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Abstract 
Although Traditional religious association in traditional Iranian society had 

specific and well-established religious and social functions, with the 

extensive changes in Iranian society and its increasing modernization, the 

relationship of these Traditional religious association with the characteristics 

of the new society has been "Problematic". This means that although on the 

one hand, all Traditional religious association, as "Intermediary Institutions" 

that provide an opportunity for people to interact and collaborate, play an 

effective role in strengthening the characteristics of civil society, but on the 

other hand, not all of them act in the same way. In this study, the three "Ideal 

Types" of the Traditional religious association, reflexivity, Identity-oriented 

and Movement-oriented, were separated and their relationship with some 

components of civil society was examined. The type of reflexivity moves 

towards strengthening civil society by striving for "Civic Education" of 

members of society and spreading civic messages. By focusing on 

strengthening the "Shiite Identity", the Identity-oriented type moves more 

towards the creation of "Traditionalist Societies", and Movement-oriented 

type, focusing on strengthening the "Jihadi organization", pursues the ideal 

of "Wilaii society". 
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)مطالعه  یجامعه مدن تیدر تقو یمذهب یها ئتینقش ه یبررس

 (زدیشهر  یمذهب یها ئتیفعاالن ه دگاهید ی: بررسیمورد

 
 

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس یشناس جامعه یدکتر یدانشجو   یمشعلچ یمرتض

  

 رانیا زد،ی زد،یدانشگاه  یشناس جامعه اریاستاد   یابوالفضل مرشد
 

 چکیده
ای  شده جامعه سنتي ایران دارای کارکردهای دیني و اجتماعي مشخص و تثبیت های مذهبي در هرچند هیئت

های  ها با ویژگي بودند، اما با تحوالت گسترده در جامعه ایران و مدرن شدن روزافزون آن، نسبت این هیئت

هادهای ن»عنوان  های مذهبي به شده است. بدان معنا که هرچند از یکسو، همه هیئت« دار مسئله»جامعه جدید 

های  کنند، نقش مؤثری در تقویت ویژگي که فرصت تعامل و تشریک مساعي مردم را فراهم مي« واسطي

های  های متناسب با جامعه مدني، همة هیئت جامعه مدني دارند، اما از سوی دیگر، به جهت ترویج ویژگي

بي یعني گونة هیئت مذه« گونه آرماني»کنند. در این تحقیق سه  مذهبي به یک شیوه عمل نمي

های جامعه  ها با برخي مؤلفه اندیش از هم تفکیک و نسبت آن اندیش، گونة بازاندیش و گونة مکتب هویت

های مدني، در  افراد جامعه و انتشار پیام« تربیت مدني»مدني بررسي شد. گونه بازاندیش با اهتمام ورزیدن به 

هویت »دیش با محوریت بخشیدن به تقویت ان کند. گونه هویت راستای تقویت جامعه مدني حرکت مي

اندیش با محوریت دادن  کند و گونه مکتب حرکت مي« گرا ای سنت جامعه»سوی آفرینش  ، بیشتر به«شیعي

 است.« جامعه والیي»، در پي آرمان «تشکیالت جهادی»به تقویت 

   یزرتشت تیزنان، اقل ،یبرابر ،یجامعه مدن زد،ی ،یمذهب یها ئتیه :ها واژهکلید
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 طرح مسأله

تنیدگي اجتماعي و فرهنگي  ها در دنیای امروز و درهم با رشد آگاهي روزافزون انسان

رسد همه جوامع ناگزیر باید به  ای که جوامع امروزین با آن روبرو هستند، به نظر مي فزاینده

ها باید عرصه  ها تن دهند و حکومت میل عمومي روزافزون به آزادی و برابری انسان

های مختلف  آفریني و خالقیت و تعامل افراد و گروه بری را برای نقشعمومي گسترده و برا

شان، فراهم کنند. این ویژگي جوامع جدید در بیش  های انتسابي اجتماعي، فارغ از ویژگي

خورده است. با مفروض گرفتن این  گره« جامعه مدني»صد سال اخیر عمدتاً با نام  از یک

دار  ها ریشه دیني، یعني جوامعي که دین در آن موضوع، یکي از مسائل اساسي در جوامع

خورده است، تبیین نسبت میان دین با  های فرهنگي و اجتماعي آن جامعه گره است و با بنیان

 Soroush, 1999: ،Ghaninezhad etجامعه مدني است )برای نمونه نگاه کنید به: 

al,1999 ؛Kamrava,2001 .)غاز مطالبه عمومي برای توان آ در ایران، عصر مشروطه را مي

و از آن زمان  (Alizadeh, 2013تحقق جامعه مدني دانست )برای نمونه نگاه کنید به:

های این جامعه و نسبت آن  های نظری و عملي مستمری برای تبیین ویژگي تاکنون کوشش

 7531ای دیني، صورت گرفته است. با تحقق انقالب در سال  عنوان جامعه با جامعه ایران، به

شمسي در ایران، این  17در دهه « اصالحات»ویژه با روی کار آمدن جنبش موسوم به  و به

های عملي برای  صورت گسترده وارد عرصه عمومي کشور شد و در کنار تالش مفهوم به

های نظری برای تبیین و نقد این نوع جامعه شدت گرفت طوری که از آن  تحقق آن، تالش

ان  ازم ثار متعددی در این زمینه هستیم )برای مثال نگاه کنید به: سزمان به بعد شاهد انتشار آ

های  ؛ پژوهش7111؛ فصلنامه مطالعات راهبردی 7111 ي الم الب اس ق ي ان گ ن ره دارک ف م

(. در این میان، هرچند محققاني بودند که تصویری تقابلي از جامعه 7111اجتماعي اسالمي 

کردند، اما اغلب روشنفکران و محققان ایراني تالش  ارائه مي ویژه دین اسالم مدني با دین به

از جامعه مدني، از همزیستي جامعه مدني با اسالم، « شده بومي»داشتند ضمن ارائه روایتي 

بر اساس این (. Kamrava, 2001از اسالم، سخن بگویند )« مناسب»حداقل با خوانشي 

در هر جامعه است که در جوامع با زا  گیری جامعه مدني فرایندی درون روایت، شکل
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یابد. با اتکا بر این روایت  های دیني قوی، از مجرای تحول دروني در دین تکوین مي سنت

توجهي برای  های قابل از رابطه جامعه مدني و دین، از زمان مشروطه تاکنون در ایران تالش

جتماعي اسالم و تشیع جامعة مدني در سنت سیاسي و ا« 7مفاهیم آبستنِ»شناسایي و پاالیش 

)آزادی( را « حریت»و « مساوات»( تحقق 2015صورت گرفته است. ازجمله، عالمه ناییني )

کند و بر احیای این اصول  ویژه حضرت رسول )ص( ارزیابي مي از اهداف انبیای الهي و به

 های تاریخي جامعه ( نیز در جستجوی ریشه2006کند. فیرحي ) در جوامع اسالمي تأکید مي

همه امضاکنندگان « شهر پیامبر )ص(-دولت»دهد که در  مدني در صدر اسالم، نشان مي

های  نظر از ویژگي پیمان اعم از مسلمانان و یهود و حتي مشرکانِ مشمول پیمان، قطع

شدند و از حقوق و تکالیف شهروندی برخوردار  تلقي مي« امت»اعتقادی، زیرمجموعه 

ویژه  البالغه به های حضرت علي)ع( در نهج کا به خطبه( نیز با ات2006بودند. توسلي )

کیشان و  عهدنامة مالک اشتر، توصیه ایشان به رعایت حقوق شهروندان )اعم از هم

نوعان(، حقوق متقابل دولت و مردم و ... را از عناصر بنیادین جامعه مدني اسالمي  هم

النبي، سه اصل  مدني و مدینه( نیز با مقایسه جامعه 5773کاشاني ) کند. حیدری معرفي مي

های اجتماعي( و  رویي در معاشرت خویي و خوش )نرم« رفق و مدارا»)آزادی(، « حریت»

)عدم تساهل و تسامح در اصول و مباني و حدود الهي( را از اصول « عدم مداهنه و سازش»

 ,HaeriYazdi, 2005 Feirahiکند )همچنین نگاه کنید به:  النبي معرفي مي مهم مدینه

1999.) 

های نظری و مفهومي پراهمیت  برای تبیین رابطه دین و جامعه مدني هرچند تالش

ها مطالعاتي تجربي الزم است تا چگونگي همزیستي دین و جامعه مدني  است، همراه با آن

های جامعه دیني و جامعه مدني در ایران در عمل واکاوی شود. مطالعة  و جمع ویژگي

های مذهبي در  گیرد و با توجه به اهمیت هیئت تجربي قرار ميحاضر در دسته مطالعات 

ای تجربي،  کوشیم با اتکا بر مطالعه جامعة ایران و کارکردهای متعدد اجتماعي آن، مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pragnante Begriffe 
این مفهوم از کارل اشمیت، فیلسوف سیاسي، است و ناظر به مفاهیمي است که از الهیات به نظریة سیاست انتقال 

 (13: 5773)اشمیت « شدة الهیاتند نظریة سیاست مدرن، مفاهیم عرفيتمامي مفاهیمِ آبستنِ »اند. به تعبیر وی،  یافته
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ها را در تقویت جامعه مدني در جامعه بررسي نماییم. هرچند عمدة فعالیت  نقش این هیئت

ها در ایام دیگری از  ست اما بسیاری از آنهای مذهبي در ایران در دهة اول محرم ا هیئت

سال )ازجمله ماه رمضان، ایام شهادت و میالد برخي از امامان شیعه( در مسجد و حسینیة 

صورت هفتگي مراسم دعا )دعای  های عزاداری یا جشن دارند یا به متعلق به خود برنامه

ها در طول سال به انجام  هیئتکنند. عالوه بر این، برخي از  کمیل یا ندبه یا توسل( برپا مي

آوری پول برای آزادی زندانیان یا تهیه جهیزیه  پردازند )ازجمله جمع های خیریه مي فعالیت

ها، رفع  برای نوعروسان و غیره(. همچنین برخي از امورات محله )مانند ساماندهي کوچه

های مذهبي  هیئت امنای اختالفات احتمالي میان اهالي محله( با پیگیری و پشتیباني هیئت

های مذهبي با فراهم نمودن زمینه تعامل میان  گیرد. درواقع، عالوه بر اینکه هیئت صورت مي

ها  ها را ارتقا و احساس همبستگي و برابری را در آن های آن مردم، احساسات و اندیشه

« 7طينهادهای واس»ها را  توان آن ( مي35: 7113کنند، به تعبیر برگر و الکمن ) تقویت مي

شده در جامعه نقش میانجي را بازی  دانست که میان فرد و الگوهای تجربه و کنشِ تثبیت

ها، افراد فعاالنه در تولید و پردازش ذخیرة اجتماعيِ معنا همکاری  کنند و به واسطة آن مي

شده و  رانة دادهصورت امر آم کنند. تحت تأثیر این نهادها، ذخیرة موجود معنا نه به مي

شود که توسط اعضای فردی  هایي تجربه مي ای از امکان عنوان مجموعه تجویزشده بلکه به

 گرفته و برای تغییرات بعدی باز است. جامعه شکل

ها تاکنون در مطالعات گوناگوني مورد تأکید محققان مختلفي قرار  این نقش هیئت

ترین تجمع جامعه  و تکایا در ایران را مهمها  ( حسینیه2010ای ) گرفته است. ازجمله سبزه

رساني  ترین کارکرد این اماکن را اطالع کند و مهم مدني سنتي در حوزه عمومي معرفي مي

های مذهبي را  ( هیئت2002شمارد. زاهد زاهداني و گروسي ) بخشي عمومي برمي و آگاهي

ه هفت ویژگي اصلي کنند ک های غیردولتي در جوامع سنتي قلمداد مي مثابه سازمان به

های غیردولتي یعني انفکاک از دولت، غیرانتفاعي بودن، تبعیت از قانون جامع،  سازمان

المنفعه، جلب فواید و منافع برای جامعه )نه برای  های عام غیرسیاسي بودن، انجام فعالیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Intermediary Institutions 
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( نیز 2010اند. رحماني و کاظمي ) گردانندگان( و مردمي و خودجوش بودن را داشته

سک عزاداری محرم در ایران را عالوه بر ایجاد کسب تجربه دیني، عامل مهمي در منا

تواند عالوه بر  کنند و معتقدند این مناسک مي بازتولید وجدان جمعي در جامعه قلمداد مي

های اجتماعي و هویت شیعي داشته  دهي گروه کارکرد دیني، تأثیر بسیار مهمي در سازمان

های مذهبي در این نظام  ( معتقدند عزاداری هیئت2016)جاني و مسلمي  باشد. خشک

معنایي کنشي است که در برخي اوقات بازتولید مباني هویتي، افزایش روحیه اعتراض، 

روز کردن و بازتولید مکرر مفهوم ظلم و ظالم در ادبیات سیاسي کشور، افزایش انسجام  به

 و همبستگي دروني را به همراه دارد.

اند از اینکه: آیا  اصلي این مقاله، سؤاالت اصلي تحقیق عبارتبا توجه به هدف 

های مذهبي به میزان کافي از دولت استقالل دارند که بتوانند نقش واسط میان دولت  هیئت

های اصلي  اند با ویژگي های مذهبي توانسته و افراد جامعه را بر عهده گیرند؟ و آیا هیئت

ها کمک  راد جامعه، همساز شوند و به تقویت آنویژه برابری حقوق اف جامعه مدني، به

 کنند؟

 مبانی نظری

عمدتاً در فلسفه سیاسي دورة جدید غرب مطرح و پرورده شد « جامعه مدني»هرچند مفهوم 

و با نام فیلسوفان سیاسي کالسیک و معاصر )چون الک، روسو، هابز، میل، هگل، آرنت، 

دمکراسي در ویژه از زمان تألیف کتاب  ما بهگرامشي، هابرماس و ...( پیوند خورده است، ا
شناسان مختلفي نیز در پرورش این مفهوم نقش ایفا  جامعه (،Tocqueville, 1898) امریکا

توان از سهم امیل دورکیم در آغاز سده بیستم میالدی و رابرت  طور خاص مي کردند که به

های اخیر سخن گفت. معنای جامعه مدني بسته به سنت نظری که در آن  پاتنام در دهه

؛ Alagappa, 2004؛ Diamond, 1999توجهي با هم دارد ) های قابل پرورده شده، تفاوت

Putnam, 2000.) ای دانست  توان جامعه مدني را جامعه بندی مي حال، در یک جمع بااین

اند، منافع  اند که مستقل از دولت و بخش اقتصادی جامعه های مختلفي فعال که در آن گروه

اند  تند و تابع قانوناند، باز و داوطلبانه هس کنند و بازنمای منافع مختلف عمومي را دنبال مي
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(Diamond, 1999.) 

شناسي و با تکیه به آرای آلکسیس توکویل، از  در این مقاله عمدتاً از منظر جامعه

های مذهبي و جامعه مدني در  شناسي، قصد داریم پرتویي بر نسبت هیئت پیشگامان جامعه

ه مبنا قرار گرفته جهت آرای توکویل در این مقال بستر جامعه معاصر ایران بیفکنیم. ازآن

های  طور روشن به رابطه دین و ویژگي شناساني است که به است که وی از معدود جامعه

در آرای توکویل، « ها انجمن»جامعه مدني پرداخته است. همچنین با توجه به محوریت 

عنوان  های مذهبي )به های نظری وی به فهم بهتر رابطه هیئت توان انتظار داشت که بینش مي

 های دیني( و جامعه مدني در ایران کمک کند. عي انجمننو

جامعه »با نام  دمکراسي در امریکاویژه تحت تأثیر کتاب  هرچند نام توکویل به 

پیوند خورده و آرای وی در کانون مباحث مرتبط با دمکراسي بوده است اما در « دموکرات

محوریت یافته تا جایي که از های اخیر در مباحث مرتبط با جامعه مدني نیز آرای وی  دهه

(. Alexander, 1898شود ) نظریة جامعه مدني سخن گفته مي« توکویلي-نو»مکتب 

درواقع، نزد توکویل ارتباط نزدیکي میان مفهوم جامعه مدني و جامعه دموکرات وجود 

دهنده و مستقل از  گرا و خودسازمان یک جامعه مدني کثرت»دارد طوری که از منظر او، 

(. وی نقش مهم جامعه مدني را Willis, 2019« )شرط ضروری دموکراسي است.دولت 

داند که با تحت نظر قراردادن دولت و بخش اقتصادی، از منافع جامعه حمایت  این مي

شود و فضائل  واسطه اینکه مانع مستبد شدن دولت مي دیگر، جامعه مدني به بیان کند. به مي

. (Willis, 2019دهد، مدافع دمکراسي است ) رش ميمدني و دمکراتیک را در جامعه پرو

کنیم و بر مفاهیم کلیدی که  در ادامه، آرای توکویل در رابطه با جامعه جدید را مرور مي

 کنیم. ها را بررسي کنیم، تمرکز مي در بخش تحقیق تجربي قصد داریم آن

ازآنجاکه  شمارد اما توکویل آزادی و برابری را دو خصلت اساسي جامعه جدید برمي

ویژگي اساسي  (،Aron, 2013:255داند ) بنیاد نهادن آزادی بر نابرابری را ناممکن مي

کند. به نظر او،  ارزیابي مي« برابر شدن شرایط اجتماعي»جوامع جدید را بیش از هر چیز 

های بنیادی  شود و در درازمدت گرایش محسوب مي« اصل و اساس تاریخ»توسعة برابری 
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های تاریخمان نگاه  ما وقتي به صفحه»سوی برابری دارد:  سان است و رو بهجا یک در همه

طرف رخ داده، همه جهت  بینیم حوادث بزرگي که از هفتصدسال پیش به این کنیم، مي مي

برابری یا مساوات  (.Coenen- Huther, 2013:103« )تأمین برابری میان مردم بوده است

مایزات ناشي از خانواده، قومیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعي بدان معناست که در جامعه ت

شود و  تدریج سست مي های موروثي به های فکری و عملي تفاوت افتد و پایه ها مي از چشم

 ,Aronتواند در دسترس همگان باشد ) همه مشاغل، مناصب و افتخارات در جامعه مي

2013:251-252.) 

ای که  در چه شرایطي جامعه های اصلي توکویل این است که یکي از دغدغه

شکلي دارد، ممکن است از گرفتار شدن در فرجام تیرة  سرنوشت اعضای آن رو به یک

عنوان شاگرد باوفای مونتسکیو تفکیک قوا و توزیع قدرت  (. وی بهIbidاستبداد بپرهیزد؟ )

 داند اما آن را کافي های اساسي مي بین نهادهای گوناگون دولت را یکي از این راه

عمل کنند، برای این هدف « چشم جامعه»عنوان  هایي را که به داند. وی وجود انجمن نمي

« های میاندار هیئت»یا « های ثانویه قدرت»ها و به بیان توکویل  داند. این انجمن اساسي مي

(Coenen- Huther, 2013:114)های روزمره، مشارکت در ابعاد  ، با توجه خود به فعالیت

سازند و با پرداختن به مسائل کوچک، باعث افزایش  امعه را میسر ميتری از ج وسیع

ها با فراهم کردن روابط متقابل میان افراد،  گردند. انجمن هوشیاری و بیداری در جامعه مي

دهند. همچنین افرادی که به  ها را ارتقا و دیدشان را گسترش مي های آن احساسات و اندیشه

آموزند که با جمع احساس همبستگي کنند.  ها مي در انجمناندیشند،  منافع شخصي خود مي

ای در حفظ استقالل حوزه  های اجتماعي نقش برجسته بر این اساس، ازنظر توکویل، انجمن

کنند  های آن دارند و از فرد در مقابل دولت حمایت مي مدني و دفاع از ارزش

(Chandhoke, 1999:108-111.) 

های جامعه جدید باید نقش دین  تحلیل برابری و ویژگيتوکویل اصرار دارد که در 

داند. به  نوعي گهواره و حامي اصلي برابری و آزادی مي حساب آورد. وی دین را به را به

شود آدمیان افکار بسیار کلي و بسیار وسیع داشته  این مطلب که برابری باعث مي»بیان او، 
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 (.Aron, 1988:274« )گرفتباشند را باید اصوالً در مسائل مذهبي در نظر 

مذهب آزادی مدني را نوعي استفاده نجیبانه از استعدادهای آدمي »به بیان توکویل، 

های هوش  داند و جهان سیاست را میداني از جانب آفریدگار برای جوالن کوشش مي

بشری. ... آزادی مذهب را یار مبارزات خود، گهواره کودکي خویش و منبع الهي حقوق 

شمارد، رسومي که ضامن قوانین و حامي  اند. آزادی مذهب را حافظ رسوم ميد خود مي

بر این اساس، توکویل شرط استقرار (. Aron, 2003:263-264« )اند دوام خود آزادی

داند و با مقایسه امریکا و فرانسة قرن هجدهم، معتقد  آزادی را نیز در تحلیل آخر، دین مي

بقای آزادی در امریکا را محتمل و آیندة آزادی در  است اگر قرار باشد یگانه علتي که

فرانسه را ناپایدار سازد، بجوییم به این نتیجه خواهیم رسید که جامعه آمریکایي به سبب 

آنکه در جامعه  تلفیق روح مذهب با روح آزادی به حفظ آزادی توفیق یافته است و حال

فت است و تمامي جامعه از این امر فرانسه، کلیسا با دموکراسي و مذهب با آزادی در مخال

درمجموع، به بیان آرون، مایه بنیادی اندیشه توکویل این است که در  (.Ibidدر نفاق )

خواهد خود بر امور خود حکومت کند، انضباطي اخالقي که  طلب که مي ای مساوات جامعه

وجود خویش  در وجدان افراد رسوخ یافته باشد، ضرورت دارد. اعضای جامعه باید در کُنه

از انضباطي پیروی کنند که فقط ناشي از ترس آنان از مجازات نباشد؛ اما آن ایماني که از 

هر چیز دیگر این انضباط اخالقي را در افراد پدید خواهد آورد، بازهم به عقیدة توکویل، 

 .(Ibidایمان مذهبي است )

 روش تحقیق

گیرد. این  قرار مي 7پژوهشي استفهامي این تحقیق به لحاظ استراتژی پژوهشي ذیل استراتژی

ای است که واقعیت اجتماعي را همچون  شناسانه استراتژی دربردارنده مفروضات هستي

کند و کار محقق اجتماعي فهم همین دنیای اجتماعي  برساختة کنشگران اجتماعي تلقي مي

ا بازتولید های مستمر خود آن ر اند و با تعامالت و معاشرت است که مردم ایجاد کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Abductive strategy 
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سنت »شناسي، این تحقیق ذیل  به لحاظ روش (.(Blaikie, 2014:152-158کنند  مي

کند  گیرد. در این سنت، پژوهشگر کار خود را با مفاهیمي آغاز مي قرار مي« 7سازی حساس

انگاری تعریف شده است و سپس معنای آن را در جریان پژوهش  طورکلي و با سهل که به

سازد تا نسبت بیشتری با اهداف تحقیق بیابند. بر اساس این سنت، با  ر ميت تر و پالوده دقیق

هایي نیاز دارد، اما الزم است خود پژوهش را فرآیندی بدانیم  اینکه پژوهشگر به راهنمایي

 (.Ibidشود ) که طي آن معنای مفاهیم پرورانده مي

، خصلت اصلي بر اساس مباني نظری و در راستای اهداف این تحقیق، در گام نخست

کنیم.  های مذهبي، یعني استقاللشان از حاکمیت سیاسي را واکاوی مي بودن هیئت« انجمن»

جهت اهمیت دارد که در نظام سیاسي که متصف به اسالمي بودن است،  این موضوع ازآن

های مختلف به حاکمیت وابسته  های مذهبي به شکل این احتمال وجود دارد که هیئت

های مذهبي در سه بُعد، یعني استقالل گفتماني،  نظور، استقالل هیئتشوند. برای این م

را « برابری»شود. در گام دوم، به تأسي از توکویل که  سازماني و اقتصادی واکاوی مي

های مذهبي در مورد  کند، دیدگاه فعاالن هیئت ترین ویژگي جامعه مدني قلمداد مي مهم

منظور، تنها دو بعدازاین مفهوم را مدنظر قرار کنیم. برای این  را واکاوی مي« برابری»

در جامعة « برابری حقوق زنان و مردان»دهیم: نخست، با توجه به برجسته بودن موضوع  مي

ها را به  های اجتماعي در جامعه، نگرش فعاالن هیئت ویژه جایگاه زنان در فعالیت ایران و به

شتي در یزد و چالشي شدن موضوع سنجیم. دوم، نظر به وجود اقلیت زرت این موضوع مي

ها  های اخیر، نگاه فعاالن هیئت عضویت یکي از افراد زرتشتي در شورای شهر یزد در سال

به اقلیت زرتشتي و حق برابر آنان برای حضور در نهادهای دولتي و عمومي را بررسي 

 کنیم. مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Sensitizing Traditional 
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 ها و مصادیق موردسنجش در بخش تجربی مقاله شاخص .0جدول 

Table 1. Indicators and Sub-Indicators Measured in the Experimrntal 

Part of the Article Table1- 
 ها مصداق ها زیرشاخص های اصلی شاخص

 

 برابری

برابری حقوق زن و 

 مرد

 ها به زنان نگاه فعاالن هیئت

 های اجتماعي ها به مشارکت زنان در فعالیت نگاه فعاالن هیئت

برابری حقوق 

 های دیني اقلیت

 ها با زرتشتیان نحوه تعامل فعاالن هیئت

ها به حضور اقلیت زرتشتي در نهادهای دولتي و  نگاه فعاالن هیئت

 عمومي

 

 استقالل از دولت

 استقالل سازماني
ها با نهادهای حاکمیتي ازجمله سازمان تبلیغات  رابطه هیئت

 اسالمي

 مالي از سوی نهادهای حاکمیتيهای  میزان جذب حمایت استقالل اقتصادی

 راستایي با گفتمان حاکمیت هم استقالل گفتماني

 (های پژوهشگران : یافتهمأخذ )

یافته همراه با مشاهدة نسبتاً  ساخت ها در این تحقیق مصاحبة نیمه تکنیک گردآوری داده

مذهبي های  های اجتماعي واقعي است. جامعه آماری این تحقیق را هیئت گسترده وضعیت

دهد. بر اساس مشاهدات و تجربه زیستة نویسندگان مقاله در این  شهر یزد تشکیل مي

های مذهبي  شناسي اولیه از هیئت ها و مصاحبه اکتشافي با تعدادی از افراد مطلع، گونه هیئت

شناسي از هرگونه چند نمونه انتخاب  شهر یزد صورت گرفت. سپس با توجه به این گونه

هیئت  73نمونه از  55ها صورت گیرد. در کل با  یافته با آن ساخت ایي نیمهه شد تا مصاحبه

امنا،  ها از میان رؤسای هیئت، اعضای هیئت مذهبي شهر یزد مصاحبه صورت گرفت. نمونه

صورت نظری و  گیری به خوان و عضو فعال هیئت انتخاب و نمونه شاعر هیئت، مداح و نوحه

ها تا رسیدن به اشباع نظری  ها و انجام مصاحبه نمونه هدفمند انجام شده است؛ و انتخاب

 ادامه یافت.
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 مشخصات پاسخگویان .9جدول 

Table 2. Profile of Respondents 

شماره 

 پاسخگو

سن 

 پاسخگو
 نام هیئت

شماره 

 پاسخگو

سن 

 پاسخگو
 نام هیئت

 نینوا آزادشهر -شیخداد 65 12 بعثت 40 1

 فهادان 55 13 بعثت 38 2

 بعثت 38 14 یزدباف 50 3

 مالمیر 50 15 خلف باغ 70 4

 علقه امامشهر 50 16 کوچه بیوک 40 5

 انصار والیت 22 17 چهارمنار 50 6

7 48 
کوی سعدی، کوچه بیوک 

 و ...
 رزمندگان اسالم 55 18

 شیخداد 40 19 حسیني محمود آباد 35 8

 55 20 باغ گندم 45 9
مالمیر، چارمنار، یعقوبي 

 و ...

 رزمندگان اسالم 36 21 بعثت 28 10

 رایه الهدی 30 22 آبشور -کوچه بیوک 40 11

 :Flick, 346-.341 (ها از تکنیک کدگذاری موضوعي بهره گرفته شد  برای تحلیل داده

های اجتماعي  ها یا جهان فرض اصلي در این تکنیک آن است که در گروه . پیش(2008

های متفاوتي را  توان دیدگاه های مذهبي( مي گوناگون هیئتهای  گوناگون )در اینجا، گونه

در ارتباط با مفاهیم اصلي تحقیق پیدا کرد. تحلیل متن در این روش عبارت است از 

ها در چارچوب مفاهیم موردنظر تحقیق و  ها و روایت بندی عبارت کدگذاری و دسته

هرحال  های مذهبي. به هیئت های مختلف های میان فعاالن گونه ها و مشابهت تشریح تفاوت

کفایت »با توجه به محدود بودن دامنه تحقیق و شواهد گرداوری شده، نویسندگان مدعي 

آن را دارند. منظور از کفایت ذهني « 5کفایت ذهني»بحث خود نیستند ولي ادعای « 7عیني

عا شود، این اد آن است که وقتي ادعاها و دالیل تجربي مقاله توسط خواننده مرور مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Objective Adequacy 

2. Subjective Adequacy 
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دیگر، ادعای مقاله  عبارت بررسي بیشتر است؛ به کننده و به لحاظ تجربي قابل برایش قانع

به انجام مطالعات « کفایت عیني»آور. برای نشان دادن  برای مخاطب مسموع است نه تعجب

 تری نیاز است پیمایشي و تطبیقي گسترده

 های تحقیق یافته

 (،Morshedi et al, 2020اند ) ر نشان دادهگونه که نویسندگان مقاله درجایي دیگ همان

و « اندیش هویت»، «بازاندیش»توان در سه گونة  های مذهبي شهر یزد را مي هیئت

ها و  شناسي و بر اساس شاخص قرار داد. در ادامه، بر اساس این گونه« اندیش مکتب»

 گردد. ميهای تحقیق ارائه  ( در ادامه یافته7مصادیق موردنظر مقاله )جدول شماره 

 های مذهبی از حاکمیت استقالل هیئت

های مذهبي شهر یزد به لحاظ استقالل  های تحقیق، هر سه گونه هیئت بر اساس یافته

هایي دارند. تا آنجا که به مرزهای  گفتماني، سازماني و اقتصادی از حاکمیت باهم تفاوت

اندیش به لحاظ تهای هوی هویتي شیعه و حفظ و تقویت این مرزها مربوط است، هیئت

عنوان یک نظام شیعي، دارند و البته  گفتماني رابطه خوبي با نظام جمهوری اسالمي ایران، به

کنندة مشروعیت نظام هستند؛ و از  ها تأمین طرف، این هیئت این رابطه دوطرفه است؛ ازیک

ها  این هیئتحال، ازآنجاکه  کند. بااینها را حمایت و پشتیباني قرار مي سوی دیگر، نظام آن

« های سیاسي هیئت»شدن به  اصوالً تالش دارند به مسائل سیاسي ورود پیدا نکنند و از تبدیل

توان گفت بپرهیزند، در مورد گفتمان سیاسي نظام رویکردی نسبتاً مبهم دارند و حتي مي

ا ها ب ها با حاکمیت عمدتاً در رابطه آن اند. رابطه سازماني هیئت تفاوت نسبت به آن بي

های هویت با این سازمان تعامل خوبي دارند و  یابد. هیئت سازمان تبلیغات اسالمي تجلي مي

مآبانه قیّم»ها را دارند و معتقدند اگر این نظارت حالت از آن انتظار نظارت بر محتوای نوحه

جای حق و »ها و تغییر  به هیئت« ها و خرافاتکژی»نداشته باشد، مانع ورود « و دستوری

 شود:مي« لباط

هایي که وارد عزاداری شده است سبب تشکیل این نهادها ]سازمان بعضي آسیب
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تبلیغات اسالمي[ و برگزاری این جلسات ]جلسات مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمي با 

هایي  ها را شناسایي کنند، به فکر اصالح آن باشند و پیشنهادها[ شده است تا آسیب هیئت

شده باشند و شعرشان را در شورای  ثبت« طوبي»ها باید در سامانه  ئتبدهند. ... حتماً هی

گویي، اغراق، مطالب کذب، مطالب نافي وحدت بین تبلیغات بخوانند که در آن خرافه

 (.1شونده شماره  مذاهب و توهین به مذاهب نباشد )مصاحبه

لت است. ها از دو گونه هیئت به لحاظ اقتصادی، همه شواهد حاکي از استقالل این

این هیئت کامالً مردمي و خودجوش است و »گوید:  باره مي دراین 71شونده شماره  مصاحبه

شود. ما دو واحد تجاری و چند واحد مسکوني و  از جانب دولت هیچ کمکي به ما نمي

 «شود. های هیئت و حسینیه پرداخت مي ها هزینه یک باشگاه داریم که با اجاره آن

برای حسینیه را راه تأمین  «ات وقفي»و  «نذورات»نیز وجود  4شوندة شماره  مصاحبه

های  ها نیز با داشتن باني و خیّرین ثابت، هزینه داند. برخي هیئت های جاری هیئت مي هزینه

 دهند. هیئت را مي

تشیع یک جناح اپوزیسیون علیه »های بازاندیش که  با توجه به باور فعاالن هیئت

شونده شماره  )مصاحبه« قول شریعتي با یک نه آغاز شد یت زمان خویش است که بهحاکم

های شیعه نقش منتقد هر  عنوان یکي از رسانه های مذهبي باید به (، آنان معتقدند هیئت77

ویژه با یادآوری وضعیت حکام اموی و غلبه زر  حکومتي در جامعه اسالمي را ایفا کند و به

ن آنان، نسبت به رشد دنیاطلبي در میان حاکمان و استفاده ابزاری از و زور و تزویر در میا

ها هشدار دهد. بر این اساس، این گونة  ها و مکان های دیني در همه زماناعتقادات و ارزش

ها به لحاظ گفتماني منتقد حاکمیت جمهوری اسالمي هستند و تلویحاً برخي  هیئت

ویژه  دهند، بهمي ایران را موردانتقاد قرار ميها و عملکردهای نظام جمهوری اسال سیاست

گریزی در جامعه  ها یا عملکردهایي که باعث رشد ریا و تزویر و دینآن دسته از سیاست

ها نیز  گیرند. فعاالن برخي از این هیئتشده و یا در آن افرادی از جامعه مورد ظلم قرار مي

همراهي ندارند. الزم به ذکر است در  چندان با رویکرد سازمان تبلیغات اسالمي همسویي و

های  دار کردن هیئتدار و شناسنامههای اخیر سازمان تبلیغات اسالمي اقدام به هویت سال
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های مذهبي، از همه  مذهبي کرده است و ضمن برگزاری جلساتي با سرپرستان هیئت

العات ای به نام طوبي )بانک اطشده اطالعات هیئت را در سامانه ها خواسته هیئت

های اخیر، این  های دیني سازمان تبلیغات اسالمي( ثبت کنند. همچنین در سال تشکل

ها ایجاد کرده است که موردانتقاد  های هیئت سازمان سازوکارهایي را برای نظارت بر نوحه

 ها قرار گرفته است: گونه هیئت توجهي برخي فعاالن اینو بي

شونده  ات اسالمي[ توجهي نداریم. )مصاحبهها ]تذکرات سازمان تبلیغ ما به این حرف

 (.5شماره 

ها نسبت به هرگونه وابستگي مالي هیئت به دولت حساس هستند  گونه هیئت فعاالن این

 «نذورات مردمي»ها باالتفاق، هیئت خود را متکي به  و تقریباً تمامي اعضای فعال این هیئت

کنند. یکي از فعاالن هیئت  اعالم مي «های دولت مستقل از کمک»و  «های خیرین کمک»و 

داشتن »های مردمي،  گونه، عالوه بر کمک های پیشرو این عنوان یکي از هیئت بعثت، به

را یکي از درآمدهای هیئت برای  «اجاره دادن حسینیه برای کارهای فرهنگي»و  «موقوفات

 کند. های محرم بیان مي هزینه

ویکردی انتقادی به گفتمان جمهوری های بازاندیش اصوالً ر که هیئت درحالي

پذیرند اما اندیش نیز مرزهای هویتي نظام را ميهای هویت اسالمي ایران دارند و هیئت

اندیش اصوالً  های مکتب تفاوت هستند، فعاالن هیئتنسبت به رویکرد سیاسي نظام تقریباً بي

ری اسالمي در گیری نظام جمهوهای اخیر در ایران و شکلجریان نهضت اسالمي دهه

عیار از کنند و رسالت خود را حمایت تمامحسین ارزیابي مي ایران را در امتداد نهضت امام

دانند و لذا به لحاظ گفتماني ارتباط نزدیکي میان خود و نظام سیاسي این نهضت و نظام مي

مدنظر »از  55شونده شماره  کنند. از این منظر، مصاحبه جمهوری اسالمي ایران تعریف مي

گوید.  سخن مي «های باالدستي نظام جمهوری اسالمي توسط هیئت قرار دادن سیاست

ها همچنین ارتباط نزدیکي با سازمان تبلیغات دارند طوری که به بیان  فعاالن این هیئت

 «سازمان تبلیغات اسالمي»، رئیس هیئت انصار والیت به مسئوالن 71شونده شماره  مصاحبه

همچنین  «دهد. مسائل فرهنگي مشاوره مي»دهای حاکمیتي در مورد و برخي دیگر از نها
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ها پیش خود به  های سال ها و اعتراض یکي از اعضای هیئت رزمندگان اسالم از درخواست

 گوید: سازمان سخن مي

هیئت که در یزد  7477ما به شورای تبلیغات هم اعتراض کردیم که نزدیک به » 

ها خان و خان  والیي هستند بسیاری از مدیریت این هیئتها  وجود دارد، تعداد کمي از آن

های باتقوا و  بازی و مدیریت موروثي است. شورا با نظارت خود سعي در گماردن انسان

 «.کند انقالبي در مدیریت آن نمي

های دیگر تا حد زیادی  های مکتب اندیش همانند گونه از حیث اقتصادی، هیئت

مخارج هیئت  71شونده شماره  ای حاکمیتي دارند. مصاحبهاستقالل مالي از دولت و نهاده

های هیئت مثل  جویي در هزینه صرفه»کند. او  اعالم مي «های مردمي کمک»را وابسته به 

شمارد.  های سامان یابي امورات مالي هیئت برمي را یکي از راه «دستمزد شاعر و مداح

هایي حاکي از  ها با حاکمیت، نشانه گونه هیئت حال، به دلیل همسویي گفتماني این بااین

مثال، یکي از فعاالن  عنوان ها وجود دارد. به حمایت برخي نهادهای حاکمیتي به این هیئت

های سازمان تبلیغات اشاره دارد. یا یکي دیگر از  اندیش در میان به کمک های مکتب هیئت

هیئت به میان های خودخواسته این سازمان به  گونه هیئت سخن از کمک فعاالن این

 آورد. مي

اندیش تا حد  های بازاندیش و هویت توان گفت دو گونة هیئت درمجموع، مي

توجهي به لحاظ گفتماني، سازماني و اقتصادی مستقل از حاکمیت هستند اما گونه  قابل

تبع اینکه به لحاظ گفتماني با حاکمیت همسو است، به لحاظ سازماني و  اندیش به مکتب

 ابستگي نسبي به حاکمیت دارد.اقتصادی نیز و

 زناناندیش و  های گونه هویت هیئت

های متفاوت فطری و روحي/عاطفي زنان از مردان تأکید  ها بر جنبه گونه هیئت فعاالن این

دانند.  دارند و بر این اساس، تفاوت حقوق اجتماعي زنان و مردان را امری بدیهي مي

ترین زن در  عنوان مهم از حضرت زینب)س( به ها گونه هیئت های این تصویری که در نوحه

 شود عبارت است از انساني عاطفي، وفادار، مظلوم و ستمدیده: صحن عاشورا، ارائه مي
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 ها خون چکید وقت جدایي رسید / زدیده

 برادرم خدانگهدار / به قتلگاه رَسَم به دیدار

 دایيز نینوا رسد به گوش، هر دم، ندایي / که تلخ و آتشین بود درد ج

 بگو برادر، من به گوشم / چو خون ظلمت، در خروشم

 های سرخ زهرا / کفم ز خون خود بپوشم چو الله

های اجتماعي را به رسمیت  ها هرچند حق مشارکت زنان در فعالیت فعاالن این هیئت

شناسند، اما این پذیرش بیشتر با اکراه همراه است چون آنان بر نقش همسری و مادری  مي

زن بیش از نقش اجتماعي او تأکیددارند. در اینجا به وقار و عفاف و نجابت زن بیش از 

شود و وفاداری زن به خانواده و تالش برای حفظ  ميشجاعت و صالبت او تأکید 

شود. در زمینه مشارکت زنان در مراسم هیئت نیز، عمدتاً بر  های خانواده تحسین مي ارزش

مراسم  زنان و پشتیباني احساسي آنان از «ناظر )تماشاکننده(»و  «نشیني پرده»نقش 

 گوید: يهای هویت اندیش م تأکیددارند. یکي از شاعران هیئت

ها با سکوت و با تماشا کردنشان  دانم و زن من عزاداری یزد را عزاداری مردانه مي»

کنند و در پشت پرده هستند. این نوع سینه زدن مثل شمشیرهای آخته  مردها را همراهي مي

 .«آید که کامالً مردانه است باال و پایین مي

ها، سعي شده برای  ی هیئتامنا های اخیر و با رسمیت یافتن هیئت البته در سال

امنا حضور داشته باشد و  در هیئت «رابط خانم»یک  «امورات زنان در هیئت»رسیدگي به 

باشد. معموالً ترجیح آن است که این خانم با رئیس هیئت  «واسط بین رئیس و قسمت زنان»

یکي از  در هیئت «خانوادگي»ها، حضور  باشد. به باور برخي از فعاالن این هیئت «مَحرَم»

های شهرهای بزرگي چون  های یزدی بیشتر از هیئت های بارزی است که در هیئت ویژگي

ای است که به شکل دیگر از زبان  محوری ویژگي تهران نمود پیداکرده است. خانواده

گفته شده است. برای مثال او در مورد اثرگذاری زنان در هیئت  75شونده شماره  مصاحبه

 گوید: مي

توانند مستقیماً نظرشان را اعمال کنند ولي در خانه روی برادر، پدر و  ها نمي آن»
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گردند در خانه به  روند وقتي بازمي همسرشان تأثیر دارند. زنان که به غرفه حسینیه مي

شود  گویند من از نوحه و یا نظم فالن هیئت لذت بردم. بنابراین این باعث مي مردانشان مي

 «.بگیرندمردان از کار آن هیئت الگو 

 های دینی اندیش و اقلیت های گونه هویت هیئت

شهر یزد ازجمله شهرهایي است که از دیرباز اقلیت زرتشتي در آن حضور داشته است و در 

طول تاریخ رابطه میان مسلمانان و زرتشتیان در این شهر پرفراز و فرود بوده است )مرشدی 

صد سال گذشته با اجتهاد برخي علمای برجسته شیعي از  (؛ اما در یک7477نژاد،  و علي

المنفعه زرتشتیان در شهر یزد از سوی دیگر، پذیرش اجتماعي آنان  عام های یکسو و فعالیت

همه همچنان سطح و نوع ارتباط  در میان عموم مردم روند شتاباني را طي کرده است. بااین

است.  «دار مسئله»ویژه برای مردم متدین و متشرع همچنان  با زرتشتیان برای عموم مردم، به

های اخیر با چالشي شدن عضویت یکي از اعضای زرتشتي یزد در شورای اسالمي  در سال

یافته بود(، رابطه مسلمانان با زرتشتیان  توجه مردم یزد به شورا راه شهر یزد )که با رأی قابل

های مذهبي با جامعه  تبدیل شد. در سنجش نسبت میان هیئت «مسئله»نوعي به  دوباره به

های مذهبي نسبت به موضوع زرتشتیان و عضویت  عاً سنجش دیدگاه فعاالن هیئتمدني، طب

تواند شاخص معنادار و پراهمیتي باشد. البته در مصاحبه با فعاالن  آنان در شورای شهر مي

گیری درباره  های مذهبي، اغلب پاسخگویان میل و رغبت زیادی به صحبت و موضع هیئت

شده بود تا  ه این موضوع به موضوعي سیاسي تبدیلاین موضوع نداشتند، بدان جهت ک

حال، میان نوع نگاه  جایي که موضوع به نهادهای کالن حاکمیتي ارجاع شده بود. بااین

 هایي وجود داشت. گانه به این موضوع تفاوت های سه فعاالن هیئت

اندیش سنت مدارا و تساهل با زرتشتیان را دارای اهمیت  های هویت فعاالن هیئت

 گوید: مي 5شونده شماره  دانند. مصاحبه مي

امامزاده سید صحرا که بقولي نوه امام چهارم است مورداحترام زرتشتیان یزد است. »

اند  چراکه ایشان را منتسب به بانو شهربانو که اصالتاً زرتشتي و همسر امام حسین بوده

 «.دانند ما معتقدیم عیسي به دین خود موسي به دین خود مي
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ها و دوری آنان از هرگونه تنش  جویانه فعاالن این هیئت ان وی نگاه مسالمتاین بی 

فکری و هویتي به دلیل اشتراکات تاریخي و فرهنگي بین مسلمانان و زرتشتیان در یزد را 

 دهد. وی همچنین اعتقاد دارد: نشان مي

ار بحث کربال ازنظر عاطفي و اخالقي بسیاری از غیرمسلمانان را تحت تأثیر قر» 

دهد. برخي نیز مصلحت را در همگرایي و انسجام همگان به دلیل ملیت و ساختارهای  مي

 «دانند. کالن مشترک مي

ساز دولتي و  رسد در موردبحث حضور اقلیت زرتشتي در نهادهای تصمیم به نظر مي

کنند تا  طرفانه برخورد مي اندیش بي های هویت عمومي، برخي از اعضای فعال هیئت

ای که در طول تاریخ با همزیستي میان زرتشتیان و مسلمانان  نسجام و همبستگيهمچنان ا

 «دانش و وظایف»ها اظهارنظر در مورد آن را خارج از حیطه  بوده است، استمرار یابد. آن

نظر اهل »اعتقاد دارد که باید از  8شونده شماره  عنوان نمونه، مصاحبه دانستند. به خویش مي

نیز در این  1شونده شماره  کشور احترام گذاشت. مصاحبه «قانون»به پیروی کرد و  «خبره

 گوید: رابطه مي

این نقطه قوت یزد است. خیلي از زرتشتیان ارادت خاص به امام حسین دارند. بعضي 

گویند  دانند. ... این استدالل که مي ها امام حسین را داماد خود مي دهند. آن نذورات هم مي

عضو شورای شهر زرتشتي داشته باشد درست نیست. در قدیم  در شهر مسلمان نباید

زرتشتیان با مسلمانان دادوستد داشتند. این نباید موجب از بین رفتن وحدت شود. ... 

بیمارستان بهمن و مدرسه کیخسروی را یک زرتشتي ساخته ولي مسلمانان نیز از آن 

 کنند. استفاده مي

 زنانهای گونه بازاندیش و  هیئت

های مشترک فطری و انساني زنان و مردان  های بازاندیش بر جنبه ه اعضای هیئتدر نگا

زده پرهیز شود.  شود از مفاهیم و واژگان جنسیت ها تالش مي شود و در نوحه تأکید مي

زنان و مردان نباید از هم جدا باشند بلکه مکمل یکدیگرند. نگاهم برابری زنان و مردان با »

حضرت زینب در  «هم باید جا بیفتد. است، البته فرهنگ آن حفظ موازین شرعي و عرفي
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آور آزادگي و  عنوان زني با صالبت و خودساخته و پیام ها به های این هیئت نوحه

 شود: ناپذیری معرفي مي ظلم

جور جلوه دادند که زماني که حضرت زینب باالی  خوانان این همیشه مداحان و روضه

سر کردند و آه و ناله. ولي حال  به جنازه افتادند و خاکجنازه امام حسین آمدند بر روی 

ببینید ما از چه منظری نگاه کردیم: چون رعد فروآمد باالی سر خورشید/ چون صاعقه 

ها بیانگر  پیچید. شما به کلمات دقت کنید، رعد، صاعقه، زلزله. این افتاد چون زلزله مي مي

 (77نده شماره شو عظمت زینب است نه کوچک شدن زینب. )مصاحبه

 شود: ها در مورد حضرت زینب خوانده مي ای دیگر، در یکي از هیئت یا در نوحه

 کیست این قیامت، هان! / زینب است یا طوفان

 کشد قامت / در هوای آزادی آنکه مي

 خوانند: چنین مي و از زبان حضرت زینب هم

 ما و بندگي هیهات / ننگ زندگي هیهات

 ظلم جای آزادیدر مرام ما کفر است / 

ها بر حضور زنان  های اجتماعي، فعاالن این هیئت در مورد مشارکت زنان در فعالیت

ها و  های این هیئت رغم نوحه حال و به تأکید دارند. بااین «عرف جامعه»در جامعه با رعایت 

 تر هیئت، حضور زنان در های جوان ویژه نسل ها به رغم گرایش برخي از فعاالن هیئت نیز به

های هویت اندیش ندارد  ها تفاوت محسوس و معناداری با حضور زنان در هیئت این هیئت

نشیني و ناظری )تماشاکنندگي( و پشتیباني  ها از نقش پرده و نقش زنان در این هیئت

ها نقش پررنگي ایفا  حال، زنان در سرودن نوحه رود. بااین احساسي هیئت فراتر نمي

 کنند: مي

و روشنفکر در پشت پرده هیئت اثرگذارند. مثالً مادر آقای پهلوان  های فهمیده خانم»

های خوبي  گفتند مشاوره اند در شعرهایي که پسرشان مي ای بوده نصیر که خانم عالمه

ها شکل  کردند. بسیاری از امورات در خانه دادند و بسیار از شعرها را ایشان اصالح مي مي

طور  گوید نه اگر این خوانند، خانمشان مي نوحه را مي گیرد. مثالً آقای حافظي در خانه مي
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شود.  اند سرشان مي ها به این موضوع نزدیک بوده بخواني بهتر است. خانواده چون سال

 «تقریباً یک کارشناس هستند.

 های دینی های بازاندیش و اقلیت تهیئ

تگرایانه نزدیک های زرتشتي به نگاه کثر های بازاندیش به هویت اقلیت نگاه فعاالن هیئت

 گوید: مي 5شوندة شماره  است. مصاحبه

 77بحث نجس و پاکي دیگر در بین حتي هیئتیون هم وجود ندارد. شاید کمتر از »

درصد در بین افراد مذهبي دیدگاه متضاد دارند. اتفاقاً ما اگر یک زرتشتي به هیئت بیاید ده 

درگیری وجود  دینه شده که دیگرگیریم. این فرهنگ کامالً نها برابر بیشتر تحویلش مي

 «جمعه وارد هیئت شود چند متلک هم بشنود ولي زرتشتي نه. ندارد. ببخشید، شاید اگر امام

ها اعتقاد دارند افراد، بدون در نظر گرفتن عقاید و  گونه هیئت برخي از فعاالن این

یکساني شوند و باید حقوق مدني  محسوب مي «شهروند این جامعه»عنوان  مذهبشان به

این نوع نگاه را بر روح جمعي حاکم بر هیئت نیز  5شونده شماره  داشته باشند. مصاحبه

در  «آمیز زرتشتیان و مسلمانان زندگي مسالمت»و  «روحیه تساهل»داند. برخي نیز  صادق مي

شمارند و با اشاره به  برمي «میراث جهاني»عنوان  یزد را پیشگام برای معرفي این شهر به

ها، از  ساخت تعدادی مدرسه و بیمارستان توسط زرتشتیان در یزد و استفاده مسلمانان از آن

 گویند. سابقه طوالني همزیستي مسلمانان و زرتشتیان در یزد سخن مي

ها در مورد حضور اقلیت زرتشتي در نهادهای  با پرسش از اعضای فعال در این هیئت

ها  توان دریافت که تقریباً نگاه فرادیني بر نگاه آن دولتي و عمومي، ميساز  تصمیم

داند.  مي «شهروندان عادی جامعه»ها را  فرماست. عضو فعال هیئت بعثت، اقلیت حکم

کنند و  را شرط مهم برای تصدی امور معرفي مي «انسانیت»ها  همچنین برخي دیگر از آن

 «نداشتن مشکل اخالقي»و  «تخصص کافي»، «ردمحسن سابقه افراد در خدمت به م»داشتن 

شمارند. برخي نیز براین باورند که فعالیت یک اقلیت در نهادهای  را در کنار آن مهم مي

حکومت »الزمه یک  «احترام به رأی مردم»و  «قانون نیست»دولتي و مدني خالف 

های بازاندیش  ترسد که برخي از اعضای فعال هیئ است. بنابراین به نظر مي «دموکراتیک
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ساز دولتي و عمومي، به  های دیني در نهادهای تصمیم جدای از بحث حقوقيِ فعالیت اقلیت

 اندیشند و کمتر به تمایزات مذهبي کار دارند. ها مي برابری فطری و ذاتي انسان

 اندیش و زنان: های گونه مکتب هیئت

های متفاوت  نبهاندیش نسبت به زنان معطوف به ج های مکتب نگاه اعضای هیئت

عنوان زني عفیف و البته  ها حضرت زینب به فطری و روحي آنان است. در نوحه این هیئت

شود که حاضر است جانش را برای دفاع  آور دفاع از والیت و والیتمداری معرفي مي پیام

 از عقیده و عفتش اهدا کند:

 ای است که در راه عفتش زینب عفیفه

 دهد. ميدهد اما نخ معجر ن عباس مي

ترین رسالت زن در نظر گرفته  مداری و تربیت فرزند مهم ها نیز خانواده در این هیئت

حال، با توجه به رسالت زن در والیتمداری و دفاع از حریم والیت، زنان  شود. بااین مي

توانند در جامعه فعالیت  ، مي«حریم شرعي»شرط حفظ  شرط انجام رسالت اصلي خود و به به

، شاعر هیئت انصار والیت، باید 71شونده شماره  شته باشد. به بیان مصاحبهاجتماعي دا

حفظ گردد. وی در مورد نگاه خود و نگاه هیئت در  «کرامت و وقار زن/ حیا و عفت زن»

 گوید: مواجهه با بحث حضور فعال زنان مي

ماعي نگاه ما مطابق با نگاه اسالم این است که حضور زنان در فعالیت و تکالیف اجت»

ها  هم تفاوتي ندارد. منتهي باید در این فعالیت های آن با مردان یکسان است. عرصه

های خلقي، عاطفي و جسمي زن لحاظ شود... بحث حیا و عفت زن بسیار مهم است.  جنبه

عفتي  ای در اختالط نبود حجاب مانع بي نباید امتزاج با مرد پیش بیاید. اگر هم چاره

داری و تربیت فرزند نباید غافل شود.  وظیفه اصلي خود یعني خانه شود. همچنین زن از مي

داری هم یک وظیفه اجتماعي تلقي  ترین نهاد جامعه است، خانه هرحال چون خانواده مهم به

شود. تربیت همه کارگزاران سیاسي، ورزشکاران، هنرمندان و بقیه به عهده زنان در  مي

 «نقش مادر است.

عرصه بیرون از »توان هم در  گوید که گرچه مي در ادامه مي 71شونده شماره  مصاحبه
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در همسرداری، تربیت  «اختالل»ولي اگر  «داری و تربیت فرزند مشغول بود خانه و هم خانه

نیز  55شونده شمارة  داری رخ داد، باید زن از کار بیرون دست بکشد. مصاحبه فرزند و خانه

گرایي از نگاه  نامد که این نشان از اهمیت خانواده مي «محور و ملکه خانواده»زن را 

های  ها در یک سوی طیف، فعالیت و مشارکت زنان در عرصه هاست. البته برخي از آن آن

 .«ها در ایران رواج پیدا کرده است زده توسط غرب»خوانند که  اجتماعي را یک توطئه مي

وجود  «واحد برادران»مجزا از صورت فعال اما  به «واحد خواهران»ها  در این هیئت

نشیني و تماشاگر بودن در  کند. نقش پرده هایي را ویژه خواهران برگزار مي دارد و برنامه

دهد.  ها مي های دو گونة قبلي جای خود را به نقش فعال اما مجزای زنان در این هیئت هیئت

ا مشارکت دارند تنها با هایي که با م برنامه»گوید:  باره مي دراین 71شونده شماره  مصاحبه

شویم. ارتباط دو بخش واحد خواهران و برادران با رابط محرم که  یک پرده حائل جدا مي

پذیرد. البته در مباحث کاری هیئت زنان و مردان اصالً بر  اند صورت مي هر دو عضو هیئت

 .«نشینند سر یک میز نمي

 گوید: الم مينیز در مورد هیئت رزمندگان اس 78شونده شماره  مصاحبه

ما سه هیئت داریم، یکي هیئت خواهران، یکي نوجوانان و جوانان و دیگری فرزندان »

ها به  خردسال که یک اتاق جداگانه با اسباب و لوازم مخصوص خود دارد. وقتي خانواده

سپارند تا حین عزاداری خسته و اذیت نشوند.  آیند کودکان را به این هیئت مي هیئت مي

کنند که به هیئت بیایند.  شده است که کودکان والدین خود را مجبور مياکنون طوری 

ها عترت  اند. اسم هیئت آن ها )زنان( مدیریت، مقر و برنامه جداگانه دارند و مستقل آن

کنند و کاری به کار ما ندارند و در هیئتشان فقط زنان  خواهران است. در موازات ما کار مي

 «کنند. شرکت مي

 ی دینیها اندیش و اقلیت نه مکتبهای گو هیئت

ها را  آن «فتوای رهبری»درباره مراوده با زرتشتیان، با استناد به  55و  71شوندگان  مصاحبه

دانند. این استناد گرچه برای  مي «مباح»ها را  شمارند و خریدوفروش با آن مي «پاک»

اکراه به یک زرتشتي نیز قابل اعتبار است ولي به گفته خود با  57شونده شماره  مصاحبه
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شرط عدم »البته مراوده را با زرتشتیان را به  71شونده شمارة  دهد. مصاحبه دست مي

کند و دیگری از جنبه  اعالم مي «تأثیرگذاری بر اعتقادات خود و اطرافیان خویش

 گوید: پذیرد. همچنین در مورد حقوق و وظایف زرتشتیان مي آن را مي «مصلحت و انساني»

شده در ایران هستند.  اجتماعي این بزرگواران جز چهار مذهب شناخته به لحاظ»

ها محافظت کنند.  بنابراین حکومت و مسلمانان موظف هستند از جان و مال و آبروی آن

ها هم تکالیفي به گردن دارند. باید از آبرو و مال و جان مسلمانان مراقبت کنند. از تبلیغ  آن

عنوان ذمه  خود و جذب مسلمین بپرهیزند. باید یک مبلغي را بهعلیه اسالم و تبلیغ علني دین 

ها  کنم حکومت جمهوری اسالمي چنین درخواستي را از آن به مسلمانان بدهند که فکر نمي

دانند برای ما  ها به امام حسین به دلیل اینکه ایشان را داماد خود مي داشته باشد. عالقه آن

خواستیم از چند زرتشتي  کنیم و به همین دلیل مي پسندیده است و ما از آن استقبال مي

شونده شمارة  دعوت کنیم که به هیئت بیایند و درباره امام حسین سخنراني کنند )مصاحبه

71)». 

رسد این نگاه همراه با اکراه نسبت به مراوده با زرتشتیان، تعامل و رابطه  به نظر مي

اندیشي را برایشان  رهبری، باب مصلحتشود مگر آنکه تقید به فتوای  مؤثری را سبب نمي

ساز دولتي و  باز کند. این نوع نگاه ظاهراً در بحث ورود اقلیت زرتشتي به نهادهای تصمیم

توان دریافت که  هایشان تا حدودی مي عمومي نیز تسری یافته است زیرا با توجه به گفته

 57شونده شمارة  صاحبهها در قبال این موضوع، موافقت همراه با اکراه است. م موضع آن

 گوید: درباره پذیرش این عضویت از سوی نهادهای حاکمیتي مي

رفع افسد به فاسد است. وگرنه ازنظر فقهي تسلط یک غیرمسلمان بر جماعت »

تغییر نیست. هر جا از احکام اسالمي کوتاه آمدیم ضرر  مسلمان حرام است. حکم خدا قابل

گوید یهود و نصارا  فته شود باید پذیرفت. قرآن ميکردیم. برای اینکه جلوی یک فتنه گر

 «.ها درآیي و از اسالم دست بکشي شوند مگر به دین آن از شما راضي نمي

اندیش دالیل معرفتي دارد که  های گونه مکتب البته مخالفت برخي از فعاالن هیئت

 دهد: بدین گونه شرح مي 71شونده شماره  مصاحبه
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یني به نهادهای دولتي و عمومي باید مفصل بیان کنم که های د در مورد ورود اقلیت»

ازنظر عقلي باید گفت که کشور ما اکثریت مسلمان و شیعه دارد. مردم هم با انقالب 

اسالمي خود خواهان برپایي قوانین اسالمي شدند. بعد از تدوین قوانین اسالمي نوبت به 

شود.  رنهایت تمدن اسالمي ميساختار سیاسي و حکومتي اسالمي سپس جامعه اسالمي و د

ساز امورات کشور و اجراکنندگان آن  نخبگان و متولیان امر در ساختار سیاسي که تصمیم

شناس و یا حداقل مسلمان باشند و احکام اسالمي را مجری امورات بدانند.  هستند باید اسالم

نیست بلکه در شناس  تنها اسالم حال چگونه ممکن است فردی وارد این ساختار شود که نه

برخي از اظهارات مطالبي را گفته است که با ضروریات اسالم مغایرت دارد. این یعني 

فردی وارد ساختار شده است که معتقد به رسیدن هدف غایي باالدستي نظام یعني جامعه و 

 «گذاری شده است. تمدن اسالمي نیست. هدف هیئت بر روی همین هدف کالن ریل

 گیری بحث و نتیجه

های  این مقاله با الهام از آرای توکویل درباره جامعه مدني و بر اساس بررسي دیدگاه در

های مذهبي  های مذهبي شهر یزد، کوشیدیم نسبت هیئت های هیئت فعاالن و مضامین نوحه

های جامعه مدني در بستر جامعه ایران را بررسي کنیم. با توجه به اهمیتي که  با ویژگي

ا در جامعه مدني قائل است تالش مقاله بر این بود که به دو پرسش ه توکویل برای انجمن

های مذهبي به میزان کافي از حاکمیت مستقل هستند که  زیر پاسخ گوید: نخست، آیا هیئت

عمل کنند؟ دوم، آیا « های میاندار هیئت»یا « چشم جامعه»عنوان  بتوانند، به تعبیر توکویل، به

عنوان ویژگي اصلي  قوق برابر همه افراد جامعه، بهکننده ح های مذهبي ترویج هیئت

گرفته از  شناسي صورت موردنظر توکویل برای جامعه مدني، هستند؟ در این مقاله گونه

 Morshedi etهای مذهبي که توسط نویسندگان در مقاله دیگری بسط یافته است ) هیئت

al, 2020ها را  هر سه گونه هیئتهای تحقیق تجربي،  ( مبنا قرار گرفت. بر اساس یافته

حال  های ظریف و درعین توان به درجات مختلف مستقل از حاکمیت دانست، اما تفاوت مي

راستا  اندیش به لحاظ گفتماني تقریباً هم های گونه مکتب مهمي میان آنان وجود دارد. هیئت

هایي  و هماهنگ با گفتمان حاکمیت هستند و به لحاظ سازماني و اقتصادی وابستگي
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مستقیم و غیرمستقیم به برخي نهادهای وابسته به حاکمیت دارند و بر همین اساس، در 

های  کنند. هیئت این نهادهای حاکمیتي عمل مي« مشاور»عنوان  بسیاری موارد به

اندیش به لحاظ اقتصادی و سازماني مستقل از حاکمیت هستند و به لحاظ گفتماني  هویت

صورت مستقیم  ي با گفتمان حاکمیت همسو نیستند اما بههای گونه قبل هرچند همانند هیئت

های گونه بازاندیش در مقایسه با دو گونه  این گفتمان هستند. هیئت« مؤید»و غیرمستقیم 

دیگر، استقالل سازماني و اقتصادی و گفتماني آشکارتری دارند تا جایي که به لحاظ 

 نامید. گفتمان حاکمیت« منتقد»گونه را  توان این گفتماني مي

های مذهبي در مورد حقوق زنان و  در ارتباط با پرسش دوم، دیدگاه فعاالن هیئت

های  ترین اقلیت دیني در یزد( موردبررسي قرار گرفت. یافته عنوان بزرگ اقلیت زرتشتي )به

ها وجود دارد.  های ظریفي میان سه گونه هیئت دهد در اینجا نیز تفاوت تحقیق نشان مي

های  های روحي و عاطفي زنان و مردان، بر تفاوت اندیش با تکیه بر تفاوت های هویت هیئت

تبع آن، تفاوت در نوع  آنان تأکید دارند و لذا تفاوت در نقش آنان در جامعه و به« هویتي»

اندیش نیز در این زمینه  های گونه مکتب کنند. هیئت حقوق آنان را بدیهي قلمداد مي

زنان در « تر فعال»اندیش دارند جز اینکه بر نقش  هویت های گونه شباهت زیادی با هیئت

مناسب حوزه فعالیت آنان با حوزه فعالیت مردان تأکید دارند. « تفکیک»شرط  جامعه به

های مشترک فطری و انساني زنان و  های گونه بازاندیش بیش از دو گونة قبل بر جنبه هیئت

ند و لذا بیشتر پذیرای حضور اجتماعي زنان تبع آن، برابری حقوق آنان تأکید دار مردان و به

های مذهبي در مورد حقوق اقلیت  در جامعه هستند. در ارتباط با دیدگاه فعاالن هیئت

 اندیش نگاه های مکتب دهد گونه هیئت های تحقیق نشان مي زرتشتي، یافته

لمان های غیرمس به این موضوع دارند، یعني بر محدودیت حقوق اقلیت« اندیشانه مصلحت»

در جامعه اسالمي تأکید دارند اما بنا بر مصلحت برآمده از قانون اساسي و حکم رهبریِ 

اندیش هرچند  های هویت پذیرند. گونه هیئت نظام اعطای حقوق برابر به آنان را با اکراه مي

بر حفظ مرزهای هویتي مسلمانان و زرتشتیان تأکید دارند اما با اتکا به تجربة همزیستي 

ت مسلمانان و زرتشتیان در یزد و خدمات متعدد زرتشتیان به یزد، بر حفظ تداوم بلندمد
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آمیز اقلیت زرتشتي در جامعه اسالمي و حفظ حقوق آنان تأکید  همزیستي مسالمت

ها و معیار  های بازاندیش عمدتاً با مبنا قرار دادن اشتراکات فطری انسان کنند. گونه هیئت مي

های دیگر بر حقوق برابر اقلیت زرتشتي با مسلمانان تأکید  نه، بیش از گو«انسانیت»کلي 

ها نوعي نگاه مبتني بر  توان گفت در میان فعاالن این هیئت دارند تا جایي که مي

ها رشد و نمو یافته است. نکته پراهمیت این است  در رابطه با حقوق اقلیت« گرایي کثرت»

که در باال مرور شد، عمدتاً در سطح ها  گانه هیئت های سه های میان گونه که تفاوت

ها نیز  هیئت« عمل»ها تا حدی در سطح  ها است اما این تفاوت اعضا و فعاالن هیئت« دیدگاه»

نوع ارتباط سازماني و اقتصادی »ها و  هیئت« های مضامین نوحه»بروز یافته است ازجمله در 

ها  افزون جامعه این تفاوتتوان انتظار داشت با تحوالت روز ؛ اما مي«ها با حاکمیت آن

ازپیش  ها ظهور و بروز بیشتری یابد و به تمایز یافتن بیش هیئت« عمل»تدریج در سطح  به

 ها منجر شود. های مختلف هیئت گونه

 های جامعه مدنی ها با برخی ویژگی ها و نسبت آن سه گونه هیئت .3جدول 

Table 3. Three Type of Mourning Communities and Their Relationship 

with Some Characteristics of Civil Society 

 اندیش گونه مکتب گونه بازاندیش اندیش گونه هویت 

 مستقل و مشاور نیمه مستقل و منتقد مستقل و مؤید رابطه با حاکمیت

 برابری حقوق زنان و مردان
 خواهي جنسیتي هویت

 

 برابرخواهي جنسیتي

 

 تفکیک جنسیتي

 

 گرایانه نگاه مصلحت گرایانه نگاه کثرت جویانه نگاه مسالمت ها برابری حقوق اقلیت

 جامعه والیي جامعه مدني گرا جامعه سنت افق جامعه موردنظر

های  های مختلف هیئت توان گفت گونه درمجموع و بر اساس آنچه در باال گفته شد، مي

های  های جامعه مدني دارند. در گونة هیئت های متفاوتي با ویژگي مذهبي در ایران نسبت

اعضای جامعه اهمیت دارد و به همگرایي « هویت دیني»اندیش، بیش از هر چیز  هویت

توان گفت  حال که مي یادی وجود دارد؛ بنابراین، درعینها اهتمام ز دیني و حفظ سنت

های جامعه مدني دارند، در راستای  اندیش نوعي سازگاری نسبي با مؤلفه های هویت هیئت

را دنبال  «گرا ای سنت جامعه»کنند و افقي متفاوت یعني  های آن عمل نمي تقویت ویژگي
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های مذهبي کمترین نسبت را با  ئتاندیش از میان سه گونة هی های مکتب کنند. هیئت مي

ها بر خلوص فکری و اعتقادی اعضا و ترسیم خطوط با  جامعه مدني دارند. در این هیئت

ای  جامعه»شود و اصوالً افقي بسیار متفاوت با جامعه مدني، یعني افق  تأکید مي «دیگران»

راد جامعه انتظار شود که برای رسیدن به آن از همه اف برای اعضای هیئت ترسیم مي «والیي

ها، گونه  رود؛ و از میان سه گونه هیئت فرهنگي و اعتقادی مي «جهاد»آمادگي برای 

توان گفت بسیاری از  بازاندیش بیشترین نزدیکي و قرابت را با جامعه مدني دارد و مي

راستا با  نوعي هم شود، به ها به جامعه منتقل مي های این هیئت هایي که از طریق نوحه پیام

عنوان  های بازاندیش تا حد زیادی به دیگر، هیئت بیان های جامعه مدني است. به ویژگي

اعضای خود و سایر « تربیت مدني»کند که یکي از کارکردهایش  عمل مي« نهادی واسط»

شود، چنین هدفي را  ها منتقل مي گونه هیئت های این هایي که در نوحه مردم است و پیام

های گونه بازاندیش  توان گفت افق پیش روی هیئت اساس، ميکنند. بر این  دنبال مي

شده  ای بومي نوعي بازاندیشي در این جامعه برای نزدیک شدن هر چه بیشتر آن به نسخه به

 از جامعه مدني است.

 سپاسگزاری

های این پژوهش ما را  آوری داده های مذهبي یزد که در جمع از همکاری فعاالن هیئت

 .سپاسگزاریمیاری کردند 

ORCID 

Morteza Mashalchi   http://orcid.org/0000-0001-7009-7061 

Abolfazl Morshedi   http://orcid.org/0000-0001-5016-1310 

 

  

http://orcid.org/0000-0001-7009-7061
http://orcid.org/0000-0001-5016-1310


 122 |   یمرشدو  یمشعلچ...؛  یجامعه مدن تیدر تقو یمذهب یها ئتینقش ه یبررس

References 
A Group of Writers (1998). Civil Society and Today's Iran, Tehran: Nghsh-

o-Negar 

Alagappa, M. (Ed.). (2004). Civil Society and Political Change in Asia. 

Expanding and Contracting Democratic Space (1 edition). Stanford, 

Calif: Stanford University Press. 

Alexander, Jeffrey C. (2006). Tocqueville's Two Forms of Associations: 

Interpreting Tocqueville and Debates over Civil Society Today, The 

Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, Vol. XXVII 

Alizadeh, T. (2013). Iran's civil society in the beginning of the constitution. 

Book of the month (social sciences). 71,63-71 

Aron, R. (2003). Main currents in sociological.Translated into Persian by 

Bagher Parham. Tehran: Elmi va Farhangi Publication. 

Attar, S. (2009). Social capital, civil society and state: Elements of access to 

development. Politics quarterly. 39(4). 

Berger, Peter Thomas Luckmann (1995). Modernity, Pluralism and the 

Crisis of Meaning: The Orientation of Modern Man. Gutersloh: 

Bertelsmann Foundation Publishers 

Blaikie, N. (2014). Social research design. Translated into Persian by 

Hassan Chavoshian. Tehran: Ney publication. 

Bryman, A (2001). Social Research Methods. Oxford, Oxford press 

Chandhoke, N. (1999). State and civil society. Translated into Persian by 

Fereidoun Fatemi, Vahid Bozorgi. Tehran: Markaz publication. 

 Civil society in islamic republic of Iran. (1999). Strategic studies quarterly. 

Coenen-Huther, J. (2014). Tocqueville. Translated into Persian by Bozorg 

Naderzad. Tehran: Hermes. 

Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. 

Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Eastern Studies, 28:2, 165-185 

Faghih, A., valikhani, M. (2011). Introducing indigenous model of civil 

society in Islamic republic of Iran. 

Feirahi, D. (1999). Pluralism and political participation in civil society and 

the Islamic state. Islaic University. (5). 

Feirahi, D. (2005). Shiite and deliberative democracy in Iran. Law and 

political science. (67) 

Feirahi, D. (2006). The prophet’s city-state. Law and political science. (73) 

Feirahi, D. (2015). The threshold of modernity. Tehran: Ney publication. 

Flick U. (2008). An introduction to qualitative research. Translated into 

Persian by Hadi jalili.Tehran: Ney publication. 

Ghaninezhad, M. (1999). The relationship between religion and civil society. 

In Civil society and Iran today. Tehran: naghsh va negar. 

HaeriYazdi, M. (2005). Explorations of practical reason: the philosophy of 



 2911 پاییز | 49شماره | بیست و هشتم سال |اجتماعی فصلنامه علوم  | 122

ethics. Tehran: Iranian research institute of philosophy. 

HaeriYazdi, M. (2005). Philosophical essays: A collection of professor 

Mehdi Haeri Yazdi’s articles. Tehran: Iranian research institute of 

philosophy. 

Hassanpour, A. (2014). Islamic Revolution, the clergy and intellectuals: 

cultural combat to capture civil society in Iran. Intercultural studies 

quarterly, 9(22), 117-149. 

HeidariKashani, M. (2005). From civil society to Madinah al- Nabi. 

Reflection of thought. (62) 

Islamic Social Reseaches No. 14 (1998). Special: Civil Society 

Kamali, M. (2002). Civil society, government and modernization in 

contemporary Iran. Translated into Persian by Kamal Pouladi. 

Tehran: Iran and Islam recognition center. 

Kamali, M. (2002). Iran’s two revolutions: modernity, civil society and class 

struggle. Tehran: Digar. 

Kamrava, Mehran (2010). The Civil Society Discourse in Iran, British 

Journal of Middle 

Khaniki, H. (2002). The power of civil society and the press. Tehran: Tarhe 

now. 

Khoshk jan, Z. Moslemi mehni, Y. (2016). The Meaning System and 

Politico-Social Functions of Mourning In Shiism. Journal of political 

sociology of the Islamic world. 10, 61-80 
Morshedi, A. & Alinejad, M. (2021). Active Adaption: An Investigation into 

the Economic Ethics of Yazdis, Yazd: Yazd University Publication 

Morshedi, A., Hajizadeh Meimandi, M. & Mashalchi, M., (2020). The 

typology of the mourning community in Yazd. Iran cultural research 

journal. 13(3), 131-155. 

Naeini, M., (2015). Tanbiholomah va tanziatolmela. In S.M Feirahi, D. The 

threshold of modernity. Tehran: Ney publication. 

Organization of Cultural Document of Islamic Revolution. (1999). 

Realization of civil society in Iran's Islamic Revolution, Collective 

Papers, Tehran: Organization of Cultural Document of Islamic 

Revolution 

Putnam, R. D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of 

American Community (1st edition). New York: Touchstone Books by 

Simon & Schuster. 

Rahmani, J., kazemi, A. (2011). Communities and Hey`ati Community. 

Sociological review. 39,153-166. 

Sabzeie, M. (2010). Sociological analysis of the development of civil society 

in Iran, a comparative analysis of the constitutional period with the 

period of the Islamic revolution. Journal Iranian social studies. 4(2). 

Sabzeie, M. (2011). Sociological Study and Analysis of Relation between 



 124 |   یمرشدو  یمشعلچ...؛  یجامعه مدن تیدر تقو یمذهب یها ئتینقش ه یبررس

Traditional Civil Society and Constitutional Revolution in Iran. 

Journal of Social Sciences. 52. 

Schmitt, Carl (2005). Political Theology: Four Chapters on The Concept of 

Sovereignty, translated by George Schwab. Chicago: The University 

of Chicago Press 

Soroush, A. (1999). Religion and civil society. In Civil society and Iran 

today. Tehran: naghsh va negar. 

Tavasoli, Gh. (2006). The basic elements of Islamic civil society in nahjol-

Balaghe. Journal of Nahjolbalagheh. 15-16: 11-17 

Tocqueville, A. de. (1898). Democracy in America. Century Company. 

Willis Charmaine N. (2019). Democratization and Civil Society 

Development through the Perspectives of Gramsci and Tocqueville in 

South Korea and Japan, Asian Journal of Comparative Politics, 

August 4, 

Zahed zahedani, s., geroosi, s. (2002). Union religious boards as 

ungovermental organization; case study: Qajar period. faculty of 

literature and humanities of Isfahan. 2(31-32), 215-244. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 تیدر تقو يمذهب یها ئتینقش ه يبررس(. 7477) .ابوالفضل ،یمرشد.، يمرتض ،يمشعلچ استناد به این مقاله: 

(، 14)58 ،فصلنامه علوم اجتماعي، (زدیشهر  يمذهب یها ئتیفعاالن ه دگاهید ي: بررسی)مطالعه مورد يجامعه مدن

571-551. 

DOI: 10.22054/QJSS.2022.62910.2431 

 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License... 



 

  

 


