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 چکیده
این پژوهش در صدد ارائه تعریفی جامع از تعارضات و همسویی هایی است که در پی انگیزه های 
متفاوت حضور زنان در مجالس مذهبی زنانه رخ می دهد. در این راستا تالش شد با بهره گیری از 
رویکرد پدیدارشــناختی، تضادها و همسویی های شکل گرفته در مجالس مذهبی زنانه شهر تهران 
نشــان داده شــود. حجم نمونه در پژوهش حاضر 30 نفر از زنان تهرانی واجد شرایط الزم برای 
مشارکت در پژوهش بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطالعات با 
اســتفاده از مصاحبه نیمه ســاختاریافته و استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش 
تحلیل مضمون انجام شــد. در نهایت بر اســاس یافته های پژوهش دو مقوله ی اصلی هویت یابی 
جنسیتی و مقام یابی و تخصیص هویت اجتماعی استخراج شد. نتایج نشان داد که عنصر هویت یابی 
جنســیتی با تعارض بیشــتر و همســویی کمتر و تخصیص هویت اجتماعی و منزلت اجتماعی با 
همسویی بیشتر و تعارض کمتر از طریق ایجاد نقاط اتفاق در سه ساحت جنسیت، حوزه عمومی 

و امر مذهبی در ساخت مجلس مذهبی زنانه به ایفای نقش می پردازند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
یکی از زمینه های واکاوی جدی تجربه های زنان در ایران، فهم انگیزه ها و تجربه های زنان از 
حضور در مجالس مذهبی زنانه است. در نگاه اول موضوع اصلی به خود زنان برمی گردد. زنان در این 
تجربه سوژگی خود را به نمایش می گذارند. زنان در ساختی از مجالس کاماًل زنانه نشان می دهند 
که خودشان می توانند تعریفی از هویت شان را ارائه دهند که الزاماً با برداشتی مردانه از هویت زنان 
آغشته نشده است. این نوع از سبک زندگی عادت واره هایی را به مثابه امری تاریخی - فرهنگی 
تأسیس کرده است؛ امری که در آن زنان دست به کنش می زنند، مشارکت فعال دارند، به تأویل 
و تفسیر می پردازند و شکلی از حضور زنانه را می سازند که مختص زنان است. این مختص بودن 
هم در صورت و هم در معنا اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، اگر به مجالس مذهبی زنانه به مثابه ی 
یک ساختار نگاه شود، فرم و عینیت بیرونی این ساختار کاماًل زنانه و آنچه معنابخش این کلیت 

است نیز منبعث از کنش های متقابلی است که زنان در مرکز این ساختار انجام می دهند.
زنان در طول نقش آفرینی و تعین بخشی به سوژگی شان، در درجه ی نخست جنسیت خود را 
محور کنش هایشان قرار می دهند. در این تفسیر، هر چیز دیگری ابژ ه ی شناخت جنسیت و ذیل 
گفتار امر زنانه قرار می گیرد. از این رو، پرداختن به خودتعین بخشی زنان و به طور کلی تعین امر 
زنانه در برابر آن چه امر مردانه تلقی می شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، زنان در 
جوامع گوناگون در پی کشف نقش خود به عنوان کنشگری فعال هستند تا از طریق توسل به این 
نقش بتوانند جنسیت خود را بازنمایی کنند. زنان با حضور خود در عرصه عمومی تالش می کنند 
هم حوزه ی عمومی را تصرف کنند و هم آن را درگیر نقش خود کنند. زنان با این حضور، نظام 
نمادین امر مردانه را به چالش می کشند و توافقات گروهی مردانه را فاقد مشروعیت اجتماعی تلقی 
می کنند زیرا برداشت های صورت گرفته در آن را آمیخته با جنسیت خود و تعینات آن نمی بینند. 
این طرز تلقی زنانه در نسبت با امر مردانه موضوعی است که کارل کاسر در کتاب پدرساالری به 
دنبال پدرساالری و در پی جویی مناسبات جنسیتی زنان ترک و زنان منطقه بالکان به آن پرداخته 
و نشان داده جنبش زنان و حضور آنان در سپهر عمومی چندان عمده نیست ولی در عین حال آنها 
.)Kaser,2008:222( فکر نمی کنند که مردان بتوانند نسبت به آنان رهبران سیاسی بهتری باشند
در اینجا، دو ضلع برکشیدن جنسیت زنانه و ساخت سپهر و حوز ه ی عمومی  ای که این جنسیت 
در آن به ایفای نقش خود بپردازد، محل توجه می شود. این دو، در تالقی با ضلع سومی به نام امر 
مذهبی واجد نوعی تکینگی متکثری می شود که می تواند منحصربه فرد و در عین حال متکثر هم 
باشد. در واقع، امر مذهبی، و جلسات مذهبی زنانه به معنای خاص آن محلی از حوزه ی عمومی 
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است که جنسیت زنانه امکان برکشیده شدن در آنجا را می یابد و در عین حال واجد فاصله ای 
منطقی با حوزه ی عمومی نیز هست زیرا زنان سعی می کنند با تمرکز بر جنسیت شان، شأن و 
منزلت دیگری به امر مذهبی بدهند و آن را از دیگر برداشت ها از امر مذهبی )به عنوان مثال قرائتی 
مردانه( جدا کنند. در واقع، در نقش اول و دوم یعنی جنسیت زنانه و حوزه ی عمومی، نقش سومی 
نیز سربرمی آورد که دارای داد و ستد با دو نقش پیشین است. واضح تر این که امر مذهبی و تعینات 
خاص آن دارای نقشی است که زنان به واسطه ی کنشگری در آن و از طریق اصل کنش، حوزه ی 
عمومی خاص خود را می سازند. امر مذهبی زنانه در این پژوهش کنشی است که زنان در مجالس 
مذهبی زنانه به آن می پردازند و این پژوهش در تالش است فهمی از انگیزه های زنان از حضور در 
این فضای متکثر را در همه ی ابعاد متصور آن در چارچوب پژوهش حاضر، به دست دهد. با این 
پرسش که زنان در تالقی جنسیت شان با حوزه ی عمومی و امر مذهبی چه تکینگی ها و تکثر هایی 
را پدید می آورند و این دو ساحت به وجود آمده واجد چه همسویی ها و تعارضات احتمالی هستند؟

در این مجالس، امر مذهبی در پیوند با حوزه ی عمومی نوعی از جنسیت را بازنمایی می کند که 
زنان در آن گفتارهای خود را در آنجا مفصل بندی کرده و معنا می بخشند. این گفتارها می تواند از 
انواع نادیده گرفته شدن، سرخوردگی اجتماعی، زوال نقش و ... ناشی شده باشد. بنابراین، زنان به 
خلق معنایی دست می زنند که امکان ظهور و بروز آن امر مذهبی و مشخصاً مجالس مذهبی زنانه 
است. »گاه حتي در موقعیت هاي جدي و حرفه اي، صرف توجه و مداقه در ظرافت هاي حیات زنانه، 
از دید جامعه مشغولیتي تلقي مي شود که با مردانگي1 منافات دارد. آنچه زنانه فرض مي شود، به طور 
عمدي و منظم، در روایت هاي زندگي شخصي و حرفه اي مردان حذف، طرد یا تحقیر مي شود. 
داللت ضمني همه این پرهیزهاي عمدي و فعاالنه، تنها حقیرشمردن امر زنانه نیست، بلکه تحقیر 
زنان است. یک پیامد گریزناپذیر این وضعیت آن است که زنان براي حضور در موقعیت هاي جدي 
اجتماعي و براي جدي گرفته شدن باید دست به خودسانسوري بزنند، محافظه کاري پیشه کنند 
و همواره بخشي از جهان، وجود و تجربه هاي خود را کتمان یا انکار کنند«)رضوی زاده، 1394(. 
بنابراین، خود حضور زنان فارغ از امر مردانه و تالش برای سوژگی در کنش های اجتماعی از اولین 
تصوراتی است که می تواند توجیه کننده ی انگیزه زنان از حضور در مجالس مذهبی زنانه باشد. این 
نوع از کنش مبتنی بر نوعی ذهنیت گرایی، تولید کننده دیگر رفتارهایی است که در این مجالس 
به وقوع می پیوندند. این تقابل و دیگر تعارضات و همسویی های احتمالی در کنش های زنان در 

1. masculinity
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مجالس مذهبی زنانه در ساخت این مجالس مسئله ای است که پژوهش حاضر به آن پرداخته 
است و بر اساس مباحث تبیین شده به بررسی و تحلیل ارتباط بین جنسیت، امر مذهبی و حوزه ی 
عمومی، پاره های متکثر، متعارض و همسو در کنشگری زنان در مجالس مذهبی زنانه می پردازد و 
آن گاه مبتنی بر این تحلیل، ساخت مجالس مذهبی زنانه )در محدوده ی مورد پژوهش و مفاهیم 

انتخاب شده( تعریف می شود.

2- پیشینه ی پژوهش
برگزاری مراسم روضه خوانی به خصوص عزاداری امام حسین )ع(  از جمله عناصر فرهنگی 
است که نقش به سزایی در فرهنگ عمومی زنان در دوران شکوفایی این مجالس با روی کار آمدن 
صفویه داشته است. بنابراین پژوهش های بسیاری به این موضوع اختصاص پیدا کرده است و 
مجالس مذهبی از دوران صفویه تا کنون رادر قالب  تشکیل مراسم عزاداری حسینی، حسینیه ها، 
تکیه ها و هیئت های عزاداری نهادی اجتماعی و مذهبی برای شرکت کنندگان مورد پژوهش قرار 
داده اند)شهرستانی، 1382: 312(. زنان نیز از گذشته تا به امروز پیشگام عزاداری امام حسین بوده اند. 
مجالس روضه خوانی یکی از مهم ترین مجالس زنانه عزاداری بود که معموالً درخانه های افرادی 
که داوطلب برگزاری این مراسم بودند انجام می شد. شرکت زنان در مجالس روضه خوانی از نظر 
اجتماعی بسیار امری پسندیده بود و وجهه ی اجتماعی زن را ارتقاء می داد. اما یکی از دالیل مهم 
شرکت گسترده ی زنان در مجالس روضه، این بود که در جامعه ی سنتی، مذهبی ایران تنها مکانی 
که زنان حق داشتند بدون اجازه بروند مراسم عزاداری بود. در واقع روضه خوانی و منبر کارکردهای 
زیادی داشت که کارکرد اطالع رسانی و افزایش تعامل افراد با یکدیگر از مهم ترین آن ها بود. به 
خصوص که منبر می توانست انتقال پیام را به صورت عمیق تری برای مخاطبان انجام دهد و تأثیر 

بیشتری در افراد داشته باشد )مستوفی،1398: 27-28(.
در  زنان  تاثیر شرکت  عنوان »رویکرد جامعه شناختی  با  پژوهشی  در  امیرپور  و  سلیمانی 
هیات های مذهبی بر سبک زندگی آنها«، با تأکید بر این موضوع که در جامعه ایران مذهب و 
مناسک مذهبی در زندگی افراد جایگاه ویژه ای دارد، بیان کرده اند که زنان نیز به نوبه ی خود 
مراسم مذهبی جداگانه ای برای خود دارند که هیات های مذهبی زنانه یکی از آن ها است. از 
کارکردهای این هیئت ها می توان به مواردی متفاوتی نظیر تغییر سبک زندگی، بحث و گفت 
وگو دینی و شرعی و تشکیل گروهای دوستی بر مبنای مذهب اشاره کرد. بنابراین این هئیت ها 
عالوه بر کارکردهای مذهبی پیوند عمیقی با زندگی اجتـماعی، فرهنگی، سیاسی و اخالقی زنان 
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دارنـد)سلیمانی و امیرپور،1397(. بهمن زاده در پژوهش دیگری با عنوان »فهم مراسم دینی زنان در 
تهران محله جنت آباد: مجالس مذهبی زنانه« به بررسی روضه های زنان در محله جنت آباد جنوبی 
تهران پرداخته و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مجالس مذهبی ریشه در اعتقادات، باورها، 
آداب و رسوم زنان شرکت کننده دارد؟ در واقع محقق در این تحقیق به دنبال نقش و جایگاه این 

مجالس در زندگی زنان مورد مطالعه بوده است )بهمن زاده ،1393(. 
غیور باغبانی در پژوهشی با نام »بررسی عوامل موثر در ظهور ارزش های فرهنگی جدید در 
مراسم مذهبی زنان در مشهد« به بررسی مردم شناسانه ی تحوالت در ارزش های فرهنگی و کلیت 
مراسم دینی زنان در شهر مشهد پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی است که روضه و 
سایر مراسم دینی بر اثر عوامل اجتماعی )دوست یابی، آشنایی، ازدواج(، عوامل اقتصادی )خرید و 
فروش و قرض گرفتن پول و جمع آوری کمک( و عوامل فرهنگی )به نمایش گذاشتن سبک زندگی( 
تغییر کرده است و دیگر کارکرد دینی ندارد و یا این کارکرد بسیار کم رنگ تر از گذشته شده است و 
یا ممکن است این کارکرد تنها در بین گروه های سالمندتر وجود داشته باشد)غیورباغبانی ، 1393(.

به صورت کلی دو نقد عمده و جدی به پژوهش های صورت گرفته در مورد نسبت زنان با 
امر مذهبی و حوزه ی عمومی وارد است که نقطه ی عزیمت پژوهش حاضر نیز شناخته می شوند. 
نکته اول این که پژوهش های حاضر معموالً در سطح کنش یا در سطح ساختار متوقف شده و 
امکان ایجاد تلفیق بین این دو ساحت را به صورت معنادار و با استفاده از واقعیت های قابل استناد 
فراهم نمی آورند. به عبارت دیگر، این پژوهش ها پدیده ی مجالس مذهبی و هیئت های مذهبی را 
بیش از این که در این روش تلفیقی مورد سنجش قرار دهند، به مثابه ی برساختی اجتماعی و به 
شدت متأثر از این برساخت ها در حوزه های کلی مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال، بر تأثیر 
کارکردهای بیرونی مانند کارکردهای اقتصادی در مجالس مذهبی و یا تأثیر ساخت های کلی نظیر 
مدرنیسم بر این مجالس تأکید داشته و آن ها را مورد تأمل قرار داده اند و از این رو به شدت به 
ساخت اجتماعی واقعیت بدون توجه در معنای خود پدیداری که آن واقعیت اجتماعی را می سازد، 
وابسته شده اند. بر این اساس پژوهش حاضر در تالش است خالء به وجود آمده در پژوهش های 
گفته شده را که عماًل وجود هر نوع ساختی را ممتنع و بی معنا می کند پر کند. نکته دوم این 
که  به علت توجه بیش از حد به ساخت در این پژوهش ها اساساً نقش کنشگر نادیده گرفته شده 
است و به این ترتیب گویی نوعی ساخت های انتزاعی خلق شده اند که نه بر بستر واقعیت بلکه 
بر مبنای نوعی شهود به وجود آمده اند. به عنوان مثال، در برخی پژوهش ها اهداف توانمندسازی 
زنان در برنامه های توسعه ، ارتباط امر مذهبی و حوزه ی عمومی مورد توجه قرار گرفته است که 
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در آن کنشگران امکان خلق معنای خود ) توسعه ای که زنان به آن باور داشته باشند و...( را از 
دست داده اند. البته این موضوع به معنای الزام به ارائه چارچوبی صرفاً پدیدارشناسانه یا شبیه آن 
در هر پژوهشی نیست بلکه گوشزد کردن شرط امکان تولید ساخت از درون ساحت تکوینی هر 
نوع واقعیت اجتماعی ای است که باید مورد توجه پژوهشگران قرارگیرد. بدون توجه به این ابعاد 
روش شناسانه، ارائه نتایج ملموس و عینی تقریباً غیرممکن جلوه می کند زیرا که در این صورت 
ساخت هایی نامعتبر به وجود آمده اند که از تکافوی الرم برای عینیت بخشی خود برخوردار نیستند.

3- چارچوب مفهومی
پیرو سنت پژوهش های کیفی، محقق در این پژوهش قصد نظریه آزمایی و یا فرضیه آزمایی ندارد، 
با این حال این امر به معنای خالی بودن ذهن از مبانی و ادبیات نظری پژوهش نیست)عبدالرحمانی 
و سهرابی،63:1399 به نقل از میر حسینی و همکاران1399( و در راستای حساسیت نظری پژوهش 

محققین مرورری بر نظریات مرتبط با موضوع پژوهش داشته اند.
نماد و معناسازی نمادین تنها راه برقراری رابطه بین تجربه ی فردی و ساخت جامعه نیست، هر 
چند که می توان همیشه یکی از نقش های بنیادی را به نمادسازی داد. در محیط و فضای ارتباطی 
وقتی نماد و معنا هم داستان با هم پیش بروند، شکل های اجتماعی کنش سر برمی آورند. یکی از این 
شکل های اجتماعی کنش، نمایش است. نمایش خود یا به تئاتر درآوردن و به صحنه آوردن خود 
منجر به عمل بازنمایی می شود. آرای مید نشان می دهد بنیاد نظری کنش متقابل نمادین برآیند 
نظریه های پیشین و قابل انطباق برای تحلیل وضعیت اجتماعی از نظر تحلیل رفتار فردی است. 
در واقع مید با تأکید بر آراء جامعه شناسان قرن نوزدهم به ویژه مکاتب رفتارگرایی و عمل گرایی 
بنای مفروض ساخت اجتماعی را در تقابل دو سویه ی کنش ها برشمرد. هر چند مید از این دو 
مکتب برای گسترش نظریه ی خود بهره گرفت، اما در مقابل شیوه های نگرش این دو مکتب بر 
بنیان های نظری خود تأکید و تالش کرد تا بین دیدگاه کنش متقابل با دو دیدگاه دیگر تفاوت 
قائل شود. او برای پرهیز از شیوه های تقلیل گرای دو مکتب یاد شده از عناصری مختص انسان 
به عنوان فراگرد اجتماعی یاد کرد. از نظر مید ذهن، عینی و ذهنی است و خود/ فرد دارای دو 
ساحت مجزاست. موضوع ذهنی، واقعیت فکری است. از نظر او ذهن، زبان، خرد، جامعه، استعداد 
و تفکر بایسته های کنش متقابل هستند. مید با تأکید بر ذهن نمادساز انسان، کنش های رفتاری 
جوامع انسانی را بر پایه نمادهای معنی دار مشترک می داند)رنجبر و همکاران، 1395: 66(. گافمن 
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کنش متقابل و تعامالت اجتماعی را با استفاده از استعاره نمایش و مفهوم خود ترسیم کرده 
است. او در کتاب »نمود خود در زندگی روزمره1« به ارائه تحلیلی جامع از نظریه نمایش خود 
پرداخته است و هدفش ارائه دیدگاهی جامع از چشم اندازی جامعه شناسانه است که در آن زندگی 
اجتماعی بتواند مورد مطالعه قرار بگیرد. این چشم انداز بر مبنای نوعی اجرای تئاتری است؛ یعنی 
اصولی که از اجراهای نمایشی2 مشتق شده اند)Goffman, 1956(. همچنان که در نمایش و در 
تئاتر مفهوم نقش و نقش گیری اهمیت دارد، افراد و سوژه های انسانی نیز در محیط اجتماعی و در 
تعامالت اجتماعی در موقعیت های مختلف اجتماعی شان، دارای نقش هستند. آنها با این نقش ها 
به نوعی بازنمایی خود دست می زنند. در اندیشه ی گافمن، زندگی یا واقعیت اجتماعی، چیزی 
جز همان کنش متقابل اجتماعی روزانه ی آدمی، یا کنش متقابل چهره به چهره نیست. وی بر 
اساس استعارات نمایشی معتقد است که میان اجراهای تئاتری و انواع کنش هایی که همه ی ما 
در اعمال روزمره و کنش های متقابل مان انجام می دهیم، وجوه مشترک بسیاری وجود دارد. به 
عالوه، کنش متقابل که بسیار شکننده است با اجراهای اجتماعی حفظ می شود)یعقوبی چوبری، 
1396: 157-156(. گافمن عرصه  ی نمایش جنسیتی و بازنمایی های مربوط به آن را در حوزه ی 

تبلیغات بررسی کرده است و سعی کرده از طریق بررسی طیفی از محصوالت، تبلیغات جنستی را 
به صورت نمونه وار شناسایی کند. گافمن در کتاب»تبلیغات جنسیتی3«  به آشکارشدگی هویت 
جنسیتی در تبلیغات اشاره می کند و در خالل آن به چند موضوع اشاره می کند. از منظر او 
ژست های منطبق بر کنش های رفتاری که بر امر زنانه و مردانه داللت دارند، جذاب و اسلوب مند 
هستند. از این زمان، پژوهش در مورد  جنسیت بازنمایی شده به دو شاخه توسعه یافت که به 
شکل فزاینده ای در دو مسیر جداگانه قرار می گیرند. از یک سو تحلیل محتوای کمی، ژست های 
جنسیتی شده ی کلیشه ای را در روش های پیچیده و رو به رشدی اندازه گیری و تشریح می کند و 
از سوی دیگر، مطالعات جنسیتی تفسیری- انتقادی4، با تحلیل چندگانه متغیر به ویژه در رابطه با 
کارکردهای جنسیت به بحث می پردازد. بازنمایی های جنسیتی علی رغم تغییرات بزرگ و ناپایدار 
زمان و مکان، همچنان مانند نیروی قدرتمندی تفاوت این دو حوزه جنسیتی را نشان می دهند. 

1. The Presentation of Self in Everyday Life
2. dramaturgical
3. Gender Advertisements
4. Critical - interpretive
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لذا در حالی که تحلیل محتوای کمی بر روی نشان دادن جنسیت و محبوس کردن آن در اعداد 
متمرکز هست، مطالعات تفسیری نشان می دهد چگونه جنسیت با ویژگی هایی مانند نژاد، طبقه 

.)Kuipers, 2017:633(یا جهت گیری جنسی با پویایی های درونی اش، تالقی دارد
منزلت و کسب پرستیژ و مقام از جمله انگاره هایی هستند که در رابطه با هر کنش سوژه ها 
»منزلت  منزلتی1«)شالچی، 1392(،  »عطش  با  است  ممکن  ما  باره  این  در  دارند.  عینی  تبلور 
اجتماعی2«)فیروزجائیان و گرامی، 1393( و یا »مقام یابی«)گیدنز، 1397: 110( مواجه باشیم. گیدنز 
در آرا خود با استفاده از مفاهیمی مانند فضا - زمان، مقام یابی را در ساحت ساخت جامعه بررسی 
و تجزیه و تحلیل کرده است. در واقع، گیدنز سعی می کند همان انگاره های نمایشی، تفاخرآمیز و 
منزلتی که در آرا گافمن، وبلن و وبر وجود دارد را در مقام یا موقعیت مندی کنش گر یا کنش گرانی 
جستجو کند که در سراسر زمان - فضا، نظام های اجتماعی را می سازند یا ساخت می دهند. گیدنز 
قاعده مند، سازمان  اجتماعی  رویه های  عنوان  به  اجتماعی که  نظام های  است که  تأکید کرده 
می یابند، در مالقات های پراکنده در سراسر زمان - زمان تداوم می یابند. ولی کنش گرانی که 
رفتارشان چنین رویه هایی را می سازد مقام می یابند. از نظر گیدنز همه ی کنشگران منزلت یافته 
یا موقعیت مند در زمان - فضا در امتداد آنچه هگرستراند مسیرهای زمان - فضا می نامد، زندگی 
می کنند و آنها چنانکه اصطالح عملی مقام اجتماعی نشان می دهد از جنبه ی رابطه، مقام می یابند. 
نظام های اجتماعی فقط در استمرار رویه های اجتماعی و از طریق آنها، محو شده در زمان وجود 
دارند. مقام و منزلت اجتماعی از منظر گیدنز مستلزم داشتن هویت معینی در شبکه ی روابط 
اجتماعی است)گیدنز، 1397: 110(. هر دو عنصر نمایش و هم حضوری زنان و تالش برای کسب 
مقام و منزلت، متقوم هسته ی اصلی و پیوند دهنده ی سه نقطه ی امر مذهبی، جنسیت و حوزه ی 
عمومی در ساخت پژوهش هستند. درواقع، این دو مفهوم گافمن وگیدنز مسئله ی پژوهش مبتنی 

بر سه ضلع پیش گفته را تبیین می کنند.

1. Thirst for status
2. Social prestige
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10 
 

زمان،  -ده از مفاهیمی مانند فضا با استفادر آرا خود گیدنز  ( مواجه باشیم.110: 1397گیدنز، «)یابیمقام»یا 

 کند همانساخت جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. در واقع، گیدنز سعی مییابی را در ساحت مقام

 مندیگافمن، وبلن و وبر وجود دارد را در مقام یا موقعیت آرا های نمایشی، تفاخرآمیز و منزلتی که درانگاره

هند. دسازند یا ساخت میهای اجتماعی را میفضا، نظام -کند که در سراسر زمان گرانی جستجو گر یا کنشکنش

یابند، در مند، سازمان میهای اجتماعی قاعدههای اجتماعی که به عنوان رویهگیدنز تأکید کرده است که نظام

هایی را چنین رویه گرانی که رفتارشانیابند. ولی کنشزمان تداوم می -های پراکنده در سراسر زمان مالقات

ه فضا در امتداد آنچ -مند در زمان یافته یا موقعیتکنشگران منزلت ییابند. از نظر گیدنز همهسازد مقام میمی

کنند و آنها چنانکه اصطالح عملی مقام اجتماعی نشان نامد، زندگی میفضا می -هگرستراند مسیرهای زمان 

های اجتماعی و از طریق آنها، های اجتماعی فقط در استمرار رویهد. نظامیابنرابطه، مقام می یدهد از جنبهمی

 یمستلزم داشتن هویت معینی در شبکهمحو شده در زمان وجود دارند. مقام و منزلت اجتماعی از منظر گیدنز 

 وحضوری زنان و تالش برای کسب مقام هر دو عنصر نمایش و هم (.110: 1397روابط اجتماعی است)گیدنز، 

در ساخت عمومی  یی امر مذهبی، جنسیت و حوزهی سه نقطهی اصلی و پیوند دهندهمنزلت، متقوم هسته

 تبیینا گفته رپژوهش مبتنی بر سه ضلع پیش یاین دو مفهوم گافمن وگیدنز مسئله پژوهش هستند. درواقع،

 کنند.می

 

 

 

 

جنسیت

حوزه 
عمومی

تکینگی های
متکثر 

همسویی ها و )
(تعارضات

امر 
مذهبی

شکل شماره 1. طرح شماتیک چارچوب مفهومی پژوهش

4- روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش کیفی پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. پدیدار شناسی عبارت 
است از مطالعه ی پدیده ها از هر نوع و توصیف آنها با درنظر گرفتن چگونگی بروز تجلي آنها قبل از 
اینکه هرگونه ارزش گذاري، تأویل و یا قضاوت ارزشي شده باشد. به عبارت دیگر، اگر پدیدارشناسی 
را معناشناسی بدانیم، معناهایی که در زندگی افراد پدیدار می شوند، یک نظام معنایی را تشکیل 
می دهند. این نظام معنایی با اضافه کردن وجود به زمان و مکان حاصل می شود؛ یعني یک شناخت 
مضاف به زمان و مکان که آن را »تجربه زندگي« مي نامند)میرحسینی و همکاران،15:1398  به نقل 

از امامی سیگارودی و همکاران، 1391 :57(.

در متن گزاره های پژوهش حاضر، افرادی با جنسیت زنانه قرار دارند که به دنبال کشف معنا 
و هویت در تجربه هایی دینی خود هستند که این تجربه های دینی می توانند منحصر و خاص نیز 
باشند. همچنین، عالوه بر وجوه فردی تجربه و لزوم توجه پدیدارشناسانه به آن، ما با برساخت هایی 
مواجه هستیم که این تجربه های پدیدارشناسانه را شکل می بخشند. یعنی ساختی کلی از مجالس 
مذهبی منحصراً زنانه وجود دارند که در آن شکل های دیگری از کنش مانند کسب منزلت و 
نمایش هویت جنسیتی رخ می دهند. در واقع ما با معناهایی سروکار داریم که در حوزه ی عمومی 
به واسطه ی هم حضوری زنان و برساخت هویت جنسیتی شان و همچنین کسب منزلت و مقام، 
ساخته می شوند. معانی و درون مایه های مفهومی که زنان از این طریق می سازند، موجب پدیداری 
ساخت مجالس مذهبی زنانه می شود. از این رو،روش کیفی مبتنی بر ایده ی پدیدارشناسی بهترین 
چارچوب مفهومی است که می تواند بر میدان کنش های مدنظر پرتو افکند. پژوهش گران کیفی 
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مایل اند بدانند که افراد چگونه تجربه های خود را تفسیر می کنند، جهان خود را چگونه می سازند 
و به تجربه های خود چه معنایی می دهند. تحقیق کیفی درصدد شناسایی آن است که چگونه 
انسان ها خودشان و بسترشان را تنظیم می کنند و از چه طریق این بسترهای اجتماعی پیرامون 
خودشان را از طریق نمادها، مراسم، ساختارهای اجتماعی، نقش های اجتماعی و غیره معنادار 

می کنند )کرمی قهی و پاپی نژاد، 9:1391(.
در این پژوهش با تاکید بر تکنیک  تحلیل مضمونی برای کشف معانی پدیدارشده به صورت 
مشخص، ما به دنبال رسیدن به فهم مشترک شرکت کنندگان در مجالس مذهبی زنانه از نظر 
زمینه های حضور و تاثیرات این مجالس بر آنان، بررسی تعارضات و همسویی های غالب و در نهایت 
ارائه تعریفی مبتنی بر این میدان کنش متقابل هستیم. بر همین اساس تالش شد در این پژوهش 
با تأکید بر رویکرد اکتشافی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای گردآوری اطالعات استفاده 
شود. همچنین با توجه به انتخاب روش کیفی از نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند استفاده شد. 
نمونه گیری غیراحتمالی مناسب ترین راهبرد نمونه گیری در پژوهش های کیفی است و رایج ترین 
صورت آن، نیز نمونه گیری هدفمند نامیده می شود. بعضی از پژوهش گران کیفی، نظیر لوکومنت 
و شنسول، از لفظ انتخاب مالک محور استفاده می کنند. در انتخاب مالک محور ابتدا محققین 
تصمیم می گیرید کدام ویژ گی های نمونه برای مطالعه اهمیت دارد و سپس افراد یا مکان هایی را 
پیدا می کنند که مقتضیات آن مالک ها را برآورده کنند)میریام و تیسِدل، 1398: 111-110(. در اینجا، 
مالک هایی نظیر زن بودن، داشتن حداقل 18 سال سن و حضور فعاالنه در مجالس به گونه ای 
که افراد بتواند در مورد کلیت مجالس به فهم نسبی رسیده   به پرسش های پژوهش پاسخ های 
معنادار بدهند، مورد توجه قرار گرفت. در جدول شماره 1، اطالعات جمعیتی مشارکت کنندگان 

در این پژوهش آورده شده است.
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جدول شماره 1. ویژگی های جمعیتی نمونه های تحقیق

شغلتحصیالتتأهل/تجردسننامشماره

دانشجودانشجوی لیسانسمجرد22فاطمه زهرا1

خانه دارلیسانسمتأهل24مینا2

خانه داردیپلممتأهل29مهدیه3

شاغللیسانسمتأهل27زهراسادات4

شاغلدیپلممتأهل56اعظم5

شاغلدیپلممجرد37فاطمه6

شاغلخانه دارمتأهل42سمیه7

بیکارلیسانسمجرد23لیال8

دانشجودانشجوی دکتریمجرد31ابتسام9

شاغلفوق لیسانسمتأهل29حسنی10

خانه دارلیسانسمتأهل31راحله11

خانه دارزیردیپلممتأهل47پوران12

شاغلسواد حوزویمتأهل56زینب13

دانشجودانشجوی لیسانسمجرد21مرضیه14

شاغلدیپلممتأهل36ریحانه15

خانه دارزیردیپلممتأهل51مهین16

بیکاردانشجوی فوق لیسانسمجرد32حسنی17

خانه دارسواد قرآنیمتأهل49شریفه18
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شغلتحصیالتتأهل/تجردسننامشماره

شاغلفوق لیسانسمتأهل36مریم19

خانه دارزیردیپلممتأهل51ساجده20

بیکارلیسانسمجرد27محدثه21

بیکارلیسانسمجرد22طهورا22

خانه دارسواد حوزویمتأهل38فائقه23

شاغلفوق لیسانسمتأهل28نفیسه24

دانشجودانشجوی دکتریمتأهل33ملیحه25

خانه دارسواد حوزویمتأهل45آیه26

خانه دارزیردیپلممتأهل57اکرم27

شاغلدیپلممتأهل43پریسا28

خانه دارسواد قرآنیمتأهل52سهیال29

دانشجودانشجوی لیسانسمجرد23ثنا30

5- یافته ها ی پژوهش
بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمونی و یافته های به دست آمده 
از مصاحبه های صورت پذیرفته با مشارکت کنندگان پژوهش، ابتدا 56 کد اولیه استخراج شد. این 
کدهای اولیه به مثابه  ی کدگذاری باز در پژوهش مورد توجه محقق قرار گرفتند. برای ساخت 
مقوالت و تم های اصلی به منظور کشف معنای نهفته در تجربه ی زیسته ی زنان مشارکت کننده 
در مجالس مذهبی، این کدها با یکدیگر ادغام شده و کدهای مشترک تولید شدند. در جدول 

شماره 2 تلفیق کدهای مشترک و انتزاع تم های اصلی آمده است.
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جدول شماره 2. کدهای اولیه، تم های فرعی و اصلی

مقوله ی اصلیمقو له های فرعیکدهای اولیه

عالقه به حضور در جمع زنانه و دیدن سخنرانی زنان

حضور زنان

هویت یابی جنسیتی

تعهد کاری زنانه

توأم بودن برکت و دورهمی

اهمیت حضور زنان

نشان دادن توانایی زنان در برپایی مجلس وعظ

امر زنانه

شناخت از توانا هایی

اهمیت قوی بودن زنان

جذابیت زنانه بودن مجلس

احساس رضایت از زنانه بودن مجلس

برجسته شدن هویت زنانه

هسته های زنانه برجسته بودن نقش فرهنگی و اجتماعی زنان

دور بودن از مسائل مردانه در جمعی کاماًل زنانه

افزایش منزلت اجتماعی

احترام و مرتبه اجتماعی
مقام یابی و

تخصیص هویت 
اجتماعی

ایجاد حس رضایت

حس خوب احترام به انسان ها در این مجالس

ایجاد شخصیت برای صاحبان مجالس
تخصیص هویت

خلق موقعیت های اجتماعی تأثیرگذار

اساساً  و  انسجام  عامل  که  هستند  مذهبی  موضوعات  زنانه  مذهبی  مجالس  مرکزی  رکن 
شکل گیری این مجالس هستند. این ایده ها به عنوان مدرکات آگاهی فردی )زنان شرکت کننده 
درمجالس( وظیفه ی تولید معنا را بر عهده دارند. بر مبنای ساخت پدیدارشناسانه ی موجود در 
این پژوهش افراد این آگاهی و معنا را قصد می کنند و قصدیت عامل اصلی تهییج سوژه ها به 
سمت تولید معناهای مختار است. به مرور زمان و با ظهور سویه های مدرنیستی مصرف و تلفیق 
کارکردی آنها با ابژه های مذهبی، هر دو به تکوین یک ساخت دست می زنند. ساخت مذکور ترکیبی 
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از ابژه های مذهبی و ابژه های زنانه ای است که محصول انگیزه های حضور زنان در این مجالس به 
واسطه ی کسب هویت یابی جنسیتی و منزلت و مقام است. در واقع، علل و انگیزه های حضور زنان 
در سه ساحت جنسیت، امر مذهبی و حوزه ی عمومی متأثر از منزلت و هویت منجر به تأسیس 
ساخت کلی مجلس مذهبی زنانه می شوند. آنچه در سطحی باالتر این کلیت ها را دربر می گیرد، 
تعارضات و همسویی هایی است در علل و انگیزه ها نهفته است و در کسب منزلت و هویت نقش 

اصلی را بازی می کند.

5-1- هویت یابی جنسیتی
مقوله ی هویت یابی جنسیتی مقوله های فرعی حضورزنان، امر زنانه و هسته های زنانه را در 
بر می گیرد. در دسته بندی های صورت گرفته هویت یابی جنسیتی به ترتیب از کردارهای معمول 
زنانه بدون حضور مردان آغاز می شود و در ادامه حدی از زنانگی را به مثابه ی کنش در خود جای 
می دهد و در نهایت امر زنانه در قالب هسته های اجتماعی و یا فرهنگی زنانه برساخته می شود 
که در آن کردار و کنش نقش پررنگی دارند. به زبان دیگر حرکت از ساحت اول )یعنی مضمون 
حضور زنان( تا ساحت سوم )یعنی هسته های زنانه(، حرکتی نرم از نفی به ایجاب  یعنی از حضور 
زنانه به مثابه ی هویتی زنانه در نفی حضور دیگری )یعنی مردان( تا برجسته شدن هویت زنان به 

عنوان کنش ایجابی است.
در این ساحت از مضموِن هویت یابی جنسیتی، حضور زنان به عنوان گزاره ای غیرایجابی و 
بدون کردارها و کنش های مشخص تحلیل و تفسیر شده است. زنان در کنشگری خود در این 
ساحت از حضور، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی رفتارشان و بدون توجه به نقشی که 
این حضور می تواند برای آنها معنادار باشد، مشخصاً حضور خود را اعالم می کنند. به نظر می رسد 
اولین سطح و الیه از نقش گیری زنان و هویت یابی جنسیتی آنان در حوزه ی مذهب، حضور آنان 
در برساخت امر مذهبی است. انجام کارهای مذهبی بدون حضور مردان و یا بدون حضور جلوه ی 
بیرونی آنها، می تواند اولین تالش زنان برای ایفای نقش جنسیتی در ساخت امر مذهبی تلقی 
شود. زنان این نوع از کنش را که به حضور و دست اندرکار بودن  آنها می انجامد و رفته رفته و 
به تدریج به تشکیل هسته های زنانه منجر می شود، بر مبنای تداخل هویت جنسیتی و حوزه ی 
عمومی شان که با حوزه ی عمومی مردانه متفاوت است، شکل می دهند. در این حوزه ی عمومی 
زنان می توانند کنشگری کنند و حضورشان را با کرداری عینی مانند سخنرانی هویت بخشند، 
کنشی که در حوزه ی عمومی به معنای عام آن )در جامعه به شکل کلی و تام آن( امکانپذیر 
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نیست و معموالً هزینه های زیادی بر آن تحمیل می شود. در مورد این مضمون ریحانه 36 ساله، 
دیپلمه، شاغل و متأهل می گوید:

»تو جامعه ما زنان نشون دادن توی انجام دادن کار مذهبی دست کمی از مردان ندارن 
و من وقتی تو این مجالس مذهبی که فقط زنان دست اندرکار هستن شرکت می کنم و 

می بینم مثاًل سخنرانی می کنن عالقم بیشتر و بیشتر می  شه«.

در ساخت اجتماعی حضور زنان در مجالس مذهبی زنانه، امر مردانه نمی تواند وارد میدان 
کنش شود. امر مردانه در تصاحب میدان امر مذهبی در کلیت اجتماعی اش زنان را کنار زده و تا 
حدودی همه ی عناصر میدان را به صورت سنتی درون خود رسوب داده است. بنابراین طبیعی 
است که زنان بخواهند در مجالسی زنانه امر مردانه را طرد و وضعیتی زنانه را درون آن مستقر 
کنند. فاطمه در نقل قول زیر به همین موضوع اشاره کرده و بیان می کند که زنان می توانند میدان 
کنش مذهبی را از آن خود کنند و در این راه نیازی به حضور مردان احساس نمی کنند. به عبارت 
دیگر، در اینجا حضور زنان مشتمل بر حضور صرفاً زنانه است و این اولین گام برای ایفای نقشی 
است که به هویت یابی جنسیتی آنان منجر می شود؛ نقشی که با حضور صرفاً زنانه در سیمای 
سلبی شروع شده و به تشکیل هسته های اجتماعی زنانه در منطقی ایجابی می انجامد. فاطمه 37 

ساله، دیپلمه، شاغل و مجرد می گوید:
»به اعتقاد من زنان می تونن با همدیگه از عهده امورات خودشون بربیان. مجلس مذهبی 

زنانه یکی از نشانه های این حرف منه. ما زنان از هر نظر خیلی بهتریم«.

بودن  زنانه  اینجا  است. در  قابل مطرح شدن  نیز  این مضمون گزاره های دیگری  در مورد 
مجلس به مثابه ی »حضور« زنان برجسته می شود که در آن هم دورهمی زنانه مشخص است و 
هم زمینه های مذهبی قابل مشاهده است. دورهمی زنانه و سرعت رسیدن به آن به احتمال زیاد 
دارای منطقی قوی در دوری از چیزی است که می تواند مردانه تلقی شود. در همین رابطه، ساجده 

51 و دیپلمه ساله می گوید:
»دورهمی زنانه به خصوص که برکت و سفره هم توش باشه، خیلی خیلی برای من دلنشین 
هست. واقعاً به جمع زنانه و مجالس مذهبی عالقه دارم و هر وقت این مجالس برگزار بشه 

به سرعت خودم رو می رسونم«.
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در این نقل قول امر زنانه با خصوصیت دلنشینی از امر مردانه مجزا می شود و به سرعت 
میدان کنش مذهبی را در تملک خود می بیند. زنان وقتی حضور خود را در میدانی زنانه احساس 
می کنند، حوزه ی عمومی  ای را به مثابه ی سازه ای اجتماعی برای خود ترسیم می کنند که می تواند 
دلنشین تر از کنش های مذهبی ای باشد که امر مردانه در آن دخیل است یا اساساً میدان را صرفاً 
برای بازیگری مردان مهیا می بیند. در اینجا، اتفاق دیگری نیز رخ می دهد و آن عدم وجود مانعی 
ذاتی برای ایفای نقش زنان در میدان مذهب است. البته این موانع در مراسم های مذهبی عام و 
در مناسبت های دینی در سطح جامعه مشاهده می شود و امر زنانه بیشتر نظاره گر تعینات مذهبی 
جامعوی تا کنشگر است؛ ولی در مجالس مذهبی زنانه شکل دیگری از حضور زنانه به منصه ظهور 

می رسد که صرفاً زنانه است و مردان امکان تسخیر فضا - زمان مربوطه را ندارند.
در مضمون امر زنانه درجه ی کنشگری زنان در برساختن مفهوم اصلی یعنی مضمون هویت یابی 
جنسیتی به نسبت مضمون حضور زنان بیشتر و به نسبت هسته های زنانه کمتر است. در تفسیر 
مصاحبه ها و ایجاد مضمون امر زنانه به عنوان معیاری برای سطحی از کنشگری زنان در تشکیل 
هویت یابی جنسیتی، ما با چند سطح از کنش و کردار نظیر استقالل زنان، قوی بودن زنان، مدیریت 
کردن زنان، مسئولیت پذیری و ... مواجه هستیم که با یکدیگر ارتباط معناداری دارند به گونه ای 
که می توان بین آنها نوعی همپوشانی مفهومی را مشاهده کرد. این موارد گزاره هایی هستند که در 
الیه های مختلف کنش و کردار به ساخت امر زنانه کمک می کنند. طهورا 22 ساله دارای مدرک 

لیسانس، مجرد و بیکار می گوید:
»توی دانشگاه با بچه ها و خانم های هم دانشگاهی کارهای سیاسی و اجتماعی می کردیم. 
کانون خیریه داشتیم و همه همه خانم بودیم. فکر کنم هر وقت خانم ها مسئول چیزی 

میشن مسئوالنه تر پیگیری می کنن و کارها بهتر پیش میره«.

همانطور که اشاره شد، در این مقوله از ساحت معنایی حضور زنان فراتر می رویم. در واقع، 
همچنان که داده های این مصاحبه نشان داده است فعالیت و کنش صورت گرفته توسط زنان 
به مثابه  ی امری ایجابی و مثبت به سوی ساخت فضا - زمانی حرکت می کند که سوژگی زنان نیز 
در آن پدیدار می شود. به عبارت دیگر، طهورا اشاره دارد که فعالیت و کنش سیاسی زنان به علت 
رفتار مسئوالنه ی آنها باعث می شود کارها سریع تر پیش روند و از این رو، حوزه ی عمومی ای در اینجا 
ساخته می شود که زنان ابژه های خود را »می سازند« و صرفاً رفتار منفعالنه از خود نشان نمی دهند.
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اجتماعی و فرهنگی است که در آن  به مثابه ی هسته هایی  اجتماعی  مضمون هسته های 
زنان کنش های فعاالنه را در تبیین نقش خود به عنوان سوژه های آگاه انجام می دهند و باالترین 
درجه ی کنش و کردار اجتماعی در آن ها قابل ردیابی است. در ایجاد این مضمون دو مفهوم نقش 
مهمی دارد. یکی مفهوم متفاوت بودن ) تفاوت با گذشتگان، پدر و مادر، سنت و ...( است که  این 
تفاوت احتماالً محرک اصلی در فکر کردن به ساخت هسته های اجتماعی زنانه است. در این باره، 

فاطمه زهرا 22 ساله، دانشجو و بیکار می گوید:
»مسائل مذهبی برای من و خانواده ام همیشه اولویت داشته. البته دیدگاه من یکم متفاوت 
هست. من دوست دارم زنان همه کارهاشون رو خودشون انجام بدهند حتی توی مسائل 
مذهبی. مامان من بدون بابام همیشه میگه کارها جلو نمیره و روضه نمی گیره. اما من 

میگم روضه های زنانه خیلی بهترن«.

تالش برای انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان زمینه ای برای نشان دادن توانایی های 
زنان مفهوم دیگری است که بیانگر نوع دیگری از تقال برای کنشگری است. یعنی تنها نمی توان 
به توانایی زنان در زبان بسنده کرد بلکه باید این توانایی را عماًل نشان داد و آن را به منصه ظهور 

رساند. سمیه متأهل، 42 ساله، خانه دار و کارمند می گوید:
»من از وقتی سنم پایین تر بود با مادرم تو روضه شرکت می کردم. راستش ازدواج منم تو 
همین مجالس شکل گرفت. یعنی این مجالس فقط به امور مذهبی نمی پردازه و کارهای 
اجتماعی و فرهنگی دیگری هم توش انجام میشه. اعتقاد دارم زن ها وقتی خودشون با 
همدیگه کار اجتماعی می کنن می تونن بیشتر مفید باشن و اصاًل بیشتر توانایی هاشون را 

بشناسند«.

5-2- مقام یابی و تخصیص هویت اجتماعی
احترام و مرتبه ی اجتماعی و تخصیص هویت دو مقوله فرعی است که مبین این مقوله ی اصلی 
است. در میدان اجتماعی دین، زنان می توانند کنشگرانی باشند که عادت واره های خود را نه صرفاً 
به شکلی سنتی تحمیل شده؛ بلکه در کنشی متقابل انتخاب کنند. زنان در مجالس مذهبی زنانه 
وقتی مقام و منزلت را درک می کنند و از ابژه های مربوط به امر زنانه عبور می کنند، گام در ساخت 
هویتی زنانه می گذارند که برای آنها ثبات را به ارمغان می آورد. به عبارتی کردار زنان در مجالس 
مذهبی زنانه در طول زمان عادت واره های آنها را تشکیل و به آنها نقش می دهد. این نقش با خود 
ثبات را به دنبال دارد و این ثبات به اصالت مندِی هویتی منجر می شود. به این معنی که شرکت 
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در این مجالس صرفاً بازدید یا نمایش سبک زندگی خاص، امری دوستانه و یا مصرف گرایانه نیست 
بلکه همه ی این گزاره ها جمع می شوند تا از درون صورت های معنادار ابژه های مادی، حفظ منزلت 

و کسب هویت شخصی را برکشند.
احساس احترام و مرتبه ی اجتماعی از چند جنبه مورد توجه مصاحبه شوندگان بود. اولین 
انگاره، حس احترامی بود که افراد حین و بعد از شرکت در این مجالس از برخورد افراد مختلف 
می گرفتند. این حس احترام برای افراد انگیزه ای ایجاد می کرد تا متعاقب آن احساس کنند مرتبه 

و منزلت آنها افزایش یافته است. زهرا سادات 27 ساله، لیسانس و شاغل می گوید:
»وقتی پای سفره احسان میشینی یا تو روضه شرکت می کنی، احساس می کنی رضایت 
بیشتری از خودت داری چون حس خوبی از احترام وجود داره. من هدفم تو زندگی رضایت 

خداست و تا این حس درونی نشه آدم نمی تونه خیالش راحت بشه«.

در این نقل قول، سوژه به دنبال رهایی خود و  قصد یکی شدن با ابژه های مذهبی را دارد و در 
این حالت است که حوزه ی عمومی او برساخته می شود. در واقع، هویت جنسیتی این مشارکت کننده 
با کنش مصرف و تصورات ایجاد شده از آن در ساخت طبقاتی ذهنی، فضای نمایش و برآورده 
کردن ساخت های جنسیتی درون نمایش مذکور یا با ابژه سازی هایی متضاد و یا متعارض با ابژه ها 
و تعینات مذهبی ساخته نمی شود؛ بلکه با اینهمان کردن خود و سوژگی اش در تعینات مذهبی 
ساخته می شود. به عبارت دیگر، میدان کنش بین سه حوزه ای که در چارچوب مفهومی از طریق 

یک مثلث توضیح داده شد، در حد اعلی همبسته بودن قرار می گیرند.
همچنین در ساخت مجالس مذهبی زنانه ظهور سرمایه اجتماعی در قالب تخصیص هویت 
اجتماعی در گفتارهای مصاحبه شوندگان اهمیت داشته است. بدین معنا که افراد شخصیت فردی 
خود را با عنصر مذهب می سازند و در دیالکتیک با اجتماع مذهبی هویتی اجتماعی می یابند. این 
فرد، هویت شخصی را از درک خودش از خویش و هویت اجتماعی را در تعامل و عمل متقابل با 

دیگران می سازد. سهیال، 52 ساله دارای سواد قرآنی، خانه دار و متأهل می گوید:
» شخصیتی که صاحب این مجالس کسب می کنه از برکات سفره ای هست که تو این 
مجالس پهن می شه. من از قدیم دیدم این افراد به عنوان شخصیت هایی مهم مورد رجوع 

دیگر خانواده ها و زنان و دختران قرار می گیرن«.

نکته ی مهم در اینجا، تالقی ایجابی و هم افزایی است که ابژه های هویتی و جنسیتی زنان در 
برساختن مرجعیت اجتماعی با تعینات مذهبی دارند. در این نقطه، سوژه ها درون متن مذهب 
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می مانند و از منطق این مجالس عدول نمی کنند )مانند کنشی که در مصرف بعضاً در این مجالس 
مشاهده می شود(. در این صورت هویت جنسیتی در نتیجه کنشگری سوژه ها برجسته  و مرجعیت 
اجتماعی به واسطه ی امر مذهبی هویدا می شود و حوزه ی عمومی ای شکل می گیرد که درون خود 
وفاقی اجتماعی - دینی را پدیدار می کند. البته این وفاق کاماًل زنانه است و ساحتی از معنای زنانه 
را بازتولید می کند که می تواند مرجعیت سنتی مردان را در امر مذهبی دچار ابهام کند. این زنان 
می توانند از طریق مرجعیت کسب شده، نهادسازی کنند و از طریق بسط حوزه ی عمومی شان 
دایره ی وسیعی از کارکردهای اجتماعی - مذهبی را به منصه ظهور برسانند. مثال مهم برای این 
کارکردها، انجام کار خیر، پیشقدم شدن در مناسبت های اجتماعی و فرهنگی، دادن وام های خانگی 
از طریق اعتماد ایجاد شده درون این مرجعیت ها و ایجاد رفت و آمدهای بیشتری است که فارغ 

از مجالس مذهبی نیز بین اعضاء انجام می شوند.
لذا پیوند اجتماعی از طریق همگرایی ایجابی بین تعینات مذهبی و ابژه ی هویت اجتماعی 
ایجاد می شود و تعینات مذهبی باعث می شوند ابژه ی مقام یابی اجتماعی - مذهبی در قالب حس 
رضایت، ایمان قوی تر، منزلت بیشتر، مرجعیت اجتماعی و ... بر سوژه پدیدار شوند و سوژگی زنان 
این گونه معنای خود را در میدان مجالس مذهبی متعین ببیند. در همین رابطه، ساجده 51 ساله، 

متأهل و خانه دار می گوید:
»روضه و مجلس مذهبی شکوه و عظمت داره. انسان به آرامش روحی و قلبی می رسه. 
حضور خدا را می بینه و باورش ]به خدا[ بیشتر می شه. به این شکل خوِد آدم احساس 

شأن و منزلت بیشتری می کنه«.

همانطور که اشاره شد، این رفتار ناشی از پیوند و هم افزایی بین تعینات مذهبی و اقبال فردی و 
اجتماعی به آنها است که ساخت مجالس مذهبی زنانه را شکل می دهد. در واقع، در این ابژه سازی، 
سوژه ها بیشتر با تولید اجتماعی سروکار دارند تا مصرف مدرنیستی. در مقوله ی اول فشار نقش 
به سمت امر زنانه )دارای فاصله ای نسبی با امر مذهبی در متعین کردن حوزه ی عمومی( هدایت 
می شود ولی درمقوله ی دوم، فشار نقش، سوژه ها را سوار بر میدان و در تعامل با آن می بیند. از 
این رو، به تعبیر گافمن، هویت اجتماعی شخص نقش آگاهی بخشی می یابد و پدیدارهای خود را 

خلق می کند و مصرف کنند ه ی صرف نخواهد بود.
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بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر تالش بر این است تلفیقی از بافت معنایی فرد در ساحتی پدیدارشناسانه با 
مورفولوژی اجتماعی کنش های فردی صورت پذیرد؛ یعنی نوعی حرکت از تکوین فردگرایانه به 
سمت ساخت مجالس مذهبی زنانه در زمینه های به دست آمده )هویت یابی جنسیتی و مقام یابی(. 
در این حرکت، رفتارهای فردی در تکینگی شان با کنش جمعی به مثابه ی یک ساخت،آنچنان 
که گیدنز اشاره کرده است، در هم می آمیزند و نوعی تکثر را می آفرینند و این تکثر نیز به نوبه ی 
خود به همسویی ها و تعارضاتی می انجامد. حال، چگونه می توان کنش زنان را در منطق تکینگی 
و تکثرشان در حوزه ی رفتار فردی به ساخت اجتماعی شان متصل کرد و از آن گزاره های معنادار 
استخراج کرد؟ سه ضلع امر جنسیتی، امر مذهبی و حوزه   ی عمومی با سوژگی زنانی که در مجالس 
مذهبی شرکت می کنند و معناهایی را می آفرینند، به تولید امر تکینه و متکثر به صورت هم زمان 
می پردازند. در هویت یابی جنسیتی از حضور صرف زنانه تا تشکیل هسته های اجتماعی زنانه، 
در تکثری از حضور زنان در برساخت امر مذهبی در حوزه ی عمومی شان، از تکینگی کمتر امر 
زنانه به سمت تکینگی بیشتر حر کت می کنیم. حضور زنانه در این مجالس چون بر مبنای نوعی 
نفی در مقابل امر مردانه قرار دارد، واجد کمترین تکینگی و تمایل به تشکیل هسته های زنانه به 
منزله ی امری که حضور زنانه را به صورت ایجابی و کنش مند بازنمایی می کند، واجد بیشترین 
تکینگی است. یعنی تمایل به منحصر به فرد بودن حضور زنان در تشکیل هسته های زنانه که در 
آن زنان خود به ایراد سخنرانی مذهبی می پردازند، خود تمام امور اجرایی و هماهنگی ها را انجام 
می دهند و در نهایت خود به خلق معنایی منحصر از حضور زنان در دوگانه ی حوزه ی عمومی - 
امر مذهبی می پردازند. به عبارت دیگر، حرکت از تکوین فردگرایانه به سمت ساخت اجتماعی، 
با تکینگی بیشتر همراه است. در همین نقطه، یعنی تکینگی بیشتر زنان در تعین و نقش گیری 
اجتماعی - مذهبی شان، تعارضات نیز بیشتر می شود چرا که این ساخت با کنشگری فعاالنه ی زنانه 
همراه است و این موضوعی است که چه در امر مذهبی به مثابه ی سنت و چه به صورت عرفی، 
کمتر مورد پذیرش قرار می گیرد  و برعکس، همسویی ها با حضور زنان به عنوان افرادی که نوعی 
دورهمی صرف زنانه دارند و الزاماً به دنبال نقش گیری فعالنه ی اجتماعی نیستند، بیشتر است. 
در این دو حالت، دو اتفاق می افتد. در تکینگی و تعارضات بیشتر، رأس مثلث در شکل شماتیک 
در چارچوب مفهومی، قاعده را به سمت خود برده و سعی در تشکیل یک مثلث بزرگتر به شکل 

کنشگری محض زنان دارد که با همدستی حوزه ی عمومی این اتفاق رخ می دهد.
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در  هستیم.  متعارض  امر  و  تکینه  امر  بازی  همین  شاهد  نیز  زنان  اجتماعی  مقام یابی  در 
تکوین گرایی فردی زنانه در کسب احترام اجتماعی و تخصیص مرتبه ی اجتماعی، تکینگی کمتری 
در رفتار و کنش مشاهده می شود چرا که این احترام کنشی عرفی است که در هر ساختی در 
ساحت فردی امکان بازنمایی دارد. از این رو، امکان همسویی بین سه ضلع مثلث یعنی جنسیت، 
حوزه ی عمومی و  امر مذهبی در فضایی متکثر وجود دارد. در عین حال، وقتی احترام و منزلت 
اجتماعی به سمت مرجعیت یافتن زنان حرکت می کند و سویه های ساخت اجتماعی کنشگری 
زنان در نسبت با رفتار صرفاً فردی بیشتر می شود، به خاطر اینهمانی سوژه با امر مذهبی و برساخته 
شدن مرجعیت زنان در حوزه ی عمومی یا تمایل به ایجاد آن، تکینگی کنش بیشتر شده و باز هم 
رأس مثلث یعنی امر جنسیتی در شکل دهی به تخصیص هویت اجتماعی قاعده را به سمت خود 
کشیده و از این رو، امکان ایجاد تعارض بیشتر می شود. چرا که در اوج تکینگی مرجعیت یافتن 
زنان احتماالً دیگر کنشگران مرجعیت خواه چه در حوزه ی عمومی )مانند مردان( و چه در ضلع 

امر مذهبی )سنت( تعارض بیشتری با این ساخت پیدا می کنند.
از ایجاد تکثر و تکینگی و  تعارضات و همسویی های احتمالی آن در مجالس مذهبی زنانه 
می توان فهمی عینی را صورت بندی کرد. بدین صورت که در صورت تبدیل این مجالس به ساخت 
اجتماعی، چون تکینگی و تعارضات بیشتری به وجود می آید، در آینده شاهد کمتر شدن این 
مجالس در جامعه خواهیم بود. چرا که چندین حوزه ی اجتماعی و سنتی دیگر در کارکردهای 
فرهنگی- اجتماعی خود، امکان سربرآوردن تکینگی های متعارض و ناهمسو را نمی دهد. از سوی 
دیگر، انباشت کنش در رفتار فردی بدون سرریز آن در حوزه ی اجتماعی به عنوان یک ساخت، 
یعنی امکان تعارض کمتر و همسویی بیشتر در مجالس مذهبی زنانه، به نوبه ی خود، امکان تداوم 

این مجالس را از منظر دیگری ممتنع می کند. 
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