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یزههایانگپیدرکهاستهمسوییهاییوتعارضاتازجامعتعریفیارائهصدددرپژوهشاین•
ازیریبهرهگباشدتالشراستاایندر.میدهدرخزنانهمذهبیمجالسدرزنانحضورمتفاوت
تهرانشهرهزنانمذهبیمجالسدرگرفتهشکلهمسوییهایوتضادهاپدیدارشــناختی،رویکرد

برایالزمشرایطواجدتهرانیزنانازنفر30حاضرپژوهشدرنمونهحجم.شــوددادهنشــان
.شدندانتخابهدفمندنمونهگیریروشباکهبودندپژوهشدرمشارکت



دادههاتحلیلوتجزیهواستخراجونیمهســاختاریافتهمصاحبهازاســتفادهبااطالعاتگردآوری•
دوشپژوهیافتههایاســاسبرنهایتدر.شــدانجاممضمونتحلیلروشازاستفادهبانیز

نشاننتایج.شداستخراجاجتماعیهویتتخصیصومقامیابیوجنسیتیهویتیابیاصلیمقولهی
اجتماعیهویتیصتخصوکمترهمســوییوبیشــترتعارضباجنســیتیهویتیابیعنصرکهداد

ساحتهسدراتفاقنقاطایجادطریقازکمترتعارضوبیشترهمسوییبااجتماعیمنزلتو
ردازندمیپنقشایفایبهزنانهمذهبیمجلسساختدرمذهبیامروعمومیحوزهجنسیت،



واژگان کلیدی

مذهبی، جنسیت، مقامیابی، هویت اجتماعی، زنانمجلس 



مقدمه و بیان مسئله1

زازنانتجربههایوانگیزههافهمایران،درزنانتجربههایجدیواکاویزمینههایازیکی•
درانزن.برمیگرددزنانخودبهاصلیموضوعاولنگاهدر.استزنانهمذهبیمجالسدرحضور

میدهندشاننزنانهکامالًمجالسازساختیدرزنان.میگذارندنمایشبهراخودسوژگیتجربهاین
زنانهویتزامردانهبرداشتیباالزاماًکهدهندارائهراهویتشانازتعریفیمیتوانندخودشانکه

رهنگیف-تاریخیامریمثابهبهراعادتوارههاییزندگیسبکازنوعاین.استنشدهآغشته
تأویلهبدارند،فعالمشارکتمیزنند،کنشبهدستزنانآندرکهامریاست؛کردهتأسیس

استزنانمختصکهمیسازندرازنانهحضورازشکلیومیپردازندتفسیرو
•

برداشتی مردانه از 
هویت زنان



بهمثابهینهزنامذهبیمجالسبهاگردیگر،عبارتبه.میافتداتفاقمعنادرهموصورتدرهمبودنمختصاین•
ازمنبعثنیزاستکلیتاینمعنابخشآنچهوزنانهکامالًساختاراینبیرونیعینیتوفرمشود،نگاهساختاریک

میدهندانجامساختاراینمرکزدرزنانکهاستمتقابلیکنشهای



راودخجنسیتنخستدرجهیدرسوژگیشان،بهتعینبخشیونقشآفرینیطولدرزنان•
ذیلوجنسیتشناختابژهیدیگریچیزهرتفسیر،ایندر.میدهندقرارکنشهایشانمحور
امرتعینکلیطوربهوزنانبخشیخودتعینبهپرداختنرو،ایناز.میگیردقرارزنانهامرگفتار
درنزناواقع،در.استبرخوردارزیادیاهمیتازمیشود،تلقیمردانهامرچهآنبرابردرزنانه

اینبهتوسلطریقازتاهستندفعالکنشگریعنوانبهخودنقشکشفپیدرگوناگونجوامع
میکنندتالشعمومیعرصهدرخودحضوربازنان.کنندبازنماییراخودجنسیتبتوانندنقش

کنندخودنقشدرگیرراآنهموکنندتصرفراعمومیحوزهیهم

انخودتعین بخشی زن



فاقدراهمردانگروهیتوافقاتومیکشندچالشبهرامردانهامرنمادیننظامحضور،اینبازنان•
وخودجنسیتابآمیختهراآندرگرفتهصورتبرداشتهایزیرامیکنندتلقیاجتماعیمشروعیت

درکاسرارلککهاستموضوعیمردانهامربانسبتدرزنانهتلقیطرزاین.نمیبینندآنتعینات
منطقهزنانوترکزنانجنسیتیمناسباتپیجوییدروپدرساالریدنبالبهپدرساالریکتاب
نیستعمدهچندانعمومیسپهردرآنانحضوروزنانجنبشدادهنشانوپرداختهآنبهبالکان

باشندبهتریسیاسیرهبرانآنانبهنسبتبتوانندمردانکهنمیکنندفکرآنهاحالعیندرولی
(Kaser,2008:22)



درنسیتجاینکهعمومیایحوزهیوسپهرساختوزنانهجنسیتبرکشیدنضلعدواینجا،در•
امرنامبهسومیضلعباتالقیدردو،این.میشودتوجهمحلبپردازد،خودنقشایفایبهآن

هممتکثرالحعیندروفردمنحصربهمیتواندکهمیشودمتکثریتکینگینوعیواجدمذهبی
عمومیحوزهیازمحلیآنخاصمعنایبهزنانهمذهبیجلساتومذهبی،امرواقع،در.باشد

است



بامنطقیفاصلهایواجدحالعیندرومییابدراآنجادرشدنبرکشیدهامکانزنانهجنسیتکه•
بهدیگریلتمنزوشأنجنسیتشان،برتمرکزبامیکنندسعیزنانزیراهستنیزعمومیحوزهی

.کنندداج(مردانهقرائتیمثالعنوانبه)مذهبیامرازبرداشتهادیگرازراآنوبدهندمذهبیامر
کهآوردسربرمینیزسومینقشعمومی،حوزهیوزنانهجنسیتیعنیدومواولنقشدرواقع،در

استپیشیننقشدوباستدوداددارای



درشگریکنبهواسطهیزنانکهاستنقشیدارایآنخاصتعیناتومذهبیامراینکهواضحتر•
شپژوهایندرزنانهمذهبیامر.میسازندراخودخاصعمومیحوزهیکنش،اصلطریقازوآن

فهمیتاستالشدرپژوهشاینومیپردازندآنبهزنانهمذهبیمجالسدرزنانکهاستکنشی
چارچوبدرآنمتصورابعادهمهیدررامتکثرفضایایندرحضوراززنانانگیزههایاز

امروومیعمحوزهیباجنسیتشانتالقیدرزنانکهپرسشاینبا.دهددستبهحاضر،پژوهش
چهواجدآمدهوجودبهساحتدواینومیآورندپدیدراتکثرهاییوتکینگیهاچهمذهبی

هستند؟احتمالیعارضاتوهمسوییها

امر مذهبی زنانه



کهدمیکنبازنماییراجنسیتازنوعیعمومیحوزهیباپیونددرمذهبیامرمجالس،ایندر•
ازمیتوانداگفتارهاین.میبخشندمعناوکردهمفصلبندیآنجادرراخودگفتارهایآندرزنان
بهزنانراین،بناب.باشدشدهناشی...ونقشزوالاجتماعی،سرخوردگیشدن،گرفتهنادیدهانواع
نانهزمذهبیمجالسمشخصاًومذهبیامرآنبروزوظهورامکانکهمیزننددستمعناییخلق
نانه،زحیاتظرافتهایدرمداقهوتوجهصرفحرفهای،وجدیموقعیتهایدرحتیگاه».است

بهطورمیشود،فرضزنانهآنچه.داردمنافات1مردانگیباکهمیشودتلقیمشغولیتیجامعهدیداز
میشودتحقیریاطردحذف،مردانحرفهایوشخصیزندگیروایتهایدرمنظم،وعمدی



تحقیرهبلکنیست،زنانهامرحقیرشمردنتنهافعاالنه،وعمدیپرهیزهایاینهمهضمنیداللت•
جدییتهایموقعدرحضوربرایزنانکهاستآنوضعیتاینگریزناپذیرپیامدیک.استزنان

پیشهظهکاریمحاف،بزنندخودسانسوریبهدستبایدشدنگرفتهجدیبرایواجتماعی
ه،رضویزاد)«کنندانکاریاکتمانراخودتجربههایووجودجهان،ازبخشیهموارهوکنند

تماعیاجکنشهایدرسوژگیبرایتالشومردانهامرازفارغزنانحضورخودبنابراین،(1394.
زنانهذهبیممجالسدرحضوراززنانانگیزهتوجیهکنندهیمیتواندکهاستتصوراتیاولیناز

ایندرکهاستاییرفتارهدیگرکنندهتولیدذهنیتگرایی،نوعیبرمبتنیکنشازنوعاین.باشد
.میپیوندندوقوعبهمجالس



درزنانهمذهبیمجالسدرزنانکنشهایدراحتمالیهمسوییهایوتعارضاتدیگروتقابلاین•
تبیینحثمبااساسبرواستپرداختهآنبهحاضرپژوهشکهاستمسئلهایمجالساینساخت

کثر،متپارههایعمومی،یحوزهومذهبیامرجنسیت،بینارتباطتحلیلوبررسیبهشده
تحلیل،اینبرمبتنیآنگاهومیپردازدزنانهمذهبیمجالسدرزنانکنشگریدرهمسوومتعارض

ودمیشتعریف(شدهانتخابمفاهیموپژوهشموردمحدودهیدر)زنانهمذهبیمجالسساخت

ارتباط بین جنسیت، امر مذهبی و حوزه ی عمومی، 
ن در پارههای متکثر، متعارض و همسو در کنشگری زنا

مجالس مذهبی زنانه



پیشینهی پژوهش2

ستافرهنگیعناصرجملهاز(ع)حسینامامعزاداریبهخصوصروضهخوانیمراسمبرگزاری•
مدنآکاررویبامجالساینشکوفاییدوراندرزنانعمومیفرهنگدربهسزایینقشکه

مجالسواستردهکپیدااختصاصموضوعاینبهبسیاریپژوهشهایبنابراین.استداشتهصفویه
وتکیههاهها،حسینیحسینی،عزاداریمراسمتشکیلقالبرادرکنونتاصفویهدورانازمذهبی

دادهقرارپژوهشموردشرکتکنندگانبرایمذهبیواجتماعینهادیعزاداریهیئتهای
جالسم.بودهاندحسینامامعزاداریپیشگامامروزبهتاگذشتهازنیززنان312:1382(.شهرستانی،)اند

کهافرادیدرخانههایمعموالًکهبودعزاداریزنانهمجالسمهمترینازیکیروضهخوانی
میشدانجامبودندمراسماینبرگزاریداوطلب

یشاه عباس صفو



جتماعیاوجههیوبودپسندیدهامریبسیاراجتماعینظرازروضهخوانیمجالسدرزنانشرکت•
درکهدبواینروضه،مجالسدرزنانگستردهیشرکتمهمدالیلازیکیاما.میدادارتقاءرازن

.بودزاداریعمراسمبرونداجازهبدونداشتندحقزنانکهمکانیتنهاایرانمذهبیسنتی،جامعهی
تعاملافزایشورسانیاطالعکارکردکهداشتزیادیکارکردهایمنبروروضهخوانیواقعدر

صورتبهرامپیاانتقالمیتوانستمنبرکهخصوصبه.بودآنهامهمترینازیکدیگرباافراد
(28:139-27.مستوفی،)باشدداشتهافراددربیشتریتأثیرودهدانجاممخاطبانبرایعمیقتری

•



هیاتهایدرزنانشرکتتاثیرشناختیجامعهرویکرد»عنوانباپژوهشیدرامیرپوروسلیمانی•
مذهبیکمناسومذهبایرانجامعهدرکهموضوعاینبرتأکیدبا«آنها،زندگیسبکبرمذهبی

ذهبیممراسمخودنوبهیبهنیززنانکهکردهاندبیاندارد،ویژهایجایگاهافرادزندگیدر
هیئتهااینکارکردهایاز.استآنهاازیکیزنانهمذهبیهیاتهایکهدارندخودبرایجداگانهای

تشکیلوشرعیودینیوگوگفتوبحثزندگی،سبکتغییرنظیرمتفاوتیمواردیبهمیتوان
.کرداشارهمذهبمبنایبردوستیگروهای

•



سیاسیفرهنگی،،اجتـماعیزندگیباعمیقیپیوندمذهبیکارکردهایبرعالوههئیتهااینبنابراین•
دینیمراسمفهم»عنوانبادیگریپژوهشدربهمنزاده(1397.امیرپور،وسلیمانی)دارنـدزناناخالقیو

آبادجنتمحلهدرزنانروضههایبررسیبه«زنانهمذهبیمجالس:جنتآبادمحلهتهراندرزنان
اعتقادات،ردریشهمذهبیمجالسآیاکهاستسؤالاینبهپاسخپیدروپرداختهتهرانجنوبی
وشنقبهدنبالتحقیقایندرمحققواقعدر؟داردکنندهشرکتزنانرسوموآدابباورها،
نتیجه؟؟(1393.،بهمنزاده)استبودهمطالعهموردزنانزندگیدرمجالساینجایگاه



مراسمردجدیدفرهنگیارزشهایظهوردرموثرعواملبررسی»نامباپژوهشیدرباغبانیغیور•
مراسمکلیتوفرهنگیارزشهایدرتحوالتمردمشناسانهیبررسیبه«مشهددرزنانمذهبی

ایرسوروضهکهاستحاکیپژوهشاینهاییافته.استپرداختهمشهدشهردرزناندینی
فروشودخری)اقتصادیعوامل(،ازدواجآشنایی،دوستیابی،)اجتماعیعواملاثربردینیمراسم

(ندگیزسبکگذاشتننمایشبه)فرهنگیعواملو(کمکجمعآوریوپولگرفتنقرضو
استشدهگذشتهزاکمرنگتربسیارکارکرداینیاوندارددینیکارکرددیگرواستکردهتغییر

(.1393،غبانیغیوربا)باشدداشتهوجودسالمندترگروههایبیندرتنهاکارکردایناستممکنیاو

عوامل اجتماعی، اقتصادی و  فرهنگی



امرابزناننسبتمورددرگرفتهصورتپژوهشهایبهجدیوعمدهنقددوکلیصورتبه•
نکته.میشوندشناختهنیزحاضرپژوهشعزیمتنقطهیکهاستواردعمومییحوزهومذهبی

ایجادانامکوشدهمتوقفساختارسطحدریاکنشسطحدرمعموالًحاضرپژوهشهایاینکهاول
.نمیآورندفراهمناداستقابلواقعیتهایازاستفادهباومعنادارصورتبهراساحتدواینبینتلفیق

ایندرکهاینازبیشرامذهبیهیئتهایومذهبیمجالسیپدیدهپژوهشهاایندیگر،عبارتبه
اینازرمتأثشدتبهواجتماعیبرساختیمثابهیبهدهند،قرارسنجشموردتلفیقیروش

دادهاندقرارتوجهموردکلیحوزههایدربرساختها

یبرساختی اجتماع



تأثیریاوذهبیممجالسدراقتصادیکارکردهایمانندبیرونیکارکردهایتأثیربرمثال،عنوانبه•
اینازوهانددادقرارتأملموردراآنهاوداشتهتأکیدمجالساینبرمدرنیسمنظیرکلیساختهای

تواقعیآنکهپدیداریخودمعنایدرتوجهبدونواقعیتاجتماعیساختبهشدتبهرو
وجودبهخالءاستتالشدرحاضرپژوهشاساساینبر.شدهاندوابستهمیسازد،رااجتماعی

.کندپردمیکنبیمعناوممتنعراساختینوعهروجودعمالً کهراشدهگفتهپژوهشهایدرآمده
نادیدهشگرکننقشاساساًپژوهشهاایندرساختبهحدازبیشتوجهعلتبهکهایندومنکته

واقعیتبستربرهنکهشدهاندخلقانتزاعیساختهاینوعیگوییترتیباینبهواستشدهگرفته
.آمدهاندوجودبهشهودنوعیمبنایبربلکه

•



امرارتباط،توسعهبرنامههایدرزنانتوانمندسازیاهدافپژوهشهابرخیدرمثال،عنوانبه•
نایمعخلقامکانکنشگرانآندرکهاستگرفتهقرارتوجهموردعمومیحوزهیومذهبی

بهوعموضاینالبته.دادهانددستازرا...(وباشندداشتهباورآنبهزنانکهتوسعهای)خود
گوشزدبلکهنیستپژوهشیهردرآنشبیهیاپدیدارشناسانهصرفاًچارچوبیارائهبهالزاممعنای
بایدکهتاساجتماعیایواقعیتنوعهرتکوینیساحتدرونازساختتولیدامکانشرطکردن
عینیوملموسنتایجارائهروششناسانه،ابعاداینبهتوجهبدون.قرارگیردپژوهشگرانتوجهمورد
ازکهمدهاندآوجودبهنامعتبرساختهاییصورتایندرکهزیرامیکندجلوهغیرممکنتقریباً

نیستندبرخوردارخودعینیتبخشیبرایالرمتکافوی

ساحت تکوینی



چارچوب مفهومی3

با،نداردزماییآفرضیهیاوآزمایینظریهقصدپژوهشایندرمحققکیفی،پژوهشهایسنتپیرو•
سهرابی،وانیعبدالرحم)نیستپژوهشنظریادبیاتومبانیازذهنبودنخالیمعنایبهامرایناینحال
برمرورریمحققینپژوهشنظریحساسیتراستایدرو(1399همکارانوحسینیمیرازنقلهب63:1399

اندداشتهپژوهشموضوعبامرتبطنظریات



چندهرت،نیسجامعهساختوفردیتجربهیبینرابطهبرقراریراهتنهانمادینمعناسازیونماد•
نمادوقتیاطیارتبفضایومحیطدر.دادنمادسازیبهرابنیادینقشهایازیکیهمیشهمیتوانکه

شکلهاینایازیکی.برمیآورندسرکنشاجتماعیشکلهایبروند،پیشهمباهمداستانمعناو
بهرمنجخودصحنهآوردنبهودرآوردنتئاتربهیاخودنمایش.استنمایشکنش،اجتماعی

نظریههایدبرآیننمادینمتقابلکنشنظریبنیادمیدهدنشانمیدآرای.میشودبازنماییعمل
ستافردیرفتارتحلیلنظرازاجتماعیوضعیتتحلیلبرایانطباققابلوپیشین



عملگراییورفتارگراییمکاتبویژهبهنوزدهمقرنجامعهشناسانآراءبرتأکیدبامیدواقعدر•
دونایازمیدچندهر.برشمردکنشهایسویهدوتقابلدررااجتماعیساختمفروضبنای

برمکتبودایننگرشهایشیوهمقابلدراماگرفت،بهرهخودینظریهگسترشبرایمکتب
تفاوتدیگراهدیدگدوبامتقابلکنشدیدگاهبینتاکردتالشوتأکیدخودنظریبنیانهای

انسانصمختعناصریازشدهیادمکتبدوگرایتقلیلایشیوهازپرهیزبرایاو.شودقائل
وددارایفرد/خودواستذهنیوعینیذهن،میدنظراز.کردیاداجتماعیفراگردعنوانبه

مجزاستساحت

فراگرد اجتماعی



ایستههایبتفکرواستعدادجامعه،خرد،زبان،ذهن،اونظراز.استفکریواقعیتذهنی،موضوع•
پایهبررانسانیاجوامعرفتاریکنشهایانسان،نمادسازذهنبرتأکیدبامید.هستندمتقابلکنش

اراجتماعیتعامالتومتقابلکنشگافمن(66:1395.همکاران،ورنجبر)میداندمشترکمعنیدارنمادهای
زندگیردخودنمود»کتابدراو.استکردهترسیمخودمفهومونمایشاستعارهازاستفادهبا

جامعیدیدگاهارائههدفشواستپرداختهخودنمایشنظریهازجامعتحلیلیارائهبه1«روزمره
این.یردبگقرارمطالعهموردبتوانداجتماعیزندگیآندرکهاستجامعهشناسانهچشماندازیاز

)شدهاندمشتق2نمایشیاجراهایازکهاصولییعنیاست؛تئاتریاجراینوعیمبنایبرچشمانداز

.



نسانیاسوژههایوافراددارد،اهمیتنقشگیریونقشمفهومتئاتردرونمایشدرکههمچنان•
نقشدارایاجتماعیشان،مختلفموقعیتهایدراجتماعیتعامالتدرواجتماعیمحیطدرنیز

یاندگیزگافمن،اندیشهیدر.میزننددستخودبازنمایینوعیبهنقشهااینباآنها.هستند
بهچهرهلمتقابکنشیاآدمی،روزانهیاجتماعیمتقابلکنشهمانجزچیزیاجتماعی،واقعیت

کنشهاییواعانوتئاتریاجراهایمیانکهاستمعتقدنمایشیاستعاراتاساسبروی.نیستچهره
جودوبسیاریمشترکوجوهمیدهیم،انجاممتقابلمانکنشهایوروزمرهاعمالدرماهمهیکه

چوبری،یعقوبی)ودمیشحفظاجتماعیاجراهایبااستشکنندهبسیارکهمتقابلکنشعالوه،به.دارد
.156-157:1396)

تماعی زندگی یا واقعیت اجتماعی، چیزی جز همان کنش متقابل اج•
روزانهی آدمی، یا کنش متقابل چهره به چهره نیست



کردهررسیبتبلیغاتحوزهیدرراآنبهمربوطبازنماییهایوجنسیتینمایشعرصهیگافمن•
نمونهواررتصوبهراجنستیتبلیغاتمحصوالت،ازطیفیبررسیطریقازکردهسعیواست

تتبلیغادرجنسیتیهویتآشکارشدگیبه3«جنسیتیتبلیغات»کتابدرگافمن.کندشناسایی
نشهایکبرمنطبقژستهایاومنظراز.میکنداشارهموضوعچندبهآنخاللدرومیکنداشاره

درهشپژوزمان،ایناز.هستنداسلوبمندوجذابدارند،داللتمردانهوزنانهامربرکهرفتاری
جداگانهیرمسدودرفزایندهایشکلبهکهیافتتوسعهشاخهدوبهبازنماییشدهجنسیتمورد
میگیرندقرار



بهرووچیدهپیروشهایدرراکلیشهاییشدهجنسیتیژستهایکمی،محتوایتحلیلیکسواز•
با4،انتقادی-تفسیریجنسیتیمطالعاتدیگر،سویازومیکندتشریحواندازهگیریرشدی
بازنماییهای.میپردازدبحثبهجنسیتکارکردهایبارابطهدرویژهبهمتغیرچندگانهتحلیل

تفاوتندیقدرتمنیرویمانندهمچنانمکان،وزمانناپایداروبزرگتغییراتعلیرغمجنسیتی
دهندمینشانراجنسیتیحوزهدواین

انتقادی-مطالعات جنسیتی تفسیری



اعداددرآنکردنمحبوسوجنسیتدادننشانرویبرکمیمحتوایتحلیلکهحالیدرلذا•
طبقهنژاد،مانندویژگیهاییباجنسیتچگونهمیدهدنشانتفسیریمطالعاتهست،متمرکز

.)داردتالقیاش،درونیپویاییهایباجنسیجهتگیرییا



تبلوروژههاسکنشهربارابطهدرکههستندانگارههاییجملهازمقاموپرستیژکسبومنزلت•
فیروزجائیان2«)اجتماعیمنزلت(1392،»شالچی،1«)منزلتیعطش»بااستممکنمابارهایندر.دارندعینی

یمفاهیمازاستفادهباخودآرادرگیدنز.باشیممواجه(110:1397گیدنز،)«مقامیابی»یاو(1393گرامی،و
در.ستاکردهتحلیلوتجزیهوبررسیجامعهساختساحتدررامقامیابی،زمان-فضامانند
ووبلنافمن،گآرادرکهمنزلتیوتفاخرآمیزنمایشی،انگارههایهمانمیکندسعیگیدنزواقع،

-زمانسراسردرکهکندجستجوکنشگرانییاکنشگرموقعیتمندییامقامدرراداردوجودوبر
میدهندساختیامیسازندرااجتماعینظامهایفضا،

•



د، سازمان گیدنز تأکید کرده است که نظامهای اجتماعی که به عنوان رویههای اجتماعی قاعدهمن•
که رفتارشان ولی کنشگرانی. زمان تداوم مییابند-مییابند، در مالقاتهای پراکنده در سراسر زمان 

ه یا موقعیت مند از نظر گیدنز همه ی کنشگران منزلت یافت. چنین رویههایی را میسازد مقام مییابند
د و آنها فضا مینامد، زندگی میکنن-فضا در امتداد آنچه هگرستراند مسیرهای زمان -در زمان 

ی اجتماعی نظامها. چنانکه اصطالح عملی مقام اجتماعی نشان میدهد از جنبهی رابطه، مقام مییابند
ت مقام و منزل. فقط در استمرار رویههای اجتماعی و از طریق آنها، محو شده در زمان وجود دارند
110.گیدنز، )تاجتماعی از منظر گیدنز مستلزم داشتن هویت معینی در شبکهی روابط اجتماعی اس

:1397)

کنشگران منزلت
مندیافته یا موقعیت



وصلیاهستهیمتقوممنزلت،ومقامکسببرایتالشوزنانهمحضوریونمایشعنصردوهر•
.هستندپژوهشساختدرعمومیحوزهیوجنسیتمذهبی،امرنقطهیسهدهندهیپیوند

میکنندتبیینراتهپیشگفضلعسهبرمبتنیپژوهشمسئلهیوگیدنزگافمنمفهومدوایندرواقع،





روش پژوهش-4

استعبارتیشناسپدیدار.استشدهگرفتهبهرهپدیدارشناسیکیفیروشازحاضرپژوهشدر•
اقبلآنهاتجلیبروزچگونگیگرفتندرنظرباآنهاتوصیفونوعهرازپدیدههامطالعهیاز

راگدیگر،عبارتبه.باشدشدهارزشیقضاوتیاوتأویلارزشگذاری،هرگونهاینکه
معنایینظامکیمیشوند،پدیدارافرادزندگیدرکهمعناهاییبدانیم،معناشناسیراپدیدارشناسی

یکیعنید؛میشوحاصلمکانوزمانبهوجودکردناضافهبامعنایینظاماین.میدهندتشکیلرا
،همکارانومیرحسینی)مینامند«زندگیتجربه»راآنکهمکانوزمانبهمضافشناخت

(همکارانوسیگارودیامامیازنقلبه15:1398



ومعناکشفدنبالبهکهدارندقرارزنانهجنسیتباافرادیحاضر،پژوهشگزارههایمتندر•
.باشندنیزاصخومنحصرمیتواننددینیتجربههایاینکههستندخوددینیتجربههاییدرهویت

مواجههاییبرساختباماآن،بهپدیدارشناسانهتوجهلزوموتجربهفردیوجوهبرعالوههمچنین،
مذهبیمجالسزاکلیساختییعنی.میبخشندشکلراپدیدارشناسانهتجربههایاینکههستیم

هویتشنمایومنزلتکسبمانندکنشازدیگریشکلهایآندرکهدارندوجودزنانهمنحصراً
هیواسطبهعمومیحوزهیدرکهداریمسروکارمعناهاییباماواقعدر.میدهندرخجنسیتی

.یشوندمساختهمقام،ومنزلتکسبهمچنینوجنسیتیشانهویتبرساختوزنانهمحضوری
مجالسساختپدیداریموجبمیسازند،طریقایناززنانکهمفهومیدرونمایههایومعانی

.میشودزنانهمذهبی



برمیتواندکهاستمفهومیچارچوببهترینپدیدارشناسیایدهیبرمبتنیکیفیرو،روشایناز•
تجربههایگونهچافرادکهبدانندمایالندکیفیپژوهشگران.افکندپرتومدنظرکنشهایمیدان
.یدهندممعناییچهخودهایتجربهبهومیسازندچگونهراخودجهانمیکنند،تفسیرراخود

ازومیکنندتنظیمرابسترشانوخودشانانسانهاچگونهکهاستآنشناساییدرصددکیفیتحقیق
ساختارهایمراسم،نمادها،طریقازراخودشانپیراموناجتماعیبسترهایاینطریقچه

(1391،9پاپینژاد،وقهیکرمی)میکنندمعنادارغیرهواجتماعینقشهایاجتماعی،
•

نمادها، مراسم، 
ساختارهای اجتماعی، 

نقشهای اجتماعی



صورتبهدهپدیدارشمعانیکشفبرایمضمونیتحلیلتکنیکبرتاکیدباپژوهشایندر•
نظراززنانهمذهبیمجالسدرشرکتکنندگانمشترکفهمبهرسیدندنبالبهمامشخص،
نهایتدروغالبهمسوییهایوتعارضاتبررسیآنان،برمجالساینتاثیراتوحضورزمینههای

باپژوهشایندرشدتالشاساسهمینبر.هستیممتقابلکنشمیداناینبرمبتنیتعریفیارائه
.شوداستفادهعاتاطالگردآوریبراینیمهساختاریافتهمصاحبههایازاکتشافیرویکردبرتأکید

.شدادهاستفهدفمندوغیراحتمالینمونهگیریازکیفیروشانتخاببهتوجهباهمچنین
رایجترینواستکیفیپژوهشهایدرگیرینمونهراهبردمناسبترینغیراحتمالینمونهگیری

میشودنامیدههدفمندنمونهگیرینیزآن،صورت



.میکننداستفادهمالکمحورانتخابلفظازشنسول،ولوکومنتنظیرکیفی،پژوهشگرانازبعضی•
اهمیتمطالعهبراینمونهویژگیهایکداممیگیریدتصمیممحققینابتدامحورمالکانتخابدر

تیسدِل،ومیریام)نندکبرآوردهرامالکهاآنمقتضیاتکهمیکنندپیدارامکانهایییاافرادسپسودارد
درفعاالنهحضوروسنسال18حداقلداشتن،بودنزننظیرمالکهاییاینجا،در(110-111:1398.

پژوهشرسشهایپبهرسیدهنسبیفهمبهمجالسکلیتمورددربتواندافرادکهگونهایبهمجالس
جمعیتیاطالعات1،شمارهجدولدر.گرفتقرارتوجهموردبدهند،معنادارپاسخهای

استشدهآوردهپژوهشایندرمشارکتکنندگان

یفهم نسب









یافته های پژوهش-5

ازستآمدهدبهیافتههایومضمونیتحلیلروشازاستفادهبادادههاتحلیلوتجزیهاساسبر•
کدهایاین.شداستخراجاولیهکد56ابتداپژوهش،مشارکتکنندگانباصورتپذیرفتهمصاحبههای

ومقوالتساختبرای.گرفتندقرارمحققتوجهموردپژوهشدربازکدگذاریبهمثابهیاولیه
مجالسدردهمشارکتکننزنانزیستهیتجربهیدرنهفتهمعنایکشفمنظوربهاصلیتمهای

تلفیق2شمارهجدولدر.شدندتولیدمشترککدهایوشدهادغامیکدیگرباکدهااینمذهبی،
استآمدهاصلیتمهایانتزاعومشترککدهای







لگیریشکاساساًوانسجامعاملکههستندمذهبیموضوعاتزنانهمذهبیمجالسمرکزیرکن•
(السدرمجشرکتکنندهزنان)فردیآگاهیمدرکاتعنوانبههاایدهاین.هستندمجالساین

ژوهشپایندرموجودیپدیدارشناسانهساختمبنایبر.دارندعهدهبررامعناتولیدوظیفهی
تولیدسمتبهسوژههاتهییجاصلیعاملقصدیتومیکنندقصدرامعناوآگاهیاینافراد

آنهاردیکارکتلفیقومصرفمدرنیستیسویههایظهورباوزمانمروربه.استمختارمعناهای
ترکیبیمذکورساخت.میزننددستساختیکتکوینبهدوهرمذهبی،ابژههایبا

دساخت پدیدارشناسانه ی موجو



بهمجالسایندرزنانحضورانگیزههایمحصولکهاستزنانهایابژههایومذهبیابژههایاز•
درزنانضورحانگیزههایوعللواقع،در.استمقامومنزلتوجنسیتیهویتیابیکسبواسطهی

ساختتأسیسبهمنجرهویتومنزلتازمتأثرعمومیحوزهیومذهبیامرجنسیت،ساحتسه
وتعارضاتد،میگیردربرراکلیتهااینباالترسطحیدرآنچه.میشوندزنانهمذهبیمجلسکلی

بازیرایاصلنقشهویتومنزلتکسبدرواستنهفتهانگیزههاوعللدراستهمسوییهایی
میکند

•

سه ساحت جنسیت، امر مذهبی و حوزهی 
عمومی



هویتیابی جنسیتی-5-1

.میگیردبرردرازنانههستههایوزنانهامرحضورزنان،فرعیمقولههایجنسیتیهویتیابیمقولهی•
حضوربدونزنانهلمعموکردارهایازترتیببهجنسیتیهویتیابیگرفتهصورتدستهبندیهایدر

تنهایدرومیدهدجایخوددرکنشمثابهیبهرازنانگیازحدیادامهدرومیشودآغازمردان
وکردارنآدرکهمیشودبرساختهزنانهفرهنگییاواجتماعیهایهستهقالبدرزنانهامر

تا(نانزحضورمضمونیعنی)اولساحتازحرکتدیگرزبانبه.دارندپررنگینقشکنش
مثابهیبهزنانهحضورازیعنیایجاببهنفیازنرمحرکتی(زنانه،هستههاییعنی)سومساحت
کنشانعنوبهزنانهویتشدنبرجستهتا(مردانیعنی)دیگریحضورنفیدرزنانههویتی
استایجابی



بدونویغیرایجابگزارهایعنوانبهزنانحضورجنسیتی،هویتیابیمضمونِازساحتایندر•
ازساحتایندرخودکنشگریدرزنان.استشدهتفسیروتحلیلمشخصکنشهایوکردارها
حضوراینهکنقشیبهتوجهبدونورفتارشاناجتماعیپیامدهایگرفتننظردربدونحضور،
وسطحلیناومیرسدنظربه.میکننداعالمراخودحضورمشخصاًباشد،معنادارآنهابرایمیتواند

امراختبرسدرآنانحضورمذهب،حوزهیدرآنانجنسیتیهویتیابیوزناننقشگیریازالیه
ها،آنبیرونیجلوهیحضوربدونیاومردانحضوربدونمذهبیکارهایانجام.استمذهبی
شودتلقیمذهبیامرساختدرجنسیتینقشایفایبرایزنانتالشاولینمیتواند



زنان این نوع از کنش را که به حضور و دستاندرکار بودن آنها میانجامد و رفته رفته و•
و حوزهیبه تدریج به تشکیل هستههای زنانه منجر میشود، بر مبنای تداخل هویت جنسیتی

در این حوزهی عمومی. عمومیشان که با حوزهی عمومی مردانه متفاوت است، شکل میدهند
بخشند،زنان میتوانند کنشگری کنند و حضورشان را با کرداری عینی مانند سخنرانی هویت

یرامکانپذ( در جامعه به شکل کلی و تام آن)کنشی که در حوزهی عمومی به معنای عام آن 



ساله،36در مورد این مضمون ریحانه . و معموالً هزینههای زیادی بر آن تحمیل میشودنیست •
:دیپلمه، شاغل و متأهل میگوید

تو جامعه ما زنان نشون دادن توی انجام دادن کار مذهبی دستکمی از مردان ندارن»
نم وو من وقتی تو این مجالس مذهبی که فقط زنان دستاندرکار هستن شرکت میک

میبینم مثالً سخنرانی میکنن عالقم بیشتر و بیشتر میشه



کنشمیدانواردنمیتواندمردانهامرزنانه،مذهبیمجالسدرزنانحضوراجتماعیساختدر•
تاوزدهکناررازناناشاجتماعیکلیتدرمذهبیامرمیدانتصاحبدرمردانهامر.شود

استعیطبیبنابراین.استدادهرسوبخوددرونسنتیصورتبهرامیدانعناصرهمهیحدودی
.نندکمستقرآندرونرازنانهوضعیتیوطردرامردانهامرزنانهمجالسیدربخواهندزنانکه

کنشدانمیمیتوانندزنانکهمیکندبیانوکردهاشارهموضوعهمینبهزیرقولنقلدرفاطمه
نمیکننداحساسمردانحضوربهنیازیراهایندروکنندخودآنازرامذهبی

•



ام برای ایفای ، در اینجا حضور زنان مشتمل بر حضور صرفاً زنانه است و این اولین گبه عبارت دیگر
سیمای سلبی اً زنانه در که به هویتیابی جنسیتی آنان منجر میشود؛ نقشی که با حضور صرفنقشی است 

، دیپلمه، ساله37فاطمه . شروع شده و به تشکیل هستههای اجتماعی زنانه در منطقی ایجابی میانجامد
شاغل و مجرد میگوید

به اعتقاد من زنان میتونن با همدیگه از عهده امورات خودشون
ما زنان . هیکی از نشانههای این حرف منمذهبی زنانه مجلس . بربیان

از هر نظر خیلی بهتریم



بهسمجلبودنزنانهاینجادر.استشدنمطرحقابلنیزدیگریگزارههایمضموناینمورددر•
ایزمینهههمواستمشخصزنانهدورهمیهمآندرکهمیشودبرجستهزنان«حضور»مثابهی
قوییمنطقدارایزیاداحتمالبهآنبهرسیدنسرعتوزنانهدورهمی.استمشاهدهقابلمذهبی

دیپلمهوساله51ساجدهرابطه،همیندر.شودتلقیمردانهمیتواندکهاستچیزیازدوریدر
:گویدمی



ه، خیلی دورهمی زنانه به خصوص که برکت و سفره هم توش باش
ذهبی واقعاً به جمع زنانه و مجالس م. دلنشین هستخیلی برای من 

م رو سرعت خودبشه به عالقه دارم و هر وقت این مجالس برگزار 
«.می رسونم



کنشیدانمسرعتبهومیشودمجزامردانهامرازدلنشینیخصوصیتبازنانهامرقولنقلایندر•
،ندمیکناحساسزنانهمیدانیدرراخودحضوروقتیزنان.میبیندخودتملکدررامذهبی

ازلنشینتردمیتواندکهمیکنندترسیمخودبرایاجتماعیسازهایمثابهیبهراعمومیایحوزهی
ازیگریببرایصرفاً رامیداناساساًیااستدخیلآندرمردانهامرکهباشدمذهبیایکنشهای

ایفایایبرذاتیمانعیوجودعدمآنومیدهدرخنیزدیگریاتفاقاینجا،در.میبیندمهیامردان
استمذهبمیداندرزناننقش

•

میدانی زنانه



امروودمیشمشاهدهجامعهسطحدردینیمناسبتهایدروعاممذهبیمراسمهایدرموانعاینالبته•
شکلزنانهیمذهبمجالسدرولیاست؛کنشگرتاویجامعمذهبیتعیناتگرنظارهبیشترزنانه

-فضارتسخیامکانمردانواستزنانهصرفاًکهمیرسدظهورمنصهبهزنانهحضورازدیگری
ندارندرامربوطهزمان

تعینات مذهبی 



یابیهویتمضمونیعنیاصلیمفهومبرساختندرزنانکنشگریدرجهیزنانهامرمضموندر•
تفسیردر.ستاکمترزنانههستههاینسبتبهوبیشترزنانحضورمضموننسبتبهجنسیتی

شکیلتدرزنانکنشگریازسطحیبرایمعیاریعنوانبهزنانهامرمضمونایجادومصاحبهها
مدیریتزنان،نبودقویزنان،استقاللنظیرکرداروکنشازسطحچندباماجنسیتی،هویتیابی

گونهایبهددارنمعناداریارتباطیکدیگرباکههستیممواجه...ومسئولیتپذیریزنان،کردن
درکهندهستگزارههاییموارداین.کردمشاهدهرامفهومیهمپوشانینوعیآنهابینمیتوانکه

مدرکدارایساله22طهورا.میکنندکمکزنانهامرساختبهکرداروکنشمختلفالیههای
میگویدبیکارومجردلیسانس،

همپوشانی مفهومی



ای و خانمهای همدانشگاهی کارهبچه ها توی دانشگاه با 
م و همه خیریه داشتیکانون . میکردیمسیاسی و اجتماعی 

زی چیفکر کنم هر وقت خانمها مسئول . همه خانم بودیم
ر پیش میرهمسئوالنهتر پیگیری میکنن و کارها بهتمیشن 



مچنانهواقع،در.میرویمفراترزنانحضورمعناییساحتازمقولهایندرشد،اشارهکههمانطور•
امریهمثابهیبزنانتوسطگرفتهصورتکنشوفعالیتاستدادهنشانمصاحبهایندادههایکه

پدیدارآنردنیززنانسوژگیکهمیکندحرکتزمانی-فضاساختسویبهمثبتوایجابی
مسئوالنهیفتاررعلتبهزنانسیاسیکنشوفعالیتکهدارداشارهطهورادیگر،عبارتبه.میشود

میشودساختهاینجادرعمومیایحوزهیرو،اینازوروندپیشسریعترکارهامیشودباعثآنها
نمیدهندنشانخودازمنفعالنهرفتارصرفاًو«میسازند»راخودابژههایزنانکه

•



کنشهایانزنآندرکهاستفرهنگیواجتماعیهستههاییمثابهیبهاجتماعیهستههایمضمون•
وکنشدرجهیباالترینومیدهندانجامآگاههایسوژهعنوانبهخودنقشتبییندررافعاالنه
کیی.داردمهمینقشمفهومدومضموناینایجاددر.استردیابیقابلآنهادراجتماعیکردار
احتماالًاوتتفاینکهاست...(وسنتمادر،وپدرگذشتگان،باتفاوت)بودنمتفاوتمفهوم

زهرافاطمهاینباره،در.استزنانهاجتماعیهستههایساختبهکردنفکردراصلیمحرک
میگویدبیکارودانشجوساله،22

سوژه تبیین نقش خود به عنوان
های آگاه



منگاهدیدالبته.داشتهاولویتهمیشهامخانوادهومنبرایمذهبیمسائل•
امانجخودشونروکارهاشونهمهزناندارمدوستمن.هستمتفاوتیکم

جلوارهاکمیگههمیشهبابامبدونمنمامان.مذهبیمسائلتویحتیبدهند
بهترنخیلیزنانههایروضهمیگممناما.نمیگیرهروضهونمیره



زنانواناییهایتدادننشانبرایزمینهایعنوانبهاجتماعیوفرهنگیفعالیتهایانجامبرایتالش•
بهنمیتواننهاتیعنی.استکنشگریبرایتقالازدیگرینوعبیانگرکهاستدیگریمفهوم

ظهورنصهمبهراآنودادنشانعمالًراتواناییاینبایدبلکهکردبسندهزباندرزنانتوانایی
میگویدکارمندوخانهدارساله،42متأهل،سمیه.رساند

راستش.میکردمشرکتروضهتومادرمبابودپایینترسنموقتیازمن»
امورهبفقطمجالساینیعنی.گرفتشکلمجالسهمینتومنمازدواج
.میشهامانجتوشهمدیگریفرهنگیواجتماعیکارهایونمیپردازهمذهبی
بیشترتوننمیمیکنناجتماعیکارهمدیگهباخودشونوقتیزنهادارماعتقاد
بشناسندراتواناییهاشونبیشتراصالًوباشنمفید



و تخصیص هویت اجتماعیمقام یابی -5-2

اصلییمقولهاینمبینکهاستفرعیمقولهدوهویتتخصیصواجتماعیمرتبهیواحترام•
بهصرفاًهنراخودعادتوارههایکهباشندکنشگرانیمیتوانندزناندین،اجتماعیمیداندر.است

وقتیزنانهمذهبیمجالسدرزنان.کنندانتخابمتقابلکنشیدربلکهشده؛تحمیلسنتیشکلی
هویتیتساخدرگاممیکنند،عبورزنانهامربهمربوطابژههایازومیکننددرکرامنزلتومقام
.میآوردارمغانبهراثباتآنهابرایکهمیگذارندزنانه



آنهابهوتشکیلراآنهاعادتوارههایزمانطولدرزنانهمذهبیمجالسدرزنانکردارعبارتیبه•
.میشودمنجریهویتاصالتمندیِبهثباتاینودارددنبالبهراثباتخودبانقشاین.میدهدنقش

دوستانهمریاخاص،زندگیسبکنمایشیابازدیدصرفاًمجالسایندرشرکتکهمعنیاینبه
ابژهنادارمعصورتهایدرونازتامیشوندجمعگزارههااینهمهیبلکهنیستمصرفگرایانهیاو

برکشندراشخصیهویتکسبومنزلتحفظمادی،های

اصالتمندیِ هویتی



انگاره،ناولی.بودمصاحبهشوندگانتوجهموردجنبهچندازاجتماعیمرتبهیواحتراماحساس•
مختلفافرادبرخوردازمجالسایندرشرکتازبعدوحینافرادکهبوداحترامیحس

ومرتبهکننداحساسآنمتعاقبتامیکردایجادانگیزهایافرادبرایاحترامحساین.میگرفتند
میگویدشاغلولیسانسساله،27ساداتزهرا.استیافتهافزایشآنهامنزلت

•

بیشتریرضایتیمیکناحساسمیکنی،شرکتروضهتویامیشینیاحسانسفرهپایوقتی
رضایتزندگیتوهدفممن.دارهوجوداحترامازخوبیحسچونداریخودتاز

.بشهراحتخیالشنمیتونهآدمنشهدرونیحساینتاوخداست



اینردوداردرامذهبیابژههایباشدنیکیقصدوخودرهاییدنبالبهسوژهقول،نقلایندر•
باکنندهمشارکتاینجنسیتیهویتواقع،در.میشودبرساختهاوعمومیحوزهیکهاستحالت
وردهبرآونمایشفضایذهنی،طبقاتیساختدرآنازشدهایجادتصوراتومصرفکنش
وابژههابامتعارضیاومتضادسازیهاییابژهبایامذکورنمایشدرونجنسیتیساختهایکردن

ساختهمذهبیتعیناتدرسوژگیاشوخودکردناینهمانبابلکهنمیشود؛ساختهمذهبیتعینات
یکطریقازمفهومیچارچوبدرکهحوزهایسهبینکنشمیداندیگر،عبارتبه.میشود
میگیرندقراربودنهمبستهاعلیحددرشد،دادهتوضیحمثلث

ابژه سازی هایی 
متضاد



تماعیاجهویتتخصیصقالبدراجتماعیسرمایهظهورزنانهمذهبیمجالسساختدرهمچنین•
باراخودردیفشخصیتافرادکهمعنابدین.استداشتهاهمیتمصاحبهشوندگانگفتارهایدر

هویتفرد،نای.مییابنداجتماعیهویتیمذهبیاجتماعبادیالکتیکدرومیسازندمذهبعنصر
دیگرانبامتقابلعملوتعاملدررااجتماعیهویتوخویشازخودشدرکازراشخصی
میگویدمتأهلودارخانهقرآنی،سواددارایساله52سهیال،.میسازد

ا دیالکتیک ب
اجتماع مذهبی



سفرهایبرکاتازمیکنهکسبمجالساینصاحبکهشخصیتی»
بهافرادایندیدمقدیمازمن.میشهپهنمجالساینتوکههست
وزنانوخانوادههادیگررجوعموردمهمشخصیتهاییعنوان

.میگیرنقراردختران



درزنانجنسیتیوهویتیابژههایکهاستهمافزاییوایجابیتالقیاینجا،درمهمنکتهی•
هبمذمتندرونسوژههانقطه،ایندر.دارندمذهبیتعیناتبااجتماعیمرجعیتبرساختن

مجالسایندربعضاًمصرفدرکهکنشیمانند)نمیکنندعدولمجالساینمنطقازومیمانند
مرجعیتوبرجستههاسوژهکنشگرینتیجهدرجنسیتیهویتصورتایندر.(میشودمشاهده

ودخدرونکهمیگیردشکلعمومیایحوزهیومیشودهویدامذهبیامریواسطهبهاجتماعی
.میکندپدیداررادینی-اجتماعیوفاقی

مرجعیت
اجتماعی



سنتیمرجعیتواندمیتکهمیکندبازتولیدرازنانهمعنایازساحتیواستزنانهکامالًوفاقاینالبته•
هادسازینشده،کسبمرجعیتطریقازمیتوانندزناناین.کندابهامدچارمذهبیامردررامردان
بهرایمذهب-اجتماعیکارکردهایازوسیعییدایرهعمومیشانیحوزهبسططریقازوکنند
اسبتهایمندرشدنپیشقدمخیر،کارانجامکارکردها،اینبرایمهممثال.برسانندظهورمنصه

یجاداومرجعیتهاایندرونشدهایجاداعتمادطریقازخانگیوامهایدادنفرهنگی،واجتماعی
میشوندانجاماعضاءبیننیزمذهبیمجالسازفارغکهاستبیشتریآمدهایورفت

کارکردهای اجتماعی
مذهبی-



ایجادماعیاجتهویتابژهیومذهبیتعیناتبینایجابیهمگراییطریقازاجتماعیپیوندلذا•
رضایت،حسقالبدرمذهبی-اجتماعیمقامیابیابژهیمیشوندباعثمذهبیتعیناتومیشود
اینگونهزنانسوژگیوشوندپدیدارسوژهبر...واجتماعیمرجعیتبیشتر،منزلتقویتر،ایمان
ومتأهلساله،51ساجدهرابطه،همیندر.ببیندمتعینمذهبیمجالسمیداندرراخودمعنای

میگویدخانهدار
•

ابژه ی مقامیابی
مذهبی-اجتماعی 



آرامشبهانسان.دارهعظمتوشکوهمذهبیمجلسوروضه»
[داخبه]باورشومیبینهراخداحضور.میرسهقلبیوروحی

بیشتریتمنزلوشأناحساسآدمخودِشکلاینبه.میشهبیشتر
میکنه



فردیالاقبومذهبیتعیناتبینهمافزاییوپیوندازناشیرفتاراینشد،اشارهکههمانطور•
ایندرواقع،در.میدهدشکلرازنانهمذهبیمجالسساختکهاستآنهابهواجتماعی
اولمقولهیدر.مدرنیستیمصرفتادارندسروکاراجتماعیتولیدبابیشترسوژههاابژهسازی،

(عمومیهیحوزکردنمتعیندرمذهبیامربانسبیفاصلهایدارای)زنانهامرسمتبهنقشفشار
.یبیندمآنباتعاملدرومیدانبرسوارراسوژههانقش،فشاردوم،درمقولهیولیمیشودهدایت

راخودیدارهایپدومییابدبخشیآگاهینقششخصاجتماعیهویتگافمن،تعبیربهرو،ایناز
بودنخواهدصرفمصرفکنندهیومیکندخلق

ینقش آگاهی بخش





بحث و نتیجه گیری

بارشناسانهپدیداساحتیدرفردمعناییبافتازتلفیقیاستاینبرتالشحاضرپژوهشدر•
بهدگرایانهفرتکوینازحرکتنوعییعنیپذیرد؛صورتفردیکنشهایاجتماعیمورفولوژی

.(یابیمقاموجنسیتیهویتیابی)آمدهدستبهزمینههایدرزنانهمذهبیمجالسساختسمت
ت،آنچنانساخیکبهمثابهیجمعیکنشباتکینگیشاندرفردیرفتارهایحرکت،ایندر
نوبهیبهنیزرتکثاینومیآفرینندراتکثرنوعیوهممیآمیزنددراست،کردهاشارهگیدنزکه

ینگیتکمنطقدررازنانکنشمیتوانچگونهحال،.میانجامدتعارضاتیوهمسوییهابهخود
معناداریگزارههاآنازوکردمتصلاجتماعیشانساختبهفردیرفتارحوزهیدرتکثرشانو

کرد؟استخراج



مجالسدرکهزنانیسوژگیباعمومیحوزهیومذهبیامرجنسیتی،امرضلعسه•
همزمانصورتهبمتکثروتکینهامرتولیدبهمیآفرینند،رامعناهاییومیکنندشرکتمذهبی

درزنانه،عیاجتماهستههایتشکیلتازنانهصرفحضورازجنسیتیهویتیابیدر.میپردازند
بهزنانهامررکمتتکینگیازعمومیشان،حوزهیدرمذهبیامربرساختدرزنانحضورازتکثری
درنفینوعیمبنایبرچونمجالسایندرزنانهحضور.میکنیمکتحربیشترتکینگیسمت
منزلهیبهانهزنهستههایتشکیلبهتمایلوتکینگیکمترینواجددارد،قرارمردانهامرمقابل
.استتکینگیینبیشترواجدمیکند،بازنماییکنشمندوایجابیصورتبهرازنانهحضورکهامری



درکهزنانههستههایتشکیلدرزنانحضوربودنفردمنحصربهبهتمایلیعنی.•
امانجراهماهنگیهاواجراییامورتمامخودمیپردازند،مذهبیسخنرانیایرادبهخودزنانآن

امر-عمومیحوزهیدوگانهیدرزنانحضورازمنحصرمعناییخلقبهخودنهایتدرومیدهند
باتماعی،اجساختسمتبهفردگرایانهتکوینازحرکتدیگر،عبارتبه.میپردازندمذهبی

اجتماعینقشگیریونتعیدرزنانبیشترتکینگییعنینقطه،همیندر.استهمراهبیشترتکینگی
میشودبیشترنیزتعارضاتمذهبیشان،-



امرردچهکهاستموضوعیاینواستهمراهزنانهفعاالنهیکنشگریباساختاینکهچرا•
عکس،برومیگیردقرارپذیرشموردکمترعرفی،صورتبهچهوسنتبهمثابهیمذهبی

نبالدبهالزاماًودارندزنانهصرفدورهمینوعیکهافرادیعنوانبهزنانحضورباهمسوییها
وتکینگیدر.فتدمیااتفاقدوحالت،دوایندر.استبیشترنیستند،اجتماعیفعالنهینقشگیری
بردهخودسمتبهراقاعدهمفهومی،چارچوبدرشماتیکشکلدرمثلثرأسبیشتر،تعارضات

یحوزهمدستیهباکهداردزنانمحضکنشگریشکلبهبزرگترمثلثیکتشکیلدرسعیو
میدهدرخاتفاقاینعمومی



در.هستیممتعارضامروتکینهامربازیهمینشاهدنیززناناجتماعیمقامیابیدر•
کمتریتکینگیاجتماعی،یمرتبهتخصیصواجتماعیاحترامکسبدرزنانهفردیتکوینگرایی

ساحتدریساختهردرکهاستعرفیکنشیاحتراماینکهچرامیشودمشاهدهکنشورفتاردر
یحوزهت،جنسییعنیمثلثضلعسهبینهمسوییامکانرو،ایناز.داردبازنماییامکانفردی

داردوجودمتکثرفضاییدرمذهبیامروعمومی

احترام اجتماعی



وندمیکحرکتزنانیافتنمرجعیتسمتبهاجتماعیمنزلتواحتراموقتیحال،عیندر•
خاطربهیشود،مبیشترفردیصرفاًرفتاربانسبتدرزنانکنشگریاجتماعیساختسویههای
ایجادهبتمایلیاعمومیحوزهیدرزنانمرجعیتشدنبرساختهومذهبیامرباسوژهاینهمانی

تخصیصبههیشکلددرجنسیتیامریعنیمثلثرأسهمبازوشدهبیشترکنشتکینگیآن،
چرا.یشودمبیشترتعارضایجادامکانرو،اینازوکشیدهخودسمتبهراقاعدهاجتماعیهویت

حوزهیدرچهمرجعیتخواهکنشگراندیگراحتماالًزنانیافتنمرجعیتتکینگیاوجدرکه
میکنندداپیساختاینبابیشتریتعارض(سنت)مذهبیامرضلعدرچهو(مردانمانند)عمومی



انهزنمذهبیمجالسدرآناحتمالیهمسوییهایوتعارضاتوتکینگیوتکثرایجاداز•
ساختبهسمجالاینتبدیلصورتدرکهصورتبدین.کردصورتبندیراعینیفهمیمیتوان

اینشدنکمترشاهدآیندهدرمیآید،وجودبهبیشتریتعارضاتوتکینگیچوناجتماعی،
ایکارکردهدردیگرسنتیواجتماعیحوزهیچندینکهچرا.بودخواهیمجامعهدرمجالس
سویاز.نمیدهدراناهمسوومتعارضتکینگیهایسربرآوردنامکانخود،اجتماعی-فرهنگی

ساخت،یکعنوانبهاجتماعیحوزهیدرآنسرریزبدونفردیرفتاردرکنشانباشتدیگر،
تداوممکاناخود،نوبهیبهزنانه،مذهبیمجالسدربیشترهمسوییوکمترتعارضامکانیعنی

میکندممتنعدیگریمنظرازرامجالساین


