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 کیدهچ
 مهم ینید مراسم جمله است، از یاجتماع یهایدگرگون و ندهایفرا بر مؤثر عوامل نیترمهم از یکی نید

تاریخی بسیار دارد. یکی از مصادیق این مراسم  ینهیشیپ که است ییهاروضهو  هائتیهایران،  جامعه در

سال برخوردار است و البته همچنان پابرجاست. به  07است که از سابقه ای بالغ بر  "روضه"مذهبی در مشهد 

نیز بر این  ییهابیآسدر گذر زمان تا به امروز به تدریج از آثار مفید روضه کاسته شده است و  رسدیمنظر 

تحوالت کارکردی یک مورد روضه زنانه ترتب شده است. این مقاله با روش مردم نگاری، اجتماعی م یدهیپد

و  . محقق با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیقدهدیمتا کنون را مورد بررسی قرار  5231در مشهد از سال 

غییرات ایجاد ت همچنین مشاهده های دقیقی که در طول دو سال انجام شد، این روضه را مورد بررسی قرار داد.

متاثر از عوامل بیرونی گروه دانست. یافته های پژوهش نشان   توانیمشده در کارکردهای موجود در روضه را 

که روضه ها تحت تاثیر عوامل بیرونی گروه، دچار تحوالتی در کارکردهای اقتصادی، اجتماعی،  دهندیم

 .اندشدهفرهنگی و دینی 
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 مقدمه  -1

امعه ای به مرور زمان و به منظور رفع نیازها و خال های موجود در جوامع جنهادهای مردمی در هر 

بنر آمنده از نیازهنای     کنه  ییهنا کننش ، شوندیممحسوب  کنشو در واقع شیوه های اجرای  اندگرفته شکل

کنه   ز آن جنا ا .باشدیماز نهادهای اجتماعی پاسخگوی بخشی از این نیازها  کیمختلف انسانی است و هر 

 و قندمت  بنه  توجنه  با یمذهب یهائتیهدینداری است و  یجامعه، میکنیمجامعه ای که ما در آن زندگی 

. داشتند برعهده دوران طول در زین را یدیجد یها کارکرد، یسنت یکارکردها حفظ بر عالوه یطوالن سابقه

بنا  . کنرد  اشاره یاقتصاد و یاجتماع ،یهنر ،یفرهنگ ،یاسیس یکارکردها به توانیم کارکردها نیا جمله از

، بلکه روز بنه روز  اندندادهدور شدن از جامعه سنتی و مدرن شدن روضه ها نه تنها کارکرد خود را از دست 

. اگر در روز اول کارکردی جز احیاء عزاداری و سوگواری نداشتند، به مرور اینام  اندشدهبارورتر و تنومندتر 

  کارکردهای دیگری به آن اضافه شده است.

مهنم آن محندودیت    یهایژگیو کهمنظور از جلسات مذهبی زنانه، تجمعات ادواری یا ثابتی است 

گاهی به صورت محافل مذهبی یا روضه های خانگی و همسایگی اسنت   کهاعضا و حوزه فعالیت آن است 

نبی اجن  یهنا تین فعالو معموال دارای  پردازدیمنیز  احکاماما مستمر است و ضمناً به امور خیریه یا آموزش 

 . (5270 )گواهی، باشدیماقتصادی، فرهنگی، خیرخواهانه و تعاونی نیز  یهاتیفعالچون 

ن که اکنون خود را در بستر شرایط کنونی جامعه، بازتولید کرده است مجالس مذهبی مخصوص زنا

بنه طنوری کنه     شنوند یمن و منقلب  دهندیمکارکردهای گذشته خود را از دست  ،به مرور زمان روضه هاو 

، طوری که این تغییر کارکردها اینقدر شدید شده کنه  رندیگیمکارکردهای جدید جای کارکردهای قدیمی را 

و از اهداف اصلی سراغ  شوندیمبه شدت کمرنگ شده و از آن طرف دیگر کارکردها پررنگ  اصلیکارکرد 

، همنانوور کنه منرتن تحنت     شنود یمبه تبع آن اهداف فرعی جایگزین هدف اصلی  و رودیماهداف فرعی 

به نقل از )باتامور  .کندیمبیان  جابجایی اهداف سازمانی با اهداف شخصی یا اهداف واحدهای فرعینظریه 

 (.5201معیدفر، 

آسنیب   تواندیمنیز  پیوسته در حال دگرگونی است ونحوه برگزاری چنین جلسات و  هائتیهساختار        

 اندآمدهکه گویی برای مهمانی مجللی  هاخانمپرخرج، نحوه پوشش  یهاییرایپذدیگری در این زمینه باشد. 

 .که در شأن چنین مجالسی نیست ییهاشیآراو 

 یفضناها از  یاریبسن نوظهور  یهارسانهو  افتهیشتاب  یاجتماعکه روند تحوالت  ریاخ یهادههدر 

 زین ن یدین جد یکارکردهنا گذشنته را ندارنند و    یکارکردهاتمام  یسنتاند، جلسات کرده ریتسخرا  یارتباط

جلسات مذهبی زنانه در طول زمان، روند تاریخی ثابتی را طی نکرده اسنت، بنه اینن صنورت کنه       .اندافتهی

شده است. بنابراین هدف اصلی اینن    هاآنجدیدی جایگزین  کارکردهایاز بین رفته و  کارکردهابسیاری از 



 

 

  "دتناکنون در شنهر مشنه    5231در ینک منورد روضنه زناننه از سنال       بررسی تحوالت کنارکردی پژوهش، 

 . باشدیم

 در سه مورد زیر خرد نمود:  توانیمبا توجه به موضوع مورد پژوهش، هدف پژوهش را 

 کارکردهای فعلی روضه زنانه مورد بررسی.  بررسی .5

مقایسه کارکردهای فعلی با کارکردهایی که در دورهای قبلی این روضه داشته است.  .3

 پیشینه پژوهش -2

سنتی،  یهائتیهسنتی و نوین تقسیم کرد. یهائتیه یدستهدر دو  توانیممذهبی زنانه را  یهائتیه

طول سال، به صورت دوره ای یا دهه ای، در منازل و حسینیه های  یهمهبه دلیل کارکردهایی که دارند، در 

نوین،  یهائتیهو  کنندیم.زنان بیشتر بدون آرایش و با پوشش سنتی )چادر( شرکت شوندیمشخصی، بر پا 

 .(9831)دستوری، در مجلس بسیار آراسته و هماهنگ با مد روز است ظاهر شرکت کنندگان که

 گروه به نسبت تر جوان یسن یها گروه نیب در محرم یعزادار مراسم یشینما یهاجنبه  به شیگرا

 یریگ شکل شاهد تر جوان یسن یهاه  گرو در گفت توانیم ،نیبنابرا، است شتریب گرید یسن یها

 .(5271است )جنادله و رهنما ،  یشینما عناصر با غلبه هاآن در که میهست یعزادار دیجد یالگوها

از ابزار محدود و پذیرفته شده خانوادگی و اجتماعی جهت گذران  یکیبه عنوان روضه های زنانه 

 (.5271)ماشینی، باشدیماوقات فراغت خارج از فضای خانه 

ثبت، گاهی دچار کژکارکردی اجتماعی، عالوه بر کارکردهای م پدیده های دینی، مانند سایر پدیده های

را به دنبال خواهد داشت  ییهابیآسدینی،  یهامناسبتعدم تعادل و تبادل میان عقل و احساس در . شودیم

 عبارتند از:  هاآنکه به برخی از 

دینی دو( رواج مناسک گرایی سه( رواج برخی انحرافات در مسائل دینی چهار(  یهارتیبصیک( کاهش 

 .(5271)قبادی و کیقبادی،  ینی به عنوان مهم ترین بخش دینعدم ارتقا و تعمیق باورهای د

امروزه خودش به یک پیام تبدیل شده  ،را یک نظام معنایی در نظر بگیریم "قالی شویان" یدهیپداگر 

)خان محمدی،  تضعیف نگشته، بلکه تقویت شده استاست. این نظام معنایی نه تنها در عصر ارتباطات 

5271). 

 یهاهپدید به نسبت شناخت مقبیل عد از ینعامو لیلد به یسنت محافل در رحضو جهت نناز یشاگر

های مسئولیت با آن یهماهنگ و ادهخانو یعضاا فقتامو نچو یگادخانو یموقعیتها دننبو همافر رن،مد

کت رمشا در نیشاا رحضو از باالتر ،یجتماعا ظلحا از یمذهب تجلسا مشروع بودن ته وپذیرف نیز  و خانگی

 .(5273)شادی طلب،  باشدیم( یمدن یهانمازسا و هادنهاانند م)رن مد های



 

 

 

 نظری مباحث  -2

 مذهبی و نقش آن در جامعه یهاجنبش -2-5

گروه عبارتست  . دهدیمدر آن رخ مشترکی دارد که با گذشت زمان تحوالتی  یهایژگیوهر گروهی 

ممکن  هاکنش. این اندخوردهمتقابل اجتماعی به یکدیگر پیوند  یهاکنشاز تعدادی از افراد انسانی که بر اثر 

ی و یا مخصوصا جنبه عاطفی داشته باشد، ساخت است جنبه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تجانس گروه

سازمانی گروه، وضعیت رسمی یاغیر رسمی گروه، وظیفه گروه در تحکیم روابط افراد، تصمیم گیری در 

 یهائتیهبدون شک  (.72-75: 5201تصمیم گیری، رهبر و رهبری )گلشن فومنی،  یهاروشگروه، 

 هائتیههمین  و اندبرخاستهاز بستر اجتماعی ایران  هاآن. باشدیممذهبی یکی از پدیده های مهم ایران 

برخی از نویسندگان پیچیدگی  .(5217)عباسی،  دامروزه نیز نقش مهمی در شکل گیری تحوالت دارن

  (.5101 3؛ برد5172 5)آنتونی و رابینز انددانسته هاجنبشاخالقی فرهنگ کنونی را علت بروز این  -هنجاری

را تعیین  هاارزشجامعه نظامی مشتمل بر دو عناصر ساختاری است. یکی، از ساختار فرهنگی که 

، و دیگری ساخارهای اجتماعی که قواعد جمعی و راه های نهادینه و مشروع رسیدن به اهداف را کندیم

تعامل و  کنش فراگرد فعاالنه و خالقانه فردی در جهت توبیق با هنجارها است که در. کندیممعین 

و در صورت ناهماهنگی یا عدم توازن ساختاری و کارکردی، زمینه های  ردیگیمهماهنگی با محیط انجام 

 .شودیمناهماهنگی اجتماعی یا کج کارکردی فراهم 

، نتیجه همخوانی یا عدم هم خوانی وسیله و شمردیمدر نظام اجتماعی بر دو گونه ای که مرتون 

 است. این صور عبارت اند از:اهداف در نظام اجتماعی 

 نوع اول، حاصل هم خوانی و تعادل اجزای ساختاری نظام اجتماعی است.

نوع دوم، عدم هم خوانی و تعادل در نظام اجتماعی است که باعث مناسک گرایی، نوآوری، واپس گرایی، 

 (.5271)قبادی و کیقبادی،  خواهد شد هانیاسرکشی و مانند 

 2مراسم -3-1-1

بیان احساسات و افکار مشترک از راه انجام اعمالی کمابیش رسمی با بعدی نمادین در زمان  "مراسم، 

 توانیم( تعریف شده است. مهم ترین مراسم مذهبی در کشور را 371: 5207)ساروخانی،  "و مکان معین

 به دو دسته زیر تقسیم کرد:

                                                           
1 Anthony, Dick, and Thomas Robbins 
2 Bird, Frederick 
3 ceremonies 



 

 

، مانند اعیاد اسالمی )عید فور، عید غدیر الف( مراسم سوز: مراسمی که با جشن و سرور همراه است

 و ایام تولد پیامبر )ص( و ائمه معصومان )ع((.

 ب( مراسم سوگ: مراسمی که با حزن، اندوه و سوگواری همراه است.

است که به صورت ماهیانه برای زنده نگه داشتن نام و یاد اهل  ییهاروضهمراسم نمونه در این مقاله، 

 .شودیمبیت برگذار 
 کارکرد در اندیشه جامعه شناختیمفهوم  -3-2

جامعه در نظریه کارکردگرا، از نوعی تمایل کلی به سوی ثبات و یا تعادل برخوردار است، 

(. بنابراین دگرگونی اجتماعی احتماال مخرب خواهد بود مگر اینکه به طور نسبتا 21:  5277)رابرتسون،  

در سایر اجزای نظام را به  از اجزاء نظام معموال دگرگونیآرام صورت گیرد، زیرا دگرگونی در یک جزء 

 خواهد داشت.دنبال 

و شرایط بقا، کارکرد،  ردیگیمو آن را به مثابه یک سیستم )نظام( در نظر  کندیماز مبدا کل حرکت  5پارسونز

 (.317: 5201)روشه،  کندیمیل تغییر و تکاملش را تحل
 تغییر در کارکردهای اجتماعی   -3-3

هر آنچه به طور اجتماعی شکل گرفته باشد، فرهنگی است. یعنی آن چه که وراثتی است، فرهنگی 

انحرافی در هنجارهای مرسوم  صورت بهاین تغییر  شودیمنیست. تغییر فرهنگی ابتدا در رفتار شخص ایجاد 

، هاسنتتحوالت  در این .، ممکن است مورد استقبال قرار گیرد یا از آن صرف نظر شوددهدیمقبلی رخ 

آداب و رسوم رو به سستی  نهاده  بدون آنکه جامعه بتواند فرهنگ سنتی گذشته را تثبیت یا فرهنگ نوین 

 (.5212صنعتی را کامالً جذب کند )خاشعی، 

 سازوکارهای برون گروه برای تحول در کارکردهای اجتماعی  -3-4

قرار دارد. این زمینه  یتربزرگهیچ گروه اجتماعی ایزوله نیست و همواره در زمینه اجتماعی 

. برخی از شودیمو عامل برخی تغییرات  گذاردیماز بیرون بر تحوالت داخل گروه تاثیر  تربزرگاجتماعی 

 . زمینه را برای انحالل گروه فراهم کنند توانندیماین تغییرات اجتماعی کالن حتی 
 

 انقالب و تغییر در کارکردهای اجتماعی   -3-4-1

انقالب را از شیوه های  3. باید گفت که هانتینگتوندیآیمانقالب یک جنبه از نوسازی به شمار 

و بر این باور است که انسان قدرت نظار تبر محیوش و دگرگونی آن را  داندیمنوسازی یک جامعه سنتی 

  (.07: 5271دارد.   )هانتیگتون به نقل از آزاد ارمکی 

                                                           
1 Talcott Parsons 
2  Huntington 



 

 

 دگرگونی  اقتصادی و تغییر در کارکردهای اجتماعی   -3-4-2

و توسعه اقتصادی  گرددیممعاصر، نوسازی عمیقا با توسعه اقتصادی مشخص و معین  یجامعهدر 

پیشرفت تکنیکی است. در واقع در  یجهینتکه این نیز  شودیمخود ناشی از جریان صنعتی شدن  ینوبهبه 

 دینمایمروند نوسازی، صنعتی شدن به مثابه وسیله ای کاربردی و یا حتی به عنوان هدف اساسی عمل 

 (.511: 5271)روشه،
 رسانه ها و تغییر در کارکردهای اجتماعی -3-4-3

وسایل ارتباط جمعی نه فقط در حاالت و تصورات و ادراکات انسان موثر است،  بلکه در سیستم 

  (.257: 5201)اتسلندر،  گذاردیمثیر اعصاب و ادراکات احساسی انسان نیز تأ

 روش تحقیق -4

 یگردآور یبرا ینگار مردم روش در جیرا فنون از و کرده هیتک یفیک یشناخت روش حاضر بر مقالة

 یبرا مصاحبه های عمیق و یمشارکت دو تکنیک مشاهدة از راستا نیا در .کندیم استفاده اطالعات لیتحل و

از گذشته  کهبانفوذی  افراد از نفر سه با ابتدا است. شده استفاده از روضه زنانه ینیع و ژرف یفیتوص ارائة

 عمل به ییگفتگوهابزرگترهای فامیل(  داشتند )سه نفراز برعهده روضه ها نیا یاجرا در را یمهم تیمسئول

 کسب یبرا را یمناسب نةیزم قیتحق اهداف از یآگاه با زین هاآن شد. حیتشر شانیبرا قیتحق اهداف و آمد

 کردند. فراهم قیتحق دانیم در یمشارکت مشاهدة قیطر از اطالعات

استفاده شده است. به این  روشمندو هم غیر  روشمنددر این پژوهش هم از تکنیک مصاحبه  

 ییهاخانمکه هم اکنون  هاآنبا مسئوالن  شدهیمکه در گذشته برگزار  ییهاروضهصورت که برای اطالع از 

بوده است و برای آگاهی  روشمندمسنی هستند، مصاحبه های عمیقی انجام شد که با توجه به تعاریف باال 

پرسش و پاسخ ساخت نایافته  یجلسهمسن چند  یهاخانماز روند تغییرات در طول زمان از دختران همین 

،  همچنین با مشاهده مشارکتی محقق طی دو سال نکات روشمندغیر  یمصاحبهای برگزار شد یا همان 

شرکت  یاعضا تمام اما. ندارد وجود یآمار نمونه مربوط به روضه های امروزی مورد توجه قرار گرفت. 

 .رندیگیم قرار یبررس مورد روضه کننده در

 

 یافته های پژوهش -5
 شکل گیری روضه   -5-1

که شروع روضه مورد نظر به قبل از سال  میشویمبا توجه به مصاحبه ای که انجام شد متوجه 

و به مرور زمان سه پسر این خانواده برای ادامه  باشدیمکه مربوط به خانواده ای مذهبی  گرددیمبر  5277

پدریشان این روضه ها را ادامه دادند، مصاحبه های عمیق و آزاد صورت گرفته با سه  یخانهدادن راه 



 

 

و  باشندیماین سه عروس مسئول برگزاری این روضه ها  5231عروس بزرگ این خانواده بود که از سال 

ند که این روضه ها را ادامه دادند،  با استفاده از مصاحبه های عمیق با افراد هم اکنون مسن ترین افرادی هست

این روضه ها در ابتدای شروع آن اطالعاتی به دست آوردیم )که در قسمت مصاحبه با  یهایژگیومسن از 

و  باشدیم 5272، ب: خانمی که متولد 5271(. الف: خانمی که متولد اندشدهالف، ب و ج مشخص  یهانام

و عروس کوچک  باشدیم 5255است و عروس بزرگ خانواده بوده است و ج: متولد  ترمسناز همه 

است. در حال حاضر روضه های مربوط  شدهیمروضه در منزل این خانم خوانده  5201، و تا سال باشدیم

ن با مصاحبه . همچنیشودینمبه خانم ج به خاطر بعضی مسائلی که در طول زمان رخ داده دیگر برگزار 

دختران این سه خانم مسن روند روضه در طول زمان بررسی شد و با مشاهده مشارکتی محقق در چندین 

 سال نکاتی به آن اضافه شد.

همراه با مقایسه روضه ها در سه دوره تاریخی ابتدا تلخیصی ازداده های مصاحبه های انجام شده در 

 مشخص شده است.

  



 

 

 داده های مصاحبه های انجام شدهتلخیصی از  -1جدول شماره 

 ارزیابی یهامالک
( قبل 1341اولیه )دهه  یهاسالگروه در 

 انقالب

( 1331میانی )دهه  یهاسالگروه در 

 دهه  بعد از انقالب
 (1331گروه در زمان حال )دهه 

 اعضاء

 سن

 نسبت

 تجرد تاهل

 هاآنتعداد فرزندان و سن 

 نقش در گروه

 

 

 

 نوع پوشش

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت

 

دو جاری به همراه  )نفر  51اعضاء: حدود 

 (شانیهابچه

 -1 -53)سه دختر -ساله 23عروس بزرگ: 

 ساله( 1 – 57ساله(دو پسر)  1.1

 55و  57دو دختر  -ساله( 31) دومعروس 

 ساله 7ساله و یک پسر 

 ساله( 5ساله ) یک دختر  51عروس کوچک 

 -11 -17پنج، شش نفر هم از همسایه ها ) 

 ساله( متاهل بودند. 17

 متغیر بودند. 37تا  51در مجموع بین 

بدون آرایش و با پوشش  هاخانم

 سنتی)چادر( 

)همسایه ها( چادر و روسری  ترمسنافراد 

مشکی. دختر بچه ها حتما لباس آستین بلند 

سال  57با شلوار طوری که پسر بچه ها را تا 

 )جاری( لباسهاخانم. آوردندیمبه روضه ها 

. گرفتندیمپوشیده و مرتب و دورشان چادر 

 آرایش اصال نبود.

سه عروس که جاری هم بودند فقط مکتب 

رفته بودند و دختران را چون قبل انقالب 

؛ به رفتندیمباید بدون حجاب به مدرسه 

مدرسه نگذاشتند به جز دختر برادر متوسط 

کالس  1تا  اشیمادرکه به اصرار پدر بزرگ 

 ود. مدرسه رفته ب

 

که بیشتر  هاخانمنفر از  21 -27حدود 

در  وند بهفرزندان کوچکشان  هاآن

مراسم حضور داشتند، میانگین سنی 

سال بود و دختران  53 -57فرزندان 

صاحب خانه در سنین جوانی بودند ، 

مسن ترین ها همسایه ها بودند تعداد 

 . هشدندینمنفر بیشتر  2، 3که 

آرایش کردن، نمایش دادن لباس و 

به تدریج رواج  هاخانمزیور آالت 

یافت ولی حرمت روضه با پوشیده 

، کنترل شدیمحفظ  هالباسبودن 

اجتماعی برای سبک پوشش مناسب 

در روضه نسبت به قبل انقالب کاهش 

 یافت.

بعد از انقالب و وجود حجاب در 

 رفتندیممدارس همه بچه ها به مدرسه 

ادرانشان که سوادی نداشتند، به ولی م

مکتبی که قبل انقالب  یاندازههمان 

 رفته بودند.

 

 

که از این میان سه  باشدیمنفر  17میانگین شرکت کنندگان 

مسن  شودیمخانمی که روضه ها در منزلهای آنان برگزار 

 27ترین افرادی هستند که در مراسم حضور دارند،  حدود 

همان دختران و  هانیاسال دارند که  17تا  27نفر از افراد 

که دختر عمو های هم  باشندیمعروسان صاحب خانه ها 

خود فرزندان کوچکی دارند که اگر در سن  هاآنهستند که 

 .آورندیممدرسه نباشند به همراه خود 

سال سن  31جوان که میانگین  یهاعروسدختران جوان و 

که از این میان به طور میانگین  باشندیمنفر  21دارند حدود 

 .کنندیمشرکت  هاآننفر از  51در هر روضه 

سنتی؛ شرکت کنندگان، بیشتر حجاب  یهائتیهبرخالف 

غیر سنتی و پوششی غیر از چادر دارند؛ افزون بر آن ظاهر 

در مجلس بسیار آراسته و هماهنگ با مد روز است.  هاآن

زنان در  یزهیانگبا  هائتیهمشارکت زنان در این  یزهیانگ

سنتی تا حدودی تفاوت دارد عالوه بر آن که در  یهائتیه

نمایشی و توجه به ابعاد زیبایی شناسانه  یهیرواین مجالس 

 ی مراسم بسیار شایان توجه است

به تدریج افزایش تحصیالت و ادامه دادن تا مدارک باالتر 

ی که هم باعث افزایش پرستیژ اجتماعی شان شد، تا جای

سال سن  17که باالی  ییهاخانماکنون حدود ده نفر از 

دارند مشغول ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی 

جوان تر مشغول به  یهاعروسهستند و تمام دختران و 

تحصیل هستن در مشاهده ای که صورت گرفت، تالش 

برای قبول شدن در کنکور و به خصوص دانشگاه های 

که نه  دهدیمیان دختران جوان این نکته را نشان دولتی در م

تنها خود دختران بلکه مادرانشان دوست دارند فرزندانشان 

 تحصیالت را  ادامه دهند

 برگزارکنندگان

 

فرزندان پسر خانواده که  بعد از فوت 

 پدرشان راه ایشان را ادامه دادند.

فرزندان پسر خانواده که  بعد از فوت 

 ایشان را ادامه دادند.پدرشان راه 

فرزندان پسر خانواده که  بعد از فوت پدرشان راه ایشان را 

 ادامه دادند.

 چای و قلیان نوع پذیرایی
دو نوع میوه و در ایام شهادت  –چای 

 خرما و سفره های نذری

مختلف  یهامناسبتبا توجه به  -حتما سه نوع میوه -چای

 ره های نذریبعضی مواقع سف -شیرینی و خرما و حلوا

 سبک پوشش و آرایش
بدون آرایش و با پوشش  هاخانم

 سنتی)چادر( 

لباس  -توجه به مدل مو و آرایش

 مجلسی و پوشیده

 - -با قیمت باال و نا متناسب با مراسم روضه هالباس

 . شودیمجواهرات زینتی )طال( حتما استفاده 

 



 

 

 روابط افراد

کمک به صاحب خانه در  -گرم و نابرابر

 –انجام امور خانه قبل از روضه و بعد از آن 

که حتما در این  کردندیمنذر  هامهمانگاهی 

را بشویند و  هااستکانروضه چای بریزند یا 

. احترام به رندیگیماعتقاد داشتند حاجت 

و تعظیم کرن)جلوی پای  ترهابزرگ

بلند شدن و جادادن جوان ترها به  ترهابزرگ

 در بهترین مکان مجلس( ترهابزرگ

کمک   -احترام به بزرگترهای مجلس 

گرم و  -کردن در سفره های نذری

برابر، به طوریکه اگر یک نفر در روضه 

او  یروضهکمک کند انتظار دارد در 

 هم جبران کنند.

ر به جز دختران صاحب خانه، دیگر کسی د -خود رای بودن

 -کندینمانجام کارهای روضه به صاحب خانه کمک 

مثل دختران قدیمی اجتماعی نشدند که باید به  ترهاکوچک

از خودشان احترام بگذارند. هرکس زودتر بیاید در  تربزرگ

 یتربزرگو جایش را به  ندینشیمبهترین مکان مجلس 

 .دهدینم

 برکت در زندگی  -ثواب و اجر معنوی هدف از روضه خواندن

نسبتا حالت  -ثواب و اجر معنوی

نمایشی دارد و چشم و هم چشمی در 

 .باشدیمحال ظهور 

حالت نمایشی دارد )نمایش دادن خانه  -ثواب و اجر معنوی

 و وسایل جدید( 

 هدف از روضه رفتن

کمک  -انگیزه ثواب و امر دینی -صله رحم

همسر مناسب پیداکردن  -به صاحب مجلس

 برای پسرانشان.

کمک کردن به صاحب  -اجر معنوی

خانه به تدریج در حال از بین رفتن 

 هاسالهمسر گزینی در این   -باشدیم

 زیادتر از دو گروه دیگر بود.

بیشتر از آن که کسب آگاهی مذهبی و دینی باشد، دید و 

بازدید و پرکردن اوقات فراغت و صحبت کردن با هم نوعان 

 درباره مشکالت، تخلیه روانی و حمایت مالی. خود 

 وضعیت سنی

خانه دار بودند و همه گروه های  هاخانم

که حتما شرکت  کردندیمسنی خود را مقید 

کنند، هم میان ساالن و هم دختران نوجوان و 

 ازدواج کرده.

زیاد شده  هاسالتعداد فرزندان در این 

بود و مادران به همراه فرزندان کوچک 

حضور همسایگان -آمدندیمبه مجالس 

به تدریج کاهش یافت و  اغلب 

میانسالی بودند که همراه  یهاخانم

 آمدندیمفرزندان کوچکشان 

دختران و عروسان خانواده حضور کمتری دارند و سعی 

ت خود را در آن مجلسی که قرعه کشی مالی صور کنندیم

به دلیل کارمند بودن و  هاخانمحضور یابند. برخی  ردیگیم

و اغلب میان ساالن  رسندینمدرس خواندن به همه مجالس 

 حضور مداوم دارند.

 وضعیت شغلی

همه خانه دار بودند و همسایه های  هاخانم

اطراف هم در این مجالس حضور دائم 

 داشتند.

 خانه دار
که دانشجو و معلم  و  هاخانمبه جز تعدادی از 

 کارمندهستند همچنان اغلب خانم دار هستند.

 مکان
افراد در یک محله و یا  –منازل شخصی 

 خیلی نزدیک به هم بودند.

منازل شخصی، افراد امکان این را 

به  یترکینزدداشتند که در محل 

 خویشاوندان خود ساکن شوند.

باید با وسیله افراد از هم دور شدند و حتما  -منازل شخصی

 به خانه های هم بروند.

 زمان
ماهیانه بعد از ظهرها، تا قبل از نماز مغرب 

 شدیمتمام 

زودتر به  هاخانمماهیانه بعداز ظهرها، 

و تا زمان اذان  آمدندیمروضه 

 .ماندندیم

و دیر  ندیآیمماهیانه بعداز ظهرها،  خانم هازود به روضه 

 ساعتی با هم هستند 1و حدودا  روندیم

 زمان سخنرانی مذهبی
زمان سخنرانی تقریبا همان مدت زمان روضه 

 ، حدود دو ساعتباشدیم
 حدود نیم ساعت یک ساعت و به تدریج کاهش یافت

 ساعت 2حدود  ساعت  3حدود  یک ربع تا نیم ساعت زمان گفتگوی حضار

 نفر 11تا  17به طور میانگین  نفر 21تا  27 نفر  37 – 51 تعداد حضار

 ؟ چرا؟ندیآینمچه کسانی 
خانم که از لحاظ مذهبی در سوح  یهالیفام

 باالیی نبودند.

که شوهرانشان به  ییهاخانمبعضی از 

ماموریت و یا جبهه رفته بودند مقید 

 بیرون نیایند. شانیهاخانهبودند از 

ادی به روضه عالوه بر خویشاوندان خانم که از لحاظ مذهبی اعتق

 یهاعروسها ندارند، دختران جوان که مشغول به تحصیل هستند، 

تازه به دلیل دور بودن مسیر روضه. ولی در مراسمی که قرعه کشی 

، دختران و باشدیمیاروضه مصادف با عیدی  ردیگیمصورت 

 حضور داشته باشند کنندیمسعی  هاعروس



 

 

 یروضه تغییر در کارکردهایکه در طول تحقیق انجام شد  ییهامصاحبهدر این بخش با توجه به 

  .شودیمصیف داده تو و مشاهداتو هر کدام با توجه به مصاحبه  میکنیمدسته تقسیم  چهارزنانه را به 
 مقایسه کارکردهای قدیم و جدید روضه  -5-2

برخی کارکردها ممکن است ثابت مانده باشند و برخی نیز تغییر کرده باشند. به طور کلی  

.به صورت زیر تقسیم کرد توانیمکارکردهای روضه را 
 کارکردهای اجتماعی  -5-3

 ایجاد شبکه های دوستی  -5-3-1

 

مصاحبه

توجه محقق را به خودش جلب کرده است، برای اطالع از وجود این  ییهافرهنگدر مجالس امروزه خرده 

 در گذشته به این صورت سوال پرسیده شد: هافرهنگخرده 

  حرف بزنن؟ شن بهاون موقع مثله االن بود که دخترا با هم جمع 

o " آره دختر بچه ها با هم حرف می زدن بازی می کردن اونایی که تو سن ازدواج بودن حرف از

اراشون می زدن،  بزرگترا هم با خودشون صحبت می کردن. بازی دخترا و پسر بچه ها از هم جدا خواستگ

 )مصاحبه با خانم ج( "بود ، دخترا یه طرف حیات با هم بودن و پسرا یه طرف. 

 

 مشاهدات

  از سیاست گرفته تا مدل لباس و جدیدترین طالهایی که به بازار  هاخانماکنون موضوع صحبت

  .باشدیم آمده است،

  و از همدیگر راهنمایی  کنندیماگر مشکلی داشته باشند آن را بیان  هاصحبتدر ال به الی این

و یکی  افتدیماتفاق  هافرهنگگفت تخلیه روانی و حمایت عاطفی زیادی در این خرده  توانیم. خواهندیم

از دالیل حضور مداوم در روضه ها همین دوره هم نشستن و بازگو کردن مشکالت  خانوادگی افراد حاضر 

 .باشدیمدر روضه 

این مولب را دریافت که  شبکه های دوستی که در گذشته بوده هم اکنون هم در  توانیماز موالب باال 

فرق  هاخانمالبته با این تفاوت که با گذشت زمان موضوع صحبت بین  باشدیمروضه ها به همان صورت 

کرده تعداد افراد کمتری هستند که محذوریت اخالقی برای بازگو کردن مشکالت و روابوشان با خانواده 

 هاخانمتا حدی بوده است که  هاتیمحذورهمسر و همسرشان داشته باشند در حالی که در گذشته این 

  .کردندینمط و تعامالتشان با خانواده همسر و مشکالتشان را بازگو اصال از رواب

 



 

 

 دید و بازدید) صله رحم(  -5-3-3

است ولی هم اکنون با توجه به دور شدن  گرفتهیمدیگر هم صورت  یهازماندیدو بازدید در گذشته در 

 .ردیگیمو بازدید در همان روضه ها صورت  مسیرها و گسترش شهرها، دید

 مصاحبه

  ؟ دیکشیممدت سخنرانی روحانی مجلس چقد بود؟ و حدودا چقد کل روضه طول 

o " می  هاخانمما خودمون دو تا آقای روضه خون داشتیم که بیشتر مساله های شرعی واسه

تا دو ساعت و  گفتن، دو تاشون قبل نماز می اومدن و تا قبل نماز روضشونو تموم می کردن، کال دو ساعت

بعد تموم شدن روضه هم دیدو بازدید سیگار و قلیون و چای می خوردن و با هم حرف ، دیکشیمنیم طول 

 )مصاحبه با خانم ب( "می زدن.غیبت خیلی زیاد بود ولی االن زیادتره چون زمان بیشتری با هم هستن.

 وند؟ آقایه سخنران تا قبل نماز بودن؟ نماز جماعت هم می خ 

o " انقالب نداشتیم، نمازجماعت فقط تو مسجد محل بود. تازه نه اصال، نماز جماعت تا قبل

نماز اول وقت مثله االن باب نبود، همه می رفتن خونه نمازاشونو می خوندن، اینقد تبلیغی هم از ثواب اول 

وقت خوندن نماز هم نمی کردن و از فضیلتاش نمی گفتن. ولی االن خوب شد اکثر روضه ها آقا یه جوری 

 )مصاحبه با خانم ج( "ضه می خونه بعدشم نماز جماعت برگزار میشه.میاد که نماز رو

 مشاهده

  که با شرکت کنندگان فعلی به دست آمده افراد دیگر آن اعتقاداتی  ییهاصحبتهمچنین از

که شرکت کنندگان قدیمی روضه داشتند را ندارند و بیشتر دوست دارند که سخنرانی زود تمام شود تا با هم 

.صحبت کنند و بیشتر همدیگر را ببینند

   به خصوص جوان تر ها زمانی  هاخانمکه صورت گرفت، برخی  ییهامشاهدهحتی در

که از وقت سخنرانی گذشته باشد که بتوانند با خیال راحت به دید و  رساندندیمخودشان را به روضه 

بازدیدشان بپردازند.

که انجام شد شرکت کنندگان در گذشته  بیشتر برای کسب ثواب در این  ییهامصاحبه هبا توجه ب

اما هم اکنون و در طی زمان بنا به دالیل تند که روضه برکت دارد. و اعتقاد داش کردندیمروضه ها شرکت 

نام برد کاهش دید  توانیممختلف این الویت در بین شرکت کنندگان کاهش یافته، یکی از دالیل مهمی که 

برای دیدن همدیگر به  هاخانمکه چون مسیرها همه از هم دور شدند  باشدیمو بازدیدها در طول سال 

 .ندیآیمروضه 

 

 



 

 

 همسریابی  -5-3-2

همسر گزینی کارکردی است که در گذشته بیشتر در روضه ها بوده و با توجه به مشاهدات و 

 .شودیممصاحبه های صورت گرفته امروزه این کارکرد به ندرت دیده 

 مصاحبه

 یهامالکدر مصاحبه با سه خانم که ازدواج درون گروهی کردند به این نکته رسیدیم که در گذشته 

 .گرفتیماز خود داماد و عروس بوده و صرف انتخاب از طرف مادر داماد ازدواج صورت  ترمهممادر داماد 

  ؟دیشناختیمشما همسرتون رو از قبل 

o ساله(. 12)خانم .شوهرمه، ولی من در حد سالم و احوالپرسی می شناختمش ،پسرعموم 

 شما چووری با همسرتون ازدواج کردین؟ 

o  ،دیوار  یهیهمسامادر شوهرم روضه های عمو)برگزار کننده روضه( رو هر ماه می اومدن

به دیوارمون بودن. تو همین رفت و آمد ها با مامانم آشنا شدن و منو واسه پسرشون خواستگاری کردن. 

 ساله(. 21)خانم 

 شما همسرتون رو قبل ازدواج دیده بودین؟ 

o دمیدیمعموجان بودن. من تو روضه ها فقط مامانشو  نه اصال. همسایه ما نبودن، همسایه. 

ساله(. 27من پسند مامانش بودم.  )خانم 

در روضه پیدا  همسایه ها که یکی از دالیل اصلی حضور میشویمدر مصاحبه با خانم ب  متوجه 

 کردن دختر در روضه ها بوده است.

 تا چه اندازه به شرکت در روضه پایبند بودند؟  هاخانم 

o  نزدیک به هم بود  شانیهاخانهخانه دار بودن و همه در یک محله بودن و  هاخانمهمه

 ونستن حتما در مراسم شرکت کنن. وظیفه خود می د

  ؟کردندیمچه کسانی بیشتر در روضه شرکت 

o  .لبته از ا. اومدن به مجلس می شونو عروس هاامادرها به همراه دخترهمه می اومدن

مجالس شرکت می کردن. پیدا کردن دختر برای ازدواج یکی از دالیل اصلی بود که از همسایه ها هم در این 

 . )مصاحبه با خانم ب(ی اطراف با اینکه خویشاوند نبودن به روضه می اومدنخانه ها

 مشاهدات

  همسرگزینی در گذشته بیشتر در میان شرکت کنندگان در روضه رواج داشته است، به

و براساس سلیقه ای که داشتند  آمدندیمقصد ازدواج داشتند به این روضه ها  طوریکه مادران پسرهایی که



 

 

و ازدواجشان بر اساس شناخت مادرها از هم به راحتی صورت  کردندیمدختر مورد نظر خود را انتخاب 

.گرفتیم

گفت که این کارکرد به مرور زمان از بین رفته و امروزه نه دیگر پسرها  توانیمبه طور خالصه 

شاید بتوان گفت  .سلیقه مادرانشان را قبول دارند و  نه دخترها این مدل از ازدواج کامال سنتی را قبول دارند

 .ت.گذشته پیدا کرده اسازدواج دخترها و پسرها با مادرانشان تفاوت قابل توجهی نسبت به  یهامالک

 کارکردهای مذهبی  -5-4
 کارکرد تعلیمی  -1-1-5

 . شودیمکه توسط سخنران مجلس بیان  باشدیممنظور از این کارکرد یادگیری تعالیم دینی 

 مشاهدات

 ییهانکتهشاهده مشارکتی عمیقی صورت گرفت در برخی مجالس در مدت دو سالی که م 

که در آن مراسم حضور داشتند قابل توجه بود و سعی  ییهاخانمکه برای  شدیمتوسط سخنران گفته 

 عمل کنند. هاآنداشتند به 

  مانند )خواندن نمازهای  باشدیمبه طور مثال اعمالی که مربوط به ایام خاصی از سال

 ترهامسنشرکت کننده و به خصوص  یهاخانم، شدیمزیارتی و دعاهای مستحبی( که توسط سخنران بیان 

 .دادندیماین اعمال را انجام 

گاهی سفره های نذری به  گرفتندیمو حاجت  کردندیمبزرگترهای فامیل با انجام این اعمال، نذر 

برای  ام آن را به جوان تر ها انج گرفتندیمو وقتی حاجت  کردندیمطور مثال) نذر حضرت ابوالفضل( 

همین سفره های نذری باعث گسترش و رواج سفره . ناگفته نماند کردندیمتوصیه برآورده شدن حاجت 

 .شودیمهای رنگی در مجالس شده است که بیشتر تبدیل به نوعی تجمالتی شدن در روضه ها 

 کارکرد های اقتصادی -5-5
 قرض الحسنه یهاوام  -5-5-1

 مصاحبه

 شما  تو قرعه کشی سهم دارین؟ 

o  میکنیمآره، منو خواهرم با هم یه سهم برداشتیم، هر وقت قرعه بهمون بیفته باهم نصف .

 ساله(. 37)خانم 

 شما تو قرعه کشی چند تا سهم دارین؟ 

o 1  ،انگار  دیفهمیمالبته این دفه همشو به نام خودم نگفتم. دفه ی پیش هر کی تا سهم دارم

 ساله(. 17به نام همسایمون گفتم... )خانم . ترسیدم چشمم بزنن دو تاش رو شدیمناراحت 



 

 

 مشاهده

  مبلغ این وام به تدریج زیاد تر شده است. در ابتدا این وام  دو میلیون تومان بود که مبلغ هر

سهم دویست هزار تومان بود. هم اکنون این مبلغ به ده میلیون تومان رسیده است که هر سهم پانصد هزار 

 .باشدیمتومان 

  این است که هر سهم برای یک نفر است ولی برای افرادی که توانایی  باشدیمنکته ای که

یک  توانندیم ردیگیمپرداخت یک سهم را در هر ماه ندارند، در  بر اساس توافقی که میان چند نفر صورت 

سهم را بین خودشان تقسیم کنند. همین امر موجب شده است پرستیژ و منزلت اجتماعی این افراد باالتر 

 رود.

  به خاطر برنامه  هاخانم، ردیگیمکه قرعه کشی در آن مجلس صورت  همان مجلسیدر

تنها دلیل حضور در روضه  هاوقت.  خیلی که بیایند کنندیمهای مالی هم که باشد همیشه خود را مقید 

 .باشندیمو همه منتظره انجام قرعه کشی  باشدیمهمین قرعه کشی 

  دو نکته ای که از همان ابتدای شروع مورد توافق همه اعضای شرکت کننده صورت گرفت

در این قرعه کشی سهم داشته باشند و اگر کسی  توانندیمبدین صورت است که اوال( تنها خویشاوندان 

با فردی است که در روضه حضور دارد. دوم( اینکه افراد  اشفهیوظدوست یا آشنایی سهمی گرفت برای 

با توافقی که بین خودشان صورت بگیرد اگر قرعه کشی به کسی افتاد که فعال به پولش احتیاج  توانندیم

ندارد، سهم خود را به کسی که بیشتر به پول صندوق نیاز دارد ببخشد و  هر وقت قرعه به نفر دوم افتاد او 

 از سهمش استفاده کند.

 ..فروش اقالم خاصی مانند لباس، جانماز و سجاده و. -1-1-3

 .  باشدینمفروش اقالم خاص چند سالی است که در روضه ها رواج یافته است و البته ثابت هم 

 مشاهدات

  جوانی که به  یهاخانمکه از قشم یا کیش توسط  و لوازم آرایشی مجلسی یهالباسفروش

د نفری که در مرتبه و هر دفعه توسط چن 1. به طور مثال در همین یک سال اخیر حدودا اندکردهآنجا سفر 

از  هاخانمو دیگر  آوردندیمرا برای فروش به روضه ها  ییهالباس، اندکردهاین یک سال به آن محل سفر 

 .کردندیمفرد مورد نظر خرید 

  فروش جانماز، سجاده، چادر و .... توسط چند خانمی که همسرانشان در بازار این اقالم را

از کارهای همسرشان را در روضه ها  ییهانمونهچند مرتبه  هاخانماین ، به این صورت که فروشندیم

تا آن خانم  دادیمرا سفارش  خواستیمکه مورد پسندش بود هر تعداد که  هاخانمو هر کدام از  آوردندیم

 بعد برایش بیاورد.  یجلسه



 

 

 کارکردهای فرهنگی  -5-3
 (هاییداراتجملی شدن )نمایش  -1-1-5

)طال، وسیله نقلیه  هاییداراتجمالتی شدن در پذیرایی، سبک پوشش و آرایش، نمایش  یهامصداق 

 .شوندیمشخصی و...( یافت 

 مصاحبه

 پذیرایی روضه های خونه شما چووری بوده؟ 

o " شلغم، شیر برنج، مربای هویج با  شدیمقلیان و سیگار و چایی، بعضی وقتا زمستون که

، خیلی هم به همه خوش می گذست و  میآوردیمتو روضه هم  میکردیمدو تا جاری هام درست 

 )مصاحبه با خانم الف( "خوشحال می شدن.

   سیگار رو چووری تعارف می کردین؟ 

o " تو یه ظرفی مثله قندون توش چند تا سیگار با یه دونه کبریت میذاشتیم و جلوی مهمونا

ر و قلیان هارو جمع کنین. ما هم دیگه نه سیگار ، اون زمانی که انقالب شد، آیت اللهی گفت سیگامیگرفتیم

داشتیم نه قلیون، یادمه یکی از مهمونامون که خیلی طرفدار سیگار بود زمانی که انقالب شد که ما دیگه 

 )مصاحبه با خانم الف( ": زورتون فقط به سیگار و قلیون ما رسیده؟....گفتیم میآوردینمسیگار و قلیون 

 ا نبود؟میوه اصال تو روضه ه 

o )نه، میوه همه جایی نبود. )مصاحبه با خانم الف 

 تو پذیرایی رسم شد؟آوردن یی روضه شما چی بود؟ حدودا چه زمانی میوه راذیپ 

  قلیان و چای، چند سالی بعد انقالب که وضعمون بهتر شد کم کم میوه رسم شد، اون اوال

بزه بود، همون یک نوع میوه هم بیشتر نداشتیم هم فقط میوه ها فصلی بود، مثال تابستون فقط هندوانه و خر

 ولی االن همه وقته سال همه میوه ها هست. )مصاحبه با خانم ب(

 مشاهده

  که چای با حداقل  باشدیمپذیرایی در روضه های امروزی در حالت عادی  به این صورت

 سه نوع میوه.

  مختلف )اعیاد و شهادت و یا مراسم سالگرد( شیرینی ، خرما ، حلوا  یهامناسبتمتناسب با

 .باشدیمو همچنین گاهی اوقات سفره های نذری )آش، شله زرد، ساالد الویه، ساالد ماکارونی و...( 

   چای خوری باید همه یک  یهااستکانظروف مورد استفاده باید شکل هم باشند )مثال

 مدل باشند(. 



 

 

) چند سال بعد از انقالب( میوه در پذیرایی بوده و  17روضه ها از دهه ب باال با توجه به موال

همچنین قلیان و سیگار از بعد از انقالب به طور کلی حذف شد. بعد از انقالب با توجه که به قشر مذهبی 

و شاید بتوان گفت همین امر  افتییمدر آمد اقتصادی این خانواده های مذهبی به مرور زمان افزایش  شدیم

 باعث تغییر در نوع پذیرایی در روضه ها  و به مرور زمان سفره های نذری با چند نوع غذا شده است.

  حتما باقیمتی باال و جواهرات، جزئی از هنجارهایی  هالباسدر حال حاضر استفاده از

 . کنندیم هاآنکه افراد خود را ملزم به رعایت  باشدیم

  هاعروسمیان سال و دختران جوان و تازه  یهاخانم یاستفادهطالی زرد را بیشتر مورد 

 تمایل به استفاده از طالهای سفید دارند.

  شخصیت باالتر آن خانم است ینشانه هاخانماستفاده هر چه بیشتر از جواهرات در بین.

  قبال روضنه، روضنه   "که انجام شده است، این جمله دو دفعه بیان شد که:  ییهامصاحبهدر

در رابوه با تفناوت   "هم عروسی... هایعروسبوده و عروسی، عروسی؛ ولی االن روضه ها عروسی هست و 

بنرای روضنه هنا حرمنت      هنا خانمکه در گذشته  باشدیمروضه های گذشته و درحال حاضر این نکته مهم 

لبناس و چنادر مشنکی     هنا خنانم د. سبک پوشش در گذشته به این صورت بوده است کنه  خاصی قائل بودن

.دندیپوشیم

  



 

 

 نتیجه گیری -1

 با یمذهب یهائتیهدینداری است و  یجامعه، میکنیمکه جامعه ای که ما در آن زندگی  ز آن جاا

 طول در زین را یدیجد یها کارکرد، یسنت یکارکردها حفظ بر عالوه یطوالن سابقه و قدمت به توجه

 و یاجتماع ،یهنر ،یفرهنگ ،یاسیس یکارکردها به توانیم کارکردها نیا جمله از. داشتند برعهده دوران

 و کنندیم یزندگ جداگانه مردم آن در که یاقتصاد یهاکنش برخالف یمذهب یهانییآ. کرد اشاره یاقتصاد

 نیب یکپارچگی و انسجام سبب مثبت یعاطف روابط یبرقرار با هستند، خود یفرد اهداف دنبال به شتریب

 با یهمدل ینوع و شوندیم کینزد هم به یمذهب مناسک از یناش انیغل در . افرادشوندیم کنندگان شرکت

با دور شدن از جامعه سنتی و مدرن شدن روضه ها نه تنها کارکرد  (.272: 5275، )آرون کنندیم دایپ هم

. اگر در روز اول کارکردی جز احیاء اندشده، بلکه روز به روز بارورتر و تنومندتر اندندادهخود را از دست 

تنها کارکردی که  عزاداری و سوگواری نداشتند، به مرور ایام کارکردهای دیگری به آن اضافه شده است.

ت در بین که چند سالی اس باشدیمتنها مربوط به زمان حال روضه ها دانست کارکردهای اقتصادی  توانیم

 ، ادامه پیدا کرده است.باشدیمو با توافقی که بین اعضای شرکت کننده  ردیگیمصورت  هاخانم

ساختار . نمایشی و توجه به ابعاد زیبایی شناسانه ی مراسم بسیار شایان توجه است یهیرودر این مجالس 

در مجلس بسیار  هاآنبر آن ظاهر  با گذشته پیدا کرده است، افزون ییهاتفاوتدر حال حاضر  هامراسماین 

تغییرات کارکردها در روضه را متاثر از عوامل بیرونی دانست.  توانیمآراسته و هماهنگ با مد روز است. 

گسترش و مدرن شدن و ظهور رسانه ها و وقوع انقالب از جمله عواملی است که به تدریج بر نهاد های 

 بع روضه های زنانه هم از تاثیر این عوامل مستثنی نیستند.تاثیرگذار باشد، به ت تواندیمیک جامعه 
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