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مقدمه و طرح مسئله

جلسات و هیئتهای زنانه از ریشهدارترین نهادهای مردمی در ایران است که از گذشته

تاکنون به امر اجتماعی کردن زنان مشغول است .آمار و یافتههای پژوهشی حاکی از آن

اســت تنها  %25مجالس مذهبی صرفاً مردانه است (نورینیا ،)2 :1378 ،براساس نتایج
یک پژوهش ملی در خصوص رفتارهای فرهنگی ایرانیان نیز %51/8 ،پاسخگویان زن در
پاسخ به این سؤال که آیا در منزل شما مراسم و مجالس مذهبی مانند جلسه قرآن ،روضه

و مولودی برگزار میشود ،پاسخ مثبت دادهاند( .محسنی)32 :1382 ،

فرصتها وکارکردهایی که بهتبع برگزاری اینگونه مجالس برای زنان ایجاد میشود،

تجربهای متفاوت برای آنان بهحساب میآید که تمایل به تداوم آن را در زنان ایجاد میکند.
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در این رابطه جمشیدیها معتقد است که با اذعان به تفاوتهای قابل توجه در اندیشه زنانه،

میتوان از «نمونه آرمانی» تحت عنوان «تجربه زنانه» سخن گفت که اگرچه تظاهرات این
تجربه بر روی طیفی از تفاوتها قرار میگیرد .اما دارای شباهتها و انسجامهای منطقی

اســت که موجب میشود آن را ذیل عنوان کلی «تجربه زنانگی» گنجاند (جمشیدیها و
حمیدی )52 :1386 ،اباذری نیز معتقد اســت تجارب زیسته هر جنس از جهانزیست،

برای جنس دیگر به همان شکل دریافت نمیشود (اباذری و دیگران)72 :1387 ،

چنانچه در این خصوص زیمل 1نیز معتقد است« :شیوههای تفسیر اساساً متفاوت ،پیامد

شیوههای هستیهای اساســاً متفاوت است .بر این مبنا زنان بهلحاظ اختالف چشمانداز

زنانه با چشمانداز مردانه دچار اختالف بنیادی در تفسیر میگردند .بهعبارت دیگر تفسیر
مشخصاً زنانه از جهان پیامد مقوالت پیشینی است که چشمانداز زنانه را قوام میدهد و به

این دلیل زنان جهان را متفاوت از مردان تفسیر خواهند کرد» (زیمل)102-104 :1386 ،

برخالف جلســات مردان ،جلســات زنان ویژگیهای خاص خــود را دارد که گاه از

آن تحــت عنــوان «دینداری زنانه» نــام میبرند :اوالً جنبه عاطفی و دوســتانه بر جنبه

ســخنرانمحور غلبه دارد و آنچه در جلسات مردان حاشیه است در این جلسات به متن

تبدیل میشــود و اغلب حاشیه از متن مهمتر است :احوالپرسیها ،رد و بدل اخبار ،قول

و قرارها ،آشــناییهایی که در جلسات رسمی قبل و بعد از جلسه انجام میشود ،در این
جلســات نقش مهمتری از خود برنامه دارد .ثانیاً وجه رفتاری و اخالقی بر وجه آموزهای

و نظری غلبه دارد و ثالثاً عنصر جشن ،مهمانی ،سفره ،غذا ،نذری همیشه بر وجه رسمی
1. Simmel

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

غالب است( .شریعتی )1391،اهمیت و نقشی که اینگونه نشستها در زندگی دینی زنان

دارند (دســتوری ،)71 :1389 ،تنوع بیش از حد این مجالس (ختم انعام ،سفره حضرت

ابالفضلع ،ســفره امام حســنع و )...و نیز حضور قابل توجه زنان در این جلسات حاکی از
آن است که آنان بهدنبال پاسخگویی به نیازهایی اقدام به برگزاری این مجالس میکنند
و شــاید بتوان گفت تجربه زیســته آنان از این تشکلها بهگونهای بوده است که میل به
حضور مستمر و مداوم را در آنان ایجاد میکند.

انجام تحقیق حاضر که مبتنی بر سنخشناسی تجارب زیسته زنان از حضور در مجالس

مذهبی زنانه است ،به سه دلیل زیر دارای اهمیت است:

 .1باتوجه به گستردگی ،قدمت و دیرینگی اینگونه مجالس و نیز استقبال قابل توجه

زنان (بهویژه زنان خانهدار) از اینگونه مجالس ،بررسی و مطالعه جامعهشناختی این
تشــکلها ضروری بهنظر میرســد چرا که در شناسایی نیازهای زنان و بهرهگیری از
ظرفیت موجود در این مجالس جهت پاسخگویی به این نیازها میتواند مفید باشد.

 .2بررسی تجارب مشترک زنان از حضور مستمر و مداوم در مجالس مذهبی ،زمینه

ارزیابــی عینیتر و دقیقتر را از کار جمعی زنان در تشــکلهای غیررســمی فراهم
میآورد و این مهم نیز در گرو انجام پژوهشهای بنیادین است تا با پرهیز از هرگونه

شــتابزدگی در اظهارنظرها ،از توان بالقوه موجود در این محافل در جهت پیشــبرد
اهداف و برنامهریزیها بهرهگیری شود.

 .3نوعشناسی یا سنخشناسی از ابزارهای مهم و اساسی برای تحقیق بهشمار میرود که

هم از کلیگویی و پیشداوری ممانعت میکند و هم ابزارهایی را در اختیار محققین
بعدی قرار میدهد تا به مطالعات خود انســجام بخشیده و با شناسایی دستاوردها و

کاستیهای مســتتر در تحقیقات موجود بهگونهای عینی ،زمینه گسترش و انباشت
دانش در حوزه مورد مطالعه را فراهم نماید.

یوآخیم واخ جامعهشناس دین در خصوص بیان تجربه دینی ،بهنوعی سنخشناسی در

طرز بیان آن اشاره میکند که عبارتاند از :نظری ،عملی و جامعهشناختی .بنابراین با توجه

به آنچه گفته شــد این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این سؤال است که با توجه به مدل
یوآخیم واخ از سنخشناسی تجربه گروههای دینی ،تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس
مذهبی ،به کدام یک از این انواع (فکری ،عملی و اجتماعی) اختصاص مییابد؟ و نیز با توجه

به تنوع و گوناگونی این مجالس در میان زنان ،مجالس مذکور دارای چه کارکردهایی است؟
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مبانی نظری و تجربی

در خصوص نظریاتی که بهطور مشــترک هــم در حوزه دین و هم در حوزه درک و فهم
تجربه افراد از آن ،مطرح شــده باشــند ،میتوان به نظریه یوآخیم واخ( 1جامعهشــناس

آلمانی) اشاره کرد.

یواخیم واخ ( )1898-1955جامعهشــناس آلمانی اســت که به بحث پیرامون درک

و فهم همدالنه از دین در بطن جامعه پرداخته اســت و به اینترتیب او مؤســس کرسی

دانش دین در دانشــگاه شــیکاگو است .واخ تحقیق درباره روابط متقابل دین و جامعه را

وظیفه جامعهشناســی دین میدانست که این امر شامل تأثیرگذاری دین بر صورتها و
خصوصیات ســازمان اجتماعی و تأثیر جامعه بر روابط اجتماعی درون یک دین اســت
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(استونز)123 :1379 ،

واخ در کتــاب «دانش دین» تالش میکند تا به اثبــات این امر بپردازد که میتوان

کل تجربه دینی بشر را بهگونهای توصیفی بیان کرد و از اینرو بهتشریح طرز عمل برای
مطالعه ادیان که مســتقل از الهیات و فلسفه است ،میپردازد .وی به مطالعه بعد جهانی

دین عالقمند بود ،چراکه در جســتجوی فهم اعمال و اعتقادات همه فرهنگها و ادیان

بود .واخ به ذهن و طبیعت مشترک انسانی قائل بود ،که این امر شامل دین همگانی ذاتی

میشــود .تأکید وی بر طرز عملِ عالمانه اســت و در عین حال بر رویکردی که به بسط
شــیوه تأویل در مطالعات دینی میپردازد پا فشاری میکند .وی معتقد است که محقق

باید از پیش در معرض امور دینی قرار گیرد و آن را حس و لمس کند و نیز دانشــمند،
خود باید در بعد دینی ،رشد یافته باشد (استونز)126-130 :1379 ،

واخ از جمله افرادی است که تحت تأثیر دیلتای و مکتب پدیدارشناسی هوسرل ،روش

تحلیل پدیدار شناسانه دین را به ایاالت متحده آمریکا معرفی کرد (جاللیمقدم:1379 ،

 )194او در کتاب جامعهشناسی دین ،بهمعرفی اشکال بیان دینی میپردازد:

 .1بیان نظری که اصول اعتقادی مبنای آن اســت .این شکل از بیان دینی غالباً بهصورت
نمادی متجلی شــده و عناصری از تفکر یا آئین دینی را بهطور ضمنی در خود مینماید.

این تصور نخستین در احکا ِم نظریِ کم و بیش مشخص و منسجم صورتبندی شده است.

 .2بیان عملی که با شعائر و آداب هر دین تحقق میپذیرد .بهطور کلی کلیه اعمالی که از تجربه
دینی مایه گرفته یا با تجربه دینی مشخص میشوند ،همه در حکم بیان عملی مناسکاند.
1. Joachim Wach

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

 .3بیان اجتماعی که در پیوند مؤمنان با یکدیگر و دین جمعی و گروهی جلوهگر اســت
(واخ)23-29 :1394 ،

به اینترتیب در اندیشهای که واخ از دانش دین داشت ،دین شامل جنبه نظری (فکری)،
عملی (رفتاری) و نهادی (اجتماعی) میشــد؛ واخ میکوشید که بگوید چگونه ارزشهای

دینی نهادهایی را که بیانگر آنها هستند شکل میدهند .وی در بررسی رابطه دین و جامعه
میکوشد که نوعی ارتباط بین آنچه خود گروه طبیعی و گروه دینی میخواند برقرار کند و

در این راه ششگونه مناسک را مورد بررسی قرار میدهد :مناسک خانوادگی ،خویشاوندی،
محلی ،نژادی ،ملی و سرانجام انجمنهای دینی مبتنی بر سن و جنسیت .واخ این گروهبندی

را اصلی تازه در گروهبندیهای اجتماعی میداند .از دیدگاه او صفت مشخصه انسان دینی،

نه در کیفیت یا کنش درونی شخصیت ،بلکه در اثر تاریخی و جامعهشناختی شخصیت او،
یا در کاریزمای رســمی او است .واخ ،قائل به چند نوع انسان دینی است که اثرگذارترین

و مهمترین آنها انســان دینی اصیل یا بنیانگذار است ،این نوع انسان دینی در جامعهاش

بیهمتاســت و واســطهای است برای انکشــاف مثبت امر مقدس .انسانهای دینی دیگر
عبارتانداز :پیروان ،شهدا ،مصلحان ،دینیاران ،علمای الهیات و( . ...جاللیمقدم)1379 ،

واخ در اثر خود با عنوان جامعهشناسی دین کوشید طرقی را ارائه نماید که بهواسطه

آن ،نهادهای اجتماعی طرز تلقیها و تجارب معینی را بیان میکنند (واخ)196 :1380 ،

ی گروههای دینی و بهخصوص در بررسی انواع تفسیرهایی که این گروهها
وی در بررس 

انجام میدهند ،روش سنخشناسانه را بهکارگرفت .هدف نهائی واخ از مطالعه جامعهشناختی

و سیســتماتیک دین «بهدست آوردن بینشــی جدید از روابط میان صور گوناگون بیان
تجربه دینی و مآالً درک بهتر جنبههای گوناگون تجربه دینی» بوده اســت (واخ:1394 ،

 )196در نظریات واخ انجمنها مبتنی بر دو عامل جنس و ســن که اهمیت دینی دارند
باید مورد بررسی قرار گیرند .وی در کتاب جامعهشناسی دین به بیان نمونههایی از این

انجمنها در میان سایر جوامع پرداخته است( .واخ )94-103 :1380 ،لذا در این پژوهش

برآنیم تا با استناد به نظریه یوآخیم واخ به فهم پدیدارشناسانه و نیز سنخشناسی تجربه
زیسته دینی زنان (در سه قالب نظری ،عملی و اجتماعی) از حضور در مجالس و هیئات

مذهبی بپردازیم.

درخصوص بررسی تأثیرات ،دگرگونیها و نیز انواع مجالس مذهبی زنانه ،پژوهشهایی

وجود دارد که هر یک بخشی از دادههای این پژوهش را فراهم میآورد:
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ماشینی ( )1384در پژوهشی با عنوان «تأثیر جلسات مذهبی زنانه بر کیفیت زندگی زنان

در شهر تهران» به این نتیجه رسیده است که گرایش زنان به حضور در اینگونه مجالس به

دالئلی همچون احساس آرامش درونی برای آنان ،کمشدن پرخاشگری و اضطراب در میان
آنان ،باال رفتن زمینههای رضایت از خود ،افزایش همبســتگی و همدلی ،باالرفتن سطح

زندگی در میان آنان و نیزمشــارکت در فعالیتهای خیرخواهانه صورت میگیرد.گواهی

( )1387در مطالعهای با عنوان «بررســی تأثیرات مثبت و منفی تشکالت مردمی زنان بر
فرهنگ عمومی» ،تشــکلهای مذهبی زنان را به دو دسته منسجم گسترده و غیرمنسجم
محدود تقسیم میکند که از اثرات مثبت آن میتوان به ایجاد همبستگی و وحدت ،افزایش

سطح آگاهی ،کاهش مشکالت اقتصادی ،تسهیالت ازدواج ،گذراندن درست اوقات فراغت و
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ایجاد حس اطمینان و خودباوری در زنان؛ و از جمله تأثیرات منفی آن میتوان به آموزش

غلط احکام ،القای خرافات ،چشم و همچشمی و لطمه زدن به کانون خانواده اشاره کرد.

پژوهش دیگری نیز توســط حیدرزاده ( )1378تحت عنوان «مونوگرافی کارکردهای

اجتماعی مجالس مذهبی زنانه در تهران» انجام گرفته است که در آن ،کارکردهایی همچون

باالرفتن ســطح آگاهی زنان (علیالخصــوص آگاهیهای مذهبی) ،حضور در محیطهای
دوستانه که منجر به حل برخی مشکالت شخصی و روانی میشود ،پرکردن اوقات فراغت
و نیز بخشی از برنامه اصلی زندگی را بهعنوان کارکردهای اصلی این مجالس برمیشمارد.

در مطالعهای دیگر با عنوان «گونهشناســی هیئتهای مذهبی زنان در تهران» دستوری
و همکاران ( ،)1388ســه شکل از هیئتهای زنانه را از هم تمییز داده است :هیئتهای
ســنتی ،هیئتهای عامهپسند و هیئتهای معرفتگرایانه .در این مطالعه تأکید بر تأثیر
شرایط محیطی و سبک زندگی بر شکل و محتوای دینورزی مردم است .دستوری ()1389

نیز ،در پژوهش خود با عنوان «بررسی دگرگونیهای هیئتهای مذهبی زنانه» ،به بررسی

دگرگونیها ،دالئل و چگونگی این تغییرات میپردازد .بر اساس این پژوهش اشکال جدید
ن ورزی در ســه بخش تعالیم و احکام ،نمایان ســاختن شیوه مناسک و آئین و نیز در
دی 
سازمان دین ،مورد اعتراض قرار گرفته است و در نهایت شادیطلب و کتابی ( )1382در

پژوهشــی با عنوان «مشارکت اجتماعی زنان» ،عدم شناخت درست از پدیدههای مدرن،
موافقت اعضاي خانواده با حضور زنان در اینگونه مجالس ،هماهنگي جلسات با مسئوليت

خانگي زنان و نيز پذيرفته و مشروع بودن جلسات مذهبي از لحاظ اجتماعي را از جمله

دالیل گرايش زنان به حضور در محافل مذهبی و سنتي ميداند.

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

مروری نقادانه بر پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که در اکثر تحقیقات ،درخصوص

موضوع مجالس مذهبی در میان زنان ،به بررســی مسائلی همچون «مشارکت اجتماعی»،

«دگرگونی این مجالس»« ،گونهشناسی این هیئتها»« ،کارکرد این مجالس» و ...پرداخته
شــده است و کمتر تحقیقی اســت که بهصورت علمی و کاربردی ،به بررسی فهم تجربه

زیســته زنان از حضور در این مجالس پرداخته باشــد .بنابراین باتوجه به آنچه گفته شد
هدف اصلی این پژوهش ،فهم پدیدار شناســانه تجربه زیســته زنان از حضور در مجالس

مذهبیِ زنانه است.
روش پژوهش

در این پژوهش قصد بر آن است تا با استفاده از روش تحقیق کیفیِ پدیدارشناسی به بررسی

موضوع پرداخته شــود .هدف اصلی روش پدیدارشناسی درک ساختار اصلی پدیدههای

تجربه شده انسانی است و دستیابی به عمق مفهومی تجارب زیسته میباشد .پدیدارشناسی

در واقع تالشــی برای توصیف «تجربیات زنده» بدون تئوری پیشــین درباره آن تجربیات
میباشد .در این شیوه شناخت هر پدیدهای بدون اتکاء به فرضیههای پیشین و ادراکات

ناآزموده بهگونهای آگاهانه و صریح بررسی و درک میشود (گروسی و محمدي دولتآباد،

 )62 :1390بهبیان دیگر ،پدیدارشناسی روش فلسفی است که بر اساس تجربه آگاهانه و

مســتقیم پدیدهها استوار است .در پدیدارشناسی باید به ماهیت پدیدهها و خود آنها پی
ببریم ،بنابراین باید با پدیده برخوردی خالص و دســت اول و رها از نظریات و شائبههای
قبلی داشته باشیم و بکوشیم تا آنها را آنچنان که هست بشناسیم و بیان کنیم (گروسی
و محمدي دولتآباد)64 :1390 ،؛ بهبیان دیگر این روش بر عمق تجربیات تأکید دارد و
درک ما را از تجربیات زندگی افزایش میدهد (ادیب حاج باقری و دیگران)67 :1386 ،
اعتبار و پایایی این پژوهش بهصورت زیر تأمین میگردد:

اعتبــار 1امری کیفی و ناظر به میزان صحت ابزار تحقیق اســت .اعتبار راجع به این

پرســش اســت که آیا محقق همان چیزی را بررسی کرده اســت که قصد بررسی آن را
داشــته اســت و آیا مسیر درســتی را در تحقیق خود طی نموده است؟ برای بررسی در
این تحقیق شــیوه غالب اعتبار ،اعتبار صوری 2بوده است .اعتبار صوری به ارزیابی ذهنی

پژوهشــگر از اعتبار ابزار تحقیق بســتگی دارد .در تحقیق حاضر ،اعتبار صوری از طریق
1. Validity
2. Face Validity
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کاربرد مدل سنخشناســی واخ که خود فردی صاحبنظر در ارائه مباحث مربوط به حوزه

جامعهشناســی دین است ،تأمین میگردد .کوشش میشــود تا تمامی مقولهها و موارد
استخراجشــده متناسب با چارچوب مفهومی وی باشد .برای بررسی پایایی 1در تحقیقات

کمّ ی شیوههای متعددی وجود دارد از جمله :آزمون ـ آزمون مجدد  ،2شکلهای موازی

و دونیمســازی (نچمیاس و نچمیاس )242–246 :1381،اما در تحلیل محتوا ،پایایی را
به سه قسم تقسیم نمودهاند :پایداری ،3تکرارپذیری 4و دقت.5

پایداری میزان عدم تغییر یا تحول یک فرآیند در طول زمان است .پایداری به شیوه

آزمون ـ آزمون مجدد بررســی میشــود یعنی از کدگذار خواسته میشود که یک رشته
دادهها را دوباره در زمانهای مختلف کدگذاری کند (کریپندورف )177 :1386 ،چنانچه
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نتایج کدگذاریهای مختلف با هم همخموانی داشــته باشــد ،پایایی کار باالست .در این

پژوهش ،پس از سنخشناسی تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبی ،به بررسی
مجدد کدگذاریهای صورتگرفته خواهیم پرداخت ،همگرایی مناسب نتایج بررسی مجدد

و بررسی پیشین ،بیانگر پایایی پژوهش است.

تکرارپذیری ،میزان بازآفرینی یک فرآیند در شرایط مختلف ،در جاهای مختلف و با

کدگذاران مختلف اســت .برای تعیین تکرارپذیری ،دادهها باید در شرایط آزمون آزمون

6

کسب شوند ،مانند موقعی که دو یا چند نفر دستور عمل ضبط یکسانی را بهطور مستقل
در مورد رشــته یکســانی از دادهها اعمال میکنند .تکرارپذیری به همخوانی مشــترک

ذهنی ،پایایی در بین کدگذاران و اجماع 7نیز معروف اســت (کریپندورف)178 :1386 ،
هنگامی تکرارپذیری یک تحقیق باالست که ضریب توافق میان افراد مختلفی که دادهها
را کدگذاری کردهاند باال باشد .برای بررسی تکرارپذیری تحقیق حاضر ،نیمی از دادههای

تحقیق در اختیار بخشی از مصاحبهشدگان (بهصورت تصادفی) قرار میگیرد ،در صورتیکه
تفاسیر نتایج مشابه با نظر آنان باشد ،همگرایی باال ،نشاندهنده پایایی تحقیق خواهد بود.

روش اصلی گردآوری دادهها در این پژوهش مصاحبه نیمه ســاختاریافته با سؤاالت
1. Reliability
2. Test-Retest
3. Stability
4. Reproducibility
5. Accuracy
6. Test-Test
7. Consensus

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

بازپاســخ اســت .در چنین مصاحبههایی «احتمال بیشــتری میرود که فرد پاســخگو

دیدگاههایــش را در مصاحبههایی که طراحی بــازی دارند ،بیان کند تا در مصاحبههای
استاندارد یا آنهایی که از طریق پرسشنامه انجام میگیرد (فلیک .»)552 :1378 ،در این
پژوهش محقق ضمن حضور در این مجالس با افراد حاضر در این جلسات به جمعآوری
داده پرداخــت .به اعتقاد ونمنن ،بهترین روش جهت وارد شــدن بــه دنیای تجربیات
انسانها ،مصاحبه است (ونمنن )124 :2006 ،مصاحبهشوندگان از میان افرادی انتخاب

میشدند که بیشترین حضور را در اینگونه مجالس داشتند و بنابراین بهترین شرایط را
برای ارائه اطالعات مورد نیاز داشتند ،این روش نمونهگیری از نوع هدفمند بوده که از نوع

نمونهبرداری قضاوتی است (سکاران )310 :1381 ،در پژوهش حاضر محقق با حضور در

بیش از بیست جلسه در مناطق مختلف تهران با  40نفر از زنانی که در مجالس مذهبی
شــرکت میکردند ،مصاحبه کرده اســت .هر مصاحبه بین  30تا  45دقیقه بود .تمامی

مصاحبهها ضبط و ســپس بهطور دقیق مکتوب گردید .اسمیت در روش پدیدارشناسی
قائل به ســه مرحله جهت تجزیه و تحلیل دادههاســت که شــامل .1 :تولید دادهها.2 ،

تحلیل دادهها و تلفیق موردهاست .در این پژوهش نیز محقق پس از پیادهسازی دادهها،

به خواندن مکرر مصاحبههای مکتوب پرداخته و پس از آن به استخراج جمالت و واژگان
مهم از متون مصاحبهها اقدام کرده اســت؛ در مرحله بعد معانی استخراج شده ،کدبندی

و فرموله شــد و در نهایت نیز در دستههای اصلی قرار گرفت .گفتنی است که در هنگام
اســتخراج مفاهیم کلیدی 26 ،کد کلیدی شناســایی شد که در این مرحله موارد مشابه

ادغام و موارد تکراری حذف گردید .در مجموع  9عبارت معنادار ،فرموله شد که در جدول
شماره  2نمایش داده شده است

جدول  :1اطالعات دموگرافیک

مشخصات
تأهل

سن

وضعیت

تعداد

مجرد

16

متأهل

24

زیر 20

3

 20تا 30

10

 30تا 45

12

باالی 45

15
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مشخصات

سطح
تحصیالت

وضعیت

تعداد

بیسواد

2

سیکل

5

دیپلم

18

لیسانس

9

باالی لیسانس

6

جدول  :2تجربه مصاحبهشوندگان از شرکت در مجالس مذهبی

174

جملهها

تجربیات زنان از حضور در جلسات مذهبی

1

کسب اجر اخروی و نزدیکی به خدا

2

آگاهی بیشتر با قرآن و احکام دین و زندگی ائمه

3

دیدو بازدید خانوادگی (صله ارحام)

4

پر کردن اوقات فراغت

5

تأثیر مثبت در زندگی خانوادگی و زناشویی (بهبود روابط زوجین و والدین و فرزندان)

6

پیدا کردن گزینههای مناسب و مذهبی جهت ازدواج

7

آگاهی از وضعیت زندگی دوستان و خویشان و در صورت نیاز کمک به آنان

8

تأثیر مثبت اینگونه مجالس بر روح و روان آدمی (کسب آرامش)

9

شرکت در امور خیریه اجتماعی

در مرحله بعد ،عبارتهای بهدســت آمده در ســه خوشه تقسیم شدند .به اینترتیب

که محقق تالش کرد عبارتهای استخراجشــده را در یکی از دستهبندی فکری ،عملی و

اجتماعی قرار دهد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
یافتههای پژوهش
کسب اجر اخروی و نزدیکی به خدا

یکی از موارد مشــترک که مصاحبهشــوندگان در تحقیق بر آن بهعنوان اولین تجربه از

حضور در مجالس مذهبی اذعان داشتند« ،کسب اجر اخروی و نزدیکی به خدا» بود .این
مفهوم تمامی فعالیتهای زنان را تحت تأثیر خود قرار میدهد و در رفتار آنان نیز تغییرات

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

مثبتی بهوجود میآورد .بهعنوان نمونه:

«در مــورد من اولین چیزی که من رو به حضور در این جلســات ترغیب میکنه،

بهدســت آوردن ثواب است .من با اینکار احســاس میکنم خیلی به خدا نزدیک
میشــم و این حس برام خیلی شیرینه .من در یک خانواده مذهبی بهدنیا اومدم و

از بچگی عادت داشــتم با مادرم در جلسات ماهیانهای که در همسایگی ما برگزار
میشــد شــرکت میکردم .از همون دوران هم یادمه که خانم جلسهای میگفت

شماها با اومدن به این جلسات برای خودتون ثواب و پاداش اخروی جمع میکنید».

و یــا «از زمانی که در این مجالس شــرکت میکنم فکــر میکنم خدا هم به من

بیشــتر نظر میکنه بهخاطر همین حس میکنم به خدا نزدیکترم .از طرفی من
از وقتی هیئت میام نگرشــم نســبت به دنیا خیلی تغییر کرده ،از نظر من این دنیا
واقعاً گذراست و ما باید فقط به فکر اون دنیامون باشیم و دنبال توشه جمع کردن

برای آخرتمون باشیم».

آگاهی بیشتر از قرآن و احکام دین و زندگی ائمه

ع

همچنین بررســیها نشــان داد که ،زنان مورد مطالعه ،از حضور در این مجالس بهدنبال

کســب آگاهی بیشتر از احکام و قرآن و زندگی ائمهع بودهاند .براساس یافتههای تحقیق
این مفهوم نیز در میان پاسخگویان از فراوانی زیادی برخوردار بود .بهعنوان نمونه:

«من تا قبل از اینکه این جلســهها رو بیــام ارتباط چندانی با قرآن و کتاب احکام
ال
نداشــتم .بهخاطر همین خیلی هم رو انجام واجبات دین پافشاری نمیکردم و ک ً

کسی رو هم نمیشناختم که بتونم سؤاالمو ازش بپرسم .ولی از وقتی با چند تا از
مبلغین این جلسهها آشنا شدم ،انگیزهام برای آشنا شدن با قرآن و زندگی ائمه

(ع)

خیلی بیشتر شده و همین من رو به اومدن به این جلسهها ترغیب میکنه».

و یــا «من از یک خانواده مذهبی نیســتم و بهطور کلی خانواده من هرکســی رو

عقاید مذهبی داشــته باشه مسخره میکنند .از زمانیکه از طریق معلمین مدرسه
با درسهای دینی و قرآن آشــنا شــدم عالقم به این موضوعات بسیار زیاد شده و

خیلی وقتا هر وقت متوجه جلســه در محلهمون میشم ،بدون اطالع خانواده برای
آشنایی بیشتر با احکام و قرآن در این مجالس شرکت میکنم».

دید و بازدید خانوادگی (صله ارحام)

در بررسی یافتههای پژوهش ،مشخص شد که از جمله مسائلی که باعث ترغیب زنان به
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حضور در مجالس مذهبی میشــد «دید و بازدیدهای خانوادگی» است .این مورد بهطور
خاص در مجالســی که بهصورت ماهیانه و یا دورهای در منزل یکی از اقوام و خویشــان

برگزار میشد ،بیشتر نمود داشت.

«این جلسهها باعث میشه ما بهطور معمول ماهانه یکبار دور هم جمع بشیم و این

خیلی برامون شیرین و خوشاینده .در مورد خود من یکی از چیزهایی که منو ترغیب

میکنه بیام جلسه همینه که با اقوام دید و بازدید میکنم .اگر این جلسه نبود شاید
ساالنه همدیگه رو میدیدم .خدا به بانی خیر بده که ما رو دور هم جمع میکنه».

و یا «از اینکه همه فامیل و آشــنایان اینجا جمعاند خیلی خوشــحالم .این دورهم

بودن حس خوبی بهم میده .بهخاطر همینم تو جلســههایی غیر از جلسات فامیل
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شــرکت نمیکنم .در واقع طوری شدم که از بودن در کنار اقوام احساس آرامش و

اعتماد بهنفس میکنم».

غنی کردن اوقات فراغت

یکی از مفاهیمی که بسیاری از مصاحبهشوندگان در بیان انگیزه خود از حضور در مجالس

مذهبــی بیان کردند ،بحث پیرامون اوقــات فراغت بود .هیئتهای مذهبی زنانه ،یکی از
فرصتهای مغتنمی اســت که بســیاری از زنان میتوانند از آن برای غنی کردن اوقات

فراغت خود استفاده نمایند .برگزاری این مجالس همیشه نیازمند مقدماتی است که روال

عادی و تکراریِ زندگی روزمره را برای مدتی کنار میگذارد و از اینرو هر مجلس ،زمانی
را برای فرد ایجاد میکند که او به خود مشــغول شــده و روال عادی زندگی برای او قابل
تحمل باشد .بهعنوان نمونه:

«پس از خواندن نماز یکی دو ساعتی با بچهها میخوابم .شغل شوهرم جوری است
که برای ناهار نمیاد .بچهها هم بعد از ظهر میخوابند من هم حوصلهام سر میره.

دو روز در هفته بعد از ظهرها به جلسه قرآن میروم که در خانه همسایه است .اگر

جلســه بیشــتری هم در محله ما باشه شرکت میکنم .اگر در این جلسات شرکت
نکنم از بیکاری اعصابم خراب میشه».

و یا «من معموالً ســاعت  10از خواب بیدار میشــم و به کارهای خانه میپردازم.
چون برای ناهار تنها هستم معموالً غذای حاضری میخورم .اوقات بیکاری خود را
با تماشــای تلویزیون و مطالعه و بافتن پر میکنم ،خیلی دوست دارم یهجا جلسه

باشــه که بتونم برم .محیط اینجور مجالس برام خیلی خوشــاینده .این با دیگران

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

بودن باعث میشه تنهایی و روزمرگی کمتر اذیتم کنه»

تأثیر مثبت در زندگی خانوادگی و زناشویی (بهبود روابط زوجین و والدین و فرزندان)

از نگاه بسیاری از زنان ،حضور در این مجالس و استفاده عملی از آموختهها ،سبب تأثیرات

مثبت در زندگی خانوادگی و زناشویی میشود .از نظر حاضران از آنجا که سخن مبلغان از
قرآن و زندگی عملی اهلبیتع است ،کاربرد این آموزهها باعث بهبود روابط میان اعضای

خانواده میشود.

«من وقتی به این جلسات نمیومدم ،تقریباً هر روز سر یک مسئله کوچیک با همسرم

ال دلم نمیخواست کم بیارم و گذشت رو بلد نبودم .هر دوتامون
دعوام میشد .اص ً
منیّت داشــتیم و میخواســتیم فقط حرف خودمون باشه .ولی از زمانیکه در این

جلســه که بهصورت هفتگی برگزار میشه شرکت میکنم ،حرفای خانم جلسهای
خیلی روم تأثیر گذاشته و زندگیم هم آروم شده .در ضمن شبها هم که همسرم

خونه میاد حرفهایی که تو جلسه زده میشه رو به اون هم منتقل میکنم و بهنظرم
این حرفها رو اون هم بیتأثیر نبوده».

و یا «دختر من تو ســن بلوغه .تا قبل از اومدن به جلســات خیلی پرخاشــگر بود.

درســته که این حالت یکی از ویژگیهای هم سن و سالهای دخترمه ،ولی تحمل
این شــرایط هم تقریباً مشکله .من و دخترم در هیچ موردی نقطه اشتراک نداریم

و این باعث شده بود که در همه مسائل با هم جر و بحث کنیم و خیلی اوقات هم
این منجر میشــد به بیاحترامی دخترم نســبت به من .ولی از وقتی با هم به این

جلسهها میایم ،دخترم خیلی آروم شده و حرفای مبلغ درخصوص نگه داشتن احترام

والدین خیلی روش اثر داشته و دیگه هیچوقت سر من داد نمیزنه».

پیدا کردن گزینههای مناسب و مذهبی جهت ازدواج

مجالس مذهبی زنانه ،از قدیم ،جهت یافتن زوج مناسب برای فرزندان جایگا ه ویژهای داشته

است .مادرانِ پسران ،بخش قابلتوجهی از تمرکز خود را به شناسایی دختران و پیداکردن

خانوادههای مناســب برای فرزندان خود ،اختصــاص میدهند .دختران نیز با بهرهگیری
از این فرصت ،بهدنبال نشان دادن زیباییها و مهارتهای خود هستند .بهعنوان نمونه:

«من خودم شاغل هستم و خیلی وقت برای شرکت کردن در این جلسات رو ندارم

ولی چون پسرم تأکید داره که یک زن مذهبی میخواد ،سعی میکنم اگر جلسهای
نزدیک خونمون بود ،حتماً برم و یا مسجد برم که از تو این مجالس دختر خوب و
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مناسب برای پسرم پیدا کنم .از اونجا که معموالً تو این مجالس دخترا با مادرهاشون

شرکت میکنن ،فرصت خوبی هست که اگر از دختری خوشم اومد با مادرشم هم

صحبت کنم و بیشتر با خانوادش هم آشنا بشم».

و یا «راستش من  25سالمه و احساس میکنم سن ازدواجم باال رفته؛ به پیشنهاد

چند تا از دوســتان متأهل خودم میام تو این جلســهها شرکت میکنم .دوستای
خودمم خواستگاراشون تو همین مجالس و امامزادهها براشون پیدا شده .اهل دوست

پســر داشتنم نیستم که دنبال اینکارا برم .دوست دارم همسرآیندهمم مثل خودم
اهل مســجد و هیئت باشه .درسم تموم شده و تو خونهام .بهخاطره همینم خیلی
دیده نمیشم .با مسجد و جلسه اومدن میخوام حداقل فرصت برای دیده شدن پیدا
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کنم .هر وقتم میام جلســه خیلی مرتب میام مخصوصاً تو مولودیها سعی میکنم

خیلی بیشتر به خودم برسم»...

آگاهی از وضعیت زندگی دوستان و خویشان و در صورت نیاز کمک به آنان

«اطالع پیدا کردن از وضع و حال دوستان و آشنایان و نیز کمک به آنان در صورت امکان

و نیاز» از جمله مواردی است که اکثر پاسخگویان به آن اشاره داشتند .بهعنوان نمونه:

«جدا از دید و بازدید خانوادگی ،اینجور جلســهها باعث میشــه بیشتر از حال و
روز اقــوام و دوســتان اطالع پیدا کنیم و در حد امکان بــه هم کمک کنیم .خود
ما تصمیم گرفتیم در جلســات ماهانهمون که بهصورت دورهای توخونه یکی از ما
تشــکیل میشه ،یه صندوق قرضالحسنه تشکیل بدیم و هرماه یک مبلغ ثابتی رو

هرکدوم توش بریزیم و در صورت نیاز به شخصی که نیاز داره وام بدیم .اینطوری

مشکل خیلی از ما حل میشه»...

و یا «ما از یک خانواده آبروداری هســتیم و در عین حال مشکالت مالی زیادی هم

داریم .وجود صندوق قرضالحســنهای که در این جلسه تشکیل دادند ،باعث شده
ما بدون اینکه زیر بار منت کسی بریم ،بتونیم تا حدی مشکالتمون رو حل کنیم.
خدا به بانی خیر بده که این عمل خداپســندانه رو انجام داد .من خیلی از کســان

دیگر رو میشناســم که از این طریق گرفتاریشــون حل شده و این جلسهها هم
علت اصلی رفع گرفتاری ما بوده»...

تأثیر مثبت اینگونه مجالس بر روح و روان آدمی (کسب آرامش)

از دیگر مفاهیم استخراجشــده بهعنــوان تجربه فکری زنان از حضور در مجالس مذهبی

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

میتوان به «تأثیر مثبت مجالس مذهبی بر روح و کسب آرامش روانی» برای افراد حاضر

در این جلســات اشــاره کرد .تقریباً تمامی پاسخگویان گفتند که حضور در این مجالس

بهنوعی سبب آرامش روحی و روانی آنان میشود .بهعنوان نمونه:

«اومدن به این جلســات خیلی من رو آروم میکنه ،محیط خونه و دانشگاه بعضی

وقتا آنقدر برام سنگین میشه که اومدن به این جلسهها و مسجد رفتن فقط باعث

آرامشــم میشه .همسرم هم معموالً شب دیر خونه میاد و این باعث میشه خیلی

روحیهام افســرده بشــه بههمین خاطر میام جلسه که بهلحاظ روحی آرامش پیدا
کنم»...

«من خیلی به انرژی درمانی اعتقاد دارم بهنظر من در محیطهایی که قرآن تالوت

میشه ،انرژی مثبت زیادی هست که روی روح و روان آدمها تأثیر داره .مخصوصاً

اینکه به غیر از قرآن ،دعاهایی مثل دعای توسل ،زیارت عاشورا و حدیث کسا خونده

میشه که باعث میشه افراد حاضر در این جلسات واقعاً بهلحاظ روحی آرامش پیدا
کنند .حتی گریه کردن هم تأثیر زیادی در آرامش آدما داره»...

شرکت در امور خیریه اجتماعی

یکی از کارکردهای اینگونه مجالس که در مصاحبهها ،بهصورت مشترک به آن اشاره شد؛
جمعآوری کمکهای گوناگون برای نیازمندان و تهیدســتان است ،تهیه جهیزیه ،تأمین

هزینه درمان و یا برپایی سفرهای زیارتی و سیاحتی ...از جمله مقوالتی است که در این
مجالس پیگیری میشود .بهعنوان نمونه:

«انگیزه اصلی من برای شرکت در این جلسات ،انجام کارهای دسته جمعی با بقیه

خانمهاســت ،مثل بردن خانمها به زیارت دوره امامزادههای تهران ،قم و جمکران،
ال این کار خیلی بهم شــادی میده .جدا از اینکه این کارا ثواب هم
مشــهد و ،...اص ً
داره ولی انجام کارای دســته جمعی با خانمهای دیگه باعث خوشحالی من میشه.

ما در کنار هم برای خانوادههای بیبضاعت و کمبضاعت هم ،جهیزیه و سیسمونی

و ...چیزهایی که الزم دارند و تهیه میکنیم».

و یا «من خودم بانی کارهای خیر برای دیگرانم .هرکســی که شخص نیازمندی رو
میشناسه به من زنگ میزنه و من هم از طریق این جلسات براش پول جمع میکنم

ال یکی از کارهایی که ما معموالً در هر سال دوبار انجام
تا ازش رفع گرفتاری کنم .مث ً

میدیم ،اینه که برای دخترانی که دارن ازدواج میکنن یه مجلســی شبیه عروسی
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کوچیک میگیریم و خیلی از خانمها رو دعوت میکنیم .تو این مراســم همیشــه
پول خوبی هم برای این تازه عروسامون جمع میشه چه نقدی و چه غیرنقدی»...

جمعبندی و نتیجهگیری

هدف از مطالعه حاضر فهم تجربه زیســته زنان از حضور در مجالس مذهبی زنان بود که
منجر به اســتخراج مضمونهایی همچون :کســب اجر اخروی و نزدیکی به خدا ،آگاهی

بیشــتر از قرآن و احکام دین و زندگی ائمهع ،دید و بازدید خانوادگی (صله ارحام) ،غنی
کردن اوقات فراغت ،تأثیر مثبت در زندگی خانوادگی و زناشــویی (بهبود روابط زوجین
و والدیــن و فرزندان) ،پیدا کردن گزینههای مناســب و مذهبی جهت ازدواج ،آگاهی از
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وضعیت زندگی دوستان و خویشان و در صورت نیاز کمک به آنان و تأثیر مثبت اینگونه
مجالس بر روح و روان آدمی (کســب آرامش) شــد .در این مطالعه ،با اســتفاده از مدل

یوآخیم واخ از سنخشناســی تجربه گروههای دینی ،به دستهبندی تجربه زیسته زنان از

حضور در مجالس مذهبی در یکی از دســتههای فکری ،عملی و اجتماعی پرداختیم که

بهترتیب بهشرح ذیل قرار گرفتند:
شرکت در امور
خیریه اجتماعی

اجتماعی

آگاهی از وضعیت
زندگی دوستان و
خویشان و در صورت
نیاز کمک به آنان
دید و بازدید خانوادگی
(صله ارحام)

پیدا کردن گزینههای
مناسب و مذهبی
جهت ازدواج
تأثیر مثبت در زندگی
خانوادگی و زناشویی
(بهبود روابط زوجین و
والدین و فرزندان)
غنی کردن اوقات فراغت

عملی

کسب اجر اخروی و
نزدیکی به خدا

فکری

تأثیر مثبت اینگونه
مجالس بر روح و روان
آدمی (کسب آرامش)
آگاهی بیشتر از قرآن
و احکام دین و زندگی
ع
ائمه

براساس تحلیل یافتههای تحقیق ،در میان اشکال مختلف بیان دینی ،شکل «فکری»

با فراوانی  %42بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده است و از این بین «کسب اجر
اخروی و نزدیکی به خدا» ( ،)%51از جمله مفاهیمی بود که اکثر پاسخگویان به آن اشاره
داشتند .براساس نظر مصاحبهشوندگان ،این تجربه ،مهمترین علت شرکت و حضور آنها در
اینگونه مجالس است .همچنین این انگیزه بیشتر در میان افراد باالی  45سال ،متأهل و

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

دیپلمه مشاهده شد .عالوه بر این ،یافتهها نشان داد که در حوزه اعتقادی و فکری ،افرادی

نیز «آگاهی بیشــتر از قرآن و احکام دین و زندگی ائمــه» ( )%34را بهعنوان انگیزههای
اصلی خود بیان نمودند که این دو مورد فوق توسط تحقیقی که توسط ماشینی ()1384

و بهصورت پیمایش انجام گرفته بود تأیید شد« .کسب آرامش و تأثیر مثبت این مجالس
بر روح و روان» ( )%14از دیگر مواردی بود که پاسخگویان آن را بیان کردهاند« .در واقع
جلسات مذهبی پاسخدهنده نیازهای مذهبی افراد بوده و بهعنوان مهمترین کانون کسب

معرفت دینی و دینورزی نقش مهمی در ایجاد آرامش و اطمینان روحی افراد دارند.»...
(دستوری و دیگران)3 :1388 ،

براساس یافتههای پژوهش ،سنخ عملی با  %34رتبه دوم را در میان اشکال بیان دینی

به خود اختصاص داده است .مصاحبهشوندگان در این مرحله بیشتر به مسئله «غنی کردن
اوقات فراغت» ( )%45اشاره داشتند .تورکیلدسن ،اوقات فراغت را اینگونه تعریف میکند:

«اوقات فراغت به مجموعهای از کارها گفته میشود که افراد آن را پس از آزاد شدن از الزامات
شغلی ،خانوادگی و اجتماعی و برای استراحت ،تفریح ،توسعه اطالعات ،فراگیریهای مورد

عالقه و مشــارکت اجتماعی بهکار میبرند( ».تورکیلدسن )74 :1382 ،براساس یافتههای

پژوهش حاضر بســیاری از زنان ،با حضور در این جلســات بهدنبال غنی کردن بخشی از

ســاعات بیکاری خود هستند تا از اینطریق دچار روزمرگی نشوند .این انگیزه نیز بیشتر
در میان افراد باالی  45ســال ،متأهل و بیســواد مشاهده شد .بسیاری از زنان و دختران

نیز با شــرکت در این مجالس بهدنبال «پیدا کردن فرصت برای ازدواج خود و یا فرزندان»

( )%43خود هستند و این امر نیز تا حدی میان مصاحبهشوندگان شایع بود .برخی دیگر

از مصاحبهشــوندگان نیز از تجربیات مثبت خود بهســبب حضور در این مجالس صحبت

کرده و به «تأثیر مثبت این جلسات بر زندگی خانوادگی خود» ( )%12اشاراتی داشتند.

در ســنخ اجتماعی ( )%24نیز« ،شــرکت در امور خیریه اجتماعی» ( )%38از جمله

مواردی بود که زنان حاضر در جلسات به آن اشاره داشتند ،بسیاری از افراد با بیان اینکه

انگیزه اصلی آنان از حضور در جلســات شــرکت در کارهای دستهجمعی است ،به بیان

کارکردهای اجتماعی این جلسات پرداختند .این انگیزه نیز بیشتر در میان افراد باالی 45

ســال ،متأهل و دیپلمه مشاهده گردید« .آگاهی از وضعیت زندگی دوستان و خویشان و

در صورت نیاز کمک به آنان» ( )%27و نیز «دید و بازدید خانوادگی (صله ارحام)» ()%35

از دیگر مسائل اجتماعی حضور زنان در مجالس مذهبی بود.
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جدول  :3توزیع فراوانی تجارب زیسته زنان براساس مشخصات دموگرافیک مصاحبهشوندگان

فکری

%42

عملی

%34

اجتماعی

182

%24

زیر 20

 20تا 30

 30تا 45

باالی 45

مجرد

متأهل

بیسواد

سیکل

دیپلم

لیسانس

باالی
لیسانس

اشکال
فراوانی
بیان
پاسخگویان
دینی

تجارب زیسته زنان
و فراوانی آنها

فراوانی بر حسب سن

فراوانی
برحسب
تأهل

فراوانی برحسب سطح
تحصیالت

کسب اجر اخروی و
نزدیکی به خدا
%51

%15 %17 %34 %23 %11 %59 %41 %43 %25 %32 %0

تأثیر مثبت اینگونه مجالس
بر روح و روان آدمی
%34

%10 %12 %30 %33 %15 %62 %38 %48 %33 %17 %2

آگاهی بیشتر با قرآن و
احکام دین و...
%14

%4 %18 %37 %18 %23 %54 %46 %40 %32 %21 %7

پیدا کردن گزینههای
مناسب جهت ازدواج
%43

%33 %32 %17 %13 %5 %25 %75 %9 %24 %41 %27

تأثیر مثبت در زندگی
خانوادگی و زناشویی
%12

%20 %29 %26 %16 %9 %46 %54 %19 %43 %23 %15

غنی کردن اوقات فراغت
%45

%14 %17 23% %21 %25 %68 %32 %46 %23 %19 %12

شرکت در امور خیریه
اجتماعی
%38

%17 %19 %25 %18 %21 %63 %37 %47 %32 %15 %6

آگاهی از وضعیت زندگی
دوستان و خویشان و...
%27

%23 %25 %20 %16 %16 %58 %42 %41 %29 %21 %9

دید و بازدید خانوادگی
%35

%18 %15 %18 %24 %26 %51 %49 %39 %38 19 %4

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از ...

منابع
 .1اباذری ،یوســف؛ سهيال صادقيفسايي و نفیسه حميدي .)1387( .احساس ناامنی در تجربه زنانه
از زندگی روزمره .فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش زنان .دوره  .6شماره .1

 .2ادیب حاج باقری ،محمود؛ سرور پرویزی و مهوش صلصالی .)1386( .روشهای تحقیق کیفی.

تهران :نشر شریف.

 .3استونز ،راب .)1379( .متفکران بزرگ جامعهشناسی .مهرداد میردامادی .تهران :نشر مرکز.
 .4تورکیلدسن ،جرج .)1382( .اوقات فراغت .عباس اردکانیان .تهران :انتشارات نوربخش.

 .5جاللیمقدم ،مسعود .)1379( .آرای جامعهشناسان بزرگ درباره دین .تهران :نشر مرکز.

 .6جمشیدیها ،غالمرضا و نفیسه حمیدی .)1386( .تجربه زنانه از جنگ .فصلنامه علمی ـ پژوهشی
پژوهش زنان .دوره  .5شماره .2

 .7حیــدرزاده ،زهــرا .)1378( .مونوگرافی کارکردهای اجتماعی مجالس مذهبی زنانه در تهران.
تهران :معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 .8دســتوری ،مژگان .)1389( .بررسی دگرگونی هیئتهای مذهبی زنانه :هیئتهای سنتی و نوین.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات زنان .سال هشتم .شماره .1

 .9دســتوری ،مژگان؛ ابراهیم فیاض و عباس کاظمی .)1388( .گونهشناسی هیئتهای مذهبی زنانه
در تهران .فصلنامه علمی ـ پژوهشی نامه علوم اجتماعی .شماره .36

 .10زیمل ،گئورگ .)1386( .مقاالتی درباره تفسیر در علم اجتماعی .شهناز مسمیپرست .تهران:
شرکت سهامی انتشار.

 .11ســکاران ،اوما .)1381( .روشهای تحقیق مدیریت .محمد صائبی و محمود شــیرازی .تهران:

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.

 .12شادیطلب ،ژاله و محمود کتابی .)1382( .مشارکت اجتماعی زنان .مجله پژوهش زنان .شماره .7
 .13شریعتی ،سارا .)1391( .سخنرانی در نشست «زنان و نوگرایی دینی» ۱۳ .بهمن.
 .14فلیک،اووه .)1378( .درآمدی بر تحقیق کیفی .هادی جلیلی .تهران:نشر نی.

 .15کریپندورف ،کلوس .)1386( .تحلیل محتوی ،مبانی روششناسی .هوشنگ نایبی .تهران :نشر نی.
 .16گروسی ،سعیده و خدیجه محمدی دولتآباد .)1390( .تببین تجربه زیسته زنان وابسته به مواد
مخدر از پدیده اعتیاد .فصلنامه علمی ـ پژوهشی جامعهشناسی زنان .سال دوم .شماره اول.

 .17ماشــینی ،فریده .)1384( .تأثیر جلسات مذهبی زنانه بر کیفیت زندگی زنان شرکتکننده از

منظر خود زنان .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبائی.

 .18محسنی ،منوچهر .)1382( .رفتارهای فرهنگی ایرانیان .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .19نچمیاس ،چاوا فرانکفورد و دیوید نچمیاس .)1381( .روشهای پژوهش در علوم اجتماعی.
فاضل الریجانی و رضا فاضل .تهران :سروش.

183

راهبرد فرهنگ /شماره سی و هشتم /تابستان 1396

 .20نورینیا ،حسین .)1378( .هیئتهای مذهبی زنان .مجله اندیشه جامعه.شماره .5
 .21واخ ،یوآخیم .)1380( .جامعهشناسی دین .دکتر جمشید آزادگان .تهران :سمت.

22. Van Mannen, M. (2006). Researching Lived Experience, Human Science for an Action
Sensitive Pedagogy. Ontario, Canada: The University of Western Ontario.

184

