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  چكيده
زني كـه نـه تنهـا مـورد اعتـراض       پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل اجتماعي گرايش به قمه

هـاي مختلـف    نظران ديني و اجتماعي بوده بلكه در موارد قابل توجهي آسـيب  بسياري از صاحب
شيعيان در بين ساير گريزي، اضطراب و خشونت، تخريب چهرة  اجتماعي و فرهنگي از قبيل دين

زنان سـاكن در خمينـي شـهر     دنبال دارد، انجام شده است. جامعه آماري، از قمه مذاهب و... را به
گيـري   نفر و بـه روش نمونـه   260هستند كه با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه به تعداد 

صـان تأييـد و پايـايي    ساخته و روايي ازسوي متخص نامه محقق اند. پرسش گلوله برفي انتخاب شده
تأييد شد. در بررسي متغيرهـا از آمـار توصـيفي و در بررسـي      915/0با ميانگين آلفاي كرونباخ 

) اسـتفاده شـد. نتـايج    tارتباط بين متغيرها از آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و آزمون 
هـاي   تعصب به سنتهاي مرجع،  آزمون: بين فقدان شناخت از تعاليم ديني، وجود برخي از گروه
زني  هاي معنوي و گرايش به قمه خانوادگي، سطح سواد، ارتباط با گروه همساالن و داشتن انگيزه

زني ارتباط معنـادار   رابطه معناداري وجود دارد. بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي با گرايش به قمه
   تأييد نگرديد.
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  مقدمه و بیان مسئله

 گـاه هیچ بشر که دانست نهادهایی ترین یو اساس ینتر از مهم یکیعنوان  به توان می را مذهب و دین
 نوع و نحوه در فراوانی تأثیرات بلکه بوده بشری حیات از مهمی جزو تنها نه و نکرده زیست آن بدون
 وجود دین از شکلی آن در که نیست ای شده شناخته جامعه که طوری به است داشته ها انسان زندگی
 تقویـت در آن نقـش و اجتمـاعی نظـام بقـای و حفـظ در آن مظـاهر و مـذهب تأثیر. باشد نداشته

 ویـژه بـه اجتمـاعی عالمـان از بسـیاری تـا اسـت شـده باعـث جامعـه اعضای میان در همبستگی
، ١٣٨١ غیاثوند، و ارمکی(آزاد  دهند قرار خود مطالعات محوری هسته عنوان به را آن شناسان جامعه
... و رفتارهـا مناسـک، شـناخت، عقایـد، باورهـا، مثـل گوناگونی ابعاد و ها مؤلفه از دین). ٢٩ص

 مهمـی نقش و است دین ابعاد ترین اساسی از یکی دینی رفتارهای و مناسک اما. است شده تشکیل
  .دارد جوامع دینی اعتقادات و باورها بازتولید در

 بـاور از نظـامی فقـط دیـن او نظـر از. اسـت قائـل زیـادی اهمیت دینی مشارکت برای دورکیم
 یلتـون،(هم اسـت عملـی مناسـک دربرگیرنده و کنش نظام دین که زیرا نیست؛ مفاهیم و ها داشت
از ابعـاد  یکـیاز انواع مهم مشـارکت و  یکیعنوان  به دینی، مشارکت طورکلی ). به١٧۶، ص١٣٨١
 مناسک و مراسم در افراد مشارکت و حضور از است عبارت که آید یبه حساب م یندارید یاجتماع
 صورت به که باشد می دینی مناسک و مراسم این های هزینه از برخی در شدن سهیم و جمعی دینی

گاهانه و داوطلبانه  گیـرد مـی انجـام منـازل و مسـاجد مـذهبی، های هیئت همچون هایی مکان در آ
 ).٩١ص، ١٣٩١ صداقتی، بین یکو ن ی(غفار

 جهـت در یـا متعـددی هـای نهضـت و ها جنبش مختلف، ادیان ظهور با دهد می نشان ها بررسی
. اسـت پیوسـته وقـوع بـه آن گسترش از جلوگیری و کردن منحرف جهت در یا و دین آن تثبیت و اعتال
و در طـول  یسـتن یقاعده مستثن یندر جهان از ا یافتهظهور  یرسم یند ینعنوان آخر به نیز اسالم دین
 کـرده تجربـه را بزرگـی و کوچـک های جنبش خود درون در هجری اول قرن ویژه به و گذشته های سده
 و عـرب عـراق منطقـه در کـه قمـری هجـری ۶١ سال در کربال، نهضت به توان می جمله آن از. است
 بـه جنـبش این. کرد اشاره افتاده، اتفاق زمان آن سیاسی ویژه به و اجتماعی فرهنگی، شرایط تأثیر تحت
 ستم و ظلم با مبارزه در شیعی حرکِت  سرلوحۀ و سرآغاز توانست که بود ای گسترده اثرات دارای قدری
 خواهی تحول و خواهی آزادی تاریخ در ماندگار ای اسوه ینرو امام حس ازاین و گردد دنیا سرتاسر در
 انجـام و مراسـمات برپـایی بـا) قمـری الحـرام محـرم(ماه  قیام آن روز سال در و ساله هر شیعیان. شد

 طریـق ایـن از و پرداختـه نهضت آن در افتاده اتفاق وقایع و ها ویژگی اهداف، مرور به خاصی مناسک
  ).٢ ص، ١٣٩۴ پور، (رضوان دارند بعدی های نسل به جنبش این مفاهیم انتقال و ماندن زنده در تالش
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 از و اصـفهان شـهر خمینی در مثال طور به نشین شیعه نقاط برخی در که است مراسمی زنی قمه
 روز صبح در زنان قمه. شود یواقعه کربال انجام م یاندر جر حسین امام عزاداران از برخی سوی
 در(کفـن)  سـفید هـای لبـاس پوشـیدن و عاشـورا زیـارت قرائـت ماننـد مقدماتی انجام با عاشورا
 سـایر بـا هـایی مسـافت طـی و سر بر قمه زدن شروع با و شده جمع هم گرد گذر نام به هایی مکان
 مجمـوع در مراسـم ایـن. دهنـد می را زنی قمه واحد دسته یک تشکیل مختلف گذرهای در زنان قمه

  .انجامد می طول به ساعت سه حدود
 یـژهو بـه یمتفکران اسالم یانوجود آمدن آن موجب بحث م  به زمان از زنی قمه استمرار و تداوم

آن  یگرد یاریعمل را داده و بس یناز علما اجازه انجام ا یاست، تعداد کم  بوده یعهمذهب ش یعلما
 بـه ١٣۵٩ سـال از خصـوص بـه اخیـر های دهه در. اند کرده یمرا موجب وهن اسالم دانسته و تحر

 روانـی، اثـرات پزشـکی، سوء تبعات و آثار جهان، در شیعه چهره تخریب: جمله از مختلف دالیل
 تقلیـد مراجـع از بسـیاری و فقیه ولی سوی از شرعی، و فقهی دالیل و عمومی فرهنگ پذیرش عدم

  بـه جرم و قانون خالف را آن انجام کشور سیاسی نظام رهبران و شده اعالم حرام زنی قمه به ارتکاب
  .آورند یحساب م
 زنـی قمـه مسـئله خصـوص در پیمایشـی و علمـی بررسـی با تا است آن پژوهش این از هدف

 از روشن تصویری ،حسین امام قیام سوگواری مراسمات در گونه از مناسک بدعت یکیعنوان  به
  .شود بیان آن به گرایش در فرهنگی و اجتماعی علل

 عـزاداران برخـی در زنـی قمـه به گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل که است آن اصلی پرسش لذا
  چیست؟

  
  زنی چیست؟ قمه چیست و قمه

 نیـا با که یکس هر به و یکج و انحنا بدون تر پهن و تر کوتاه اما ر؛یشمش هیشب است یسالح نام قمه
 »یزنـ قمه« عمل نیا به و ،»زن قمه« سازد یم مجروح را گرانید ای شیخو سر عاشورا روز در سالح

  ).١٨ص، ١٣٨۶ ،ی(مسائل ندیگو یم
 امـام عـزاداران از یبرخ توسط و یعیش بالد و ها شهرستان یبعض در که است یمراسم یزن قمه

عنوان اظهار  کربال و به دانیو شه دالشهداءیس شدن دیشه به یتأس در و شود یاجرا م نیحس
 نیـکننـدگان در ا شـرکت ردیـگ یانجام م نیخون دادن و سر باختن در راه امام حس یبرا یآمادگ

 صـورت بـه کفـن، همچـون یبلنـد و دیسـف لبـاس دنیپوشـ بـا عاشـورا، روز زودِ  صـبح مراسـم،
 یط با و کنند یم سر بر قمه زدن به شروع و شده جمع هم گرد گذر نام به ییها مکان در یجمع دسته
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. نـدینما یمـ را یزنـ قمـه واحد دسته کی لیتشک مختلف یگذرها در زنان قمه ریسا با ییها مسافت
 یبرخـ کنند، یم نذر یزن قمه یبرا هم یبعض. شود یم یجار دیسف لباس و صورت بر سر از خون،
 آن محـل از تـا زننـد، یم غیت آنان سرِ  بر و دهند یم انجام خردسال کودکان ۀدربار را ینذر نیهمچن
 پنهـان، (دسـت انجامـد یمـ طـول بـه سـاعت سـه حدود مجموع در مراسم نیا. گردد یجار خون
 را خـود قمـه عاشورا شب در بزنند، قمه عاشورا، روز صبح خواهند یکه م یکسان .)١٢ص، ١٣٨٧

 صبح نماز از بعد عاشورا صبح در و کنند یم شرکت »قمه مشق« نام به یعزادار جلسه در و کرده زیت
 و یخـوان نوحـه بـا و زننـد یمـ سر به پهنا از گرفته دست در را ها قمه پوش کفن و برهنه پا برهنه، سر

 را افـراد سـر ضـربه سـه−دو زدن بـا زن قمه استــــاد. شوند یم یزن قمه آماده »دریح−دریح« گفتن
 افراد یبعض ند،یگو یم نیحس−نیحس و زده زخم یرو بر قمه یپهنا از آنها سپس و ساخته مجروح

 یگاه و ساخته مجروح را شیخو سر یضربات با شیخو دلخواه به دارند را زدن قمه توان خود که زین
  ).١٨ص، ١٣٨۶ ،ی(مسائل بروند هوش از تا زنند یم قمه آنقدر

  
  زنی تاریخچه قمه

 یمردم بـرا هیکرد و چون روح تیسرا رانیقفقاز به ا یها ارتودکساز  پوریو بلند کردن طبل و ش یزن قمه
 منشـأ مـورد در). ١۵۴ص، ١٣۶٨ ،ی(مطهـر دیدو جا داشت همچون برق در همه یآن آمادگ رشیپذ
 اسـت، اثبـات قابـل و مسـتند همه از شتریب آنچه اما دارد؛ وجود یمختلف اقوال ،یزن قمه یاول و یاصل
 و هـا فـارس بـه جانیآذربا یها ترک جانب از که هستند یتیعار یرسوم یزن قمه و یزن غیت که است نیا

 نـدارد یعرب شهیر و شده وارد کشور آن به عراق خارج از یزن قمه مراسم نیبنابرا. اند شده منتقل اعراب
 هیصـفو از شیپ تا زین رانیا در یزن قمه که است مسّلم ،یخیتار نظر از). ١۴ص، ١٣٨٧ پنهان، (دست

 آمـده وجـود بـه هیصـفو زمـان در ایآ که است آن در دهایترد محور و است نداشته یا سابقه گونه چیه
 ).١۶ص(همان،  است؟ افتهی رواج و شده وارد هیقاجار زمان در هیصفو از بعد نکهیا ای و است
 یرسـم اسـت؛ یزن قمه و یزن غیت رسم افتنی تیعموم قاجار، دوره در یعزادار یها شاخصه از
 و گسـترش دوره نیـا در مشخصـاً  امـا بـود؛ سـاله چنـد یا سابقه به مسبوق هم آن از شیپ البته که

  .افتی سابقه یب یرواج
 در یزنـ مراسـم قمـه فیشـاه، در توصـ نیعهـد ناصـرالد راِن یـدر ا کایرآمریکب ریسف 1بنجامن،

  :سدینو یم نیچن اش سفرنامه
 احساسـات و کردند یم حرکت ها ابانیخ در ییها دسته. داشتم اقامت تهران در من م، ١٨٨۴ سال«

                                                           
1.  Benjamina.  
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 در ییکاردها که دپوشیسف یجمع ناگهان انیم نیا در... دادند یم نشان خود از یا سابقه یب دیشد و تند
 آنها سر از خون و زدند یم خود سر به و برده باال را کاردها ادیز جانیه با که شدند داریپد داشتند، دست

 دلخراش منظره که واقعاً . بود کرده سرخ را شانیپا تا سر و زد یم فواره داشتند، دست در که ییکاردها از و
  ).٣۶ص(همان،  »ببرم ادی از را آن توانم ینم هرگز که بود یتأثرآور اریبس و
  

  و ضرورت پژوهشاهمیت 

  :است اهمیت دارای ذیل دالیل به بنا مقاله این موضوع
و نظـام  یهفق یول ینو همچن ینینظران حوزه د صاحب از کثیری خیل دیدگاه از زنی قمه: نخست

  .شود یمطرح م ینبدعت در د یعنوان نوع به یاسالم
 و خشونت اضطراب، گریزی، دین: نظیر دیگری اجتماعی مختلف های آسیب مزبور پدیده: دوم
  .دارد پی در را مدنی و مذهبی نافرمانی
  .اصفهان استان و شهر خمینی شهرستان مردم معرفی در بدعت این داخلی سوء تأثیرات: سوم

  .جهان به شیعه از واژگون ای چهره دادن نشان در زنی قمه خارجی سوء تأثیرات: چهارم
 آمـده وجـود بـه آنها های خانواده و زنان قمه از برخی برای که روحی و جسمانی عوارض: پنجم

  .است
 افکنـی اخـتالف یدشمن برا یاز ابزارها یکیبه  یعدر مذهب تش یعنوان بدعت به زنی قمه: ششم

 و فقیـه ولـی و اسـالمی حـاکم جایگـاه تضـعیف بـه طریـق این از و شده تبدیل اسالمی جامعه در
 یپرنفـوذ و دارا یعنـوان مـذهب به شیعه چهره طرفی از و شود، می پرداخته شیعه مرجعیت همچنین

 روح مخـالف و تروریست و خشن)، یزی(مبارزه با ظلم و استکبارست یاجتماع یختگیقدرت برانگ
  .گردد می معرفی انسانی لطیف

 این خارجی، و داخلی حوزه در زنی قمه منفی کارکردهای دلیل به شناختی جامعه منظر از: هفتم
  .آید یحساب م   به منفی سنت یک قومی و اجتماعی سنت

 شـدن روشـن باعـث آن عمـل هـای شـیوه و زنی قمه شناخت راستای در علمی های بررسی لذا
 و شده مذهبی و دینی بدعت این حذف و کاهش جهت در اقدام راستای در پدیده این پنهان زوایای

 هـای لحظـه در غـافلگیری از مانع که بود خواهد دشمن با ای مقابله و صحیح حرکت ضروریات از
  .گردد می حساس
 تجلـی نـوعی بـه و دیـن ابعـاد تـرین اساسـی از یکی دینی رفتارهای و مناسک اینکه به توجه با
 را بیشـتری توجـه دارد، اهمیـت دین ابعاد سایر از بیش و شود می قلمداد جامعه در دینداری بیرونی
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 رفتارهـای و مناسـک کـه نقشی به توجه با همچنین و شده بیان نکات گرفتن مدنظر با لذا. طلبد می
پـژوهش تـالش  یـندارد در ا یرانجامعه ا یژهو به جوامع دینی باورهای و اعتقادات بازتولید در دینی

  .گیرد قرار بررسی مورد زنی قمه به گرایش شناختی شده است، از منظر جامعه
  

  زنی در شهرستان خمینی شهر قمه

 یریتـأخ بـا ظـاهراً  و زمـان هـم که است ییشهرها جمله از شهر ینیخم شهرستان نکهیا به توجه با
 بـه یزنـ قمـه ورود خیتـار تـوان یمـ نمودنـد، یزن قمه عمل به شروع رانیا به یزن قمه ورود از اندک

  .دانست مقارن رانیا به عمل نیا ورود با را شهر ینیخم شهرستان
 رسـومات از یکـیعنـوان  بـه ربـازید از شـهر ینـیخم شهرستان سطح در یزن قمه عمل به اقدام
غرض بلکه از سِر عشق و اعتقـاد  یاز مردم نه از رو یاریمتداول بوده و بس نیحس امام یعزادار

 و عاشـورا صـبح در تنها گذشته از یزن قمه به ارتکاب. اند شده یعمل م نیمرتکب ا تیبه اهل ب
 لیـدال بـه که ستین یادیز مدت و شده یم انجام...) و عاشورا ارتیز(خواندن  یخاص مقدماِت  با

 از ریـغ ییهـا زمـان در نیهمچن. است افتهی رواج زین شهرستان گرید محالت در یزن قمه مختلف،
  :کرد اشاره ریز موارد به توان یم جمله آن از که ردیپذ یم صورت عمل نیا زین عاشورا صبح
رمضـان، شـهادت مـاه مبـارک  ٢١ماه مبـارک رمضـان،  ١٩ماه صفر،  ٢٨محرم،  ١١محرم،  ٩

  .نبیو حضرت ز حضرت زهرا
بـر  یمبن یو مقام معظم رهبر ینیخم امام امیپ اعالم از پس که است یضرور نکته نیا ذکر

 یادیـز تعداد آن، حرمت بر دیتقل مراجع و علما از یبرخ یفتوا نیهمچن و یزن عدم ارتکاب به قمه
 یهـا وهیبـه شـ نیحس امام به نسبت را خود عالقه و عشق و دهیکش کار نیا از دست زنان قمه از
 بـوده »دریـح ن،یحس شاه« شهر ینیخم شهرستان در زنان قمه همه معروف شعار. کردند ابراز گرید
 کـه شود یم اطالق یمحل به(گذر  گذرها در و چاپ مختلف یها نوشته پارچه و ها رقیب یرو بر که
 پـوش آن یرو محرم ماه امیا در و احداث یدائم طور به یفلز یها چارچوب نصب با محله کی در
 گذرها با ها یعزادار تیمحور شهر ینیخم شهرستان در گردد، یم نیتزئ زین آن داخل و شده دهیکش
  .شود یم نوشته وارهاید یرو بر شابلون لهیوس به گاه و. گردد یم نصب) باشد یم

 ن،یحسـ(شـاه  فوق شعار با دهد یم نشان را افراد نیا یزن قمه لیدال و اهداف که زین اشعار از یبرخ
 بـه تـوان یمـ جمله آن از. شود یم نصب معابر در و شده نیتزئ خون و قمه عکس دنیکش و) دریح

  نمود؛ اشاره ریز اشعار
  .میرا ز پور فاطمه آموخت یعشق باز میبا قمه آموخت نبیسرشکستن را ز ز −
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  ندارد. نیبه د یکار کار عشق است ربط نیا −
  .ست یمرام عاشق نیهرچه بادا باد ا −
  .میو قمه آموخت ریعشق را با رقص شمش −
  است. نبیابتکار ز نیاست چوب محمل شاهد ا زیعاشقان را سرشکستن جا یداد فتو −
  .رود یهمه، از فرق تا پا م یپر همهمه، در دست جانبازان قمه، خون از سر و رو نیزم یرو −

نصـب شـده در  یاستفاده از بلنـدگوها  رنگ، قرمز و دیسف بزرگ یها پرچم پور،یش و طبل زدن
 بزرگ یچادرها زدن قیطر از یابانیخ یها اورژانس یانداز  )، راهدریسردادن شعارها (ح یگذرها برا

... و هیـبخ لیـقب از یامداد هیاول لیوسا با که رابطه نیا در دکتر و اریبه یریکارگ به و تخت(گذاشتن 
عنوان آمبوالنس  به) کانیپ وانت(اکثرًا  یبار یها لیاتومب یریکارگ به)، پردازند یم زنان قمه یمداوا به
 یعمـوم یهـا حمـام بـودن گانیرا و بودن باز شوند، یم یبدن ضعف دچار که یزنان انتقال قمه یبرا

 ازجملـه یزنـ قمـه یها ئتیه یبرا) زن قمه(آش  غذا انواع پخت و یمردم فراوان نذورات محالت،
 بـه ارادت اظهـار جهـت بـه یزنـ قمـه از یبانیپشـت منظور به و روز نیا در که است یمردم اقدامات
 مـرتبط یاجتماع یبسترها از یبرخ به کی شماره جدول. ردیپذ یصورت م نیحس امام ساحت

  .دارد اشار زنان قمه نگاه از یزن قمه مراسم در آنها یرگذاریتأث زانیم و یزن قمه با
  

  )٢۶١زنی (تعداد= های ترغیب و تشویق به قمه توزیع فراوانی گویه .١جدول 

  جمالت
ً
  جمع زیاد بسیار  زیاد  کم کم خیلی  اصال

ها و...) برای انجامفراهم بودن مکان (گذرها، خیابان
  ١٠٠ ٪١١٫٢ ٪٣٩٫٨ ٪٢۵٫۵ ٪٨٫٨ ٪١۴٫٧  زنی مراسم قمه

  ١٠٠ ٪١٣٫٢٪٣۵٫۶ ٪٢۴٫٨ ٪١١٫٢٪١۵٫٢ هازنی در خانهوجود قمه و وسایل مربوط به قمه
  ١٠٠ ٪۶٫٩٪٢١٫٩ ٪٣٢٫۴ ٪١٧٫٠٪٢١٫٩ برای خرید و فروش قمه و تیز کردن آن  ها وجود کارگاه

هابرخی مراکزعمومی نظیر حمام و اورژانس  دهی سرویس
  ١٠٠ ٪١٣٫۵ ٪٢۴٫٣ ٪٢٩٫٩ ٪١۴٫٣ ٪١٧٫٩  ها زن به قمه

  ١٠٠ ٪١٣٫٣٪٢٧٫٣ ٪٢۴٫٩ ٪١٣٫٣٪٢١٫٣ و...)، کفنزنتوزیع نذورات مردمی (مثل آش قمه
  ١٠٠ ٪١۶٫٠٪٢٧٫۶ ٪٢٢٫٠ ٪١٣٫۶٪٢٠٫٨ زن در روز عاشورا جمعیت زیاد قمه

  ١٠٠ ٪١۴٫٠٪٢۶٫۴ ٪١٨٫٨ ٪١۴٫٠٪٢۶٫٨ زنیحضور گسترده مردم جهت تماشای مراسم قمه
  ١٠٠ ٪١۵٫١٪٣٠٫۶ ٪٢٣٫٧ ٪١۵٫١٪١۵٫۵ ها قبل از عاشوراسخنرانی روحانیون در مساجد و حسینیه

ای نظیر شبکههای ماهوارهتبلیغات و تشویق برخی شبکه
  ١٠٠ ٪١٢٫٨ ٪٢٢٫٢ ٪٣٣٫٣ ٪١٣٫۶ ٪١٨٫١ زنیبه قمه امام حسین

  ١٠٠ ٪١۶٫٢٪٢۶٫٧ ٪٢۵٫۵ ٪١۵٫٨٪١۵٫٨ هاریزی  مسئوالن هیئت برنامه
زنی و قمه زدنقمهجاتحضور برخی روحانیون در دسته

  ١٠٠ ٪١٨٫٣ ٪٢٧٫۶ ٪٢۴٫۴ ٪١٣٫۴ ٪١۶٫٣  ایشان
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نکـات قابـل اشـاره و مهـم  گـریاز د یزن قمه مراسم در زین نوجوانان و جوانان یحداکثر حضور
 اعـالم را زنـی که سن شروع قمـه گویانی پاسخ ینکه از ب شود می مشاهده ٢است. در جدول شماره 

بعـد از  ٪۴/٠ یعنـی تعـداد کمترین و سالگی ٢۵ تا ١٩ بین ٪۶/٣٧ یعنی، تعداد بیشترین اند، کرده
  .اند کرده زنی شروع به قمه یسالگ ۴۶

  

  زنی گویان برحسب سن شروع قمه . توزیع فراوانی پاسخ٢جدول 

  درصد انباشته  درصد فراوانیزنیسن شروع قمه
  ٧/١۵  ٧/١۵ ۴٠سالگی ١٢کمتر از 

  ۴/۵١  ٧/٣۵ ٩١ سالگی١٨تا  ١٢بین 
  ٠/٨٩  ۶/٣٧ ٩۶ سالگی٢۵تا  ١٩بین 
  ٣/٩۵  ٣/۶ ١۶ سالگی ٣۵تا  ٢۶ ین

  ۶/٩٩  ۴/٣ ١١ سالگی۴۵تا  ٣۶بین 
  ١٠٠  ۴/٠ ١ سالگی ۴۶بیش از 

    ١٠٠ ٢۵۵ کل
    ۶ پاسخ بی

 

 صـورت بـه یزنـ قمـه ورنوسفادران و خوزان فروشان،: شهر یاصل محل سه در شهر ینیخم در
  .شود یم انجام محدود صورت به محالت ریسا در و گسترده

  
  فروشان

 آن در یزنـ قمه شهر ینیخم شهرستان در که یمحل نیاول دیشا و شهرستان یمیقد محالت از یکی
 یزن قمه آمارِ  نیشتریب که محله نیا در. باشد یم شهرستان یمرکز بافت در فروشان ۀمحل شد شروع
و عشـق و عالقـه بـه امـام  تیـب اهـل بـه اعتقـاد باز رید از است، آن به مربوط عاشورا صبح در
 ییهـا چهره توان یم محل نیا زن قمه افراد انیم در. است بوده یزن قمه زهیانگ نیتر یاصل نیحس
 کـه مییبگـو اگر و داشته حضور زین جمعه نماز یحت و جماعت نماز صفوف در که نمود مشاهده را

 نیـا ونیروحـان و جماعـات ائمه از یبرخ. میا نگفته گزاف هستند زین تهجد و شب نماز اهل بعضاً 
 بـه اقـدام یعـزادار یها دسته نیب در حضور با زین خود بوده عمل نیا نیمروج از آنکه از ریغ محل
 سـاکن بةیغر افراد حضور شهر ینیخم شهرستان در یزن قمه یها یژگیو گرید از. ندینما یم یزن قمه

 زنـان قمـه نیب در مشهود و ژهیو طور به حضور نیا که بوده زنان قمه نیب در گرید یها استان و شهرها
  ).١۶٢ص، ١٣٩۴ پور، (رضوان است ملموس فروشان



      ٨٧  )شهر خمینی شهرستان مطالعه مورد( زنی قمه پدیده به اجتماعی رهیافتی

 

 در) آفتـاب طلـوع از قبـل قـهیدق ۴۵´ باً ی(تقر یزن قمه شروع از پس گذرها یتمام محله، نیا در
 محلـه یهـا قبرستان سمت به یجمع دسته صورت به و شده قیتلف گذرها ریسا زنان قمه با خود گذر

 و نمـوده مراجعـت صـبحانه صـرف و اسـتحمام یبرا خود گذر به یئتیه هر آنجا از و رفته فروشان
  ).١۶٣ص(همان،  شود یم تمام ساعت سه از پس باً یتقر یزن قمه

  
  خوزان

 خـوزان ۀمحلـ دارد زن قمـه یتـوجه قابـل تعـداد که شهر ینیخم شهرستان گرید محالِت  جمله از
 نیا در یمردم اقبال البته است، گرفته یم صورت یزن قمه برنامه باز رید از زین محل نیا در باشد، یم

 نفـوذ یذ مرجـع یهـا گـروه وجـود عـدم آن یاصل لیدال از یکی و باشد یم فروشان از کمتر محله
 انجـام متمرکـز ریـغ صـورت بـه محـل نیـا در یزنـ قمه. است بوده یزن قمه جیترو و غیتبل منظور به
 زیـن هـا مناسـبت ریسا در عاشورا صبح از ریغ در یزن قمه که است یمحالت از یکی خوزان. شود یم

 یعل حضرت شهادت شب با مصادف رمضان مبارک ماه ٢١ شب آن نیتر مهم و شود یم انجام
  (همان). کنند یقمه زدن به خوزان مراجعت م یبرا زینقاط ن ریبوده که از سا

  
  ورنوسفادران

 آن در عاشـورا صـبح در یزنـ قمـه عمـل شـهر ینیخم شهرستان در محدود طور به که یسوم محله
 جملـه از مختلف لیدال به خوزان مانند زین محله نیا در. است ورنوسفادران محله ردیگ یم صورت

 همـه در زنـان قمـه رفتـار. ردیگ یم صورت جداگانه طور به محل هر در یزن قمه یا محله اختالفات
 مرجـع یهـا گـروه تیـحما از کـه تفاوت نیا با باشد یم یقبل محالت مانند ورنوسفادران محالت
  (همان). ستندین برخوردار

  
  محلۀ سکونت برحسب گویان پاسختوزیع فراوانی . ٣جدول 

  درصد یفراوان سکونتۀمحل
 ٪٣٨١۴٫۶ 1خوزان
 ٪١٠٧۴١٫٠ 2فروشان

 ٪٢٠٧٫٧ 3ورنوسفادران
 ٪٢۵٩٫۶ 4اندآن

                                                           
1.  Khoran 

2.  Shan 

3.  Varnos.  

4.  Varnos 
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  درصد یفراوان سکونتۀمحل
 ٪١٧۶٫۵ 1آدریان
 ٪١٣۵٫٠ 2هرستان
 ٪١۵۵٫٧ منظریه

 ٪١۴۵٫۴ هفتصد دستگاه
 ٪١٢۴٫۶ خارج از خمینی شهر ساکن هستم

 ٪١٠٠ ٢۶١ کل

 

  پیشینه تحقیق

 در کـه اسـت گرفتـه صورت شهر ینیخم شهرستان در یزن قمه به شیگرا علل با رابطه در قیتحق دو
 بـه آن در کـه افـتی تـوان یمـ زیـن را یانـدک موارد. است نشده منتشر آن جینتا ،یلیدال به مورد کی

). ٧٧ص، ١٣٩۴ پـور، (رضـوان اسـت شـده پرداخته ینید یرفتار کج کیعنوان  به یزن قمه موضوع
 باب در یاندک مطالعات و بوده تسنن اهل مذهب یبررس شامل عمده طور به یاسالم یها پژوهش

 کامـل و جـامع صورت به زین اندک مقدار نیهم و است گرفته صورت یشناخت انسان منظر از عیتش
  ).٧١، ص١٣٨٩و همکاران،  ی(ربان است نپرداخته موضوع نیا به

  
  های داخلی پژوهش

 ها یافته ترین مهم شده استفاده روش اصلی سؤاالت یا اهداف  نویسندگان

 و ربانی
 همکاران

)١٣٨٩(  

 در زنی قمـه  یتوضع تبیین
 خمینــی شــهروندان بــین
 و فرهنگــی منظــر از شــهر

ــل ــل تحلی ــی عوام  فرهنگ
  و زنی قمه بر مؤثر

ــه پاســخ ــن ب  کــه ســؤال ای
ـــــل ـــــای انگیزه و عوام   ه
ــ ــأث یفرهنگ ــه ت ــر  یریچ ب
 و دارد؟ افـراد زنی رفتار قمه

 تـوان می را پیشنهاداتی چه
 رفتـار ایـن ساماندهی برای
 داد؟ ارائه آماری جامعه در

 طریـــق از پیمایشـــی
  نامه پرسش توزیع

 یـدهمـؤثر بـر پد یبه نقش عوامـل فرهنگـ یقیتحقدر
 نفر ۴١١. اند پرداخته اصفهان شهر خمینی در زنی قمه 

 و انتخـاب ای سـهمیه صـورت به تحقیق این در نمونه
 مطالعـه مـورد سـاخته محقق نامه پرسش از استفاده با

ــه قــرار ــد گرفت ــایج. ان  کــه داده نشــان تحقیــق ایــن نت
 فرهنگـی هـای انگیزه زنی، قمه برای انگیزه ترین مهم
. اسـت... و بزرگـان بـه احتـرام نیـاز، و نـذر ادای مانند

 آن از حــاکی تحقیــق ایــن در بررســی نتــایج همچنـین
 و شـاغل افـراد و مـردان در زنـی قمه فراوانی که است

 شـهر خمینـی در پـایین تحصـیالت با افراد همچنین
 بـاال تحصـیالت بـا افراد و بیکار افراد و زنان از بیشتر
 در محـالت بـین در زنی قمه فراوانی بیشترین و. است

 دسـت بـه ورنوسـفادران در فراوانـی کمترین و فروشان
  .استآمده

                                                           
1.  Adoran 

2.  Varnosf 
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 ها یافته ترین مهم شده استفاده روش اصلی سؤاالت یا اهداف  نویسندگان

 محسن
 مظاهری

)١٣٨٩(  

 بررســــی: شــــیعه رســــانه
 و عصـر هـر دینـی گفتمان
 و دیـن نهاد میان مناسبات
 یهــا هیئــت در سیاســت

  یمذهب

 استفاده با توصیفی
ـــه و   ای ازمنابعکتابخان

  یاسناد

 عناصـر« را آنها کهمفهوم هفت به اثر این در نویسنده
 کـارکرد،: از انـد عبارت که »مذهبی های هیئت هویتی

 و مداحی متولیان، دینداری، مدل مخاطب، سازمان،
 نظـر در بـا همچنـین و شـده بررسـی و تعریـف ادبیات
 مـدل پانزده ،»مخاطب« و »سازمان« معیار دو گرفتن
 یتـاً و نها یبررسـ یمذهب یها هیئت بندی گونه فرضی
 مــدل« عنــوان را بــه یو چنــد بعــد  یقــیمــدل تلف یــک

 آن طبـق بـر کـه شـده پیشـنهاد »کارکردی−ساختی
 ،»سـنتی« دسـته سـه در معاصـر مـذهبی های هیئت

 فرعـی گونـه یـک عـالوه به »پسند عامه« و »انقالبی«
  اند.  ذکر شده »ها هیئتشبه«

 احمدی و بهار
)١٣٩٣(  

تغییــرات بررســی مجــالس 
کــــــــارکردی دینــــــــی و 

ـــت ـــذهبی از  هیئ ـــای م ه
ـــــی  ـــــارکردینی و معرفت ک

  و نمایشیکارکرد هنری  به

روش تحلیل محتوای 
ـــتفاده از  ـــی و اس کیف

ــای فیلم ــره از   ه منتش
همه مـداحان مشـهور 
تهـــــــران از دهـــــــه 

١٣٧٠−١٣٩٠  

 مداحی چگونگی بهتوجه با مذهبی های هیئتبرخی
 دالیـل طبعـاً  کـه اند شـده کارکردهای در تغیراتی دچار

 و جاذبـه داشـتن نـوآوری، تنـوع، جمله از دارد خاصی
 جوانـان و نوجوانـان جـذب بـرای عاطفی های کشش
 انجـام کـه است باور این بر که دورکیم نظریه براساس
 جایگـاه و اهمیت از داران دین های کنش در مناسک
 برپایی طبیعی طور به او نظر از و است برخوردار مهمی
 در را بخشـی انسـجام همچـون کارکردهـایی مناسک
 مکــان یــک در تجمــع بــا کننــدگان شــرکت کــه بــردارد
 مهم و کنند می تالش گروه انسجام حفظ برای خاص
 انسـجام ثانیـاً  و شـوند جمع هم گرد  اوالً  که است آن

 بـرای بنابراین. ببرند لذت بودن یگدیگر کنار از و یافته
 زیـادی هـای جنبـه شـود، حفظ گروهی انسجام اینکه

 هرچــــه در ســــعی و داده افــــزایش را آن شــــناختی
 .دارند آن شدن برگزار ترباشکوه

 احمدی
)١٣٩۴( 

هـایهیئـترابطـۀبررسی
 و زنــدگی ســبک و مــذهبی
 مذهبی های هیئت تأثیرات
 عزاداران زندگی برسبک

 بالعکسو

 تحلیلی و توصیفی
 منابع از استفاده با

 و  ای کتابخانه
  اسنادی

 رابطـه چگونگی بوردیو، تبیینی الگوی از مندیبهرهبا
. است شده بررسی زندگی سبک و مذهبی های هیئت

 و متقابـل رابطـۀ بـه تـوان می تحقیق این های یافته از
 ســبک و مــذهبی هــای هیئــت هــای مفهــوم دوســویۀ
  .کرد اشارهزندگی

 محمدرضا
  طالبیان

)١٣٩٠(  

: مـــذهبی اعمـــال تبیـــین
 آزمـــونی و نظـــری مـــدلی
  تجربی

  توصیفی
  ای کتابخانه

ــال ــیابط ــیات تجرب ــوری فرض ــتتئ ــر در محرومی  اکث
 رابطه مذهبی، التزام و دینداری تبیین به مربوط تحقیقات
التــزام  یــا ینــداریبــا ســنجه د یــتمحروم  های شــاخص

و  ینـی(اعـم از ع یتبوده و محروم یفضع یاربس یمذهب
 التـزام از ای ) نتوانسته است نسبت قابـل مالحظـهیذهن

. نمایـد تبیـین مسـیحی هـای جمعیت میان در را مذهبی
 بـر مبتنـی کـه تحقیـق ایـن نتیجـه سازگاری و همخوانی

 سـایر نتـایج بـا اسـت بـوده مسـلمانان جمعیـت های داده
 انـد نمـوده اسـتفاده مسـیحیان هـای داده از که مطالعاتی
 تجربـی اعتبـار میـزان خصـوص در را علمـی ای سرمایه
 اختیــار در مــذهبی اعمــال تبیــین در محرومیــت رویکــرد
 و خـانوادگی مـذهبی زمینـه. دهـد مـی قرار علمی جامعه
 قابل اثر مستقیم طور به افراد عضویت گروه مذهبی بافت

  .است داشته مذهبی اعمال به آنها پایبندی درتوجهی
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 ها یافته ترین مهم شده استفاده روش اصلی سؤاالت یا اهداف  نویسندگان

 درودی مسعود
)١٣٩۴(  

ـــارکرد ـــت سیاســـی ک  هیئ
 تأکیـد(بـا  ایران در مذهبی
ــــــر ــــــوری دوران ب  جمه

  )ایران اسالمی

  تحلیلی−تاریخی
  کارکردی

 هیئـت(مثـل  عرضـی اسـالم به معتقد مذهبیهیئت
 بـه معتقـد مـذهبی هیئـت و) اولیه پسند عامه و سنتی
قبل و بعـد از انقـالب)  یانقالب یئت(ه سیاسی اسالم

 بـا هیئـت از گونـه ایـن بندی، یمتقس یندر نوع دوم از ا
 کـارکرد دارای اسـالم کـه اعتقـادی چنـین بـه استناد

 عرصــه در دیــن بایســتی و اســت اجتمــاعی و سیاســی
ــه باشــد، دارا را پررنــگ نقــش سیاســت و حکــومتی  ب

 سـنتی هیئت در(موجود  عرضی اسالم تفکر با مبارزه
از زمـان   ای برهه در. است پرداخته) اولیه پسند عامه و

امـا  یم؛بـود یمذهب یئتشدن ه یشاهد افول و منزو 
انقـالب  یدوباره شاهد تحول و ظهور نوع ٨۴از سال 
 بـا توانسـت کـه بـودیم مـذهبی هیئـت از پسند اما عام

 بـر قبلـی، انتقـادات کـاهش و اشتباهات از جلوگیری
 را خــود و بیفزایــد خــود اجتمــاعی ظرفیــت و تــوان

  .بشناساند مذهبی هیئت بدیل بی نوع عنوانبه

 انصاری ابراهیم
  ابدالی امراله و

)١٣٩٠(  

 هــای گروه از برخــی و دیــن
   ای کتابخانه  اجتماعی

ــدایشمنشــأ ــه از برخــی پی ــد راها فرق ــرات در بای  تغیی
 یک در شده نهادی دین درون در فرهنگ و اجتماعی
 و دگرگــونی هرچــه و کــرد وجــو جســت خــاص جامعــه
 و تر پیچیده فرایند این باشد تر سریع اجتماعی تحوالت

 محـیط هـر بـه دیـن. اسـت تـر متنوع نسبت همان به
 عضـوگیری عرضه، نحوه در شود عرضه که اجتماعی

 زیـرا کنـد مـی ایجـاد اعضا بین تمایزاتی سازماندهی و
 و اســت گســترده و بــاز صــورت بــه نیــرو جــذب شــکل

 از جهـت همـین بـه نـدارد وجـود گزینشگر دستگاهی
 و اجتمـاعی نـژادی، هـای بیشـینه بـا مختلف طبقات

 ایـن از بعـد. شـوند مـی گـروه وارد گونـاگون اقتصادی
ــه  ایــن مراتــب، سلســله نظــام و ســازماندهی در مرحل
 و هــا بنــدی صــف قالــب در را خــودش بتــدریج فراینــد
 زایـش شاهد نهایت در که دهد می نشان ها بندی گروه
 زمـانی. هسـتیم اجتماعی جدید های جنبش و ها فرقه
ــأثیر از مــا کــه  گــوییم مــی ســخن هــا گــروه بــه دیــن ت
 کـالن سـاختای نهـادی قـدرت میـزان از خواهیم می
 کـه اسـت جامعـه ایـن گویـد مـی که کنیم برداریپرده
 .دارد میان این در را باالدست
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  های خارجی پژوهش

  هایافته ترین مهم شدهاستفادهروش اصلیسؤاالتیااهداف  نویسندگان

 و الحیدری
 همکاران

)١٣٨١(  

ــی  شــناختی جامعــه بررس
در عـراق،  یعیگفتمان شـ

 مناسک منظر از ویژه به 
  عزاداری

 از اســـتفاده بـــا توصـــیفی
 ای کتابخانه منابع

  و اسنادی

خصوص مناسـک عـزاداری بـه  مناسک مذهبی و به
ناپذیری از مثابه یک گفتمان دینی که بخش تفکیک

تشخص و هویت اجتماعی شیعیان عراق را تشـکیل 
ــی ــی  م ــل سیاس ــی از دالی ــه برخ ــین ب ــد همچن ده
معیشتی زندگی شیعیان عراق و تأثیر آن بر رویکـرد −

  .و گرایش آنها به مراسم عزاداری بحث شده است

Devid apter 
& 

Anderin 
Charles 
(1387)  

های تکثرگرا و  نظریه
  های اجتماعی گروه

  ای کتابخانه
  توصیفی

شـوند  می جوامعی که تحت تکثرگرایی جماعتی اداره 
نظمـی  هـای تکثرگـرای لیبـرال از بـی نسبت به نظام

برنـد. تکثرگرایـان لیبـرال،  سیاسی بیشتری رنـج مـی
هـایی  جماعتی و رادیکال، بـازی سیاسـی را در روش

ویـژه  کننـد مجـامع داوطلبانـه بـه متفاوت مطرح مـی
هـای فعـال  نفوذ اقتصـادی و سـازمان های ذی گروه

مدنی، بـازیگران اصـالی در نظریـه بـازی تکثرگرایـی 
دهنــد. در مقابــل تکثرگرایــان  لیبــرال را تشــکیل مــی

اجتماعی با بدبینی، فرایندهای سیاسی را مانند بازی 
د کــه بعضــی از داننــ جمــع جبــری صــفر مــیحاصــل
های جمـاعتی بـه هزینـه فـدا کـردن نفـع سـایر  گروه
هـای قـومی و مـذهبی  شوند گروه ها منتضع می گروه

بازیگران عمده را در این دیـدگاه تشـکیل و نخبگـان 
ــی ــاذ م ــدی را اتخ ــاعتی، تصــمیمات کلی ــد.  جم کنن

های نژادی و مذهبی، ارتباط  اعضای رده پایین گروه
 ند.سیاسی کمی با یکدیگر دار 

Mueller, 
 &Johnson 

(1975) 

مطالعـــه خـــود تحـــت  در
 یاقتصـاد یگـاهپا«عنوان 

 مشـــارکت و اجتمـــاعی−
 رابطــه بررســی بــه »دینــی
ــین ــاه ب  −اقتصــادی پایگ

ــــــاع ــــــزانو م یاجتم  ی
  .پردازند یم ینیمشارکت د

پیمایشی از طریق توزیع 
  نامه پرسش

 بـین ضـعیفی رابطـهکـه دهد می نشان  یقتحقنتایج
 بـرای دینـی مشـارکت و اجتماعی−اقتصادی پایگاه
 ضـریب. دارد وجـود نـژادی و دینـی هـای گروه همه

 بـین را ضـعیفی رابطـۀ نیـز شـده استاندارد رگرسیون
 اجتمـــاعی−اقتصـــادی پایگـــاه و دینـــی مشـــارکت

 براسـاس. دهد یدرآمد و شغل) نشان م یالت،(تحص
ـــایج، ـــاخص نت ـــاه ش ـــادی پایگ ـــاعی−اقتص  اجتم
درصــد از  یــکدرآمــد و شــغل) حــدودًا  یالت،(تحصــ

 براسـاس. کنـد یمـ یینرا تب ینیمشارکت د ییرهایتغ
 به نسبت زنان دینی مشارکت میانگین تحقیق، نتایج
 بـین در دینی مشارکت همچنین. است بیشتر مردان
 شـغلی هـای رده براسـاس دینـی مختلـف هـای گروه

 مثبـت، ها پروتستان بین در رابطه این است؛ متفاوت
ــین در ــان ب ــفیدان و یهودی ــدون س ــق ب ــذهبی تعل  م

 هـا یـککاتول ینو در بـ یپروتستان) منف یا یک(کاتول
  .استصفر
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  هایافته ترین مهم شدهاستفادهروش اصلیسؤاالتیااهداف  نویسندگان

Frerking, K 
(1965)  

درفوکویامـا،کـاربهتوجهبا
ــه ــوان تحــت اش مطالع  عن

 دانشجویان دینی مشارکت«
 اصـلی بعـد چهـار »لوتریان
 شـناختی، را دینی مشارکت
 در عبادتی و عقیدتی آیینی،
 رابطـــه و گیـــرد مـــی نظـــر

 جنســیت، ماننــد عــواملی
 پایگــــــاه و تحصــــــیالت

ــا را اجتمــاعی−اقتصــادی  ب
ـــی مشـــارکت  بررســـی دین

 .کندمی

 توزیــع طریــق از پیمایشــی
  نامه پرسش

(بـا  دینـی مشـارکت و جنسـیت بـین نتـایج، براساس
 رابطـۀ) عبـادی و عقیدتی آیینی، شناختی، بعد چهار

 یـق،تحق  های یافتـه براسـاس. ندارد وجود معناداری
ــزانم ــیمشــارکت د ی ــوع  یاندانشــجو ین براســاس ن

 ینبـ یـق،تحق یـندانشکده آنان متفـاوت اسـت. در ا
در همه ابعاد  ینیمشارکت د یزانو م یطبقه اجتماع

 ۀمشاهده نشده است. در مـورد رابطـ یمعنادار  ۀرابط
نشـان  یجنتـا یـزن ینیمحل سکونت و مشارکت د ینب
 آیینی بعد نظر از فقط جویاندانش بین در که دهد یم

  .دارد وجود معناداری تفاوت

Fischer, M 
(1980)  

 مــذهبی مباحثــه از ایــران
  انقالب تا

 از اســـتفاده بـــا توصـــیفی
ـــــابع ـــــه من  و ای کتابخان
  اسنادی

 نقظــه یــک تشــیع بــرای کــربال حادثــه فیشــر نظــراز
ــف ــت عط ــر. اس ــوم از فیش ــارادایم« مفه ــربال پ  »ک

 در کـه تشـیع در تـاریخ نمـادین ساختار یک عنوان به
 اهمیت از همچنین یافت، برجستگی انقالب جریان
 حیــات بــرای آن هــای بنــدی صــورت و پــارادایم ایــن

 بـه ادامـه در فیشـر. کند می صحبت ایرانیان عاطفی
 برای هایش نقش و کارکرد و پارادایم این نمادشناسی

 او. پردازد می دینی منابع تفسیر و تشیع دینی گفتمان
 و شـیعه تفکیـک بـرای پـارادایم ایـن هویتی وجوه به

 ایـن اهمیـت بـه پنجم فصل در و کند می اشاره سنی
 شـیعیان روزمـره زنـدگی در کـربال پارادایم و مناسک
 و مـردم توسط را آن ساماندهی نحوه و کند می اشاره
 .کند می بیان مختلف هایگروه

  
  مبانی نظری تحقیق

  مفهوم دین

  :اند کرده دیتأک یمختلف یها جنبه به کدام هر نید فیتعر در شناساننید و متکلمان و انیاد یعلما
 مقـدس یزهـایها و عملکرد مـرتبط بـه چ باورداشت از یا کپارچهی نظام نید م،یدورک اعتقاد به
 بـه نـد،یآ یم شمار به محارم زمره در و شده انگاشته گرید یزهایچ از جدا که ییزهایچ یعنی است،
 اجتمـاع کیـ در کننـد یرا که بـه آنهـا عمـل مـ یها و عملکردها همه کسان باورداشت نیا یو نظر

 یکوششـ را نیـد زین جیبر نیب و استارک). ٢٢ص، ١٣٨١ لتون،ی(هم کند یم همبسته واحد یاخالق
 باورداشت که ییها پاداش. گرید یها چاره ابیغ در دلخواه یها پاداش آوردن دست به یبرا دانند یم
 یهـا پنداشـت مسـتلزم آنهـا بیـتعق کـه انـد یکلـ اریبس نوع از دهند، یم دست به یمذهب رفتار و

  ).٣٢٠ص(همان،  است عهیمابعدالطب
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 یفکـر لیـتما ایـقـوه و  کیـ نیکرده و گفته است د دیتأک نید یجنبه عقالن یمولو، رو ماکس
 تحـت را »تیـنها یبـ« کـه سازد یحس و عقل، بشر را قادر م −رغم یعل نه و−است که مستقل از 

برجنبه  2آرنولد، ویو مات 1کانت امانوئل). ٢٢ص، ١٨٨٢ وم،ی(ه کند درک گوناگون اشکال و یاسام
 یو اخالقـ یالهـ یعنوان دستورها به فیوظا همه صیتشخ را نید آنان اند، کرده دیتأک نید یاخالق

 آرنولد کالم ک،یه جان). ١٣ص(همان،  کنند یم فیکه در تماس با احساس قرار گرفته است، تعر
 و گرمـا و یتعـال آن بـه عاطفـه، و احساس که است اخالق همان ن،ید. است کرده نقل گونه نیا را

  ).٢٣ص، ١٣٧۵ ک،ی(ه است دهیبخش یروشن
 فیـتعر یژگـیو نیـا بـا را آن و کـرده دیـتأک نیـد یاحساسـ جنبه به زین متفکران نیا از یبرخ
عبـارت اسـت از احسـاس  ن،یآن گفته است، جوهر د فیدر تعر 3ماخر، ریشال که چنان اند، کرده

 از اسـت عبـارت مذهب،: دیگو یم زین مزیج امیلی). و۴٠٩، ص١٣٧۴مطلق (دورانت،  یوابستگ
 یبرا ها یبستگ همه از دور و ییتنها عالم در یانسان هر یبرا که ییدادهایرو و احساسات و تأثرات

 امـر را آن کـه یزیـچ آن و او نیبـ کـه ابـدی یمـ مجموعه نیکه انسان از ا یطور به دهد، یم یرو او
  ).۶ص، ١٣۶٧ مز،ی(ج است برقرار یا رابطه نامد، یم ییخدا

 یژگـیو نیـا بـا را نید و دهیورز دیتأک نید یاعتقاد برجنبه ان،یاد یعلما و متفکران از یتعداد
 مـذهب،. اسـت کـرده فیـتعر نیچن را نید گر،ید یجا در مز،یج امیلیو که چنان. اند کرده فیتعر

 کـار نیبهتـر و هسـت جهـان نیا یزهایچ انیم در ینامرئ نظم کی نکهیا به اعتقاد از است عبارت
 از نقـل بـه زین کیه جان). ١٣ص(همان،  میساز هماهنگ نظم نیا با را خود که است نیا ما یبرا

کسفورد، مختصر فرهنگ  یدارا که یبشر فوق موجود کی شناخت است، کرده نقل را ریز فیتعر آ
 و اطاعـت سـتهیشا کـه متشـخص انیخـدا ایـ خـدا بـه داشتن باور خصوصاً  و است مطلقه قدرت
 ن،یـد اسـت، کـرده نقـل لریت از را ریز فیتعر زین دورانت لیو) ٢٢ص، ١٣٧۵ ک،ی(ه اند پرستش
  ).۴٠٩ص، ١٣٧۴(دورانت،  است یماد ریغ یروحان موجودات به اعتقاد فقط

 انـد، دهیـبرگز نیـد فیـتعر در را دو آن و افتـهی تـر مهم را نید یاحساس و یاعتقاد جنبه یا عده
 ینـوع بـه او اعتقاد از عبارت دهد، یم لیتشک را فرد کی نید آنچه است، گفته ومیه رابرت چنانکه
 زیمتمـا گـرید انیـاد از را نیـد کیـ آنچـه. است انیخدا ای خدا، آن از او تجربه و ان،یخدا ای خدا،

 کـه یا یبشر تجربه نوع و دارند اعتقاد آن به نید آن روانیپ که است ییخدا نوع از عبارت سازد، یم
  ).١٩ص، ١٨٨٢ وم،ی(ه گردد یم حاصل اعتقاد آن از ستهیشا گونه به

                                                           
1. Immanuel Kant  

2. Matthew Arnold  

3. Schleier macher 
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در  1سیمنـز. انـد کـرده فیتعر یژگیو نیا با را نید و کرده دیتأک ینید پرستش جنبه بر یگروه
). ١٣ص(همان،  ازین لیدل به باال یها عبارت است از پرستش قدرت ن،یگفته است، د نید فیتعر
گفتـه اسـت،  2ول، شات. است عتیطب فوق موجودات پرستش ن،ید است، کرده نقل مسیج ریس
معتقـد بـود  زیـ). رابرتسون ن۴٠٩، ص١٣٧۴(دورانت،  ستیبه عالم اسرار ن ادیجز انق یزیچ ن،ید

 عملکردهـا نیـا یهـا یتراش لیدل جز یزیها چ باورداشت رایها تقدم دارند، ز مناسک بر باورداشت
، ١٣٨١ لتـون،ی(هم بـود کرده دیتأک مناسک نیا یجمع و یاجتماع سرشت بر نیهمچن یو ستندین

 ).٢٣−٢٢ص

کـه  ردیـگ یمـ نظـر در ینظـام و مجموعه و سمیارگان کی مثابه به را جامعه ،یاجتماع انیکارکردگرا
 ینقشـ −هنجارها و ها ارزش ،یاجتماع یها سازمان و نهادها و ها نظامخرده یعنی−آن  یاز اجزا کیهر

 کنـت لهیوسـ تفکر در اصل به نیبرعهده دارند. ا یدر انسجام و وحدت و تعادل و بقاء کل نظام اجتماع
 از یبعضـ توسـط سـپس و گرفت کار به شیها لیتحل و اتینظر ارائه در را آن زین میدورک د،یگرد معمول
  ).٧٢٩ص، ١٣٧٩ دنز،ی(گ رفتیپذ ریتأث آنان مطالعات از و شد دنبال زین شناسان مردم
 کـه دارنـد یتـیاهم چنـان ینـید یها نیآئ و ینید مشترک یباورها و اعتقاد انیکارکردگرا نظر به
  (همان). دینما فایا را مذهب نقش بتواند تا دارد باورها از ینظام ای مذهب کی به ازین هرجا

 مـارکس یهـا لیـتحل و نظـرات از برگرفتـه آن یاصـل یها فرض شیکه پ 3زیست دگاهیبراساس د
 در و مقابـل در و انـد مختلـف منـافع یدارا نیبنابرا اند، شده میتقس نابرابر طبقات به جوامع. است
 تضاد براساس بلکه وفاق و یهمکار و وحدت بر نه جوامع اساس نیبرا. دارند قرار گریکدی با زیست
گـاه از یشـکل مـذهب نیبنابرا رند،یگ یم شکل یطبقات و یگروه یها زهیست و تنش و  و کـاذب یآ

 یاجتمـاع یروبنا ای روساخت جزء مذهب. است یاجتماع طبقات نیب مبارزه در یرومندین لهیوس
 هر در. کند یم نییتع جامعه یاقتصاد شالوده و روهاین یعنی یاجتماع یربنایز را آن شکل که است
 را جامعـه یاقتصاد توان و قدرت که طور همان است مسلط جامعه بر که یگروه ای طبقه آن یا دوره
 در جهـت نیهمـ بـه. دارد اریاخت در زین را دیعقا و افکار دیتول قدرت و دیتول لهیوس دارد؛ دست در
 یبـرا آن از حـاکم طبقـه و اسـت یطبقات عارضه و دهیپد کی صرفاً  مذهب و نید نگرش، طرز نیا

 طبقـات نیهمـ پرداخته و ساخته واقع در و. کنند یم استفاده مردم بر شیخو سلطه و قدرت میتحک
 نگـه آرام و سـاکت را محروم طبقات و ها توده و کنند یم هیتوج آن با را موجود وضع که است حاکم

  ).٢٨−٢٩ص، ١٣٧٣ ،یی(تنها دارند یم
                                                           
1. Allan Menzies. 

2. Shotwell. 

3. Conflict & Functionalism. 
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  چارچوب نظری

 بعضـاً  و اجتمـاعی هـای آسیب همچنین و اجتماعی های پدیده مورد در که دهد می نشان ها بررسی
 متعـدد، هـای نظریـه میـان از. اسـت شـده مطرح متعددی های دیدگاه و ها نظریه دینی، های آسیب
. دارد وجـود بیشـتری رابطـه موضوع و آنها میان و هستند نزدیک موضوع به بیشتر ها نظریه از برخی
 دهـد، قرار تحلیل مورد و بررسی را نظر مورد پدیده بتواند بعد یک از ای نظریه هر است ممکن البته
 مطرح نظر مورد های نظریه از ای خالصه تحقیق، فرضیات تفکیک به که است شده تالش رو این از

 هـای دیـدگاه در صـراحت بـه کـه بـوده نـادر مـوارد از پژوهش مورد موضوع که فرض این با گردد،
  .است نشده اشاره آن به شناسی جامعه

 و اسـالمی احکـام و دینـی تعـالیم از صـحیح شـناخت فقدان بین رسد می نظر به :اول فرضیه
  .دارد وجود رابطه زنی قمه

یه  مکتـب و کـارکردگرایی مکتب: است شده استفاده مکتب دو از فرضیه این خصوص در :نظر
 تبیـین دنبال به بیشتر که است کارکردگرایی مکتب اندیشمندان از مرتن رابرت. نمادین متقابل کنش
 کـه کند می اطالق فشاری به کرده، تعدیل را »هنجاری بی« مفهوم وی. بود »اجتماعی نظم« مسئله
 هـای و راه یاجتمـاع یـاتبا واقع یعنوان اهداف فرهنگ به شده، پذیرفته های ارزش و هنجارها وقتی

 تـأثیر افـراد رفتـار بـر باشـند، تضـاد در فرهنگـی، اهداف آن به نیل برای اجتماعی مقبول و مشروع
 در و شـمرده بر آید، پدید فرایند این در است ممکن که را انحرافی رفتار نوع چهار مرتن. گذارند می
 امـا انـد، پذیرفتـه را فرهنگـی اهداف افراد آن در که است وضعیتی نوآوری،: گوید می نوآوری مورد
 و هـا راه و نپذیرفتـه را اهـداف آن بـه رسـیدن بـرای مشـروع های راه و وسایل اهداف آن به نیل برای

  ).۵١، ص١٣٨۴ ی،(احمد اند کرده انتخاب را غیرقانونی و غیرمشروع وسایل
 هـا امیپ قیطر از ینماد تینیع لهیوس به ها ارزش نینماد متقابل کنش مکتب شمندانیاند نظر به

 یهـا ارزش کـه شـده نیـا باعـث یحتـ و گردد، یم مبادله متقابل کنش صورت به جامعه افراد نیب
 از یکـی) ١۴٢ص، ١٣۶٨ ان،یوسـفی. (ردیـگ شـکل اسـتمرار و زمـان یطـ در جامعـه در یدیجد
 اسـت یریپـذ جامعـه کنـد یمـ دیـتأک آن یرو بـر مکتـب نیـا کـه یاساسـ ینـدهایفرا نیتـر مهم

 داریـپا یها ارزش و مطلوب یهنجارها و یرفتار یالگوها آن یط که است یندیفرا یریپذ جامعه«
 همکـار، و(درسـلر  »ردیپـذ یم را آنها و ردیگ یم ادی خود فرهنگ در را آنها فرد و شده یتلق مطلوب
١٢٩، ١٣٨٨.(  
 تعـالیم از صـحیح شـناخت فقدان بین که شود می استنباط فرضیه این مزبور مطالب به توجه با
  .دارد وجود معناداری رابطه زنی قمه و اسالمی احکام و دینی
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 یون،(روحـان هـا زن قمـه ینمرجع در ب یها گروه از برخی وجود بین رسد می نظر به :دوم فرضیه
  .دارد وجود رابطه زنی به قمه یشمتنفذان محل) با گرا و هیئات رؤسای کردگان،یلتحص

یه  هیـنظر و یا مشاهده یریادگی که است یشناخت−یاجتماع یریادگی بندورا، آلبرت هینظر :نظر
 نیـ)، بنـا بـه ا٢۴٠−٢٣٩ص، ١٣٨۶ همکـاران، و یوسفی(آقا است شده دهینام هم یریگ سرمشق

 به. ندارد یازین یتیتقو عامل به و شود یم انجام یالگوبردار و دیتقل مشاهده، راه از یریادگی ه،ینظر
را دارا باشـد.  یو الگـوبردار دیـتقل ییتوانـا  عالقـه، و توجـه بـر افزون دیبا رندهیادگی بندورا، دهیعق
گاه در بس به د،یبنابر مشاهده و تقل ،یاجتماع یریادگی  و مثبـت صـورت به افراد از یاریطور ناخودآ

(پارسـا،  داشـت خواهـد دنبـال بـه را خـود بـار انیز ای  ثمربخش، یامدهایپ و ردیگ یم انجام یمنف
 یتصادف ای یعمد صورت به الگو، قیطر از انسان یرفتارها اغلب بندورا، نظر از) ٢١٧ص، ١٣٨٣
 و(شـولتز  میریـگ یمـ ادیـ آنهـا رفتـار از کردن دیتقل و گرانید کردن مشاهده با ما. شوند یم آموخته

  ).۴۵٢ص، ١٣٨٩ همکاران،
 واقـع در یولـ رسـد، یمـ نظـر بـه یا سـاده ندیفرا  نگاه، نینخست در یا مشاهده یریادگی اگرچه

 که رسد یم نظر به. کنند یسرمشق را کسب نم یرفتار یالگوها  گران، مشاهده همه. ستین طور نیا
 بـه یو یوابسـتگ یعنـی( گر مشاهده یها یژگیو و) یو اعتبار و وجهه یعنی( سرمشق اتیخصوص

 گرفـت، ادی مشاهده قیطر از توان یم را رفتار تنها نه است، معتقد او. است مؤثر امر نیا در) گرانید
. کـرد یشرط ،ینیجانش روش یمبنا بر توان یم زین را یشاد و ترس مانند یجانیه یها واکنش بلکه

 با یشخص تماس هرگونه بدون و اءیاش و افراد مکان، به نسبت انسان در یجانیه دیشد یها واکنش
 را گــرانید مشــاهده قیــطر از ،یجــانیه یهــا واکــنش یریادگیــ نــدیفرا. ســتین رمعمــولیغ آنهــا،
  ).٢۴٢ص، ١٣٨۶ همکاران، و یوسفی(آقا اند خوانده ینیجانش شدن یشرط
 ینمرجع در ب یها گروه از برخی وجود بین شود می استنباط فرضیه این مزبور مطالب به توجه با
  .دارد وجود معناداری رابطه زنی قمه به گرایش با ها زن قمه

بـه  یشبـا گـرا یو قوم یخانوادگ یها سنت به تعصب و اعتقاد بین رسد می نظر به :سوم فرضیه
  .دارد وجود رابطه زنی قمه

یه  بـا افراد همنوایی علت اجتماعی کنترل رویکرد نظر صاحب ترین مهم 1هیرشی، ترواس: نظر
 و فـرد میـان پیونـد کـه اسـت مـدعی وی. است دانسته آنها اجتماعی پیوند را اجتماعی هنجارهای

نبـود  یا یوندپ ینفرد است و ضعف ا یکنترل رفتارها یو عامل اصل ییعلت همنوا ینتر مهم جامعه
 ینتـر مهـم را تقید و تعلق او) ۴٧ص، ١٣٨۶ سروستانی، یقاست (صد یرفتار آن موجب اصل کج

                                                           
1 Travis Hirschi  
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 زیـر شـرح بـه را آن و دانـد مـی وابسـتگی را آن مؤلفـه اولین و داند یشهروندان م یرکن قانون مدار
 نشـان خـود دربـاره دیگران عقاید به نسبت شخص که است حساسیتی وابستگی،: دهد می توضیح

 معیارهـای رعایـت بـه ملـزم را فرد که است اخالقی بند و قید نوعی حقیقت در وابستگی. دهد می
 وابسـتگی ماننـد دانـد، مـی برتـر مـن یـا وجدان پایههم هیرشی را وابستگی این. کند می اجتماعی
 یرشـی). ه١٠، ص١٣٨١و همکـار،  ی(مشکات معلمان و دوستان نزدیک، اقوام والدین، به فرزندان

 پـذیری و جامعـه یدر خـانواده و دوران کـودک یـدرا هـم با یفضـع یمعتقد است، منشأ خودکنترل
  ).۴٨، ١٣٨۶ سروستانی، یق(صد باشد ضعیف یا قوی اجتماعی پیوند خواه یافت، ناکارآمد
 دوران خصوصاً  هیاول یها سال در: دیگو یم نینماد متقابل کنش مکتب در پنجم اصل نیهمچن

 تیـظرف بـا را مـا گذارد، یم افراد بر مدرسه و خانواده یاجتماع نهاد که یریتأث و ینوجوان و یکودک
 نیا توان یم یانسان متقابل کنش قیطر از که د،ینما یم رو روبه شدن یاجتماع همان ای شدن انسان
 کنـد یمـ دیـتأک آن یرو بـر مکتب نیا که یاساس یندهایفرا نیتر مهم از یکی. کرد محقق را ندیفرا

 مطلـوب یهنجارها و یرفتار یالگوها آن یط که است یندیفرا یریپذ جامعه« است یریپذ جامعه
 »ردیپـذ یمـ را آنها و ردیگ یم ادی خود فرهنگ در را آنها فرد و شده یتلق مطلوب داریپا یها ارزش و

  ).١٢٩ص، ١٣٨٨ همکار، و(درسلر 
 در یزنـ قمـه دهیـپد بر یفرهنگ یافتیره« عنوان با خود پژوهش در زین) ١٣٨٩( گرانید و یربان
  .اند برده یپ یزن قمه و یخانوادگ تعصبات نیب ارتباط به »شهر ینیخم شهرستان
 یهـا سـنت بـه تعصـب و اعتقـاد بـین کـه شـود مـی استنباط فرضیه این مذکور مطالب از لذا
  .دارد وجود معناداری رابطه زنی به قمه یشبا گرا یو قوم یخانوادگ

  .دارد وجود رابطه زنی قمه و سواد سطح بین رسد می نظر به :چهارم فرضیه
یه  بـا افـراد نـواییهم علت اجتماعی کنترل رویکرد نظر صاحب ترین مهم هیرشی، ترواس: نظر
 و فـرد میـان پیونـد کـه اسـت مـدعی وی. است دانسته آنها اجتماعی پیوند را اجتماعی هنجارهای

 نبـود یا پیوند این ضعف و است فرد رفتارهای کنترل اصلی عامل و نواییعلت هم ینتر مهم جامعه
  ).۴٧ص، ١٣٨۶ سروستانی، یقاست (صد یرفتار کج اصل موجب آن

 در مدرسـه نقش درباره و داد انجام کالیفرنیا های یرستانآموزان دب دانش درباره تحیقیاتی هیرشی
  :یافت دست زیر های یافتهجوانان به  یرفتار کج

 کـه رود مـی کمتـری احتمـال دارند، مدرسه به نسبت باالیی خاطر تعلقات که آموزانی . دانش١
 شوند؛ رفتاری کج مرتب

 دارند؛ یرفتار کج به بیشتری گرایش ندارند اعتقاد مدرسه رسمی هنجارهای به که آموزانی . دانش٢
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  مدرسه داوطلبانه یا رسمی های برنامه در و ندارند دوست را مدرسه عللی به که آموزانی . دانش٣
  ).١٧۴، ص١٩٩٠ یکر،(شوم اند یرفتار کج به گرایش مستعد ندارند فعال مشارکت
 در یزنـ قمـه دهیـپد بر یفرهنگ یافتیره« عنوان با خود پژوهش در زین) ١٣٨٩( گرانید و یربان
  .اند برده یپ یزن قمه و سواد سطح نیب ارتباط به »شهر ینیخم شهرستان
 یمعنـادار رابطه یزن قمه و سواد سطح نیب که شود یم استنباط هیفرض نیا مذکور مطالب از لذا
  .دارد وجود

  .دارد وجود رابطه زنی قمه به گرایش و اجتماعی−اقتصادی پایگاه بین رسد می نظر به :پنجم فرضیه
یه  خـرده و اسـت جامعـه پـایین طبقـات جوانـان طبقاتی های ویژگی بر مبتنی میلر نظریه :نظر
 طبقـه فرهنگ خرده به پاسخ کنند می تولید جامعه پایین طبقات رفتاران کج که منحرف های فرهنگ
 شـوند، رفتـار کـج جامعه پایین طبقه جوانان شود می باعث که را آنچه دیگر، عبارت به. است خود
. اسـت متوسـط طبقه اقتدار با تضادشان و جامعه پایین طبقه های ارزش به شان عالقه و توجه شدت
 نشأت خودشان خاص فرهنگ ذاتی های ویژگی از پایین طبقات های ارزش که است باور براین میلر
 پـایین طبقـه جوانـان شـود مـی باعث آنچه دیگر عبارت به. است انحرافی رفتار ساز زمینه که گرفته
 اسـت جامعـه پـایین طبقـه هـای ارزش بـه آنـان دلبسـتگی و توجـه شـدت شوند، رفتار کج جامعه
 ترسـیم ای گونـه را بـه یاجتمـاع یینطبقـه پـا یاعضـا یلر). والتر م٧۴−٧۵، ص١٣٨۴ ی،(احمد

 بـه توجـه بـدون را خود روابط و برند می بسر جامعه افراد سایر از جدا کامالً  وضعیتی در که کند می
  ).٢٧، ص١٣٧٠ ی،(صفو نمایند می دنبال جامعه کلی فرهنگ
 در یزنـ قمـه دهیـپد بر یفرهنگ یافتیره« عنوان با خود پژوهش در زین) ١٣٨٩( گرانید و یربان
 در آنهـا هیفرضـ البتـه. انـد برده یپ یزن قمه و یاجتماع گاهیپا نیب ارتباط به »شهر ینیخم شهرستان
  .است شده رد یزن قمه و درآمد سطح نیب ارتباط خصوص
 گاهیپا نیب که شود یم استنباط هیفرض نیا گرانید و یربان پژوهش و لریم هینظر نیب جمع از لذا
  .دارد وجود یمعنادار رابطه یزن قمه به شیگرا و یاجتماع−یاقتصاد

  .دارد وجود رابطه زنی قمه به گرایش و همساالن گروه با ارتباط بین رسد می نظر به :ششم فرضیه
یه   وجود دارد: یاجتماع یینجوانان طبقه پا یرفتار کج در عامل دو که است معتقد میلر :نظر

و اطاعــت از  یامــر ســازگار یــنرابطــه بــا گــروه همســاالن کــه لــزوم ا یبــه برقــرار یــل. تما١
 هنجارهاست؛

 ایـن بـه و انـد یافتهگروه همساالن به شهرت دست  یهنجارها یقکه از طر یجوانان یت. موقع٢
 کلـه در وی شـهرت به دوستانش دیدگاه از تواند می پایین طبقه در جوان یک موقعیت و مقام ترتیب
 ).٢٧، ص١٣٧٠ ی،(صفو باشد داشته بستگی زرنگی و شقی
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 یگـررابطه با افراد د ینداست و در فرا یآموختن یرفتار انحراف ی،اجتماع یادگیری یهبراساس نظر
 .شود می آموخته کوچک های در گروه

 کـه باورنـد نیبـرا انـد ساخته مطرح را یاجتماع یریادگیکه موضوع  ینظران صاحب مجموع در
 یریادگیـ جـهینت یانحرافـ رفتـار و شـوند یمـ گرفته ادی مشابه یندهایفرا یط یینواو هم یرفتار کج

همسـاالن اسـت  یهـا گـروه و ها فرهنگخرده چهارچوب در ژهیو به یانحراف یها ارزش و هنجارها
  ).۴٣ص، ١٣٨۶ ،یسروستان قی(صد

دوسـتان و همسـاالن خـود، بـه  یهـا گـروه بـا همراه جوانان، از تعدادی که است معتقد مرتن
از  یـرونتنهـا در ب ی،عاطف یازهاین یژهو به آنان، نیازهای از برخی زیرا شوند، یمشغول م یرفتار کج

و  یرسـم یآموزان، خانواده و مدرسه بـا سـاختار دانش دیدگاه از. شود یخانواده و مدرسه ارضاء م
 آنهـا بـرای سال، و سن هم یها گروه مقابل در که آیند، می حساب به سازمان یک رسمی، یمهن یباً تقر
 گـروه بر حاکم فضای و است غیررسمی و آزادانه اعضا خروج و ورود که شود می تلقی انجمن یک

 بـه احساسـات، بیـان با و نموده هویت ابراز راحتیبه جوانان که است موقعیتی همساالن و دوستان
 همسـاالن گـروه بنابراین. پردازند می خود درونی مکنونات و شخصی مسائل اسرارآمیزترین افشای
  ).١٣٩، ص١٣٨۴ ی،(احمد باشد داشته جوانان روی تواند می مدرسه و خانواده از بیش تأثیراتی
 کـه شـود می استنباط فرضیه این مرتن نظریه و اجتماعی یادگیری میلر، نظریه بین از مجموع در
  .دارد وجود معناداری رابطه زنی قمه به گرایش و همساالن گروه با ارتباط بین

  .دارد وجود رابطه زنی قمه و معنوی های انگیزه داشتن بین رسد می نظر به :هفتم فرضیه
یه   :برد می نام عام قضایای عنوان به آنها از که دارد؛ مبادله نظریه در قضیه، پنج هومنز: نظر

 عنـوان بـا آن از شناسـی کتب جامعـه ینام دارد؛ که در برخ یزهگزاره اول انگ یا یهقض یزه؛. انگ١
 بـرای خاص موقعّیتی گذشته در هرچه است معتقد وی گزاره، این در. شود می یاد نیز موفقیت قضیه
  است؛ بیشتر دهد، انجام دوباره را کنش آن فرد اینکه احتمال باشد، داشته پی در را پاداشی فرد، یک

 از ای مجموعـه یـامحـّرک خـاص  یـک. محّرک؛ هومنز معتقد است اگر در گذشـته رخـداد ٢
 کـه هرچـه باشـد، شـده رو روبـه پـاداش بـا فـردی کـنش کـه باشـند ساخته را موقعّیتی ها، محرک
 مشـابه کنش نظر، مورد فرد اینکه احتمال باشد، گذشته های محرک به شبیه بیشتر فعلی های محرک
  است؛ بیشتر دهد، انجام گذشته های کنش
 یـک یآن بـرا یجـهکنش و نت یکقرار است که هرچه  یناز ا یزارزش ن یهقض یا. ارزش؛ گزاره ٣

  است؛ یشترفرد ارزشمندتر باشد، احتمال انجام آن کنش ب
 باشـد، کـرده دریافت را ای یژه. اشباع؛ هومنز معتقد است هرچه در گذشته، شخص پاداش و۴
  یابد؛ می کمتری ارزش پاداش، آن از بیشتری واحد شخص، آن برای
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نـام دارد کـه در آن، هـومنز  ییـدو تأ یهـومنز پرخاشـگر یهقضـ ینآخر یید؛و تأ ی. پرخاشگر۵
 انتظار گر کنش که معنی بدین. شود می عصبانیت بروز موجب پاداش دریافت در شکست: گوید یم

. دهـد مـی بروز پرخاشگرانه رفتار بنابراین. شود می مجازات که حالی در کند؛ دریافت پاداش دارد،
 رفتـاری اسـت، نداشـته را آن انتظـار که بگیرد پاداشی خود، رفتار مقابل در گر کنش اگر مقابل، در

  .دهد می نشان خود از تأییدآمیز
 مشابه های موقعیت بسط به گرایش باشد، داشته پی در را پاداشی که رفتاری هر هومنز، عقیده به
 حرکـت به گرایش باشد، داشته آمیزی موفقیت و مثبت پیامد که فرد از رفتاری هر برای واقع در. دارد
 یتزر،(ر سازد می بیشتر همانند رفتارهای انجام برای را فرد آن آمادگی و دارد مشابه رفتارهای سوی به

  ).۴٣١−۴٢٧، ص١٣٧٩
 در یزنـ قمـه دهیـپد بر یفرهنگ یافتیره« عنوان با خود پژوهش در زین) ١٣٨٩( گرانید و یربان
  .اند برده یپ یزن قمه و یمعنو و یفرهنگ یها زهیانگ بودن دارا نیب ارتباط به »شهر ینیخم شهرستان
 بـین کـه شـود مـی اسـتنباط فرضیه این دیگران و ربانی پژوهش و هومنز نظریه بین جمع از لذا
و...) و  یمذهب یجاناته یهحس خوب، برآورده شدن حاجات، تخل یک( معنوی های انگیزه داشتن
 .دارد وجود معناداری رابطه زنی قمه

  
 تحقیق روش

 شده استفاده یکم روش از مطالعه مورد افراد یها یژگیو و موضوع تیماه به توجه با قیتحق نیا در
 از کـه آنجـا از و یفیتوصـ اسـت، شـده سـنجش افـراد، ادراکـات و فاتیتوصـ کـه آنجا از. است
 زمـره در و اسـت یشـیمایپ گردد، یم استفاده ها داده یآور جمع جهت) ساخته(محقق  نامه پرسش

  .دارد قرار یدانیم مطالعات
 جـادیا بـه توجـه بـا کـه بـود هـا نامـه پرسش یآور جمع یزمان بازه قیتحق نیا یها یژگیو گرید از
 شـور رفتن دست از به توجه با یطرف از و نبود ریپذ امکان عاشورا روز از قبل تا شهرستان در تیحساس

 کـل رو نیا از. کاست یم اطالعات اعتبار از زین صفر ماه از بعد یزن قمه خصوص به و یعزادار حال و
  .است دهیگرد یآور جمع) صفر ماه انیپا تا عاشورا از(بعد  روزه ۴٠ یا فاصله در ها نامه پرسش

 باشـد یمـ شهر ینیخم شهر ساکن ساله) ۶۵ تا ١٨( زنان قمه همه شامل ق،یتحق یآمار جامعه
 اما ست؛ین معلوم قیدق طور به آنان تعداد. اند نموده زدن قمه به اقدام آن از شیپ و ١٣٩۵ سال در که

 حـداکثر ١٣٩۵ سـال در پژوهش همکاران و دانشجو و راهنما استاد نیتخم و یفرماندار منبع طبق
  .گردد یم برآورد نفر ١٠٠٠٠ آنها تعداد
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 و نیانگیـم یبرآوردهـا و کـوکران فرمـول براسـاس و یآمـار جامعـه کـل براساس نمونه حجم
 تیـجمع خـاص طیشـرا بـه توجـه بـا لذا. دیگرد نییتع نفر ٢۶٠ تعداد به یمقدمات نمونه انسیوار

 اسـتفاده مورد ل،یتحل قابل ۀنامپرسش ٢۶١ تعداد تینها در و عیتوز نامه پرسش ٣۵٠ تعداد نمونه،
  .گرفت قرار

 روش از هـا، محلـه ریسا و شهر ینیخم یاصل گانه هشت یها محله به توجه با پژوهش نیا در
 صـورت بـه شـده ییشناسـا طبقـه در هیـاول مراجعـه. دیـگرد استفاده یا طبقه یتصادف یریگ نمونه
  .است شده استفاده یبرف گلوله روش از ادامه در یول بوده یتصادف

 آن یسـاز آمـاده مراحـل کـه است نامه پرسش ق،یتحق نیا در ازین مورد یها داده یگردآور ابزار
 طـول بـه مینـ و سال کی مدت زنان قمه یهمکار لزوم و موضوع تیحساس به توجه با محقق توسط
  .دیانجام
 بـا سـپس. شـد عیـتوز یآمـار جامعه افراد از نفر ۵٠ نیب در نامه پرسش ،یمقدمات آزمون یبرا
 یمقـدمات یهـا هیـگو یبررسـ بـه) کرونبـاخ یآلفـا بی(ضر ییایپا سنجش یها آزمون از استفاده

 اسـتخراج یینهـا نامه پرسش ها، هیگو لیتعد و جرح با خبره، دیاز اسات یبرخ ییپرداخته و با راهنما
 و شـتریب ٧/٠ مقـدار از و شده محاسبه ٩١۵/٠ برابر نامه پرسش کل یبرا کرونباخ یآلفا مقدار. شد
  .است یریگ اندازه ابزار مطلوب ییایپا ۀکنند انیب

 لـذا. باشـد مـی صـوری و محتوایی اعتبار شکل به نامه پرسش اعتبار یا روایی حاضر تحقیق در
 پژوهشـگران از تعدادی ها، رشته سایر اساتید شناسی، جامعه اساتید اختیار در مقدماتی نامه پرسش

 قـرار شـهر خمینـی در زنـی قمه پدیده به آشنا و کارشناس و مطلع افراد برخی همچنین و اجتماعی
  .گردید تأیید نامه پرسش روایی ایشان، نظرات اعمال از پس و گرفت
  
  ها یافته

  آمار توصیفی

 ٣٠٫٢٢ گویـان پاسـخسن  یانگینجهت مطالعه استفاده شد. م ینفر ٢۶١پژوهش از نمونه  ینا در
سـال اسـت و نشـان  ٢٧٫۵ گویـان پاسخسن  یانه. مباشد یسال م ١٠٫٢٨٧ یارسال با انحراف مع

 های زن قمه که دهد ینشان م ینسال سن دارند و ا ٢٧٫۵کمتر از  گویان پاسخدرصد از  ۵٠ دهد یم
 یعنیتعداد  یشتریننشان داد، ب گویان پاسخسن  بندی گروه. هستند سال و سن کم بیشتر نمونه عضو
سال  ۵۵تا  ۴۶از  یدرصد سن ٨/٣ یعنیتعداد  ینسال دارند و کمتر ٢۵تا  ١٨از  یدرصد سن ۶/۴٠

 تأهـل وضـعیت کـه کسانی بین از. دارند سن سال ٣۵ حداکثر درصد ۴/٧٧ گفت توان یداشتند. م
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 یعنـی تعـداد بیشـترین. باشـد می متأهل درصد ٢/۴٩ و مجرد درصد ۴/۵٠ اند، کرده اعالم را خود
. انـد داشـته بیشـتر و فرزنـد چهار درصد ۵/١٠ یعنی تعداد کمترین و داشته فرزند یک درصد ٨/٣۶

 تحصـیالت درصد ١٩ فقط مجموع در و هستند دیپلم و متوسطه درصد ٢/۵٠ یعنی تعداد بیشترین
 بـین در و دارنـد راهنمـایی تحصـیالت ١/٢۶ یعنـی تعداد بیشترین پدران بین در. دارند دانشگاهی
 بیشـترین همسـران، بـین در. دارنـد ابتـدایی تحصیالت درصد ٣/٢٨ یعنی تعداد بیشترین مادران،
 از درصـد ٢/٣۴ یعنـی تعـداد بیشترین. دارند دیپلم و متوسطه تحصیالت درصد ٩/۴۵ یعنی تعداد

 هنـری و فرهنگـی مشـاغل از درصـد ٩/١ یعنـی تعداد کمترین و هستند فنی و بازاری آزاد، مشاغل
 و هسـتند فنـی و بـازاری آزاد، مشـاغل از درصد ۵/٢٧ یعنی تعداد بیشترین پدران، بین در. هستند
 از درآمـدی درصـد ٣/٣٩ یعنی تعداد بیشترین. باشند می بازنشسته درصد ٢/١ یعنی تعداد کمترین
 میلیـون دو از بـیش درآمدی درصد ۶/۵ یعنی تعداد کمترین و دارند تومان میلیون یک تا هزار ۵٠٠
 ۴/٠ یعنـی تعـداد کمترین و سالگی ٢۵ تا ١٩ بین درصد ۶/٣٧ یعنی، تعداد بیشترین. دارند تومان
 بـه رفـتن درصـد ٨/۵٣ یعنی، تعداد بیشترین. اند کرده زنی قمه به شروع سالگی ۴۶ از پیش درصد
 بیشـترین. انـد عنوان گذران اوقات فراغت اعالم کـرده به را مطالعه ۴/٠ یعنی تعداد کمترین و هیئت
را  حسـین امـام نقش درصد ۴/٠ یعنی تعداد کمترین و دوستان نقش درصد ٧/۴۵ یعنی، تعداد
 ٨/٣٢ و انـد داشـته نزدیـک اقوام از زن قمه گویان پاسخدرصد از  ٢/۶٧. اند کرده معرفی زنی در قمه
 کمتـرین و اقـوام همـه درصـد ٩/٣۵ یعنی، تعداد بیشترین. اند نداشته نزدیک اقوام از زن قمه درصد
 بیشـترین. انـد کـرده معرفـی خود زن قمه یکانعنوان نزد به را باجناق و فرزند درصد ٧/٠ یعنی تعداد
عنـوان  بـه را باجنـاق و فرزند درصد ٧/٠ یعنی تعداد کمترین و اقوام همه درصد ٩/٣۵ یعنی، تعداد
  .اند کرده معرفی خود زن قمه یکاننزد

  
  پژوهش) یکم یرهای(متغ های سازه توصیفی بررسی

  )٢۶١های پژوهش (تعداد= . معیارهای آماری سازه۴جدول 

  معیار انحراف  میانگین سازه
 ٠٫۶٧ ٣٫٠۴ زنیگرایش به قمه

 ٠٫۶٠ ٠٫٧۶فقدان شناخت صحیح از از تعالیم دینی و احکام اسالمی
 ۵٫۴١ ٢٠٫٧٢هازنهای مرجع (الگو) در بین قمهوجود برخی از گروه

 ١٫٢۶  ۴٫٧۵ های خانوادگی و قومیاعتقاد و تعصب به سنت
  ۵٫٨٢  ١۶٫۵٢ پایگاه اجتماعی
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 به گرایش« سازهی در پژوهش،) یکم یرهای(متغ های سازه توصیفی بررسی در ۴جدول  در
 زنی قمه به گرایش گفت توان می و است ٣ یعنی لیکرت طیف متوسط حول میانگین مقدار »زنی قمه
  .است متوسط حد در

 شده گرفته نظر در نسبت صورت به نیز اسالمی احکام و دینی تعالیم از صحیح شناخت فقدان
 احکام و دینی تعالیم از از صحیح شناخت فقدان نشانه و دارد ٠٫۵ از تری بزرگ مقدار و است

  .است زنان قمه بین در اسالمی
 و سطحی دو سئواالت ترکیب از نیز ها زن قمه بین در(الگو)  مرجع های گروه از برخی وجود

 اختصاص خود به بزرگی مقدار و آمده دست به) اختصاصی کدهای جمع صورت(به  سطحی چند
 ،یون(روحان ها زن قمه بین در(الگو)  مرجع های گروه از برخی نفوذ دهندۀ نشان و است داده

  .است) محل متنفذانو  هیئات رؤسای ،کردگان تحصیل
 یو چند سطح یسؤاالت دو سطح یباز ترک ی،و قوم یخانوادگ یها سنت به تعصب و اعتقاد

 و است داده اختصاص خود به بزرگی مقدار و آمده دست به) یاختصاص ی(به صورت جمع کدها
  .است ها زن قمه یندر ب یو قوم یخانوادگ یها اعتقاد و تعصب به سنت ۀدهند نشان

) اختصاصی کدهای جمع صورت(به  سطحی چند سؤاالت ترکیب از اجتماعی، پایگاه
متوسط  یاجتماع یگاهپا ۀدهند به خود اختصاص داده است و نشان یدست آمده و مقدار متوسط به
  .است ها زن قمه

 یگاهدرصد پا ١/۵٢ یعنی،تعداد  یشترینب ی،اجتماع یگاهبرحسب پا گویان پاسخ بندی رتبه در
 یندارند. همچن یینپا یاجتماع یگاهدرصد پا ٧/١٠ یعنیتعداد  ینمتوسط داشته و کمتر یاجتماع

  باال دارند. یاجتماع یگاهپا یزدرصد ن ٢/٣٧
آزمون نرمال بودن  یدار یمعنمورد نظر، سطوح  یرهایبا توجه به متغ ها داده بودن نرمال بررسی در

  .هستند نرمال ها داده گفت، توان یرو  م یناست، از ا یشترب ٠۵/٠ یاز خطا یقتحق یرهایمتغ یبرا
 

  )٢۶١آزمون نرمال بودن (تعداد= .۵جدول 

  داری سطح معنی  آماره) K-S( متغیرها
  ۴٣٢/٠ ٨٧٣/٠ زنیگرایش به قمه

  ١٨٣/٠  ٠٩٠/١فقدان شناخت صحیح از تعالیم دینی و احکام اسالمی
  ٢١۶/٠  ٠۵۵/١هازنمرجع (الگو) در بین قمههایوجود برخی از گروه

  ١٧٩/٠  ١٠١/١ های خانوادگی و قومیاعتقاد و تعصب به سنت
  ١٧٩/٠  ١١٠/١پایگاه اجتماعی

  ۴٣۵/٠  ٨٧٠/٠ ارتباط با گروه همساالن
  ٣٨۵/٠  ٩١١/٠ های معنویداشتن انگیزه
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 نرمال آزمون داری معنی سطوح: گفت توان می، ۵ جدول در بودن نرمال آزمون نتایج به توجه با
 نرمال ها داده که است معنی بدان این و است بیشتر ٠۵/٠ خطای از تحقیق متغیرهای برای بودن
 یاد به الزم. کرد استفاده پارامتریک های آزمون از ها فرضیه آزمون جهت توان می رو این از. هستند
 آمار در مرکزی حد قضیه طبق لذا است بزرگ بسیار نمونه حجم اینکه به توجه با که است  آوری
  .گرفت نظر در نرمال را متغیرها میانگین توزیع توان می

  
  )پژوهش های فرضیه(آزمون  استنباطی آمار

 به گرایش و اسالمی احکام و دینی تعالیم از صحیح شناخت فقدان بین رسد یاول: به نظر م  فرضیه
  .دارد وجود رابطه زنی قمه

  .شد استفاده پیرسون همبستگی داری معنی آزمون از فرضیه این بررسی برای
  

  )٢۶١. نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه اول (تعداد: ۶جدول 
  زنی (متغیر وابسته)گرایش به قمه معیار آماریمتغیر مستقل

فقدان شناخت صحیح از تعالیم دینی و
 احکام اسالمی

  ٣۵٢/٠ ضریب همبستگی پیرسون
  ٠/٠١۴(p)داریسطح معنی

 ٢۶١تعداد نمونه

  
 از صحیح شناخت فقدان بین که دارد می بیان پیرسون همبستگی ضریب عالمت و مقدار

 فقدان افزایش با و دارد وجود معناداری رابطه زنی قمه به گرایش و اسالمی احکام و دینی تعالیم
  .یابد می افزایش زنی قمه به گرایش اسالمی، احکام و دینی تعالیم از صحیح شناخت

به  یشها با گرا زن قمه بین در مرجع های گروه از برخی وجود بین رسد یدوم: به نظر م  فرضیه
  .دارد وجود رابطه زنی قمه

  .شد استفاده پیرسون همبستگی داری معنی آزمون از فرضیه این بررسی برای
  

  )٢۶١(تعداد: . نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه دوم ٧جدول 
  زنی (متغیر وابسته) گرایش به قمه معیار آماریمتغیر مستقل

های مرجع (الگو) در بینوجود برخی از گروه
هازنقمه

  ٧٣٢/٠ ضریب همبستگی پیرسون
  ٠٠٠/٠(p)داریسطح معنی

 ٢۶١تعداد نمونه
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 مرجع های گروه از برخی وجود بین که دارد می بیان پیرسون همبستگی ضریب عالمت و مقدار
 از برخی وجود افزایش با و دارد وجود معناداری رابطه زنی قمه به گرایش و ها زن قمه بین در(الگو) 
  .یابد می افزایش زنی قمه به گرایش ها، زن قمه بین در(الگو)  مرجع های گروه

به  یشو گرا یو قوم یخانوادگ یها سنت به تعصب و اعتقاد بین رسد یسوم: به نظر م  فرضیه
  .دارد وجود رابطه زنی قمه

  .شد استفاده پیرسون همبستگی داری معنی آزمون از فرضیه این بررسی برای
  

  )٢۶١. نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه سوم (تعداد: ٨جدول 

  وابسته) یر(متغ یزن به قمه یشگرا یآمار یارمعمستقلیرمتغ
خانوادگی وهایاعتقاد و تعصب به سنت
 قومی

  ۵٠٠/٠ ضریب همبستگی پیرسون
  ٠٠٠/٠(p)داریسطح معنی

 ٢۶١تعداد نمونه

  
 یها سنت به تعصب و اعتقاد بین که دارد می بیان پیرسون همبستگی ضریب عالمت و مقدار
 به تعصب و اعتقاد افزایش با و دارد وجود معناداری رابطه زنی به قمه یشو گرا یو قوم یخانوادگ
  .یابد می افزایش زنی به قمه یشگرا ی،و قوم یخانوادگ یها سنت

  .دارد وجود رابطه یزن قمه به شیگرا و سواد سطح نیب رسد می نظر بهچهارم:   فرضیه
 آنها همسر و مادر پدر، ،گویان پاسخبرحسب سطح سواد  یزن قمه به شیگرا نیانگیم یعبارت به
  .است متفاوت
  آزمون استفاده شد. داری معنی) و سطح انسیوار لی(تحل Fفرض از آزمون  نیا یبررس یبرا
  

  )٢۶١. نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه چهارم (تعداد: ٩جدول 
 داری) سطح معنی p(  آمارهF شاخص

  ٠٠٠/٠ ٧۴/۵ گویانزنی برحسب سطح سواد پاسخ گرایش به قمه
  ٠١۴/٠  ٧١٨/٢ گویانپاسخزنی برحسب سطح سواد پدر گرایش به قمه
  ٠٠۴/٠  ۵۵۵/٣ گویانزنی برحسب سطح سواد مادر پاسخ گرایش به قمه
  ٠٠٠/٠  ٨١۵/۴ گویانزنی برحسب سطح سواد همسر پاسخ گرایش به قمه

 ٢۶١تعداد نمونه

  
از  Fآزمون  داری معنیسطح  ،گویان پاسخسطح سواد  برحسب یزن قمه به شیگرا آزمون در
 جینتا. دارد وجود یمعنادار رابطه یزن قمه به شیگرا و سواد سطح نیب یعنیکمتر است  ۵٪ یخطا
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 و خواندن حد در سواد و سواد یب گویان پاسخدانکن نشان داد که،  یبند گروه و یبیتعق یها آزمون
به  شیگرا نیو باالتر، کمتر سانسیل التیبا تحص گویان پاسخو  یزن قمه به شیگرا نیشتریب نوشتن
  .دارند را یزن قمه

و  یبیتعق یها آزمون جینتا ،گویان پاسخسطح سواد پدر  برحسب یزن قمه به شیگرا آزمون در
 نیشتریب دارند، تر نییو پا ییکه پدر با سواد راهنما گویانی پاسخدانکن نشان داد که،  بندی گروه
  .دارند را یزن به قمه شیگرا نیو باالتر، کمتر پلمید التیباتحص گویان پاسخ و یزن قمه به شیگرا

و  یبیتعق یها آزمون جینتا ،گویان پاسخسطح سواد مادر  برحسب یزن قمه به شیگرا آزمون در
 نیشتریب دارند، تر نییو پا ییکه مادر باسواد ابتدا گویانی پاسخنشان داد که،  1دانکن بندی گروه
  .دارند را یزن به قمه شیگرا نیو باالتر، کمتر ییراهنما التیبا تحص گویان پاسخو  یزن قمه به شیگرا

و  یبیتعق یها آزمون جینتا ،گویان پاسخسطح سواد همسر  برحسب یزن قمه به شیگرا آزمون در
 نیشتریب دارند، تر نییو پا ییکه همسر با سواد ابتدا گویانی پاسخدانکن نشان داد که،  بندی گروه
را  یزن به قمه شیگرا نیو باالتر، کمتر سانسیفوق ل التیبا تحص گویان پاسخو  یزن قمه به شیگرا

 یزن به قمه یمتوسط شیدارند، گرا سانسیتا ل ییاز ابتدا شتریکه همسر با سواد ب گویانی پاسخدارند. 
  .دارند

  .دارد وجود رابطه زنی قمه به گرایش و اجتماعی پایگاه بین رسد یپنجم: به نظر م  فرضیه
متفاوت  گویان پاسخ یاجتماع یگاهسطوح پا برحسب زنی قمه به گرایش میانگین عبارتی به
  است.

  گویان پاسخ. توزیع فراوانی پایگاه اجتماعی ١٠جدول 
  درصد انباشته  درصد فراوانی پایگاه اجتماعی

  ٧/١٠  ٧/١٠ ٢٨ پایین
  ٨/۶٢  ١/۵٢ ١٣۶ متوسط
  ١٠٠  ٢/٣٧ ٩٧ باال
  -  ١٠٠ ٢۶١ جمع

  
متوسط داشته و  یاجتماع یگاهپا ٪١/۵٢ یعنی، تعداد بیشترین که شود می مشاهده ١٠ جدول از
باال  یاجتماع یگاهپا یزن ٪٢/٣٧ یندارند. همچن یینپا یاجتماع یگاهپا ٪٧/١٠ یعنیتعداد  ینکمتر

  دارند.
  ) استفاده شد.یانسوار یل(تحل Fفرض از آزمون  ینا یبررس برای

                                                           
1 Dunkan 
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  )٢۶١پنجم (تعداد:  . نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه١١جدول 
  داری) سطح معنی p(  آمارهFشاخص

  ۵٨٧/٠  ۵٣۴/٠ گویانزنی برحسب سطوح پایگاه اجتماعی پاسخ گرایش به قمه
 ٢۶١تعداد نمونه

  
 داری معنیسطح  ،گویان پاسخ یاجتماع یگاهسطوح پا برحسب زنی قمه به گرایش آزمون در
 به گرایش اینکه ضمن. گردد ینم ییدنهم تأ یۀفرض ینبنابرا یستکمتر ن ٠۵/٠ یاز خطا Fآزمون 
 پایگاه بین گفت، توان یاست م یکسان گویان پاسخ یاجتماع یگاهسطوح پا برحسب زنی قمه

  .ندارد وجود معناداری رابطه زنی قمه به گرایش و اجتماعی
  .دارد وجود رابطه زنی قمه به گرایش و همساالن گروه با ارتباط بین رسد یششم: به نظر م  فرضیه
  .شد استفاده پیرسون همبستگی داری معنی آزمون از فرضیه این بررسی برای

  
  )٢۶١. نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه ششم (تعداد:١٢جدول 

  زنی  (متغیر وابسته) گرایش به قمه معیار آماری متغیر مستقل

  ۶۴۴/٠ ضریب همبستگی پیرسون ارتباط با گروه همساالن
  ٠٠٠/٠(p)داریمعنیسطح

 ٢۶١تعداد نمونه

  
 یبکمتـر اسـت. مقـدار و عالمـت ضـر ٠۵/٠ یاز خطـا یآزمون همبستگ داری معنی سطح
 معناداری رابطه زنی قمه به گرایش و همساالن گروه با ارتباط بین که دارد یم یانب یرسونپ یهمبستگ
  .یابد می افزایش زنی قمه به گرایش همساالن، گروه با ارتباط افزایش با و دارد وجود

  .دارد وجود رابطه زنی قمه به گرایش و معنوی های انگیزه داشتن بین رسد یهفتم: به نظر م  فرضیه
  .شد استفاده پیرسون همبستگی داری معنی آزمون از فرضیه این بررسی برای

  
  )٢۶١. نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیه هفتم (تعداد: ١٣جدول 

  زنی (متغیر وابسته) گرایش به قمه معیار آماری متغیر مستقل

  ۴٠١/٠ ضریب همبستگی پیرسون  های معنوی داشتن انگیزه
  ٠٠٠/٠(p)داریسطح معنی

  ٢۶١تعداد نمونه

 یبکمتـر اسـت. مقـدار و عالمـت ضـر ٠۵/٠ یاز خطـا یآزمون همبستگ داری معنی سطح
 رابطـه زنـی قمـه بـه گـرایش و معنـوی هـای انگیـزه داشـتن بین که دارد یم یانب یرسونپ یهمبستگ
  .یابد می افزایش زنی قمه به گرایش معنوی، های انگیزه داشتن افزایش با و دارد وجود معناداری
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  گیری نتیجه

 یبرخـ یدارا که) ١٣٨٩( همکاران و یربان پژوهش جز به گفت توان یم خالصه یبند جمع کی در
 ینـید مناسـک و میمفـاه از یگـرید مـوارد به ها پژوهش ریسا در باشد یم قیتحق نیا با ها شباهت
  .است بوده یاسناد و یا کتابخانه قاتیتحق نوع از شتریب که شده پرداخته
  :از است عبارت همکاران و یربان پژوهش با پژوهش نیا یها تفاوت یبرخ
 .تحقیق های و پرسش یات. تفاوت در فرض٣. تفاوت در جامعه نمونه، ٢. تفاوت در موضوع، ١

آن براسـاس  یجاست که نتا ینوآور یدارا یدگاهد ینکرد که پژوهش حاضر از ا یانب ینچن توان یم 
 کـه اجتمـاعی کنتـرل و مبادلـه فرهنگی، خرده یادگیری، متقابل، کنش اجتماعی، ساخت: های یهنظر
شـهروندان  ینشهر و در ب ینیاست که در شهر خم ینا یانگرانتخاب شدند، ب یعنوان چارچوب نظر به
 اسـالمی، احکـام و دینـی تعـالیم از صحیح شناخت فقدان بین کنند، می زنی شهر که اقدام به قمه ینا

 ،هیئات رؤسای ،کردگانتحصیل ،یون(روحان ها زن قمه بین در(الگو)  مرجع های گروه از برخی وجود
سـطح سـواد، ارتبـاط بـا گـروه  ی،و قـوم یخـانوادگ یهـا سـنت بـه تعصب و اعتقاد)، محل متنفذان

 ذکـر بـه الزم. دارد وجـود معنـاداری رابطـه زنـی قمه به گرایش و معنوی های یزههمساالن و داشتن انگ
 شـهر شهروندان نگرش. ندارد وجود معناداری رابطه زنی قمه به گرایش و اجتماعی پایگاه بین که است

 و بـوده متوسـط حد از بیشتر مجموع در تحقیق متغیرهای به کنند، می زنی قمه به اقدام که شهر خمینی
 بـه عشق و عاشورا مراسم برپایی تأثیرات همچنین. شود می متذکر را آنان افراطی بودن مذهبی نوعی به

 .است پررنگ شهر خمینی شهر در عاشورا قیام داشتن و زنده نگه حسین امام

 از صـحیح شـناخت میـزان افزایش و تقویت با گردد یم یشنهاداول پ یهفرض یجه. با توجه به نت١
 .شود حذف کم کم و شود محدود و کنترل زنی، قمه اسالمی، احکام و دینی تعالیم

مرجـع (الگـو) در  یها گروه از برخی کنترل با گردد یم یشنهاددوم پ یهفرض یجهبا توجه به نت  .٢
 زنـی قمـه بـه گـرایش)، محـل متنفـذان ،هیئات رؤسای ،کردگانتحصیل ،یون(روحان ها زن قمه ینب

 یابد؛ کاهش

  از اقوام و ها خانواده طریق از زنی قمه به گرایش گردد یم یشنهادسوم پ یهفرض یجه. با توجه به نت٣
گاه طریق   شود؛ حذف و کنترل سازی آ
 و هـا زن قمـه سواد میزان افزایش و تقویت با گردد یم یشنهادچهارم پ یهفرض یجه. با توجه به نت۴

 یابد؛ کاهش زنی قمه به گرایش اطرافیان،

 گرایش شهروندان، اجتماعی پایگاه تقویت با گردد یم یشنهادپنجم پ یهفرض یجه. با توجه به نت۵
  شود؛ کنترل زنی قمه به
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گاهی و کنترل با گردد یم یشنهادششم پ یهفرض یجه. با توجه به نت۶  گـروه بـا ارتبـاط در سـازی آ
 و شود کنترل زنی قمه به گرایش ها، زن قمه بین در و شهر سطح در عمومی سازی فرهنگ و همساالن

  گردد؛ حذف کم کم
گاهی و کنترل با گردد یم یشنهادهفتم پ یهفرض یجه. با توجه به نت٧  های انگیزه داشتن در سازی آ
 .گردد حذف کم کم و شود کنترل زنی قمه به گرایش ها، زن قمه بین در معنوی

 زنـی قمـه بـه شـهر خمینی مردم از برخی گرایش اجتماعی علل بررسی راستای در پژوهش این
 دخالـت ضـمن تـا اسـت الزم بیشـتری هـای پـژوهش. اسـت گرفتـه قـرار شناخت و بررسی مورد

 بینـی پـیش و مشـخص روابـط علـی جهت شناختی، جمعیت و شناختی روان و فرهنگی متغیرهای
 :گردد می پیشنهاد لذا. گردد کشف مسیر تحلیل براساس اثرات

 شود؛ تکرار حاضر تحقیق متفاوتی سنجش ابزارهای از استفاده با آتی های . در پژوهش١

 ایـن نتـایج بـا و انجـام کنند می زنی که اقدام به قمه یگرید یمشابه در قلمرو مکان ی. پژوهش٢
    .شود مقایسه تحقیق
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 منابع

  
 بـا جوانان یندارید تیوضع یشناخت جامعه لیتحل«)، ١٣٨١( اثوندیغ احمد و یتق ،یآزادارمک .١

 دیشـه دانشـگاه ،یانسـان علـوم و اتیـادب دانشکده نامه پژوهش ،»یورز نید یشکل یب کردیرو
  .٣۵ش ،یبهشت

 .نور امیپ دانشگاه: تهران ،یعموم یشناس روان)، ١٣٨۶( گرانید و رضایعل ،یوسفیآقا .٢
 ترجمـه ،»اجتمـاعی هـای گـروه و تکثرگـرا هـای نظریـه«)، ١٣٨٧( اندرینی چارلز و دیود اپتر، .٣

 .٣ش ،راهبردی مطالعات فصلنامه ی،هاشم بنی میرقاسم
 هـای هیئـت و زنـدگی سـبک رابطـۀ شـناختی جامعـه بررسـی«)، ١٣٩۴( ابوالفضـل احمدی، .۴
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