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مقدمه
 ايران، پايتخت عنوان به منابعواسطهبهتهران با که مناسباتي و جمعیت باالی تراکم

ست.پوياييآوردهابهوجودیراادهیچیپفرهنگيبیرونازخوددارد،بسترفرهنگيبسیار

درعموماًشدهاست.همیشهموتورمحرکيبرایتحوالتفرهنگيمحسوبتهرانفرهنگي

هایاينبسترمطالعاتعلوماجتماعيبررویموضوعاتخاصيمتمرکزبودهاست،پژوهش

ويژهدربسترهایدينيوجودهایجنسیتيبهمحدودیدرزمینهمطالعاتآيینيوتجربه

پژوهش اين ميدارد. اينها در جنسیتي فرهنگي حیات تحوالت از عمیق درکي تواند

برتجربهکالن اينمطالعاتمتمرکز بسیاریاز ارائهکند. وشهر هایمناسکيمردانبوده

ناخواستهيافتهبهطوراماهایعاموفراگیردارندنهاداللتهرچندعناوينآ وهاضمنيو

برکلیتموضوعخودشان)فضاهایآيیني(تحلیل تعمیمهایمبتنيبرفضاهایمردانهرا

)داده بهبنگراند يد ؛1389مظاهری، محدودی1393رحماني، مطالعات مقابل در اما )

ح در را زنانه مناسکي کردهبسترهای بررسي ايراني جامعه فرهنگي به)اندیات بنگريد

 (2007تراب،؛1389دستوری، . مجموع مطالعاتتوانيمدر متعددی داليل به گفت

 با و تجربهتأکیدجنسیتي ناگفته،بر روهای آيینايتيا تجربه از هایهایخاموشزنان

نگارانهغايبهایمردمگاهدرگزارشزنانهیچمذهبيهنوزدرحاشیهمطالعاتوجوددارد.

اندامازندگيآنانازصافيمردانگذشتهوتوسطايشانتفسیرشدهاست.سوگیرینبوده

مطالعه سوی به کتجربي بود معنا اين به نهادها و مردانساختارها به نسبت زنان ه

مردمقلمدادميیترتیاهمکمیهارساناطالع بامردانشدند. انحصاراً يا نگارانيکهعمدتاً

اغلبدرميصحبتمي رد.ايابندکهدرفرهنگمیزباننیزسوگیریمشابهيوجوددکنند،

است)بووی،ایشدهبهاينطريقزنانوبازنماييايشانازجهانبهطورمضاعفيحاشیه

زناندرطولحیاتاجتماعيوفرهنگيخوداغلببهعنوانگروهخاموشدر(.1392:117

اند،اينخاموشيبهمعنایمنفعلبودنزناندرعرصهفرهنگنیستبلکهنظرگرفتهشده

افرادجامعهومؤلفهبیني،دغدغهمنظورعدمپرداختنبهجهان هایهایويژهاينگروهاز

.اينامردرجامعهعموماًسنتيايرانبااستسازدرحیاتاجتماعيوفرهنگيآنانهويت

شودوراهرابرایشناختهرچهبیشتردرونیاتزنان،ورودحدودشرعوسنتآمیختهمي

صعب مستند و علمي صورت به دنیا اين انعکاسمتعلقات و زنانه اجتماعات ترالعبوربه

اينپژوهشگرازجنسیتمشابهبرخوردارنباشدکهدراينصورتر.بهويژهاگخواهدکرد

العبور،غیرقابلورودخواهدشد.مسیرصعب

بخشمهميازحیاتفرهنگيزنانکهآناستبیانگرنگارانهمردممشاهداتاولیه

آيینتهراني خالل در زنانه آيینيمذهبشبههایمذهبي،)آيینهای شکلهایمدني(و

آيینگمي آيینیرد. از دسته آن به زنانه ميهای يکهاييگفته در توسطزنان که شود

مي باحکمممنوعیتورودمرداناجرا بهنظرميمحیطزنانهو رسداغلبقريببهشود.

هایزنانهکارکردمحورهستند،درواقعدرپييکنیازکهريشهدرزندگيواتفاقآيین

هایزنانههمدرجهانسنتوهم.آيینگیرندزناندارد،شکلميهایحیاتروزانهدغدغه
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ميدوره نسبتبخشزنانهاجتماعبامدرننقشيکلیدیدرحیاتزنانايفا امروز کنند.

دو وضعیتي آن، چشمگیرکلیت رشد شاهد اسالمي، انقالب پساز يکسو از است، گانه

ارت گسترش تحصیالت، و سواد افزايش درشهرنشیني، زنان حضور و جمعي باطات

زنانگيدرعرصه و تعريفسنتيزن با سویديگر از و اقتصادیهستیم اجتماعي، های

اندروني به محدود زنرا ايرانيکه داکندميجامعه او انتظاراتمحدودیاز مواجهردو

بیانگر مطالعاتموجود فضاهایآ هستیم. فرهنگدر ساختارهایاجتماعيو استکه ن

گفتمان ذيل رسميهمچنان عموميو قدرتسیاسي، در هستند. اقتصادی،هایمردانه

يهنوزسهماصليرامرداندارند.اجتماعيدرفضاهایعموميورسم

يکي دارد: وجود ايران در بابدين در مطالعاتمردان در فرضناگفته دو گويي

دومتابعبودنفضاهایزنانهازبودنفضاهایزنانهنسبتبهفضاهایمردانهوتیاهمکم

نوعيسکوتوابهام هایمطالعاتيموجود،محتوایفضاهایمردانه.بهنوعيدراينگفتمان

وفرضضمنيبرضعفيافقدانعاملیتدربسترهایدينيزنانهوجوددارد.درنتیجهاين

فضاهایآيینيزنانهدرهاومطالعاتمحدودیدربابتجربه،مندنظامناديدهانگاریعلمي

خاصدرتهرانوجوددارد.آنچهبهعنوانيکمسئلهپژوهشيدراينفضابهطورايرانو

برایماوجودداردنوعيمدعایمناقشهبرانگیزدرمفروضاتموجودمطالعاتاجتماعيدين

دانستهودرايراناستکهتجربهدينيزنانهوفضاهایمناسکيآنهارافاقدنوعيعاملیت

شايدبتوانگفتکهآيین نیزدرکيازآنندارد. ایمبهمبرایهایزنانههنوزحوزهعمالً

دارندفضاهایعلوماجتماعي قرار الگویگفتمانيمطالعاتمتأثروحتيمطالعاتآنها از

و1389توانبهمنطقمحتواييوتحلیليکارهایدستوریدراينزمینهمي)مردانهاست

رسانهشیعهدرکتاب1389کارمحسنحساممظاهریتأثیرو1394و1388هیردهکا

در عاملیتزنانه مسئله خاصيعني يکموضوع به مقاله اين در رو اين از کرد(. اشاره

هاینذریپرداختهخواهندشد.مناسکسفره

رشدهانجامهایمجموعپژوهش عرصهاجتماعيآنها عاملیتزناندر حوزه دردر ا

،ناجيراددهد)ميینسبتبهمرداندرفضاهایعموميقرارترفیضعوترنيیپاشرايط

درايرانحاکيازشدهانجامهای(.حالآنکهبرخيديگرازپژوهش1387،عبداللهي؛1382

خانوادگياست. زندگيخصوصيو زنانمسنوسنتيدر ويژه عاملیتقدرتمندزنانبه

ن به نادری سارا با پیرات پژوهش از قل عرصهعنوان بر درآمدی مشارکت، و جنسیت
سازیزنانتصمیم تصمیم شرايطعنوانميايرانگیریو با برخورد واسطه به زنان کند

تریبرخوردارندکهبهآناناينامکانراتردرجامعهايرانازذهنپیچیدهتروپیچیدهسخت

قدرتدردسترسداریازذهنيآمادهازکمترينمنابعدهدکهدربرابرمسائلبابرخورمي

دادهبیشتريناستفاده به توجه با ببرند. را هایبهدستها نظر به عاملیتورسديمآمده

ويژهزنانازقدرتمندیزنانوبهموجودمشارکتزنانهدرشهروفضایعموميباتصاوير

(.ویهمچنینقائلبهعاملیت20:1393ادری،هاهمخوانيندارد)نسنتيدرساختارخانواده
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هایخصوصيهایزنانهدرمحیطدرکنشنهفتهیمتناقضنماپنهانوگاهي،زيرپوستي

(.21است)همان،

هاینذریزنانهدرتهراناينپژوهشازطريقمشاهدهمشارکتيدرمجالسسفره

پنجمصا تهرانو نذریدر سفره يازده مشارکتيدر بانیانسفره)مشاهده وسهحبهبا ها

گیرینظریونمونه1(1394هادرنیمهاولسالدراينسفرهخوانروضهمصاحبهبازنان

ضرورت منطق حسب صورت)بر وهای تکمیل برای است. شده انجام کار( نظری بندی

ایاينهکنندگانوبانيتعمیقفهمماازمطالعاتمیداني،ازمصاحبهعمیقوبازباشرکت

نگارانهتوانگفتاينتحقیقدررويکردیمردممجالسنیزاستفادهشدهاست.ازاينرومي

ست.ا تجليعاملیتزنانهدرآنهاهایپوياييهاینذریوبهدنبالفهممنطقدرونيسفره

سفرهدلیل اينپژوهشبر فضایتکجنسیتيتأکیدهاینظریاصليتمرکز بر

صرفازنانههستند.بههاینذریبراساسمنطقبنیادينخودشان،فرهآيینمذهبياست.س

مي دلیل سفرههمین بسترتوان يک را زنانه وهای تأثیرگذاری از فارغ و زنانه صرفا

گفتمانمداخله سفرههایمردانهو ساختارهایمردانهديد. و دلیلقاعدهها هاینذریبه

هويتوذهنیتزنانهخودشانرادربستریهزنان،جاييهستندکتکجنسیتيبودنشان،

زنانه در مردانهکلمتجليميمیانو نتیجهدرکساختارهایجنسیتيزنانهو در کنند.

توانددراينبسترآيینيزنانگيدرشکلنابفرهنگيخودشدرجامعهشهریتهرانيمي

تاحدیازمجال را بههمیندلیلبايدآنها کهدرتفکیککردسروضهزنانهانجامگیرد.

ازمنطقمجالسمردانهوگاهيباحضورمتخصصانآيینيمردمتأثربسیاریازمواردعمیقاً

.پیشازپرداختنبهاينموضوعالزماستدرکيمفهوميازعاملیتآيینيشوندميبرگزار

راداشتهباشیم.

هاینذریدرگردآوریسفرهباتوجهبهمواردفوقسعيشدهاستطیفمتنوعياز

ها،هایمیدانيدرنظرگرفتهشوند.دراينموردسعيشدهاستعالوهبرتنوعسفرهداده

نحوهاجراومقبولیتهرسفرهدرقشرهایمختلفجامعهنیزبررسيشود.دراينپژوهش

امامحسن، يکموردسفره سهموردسفرهحضرترقیه، ابوالفضل، يکچهارموردسفره

ياعليوصلوات(موردبررسيقرارگرفتهاست.ذکر)موردسفرهختمانعامودوموردسفره

هایبرایطیفمشخصيازنیاتوالزمبهذکراستکهبهطورمعمولهريکازاينسفره

گیرند،زنانبهواسطهنوعيآگاهيکهشايدبتوانآنراناآموختهياحاجاتمدنظرقرارمي

مشخصيبراینسبتاًکنندوتفکیکایرابرایهرنیتينذرنميگاهدانستهرسفرهناخودآ

نيترشدهشناختهترينوبهطورمثالسفرهابوالفضلکهيکيازمهمشونداينامرقائلمي

تقاضایباروریرسديشود.بهنظرمبرایبسیاریازنیاتنذرميکههاینذریاستسفره

بیشتررندياسهماندکيدرآندارند؛زدواججوانانسهميدرايننیاتنداواييگشاوبخت

                                                           
توسطهرهاومصاحبهدماوندیانجامعفتوخانمزادفرحياسمنانممشاهدهمشارکتيتوسطخ 1

دومولفبههمراهخانمدماوندیانجامشدهاست.
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مواردیمثلدوران در يا شفایبیمارانو... مربوطبهسالمتي، اينسفره نیاتمرتبطبا

هایکليباتوجهبهدادهبهطورجنگ،پیروزیرزمندگانوبازگشتآنهابهخانهبودهاست.

توانادعاکردافراداغلبدرمواقعحساسکهمينهيپرهزينسفرهدرمورداشدهیآورجمع

شدند.يابهعنوانمثاليديگرپایمرگوزندگيدرمیاناستدستبهدامنايننذرمي

سادهمي از يکي عنوان به رقیه حضرت سفره از توان حالنيترنهيهزکمو عین در و

بینخانمترينسفرهمجرب محسوبميها توسط.شودها اغلببرایطلبفرزند ايننذر

ميزناننازا سالمتيفرزنداجرا و شفا ازوشو مواردیزنانبرایطلبفرزند حتيدر د.

مي نذر سفرهايشان دائمي خادم که باشنکنند ايشان شرايطد.های به توجه با امروزه

کارکردهایذکرشده نيترگستردهاينسفره بازشدنچوننیتسفرزيارتي، خريدخانه،

 گرهازمشکالت،فروشملکنیزيافتهاست.



 هاینذریسفرهشناسیگونه

سفرهبه معمول مهمطور نیاتي برای نذری خواستههای از گرفتهتر نظر در روزمره های

هاعالوهبرتمکنبانيوبافتاجتماعيوجغرافیاييشدند.تنوعوگستردگياينسفرهمي

به،شدهتوسطویهمخوانيداردموقعیتاجتماعيوی،بانیتبرزبانراندهصاحبنذرو

بيهایقصهمثالسفرهطور مثلسفره شاهدار نواحيبيحور، پیرمردخارکندر پريونو

انعام،سفرهابوالفضلوهاييمثلختموسفرهمرکزیايرانازرواجبیشتریبرخورداراست

(درسايرنقاطبهويژهشمالايرانبسیارمرسومهستند.)ع(سفرهامامحسنسفرهسبز)

هااشارهکرد:بهطورتوانبهدونمونهازسفرهدرمورداهمیتتمکنماليبانينذرنیزمي

 از يکي است نان تکه چند حاوی تنها که رقیه حضرت سفره ونيترنهيهزکممثال

نزدسفرهترينمحبوب بهزنانها و زناويژه تمکنماليکميبرخوردارند. از ازنياستکه

بارکيسال4ایمثلسفرهحضرتخضرکهدرشرايطزمانيخاصيعنيهرطرفيسفره

ازوهرنوعخوردنيقابلتصوریرویاينسفرهقراردارد.شودمياسفندبرگزار30درروز

مهم سفرهجمله ميترين نذری سفهای ابوالفضل، سفره به امامتوان سفره انعام، ختم ره

سفرهحضرتعلي سفرهحضرترقیه، سفرهحضرتفاطمه، امامعلي،حسن، سفره اصغر،

سفرهبي سفرهحضرتخضر، امامزمان، سفرهبينوروبيبيحوروبيبيسفره سهشنبه،

یاریگشاوبسالبنین)مادرعباس(،سفرهنخودمشگلپريان،سفرهختمصلوات،سفرهامشاه

.نامبردهایديگرنمونه

ایاستکهبهواسطهبرآوردهشدنيکآيد،سفرهنذریچنانکهازاسمآنبرميسفره

ایاغلبچهارگوش)مربعيامستطیل(استکهبنابرنوعشود.اينسفرهپارچهنذرپهنمي

رنگ سه در )دیسفنذر زمان(، امام سفره مثال )برای سفرهسبز اکثر ها سفرهاز جمله

شدند.اياممحرم(انتخابميهایهایعزامثلسفرهسفره)ابوالفضلوامامحسن(ومشکي

هایشود.درتماميسفرههایخاصيقراردادهميهابنابرنوعآن،خوردنيرویاينسفره

...گشاوزرد،سمنو،آجیلمشگلهایموجودپايهگیاهيدارندمثلحلوا،شلهنذریخوردني
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ريشهتأکیداين اينآيینبا هایدورانکشاورزیزندگيبشرمرتبطبرعناصرگیاهيدر

شويمکهاثریازگوشتدرخودرغماينموضوعدرمواردیباغذاهاييمواجهمياست؛علي

عدس مثل دارند سفره آشابوالفضلپلوی از برخي آنيا گیاهي پايه به توجه با که ها

راعنصریفرعيومتأخردرنظرگرفت.توانگوشتمي

مثالسفرهحضرتبهطورکنند،هایهرسفرهازقواعدمشخصيپیرویميخوردني

آشرشته،شاملمعمولبهطوررقیهتنهاشاملنانونمکاستوسفرهحضرتابوالفضل

گشا،کلپلو)باگوشتيامرغ(،نانوپنیروسبزی،ماست،آجیلمششیرينيومیوه،عدس

کاچي يا حلوا خرما، اسپند، نخود، صاحباستآرد مواردیکه در بیشترو بخواهد خانه

.شودهااضافهميبرنجهمبهاينخوردنيریياشزردشلههزينهکند،



رونداجرایآیین
نشینندومطابقآيینسفرهنذریادعیهخاصيراسفرهرویزمینميدورتادورزنان(افراد)

خومي باني، نقشدارند: کنشگر گروه سه سفره آيین هر اجرای در وخدمتگزارانانند.

صاحبآنکهادعیهوآدابآيین؛درواقعدرهرآيینسفرهنذریعالوهبربانياجراکنندگان

شود،مجريانديگرینیزدارد،افرادیکهمسئولپذيراييازحضارهستند،فردنذرتلقيمي

هایرویسفرهدرتماسهستندوآنهارابهحضارتعارفیماًباخوردنيياافرادیکهمستق

کنند،مجریجلسهکهمسئولاجرایادعیهوهماهنگکردنافراددرصورتنیازاجرایمي

دستجمعييکدعااستوکنشگرانفرعي.آنچهدراينمتنتحتعنوانکنشگرانفرعي

کنندامادرفوققرارندارند؛آنهادرآيینشرکتميهایشوددرهیچيکازگروهخواندهمي

هایاصليفوقنقشيندارندوتنهاشنوندهادعیههستندوگاهبهندرتهیچيکازکنش

کنند.دراذکاردستجمعيشرکتمي

سوگهایدرسفرهکهيکالممثالبهطورهاتابعماهیتسفرهاستکالمدرسفره

سفره) بهمثل مربوط ميهای جاری ائمه( شهادت سفرهکامالًشود در کالم با سورهای

(متفاوتاست.کالموادعیهنقشمهميرادرايجادفضایمعنویآيینبرعهدههای)مولود

شودوياخانميبهعنوانمجریدارند.اينکالميابهصورتآياتوادعیهعربيخواندهمي

کندارخاصيراباتوجهبهمناسبتسفرهانتخابميياخانمِجلسه(اشعخوانجلسه)روضه

خواند.ايناشعاراغلببهصورتشفاهي(آنهاراميآوریشاديازیانگ)غموباآهنگمناسب

 نهیسبهنهیسو فرد انددهیرسبه هر خوانروضهو در را یمخصوصبهخودادفترچهآنها

.دينمايمستفادهکندودرمواقعالزمازآنهااآوریميجمع



مناسکوعاملیت
دارد.ايانمفهاومهااانساانمفهومآيیننقشيکلیدیبرایدرکحیاتمذهبيوفرهنگي

هاایمختلفاينیازشودکهدربسترهایمختلفداللتطیفمتنوعيازرفتارهاراشاملمي
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کنیم،کهفکرميانديشیم،دراصلمادربابمناسکوقتيمادربارهرفتارمذهبيميدارند.

کهاعتقااداتماذهبيرابیاانوافارادراباهساویاستفعالیتينمادين،جذابورنگارنگ

ويکناد.مناساکماذهبيمعماوالًاماریچنادوجهنیروهاوموجوداتمذهبيهدايتماي

متعددیاستکهممکناسات«هایصحنه»اجرایپیاپي،است.اغلبمناسکیاچندرسانه

نويسادکاهياکباارهماينياهاطولبکشدتاتکمیلشود.ويکتورترنردراهاياروزساعت

،«اپیزودهاا»وهمچنینبهواحادهایفرعايازقبیال«هاييبخش»و«مراحل»بهمناسک

وواحادهایفرعاي).برایهرکدامازاينواحدهاشودميتقسیم«هاييژست»و«هاکنش»

هاواهدافنماديندرنظرگرفتهشدهاستدرنتیجهتایازنمادها،فعالی،ترکیبويژهآنها(

تااهنرهاایوساکوتيکمناسکنوعاًشاملچندينژانرکنش،اززبانتارقصتاآراماش

ها،نقاشيبدن،اشیایمقدسگوناگون(وغذاوهرتعدادیازساايرعناصار)ماسکتجسمي

نتعريافکارد.درساانتتااوامختلفايمايیهاااوهیشامناسااکراباهشاود.راشااملماي

بارایزشدهيرفتاررسميتجو»کند:گونهتعريفميمناسکرااينويکتورترنرشناسيانسان

.هایمعنویواسرارآمیزاعتقادبهموجوداتياقدرتبهارجاعحاویو...هایمختلفموقعیت

مدرباابايانمفهاواساتنليتامبیااه.همچناین«ترينواحادمناساکاساتکوچک،نماد

مناساکشااملاست.يکسیستمبرساختهفرهنگيازارتباطاتنمادينمناسک»نويسدمي

اساتکاهاغلابازطرياقچنادينرساانهبیاانهااکنشهاوتواليمنظموالگومندازواژه

واساطهدرجااتمختلفايازرسامیتآنهابهيدهسازمانهايي(کهمحتواوشود،)رسانهمي

تراکم)امتزاج(وحشوواطناب)تکرار(مشاخص،)تصلب(بودنیاشهیکل)قراردادیبودن(،

(.112:2007لر،ا)«شدهاست

صارفابازتولیادهایفرهنگيودينيدارناد،کهمناسکدرنظامایترينخصیصهمهم

هایمعناييموجودنیست،بلکهمناسکبساتریبارایخالقیاتفرهنگاياسات.اياننظام

امرمقدسومقدسنوشدن»نهتعبیرکردکهمناسکبستراصليگوتواناينخالقیترامي

(.ازاينمنظرمناساکصارفا1391:93رادربطنخودشدارد)هالونیتس،«شدنامرنو

يکبسترمکانیکيبرایرفتارانسانينیست،بلکاهبساتریبارایتجلايخالقیاتفاردیو

انفردیوجمعايقادرتاعماالوست.دربسترمناسکياستکهکنشگراهاجمعيانسان

ایدرعلوماجتمااعياسات.کنند.عاملیتمفهومپیچیدهتجليعاملیتخودشانراپیدامي

هايشانبارمفهومعاملیتداللتداردبرتواناييافرادبرعملکردنمستقلوتحقیقانتخاب

.مفهومسااختارمبنایمیلوارادهشخصيخودشان.فهمعاملیتنیازمندفهمساختاراست

فرهنگ(ارجاعداردکاهخردهجنسیت،قومیتوطبقهاجتماعي،مذهب،بهعواملي)ازقبیل

کنناد.هیوساونيااينکهمحدودمايدهندميقرارتأثیرهایافرادراتحتهاوامکانفرصت

تیاعاملعاملیاتجمعايوعاملیاتفاردی،کناد:سهنوعازعاملیتراازهمتفکیاکماي

دهاد،ای.عاملیتفردیزمانياستکهيکفردبارایخاودشکنشايراانجااممايسطهوا

ستکهفردبهنمايندگيازطرفديگریکنشاياایبهمعنایآنکهعاملیتواسطهحاليدر

دهدياکگروهايازماردمهماراهبااهامدهد.عاملیتجمعينیززمانيرخميراانجاممي
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دهد.هیوسوندرعینحالسهمؤلفههارخميدرجنبشآنچهلمثدهد،کنشيراانجاممي

هاقدرتوعقالنیت.انساندهند:قصدمندی،شمردقابلیتعاملیترابهاوميانسانيرابرمي

(.2010هایآنهااهدفمنادهساتند)هیوساون،کنندوکنشکنشميشانيهاتینبراساس

هومعاملیتدربسترمناسکياست.قدرتخالقاهآنچهدراينمقالهبرایمااهمیتداردمف

ایوجمعيموضوعاينتحقیاقاسات.واسطهمناسکبهعنوانبستریبرایعاملیتفردی،

اينکهمناسکمذهبيچگونهاينقابلیترادارندکهبهعناوانبساتریبارایتعامالمیاان

عاملیتوساختارباشند.

درپاردازانهياگیرینظرجهتمیابيي،درمتحلیلآيینيخچهيهمچنینباتوجهبهتار

مواجههبانسبتآيین،جادو،دينوعلامازاهمیاتبسایارزياادیبرخاورداراسات.تاايلور

تارداند.درواقع،اوآنرانسابتباهعلام،باهديانوابساتهمشخصاًجادوراازدينجدامي

صبهدرکعلتواثاررواباطدرترتالشيناقيابهعبارتدقیقعلمشبهدانستهوآنرايک

توانادتوساطديانوگرايانهتايلور،جادوچیزیاستکهمايداند.درنگاهتکاملطبیعتمي

وکندهایتايلوررادنبالميعلمحقیقيجايگزينشدهباشد.دراينراستافريزرنیزديدگاه

تارازوعویجاادورابایشرغماينموضداندوليعليجادوراتاحدیدورازدينواقعيمي

آمیازآوردکهدرعاینحاالکاهعباادتوالتمااسشمارميهب1«زادههنرحرام»علمنوعي

افارادیچاوندرايانزمیناه(.47:1997بل،)افتندیاتفاقب«چیزها»شودنیست،سببمي

گوناههایجمعيکارکرداجتماعيدارندوبرخينیزاينمالینوفسکيمعتقدندبرخيازآيین

ازباین»هایجادوييرادارایکارکرداجتمااعينیستند.درواقعویتمايلداشتکهآيین

هایمذهبيرافارغازاينکارکردوصرفاًجهتبرقاراریارتبااطبااوآيین«هابردننگراني

(.28خدايانبداند)همان،

زنانهسبکزندگيآنانهایبرنحوهمواجههزنانباآيینمؤثرعواملنيترمهميکياز

داناد،اماامعتقاداساتايانایميهایسلیقهاست.بورديوسبکزندگيرامحصولانتخاب

گیادنزنی(همچنا1390:245بوردياو،)رندیگهاتحتموقعیتساختاریشکلميانتخاب

اراآنهااحتمااالًوبرنديمهاهموارهساختارهارادرمقتضیاتنوينبهکارمعتقداستعامل

درحاالعمومااًدهند،امادردايرهعاداتورسومزندگيروزاناهوتغییرميکنندميتعديل

یکوچکيرادرچارچوبپیرویازقواعدوهاانطباقهاوتکرارمکرراتهستندوتنهاتعديل

وبازمانادهیهااوهیشاروعاملیتبستگيبهآگاهيازاين دهند.ازاينسننازخودبروزمي

ابزاروچگونگيانجاماموردارد.



هایچندگانهزناندربسترآیینیهاینذری:عاملیتسفره
شناختهسفره از يکي نذری هستند.شدههای زنان بین نذورات بیانگرهاسفرهاينترين

هستنزنانهدينيفضاهایوهافعالیت و جامعهزنانمذهبيحیاتدرکلیدینقشيد

                                                           
1 bastard art 
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اندرونيفضاهایدرآنهاحضورونذریهایسفرهتاريخيتداوم.دارنديراناشیعيواسالمي

مهميبسیارمعنویمیراثامتدادسببمردان،کاریدستوقدرتدسترسازبودندورو

عمیقيفرهنگيومذهبيهایريشهکهمعنویمیراثاينشدهاست.هانقرطيدرآنهادر

آنچیزیاستکهواجبنذر»دارد.وداشتهزنانگيزندساماندهيدرمهمينقشدارد،

شرطچیزی.آنچهکسيبرخودواجبگرداندمثلگردانندبرخودياآنچهواجبکنندبه

(.آوردن1341دهخدا،)«دهمآنکهبگويداگرازمرضخودشفايابمدهتوماندرراخدامي

شرطنیستمثلمثالمذکورلفظ مينذر گاهيآورده ميو مثلاينکه شود نذر»گويد:

بدهم راهخدا توماندر يابمده ازمرضشفا ]«کردمکهاگر درنذر ذُ[جمعاستو نُ

همان(.)«هستفارسينذورونذوراتهم

بايکآيینجمعيمواجههستیمکهدرتهراندرموردآيینسفرهنذری مامشخصاً

آنغالب علیرغموجوداستکنشمذهبيدر يکآيینمنسکخردهو هایجنبيعموماً

مي محسوب بهمذهبي افراد متوسلشود. نذر اين به گوناگون نیات جهت به زنان ويژه

هایسخت،گشايشروزی،بازشدند؛نیاتيمثلباروری،سالمتي،شفاودرمانبیماریمي

رتمکنبانيوبافتهاعالوهبشدنگرهامورزندگي،ازدواجو...تنوعوگستردگياينسفره

شدهتوسطاجتماعيوجغرافیاييصاحبنذروموقعیتاجتماعيوی،بانیتبرزبانرانده

.ویهمخوانيدارد

درادامههمینبحثبهبررسيعاملیتزنانونقشوباورآنهادربرگزاریاينآيین

حبهپرداختهخواهدبهدوروشمشاهدهمشارکتيومصاشدهیگردآورهایباتوجهبهداده

رغماينکهسعيبرآنبودهاستعلي.نخستاينکهرسديمشد.ذکردونکتهضروریبهنظر

ماهیتسفره در تنوع شرکتکه و باني قشر و اينها به توجه با رعايتشود، کنندگان

نسبت به استامروزه مبحثايننوشتار از خارج داليليکه به اينآيینبنا که موضوع

11شود،دريکبازهزمانييکسالهتنهاموفقبهبررسيلیانگذشتهکمتربرگزارميسا

داده و شديم نمونه مجالس اين از میداني موردشده کسبهای در دوم نکته است.

.چنانکهپیشازايننیزذکرشداغلبزنانيکهبهطورعمليدرگیراجرایاستهامصاحبه

درعموماًايندستهستندآگاهيبیانيبهعملکردخويشندارندوهاييازاينآيینوآيین

شدندواردجلدديگریميردیگيمکهشکلوشمايلمصاحبهبهخودييهاسؤالمواجههبا

اينگفتگوهاهاتیموقعتواندازانکارتادانایکلمتغیرباشد،لذادربسیاریازاينجلدمي

شوندهشکلومصاحبهکنندهمصاحبهجويانهبینگونهوچارهدرقالبگفتگوهایدردودل

 بسیاری موارد در است، نميهاخانمگرفته نشان مصاحبه به صورتتمايلي در و دهند

ناخواسته اينشرايطخواستهيا عملکردهاجوابمواجههبا تناقضبا گاهدر ييمتفاوتو

بارضايتوتمايلخودبانیانوهاگزارشزرغماينموضوعبرخيا.عليکننديمخودارائه

برخيازمجريانجلساتيکهمايلبهانجاممصاحبهبودندانجامشدهاست.
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آداباجرایسفرهنذری
برخيازآدابکليوبرخيمختصبههمانیاژهيوهاینذریدارایآدابسفره هستند،

آدابکليآدابيهستندکهدراجرایآيین هایگوناگونسفرهبارهادرسفرهسفرهاست.

کنندوبهنیتنیتميمعموالًدرشروع»شاهدآنهستیم.مثلآدابپهنکردنسفرهکه

پهنميسالمتيصاحب مهمانان و خانه با سفره صلواتاهللبسمکنند. و ،الرحمنالرحیم

مشارکتافرادمعموالً با پهنميبهصورتجمعيو نکردنسفرهموقعپهمعموالًشود.

باشروع»يا(1394)مصاحبهباباني،شهريور«گیردکندوضوهمميکسيکهآنراپهنمي

نیبرامامحسوصلواتسالمگیردوباایازسفرهراميمراسمهرکسکهحاجتيداردگوشه

ابوالفضل() برویزمینپهنميبرایسفره کنندنیتشانبرايناستکهاگراينسفرهرا

ح اداینذرشان به بپردازندمشابهیاسفره)پهنکردناجتگرفتند ) باني،« با )مصاحبه

(.1394شهريور

نذری، مؤلفهبعضاً آداباختصاصيهرتیپازسفره هایخاصخودشراشرايطو

توانبهدوگروهاشارهکرد،گروهاولآدابمختصبهيکسفرهخاصدارد.دراينراستامي

طيشنبهسهيبيبشودمثلتعريفداستانسفرهبابودنآنمؤلفهتعريفمياستوهويت

پلوعدسآن.ياوجودديیتأگفتنسايرکنشگرانبهنشانه«خب،خب»اجرایاينآيینو

 از يکي عنوان به ابوالفضل حضرت بهمؤلفهنيترمهمرویسفره اينسفره؛ هاینمادين

اهمیتنماديانمونهعنوان بانیاناينمجلساشارهیاز ناينمؤلفهبهاظهاراتبرخياز

م»:میکنيم انداخته براینهار بیشتر حضرتابوالفضلکه بود:شديسفره اينچیزها از

غذاعدس توانشون اساسبضاعتو بر مردم و تجمالتنبود قديم زمان خبدر که پلو

ازاينجهتعدسپختنديم ایبودوهماينکهغذاييبودکهپلوبودکههمغذایساده،

زحمتپختوتماماًاحتیاجبهگوشتنداشتوالزمنبودکهازمردهاکمکگرفتهشود

زنخانهبود باني«تهیهاونبا مرداد(2))مصاحبهبا همچنینخانمديگریدر(1394،

ديبامنخودمحتماًسفرهابوالفضلرایپلوپختنعدس»:اندکردهمورداهمیتاينغذاذکر

یدیتأکانجامدهموبايدازهزينهوخرجزندگيخودمانباشدوليرویبقیهچیزهازياد

مادرمخداب آنیپلوتمامبرکتسفرهحضرتعباسبههمینعدسگفتيمامرزیندارم.

رااستکهشکمبندگان منهمبهخاطرمادرمسیرميخدا کندوطعامعزایاواست،

برخياز(.1394(،شهريور3)يبانيک)مصاحبهبا«دانميامختصبهخودممپختنآنر

بهيکمنطقهجغرافیايي،يکفرهنگبوميياحتييکخانوادهتعلقداردهامؤلفهآدابو

يادرصورتمشاهدهيکقاعدههمگانيمیکنينممشاهدههانمونهومشابهآنرادرساير

سفرهابوالفضلازقولکردنجمعمثالبهروندپهنکردنوشود.بهعنوانمحسوبنمي

 »:میکنيميکبانيتهرانياشاره پهنشدنسفره، آبيکهبهيادساالریهاکوزهپساز

بعدازاتمامشود،تشنگانپیشازهرچیزیرویسفرهقراردادهميتشنگانوساقيلبلب

گفتگوباباني،)«شودهنیتتبرکوشفاپخشميهادربینافرادبسفرهابوالفضلآبکوزه

شهريور(4) تماميسفره(1394، اينبخشبهصورتهمگانيدر برگزارنمي. شودها اما؛



 
 
 
 

 193هاینذریدرتهران:عاملیتزنانهدرجماعتآيینيسفره                             

بهکنشگرانحتيدراولینمواجههباآن ندارندوآنرا احساسناآشناييبااينکنشرا

شدند.اآنهمراهميوبرنديپذيمراحتيبهعنوانبخشيازکنشآيینيمقدس



زنانومسئلهخوراکدرآیینسفرهنذری
شدند،شايدبتواندلیلاينشناختوزنانبانوعيآگاهيضمنيودرونيباآيینهمراهمي

همراهيرادرسیرآرامودرونيتحولآيیندرسطحجزئیاتدانست.يکيازاينجزئیات

یهايخوردنيا«غذا»شودوباصليخودميکهگاهدستخوشتغییراتجزئيدرونچارچ

 از يکي است. سفره هر نيترمهممربوطبه اينهاچارچوبنيترياصلو مورد در ييکه

خوداذعانانساندرعصرتوحشگیاهيبودنآناست.ريددرکتابوجودداردهايخوردن

اختصداردکه زنانبودندکهعواطفوخصائصمادرانهبهآنها اينامرتنها اصداشتو

تالشآنهارادرتدارکنظمغذاييکهازطريقتهیهوذخ اغذيهگیاهيیسازرهیاحتماالً

تدريجعادتبهگرفتيپستاندارانصورتم به آنها که زمانبود مرور به تنها کندکرد.

حتيدردوران اينروندکندوطوالنيبودهاست؛ ظاهراً کسبکردند. خوردنگوشترا

گوشترابهعنوانبخشثابتومنظميازمعبدویفراوانيهستندکهزنانحاضرهنوزجوا

.آنهافقطدرمواردیخاصنظیرمراسممذهبيقطعاتيازخورندينمشانروزانهنظمغذايي

(.زنانغذاهایگیاهيرادرسراسراعصارترجیح1387:126،کنند)ريدماهيراتناولمي

تنمي همنوعدهند. يا کانیبالیسم مسئله ما وقتي مها قرار توجه مورد را ،میدهيخواری

توانیمبرایمقاومتديرپایزناندربرابرخوردنگوشتوياحتيعدممشارکتايشانمي

.اينمقولهتابه(127:)همانمیابیبامردانيکهعادتبهخوردنگوشتداشتندمفهوميب

شود.بهطورمثالدرهایزنانهکهباغذامرتبطاستديدهميینبسیاریازآيامروزنیزدر

بهرنگسبزهايخوردنسفرهامامحسنکهبهسفرهسبزهمشهرتداردتماميتزئیناتو

مي انتخاب جمله از هايخوردنشدند. هندوانه خیار، سفره اين وسربستهی پنیر و نان ،

ييکهبانياينسفرهبودویاذعانداشتکهاهخانماست.طيگفتگوييبايکيازسبزی

برایبچه» امامحسنباشهکهمنخودميهسفره نذرکردمبايدخواهرشوهرماگرسفره

اداشکنم،بايدهمهچیزشسبزباشه،ازکوکوسبزی،هندوانه،سبزیخوردن،خیار،سفره

شمع باشهو بايد سبز همه هم ها » کنشگران، و باني با )گفتگو برخي(.1394شهريور

اينسفرههاخورشمثلشدهپختهیهايخوردنمعتقدند رنگجاييدر کوکوهایسبز و

کنند.برخيتنهابهغذاهاييندارندوبرخينیزآنهاراجزءاجزایاصلياينسفرهقلمدادمي

سفرهکنندوبرخيديگراينکهنقشسیرکنندگيياوعدهاصليرابرعهدهدارندتوجهمي

پروپیمانوژلهسبزوباقلوایپستهیاپستهراباقراردادنکیک .ازندينمايمترایو...

نمي ديگر خوردنيظرف اين متبرک وجه توان با ارتباط در که را قرار1سفرهصاحبها

يکواسطهمي عنوان به مراسم اين طي که معتقدند نوعي به زنان گرفت، ناديده گیرد

                                                           
1
شوديمفردمقدسيکهسفرهبهناماوپهن 
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اينکنندوبهنوعيمهماندارآنحضرتميبرایاينفردمقدسپهنميایسفره شدند.

افتخاربزرگدرشرايطيکهاينمهمانداریبهنحواحسنانجامشدهباشدموردقبولآن

ای(طيخانمجلسهجلسات)حضرتقرارخواهدگرفتبهطوریکهيکيازمجرياناين

اينسفرهبايددرخورمقامحضرت»:کندلعنوانميگفتگوييدرموردشأنسفرهابوالفض

 حاجتو آشرشته شود. عدسزردشلهعباسبرپا زهرا، کاچيفاطمه حسن، یپلوامام

گشاانشاا...بهدستحضرتعباس،شیرينيومحرم،خرمایعزاداریعباس،آجیلمشگل

کنهبايدوالفضلميمیوه،همینوخیليهمحاجترواست...کسيکهنذرسفرهحضرتاب

تونهنکنهشوددستکمگرفتچونمیزبانشبابالحوائجهاگرنميبدونهاينسفرهرانمي

قدربرکاتدارهکهمنهروقتبرسراينسفرهخوامبگماينسفرهايناجبارینیست.مي

ه)مصاحب«رم.اينآقاخیليمقامشعظميهستیشومباغسلووضومدعادعوتميبرای

رغماينموضوعاينتنوعدرنهايتبهنظربانيعلي(.1394ای،تهران،مردادباخانمجلسه

نمي خارج آن ساختار اصلي چارچوب از اما دارد زنان،بستگي برای اصلي مسئله شود.

هاورعايتآدابايننظمنماديناست.ايننظمنمادينبرساختيکنظمنماديندرسفره

نشانميدرمحتوایخور دهد.عمالًاکي،رنگآنهاونحوهچینشوترتیبآنهاخودشرا

خاصخودشانرادارند،منطقيکهمنطقیوکاربردايننظمنمادين،بندصورتزناندر

زنانهمعنافرهنگخردهدرکامالًودرتعريفوتفسیرايننمادهابهنوعيخودبنیاداست

حتياطالعهمندارند.الًاصومردانمعموالًوابدييم


نیات،حاجاتوبینشزنانهدرمواجههبافرآیندنذر
درمسئلهپردازیوزنانمنطقخاصذهنیتبسترهاييکهدرآنشاهدتجلييکيديگراز

تفسیرآن واتعريفو بهنذر احتیاجياستکهزنانرا نیتيا دارديمهستیم، درجهان.

هايننتیجهرسیدندکهزنانرابهچشمصاحبانقوایبمردانييهایابتداسنتيوفرهنگ

ناييآنهایدرکارتهیهوتولیدموادغذاييبپندارندواينقواراشبیهقابلیتوتوازسحرآمی

تلقي پرورشفرزندان کتابکننددر کراليدر زنان. شرحميسهم چطورخود که دهد

اورينوکوسرخ نیهم1پوستان را ممطلب مبلغ يک ذرتبه زنان وقتي بازگفتند: ذهبي

دوسهسبدريشهازکارنديم2دهد.وقتيزنانکاساواکارندهرساقهدوتاسهخوشهميمي

چرا؟چونزنان؛شودگونههرچیزبهاضعافمضاعفمينيوبدديآيماينگیاهبهدست

بکارندآنچنانکهشکفتهشود.پسکهچطوربچهبهوجودبیاورندوذرتراچگونهداننديم

آن ما بکارند را اينچیزها آنها مبگذار آنها که ،)ريدشودچیزیسرماننميداننديقدر

بودندواينزادوولد(.زناندرتمامطولحیاتبشرمسئولادامهنسلازطريق180:1387

ازايندادهتريندرخواستورسالتخوددرطولحیاتشانقراروظیفهمهمرامهم رواند.

ايندغدغه عجیبنیستکهبخشعمدهنیاتزنانبههمیندغدغهحیاتمرتبطباشد،

                                                           
1 orinoco 

هایخوردنيگیاهبوميباريشهکي2
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اشکاليچونازدواج،باروری،اصالحامورزندگيوکندنمايانميخودرادراشکالگوناگون

نیاتزنانمحسوب وزنهسنگیندر دو شفا باروریو امر اينبیندو در شفایبیماران.

تواندبرایخودفردياچنانکهاغلبمرسوماستبرایفردديگرینذرشود.شدندکهميمي

شود.هاینذریدرتهرانبهخوبيديدهمياينمسئلهدرنیاتزناندرسفره

هایتاريخيآنبايدريشه برایفهممنطقنیتزنانهدرنذوراتزنان،رسديمبهنظر

 داد. قرار نظر مد را مريد بريفو از نقل و»:سدينويبه زرع و کشت امر با زنان رابطه

شدکهيشناساهیمأکولياخوردنيباعثتخصصدرعلمگیهاشهيرجستجویگیاهانو

بدویدامنه بیناقوام بدیادر و شدند خواصنباتاتآشنا با آنها دارد. گونهنيگسترده

 Medicineکلمهطبابتيا»دهد:تاادامهمي.ویدراينراس«اولینطبیبانتاريخگرديدند

شناساهیجادوگرگ–دراصلبهمعنایدانشياعقلوحکمتعاقلهزناناست.ناممدئا

هادراينگفترازورمزکارساحرهمأخوذازهمینريشهاست.يکبوميمي-اساطیرروم

م گیاهانيرا آنها خواصگوناگونيدارنشناسندياستکه مطلوبکه اثر برایايجاد و د

درطول.(185-187)همان:«کهآنهاراچگونهباهمترکیبکنندوبکارگیرندداننديم

درانحصارمردانبودهاست،زناندرامرعموماًرغموجودپیشهعطاریکهسالیاننیزعلي

.درکناراينتبحر،بااندمداوایخانگيواسراراستفادهازگیاهانداروييبسیارمتبحربوده

 پزشکان دانشگاهيورود نظر به جامعه نوعيرسديمبه مواردیزنان بهاعتماديبدر ی

دانشگاهيمداوای تجربه کنشکردنديمرا طريق از تقاضایشفا وجوه. از جادويي های

عسفرهو...تاوجوهيمثلدخیلبستنونذروانواذهايتعووهاطلسمآشنایآنمثلانواع

هاگاهبهموازاتنتیجهکار.اعتقادبهنتیجهاينکنششديمهایديگرانجامنذریوآيین

 گاه علمپزشکيو بسیاریکامالًپزشکو در و دارد اصرار آنبهشفایبیمار مستقلاز

مواقعفردشفایبیمارشرانهنتیجهمهارتپزشکوعلمپزشکي،بلکهنتیجهلطفخداو

داند.نشموازیکهانجامدادهاستميحاصلک

هایزنانه،آندرنیتمنشأدرايندووجهخاصسفرهنذریيعنينظمنمادينآنو

بدانیميا شاهدنوعيالگویارتباطيخاصباامرقدسيهستیمکهبرایاينکهاينالگورا

بدهیم، انجام دقیق و عمیق يکفرآيند در دريپذجامعهبايد زنانه يکفرهنگقراری ر

بگیريم آن؛ عبارتديگر به زنان گفتارها از که دانشناخودآگاهديآيبرمگونه نوعي با ،

مواجههستیم.نوعيدرکشهودیودانشضمنيکهزنانبههانهیزماالذهانيدراينبین

درخوددرونيمي يکجامعهآنرا بهکارميواسطهفرهنگزنانهدر نوکنندو عيبرند.

منطقيکهمرداننهدرکيازآن درکخاصازامرقدسيومنطقآيینيمواجههباآن.

بستانمعنویبا نوعيبده اجرایاينآيینوارد واسطه زنانبه آن. راهيبه نه و دارند

ندومعتقدنددرصورتپذيرفتهبودنوشبهمعناييکهتوضیحدادهشد(مي)سفرهصاحب

 بهسفرهصاحبکنشآنها بانيوکنشگرانرا حضورشبهمعنایتأيیدعملکرد نشانياز

کرد:دهد.دراينموردطيگفتگوييخانميکهخودبانيچندينسفرهبودعنواننشانمي
ميبرای» رویسفره معتقدنداگرجایسفرهحضرتفاطمهازشبقبلآردرا گذارندو
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)مصاحبه«ويعنينذرقبولشدهاستجایپنجهحضرتفاطمهاستفتدیبپنجهرویآن

پیشآمدهکهوقتيبرايم»:ديگويموخانمديگریدرهمینمورد(1394شهريور،باباني

حضورشرادرمجلسحسکنموليتابهحالبرایکنميبرایيکيازائمهنذرمیاسفره

ن اتفاق خوردنيفتادهیمن در پنجه سفرهاستکه فهای من ببینم. مام بعضيکنميکر

)مصاحبه«نديآيشدندکهائمهقهرکنندوبهمجلسنمهاباعثميهابعضيازمهمانوقت

(.1394باباني،شهريور

کنار سفرهدر اين قدسي شبکهها،وجوه روابطزنان از ای خاصفرهنگخردهو

 دربابنیتسازنديمخودشانرا اين. يتالشنمادينبرایبايدنوعهانيیآهایزنانهدر

بهدنبالحلمسئله بهدنبالحلمسئلهخودفرداستوگاه ديدکهگاه حلمسئلهرا

ديگری)نذریبرایفردديگروسالمتياويا...(استوگاهنیزيکنذرجمعيبرایحل

تکهبهعبارتديگرايننذرهاعمالًبیانگرمنطقنمادينياس؛یاستاخانوادهمسئلهفرديا

نیروهایماوراييکمک باز طيآدابآيینسفره، جمعي، ازطريقآنکنشگرانفردیيا

نوعيارادهنمادينرندیگيم حلکنند. گروهرا مسئلهحیاتيومادیفرديا درمنطقتا

کمکنیروهایماوراييبرایرفع با ايننوعهاتيمحدودجادوييو در جامعه یساختار

شود.دهميهادينذرهاونیت

ایازپیوندهایهاینذری،شبکهاجتماعآيینيزنانهدرسفرهچنانکهذکرشدزنان

مي ايجاد حلبحراناجتماعيرا مسائلزندگيزناننقشبسیاریدارد.کنندکهدر و ها

ازدووجهقابلبررسياست.دروجهاولگیرد،اجتماعيکهبرایيکسفرهنذریشکلمي

کهمذهبياستودروجهديگردرقبلوبعدمراسممذهبينيیآيکاجتماعايناجتماع

تآيینيمدنيوبانوعيجماعيياشروعنشدهويااتماميافتهاستدغدغهفعالیتمذهب

وهایدوستيصمیمانه،محليبرایمبادلهاطالعاتایازگروهشبکهعرفيمواجههستیم.

یورزنيهاعالوهبرايجادفضاييبرایداينسفرهيددقتکردحتييکبازارخانگي.لذابا

هاييرابرایحلوزنانباألخصدرشکلنذر،درفضایاجتماعيقبلوبعدآيین،امکان

مي ايجاد را موضوعاتديگریزندگيزنان دغدغهذهنیتکند.انجام اينهاو یزناندر

ایآيینيبخشيازهويتزنانرادراينجامعهکنند.هنجارهاجتماعاتامکاننمودپیدامي

زندگي بهتبعآندر دهدشکلميشانيشخصآيینيو واسطهبهعبارتديگرزنانبه؛

برایخودرقممي،صورتهانيیآمشارکتدراين بهبندیهويتاجتماعيخاصيرا زنند.

اينارزشعنواننمونه وگذاریایاز خودمقدس»توانبهحسهنجارسازیآيینيميها

به؛بانیاناينمجالساشارهکرد،تیپيازهويتاجتماعيومنزلتخاصبرایزنان«انگاری

کهقدرتونفوذخاصيشوديمعبارتديگرنوعيمتخصصآيینيازاينطريقبرساخته

.ديآيمبهوجودکنندگانمشارکتهمدارد.اينحسطينوعيمبادلهنمادينبینبانيو

بسیاریازميتأکیدبانيدائمبهکنشگرانوحاضرين استو کندکهمجلسشنظرکرده

شدندودرمقابلکنشگراننیزکهبهواسطهنیازیدرمي«رواحاجت»افراددراينمجلس

مجلس گراين مياندآمدهد حسدامن اين وبه مادی نیازهای به رسیدن راه تا زنند
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تقدسبانياينمجلسقدسمجلسيکهدرآنحضوريافتهبهواسطهتشانیمعنو اندو

 بهعنوانمثاليکياز شود. ديده موردمجلسهاخانمهموارتر تهراندر شهر یبانيدر

االنحدوددهسالاستکهدرماهمحرم:»ديگويمکندليکههرسالبرپاميسفرهابوالفض

اندوشدهرواحاجتازاينسفرهمنهايلیوخکنمييکروزسفرهحضرتابوالفضلپهنم

م را آن تدارکات خودشان استکه شده شکلي به نذرنندیچياالن چیزی کدام هر و

...بعدازگرفتنحاجتمهرسالدرماهمحرموآورنديمکنندوباخودبرسراينسفرهمي

پهنکنمومنهمطبقوصیتمادرم بااينکنميچنینمدرروزهفتمآقااينسفرهرا

آوازهسفرهمنوحاجتتفاوتکهديگردعوتيصورتنمي اسمو آنييهاگیردو از که

تاحدیاستکهافرادخودشانحضوردارندوتدارکاتمربوطبهآنراخودشاناندگرفته

(.1394(،شهريور4)ي)مصاحبهبابان«آورنديفراهمم

اينساهایمیدانيبیانگرآنداده یهاجماعتتکهدوچیزمنبعاصليانرژیدر

ی)کهمتفاوتازنیايشاست،امبادلهباامرقدسيوالگویاندتینآيینياست:نوعيکنش

نیايشامرقدسيبرایخودشستايشوپرستشمي در الگویزيرا شوددرحاليکهدر

 قواعد قدسي، امر با رابطه کشدهاعمالمبادله است بیانگر قدسيمؤمنانه نیروهای و

ومؤمنانیراانجامبدهند،نیايشوتکريمازسویافهیوظهرکدامبايددرقبالطرفمقابل

نیرویحاصلازتراکماخالقيزنانوومنبعدوم،کمکبهحلمسئلهازسویقديسان(

بهتعبیریدو نیرو البتهايندو اينجماعتآيینياست. در رویيکهويتجمعيآنها

کنند.نیروهایقدسياينگیرندوباهمعملميايندوباهمشکلمياصوالً.هستندسکه

بهطورکنند.ايننیروهارندوعملميیگصرفادرفضایجمعيشکلميهاینذری،سفره

 عملکنند.بايدنذرکردوبايددرجمعهمايننذرراتحققببخشند.توانندينمفردی،



یجنبیاجتماعیواقتصادیمجالسزنانههاتیلفعا
یاستکهبخشيازاالحسنهقرضیهاصندوقيکيازحواشيمهمبسیاریازمجالسزنانه

توانندبهعنوانخانگيميالحسنهقرضیهاصندوقدهد.یزنانراتشکیلميگذارهيسرما

يک )يياهمگردبخشياز زنانه مذهبييا يرمذهبیغخواه و بهصورتمستقلوجود( يا

بهصورتماهانهياهفتگيمبلغمشخصيپرداختهاخانمهاصندوقداشتهباشند.دراين

گیرد.تعلقميهاخانمياينمبلغبهصورتوامبهيکيازکشقرعهکنندواغلبازطريقمي

هاخانم از بخشي پول اين ازهاینبا به نیاز مثل اندازپسیماليخود يابرای مبادا روز

کهنیازهایيکديگرنیتأمشارکتيدرکنند.نوعيمنطقمخريدیواجبو...رابرطرفمي

اینوعيکنشمذهبيوکنشخیر.درادامهبهعنوانمثالبهنمونههمرفعنیازاستوهم

برتوضیحيکيازبانیاناينمجالسوصندوقاشارههاصندوقازاين وشیوهکارآنهابنا

قرضدر»:میکنيم جلسهما ما يکيماهانهقرضنوع3الحسنههمهست. الحسنهداريم،

الحسنهآقاامامحسنمجتبيشروعشدبهنامقرض59توماندرسال50استکهازماهي

الحسنههفتگيمااستکهنفریتومانرسیدهاست.ديگریقرض10000وامروزهبهماهي
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هزارتومان300ومبلغمیکنيميکشهرهفتهآخرمجلسقرعهدهندوتومانمي6000

دهماههتمامجمعاًهزارتوماناستو50الحسنهديگرنفریشود،قرضبهيکنفردادهمي

مي البتهشرطدومیلیونوپانصدهزارتومانبرندهمييکشقرعهشودودرهرماه شود،

200بخشيازپولراکهديگرکمترازحتماًهآخرايناستکيکشقرعهعضويتدراين

سفره برای نباشد تومان همهزار خانمجانیهای از بعضي البته کند. قبولهزينه ها

مکردندينم فقطمگفتندي، دردورهباشیمودوستنداريمسفرهپهنکنیم.میخواهيما

!اينپولخواهميودمنمشود.منکهاينپولرابرایجیبخنميیجورنيمنهمگفتما

آنحاجتمایميخرجهمینسفره از کههمه برایسفرهدستمانراميریگيشود اگر .

بهسمتشدراز )مصاحبهبا«کنیم؟بکشیمفردایروزکهحاجتداريمچگونهدستمانرا

(.1394باني،شهريور



یریگجهینت
عسفره زنانهيکياز مثابهفضاييصرفا مناسببرایمطالعهرصههاینذریبه هایبسیار

تحقیقات آنمحسوبميشناختانسانفرهنگايرانيو دلیلساختاريدر به سفره شود.

رفع و معنا مسئله حل و زنان حیات ساماندهي در کلیدی نقشي آنها بنیادين نمادين

ودرريپذتحملزندگيرایهارنجهادرسطحينمادينیزندگيدارند.اينسفرههاينگران

هاومشکالتهاييرابرایحلبحرانامکانواسطهنیرویجمعيوقدسي،سطحيعینيبه

فراهمميشانيزندگخاصاينزناندر هایاثرگذاردرزندگيزناندراغلبزمینهکنند.

آيینيمشخصدا وباتکیهبربینشزنانهخودبهبازتولیدزنانگيبهمثابهنوعيرندخود،

آيیننجها ميبینيدر مهمهایخود يکياز مؤلفهپردازند. هستهترين در هایتأثیرگذار

مرکزینگاهآيینيزنانهدغدغهزندگيدرمعنایعامآنوبهبیانيديگریبازتولیدچرخه

دغدغه است. روزمرگياينزنان وزندگيدر سالمتفرزندان باروری، ازدواج، هاييچون

دغهغذاوبهتبعآندغدغهپربارشدنمحصوالتکشاورزیو...ازجملهاعضایخانواده،دغ

هستند.رگذاریتأثهایاينمؤلفهتريننمونهمهم

يعنيفضاييتواننتیجهگرفتزناندراندرونيخانه،ميذکرشدهباتوجهبهمسائل

آنمحصورکهبه بهطورسنتيدر واند،شدهواسطهساختارهایمردانهومسلطجامعه

همچنیندردلساختارقانونمندآيینسفرهنذری،نوعيعاملیتپنهاندارندکهدرعین

مي نگه چارچوباصلي در را ايشان آنها، انتخاببه قدرت فروپاشيارائه از مانع و دارد

ایوشود.اينعاملیتزنانههمدرسطحفردیوهمدرسطحواسطهساختاراصليآيینمي

ازاينجمعبودگيآيیني)مذهبيوعرفيجمع قدرتعملواثرخودشرا (بهدستي،

فضایمي عاملیتدر شکلميیاآستانهآورد. ميسفره قدرتعملپیدا درگیرد، و کند

فراهممينهايتنیزامکان زناندرطيبرگزاریآيین،هويتهایاثرگذاریخاصيرا کند.

ودرپياصالحنمادينکنندهایخودرابازتولیدميدغدغهچنینفرهنگيواجتماعيوهم

زناننوعيآگاهيکاربردینسبتبه اطرافیانشانهستند. زندگيخويشو عینيامور يا
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توانندازاينتاکدامحدوحدودميداننديمیاينآيیندارنديابهعبارتيهاييتوانادامنه

عليحاجاتشانرنآيینانتظاربرآوردهشد داشتهباشند. رغمآنکهفرآيندنذريکفرآيندا

زنانبهنوعيساختارکليدرموردارتباطنذرونیتکهحاصل اما حسيودرونياست،

رغماختیاردرانتخابوعليانددهیرسفهمدرونيآيینوماحصلسرمايهفرهنگيآناناست

 از نذر، هاچارچوبنوع هريکازشدهشناختهی کهانتخاببرای تخطيجدی خود های

کنند.موجبتغییرماهیتنذرشودنمي

یهابحرانیدائمازاچرخهتهران،زنانرادرشهرکالنزندگيدرمسئلهپرموقعیت

هادرذاتخودشانبحرانيبرایاينبحران،استخردوکالنفردیوخانوادگيقرارداده

هستند.تيشناختيزندگيزنانووابستگانشانسدغدغهحیاتفردیياجمعيوامنیته

ست،دراينبسترشکلابههمینسببدغدغهاصليزنانکهناشيازدغدغهحیاتآنها

خودشراحلراهييتاريخيوسنتيازخاللمنطقيآيینينذرهاآموزهوطبقگیردمي

مسئلهبهکمکنیرویاندکهحلزنانآموختههاینذری،کند.درمنطقسفرهجستجومي

دردغدغهوشود.درنتیجهشدند،انجامميجمعيوقدسیانيکهدربسترجمعيتجربهمي

حتييکجمع،ايننیروقابلیتباالييبرایحلمسئلهوديگریضرورتونیازخودفرد،

استدهداانجامدارد.کنهسفرهنذریمبتنيبرعقالنیتياستکهمحاسبهخاصيراباخود

نیرویبیشتریراهاراشکلبدهد.اينعقالنیتبهتجربهآموختهجمعبودن،تااينسفره

ازدهد،هایبیشتریرابرایحلمسئلهبهفردميوامکانکندبرایحلمشکلفراهممي

هم قدسیان، کهمواجههجمعيبا دارد را اينباور يکجهاننماديننیز در سویديگر

تریجددهدوهماينکهنیروهایقدسيرابیشتروذيرشيبهدرخواستزنانميقابلیتپ

زنانرابرآوردهکند.درنتیجهيکمحاسبهدرونيزنانهوکندکهخواستاينزن/مجابمي

بیناالذهانزنانشکلمي در يکياز نذریرا کهجماعتآيینيسفره یهامحملگیرد

حلآنومواجههباآنقراردادهاست.درنهايترفهممسئله،اصليبرایقدرتنابزنانهد

 کند.گیردوعملميعاملیتزنانهدراينبسترشکلمي
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