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  8004-9491شاپا:  

 آزاد اس     نویسندگا  / دسترسی یه مت  کامل مقاله یراسا  قوانی  کریتیو کامانز.   

 سنتیـ  ردپایی تازه؛ دین و عاملیت زنان مسلمان مذهبی
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 چکیده

شد؛ در حوزٔ؛ دی  و زنا ، رهایی زنا  از ساختار مردساالری و یه چالش کشاید  یاورهاا و  مطالعات انجام
شاود  ، ای  پرسش مطار  میمقالهدانند. در ای   تفاسیر اسالم سنتی را مختص طبقٔه یاال و نخبه جامعه می

نادگی روزمارٔ؛ خاود یرخاوردار که آیا زنا  مذهبی طبقه سنتی و فرودس  هم از توا  یازتفسایر دینای در ز
هستند؟ چگونه ای  زنا  یدو  آشنایی یا منایع نواندیشی دینی دس  یه یازتفسیر دیا  سانتی زد؛ و آ  را یاه 

های عمیاا   یرنااد؟ یاارای انجااام ایاا  مطالعااه از م اااحبه کااار می هصااورت عملاای در زناادگی خااود یاا
کاه داد و تهرا  استفاد؛ شد؛ اسا . نتااین نشاا   سنتی در شهرهای آنکارا ا یافته یا زنا  مذهبی ساخ  نیمه

یلکاه، اساالم  ؛اناد عنوا  ایازار نبود؛ های توانمندسازی از طری  دی  یه دنبال گسترش فرص  تنها یه زنا  نه
شا  فراهم کرد؛ یاود را یاه  کرد  یستری یرای منکوب ،دوش پدرساالری ها هم سنتی و تفسیرهایی را که سال

ا یرای ورود تفکرات نواندیشی دینی، ناخواسته در قالب زندگی روزمار؛ و یاه شاکل چالش کشید؛ و فضا ر
هایی که زیرینای فقهی دارند یاعث شد؛ تا زنا  از  اند. مخالف  غیرمستقیم یا قانو  کرد؛ عملی از درو  یاز

  محساو  یاه ای که در زندگی روزمر؛ چندا عنوا  مبارز؛ ای  مخالف  یه کرد  فراتر روند مرحله مقاوم 
اساالم  طلبی مسااواتتری از  هایی از زندگی آنها را تغییر داد؛ و در نهای  نگا؛ ملمو  رسد، جنبه نظر نمی

 .گذارد مینسب  یه زنا  را یه نمایش 
 عاملی ، زنا  مسلما ، خاورمیانه، ترکیه، ایرا  :ها کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 را یا تهرا ، ،مرکز تهرا  واحد یاسالم آزاد دانشگا؛ ،یاجتماع علوم گرو؛ ،یفرهنگ شناسی جامعه یدکتر یدانشجو .1
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 . مقدمه1
هاای فمینیساتی وجاود دارد  های متفاوتی دریارٔ؛ عاملی  زناا  مسالما  در پهوهش قرائ 

درک و توصیف آ  یود؛ اس . یر اسا  نظریأه ها، عاملی  و  مسئلٔه هر کدام از ای  خوانش
، عاملیا  ظرفیتای یارای کانش مساتقل در رویاارویی یاا اغلاب 1نی مک فمینیستی لویس

هایی یرخالف آنچه  های ساختاری اس . کنش فرسای فرهنگی و نایرایری های طاق  تحریم
اماع خ او  در جو شاد؛ یه های درونی توسط نهادهای اجتماعی و آداب و رسوم و سان 

 (. 8098، 2)سی. یورکهاسالمی تعیی  شد؛ اس 
مندی و استقالل و اقتادار تعریاف شاد؛ اسا ؛  طور معمول، عاملی  یه واسطٔه نی  یه

رساد  شود. زیرا یه نظر می کار یرد؛ نمی هایی که معمواًل یرای توصیف زنا  مذهبی یه ویهگی
آداب و رساوم رایان آ  دلیال اصالی نحو الیتغیار زناا  را سارکوب کارد؛ و  اسالم ذاتًا و یه

(. ای  موضوع حاکی از آ  اس  956، 9919ماندگی جوامع مسلمانا  اس  )احمد،  عقب
که در مورد معانی عاملی  یرای زنا  مسلما  ساک  مناط  پدرسااالر غیرغریای از جملاه 

، 3نا خاورمیانٔه اسالمی، دانش کافی وجود ندارد )کوتنیاا، جیماز هااوکینز، الخلیفاه و یو
هاایی پایبناد  (. چراکه در ای  مناط ، زنا  یه انواع هنجارها و ارزش8006؛ یون ، 8091

های آنهاا از موضاوعاتی مانناد  هاای غریای و یرداشا  هستند که ممک  اسا  یاا فرهن 
(؛ 8091های جنسایتی متفااوت یاشاد )کوتنیاا، جیماز هااوکینز، الخلیفاه و یونا ،  نقش

تواناد  د  عاملی  زنا  مسلما  خاورمیانه و نقش دی  یار آ ، میکر ینایرای ، تمرکز یر معی 
های پیچید؛ و گسترش آ  در رایطه یاا جنسای  در جواماع غیرغریای  نقش مهمی در یحث

 (. 8009ایفا کند؛ چیزی فراتر از ثب  سادٔ؛ انقیاد و مردساالری )محمود، 
کند کاه  ی  موضوع اشار؛ مییه ا 5عمهنیت و جاسیت در غزهدر پیشگفتار کتاب  4نیکوال پرت

صدای زنا  عادی، مگر در مواردی که یا عقاید لیبرال دریاارٔ؛ تعریاف عاملیا  مطایقا  داشاته 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شاوند  عنوا  زنا  قریانی خشون  و مردسااالری در نظار گرفتاه می شود و یه یاشند، خاموش می
تواناد  موضاوع میرسد، تأکید ییش از حد پهوهشگرا  یار ایا   (. یه نظر می8095، 1)ایروین 

ناشی از نگا؛ یرخی مفّسرا  یه منایع دینای مسالمانا  یاشاد کاه در آنهاا زناا  مطیاع، منفعال و 
دار مدرنیسم، قاوانی   اند. یرای استعمارگرا  و سکوالرهای طرف فرودس  یه ت ویر کشید؛ شد؛

ر گذاشته شاوند. شدند که یاید یه اسم پیشرف  کنا ای دید؛ می افتاد؛ اسالمی از مظاهر نظام عقب
کردناد و  های مدرنیس  غیردموکراتیک اسالمی نایرایری جنسیتی را یازتولید می از طرفی، دول 

 (. 8005، 2گرفتند )میرحسینی مشروعی  خود را از فقهای کالسیک اسالمی می
خ او  اگار  ها و دید  حقیقا ، کاار ساخ  و دشاواری اسا ؛ یه کنار زد  پوسته

گرفته از یک نوع نگا؛، تمام آ  را پوشاند؛ یاشد. یادو  تردیاد  سوبهای ر سال الیه های سال
ها عالو؛ یر تأثیرگذاری یر نگاا؛ پهوهشاگرا ، کاار را یارای  ها و تروین آ  تمرکز یر ای  نگا؛

های اخیر، تمرکز یر عاملیا  زناا ،  کند. در دهه فرساتر می تر و طاق  زنا  مسلما  سخ 
هایی از امیاد.  یه وجاود آورد؛ اسا  و ایا  یعنای یارقاه ها اصالحاتی مهم در ای  پهوهش

ای چو  حجاب و اصالحات مذهبی محدود  های کلیشه هرچند موضوعات ییشتر در حوز؛
هایی یرای یرگرداند  صدای شنید؛ نشدٔ؛ زنا   (، اما همه، تالش8094، 3اند )سهلیکولو شد؛

تار و  مراتب غنی شاا  یاه زندگیعنوا  عامل فعال اسا  کاه  در تحلیل جوامع خاورمیانه یه
 تر از روایات موجود در گذشته یود؛ اس . پیچید؛

ای  مقاله عالو؛ یر تأکید یر توضیحاتی که یه آ  اشار؛ شد، از یک طرف در راستای نظرات صبا   
گیرد، اما از نگاا؛ محماود  ای یرای سرکوب زنا  در نظر نمی رود که دی  را وسیله می محمود پیش

رود؛ از طرفی دیگر، یرخالف آنچه میرحسینی و فریدل دریارٔ؛ تاأثیر جایگاا؛ اجتمااعی  میفراتر 
تنها صارفًا  دهاد کاه زناا  ناه کنند، نشاا  می زنا  نسب  یه تفسیر دی  و استفاد؛ از آ  مطر  می

ی اند، یلکه، اسالم سنت عنوا  ایزار نبود؛ های توانمندسازی از طری  دی  یه دنبال گسترش فرص  یه
دوش پدرساالری یستری یرای منکوب کردنشا  فراهم کرد؛ یود را یه  ها هم و تفسیرهایی را که سال

چالش کشید؛ و فضا را یرای ورود تفکرات نواندیشی دینی، ناخواسته در قالب زندگی روزمر؛ و یه 
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  یاورهاا و چالش کشید اند. میرحسینی دیدگا؛ خود را دریارٔ؛ رد یا یه شکل عملی از درو  یازکرد؛
کند و آ  را مختص طبقٔه نخبگا  و اقلی  زنا  دارای  قوانی  اسالم سنتی و مردساالری مطر  می

( و فریادل نیاز معتقاد اسا ، ماذهب تاا جاایی 8005داند )میرحسینی،  تح یالت عالیه می
ی و عنوا  عاملی یرای قدرت در نظر گرفته شود که آنهاا یتوانناد از توضایحات، معاان تواند یه می

های زیرکانه اساتفاد؛  ها و اندیشه های زیا  مذهبی یرای اقدامات مستقل زنا  در قالب طر  تبیی 
های ماذهبی، کاه یاعاث  کنند. حضور زنا  در ییرو  از خانه یه ق د عباادت و اجارای توصایه

هم شود و فضا را یرای شناخ  و ف های ارتباطی میا  آنها می افزایش مشارک  زنا  و ایجاد شبکه
(. در ادامه ای  مباحاث، ایا  پرساش مطار  9119، 1دهد )فریدل خود و پیرامونش افزایش می

شود که آیا زنا  مذهبی طبقه سنتی و فرودس  هم از توا  یازتفسیر دینای در زنادگی روزمارٔ؛  می
خود یرخوردار هستند؟ چگونه ای  زنا  یدو  آشنایی یا منایع نواندیشی دینی دس  یاه یازتفسایر 

یرند؟ کار می صورت عملی در زندگی خود یه   سنتی زد؛ و آ  را یهدی
 
 .پیشینه نظری2

اناد. در  هاای متفااوتی از ز  مسالما  ارائاه کرد؛ های مختلاف فکاری نگا؛ تاکنو  جریا 
معطاوف  2های اخیر پهوهشگرا  توجه خود را یه عاملی  زنا  یا ادیا  سانتی جنسایتی دهه

هاس  که عاملی  فردی را یا اقداماتی کاه  اند. اندیشٔه لیبرال غریی از جملٔه ای  جریا  کرد؛
کند و یرخالف هنجارهای اجتماعی اسا ، تعریاف کناد و ناه  در یرایر سلطه مقاوم  می

هااای انضااباطی مطایقاا  دارنااد. در  اقااداماتی کااه یااا هنجارهااای اجتماااعی و چهارچوب
گیرناد: مقاوما  در یرایار انقیااد )محماود،  در دو یخاش در نظار میحقیق ، عاملی  را 

( و دوگانه فرد در مقایل جامعه 8080، 3؛ موهانا8099؛ الزرگ، 8090؛ ییلگه، 6، 8006
(. عاملیتی که یاه تعبیار یااتلر 8096، 4که مبتنی یر اندیشه اومانیستی اقتدار اس  )چاپم 

 (. 8096م ، کند )چاپ تح  اجبار فرهنگی تحق  پیدا می
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های قانونی و عرفی کاه ماانع دسترسای  فمینیس  لیبرال نیز انقیاد زنا  را در محدودی 
گیرد. ای  رویکرد، مطالعااتی را در رایطاه یاا  شود در نظر می های عمومی می زنا  یه عرصه

های جنسایتی  هاای متفااوتی از تبعای  و کلیشاه زندگی خانوادگی و کاری زنا  و واقعی 
دهد. ای  گرو؛ یه مفهوم پدرساالری یه سیستمی نامناسب که یاه یازتولیاد اقتادار  میانجام 

کنند. نگا؛ ای  گرو؛ یر پایه تاداوم ساتم یاه زناا  یاه خااطر  کند، استناد می مردا  کمک می
جنسی  و توانایی در زایششا  اس . توجه یه مادری، عالقه اجبااری یاه جانس مخاالف، 

های لیبرال اس     خانگی از موضوعات مورد توجه فمینیس نگاری و خشون تجاوز، هرز؛
گااهی 9، 9115، 1)کاندیوتی (. در سن  فمینیسم لیبرال، استدالل، تسلیم داوطلبانه را یاا آ

مثایه مقاوم  در مقایل سالطٔه ماردا  در  ( و عاملی ، یه8090زند )ییلگه،  کاذب پیوند می
 شود.  نظر گرفته می

هایی که صرفًا یر ظلم و ستم نسب  یاه زناا  در  شد  از روای  یرخی محققا  یا دور
کید می اناد )ورینار،  های مریاو  یاه مقاوما  را یررسای کرد؛ کنند، تفاوت جها  اسالم تأ

(. یعضای از 8005، 2؛ دیاب8008؛ ایولوئاد، 8001؛ گاالگر، 8098؛ وینتگس، 8094
یه نقل از موهانا،  9116، 3م ؛ سینگر 9119؛ مکلئود، 9114مطالعات تجریی نیز )یادی، 

های خانوادگی و استفاد؛  های مقاومتی زنا  را از طری  روایط آنها یا شبکه (، فعالی 8080
کنند که زنا  از ایا  طریا  در  های مذهبی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ و ادعا می از آیی 

مطالعاات دیگار )کانادیوتی، کنند. از طرفای  یرایر سلطه مردا  یا مردساالری مقاوم  می
یااه نقاال از  8005؛ جانسااو ، 8009؛ شااالکومی، 9118؛ حاان، 9119؛ ارلاای،  9144

اند  کنند که زنا  فقط یا سیستم مردساالری معامله و سازش کرد؛ ( مطر  می8080موهانا، 
 (. 8080)موهانا، 

عٔه خود (. او در مطال8094گام جریا  فکری جدیدی یود )سهلیکولو،  صبا محمود پیش
شاد  در یرایار  کند که چرا زنا  مسلما  تمایل یاه تسلیم دریارٔ؛ جنبش زنا  م ر مطر  می
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هنجارها را دارند و یا انجام ای  کار، فرضیات مریو  یه نظریأه فمینیساتی لیبارال و فلسافٔه 
کشد. او یرای اینکه عاملی  یه مقاوم  تقلیل پیدا نکند، معتقد اس   غریی را یه چالش می

تواناد کااماًل  ای از عاملیا  اسا . عاملیا  از منظار محماود، می مقاوم ، صارفًا جنباه
( هنجارشااکنی یاارای رهااایی از 8090؛ ییلگااه، 8094غیرمقاااومتی یااود؛ و )سااهلیکولو، 

یود ، تنها را؛ موجود نیس . او معتقد اس  که یه عاملی  یاید یه عنوا  ظرفیتی  سلطه تح 
عنوا  مترادفی یرای مقاوما  در یرایار هنجارهاای  ی اینکه یهیرای کنشگری نگا؛ کرد یه جا

 (. 8009؛ محمود، 961و  969، 8006اجتماعی )محمود، 
های هنجااری یشاوند کاه یار  آسانی تسلیم سیستم از نظر محمود، زنا  ممک  اس  یه

مبنای فروتنی و تسلیم اس  اما تسالیم زناا  م اری کاه اطاعا  از اعماال ماذهبی را در 
دهناد را  دانند و از طری  ای  تسلیم، تقوا را در خود پرورش می روزمر؛ خود مهم میزندگی 

نباید یا تسلیم و انفعال یکسا  تلقی کرد. آنها از طری  آموزش و کسب تعالی فکاری خاود 
های خداوند اس ، پتانسیل و ایزار الزم را یرای یاروز عاملیا  یارای  راستا یا خواسته که هم

ند؛ پذیرفت  دینی که از نظر فمینیسم لیبرال، ماانع آزادی زناا  و در نتیجاه کن خود ایجاد می
؛ 919و  969و  99و  99، 8006تح  انقیاد قرارگرفت  آنها توسط دیا  اسا  )محماود، 

که ای  کنش، زنا  را یارای ورود یاه تعلایم و تعّلام اساالمی در  حالی (. در8009محمود، 
د؛ اس  و مشارک  آنها انتقادی یاه سااختار اسا . مؤسسات وایسته یه مساجد توانمند کر

های سان  گفتماانی کاه از تبعیا  و اقتادار ماردا  حمایا  کارد؛ و  انتقاد یه محادودی 
( ساختار سلطه مردا  را تضعیف کرد؛ اس . محمود یا اطمینا  نشا  داد 8009)محمود، 

  از عاملیا  که ت دی  مفاهیم دینی توسط زنا  متدّی  در حقیق  حاوی یاک فارم خاا
 (. 8094اس  که قباًل از نظر تئوری فمینیستی مورد غفل  واقع شد؛ یود )سهلیکولو، 

قادر کاه  کند. فوکو معتقاد اسا  هما  نظر فوکو یه ای  موضوع نگا؛ می محمود از نقطه
(. در حقیقا ، 8094قدرت فراگیر اس ، مقاوما  نیاز در یرایار آ  وجاود دارد )ورینار، 

دی را یرای نگا؛ یه عاملی  زنا  خاورمیانه گشود و یه پهوهشگرا ، ای  محمود دریچٔه جدی
فرص  را داد تا یتوانند واقعی  زنا  خاورمیانه را خارج از چهارچوب لیبارال و از نزدیاک، 
درک و تحلیل کنند. یرخی از پهوهشگرا  نگا؛ محمود یاه عاملیا  را دنباال کارد؛ و نشاا  
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ا، خاود را از کنتارل هنجارهاای گفتماا  جنسایتی در جواماع اند که زنا  چگونه یا تقو داد؛
(. کار محمود چنا  تأثیرگذار یود 8095؛ صادقی، 8096اند )موهانا،  مردساالر رهایی داد؛

شاد « 2چارخش تقاوا»و خلا  اصاطال   1که منجر یه ایجاد تعدادی از کارها یر روی تقوا
فراتار رفتناد و از دریچأه  (. یرخی پهوهشاگرا  از یحاث محماود هام8094)سهلیکولو، 

 هایی از تأثیر دی  یر عاملی  پرداختند.  موضوع تقوا یه جنبه
های پیچید؛ مانند م ر،  ویه؛ در جامعه ( زنا  مسلما  مذهبی یه8099) 3از نظر شیولی

رو هستند و یا چنادی  الیاه اقتادار مثال  های هنجاری متعددی رویه ایرا ، ترکیه، یا سیستم
ای متناق  در ای  افراد  شوند که سبب ایجاد خواسته سنتی و جامعه درگیر میخانواد؛، دی  

رو  گیرند که صرفًا یا یاک هنجاار رویاه شود. در جوامع پیچید؛ زنا  در شرایطی قرار می می
های هنجااری  نیستند که یخواهند در آ  یساتر و یار اساا  آ  رفتاار کنناد، یلکاه سیساتم

کنند. یه  های متناقضی را یرای آنها ایجاد می دارند که خواستهزما  وجود  طور هم چندالیه یه
زما  غیرعاملیا  در  ای  ترتیب، ممک  اس  کنش افراد در جایی عاملی  یاشد و در هما 

که ممک  اس  دی  و خانواد؛ مجموعه مطالبات اخالقی را از زنا   حالی نظر گرفته شود. در
کاه ممکا   حالی از ای  زنا  داشاته یاشاد، دریخواهند، جامعه ممک  اس  انتظار دیگری 

های خود را یر ایا  زناا  تحمیال کناد؛ یناایرای ،  عنوا  طرف سوم، خواسته اس  دول  یه
ترتیب مطاای  )یاا مخاالف( طیاف  ها و هنجارهای جنسیتی یادی  ها در مورد نقش رقای 

 (.8099شود )شیولی،  وسیعی از انتظارات پیکریندی می
طور مشترک هم از مناایع ساکوالر و  تواند یه عتقد اس  عاملی  زنا  مینیز م 4رینالدو

عاملیا   های انتقادی در مورد جنسی  استفاد؛ کناد هم منایع مذهبی یرای تروین گفتما 
دهد که در حقیق ، ظرفی  تعامل انتقاادی و علنای یاا متاو   را پیشنهاد می 5انتقادی، تقوا

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های عمومی  د دارد مشارک  جدیدی از زنا  در یحثدینی اس . عاملی  انتقادی تقوا ق 
و سیاسی دریارٔ؛ معنای متو  دینی را جلب کند که در آ  اغلب تفاسیر متعارف را یه چالش 

دهند. او یرخالف محمود  نوعی نسب  یه هنجارهای موجود مقاوم  نشا  می کشند و یه می
هاای  ل وجاه انتقاادی خاود یاا آرما دلی هایی یه کند که چنی  عاملی  یه ای  نکته اشار؛ می

تواند منبعای یارای عاملیا   های لیبرال مغایرتی ندارد عالو؛ یر اینکه اسالم هم می فمینیسم
یود  زناا  را  ها، مذهبی اس  که یعضی پهوهش (. ای  درحالی8099زنا  یاشد )رینالدو، 

دانند؛ چرا که آنها  میهای سنتی  تری  عوامل عدم مقاوم  آنها در یرایر هوی  از جمله مهم
که  طور گیرند. هما  های اساسی سن  در نظر می معمواًل مذهب و یاورهای دینی را از مؤلفه
های ماادری و  های سنتی از دی ، یر تقد  نقش در یخش قبل یه آ  اشار؛ شد، در یرداش 

همسری و ضرورت تالش ییشتر ز  در زندگی زناشویی موفا  و کساب رضاای  شاوهر و 
کید زیادی میاطاع  (. 9949جا؛،  شود )ساروخانی و رفع  ات از او تأ

 
 شناسی . روش3

ایرانی( و   ا نفر 81ز  مسلما  سنتی مذهبی ساک  تهرا  ) 60دامنٔه مطالعاتی ای  پهوهش 
ترک( هستند که یا در نظر گرفت  دو متغیر اقت اد و تح یالت پایی  )دیپلم  ا نفر 89آنکارا )
تر( انتخاب شدند. تمامی زنا  متأهل یود؛ یرخی فرزندی نداشاتند و یرخای تعاداد  و پایی 

ساال و یارای  69تا  84کنندگا  در تهرا  یی   رسید. یازٔ؛ سّنی مشارک  می 9ا  یه فرزندانش
ها یک سال در تهرا  و حدود  آوری داد؛ سال س  یود. جمع 50تا  84کنندگا  ترک  مشارک 

ما؛ در آنکارا یه طول انجامید. صرفًا یرای اینکه معیاار مشخ ای یارای انتخااب جامعاه  1
، یعضی از پارامترهاای معماول ماذهبی کاه نیااز یاه کنکااش در آماری وجود داشته یاشد

یاورهای فردی ندارند، یه عنوا  مالکی یرای انتخاب جامعٔه آماری در نظر گرفته شد. یارای 
نمونه: الف( پایبندی یه اخالقیات دینی مثل عدم م رف مشارویات الکلای، عادم انجاام 

مناسک جمعی دینی مثل حضور در های مختلط؛ ب(  سقط جنی ، ریا و حضور در مهمانی
های مذهبی مساجد؛ ج( رفتارهای واجب  نماز جماع ، نمازجمعه، جلسات قرآ  و یرنامه

 دینی مثل انجام نمازهای واجب، روز؛ گرفت ، انجام غسل و فطریه داد . 
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هایی چاو   نفار در آنکاارا( یاا شاغل 99نفار در تهارا  و  89دار یود؛ ) ای  زنا  اغلب خانه
چی، آشپز، پرستار و مریی داشتند. یعضی از آنها نیز در خانه کارهاایی انجاام داد؛ و  نظاف 

 نفر در آنکارا(.  90نفر در تهرا  و  4کسب درآمد کوچکی از آ  خود داشتند )
ها در تهاارا  عماادتًا در خانااه و فضاااهای یسااته و در آنکااارا در محاال کااار و  م اااحبه

شااد؛ از طریاا  مشاااهد؛ و م اااحبٔه  آوری معهااای دیناای انجااام شااد. اطالعااات ج کال 
دس  آمد؛ اس . یرای  کنندگا  یه یافته و متمرکز یر معانی و تفسیرهای مشارک  ساخ  نیمه

معنا  یرفی انجام شد یدی  گیری هدفمند و روش گلوله کنندگا ، روش نمونه انتخاب مشارک 
تحلیل، روش تحلیال  و یاهگرفا . تجز ها شکل می که از یک نمونه یه نمونه دیگر، م احبه

ها، تحلیل  تماتیک مورد استفاد؛ قرار گرفته اس  یه ای  معنا که پس از پیاد؛ سازی م احبه
هاا  هاا اساتخراج و روی تم ها، تم یه شکل قیاسی و نه استقرایی انجام شد. یر مبناای ساؤال

ب و وگو یااا زنااا  در تهاارا  و آنکااارا سااؤاالتی انتخااا تمرکااز صااورت گرفاا . یاارای گفاا 
سازی شدند و یر اسا  نوع پاساخگویی، شارایط پاساخگویی و شارایط اجتمااعی  عادی

ها  ها از قبل یه ترکی تنظیم و سپس م احبه چندی  یار تغییر و ویرایش شدند. در ترکیه سؤال
های  ها از کارهاای روزمار؛ شاروع و ساپس یاه الیاه از ترکی یه فارسی یرگرداند؛ شد. سؤال

شا ، یاورهایشاا ، احساساتشاا  کشااند؛ شادند. در طاول  ، زنانگیتری از خودشا  عمی 
 م احبه سعی شد زنا  تشوی  شوند تا نظرات خود را ییا  کنند.

 
 . دین و عاملیت زنانه در آنکارا و تهران4

مطالعٔه حاضر یر اسا  مفهوم عاملی ، که از منظرهای مختلف مطر  شد، یه مطالعٔه دی  
کید یر دو کشور ایرا  و ترکیه میو عاملی  زنا  مسلما  خ پردازد. از ای  رو،  اورمیانه و یا تأ

هایی کاه یتاوا  یازنماایی کااملی از ایا  جنباه از زنادگی  ها، یخش شدٔ؛ م احبه مت  پیاد؛
رساد، زناا  موردمطالعاه در  روزمرٔ؛ زنا  را ارائه یدهد، در نظر گرفته شد؛ اس . یه نظر می

گاا؛ از امتیااز تح ایالت عاالی  یا هم تفاوت داشتند و هیچ های مذهبی ها و گرایش ارزش
صورت محدود دسترسی داشاتند.  یرخوردار نبود؛ و یه سایر منایع فرهنگی و اقت ادی نیز یه

شوند، دقیقاًا طبا  الگاوی سانتی  رو می که یا فضاهای جدید رویه آنها نشا  دادند هنگامی
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گاهاناه  داری، فکار و عمال نمی دی  هاای اعتقاادی و رفتااری خاود  در ینیا کنناد یلکاه آ
هاای  کشند. شرک  در کال  کنند و یه چالش می یازاندیشی و یازنگری کرد؛، آ  را نقد می

هایی کاه در زنادگی  ها و دغدغاه نظر دریاارٔ؛ ساؤال دینی مثل قرآ  و تفسیر و یحث و تبادل
و همادلی و هویا  کند، عالو؛ یر ایجاد احسا  آراماش  روزمر؛ یرایشا  چالش ایجاد می

کند، پیامد دیگری یاه اسام گساترش ساواد  ( یه آ  اشار؛ می981، 8090جمعی که ییات )
 (. 8094دینی را یه همرا؛ دارد )ورینر، 

های تفسیر و شرک   جدا از اعمال عبادی، مثل رفت  یه مسجد یرای نماز، مطالعٔه کتاب
کرد  ایدئولوژی اسالمی را  عملیهای دیگری از یادگیری و  های کندیل، زنا  روش در جش 

هاای  هاای کوچاک اجتمااعی در قالاب مالقات گیری گرو؛ اند؛ مانناد شاکل گسترش داد؛
هایی از قارآ   های ساد؛ مثل نوشید  چای، یا خواند  مت  خانگی. آنها در کنار انجام کنش

ر ماورد های عملای د اند، یاه ساؤال دید؛ طور سنتی آموزش های مذهبی، که یه و سایر کتاب
 تر یود.  رن  دهند. ای  موضوع در میا  زنا  در تهرا  کم زندگی روزمر؛ پاسخ می

کوچکی را یرای یحث دریار؛ موضوعات خاصی مثل فمینیس  های در آنکارا زنا  گرو؛
هایی را یرای یحث  طور معمول سمینارها و پنل دهند و یه یا حقوق زنا  در اسالم تشکیل می

شاا   هاای اجتماعی اساالم و مساائل سیاسای جااری کاه یار موقعی  دریارٔ؛ نقاش ز  در
های  توجه ای  اس  که در میا  ای  فعالی  کنند. نکته جالب تأثیرگذار اس  سازماندهی می

هاا و تحرکاات  هاای جنبش سروصدا و یه دور از جنجال مبتکرانه و اخت اصی که شاید یی
ظور تقوی  سابک زنادگی اساالمی ایجااد من های فعال فکری را یه یزرگ یاشد، آنها محیط

اند. آنها زنا  یسیاری را از سطو  فکری متفاوت پیرامو  یک اید؛ جمع کارد؛ و حاس  کرد؛
(. زنانی همچو  زیبا در چنی  891، 8008، 1اند )ساکتانبر یرایری اسالمی را جاودانه کرد؛

 قد و یازنگری یزنند:یایند سواد دینی خود را گسترش داد؛ و دس  یه ن فضاهایی فرص  می
قدر ساخنرانی  شه. اینجا آ  خود شبهاتمو  یرطرف می اگر مشکل دینی داشته یاشیم خودیه

گیاریم )زیباا،  هاشو  می داریم، دیگه ما هم مثل خودشو  شدیم. تاز؛ اشکالم از سخنرانی
 ساله، ساک  تهرا ، کارهای کوچک در منزل( 94

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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دریارٔ؛ عباراتی همچو  عرف و سان ، مطیاع و  های متفاوت ها و تعریف آنها، یرداش 
کنناد.  کرد  و ح  انتخاب ارائاه می گرفت ، تمکی  سلطه یود ، اجاز؛ در اختیار یود ، تح 

گاهی و تجریه کنناد.  های خود یازنمایی و یازتولیاد می آنها ای  عبارات را یر اسا  دانش، آ
 یسط ییشتری یدهیم. و شد؛ را شر  کنیم یرخی از ای  عناصر یازاندیشی در ادامه تالش می

هایی  وایستگی یه یک جامعٔه دینی، زنا  را در معرض ایدئولوژیعرف و سنت یا دین: 
مثال، احکاام، هنجارهاای  عنوا  تواند یر آنها تأثیرگذار یاشد؛ یه شدت می دهد که یه قرار می

های  هاا و شابکه جنسیتی و خانوادگی و البته مناایع اجتمااعی متماایزی از عارف و عاادت
؛ ایبااوق و 9114شاوند )وارنار و ویتنار،  اجتماعی، که همه مبتنی یر دی  در نظر گرفته می

هاا، نفاوذ عارف و  (. در طی قر 9111، 1؛ یکر8009؛ یارتکوسکی و رید، 8000چافتز، 
عمی  شد؛ و پذیرش آ  یاه عناوا  یخشای از یااور  2ساختار پدرساالر یر یدنٔه دی  یرساخته

کوشند تا یا تفکیک دیا   شود نادید؛ گرف . یا ای  حال زنا  مورد مطالعٔه ما می نمی دینی را
 از عرف، را؛ را یرای یازتفسیر دی  مطای  یا شرایط زندگی روزمرٔ؛ خود یاز کنند: 

گ  ایا   ها هستند کاه یاه ز  مای کنم دی  م  را محدود کنه. یه نظرم ای  عرف و عادت فکر نمی
هایی هساتند کاه  ار رو نک . ز  اینجا یاید یر؛ اینجا نباید یار؛. ایا  محادودی کار رو یک  ای  ک

شام.  ها ناراح  می کند. طبیعیه که از ای  محدودی  های جامعه یه ما تحمیل می عرف و عادت
طوری نیساتم کاه اگار ییارو  یاشام یارای  گیم عرف و عادات اجتماعی. م  ای  داریم یهش می

شه کرد. همسرم رفت  یه جاهای دیگاه  ق  کم یذارم. اما خب چکار میها و کارهای خانه و یچه
دونم چارا  د؛. نمی د؛. ای  کال  )قرآ ( رو یه خاطر فضای خویی که دار؛ اجاز؛ می رو اجاز؛ نمی

د؛. یه نظر م  که فرقی ندار؛. شاید چو  یکم حسود؛. م  میاام اینجاا  جاهای دیگه رو اجاز؛ نمی
فهمم که خدا یه ما چی گفته و از ما چای  گیرم. قرآ  و تفسیرش رو می یکال  و کلی چیز یاد م

 وق  خدماتی(. ساله، ساک  آنکارا، کار پار؛ 99خواسته و ای  خویه )ُسمیرا، 

های مخ او  یاه خاود را در ایا  موضاوع ییاا   ها و دیادگا؛ هر یک از ای  زنا  نگا؛
زنا  نواندیش همچو  آمنه ودود، درک نظرات  کنند. آنها یدو  خواند  تحقیقات و نقطه می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

صورت اسالم یرساخته در جوامع اسالمی یاازتعریف کارد؛  دینی اس  که از میا  نگا؛ فقها و تفاسیر شکل گرف  و خود را یه. 2
دهد و تا حدی منشأ اصیل اساالمی خاود را از دسا   مردا  را یازتاب می اس . دینی که ییشتر ریشه پدرساالرانه و میل یه سلطهٔ 

داد؛ اس .



 

 رانفصلنامه تحقیقات فرهنگی ای
 

 
 

66 
 1شماره  ،31 دوره

 3111پاییز  
 13پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هایی دریارٔ؛  کنند؛ تعریف خود را نسب  یه لزوم و اهمی  مساوات میا  ز  و مرد مطر  می
اند تاا آ  را در  هاس  تالش کرد؛ نفوذ عرف و سن  یر تعالیم دینی که نواندیشا  دینی سال

شا  و آنچه در  یٔه زیستهاشکال مختلف مطر  کنند. ای  زنا  یا هما  عم  و یر اسا  تجر
کنناد؛ یلکاه تاالش  تنها ساد؛، روا  و ملمو  ییاا  می اند را نه ها آموخته الی روزمرگی الیه
کوشاد تاا ناایرایری  کنند یه آ  جامه عمل یپوشانند. خدیجه ساک  آنکاارا اسا . او می می

ناه در یرایار  موجود میا  زنا  و مردا  را از اعتقادات دینی خود جدا کند، یادی  شاکل کاه
 نایرایری تسلیم شود و نه در یرایر اعتقادات دینی خود یایستد:

ییشتر جامعه اس  که دید نایرایری رو یه ز  داد؛ نه مذهب. خدا انسا  را یرایر آفرید؛. از نظار 
طوری نبود؛ که ز  و مرد یا هم فرق دار . فقط وظاایف ز  و مارد متفااوت  وق  ای  م  هیچ

 دار(. ساله، ساک  آنکارا، خانه98یاید او  وظیفه رو انجام ید  )خدیجه، هس  و هر کدام 

رساد و از  در اسالم سنتی یرتری مردا  یر زنا  امری یادیهی یاه نظار میمسلط بودن: 
جانب یرخی از زنا  نیز پذیرفته شد؛ اس . ای  اختیار یه مردا  داد؛ شد؛ تا رفتارهایی چو  

های متمادی یازتولید کنناد. یارای  نکرد  را یرای سال یود ، خودرأی یود  و مشورت مسّلط
تیاز مردا  یر زنا ، یه یرتری در کمال عقل و دی ، دوراندیشی، نمونه، در تفسیرهای سنتی ام

شد  یارای  خوانی، اعتکاف، نماز جمعه، جهاد، انتخاب اقامٔه شعائر دینی مانند اذا ، خطبه
مقام نبّوت و اماما ، ساهم ییشاتر در ار  و شاهادت یاه ماردا  نساب  داد؛ شاد؛ اسا  

، 8، ج9919؛ فاضال مقاداد، 946، 9، ج9990؛ جرجاانی، 899، 8، ج8004)طبرانی، 
(. یرخی نیز ح  طالق، تعدد زوجات، والی  در نکا  و دیأه 848، 9989؛ سایس، 898

؛ 991، 6، ج9904داننااد )ایوالفتااو  رازی،  کاماال را ساابب تفضاایل مااردا  یاار زنااا  می
(. 910، 9، ج9996؛ خاااز ، 918، 8، ج9950؛ عاااملی، 606، 9، ج9901زمخشااری، 

  نیااز عااالو؛ یاار صاافات فااوق، قاادرت جساامانی، علاام، نویسااندگی، تعاادادی از مفساارا
، 9980اند )فخاار رازی،  سااواری و تیراناادازی را از عواماال یرتااری مااردا  یرشاامرد؛ اسب

 (. 994، 8، ج9988؛ کیاهراسی، 601، 9، ج9901؛ زمخشری، 90،10ج
از وکار و تجارت در شهرها و کشورهای مختلف هام یکای دیگار  اشتغال مردا  یه کسب

(. یرخی از مفسرا  معاصر نیز علا  یرتاری 961، 9، ج9985هاس  )ماتریدی،  ای  ویهگی
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(، توانایی 891، 1، ج9991الله،  مردا  را قدرت یدنی و ضعیف یود  عاطفه در مردا  )فضل
تا،  (، و توانایی جسمی و معرف  )ایوزهر؛، یی699، 9، ج9919جسمانی و عقل )طباطبایی، 

هایی متفاوت از اسالم سنتی را مطار   ها یرداش  ند. اما زنا  در م احبهدان ( می9551، 9ج
هایی از اسالم را یا استناد یه منایع اصلی دی ، یعنی قرآ  و سن ، اشاار؛  کنند. آنها م داق می
های سخ  ساختار پدرساالری، که خود را مجهز یاه ایازار  تواند الیه سادگی می کنند که یه می

هایش را یاه لارز؛ درآوردناد. یاه اعتقااد ایا  زناا ، همارا؛ و  نه گرفتاه و پایاهدی  کرد؛، را نشا
شد؛  یود  مردا  یا زنا  و مشورت یا آنا  نه تنها یرخالف دی  نیس ، یلکه امری توصیه همگام

های  کرد  پایاه پذیر وجه یه دنبال کاهش کارکرد خانواد؛ و یا آسایب در قرآ  اس . آنها یه هیچ
های خانوادگی، و یا نگاهی تاز؛ یه مبانی دی ،  خواهند یا حفظ ارزش د؛ یلکه میخانواد؛ نیستن

های سنتی زناا   جایگا؛ و موقعی  واقعی و درس  خود را یه دور از تعاریف موجود از جایگا؛
هایی یرای نق   توانند م داق و مردا  در خانواد؛ داشته یاشند؛ مواردی که امروز ای  زنا  می

طور نبود کاه همأه زناا  یار اساا  انتظاارات  ی  تفاسیر یاشند. در م احبه، ای هر کدام از ا
ها پاساخ یدهناد، یلکاه تاالش  ها، روایط و اقتدار یه سؤال اجتماعی در مورد جنسی  و نقش

هاایی کاه جامعاه یرایشاا   های شخ ی خودشاا  را نیاز در کناار تعریف کردند تا دیدگا؛ می
عنوا  یاک کال در نظار  توا  همأه زناا  را یاه ی ، چطور میمشخص کرد؛ جایی دهند؛ ینایرا

هایی را تعمیم داد. شااید ز  مفهاومی یکپارچاه یاشاد، اماا در دل ایا   گرف  و چنی  کلیشه
مفهوم، هزارا  ز  وجود دارناد کاه از نظار طبقاه اجتمااعی، قشاریندی، قومیا ، و مساائل 

های  (. در دل هماای  اشااتراک9945هااای ینیااادینی هسااتند )پیاارا ،  جنساای ، دارای تفاوت
های ینیاادی   فرهنگی، اجتماعی، اقت ادی هم زنا  یسیاری وجود دارند که یا یکدیگر تفاوت

 دارند. هرکدام روای  و فهمی متفاوت از خود دارند. 
کار در نظر یگیر  میا  از دی  استفاد؛  کار یا خطا یه نظر م  مردها یرای اینکه کسی رو گنا؛

د؛. اگر یر اسا  قرآ  رفتار کنایم، یاه  ها قوت می طور نیس . دی  یه ز   ای کن . اصالً  می
د؛ که چطور رفتار کنیم تو زندگی مجردی، متأهلی، اجتماعی. اصواًل کسانی کاه  ما یاد می

د؛ که رشد کان . ما   کن ، از نظر شخ یتی ای  فرص  رو یه او  می طب  دی  زندگی می
 ساله، ساک  آنکارا، آشپز(. 91برا، های دینی سرپام )مُ  یا آموز؛
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هاا فمینیساتی را  طور مستقیم ردی از گرایش های زنا  در تهرا  و آنکارا یه هرچند صحب 
های  طلبانااه خااود را در قالااب اندیشااه داد، امااا آنهااا ناخواسااته مطالبااات یرایری نشااا  نماای

وجاه  هیچ از زناا  یه کردناد. هار دو گارو؛ های اسالمی و نواندیشا  دینی مطر  می فمینیس 
خواستند  های خانواد؛ نبودند؛ یلکه می کرد  پایه پذیر دنبال کاهش کارکرد خانواد؛ و یا آسیب یه

های خانوادگی و یا نگاهی تاز؛ یه مبانی دی ، جایگا؛ و موقعی  واقعی و درس   یا حفظ ارزش
انواد؛ داشته یاشند. از نظر خود را یه دور از تعاریف موجود از جایگا؛ سنتی زنا  و مردا  در خ

مائد؛ مردا  یاید همرا؛ یا زنا  یاشند نه جلودار. او ای  خواسته را نه تنها یه معنی تزلزل خانواد؛ 
 کرد: گرف ، یلکه یا استناد یه منایع دینی، ای  موضوع را توجیه می در نظر نمی

یاشه. یه نظرم مشورت کرد  خیلی گ  مرد یاید مسلط یاشه، یه نظر م  مرد یاید همرا؛  اینا که می
های همدیگر رو شنید  و ت امیم نهاایی  یهتر؛. تو قرآ  هم اومد؛ که و امراهم شورا یینهم. دیدگا؛

طوری یاشاه رو  گیر؛، یگیر؛، نه اونی که خودرأیه. م  کسی که ای  رو کسی که درس  ت میم می
 هبر گرو؛ سرود(.ساله، ساک  تهرا ، ر 91اصاًل یاهاش کاری ندارم )مائد؛، 

: کسب اجاز؛ از مردا ، مفهوم دیگری اس  که ای  زنا  در زندگی روزمرٔ؛ خود اجازه گرفتن
های سنتی، از موانعی اس  که  کنند. مفهومی که یر اسا  یرداش  یه شکلی ملمو  تجریه می

او را حتای کناد و  کند. ح  انتخاب و اختیار او را سلب می یر لزوم محدود ماند  زنا  تأکید می
، 9، ج9906تری  شرایط مثل ت میم یرای دیاد  پادر و ماادر و نزدیکاا  )ج اا ،  در ساد؛

؛ مغنیاه، 81، 6تاا، ج ؛ مراغی، یی819، 9، ج9981؛ صاوی، 951، 6، ج9959؛ قرطبی، 991
( 18، 9،ج 9951(؛ و عبااادات مسااتحبی )طیااب، 9،18، ج9951؛ طیااب، 906، 9،ج9986

دهد. یارای مائاد؛، تجریأه زنادگی مشاترک و مقاوما  در مقایال  تح  نظارت همسر قرار می
 کند:« اجاز؛ گرفت »را جایگزی  « خبرداد »نایرایری جنسیتی، یه او ای  جرئ  را داد؛ که 

گه م  راضای  ها ت میم یگیرند. مثاًل وقتی می گم چرا مردها یاید یرای ز  هایی می یه وق 
کاردم هار  جاا یارم. اواًل فکار می نیس  فال  نیستم، م  مجبورم استوپ کنم. چو  راضی

کردم یایاد یارای هار  خوام انجام یدم یاید اجاز؛ یگیرم. حتی آب خورد . فکر می کاری می
خواستم یرم مسجد  شه یه اجاز؛ کلی یگیری. مثاًل می چیزی اجاز؛ یگیری. یعد فهمیدم می

گفتم اگار ما  اال   می گف  نه. یعد خیلی احسا  یدی داشتم. دی می گفتم اجاز؛ می می
گرفتم که  رفتم خانه. خودم ت میم می خواندم یعد می رفتم مسجد نمازم و می مرد یودم می
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خواد چکار کنم. از ای  خیلی یدم میاد که یرای هر چیزی یاید اجاز؛ یگیاری.  اال  دلم می
گم که در  یگیرم. اال  فقط م چو  که کار یدی یا چیز یدی نیس . اما دیگه اال  اجاز؛ نمی

 ساله، ساک  تهرا ، رهبر گرو؛ سرود(. 91جریا  یاشه ... )مائد؛، 

گرفت  رو خیلی دوس  نداریم و اینطور نیس  که یخواهیم از هام  م  و همسرم کاًل اجاز؛
گاا؛ یاشایم. ما   اجاز؛ یگیریم. فقط در حدی که یه هم خبر یدیم. در حادی کاه هار دو آ

 ساله، ساک  آنکارا، آشپز(. 91ُمبرا، طور نیستم ) لحاظ شخ یتی ای  یه

کناد تاا یاا محادودکرد  کاارکرد  نمونٔه دیگری از ای  زنا  عاطفه اس  که تالش می
مفهوم اجاز؛ )و نه زیر سؤال یرد  تمامی  آ ( ای  نگا؛ را ضاعیف کناد و یاه حاشایه یبارد. 

را یرای آزادی عمل ییشاتر و تبدیل آ  یه استثنا و نه قاعد؛، را؛ « کرد  اجاز؛ از شوهر خا »
ای که یا توجه یه تفسایرهای نواندیشاا ، مریاو  یاه جامعاه  ای  زنا  یاز کرد؛ اس . مسئله

های فرهنگی و اجتماعی آ  دورا  مطر  شد؛ و در ایا   صدر اسالم یود؛ و یا توجه یه زمینه
 زما  کارکرد خود را تا حد زیادی از دس  داد؛ اس :

م  یخوام یه کاری از مال شوهرم یکنم، حتی خیرات، یهاش یگام  اجاز؛ شوهر یعنی اینکه
کنه. وقتی شوهر م  یا فعالی  اجتماعی ما  موافقاه، دیگاه  تو راضی هستی. او  فرق می

نیازی نیس  یای  هر چیزی یرم ازش اذ  یگیرم. اجاز؛ از شوهر تو موارد خاصه ناه ماوارد 
اتفاق که در زما  پیامبر زنی ماثاًل سال پیش او  صحب  مطر  شد؛. او   14١١عمومی. 

تونستی یدو  اذ  شوهر کاری یکنی. یرای چی یارای ماا مجتهاد  یه کاری کرد؛ که تو نمی
کناه. شارعیات وایساته یاه زماناه  گذاشت . یرای اینکه یر اسا  زما  شارع هام تغییار می

ساله، ساک  تهرا ، مریی مهد(. 95)عاطفه، 

هم متفاوت خود از چنی  قوانینی، تعاریف سنتی که مردا  کنند تا یاف ای  زنا ، تالش می
دهد یه چاالش یکشاند و یاا آ  را یناا یاه  را منشأ قدرت و زنا  را تایع و در اختیار نشا  می

خواس  خود متحّول کرد؛ و در مسیر اهداف خود تغییر یدهند. راحله سومی  نمونه از ناوع 
کرد  کاارکرد  و یه جای محدودکرد  یا جاایگزی دهد. ا واکنش در یرایر ای  امر را نشا  می
اصال اختیاارات »یرد و معتقد یه  کلی آ  را زیر سؤال می مفهوم اجاز؛ یا مفهوم خبرداد ، یه

اس . درس  مانند زلیش که توجه یه چنی  موضاوعاتی را پایاه زنادگی مشاترک و « متقایل
گیرد: یدرک صحیح از ارتبا  متقایل در یک ازدواج هماهن  در نظر م
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کنه }یاید کامل در اختیار شوهر یاشه{، حاال شااید تاو اساالم  گ  وقتی ز  ازدواج می می
گ  وقتی ازدواج کنی،  جوری. شرایط اجتماعی اال  فرق کرد؛. اینکه می هم یاشه اما نه ای 

اش دس  مرد؛، دیگه یه همچی  چیزی وجاود  ز  کاًل یاید در اختیار مرد یاشه یا ز  اجاز؛
کن  دو فردی هست  که کنار هم . هماو  قادر کاه  ؛. وقتی ز  و مرد یا هم ازدواج میندار

کنه ز  هم یاید یتونه از اختیاراتی استفاد؛ کنه. ای  یاه  مرد از یه سری اختیارات استفاد؛ می
شا . اال   چیز متقایله. نه کمتر و نه ییشتر. اما متأسفانه مردهای ایرانی ایا  و متوجاه نمی

کنه نه دیگه یسه  گم مثاًل اگر م  دو روز از صبح تا شب ییرو  یاشم، شروع می یخودم و م
که، ایا   چه خبر؛ دو روز ییرو  یودی. انگار که یه م  امتیاز مثب  یا جایز؛ داد؛. درصورتی

کنم.  کنم یا سوء استفاد؛ نمی همچی  چیزی نیستش. چو  م  که کار غلط و اشتباهی نمی
کنم. پس ای  حرف یعنی اشتبا؛. یعنی چای دو روز ییارو  یاودی  می دارم یه کار اجتماعی

 دار(. ساله، ساک  تهرا ، خانه98یسه دیگه. ای  فرهن  متأسفانه پایینه )راحله، 

دی که یهاش  کنه، تو او  رو تو جایگاهی قرار می وقتی همسرت ای  همه یه  خدم  می
خاطر رفتار یعضای  کن . ای  یه می احترام یگذاری. یه نظر م  یعضی ای  مسائل رو قاطی

دی چو  تو همرا؛ او  هستی. داری یاا  کن . تو خبر می ها رو حسا  می مردهاس  که ز 
ها  کنی. ای  که او  در جریا  یاشه که اگر نیاز یود کمک  کنه. اماا یعضای او  زندگی می

چی(. ظاف ساله، ساک  آنکارا، ن 84کن  )زلیش،  ای  رو یا معنی ید اجاز؛ قاطی می

ز  ناشاز؛  کارد  و در صاورت اعتاراض یرچساب یاود ، تمکی  : مطیعکردن تمکین
رنگی در ذها  زناا   رسد در دنیای امروز جایگا؛ کم خورد ، مفاهیمی اس  که یه نظر می

پیدا کرد؛ اس  حتی اگر سن  یا اصرار آ  را یه زندگی آنها تحمیل کند. واکنش اغلب زنا  
هایشا  و یعاد در  یار؛ منفی یود. یار منفی ای  واژگا  اول در چهر؛ تهرا ، در ای در آنکارا و 

یود ، یایستی تعادل و تناساب یرقارار  خدم  کالمشا  پیدا یود. از نظر راحله حتی یرای در
سالب حا  آزادی و »موضوعی دوطرفاه اسا  و مفااهیمی چاو  « یود  اختیار در»یاشد. 
شود. رایطأه زناا  یاا  نا  ساک  تهرا  و آنکارا مجاز دانسته نمییرای هیچ کدام از ز« اختیار

آنها تمایز مهمای یای  «. یرداری فرما »اس  نه « تعامل و همکاری»همسرانشا  مبتنی یر 
 تعهد در مقایل یک حاکم مستبد و انتخاب او یرای پیروی مح  قائل هستند.

طور  چیز متعادل. خب یبی  مثاًل همی نه یبی ، در خدم  همسر و خانواد؛ یاید یاشه، ولی یه 
های خانه رو تأمی  کنه، زنم یاید یاه ساری کارهاا  که مرد یاید در خدم  خانواد؛ یاشه، هزینه

رو انجام ید؛. ولی ای  خدم  تناسب دار؛. یعنی ای  که صرف ای  که عمرش و یذار؛ یرای یه 
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کنه زندگی رو. نه ای  که زنادگی  خانواد؛، اصاًل یه همچی  چیزی اشتباهه. ازدواج تکمیل می
 دار(. ساله، ساک  تهرا ، خانه 98یک ز  رو دریس  در اختیارش یگیر؛ )راحله، 

هاای زنادگی کاه در نگاا؛ سانتی ارزشای و  تغییر تعاریف و مفاهیم در میاا  روزمرگی
از های سنتی از دیا ، تلفیا  تفسایرهای جدیاد  غیرقایل تغییر اس ، زیر سؤال یرد  یرداش 

منایع دینی یا توجه یه شرایط روز جامعه، نشا  از میزا  یازنگری زنا  در تفکرات سانتی دارد. 
کنناد  آمیخته و تالش می آنها، ویهگی مادری و همسری را یا داشت  اصال  فکر و اندیشه درهم

جا کنند. عاطفه یه صراح  ای  موضوع را یه چاالش  مرزهای موجود یرای ای  مفاهیم را جایه
کشد. از نظر او یی  احکام دی  سنتی و مطالبات امروز زنا ، همخوانی وجود ندارد. یارای  می

 در نگا؛ او یاید در تمام مناسبات زندگی جاری یاشد:« ح  آزادی و اختیار»متال، 
نه مرد در اختیار ز  و نه ز  در اختیار مرد؛. اینا یرای هم پوشش هست  که آیروی هم و نگه 

تفسیرهای مختلف وجود دار؛ که ز  یاید مطیاع مارد یاشاه، متأسافانه امثاال  دار . ای  که
پساند؛. چطاور  مجتهدهایی گفت  که دیدشو  تو او  زما  یود؛. جامعه امروز ایا  رو نمی

گه م  }یه عنوا  ز { اختیارم دس  خودمه یعد وقتی م  یه مارد رسایدم  جامعه امروز می
ندارم{. اال  ز  و مرد آزاد  هر کااری یخاوا  یکان  یگم نه }هیچ اختیاری در مقایل او  

 ساله، ساک  تهرا ، مریی مهد(. 95)عاطفه، 

یاوجود اینکه در اسالم سنتی تمکی  ز  در امور جنسی واجب مطل  یود؛ و در هار زماا  
، 9، ج9986االجراس  مگر در حالتی کاه ز  عاذر شارعی داشاته یاشاد )مغنیاه،  و مکا  الزم

هاس  هار ناوع کنترلای یار یاد  زناا  یاا ناام  (؛ و یا اینکه سال18، 9، ج9951؛ طیب، 906
وری، مذهب، سن ، عرف، اخالق و... از طارف مادافعا  حقاوق مدرنیته، سکوالریسم، جمه

ها، ید  زنا  همچناا  میادا  نباردی  زنا  محکوم شد؛ اس ؛ یا ای  حال، یه موازات هما  سال
یود؛ اس  یرای یازیگرانی که گاهی یا نام دی ، گاهی سن ، گاهی سیاس  و گاهی م لح  او 

گویند کاه از تمکای  خساته  نند همتایا  تهرانی خود میاند. زنا  ترک هما را وادار یه تسلیم کرد؛
یوی جدیادی  و اند. تعاریفی که رن  ای را از دل ای  مفاهیم ییرو  آورد؛ اند. آنها تعریف تاز؛ شد؛

خواهاد کاه همانناد  دهاد. الهاه می های جدید ای  زناا  می های فردی و خواسته از یروز هوی 
ز نظر او ای  امر کاماًل یدیهی و حقی یرای هر دو طارف های جنسی یهر؛ یبرد. ا همسرش از لذت

 شود:  می« تمکی »جایگزی  مفهوم « لذت زنانه»رایطه اس . در ای  جا مفهوم 
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موقع  کناه، یاه یود؛. یه موقاع او  درخواسا  می 60 60م  یا عش  یا همسرم ازدواج کردم. 
ه وقتای ز  ایا  موضاوع را از کنیم دو طرفه یاشه. م  شنیدم تو اسالم اومد؛ کا م . سعی می

شوهرش یخواد، عشقش یه زندگی ییشتر میشه. چو  وقتی مرد همش درخواس  کناه، میگاه 
کناه و ز  ییشاتر  خب پس ای  چکار؛ ا . ای  یه حس خداییه. گرچه ز  ییشاتر اساتفاد؛ می

یاشاه و کن  وسیله هست  غلطه. وقتی یه ز  تر و تمیاز  شه. دیدگا؛ زنایی که فکر می تخلیه می
یار؛. چاو  خواسا  خاودش  خودش رغب  داشته یاشه یگه، یه نظرم خودش ییشتر لذت می

یار؛  یود؛. مثاًل یرای ز  انگار یه چیز؛ عار؛. یدش میاد. اما چناد یاار کاه یگاه یبیناه لاذت می
 ساله، ساک  تهرا ، آرایشگری در خانه(. 81فهمه نیاز منم هس  نیاز اونم هس  )الهه،  می

خواهنااد ح ااار یااد ، از آ   خواهنااد، عاطفاه و ریحااا  می چیااز ییشااتری میزناا  
را « احتارام و عشا  دوطرفاه»خواهند طعام نااب  اند که می خودشا  یاشد. آنها نشا  داد؛

 جایگزی  طعم کهنه تعاریف دیگر همچو  تمکی  و در اختیار یود  کنند.
موناه. یاه ز  یایاد  ی، مرد نمیروایط زناشویی خیلی مهمه، اگر روایط زناشویی رو رها کن

ر  ییرو . اماا وقتای میاایی  کن  می ها آرایش می خیلی هنر داشته یاشه. اما متأسفانه خانم
کن . خواس  همسرم خیلی مهماه. اماا او  یاه مانم احتارام  خانه کثیف  یه مرد حمله می

 هاایی هسا  کاه ما  حوصاله نادارم. روایاط ذار؛. همسر خوب نعمته. خب یه موقع می
زناشویی فقط یه ارتبا  جنسی نیس . ای  که همسرت رو دوس  داشته یاشای، حتای یاه 

 ساله، ساک  تهرا ، مریی مهد(. 95یک یوسید . ای  موضوع دوطرفه اس  )عاطفه، 
یه نظر م  در روایط جنسی ز  یاید مورد احترام قرار یگیار؛ و از طرفای کااری کاه ز  انجاام 

یاشه. نه از روی وظیفه. ولای نمیشاه نادیاد؛ گرفا  کاه مارد د؛ یاید از سر دوس  داشت   می
خوام و او  هم فهمید؛ کاه  اولویته یراش که نیاز جنسیش را رفع کنه. م  از همسرم احترام می

 ساله، ساک  آنکارا، نظاف  چی(. 91یاید یرای رفع نیازش یه م  احترام یگذار؛ )ریحا ، 

ی خود نیز راهکارهایی یه دس  آورد؛ و ساعی های ظاهر ای  زنا  حتی در زمینٔه زیبایی
کارد و  کرد  آنها دارند. یه جز مواردی که یا هر دو دوس  داشتند و ز  آرایاش می در عملی

هر دو دوس  نداشتند و در نتیجه آرایشی در کار نبود. یکی آرایش را دوسا  داشا  و یاه 
زد. خشمگی  یود و یه  پروا یه او ان  می کرد چو  شوهرش یی خواس  شوهرش آرایش نمی

تواند استفاد؛ کند. در غیاب همسرش، یک دل  تری  حقی اس  که نمی گفتٔه خودش مسخر؛
کرد. یه  کرد. آ  یکی آرایش دوس  نداش  و یه خواس  شوهرش آرایش می سیر آرایش می

آیاد  های شوهرش را سیر نگاه دارد. یاه نظار می خواس  چشم ترسید و می قول خودش می
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اش  تواند انسا  را یه هر کاری وادار کند. ز  دیگر دوس  داش  یینی داد ، می  تر  ازدس
 گف : را جراحی کند، اما شوهرش او را منع کرد؛ یود و دیگری که می

خواد دائمًا یوتاکس و پروتز کناه  یکی از دوستامو  شوهرش خیلی مذهبیه، اما از زنش می
رو پروتز کرد؛ و در آورد؛، دکترا خیلی یهش گفات  هاش  ییچار؛ تا حاال چند یار یرا آقا سینه

خواس  ت  یه ای  کاار داد؛ یاود. ما  یهاش گفاتم  خطر دار؛ اما چو  شوهرش از او  می
گه خسته شدم یه درک  د؛ می احمقی. اال  چند وقتیه دیگه یه حرف شوهرش رو گوش نمی

 طوری خوشش میاد ... .  که ای 

های جدید  بات زناشویی و خانوادگی و ایجاد هوی : دگرگونی در مناسحق انتخاب
رسد ایا  امار  ها کاماًل مشهود یود. یه نظر می یرای ییا  خواس  و نظرات در میا  م احبه

گاهی یافت  زنا  نسب  یه جایگاا؛ واقعای  ها و نگرش ناشی از پیدایش ارزش های جدید و آ
های خانوادگی و اجتمااعی  عرصه هایی از طرف آنها در ایشا  یود که سبب شد؛ تا مقاوم 

رفتاار یار اساا  »شکل یگیرد. ریحا  از جمله زنانی یود که موضوع انتخااب را در قالاب 
 کرد: یا قاطعی  مطر  می« تشخیص فردی

طوری نیس  که هرطوری او  یخواد  حسی که نسب  یه همسرت داری خیلی مهمه اما ای 
طاوری  دی رفتار کنی ناه او  ه تشخیص میها الزمه او  طور ک رو انجام یدی. خیلی وق 

 ساله، ساک  آنکارا، نظاف  چی(. 91خواد )ریحا ،  که او  می

ای  ح  شاید در مورد یرخی زنا  مانند راحله یه مسائل فردی تقلیل پیادا کارد؛ یاشاد و 
نتواند آ  را یه فضای ییشتر زندگی تعمایم دهاد؛ اماا ایا  مقاوما  در قالاب حفاظا  از 

 شود:  تعریف می« های شخ ی ابانتخ»
هاا تنهاایی ت امیم  زنه یاا خاودش یعضای وق  ها خودشه که حرف آخر و می تو ت میم

ها رو دار؛. اما م  نسب  یه مسائلی که مریو  یه خاودم  گم هنوز همو  روحیه گیر؛. می می
 (.دار خانهساله، ساک  تهرا ،  98شه کوتا؛ نمیام )راحله،  می

ساااله، ساااک  آنکااارا، هاار دو، یااه صااالحدید خااود، یاار  69و  91دنیااز و اساالی 
کید داشتند. نگاهی « پیروی یدو  تفکر»یه جای « زد  یه انتخاب دس »و « گرایی عقل» تأ

گاهیه ااتجرید؛ از تفااسا  ايهمدهد آنها تا چه انداز؛ یر ا که نشا  می دی در راافهاای  و آ
اشراف دارند:دگی انز
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کنم. اینطور نیس  کاه شاوهرم مناو  درس  می 1میام اینجا مانتیرم.  م  نماز جماع  می
کنم. م  کاری یه حرف و عقال  محدود کنه. ای  جا نرو یا یرو خودم هر کاری یخواهم می

کنم.  کس تاو کارهاام نگاا؛ نمای کنم. م  اصاًل یه هیچ دیگرا  ندارم یه عقل خودم نگا؛ می
دم  ر کاری که تشخیص یدم رو انجام مایتونه تو کارهای م  دخال  کنه. ه کسی هم نمی

 ساله، ساک  آنکارا، کار خدماتی(. 69)اسلی، 

تری  آنها در میاا   از یی  تمام آیات مریو  یه زنا ، آیٔه مرتبط یا عاملی  و یکی از پرمناقشه
ُه َیْعَضُهْم َعلای یَ »مفسرا  آیٔه  َل اللَّ ساِء ِیما َفضَّ اُموَ  َعَلی النِّ جاُل َقوَّ ْعا   َو ِیماا َأْنَفُقاوا ِماْ  الرِّ

طور که قباًل اشار؛ شد، در سن  حقوقی اساالم ایا  پایش فارض  اس . هما  2...« َأْمواِلِهْم 
وجود دارد که خداوند اقتدار و سلطه یر زنا  را یرای مردا  قرار داد؛ اس . کسانی که یا ای  نوع 

سورٔ؛ نسااء را ماورد اساتناد قارار  99نگا؛ مواف  هستند؛ یه عنوا  توجیه اصلی خود اغلب آیٔه 
را یرداش  کرد؛ و روایط جنسیتی را  3ی که فقهای پیشامدر  از آ  مفهوم قوامی ا دهند، آیه می

تری  آیات حقوقی قارآ   (. ای  آیه از گسترد؛8096کنند )میرحسینی،  یر اسا  آ  تعریف می
اس  که در فقه اسالمی در مسائل مریو  یه احکام زنا ، مورد استدالل فقها قرار گرفته اس . 

)طباطبائی،  4مدر ، مطر  می کنند که ز  اجاز؛ حکوم  در جامعه اسالمیمنایع فقهای پیشا
، 9994؛ قاسمی، 19، 9، ج8001( را ندارد. عدم قضاوت زنا  )سیوطی، 699، 9، ج9919

، 9986(، وجوب تمکی  او در امور جنسی )مغنیاه، 699، 9، ج9919؛ طباطبائی، 14، 9ج
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

یک غذای ترکی اس .. 1
مردا  را یر زنا  تسلط و ح  نگهبانی اس  یه واسطه آ  یرتری که خدا یرای یعضی یر یعضی مقرر داشته و هم یه واسطه آنکه  .2

  99مردا  از مال خود نفقه دهند. نساء/
دهم )ای  ، جلد 0١الترا  العریی، صفحه الغیب(، لبنا : دار احیاء ، التفسیر الکبیر )مفاتیح142١. محمدی  عمر فخر رازی، 3

، تفسیر طبری، لبنا : 1412جریر طبری،  ی  محمد ؛یرای معنای قیومی  استفاد؛ کرد(« االخذ فوق ایدیه » مفسر از عبارت
سلیما ،  ی  یرای معنای قوام استفاد؛ کرد(؛ مقاتل« االخذ علی ایدیه »، جلد پنجم )ای  مفسر از عبارت 30دارالمعرفه، صفحه 

، 2١١2ی  احمد طبرانی،  ، جلد اول؛ سلیما 30١العریی، صفحه الترا  یما ، لبنا : دار احیاءسل ی  ، تفسیر مقاتل1423
 .، جلد دوم23١التفسیر الکبیر: تفسیر القرآ  العظیم، ارد : دارالکتاب الثقافی، صفحه 

: نویسد زنا  ییا  کرد؛ و میالبته در موضوع عدم حکوم  زنا ، عالمه طباطبائی ای  موضوع را یرخاسته از نوع رفتار عرب یا . 4
نداد  استقالل یه زنا   .یه هر حال رفتاری که عرب یا زنا  داش ، ترکیبی یود از رفتار اقوام متمد  و رفتار اقوام متوحش»

له ازدواج و اختیار داد  امر ازدواج یه زنا  ئدرحقوق، و شرک  نداد  آنا  در امور اجتماعی از قبیل حکوم  و جن  و مس
داد  را از اقوام یریری و وحشی اقتبا  کرد؛  گور کرد  و شکنجه یه را از ایرا  و روم گرفته یودند، و کشت  آنا  و زند؛ اشراف
پس محرومی  زنا  عرب از مزایای زندگی مستند یه تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود، یلکه از یاب غلبه قوی و  ؛یودند

رغم ِاشراف یه رفتار اعراب، یه موضوع  (. اما ای  که چرا خود عالمه یه909 ، 8، ج9919)طباطبائی،« استخدام ضعیف یود
 عدم حکوم  زنا  اعتقاد داشته، جای تأمل دارد.
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همسر حتی یرای دید  پدر و مادر و نزدیکاا  (، عدم خروج ز  از منزل یدو  اجاز؛ 906، 9ج
؛  819، 9، ج9981؛ صاااوی،  951، 6، ج9959؛ قرطباای،  991، 9، ج9906)ج ااا ، 

( و ح  طالق مردا  هر زما  که اراد؛ کنند 906، 9، ج9986؛ مغنیه،  81، 6تا، ج مراغی، یی
ز  در ای  امر  کنند که کل موجودی  (، همه یک حرف را یازگو می906، 9، ج9986)مغنیه، 

شود که در خانه یماند، تح  حمای  مردا  یاشد و یه مردا  خدم  کند. اما زنا   خالصه می
وگوهااا و  کننااد، گف  کننااد، مطالعااه می کننااد، رایاااپردازی می دریااارٔ؛ خودشااا  فکاار می

دهند و دریاارٔ؛ ماردا  در اجتماعاات  ها و مجالس خود شکل می هایی را در دورهمی صحب 
شاا  یاشاد  دهندٔ؛ فهم آنها از پویایی جنسیتی تواند نشا  ها می کنند. همٔه ای  حب  میخود ص
کنند؛ در ای  مطالعه، ز  موجودی نبود که صارفًا  (. از نظر زنا  مشارک 995، 8090)ییات، 

هاای اجتمااعی و  در خانه یماند، یه امور خانه یرسد و خودش را نادید؛ یگیرد. فولیا یه فعالی 
کید داش  و تالش می در کنار فعالی فردی  کرد یه آ  عمل کند. از  های مریو  یه امور خانه تأ

جنسا  خود، عالو؛ یر مسئولی  مریو  یه خاناه، همسار و  نظر او زنا  مانند مردا  و سایر هم
 فرزندانشا ، عالئ  دیگری هم دارند و یاید یه حال خویشا  اهمی  یدهند:

دم؛  قهو؛ و کافی ییرو  میرم؛ یکام یاه مغازم اساتراح  مای خونم؛ یرای خورد  کتاب می
کنم کاه  طور یرداشا  مای کنم و ای  کنم و واقعًا استراح  می اصاًل یه مشکالت فکر نمی

خوام حالم رو خاوب کانم  کنم ای  وق  یه خودم اخت ا  دار؛ و می وقتی ای  کار رو می
 (. دار خانهساله، ساک  آنکارا،  91)فولیا، 

شاک تاأثیر رفتارهاای آنهاا در  روناد، یی طور منفرد و مجزا پیش می ای  افراد یههرچند 
ماند و دید؛ خواهند شد. خواس  زنا  یرای داشت  حقوق حداقلی و حضور در  حاشیه نمی

سازد تا تنها و یه دور از نظارت دیگری، زندگی خاارج  های اجتماعی، آنها را قادر می عرصه
شغل یا فعالیتی درآمدزا داشته یاشند تا یتوانند از ای  طریا  سالطٔه از خانه را تجریه کنند و 

اشاکال روزمارٔ؛  1مردانه را یه چالش یکشند. فعالی  ایا  زناا  یاا آ  چاه جیماز اساکات
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 
 

هاای محتاطاناه، غیرقاانونی، و فاردی همچاو   وسایلٔه کنش دهقانا  فقیر در یرایری پیشروی طبقاات مسالط یهمنظور، مبارزات 
 (.984کرد  تجاهل، گرد  ننهاد ، تهم  زد ، یا خرایکاری اس  )ییات،  دس  دس  و آ  ای 
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تنها  هاای زناا  مسالما  ناه مقاوم  نامید؛ اس ، همخوانی دارد. یا ای  تفااوت کاه کنش
جلو نیز داشته  فردی نبود؛ یلکه پیشروی رویه غیرقانونی و صرفًا دفاعی، مخفی و خاموش و

کنند، ییشتر یاشد،  هرقدر تعداد زنانی که حضور خود را در فضای عمومی ایراز می»اس . 
توا  همٔه زنا   (؛ ینایرای ، چطور می8090، 99)ییات، « تر خواهد شد پدرساالری ضعیف

یم داد. شااید ز  مفهاومی هایی را تعما عنوا  یک کل در نظار گرفا  و چنای  کلیشاه را یه
یکپارچه یاشد، اما در دل ای  مفهوم، هزارا  ز  وجود دارناد کاه از نظار طبقاه اجتمااعی، 

(. 9945های ینیادینی هساتند )پیارا ،  قشریندی، قومی ، و مسائل جنسی ، دارای تفاوت
یاا های فرهنگی، اجتماعی، اقت ادی هم زنا  یسیاری وجود دارند که  در دل همی  اشتراک

های ینیادی  دارند. هرکدام روای  و فهمی متفاوت از خود دارند، حتی اگار  یکدیگر تفاوت
 جا یرداشته یاشند.  خاکشا  را از یک

 
 .نتیجه5

های پدرساالرانه همسو یود؛ و عامل مهمی در  رسد دی  یا سن  در نگا؛ نخس ، یه نظر می
مورد مطالعه یه قوانینی که سان   سرکوب و یا محدودکرد  عاملی  زنا  اس . اگرچه زنا 

شادت از سام   گذارناد، قاوانینی کاه یه آمیخته یه مذهب یرایشا  تعریف کرد؛ احترام می
شوند. اما اگر کسی از آنها یپرسد معنی ای  احتارام  مردانشا  پذیرفته، یازتولید و تقوی  می

  نیسا . ممکا  تردید خواهند گف  که یه معنی پذیرش همأه ایا  قاوانی چیس ، آنها یی
های مذهبی اطالعی  اس  ای  زنا  یا نظریٔه فمینیستی و از رایطٔه آشفته یی  فمینیسم و سن 

نداشته یاشند؛ درس  مثل شرایط زنا  در ترکیه که یارای اطاعا  از خادا و انجاام اعماال 
های سکوالر جامعه یه عنوا  انقیاد،  مذهبی از یک طرف در تضاد مستقیم یا خواسته یخش

شاود  های مذهبی جامعه یه عنوا  مقاوم  در نظر گرفتاه می از طرف دیگر، توسط یخش و
گاهاناه یاا  های مختلفی وجود دارد که یتوانند یاه شک روش (. اما یی8099)شیولی،  طور آ

گاهانه، تبعی  جنسیتی را یه چالش کشید؛ و یاه مباارز؛ یطلبناد، در یرایار آ  مقاوما   ناآ
های ظریاف و ساختی را یارای تعریاف  حتی دورش یزنند. آنها روشکنند، یا آ  چانه و یا 

گیرند که شاید در ظاهر  های خود در نظر می مجدد یا تغییر مسیر حرک  یرای انجام فعالی 
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کند اما در حقیق  در حال مقاوم  و ایجاد محدودی  در  های اطاع  را یرجسته می جلو؛
 (.8001یود  خود هستند )گاالگر،  یرایر تایع

دهد که ای  موضوع یسایار عمیا  و قایال تأمال  نتاین یه دس  آمد؛ از ای  مقاله نشا  می
های توانمندسازی یا تحق  هوی  خود از  اس ؛ چرا که زنا  نه تنها یه دنبال گسترش فرص 

اناد تاا یاا تردیاد در تعااریف  اند، یلکه اگر یگوییم حتی یه خود جرئا  داد؛ طری  دی  نبود؛
توجهی دارند را مطر  کنناد.  های جدیدی را که یا تعاریف سنتی فاصلٔه قایل  موجود، یرداش

( در میا  زنا  ترک و ایرانی رخ داد؛ اس . یه نظار )یه ییا  دیگر، عاملی  انتقادی، تقوا
های  رسد، دی  قرار نیس  صرفًا ایزاری یرای پیش یرد اهدافی یاشاد کاه مریاو  یاه جنباه می

  اس . آنها مخالف  غیرمستقیم یا قوانینی که زیریناای فقهای دارناد را شا غیرمذهبی زندگی
ها ناشی از فهم زنا  از پویایی جنسیتی ایشا  اسا . ایا  مخالفا   اند که همٔه ای  آغاز کرد؛

عنوا  وجاه مباارزاتی  تنها یاعث شد؛ تا از مرحلٔه مقاوم  کرد  فراتر یروند، یلکه توانسته یه نه
هایی از زندگی آنها را دستخوش  رسد، جنبه ر؛ چندا  محسو  یه نظر نمیکه در زندگی روزم

 طلبی اسالم نسب  یه زنا  را یه نمایش یگذارد.  تر از مساوات تغییر کرد؛ و تفسیری ملمو 
ها و تعاریفی متفاوت دریارٔ؛ عباراتی همچو  عرف و سن ، مطیاع و  ای  زنا ، یرداش 

کنناد.  کرد  و ح  انتخاب، ارائاه می اجاز؛ گرفت ، تمکی سلطه یود ،  یود ، تح  دراختیار
کند.  شا  توانمند می های مادی زندگی تفسیری از دی  که آنها را نسب  یه کنترل ییشتر جنبه

آنها خبرداد  را جایگزی  اجاز؛ کارد؛ و دامنأه اجااز؛ گارفت  را محادود و یاا یاا کلیا  آ  
جای تایعیا  در نظار  و تعامل و همکااری را یاه کنند. ارتبا  و اختیار متقایل مخالف  می

یود  یه لذت زنانه و ح  اختیاار یار یاد  نیاز از  یود  لذت جنسی و قائل گیرند. دوطرفه می
اناد. آنهاا اختیاار و آزادی،  دیگر مفاهیمی اس  که آنها یه جای تمکی  کرد  یازتولید کرد؛

یود  مطر  کرد؛ و یر  جای مسلط یه های فردی را احترام و عش  دوطرفه و اهمی  یه انتخاب
کید می توجه یه عقل پذیرند که  کنند. هرچند زنا  می گرایی یه جای پیروی از قوانی  سنتی تأ

های  هاس  و یا اینکه یاورها و ارزش های آ  پایداری، فداکاری، مهریانی و شفق  از ویهگی
گوید آنها و موجودیتشا   ا  میشد؛ اس  اما، چیزی از درونش سنتی در آنها نهادینه و درونی

 شوند.  های سنتی مادر و همسری اس  که یا آ  سنجید؛ می ها و ارزش فراتر از نقش
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رغم اینکه آنهاا هام  تر یود. یه رن  در میا  اغلب زنا  ساک  تهرا  چنی  تفسیرهایی کم
نند که تسلیم دا دادند و هر دو ز  خوب را زنی می مانند زنا  ترک، مناسک دینی را انجام می

کند، ای  اس  کاه  اوامر خداوند یاشد، اما آنچه میا  آنها و همتایا  ترکشا  تمایز ایجاد می
زنا  ساک  آنکارا نسب  یه تفکیک عرف و عادت از دی  و توجه یه تفسیرهایی که مبتنی یار 

کید ییشتری دارند. ای  در حالی یود که زناا  سااک  تهارا ، تفسایره عقل ای گرایی اس  تأ
مثال،  عنوا  سنتی از دی  که یا عرف و عادت همسو و هم پیما  اس  را پذیرفتاه یودناد. یاه

آنچه زنا  ساک  آنکارا دریارٔ؛ تسالیم و تبعیا  از ماردا  در قالاب عارف و عاادت مطار  
 دیدند حتی اگر یا آ  مواف  نبودند.  کردند، زنا  ساک  تهرا  آ  را در قالب دی  سنتی می می

اغلب زنا  مورد م احبه در ایرا  و ترکیه، دقیقًا طبا  الگاوی سانتی دیناداری و یار 
کنند. یرخالف مطالعٔه  اسا  انتظارات اجتماعی، فرهنگی، عرفی و دینی، فکر و عمل نمی

گیری، آزادی عمل  شد؛ در قطر که یرای فهم ادراک زنا  دریارٔ؛ موارد مریو  یه ت میم انجام
یرای سنجش عاملی  زنا  انجام شد، ای  تفاوت مشهود یود که زنا   و نوع نگرش جنسیتی

ها نقش ییشتری داشته یاشند، اما از آزادی عمل کمتری  توانستند در ت میم قطری، شاید می
توانستند ت میم یگیرند که از خانه خارج شوند اما یرای  یرخوردار یودند. یرای مثال آنها می

(. ای  در حالی یود که زنا  مورد 8091جاز؛ داشتند )کوتنیا، خروج از خانه، نیاز یه کسب ا
دانستند. یا گذش  زما ، آنها یا  مطالعٔه ای  مقاله، ای  موضوع را تا حد زیادی حل شد؛ می

خروج از نقطٔه ام  خود و تجریٔه لذت تغییر، نه تنها فضا و مناایعی را یارای آزادی عمال و 
شاد؛ و خاود یاه  ند، که از قالب شخ ای  مطیاع خارجا هایشا  ایجاد کرد؛ تحق  خواسته

طور  زنند. آنها یه ها نقش ایفا کرد؛ و دس  یه انتخاب می گیری عنوا  عامل در فرایند ت میم
گاااهی دارنااد؛ یااا ایاا  حااال تعاااریف  کاماال از هنجارهااای جنساایتی غالااب در جامعااه آ

آنکه آسیب محسوسای یاه  گیرند و یدو  هایش را می کنند، خاک جا می خورد؛ را جایه خاک
هاا  پسندند و همأه ای  دهند تا آ  را طوری یچینند که می آ  وارد کنند، یه خود جسارت می

شاود در خاناه یمانناد و حواسشاا  یاه  در فضایی جریا  دارد که مدام یاه آنهاا گوشازد می
 هایشا  یاشد.  نقش
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ریزی  یرهای جدید پایهیا ای  حال، آنها هیچ گسستی یی  ایما  مذهبی که یر اسا  تفس
هاای  یینند. مناساک، یخشای از فعالی  کنند، نمی شد؛ و دنیای مدرنی که در آ  زندگی می

گیرد. آنها یرای  شا  قرار می های روزمر؛ دهد و در کنار سایر اعمال و فعالی  آنها را شکل می
خاود، مانناد  کنند و یا یرای فرار از موقعی  ییرونای رهایی، خود را درو  مذهب غرق نمی

روند. در ای  مطالعه،  ( یه خلسه نمی8009؛ محمود، 9144زار یا سودانی )یادی،  زنا  فرقه
رساد وجاود چنای   یرناد. یاه نظار می پایش می 1زنا  عاملی  را ورای تزکیه نفس زاهداناه

تفسیرهایی یاعث شد؛ تا یرخی از پهوهشگرا  ای  موضوع را مدنظر قرار دهند کاه دیا  یاه 
هایی اس  که دی  را یه عناوا   یک مجموعه فرهنگی و ایزاری پویا، متفاوت از نظریهعنوا  

؛ یارتکوساکی و 8009دهاد )آمارم ،  یک نهاد اجتماعی ایستا و از یاال یه پایی  سوق می
؛ اسامی ، 9116؛ پاتیلو مک کاویی، 9111؛ مانین ، 9111؛ یارتکوسکی، 8009رید، 

(. ای  چرخش از پایی  یه یااال اتفااق 9116، 2یامز؛ ویل9145؛ سوییدلر، 8000و  9114
کنناد، آ  را  های سنتی دی  را ت دی  می افتاد؛ اس . زنا  در عی  حال که یعضی از ارزش

کنند. در حقیق ، زنا   رسد، اصال  می متناسب یا زندگی که حاال چندا  سنتی یه نظر نمی
 (. 8009)یارتکوسکی و رید، کنند یا دی  خود پای مذاکر؛ ینشینند  فرص  پیدا می

تری،  گسترش سواد دینی عالو؛ یر یه چالش کشید  تفاسیر راین، یه شاکل نامحساو 
شاا  یاه  اقتدار انح اری مردا  در امور مذهبی و کارشناسا  دینی، توسط مخاطبی  اصلی

هااای  (. نگااا؛ زنااا  یااه دنیااا در میااا  چهارچوب8094شااود )وریناار،  چااالش کشااید؛ می
کند یلکه زنا  را یه سم  انجام کارهاایی کاه فکار  ؛ نه تنها آنها را متوقف نمیشد محافظ 

شد ، ارزش داشت  در نگاا؛ دیگارا  و  یرد: یه رسمی  شناختهکنند ارزش دارد پیش می می
هاا کارهاای ساختی اسا ؛ چارا کاه یخشای از فرهنا  زناا   شد . یه نظر، همٔه ای  دید؛

شد  نباشند؛ یناایرای ، سااخ  معاانی کاه خاود  ل دید؛مذهبی ای  اس  که یه دنبا ا سنتی
تأمل یاشد. زناانی کاه  تواند قایل خواهند، حتی در میا  دیوارهای سخ  پدرساالری می می

کنند که نیرو و توانشاا   کنند، یه تدرین ای  قدرت را پیدا می در چنی  شرایطی مقاوم  می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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(. یاه نظار 9116، 1را یسازند )هگلناد نفس و حتی فردی  خود را یازسازی کنند و اعتمادیه
پاردازد  رسد، تفاسیر جدید از دی  در مقایل ساختار پدرساالر یه حمای  از ای  زنا  می می

دهاد تاا یاه عناوا  ساوژ؛ و زناانی فعاال، مساتقل و یاا قادرت تفکار و  و یه آنها اجاز؛ می
لش کشید  یاورهاا و گیری ظاهر شوند. یرخالف آنچه میرحسینی دریارٔ؛ رد یا یه چا ت میم

کند و آ  را مختص طبقٔه نخبگا  و اقلی  زناا   قوانی  اسالم سنتی و مردساالری مطر  می
(. ای  زنا  یا تح یالت سطح پاایی ، 8005داند )میرحسینی،  دارای تح یالت عالیه می

ها هم دوش پدرساالری یستری یارای منکاوب کردنشاا   اسالم سنتی و تفاسیری را که سال
م کرد؛ یود را یه چالش کشید؛ و فضا را یرای ورود تفکرات نواندیشی که در نقطه مقایل فراه

 کنند. تفکرات سنتی وجود دارد، از درو  یاز می
 
 سپاسگزاری. 6

نگارندگا  از خانم زهرا یختیاری یرای مطالعٔه عمی  مقاله و کماک هاای ارزشمندشاا  در 
 کنند. های عریی قدردانی می ترجمٔه یخش

 
 

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

32 
عاملیت ردپایی تازه؛ دین و 

 ... زنان مسلمان

 منابع 

. ییروت: دارالفکر.زهره التفمسیر تا(. ایو زهر؛، محمد )یی

. مشهد: آستا  قد  رضوی.الجامن الجامن و روح روض(. 9904ایوالفتو  رازی، حسی  )

قی(. )متارجم: فاطماه صااد همی تمریخی جدال اهروزی زنمن و جاسیت در اسالم: ریش (. 9919احمد، لیال )
  نگا؛ معاصر. تهرا :

)متارجم: فاطماه  چگون  هردم عمدی خمورهیمن  را تغییر دادند ؛زندگی همچون سیمست(. 8090ییات، آصف )
(. انتشارات دانشگا؛ آمستردام. ؛ نسخه الکترونیکیصادقی

نگلمهی هل  یلح تحقیل   سمزی زنمن ایران زهلی:: نلیم گیری و تصمیم تصمیم یهم عرص  (.9945)پیرا ، پرویز 
.49-19، 95، انداز ایران چشم. عنمی

 دارالفکر.. ارد : (محق : طلع  فرحات) درج الدرر فی تفسیرالقرآن(. 9990جرجانی، عبدالقاهر )

. ییااروت: (محقاا : محمدصااادق قمحاااوی) القاارآ  ج ااا  (. احکااام9906علی ) ج ااا ، احماادی 
اراحیاءالترا  العریی.د

العلمیه.. ییروت. دارالکتب تفسیر الخمزن(. 9996محمد ) ی  خاز ، علی

 . ییروت: دارالکتاب العریی.(چاپ سوم) الکشمف(. 9901زمخشری، محمودی  عمر )

زنا ،  یاجتماع  یهو فیمؤثر در یازتعر یعوامل جامعه شناخت (.9949) می، یاقر، رفع  جا؛، مریساروخان
.18 – 19، 4، اس یز  در توسعه و س

. ییروت: المکتبه الع ریه.تفسیر آیمت االحکمم(. 9989سایس، محمدعلی )

اللاه  (. الدرالمنثور فای التفسایریالماثور. قام: کتایخاناه عماومی آیا 9909یکر ) ایی ی  سیوطی، عبدالرحم 
مرعشی.

 ؛م حح: محمد عبدالسالم شااهی ) حمشی  الصموی عنی تفسیر الجاللی:(. 9981محمد ) صاوی، احمدی 
. ییروت: دارالکتب العلمیه.(پ چهارمچا

االعلمای  . ییاروت، موسساه(چااپ دوم) القلرآن المیلزان فلی تفسلیرق(.  ه 9910طباطبایی، محمدحسی  )
للمطبوعات.

 ارد : دارالکتاب الثقافی. )جلد دوم(. التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم(. 8004احمد ) ی  طبرانی سلیما 

. تهرا : انتشارات اسالم.(چاپ دوم) البیا  فی تفسیر القرا  (. اطیب9951طیب، عبدالحسی  )

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1004549&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=894780&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3192235&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3192235&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://engare.net/wp-content/uploads/2020/11/Life-as-Politics_Engare.net_.pdf
https://engare.net/wp-content/uploads/2020/11/Life-as-Politics_Engare.net_.pdf
file:///C:/Users/Shahalizadeh.ISCS/Downloads/ensani.ir/fa/article/download/100550
file:///C:/Users/Shahalizadeh.ISCS/Downloads/ensani.ir/fa/article/download/100550
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1730382&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=928448&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=928448&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=568094&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=674981&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://jwdp.ut.ac.ir/article_13273_5b537756b4684c0f6d8c9768e3e9c879.pdf
https://jwdp.ut.ac.ir/article_13273_5b537756b4684c0f6d8c9768e3e9c879.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1101700&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1799087&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1799087&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096011&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096011&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3521076&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3521076&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/21060
https://www.noorlib.ir/View/Fa/Book/BookView/Text/21859
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. تهرا : صدوق.(اکبر غفاری م حح: علی) (. تفسیر عاملی9950عاملی، ایراهیم )

 مرتضوی.. تهرا : القرآن کازالعرفمن فی فق (. 9919عبدالله ) فاضل مقداد، مقدادی 

ءالترا  العریی.الغیب(. چاپ سوم. ییروت: داراحیا )مفاتیحتفسیرالکبیر(. 9980عمر ) فخررازی، محمدی 

. ییروت: دارالمالک.ه: وحی القرآن(. 9991الله، محمدحسی  ) فضل

. ییاروت: (محقا : محماد یاسال) (. تفسیرالقاسمی المسامی محاسا  التأویال9994الدی  ) قاسمی، جمال
العلمیه. ارالکتبد

. تهرا : ناصرخسرو.الحکمم القرآنا الجمهع(. 9959قرطبی، محمدی  احمد )

)کیاهراسی(. ییروت: دارالکتب العلمیه. احکمم القرآن(. 9988کیاهراسی، علی ی  محمد )

. ییروت: دارالکتب العلمیه.السا  اهلویالت أت(. 9985ماتریدی، محمد )

رالفکر.. ییروت: داتفسیرالمراغیتا(.  مراغی، احمدم طفی )یی

االسالمی. . قم: دارالکتبالتفسیر الکمشف(. 9989مغنیه، محمدجواد )

)مترجم:  ؟ همزاندیشی نسبت ه  اقتدار در سات حقوقی هسنممنمناند هسئولآیم هردان  (.8096) زیبا ،میرحسینی
   از یرگرفته(. هدی مب ری

. .

https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/12444
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=494017&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=902883&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13444
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2809784&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2809784&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=496047&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13706
https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19842
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1133653&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=719906&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.feministschool.com/spip.php?article7887
http://www.feministschool.com/spip.php?article7887
https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.3.783
https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.3.783
https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.3.783
https://www.cambridge.org/core/books/handbook-of-the-sociology-of-religion/religious-identities-and-religious-institutions/CEA33705490BC73ACA73B41D66E6246A
https://www.cambridge.org/core/books/handbook-of-the-sociology-of-religion/religious-identities-and-religious-institutions/CEA33705490BC73ACA73B41D66E6246A
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12147-998-0003-3?LI=true
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12147-998-0003-3?LI=true
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12147-998-0003-3?LI=true
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021456004419
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021456004419
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021456004419
https://www.cambridge.org/ir/academic/subjects/sociology/sociology-religion/congregations-conflict-cultural-models-local-religious-life?format=PB
https://www.cambridge.org/ir/academic/subjects/sociology/sociology-religion/congregations-conflict-cultural-models-local-religious-life?format=PB
https://doi.org/10.1080/07256860903477662
https://doi.org/10.1080/07256860903477662
https://doi.org/10.1080/07256860903477662
https://uwpress.wisc.edu/books/0452.htm
https://uwpress.wisc.edu/books/0452.htm
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https://doi.org/10.1080/17550912.2012.757884
https://doi.org/10.1080/17550912.2012.757884
https://www.jstor.org/stable/656537
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