تحليل نشانهشناختی آيين قبله دعا (طلب بارش باران)
در قشم
بنیامین انصارينسب
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چکیده
آب منشا زااوي و ضرور ترين ماد هرا پماايش و ادامه حما

است ها

تنجهه هه اهمهمهت آب در سرزممنها خشک جننب طبمعي است كه اين عنصر
در تمام وجن زاااوي ااساان و حتّاي عقاياا هاورهاا آداب و رسانم اماند
ويژ ا داشته هاشا يكي از مناسک مرهنط هه آب در ش آيمن « بله دعاا» ياا
«دعا هاران» است اين مقاله هه تحلمال اشاااه شناساي عنااار و كاركردهاا
اجتماعي اين آيمن مي پردازد آيمن بله دعا آيمني ها ويژويها امايشي اسات
كه ميتنان از آن در هراامهها متتلف امايشي استفاد كرد
کلیدواژهها :سنّتها

ش آيمنها

ش هاارانخاناهي در شا آيامن

طلب هاران در ش آيمن بله دعا در ش

 1دااش ن كارشناسيارشا جامعهشناسي و دااشگا آزاد واحا علنم تحقمقا

هنارعباس

ben.ansari.n@gmail.com
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مقدمه
از مطالعه اساطمر و آيمن ها مناسک و رسنم متتلف مردم در سراسر جتاان
هرميآيا كه آب همنار هه عننان «هنمايه آفارينش» مانرد تقاايا و ساتايش
هند است در حنز ها ونااونن فرهنگي آيمن ها و هاورداشتها ونااوناي
در منرد آب مشاها ميشند ها تنجهه هه اينكه فاه

اياران هاه وياژ ااناحي

مركز حاشمه و اطراف كنيرها هازرگ «لان » و «اماک» خشاک و كا آب
است يكي از اساسيترين مشكهتي كه مردم چه در شتر و چه در روساتا هاا
آن روهرو هند و هستنا تأممن آب است خشكسالي و ك آهيها پماپي هاعث
شا مردم اين مناطق كه از را داماار و كشااورز امارار معااش ماي كنناا
همنار هه تاأممن آب همنايشانا هايوماان هااران يكاي از ااالي تارين منااهع
تأممنكننا آب در اناحي خشاک هاند و هسات ارزش حمااتي هااران هارا
كشاورزان و دامااران كه ههشاه

متكي هه ا و رطنهات زمامن هساتنا سابب

شا كه هممشه چش هه آسمان هاوزاا و در ااتاار آمان اهرها هاران زا هاشانا
و هممن امر منجب هروزار مراس و مناسک هرا طلب و تمنا هااران شاا
است آاچه مراس و مناساک را در حماا

اجتمااعي جامعاه ايراااي از ديگار

جنامع متمايز مي سازد اه وجند مراس و مناسک هلكه ويژويهاايي از جملاه
وستردوي تننع اامت تأثمرواذار
كنشها فرد

اجتماعي و

هن اارآفريني و اقاشآفريناي آاتاا در

است تا آا ا كه ميتنان وفات كمتار فعالمات

اجتماعي هه وسعت مراس و مناسک ديني در حما

اجتماعي سماسي و

ماا

حضنر داشته و تأثمروذار است
آيمن «دعا هاران» از جمله مناسكي است كاه در شا هارا طلاب هااران
هرپاميشا و كاركردها متتلفي در اين ااحمه ك هارش كشنر داشات در ايان
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است

مفهوم نشانهشناسي
اشااهشناسي هه مطالعه اشااه ها و چگناگي كاركرد آاتا ميپردازد در طنل
تاريخ مطالعا

اشااهشناختي ها اتايج جالاب تنجاه در حانز فامل اماايش

پزشكي معمار

جاانرشناسي و هسمار حنز ها ديگر مرهنط هه ارتباطاا

و ااتقال اطهعا

هه كار هرد شا است در وا ع هرخاي اشاااهشناساان ادعاا

ميكننا كه ميتنان همه چمز را تحلمل معناشناسااه كرد
تحلمل اشااه شناختي انين ها كار زهان شناس سنئمسي فردينااا دو سنسنر

1

كه از او هه عننان پار زهانشناسي انين يااد مايكنناا و فملسانف آمريكاايي
چارلز سااارز پمرس 2كه هه پار سنّت اشااهشناسي آمريكا معروف است آغااز
مي شند سنسنر هه مطالعه زااوي و حما

اشااهها در هطن زاااوي اجتمااعي

ميپردازد و هر سرشت اختمار اشااه تأكما ميكنا اشااه كه منضنعي فمزيكي
و معنادار است از تركمب دال و مالنل شكل ميومرد هامن ايان دو راهطاها
طبمعي يا ضرور هر رار امست هلكه راهطه ممان آاتا از طريق رارداد اعا يا
تنافقي هر رار مي شند كه منرد پذيرش جامعه اسات از مناار سنسانر كلماا
فت اشااه ها تنجهه هه راهطه ساختار آاتا ها اشااهها ديگر است هه طنركلي
سنسنر تنجهه خند را همشتر هه خند اشااه معطنف كرد است و تنجهه چنااااي
هه دتلت آن هه وا عمتها همرواي اشان اميدها مالي كه سنسنر هرا ااام
اشااهها ارائه ميدها هه شكل افحه هعا است:
1. Ferdinand de Saussure
2. Charles Saunders Peirce
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مقاله هه ويژويها اشااهشناختي و جنبهها امايشي اين آيمن پرداختاه شاا
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دال (عمن)

+

واقعیت بیرونی معنا

مالنل
(ذهن)

پمرس اشااهشناسي را ااريه عمنمي شمن ها دتلت تعريف ميكنا (اكن
)0:1380
از اار پمرس اشااهها را ميتنان هه سه دسته تقسم كرد:
اشااه طبمعي :اشااها است كه ممان انر

و مفتنم آن راهطاه هم انار

يا تماس هر رار است مثل راهطه ممان دود و آتش
اشااه تصنير  :اشااه ا است كه ممان انر

و مفتنم آن شباهتي عمني و

تقلما وجند دارد؛ مثل اقش مار كه هرخند ماار دتلات مايكناا و هاه سابب
شباهت ظاهر ميتنان از اولي هه دومي را هرد
اشااه وضعي يا رارداد يا اماد :اشااها است كه ممان اانر
آن اه شباهت عمني است و اه راهطه هم نار
اه ذاتي و خند هه خند مثل درجا

و مفتانم

هلكه راهطها است ارارداد ؛

متتلف ااامي در كشنرها متتلف هاا

شكلها ونااونن يا چراغ راهنمايي و رااناوي (محسنمانراد )272 :1380
تفاو

ه
همن اشااه و اماد از ااار سنسانر در ايان اسات كاه هرواز كاام ً

اختمار اميشند؛ زيرا همچوا هاون معني اميماااا و هممشاه جزئاي از ياک
پمناا طبمعي همن دال و مالنل وجند خناها داشت و اماد عااالت (تارازو) را
اميتنان ها همچ اماد ديگر جايگزين كرد (آساهرور )23:1380
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لمرو متصناي را درهرمي ومراا آاتا دارا كاارهرد اساساي هارا هماان و
تفسمر كنش ها متقاهل و رواهط ممان افراد در وارو هاا اوهلمهاه و ثاانياه و در
منجنديتها ملّي هستنا عهي هصر

اطهعا

وسترش و كارهرد آاتا ابايا ها تنلما اشااهها

وا عي را عرضه ميكنناا و

رارداد و امادها اشتبا ورفتاه

شند (محسنمانراد پمشمن)215:
وام اساسي هرا تحلمل اشااهشناسي تلقي زهاانشناساي همچانن الگان و
تعمم مفاهم اين عل هه پايا ها ديگر غمار از زهاان اسات در وا اع ماا هاا
آيمنها همچنن زهان هرخنرد مي كنم كاه در آن رواهاط مماان عنصار از خاند
عناار مت تر است و هر دو هرداشت استنار اسات :اتسات اينكاه پاياا هاا
اجتماعي و فرهنگي ارفاً اشماء يا رويااادها مااد امساتنا هلكاه اشاماء ياا
روياادهايي معناادار هساتنا و در اتم اه مايتانان آاتاا را اشاااه ياا عهمات
ههحساب آورد و دوم اينكه اين پايا ها ائ هه ذا

امستنا هلكه در شابكها

از رواهط تعريف ميشناا (آساهرور پمشمن)19 :
اشااهها و رواهط دو مفتنم كلما تحلمل اشااهشناختي هستنا آيامنهاا را
ميتنان ااامي از اشااهها تلقي كرد و معااي منجند در اين آيامنهاا ريشاه در
اشااهها و ااامي داراا كه اين اشااهها را هه يكايگر مرتبط ميسازد ايان اااام
معمنتً آشكار امست هلكه هايستي استنباط شند (همان)27 :

مراسم آيیني
واژ آيمن 1اهتاا هه معنا آداب و رسنم هند و هعاها هه طنر ويژ هه معناا
رسنم ديني يا ماورايي هه كار ورفته شا از اين رو ماي تانان وفات :رفتارهاا
1. ritual
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در يک اگا وسمع هه ارتباطا

ااسااي معاار امادهاا عهيا و اشاااههاا
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آيمني انعي خاص از رفتار هستنا كه از سن جامعه پذيرفتاه شاا اااا و هاه
وناه ا ارتباط افراد آن جامعه را ها پايا ها فراماد يا ماوراءالطبمعاه هر ارار
ميكننا
ها پژوهش در اديان متتلف مي تنان دريافت كه اعتقاد هه يک امر اساي و
فراطبمعي از جمله ااانل مشاترك تماامي آاتاسات ايان پماامهاا كاه شاامل
م منعه ا از تعلمما

اخه ي و رفتارها خاص هستنا هاعث شاكل ومار

الگن زااوي پمروان آن مذهب مي شناا كه معتقااا اين پماامهاا در اانر
درست اجرا شان تعالي و تكامل افراد را در پي خناهنا داشات و هاه رواهاط
ممان اعضا جامعه معنا هتشما و آن را اااممنا خناهناا كارد از طرفاي از
آا ا كه تعالم ديني هايا هه وناه ا هه پمروان اديان متتلف تعلام داد شاند و
هه اجرا درآيا وظمفه اجرايي كردن اين تعالم هر عتا مراس خااي است كاه
از آاتا هه عننان مراس آيمني 1ياد ميشند
اين آيمن ها و مراس مرهنط هه آاتا «هه دلمال اامت زيااد كاه دارااا در
همشتر منارد ها سنّت و تاريخ مردمان يک منطقه پمنااا خانرد اااا و جزئاي از
فرهنگ روزااه و ااكارااپذير مردم شا ااا » (عاها

)26:1385

طلب بارش باران (قبله دعا)
در تاريخ ديرپا اين مرز و هنم آب همنار اقاش كلماا داشاته اسات و
يكي از تنگناها االي مردم ايرانزممن هه شمار مي رفته است تا هه آن حا كاه
اور سالي هاران امي هاريا زااوي مردم دستتنش ااهسامااي ميشا آب كه هاه
روستاها اميرساما ااه تنتاا ماردم از تشانگي هلكاه از ورسانگي اماز هاهك
ميشااا زيرا كشتزارها ميخشكما و هممار ها واومر شايع ميورديا
1. ritual ceremony
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طبمعي و ههيا آسمااي هي دفاع هند هه دين سنن و هاورها خند پنا مي هرد
و هه دعا و امايش رو مي آورد؛ هه اماز ميايستاد يا هه اماز ماياشسات ياا هاه
مراسمي خاص و مناسكي ويژ ميپرداخت (فرهنگي )156:1383
اجرا مراس آيمني و مذهبي طلب هارش هاران ( بله دعا) در جزيار شا
از مراس ايمي است كه تاكننن در اين جزير حفظ شا است در سال هاايي
كه در ش هه من ع هاران اميهاريا و آب هركهها و چاا هاا تماام مايشاا در
دشااتهااا و اااحراها خشااكي جااا سرساابز و خرّمااي را فراماايورفاات
كشاورزان ادر هه كشت و كار ابنداا و حمنااا
اين زمان ها دعن
«مصلّي» مقاما

علنفه و آب اماييافتناا در

امام جماعت و پمشنا مذهبي ش از مردم هرا رفتن هاه
اجرا مراس « بله دعا» فراه ميشا

هرپايي آيمن بله دعا هه ترتمب زير اا ام ميورفت:

الف) کوچهگردي کودکان
در وذشته وسايل ارتباطي هسمار اااك هند هناهراين هرا اطّاهعرساااي از
كندكان كمک ميخناستنا عاه زياد از كندكان هارا خبار كاردن ماردم هاه
منانر شركت در مراس بله دعا و دريافت پنل و تنقه

دسته دسته هاا ها

در كنچهها و هازارها هه را ميافتادااا و هارا خبار كاردن ماردم سارودها و
اشعار مرهنط هه هاران را مي خنااااا در سال ها دورتر معمنتً اين مراس در
شب جمعه اا ام ميشا هاانيي سالتنرد يک مقنعه هه سر ميكرد و ها وارو
كندكان همرا مي شا او يک سمت از شعر را مي خنااا و كندكان در جناهش
«ايشاللّه» يا «ااشاءاللّه» ميوفتنا:
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در اين هنگام ااسان ااتنان چه مي تنااست هكنا؟ او كه در مقاهل مصاايب
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ممشک ممشكن ايشاهلل

mišak mišaku išâllâ

وردن ريشكن ايشاهلل

gardon rišaku išâllâ

يا رحمن يا رحم ايشاهلل
خااواا كري ايشاهلل

yâ rahmân yâ rahim išâllâ
xodâvande karim išâllâ

خاا هارون هاد ايشاهلل

xodâ bârun hâda išâllâ

هه مسكمنن هاد ايشاهلل

be meskinon hâda išâllâ

هي جن كارون هاد ايشاللّه

bey jo kârun hâda išâllâ

ااشاللّه هارون هاد ايشاللّه

enšâllâh bârun hâda išâllâ

اهلل هارون هاد ايشاهلل
يااهلل يا كري ايشاللّه

allâh bârun hâda išâllâ
yâ allâh yâ karim išâllâ

كندكان اين اشعار را ميخنااااا و هه در خااهها ميرفتنا و در مايزدااا و
هماا ا همچنان هه خنااان ادامه ميداداا ااحبتااه همرون ميآما و چمز هاه
كندكان مي داد اور ه كندكي در خااه هند ها جمع همرا مي شا و ها ها هاه
محلّه ها و در خااه ها ديگر مي رفتنا اين كار تا پاسي از شب و حتّي واهي تا
دو روز آينا ادامه مييافت ها آمان كندكان هه كنچاههاا و خماهاانهاا ماردم
متنجه ميشااا كه امام جماعت ميخناها هه بله دعا هارود (دژواااي :1384
)183

ب) جار زدن بزرگترها و توزيع غذا
روز هعا هه دستنر امام جماعت عا ا از مردان در شتر جار ماي زدااا و
هه همگان اطهع ميداداا كه هه محلّ بله دعا هماينا هرخي ابح زود هه محالّ
بله دعا مي رفتنا و آا ا را آب و جارو مي كرداا همچنامن عاا ا مقااار
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غذا را هار هگذاراا وروهي ديگر ها پانلي كاه جماعآور شاا هاند غاذا
امازوزاران را تتمهه ميكرداا و در هماا ا پاا از امااز غاذا تنزياع مايشاا
معمنتً تنزيع غذا سه روز طنل ميكشما

ج) روز برگزاري مراسم
پا از تنزيع غذا روز استسقاء يا طلب هاران فرا ماي رساما در ايان روز
همه مردم هه دستنر پمش اماز روز مي ورفتنا زيرا معتقا هنداا همانطانر كاه
حضر

پميمبر فرماند اسات دعاا روز دار مسات اب مايشاند در روز

اجرا مراس مردم روز دار اول ابح ها لباسهاا اغلاب سافما و تمماز هاه
محل بله دعا وارد مي شااا وضن ميورفتنا و پشت سر امام جماعت هه اماز
ميايستاداا و دو ركعت امااز مايخناااااا ساپا اماام جماعات دو خطباه
ميخنااا دعا ميكرد و مردم آممن ميوفتنا هعا از خطبه تعاااد از جناااان
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همزم هرا سنزااان جمع ميكرداا و ها خند ميآورداا تاا هتنااناا دياگهاا
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جلن مي آمااا و يک افر از آاتا كه ااا رساتر داشت شعر دعا هااران را
ميخنااا و هقمه پاسخ ميداداا (همان )195 :شعر هاران چنمن است:
اي خااوندداا بدده مددا بدداران بدداه

رحم فرما تو به مدا بداران بداه

مددا ضددعیقیم و ذلیددل و مضددطریم

بارالیددا تددو بدده مددا بدداران بدداه

هم بده حدقّ مصدطقي خدتم الرُسُدل

هم به حقّ مرتضي بداران بداه

بمدداگانت دداجز هسددتما اي خدداا

لطف فرما اي خداا بداران بداه

مددا بدده درگدداه تددو روي آوردهایددم

کن اجابت این د ا بداران بداه

رو بددده تدددو آوردهایدددم بیدددر د دددا

کن اجابت این د ا بداران بداه

سددال بگذشددت و نیامددا رحمتددي

رحمتت بمما به مدا بداران بداه

از گرانددي خددوردنيهددا کددم شدداه

کن کرم اي خال دا بداران بداه

مدددرد و زن گریدددان و واوی کمدددان

رحمتي فرما به مدا بداران بداه

جملگددي گریددان و زاري مدديکممددا

کددي خدداایا ربمددا بدداران بدداه

نالددههدداي تشددمگان از سددر گذشددت

لطف کن اي رازقا بداران بداه

مدداهي در دریددا و مددرغ انددار هددوا

هر دو ناالن اي خاا باران باه

ندده گیدداهي از زمددین روییدداه اسددت

انار این سال اي خاا باران باه

آسددمان دور زمددین گشددته سددقیا

انددزلالرحمدده خدداا بدداران بدداه

چشمه هدا خشدییاهاندا اندار زمدین

هم ز بيآبدي خداا بداران بداه

زآسددمان نددازل نگشددته قطددرهاي

بر زمدین مدا خداا بداران بداه

مرد و زن پیر و جوان خرد و ک ن

جمله گریان کي خاا باران بداه

آنچمددان از تشددمگي درماندداهاندددا

نیست ما را طداقتي بداران بداه

طاقددت مددا طدداق گشددته اي خدداا

اي خاایا اي خداا بداران بداه
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حدددقّ پیغمبدددر و اهدددل بیدددت او

رحم فرما تو به مدا بداران بداه

حددقّ پیغمبددر و الددحاب رسددول

ربمدددا یدددا ربمدددا بددداران بددداه

دددذر مدددا بپدددذیر اي پروردگدددار

هم به حقّ مصطقي باران بداه

نیسددت حدداّي بددر گمدداه مددا همدده

لطف خود بمما طا باران بداه

از سددر لطددف و کددرم جددود و طددا

هم بده حدقّ اولیدا بداران بداه

اندار ایمجدا جمد گشدته مدرد و زن

پیر و برنا اي خداا بداران بداه

گددر نبددارد بددر سددر مددا رحمتددت

واي بر ما حال مدا بداران بداه

و جن

جملدده گویمددا ربمددا بدداران بدداه

ابدداا زاري میددن کددز لطددف حددق

ميدها بداران خداا بداران بداه

مرغ و مور و مار و ماهي ان

الگوي ساختاري آيین قبله دعا
مراحل اا ام يک مراس آيمني در طنل تاريخ ها رسنم اماديني همرا هاند
است كه هريک از آاتا مقاماتي را هرا اا ام مرحله هعا فاراه مايآورد تاا
فراينا اا ام مناسک كامل شند م منعه اين اعماال و مناساک سااختار ياک
مراس آيمني را شكل ميداد در اين ا همانوناه كه در شكل اشاان داد شاا
است اين ساختار دارا سه هتش ااالي اسات :هتاش اول دالهاا هساتنا؛
م منعها از امادها كه هرا اشان دادن هتش دوم يعني مالنلها هه كار هارد
ميشناا و ههترتمب شامل كندكان هه عننان اماد از معصنممت؛ لبااس سافما
اماد از هيآتيشي و پاكي؛ اطعام اماد از رفع هه؛ و سراا ام روز هه عننان
اماد كه هرا ازديک شان هه پروردوار يا معبند است
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اين دالها و مالنل آاتا در هتش سنم هه عننان كنش جمعاي ت لاي پمااا
مي كننا و هه ترتمب هاعث اي اد همبساتگي كااهش كشامكش جلانومر از
وضعمت ااخنشاينا و اي اد احساسي مشترك ميشناا؛ هاين انر

كاه اوار

مردم ماانا كندكان پاك و معصنم هاشنا ميتنااناا همبساتگي خاند را حفاظ
كننا همانطنر كه كندكان در هاز ها ه تر مايكنناا امهاا روز هعاا دوهاار
هاز را از ان ها يكايگر ادامه ميدهنا؛ وانيي اااهً اختهفاي وجاند اااشاته
است و اين جمع كندكااه همچوا از ه وسسته اميشند
هنگامي كه مردم از هر طايفه و نمي دور يا ازديک هرا رفتن هه مراسا
يكپارچه سفماپنش ميشناا الح پاكي و يكاستگي را هه امايش ميوذارااا
اين عمل منجب از همن رفتن كشمكشها و خصنمتها شتصي و نمي ياا
طايفها ميشند از طرف ديگر اطعاام مساكمنان و مساتمناان يكاي ديگار از
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روزها

بل از مراس

بله دعا هه كار ورفته ميشند و پا از اا ام تمامي اين

مراحل يعني هنگامي كه دلها ااف از هر كمنها شاا و كارهاا اطعاام اماز
هرا رفع ههيا هه خنهي اا اام ورفات و ماردم خاند را از هرونااه پلماا و
ااپاكي دامن پااك كردااا در مرحلاه پاياااي هارا ازديكاي هاه خااوااا و
هرآورد شان حاجا

و بنلي دعاها  -كه در اين مراس مقصاند اازول هااران

است  -روز ميومراا و تنهه ميكننا؛ زيرا معتقااا دعاا فارد روز دار هتتار
منرد بنل پروردوار وا ع خناها شا

کارکردهاي اجتماعي آيین طلب باران
امامجمعه ها فراخنان مراس

بله دعا مردم را هه سامت اانعي همبساتگي

ارواامک كه هر پايه وجااان جمعاي (ايماان مشاترك) هناا اتااد شاا اسات
سنقميدها
دوركم در اتستمن آثار خند وفته هند كه ااامها امرومنا مبتني هار هااور
مشترك متتص همبستگي مكاامكي در جناماع اهتااايياااا ولاي همبساتگي
ارواامک كه از تننع فزاينا و پمشرفته تقسم كار و امز واهستگي متقاهل هر چاه
همشتر پايا مي آيا هرا پمناا دادن اعضا جامعه هه هاورها مشترك كمتر
اماز دارد امها او هعاها اين ااار را تعاايل و تأكماا كارد كاه حتّاي اااامهاا
هرخنردار از همبستگي ارواامک هسمار پمشرفته اماز اوار اتناهناا هاه اانر
تند ا از افراد خندهمن و مت اوز هه حقنق همايگر متهشاي شاناا هاياا هار
پايه يک ايمان مشترك يا وجاان جمعي مبتني ورداا
دوركم در سنّ كمال دريافته هند كاه تنتاا در اانرتي مايتانان وحاا
اخه ي اعضا يک جامعه را تضممن كرد كه متكي هر يک رشاته ت لايهاا
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امادين مشترك و امز مفروضا
معتقا هند كه هاون چنمن اعتقادا

مشترك درهاار جتاان پمرامناشاان هاشانا او
مشتركي هر جامعاها

چاه جاياا و چاه

اهتاايي محكنم هه تباهي و فروپاشي است (كنزر )191:1389
مؤمنان هرا فعهالمهتها مقاس هه عننان وسايل دستماهي هاه هاافشاان
ارزش ايل اميشناا هلكه اجتماع مذهبي هه اين فعهالمهتها هه عنانان هتشاي
از پرستش اهمهمهت ميهتشا تمايز ايل شان ممان پتنههاا مقااهس و دامان
هممشه از سن ورو هايي اا ام ميپذيرد كه در يک كمش هه ه پمناا خنرد
هاشنا و هه وسمله امادها مشترك و اشما منرد پرستش وحا

يافته هاشنا

دين «يک پايا سراسر جمعي» و وسملها است كه ااساانهاا را هاه هماايگر
پمناا ميدها (همان)198 :
در آيمن بله دعا كندكان اتستمن افراد جامعه هستنا كاه هارا خبركاردن
مردم در مراس ا اام ميكننا آاتا هه عننان معصنمترين افراد اماد هيرياايي و
خلناي هستنا كه افراد شركتكننا در مراس هايا داشته هاشنا پمنستن ديگر
كندكااي كه در خااه هستنا هه اين كندكان و افازايش هرچاه همشاتر جمعمات
آاتا از همالي و پمنستگي همن افراد حكايت دارد
اطعام فقرا و يتمماان كاه چناا روز طانل ماي كشاا مقاماها اسات كاه
دور جستن از ونا و معصمت را اشان ميدها؛ زيرا هعا از آن هه دعا و ارآن
خنااااان ماايپردازاااا و سااپا هاارا ازديكااي هااه دروااا خااواااا و
است اهتدعاهايشان روز مي ومراا و لباسها تممز و سفما كه اشااه پااكي و
هيآتيشي از هروناه تعلّق دامن است ميپنشنا
هممن مناسک است كه احساسا
و حاه واهستگي هه يک ار

ديني را اي اد تقنيت و ت ايا ميكناا

معنن و اخه ي را كه در وا ع هماان جامعاه
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كه اين همه شنر و شنق هرميااگمزد و شركتكننااوان را اسابت هاه اهمهمهات
ورو و جامعه در الب آيامنهاا ديناي آواا مايكناا هااينساان مناساک
همبستگي و ااس ام اجتماعي را اي اد و حفظ ميكنا
همچنان كه همان شا هه اار دوركم مناساک اساسااً هارا حفاظ ااسا ام
وروهيااا امها شركتكنناوان در مناسک اغلاب هار ايان هاورااا كاه مناساک
وضعمت خنشاينا را هاه ارمياان ماي آورد ياا از ياک وضاعمت ااخنشااينا
جلنومر ميكنا (همملتنن )108:1380
آيمنها و مناسک هرا كاركرد درست زااوي اخه ي ماا هاه هماان اااااز
ضرور ااا كه خنراك هرا وضعمت جسمااي ما؛ زيرا از طريق هممن مناساک
است كه ورو خند را تأيما و حفظ ميكناا هنااهراين شاكل ياک مناساک و
مقصند اعهم شا آن چناان اهمهمهتي ااارد كاركرد وا عي مناسک هممشه يكاي
است اهمهمهت ااارد كه اعضا ورو هرا چه كار ورد ه ميآينا مت ايان
است كه آاتا ورد ه مي آينا و كار را هه انر

دستهجمعي اا ام ميدهنا

مشتركي را ت رهه مي كننا و هاه اانر

ياک كانش جمعاي آن را

احساسا

همانميداراا ماهمت خاص اين احساسا

و كنشها امر ثاان و واهسته هاه

من عمت است (همان )109 :هروزار آيمن بله دعا هاه اانر

دساتهجمعاي

ضمن اينكه من ر هه كنش جمعي ميشند از لحاا معنان ؛ شااداهي كااهش
تنش ها عاطفي رفع تمرويها رواهط هامن افاراد و كااهش كشامكشهاا
اجتماعي را هه همرا دارد
مفتنم آرمان و كماال در جرياان هروازار مناساک دساتهجمعاي پايااار
ميشند عاطفه شايا كه در چنمن فراتهايي هرااگمتته ميوردد احسااس
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خارقالعاد ا را پايا مي آورد كه طي آن شركتكننااوان احسااس مايكنناا
دوروننشا ااا و محمط زااوي روزااه خند را امز هه هممن سان دوروننشا
احساس ميكننا
هناهراين مفتنم جتان آرمااي از طريق و در رواا زاااوي جمعاي و ت رهاه
اجتماعي پايا ميآيا البته اين مفتنم امر فطر امست هلكه محصنل طبمعي
زااوي اجتماعي است اور مي همنم دين از هرخي آرمانها پاساار ميكناا و
ها «چه هايا كرد»ها سر و كار دارد هرا آن اسات كاه خاند ايان ضامه ياک
فرآورد اجتماعي است ساختمان آرمااي جامعه از رهگذر رشا جامعه وا عاي
ملمنس و هالفعلِ منجند شكل ميومرد و محصنل هممن جامعه منجند اسات
(همان)186 :
ها اين اوااف پنج كاركرد اجتماعي آيمن بلاه دعاا را هارا افاراد جامعاه
ميتنان چنمن هرشمرد:
 1هرا ااسان حمايت و تسلي هه هار مي آورد و از اين طرياق ارزشهاا و
هافها تثبمتشا را پشتمبااي ميكنا
 2از طريق آيمنها و مراس امنمت عاطفي و اقطه اتكا ثاهتي در هحبنحاه
ااسازوار ها آرا و عقايا هرا ااسان هه هار مايآورد ايان كااركرد هاه ااا
اجتماعي استنار ميهتشا و اغلب هه حفظ وضع منجند كمک ميكنا
 3هه هن ارها تقاس ميهتشا و هافها وروهي را هر فراز هاافهاا
فرد

رار ميدها و اا اجتماعي را مشروعمت ميهتشا
 4هه ااسان در شناخت خندش كماک مايكناا و هاعاث مايشاند كاه او

احساس هنيت كنا
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زااوي و مقاطع وذار از يک وضاعمت هاه وضاعمت ديگار كماک مايكناا و
در اتم ه هتشي از فراينا اجتماعيشان هه شمار ميآيا (همان)278 :

جمعبندي
مناسک هيومان يكي از پمچما تارين و متنانعتارين اانر هاا رفتاار
هشر ااا و جنبه ها و اهعاد هسمار متفاوتي داراا مناسک ممكن است هرا ااناع
مقااا ماانا احترام هه خاايان خنشبتتي محافات از خطر يااد هاند تنلّاا
زااشنيي و مرگ هروزار شناا ااساانشناساان معمانتً ايان مناساک را مااناا
وسملها تعبمر ميكننا كه جامعه اجتماع يا ورو ها اين وسامله از ارزشهاا و
اانل اساسي خند حمايت و ساامان اخه اي آن را حفاظ مايكناا مناساک
ضمن امايشي هندن اهزار عملاي اجتمااعي و دارا معناهاايي هاا محتانا
روااي و فرد است كه ها وجند هماانا ها فرم و انر ها ديگار فعهالمهات
هشر

انع خاص و مستقلي از فعهالمهت هشر را هازمياماينا
بله دعا هه عننان يک آيمن دستهجمعي معمنتً طبقا

رايج اجتماعي را كه

هاعث تقسم هنا اعضا جامعه و اي ااد خاطكشايهاا ساتت مايشاناا
تضعمف و هه طريق اولاي حاذف مايكناا مناااب مقاامهاا من عماتهاا و
پايگا ها اجتماعي در هروزار جشنها عامل اساسي هاه شامار امايروااا
هناهراين ميتنان وفت كه هروازار مراسامي همااناا مناساک ديناي از جملاه
عنامل اي اد همبستگي ااس ام و وفاق اجتماعي هستنا؛ هنيژ اينكاه در آاتاا
تننع همشتر هه چش ميخنرد
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ها اين واف آيمنها وروهي در خامت حفظ منافع جمعي هستنا؛ چارا
كه همبستگي اجتماعي را تضممن ميكننا و سهمت روحي و روااي اجتماع را
هه ارميان ميآوراا هه هر حال اي اد و حفظ همبستگي اجتمااعي هارا اداماه
حما ِ مفما و ثمرهتش جنامع هسمار مت و تعممنكنناا اسات و جشانهاا
وروهي اهزار مناسبي هرا اي اد چنمن همبستگي اجتماعي هه شمار مايروااا؛
چرا كه معمنتً هروزار جشنها ها هر عننان و علّتي كه هاشنا مانرد اساتقبال
عمنم مردم رار ميومراا
هر امر كه شاداهي اشاط همبستگي و ااسا ام اجتمااعي را همزماان هاه
وجند مي آورد شايسته آن است كه همشتر از آاچه امروز هست مانرد عنايات
رار ومرد

تحلیل نشانهشناختي آيین قبله دعا (طلب بارش باران) در قشم 011
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