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چکیده
ی و شـبه دینـی را   زندگی روزمره گستره وسیعی از باورهـا و کردارهـاي دینـ   

هـاي  به لحاظ نظري مفهوم دیـن عامـه امکـان بحـث از ویژگـی     . گیرددربرمی
فرهنگی و اجتماعی و مردمی بـودن کردارهـاي دینـی را در زنـدگی روزمـره      

، دین عامه جایگاهی مغفـول در مطالعـات دینـی داشـته اسـت     . کندفراهم می
ایـن مقالـه   . ار داردهاي دین رسمی قـر بیرون و حاشیه، که در درونمفهومی

سـعی در بررسـی کـردار دینـی     ،مفهوم دین عامـه رهپس از بحثی نظري دربا
ایـده نظـري مقالـه    . داردرا دعانویسی و تجربه آن در میان زنان شهر سـنندج  

هـاي  حاضر این است که دین عامه و استقبال نسبت به آن پاسخی بـه ناکـامی  
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، گرایانـه اتخاذ رویکردي برساختمقاله با. عینی افراد در زندگی روزمره است
اي بررسـی  شناسی زمینهتجربه افراد از کردار دعانویسی را در چارچوب روش

پـذیر  از تجربه دعانویسی نامنسجم و انعطافنتیجه آن که روایت افراد. کندمی
این تجربه احساسی از کـردار دینـی دعانویسـی در پیونـد بـا      . و عاطفی است

بنـابراین کـردار دینـی    . گیـرد نـدگی روزمـره شـکل مـی    هاي عینی در زناامنی
.کنددعانویسی خالء میان انتظارات ذهنی و امکانات عینی را پر می

، دعانویسـی ، برسـاخت گرایـی  ، نظریه زمینه اي، دین عامه: هاي کلیديواژه
.امیدهاي کوچک

مقدمه و طرح مسئله
هاي شان و با همه اضطرابی شخصیافراد را با آینده زندگ، هایشمدرنیته با همه افسانه

هاي فزاینده و مداوم تکنولوژیکی و رفاهی که دگرگونی. گذاردزندگی اجتماعی تنها می
اي را بر دوش افراد تلنبار هاي عاطفی فزایندههزینه، آوردبراي انسان به ارمغان می

کر در تف، شهرنشینی و توسعه تجهیزات شناختی، علمیمعرفت، شدنصنعتی. کندمی
هاي کنند و کمکی به فائق آمدن بر مخمصهباب آینده زندگی شخصی را دشوارتر می

در این . کنندزندگی شهري و تیره و تار بودن آینده زندگی اجتماعی و اقتصادي نمی
هاي فرهنگی و وضعیت افراد براي آگاهی از ابعاد عملی زندگی روزانه خود به نظام

، با عقایدها انسانکه در جریان زندگی عملی اي هحوز. دنکندینی خود رجوع می
در کنار و در . متمایز و گوناگون چندان یکدست و یکنواخت نیستها و سننارزش

سنن و عقاید و کردارهایی حضور دارند که جامعه ، زیر چتر ادیان جهانی و رسمی
عقاید و از ايدین عامه مجموعه. کنندیاد می»دین عامه«شناسان از آن با عنوان 

کردارهاي دینی و فرهنگی است که در کنار ادیان و عقاید رسمی در میان عامه و در 
هاي کوچک حضور دارد و گره خوردن آن به کردارهاي فرهنگی آنرا میان جماعت

هاي غیر رسمی دینداري در جامعه در بنابراین دین عامه یکی از شکل. بخشدتداوم می
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هاي غیر بازاندیشانه جنبه«و یا به عبارت بهتر دین عامه، استپیوند با امور غیر دینی 
گیري معطوف به فرارفتن از اینجا و اکنون کردارها و عقاید معمولی است که جهت

).2015، وارول(روزمرهاستعالي : دارند
شـناختی  مطالعه دین عامه در ایران هم به لحـاظ مفهـومی و هـم بـه لحـاظ روش     

اي اسـتعاري  به گونه، تعریف دین عامه به مثابه مفهومی التقاطی.مانده استمحدود باقی
آنـرا  ، صرفاً بر همزیستی عقاید نامتجانس تاکید دارد و با اعطاء معنایی منفی به دین عامه

گرایـی  امـا التقـاط  ) 2004، لئوپولـد (کنـد در تقابل با دین نـاب و حقیقـی تعریـف مـی    
هاي تولیـد و  هاي آن و همچنین مکانیزمونیهاي دین عامه و دگرگها و ویژگیپیچیدگی

هـاي مفهـومی   محـدودیت . کنـد بازتولید آن در میان مردم را نادیـده گرفتـه و طـرد مـی    
هـاي بـزرگ و بـه عبـارت     دین عامه را به مثابه انحرافی از سنت، گرایی دین عامهالتقاط

ی و دیگر نظـام فرهنگـی مسـلط فـرض کـرده و بنـابراین قائـل بـه اسـتقالل موضـوع          
از طرف دیگر برجستگی مدل تحلیلی ). 2005، کیتارسا(پذیري تحلیلی آن نیسترؤیت
دین عامه را به مثابه شـکلی از برسـاخت اجتمـاعی و تجربـه در زنـدگی      ، گراییالتقاط

این مقاله به رغم وابسـتگی بـه میـدان محـدود مطالعـاتی خـود       . گذاردروزمره کنار می
تن از بعدي از زندگی دینی که پنهان است و بـه صـحبت   کند که پرده برداشاستدالل می

گرایـی بـه   مستلزم کنار گذاشتن التقاط، واداشتن بعدي از زندگی دینی که خاموش است
.مثابه یک مدل تحلیلی براي بررسی دین عامه است

گرایی در ارائه تصویري پویا از زندگی اجتماهی و تجربه دینی مدل تحلیلی التقاط
جامعه شناسان کارکردگراي دین در تقابـل بـا برجسـتگی معنـاي     . ام استدر جامعه ناک
کارکردهاي آن در غلبه بر تناقضات اخالقی و فرهنگـی  ، گرایی در دین عامهمنفی التقاط

کننـد و جامعـه شناسـان تضـادگرا نیـز نقـش       و بنابراین به عنوان سـنتزي نـو بیـان مـی    
د و بنابراین به عنوان بیان عالیـق متضـاد   هاي متضاگرانه دین عامه در بین قدرتمیانجی
,Gort(کنندسازي میمفهوم 1989: در تقابل بـا فرضـیه ایسـتایی حـاکم بـر مـدل       ). 17
هـاي زنـدگی   استدالل خواهیم کرد کـه دیـن عامـه در پاسـخ بـه شـکاف      ، گراییالتقاط
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ر بـه  ایـن امـ  . کنـد هاي عینی به اشکال مختلف خود را بازتولیـد مـی  اجتماعی و ناکامی
دارانه و کـاالیی شـدن فزاینـده زنـدگی روزمـره      هاي متنوع سرمایهگراییواسطه مصرف

امکان بازتولیـدگري دیـن عامـه و وام    ، گراییاز طرف دیگر مدل التقاط. شودتشدید می
این مسئله کامالً بـه نفـوذ   . کندهاي بزرگ دینی نفی میهاي متنوع آن را از نسبتگرفتن
هـاي عرفـانی   کاالیی شدن دینی در سطح جهانی و گسـترش تجربـه  اي واي تودهرسانه

بر همین اساس ادعاي نظري این مقاله این اسـت  . متنوع در فراسوي مرزها وابسته است
در میانه انتظارات ذهنـی  ، مند استنامنسجم و غیر نظام، اي تکه تکهتجربه، که دین عامه

.کندی این شکاف را پر میاي عاطفدین عامه به شیوه، هاي عینیو ناکامی
. مقاله حاضر دین عامه را در زمینه بررسی تجربه دعانویسی به کار گرفته است

اما . هاي دینی حضور دارددعانویسی کرداري دینی است که در گستره وسیعی از سنت
بدل شدن دعانویسی به فرایندي تجاري در ، کندآنچه ضرورت بررسی آنرا ایجاب می

در این فرایند دعانویسی در کنار فالگیري و رمالی و غیره بسیاري . استزندگی روزمره
هاي این مقاله در پی بررسی یکی از مولفه. خوانداز افراد و از جمله زنان را فرا می

تالش خواهیم کرد که . یعنی دعانویسی به میانجی کنشگران است،اساسی دین عامه
ها و ياستراتژ، شرایط، هامعنایی انگیزهدین عامه به بازسازيرهضمن توضیحی دربا

براي این کار روش کیفی نظریه . پیامدهاي کردار دعانویسی از نظر کنشگران بپردازیم
اي روشی استقرایی و کیفی در روش نظریه زمینه. گیریمرا به کار میاي هزمین

پیش . تیرگرایی اجتماعی استوار استفسهاي کیفی است که بر پایه پارادایم شناسی
هاي هدفمندي هستند که نقش عاملهاانسان«ست که افرض اساسی این روش این

کنند و واقعیت اجتماعی در میان افراد هاي پروبلماتیک ایفا میفعالی در تفسیر موقعیت
در چارچوب این پارادایم . )317: 1389، محمدپور(.شودبرساخته میهاآنو از طریق 

اعمال و ، احساسات، نهادها، هاآرماندین در «ت که ساپیش فرض نظري ما این
ساختارها و فرآیندهاي ، این تجلیات محصول تعامالت. یابدیمي بشري تبلور هاسازمان

به درجات متفاوتی بر زندگی اجتماعی و معانی ، اجتماعی است که به نوبه خود
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مفروضه نظري ، در این فضاي نظري. )19: 1389، بکفورد(.»گذاردیمفرهنگی تأثیر 
ي هاداللتاجتماعی با معانی و –این مقاله اینست که دین عامه یک برساخته فرهنگی 

براین اساس . کامالً متغیر و سیال است که در کنار و زیر چتر ادیان بزرگ حضور دارد
»مراقبه شخصی«ینوعي متکثر دین عامه در جهان به طورکلی بیان کننده هامؤلفهظهور 

و نشانه آشکاري از انصراف و »ه کنترل ملموس ابعاد عملی زندگی روزانهنیاز ب«و 
هاي مدرن زندگی اجتماعی و فرهنگی سرشار از اضطراب یوهشروي گردانی معنادار از 

ي مهم دین عامه یعنی هامؤلفهبراین اساس ما به تفسیر یکی از . )24، همان(است
میدان این مطالعه . خواهیم پرداختدعانویسی به میانجی کنشگران پدیده دعانویسی

زنان یکی از قشرهایی هستند که به وفور به دعانویسان مراجعه . زنان شهر سنندج است
ما در پی بازسازي معنایی کنشگران زن در پدیده دعانویسی در شهر سنندج . کنندیم

گذاریم و سپس تالش یمرا به بحث هااهداف و پرسش، ابتدا مفروضات. هستیم
، دین عامه بپردازیمرههاي جامعه شناختی دربايپردازمفهوم به اهیم کرد که به مرور خو

از یکطرف سعی در وضوح بخشیدن ؛با این کار اهداف مضاعفی را دنبال خواهیم کرد
، سازي دین عامه داریم و از طرف دیگر با توجه به مبانی نظري روش زمینه ايبه مفهوم

ها و تفسیر تجربه افراد و مقوالت را در اختیار سازيلهحساسیت نظري الزم براي مقو
.خواهیم داشت

هاپرسشاهداف نظري و ، شناختیمفروضات روش
شکل و محتواي ادیان عامه به ماهیـت  ، ماهیت، اي دارداین مقاله اهداف نظري چندگانه

هش در دیگر آن که پژو. هاي زندگی اجتماعی افراد پیوند خورده استو محتواي تجربه
چـرا کـه   ، حوزه دین عامه صرفاً پژوهش در تاریخ و صـورتبندي باورهـا در آن نیسـت   

بنابراین پژوهش در حوزه دین . توانند میانجی فهم زندگی اجتماعی باشندادیان عامه می
از طـرف  ).2013، بـک سـتورم  (اسـت "فرهنگ تجسم یافتـه "پژوهش در حوزه ، عامه
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انگی سنت و مدرنیته و به تبـع پـارادایم گـذار و    دیگر پژوهش در دین عامه فرض دوگ
امروزه جوامع انسانی هـم  . کشددوگانگی فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن را به چالش می

اي از فرهنگـی آمیـزه  -بـه لحـاظ صـورتبندي اجتمـاعی    هـم  به لحاظ شکل فضـایی و  
تلـف  هاي مخامر سنتی و امر محلی به شکل. هاي فرهنگی و اجتماعی هستندناهمگونی

کند و جهانی شدن چیزي نیست به میانجی فرایندهاي جهانی شدن خود را بازسازي می
ذن و "مثال واضح در این زمینه جهانی شـدن  . جز تعامل فزاینده امر محلی و امر جهانی

داري متـأخر  در بازار جدید جسـتجوي معنویـت در جهـان سـرمایه    "فرهنگ مدیتیشین
.است

اي بنیادي در زنـدگی  و فکري متأخر جهان به مقولهدین عامه در فضاي اجتماعی 
با توجه به این امر در سه سطح بنیادي دین عامه قابـل بررسـی   . روزمره بدل شده است

اي کـه بـه   مطالعـه ، سیاسی و اجتماعی دین عامـه و ظهـور آن  ،هاي تاریخیزمینه: است
صورتبندي گفتمانی متون دین عامه که به بررسی . تبارشناسی دین عامه خواهد پرداخت

د و اجراي دین عامه به وسیله مـردم  نپرداززبان و مقوالت دین عامه می، هاحاکم بر ایده
,Kapalo(در سطوح خرد عینی و ذهنی زندگی اجتماعی 2006: جایگاه دیـن عامـه   ). 2

مجادله با دیـن نهـادي و رسـمی    ، به لحاظ نظري و دینی و اجتماعی مورد مجادله است
بـدین ترتیـب دیـن    . پسند از طـرف دیگـر  شناسی عامهادله با عرفان و روانجامعه و مج

هاي دینی و سیاسـی و ملـی کـالن اجتمـاعی بـا      عامه در میانه مجادله و مناقشه گفتمان
ونه که گفته شـد  همانگ. کردارهاي دینی اجتماعی سطوح خرد اجتماعی واقع شده است

اري شدن دین عامه در حـوزه اجتمـاعی و   ابز، جامع و نظري دین عامههاین مقاله مطالع
این مقاله کردارهاي دین عامه را بـه  . هاي دین عامه نیستتر و حتی ابژهسیاسی گسترده

، گیـرد مثابه کرداري گفتمانی برساخت میدان هویت دینی در زندگی روزمـره بکـار مـی   
کـی از  ی. هاي مختلف فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت   میدانی که مورد مجادله میان گفتمان

مفروضات مقاله حاضر این است که واقعیت دینی زندگی روزمره میدانی مـورد مجادلـه   
شناختی براي کـردار  این مقاله یک برتري روش. هاي محلی وجهانی متمایز استگفتمان
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بـر  . دلیل تاکید بر کردار دینی قابلیت عینی و قابلیت مشاهده آن است. قائل است،دینی
تأکیـد بـر کنشـگران    ، هاي فکـري ما به جاي تمرکز بر گفتماناین اساس واحد تحلیلی

رویکردي کـه بـر اسـاس آن    ، نیست1بنیاد-بر این اساس رویکرد این مقاله باور. است
بـر خـالف ایـن در    . تمایز فکري و اعتقادي دین رسمی از دیـن عامـه ضـروري اسـت    

ونه که ماریتن باومن همانگ. تعهد به کشگر دینی برجسته است، 2رویکردهاي کردار بنیاد
که مطالعات دین اغلب بر آنچه افراد باید انجام دهند متمرکز هستند در حالی"گوید می

).2004، باومن(گیرندنادیده می، دهندآنچه را افراد واقعاً در زندگی روزمره انجام می
چیـزي  ، به آگـاهی عامـه  داي است براي ورودر این مقاله کردار دین عامه میانجی

بر این اسـاس ایـده   . ها را بفهمیمکند واقعیت دینی زندگی روزمره آنه به ما کمک میک
نظري مقاله حاضر این است که کردارهاي دین عامه در زندگی روزمره پاسخی است به 

به عبارت دیگر کنشگران در برابر نامالیمـات زنـدگی   . هاي عینی زندگی اجتماعیزمینه
کردارهـاي دیـن عامـه    . نه نسبت به دین عامـه دارنـد  شخصی خود رویکردي ابزارگرایا

اي میـانجی ، هاي عینی زندگی اجتماعی اسـت میانجی میان انتظارات ذهنی و محدودیت
بنابراین دین عامه ابزاري است که به واسـطه کنشـگران   . براي گشودن امکانات عینی نو

با . شودگرفته میاي براي مواجهه با مصائب زندگی شخصی بکار به منظور خلق سرمایه
مطالعه دین عامه همیشه محدود به یک دین فضـایی و زمـانی خـاص    ، توجه به این امر

,Kapalo("ناپذیر معانی متکثـر دارد اي اجتنابمقوله دین عامه به گونه"چرا که ، است

2006: ها و ادیان در زمینه ساختار و ایدئولوژي، تثبیت این معانی با توجه به تاریخ). 10
.رد بررسی متفاوت خواهد بودمو

دعانویسی بـر  : هاي ذیل خواهیم بوددر این فضاي پژوهشی در جستجوي پرسش
ـ   چه چیزي داللت می ، ی وقـوع دعانویسـی  کند و این کنش درباره چیسـت؟ شـرایط علّ

1. belief- centerd

2. practice- centred
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هـاي تجربـه دعانویسـی چـه چیزهـایی هسـتند؟ در نهایـت        شرایط مداخله گر و زمینه
فرد شامل چه نتایجی است؟پیامدهاي دعانویسی براي 

هاي نظري دین عامهنسبت
هابنديمفاهیم و مقوله

شناسی مطـرح بـوده   شناسی و انسانهاي جامعهمطالعه دین عامه به طور سنتی در حوزه
هاي پژوهشی با مفاهیم مرتبط اما متفـاوتی  معموالً این پدیده را با توجه به نسبت. است

. انـد پـردازي کـرده  هـاي متفـاوتی مفهـوم   ه را به شـکل پدیده دین عام. 1کنندبررسی می
چگونه و در چه سطحی از دین عامه باید صحبت کرد؟ منظور از صفت عامه در مفهـوم  
دین عامه چیست؟ بنیادهاي نظري مقوله دین عامه چیست؟ در همـین رابطـه برخـی از    

کـم بـراي   هاي مفهومی سنت دسـت کنند که مقولهشناسان از این امر صحبت میجامعه
هاي جامعه معاصر قابل کاربرد نیست و بنابراین بایسـتی در جسـتجوي   تحلیل پیچیدگی

).1987، پاس(مفاهیم دیگري بود
موضوع دین عامه در مطالعات دینی موضوعی است که عموماً نادیده گرفته شده 

نظر به . تمایز دین عامه در کنار دین رسمی در آثار گوستاو منشینگ ریشه دارد. است
دین عامیانه منحصراً با مردمانی معین سروکار ، اندفراملی، وي در حالی که دین جهانی

به نظر . کندرا به جاي دین عامه پیشنهاد می2رابرت تاولر اصطالح دین عمومی. دارد
، ست که به طبیعتی عیناً دینی تعلق دارنداییوي دین عمومی عبارت از اعمال و باورها

قبل از ورود به ). 1389، وریهوف(نهاد دینی غالب قرار ندارنداما تحت سطله یک
ها را هاي آنتفاوت، با توجه به اهمیت تمایز دین عامه و دین رسمی، بحث دین عامه

هاي اصلی یژگیوتوان براساس یمتمایزهاي دین عامه و دین رسمی را . کنیمبازگو می
:آن توضیح داد

1. Folk Religion, popular religion, implicit Religion, Gommen Religion, vernalcular

Religion
٢. Common Religion
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هاي بنیادي و اصولی آن پاسخ به وزهآم. دین رسمی سازمان یافته است
نظامی نهادي . منشاء و معنا و سرنوشت جهان است، ماهیت چیزها، ي غاییهاپرسش

ي آن هاسنتودین عامه غیررسمی است، که بر الهیاتی منسجم استوار است در مقابل
در دین عامه مکانهاي و ، به رغم نهادهاي رسمی محدود. شوندنسل به نسل منتقل می

هاي منسجم هاي رسمی و آموزهاشخاص بسیار زیادي بدون برخورداري از آموزش
ي معمولی هاانساندین عامه خود را درگیر مسائل روزمره . گیرندمورد تقدیس قرار می

هاي ریش سفیدي ها و توصیهضرب المثل، با پزشکان1مسائلی که علم عامه. کندمی
، عامه شامل موضوعاتی همچون چشم شیطانقلمرو دین. توانند آن را حل کنندنمی

دین عامه در جستجوي پاسخ معناي . غیبگویی و غیره است، فال، طلسم، اجنه، جادو
اینکه داستان زندگی . هاي فردي استها و بدشانسیزندگی روزمره افراد و بدبختی

هاي خاص چه بر یتموقعشخصی من و خانواده من چه طرح و اهدافی دارد و در 
.خواهد آمدسرم 

هاي شخصی و خوشبختی، دهدکه دین عامه به آن پاسخ میاي هدومین مسئل
زندگی در بهترین حالت آشفته و پیش . تهدید بدشانسی در زندگی فردي است

، هایماريبکند به ولع افراد براي آگاهی از دین عامه تالش می، ناپذیر استبینی
بینی ناپذیر در همین رابطه آینده پیش. دها و خطرات خاص پاسخ دهآشنایی، تصادفات

سرشار از ریسک است که افراد به طلسم و جادو و فال و مناسک عجیب و غریب 
، اي که دین عامه سعی در پاسخگویی به آن داردسومین مسئله. آورندیمدیگر روي 

وضعیت با ثبات و موفقیت اقتصادي فرد در کدامین . شکست و موفقیت شخصی است
نهفته است؟ قمار زندگی ما چگونه پیش خواهد رفت؟ نیاز به دانستن وضعیت 

مسائل دیگر دین عامه ،حقایق پنهان و غیره، ها در توالی زمان زندگی شخصیندانسته
یک تفاوت بسیار بنیادي میان دین رسمی و دین عامه حول حقیقت و . هستند

، ی هستی استدین رسمی در جستجوي حقیقت و ماهیت غای. پراگماتیسم است

١.folk science
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اما دین عامه برحل مسائل زندگی روزمره ،حقیقت در باب راههاي کسب رضایت الهی
,Hibert(دین عامه اساساً پراگماتیک است. تمرکز دارد 1989: 45-49(.

دیـن  ) 1کنـد  در مقابل چارلز النگ کثرتی از معانی دین عامه را از هم متمایز می
دین عامه از دیـن رسـمی و نهـادي    ) 2. نزدیک داردعامه با محتواي دین محلی پیوندي 

اي کلـی و وسـیع   زمینـه ، دین عامه نوعی دین شهري یا دین مدنی است) 3متمایز است 
سـخن  ، توان از هر چیزي کـه در جامعـه مـاهیتی دینـی دارد    آورد که در آن میپدید می

امه ترکیبـی  دین ع)4. در این جا دین عامه بخشی از فرهنگ عام و مشترك است، گفت
از . هـاي فـرو دسـت جامعـه رواج دارد    باورها و رفتارهاست که عموماً در میان الیـه از

ماهیـت  ، ه بـه آن اشـاره شـده اسـت    مجمله معانی دیگري که در فضاي مفهومی دین عا
).1389، النگ(اي دین عامه و ایدئولوژیک بودن آن استتوده

دهقانان در آمریکـاي التـین بـه    در دهه پنجاه رابرت ردفیلد ضمن بررسی زندگی
ي فرهنگـی و قـومی در   هـا سـنت حضور و همراهی کردارها و عقایـد ریشـه گرفتـه از    

هـاي  ردفیلد براي توضیح ایـن امـر بـین نسـبت    . کنداشاره میهاآنکاتولیک يکلیساها
به فرهنگ دینی 1هاي بزرگدر حالیکه سنت. گذاردیمهاي کوچک تمایز بزرگ و سنت

هاي کوچک بـه فرهنـگ دینـی دهقانـان نانویسـا      سنت، دنکنالهیاتی اشاره میمنسجم و 
دیـن  ،در اینجا سـنت بـزرگ  .د که دسترسی به مطالعه کتاب مقدس ندارندنکناشاره می

کنـد کـه   ردفیلد استدالل می. هاي کوچکرسمی و نهادي است و دین عامه همان سنت
ي خاص خود را بـه  هاکنشتفکرات و ، این دو به همراه مقوله دیگري به نام دین سنتی

ردفیلد مقوله دین عامه و دین سنتی را در درون ادیان جهانی و زمینه دینـی  . دنبال دارند
و ابعـاد پراگماتیسـتی بـراي    دهد اما گره خورده بـه زنـدگی روزمـره   تر قرار میگسترده

.کنترل زندگی

١. great
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بت حین ضعیف صنورمن آلیسون در راستاي ردفیلد از مقوالت دین قوي و د
الهیات ،دهدي کیهانی و هستی شناختی پاسخ میهاپرسشبه 1دین قوي. کندیم

از آموزش دینی گسترده و ودون داردمدر خود را هاانسانمنسجم براي شیوه زندگی 
سازمان اجتماعی حول متن مقدس برخوردار است اما دین عامه به مسائل روزمره 

خصلتی پراگماتیسیتی دارد و وپردازدو غیره میبدشانسی، انسانی همچون مریضی
,Shaw(ن خود نداردآاز ،نهاد رسمی 1999: پل هیبرت با طرح مقوله .)73-79

وي استدالل کرد که جهان . سازي برداشتگامی مهم در زمینه مفهوم»واسطه طردشده«
ها گانگینتیجه این دو. بینی روشنگري بین ذهن و بدن و روح و ماده تمایز گذاشت

علم با جهان تجربی سروکار پیدا کرد و دین . سکوالر شدن علم و رازآمیزشدن دین بود
به مثابه خرافه به »منطقه واسط«به نظر هیبرت . به حوزه ایمان خصوصی محدود شد

ندموهوم بودن این قضیه را برمال کرد،اما فرایندهاي فکري و تاریخی. حاشیه رانده شد
خارج از ادیان جهانی نیز به حیات خود در زندگی روزمره ادامه ،یو حتی عقاید خراف

سرشار از وفور علم و اي هست که ما در جامعابحث بر سر این. )89، همان(دادند
وي ، کنیم و این علم و تکنولوژي ناتوان از تعیین هدف براي فردتکنولوژي زندگی می

یکی از آن گوناگوندین عامه با اشکال . کنندمعنایی رها میرا عمالً با اضطراب و بی
.کنندست که افراد براي رهایی از اضطراب حیات اجتماعی به آن مراجعه میاهازمینه

در رابطه با این پرسش تحقیق کرده است که آیا دین عامه یک اسـطوره  2اسامبرت
ایـن  شناختی گسترده خود به وجه به پژوهش تاریخی و جامعهتاست یا واقعیت؟ وي با 

هـاي  رسد که مفهوم دین عامه یک پدیـده یگانـه نیسـت بلکـه ذهنیـت گـروه      نتیجه می
: به نظر وي مفهوم دین عامه برساخت دو جریان علمی است. دهدمختلف را بازتاب می

,Pas(مطالعات فولکوریک و تاریخی و مجادالت درون سـازمانی دینـی   1987: پیـر  ). 7
مفهـوم دیـن عامـه را مفهـومی     اي اسامبرت و هیبرتهسازيبوردیو نیز در ادامه مفهوم

١. High Religions
٢. Isambert
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به عبارت دیگر بر این باور است که در میدان دین همیشه یـک رابطـه   ، دانداي میرابطه
ــود دارد  ــارن وج ــدس و    ، نامتق ــاي مق ــتکاري چیزه ــراي دس ــادین ب ــدرت نم ــین ق ب

.د داردهاي رسمی و غیر رسمی وجوکنندگان این قدرت؛ تنشی نامتقارن بین فرمدریافت
مالحظات نظري در باب دین عامه

، از جمله فقـدان یـک مرکزیـت واحـد    ، هاي جامعه معاصربه لحاظ نظري ویژگی
فرایند و ظهور اشکال جدید تبعیض اجتمـاعی و بـه تبـع بحـران     ، آنتاگونیسم اجتماعی

جایگاه دین را به مثابه پاسخی بـه بحـران هویـت    ، هاي گوناگونهویت و ظهور هویت
اي که نهادهاي اجتماعی مسلط قادر به عرضـه  وي در زمانه. کندبرجسته تلقی میبسیار 

تـر عرفـان عامـه را بـه مثابـه      دیـن عامـه و بـه تعبیـر تخصصـی     ، معنایی جمعی نیستند
دین عامه شکلی از معنابخشـی در  . کندجستجوي معانی جدید کنش اجتماعی تفسیر می

. هاي اجتمـاعی اسـت  ویت از سوي سوژهروابط اجتماعی در درون فرایندهاي بحران ه
اي تودهو دین عامه سنتی جنبشی . سازدمنفک می1وي دین عامه سنتی را از عرفان عامه

. بیشـتر سـیال و کمتـر فراگیـر اسـت     ، است در حالی کـه عرفـان عامـه کمتـر نهادمنـد     
راد و اي التقاطی و فرمی بسنده بـراي افـ  پدیده، گیري وي این است که عرفان عامهنتیجه
بنـابراین عرفـان را   ، هایی است که در شرایط عدم مدارا در جستجوي مدارا هستندگروه

هـاي  زبانی براي صحبت از نیازهاي سوژه و تفاوت، به مثابه شکلی از نو پوپولیسم دینی
,Pas(داندغیر قابل تقلیل می 1987: 10-12.(

این مفهوم پروبلماتیـک  هاي گذشته مطالعه دین عامه و اساساً خوداگرچه در دهه
,Badone(مانده استباقی 1990: تـوان در فقـر مفهـومی دیـن     دالیل این امر را می، )4
فقدان انسجام در باب دیـن عامـه را   . ار آن جستجو کردماهیت سیال و موضوع فرّ، عامه

به نظر طـالل اسـد هـیچ    . بایستی در رابطه با لحظه پست مدرنی جهان جدید درك کرد
محصـول  ،هانشمولی از دین عامه وجود ندارد بدین دلیل که امر تعریف کردنتعریف ج

,Asad(تاریخی فرایندهاي گفتمانی است 1993: توان تنوع فرمـال و محتـوایی   می). 29

١. mysticism
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ها و ساختارهاي مختلف به ایـن نکتـه اضـافه    ها و تاریخها و مکاندین عامه را در زمان
ار تـاریخی در  براي کشـف امـر جهانشـمول و فـرّ    هابه همه این دالیل همه تالش. کرد

.تعریف دین عامه با شکست مواجه شده است
دیـن  ) 1، رسد که دین عامـه برلینربلو در بررسی گسترده آثار وبر به این نتیجه می

. هاسـت ها جایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي غیـر مسـلط آن     ست که مشخصه آناايتوده
، هـاي غیرعقالنـی  گیـري عامه را متشکل از جهـت دین،نوع خاص کردارها و عقاید) 2

دیـن عامـه   ) 3شـود و  هاي خاصی اتخاذ مـی داند که به واسطه گروهجادویی و غیره می
متشکل از نوع خاصی از پراکسیس دینی است که بـه لحـاظ اجتمـاعی و اقتصـادي بـه      

عامـه بـه   برلینربلو معتقد است که در آثار وبر دین. شودواسطه قشر فرودست اعمال می
رهیافت اجتماعی و اقتصـادي و  ، رهیافت پراکسیسی: پردازي شده استسه شکل مفهوم
معتقد است که بسـیاري از مطالعـات اخیـر در قالـب     ) 2001(برلینربلو. رهیافت ترکیبی

اي پاس و دیگران معتقدند که دین عامه پدیـده ، اسمبرت. گیرنداین سه رهیافت قرار می
کردارها و عقاید دیـن عامـه را   ،اي و فرودستتمدیده و حاشیهطبقات س، طبقاتی است

هـاي  رهیافت ترکیبی با حفظ و ترکیب رهیافـت . گیرندبه دالیل عینی و ذهنی به کار می
وهـا هـا و ایـده  دیـن عامـه را نظـامی از ارزش   ، کردار محـور و اجتمـاعی و اقتصـادي   

اند ر درامی مناسکی به هم پیوستهداند که داي از کردارهاي نمادین گفتمانی میمجموعه
این همه آن چیزي است که از سوي فرودسـتان بـه   ، اندو در تصاویر بصري عینیت یافته

).1990، کاندالریا(شودکار گرفته می
کاربرد این مفاهیم مبتنی بر تمایزهاي پیشین میان دو حوزه آشـکار فعالیـت دینـی    

دیـن  / دیـن رسـمی  ، گیـرد و را از آن میتمایزي که دین عامه بخشی از معناي خ، است
از یک طرف به فولکورهـاي قـومی   ، اي مورد مجادله استمقوله دین عامه مقوله. قومی
خورده و بر این اساس هماهنگ و همساز با فرهنـگ مـادي و رئالیسـتی زنـدگی     پیوند

منـد و رسـمی حـاکم بـر     اي دیالکتیکی با دین نظامروزمره است و از طرف دیگر رابطه
,Kapalo(جامعه دارد 2006: مطالعات دین عامـه  ، در رابطه با مقوله فرهنگ قومی). 19
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چیـزي  ، تاکید دارنـد "قومی دین عامه-بعد فرهنگی"و یا "بعد دینی فرهنگ قومی"بر 
در رابطه با تمـایز  ). 23، همان(پردازي و عینیت بخشیدن به آن دارندکه سعی در مفهوم

ها و بـه  شفابخشی، بینیطالع، ن عامه را شامل اشکال جادوییدی، دین عامه/ دین رسمی
,Craig(داننـد عبارت دیگر مختلط و آلوده به مقوالت غیر دینی مـی  2008: کریـگ  ). 1

قـومی و  ، هـاي فرهنگـی  کند که بر مبناي سنتدین عامه را عقاید کردارهایی تعریف می
به نظـر یـودر دیـن عامـه کلیـت      . گیرندها شکل میبومی و ماهیت دینی بخشیدن به آن

. شـکال دیـن رسـمی وجـود دارد    ست که در میان مردم و در کنـار اَ اها و کردارهابینش
بنیـاد نسـبت بـه دیـن عامـه      -سازي یودر از دین عامه مبتنی بر رویکردي کـردار مفهوم
دینی در رابطه با و در تنش با ، به نظر وي دین عامه در جوامع پیچیده وجود دارد. است

در ). 4ص ، یودر به نقـل از کریـگ  (دین سازمان یافته رسمی که حاکم بر جامعه است
اینجا ویژگی سازمان یافته نبودن دین عامه به سنت نظري دورکیم در باب دیـن ارجـاع   

از ، دهد که به جـاي صـحبت از دیـن عامـه    تپرسون ترجیح می، برخالف یودر. دهدمی
ابعـاد  بـر  کریـک  ، در توافـق بـا تپرسـون   . دفرهنگی دین صحبت کنـ -هاي قومیمؤلفه

؛تأکیـد دارد ،همچون جادو و نقش آن در برساخت دین عامـه ،فرهنگی و قومی خاص
هاي مختلف به نظر وي جادو و دین عامه به شیوه. داندها را مترادف نمیاگر چه وي آن

ترکیبـی آن  هاي دیگر دین عامه ماهیتویژگیاز. همپوشانی دارند و با هم تعامل دارند
.هاي دینی با ادیان توحیديیا ایدئولوژي، اي از چندین نوع دینآمیزه، است

شناسـی فرهنگـی   مباحث خود را در چارچوب انسـان ، کریگ براي فهم دین عامه
، پــذیريهــاي آن از قبیــل انعطــافبــه نظــر وي دیــن عامــه و ویژگــی. کنــدطــرح مــی

بـه نظـر وي   . مپتومی از تغییر فرهنگی استسی، سازمان یافته نبودن و غیره، پذیريشکل
دین عامه با بعد دینی . دین عامه از پویایی فرهنگی خاص در طول زمان برخوردار است

پردازدبه بازسازي عقاید وکردارهاي سنتی می،هاي فرهنگیبخشیدن به فرهنگ و مؤلفه
)Craig, 2008: عامـه در  این همان چیزي اسـت کـه ویلیـامز در کتـاب دیـن      ). 15-20
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کنـد هاي نمادین در مواجه با فرایند مدرنیزاسیون یاد میآمریکا از آن به عنوان دگرگونی
).1989، ویلیامز(

هـاي مارکسیسـتی و دورکیمـی    استفان شاروت با آنچه خود وبـري کـردن سـنت   
,Sharot(دهـد سازي دیگري از دین عامه بـه دسـت مـی   مفهوم، نامدمی 2001: وي ). 4

اولـی را  ، دهدکیمی و مارکسی تحلیل دین عامه را در تقابل با هم قرار میهاي دورسنت
گیـرد و دومـی را   جامعه وهستی فردي به کار مـی ، براي اشاره به بنیادهاي دینی طبیعت

براي اشاره به این قضیه که کنش دینی از سـوي کنشـگران بـراي دسـتیابی بـه اهـدافی       
تحلیل وي براي تحلیل کنش دینی مبتنی بـر  ابزار. شودهمچون تسکین و غیره تولید می

کنش ایـن  هایشان و برهمها و شباهتتفاوت، تمایزگذاري میان دین عامه و دین نخبگان
وي بـا ارجـاع بـه    ، دانـد ها در برابر نخبگان میشاروت دین عامه را دین توده. دو است

اي اشـاره بـه   بـر ، پـردازي طبقـاتی از آن  دیـن عامـه را در راسـتاي مفهـوم    ، سنت وبري
شـاروت بـا   ). 14، همـان ("گیردهاي اجتماعی به کار میالگوهاي کنش دینی جماعت"

ها با هـم اذعـان   طرح برخی از تمایزهاي دیگر در حوزه مطالعات دینی به همپوشانی آن
ـ دین نخبگـان قـرار دار  / در راستاي تمایز دین عامهکه دو تمایز دیگري ، دارد تمـایز  ، دن

تمـایز  . کوچـک و تمـایز دیـن رسـمی ودیـن غیـر رسـمی هسـتند        / هاي بـزرگ نسبت
شناختی بودیسـم و  هاي بزرگ و سنت کوچک نخستین بار از متن مطالعات انساننسبت

هندویسم سربرآورد و تمایز دین رسمی و دین غیر رسمی از سوي مورخـان اجتمـاعی   
مـایز  شاروت بر اساس ایـن تمایزهـا بـین سـه فـرم دینـی ت      . مسیحیت وضع شده است

دین به مثابه امر اعالم شده و دین بـه مثابـه امـر    ، دین به مثابه امر تحقق یافته: گذاردمی
در اینجا دین عامه همان امر عملی شـده و دیـن رسـمی اسـتوار بـر امـر       . مکتوب شده
.مکتوب است

مفاهیم همپوشانی هستند براي اشاره ،هاي بزرگدین رسمی و سنت، دین نخبگان
هاي اند و بعد رسمی دین به مؤلفهرهنگی دینی که نخبگان دینی ارائه کردههاي فبه نظام

دیـن غیـر   ، در مقابل دین عامه. شوددینی مشروع در درون مرزهاي یک دین مربوط می
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اسـتدالل شـاروت   ، هاي کوچک با تعریف دین به مثابه همپوشانی دارنـد رسمی و سنت
گیـرد  هایی صورت میرگ به واسطه تودههاي بزاین است که تفسیرها و انطباق با سنت

هاي کوچک بـدین معنـی   اصطالح سنت. که مالحظات اجتماعی و محلی خود را دارند
هـاي محلـی متمـایزي از مضـامین و     صـورتبندي ، هـاي بـزرگ  است که در درون سنت

هـا  معنـی اسـت کـه آن   ، بـدین جنبه غیر رسمی دیـن عامـه  .نمادهاي دینی وجود دارد
).15-16، همان(ها هستندطبقاتی و جنسیتی توده، رهنگیهاي فبرساخته

برساخت گرایی اجتماعی دین عامه
در بخش )1985، گیرتز(.کندکلیفورد گیرتز فرهنگ را به مثابه شهر تقسیم می

، ي کوچک و بافت قدیمیهامغازههاي تنگ و تاریک و یابانخبا ، درونی و قدیمی شهر
به رغم این نظم ظاهري در این منطقه . خوردیمچشم اغلب نظم ظاهري محدودي به 

آوردند و فرهنگ را به تسخیر درمیهاکافه، لولندیمي مختلف مردم در هم هادسته
هاي حول این بخش قدیمی و درونی چشم حومه. گذارندعامیانه خود را به نمایش می
یی که به خوبی و هاخانههاي عریض و منظم و یابانخانداز کامالً متفاوتی دارد با 

ها حاکم اي کامالً متمایز از بخش درونی شهر در حومهزندگی. اندشدهزیبایی طراحی 
.هاي درونی شهراي بدون هیاهو و آشفتگی جمعیتاست زندگی

دین عامه در تمثیل . تمثیل گیرتز بازگوي تمایز میان دین عامه از دین رسمی است
اي از دین عامه آمیزه. هاي شهرحومه، سمیگیرتز همان شهر درونی است و دین ر

در دین عامه تالش کمی براي تکوین . عقاید و کردارها بدون انسجام منطقی هستند
حقیقت در دین عامه به لحاظ عقالنی و یا . گیردمنسجم و منطقی از عقاید صورت می

.شودیمرسد بلکه با شواهد عملی مسلم فرض ینممتافیزیکی به اثبات 
اصول و تفسیرهاي تخصصی و ،خانهوحومه است،سمی در تمثیل گیرتزدین ر

هاي هاي تخصصی و طوالنی امکان تفسیر و تعبیر گزارهدر این حوزه آموزش. مجتهدانه
تأیید روحانیت هي رسمی بهاسازمان. دهندیمدینی را به فرد روحانی و عامل دینی 
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هاي اصولی دین عمل و تنها طبق آموزه،از امکان تبلیغ و ترویج برخودارند،رسیده
ي مشخص هاچارچوبمنظم و در ، زندگی سازمان یافته، برخالف دین عامه. شودیم

.ي عقیدتی عملگرایانه استهانظاماز رسوبات اي هدین عامه خود آمیز. در جریان است
بیعت از بیان و احساسات محلی ادیان رسمی همراه با کردارهاي طاي هدین عامه آمیز

دین . دین عامه تالش براي کنترل عینی زندگی از نزدیک است. گرایانه محلی است
دینی آمیخته با عقاید قومی و ، عامه در کنار ادیان رسمی حضوري همیشگی دارد

دین بودر .اما بیرون از کردارها و قلمروهاي اصولی آن،در کنار ادیان رسمیاي همنطق
در اي هداند که تا اندازیمو کردارهاي دینی عامه مردم هادین عامه را کلیتی از دیدگاه

اصطالح دین عامه ). 1974، یودکر(کنار اشکال الهیاتی و مذهبی در طول آن قرار دارد
از یک . مرتبط کردن دو بعد جدا از هم ولی بهم مرتبط استبه طور کلی مشتمل بر

–بارت دیگر ابعاد فرهنگی به ع،طرف دین عامه شامل ابعاد دینی فرهنگ قومی است

ها و احساسات یانبقومی دین و از طرف دیگر به مطالعه التقاط بین دو فرهنگ با 
اسالم عامه همه به اشکال همزیستی ، هندویسم عامه، مسیحیت عامه. متمایز اشاره دارد

.کنندیمادیان عامه در کنار ادیان رسمی اشاره 
هاي عامیانه دینـی در  ده است که صورتژاك واردنبورگ در همین رابطه سعی کر

هـاي متنـوعی از   به نظر وي ایـن اشـکال عامیانـه صـورت    . جهان اسالم را توضیح دهد
اعتبار دینـی بـراي مشـایخ    ، جشن گرفتن توالی فصول طبیعت، هاي گذاربرگزاري آیین

گـویی از دعانویسـی تـا    صوفیه و اولیاء و برخی از رفتارهاي دینـی در رابطـه بـا پـیش    
ها به نظر واردنبورگ اگر چه گاهی برخی از این کنش. گیردفالگیري و غیره را در بر می

اما در بیشتر موارد کارکرد سـاختاري  ، شوندگر میاي دین زیرزمینی جلوهدر قالب گونه
فرهنگی و اجتماعی قدرتمندي دارند و اما این امر بدین معنی نیسـت کـه اسـالم عامـه     

اسالم عامه همواره در دورن قلمرو خـاص خـود بـه سـر     «. سترقیب اسالم هنجارین ا
برد و هیچگاه بر سر موضوعات و مقوالت اساسی جامعه اسـالمی بـه شـرح مسـئله     می

اسـالم عامـه عمـدتاً مشـتمل بـر بقایـایی از دوران       ). 1389، واردنبورگ(نپرداخته است
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کـه معمـوالٌ بـه    اسـت  اي رفتارهاي دینیوآداب و رسوم محلی،باورها، ماقبل اسالمی
اسـالم در عمـل   ، اسـالم عامـه  . اندصراحت از جانب اسالم هنجارین رد و تحریم نشده

هـا  رفتارهاي دینی واقعی افراد که در پیوند بـا وضـعیت عینـی آن   ، یا دین زیسته، است
.گیردشکل می

کند که بشر قادر است یمبا این فرض آغاز «گرایی اجتماعی رهیافت برساخت
بعضی از افراد به منابع دینی ، د تا به جهان پیرامون خود معنا دهد و در این عملبیاموز

هاي مربوط به این رویکرد تقدم را به پرسش. )56: 1389، بکفورد(.»جویندیمتمسک 
دهد که در جریان بحث و مذاکره بر سر معناي پدیده اجتماعی مطرح فرایندهایی می

گانی گرایی اجتماعی درصدد است بفهمد که واژبه عبارت دیگر بر ساخت. شوندیم
نها را چگونه توجیه آکنشگران ، روندمقدس و معنوي چگونه به کار می، چون دین

هاي موضوع این مفاهیم کوشند تا فعالیتکنند و اینکه کنشگران اجتماعی چگونه میمی
یزناپذیر گره در این رابطه دین عامه یکی از وجو. )330، همان(را سازماندهی کنند

معناهاي نسبت داده شده به دین عامه محصول تعامل و . تعامل اجتماعی روزمره است
.گروهی و اجتماعی است، بحث و مناقشه اجتماعی در سطوح فردي

شناسیروش
رسالت پژوهش کیفی است؛ ، نظر به اینکه درك عمیق و جامع الگوهاي پدیدارها

مبنایی و استفاده از مدل استراوس و ه نظریه رپایتحقیق حاضر نیز با رویکرد کیفی و ب
ها و پیامدهاي دعانویسی اي و کنشعمیق شرایط علّی و زمینهه کوربین به دنبال مطالع

مبتنی بر منطق استقرایی و به دنبال ، که تعمیمی باشدبنابراین این روش بیش از آن. است
بنابراین در . این موضوع استدهی به هاي قبلی براي پوششنظریهه ایجاد و یا توسع

ها و هاي نظري؛ دادهفرضاین تحقیق برخالف فرآیند پژوهش خطی و بجاي پیش
هاي تحقیق و ورانی بین یافتهمیدان مورد مطالعه در اولویت قرار گرفته و به صورت د

ترین مفاهیم ها رفت و برگشت وجود داشته تا بهترین و دقیقها و مصاحبهپرسش
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کدگذاري ه شناختی مذکور؛ طی سه مرحلاز این رو مطابق فرآیند روش. وداستخراج ش
هاي کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی؛ نخست از دل تعداد زیاد انواع داده، باز

مداوم از دل ه مقایسه کدهاي مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیو، اولیه
ایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه س، چندین کد

م در قالب یک مقوله قرار گرفتند که از این میان اهیبعد نیز هر چند مفه در مرحل. شدند
.مرکزي شناسایی گردیده به عنوان مقول» هاي زنانهامیدواري«ه مقول

ده و از ونبـراي گـزینش افـراد مصـاحبه شـ     ،گیري هدفمنداز نمونه، در این روش
. ي براي تشخیص تعداد افراد و مسیرهاي پژوهش اسـتفاده شـده اسـت   گیري نظرنمونه

کنندگان زنان هجده سال به باالي شهر سنندج هستند که در شهر سنندج بـراي  مشارکت
نفـر مصـاحبه شـده    30بر این اسـاس بـا   . انددعانویسی به افراد دعانویس مراجعه کرده

هـاي  اي کـه مصـاحبه  تـر در نقطـه  ها در نقطه اشباع نظري و به عبارت بهمصاحبه. است
. به اتمام رسیده اسـت ، دادندهاي جدیدي در باب تجربه دعانویسی به ما نمیبیشتر داده

درك و ، دعانویسـی يهـا اي در سطوح بسترها و زمینهها طبق مدل نظریه زمینهمصاحبه
ی آثار و پیامدهاي دعانویسـی بـراي فهـم تجربـه زنـان از دعانویسـ      ومعناي دعانویسی

ـ  ، هـا زمینـه ، در این رابطه بایستی میان معناي دعانویسی.اندسازمان یافته ی و شـرایط علّ
پرسـش اصـلی در بـاب معنـاي     . تمایز گذاشتیتجربه دعانویسيگر و پیامدهامداخله

کند و این پدیده مورد نظر مربوط به این امر است که دعانویسی بر چه چیزي داللت می
د که به وقوع یا رشد نی به حوادث یا وقایعی داللت دارعلّکنش درباره چیست؟ شرایط

هـا سلسـله   شـود؟ زمینـه  اي خـاص و در اینجـا دعانویسـی منجـر مـی     کنش یـا پدیـده  
کند؟ به عبارت دیگر زمینـه توضـیح   اي داللت میاي است که به پدیدهخصوصیات ویژه
گیـرد؟ شـرایط   هاي فرد در شرایطی است که دعانویسی صـورت مـی  در باب استراتژي

گذارد؟ تري است که بر چگونگی پدیده مورد نظر اثر میگر شرایط کلی و وسیعمداخله
بینـی اسـت و هـم    هم آنچه قابل پیش، و در نهایت پیامدهاي دعانویسی براي فرد است

).100-105: 1390، استراوس(بینیپیشلپیامدهاي غیر قاب
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یو شرایط علی تجربه دعانویسهازمینه) الف
هاي زندگی روزمرهگرفتاري) 1

بـراي بسـیاري از   ، زندگی روزمره به رغم یکنواختی و مالل و تکراري ظاهري آن
گـر دعانویسـی   شـرایط مداخلـه  . افراد سرشار از مسائل و مشکالت ذهنی و عینی است

کـاالیی  . زمینه ساختاري وسیعی به نام تجاري شدن و کاالیی شدن زندگی روزمره است
هاي شخصی از مواجهه با مسائل و به ویژه حضـور  روزمره و به تبع تجربهشدن زندگی

متغیرهـاي کالنـی هسـتند کـه     ،هـاي اقتصـادي  زنان در حوزه عمومی همراه بـا بحـران  
ـ هااما زمینه. ندستهگر توضیح دعانویسی در قالب مفهوم دین عامه توجیه ی و شرایط علّ

هـاي خـرد   کـالن و سـاختاري در حـوزه   دعانویسی بیشتر مربوط به پیامـدهاي شـرایط   
.زندگی روزمره است

، دهدنخستین شرایطی که گرایش و میل به دعانویسی را در میان زنان گسترش می
ها در دعانویسی در جستجوي راهی معنـوي بـراي رهـایی از    آن، تفوق امور مادي است

از روابـط  هـاي زنـدگی عینـی    گستره ایـن گرفتـاري  . هاي زندگی عینی هستندگرفتاري
بارها و بارها براساس سنتی خانوادگی و . گیردخانوادگی تا مسائل اقتصادي را در بر می

شـود و در همـه ایـن مـوارد دنبـال      یا توصیه دوستان مراجعه به دعانویسان تکـرار مـی  
هـاي  آنجـا کـه راه  . رسـد تأثیرگذاري بر واقعیتی هستند که به نظر غیر قابل رسـوخ مـی  

هـاي معنـوي در   جسـتجوي راه ، شـود ا مسائل به شکست منجر میملموس رویارویی ب
.شودزندگی روزمره آغاز می

هـا  به توصیه مـادرم کـه همیشـه پـیش دعـانویس     ، براي حل مشکلم اومدم
براي بار اول که اومدم مشکلم خیلـی  ، براي حل اختالفاتم با شوهرم، رفتمی

).ساله27، فاطمه(زود حل شد
:گویدل میساله و متأه33مهتاب 
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اومدم براي شوهرم دعا کنم کـه  ، از طریق خواهرم با این دعانویس آشنا شدم«
. چند بـار دیگـر هـم اومـدم    . فرجی باز شود و شغلی درست و حسابی پیدا کند

ها هـم نتوانسـتند کمـک    حتی پزشک، پسر کوچکم بسیار عصبی و ناسازگار بود
.»حالش خوب شد، اما براش که دعا نوشتم. کنند

مصائب عشق) 2
غمزده بسیاري از زنان و همسران مسائل و مشکالت عاطفی خـود را  اي هدر جامع

بـه نظـر   . آمد و نیامده اسـت کنند که باید میاي تفسیر میبه دلیل فقدان آن عشق آرمانی
راه حلی که با توجه به کیفیت . رسد که عشق بیش از آنکه مسئله باشد راه حل استمی

عشق در نبود و بود خود بخـش  . شانس بیاوریم و انتخاب شویم، بیفتدآن بایستی اتفاق 
کننـد گـاهی بـراي سـر     بـه آن فکـر مـی   ، عظیمی از زندگی زنان را در بر گرفتـه اسـت  

.رسیدنش و گاهی براي تداومش و در بیشتر اوقات براي کنار آمدن با شکست در عشق
:گویدساله می21آرزو دانشجوي کارشناسی و 

این بود که شکسـت عشـقی   ، ري که باعث شد برم پیش دعانویساولین با«
به خاطر اینکه چیزي باعث شود که خالص شوم از وضعیت بدي که . خوردم
کـنم و از قـرآن هـم    قانون جذب را هم امتحـان کـردم و امتحـان مـی    . داشتم

»...خواستم خدا کمک کند و به زندگی برگردممی... اماستخاره گرفته
:دگویپروانه می

االن اومـدم  ، یعنی اون رابطه را کات کرد، مدتیه از دوست پسرم جدا شدم«
.»پیش دعانویس که دوباره به دستش بیارم

:گوید کهساله و متأهل می40سارا زنی 
خواهد که طالقم دانم شاید مینمی، مدتی است که با شوهرم اختالف دارم«

وقتی همـه درهـا   . ست بیارمام که یک جوري دلش را دوباره به داومده، بدهد
».کنمبه دعانویس مراجعه می، شهبه روم بسته می
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جنسیتی بودن تجربه دعانویسی) 3
. ترین زمینه دعانویسی این است که مراجعه بـه دعـانویس امـري زنانـه اسـت     مهم
وابسـتگی و  ، فراغت، هار این است که به دالیل بسیار زیادي از جمله ناتوانیسبحث بر
زنان هستند که در میان خانه و دعانویس در رفـت  . اي زنانه استعانویسی پدیدهغیره د

ها اطمینان و فراغت بیشتري بـراي صـرف وقـت و هزینـه دارنـد و از      آن. و آمد هستند
. کردن بـا دعـانویس  طرف دیگر حساسیت بیشتري نسبت به دیالوگ و مذاکره و درد دل

طیفی شامل از سالی یکبار تـا  ، ها فهمیداجعه آنتوان از تعداد دفعات مراین قضیه را می
کلـی  ، ها گسـترده ها هم همچون علت مراجعه آندر همان حال موضوعات آن«هزار بار 

بخـت سـیاه و   ، اختالفـات خـانوادگی  ، تحصیالت، ازدواج، آرامش، امید«: و زیبا هستند
».و در این راه هزینه مهم نیست؟،غیره

کنترل کردن آینده) 4
هاي زندگی روزمره و همـه آن  انگار که به دنبال این گرفتاري، ضاي اجتماعیدر ف

ـ آینده بیش از . اندهچیزهایی که گذشته ما را تسخیر کرد یش دور از دسـترس بـه نظـر    پ
خالصـی از همـه   ،تأیید عینی اطمینان از آینده، معیار و مالکی براي خوشبختی. رسدمی

از ایـن نظـر   . شـود هاي دعانویسی را شامل میزمینهبخش عظیمی از ، ها و تردیدهاابهام
بسـیاري از زنـان کـامالً    . دعا و دعانویسی انتخاب مسیري براي تأیید عینی ایمان ماست

.در جستجوي خوشبختی در آینده ملموس خود هستند، در پیوند با غم عشق
:گویدزهرا دانشجوي کارشناسی ارشد و بیکار می

دلـم  ، ام خبـر داشـته باشـم   دارم از آینـده دوسـت ، من آدم عجولی هسـتم «
»...چه اتفاقاتی در انتظارم است، ام را بدانمخواهد نتیجه زندگیمی

:کندیلدا در همین رابطه دغدغه خود را در باب آینده اینگونه بیان می
چیزي با خودم داشته باشم که به من قوت ، ام امیدوار شوم به زندگیاومده«

هـا بـه   بعضـی وقـت  ، قـوت قلـب و امیـدواري   ، اسـت دعا همین، قلب بدهد
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ام بهتر از این باشـد  خواهم آیندهگردم و میدنبال آرامش می، رسمبست میبن
».که هست

گر تجربه دعانویسیشرایط مداخله) ب
ازدواج و زندگی مشترك، خانواده

ائل حول خانواده و مسـ ، بردبه لحاظ علمی تمام آنچه که دعانویسی را به پیش می
اما قبل از آن اتفاق مهم دیگري فرایند مراجعه به دعـانویس و  . گیرندمیخانوادگی شکل

چیزي که جامعـه شناسـان آنـرا    ، پرداخت پول و انتظار گشودگی را ممکن ساخته است
فـردي شـدن   ،فراینـد مـوازي بـا ایـن امـر     . اندکاالیی شدن فزاینده جامعه جدید نامیده

همراه شدن این دو فرایند بـا هـم تغییـرات    . ي عامه استهاي احساسی در دیندارسبک
اي جنسـیتی شـدن   بسیار مهمی را ایجاد کرده است که کامالً در ارتباط بـا مقولـه زمینـه   

از ایـن نظـر آنچـه    . دعانویسی یعنی عشق و عاطفه استهدعانویسی و معانی کامالً زنان
زنان بـا احساسـات اسـت در    مشکالت ، دهددعانویسی را به مثابه کنشی زنانه شکل می

.رابطه با زنان مجرد و مسائل مربوط به زندگی مشترك براي زنان متأهل
:کندخالصه میرا ساله و متأهل به زیبایی این امر 38زینب زن 

، خونه خریـدن ، مثالً رفتار شوهر، زنان متأهل دغدغه زندگی مشترك دارند«
دعـا بنویسـه کـه خـوب شـه      ... ام مریضـه و  اینکه چـرا بچـه  ، ماشین خریدن

اما دختران مجرد بیشتر به خاطر ازدواج میان یا شکست عشـقی  ... شوهرت و 
دعا بنـویس کـه راضـی    ، مثالً پدر و مادرمون مخالفن که ازدواج کنیم. خوردن

».بشن
:گویدساله می27کژال مجرد و 

،شـاغل و بیکـار  ، جـوان و میانسـال  ، سواد و باسـواد بی، از هر قشري میان«
زنان به این خاطر . ا خیریکنیم که دعاش جواب داده معموالً با هم صحبت می



1394، تابستان 4شمارهسال اول، ،اجتماعیيکارددپژوهشنامه مفصلنامه24

، تونن سرنوشت خودشون رو رقم بزننـد نمی، انچون در زندگی وابسته،میان
».اندختران واقعاً افسرده... ناتوان هستند و 

ماهیت و معناي تجربه دعانویسی) پ
هـاي  گرفتـاري ، هاي عینیگرفتاريهاي فوق در باب تجربه دعانویسی شاملزمینه

آن مقوالتی هستند که زنان را به سمت مراجعـه  ، ابهام آینده و نتیجه عینی گرفتن، ذهنی
ها از این کار چیسـت؟ اگـر مقـوالت    اما درك و معناي آن، دهندبه دعانویسی سوق می

چـه  حال مسئله بر سر این است کـه ،فوق پاسخی به چرایی مراجعه به دعانویس بودند
هـا از دعانویسـی چیسـت؟ بـه     دهند؟ ماهیت تجربه آنبه کار خود نسبت میرا معنایی 

عبارت دیگر تصویر ذهنی دعانویسی چیست؟ این تصویر ذهنی در شرایط فـوق شـکل   
توان از تصویرهاي ذیل هاي فوق میبر این اساس در رابطه با هر کدام از زمینه. گیردمی

:صحبت کرد

خدا و جهان، خودپلی در میانه ) 1
مراجعه به دعانویس همراه با تخصص قائل شـدن بـراي دعـانویس بـا تصـویري      

دعا همان پلی است که زندگی از هم گسیخته را تـرمیم  . دیگر از مفهوم دعا همراه است
دعا بـه مثابـه پـل در    . گرداندپلی که حکمت را به اتفاقات زندگی رومزه باز می، کندمی

دعـا امکـان تغییـر    . گیـرد سانی شکل مینهنی زنان و فرد از هستی اموازي با انتظارات ذ
داللـت مرکـزي   . هدتواند نوید داي بهتر را میدهد اما امکان ساخت آیندهگذشته را نمی

کنـد  آنجـا کـه فـرد فکـر مـی     ، ن زنجیره هسـتی اسـت  ودعا دستیابی به جایگاهی در در
دعا به مثابه پلی میان ایـن  .استموجودي رها شده در میان تصادفات و اتفاقات زندگی

هم در میان اتفاقـات و در جسـتجوي دالیلـی متعـالی بـراي ایـن       ، کنداتفاقات عمل می
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اي است که به وي در مواجهه با زنـدگی  فرد با مراجعه به دعانویس حامل ایده. اتفاقات
.دهدقوت قلب می

اثبات عینی ایمان) 2
بـه  به پیگیري ایمان خود بـه دعـا و مراجعـه   مقوله دیگري که بسیاري از افراد را 

ها در مراجعـه  آن. گرفتن نتیجه عینی از دعانویسی است، دعانویسی متمایل ساخته است
ها حل شده است و آرامشی را که مسائل آن. انداثبات عینی نتایج آنرا دیده، به دعانویس

دور از دسترس محسوب آینده و کنترل آن امري. اندبه دست آورده، انتظارش را داشتند
در ایـن فضـا   ، شود و واقعیت سفت و سخت زندگی روزمره امر غیرقابـل شکسـت  می

.است که دعا به مثابه راهی متعالی براي حل مسائل به اثبات عینی رسیده است
:اي عمیق از دعا و دعانویسی داردرکسانا کارشناسی ارشد تجربه

. ام مسـتجاب شـده اسـت   کردهام دعا کهمن در بسیاري از لحظات زندگی«
امـا دعـا شـرایطی خـاص دارد و     ، رسـید به نظـر مـی  لحتی چیزهاي که محا

.»و باید اعتماد هم داشته باشیستتر از همه چیز ایمان به دعاجدي

دعانویسی به مثابه استراتژي عاطفی) ت
ـ تفوق و گسترش دعانویسی در سـطح شـهرها و بـویژه در میـان      ان متکـی بـر   زن

ان و روانکاوان آنـرا اسـتراتژي   سشناویر دیگري است که برخی از جامعهري تصگیشکل
کـه از سـوي افـرادي کـه     است چیزي ،دعانویسی در قالب کاالیی آن. اندعاطفی نامیده

بـه جـاي مجراهـاي سـنتی و     وشـود تخصص دینی ندارند به افراد متقاضی فروخته می
آنچه در این شـکل از  . فردي استهاي جدید جستجوي خرسنديحاکی از شیوه،دینی

، نقطه آغاز احساسات شخصـی اسـت  . احساسات شخصی است، خرسندي حضور دارد
بـر ایـن   . گـردد گیرد و در نهایت به خود شـخص بـازمی  حول روابط شخصی شکل می

توان از هم تفکیـک  و پیامدها را به سختی میهااستراتژي، اساس در رابطه با دعانویسی
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اي براي مقابله با وضـعیت عینـی جامعـه    خود استراتژي،عاماي هبه گوندعانویسی . کرد
اي بـراي زنـدگی در اختیـار زنـان     اسـت و در همـان حـال امکانـات ذهنـی امیدوارانـه      

.پیامدهاي دعانویسی را بایستی در رابطه با امیدواري تحلیل کرد. گذاردمی
:گویددلنیا دختري مجرد است و می

بدونم کـی  ، به خاطر ازدواج، گی شخصی خودم استبیشتر مربوط به زند«
».شودام چطوري میکنم و آیندهازدواج می

:گذاردهاجر هم کارشناسی روانشناسی دارد و همچون دلنیا بر سردرگمی خود انگشت می
دونسـتم چکـار   واقعاً نمـی ، سردرگم بودم، کالً به خاطر مشکلی که داشتم«
»...شود میدوس دارم ببینیم عاقبتم چه، کنم

:گویدکوثر می
مندیم از ام که خیلی بهم عالقهیه پسره تو زندگی، براي حل مشکالتم میام«

چون میگن کـه  ، ولی خانواده پسر راضی نمیشن، من درخواست ازدواج کرده
اومدم که برام دعا بنویسه که خانواده ،ساله دارم4من طالق گرفتم و یه دختر 

»پسره راضی بشن
:گویدراستا است که فرانک میدر همین

قـبالً  . ولی االن یـه مشـکل دیگـه دارم   ، قبالً به خاطر موضوع عشق اومدم«
االن . خواسـت ولـی مـن ردش کـردم    ام من رو براي برادرش مـی شوهر خاله
مـن اومـدم   . ام دنبال دعاست که بخت من رو ببنده تا ازدواج نکنمشوهر خاله

».هببینم یه دعایی هست که باطلش کن

پیامدهاي دعانویسی) ج
بخشیآرامش) 1

اگـر چـه بـه    . مؤثرترین پیامد دعانویسی را بایستی در حوزه ذهنی جسـتجو کـرد  
همه امکانات از دست رفتـه  ،کنند اما در این مراجعهدالیل عینی به دعانویس مراجعه می

هاي خـود  ربهکنند که تجپیدا میدوستانی، آورندآور زندگی روزمره را به دست میمالل
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تـر  هـا سـبک  آن. توانند با وي درد دل کننـد گذارند و فردي که میها در میان میرا با آن
داننـد کـه   شوند اما این امر به معناي حل عملی مشکالتشان نیست و خـود هـم مـی   می

.بیشتر در پی امیدواري و صیانت نفس هستند و نه چیزي دیگر
گویدساله و مجرد می27فاطمه 
اومـدم  ، کنجکاو بودم، چون هدف من حل مشکلم نبوده، تأثیر نداشتههیچ «

»فقط همین، امیدوار شوم
:سارا به همین ترتیب اذعان دارد که

هـر  ، روم شـده آاعصـابم  ، ولی به زندگی امیدوار شدم، هیچ تأثیري نداشته«
ولـی ایـن   ، ام را تغییـر دهـم  تصـمیم گـرفتم زنـدگی   ، آمچند وقت یکبار مـی 

»مش هم خودش ارزشمندهاحساس آرا

اعتیاد به دعانویسی) 2
اگر بارها و بارهـا  ، بخشی استدر همان حال که یکی از پیامدهاي دعانویسی آرام

مراجعه مداوم به دعانویس فرد را به . سلب آرامش استتا درست برعکس ، تکرار شود
مـان و هزینـه   ز، دعانویسی در رابطه با هر موضوعی. کندشنیدن احواالت خود معتاد می

و پـس از  هاي که وجود دارد به دعانویس مراجعه کـرد خود را دارد و زنان در هر رابطه
امـا  . نشینندآن براي مستجاب شدن آن و تحقق آن در زندگی شخصی خود به انتظار می

اي مکـرر بـه   هـ مراجعهآن، اضطراب و افسردگی و به تبع ،همین انتظارهاي کوتاه مدت
.کندب میدعانویس را ایجا

:گویدپروین متأهل می
گفتـه تـا چهـل روز    . گـن ها همین رو مـی خیلی. ترتر شدم و روانیعصبی«

»...شه ولی تأثیري نداشته بختت باز می
:گویدساله می29کوهستان متأهل و 
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ن که دعـاي دعـانویس تـأثیر    گها میدونم بعضینمی، هیچی راهگشا نبوده«
اومدم و چندین بار اومدم دعـا  ، دار شومود و بچهاومدم که بختم باز ش. ندارد

».شهخدا اگر نخواد هیچی نمی، دانمرو شکمم بخواند ولی نمی

تخیل زنان و امیدهاي کوچک: گیرينتیجه
مسائل عینی و شخصی زندگی روزمره در با عاطفی و تجربی است و خود را ،دین عامه

رت آن در معنا بخشیدن به مسـائل زنـدگی روزمـره در قالـب عقایـد      قد. هم بافته است

هازمینه
هاي زنانه بادرگیري

روزمره و اهمیت 
جنسیت

شرایط علّی
هاي روزمرهگرفتاري

مصائب عشق
کنترل آینده

گرشرایط مداخله
مسائل خانواده و امر ازدواج
مشکالت زندگی مشترك

ها و رشد کاالیی شدن
فردگرایی عاطفی

تجربه دعانویسی
هااستراتژي

اي دعا به عنوان استراتژي
در مقابل جهان عینی

پیامدها
آرامش بخشی ذهنی

تسکین عینی و
اعتیاد به دعانویسی
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. هاي دینی براي مسائل عقالنی و غیـر عقالنـی زنـدگی اسـت    حلدینی و جستجوي راه
. فرهنگی و اقتصادي یـک جامعـه معـین اسـت    ، مسائلی که برآمده از وضعیت اجتماعی

ـ   این. خانه و ماشین، شوهر و فرزند، عشق و ازدواج وعی زنـدگی معمـولی   هـا مسـائل ن
از طرف دیگر دستیابی به هر کدام از ایـن مـوارد در   . خانوادگی در جامعه امروز ماست

تصـادف و اتفـاق   ، هاي عینی خاص جامعه براي طبقات پایین جامعه به بخـت وضعیت
افراد از شکلی فرهنگی و دینـی  ، آنچه را که جامعه ناتوان از ارائه آن است، نیازمند است

هایی دینی اي مجرد و آموزهدر این راستا دین عامه حوزه. کنندعامه طلب میبه نام دین
اگر چه به طور مـداوم در ایـن رابطـه بـه دیـن هنجـارین       ، در باب غایت زندگی نیست

اي اجتمـاعی و درونـی تـوأم بـا     اما در روایت عامیانه آن به طلب زنـدگی ، وابسته است
.خوشبختی و آرامش پیوند خورده است

به دین عامیانه شکلی از دینداري از پـایین اسـت کـه ناشـی از تغییـر شـرایط       تجر
محرومیــت و ، فرهنگــی و اقتصــادي انضــمامی بــه عنــوان وضــعیت کمبــود، اجتمــاعی

هاي شخصـی  اي مضاعف بر روي زندگیچیزي که براي زنان به گونه، محدودیت است
هاي دینـی دیگـر   مایر از تجربهبر این اساس تجربه دین عامیانه مت. کندها سنگینی میآن

میـانجی عمـده تجربـه دیـن     ، این تجربه به شکلی بسیار خاص با واسـطه اسـت  . است
مطمئنـاً  . پویایی و مسائل بزگ و کوچـک آن ، زندگی روزمره است با همه تنوع، عامیانه

هـاي  این میانجی عنصري یکنواخت نیست بلکه خودش به واسطه بسیاري از وضـعیت 
اقتصادي و اجتماعی شکل گرفته و ، )مثالً مردساالري(فرهنگی، )جنسیتمثالً(ايزمینه

بنابراین زندگی روزمره و ماهیت آن در جامعه امروزي شرط عینـی  . مشروط شده است
.پذیري تجربه دعانویسی استامکان

گرایی اجتمـاعی و  شناسی برساختبراي ورود به این دنیا و در چارچوب معرفت
هاي دین عامیانه چیستی و چگونگی ظهور تجربه یکی از صورت، ايشناسی زمینهروش

در میان زنان بدین دلیل که تجربه دعانویسـی بـه دالیـل    . را در میان زنان بررسی کردیم
بسط ، اي تحققجنسیت شرط زمینه،بدل شده استهساختارهاي اجتماعی به امري زنان
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سـتراتژي زنانـه در خـالء شـکل     دعانویسـی بـه مثابـه یـک ا    . و تداوم دعانویسی است
اي را بایسـتی در وضـعیت فرهنگـی و اجتمـاعی و     انتخاب چنـین اسـتراتژي  . گیردنمی

اي بودن جایگاه فرودست زنان به لحاظ اجتماعی و حاشیه. اقتصادي حاکم جستجو کرد
هـا را بـه سـمت    و وابسته بودن زنان به لحاظ اقتصـادي یکـی از دالیلـی اسـت کـه آن     

سـوق  ) از دعانویسی گرفتـه تـا فـالگیري و رمـالی و غیـره     (ي دینی عامیانههااستراتژي
اي پارادوکسیکال در پیوند بین جنسیت و انتخاب دین عامیانه بـه رغـم   به گونه. دهدمی

هـا در مواجهـه بـا مسـائل زنـدگی      هاي اقتصادي زنان و فرودستی آنوضعیت وابستگی
گـرا  فردیتـی معنویـت  . ا مشـاهده کـرد  توان ظهور شکل خاصی از فردیت رمی، روزمره

ایـن شـکل از   . بدون هر گونه التزام و پیوستگی و نظارت و مراقبت نهادهاي هنجـارین 
هــاي احساســی و ذهنــی ورزي در میــان زنــان را بایســتی در ســبکفـردي شــدن دیــن 

.ها مشاهده کردورزي آندین
ی احساسـی و  سـبک و خبر از ازدواج ،دعانویسی در چارچوب این زمینه جنسیتی

ایـن  . دهـد ظهور این سبک احساسی چند امر را توضیح مـی . دهدمیرا ذهنی از فردیت 
بارها و بارها به مراکز دعانویسی مراجعـه  ، که بسیاري از زنان بدون اعتقاد به تحقق دعا

دهد که در بسیاري از موارد دعانویسی این سبک احساس کلی مشرب نشان می. کنندمی
.جربه خالص نیستبراي زنان یک ت

اتخـاذ اسـتراتژي زنانـه دعانویسـی را     ، ايگر به تعبیر نظریـه زمینـه  شرایط مداخله
هـاي احساسـی و   سازي تجربه دینـی و سـبک  چیزي که موازي با فردي، کندتسهیل می

اي بـر تجربـه   کاالیی شدن حیات روزمره و تأثیر فرهنگ مصرفی توده، ها استذهنی آن
در شـهر سـنندج چنـدین    . گر تجربه دعانویسی اسـت ه تسهیلدعانویسی چیزي است ک
اي شدن ها مبادلههاي مختلف این شهر وجود دارد که پیامد آنمرکز دعانویسی در محله

هسته مرکـزي  . اما این امر به معناي تهی بودن این تجربه نیست. تجربه دعانویسی است
امیـد مفهـومی چنـد    . دانست» يجستجوي امیدوار«توان تجربه زنانه از دعانویسی را می
الهـامی از  «چیـزي کـه دیـویس آنـرا     ، ارادي و هیجانی، بعدي است شامل عوامل فکري
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در این میان امید دینی عامه از امید دینـی  ). 352: 1387، دیویس(نامدمی» واقعیت عینی
خلوص نیت و ، دیویس معتقد است که امید دینی داراي اعتبار صداقت. تام متمایز است

امـا  . مشروعیت هنجاري و حقیقی بودن احکـامش اسـت  ، )کارکرد ابزاري امید(صالتا
، مشروعیت هنجاري و حقیقی بـودن احکـامش نیسـت   ، ایمآنچه در اینجا مشاهده کرده

. تواند وجود داشـته باشـد  اگر چه بدون ادعاهاي هنجارین نمی، بلکه امیدي جزئی است
هاي ایـن امیـدواري   شرطنان در حکم پیشو ذهنی از فردیت زیدر اینجا سبک احساس

همان داسـتان  ، افتدداستان امیدواري زنان که به واسطه تجربه دعانویسی اتفاق می. است
، انـد نري دوروش آن را روایت کـرده هااست که از میرچا الیاده تا» معجزه طناب«تمثیلی 

ه در زیـر سـنگ   هـایی کـ  داسـتان آدم . چیزي که ما آن را بـا اسـتعاره پـل بیـان کـردیم     
اند و انگار که در جسـتجوي پیـام یـا    له شده) زندگی اجتماعی و اقتصادي(هاضرورت

در اینجا دعانویسی کارکرد همـان  ). 1386، شریعتی(ها را باال بکشدخبري هستند که آن
»رویـاي بیـداري انسـان   «نري دو روش بـه زیبـایی امیـد را    هاتعبیر، طناب یا پل را دارد

خانـه دعـانویس در میـان زنـان رد و بـدل      چیزي که در حیاط، نامدمی) 60ص ، همان(
شـود و بـه   براي آن پـول پرداخـت مـی   ، شودبا دعانویس بر سر آن گفتگو می، شودمی

بنـابراین آنچـه در فراینـد مراجعـه بـه دعـانویس       . کنندپردازي میانتظار تحقق آن خیال
نـدي کـه معتقـد بـه گشـودگی جهـان       فرای، همان تجربه امیدواري است، شودتجربه می

اي روانـی و اجتمـاعی   تجربه دعانویسی اسـتراتژي . بهتر شوددتوانجهانی که می، است
آنچه در این کردار دینی . آورداست که گشایشی براي خروج از وضع موجود فراهم می

و آنچه در این کـردار ، پیمان بنیادي با خدا و امر قدسی است، شودفرض گرفته میپیش
امـا ایـن پـروژه    . پروژه تخیلی زندگی شخصی جـایگزین اسـت  ، شوددینی جستجو می

، به بهاي کـاالیی شـدن تجربـه دینـی    ، تخیلی زندگی به بهاي سنگینی ممکن شده است
تر کاالیی شـدن حیـات اجتمـاعی اسـت و در     چیزي که خود برآمده از فرایندهاي کالن

ها همان شرایطی هسـتند  این. بخشدوم میهمان حال کاالیی شدن تجربه دینی را نیز تدا
مشـخص  ، در جریان این بازسـازي معنـایی  . نامدمیگرن را شرایط مداخلهآکه استراس 
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. ابزاري و کانال ارتباطی است، عاطفی و تجربی، اي جنسیتیشد که دعانویسی استراتژي
ـ    گري که در بازسازي و شـکل هاي مداخلهبه تبع پارادوکس ه نقـش  دهـی بـه ایـن تجرب

ظهور اشکال سبکی احساسـی  ، ها یکدست و ارگانیک نخواهند بوداین استراتژي، دارند
هـا  ایـن اسـتراتژي  ءو ذهنی از فردیت و احساسات کلی مشربانه نیز در همان حال جـز 

طیفـی  ، بر همین اساس پیامدهاي تجربه دعانویسی براي زنان نیز یکسان نیسـت . هستند
چیزي شبیه گفتگو بـا درمـانگر   ، عتیاد مراجعه به دعانویسبخشی و تسکین تا ااز آرامش

.یا مشاور زندگی خصوصی
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