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مقدمه 
تهران به عنوان پايتخت ايران ،به واسطه تراکم باالی جمعیت و مناسباتي که با منابع
دهایرابهوجود آوردهاست.پويايي
فرهنگيبیرونازخوددارد،بسترفرهنگيبسیارپیچی 
فرهنگي تهران همیشهموتورمحرکيبرایتحوالتفرهنگيمحسوب شدهاست.عموماً در

اينبسترمطالعاتعلوماجتماعيبررویموضوعاتخاصيمتمرکزبودهاست،پژوهشهای
هایجنسیتيبه ويژهدربسترهایدينيوجود


محدودیدرزمینهمطالعاتآيینيوتجربه
دارد .اين پژوهشها مي تواند درکي عمیق از تحوالت حیات فرهنگي جنسیتي در اين
کالنشهرارائهکند.بسیاریازاينمطالعات متمرکزبرتجربههایمناسکي مردانبودهو

ضمنيوناخواستهيافتهها و

هایعاموفراگیردارنداما بهطور 


نهاداللت
هرچندعناوينآ
تحلیلهایمبتنيبرفضاهایمردانهرابرکلیتموضوعخودشان(فضاهایآيیني) تعمیم

دادهاند (بنگريد به مظاهری1389 ،؛ رحماني )1393 ،اما در مقابل مطالعات محدودی

بسترهای مناسکي زنانه را در حیات فرهنگي جامعه ايراني بررسي کردهاند (بنگريد به
يتوان گفت به داليل متعددی مطالعات
دستوری1389 ،؛ تراب .)2007،در مجموع م 
ايتهای خاموش زنان از تجربه آيینهای
جنسیتي و با تأکید بر تجربههای ناگفته ،يا رو 
هایمردمنگارانهغايب


گاهدرگزارش

زنانهیچ
مذهبيهنوزدرحاشیهمطالعاتوجوددارد.
نبوده اندامازندگيآنانازصافيمردانگذشتهوتوسطايشانتفسیرشدهاست.سوگیری

تجربي به سوی مطالعه ساختارها و نهادها به اين معنا بود که زنان نسبت به مردان
شدند.مردمنگارانيکهعمدتاًياانحصاراًبامردان


قلمدادمي
تتری 
کماهمی 
رسانهای  
اطالع 

کنند،اغلبدرمي يابندکهدرفرهنگمیزباننیزسوگیریمشابهيوجوددارد.


صحبتمي
بهاينطريقزنانوبازنماييايشانازجهانبهطورمضاعفيحاشیهایشدهاست(بووی،

.)117:1392زناندرطولحیاتاجتماعيوفرهنگيخوداغلببهعنوانگروهخاموشدر
نظرگرفتهشده اند،اينخاموشيبهمعنایمنفعلبودنزناندرعرصهفرهنگنیستبلکه

هایويژهاينگروهازافرادجامعهومؤلفههای


بیني،دغدغه

منظورعدمپرداختنبهجهان
هويتسازدرحیاتاجتماعيوفرهنگيآناناست .اينامردرجامعهعموماًسنتيايرانبا

حدودشرعوسنتآمیختهميشودوراهرابرایشناختهرچهبیشتردرونیاتزنان،ورود

العبورتر
به اجتماعات زنانه و انعکاس متعلقات اين دنیا به صورت علمي و مستند صعب 
خواهدکرد.بهويژهاگر  اينپژوهشگرازجنسیتمشابهبرخوردارنباشدکهدراينصورت
مسیرصعبالعبور،غیرقابلورودخواهدشد .

مردمنگارانه بیانگرآناستکهبخشمهميازحیاتفرهنگيزنان
مشاهداتاولیه 
شبهمذهبي و آيینهای مدني) شکل
(آيینهای مذهبي  ،
تهراني در خالل آيینهای زنانه  
ميگیرد .آيینهای زنانه به آن دسته از آيینهايي گفته ميشود که توسط زنان در يک

شود.بهنظرميرسداغلبقريببه


محیطزنانهوباحکمممنوعیتورودمرداناجرامي
اتفاقآيین هایزنانهکارکردمحورهستند،درواقعدرپييکنیازکهريشهدرزندگيو

.آيینهایزنانههمدرجهانسنتوهم

دغدغههایحیاتروزانهزناندارد،شکلميگیرند
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مدرننقشيکلیدیدرحیاتزنانايفاميکنند.امروزنسبتبخشزنانهاجتماعبا

دوره 
کلیت آن ،وضعیتي دوگانه است ،از يکسو پس از انقالب اسالمي ،شاهد رشد چشمگیر
شهرنشیني ،افزايش سواد و تحصیالت ،گسترش ارتباطات جمعي و حضور زنان در
عرصه های اجتماعي ،اقتصادی هستیم و از سوی ديگر با تعريف سنتي زن و زنانگي در

ميکند و انتظارات محدودی از او دارد مواجه
جامعه ايراني که زن را محدود به اندروني  
هستیم .مطالعات موجود بیانگر آ ن است که ساختارهای اجتماعي و فرهنگ در فضاهای
عمومي و رسمي همچنان ذيل گفتمانهای مردانه هستند .در قدرت سیاسي ،اقتصادی،
اجتماعيدرفضاهایعموميورسميهنوزسهماصليرامرداندارند .
گويي دو فرض ناگفته در مطالعات مردان در باب دين در ايران وجود دارد :يکي
کماهمیت بودنفضاهایزنانهنسبتبهفضاهایمردانهو دومتابعبودنفضاهایزنانهاز

محتوایفضاهایمردانه.بهنوعيدراينگفتمانهایمطالعاتيموجود ،نوعيسکوتوابهام

وفرضضمنيبرضعفيافقدانعاملیتدربسترهایدينيزنانهوجوددارد.درنتیجهاين
مطالعاتمحدودیدربابتجربههاوفضاهایآيینيزنانهدر

نظاممند ،
ناديدهانگاریعلمي 
ايرانوبهطور  خاصدرتهرانوجوددارد.آنچهبهعنوانيکمسئلهپژوهشيدراينفضا
برایماوجودداردنوعيمدعایمناقشهبرانگیزدرمفروضاتموجودمطالعاتاجتماعيدين
درايراناستکهتجربهدينيزنانهوفضاهایمناسکيآنهارافاقدنوعيعاملیت دانستهو
هایزنانههنوزحوزهایمبهمبرای

عمالًنیزدرکيازآنندارد.شايدبتوانگفتکهآيین
فضاهای علوماجتماعيقراردارند وحتيمطالعاتآنها متأثر از الگویگفتماني مطالعات
دراينزمینهميتوانبهمنطقمحتواييوتحلیليکارهایدستوری 1389و

مردانهاست(
کاهیرده 1388و 1394و تأثیر کارمحسنحساممظاهری 1389درکتابرسانهشیعه
اشاره کرد) .از اين رو در اين مقاله به يک موضوع خاص يعني مسئله عاملیت زنانه در
مناسکسفرههاینذریپرداختهخواهندشد .

انجامشده درحوزهعاملیتزنان در عرصهاجتماعيآنهارادر
مجموعپژوهشهای 

ميدهد(ناجيراد،
فترینسبتبهمرداندرفضاهایعموميقرار 
نتر وضعی 
شرايطپايی 
انجامشدهدرايرانحاکياز
).حالآنکهبرخيديگرازپژوهشهای 

1382؛عبداللهي1387،
عاملیت قدرتمندزنانبه ويژهزنانمسنوسنتيدرزندگيخصوصيوخانوادگياست.
سارا نادری به نقل از پژوهش پیرات با عنوان جنسیت و مشارکت ،درآمدی بر عرصه
تصمیمگیری و تصمیم سازی زنان ايران عنوان ميکند زنان به واسطه برخورد با شرايط

تردرجامعهايرانازذهنپیچیدهتریبرخوردارندکهبهآناناينامکانرا


تروپیچیده

سخت
ميدهدکهدربرابرمسائلبابرخورداریازذهنيآمادهازکمترينمنابع قدرتدردسترس

يرسد عاملیت و
بیشترين استفادهها را ببرند .با توجه به دادههای به دستآمده به نظر م 
ازقدرتمندیزنانوبهويژهزنان

مشارکتزنانهدرشهروفضایعموميباتصاويرموجود 
سنتيدرساختارخانوادههاهمخوانيندارد(نادری.)20:1393،ویهمچنینقائلبهعاملیت
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هایزنانهدرمحیطهایخصوصي


درکنش
زيرپوستي ،پنهانوگاهيمتناقضنمای نهفته 
است(همان .)21،
اينپژوهشازطريقمشاهدهمشارکتيدرمجالسسفرههاینذریزنانهدرتهران

(مشاهدهمشارکتيدريازدهسفرهنذریدرتهرانوپنجمصاحبهبا بانیانسفرههاوسه
ونمونهگیرینظری

دراينسفرههادرنیمهاولسال 1)1394

روضهخوان 
مصاحبهبازنان 
(بر حسب منطق ضرورتهای صورتبندی نظری کار) انجام شده است .برای تکمیل و
کنندگانوبانيهایاين

تعمیقفهمماازمطالعاتمیداني،ازمصاحبهعمیقوبازباشرکت
توانگفتاينتحقیقدررويکردیمردمنگارانه


مجالسنیزاستفادهشدهاست.ازاينرومي
پوياييهایتجليعاملیتزنانهدرآنها است .

بهدنبالفهممنطقدرونيسفرههاینذریو

دلیل اصلي تمرکز اين پژوهش بر سفرههای نظری تأکید بر فضای تک جنسیتي
هاینذریبراساسمنطقبنیادينخودشان،صرفازنانههستند.به

آيینمذهبياست.س 
فره
همین دلیل ميتوان سفرههای زنانه را يک بستر صرفا زنانه و فارغ از تأثیرگذاری و
مداخلههای مردانه و گفتمانها و ساختارهای مردانه ديد .سفرههای نذری به دلیل قاعده

هزنان ،هويتوذهنیتزنانهخودشانرادربستری

تکجنسیتيبودنشان ،جاييهستندک

ساختارهایجنسیتيزنانهومردانهکلمتجليميکنند.درنتیجهدرک

زنانه ودرمیان 
زنانگيدرشکلنابفرهنگيخودشدرجامعهشهریتهرانيميتوانددراينبسترآيیني
انجامگیرد.بههمیندلیلبايدآنهاراتاحدیازمجالسروضهزنانه تفکیککرد کهدر
بسیاریازمواردعمیقاًمتأثرازمنطقمجالسمردانهوگاهيباحضورمتخصصانآيینيمرد
ميشوند .پیشازپرداختنبهاينموضوعالزماستدرکيمفهوميازعاملیتآيیني
برگزار 
راداشتهباشیم .
سفرههاینذریدرگردآوری
باتوجهبهمواردفوقسعيشدهاستطیفمتنوعياز 
هایمیدانيدرنظرگرفتهشوند.دراينموردسعيشدهاستعالوهبرتنوعسفرهها،


داده
نحوهاجراومقبولیتهرسفرهدرقشرهایمختلفجامعهنیزبررسيشود.دراينپژوهش
چهارموردسفرهابوالفضل،سهموردسفرهحضرترقیه،يکموردسفرهامامحسن ،يک
موردسفرهختمانعامودوموردسفرهذکر(ياعليوصلوات)موردبررسيقرارگرفتهاست.
الزمبهذکراستکهبهطورمعمولهريکازاينسفرههایبرایطیفمشخصيازنیاتو

حاجاتمدنظرقرارمي گیرند،زنانبهواسطهنوعيآگاهيکهشايدبتوانآنراناآموختهيا

ایرابرایهرنیتينذرنميکنندوتفکیکنسبتاًمشخصيبرای


گاهدانستهرسفره
ناخودآ
شدهترين
شناخته 

اينامرقائلميشوند بهطورمثالسفرهابوالفضلکهيکيازمهمترينو

يرسد تقاضایباروری
برایبسیاریازنیاتنذرميشود.بهنظرم 

سفرههاینذریاستکه 

وبختگشاييوازدواججوانانسهميدرايننیاتندارندياسهماندکيدرآندارند؛بیشتر

هاتوسطهر
ومصاحبه 

1مشاهدهمشارکتيتوسطخانمياسمنفرحزادوخانمعفتدماوندیانجام
دومولفبههمراهخانمدماوندیانجامشدهاست .
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نیاتمرتبط بااينسفرهمربوط بهسالمتي،شفایبیمارانو ...يادر مواردیمثلدوران
کليباتوجهبهدادههای

جنگ،پیروزیرزمندگانوبازگشتآنهابهخانهبودهاست.بهطور
ميتوانادعاکردافراداغلبدرمواقعحساسکه
یشدهدرمورداينسفرهپرهزينه 
جمعآور 

پایمرگوزندگيدرمیاناستدستبهدامنايننذرميشدند.يابهعنوانمثاليديگر

نهترين و در عین حال
ميتوان از سفره حضرت رقیه به عنوان يکي از ساده و کمهزي 

مجربترين سفرهها بین خانمها محسوب ميشود .اين نذر اغلب برای طلب فرزند توسط

زنان نازا و شفا و سالمتي فرزند اجرا ميشود .حتي در مواردی زنان برای طلب فرزند از
ايشان نذر ميکنند که خادم دائمي سفرههای ايشان باشند .امروزه با توجه به شرايط
گستردهترين چوننیتسفرزيارتي،خريدخانه،بازشدن

ذکرشده اينسفرهکارکردهای
گرهازمشکالت،فروشملکنیزيافتهاست.


سفرههاینذری

گونهشناسی

به طور معمول سفرههای نذری برای نیاتي مهمتر از خواستههای روزمره در نظر گرفته
شدند.تنوعوگستردگياينسفرههاعالوهبرتمکنبانيوبافتاجتماعيوجغرافیايي


مي
موقعیتاجتماعيوی،بانیتبرزبانراندهشدهتوسطویهمخوانيدارد،به

صاحبنذرو 
بيحور،شاهپريونوپیرمردخارکندرنواحي

مثالسفرههای قصهدارمثلسفرهبي

طور 
وسفرههاييمثلختم انعام،سفرهابوالفضلو

مرکزیايرانازرواجبیشتریبرخورداراست 
سفرهسبز(سفرهامامحسن (ع) )درسايرنقاطبهويژهشمالايرانبسیارمرسومهستند.
توانبهدونمونهازسفرههااشارهکرد:بهطور


درمورداهمیتتمکنماليبانينذرنیزمي
نهترين و
کمهزي 
مثال سفره حضرت رقیه که تنها حاوی چند تکه نان است يکي از  
وبهويژهزنانياستکهازتمکنماليکمي برخوردارند.از
سفرههانزدزنان  
محبوبترين  

کبار
طرفيسفره ایمثلسفرهحضرتخضرکهدرشرايطزمانيخاصيعنيهر 4سال ي 

ميشودوهرنوعخوردنيقابلتصوریرویاينسفرهقراردارد.از
درروز30اسفندبرگزار 
جمله مهمترين سفرههای نذری ميتوان به سفره ابوالفضل ،سفره ختم انعام ،سفره امام
حسن،سفرهحضرتفاطمه،سفرهحضرترقیه،سفرهحضرتعلياصغر،سفرهامامعلي،

بيسهشنبه،سفره
نوروبي 

حوروبي 
بي

سفرهامامزمان،سفرهحضرتخضر،سفرهبيبي 

البنین(مادرعباس)،سفرهنخودمشگلگشاوبسیاری


پريان،سفرهختمصلوات،سفرهام

شاه
نمونههایديگرنامبرد .

آيد،سفرهایاستکهبهواسطهبرآوردهشدنيک


نذریچنانکهازاسمآنبرمي
سفره

شود.اينسفرهپارچهایاغلبچهارگوش(مربعيامستطیل)استکهبنابرنوع


نذرپهنمي
نذر در سه رنگ سفید (برای مثال سفره امام زمان) ،سبز (اکثر سفرهها از جمله سفره
اياممحرم)انتخابميشدند.

هایعزامثلسفرههای

ابوالفضلوامامحسن)ومشکي( 
سفره
شود.درتماميسفرههای

هابنابرنوعآن،خوردنيهایخاصيقراردادهمي


رویاينسفره
زرد،سمنو،آجیلمشگلگشاو...


هایموجودپايهگیاهيدارندمثلحلوا،شله

نذریخوردني
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برعناصرگیاهيدراينآيینباريشههایدورانکشاورزیزندگيبشرمرتبط

اينتأکید 
رغماينموضوعدرمواردیباغذاهاييمواجهميشويمکهاثریازگوشتدرخود


است؛علي
دارند مثل عدسپلوی سفره ابوالفضل يا برخي از آشها که با توجه به پايه گیاهي آن
ميتوانگوشتراعنصریفرعيومتأخردرنظرگرفت .

هایهرسفرهازقواعدمشخصيپیرویميکنند،بهطور مثالسفرهحضرت


خوردني
رقیهتنهاشاملنانونمکاستوسفرهحضرتابوالفضلبهطورمعمولشاملآشرشته،
کلگشا،
شیرينيومیوه،عدسپلو(باگوشتيامرغ)،نانوپنیروسبزی،ماست،آجیلمش 

آرد نخود ،اسپند ،خرما ،حلوا يا کاچي است و در مواردی که صاحبخانه بخواهد بیشتر
هااضافهميشود .


برنجهمبهاينخوردني
شلهزردياشیر
هزينهکند ،


رونداجرایآیین 
سفرهرویزمینمينشینندومطابقآيینسفرهنذریادعیهخاصيرا

افراد(زنان)دورتادور
ميخو انند .در اجرای هر آيین سفره سه گروه کنشگر نقش دارند :باني ،خدمتگزاران و

اجراکنندگان ادعیهوآدابآيین؛درواقعدرهرآيینسفرهنذریعالوهبربانيآنکهصاحب
نذرتلقيمي شود،مجريانديگرینیزدارد،افرادیکهمسئولپذيراييازحضارهستند،فرد

ياافرادیکهمستقیماًباخوردنيهایرویسفرهدرتماسهستندوآنهارابهحضارتعارف
ميکنند،مجریجلسهکهمسئولاجرایادعیهوهماهنگکردنافراددرصورتنیازاجرای

دستجمعييکدعااستوکنشگرانفرعي.آنچهدراينمتنتحتعنوانکنشگرانفرعي
فوققرارندارند؛آنهادرآيینشرکتميکنندامادر

شوددرهیچيکازگروههای


خواندهمي
هیچيکازکنش هایاصليفوقنقشيندارندوتنهاشنوندهادعیههستندوگاهبهندرت

دراذکاردستجمعيشرکتميکنند .
درسفرههایسوگ

کالمدرسفرههاتابعماهیتسفرهاستبهطورمثالکالميکه

(مثل سفرههای مربوط به شهادت ائمه) جاری ميشود کامالً با کالم در سفرههای سور
یها )متفاوتاست.کالموادعیهنقشمهميرادرايجادفضایمعنویآيینبرعهده
(مولود 
دارند.اينکالميابهصورتآياتوادعیهعربيخواندهميشودوياخانميبهعنوانمجری

ارخاصيراباتوجهبهمناسبتسفرهانتخابميکند

جلسه(روضهخوانياخانمِجلسه)اشع

)آنهاراميخواند.ايناشعاراغلببهصورتشفاهي

یآور
(غمانگیزياشاد 
وباآهنگمناسب 
دفترچهای مخصوص به خود

روضهخوان آنها را در 
دهاند و هر  
بهسینه به فرد رسی 
نه 
و سی 
ينمايد .
آوریميکندودرمواقعالزمازآنهااستفادهم 


جمع


مناسکوعاملیت 
مفهومآيیننقشيکلیدیبرایدرکحیاتمذهبيوفرهنگيانساانهاادارد.ايانمفهاوم
طیفمتنوعيازرفتارهاراشاملميشودکهدربسترهایمختلفداللتهاایمختلفاينیاز
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دارند.وقتيمادربارهرفتارمذهبيميانديشیم،دراصلمادربابمناسکفکرميکنیم،که
فعالیتينمادين،جذابورنگارنگاستکهاعتقااداتماذهبيرابیاانوافارادراباهساوی
نیروهاوموجوداتمذهبيهدايتمايکناد.مناساکماذهبيمعماوالًاماریچنادوجهيو
صحنههای»متعددیاستکهممکناسات

چندرسانهایاست.اغلبمناسک،اجرایپیاپي«
ساعتهاياروزهاطولبکشدتاتکمیلشود.ويکتورترنردرايانباارهماينويسادکاهياک
بخشهايي»وهمچنینبهواحادهایفرعايازقبیال«اپیزودهاا»،
مناسکبه«مراحل»و« 
کنشها»و«ژستهايي»تقسیمميشود.برایهرکدامازاينواحدها(وواحادهایفرعاي
« 
آنها)،ترکیبويژهایازنمادها،فعالیتهاواهدافنماديندرنظرگرفتهشدهاستدرنتیجه
يکمناسکنوعاًشاملچندينژانرکنش،اززبانتارقصتاآراماشوساکوتتااهنرهاای
(ماسکها،نقاشيبدن،اشیایمقدسگوناگون)وغذاوهرتعدادیازساايرعناصار

تجسمي
وههااایمختلفايمايتااوانتعريافکارد.درساانت
راشااملمايشاود.مناسااکراباهشای 
انسانشناسيويکتورترنرمناسکرااينگونهتعريفميکند«:رفتاررسميتجويزشدهبارای
موقعیتهایمختلف...وحاویارجاعبهاعتقادبهموجوداتياقدرتهایمعنویواسرارآمیز.
نماد،کوچکترينواحادمناساکاسات».همچنایناساتنليتامبیااهدرباابايانمفهاوم
مينويسد«مناسکيکسیستمبرساختهفرهنگيازارتباطاتنماديناست.مناساکشاامل
تواليمنظموالگومندازواژههاوکنشهاا اساتکاهاغلابازطرياقچنادينرساانهبیاان
ميشود(،رسانههايي)کهمحتواوسازماندهيآنهابهواساطهدرجااتمختلفايازرسامیت
(قراردادیبودن)،کلیشهایبودن(تصلب)،تراکم(امتزاج)وحشوواطناب(تکرار)مشاخص
شدهاست»(الر .)112:2007،
مهمترينخصیصهایکهمناسکدرنظامهایفرهنگيودينيدارناد،صارفابازتولیاد
نظامهایمعناييموجودنیست،بلکهمناسکبساتریبارایخالقیاتفرهنگاياسات.ايان
خالقیتراميتواناينگونهتعبیرکردکهمناسکبستراصلي«نوشدنامرمقدسومقدس
شدنامرنو»رادربطنخودشدارد(هالونیتس.)93:1391،ازاينمنظرمناساکصارفا
يکبسترمکانیکيبرایرفتارانسانينیست،بلکاهبساتریبارایتجلايخالقیاتفاردیو
جمعيانسانهااست.دربسترمناسکياستکهکنشگرانفردیوجمعايقادرتاعماالو
تجليعاملیتخودشانراپیداميکنند.عاملیتمفهومپیچیدهایدرعلوماجتمااعياسات.
مفهومعاملیتداللتداردبرتواناييافرادبرعملکردنمستقلوتحقیقانتخابهايشانبار

مبنایمیلوارادهشخصيخودشان.فهمعاملیتنیازمندفهمساختاراست.مفهومسااختار
بهعواملي(ازقبیلطبقهاجتماعي،مذهب،جنسیت،قومیتوخردهفرهنگ)ارجاعداردکاه
فرصتهاوامکانهایافرادراتحتتأثیرقرارميدهنديااينکهمحدودمايکنناد.هیوساون
سهنوعازعاملیتراازهمتفکیاکمايکناد:عاملیاتفاردی،عاملیاتجمعايوعاملیات
واسطه ای.عاملیتفردیزمانياستکهيکفردبارایخاودشکنشايراانجااممايدهاد،
حاليکهعاملیتواسطهایبهمعنایآناستکهفردبهنمايندگيازطرفديگریکنشاي
در 

دهد.عاملیتجمعينیززمانيرخميدهدياکگروهايازماردمهماراهبااهام

راانجاممي
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هارخميدهد.هیوسوندرعینحالسهمؤلفه

دهد،مثلآنچهدرجنبش
کنشيراانجاممي 
دهند:قصدمندی،قدرتوعقالنیت.انسانها

انسانيرابرميشمردقابلیتعاملیترابهاومي
براساسنیتهايشانکنشميکنندوکنشهایآنهااهدفمنادهساتند(هیوساون.)2010،
آنچهدراينمقالهبرایمااهمیتداردمفهومعاملیتدربسترمناسکياست.قدرتخالقاه
مناسکبهعنوانبستریبرایعاملیتفردی،واسطهایوجمعيموضوعاينتحقیاقاسات.
اينکهمناسکمذهبيچگونهاينقابلیترادارندکهبهعناوانبساتریبارایتعامالمیاان
عاملیتوساختارباشند .
جهتگیرینظرياهپاردازاندر
همچنینباتوجهبهتاريخچهتحلیلآيیني،درمييابیم 
مواجههبانسبتآيین،جادو،دينوعلامازاهمیاتبسایارزياادیبرخاورداراسات.تاايلور
مشخصاًجادوراازدينجداميداند.درواقع،اوآنرانسابتباهعلام،باهديانوابساتهتار
دانستهوآنرايکشبهعلميابهعبارتدقیقترتالشيناقصبهدرکعلتواثاررواباطدر
داند.درنگاهتکاملگرايانهتايلور،جادوچیزیاستکهمايتوانادتوساطديانو

طبیعتمي
علمحقیقيجايگزينشدهباشد.دراينراستافريزرنیزديدگاههایتايلوررادنبالميکندو
داندوليعليرغماينموضوعویجاادورابایشتاراز


جادوراتاحدیدورازدينواقعيمي
شمارميآوردکهدرعاینحاالکاهعباادتوالتمااسآمیاز

هنرحرامزاده»1به

علمنوعي«
نیست،سببميشود«چیزها»اتفاقبیافتند(بل.)47:1997،درايانزمیناهافارادیچاون
مالینوفسکيمعتقدندبرخيازآيینهایجمعيکارکرداجتماعيدارندوبرخينیزاينگوناه
نیستند.درواقعویتمايلداشتکهآيینهایجادوييرادارایکارکرداجتمااعي«ازباین
بردننگرانيها»وآيینهایمذهبيرافارغازاينکارکردوصرفاًجهتبرقاراریارتبااطباا
خدايانبداند(همان .)28،
يکيازمهمترينعواملمؤثربرنحوهمواجههزنانباآيینهایزنانهسبکزندگيآنان
ایميداناد،اماامعتقاداساتايان


هایسلیقه

است.بورديوسبکزندگيرامحصولانتخاب
هاتحتموقعیتساختاریشکلميگیرند(بوردياو)245:1390،همچناینگیادنز

انتخاب
يبرندواحتمااالًآنهاارا
معتقداستعاملهاهموارهساختارهارادرمقتضیاتنوينبهکارم 
تعديلميکنندوتغییرميدهند،امادردايرهعاداتورسومزندگيروزاناهعمومااًدرحاال
تکرارمکرراتهستندوتنهاتعديلهاوانطباقهایکوچکيرادرچارچوبپیرویازقواعدو
وههاایبازمانادهو
دهند.ازاين روعاملیتبستگيبهآگاهيازاينشای 


سننازخودبروزمي
ابزاروچگونگيانجاماموردارد .


هاینذری:عاملیتهایچندگانهزناندربسترآیینی 


سفره
سفرهها بیانگر
شدهترين نذورات بین زنان هستند .اين  
سفرههای نذری يکي از شناخته 

فعالیتها و فضاهای ديني زنانه هستند و نقشي کلیدی در حیات مذهبي زنان جامعه


bastard art

1



سفره هاینذریدرتهران:عاملیتزنانهدرجماعتآيیني191
 

سفرههاینذریوحضورآنهادرفضاهایاندروني
اسالميوشیعيايراندارند.تداومتاريخي 
دستکاری مردان ،سبب امتداد میراث معنوی بسیار مهمي
و دور بودن از دسترس قدرت و  
ريشههایمذهبيوفرهنگيعمیقي
نهاشدهاست.اينمیراثمعنویکه 
قر 
درآنهادرطي 
دارد ،نقش مهمي در ساماندهي زندگي زنان داشته و دارد« .نذر آنچیزیاستکهواجب
گردانندبرخودياآنچهواجبکنندبه شرطچیزی.آنچهکسيبرخودواجبگرداندمثل

آنکهبگويداگرازمرضخودشفايابمدهتوماندرراخداميدهم»(دهخدا.)1341،آوردن

لفظ نذر شرط نیست مثل مثال مذکور و گاهي آورده ميشود مثل اينکه ميگويد« :نذر
کردمکهاگرازمرضشفايابم دهتوماندرراهخدابدهم» نذر[نُذُ]جمعاستودر
فارسينذورونذوراتهمهست»(همان) .
درموردآيینسفرهنذریدرتهرانمامشخصاًبايکآيینجمعيمواجههستیمکه
منسکهایجنبيعموماًيکآيین

کنشمذهبيدرآنغالباست وعلیرغم وجود 
خرده
مذهبي محسوب ميشود .افراد بهويژه زنان به جهت نیات گوناگون به اين نذر متوسل
شدند؛نیاتيمثلباروری،سالمتي،شفاودرمانبیماریهایسخت،گشايشروزی،باز


مي
شدنگرهامورزندگي،ازدواجو...تنوعوگستردگياينسفرههاعالوهبرتمکنبانيوبافت

اجتماعيوجغرافیاييصاحبنذروموقعیتاجتماعيوی،بانیتبرزبانراندهشدهتوسط

ویهمخوانيدارد .
درادامههمینبحثبهبررسيعاملیتزنانونقشوباورآنهادربرگزاریاينآيین
یشده بهدوروشمشاهدهمشارکتيومصاحبهپرداختهخواهد
باتوجهبهدادههایگردآور 

عليرغماينکهسعيبرآنبودهاست
يرسد.نخستاينکه 
شد.ذکردونکتهضروریبهنظرم 
که تنوع در ماهیت سفرهها و قشر باني و شرکتکنندگان رعايت شود ،با توجه به اين
موضوع که اين آيین بنا به داليلي که خارج از مبحث اين نوشتار است امروزه به نسبت
لیانگذشتهکمتربرگزارمي شود،دريکبازهزمانييکسالهتنهاموفقبهبررسي11

سا
کسب شده است .نکته دوم در مورد
نمونه شديم و دادههای میداني از اين مجالس  
مصاحبههااست.چنانکهپیشازايننیزذکرشداغلبزنانيکهبهطورعمليدرگیراجرای

اينآيینوآيینهاييازايندستهستندآگاهيبیانيبهعملکردخويشندارندوعموماًدر

واردجلدديگریميشدند

يگیرد
سؤالهاييکهشکلوشمايلمصاحبهبهخودم 
مواجههبا 
تهااينگفتگوها
اينجلدميتواندازانکارتادانایکلمتغیرباشد،لذادربسیاریازموقعی 
ومصاحبهشوندهشکل

مصاحبهکننده 

گونهوچارهجويانهبین

درقالبگفتگوهایدردودل
خانمها تمايلي به مصاحبه نشان نميدهند و در صورت
گرفته است ،در موارد بسیاری  
جوابهاييمتفاوتوگاهدرتناقضباعملکرد
مواجههبااينشرايطخواستهياناخواسته 
گزارشها بارضايتوتمايلخودبانیانو

.عليرغماينموضوعبرخياز
يکنند 
خودارائهم 
برخيازمجريانجلساتيکهمايلبهانجاممصاحبهبودندانجامشدهاست .
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آداباجرایسفرهنذری 
ژهای هستند،برخيازآدابکليوبرخيمختصبههمان
سفرههاینذریدارایآدابوي 

سفرهبارهادرسفرههایگوناگون

سفرهاست.آدابکليآدابيهستندکهدراجرایآيین
نیتميکنندوبهنیت

شاهدآنهستیم.مثلآدابپهنکردنسفرهکه«درشروعمعموالً
بسماهلل الرحمن الرحیم و صلوات،
سالمتي صاحبخانه و مهمانان پهن ميکنند .سفره با  
معموالً به صورتجمعي و با مشارکت افراد پهن ميشود .معموالً موقع پهن کردن سفره
کندوضوهمميگیرد»(مصاحبهباباني،شهريور)1394يا«باشروع


کسيکهآنراپهنمي
سالموصلواتبرامامحسین
ایازسفرهراميگیردوبا 


مراسمهرکسکهحاجتيداردگوشه
(برایسفرهابوالفضل) اينسفرهرابرویزمینپهنميکنندنیتشانبرايناستکهاگر
سفرهای مشابه) بپردازند» (مصاحبه با باني،
حاجت گرفتند به ادای نذرشان (پهن کردن  
شهريور .)1394
شرايطومؤلفههایخاصخودشرا

آداباختصاصيهرتیپازسفرهنذری ،بعضاً 
دارد.دراينراستاميتوانبهدوگروهاشارهکرد،گروهاولآدابمختصبهيکسفرهخاص

سهشنبهطي
يبي 
سفرهبابودنآنمؤلفهتعريفميشودمثلتعريفداستانب 

استوهويت
اجرایاينآيینو«خب،خب» گفتنسايرکنشگرانبهنشانهتأيید آن.ياوجودعدسپلو
مؤلفههای نمادين اين سفره؛ به
مهمترين  
روی سفره حضرت ابوالفضل به عنوان يکي از  
نمونهایازاهمیتنمادي ناين مؤلفهبهاظهاراتبرخياز بانیاناينمجلساشاره
عنوان 
يشد از اين چیزها بود:
يکنیم« :سفره حضرت ابوالفضل که بیشتر برای نهار انداخته م 
م
عدس پلو که خب در زمان قديم تجمالت نبود و مردم بر اساس بضاعت و توانشون غذا

پلوبودکههمغذایسادهایبودوهماينکهغذاييبودکه


،ازاينجهتعدس
يپختند
م
احتیاجبهگوشتنداشتوالزمنبودکهازمردهاکمکگرفتهشودتماماً زحمتپختو
تهیهاونبازنخانهبود»(مصاحبهباباني (،)2مرداد )1394همچنینخانمديگریدر
پختنعدسپلویسفرهابوالفضلراحتماًمنخودمبايد

کردهاند«:
مورداهمیتاينغذاذکر 
انجامدهموبايدازهزينهوخرجزندگيخودمانباشدوليرویبقیهچیزهازيادتأکیدی
ندارم.مادرمخدابیامرز ميگفت  تمامبرکتسفرهحضرتعباسبههمینعدسپلوی آن
سیرميکندوطعامعزایاواست،منهمبهخاطرمادرم

استکهشکمبندگانخدارا 
پختنآنرامختصبهخودمميدانم»(مصاحبهبايکباني (،)3شهريور .)1394برخياز
مؤلفهها بهيکمنطقهجغرافیايي،يکفرهنگبوميياحتييکخانوادهتعلقدارد
آدابو 
نمونهها مشاهدهنميکنیم يادرصورتمشاهدهيکقاعدههمگاني
ومشابهآنرادرساير 
جمع کردن سفرهابوالفضلازقول
محسوبنميشود.بهعنوانمثالبهروندپهنکردنو 

کوزههای آبي کهبهيادساالر
يکنیم« :پسازپهنشدنسفره  ،
يکبانيتهرانياشاره م 
تشنگانپیشازهرچیزیرویسفرهقراردادهميشود،بعدازاتمام


تشنگانوساقيلب

لب
هنیتتبرکوشفاپخشميشود»(گفتگوباباني،

سفرهابوالفضلآبکوزههادربینافرادب

هابرگزارنميشود؛اما


.اينبخشبهصورتهمگانيدرتماميسفره
(،)4شهريور)1394
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کنشگرانحتيدراولینمواجههباآن  احساسناآشناييبااينکنشراندارندوآنرابه
اآنهمراهميشدند .

يپذيرندوب
راحتيبهعنوانبخشيازکنشآيینيمقدسم 


زنانومسئلهخوراکدرآیینسفرهنذری 
زنانبانوعيآگاهيضمنيودرونيباآيینهمراهميشدند،شايدبتواندلیلاينشناختو

همراهيرادرسیرآرامودرونيتحولآيیندرسطحجزئیاتدانست.يکيازاينجزئیات
يهای
وباصليخودميشود«غذا» ياخوردن 

کهگاهدستخوشتغییراتجزئيدرونچارچ
چارچوبهايي که در مورد اين

يترين 
مهمترين و اصل 
مربوط به هر سفره است .يکي از  
يهاوجودداردگیاهيبودنآناست.ريددرکتابانساندرعصرتوحشخوداذعان
خوردن 
داردکهتنهازنان بودندکه عواطفوخصائصمادرانهبهآنهااختصاصداشتواينامر
رهسازی اغذيهگیاهي
احتماالًتالشآنهارادرتدارکنظمغذاييکهازطريقتهیهوذخی 
يگرفت کند کرد .تنها به مرور زمان بود که آنها به تدريج عادت به
پستانداران صورت م 
خوردنگوشتراکسبکردند.ظاهراًاينروندکندوطوالنيبودهاست؛حتيدردوران
حاضرهنوزجوامعبدویفراوانيهستندکهزنانگوشترابهعنوانبخشثابتومنظمياز
يخورند.آنهافقطدرمواردیخاصنظیرمراسممذهبيقطعاتياز
روزانهشاننم 
نظمغذايي 
ماهيراتناولميکنند(ريد.)126:1387،زنانغذاهایگیاهيرادرسراسراعصارترجیح
يدهیم،
ميدهند .تنها وقتي ما مسئله کانیبالیسم يا همنوعخواری را مورد توجه قرار م 

مي توانیمبرایمقاومتديرپایزناندربرابرخوردنگوشتوياحتيعدممشارکتايشان

بامردانيکهعادتبهخوردنگوشتداشتندمفهوميبیابیم (همان.)127:اينمقولهتابه
هایزنانهکهباغذامرتبطاستديدهميشود.بهطورمثالدر

امروزنیزدربسیاریازآي 
ین
يهابهرنگسبز
سفرهامامحسنکهبهسفرهسبزهمشهرتداردتماميتزئیناتوخوردن 
يهای اين سفره خیار ،هندوانه سربسته ،نان و پنیر و
انتخاب ميشدند .از جمله خوردن 
سبزی است.طيگفتگوييبايکيازخانمها ييکهبانياينسفرهبودویاذعانداشتکه
«اگرسفرهامامحسنباشهکهمنخودميهسفرهبرایبچهخواهرشوهرم نذرکردمبايد
اداشکنم،بايدهمهچیزشسبزباشه،ازکوکوسبزی،هندوانه،سبزیخوردن،خیار،سفره
و شمعها هم همه سبز بايد باشه» (گفتگو با باني و کنشگران ،شهريور  .)1394برخي
خورشها و کوکوهای سبز رنگ جايي در اين سفره

پختهشده مثل 
يهای  
معتقدند خوردن 
ندارندوبرخينیزآنهاراجزءاجزایاصلياينسفرهقلمدادميکنند.برخيتنهابهغذاهايي
کهنقشسیرکنندگيياوعدهاصليرابرعهدهدارندتوجهميکنندوبرخيديگراينسفره

ایو...پروپیمانترمينمايند.از


وژلهسبزوباقلوایپسته
پستهای 
راباقراردادنکیک 
1
صاحبسفره قرار

ظرف ديگر نميتوان وجه متبرک اين خوردنيها را که در ارتباط با 
مي گیرد ناديده گرفت ،زنان به نوعي معتقدند که طي اين مراسم به عنوان يک واسطه

1

فردمقدسيکهسفرهبهناماوپهنميشود 
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کنندوبهنوعيمهماندارآنحضرتميشدند.اين


برایاينفردمقدسپهنمي
سفرهای 

افتخاربزرگدرشرايطيکهاينمهمانداریبهنحواحسنانجامشدهباشدموردقبولآن
خانمجلسهای)طي

حضرتقرارخواهدگرفتبهطوریکهيکيازمجرياناينجلسات(
لعنوانميکند« :اينسفرهبايددرخورمقامحضرت

گفتگوييدرموردشأنسفرهابوالفض
شلهزرد امام حسن ،کاچي فاطمه زهرا ،عدسپلوی
عباس برپا شود .آش رشته حاجت و  
محرم،خرمایعزاداریعباس،آجیلمشگلگشاانشاا...بهدستحضرتعباس،شیرينيو

والفضلميکنهبايد

میوه،همینوخیليهمحاجترواست...کسيکهنذرسفرهحضرتاب
شوددستکمگرفتچونمیزبانشبابالحوائجهاگرنميتونهنکنه


بدونهاينسفرهرانمي
اجبارینیست.ميخوامبگماينسفرهاين قدربرکاتدارهکهمنهروقتبرسراينسفره

دعادعوتميشومباغسلووضومیرم.اينآقاخیليمقامشعظميهست»(مصاحبه

برای
عليرغماينموضوعاينتنوعدرنهايتبهنظرباني
باخانمجلسهای،تهران،مرداد .)1394

بستگي دارد اما از چارچوب اصلي ساختار آن خارج نميشود .مسئله اصلي برای زنان،
برساختيکنظمنماديندرسفرههاورعايتآدابايننظمنماديناست.ايننظمنمادين

اکي،رنگآنهاونحوهچینشوترتیبآنهاخودشرانشانميدهد.عمالً

درمحتوایخور
صورتبندیوکاربردايننظمنمادين ،منطق خاصخودشانرادارند،منطقيکه

زناندر
خردهفرهنگ زنانهمعنا
درتعريفوتفسیرايننمادهابهنوعيخودبنیاداست وکامالً در 
ييابدومعموالًمرداناصوالًحتياطالعهمندارند .
م


نیات،حاجاتوبینشزنانهدرمواجههبافرآیندنذر 
يکيديگرازبسترهاييکهدرآنشاهدتجليمنطقخاصذهنیتزناندرمسئلهپردازیو
يدارد.درجهان
هستیم،نیتيااحتیاجياستکهزنانرابهنذروام 

تعريفوتفسیرآن
سنتيوفرهنگهایابتداييمردانب هايننتیجهرسیدندکهزنانرابهچشمصاحبانقوای

سحرآمیز یدرکارتهیهوتولیدموادغذاييبپندارندواينقواراشبیهقابلیتوتواناييآنها
در پرورش فرزندان تلقي کنند .کرالي در کتاب سهم زنان خود شرح ميدهد که چطور
سرخپوستان اورينوکو 1همین مطلب را به يک مبلغ مذهبي بازگفتند :وقتي زنان ذرت

2
يکارنددوسهسبدريشهاز
کارندهرساقهدوتاسهخوشهميدهد.وقتيزنانکاساوا م 


مي
گونههرچیزبهاضعافمضاعفميشود؛ چرا؟چونزنان

يآيد وبدين 
اينگیاهبهدستم 
يدانندکهچطوربچهبهوجودبیاورندوذرتراچگونهبکارندآنچنانکهشکفتهشود.پس
م
بگذار آنها اين چیزها را بکارند ما آن قدر که آنها ميدانند چیزی سرمان نميشود (ريد،
.) 180:1387زناندرتمامطولحیاتبشرمسئولادامهنسلازطريقزادوولدبودندواين
دادهاند.ازاين رو
وظیفهمهمرامهمتريندرخواستورسالتخوددرطولحیاتشانقرار  

عجیبنیستکهبخشعمدهنیاتزنانبههمیندغدغهحیاتمرتبطباشد،ايندغدغه
orinoco

گیاهبوميباريشههایخوردني 

2يک

1
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نمايانميکند اشکاليچونازدواج،باروری،اصالحامورزندگيو

خودرادراشکالگوناگون
شفای بیماران .در اين بین دو امر باروری و شفا دو وزنه سنگین در نیات زنان محسوب
شدندکهمي تواندبرایخودفردياچنانکهاغلبمرسوماستبرایفردديگرینذرشود.


مي
هاینذریدرتهرانبهخوبيديدهميشود .

اينمسئلهدرنیاتزناندرسفره
بايدريشههایتاريخيآن

يرسدبرایفهممنطقنیتزنانهدرنذوراتزنان،
بهنظرم 
ينويسد« :رابطه زنان با امر کشت و زرع و
را مد نظر قرار داد .ريد به نقل از بريفو م 
اهشناسي شدکه
شههای مأکولياخوردنيباعثتخصصدرعلمگی 
جستجویگیاهانوري 
در بین اقوام بدوی دامنهای گسترده دارد .آنها با خواص نباتات آشنا شدند و بدين گونه
تاادامهميدهد«:کلمهطبابتيا Medicine

اولینطبیبانتاريخگرديدند».ویدراينراس
اهشناس
 دراصلبهمعنایدانشياعقلوحکمتعاقلهزناناست.ناممدئا– جادوگرگی 
گفترازورمزکارساحرههادراين

اساطیرروم-مأخوذازهمینريشهاست.يکبوميمي
يشناسند که خواص گوناگوني دارند و برای ايجاد اثر مطلوب
است که آنها گیاهاني را م 
يدانند کهآنهاراچگونهباهمترکیبکنندوبکارگیرند» (همان .)185 -187 :درطول
م
سالیاننیزعليرغموجودپیشهعطاریکهعموماً درانحصارمردانبودهاست،زناندرامر

مداوایخانگيواسراراستفادهازگیاهانداروييبسیارمتبحربودهاند.درکناراينتبحر،با

ياعتمادی به
يرسد در مواردی زنان نوعي ب 
ورود پزشکان دانشگاهي به جامعه به نظر م 
يکردند .تقاضای شفا از طريق کنشهای جادويي از وجوه
مداوای دانشگاهي را تجربه م 
طلسمهاوتعويذهاو...تاوجوهيمثلدخیلبستنونذروانواعسفره

آشنایآنمثلانواع
.اعتقادبهنتیجهاينکنشهاگاهبهموازاتنتیجهکار

نذریوآيینهایديگرانجامميشد

پزشک و علم پزشکي و گاه کامالً مستقل ازآن به شفای بیماراصرار دارد و در بسیاری
مواقعفردشفایبیمارشرانهنتیجهمهارتپزشکوعلمپزشکي،بلکهنتیجهلطفخداو
نشموازیکهانجامدادهاستميداند .

حاصلک
آندرنیتهایزنانه،

درايندووجهخاصسفرهنذریيعنينظمنمادينآنومنشأ
شاهدنوعيالگویارتباطيخاصباامرقدسيهستیمکهبرایاينکهاينالگورابدانیميا
جامعهپذيری زنانه در يک فرهنگ قرار

انجام بدهیم ،بايد در يک فرآيند عمیق و دقیق 
يآيد ،با نوعي دانش ناخودآگاه
بگیريم؛ به عبارت ديگر آن گونه که از گفتارها زنان برم 
نهها مواجههستیم.نوعيدرکشهودیودانشضمنيکهزنانبه
بیناالذهانيدراينزمی 

 واسطهفرهنگزنانهدريکجامعهآنرادرخوددرونيميکنندوبهکارميبرند.نوعي
درکخاصازامرقدسيومنطقآيینيمواجههباآن.منطقيکهمرداننهدرکيازآن
دارند و نه راهي به آن .زنان به واسطه اجرای اين آيین وارد نوعي بده بستان معنوی با
بهمعناييکهتوضیحدادهشد)ميشوندومعتقدنددرصورتپذيرفتهبودن

صاحبسفره (

صاحبسفره  نشانياز حضورشبهمعنایتأيیدعملکردبانيوکنشگرانرابه

کنشآنها
نشانمي دهد.دراينموردطيگفتگوييخانميکهخودبانيچندينسفرهبودعنوانکرد:
سفرهحضرتفاطمهازشبقبلآردرارویسفرهميگذارندومعتقدنداگرجای

«برای 
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پنجهرویآنبیفتدجایپنجهحضرتفاطمهاستويعنينذرقبولشدهاست»(مصاحبه
يگويد« :برايمپیشآمدهکهوقتي
باباني،شهريور)1394وخانمديگریدرهمینموردم 
سفرهایبرایيکيازائمهنذرميکنمحضورشرادرمجلسحسکنموليتابهحالبرای

يکنم بعضي
من اتفاق نیفتاده است که پنجه در خوردنيهای سفرهام ببینم .من فکر م 
يآيند»(مصاحبه
هاباعثميشدندکهائمهقهرکنندوبهمجلسنم 


هابعضيازمهمان

وقت
باباني،شهريور .)1394
خردهفرهنگ خاص
ها ،زنان شبکهای از روابط و  
در کنار وجوه قدسي اين سفره 
نها بايدنوعيتالشنمادينبرای
.دربابنیتهایزنانهدراينآيی 

يسازند
خودشانرام 
حلمسئلهراديدکهگاهبهدنبالحلمسئلهخودفرداستوگاهبهدنبالحلمسئله
ديگری(نذریبرایفردديگروسالمتياويا)...استوگاهنیزيکنذرجمعيبرایحل
خانوادهایاست؛بهعبارتديگرايننذرهاعمالًبیانگرمنطقنمادينياستکه

مسئلهفرديا
ازطريقآنکنشگرانفردیياجمعي،طيآدابآيینسفره،بازنیروهایماوراييکمک
يگیرند  تامسئلهحیاتيومادیفردياگروهراحلکنند.نوعيارادهنمادين درمنطق
م
تهای ساختار جامعه در اين نوع
جادويي و با کمک نیروهای ماورايي برای رفع محدودي 
دهميشود .

نذرهاونیتهادي

هاینذری،شبکهایازپیوندهای


اجتماعآيینيزنانهدرسفره
چنانکهذکرشدزنان
اجتماعي را ايجاد ميکنند که در حل بحرانها و مسائل زندگي زنان نقش بسیاری دارد.
گیرد،ازدووجهقابلبررسياست.دروجهاول
اجتماعيکهبرایيکسفرهنذریشکلمي 

ايناجتماعيکاجتماعآيینمذهبياستودروجهديگردرقبلوبعدمراسممذهبيکه
يياشروعنشدهويااتماميافتهاستبانوعيجماعتآيینيمدنيو

دغدغهفعالیتمذهب
ایازگروههایدوستيصمیمانه،محليبرایمبادلهاطالعات و

عرفيمواجههستیم .
شبکه

نورزی
اينسفرههاعالوهبرايجادفضاييبرایدي 

حتييکبازارخانگي.لذابايددقتکرد
زنانباألخصدرشکلنذر،درفضایاجتماعيقبلوبعدآيین،امکانهاييرابرایحلو

انجام موضوعات ديگری زندگي زنان را ايجاد ميکند .ذهنیت و دغدغههای زنان در اين
اجتماعاتامکاننمودپیداميکنند.هنجارهایآيینيبخشيازهويتزنانرادراينجامعه

شکلميدهد؛به عبارتديگرزنانبه واسطه

يشان 
آيینيو بهتبعآن درزندگيشخص 
بندیهويتاجتماعيخاصيرابرایخودرقمميزنند.به


،صورت
نها
مشارکتدراينآيی 
هنجارسازیآيینيميتوانبهحس«خودمقدس

گذاریها و 


ایازاينارزش

عنواننمونه
انگاری» بانیاناينمجالساشارهکرد،تیپيازهويتاجتماعيومنزلتخاصبرایزنان؛به
يشود کهقدرتونفوذخاصي
عبارتديگرنوعيمتخصصآيینيازاينطريقبرساختهم 
يآيد.
مشارکتکنندگان بهوجودم 

همدارد.اينحسطينوعيمبادلهنمادينبینبانيو
بانيدائم بهکنشگرانوحاضرينتأکید ميکندکهمجلسش نظرکردهاستوبسیاریاز
مي شدندودرمقابلکنشگراننیزکهبهواسطهنیازیدر
حاجتروا»  

افراددراينمجلس«
آمدهاند به اين حس دامن ميزنند تا راه رسیدن به نیازهای مادی و
اين مجلس گرد  
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قدسمجلسيکهدرآنحضوريافتهاندوتقدسبانياينمجلس

یشان بهواسطهت
معنو 
خانمهای باني در شهر تهران در مورد مجلس
هموارتر ديده شود .به عنوان مثال يکي از  
يگويد«:االنحدوددهسالاستکهدرماهمحرم
ليکههرسالبرپاميکندم 

سفرهابوالفض
شدهاندو
حاجتروا 

يهاازاينسفرهمن
يکنموخیل 
يکروزسفرهحضرتابوالفضلپهنم 
يچینند و هر کدام چیزی نذر
االن به شکلي شده است که خودشان تدارکات آن را م 
يآورند...بعدازگرفتنحاجتمهرسالدرماهمحرمو
ميکنندوباخودبرسراينسفرهم 

يکنم بااين
درروزهفتمآقااينسفرهراپهنکنمومنهمطبقوصیتمادرم چنینم 
گیردواسموآوازهسفرهمنوحاجتهايي کهازآن


تفاوتکهديگردعوتيصورتنمي
گرفتهاند  تاحدیاستکهافرادخودشانحضوردارندوتدارکاتمربوطبهآنراخودشان

يآورند»(مصاحبهباباني(،)4شهريور .)1394
فراهمم 
جماعتهای

دادههایمیداني بیانگرآن است کهدوچیزمنبعاصليانرژیدراين

مبادلهای(کهمتفاوتازنیايشاست،

تاندباامرقدسيوالگوی
آيینياست:نوعيکنشنی 
زيرادرنیايشامرقدسيبرایخودشستايشوپرستشميشوددرحاليکهدرالگوی

اعمالشده بیانگر است که مؤمنان و نیروهای قدسي
مبادله رابطه با امر قدسي ،قواعد  
فهایراانجامبدهند،نیايشوتکريمازسویمؤمنانو
هرکدامبايددرقبالطرفمقابلوظی 
کمکبهحلمسئلهازسویقديسان) ومنبعدوم ،نیرویحاصلازتراکماخالقيزنانو
هويتجمعيآنهادراينجماعتآيینياست.البتهايندونیروبهتعبیریدو رویيک
ايندوباهمشکلميگیرندوباهمعملميکنند.نیروهایقدسياين

سکههستند.اصوالً
صرفادرفضایجمعيشکلميگیرندوعملميکنند.ايننیروهابهطور

سفرههاینذری ،

يتوانندعملکنند.بايدنذرکردوبايددرجمعهمايننذرراتحققببخشند.
فردی،نم 



تهایجنبیاجتماعیواقتصادیمجالسزنانه 
فعالی 
الحسنهایاستکهبخشياز

صندوقهای 
قرض

يکيازحواشيمهمبسیاریازمجالسزنانه
خانگيميتوانندبهعنوان

قرضالحسنه 
صندوقهای 

سرمايهگذاریزنانراتشکیلميدهد.
گردهمايي زنانه (خواه مذهبي يا غیرمذهبي) و يا به صورت مستقل وجود
بخشي از يک  
داشتهباشند.دراينصندوقها خانمها بهصورتماهانهياهفتگيمبلغمشخصيپرداخت
تعلقميگیرد.

خانمها
قرعهکشياينمبلغبهصورتوامبهيکياز 
ميکنندواغلبازطريق 

پسانداز برای روز مبادا يا
خانمها با اين پول بخشي از نیازهای مالي خود مثل نیاز به  

خريدیواجبو...رابرطرفميکنند.نوعيمنطقمشارکتيدرتأمین نیازهایيکديگرکه
نوعيکنشمذهبيوکنشخیر.درادامهبهعنوانمثالبهنمونهای

همرفعنیازاستوهم
صندوقها  وشیوهکارآنهابنابرتوضیحيکيازبانیاناينمجالسوصندوقاشاره

ازاين
قرضالحسنهداريم،يکيماهانه
جلسهماقرضالحسنههمهست.ما 3نوع  

يکنیم« :در 
م
بهنامقرضالحسنهآقاامامحسنمجتبيشروعشد

استکهازماهي50توماندرسال59
تومانرسیدهاست.ديگریقرضالحسنههفتگيمااستکهنفری

وامروزهبهماهي10000
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يکنیم ومبلغ 300هزارتومان
هرهفتهآخرمجلسقرعهکشي م 

تومانميدهندو 

 6000
شود،قرضالحسنهديگرنفری50هزارتوماناستوجمعاًدهماههتمام


بهيکنفردادهمي
دومیلیونوپانصدهزارتومانبرندهميشود،البتهشرط

قرعهکشي 
ميشودودرهرماه 

قرعهکشي آخرايناستکهحتماً بخشيازپولراکهديگرکمتراز200
عضويتدراين 
نجا هزينه کند .البته بعضي از خانمها قبول
هزار تومان نباشد برای سفرههای همی 
يکردند،ميگفتند مافقطميخواهیم دردورهباشیمودوستنداريمسفرهپهنکنیم.
نم 
يخواهم!اينپول
نميشود.منکهاينپولرابرایجیبخودمنم 
نجوری  
منهمگفتماي 
يگیريم.اگربرایسفرهدستمانرا
ایميشود کههمهازآنحاجتم 


خرجهمینسفره
بکشیمفردایروزکهحاجتداريمچگونهدستمانرابهسمتشدرازکنیم؟» (مصاحبهبا
باني،شهريور .)1394


جهگیری 
نتی 
رصههای بسیار مناسب برای مطالعه
سفرههای نذری به مثابه فضايي صرفا زنانه يکي از ع 

انسانشناختي در آن محسوب ميشود .سفره به دلیل ساختار
فرهنگ ايراني و تحقیقات  
نمادين بنیادين آنها نقشي کلیدی در ساماندهي حیات زنان و حل مسئله معنا و رفع
تحملپذير ودر

رنجهای زندگيرا
یزندگيدارند.اينسفرههادرسطحينمادين 

يها
نگران 
هاييرابرایحلبحرانهاومشکالت

واسطهنیرویجمعيوقدسي  ،
امکان


سطحيعینيبه
زناندراغلبزمینههایاثرگذاردرزندگي

فراهمميکنند.

يشان 
خاصاينزناندرزندگ 
خود،آيینيمشخصدارند  وباتکیهبربینشزنانهخودبهبازتولیدزنانگيبهمثابهنوعي
نبیني در آيینهای خود ميپردازند .يکي از مهمترين مؤلفههای تأثیرگذار در هسته
جها 
مرکزینگاهآيینيزنانهدغدغهزندگيدرمعنایعامآنوبهبیانيديگریبازتولیدچرخه
زندگي در روزمرگي اين زنان است .دغدغههايي چون ازدواج ،باروری ،سالمت فرزندان و
اعضایخانواده،دغ دغهغذاوبهتبعآندغدغهپربارشدنمحصوالتکشاورزیو...ازجمله
هایاينمؤلفهتأثیرگذارهستند .


تريننمونه

مهم
تواننتیجهگرفتزناندراندرونيخانه ،يعنيفضايي

باتوجهبهمسائلذکرشده  
مي
شدهاند ،و
کهبه  واسطهساختارهایمردانه ومسلطجامعه بهطورسنتيدرآنمحصور  
همچنیندردلساختارقانونمندآيینسفرهنذری،نوعيعاملیتپنهاندارندکهدرعین
ارائه قدرت انتخاب به آنها ،ايشان را در چارچوب اصلي نگه ميدارد و مانع از فروپاشي
شود.اينعاملیتزنانههمدرسطحفردیوهمدرسطحواسطهایو


ساختاراصليآيینمي
جمعي،قدرتعملواثرخودشراازاينجمعبودگيآيیني(مذهبيوعرفي)بهدست
آستانهای سفره شکل ميگیرد ،قدرت عمل پیدا ميکند و در

ميآورد .عاملیت در فضای 

نهايتنیزامکانهایاثرگذاریخاصيرافراهمميکند.زناندرطيبرگزاریآيین،هويت

هایخودرابازتولیدميکنندودرپياصالحنمادين


دغدغه
فرهنگيواجتماعيوهمچنین
يا عیني امور زندگي خويش و اطرافیانشان هستند .زنان نوعي آگاهي کاربردی نسبت به
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يدانند تاکدامحدوحدودميتوانندازاين
ييهایاينآيیندارنديابهعبارتيم 
دامنهتوانا 
اداشتهباشند.عليرغمآنکهفرآيندنذريکفرآيند

آيینانتظاربرآوردهشدن حاجاتشانر
حسيودرونياست،امازنانبهنوعيساختارکليدرموردارتباطنذرونیتکهحاصل
وعليرغماختیاردرانتخاب

دهاند
فهمدرونيآيینوماحصلسرمايهفرهنگيآناناسترسی 
انتخابهای خود تخطي جدی که

شناختهشده برای هريک از 

چارچوبهای 

نوع نذر ،از 
موجبتغییرماهیتنذرشودنميکنند .
بحرانهای

چرخهایدائماز

کالنشهر تهران،زنانرادر
موقعیتپر مسئله زندگيدر 
اينبحرانهادرذاتخودشانبحرانيبرای

خردوکالنفردیوخانوادگيقرارداده است ،
دغدغهحیاتفردیياجمعيوامنیتهستيشناختيزندگيزنانووابستگانشان هستند.
بههمینسببدغدغهاصليزنانکهناشيازدغدغهحیاتآنها است،دراينبسترشکل
راهحل خودشرا
آموزههاييتاريخيوسنتيازخاللمنطقيآيینينذر 
ميگیرد وطبق 

زنانآموختهاندکهحل مسئلهبهکمکنیروی

کند.درمنطقسفرههاینذری ،


جستجومي
شدند،انجامميشود.درنتیجهدردغدغهو


جمعيوقدسیانيکهدربسترجمعيتجربهمي
ديگری و حتييکجمع،ايننیروقابلیتباالييبرایحلمسئله


ضرورتونیازخودفرد،
دارد.کنهسفرهنذریمبتنيبرعقالنیتياستکهمحاسبهخاصيراباخودانجامدادهاست
تااينسفره هاراشکلبدهد.اينعقالنیتبهتجربهآموختهجمعبودن ،نیرویبیشتریرا

هایبیشتریرابرایحلمسئلهبهفردميدهد ،از


وامکان
برایحلمشکلفراهمميکند 
سوی ديگر در يک جهان نمادين نیز اين باور را دارد که مواجهه جمعي با قدسیان ،هم
یتر
ذيرشيبهدرخواستزنانميدهدوهماينکهنیروهایقدسيرابیشتروجد 

قابلیتپ
مجابميکندکهخواستاينزن /زنانرابرآوردهکند.درنتیجهيکمحاسبهدرونيزنانهو

محملهای

در بین االذهان زنان شکل ميگیرد که جماعت آيیني سفره نذری را يکي از 
رفهممسئله،حلآنومواجههباآنقراردادهاست.درنهايت

اصليبرایقدرتنابزنانهد
گیردوعملميکند.


عاملیتزنانهدراينبسترشکلمي
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