بر سطح ديند

این  فته است. یکی ازیاام ها قوها و ارکانی است که بر آنها بنا شده و بداندین اسالم داراي پایه
این محرم و صفر است که اسالم «گفته است:  گونه که امام خمینیعزاداري محرم است. آن ،ارکان

نقل شده است که بـه  . از امام صادق)331، ص 1373خمینی، موسوي » (را زنده نگه داشته است
   ند:دفرمو فضیل

ن مجـالس را ایـ اسخ گفت: بلی. امام فرمودند: همانا مـنگویید؟ او در پنشینید و حدیث میا با هم مییآ
کسـی کـه  !دوست دارم، پس امر مرا احیا کنید. خدا رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند. یا فضیل

د خداونـد یـآ ازه بال مگسی اشـک بیـروناندرا یاد کند، یا در نزد او ما یاد شویم و از دو چشم او به ما
  .)282ص  ،43ق، ج 1403 (مجلسی، زد، هرچند بیشتر از کف آب دریا باشدآمرگناهانش را می

 .گردنـدیاد کنید، فرشتگان اطراف شما جمع می را ید و مایآ گرد هم«: است نیز روایت شده از امام باقر
 32 ۀیـآ در .)26، ص 66ق، بـاب 1403(حرعـاملی،  »کنـدرا احیـا  خدا رحمت کند کسی را که امر مـا

هِ : «آیدشمار میتقواي دل به ۀ، برپاداشتن شعائر دینی، نشان»حج«رکه مبا ةسور ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللـَّ
هایی نشـانه ،. منظـور از شـعائراهللاسـت معناي عالمت، به»شعیره«جمع  »شعائر«. »فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ

هـاي گروهـی، ماننـد نمـاز جمعـه و م عبـادتاست که خداوند براي اطاعتش نصب کـرده اسـت. تمـا
و جایگـاه عـزاداري در  شود. با توجه به مفهوم شـعائراهللاهاي مذهبی جز شعائر الهی محسوب میمراسم

بزرگداشت آن نیز شـرکت در مجـالس  .آیدشمار مین مراسم نیز از شعائر الهی و دینی بهای میان شیعیان،
هاي مراسـم شـرکت در ن باورنـد کـهایـ برخی بـر .داب آن استعزاداري، برگزاري باشکوه و رعایت آ

از دیـن، دو  در تعریـف دورکیمـی .انجامدسوگواري به تزکیه معنوي و رشد بعد الهی و انسانی افراد می
نکـه ای بـر تأکیـدبـا  دورکـیمدهنده دین هستند: باورها و مناسـک. عنصر بنیادین وجود دارند که تشکیل

صرف از باورها کاري نادرست است، به اهمیت مناسک در حیات دینی اشـاره  ايهتقلیل دین به مجموع
مـان دینـی و بـروز پیامـدهاي حیـات دینـی بـراي ای را مجراي اصلی تجربه دینی و کسب کند و آنمی

مجموعه اعمال منظم تکراري شـده اسـت کـه فقـط دسـتگاهی  ،یا مناسک کیش عبادي .داندمنان میؤم
بلکه مجموعـه وسـایلی اسـت  ،کند، نیستنها ترجمان بیرونی پیدا میآمان از راه ای که ،متشکل از عالئم

در ) Dourkim( دورکـیمشـود. جـاد و دوره بـه دوره تکـرار میای مان و احساس دینی از طریق آنهـاای که
 کیـدتأپردازي بر مبناي آنهـا بیش از همه بر مناسک جمعی و مشترك و نظریه ،مباحث مربوط به مناسک

  ).85، ص 1383 (دورکیم، کنددارد و چندان به مناسک فردي و منفرد اشاره نمی
ترین مخاطب مناسک درون افراد است. تصوراتی که در طـی مناسـک در درون فـرد برانگیختـه مهم

۴۴    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

مـان ای ).همـان( منان ضروري هسـتندؤم» براي کارکرد نیکوي حیات اخالقی«شود، آنهایی هستند که می
  ).93، ص 1380(رهبري، شود جاد میای جریان مناسک مذهبیمذهبی در 
هـاي ینیـآ اسـت. در مراسـم و مؤمنـانورزي هاي دینترین عرصهیکی از مهم ،هاي عزاداريهیئت

هاي معنوي مردم آید و آگاهیبینی به وجود میدینی است که آمیختگی نمادین روحیات معنوي و جهان
ها و نیز ارائـه تصـویري از حاالت معنوي و انگیزه ايجاد مجموعهای با ،ین یا مناسکیآ دهد.را شکل می

هـاي دینـی، باورهـا و ینیـآ همـراه بـا اجـراي ،وسیله مجموعه واحدي از نمادهابه ،از نظم جهان هستی
مـان، ای کننـدهجـادای سـازوکار ،گیرتـزکنند. به عقیده عقاید دینی را جایگزین منحصر به فرد یکدیگر می

پذیرش مرجعیتـی  :گویداو می نمونه،براي  .شودجاد میای مان مذهبی در جریان مناسکای ناسک است.م
، ص 1973ز، رتـ(گی دگیـراز مناسک مذهبی است، از خـود مناسـک سرچشـمه میاندکه حاکم بر چشم

 سـازدبندي کرده و هم تکلیف مرجعیتی را مشـخص میمناسک هم مفاهیم کلی مذهبی را صورت. )15
انـد کـه تحقیقـات ثابـت نمـوده .کندن مفاهیم مذهبی را توجیه میایکه پذیرش و حتی التزام به پذیرش 

. )85، ص 1383(دورکـیم،  اسـت مؤمنانهاي دینی نکته اصلی در باب مناسک دینی، رابطه آنها با تجربه
ینـی امـري درونـی و ، به سبب آنکه تجربه دمؤمنانناشی از حضور در مناسک براي  ،مسئله تجربه دینی

  هایی بسیار در حوزه پژوهش خود دارد.فردي است، دشواري
ـا ،سـودر تقویت و دینداري و معنویـت تأثیرگـذار اسـت. از یـکجهت مجالس عزاداري از چند  ـاد  ب ایج

ـاي معنـوي، شـکل همبستگی اجتماعی، ـاد فض فرهنگـی و تقویـت عواطـف و  –دهـی بـه مراکـز دینـیایج
  ).1389(عابدینی،  بخشدبا نشر معارف الهی، فرهنگ دینی را استمرار می ،سوي دیگر از و احساسات دینی

موجب تقویت روحیه دینی در جامعه و ارتباط افـراد بـا مراکـز مـذهبی و  ،مراسم عزاداريهمچنین 
تابـد و افـراد هـا میمـان و عشـق حسـینی بـر قلبای نـور ،ن فضاي معنويای گردد. درمی عالمان دینی

ن ایـ شـوند. همچنـیندر دینداري خود پایدارتر می ،نتیجهدر .شوندآشنا می بیتري با معارف اهلبیشت
دلیـل بـه همـین  .گردد افراد بسیاري دست از انحرافات عملی و عقیـدتی خـود بردارنـدفضا موجب می

کـه  ،مبلغـان ام عزاداري حضـور روحانیـان، وای یابد. درارتکاب جرایم و انحرافات در جامعه کاهش می
پس از دوره کاهش نسبی ارتباط میان مـردم و  .شودمی رنگپراند، در شهر و روستا نماد دین و دینداري

. یکـی )1385(فیاض و رحمـانی،  گیرندروحانیت، دوباره آنها در ارتباط بیشتر و چهره به چهره قرار می
در زمان کوتاهی، جامعـه را از زنـدگی  کمن است که دستای ترین آثار برگزاري مجالس عزادارياز مهم

کنـد. طبـق آمارهـاي جـاد میای روزمره و مشکالت و عادات آن رهایی بخشیده، در آن فضـاي معنـوي
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  ۴۵ اري عزاداراناثربخشي حضور در مراسم دهة اول محرم بر سطح ديند

ن مسـئله ایـ دلیل باشد.درصد می 60الی  40بین  ،میزان کاهش جرم در ماه محرم، نیروي انتظامی رسمی
ن ایـ کنترلی فرد درشود خودشناختی گفته میاه جامعهاز دیدگ« باشدرا همان مذهب و فضاي معنوي می

کنـد بیشـتر در برابـر بیند و احسـاس میفرد خود را در برابر دیگران می ،در عین حال .رودحالت باال می
ن اقدام او بیشـتر در معـرض دیـد قـرار ای همه مردم مشغول کاري خوب هستند با زیرا ؛دید مردم است

  .)1381(شریفی،  »گیرداهی نکردن با مردم خود نیز عذاب وجدان میگیرد و به خاطر همرمی
هـا مکـرر و بـه ن پیامای شود.هاي دینی بسیاري ترویج میها و پیامارزش ،در مجالس عزاداري محرم

ثر اسـت. ؤهـا بسـیار مـو دل جامعهشود که در نهادینه شدن آن در هاي گوناگون براي مردم القا میشیوه
نفـس، شـجاعت، غیـرت دینـی، رعایـت اصـول  مردي، عزته معروف و نهی از منکر، آزاداهمیت امر ب

هاي دینی است که در تابلوي عاشورا بـه بهتـرین از ارزش ايانسانی، عشق به نماز، دعا و مناجات، نمونه
جـه باشد که با حضور قلب و تومی اینجا منظور از عزاداري، آن عزاداري شکل نقش بسته است. البته در

متعـددي را بـه خـود  هـاي علمـیهاي مـذهبی نیـز پژوهشها و نمادینیآ ند صورت گیرد.وبه یاد خدا
کـه  انـدهـا نشـان داده. برخـی از پژوهش)Griffith(، 2008( و همکـاران (گریفیـتاختصاص داده است 

 اطفیهاي عـرهـایی از پریشـانی ب کاهش تـنش وموجمشارکت در مراسم مذهبی و عباداتی مثل نماز 
ها، دعا را یکی از رفتارهاي مـذهبی مـرتبط بـا سـالمت و تندرسـتی با مرور جامعی از بررسی .گرددمی

  ).98، ص 1381 (شریفی، دهدگزارش می
داري جنسـی دانشـجویان ) در پژوهش خود درباره نقش عزاداري محرم در خویشتن1389( عابدینی

داري جنسـی ن شرکت در مجالس عزاداري و خویشـتنداري بین نتیجه دست یافت که ارتباط معنیای به
هـاي دینـی در بهداشـت روان ) به نقش مراسم مذهبی، عبادات و مکان1376( مجد تیموري وجود دارد.

جمعـی در مراسم عبـادي بـه شـکل دسـته :گیردن زمینه نتیجه میای کند. وي با ارائه تحلیلی دراشاره می
جمعـی از احساس آرامشی که حاصل کلیه مراسـم عبـادي دسـته گذاشت و گذشته تأثیربهداشت روانی 

بخشد کـه ناشـی از فرامـوش را به جمع می ايحالت خلسه ،این امر ورد.آاست، همدلی را به وجود می
  باشد.می و روانی اختالالت جسمی ةدهندکردن خود و توجه به حق است و تسکین

ن جهـت ایشناختی آن، از یف، تحلیل و تبیین روانین عزاداري محرم، توصیآ توجه به آثار مناسک و
زیـرا برخـی  اسـت؛ي برخـوردار زیـادگیـرد، از اهمیـت و ارزش که آثار دینداري مورد بررسی قرار می

  دانند.شناسان دین آثار دینداري را مالك داوري و معیاري براي حقانیت آن میروان
داننـد، بـراي یامدهاي عملی مفیـد آن میکه مالك حقانیت هر چیزي را پ )،1372( ویلیام جیمز

۴۶    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

ایـن شـیوه  عمـدتاً چنـددین به آثار و نتایج مثبت و مفید آن روي آورده است. هـر تاثبات حقانی
دهد و فایـده عملـی دیـن، درسـتی هاي دینی را به یک فعالیت بشري تقلیل میدین و آموزه، تفکر

هاي زمینـی ر کرد که کارکردگرایی ما را به واقعیتتوان انکاکند، ولی نمیاعتقاد به آن را اثبات نمی
هـا را لمـس و پیامـدهاي واقعیت لحـاظ،کند تجارب عینی و عملی را ما را وادار می .گرداندمیباز

این بحث، دیدگاه کارکردگرایی است. کانون توجـه  نظري ۀها را مالحضه کنیم. زمینعملی واقعیت
هاي بالقوه و بالفعل عـزاداري و کارکردهـایی اسـت کـه یتاین پژوهش، بررسی تأثیر ظرف و هدف
هـاي دینـی و آموزه هاي پنهـان عـزاداري: نشـرها در خود دارند. همچنین توجه به کارکردعزاداري

عنـوان یـک نـوع از مناسـک به ،هاي دینی و بررسی میزان تأثیرگذاري عزاداري محرماحیاي ارزش
  باشد.می ان آن در فرد، بخصوص در بعد دینداريرفتاري در شیعه و تأثیر آشکار و پنه

  روش پژوهش
این پژوهش تحلیلی و توصیفی و از نوع مقطعی است که بر روي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

بـراي  آذربایجـانی گیري مـذهبینامه جهتپرسش ،این پژوهش در .واحد نظرآباد انجام شده است
یک ماه (ده روز قبل از ماه محـرم و بیسـتم محـرم) فاصله  دو مرحله به درسنجش میزان دینداري 

هایی هستند که داوطلبانه در هر دو از افراد آزمودنی این تعداد دانشجویان اجرا شد.نفر از  90روي 
 آزمـونها را در هر دو مرحله پیش و پـسنامهمرحله پژوهش با پژوهشگر همکاري کرده و پرسش

 اند.اجرا کرده
این عمل . فرادي بودند که تصمیم به شرکت در مراسم عزاداري ماه محرم را داشتندها اآزمودنی

حضـور  ،ایـن پـژوهش را سال قبل نیز انجام داده بودند. منظور از شرکت در مراسـم عـزاداري در
هاي عـزاداري بـود. بـراي دقـت بیشـتر تحقیـق در مـتن جلسه در مساجد و هیئت هفتکم دست

ي حذف افرادي که به هر دلیلی موفق به شـرکت در مراسـم نشـده بودنـد و الی براؤس ،نامهپرسش
در نظر گرفتـه شـد. بـراي  ،همچنین حذف افرادي که برخالف انتظار در مراسم شرکت کرده بودند

زمودنی و جهت ترغیـب آنـان بـه دادن پاسـخ صـحیح، از آبه افراد  ،دستیابی مجدد در مرحله دوم
 ود داوطلبانه در هر مرحله استفاده شد.شده توسط خشماره رمز انتخاب

  گيريجامعه آماري و روش نمونه

که تعـداد آنهـا واحد نظرآباد اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد  آماري شامل تمامی ۀاین پژوهش جامع در
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  ۴۷ اري عزاداراناثربخشي حضور در مراسم دهة اول محرم بر سطح ديند

از جامعـه  ،ن پـژوهشای همین اساس در استفاده شد. بر 92- 91در سال تحصیلی نفر بودند  700حدود 
  انتخاب شدند.تصادفی ساده نفر به  90بور تعداد آماري مز

  گيريازهاند ابزار

) تهیه شده است. 1382( آذربایجانیاین مقیاس با تکیه بر اسالم، توسط  گیري مذهبی اسالمی:مقیاس جهت
  مناسک و اخالق است. - مقیاس عقایدال و داراي دو زیرؤنامه نهایی آن، مشتمل بر هفتاد سپرسش

داراي ضـریب آلفـاي  ،مـاده 43مقیاس نخسـت، مشـتمل بـر زیر ):1Rمناسک( - مقیاس عقایدخرده . الف
  سنجد.) را می1Rمناسک ( –نفر آزمودنی پاسخ داده شده و عامل عقاید  302وسیله به 947/0

نفـر  321وسیله به ،793/0ماده با ضریب آلفاي  27مشتمل بر  ،زیرمقیاس دو ):2Rمقیاس اخالق(خرده. ب
  سنجد.) را می2Rنی پاسخ داده شده و عامل اخالق (آزمود

مقیـاس عقایـد سـنجش اعتبـار دو زیـر ةدر گـزارش خـود دربـار )1382( آذربایجانی اعتبار پرسش نامه:
) معـادل 2Rاعتبـار ( و 947/0) معـادل 1Rضریب آلفاي کرونباخ، اعتبـار ( ،)2R( اخالق ) و1R( مناسک

گیـري مـذهبی کـل ر مجموع ضریب آلفاي کرونبـاخ جهـتگزارش نموده است. گزارش وي د 793/0
)R(،  دهد.نشان می 936/0مناسک و اخالق را معادل  –در سه حوزه عقاید  

(در  )، هر سه گروه دو بـه دو تفـاوت معنـادار دارنـد1Rآمده، در مورد عامل (دستبراساس نتایج به
میان هر سه گره دو بـه دو تفـاوت  ،)مناسک –(عقاید  )1R). در مورد عامل (a=0001/0سطح معناداري 

). در 044/0ضـریب آلفـا معـادل  و 0001/0(در سطح معناداري ضریب آلفاي معـادل معنادار وجود دارد
تـر از (ضـریب آلفـا بـزرگ شـودگونه تفاوت معناداري مشـاهده نمیهیچ ،)2R( مورد زیرمقیاس اخالق

(حـوزه و دانشـگاه تهـران)،  2 و 1هاي ان گروه) در میگیري مذهبی اسالمی(جهت )R). در مورد (05/0
 3 و 2هـاي دارد: امـا میـان گروه (دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد)، تفاوت معنادار وجـود 3 و 2هاي گروه

). 05/0تـر از (ضـریب آلفـا بـزرگ شـود(دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد) تفاوت معناداري مشـاهده نمی
آوري نظـرات کارشناسـان اسـالمی، میـزان آن عیی مقیـاس، از راه جمـهمچنین در بررسی اعتبار محتوا

  .)18، ص 1382 (آذربایجانی،دست آمد به 775/0

  ي پژوهشهايافته
  آزمون دینداريآزمون و پسهاي مرکزي و آماره در مراحل پیش: شاخص1 جدول

    میانگین میانه مد دامنه تغییرات حداقل حداکثر

  دینداري آزمونپیش 0435/66 5/67 67 33 01/64 97/68
 آزمونپس 8315/68 04/69 69 34 13/68 12/74 

۴۸    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

  دهد.فرضیه اول: عزاداري محرم، سطح دینداري افراد را افزایش می
هـا در وابسته به مقایسـه میـانگین نمـرات آزمـودنیt  به کمک طرح آماري ،ن فرضیهای بررسی ايبر

  آمده است. 2شد که نتایج در جدول  آزمون پرداختهمراحل دوگانه پیش و پس
  هاي آنمقیاسگیري مذهبی و خردهها در مراحل دوگانه آزمون جهتوابسته براي مقایسه میانگین tنتایج آزمون  :2جدول 

 معناداري t  درجه آزادي  میانگین  

  000/0  - 561/3  89  0435/66  آزمونپیش  دینداري
  8315/68  آزمونپس

  000/0  - 442/3  9  70/91  نآزموپیش  اخالق
  92/95  آزمونپس

  مناسک
  

  001/0  - 102/2  89  01/123  آزمونپیش
  98/125  آزمونپس

آزمـون در مقایسه با پـیش ،آزمونها در پسدهد که میانگین نمرات آزمودنینشان می 2نتایج جدول 
هـا افـزایش ، سطح دینـداري آزمـودنیمعنا که با وجود عزاداري محرمبدین؛ طور معناداري باالتر استبه

  گیري مذهبی نیز مشاهده کرد.هاي جهتمقیاستوان در خردهگذاري را میتأثیراین  یافته است.
  نث تفاوت معنادار وجود دارد.ؤهاي مذکر و مگذاري عزاداري محرم بر دینداري آزمودنیتأثیر :2فرضیه 

هـا در هـاي آزمـودنیمنظور مقایسـه میانگینتقل، بهمس t از طرح آماري ،ن فرضیهای منظور بررسیبه
  ارائه شده است. 3 آزمون پرداخته شد، نتایج در جدولآزمون و پسپیش

  گیري مذهبیگانه در مردان و زنان در آزمون جهتها در مراحل سهبراي مقایسه میانگین t : نتایج آزمون3 جدول
  F T معناداري

 
  مرحله  تعداد جنس میانگین

  سطح دینداري آزمونپیش 52 مرد 963/65 821/1 - 270/0 /.608
  38 زن 124/66 - 274/0 /.662
315./ 411/0 - 321/3  

 

 آزمونپس 52 مرد 652/68

 38 زن 011/69 - 487/0 /.399

آزمـون و دهد که میانگین نمرات دینداري مـردان و زنـان در مراحـل پـیشنشان می 3نتایج جدول 
  داري دارد.اوت معنیآزمون تفپس

 گيرينتيجهبحث و 

آیـین عـزاداري محـرم،  ها پس از انجام مناسک ون پژوهش نشان داد که سطح دینداري آزمودنیای نتایج
سـبب  ،هاي مـذهبیهـا و انجـام مراسـمبیشتر از سطح آنها قبل از انجام عزاداري است. حضور در مکان
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  ۴۹ اري عزاداراناثربخشي حضور در مراسم دهة اول محرم بر سطح ديند

 ،ن تفـاوت معنـادارای کهگونههمان شود.می هاي دینیتورالعملبندي به احکام و دسافزایش آشنایی و پاي
  اخالق قابل مشاهده است. مناسک و - آزمون عقائددر دو خرده
. ایـن گرددهاي ذهنی خاص در افراد میاماکن مذهبی، سبب بروز تصویرپردازي معنوي فضاي

هـاي مـذهبی، هاست. مکانحساسها و اها، باورها، ارزشاندیشه یانگر پیچیدگی نظام مفهومیامر ب
کنـد هاي خاص را از طریق سبک معمـاري و فرهنگـی خـود تقویـت میهشیارانه برخی از ارزش

کـه  ،این تأثیرگذاري را به روحیه خـاص انسـان شمنداندی). برخی ان109، ص 1378بزرگی، (جان
 همچنـین فضـاي دانند.میمربوط  ،اندآن را محاکات (یعنی تقلید، تشابه، همانندي، شباهت) نامیده

 شـودایمان مذهبی افراد منجـر می ایجاد امیدواري و تقویت به ،هاي مذهبی و مقدسمذهبی محیط
  .)18، ص Morris(، 1983( (موریس

هاي دین اسـت، ها و پیامکه همان ارزش ،هاي عاشوراها و پیامدر مجالس عزاي حسینی، ارزش
هاي گونـاگون بـراي هـا مکـرر و بـه شـیوهایـن پیام حسینی،در عاشوراي  گردد.ترویج میو احیا 

ثر اسـت. اهمیـت امـر بـه ؤها بسیار مها و دلدر ذهن ،گردد که در نهادینه شدن آنن القا میاعزادار
شکنی، غیرت دینی، تـرجیح دیـن و معروف و نهی از منکر، آزادمردي، عزت نفس، شجاعت، موج

پیشوا، نظـم و انضـباط، رعایـت اصـول انسـانی حتـی در حـق  مانند بهعقیده بر خود، وفاداري بی
هـاي هـاي دینـی اسـت کـه در پیاماي از ارزشتوبه، دسـته و دشمن، عشق به نماز، دعا و مناجات

  .)1389عاشورا نقش بسته است (دانش، 
 عبـادت یـارانش و حسـین امـام ویـژهبه ،دین پیشوایان سوگواري مراسم برپایی ،شیعه در فرهنگ

 شـکوفایی بموجـ . عـزادارياسـت و معنویـت مـانای افزایش عاشورا و سبب شب . نماز گلواژهاست
 ،مراسـم نایـ در شـرکت . عزادار بـااست حضرت با نشینهم حسین عزادار امام کهچرا ؛است معنویت
از  ،کنـد بیعت با امام حسین که کند، کسیمی نیها را حسیپیوند انسان نای. کندپیدا می اتصال با امامت

از غیـر  بـا خـدا و بریـدن نمـاز ارتبـاط کهچنان .است کار خود عبادت نای .شودجدا می یزیدیان صف
(مفیـد،  «استعبادت کشیدنشان نفس ما خاندان بر مظلومیت سوگواران« فرمودند: صادق . امامخداست

وَ مَـنْ « :تقواسـت نشـانه آن ، تعظـیماسـت الهی از شعائر سوگواري ، مراسمکریم ر قرآناز منظ ).1390
 کـار نشـانه نایـ دارد را بزرگ شعائر الهی هرکس و ؛)22 :(حج »یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ

 نایـ در ،تقـوا دارد کـه ، دلـیاست قلبی آمادگی سینیح عزاداران ورود در صف . شرطهاستدل تقواي
، مراسـم نایـ برپـایی چراکـه ؛تقواسـت افزایش بموج عزاداري ،دیگر سوي از .شودعزادار می مصیبت

۵۰    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

 ندهند، خداوند مهربـامی انجام صالح اند و عملآورده مانای که کسانی« :است صالح عمل و مانای نشانۀ
  .)16- 15 :(روم »دهدمیقرار  را محبوب آنان

احسـاس «جـاد نـوعی ای بلکـه در ،کار اثرگذاري مناسـک را نـه در اسـتداللترین سازو، مهمدورکیم
بنـابراین، در  ).86، ص 1383دورکـیم، ( دانـدمی» جا آوردن منظم مناسـکرضایت اخالقی حاصل از به

یک قضیه چنـدان مهـم نیسـت،  در باب حقیقت یا سودمنديمناسک مذهبی، استدالل منطقی و مستقیم 
اثرگذار است. واعظان و رهبران مناسـک  ،»جا آوردن مناسکاحساس رضایت اخالقی حاصل از به«بلکه 
کنند که مقدم بـر جاد میای آمادگی روحی در شنوندگان براي پذیرفتن و باور کردنسان، نوعی پیشبدین

، مؤمنـانداوري مناسب و شـوق بـه بـاور کـردن در ن پیشای ،دورکیمدگاه برهان و استدالل است. از دی
در بحث از مناسک، از اصـل بنیـادي  دورکیمن معنا، ای سازد، بهمان را میای درست همان چیزي است که

  گوید.مانی است تا استداللی سخن میای اعتماد که سري
 بـه ؛ان و مردان تفاوت معناداري وجـود داردنشان داد که بین نگرش مذهبی زنتحقیق نتایج همچنین 

 مـور–کلـیو  فراروهاي با یافته ،ن پژوهشای ن معنا که نگرش مذهبی زنان بیشتر از مردان است. نتایجای
 )Beti-Hallahme & Argyle( آرگیـلو  هـاالمی–بتـی؛ )Loewenthal ()2002( و همکـاران لونتال؛ )2006(
ــیس؛ )2002( ــو ؛)Francis ()2001( فرانس ــدال و ل ــریفی؛ )Low & Handel ()1995( هان  )1381( ش

 هاشــمیانمیر، )Egall ()2003( و همکــاران ایگــال هــاي دیگــربــا بعضــی از پژوهشو  همخــوانی دارد
  باشد.) ناهماهنگ می1380(

هـاي متعـدد طور مکرر و در پژوهشههایی است که بتفاوت بین دختران و پسران در دینداري، یافته
هـا، مـذاهب و هاي مختلـف در فرهنگدي در مطالعـات و بررسـیحـبه  ،ن یافتهای اهده شده است.مش

ن مسئله را امري جهـانی تلقـی ای، )2005(استارك،  لفانؤطبقات مختلف تکرار شده است که بعضی از م
  هاي زیستی زنان و مردان ریشه دارد.در تفاوتیعنی این امر  .اندکرده

هـاي مـذهبی، بـه که ممکن است تفاوت دو جـنس در نگرش اندنشان کردهطربعضی از محققان خا
محققانی کـه از نظـر نگـرش مـذهبی تفـاوت  )1380(رهبري،  مذهب خاص مورد مطالعه مربوط باشد

هـاي غربـی اسـت. ن تفاوت، مختص فرهنگای که ندعتقدم، اندمعناداري میان دو جنس به دست نیاورده
ن تفـاوت ایـ هـا،جمله نفوذ بسیار گسـترده مـذهب در همـه اعصـار و دوراناز به دالیلی ،در فرهنگ ما
 ،شـدنهاي شخصیتی زنان و مـردان و اجتمـاعیتفاوت در ویژگی .)2001، فرانسیس(شود مشاهده نمی

ن ایـ ن اسـت کـه درایـ داند. نکته دیگري که باید به آن توجه شـودن تفاوت میای نقش جنسی را علت
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بیشتر بودن رفتارهاي واقعـی حـاکی  التر بودن نگرش مذهبی در جنس مونث و نه ضرورتاًبا ،هاپژوهش
مطالعـه اسـت. تفـاوت در هاي مـوردله دیگر، بافت اجتماعی نمونهئاز دینداري، به دست آمده است. مس

اجتماعی مختلف با شرایط دیگري، متفـاوت  –تواند در طبقات اقتصادينگرش دینی میان دو جنس، می
  ).1388(کاظمیان مقدم،  شدبا

هاي دو جنس دربـاره مـذهب بایـد شده در زمینه تفاوتهاي انجامکه درباره پژوهش اما نکته مهمی
بسـیار بیشـتر از  ،انـدن زمینـه تفـاوت یافتهایـ ن است که حجم مطالعاتی که میان دو جـنس درای ،گفت

 ،لونتـال و همکـاران(اي نمونـه، . بر)36ص ، 1381(شریفی،  اندمطالعاتی است که چنین تفاوتی را نیافته
الم انجام دادند، تفاوت زنـان ای در پژوهشی که بر پیروان چهار دین مسیحیت، هندویسم، یهود و )،2002

  و مردان در نگرش مذهبی را فقط در پیروان دین مسیح یافتند. 
هاي مـذهبی در اختیـار فعالیتوقت بیشتري را که زنان براي انجام  )1997( آرگیلو  هاالهمی - بتی

آیـد و شـمار میانجام فرایض دینی رکنی مهـم بـه ،شمارد. در همه ادیانمین امر برای جمله عللدارند، از
هـاي مـذهبی را نشـانه شـدت اعتقـاد فـرد بـه آن در بیشتر جوامع مذهبی، میزان مبادرت فرد به فعالیت

مثابـه سـنج یکـی از مـواردي کـه بـه ،هاي مـذهبامـهندر اکثر پرسـش ،دیگر سويدانند. از مذهب می
هاي مـذهبی اسـت گیرد، فراوانی انجام فعالیتشاخصی از شدت دینداري در فرد مورد سنجش قرار می

تـوان انتظـار هـایی در اختیـار دارنـد، میوقت بیشتري که زنان براي انجام چنـین فعالیـت ،که با محاسبه
دهـد کـه نتـایج نشـان میهمچنـین  هاي مذهب سنج باالتر باشد.ونداشت که میانگین نمره زنان در آزم

(گـرین  کننـدمی نسبت به دین و باورهاي دینی خود احسـاس تعهـد بیشـتري ،زنان در مقایسه به مردان
یشـه در اند نیازمند تفکـر و ،امروز بیش از هر زمان دیگرن تحقیق نشان داد که بشر ای نتایج ).2003وي، 
  باشد.می روزمرهویژه مسائل امور انسانی، به یدات دینی بر تمامیلتق گذاريتأثیرباب 
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  منابع
، »شناختی مناسک حج و تأثیر آن بر سطح دینداري حجـاجبررسی ابعاد روان«، 1387، احمدي، محمدرضا و همکاران

  .21 - 8ص  ،4، سال اول، ش شناسی و دینروان
، گیري مذهبی با تکیـه بـر اسـالمتهیه و ساخت آزمون جهت ،يمقیاس سنجش دیندار، 1382آذربایجانی، مسعود، 

  قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ایرانی مطالعات فرهنگـی و  انجمن، »گرایی و دینـداريفردگرایی، جمع« ،1386توکلی، عاطفه اعظم آزاده، منصوره و 

  .125- 101، ص 9 ، شارتباطات
بـا و بـدون » آموزش خـود درمـانگري« درمانگري کوتاه مدتبررسی اثربخشی روان ،1378، بزرگی، مسعودجان

دانشـگاه شناسی عمومی، تهـران، رواندکتري، نامه پایان، اضطراب و تنیدگی ربر مها گیري مذهبی اسالمیجهت
  تربیت مدرس.

  انتشارات و آموزش انقالب اسالمی. ،تهرانچ دوم، مهدي قائنی،  ۀ، ترجمروان دین و، 1372، جیمز، ویلیام
در دانشـجویان دانشـگاه رابطه بین ابعاد مختلـف دینـداري و سـالمت عمـومی«، 1385مولوي، حسین و  چراغی، مونا
 .22- 1ص  ،2شسال دوم، ، شناختیهاي تربیتی و روانپژوهش، »اصفهان

  ، دارالتراث العربی.الشیعه، بیروتوسائل ،ق1403بن حسن،حرعاملی، محمد
  .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤ، تهران، میفه نورصح ،1378، اهللاروحسیدخمینی، 

سسـه تنظـیم و ؤ، قـم، م»قیام عاشورادر کالم و پیام امام خمینـی« (آثار موضوعی)، دفتر سوم تبیان، 1373 ـــــ،
 .نشر آثار امام خمینی

 ، سال نـوزدهم، شعرفتم ،»چگونگی اثرگذاري عزاداري حسینی در زنده نگه داشتن دین«، 1389، قدیردانش، محمد
 .55- 43ص ، 151

 مرکز.، تهران، باقر پرهام ۀ، ترجمصور بینانی حیات دینی ،1383، دورکیم، امیل

دانشـگاهی شـهر آمـوزان مقطـع پـیشبررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش«، 1383، ادیانرستمی، 
  .126- 116ص  ،10، ش سوم، سال هاي آموزشینوآوري، »تهران

 هاي فرهنگی هنري مساجد. دبیرخانه کانون ،تهران ،مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت ،1380، رهبري، حسن

 .11ص  ،1392آذر 2 ،23ش  ،روزنامه قانون

بررسی رابطه نگرش دینـی بـا سـالمت عمـومی، افسـردگی، پرخاشـگري و شـکیبایی در ، 1381، شریفی، طیبه
دانشـگاه آزاد اهـواز، شناسـی عمـومی، نامـه کارشناسـی ارشـد روان، پایانازاهودانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
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  اهواز. اسالمی
، سـال سـوم، شناسی و دیـنروان، »داري جنسی دانشجویاننقش عزاداري محرم در خویشتن« ،1389، عابدینی، نصیر

  .53- 43ص  ،9 ش
، »ال در دیـن ورزي اقشـار فرودسـت شـهريمناسک عزاداري و گفتمان کـرب«، 1385فیاض، ابراهیم و جبار رحمانی، 

  .31- 22ص  ،6، ش انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
هل، أبررسی رابطه دینداري و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضعیت ت«، 1389، قمري، محمد

  .104- 89ص  ،11، ش شناسی و دینروان
مقایسه نگرش مذهبی و سالمت روانی دانشـجویان دختـر و «، 1388زاده هنرمند، بیمهرامهناز کاظمیان مقدم، کبري و 

  .85- 79، ص 2سال دوم، ش ، شناسی دینروان، »واحد بهبهان پسر دانشگاه آزاد اسالمی
 ش ،حوزه و دانشـگاه، »شناسی رشد اخالقی، ارزشی و دینی در نوجوانی و جـوانیروان«، 1381، آبادي، حسینلطف

  .53- 43، ص 31
، در: چکیـده هـاي دینـی در بهداشـت روانمراسم مذهبی، عبـادات و مکان ،1380، محمد ولـیمجد تیموري، میر

  .مقاالت اولین همایش نقش دین در بهداشت روان
  ، بیروت، دارالفکر.بحاراالنوارق، 1403مجلسی، محمدباقر، 

  شایشی، نشر نوید اسالم.، عبدالرحیم عقیقی بخامالی شیخ مفید ،1390محمد بن محمد مفید، 
هاي گیري مکان کنترل و نیمرخ روانی دانشجویان دانشگاهتأثیر اعتقادات مذهبی در شکل«، 1380را، هاشمیان، حمیمیر

  .22- 1ص ، 2، ش فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمی، »تهران
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