
 اعتکاف یشناس بیآس پژوهش دهیچک

نا  داآد. آیین اعتکاف بخش مهمی از فرهنگِ دینی استتت  ر برریاآی آ  های عبادیآیین ها جایگاه مهمی دآ زندری متدیّ

تبع آ ، کاآکردهایش نیی متنوع شتتده های اخیر از لحاظ کمّی ر کیفی توستت ه یافته که بهعنوا  یکی از مناستت ِ استتدمی دآ ستتا به

کنند که هر کدام به ی آ  ایفای نقش میشتتتود ر عواماِ انیتتتانیِ مت دّدی دآ ا امههای متفارتی برریاآ میآیین با انگییه استتت . این

 های عاآض بر آ  سهم بییایی داآند.ی آ  ر همچنین آسیبتناسب جایگاهِ اجتماعیِ خود، دآ ترریج، تثبی  ر توس ه

یتردریِ س  با توجّه به پویایی ر تحوّ ی بینملّی، جنبه آیینِ اعتکاف که اکنو  افیر  بر ر پذیریِ فرهنگ المللی نیی پیدا کرده ا

ر به تناسبِ نظامِ اآتباطاتِ نوین، به سرع  دستخوش تحوّالتی شده اس  ر از آنجا که همانند سایر اب اد زندری، باید دآ چاآچوب 

 جّه به م یاآهای آیینِ اعتکافِ مطلوب، امری ضررآی اس .هنجاآهای دینی ر عرفی برریاآ شود ر توس ه یابد، کشف ر تو

های رونارو  فرهنگی اس . این آیین ها ر ظرفی مراسم اعتکاف از اب اد رونارو   ابا تقییم اس  که هرکدام، داآای ریژری

های موجود شناسایی آسیبها پیشگیری نشود ر هایی اس  که ارر از رآرد آ های اجتماعی دآ م رض آف نیی مانند دیگر سرمایه

 ی اسدمی بَدَ  خواهد شد.ر اصدح نگردد این فرص  اآزشمند، به تهدیدی برای فرهنگ ر جام ه

ی این آیینِ اآزشتتتمند، منجر به های مرتبط با ا امهدهی به تمام ف الی کشتتتفِ م یاآهایِ آیینِ اعتکافِ مطلوب، افیر  بر جه 

سیب شخیصِ د یقِ آ سیت شنا سیباموآی که ادعا می ها ر باز ضارتاند هم میشود آ شگیری از   های فردی ر شود، زیرا جه  پی

 های اعتکاف، الزم ر مؤثر اس .غیرِکاآشناسانه نیب  به آف 

آیات ر آرایات ر ستتخنا  اندیشتتمندا  ر نخبگا  استتدمی منبع مناستتبی برای ت یینِ م یاآهایِ اعتکافِ مطلوب استت  تا با کم  

ها بر اساس های احتمالی آ  آا باز شناسیم. برای این امر ابتدا آسیبها اموآ مربوط به آیین اعتکاف آا بینجیم ر آسیب ررفتن از آ

ها های اعتقادی، اخد ی، هنجاآی ر محصوالتی تقییم شدند ر دآ هر دسته نیی عنارینِ آسیبی آسیبعناصر فرهنگ، به چهاآ دسته

 ها اشاآه شده اس .آ  شناسایی ر به برخی از مصادیق
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