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  )مقالة پژوهشي(

  در اينستاگرام فارسيشدة زنانه  اي دين رسانه هاي گفتمان
  *2فرد زهرا اردكاني ،1كاشي محمدجواد غالمرضا

  چكيده
شـدن   شدن صداهايي است كه پيش از ايـن امكـاني بـراي پديـدار     هاي اجتماعي امكاني براي ظهور و شنيده شبكه

ظهور دين زنانـه  هاي اجتماعي،  آمده توسط شبكه هاي پديد ايم كه يكي از فرصت در اين مقاله، نشان داده. نداشتند
ـ را داشتند، اما از  ـ در مقام وعظ، نصيحت، تبيين و تفسير كردن از دين زنان پيش از اين كمتر امكان صحبت. است

ديـن زنانـه البتـه    . طور گسترده دربارة دين و باورهاي ديني خود توليد محتوا كنند اند به طريق اين شبكه توانسته
همه را در يك تابلو مشاهده كرد و  توان اين اما مي. به روايت زنان وجود داردصنوفي از دين . سنخ و صدا نيست يك
ايم كه بيانگري زنان  نشان داده. ها از ظهور فرصتي تازه در جامعة ايران سخن گفت اساس نقاط مشترك ميان آن بر

هايي  رغم چالش به. است هاي جديد، نهاد سنتي دين را در يك موقعيت تازه قرار داده در حيات ديني به مدد رسانه
در همان حال، در تعديل و ممانعت . بديل براي تداوم آن پديد آورده است هايي بي كه براي آن فراهم كرده، فرصت

ستيز ايفاي نقش كرده و بسياري از غايـات مطلـوب روشـنفكران دينـي را در عمـل تحقـق        از گسترش فضاي دين
پـردازد و   شـود، مـي   شدة زنانـه، كـه در اينسـتاگرام توليـد مـي      اي هاين تحقيق به بررسي دين رسان. بخشيده است

بـراي ايـن منظـور پـنج صـفحه      . كند هاي زنان ايراني از دين را توصيف و تحليل مي هاي موجود در روايت گفتمان
خبر  نتايج از وجود يك ساختار زنانة ديني. اند اينستاگرامي با استفاده از روش تحليل گفتمان فركالف بررسي شده

تشـخص   نيـ دة تـازه در حـوز   يهـا  آمـوزه  ديو تول يبه زندگ ،بودگي تك يجوو جستدهند كه با سه شاخصة  مي
  .كند پيدا ميفراخوان گفتماني 
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  مقدمه
شدن صداهاي متفـاوتي   ها امكان شنيده منزلة اشكال جديد و آزادتر رسانه هاي اجتماعي به رسانه

زنـان  . انـد   اند؛ صداهايي كه پيش از اين مستقيماً امكان بروز و شنيده شدن نداشته را ايجاد كرده
ها تعريـف شـده اغلـب در حـوزة خصوصـي و در       هاي جنسيتي سنتي كه براي آن به دليل نقش

: 1399بهرامـي برومنـد،   (رنگ در حوزة عمـومي داشـته    ها حضوري كم آن. اند شده نه تعريف خا
هـا و آرايشـان در مـورد موضـوعات سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي مطـرح          و كمتر ديدگاه) 14
بـا ادغـام   . دهـد  هـاي سـنتي زن و مـرد را تغييـر مـي      شـدن نقـش   اي امـا رسـانه  . شده است مي

 ها از جنسـيت رخ داده اسـت   هاي الكترونيكي تغيير در برداشت سانههاي اطالعاتي در ر سيستم

هـاي اجتمـاعي جديـد     رو، زنان امروز از امكان برابري كه رسـانه  اين از). 188: 1986، 1ميروويتز(
. هاي خود را ارائه كنند كنند تا بتوانند مسائل و ديدگاه ها داده استفاده مي براي خودابرازي به آن

درصـد كـاربران شـبكة اينسـتاگرام را      8/50زنـان   2021، در ژانويـة  statistaطبق آمار سـايت  
منزلة يك رسانة بصري كه تمركز آن  شبكة اينستاگرام به). 2021، 2ستاياستات(دهند  تشكيل مي

ها در ايـن رسـانه    بر زندگي روزمره، هويت و سبك زندگي است با عاليق زنان سازگار است و آن
ر ايران نيز، مانند اغلب كشورهاي جهان، زنان سـهم بيشـتري از تعـداد    د. حضوري پررنگ دارند

 ).1399كالته، (اند  كاربران اينستاگرام را به خود اختصاص داده
گـران، سـخنرانان، شـارحان، مفسـران و      موعظـه . دين نيز اغلب صدايي مردانه داشـته اسـت  

هـاي اصـلي ديـن     سـمي و رسـانه  فقيهان همگي مرد بودند و كمتر روايت زنان از دين بر منابر ر
هاي ديجيتال جديد، كه ساختارهاي قدرت را متفاوت با ساختارهاي  اما رسانه. شنيده شده است

افـزايش  . انـد  شـان را داده  ديني  ها و آراي دهند، به زنان امكان بيان روايت قدرت سنتي شكل مي
، سـاها يماننـد كل  يسـنت  يهـا نهادتواند نقش سنتي زنان را، كه اغلب در  شدن دين مي اي رسانه

ها براي ارائة دين در فضـاهاي   شد، تغيير دهد و امكانات آن ناديده گرفته ميها  سهيمساجد و كن
  ). 3،2016لووهيم( عمومي را افزايش دهد

اي هم براي زنان و هم بـراي ديـن    هاي جديد، مانند اينستاگرام، وضعيت تازه رو، رسانه اين از
هـاي اجتمـاعي متـأثر از رسـانه و جنسـيت دچـار تغييـرات و         صـر شـبكه  دين در ع. اند رقم زده
شده، كه از سوي زنان روايت، عرضـه و   اي در اين موقعيت، با نوعي دين رسانه. هايي است چالش

در اين تحقيق، بـه دنبـال كشـف، توصـيف و تحليـل      . شود، مواجهيم در حوزة عمومي توزيع مي
هاي جديد هستيم تا از اين طريـق   زنان ايراني در رسانه هاي ديني هاي موجود در روايت گفتمان

. اي و زنانه شده اسـت دسـت يـابيم    به فهم تغييرات و مختصات دين در شرايطي كه دين رسانه
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شدة زنانه در اينستاگرام  اي هاي دين رسانه گفتمان: عهده دارد اين تحقيق پاسخ به دو سؤال را بر
  فارسي كدام است؟

  چارچوب نظري
شـدن   شـدن و زنانـه   اي رسانه: ين مقاله، با ارتباط ميان دو تحول در حوزة دين سروكار داريمدر ا
نظـران تـأثير    صـاحب . چارچوب مفهـومي مـا بايـد نسـبت ميـان ايـن دو را مطالعـه كنـد        . دين

كننـد و از آنچـه در    كيف نهادها و باورهاي ديني را چطور ارزيابي مـي  و شدن دين بر كم اي رسانه
شـدن ديـن در    اي زمينه توليد شده چه امكاني براي تحليل و ارزيابي تحوالت ناشي از رسانهاين 

  .ايران به دست خواهد آمد
سـؤال اصـلي در   . اي قرار گرفته است تازگي مورد توجه مطالعات رسانه شدن دين به اي رسانه

ت نهادهاي سـنتي  دين در فضاي رسانه بيانگر تحولي در مسير تحوال: اين زمينه عبارت است از
ساز مسيري تازه بـراي تجربـة حيـات دينـي بـه       هاي مجازي خود بستر دين است يا اينكه شبكه

. كنـد  شدن ديـن در فضـاي رسـانه را بيـان مـي      روند؟ پاسخ به اين سؤال سرشت زنانه شمار مي
 به همين واسطه نيـز، نـام نظريـة   . گويد استيگ هاروارد از تحول نهادهاي سنتي ديني سخن مي

شـدن   بـه گشـوده  ) 2006(كـه اسـتوارت هـوور     حـالي  شدن دين نهاده است؛ در اي خود را رسانه
از . اسـت   شدن معنـا خوانـده   اي ارتباط با دين اشاره دارد و نظرية خود را رسانه بستري تازه و بي

شدن جامعة مدرن است، زيرا  شدن دين بخشي از فرايند تدريجي سكوالر اي منظر هاروارد، رسانه
مراتب نهادي دين تاريخي  انجامد و فاعالن تازه را جايگزين سلسله ه تضعيف نهادهاي ديني ميب

 از بخشـي  تر پيش كه هستند هايي فعاليت همگي، ها، جشن و عزاداري عبادات، ها، آيين. كند مي
 بـراي . انـد  درآمده ها رسانه تصاحب به حدودي تا اكنون اما شدند، مي محسوب شده نهادينه دينِ
 تأكيـد  كننـد،  مي ايفا دين در مدرن هاي رسانه كه نقشي از شناختي جامعه دركي آوردن دست به
 دينـي  مسـائل  گـزارش  و بازنمـايي  بـه  فقـط  هـا  رسـانه  كـه  اسـت  اهميـت  حـائز  مسئله اين بر

 :1399هـاروارد،  ( دهنـد  مـي  تغييـر  را مـذهبي  نهادهـاي  اقتـدار  و هـا  ايـده  بلكـه  پردازنـد،  نمي
 وضـعيت  بلكـه  نيست، دين از اي تازه دين نوع شدن اي رسانه هاروارد ر استيگبه نظ ).159ـ158

رسـانه   ).24: همـان ( است كرده تغيير آن به عمل و دين تعريف آن قدرت در كه است جديدي
توانـد تغييراتـي در    تنها مجرايي نيست كه چيزي از طريق آن ظهور كند، بلكه خود آن نيز مـي 

واقع رسانه مبتني بر فرهنگي است كه در جامعه وجود دارد و از طريق  محتوا به وجود آورد و در
 هـا،  كانـال  عنوان به ها رسانه ).1389:154فرهنگي و جامع، (كند  آن فرهنگ، دين را بازتوليد مي

 جامعـه  در دينـي  هـاي  پيـام  جهـت  و محتـوا  مقـدار،  در تغييرات ايجاد باعث ها محيط و ها زبان
 چـالش  بـه  را اديـان  شـدة  نهادينه اقتـدار دهند، مي تغيير را دين بازنمايي كه حالي در و شوند مي
. شـود  ها مطالعـه  رسانه از جدا تواند نمي دين هاروارد منظر از لذا كنند؛ مي جايگزين و كشند مي
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 بـر  حـاكم  منــطق  از اي فزاينـده  طور بـه ،»شدن اي رسانه« فرايند طريق از كه است نهادي دين
 سـطح  چند در شدن اي رسانه فرايند طريق از ها رسانه ).2008، 1هاروارد(گيرد  مي تأثير ها رسانه

 نمـادين  محتـواي  دينـي،  نهـاد  اقتـدار  بـر هـا   آن. دهنـد  مي تغيير را آن و گذارند مي اثر دين بر
 جاشـوا  نظريـة  از بـردن  بهـره  بـا  هـاروارد . گذارنـد  مي تأثير ديني اعمال و باور ديني، هاي روايت

  :كند مي مطرح را ها رسانه از دين تأثيرپذيري مختلف شيوة سه ميروويتز،
 اسـاس  بر دين كه است آن بيانگر زبان مثابة به ها رسانه گرفتن نظر در: زبان مثابة رسانه به .1
 هـا  رسـانه  در عامـه  فرهنـگ  زبـان  طريق از دين. شود مي بندي چارچوب عامه فرهنگ هاي گونه
 كلـي  طـور  بـه  و اسـت  شده متمايل كننده مصرف عاليق تأمين و سرگرمي سمت به بيشتر چه هر

  .است شده تر شخصي دين ها از رهيافت
 بـا هـا   آن رابطـة  و مختلف اي رسانه نهادهاي بر حوزه، توجه اين در : محيط مثابة رسانه به. 2
 نظارت و شدند جامعه در علمي هاي انديشه اشاعة موجب چاپي بود؛ مثالً مطبوعات خواهد دين

 بر عالوه اي شبكه هاي رسانه كه حالي در. كردند تضعيف را ديني متون به افراد دسترسي بر كليسا
  .اند شده تبديل نيز جامعه خود راويان ترين مهم به زمان هم اطالعات، تأمين نقش
 دينـي  هاي بازنمايي مختلف انواع كنندة توزيع ها رسانه موضع، اين در :مجرا مثابة به رسانه. 3

 بـدل  ديـن  بـه  مربـوط  هـاي  تجربـه  و اطالعـات  از مهم منبعي به ها طريق، رسانه اين از. هستند
 نگـاري  روزنامه ديني، رسانة: كنند مي توزيع را دين مختلف نوع سه ها رسانه طوركلي به. شوند مي

  ).13: 2015هاروارد، (عادي  و معمولي دين و دين دربارة
او با  .گيرد مينوع خاصي از معناي فرهنگي در نظر منزلة  استوارت هوور معناي مذهبي را به

شود محدود به رويـدادهاي مقـدس نيسـت،     گونه كه در نگاه سنتي تلقي مي بيان اينكه دين آن
. دهـد  داند كه تصوير قابل قبولي از نظام حاكم بر هسـتي ارائـه مـي    دين را بخشي از فرهنگ مي

طـور خـاص بحـث دربـارة      و بـه ) 230: 2012، 2لوندبي( ناپذيرند بنابراين، دين و فرهنگ تفكيك
زمـاني كـه اعمـال    . دين ديجيتال به توجه اساسي به دين در پرتو فنـاوري ديجيتـال نيـاز دارد   

آيد و اين زمينـة سـيال و    شوند، فضاي سوم پديد مي هم مواجه مي مذهبي و فرهنگ ديجيتال با
دين ديجيتال يـك  . ساخت معنا نياز داردهاي جديد و ظهور اشكال جديدي از  تركيبي به منطق

فرد است، اما بـا اشـكال ديگـر     به دهد كه منحصر حوزة فرهنگي متمايز عمل مذهبي را نشان مي
گونه فهم از دين ديجيتال اين امكان را بـراي كارشناسـان فـراهم     بنابراين اين. دين مغاير نيست

ي آنالين بيان ضروري دين در فرهنـگ  آورد كه با در نظر گرفتن اين مسئله كه اعمال مذهب مي
منزلـة   هاي پيشين كه به دين آنالين نگاهي ساده دارنـد و آن را صـرفاً بـه    معاصر است، گفتمان

بـا  ). 4: 2013، 3كمبـل (كنند، كنـار گذاشـته شـود     اي تلقي مي داده در فضاي رسانه نوآوري رخ
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معنـاي زنـدگي    يندهاي سـاخت اهاي ديجيتال شخصي در فر در حال رشد رسانه ةتوجه به حوز
توانند سبب تغيير رفتار  مي هاي ديجيتال جديد هاي موجود، رسـانه روزمره نسبت به ساير رسانه

  .)1397فر،  علي و فهيمي سيف( گيري رفتار باشند افراد و حتي شكل
شـدن ديـن در فضـاي رسـانه از دو رويكـرد يادشـده        كيف بحث جنسيت و دين يا زنانه و كم

زدايي از  شدن دين در فضاي رسانه است، زنان عامالن اقتدار اگر سخن از سكوالر. كند تبعيت مي
ديـن زنانـه در     اما اگر ديـدگاه هـوور مـدنظر باشـد،    . آيند هاي سنتي دين به حساب مي سازمان

تحوالت جهاني گاهي با الگوي نخست و . اند اي از تجربه معنوي را گشوده سنخ تازه  فضاي رسانه
در اين پژوهش، بايد . گاه واقعيت را بايد تركيبي از هر دو دانست. الگوي دوم تطابق دارندگاه با 

  .سنجي كنيم هاي يادشده نسبت وضعيت ايران را موضوع مطالعه قرار دهيم و با وضعيت
ها اعتقاد داشتند  آن. ها ريشه دارد هاي نظري فمينيست ارتباط ميان جنسيت و دين در تالش

ها و نمادهاي دينـي بـدون    دين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و فهم عادت موضوع جنسيت و
ها بر اين باورند كـه اديـان    آن. پذير نيست توجه به تجربة متكي بر جنسيت زنان و مردان امكان

تنها چگونگي شركت  نه. دهند هاي جنسيتي را در جامعه شكل مي نهادهايي قدرتمندند كه نقش
ــردان را در  ــان و م ــد، بلكــه نقــش هــاي مــذهبي تعريــف مــي  فعاليــتزن هــاي جنســيتي  كنن

بنابر تعـابير  . كنند بخشند و تقويت مي ها را در جامعه نيز مشروعيت مي شده به آن  داده اختصاص
هاي زنـان و   هاي پدرساالرانة جامعه دربارة نقش فمينيستي، اديان عموماً براي حمايت از ديدگاه

بر همـين  . كنند و از تبعيض عليه زنان بر پاية جنسيت حمايت ميشوند  مردان به كار گرفته مي
اساس، انتقاد از اديان سنتي براي درك و بررسي رابطـة ديـن و جنسـيت يكـي از مسـائل مهـم       

  ).32: 2012هاروارد، لووهيم، (هاست  مطالعات ديني و اجتماعي از سوي فمينيست
اند دربارة اديان فكر  ن تمايل پيدا كردهدهند زنا شده در دنياي غرب نشان مي مطالعات انجام

) 2003(وودهـد  . ها را نقد و بررسـي كننـد   هاي آن را ارزيابي و روابط موجود در آن كنند، آموزه
دانند و دين خـود را   داشتني مي كند زنان خداوند را موجودي بخشنده، مهربان و دوست بيان مي

هـاي   اساس همين روابط نيـز كـنش   كنند و بر مبتني بر نوعي روابط عاشقانه و دوستانه درك مي
هاي رويكرد فمينيستي در حـوزة الهيـات،    رو يكي از جنبه اين از. دهند اجتماعي خود را انجام مي

هاي زنانة خداونـد را مفـاهيمي    ها ويژگي فمينيست. ارائة نوعي تجسم زنانه از حكمت الهي است
يكي از رويكردهاي جديدي كه ). 79ـ78: 2003، 1وودهد(دانند  بخش براي زنان معاصر مي الهام

در اين ديـدگاه،  . است» شدن دين زنانه«ها در حوزة الهيات مطرح شده، ايدة  از سوي فمينيست
شـدن ديـن موجـب     زنانـه . بيش از اينكه خداوند جبار و قهار باشد، مظهر عشق و مهرباني اسـت 

روابط غير ابزاري نظير عشق، حقيقـت و  . هاي عاطفي است تغيير نقطة ثقل اديان به سوي حوزه
به تعبير انديشمندان در آيين مسيحيت باورهاي قهرآميز و زورمندانه . بخشند محبت را قوت مي

                                                        
1. Woodhead 
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شـدن   زنانه. ستطلبانة زنانه و مبتني بر نمادهاي ارتباطي داده ا هاي صلح جاي خود را به انديشه
ظاهر ناسازگار در آيين مسيحيت، دنياي مدرن و ساير اشكال ديني را بـا   تواند عناصر به دين مي

تـر    تـر و منعطـف   ساز ظهور متنـوع  همچنين، زمينه. حربة عشق و محبت به يكديگر مرتبط كند
هـاي   تفاوت گرا، كه بر هاي ذات فمينيست). 257: 1386موحد، (شوند  اديان در دنياي معاصر مي
منزلـة يـك روش زنـدگي     بودن بـه  ـ فرهنگي زن حال برتري اخالقي عين ذاتي مردان و زنان و در

تأكيد دارند، منتظر حيات مجدد اسطورة عصري طاليي هستند كـه در آن مادرسـاالري حـاكم    
سـاختن تـاريخ،    همچنين، بر اين باورنـد كـه بـا مـرتبط    ). 330ـ329: 2003وودهد، (بوده است 

هاي زنان و آميختگـي   شناسي با يكديگر عصر جديدي مبتني بر محوريت ارزش گ و زيستفرهن
هـاي   هـاي زنانـه كـه سـازگار بـا ارزش      كند؛ ديني تازه مبتني بر الهـه  ها با طبيعت ظهور مي آن

  ).240ـ239: 1380كاستلز، (محيطي خواهد بود  زيست
شدن ديـن   تباط با مسئلة خصوصيشدن دين امريكايي را در ار مفهوم زنانه) 1978(داگالس 
شـدن هماننـد    شدن، بلكه بـا خـانگي   شدن نه به خصوصي كند زنانه وي بيان مي. دهد توضيح مي

شـدن قلمـروي فعاليتشـان بـه قلمـروي       از رسميت افتادن كليساها در امريكا بـه محـدود  . است
مسـيحيت  باعث شد زنان عامالن عمـده در ايـن قلمـرو شـدند و     . خصوصي و خانگي منجر شد

كند اين مسئله  داگالس استدالل مي. متناسب با كاركردها و نيازهاي اجتماعي تازه بازسازي شد
حسـب   شـدن ديـن نـه بـر     توسـعة ايـدة زنانـه   . ديـن منجـر شـده اسـت    » شـدن  احساساتي«به 

توانـد روابـط    شـدن ديـن مـي    زنانـه . پـذير اسـت   امكـان » ارتبـاط «حسب  شدن، بلكه بر خصوصي
شواهد زيـادي وجـود دارد   . ي بر عشق، صداقت و توجه به ديگري را قوت ببخشدابزاري مبتن غير

بخشـيدن بـه    اش در حفـظ و اعتبـار   حسب توانايي كه زنان و حتي مردان گرايش دارند دين را بر
حتي در اغلب اوقات، دين حقيقـي را  . مورد ارزيابي و تأمل قرار دهند» ابزاري رابطة غير«اشكال 

در مطالعـة اوزوراك، زنـان اذعـان    ). 152ـ151: 1386موحد، (كنند  ريف ميبا همين مفاهيم تع
وارنر در پژوهش خـود دريافـت   . اند كه خدمت به ديگران جزئي اساسي از عمل ديني است كرده

هاي مهم دين براي مخاطبانش توانايي آن در حفـظ اجتمـاع محلـي و همچنـين      يكي از ويژگي
اين شكل رو به افزايش دين عاطفي، ارتباطي . جتماعي بودآوردن شكل خاصي از سرماية ا فراهم

  ).163: همان(و زنانه است 
انـد و   زناني كه در نهادهاي اولية آموزش، كار و غيره جايگاهي براي خود دسـت و پـا كـرده   

. دارنـد  تر ديـن  طلبانه كنند، گرايش زيادي به اشكال مساوات تحت عنوان برابري با مردان كار مي
تنها تمايز شديدي ميان خدا و انسان، مـردان و   هاي ليبرالي دارند كه نه ن جهان جناحبيشتر اديا

مراتـب را بـيش از پـيش كمرنـگ      شـوند، بلكـه ايـن سلسـله     زنان و والدين و فرزندان قائل نمي
اي دارنـد، هـم بـه ايـن معنـا كـه بـر ارزش         دوسـتانه  هاي انسـان  چنين ادياني گرايش. كنند مي

كنند و هم به اين معنـا كـه بـه     پيوند طبيعي و ذاتي انسان با خدا تأكيد مي موجودات انساني و
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هاي مشترك همة موجـودات   كند، بر ويژگي  ها را از يكديگر متمايز مي جاي تأكيد بر آنچه انسان
مورد اول به اين دليل كـه  : هر دو ممكن است براي زنان بسيار مطلوب باشد. انساني تأكيد دارند

پردازند قـادر   برد كه ادياني كه فقط به تأييد الوهيت مردان مي اي باال مي ا به گونهها ر حرمت آن
دهد در موقعيتي برابر با مردان  ها اجازه مي دوم اينكه به اين دليل كه به آن. به انجام آن نيستند

انه، اعمال خيرخواه. شدت اخالقي و ارتباطي هستند به عالوه، اشكال ليبرال دين به. رقابت كنند
لـذا چنـين اديـاني    . شـود  تر از اصول جزمي دين در نظر گرفته مـي  نوع، مهم ويژه كمك به هم به

  .كنند ويژه براي زنان، ايجاد مي تنش كمتري بين دين و ديگر قلمروهاي حوزة حيات مدرن، به

  شناسي تحقيق روش
. دادن تحليل از روش تحليل گفتمـان فـركالف اسـتفاده شـده اسـت      در اين تحقيق، براي انجام
 .تهاي اجتماعي توليد و تفسـير مـتن اسـ    متن و شناخت ةدربردارند گفتمان از ديدگاه فركالف

ـ  گفتمـان بـه   .2مـتن؛   ةمثاب گفتمان به .1: كند فركالف گفتمان را در سه سطح بررسي مي  ةمثاب
مـتن بـه    ةمثابـة زمينـ   گفتمان بـه  .3يد و تفسير متن؛ اعمال گفتماني و كنش متقابل ميان تول

 هـاي گفتمـاني و بسـترهاي اجتمـاعي، سياسـي، تـاريخي و فرهنگـي اسـت         معناي روابط كنش
فـركالف بـراي تحليـل گفتمـاني      اليـة  الگوي سه ،به همين ترتيب). 168ـ96 :1379 فركالف،(

شناختي و تحليـل بينـامتني را    بانكه تحليل ز »متن« ةاول جنب: گيرد برمي را در ذيلهاي  جنبه
دوم  ةجنبـ . بردارد اين موارد را در ةشامل شده و گفتار، نوشتار، نمادهاي بصري يا تركيبي از هم

كـه   »كـردار اجتمـاعي  «سوم  ةشود و جنب كه شامل توليد و مصرف متون مي »كردار گفتماني«
 ةسـه مرحلـ  او ). 1995فـركالف،  ( گيـرد  برمـي  رويداد ارتباطي را در هرابعاد سياسي و فرهنگي 

تحليل در مرحلة اول بـه  . كند توصيف، تفسير و تبيين را براي تحليل گفتمان انتقادي مطرح مي
گيرد و  مثابة يك شيء در نظر مي كند و متن را به هاي صوري متن اكتفا مي دهي ويژگي برچسب

كننـدگان و تعامـل بـين     در مرحلة دوم، تحليل گفتمان به تحليل فرايندهاي شـناختي شـركت  
بـا سـاختارهاي   ) تعـامالت (  مرحلة تبيين نيز ارتباط ميان رويدادهاي اجتماعي. پردازد ها مي آن

  .كند اجتماعي را بيان مي
تـوان از ابزارهـاي گونـاگوني بـراي      شناسي فـركالف مـي   براي اين منظور در چارچوب روش

بررسـي واژگـان دال بـر معـاني ارزشـي،      در اين مقاله، در سطح توصيف از  .تحليل استفاده كرد
و در ) گفتمـاني  ميـان (متنيـت   تعيين جمالت كانوني و در سطح تفسير از نظم گفتماني و ميـان 

  .ايم سطح تبيين از نظريات اجتماعي استفاده كرده
» انسـجام «تـوان از روش   هـاي تحليـل گفتمـان مـي     هـا در پـژوهش   سنجي داده براي اعتبار

رود گفتماني منسجم را تشكيل دهند  معنا كه از مدعاهاي تحليل انتظار ميبه اين . استفاده كرد
در اين تحقيق، تـالش  ). 208: 1392جليلي، (هم هماهنگ باشند  هاي مختلف تحليل با و بخش
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ها بتوانـد بـه نمـايي     شدة زنانه ارائه شود و اين يافته اي هاي منسجمي از دين رسانه شده گفتمان
. آن تحليل اسـت » سودمندي«راه ديگر تعيين اعتبار تحليل گفتمان . ابدكلي از اين امر دست ي

به هنگام ارزيابي سودمندي يك تحليل بيشتر به توان تبيينـي آن چـارچوب تحليلـي از جملـه     
هـايي نـو    اين تحقيق نيز سعي كـرده تبيـين  ). همان(شود  هاي جديد توجه مي توان ارائة تبيين
هـا نيـز در    داده» شـفافيت «. هاي جديد در ايران ارائه كنـد  رسانهشده در بستر  دربارة دين زنانه

هـا از مـتن    قـول  هـا و نقـل   ها مفيد است، لذا مدعيات بايد به گزيـده  زمينة اعتباربخشي به يافته
هـاي ايـن تحقيـق لحـاظ شـده و       اين امر نيز در گـزارش يافتـه  ). همان(شده پيوند يابد  بررسي

 .دقيقاً ذكر شده استهايي از متن  ها و بخش قول نقل

  گيري نمونه
تـوان در   اساس هشتگ مي گيري در اينستاگرام، برخالف شبكة اجتماعي مانند توئيتر كه بر نمونه

جوهـاي   و وجـو و پـرس   آن سرچ كرد و جامعة آماري تحقيق را به دست آورد، بيشـتر بـر جسـت   
هـا،   جـوي نمونـه  و بـراي ايـن منظـور و جسـت    . فردي براي يافتن جامعـة آمـاري مبتنـي اسـت    

گر در صفحة اينستاگرامي شخصي خود از مخاطبان خواست صفحات اينستاگرامي زناني  پژوهش
نفـر در ايـن درخواسـت مشـاركت و      732تعـداد  . نويسند معرفي كننـد  را كه در حوزة دين مي

  مـرتبط  و غيـر   شده، مـوارد تكـراري   صفحاتي را معرفي كردند كه پس از بررسي صفحات معرفي
صـفحه   73ايـن  . صفحة كـامالً مـرتبط بـا موضـوع تحقيـق بـه دسـت آمـد         73شدند و حذف 

هـدف   ةعنـوان جامعـ   بـه  ،نوشتند يم ينيد كرديكه صاحبان آن زنان بودند و با رو ي،نستاگراميا
 يهدفمنـد بـا اسـتراتژ    يريـ گ نمونـه  روشسپس با اسـتفاده از   .در دسترس قرار گرفت تحقيق

هـا بـا يكـديگر بيشـترين      پنج نمونه كـه سـياق آن   .نمونه انجام شدانتخاب  1يگون حداكثر گونه
در انتخاب نمونه عـالوه بـر اسـتراتژي    . هاي تحقيق انتخاب شدند عنوان نمونه تفاوت را داشت به

افـراد بـا   . بيشـتر نيـز اسـتفاده شـد    ) كننده دنبال( 2گوني، از معيار فالوئر حداكثر اختالف يا گونه
هاي  اينفلوئنسرها افراد تأثيرگذار در شبكه .شوند ناميده مي 3رام اينفلوئنسرفالوئر زياد در اينستاگ

كننـد دارنـد    هـا را دنبـال مـي    اجتماعي هستند كه قـدرت اثرگـذاري بـر مخاطبـاني را كـه آن     
در اين تحقيق، زنان اينفلوئنسر يا تأثيرگذار كه در حوزة ). 68: 1400زاده،  فرد و رضوي اردكاني(

نشـان داده شـده    1 ها در جـدول  مشخصات اين نمونه. عنوان نمونه انتخاب شدند  بهاند   دين فعال
  .هاي اين صفحات مربوط به زمان انجام تحقيق است كننده تعداد دنبال. است

  
  

                                                        
1. maximum variation 
2. follower  
3. influencer 
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 ها مشخصات نمونه. 1جدول
 كننده تعداد دنبال آدرس صفحة اينستاگرام رديف

1 Zeinab_mahboobi 6/44 هزار  
2 Mehrnaz.fathi 2/25 هزار  
3 mahdieh_almhm 5/48 هزار  
3 moonlight.remo 1/19 هزار  
5 fatemedadashi 6/21 هزار  

  ها يافته
دانسـت   هاي بيانگر مخاطباني مـي  هاي جديد را بستر به صحنه آمدن زبان ميروويتز رسانه جاشوا

ديگر، با سـيطرة جهـان   زبان دين در ايران، مانند همة جوامع . اند تر امكان ظهور نداشته كه پيش
هـاي قـرن بيسـتم نيـز تركيـب شـد و        آنچه بود با سياست و ايدئولوژي. مذكر نهادينه شده بود

خصـوص   هاي مدرن، بـه  ايدئولوژي. ها و مفاهيم ديني را مضاعف كرد سرشت مذكر فهم استعاره
يا، سازماندهي مدار از جامعه، امكان تأسيس يوتوپياها در همين دن در قرن بيستم، با فهمي غايت

هـاي   آرمـان . اردوگاهي اجتماع سياسي و تصويري سراسر متعهد از حيات اجتماعي همراه بودند
چيز را در جهـت پيشـبرد غايـات تـاريخي      كرد و همه بزرگ در عرصة سياست زمان را خطي مي

 شد و زمان فرد به يك لحظه در يك فرايند تاريخي از پيش طراحي شده تبديل . پنداشت موجه 
تخفيـف و تحقيـر    حاصلْ. داد اندازهاي آرماني خبر  رونده از ظهور چشم با ريتمي حماسي و پيش

هـاي يـك    دين، همانند ديگر مواريث تـاريخي، بـه هيـزم   . زندگي روزمره و خصلت زنانه آن بود
رونده تبديل شد و زنان اين فرصت را نداشتند تا نياز به حراست، تداوم، انطبـاق   لوكوموتيو پيش

  .با منطق زندگي و طبيعت را زباني كنند و در جهت تقليل فشار آن روايت مردانه عمل كنند
آنچه گفته و . آميزد زيستة فردي و جمعي درمي در يك وضعيت فرضي طبيعي، زبان با تجربه

اما در وضـعيت واقعـي، زبـان بـا     . هاي ملموس و زيسته است شود، در نسبت با تجربه شنيده مي
هاي زيسته فاقد قدرت بيانگري باقي  گيرد و بخشي از تجربه رت در نسبت قرار ميساختارهاي قد

تافته با قدرت  در چنين وضعيتي، ذهنيت عام اجتماعي توسط ساختارهاي زباني درهم. مانند مي
رود؛ اتفاقي كه  هاي زيسته از دست مي هاي مهمي از تجربه شود و نسبت زبان با بخش اشغال مي

دهد و به ساختاري بيروني،  زبان قدرت ارتباطي خود را از دست مي. كننده استش مولد وضعيتي 
هاي جديد ميان زبـان رسـمي    شود؛ اتفاقي كه در سال يافته و شكننده تبديل مي بيگانه، شيئيت

سخن به جاي آنكه شنيده شود، مقاومت ايجاد . تبليغات سياسي و ديني در ايران روي نموده است
  .نكه وضعيتي ارتباطي پديد آورد، مولد گسيختگي و جدايي استبه جاي آ. كند مي

هاي فاقد قدرت بيـانگري   هايي از تجربه بخش. اند هاي جديد وضعيتي تازه پديد آورده رسانه
زنـان، بـا   . انـد  زنـان  تـرين مصـداق ايـن سـخنْ     مهم. اند فرصتي براي ظهور و بيانگري پيدا كرده
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هـاي زيسـتة جنسـيتي خـود      بان را در پيونـد بـا تجربـه   گيري از فرصت فضاهاي مجازي، ز بهره
نكتـة جالـب توجـه در ايـن     . انـد  ذهني زبان دين كاسته اند و از غلظت فضاي تك دگرگون كرده

كه مشـاهده   چنان. زمينه، فقدان يك فضاي تقابل راديكال با ساختارهاي رسمي كالم دين است
شـود، شـامل    به حوزة دين مـرتبط مـي   خواهيم كرد، حضور زنان در فضاي مجازي، تا جايي كه

وگو و توليد فضاي گسترش و غناي ساختارهاي زباني موجود است، نه امحـا و انكـار    تداوم، گفت
هـاي راديكـال    اين در حالي است كه گشودگي فضاي مجازي، در ساير موارد، مولد تقابل. تام آن

صـفحات متعلـق بـه زنـان در      هاي پـژوهش،  با توجه به يافته. با زبان دين و سياست شده است
بخش زبان رسمي، گشودن بسـترهاي تـازة    تداوم: توان به سه گروه تقسيم كرد حوزة دين را مي

  .وگو با زبان رسمي دين بيانگري و در گفت

 در تداوم زبان رسمي
ايـن  . بخش زبان رسمي اسـت  اند تداوم بخشي مهم از صفحاتي كه زنان در فضاي مجازي گشوده

او همسـر شخصـيتي   . انجـام شـده اسـت   » فاطمه داداشـي «س صفحة اينستاگرامي اسا روايت بر
شده، با سـاختارهاي كـالم اسـالم سياسـي      روحاني است و مطابق با بسياري از محتواهاي توليد

اش اكتفا شـود، بـه طـور كامـل بـا همراهـي ديـن و         هاي سياسي اگر به پست. مطابقت تام دارد
يكي از مباني اوسـت و  » شرايط فعلي بر شرايط زمان ائمه منطبق كردن«سياست موافقت دارد، 

هـاي   جمالت كليدي پسـت . كند حمايت مي» كافي بودن قوانين دين براي اداره جامعه«از اصل 
احكـام صـادره از حكومـت فعلـي     «، »اند قوانين و احكام اسالمي صحيح و كافي«: وي عبارتند از

احكـام صـادره حكـومتي مخالفـت بـا قـوانين و        مخالفت با«، »مطابق احكام ديني اسالمي است
توان محتواهاي توليد شـده توسـط او را كـامالً     ، با استناد به اين جمالت، مي»احكام ديني است

وي را بـه   1جمالت كانوني سه پست 2جدول . مطابق با ساختارهاي زبان رسمي به حساب آورد
  :نمايش گذاشته است

 مرحلة توصيف نمونة اول. 2جدول
 جملة كانوني واژگان دال بر معاني ارزشي شمارة پست

 1پست شمارة 
ـ هشتگ اعدامدشمني با قصاص
 ـ حياتنكنيد

زنند، با اصل  كساني كه هشتگ اعدام نكنيد مي
  .كنند قصاص و حيات دشمني مي

 2پست شمارة 
ـ جذبسطح شدن با مخاطبهم

 حداكثري
بكند، براي آنكه حكومت اسالمي جذب حداكثري 

  .سطح شود بايد با مخاطب هم

  )ع(ـ اميرالمومنين تحليل سياسي 3پست شمارة 
طور كه در زمان امامان افراد با نداشتن تحليل همان

سياسي امام را مظلوم كردند، االن هم براي جلوگيري 
  .از اين مسئله بايد تحليل سياسي داشت

                                                        
post .1 : شود ، يك پست اينستاگرام محسوب ميشودكه در اينستاگرام آپلود  يويئيا ويدهر عكس.  
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فرض او آن است  پيش. كند سياست تعريف ميرسد كه نگارنده دين را در پيوند با  به نظر مي
اساس دين و احكام ديني است كه افراد بايد با قـدرت تحليـل تـاريخي و     كه اقدامات حكومت بر

اي اسـت   توان گفت اين گفتمان به دنبال خلـق سـوژه   كلي، مي طور به. سياسي آن را درك كنند
. دانـد  ر احكام ديني و قرآني مـي كه درك درستي از دين سياسي دارد و حكومت اسالمي را تبلو

توان استنباط كرد كه  آيا از شواهد يادشده مي. كند اي كه سياست را از مسير دين فهم مي سوژه
كه جنسيت در آن بالموضوع اسـت؟   طوري بخش كالم رسمي است؛ به نظم كالمي او كامالً تداوم

سـايت تمـايزات خـود را     آفريني جنسيت از همان معرفـي  نقش. واقع اين است كه چنين نيست
خوانـدة   فيزيـك / يـه مامـان  «: نويسـند  در معرفي خـودش مـي  . كند خواسته يا ناخواسته بارز مي

. كنـد  معرفي مي» دانشگاه عالمه طباطبايي/ و آنچه نيستم همان/ امان گر بي پرسش/ خوان فلسفه
تعـارف بـه نظـر    هاي م امان و آنچه نيستم همان، كليشه گر بي ممكن است تعابيري نظير پرسش

هـاي متعـارف    هايش بيانگر آن است كه عبارات ذكرشده از حد كليشـه  برسند، اما مطالعة پست
را » امان و آنچه نيستم همان گر بي پرسش«توان معناي  در پرتو جوانب زنانة كالمش مي. فراترند

  .بهتر دريافت
بنابراين، مولد خواست . شناختي زنان ناسازگارند هاي روان ساختارهاي مذكر كالمي با شاكله

العـاده قدرتمنـد در محتـواي     تأكيد بر ناهمساني محـوري فـوق  . تمايز در ميان آنان خواهند شد
شود، سوية تمـايزخواه نگارنـده    جا كه بيان ايشان به زندگي روزمره نزديك مي هر. كالمي اوست

فرد خلق شـده   به نحصرهاي م هر انساني با ويژگي«جمالتي نظير . كند قوت بيشتري نيز پيدا مي
هاي اطرافمان  ما ميان انبوهي از موقعيت«، »ها مسيري واحد طي كنند و قرار نيست همة انسان

، ايـن خصيصـه در كـالم    »ها اشتباه اسـت  كردن رسالتي واحد براي انسان تعريف«، »ايم گم شده
تلويحاً انتقـادي از كـالم   سويه  كه مولد يك طوري افتد؛ به وي، در فهم حوزة سياست نيز مؤثر مي

حكومت اسالمي بايد جـذب حـداكثري داشـته    «: شود اش مي هاي سياسي رسمي در ميان پست
. بر اين مبنا، دعوت به پذيرش كثرت در جامعة اسالمي يكي از مضامين تكـراريِ اوسـت  » .باشد

  :ستاي احتماالً كاري ا شود كه گزارش مصاحبه اوج اين خواست تمايز در پستي بارز مي
الگوي شما تو زنـدگي كيـه؟ گفـتم    : كننده ازم پرسيد مصاحبه. ديروز جايي مصاحبه داشتم

كننده كه انگار جا خورده بود گفت يعني چه خودت؟ پدر، مادر، معلم، دوست،  مصاحبه...! خودم
كس شرايط و روحيـاتي كـه    چون هيچ. تونه الگوي من باشه گفتم كسي بيرون از خودم نمي... و

گر پرسيد پس چطوري ايدئال تعريـف   مصاحبه.... هم فرق داريم چون همه با... رو نداره من دارم
  ...كني؟ گفتم ايدئال براي من اينه كه بهترينِ خودم باشم مي

توان از آن استباط كرد كه  مي. باورانة فردي معادل نيست بودگي الزاماً با مفهوم ذره اين خود
به آن تعلق خاطر دارد، در همان حال احساس بيگانگي نيـز  نگارنده در ساختار كالم مذكري كه 

بنابراين، در تكاپوي خواست تمايز و تفاوت در ساختاري است كه چندان بـا مقتضـيات   . كند مي
  .كند اين خودبودگي سازگاري نمي
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  گشودن بستري تازه براي بيانگري
دين در ايـن  . دهد ي ميدومين شيوة ظهور دين زنانه با گسيختگي از نظم رسمي كالم ديني رو

نـدرت وارد   با گفتمان ديني مسلط به. كند سنخ از ظهور، به نحوي كامالً فردي روزمره ظهور مي
ديـن را صـرفاً نـوعي    . داعية اجتماعي و سياسي دربارة دين نـدارد . شود وگو مي درگيري يا گفت
اين . بهبود ببخشد كند كه قرار است زندگي فردي و خانوادگي را بخش تلقي مي معنويت آرامش

همـان   حـال بـا آن، ايـن    الگوي ظهور دين زنانه با دين سنتي و زنانه در نسبت است، اما درعـين 
زنان ايراني بيشتر متعلق به حوزة خصوصي . دين سنتي زنانه صبغة طوالني تاريخي دارد. نيست
هـاي خـود    انـه در خ. انـد  اند و دين را نيز بيشتر به صورت خصوصي و خانگي تجربـه كـرده   بوده

انـد و فرزنـدان خـود را تربيـت      انـد، كسـب معنويـت و آرامـش كـرده      مناسك ديني به جا آورده
مثابة ديني زنانه ظهور كرده است، از ذخايز اين دين تـاريخي بهـره بـرده     آنچه اينك به. اند كرده

  .ومي داردحال از آن فاصله نيز دارد و به اين معنا ارزش بررسي در حوزة عم عين است، اما در
بـا توجـه بـه شـاخص تعـداد      . هاي زيادي بودند كه بـه ايـن گفتمـان تعلـق داشـتند      نمونه

بررسـي  » moonlight.remo«و » مهديه علميحمدي«، »مهرناز فتحي«كنندگان، صفحات  دنبال
. شـود  منزلة متنـي واحـد تحليـل مـي     ابتدا سه پست از صفحات ذكرشده مطالعه شد كه به. شد

گـاه بـراي    حسب اين سه پست عرضه خـواهيم كـرد، آن   داري را بر نحلة دينمشخصات عام اين 
هاي خاص آن، صفحة خانم مهديه عليمحمـدي در محـور بررسـي مـا      بررسي تمايزات و ويژگي

شـود در   ديـده مـي   3 ها و جمالت كانوني مطابق آنچه در جدول واژگان، دال. جاي خواهد گرفت
كلي در  طور انگر يك نظام ارزشي هستند كه در آن دين بهواژگان متون بي. ها حضور داشتند متن

» دين«لذا در توصيفي كلي بايد گفت كه اين گفتمان . گيرد كنار زندگي، كودكي و دنيا قرار مي
كه زندگي در آن به معناي زنـدگي روزمـرة انسـاني و    . كند بندي مي مفصل» زندگي«را در كنار 

  .ستسالي ا شامل مراحلي مثل كودكي و بزرگ
  

 هاي دوم، سوم و چهارم نمونه فيتوص ةمرحل. 3جدول
 جملة كانوني واژگان دال بر معاني ارزشي شمارة پست

از صفحة  1پست شمارة 
Mehrnaz.fathi 

هر روز دعا و زيارت روز را براي معنويت   ـ معنويات زندگي
  .و تغيير زندگي انجام دهيد

از صفحة  2پست شمارة 
mahdieh_almhm 

كردن دين  از بازي و هديه براي خوشايند  دين ـ كودكي
  .براي كودك استفاده كنيم

از صفحة  3پست شمارة 
moonlight.remo 

توانند ما را از  پيامبر و امام زمان مي  ها ـ پيامبر خوبي دنياي سرد
  .روح و سرد نجات دهند دنياي بي

  
اما نبايد دچار اين خطا شـويم  داري برجستگي دارند،  هاي يادشده در اين سنخ از دين مؤلفه

آنچه در ايـن صـفحات   . اند اندازي شده كه گويا صفحات ذكرشده براي تبليغ اين سنخ از دين راه
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چه اين صفحات بيشتر بـه دختـران جـوان تعلـق داشـته       هر. اولويت دارند، زندگي روزمره است
مثابة همسر  ، زندگي بهجهان زندگي دخترانه. مشغول زيبايي، عشق و اميد است باشد، بيشتر دل

  .بخشند و مادر، جهات كثيري دارد كه مفاهيم و مناسك ديني به آن غنا مي
مشـاهدة صـرف تصـاوير، مثـل     . صفحة خانم عليمحمدي در اين زمينه جالـب توجـه اسـت   

به جز چند مورد معدودــ  . بسياري ديگر از صفحات دختران جوان، مملو از تصاوير خودش است
اش اختصـاص   ـ بقيه به تصاوير خود و خـانواده )ع( ويري از قرآن و گنبد امام رضاتابلوي اهللا، تصا

من زندگي را «: توان در يك جمله خالصه كرد هاي او را مي روح كلي حاكم بر پست. يافته است
به حدي دوستش دارم كه از آنچه جز خود زنـدگي  . ضعف حقيقي من همين است. دوست دارم

هاي پيجش آورده شـده اسـت و بيـانگر     ين جمله ذيلِ يكي از عكسا» .است هيچ تصوري ندارم
در ميان نشانگان ديني صفحه بيش از همه خداست كه حضـور  . روح كلي حاكم بر صفحة اوست

اما . توان نشان گرفت نيز مي) ع( و احترام به امام حسين) ع(در مواردي از عشق به امام رضا. دارد
  .اند بخشيدن به زندگي است كه فراخوان شده تك موارد ذكرشده در خدمت غنا تك

هاي دين زنانه است، اما الگوي دين زنانة خـانم   به خدمت زندگي بردن دين، يكي از شاخصه
توان به چنـد پسـت    پست ايشان مي 139در ميان . اعتنا نيست عليمحمدي به بيرون از خانه بي
ي با پيرامون است؛ پيراموني كه دين دار وگوي اين سنخ از دين معدود اشاره كرد كه بيانگر گفت
وگوي با آن شكل گرفته است، دين سياسي جاري در فضاي عام  زنانة خانم عليمحمدي در گفت

در مجموعـة  . كـردن بـه حيـات دينـي اسـت      سو و فشار اجتماعي معطوف به پشت كشور از يك
اي به شـريعت   اشاره هيچ. گويد كلي متمايز از ادبيات دين رسمي سخن مي ها از ادبياتي به پست
نـوع لبـاس و   . دهـد  روي به وظايف متشـرعانه نسـبت نمـي    هيچ نماز و عبادات خود را به. نيست

دست بودنش با همسر بيرون از قواعد مرسوم و متعارف تبليغات رسمي  به آرايش و خنده و دست
ليمحمـدي  در همان حال، خانم ع. كند طلب مي» شادي و رفاه و آرامش«براي مردم تنها . است

بخشـي از  . گيرند بيند كه احساسات و زندگي ديني او را به سخره مي خود را روياروي كساني مي
واسطة نماز خوانـدن و پوشـش    هاي ديگران به ها و داوري جدال دروني او به مبارزه با فشار چشم

ا هـ  بـه خـاطر تـرس از نگـاه ديگـران مـدت      «: خوانيم ها مي در يكي از پست. موها معطوف است
خونـدم تـوي مسـجد و     پنهـاني مـي  . كس جز خـودش  هيچ. خونم دونست نماز مي كس نمي هيچ
  ».خونة مترو و نمازخونة دانشگاه نماز

تالش براي حراست الگويي از دين زنانه در شرايط فشار ناشي از دين رسـمي و فضـاي ضـد    
مـادران  . كند ز ميديني، همان چيزي است كه دين زنانه نسل جوان را از دين سنتي زنان متماي

دين . اين نسل براي حراست از ديني كه با زندگي روزمره در نسبت بود، مجبور به جدال نبودند
اما اين نسل از يـك ديـن در خـدمت    . ها در زاوية خانه داشت ها نسبتي با موقعيت خاص آن آن

ي از مقاومت كند، هم از فشار ناش گذاري مي كند كه هم از فضاي سياسي فاصله زندگي دفاع مي
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اي از آرامـش در طوفـان    داري مسـتلزم توليـد جزيـره    اين سـنخ از ديـن  . در مقابل دين سياسي
. دارد تواند خود را از گزند بيرون در امـان نگـاه مـي    كه مي بنابراين، تا جايي. حوادث بيروني است

يـك جزيـره    حراسـت از : انـد  داري به همين كار آمـده  ايمان و تعلقات ديني در اين سنخ از دين
در ايـن روزگـار، كـه مـا بـيش از      «: خوانيم هاي خانم عليمحمدي مي ذيل يكي از پست. آرامش

هرچيز به اميد و ايمان احتياج داريم، مگذار نااميدي روزني به اندازة سر سـوزني در قلبـت پيـدا    
خدا امـان  . يكياند و چراغ را براي تار اميد را براي روزهاي بد ساخته. كند و از آنجا هجوم بياورد

  ».اهل زمين است
بـا تحصـيالت متوسـط رو بـه     ) دار يا شـاغل  خانه(مخاطبان اين گفتمان اغلب زنان مذهبي 

اند كه به دنبال آرامـش و حـال خـوب در     رو با تحصيالت متوسط پايين يا زنان غيرمذهبي ميانه
كنند  و آن را تحسين مي ها با متن همراهي ها تقريباً در اكثر موارد در كامنت آن. زندگي هستند

بـراي  » yh6486sm«شود؛ مثالً مخاطـب   و تعارض بسيار كمي با متن يا نويسندة متن ديده مي
  ».كس نداده، عاشقتونم ديد كه هيچ آرامشي به من مي«: نويسد مهرناز فتحي در كامنتي مي

  وگو با دين رسمي گفت
يشــي دينـي و همچنـين انديشــة   ايـن سـنخ از ظهــور ديـن زنانـه متــأثر از ديـدگاه هـاي نواند      

اين گروه از زنان كـامالً بـا گفتمـان مردانـه و مسـلط دينـي وارد       . هاي مسلمان است فمينيست
دار و مذهبي محسوب  ها خودشان عمدتاً دين آن. شوند وگو و در اغلب موارد نقد مي چالش، گفت

ال پاسـخ بـه ابهامـات    انـد و بـه دنبـ    شوند، دين را عنصري راهگشا در زندگي انسان پذيرفتـه  مي
هاي دين در عصـر حاضـر در رابطـه بـا      علت اين تناقضات و نارسايي. اند جنسيتي در حوزة دين

به . دانند هاي مردانه در فهم و تفسير دين در طول تاريخ مي مسئلة زنان را به دليل غلبة ديدگاه
. انـد  سـير دينـي قائـل   هاي زنانه براي بـازنگري در رويكردهـا و تفا   لزوم و ضرورت حضور ديدگاه

از دين به قوانين و احكام فقهي نيز معطوف ) يا ضد زن(انتقادات خود را عالوه بر تفاسير مردانه 
بخـش  . بيشترين نقد اين زنان در ايران به فقه و قوانين حقوقي منبعـث از فقـه اسـت   . كنند مي

هـاي قرآنـي و    سـي ريشـه  هاي موجود در فقـه و برر  ها به تبيين نابرابري زيادي از محتواهاي آن
با استفاده از ادلة عقلي و قرآني يا رجالي به ايجاد ترديـد در ايـن   . شود ها معطوف مي حديثي آن
اطالعي فقيه از  بسياري از قوانين را و احكام را ناشي از بي. كنند ها رد مي پردازند يا آن  احكام مي

ان مجتهد در اين عرصه تأكيـد دارنـد تـا    دانند و به لزوم حضور زن زيست زنانه و شرايط زنانه مي
  .ها و شرايط زنانه بيشتر مورد توجه قرار بگيرد ديدگاه

نـويس و   او خـود را مستندسـاز، مقالـه   . گر سنخ نخست است روايت» زينب محبوبي«صفحة 
اش  كنـد و در صـفحه   در حال حاضر در يونـان زنـدگي مـي   . مجري تلويزيون معرفي كرده است

. مند اسـت  وي مادر سه فرزند و به موضوعات حوزة زنان عالقه. نويسد يني ميدربارة موضوعات د
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آن جنبه از معاني ارزشي . براي تحليل اين صفحه، چهار پست انتخاب و موضوع تحليل واقع شد
هـاي   مـورد توجـه واقـع شـده، ايـن اسـت كـه چگونـه تفـاوت          فكه بيش از همه در آثار فركال
هـا   دهنـد در واژگـان آن   هاي مختلفي كه از جهـان ارائـه مـي    اييايدئولوژيك بين متون در بازنم

هـا   شـده بـه آن   با بررسي واژگان دال بر معاني ارزشي كه سه پسـت بررسـي  . شود رمزگذاري مي
اين كلمـات،  . شود به دست آمد ديده مي 4 ها و جمالت كانوني كه در جدول پرداخته بودند، دال

منزلة  كنند، در مركز اين متن به م خاص خود را توليد ميكه بيانگر نظام ارزشي هستند و مفاهي
  .بندي متن قرار دارند عناصر مفصل

  
 نمونة پنجم فيتوص ةمرحل. 4جدول

  جملة كانوني واژگان دال بر معاني ارزشي شمارة پست

ترين منبع فقهي داراي  منزلة مهم قرآن به  معاني متعدد و جديد  1پست شمارة 
  .استمعاني متعدد و جديد 

ادامة( 2پست شمارة 
با توجه به تعدد معنا و آرا در مباحث ديني   نظام انتخابي ارزشي فردي )1پست 

  .كند كدام معنا را بپذيرد فرد انتخاب مي
در كنار مردان ) ص( هاي پيامبر زنان در جنگ  حضور زنان در كنار مردان)/ ص( پيامبر  3پست شمارة 

  .حضور داشتند
هاي  از بخش مردانه آية حجاب به علت آموزه  هاي مردساالري آموزه/ شرعيحكم   4پست شمارة 

  .مردساالر غفلت شده است
  

هاي گفتماني متعددي استفاده كـرده   متن براي بيان گفتمان مورد نظر خودش از استراتژي
مردانـة  و از ابعـاد  ) ص( هاي پيامبر ها و معاني قرآن، از حضور زنان در جنگ از تعدد قرائت. است

هاي جنسيتي را كه با عنوان دين دربارة زنان  گويد تا كليشه شدة آية حجاب مي مورد غفلت واقع
متن اين كار را با انتخاب موضوعات و مباحث مـورد  . مطرح شده مورد ترديد و پرسش قرار دهد

 .دهـد  هاي نظامي انجـام مـي   مناقشة زنان مانند بحث خلقت زن، حجاب و حضور زنان در عرصه
عنوان اسـتراتژي گفتمـاني، از شـيوة بيـان اسـتداللي نيـز در متـون         عالوه بر انتخاب موضوع به

هاي منطقي و عقل سليمي كه به زباني ساده، غيرعلمي و غيردينـي   استدالل. استفاده شده است
شود؛ به اين معنا كه متن با وجـود آنكـه سـياقي منطقـي و مسـتدل دارد، امـا زيـاد از         بيان مي
هـا   امـا ماهيـت اسـتدالل آن   . كنـد  علمي يا حتي اصطالحات ديني خاص اسـتفاده نمـي  كلمات 
  .كند ديني است و منطق استداللي خود را با استناد و بر پاية آيات قرآن بنا مي درون

خصوص زنـان   هايش، مخاطبان عامِ مذهبيِ جوان به به اين صورت، متن با توجه به استراتژي
همچنين، متن به دنبـال آن اسـت كـه از ايـن مخاطـب      . كند اه ميو حتي مردان را با خود همر

تر به ديـن اسـت    داراني آگاه ها همانا دين اين سوژه. هاي مورد نظر و مطلوب خود را بسازد سوژه
  .كه نگاهي برابرتر و غير مردساالر به زنان داشته باشند

هـا و   قرائـت «وي اش را ر شود كه ايـن مـتن سـازمان معنـايي     با اين توضيحات، مشخص مي
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روايتـي   صورت روشن، تك لذا متن به. دهد قرار مي» معاني متعدد و مورد غفلت دين دربارة زنان
هايي را كه زنان را از عرصة اجتماعي كنار  بودن در حوزة دين، باورهاي مصطلح و رايج و ديدگاه

ن گفتمـان بـيش از همـه    اي. كند ها ارائه مي هايي در مقابل آن كند و استدالل گذارند طرد مي مي
كشد، زيرا دين سنتي قرائتـي از   گيرد و آن را به چالش مي در مقابل گفتمان دين سنتي قرار مي

گـوي   دهد كه با شرايط كنوني امروز چندان سازگار نيست و پاسخ دين در حوزة زنان را ارائه مي
د غفلـت در گفتمـان   ها و نكـات مـور   لذا گفتمان زنان نوانديش ديني، نقص. مسائل زنان نيست

كند و از اين منظر به تضعيف گفتمـان   ديني گوشزد مي دين سنتي را با روشي استداللي و درون
توان گفت كه گفتمـان رقيـب او گفتمـان ديـن سـنتي       واقع مي در. ورزد دين سنتي مبادرت مي

نـي در  در اين نظم گفتماني، دين سياسي نيز حضور دارد، اما گفتمـان زنـان نوانـديش دي   . است
كنـد؛ مگـر در مـواردي كـه بـين ديـن سـنتي و ديـن          مواجهه با اين گفتمان سكوت اختيار مي

در اين موارد نيز، روي سخن او بـاز هـم   . سياسي اشتراك وجود داشته باشد، مثل مسئلة حجاب
  .با دين سنتي است نه دين سياسي

يسـتي اسـت كـه    گفتمان مهم ديگري كه در اين نظم گفتمـاني وجـود دارد، گفتمـان فمين   
حـال   عين در. كند به آن نزديك نشود گفتمان ذكرشده مرزهاي خودش را با آن حفظ و سعي مي

هـاي   كه در برخي از اهداف با گفتمان فمينيسـتي همـراه و همسوسـت، در روش خـود از روش    
بـودن   هاي فمينيستي مثل اعتقاد به برساخت اجتمـاعي و تـاريخي   فمينيستي و منطق استدالل

ديني و استناد به آيـات و شـواهد تـاريخي     هاي درون كند، بلكه از استدالل استفاده نميجنسيت 
كند؛ مثالً در مسئلة مواجهه با مردساالري كه  براي اثبات موضوعات مورد توجه خود استفاده مي

كند اما با استناد بـه آيـة    دهد، اين گفتمان ورود پيدا مي فمينيسم نيز آن را مورد توجه قرار مي
حقيقت ما بـراي آيـة اول، كـه دربـارة مـردان       در... «: نويسد كند و مي سورة نور آن را رد مي 30

هـا و تابوهـاي مردسـاالرانه كـه از گذشـته در        ايم، بلكه خـود را در آمـوزه   نداشته است، قدمي بر
  »...ايم فرهنگمان رسوخ كرده غرق كرده

  ها تبيين و تفسير يافته
معاني را  پردازد و تبيينْ به نسبت ميان معاني و بسترهاي گفتماني مي در الگوي فركالف تفسيرْ

كند تا متن در پرتو  امكاني فراهم مي. دهد به بسترهاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي نسبت مي
در . بستر عيني شناخته شود و در همان حال بسترهاي عيني نيز در پرتو متن بازانديشي شـوند 

گانة يادشـده از ديـن زنانـه را در     آميزيم و تصوير سه ح را در هم مياين بخش مقاله، اين دو سط
  .كنيم يك تابلو بررسي مي

دين زنانه در سه چهرة يادشده از امكان ظهور فضايي تازه ميان دو فضاي گفتماني متعارض 
حسـب قواعـد شـريعت     يكـي بـر  . اين دو در محيط دين زنانه حاضـرند . دهد گرا خبر مي و مطلق
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شريعت در فضاي ايـن آرزو  . شده و همسان از جامعة سياسي دارد ق تصويري يكسانآرزوي تحق
زنـان بـا پوشـش و تبعيـت از     . شده و تسليم است سازي دستاويز توليد اجتماعي از افراد همسان
به ايـن معنـا مسـئلة    . كنند اي سراسر و وفادار را توليد مي قواعد شريعت، نماد تام و تمام جامعه

گفتار ديگر گفتاري برانـداز  . اي سياسي است اي متشرعانه باشد، مسئله نكه مسئلهزنان بيش از آ
اين گفتار آرزوي جامعـة سياسـي عـاري از دخالـت     . و ستيزنده با گفتار اول را توليد كرده است

چـه بيشـتر از    زنـان هـر  . انـد  نماد و رانة تحقق اين آرزو نيز دوبـاره زنـان  . پروراند دين در سر مي
در . دهنـد  اسالمي سر باز زنند، تحقق يك جامعة سياسي عاري از حضور دين را نويد ميپوشش 

اين روايت نيز مسئلة زنان بيش از آنكه با آزادي زنان در نسبت باشد، نمـاد و رانـة يـك جامعـة     
. ميان دو گفتـار يادشـده، هـيچ سـازش و تـوافقي در كـار نيسـت       . سياسي سراسر متفاوت است

زنان در ميـدان ايـن رويـارويي دسـتاويز سـتيز      . جويد ا در عدم ديگري مييك هستي خود ر هر
قـرار  . در فضاي تنازع ميان آن دو گفتار سياسي، زنان حياتي منفعل دارند. ها هستند فزايندة آن

هـاي   امـا رسـانه  . هاي عاري از صدا و سخن نماد اين يا آن نظم كالمي باشند مثابة سوژه است به
هـا را از موقعيـت انفعـالي بيـرون      مكان ظهور زنان در فضـاي مجـازي، آن  شدن ا جديد و گشوده

در موقعيتي كه زن دسـتاويز سـتيز ميـان    . ها عطا كرده است آورده و امكاني براي فاعليت به آن
روايت ستيزنده در عرصة سياست و فرهنگ است، گفتار زنانه در حوزة دين هر دو را به  دو كالن

  .كند ميداني تازه فراخوان مي
ها  آنچه آن. توان از جهاتي صداهاي متفاوت قلمرويي گفتماني دانست سه الگوي يادشده را مي

صداي نخست در كنار روايت رسمي هستي . شان است كند، خصلت زنانه رغم تفاوت مشابه مي را به
گر است و جذب و هضـم در يـك سـاختار صـرف كالمـي       پرسش. كند شخصي خود را طلب مي

. دهـد  رض جاري در نمونة نخست از تحوالت چهـار دهـه جامعـة ايـران خبـر مـي      تعا. شود نمي
ساختارهاي كالمي انقالب زماني شكل گرفت كه در جامعة ايراني، زنان حضوري ضعيف در حيات 

توان ساختار كالمي گفتار انقالبي را مردانه تلقي  به همين دليل مي. اجتماعي و فرهنگي داشتند
حضور روزافزون . شدن جامعة ايراني مواجهيم اخير، با فرايند پرشتاب زنانهاما طي چهار دهة . كرد

هـا در سـاحات گونـاگون فرهنگـي، اجتمـاعي،       گرفتن نقـش آن  زنان در فضاهاي آموزشي، قوت
تر تحوالت تكنولوژيك اطالعاتي و ارتباطي جامعة ايراني را زنانه  اقتصادي و سياسي و از همه مهم

شـان   عيتي، ساختارهاي كالمي مردانه در بازتوليد اجتماعي و فرهنگـي در چنين وض. كرده است
ها حتي براي پيوند با مخاطبان طرفدار خود در ميان زنان، نيازمند  آن. اند دست به گريبان بحران

الگوي كالمي نخست، بيانگر آن است كـه اگـر هـم زنـان     . بازآفريني ساختار كالمي خود هستند
  .گرند د، نسبت به جايگاه تكينة خود پرسشجذب نظم گفتمان رسمي شون

الگوي دوم سراسر زنانه است و مستقل از ساختارهاي كالمي مستقر، بستري تازه و مسـتقل  
هـاي ديـن سياسـي و سكوالريسـم،      در فضـايي متفـاوت بـا دوگانـه    . براي بيانگري گشوده است
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ايـن  . اميدبخش برده اسـت  هاي ديني را به خدمت بازتوليد ارتباطات صميمانه، عاشقانه و ارزش
ها همان وجوهي هسـتند كـه در ميـدان تنازعـات كالمـي در عرصـة سياسـت مغفـول          شاخصه

هايي است كه زنان  آنچه در اين فضاي گفتاري گشوده و چشمگير است، همان شاخصه. اند ه ماند
 الگـوي . كنـد  همنوا با گفتار رسمي را دستخوش احساس بيگانگي در فضاي گفتمان رسمي مـي 

كنـد، از گفتـار    شده را به بازگشت به زنـدگي فراخـوان مـي    دوم، در همان حال كه دين سياسي
سكوالريسمي كه در شرايط ضعف گفتارهـاي رسـمي، بـا اصـل     . كند زدايي مي سكوالر هم اعتبار

  .ماند ستيزد، در رويارويي با دين زنانه از نبرد بازمي دين و اعتقادات ديني مي
امـا الگـوي سـوم    . دهنـد  وانب حسي و عاطفي دين زنانه را بازنمود مـي الگوي اول و دوم، ج

تواند براي آنچـه صـرفاً    مي. گشايد امكاني براي بيانگري در ساختارهاي زبان علمي و منطقي مي
هـاي وجـودي، عـاطفي و شـاعرانه ظهـور كـرده،        در الگوي اول و دوم به شكل تصويري، دغدغه

حتي در زمينة فقاهت و احكام متشـرعانه نيـز   . هياتي بگشايدبعدي عقالني، تاريخي، كالمي و ال
گانه  به اعتبار اين سه. دهد الگوي سوم، حد نهايي بلوغ كالم و دين زنانه را بازتاب مي. ظهور كند

بودگي، فراخوان بـه   وجوي تك جست: توانيم دين زنانه را واجد سه ركن اساسي قلمداد كنيم مي
گانه عرصـة سـتيز و سـازش ميـان ديـن و       اين سه. زه در حوزة دينهاي تا زندگي و توليد آموزه

  .دهد كلي تازه قرار مي مدرنيته را در وضعيتي به

 شدة زنانه اي اركان دين رسانه. 1تصوير
  

دين زنانه در شرايط امروزي ايران، از حد يك صداي ضعيف و در حاشية فضاي رسمي عبور 
در . نبودن آن به توليد يك ضد روايت اسـت  متمايلخصيصة درخور توجه دين زنانه . كرده است

هاي روايـت مسـلط و ضـد روايـت      فضاي تنازعات سياسي، زبان صرفاً به خدمت ساختن دوگانه
كنـد، از   اما هنگامي كه از خصلت مردانه به خصلت زنانه سير مـي . شود ستيزنده به كار بسته مي

گيرد و بـه فرصـتي بـراي پيونـد تبـديل       ميناپذير عرصة سياست فاصله  هاي آشتي سازي دوگانه
چه تعارضات سياسـي در جامعـة ايـران بيشـتر بـه سـمت        توان گفت هر با اطمينان مي. شود مي
  .شود يابي روايت زنانه از سياست و دين بيشتر فراهم مي بست عملي پيش روند، مجال قدرت بن

نتيجة عرصة سياسـي ايـران    و كم ناپذير تنازعات پايان  بست تجربة يابي دين زنانه با بن قدرت
همچنان كه پيش از اين اشاره كرديم، بافت جامعة ايران هر روز بيش از پيش زنانه . زمان است هم

بودگي تك فراخوان به زندگي  پردازي تازه .موزهآ
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دين زنانه به مشخصات يادشده، فرصتي تازه . گسلد هاي كالمي صرفاً مردانه مي شود و با نظم مي
  .مدرن از سوي ديگر است سو و برقراري نسبت ميان افق سنت و براي حيات دين از يك

  گيري نتيجه
هـاروارد  . نظر هاروارد و استوارت هوور اشـاره كـرديم   در بخش نظري اين مقاله، به اختالف

كـه   حالي در. شمرد شدن دين در فضاي رسانه را بخشي از فرايند سكوالريزاسيون برمي زنانه
بياني تـازه در كنـار همـان     استوارت هوور بر اين باور بود كه دين زنانه صرفاً صدا و امكان

مقالة مـا اگرچـه شـواهدي    . افزايد آن مي  ترتيبات پيشين حيات ديني است و به پيچيدگي
مجموع نظرية اسـتوارت هـوور را بيشـتر منطبـق بـا       نظر هاروارد توليد كرده، در براي اثبات

داري در  دين دين زنانه امكان بيانگري پيدا كرده و اين امكان وضعيت. داند شرايط ايران مي
شـده را تضـعيف    ديـن زنانـه ديـن نهـادي    . جامعة ايران را در موقعيتي تازه قرار داده است

هـاي   گشـايد، ميـدان   اي براي فهم و تجلي دين مي اما با توجه به آنكه امكان تازه. كند نمي
  .گشايد اي براي سازش و ستيز مي تازه

اي  فشـار رويكردهـاي روشـنفكرانه    شده در يكصد سال گذشته قبل از همه تحت دين نهادي
متناسب با ايـن ميـدان   . هاي سنتي برآمده بودند بود كه با سالح مرجعيت علم به ستيز با آموزه

پـس از آن،  . نظر قـرار گرفـت   هاي ديني با دستاوردهاي علم مد بود كه تالش براي تطبيق آموزه
ايـران گـاهي خـود را نـاگزير از     نهاد رسمي روحانيـت در  . هاي سياسي از راه رسيدند ايدئولوژي

هاي  ديد و گاه براي انطباق با آموزه خواهانة ليبرال مي هاي ديني با بنيادهاي آزادي انطباق آموزه
. ها محـور منازعـات باورهـا و عقايـد بـود      در همة اين تالش. كرد سوسياليستي و چپ تالش مي

ه از رقابت با مكاتب جديد عقب منازعات منحصر به آن بود كه در انبان دين گوهرهايي هست ك
گـاه بـه سـرانجام     هـاي روشـنفكري هـيچ    ساله ميان دين رسـمي و سـنت   جدال يكصد. ماند نمي

هاي دنياي جديد دفـاع كردنـد و    نيازي دين به آموزه گرايان همچنان از بي سنت. روشني نرسيد
سـالة جمهـوري    پس از تجربـة چهـل  . روشنفكران از انكار يا ضرورت بازسازي دين سخن گفتند

حاصل اين جدال افزايش روزافـزون شـكاف   . ها به همان سياق تداوم دارد اسالمي نيز، اين جدال
آنچـه در عمـل روي نمـوده،    . هاي روشنفكرانه از ديـن اسـت   ميان نهاد سنتي روحانيت و روايت

بهـاي ايـن عمـل آن اسـت كـه هرچـه       . ظهور يك تجزية فرهنگي عميق در جامعة ايراني است
تـر   هاي تازة فكري در بستر اجتمـاعي عقـيم   ايم، نهاد سنتي روحانيت در توليد موج تر رفته پيش

متقـابالً  . ظاهر شده اسـت و الجـرم خـود را بـه قلمـرو مناسـك دينـي منحصـر سـاخته اسـت          
انـد در حلقـة گروهـي خـاص در جامعـه       هاي سنتي را نقد كرده روشنفكران ديني نيز كه آموزه

بـيش در   و هـا كـم   آن. انـد  ر ايجاد يك فضاي جمعي حيات ديني ناكام ماندهاند و د محصور مانده
اند، اما خلق و ايجابي متناسب با شـرايط تـازه فـراهم     عرضة گفتارهاي انتقادي موفق عمل كرده
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. حاصل اين نزاع، گسترش فضايي نيهيليسـتي در فضـاي اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت     . اند نكرده
وگو و توليـد و   پذير شدن گفت دان قلمرويي مشترك براي امكانمقصود از فضاي نيهيليستي، فق

  .هاي تازة فكري است ابداع افق
چالشي تازه براي نهـاد  . بيانگري زنان در حوزة دين، به قول هوور، صحنه را تغيير داده است

اگر سه صداي دين زنانه را در يك تابلو قرار دهـيم، بـيش از آنكـه    . سنتي دين فراهم شده است
شـود مبنـي    چيز به يك هشدار بنيـادي تحويـل مـي    هاي تازه و مدرن باشد، همه از آموزه سخن

برآنكه دين از جايگاه بنيادي خود، كه همانا در نسبت بودن بـا منطـق متعـارف زنـدگي اسـت،      
دهد كـه حفـرة بزرگـي در ايـن نهـاد       گويي به نهاد سنتي ديني هشدار مي. گسيخته شده است

ظـاهر ديـن    هاي سياسي به ورود به حوزه. آن فقدان نسبت با زندگي استتاريخي پديدار شده و 
هـايي كـه از آن    را به صحنة عمل برده است، اما حقيقت ماجرا آن است كه نهاد دين را از ريشه

آورندة آني است كه از دست رفتـه و در همـان    ياد دين زنانه به يك معنا به. باليده گسيخته است
دارد، امـا در همـان حـال يـادآور       بودن صداي دين تازگي زنانه. تازه استآورندة امري  حال پديد

واسطة ارتباط پيچيده با زنـدگي   دين در فرم تاريخي و پيشينش به. رفته است دست هاي از ريشه
انقطاع از اين قلمروي بنيادين زندگي تداوم تاريخي آن را بـا مخـاطرة   . روزمره تداوم يافته است

قدر كه با واسطة مطالباتي نظير برابري حقـوقي، آزادي   دين زنانه همان. استرو كرده  جدي روبه
ستيزد، در حيات روزمرة خود  مدار نهاد سنتي مي پوشش و ارتباطات اجتماعي با موازين شريعت

رفته بازسازي و حياتي دوبـاره بـه آن عطـا     دست ها و مناسك ديني را با منطقي از باورها و ارزش
معنا، الگوي زنانة دين از جهاتي تهديدهاي تازه بـه ميـدان آورده اسـت، امـا بـه      به اين . كند مي

  .هايي كه براي بازتوليد دين سنتي فراهم كرده غفلت كرد واسطة اين تهديدها نبايد از فرصت
بـديل و   هاي روشنفكرانه در حوزة دين نيز فرصـتي بـي   دين زنانه در همان حال براي تالش

. انـد  لگوهاي بيانگري خود امر پيشين را به نحوي بديع در امر نـو نشـانده  زنان در ا. تاريخي است
اند زنـان در عمـل آن را بـه     هاي تازه در صدد انجام بوده كاري كه نوانديشان ديني به مدد آموزه

الگوي زنانة بيان ديني، شريعت را از كانون فهم حيات ديني بيرون برده است . اند مقصود رسانده
اميد به زندگي و بعد معنوي بخشيدن به آنـات متعـارف زنـدگي از مشخصـات      و عشق، امنيت،
هـاي صـرفاً فكـري و فلسـفي      اين بازنشانيِ دين در وضعيت تازه از عهدة تالش. دين زنانه است
هاي مدرن ليبـرال يـا چـپ، نهـاد      حمالت روشنفكرانه به دين از موضع ايدئولوژي. برآمدني نبود

آميـز ظهـور    بيانگري زنانه در عرصة دين، بيش از آنكه تهديـد . داختدين را در موضع تدافعي ان
هـا تغييـر بـراي ديـن سـنتي       اگرچه براي احـراز ايـن فرصـت   . هاي تازه است كند، مولد فرصت

توان نتيجه گرفت ظهور بيانگري زنانه در حوزة دين پلـي بـراي عبـور و     ناپذير است، مي اجتناب
منزلـة فرصـتي    توان از آن به آفريده است و از اين حيث ميمرور ميان قلمرو دين و حيات مدرن 
  .تازه براي همبستگي اجتماعي ياد كرد
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