
  85 - 60، ص 1396پاييز ، 3 شماره، ايران، دوره هجدهمشناسي جامعهمجله 

60 

 
 
 
 

پذيري زرتشتيان به عنوان يك رؤيتشناختي مطالعه جامعه
  اقليت مذهبي در فضاي عمومي شهر تهران

  
  سارا شريعتي سميه مومني،

 )15/04/97، تاريخ پذيرش 03/10/96(تاريخ دريافت 
  

ها در جوامع امروزي پذيري از مباحث جديدي است كه با مسئلة اقليترؤيتچكيده: 
رسميت پذيري بيشتر و بههاي اقليت به نوعي خواستار رؤيتپيوند خورده است. گروه
عنوان يكي از پذيري زرتشتيان بهكوشد رؤيتاند. اين مقاله ميشناخته شدن در جامعه

  شهر تهران را مورد مطالعه قرار دهد.هاي ديني اقليت
مثابه يكي از سه اقليت ديني پذيري اقليت زرتشتيان بهرؤيت اساسي اين است كه پرسش

پذيري رؤيتكوشد تا رو ميمقاله پيشقانوني در فضاي عمومي شهر تهران چگونه است؟ 
اه با مشاركت، هاي مشاهده كلي، مشاهده همرزرتشتيان شهر تهران را با استفاده از روش

دهد كه با توجه به مصاحبه عميق و مطالعات اسنادي مطالعه كند. نتايج تحقيق نشان مي
پذيري ندارند و در فضاي ها و پوشش، زرتشتيان رؤيتچهار شاخص مكان، مناسك، رسانه
هاي مذهبي در جوامع شوند و در نتيجه برخالف اقليتعمومي شهر تهران تقريبا ديده نمي

  پذيري در فضاي عمومي جامعه ندارند.انند جوامع اروپايي، ميل چنداني براي رؤيتديگر م
پذيري، اقليت مذهبي، زرتشتيان، فضاي عمومي، به حاشيه رؤيت مفاهيم كليدي:

  رانده شدن
  

  مقدمه و بيان مسأله
انجام اغلب تحقيقات در ايران در خصوص دين، درباره دين اكثريت جامعه يعني اسالم و تشيع 

اي طوالني دارند، بسيار هاي ديني كه در ايران تاريخچهگيرد اما تحقيقات در خصوص اقليتمي
سازند ساز و اكثريت آميختگي و ... عواملي اقليتشدن، مهاجرت، درهمگيرد. جهانياندك صورت مي
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  پذيري زرتشتيان به عنوان يك اقليت مذهبي در فضاي عمومي شهر تهرانرؤيتشناختي مطالعه جامعه

61 

  ضرورت  ديني در جامعة ايران را بيش از هر زمان ديگر- هاي قوميكه توجه به مسائل اقليت
  است. 1»پذيريرؤيت«ها، مسئلة بخشند. يكي از اين مسائل مرتبط با اقليتمي

هاي مذهبي، قومي، جنسيتي، اقليتها اعم از ميالدي در كشورهاي غربي، اقليت 1970از دهه 
شناخته شدن توسط رسميتپذيري بيشتر در فضاي عمومي و بهو ... به نوعي خواستار رؤيتنژادي 

). در اين ميان 2010، 4، گرين2007، 3، ژولي2007و همكاران،  2ا (امگاراعضاي جامعه شدهديگندر 
پذيري بيشتر شدند و بدنبال آنچه رؤيتتر در جامعه و هاي ديني نيز خواستار حضور پررنگاقليت

شود گرايي خوانده ميهاي جديد ديني و جهاني شدن و هويتكه بازگشت امر ديني، ظهور جنبش
پذيري ديني در فضاي رؤيت«شناسان اي هستيم كه توسط بسياري از جامعهد ظهور پديدهشاه

گذاري شده است و اشاره به گرايشي دارد كه در ميان پيروان اديان مختلف در تظاهر نام» عمومي
توان در اماكن خورد. اين نمود بيروني را ميبيش از بيش بيروني هويت ديني خود به چشم مي

مناسك جمعي، پوشش خاص و ... مشاهده كردند، مناسك ديني كه تا ديروز، در حوزة مذهبي، 
شد امروز از شكل هاي شخصي و گاه زيرزمين منازل پيروان اديان مختلف برپا ميخصوصي، خانه

 و خود را بيش از هر زمان در منظر و مرئاي جامعه به نمايش  خصوصي و  زيرزميني خارج شده
م، بوديسم، يهوديت و ... از خالل معماري (ساختن معابد و مساجد بزرگ و مجلل، گذارند. اسالمي

گلدسته و مناره)، تحركات شهري (انجام مناسك ديني در فضاي شهر)، نوع پوشش (مثال حجاب 
ها و هاي خاص، ساخت سازمانگذاريبراي زنان مسلمان، گذاشتن كاله بر سر توسط يهوديان)، نام

هاي راديويي و تلويزيوني و ... حضور چشمگيري در جوامع مطبوعات، شبكه هاي گروهي،تشكل
ها و نمادها كه در فضاي عمومي پراكنده و نمايان است به اند و شهروندان با ديدن اين نشانهيافته

  برند.شان پي ميوجود و زيست اديان مختلف در جامعه
و در  5پذيري دينيگاه زير عنوان رؤيت شناسي دينميل به نماياندن خود كه در ادبيات جامعه

شدن، وجود تكثرديني، شود داليل بسياري دارد. جهانياز آن نام برده مي 6گرايي دينيمواردي هويت
پذير بودن و تفكيك ميان جامعة غربي به دليل خصلت مهاجر تكثرديني، چند فرهنگي بودن جوامع

ميزبان و حفظ انسجام دروني با  يمدني و نظام سياسي، به رسميت شناخته شدن توسط جامعه
ايجاد اعتماد به نفس ناشي از پذيرفته شدن در جامعه از جمله اين داليل است (امگار و همكاران، 

  ). 2010، گرين، 2007، ژولي، 2007
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توان از گرايش عمومي در اين شرايط، ايران از چه موقعيتي برخوردار است؟ آيا در ايران نيز مي
عبارتي آيا همچنان پذيري هر چه بيشتر سخن گفت؟ بهراي نماياندن خود و رؤيتديني بيهااقليت

توان پذيري هستيم، ميها به رؤيتكه در جهان يا در كشورهاي اروپاي غربي شاهد گرايش اقليت
پذيري هر چه بيشتر خود هاي ديني و مشخصا زرتشتيان ميل به رؤيتگفت كه در ايران نيز اقليت

ها چه سهمي از فضاي خواهند روز به روز خود را بيشتر بنمايانند؟ اقليتند و ميدر جامعه دار
پذيرند و در ميان ديگر اعضاي جامعه، چگونه عمومي شهر تهران دارند و تا چه حد در اين فضا رؤيت

  شوند؟ ديني شناخته ميمثابه اقليتبه
اقليت زرتشتيان در فضاي  پذيريبه سخن ديگر، سوال اصلي اين تحقيق اين است كه رؤيت

  شناختي مسئلة عمومي شهر تهران چگونه است؟ بنابراين هدف پژوهش نيز، بررسي جامعه
  پذيري اقليت زرتشتيان در فضاي عمومي شهر تهران است.رؤيت
  

 پيشينه تحقيق

  تحقيقات داخلي 
اقليت ديني را به منزلة يك توان تحقيقات صورت گرفته در خصوص زرتشتيان بهبه طور كلي مي

هاي باستاني، هنر و معماري، حقوق و علوم حوزة مطالعات تاريخي، زبان و فرهنگ  پنج دستة كلي
 كنيم. سياسي و علوم اجتماعي تقسيم نمود كه در ادامه، تحقيقات علوم اجتماعي را مرور مي

به » امروز زرتشتيان از دوران مشروطه تا«) در پژوهشي با عنوان 1382جمشيد كيومرثي (
جا كه محقق خود زرتشتي بوده است، زيست چگونگي اسكان زرتشتيان در تهران پرداخته و از آن

  ها به خوبي توصيف نموده اما تبيين نكرده است.دروني اقليت زرتشتي را در مورد جشن
به » بررسي وضعيت زرتشتيان در ايران«) با عنوان 1379در پژوهشي ديگر، مريم پرويزنيا (

 ها و مناسك زرتشتي در ميان زرتشتيان تهران، ساكن منطقه سيد ها، جشنصيفي از آيينتو
آبادي پرداخته است، روش اين مطالعه پيمايش بوده و در آن به مشكالتي كه الدين اسدجمال

ها خصوصا آيين پرسه اند اشاره شده است. اين پژوهش در رابطه با آيينزرتشتيان با آن مواجه بوده
  آوري كرده است.راسم سوگواري)، اطالعات مفيدي را جمع(م

پذيري مذهبي شايد بتوان گفت كه تنها تحقيقي كه در ايران تاكنون صورت گرفته، دربارة رؤيت
در » دين در شهر«پژوهشي است كه سارا شريعتي به همراه جمعي از دانشجويان خود با موضوع 

، پذيري مذهبي را با چهار شاخص مكانپژوهش، رؤيت انجام داده است، شريعتي در اين 1388سال 
گذار (نقش  سياست نهادهاي و هاي مذهبي)شهري (مناسك، مراسم و جشن هاي تحرك، زمان

ها در نمود عيني دين) مطالعه نموده است. وي در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده گذاريسياست
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هاي قدرت و نهادهاي دولتي رابطه دارد گذاريطور مستقيم با سياستاست كه نمود دين در شهر به
  ).1388(شريعتي، 

آيد كه اغلب دست ميهاي انجام گرفته در حوزه علوم اجتماعي اين نتيجه بهنامهبا بررسي پايان
 1شناسيشناسي و جمعيتاجتماعي همچون مردمهاي ديگر علومتحقيقات در اين زمينه به رشته

  شده است. ها و مراسم دين زرتشتي پرداختهبررسي آيينها به تعلق دارد و در آن
  

  تحقيقات خارجي
پذيري پرداخته، آندرا موبي رؤيتيكي از پژوهشگراني كه به طور مشخص و برجسته به مفهوم 

تاكنون چندين مقاله و كتاب درباره اين مفهوم و ارتباط آن با  2005است كه از سال  2براينتي
 ده است، ليكن براينتي اين مفهوم را بيشتر از منظر نظري در حوزه اجتماعي منتشر نموعلوم

  هاي ديني. شناسي دين و اقليتشناسي سياسي مطرح كرده تا  در ارتباط با حوزه جامعهجامعه
 پذيري و به هاي مذهبي، مذاهب اقليت: رؤيتاقليت«همچنين كنفرانسي با عنوان 

در فرانسه برگزار شده است كه همين امر  2011در آوريل  3»شدن در فضاي عموميشناختهرسميت
 شناسي دين، مفهومي جديد و پديده نشان دهندة اين است كه اين مفهوم در حوزة جامعه

اي تازه است. در اين همايش حدود دوازده كنفرانس ارائه شد هاي مذهبي، مسئلهپذيري اقليترؤيت
ها اشاره شده يفي بوده است كه در ادامه به تعدادي از آنها مطالعه موردي و صرفا توصكه اكثر آن

  است. 

 
 هاي زير اشاره نمود:توان به پژوهشعنوان نمونه ميبه . 1
)، زهره 1379تحليل كاركردي جشن گهنبار در ميان زرتشتيان، نمونه مورد بررسي: زرتشتيان شريف آباد در جشن ميان بهار ( - 

  محمديان مغاير، كارشناسي ارشد، رشتة مردم شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
)، فاطمه جزاغالمي، كارشناسي 1381شناختي مقايسه خانواده و خويشاوندي در شيعيان و زرتشتيان مقيم تهران (تحليل مردم -

 شناسي دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز.ارشد، رشتة مردم
شناسي ردم)، مهدي اشجعي، كارشناسي ارشد، رشتة م1337هاي مربوط به آن نزد زرتشتيان ايران (بررسي وضعيت ازدواج و روش -

 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
شناسي دانشكده )، مرتضي نجفي يزدي، كارشناسي ارشد، رشتة مردم1356آباد ميبد (شناسي زرتشتيان قريه حسنمطالعه مردم -

 علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
)، محمد رضا ايماني، كارشناسي ارشد، رشتة 1385تهران(بررسي تطبيقي عناصر و نمادهاي مقدس در فرهنگ ارامنه و زرتشتيان  -

  شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.مردم
2. Andrea Mubi Brighenti  
3. Minorités religieuses, religions minoritaires: visibilité et reconnaissance dans l’espace 
public Colloque des 7-8 avril 2011, Strasbourg 
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انجام داده  1»انشعابات مذهبي در محدودة عقل دولت«اريك مولن در پژوهشي كه تحت عنوان 
پذيري هاي مختلفي وجود دارد. سئوال اصلي رؤيتپذيري، استراتژيدر فرايند رؤيت«معتقد است: 

خواهي نشان بدهي؟ در اين ي نشان بدهي؟ و چه چيزي را ميخواهاين است كه به چه كسي مي
دهند و يا ماجراي چه كسي و چه چيزي، رؤيت پذيري راجع به كساني است كه تغيير مذهب مي

كند كه مسئلة مهم، نه جاست كه مولن مطرح ميو اين» مهاجراني كه مذهبي متفاوت از بقيه دارند
گويد خيلي اوقات، اكثريت حاكم بخشي است. مولن مييتبه دست آوردن هويت بلكه مسئلة مشروع

شود و مذهب پذيري اجتماعي توجهي ندارد و تحت عنوان مذهب، اين جريان برجسته ميبه رؤيت
جا مسئله پايين دست بودن اقليت و تابع ديگري بودن مطرح شود. در اينتر مياز همه چيز مهم

است به اكثريت بدهكار باشد و دائم حالت برتري و سلسله  كه اقليت، مدام مجبورطوريگردد. بهمي
  مراتبي در ميان اقليت و اكثريت وجود داشته باشد. 

در  2»هاي رؤيت پذير شدناي، استراتژياسالم رسانه«ايزابل ريگوني در تحقيقي كه با عنوان 
پذيري مسلمانان در تبه بعد انجام داده، معتقد است كه رؤي 2001فرانسه، آلمان و انگليس از سال 

ها و مساجد برجسته شد و سپس با توسعة اي است كه ابتدا با ايجاد انجمناروپا يك فرايند چند دهه
ها هاي اجناس حالل براي مسلمانان، دين و فرهنگ مسلمانان مورد توجه رسانهحجاب و فروشگاه

پذير كنند تا خود را رؤيتاستفاده ميهايي قرار گرفت. از نظر وي بايد ديد مسلمانان از چه استراتژي
ها چون چيزي ندارند روي حجاب نگري است كه بگوييم مسلمانكنند. وي معتقد است كه اين ساده

هاي زياد و با استراتژيهاي اند و اگر دقت كنيم خواهيم ديد كه آنها در مكانشان تمركز كردهو بدن
ه فضاي عمومي در حال تبديل شدن به مكاني براي ككنند تا جائيپذير ميفراوان، خود را رؤيت

رسميت شناخته شدن ارتباط است. به رسميت شناخته شدنها براي بههاي بين اقليتدرگيري
پذيري/ دارد. ديالكتيك رؤيت 3ناپذيريهاي سلطه و سياسي رؤيتنزديكي با مطالعه روابط استراتژي

هاي مذهبي و گذارد. ابتدا درباره اقليترا باز مي هاناپذيري جاي ترديد در نمايش دادنرؤيت
  كند. ها بحث مياقليت شود و سپس درباره توليدات و اهداففرهنگي مطرح مي
هاي مذهبي و بندي خود از اين كنفرانس، نكات زير را درباره اقليتدر جمع 4ثميم اكگنول

  كند:ها مطرح ميعنوان نتايج سخنرانيپذيري بهرؤيت
ها، مذهب، مليت، آورد. در تعريف اقليتتعريف اقليت مذهبي، مسئله هويت را پيش مي - 1

اجتماعي مي شود. مثال طبقة مذهبي باعث تعلق به طبقهاجتماعي نيز مطرح ميقوميت و حتي طبقه

 
1. Éric Maulin (Université de Strasbourg / UMR 7012 PRISME-SDRE): "La dissidence 
religieuse dans les limites de la raison d'Etat" 
2. Isabelle Rigoni (MIGRINTER): "L’Islam médiatique. Stratégies de visibilisation"  
3. Invisibility 
4. Samim Akgönül   
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بودن شرط است؟ لزوما نه، زيرا كه كه آيا تعداد براي در موقعيت اقليتشود و يا عكس. در مورد اين
  اند. اما قدرتمند و حاكم اندكها در جامعه از نظر تعداد، خيلي اقليت

رسميت شناخته شدن بايد قضايي و دولتي باشد كه البته باعث وضع يك رشته موضوع به - 2
شود. ترجيح دولت اين است كه قانون يك واحد همبسته باشد، بنابراين به قوانين مثبت و منفي مي

كه چه كسي نماينده آن قشري باشد كه مخاطب دولت هايي براي اينرگيريناپذيري دطور اجتناب
  آيد.گيرند، بوجود ميقرار مي

پذيري فيزيكي و ظاهري (مانند رؤيت - 1توان به چهار دسته تقسيم كرد: رؤيت پذيري را مي - 3
 پذيريرؤيت - 4پذيري فضايي (معماري) رؤيت - 3پذيري مذهبي رؤيت- 2رنگ پوست و ...) 

  اجتماعي (طبقه اجتماعي و ...)
ها ها چگونه بايد با اقليتكنند؟ حكومتها وضع ميهايي براي اقليتها چه سياستدولت - 4

اند؟ چه وجود آوردهها چه نهادهايي را بههاي اقليت چگونه است؟ اقليتبرخورد كنند؟ تحول گروه
ها در اين بين دهند؟ رسانهي را نشان ميهايشان چه چيزاند؟ در رسانههايي را ايجاد كردهرسانه

ها را پذيري اقليتاي دارد و رؤيتنقش اساسي دارند و در دنياي امروز نقش اينترنت اهميت ويژه
  تغيير داده است.

توان به اين نكته پي برد كه با توجه به تحقيقات انجام گرفته در داخل و خارج از كشور مي
 شناسي به طور عام و در اي نسبتا جديد در جامعهمسئلههاي مذهبي، پذيري اقليترؤيت
شناختي شناسي دين به طور خاص است و تحقيقات مشخص و دقيق چنداني با رويكرد جامعهجامعه

ات قتحقيدر نتيجه با توجه به اهميت موضوع و خأل  است.در رابطه با اين مسئله صورت نگرفته 
شناختي به مسئله رو سعي دارد با رويكردي جامعه مقاله پيش ،در اين زمينه اجتماعيعلوم
  پذيري اقليت زرتشتيان در فضاي عمومي شهر تهران بپردازد.رؤيت
  

  پيشينه مفهومي
ترين مفهوم اين تحقيق است، مفهومي تقريبا جديد كه در كمتر از دو دهه مهم» پذيريرؤيت«

اند و يا برخي  كالسيك يا به آن نپرداختهشناسان شناسان قرار گرفته است. جامعهمورد توجه جامعه
هايي اند. يكي از مهمترين حوزهاز آنان از جمله زيمل به صورت خيلي كلي و مبهم به آن اشاره كرده

هايي وجود آمده است، اقليتها بههايي است كه در مورد اقليتكه در اين زمينه مطرح شده، بحث
رسميت شناخته پذير نبودند، اما اكنون خواهان بهرؤيت شدند ورسميت شناخته نميكه تاكنون به

  خواهند خود را بيشتر در مرئاي جامعه قرار داده و به ديگران بنمايانند. شدن هستند و مي
 اند و ميلي بين اديان براي در جهان امروز، همه اديان به نوعي خواهان نماياندن خود شده

اديان مختلف براي ساخت معابد جديد با شكوه،  ميان، رقابتوجود آمده است. در اين پذيري بهرؤيت
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ها، انجام مناسك در فضاي عمومي، مطبوعات ديني، كاالهاي گذارينوع پوشش، زبان خاص، نام
پذير شدن است. برخي جامعه هاي ديني به رؤيتديني و ... گوياي گرايش هر چه بيشتر اقليت

ويژه مسلمانان در اروپا) به اين ها (بهبه رويت پذيري اقليتهاي اخير با توجه شناسان دين در سال
  اند. امر پرداخته

ها و از مطالعات ارتباطات شناسي از مطالعات جنسيت تا مطالعات اقليتهاي مختلف جامعهحوزه
  اند. پذيري را برجسته كردههاي قدرت، مساله رؤيتتا نظريه

جزء اولين كساني است كه براي نخستين بار در سال  -جامعه شناس و منتقد فيلم - 1ريچارد داير
پذيري پرداخته از خالل مطالعه موقعيت سياهان در جامعه آمريكا به طور جدي به بحث رؤيت 1997
در واقع پايه نقدي در خصوص  يت ناپذيريرؤبا بحث درباره رؤيت پذيري/ » يدسف«در كتاب وي  است.
هاي هاي قومي، هويتهاي مختلف نژادي، هويتفرودستي ميان گروهها و روابط فرادستي و اقليت
كند كه سفيد پوستان خود را به گونه اي كند. داير بيان ميفراهم مي و مذهبي را زباني ،جنسي

هنجار و طبيعي بمثابه سفيد پوست بلكه به منزله انسان و يك وضعيت هاند كه آنان نه ببازنمايي كرده
 .گيرندتحقيق قرار نميو در نتيجه هيچ وقت مورد پرسش  .شوندرفته ميپيش فرض گ ،انسان
 ها، تلويزيونها، تبليغات، فيلمروزنامه ها،موزه ها،زمينه كتاب در اتتحقيق معتقد است كهداير  

 چشمگيري طرز به سفيدپوستان غربي، هايبازنمايي در كه دهندمي نشان كرات به  هانرم افزار و
 به بلكه پوست، سفيد مثابهبه نه آنان كه رسدمي نظر به بهنجارشان جايگاه دليل به و پذيرندرؤيت
  سفيد نژادي، بازنمايي سطح در عبارت ديگر. بهانسان به خودشان نشان داده مي شوند ةمنزل

 مانند در كشورهايي . اگراندتلقي شده بشري برحق نژاد هاآن نيستند بلكه خاص نژاد يك هاپوست
ها به اداره، بيمارستان يا رستوران برويد اين سفيدپوست دانمارك و آلمان بريتانيا، متحده، اياالت

ها نيز ند؛ غيرسفيدپوستآيبه چشم مي خدمتكارهستند كه در كسوت مدير، پزشك، پرستار و 
در  .كنندمي ايفا را دربان و خدمتكار آشپزخانه پادو، نقش آنان ناپذيرند؛رؤيت غالباً اما حضور دارند
و  بودن به مثابه مبناي فرهنگ و هويت نژادي غالباً غير قابل مشاهده استسفيدپوستاين كشورها 

ها و آمريكاي التيني ها،شود. سياهان، آسياييها مربوط ميبه غير سفيدپوست» رنگ پوست«نژاد يا 
اي به گونه ،دگردتلقي مي »رنگبي«و  سفيد وراي نژاد اما بوميان آمريكا، نژادهاي متمايزي هستند

  .وضعيت طبيعي بشر است ،بودنكه گويي سفيد
ها فكر، احساس و اند و باور دارند كه براي تمامي انسانها صاحب قدرتسفيد پوستاز نظر داير  

ب توانند ديگران را به حسابودن خود را دريابند، آنان نميها قادر نيستند خاصكنند؛ سفيدعمل مي
دانند كه جهان را بر صورت آورند و نميها تصوير مسلطي از جهان به وجود ميآورند؛ سفيد پوست

 
1  . Richard Dyer 
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ها كنند كه مقيد بودن به آنها معيارهاي انسانيت را تنظيم مياند؛ سفيد پوستخويش ساخته
يت انجام نشود. بيشتر اين اعمال دلبخواه و با سوءها و عدم توفيق ديگران ميموجب موفقيت سفيد

 اين به كندمي بازتوليد آنها نيت و قصد به توجه بدون را خودش هاپوست سفيد قدرت و شودنمي
 . )1997(داير،  شونددپوست، بلكه بهنجار تلقي ميسفي نه هاآن كه دليل
ها و پردازي داير توان و قابليت اعمال آن براي تحليل و نقد موقعيتنگاه انتقادي و مفهوم 

 مذهبي و قومي هاي »اقليت «وجود داشته باشد.  1»گرييد«آورد كه مفهوم وجود ميهرا بشرايطي 
 نظريه اساس بر توان مي را جامعه در موجود هاي بندي طبقه از بسياري و »اكثريت « مقابل در

  . كرد تحليل داير ريچارد ناپذيري رؤيت/ پذيري رؤيت
» 3شناسيشرق«اشاره نمود كه در كتاب  2سعيدبايد به ادوارد » ديگري«در ارتباط با بحث 

هر آن ساز و كارهاي «كند. به عبارت ديگر ها را تشريح ميتوسط غربي» شرق«سازي فرايند ديگري
 ها شرق را مديريت و يا حتي برساخته است، اي را كه فرهنگ اروپايي با توسل به آن تاريخي

  ).57: 1996(دالماير، » نماياندمي
به  ربطي اي از تصورات به عنوان شرق توليد كرد كه هيچمجموعه پيچيده »غرب«، سعيد از نظر

هايي از محققان، شاعران و مورخان ذهن نسلة و بازنمود شرق واقعي نداشت، بلكه صرفا برساخته
ي خود مصونيت يافته الو با قدرت حكمت اع محوري قرار داشتهبود كه تحت حاكميت گفتمان قوم

). از اين منظر، 178: 1377(سعيد،  اي براي اقتدار استعماري غرب فراهم كردجه زمينهو در نتي
با نوعي  رساند، به اين صورت كهشناسي با برساختن ديگري به انسجام هويت غربي مدد ميشرق

هاي متضادي نظير غرب/ شرق، مسيحيت/ شناختي، دو انگاريشناختي/ معرفتتمايزبخشي هستي
سازي و حذف ديگري فروتر به معنا، - سازد تا از طريق فرآيند ديگريمي/ بربر و ... را برم، متمدنسالا

بنابراين با تقسيم جهان به دو بخش شرقي/ غربي از  .دبانديشه و هويتي همگن و منسجم دست يا
  .انجامدگرفتن واقعيت شرق ميخورد و حاصل آن به ناديدهابتدا با پديده قدرت پيوند مي

) معتقد 2010(4»پذيري در نظريه و تحقيق اجتماعيرؤيت«در كتاب خود با عنوان  براينتي
: b2010(براينتي،» پذيري يك تصور ساده نيست، بلكه فرايندي اجتماعي و واقعي استرؤيت«است: 

كند و معتقد است طور ذاتي مبهم است مطرح مياي كه بهپذيري را به منزلة پديده). وي رؤيت52
هاي سياسي، فني و اجتماعي ويژه بستگي دارد. به زعم او، مفهوم به ميزان زيادي به تنظيمكه اين 
پذيري فهمي آزاد و سرگردان نيست بلكه در مرزها و جريانات مادي قرار دارد و در حقيقت رؤيت

 
1  . Other 
2 . Edward Said  
3 . Orientalism  
4. Visibility in Social Theory and Social Research 
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هاي فني (تكنيكي) و اجتماعي واقع شده است و طور بحراني، در حد وسط حوزهاي است كه بهحوزه
پذيري پذيري اجتماعي و رؤيتهاي رؤيتها و ويژگيهاي جوامع تكنولوژيكي به شكلپيچيدگي

، نگاه 2، بينايي1هاي ديگر نظير ميدان ديدپذيري و اصطالحمتقابل پيوند خورده است. او بين رؤيت
، رؤيت است تمايز قائل مي شود. از نقطه نظر تئوري اجتماعي 4و هر آنچه كه مبتني بر ديدن 3خيره

پذيري به پذيري در آستانة بين نيروهاي اجتماعي متفاوت معرفي شده است. با اين توضيح، رؤيت
   5عنوان يك قلمرواي كه بهشود، زمينهريزي عمل اجتماع فهم مياي از ثبت و طرحمثابة زمينه

طور پذيري بهروابط رؤيت«). در واقع او معتقد است كه 4وa2010 :3تواند كشف شود (براينتي،مي
(براينتي و » شوندطور معني داري با عمل فرد تركيب ميساده روابط بصري نيستند، بلكه به

  ).13: 2007 ،6متيوسي
ها (روابط قدرت) قرار دارد. از شناختي (روابط ادراكي) و سياستپذيري در تقاطع زيباييرؤيت

هاي فرهنگي است. با نمادين، متمايز از نمايشمثابه امري پذيري بهاين ديدگاه، البته توصيف رؤيت
: b2010شوند (براينتي،پذيري ترسيم ميهستند كه در ميدان رؤيتاين حال نمادها عناصر مهمي

كند، داند كه مرز بين ديده شدن و ديده نشدن را تعيين ميپذيري را امري مي). براينتي رؤيت52
كردن و آستانة مذاكرات توجه دارد كه با ردن، تاسيسكپذيري به عمل معرفيبه طور اساسي رؤيت«

ي توانند به طور واضح در روابط شهر و حوزهكنند و ميكنند و مرزها را جدا ميهم مشاركت مي
پذيري، يك ويژگي جهان اجتماعي رؤيت). «12: 2007(براينتي و متيوسي، » ساخته شوند عمومي

كار مي رود. در اين رؤيت بهقابلرؤيت و غيرها بين قابلكردن يك رشته از مرزاست كه براي داير
  ).13(همان: » انداند قابل رؤيتهايي كه با هنجارهاي جامعه منطبقميان تنها آن

 پذيري، اقدامي اجتماعي است كه خود، محصولي از پذيري و مديريت رؤيتقلمروهاي رؤيت
هاي متفاوت پذيري است. تأثيرات خاص شكلميزان رؤيتهايي از تعامالت تعريف شده به وسيله زمينه
هاي مختلف، تصور پذيريدهد تا حاالت مختلف سوژه را در ميدان رؤيتپذيري، به شخص اجازه ميرؤيت

است ميان  اياي از تقاضاها، تمايالت و تضادها را به وجود آورد كه به دنبال برقراري رابطهكند و رشته
تواند ديده شود و چيزي كه بايد يا نبايد ديده شود، اي قطعي، ميان چيزي كه ميچيزهاي ممكن و چيزه

ها را ببيند. اين جريان، تواند آنتواند ديگران يا ديگر چيزها را ببيند يا كسي كه نميميان كسي كه مي
در  پذيري در واقع خصوصيتي از حوزة اجتماعي است كههاي شهري وجود دارد. رؤيتهمواره در محيط

 
1. sight 
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متقابل بنا شده است؛ براي مثال در اثر متقابل ميان حوزة مادي و غير مادي. در نتيجه ميدان كنش
  پذيري شامل قلمرويي نامعلوم، ميان اجتماع و تكنيك است.رؤيت

پذيري، به حقيقتي رؤيت«شناسي اجتماعي معتقدند كه و همكارانش در حوزة روان 1ووساي
» گيردها در آن مورد توجه قرار مياي است و بيشترين تفاوتمشخصه ارجاع دارد كه داراي عالمت

شناسي اجتماعي كه تمايز دريافتي و هاي روان). اين ديدگاه با داده116: 2008 (ووساي و ديگران،
تراست، سازگاري بيشتري دارد، بر اين اساس، تمايزات هاي معين آن برجستهپذيري ويژگيرؤيت

كند و در اين صورت، هاي متفاوت بيشتري را برجسته ميها، ويژگيپذيريرؤيتدريافتي به واسطة 
  هاي هاي عضو كه اعضاي گروههاي اقليت در ميان ديگر گروهشمار بيشتري از اعضاي گروه

هاي ديني به معابد، توان در مورد اقليتشوند. اين عالمت مشخصه را مياند شناخته مياكثريت
دست هاي اقليت سعي دارند از يكوسيلة آن، گروهوع پوشش و... نسبت داد كه بهمساجد، كليساها، ن

شدن در جامعة اكثريت اجتناب كرده و بدين طريق تمايز خود را از گروه اكثريت نشان دهند و 
  پذيري بيشتري كسب نمايند.رؤيت

ها و ، از بودناي از مجازها و ممنوع هاپذيري، نظام پيچيدهرؤيت«معتقد است كه  2كيپنيس
پذيري را ). اين تعريف از رؤيت49: 3،2008به نقل از تايرر 10: 1993(كيپنيس، » ها استنبودن

گونه توضيح داد كه هر جامعه بايدها و نبايدهاي خاص خود را دارد و اين بايدها و توان اينمي
هاي هاي گروهو فرهنگ هاگيرد و از آنجا كه ارزشهاي اكثريت جامعه نشأت مينبايدها از ارزش

  وجود ها و مجازها در جامعه بهاقليت، متفاوت از گروه اكثريت است، در نتيجه نظامي از ممنوع
  ها اين امكان را ندارند.پذير بودن را دارند و ممنوعآيد كه مجازها قابليت رؤيتمي

وي در آثارش در . «مطرح شد 4پذيري به نوعي اولين بار در آثار جرج زيملتوان گفت رؤيتمي
شناختي دقيقي را از چشم، خصوصاً برخورد )، كاركرد جامعه1969( 5شناسي حواسخصوص جامعه

  متقابل چشم به چشم را مورد بررسي قرار داده است. از نظر زيمل، صراحت اين برخورد از 
). a2010 :24و  325: 2007(براينتي،» ترين نوع تعامل بشري استپذيري متقابل، اساسيرؤيت

نظيري در تعامل ميان افراد است، تا آن حد كه وي شناختي بيپديده جامعه "ديدن"«زيمل معتقد است 
باشد كه  ايدو طرفه ترين رابطةترين و خالصواسطهكردن دو نفر به يكديگر شايد بيادعا مي كند نگاه

 6). شخص ديگري كه به اين مفهوم پرداخته، اروين گافمن225- 224: 1386(فريزبي، » وجود دارد

 
1. Albert Voci  
2. Laura Kipnis 
3. Tyrer 
4. Georg Simmel  
5. the sociology of the senses 
6. Erving Goffman 
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هاي )، روش1959(» نمود خود در زندگي روزمره«وي در كتاب «شناس كانادايي است، جامعه
  يف توص 1گيرد، مشكلي از آيين خود نمايشيپذيري انجام مياي را كه درون روابط رؤيتماهرانه

پذيري دو كند. از نظر گافمن رفتار در فضاي عمومي، مشروط است. وي معتقد است مديريت رؤيتمي
» ها استاجتماعي، مستلزم ديد مثبت داشتن به ظاهر ديگران و احترام به آنجانبه از ميان عوامل

  پذيري را تنها در روابط نهد و رؤيتبراينتي از زيمل و گافمن پا را فراتر مي ).a2010 :24(براينتي، 
كند، به بيان ديگر، به شخصي محض توجه ميپذيري از زاويه روابط غيربيند، وي به رؤيترو نميدررو

پذيري يك شخص را و موقعيت رؤيت 2گافمن و سادنو كند،مثابة يك ميدان به اين مفهوم توجه مي
دهند، اما براينتي معتقد ود، توضيح ميشپذيري از محيط به فرد منتقل ميجايي كه اطالعات رؤيت

پذيري را توضيح داد. هنگامي كه تغيير شكلي در هاي متفاوت ديگر رؤيتبايد همه موقعيت«است كه 
شود، به رؤيت ميدهد، براي مثال بايد به جايي كه بيشتر يا كمتر قابلهاي متقابل رخ ميپذيريرؤيت

اي كه در حال شكل هاي ميدان است و روابط ويژهالعمل مشخصهكسي كه در حال عمل و عكس
پذيري منحصر به فرد، متمايز است. پذيري از تمام روندهاي رؤيتگرفتن است، توجه كرد. ميدان رؤيت

پذيري غيرشخصي وجود ندارد نيست و وابسته است، رؤيتپذيري در يك ميدان مستقل كه رؤيتزماني
پذيري چيزي است كه موجودات بشري است. در واقع، مديريت رؤيتريزي شده ها برنامهپذيريو رؤيت

پذيري اجتماعي را هاي ارتباطي، ميدان رؤيتناپذير انجام داده و به مثابة تكنولوژيطور خستگيبه
» شودپذيري به يك بازار عرضه و تقاضا در ميدان تبديل ميدهند. بدين ترتيب، رؤيتبسط مي
  ).326: 2007 (براينتي،

رو با استفاده از پيشينه مفهوم، چهار شاخص پذيري زرتشتيان در تحقيق پيشراي بررسي رؤيتب
پذيري زرتشتيان انتخاب شد. اين چهار شاخص عبارتند از شاخص مكان جهت سنجش رؤيت

، 2012، ريگوني،2005(تامپسون، ها)، شاخص رسانه2012، ريگوني،2009، اندرسون،1388(شريعتي،
، 2012(ريگوني، ) و شاخص پوشش2010، براينتي،1388(شريعتي، ، شاخص مناسك)1388 شريعتي،
پذيري رؤيتها ) كه در بخش يافته1388 ، شريعتي،2009، اندرسون،2007، ژولي،2003عليوي،

  زرتشتيان در فضاي عمومي شهر تهران با توجه به اين چهار شاخص بررسي شده است. 
  

  شناسي پژوهشروش
رو پذيري صورت نگرفته است لذا تحقيق پيشرؤيتشناختي مكفي در حوزه تحقيقات جامعه

پذيري كوشد كه با نگاهي نو درباره رؤيتكند، از سوي ديگر اين مقاله مياي اكتشافي پيدا ميجنبه
جا كه به دليل مذهبي و ها با جامعة شهري تهران گام بردارد و از آناقليت زرتشتيان و ارتباط آن

 
1. self-presentation 
2. Sudnow  
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اجتماعي قرار دارند و جلب  - هاي سياسيها در معرض حساسيتجامعه ايران، اقليت بودنشيعي
هاي كمي امكان چنداني هاي خاص است، با روشها مستلزم استفاده از استراتژياعتماد در ميان آن

براي دستيابي به هدف تحقيق وجود نداشت، در نتيجه، محقق با رويكردي كيفي در بستر پژوهشي 
ارد ميدان شده و از مشاهده و مصاحبه اكتشافي استفاده كرده است. سپس با استفاده از اكتشافي و

هاي هاي تحقيق را در بستر پژوهشي توصيفي از طريق تكنيكگيري نظري، دادهروش نمونه
ها مشاهده، مشاهده همراه با مشاركت، مصاحبه و مطالعات اسنادي به دست آورده و در نهايت داده

  ها اشاره شده است.به خالصه روش 1اند. در جدول شماره مقوالت، تحليل و تفسير شده با استخراج
  : مشخصات روشي1جدول شماره 

  روش مراحل
  رويكرد كيفي رويكرد كلي پژوهش

  مصاحبه و مشاهده مرحله اكتشافي و توصيفي
  نمونه گيري نظري روش نمونه گيري

  (مشاركتي)، مصاحبه، مطالعات اسناديمشاهده Ĥوري، تحليل و تفسير داده هاجمعروش
  

دقيقه) مصاحبة  9ساعت و  10دقيقه (معادل  658مدت نفر و به 11در اين تحقيق در مجموع با 
بوده است.  2و نيمه ساخت يافته 1عميق انجام شده است. مصاحبه ها از نوع مصاحبه مسئله محور

  آمده است:  2هاي مصاحبه شوندگان در جدول شماره ويژگي
  شوندگان: مشخصات مصاحبه2جدول شماره 

  زمان مصاحبه  سن سطح اطالع سطح سواد تعداد  

 )/1فوق ليسانس(  نفر 5  زنان
  )1)/ ديپلم (3ليسانس (

 )3(3مطلع
  )2عادي (

28-34 -45 - 
42- 46  

ساعت و 5دقيقه(305
  دقيقه) 5

)/ فوق ديپلم4(ليسانس  نفر 6  مردان
  )1)/دانش آموز (1(

 )4مطلع (
  )2عادي (

18-40 -40 -
52-56 -68  

ساعت و 5( دقيقه353
  دقيقه) 53

  
  هايافته

  جمعيت  و پراكندگي زرتشتيان در تهران 
كه سرشماري انجام  1335با مراجعه به سايت مركز آمار، جمعيت زرتشتيان ايران و تهران از سال 

  شده است.شده در جدول زير آورده 

 
1. Problem-centered 
2. Semistnictured Interview 

  مطلع، كسي است كه در جامعة زرتشتيان فعال است و مسئوليتي نيز بر عهده دارد.  3.
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كنند. مديريت مدارس پسرانه، زرتشتي و دخترانه، مسلمان  توانند ثبت نامدخترانه، مسلمانان نيز مي
از ميان اين مدارس فقط  هستند. همه اين شش مدرسه، تحت نظارت انجمن زرتشتيان تهران است.

پذير است و رؤيتمدرسه راهنمايي پسرانه رستم آباديان از طريق تابلوي داراي نشان فروهر تا حدي 
  پذيري ندارند.رؤيتبقيه مدارس 

تنها آرامگاه زرتشتيان در تهران بنام 
گورستان قصر فيروزه در شرق تهران در اتوبان 
بسيج (افسريه)، بولوار هجرت واقع شده است. دو 
روز در سال، يعني روز جشن فروردينگان و روز 
-مرگ زرتشت كه زرتشتيان همگي به آنجا مي

- شود و ماشينبسيار شلوغ ميروند، جلوي درب 

هاي زيادي در كنار درب ورودي آرامگاه پارك 
پذيري آرامگاه به كنند. در اين دو روز رؤيتمي

ها وجود دارد اما در حالت واسطة ازدحام آن
  پذيري ندارد.معمولي اين آرامگاه رؤيت

انجمن زرتشتيان  توان گفت كه به غير از سه مكانهاي زرتشتيان در مجموع ميدرباره مكان
آباديان كه بواسطه تابلوهايي كه تهران، خانه سالمندان زرتشتي و مدرسه راهنمايي پسرانه رستم

هاي ديگر از پذير هستند. مكانداراي عالمت فروهر است در فضاي عمومي شهر تهران تا حدي رؤيت
هاي زرتشتي هيچ ر، مكانپذيري برخوردار نيستند به اين معنا كه براي رهگذردرشهگونه رؤيتهيچ

  ها، متعلق به زرتشتيان است، وجود ندارد.نشانه يا عالمتي كه به عابران يادآوري كند كه اين مكان
  

 پذيري مناسكيرؤيتب) 
شود و زندگي شهر نشيني امروزه هر چند مناسك زرتشتيان به شيوة گذشته برگزار نمي

ت، اما با اين حال بزرگترين مرجع هويت بخشي ها به وجود آورده استغييرات زيادي را در جشن
  هايي است كه اين اقليت را گرد هم مي آورد و حس تعلق و زرتشتي بودن را به زرتشتيان جشن

ها به ها در نزد زرتشتيان از قداست برخوردارند و زمان عرفي را براي آنكند. جشنها القاء ميآن
  كند لذا زمان و تقويم نقش مهمي در حيات اجتماعي زرتشتيان دارد، زمان مقدس تبديل مي

  چرخد. كه زندگي زرتشتيان بر پايه تقويم و جشن ميطوريبه
  توان به جشن سده و جشن مهرگان اشاره كرد، بقيه هاي زرتشتيان مياز مهمترين جشن

  اغ و يا ماركار برگزار هاي ماهانه به صورت دروني در آدريان يا رستم بها خصوصا جشنجشن

 قصر فيروزه  آرامگاه: 6عكس  شماره
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ها روند. اين رسانههاي زرتشتي به شمار ميپذيرترين نوع رسانههاي الكترونيكي، رؤيترسانه 
ها رسانه در باب 1اند.هايي است كه زرتشتيان در فضاي اينترنت ايجاد كردهها و بالگشامل سايت

ها براي اقليت زرتشتي از اهميت زيادي برخوردارند. زرتشتيان براي اينكه در توان گفت كه آنمي
ي ايران، خود را بيشتر به رسميت بشناسانند و از ي عمومي جامعهفضاي عمومي شهر تهران و حوزه

ي خود از امعهي خود را افزايش دهند، در اين زمينه به نسبت تعداد افراد جطرفي ارتباطات جامعه
  هاي الكترونيكي  برخوردارند.فعاليت بااليي در رسانه

  
  پذيري در پوششرؤيتد) 

زرتشتيان در تهران، پوشش سنتي ندارند لذا رؤيت پذيري ندارند و از آنجا كه در ايران داشتن 
 كنندةتواند مشخصحجاب، جزء قوانين كشور است لذا پوشيدن روسري سفيد توسط زرتشتيان نمي

ي زيادي از آنان با ها باشد و تنها در مراسم ختم و يا پرسة همگاني كه عدهزرتشتي بودن آن
توانند به زرتشتي بودن بينند ميها را ميآيند، افرادي كه آنهاي سفيد به آن مجالس ميروسري

نيستند و ها پي ببرند، اما در كل، زرتشتيان از لحاظ پوشش با ساير افراد جامعه قابل تمايز آن
آيد پذيري اين اقليت به شمار آورد. سئوالي كه پيش ميعنوان مشخصه رؤيتتوان بهپوشش را نمي

  پذيري در نظر گرفته شده است، در پاسخ هاي رؤيتاين است كه چرا پوشش، يكي از شاخص
وجود ان بهتوتواند سبب تمايز شود و از اين راه ميتوان گفت كه پوشش افراد، چيزي است كه ميمي

اند، ولي به گروهي متفاوت از بقية افراد جامعه پي برد. زرتشتيان نيز پوشش خاص خود را داشته
توان گفت كه اند، بنابراين ميشهر تهران اين پوشش را كنار گذاشتهمرور در پي مهاجرت به كالن

  پذيري ندارند.  زرتشتيان، امروزه به واسطة پوشش در فضاي عمومي شهر تهران رؤيت
  
  ناپذيريعوامل رؤيت 

آيد پذيري ندارند. حال اين سوال پيش ميطور كه ذكر شد زرتشتيان در شهر تهران رؤيتهمان
افزون هستند زرتشتيان در شهر پذيري روزها خواهان رؤيتكه چرا برخالف جريان جهاني كه اقليت

شدن راندهبه حاشيه«و » ك معماريسب«، »جمعيت اندك«ناپذيرند؟ سه مقوله تهران رؤيت
  ناپذيري زرتشتيان در شهر تهران برشمرد.توان عوامل رؤيترا مي» اجتماعي

   

 
هايي چون  اَمرداد، برساد، همازور، سايت انجمن زرتشتيان تهران، سايت انجمن موبدان تهران، سايت بنياد . سايت 1

 جمشيد جاماسيان و سايت كانون دانشجويان زرتشتي. 
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  الف) جمعيت اندك
ناپذيري زرتشتيان، تعدادكم جمعيت اين اقليت در تهران به طور ترين داليل رؤيتيكي از مهم

  خاص و در ايران به طور عام است. 
ميليون  17هم بستگي داره، ما در اين جمعيت  خب ميدونين به جمعيت«

  ]1[ »درصد رو تشكيل ميديم، معلومه نبايد ديده بشيم 1/0نفري فقط 
توان دو دليل اصلي براي تعداد كم جمعيت زرتشتيان ذكر كرد: تمايل به رسد ميبه نظر مي 

ويژه نسل جديد، تي بههاي زرتشها و مهاجرت. تعداد فرزندان خانوادهداشتن فرزند كم در خانواده
هاي ايراني نيز جدا از نوع مذهب رواج كند كه البته اين در اكثر خانوادهمعموال از دو نفر تجاوز نمي

كه يكي از داليل مهم اقليت بودن يك گروه، تعداد جمعيت است و اغلب دارد، اما با توجه به اين
  ، اما زرتشتيان حتي با تشويق شان را افزايش دهندكنند جمعيتهاي اقليت سعي ميگروه

  شان، چندان رغبت و ميلي به آوردن فرزند بيشتر و باال بردن ميزان جمعيت خود ندارند.رهبران
ها خيلي بخصوص در اين يكي دو نسل گذشته خيلي كم بچه از طرفي خانواده«

  ]6»[ميارن، يكي يا دو تا در نتيجه امكانات براي تحصيل فرزند خيلي باال ميره
ها ميگن بچه زياد بياريد تا دينمون حفظ بشه من به اين چيزها بعضي«

  ]7»[اعتقاد ندارم
مهاجرت باشد كه ، شمسي به بعد ترين دليل جمعيت كم زرتشتيان از دهه شصتشايد مهم

و » اجتماعي - هاي فرهنگيمحدوديت«، »حمايت سازمان هاياس«ها داليل آن با توجه به مصاحبه
  باشد. » گراييبر جمع فردگرايي غالب«

مون پراكنده شده االن مهاجرت هم باعث شده كه اكثريت ما برن، جمعيت«
  ]2»[هام و ... رفتن امريكاديگه، االن تقريبا تموم دختر خاله

هاي مذهبي در ايران كرده هاياس سازماني است كه از چندين سال پيش، شروع به جذب اقليت
تواند اقامت امريكا را بگيرد. البته گويا اين سازمان، جهت جذب الر ميو فرد اقليت تنها با سه هزار د

ها را نيز براي رفتن به كشورهاي ايرانيان يهودي به كشور اسراييل تشكيل شده است، اما ديگر اقليت
  كند. اروپايي و امريكايي حمايت مي

هزينه تونن با حداقل ها يه راهي باز شده كه ميدونيد براي اقليتخب مي«
كنه و اونا رو از ايران خارج ها رو حمايت ميبرن امريكا ... اين سازماني كه اقليت

  ]2»[كنهپونزده ساليه كه داره اين كارو مي - كنه به اسم هاياس، يه ده مي



  پذيري زرتشتيان به عنوان يك اقليت مذهبي در فضاي عمومي شهر تهرانرؤيتشناختي مطالعه جامعه

79 

هاي فرهنگي يكي ديگر از عوامل ترغيب به مهاجرت در ميان مشكالت اقتصادي و محدوديت
دهند و در اين ادي كه اكثريت خاموش جامعه زرتشتيان را تشكيل ميزرتشتيان است، خصوصا افر

  ي خود دارند. فعالند و حس تعلق پاييني نسبت به ساير افراد جامعهجامعه غير
 اجازه، بندازه راه توليدي كار يه ميخواد، بشه نميتونه استخدام جايي يه ميخواد اينجا طرف خب«
 ميره بعدش ماه 6كنه،  پناهندگي درخواست بعد، اتريش سفارت بره ميتونه آدم اين بعد. نميدن
  ]6[»بده انجام ميتونه هاشبچه براي رو تحصيالت بهترين اونجا، شه مي ستيزن بعدش سال 5، امريكا

گرايي است. فردگرايي به سومين دليل مهاجرت زرتشتيان، افزايش فردگرايي و غلبه آن بر جمع
داند همبسته و وابسته به جامعه زرتشتيان، سرزمين و ملت خود نمياين معنا كه فرد خود را 

كند چرا كه مسائل و بنابراين از ميان مهاجرت و عدم مهاجرت، گزينه مهاجرت را انتخاب مي
داند و اين در حالي است كه جامعه نيازهاي فردي را مهمتر از نيازهاي جمعي گروه زرتشتيان مي

شدت، نيازمند عدم مهاجرت پيروان خود است. بعبارت ديگر، توجه به زرتشتي بدليل جمعيت كم به 
  خود و نيازهاي فردي، مهمتر از حس تعلق به گروه است. 

افزايش فردگرايي در ميان زرتشتيان برابر با كم شدن باورها و اعتقادات مذهبي است، چرا كه  
به نحوي كه اگر فردي جامعه را  يابد،همبستگي اجتماعي به اندازه اعتقادات در اينجا اهميت مي

ترك كند، گويا اعتقادات خود را از دست داده است لذا فرد زرتشتي با مهاجرت، مناسك جمعي را از 
ش، جامعه زرتشتي در خطر نابودي قرار كيشانداند، با رفتن او و همكه ميدهد و با ايندست مي

  شود.گيرد، اما همچنان حاضر به مهاجرت ميمي
 - شن جامعه رو ترك كنن، چيه؟كه افراد حاضر ميكنيد دليل اينميفكر «

  ]6»[تره خب اون فردگراييه كه از حس عرق ملي خيلي قوي
نفر است كه طبق  11000جمعيت زرتشتيان در تهران (البته استان تهران) طبق آمار  

سده، اين تعداد كنند و در جشن نفر شركت مي 1000هاي ماهانه، حداكثر مشاهدات در جشن
پذيري توانند باعث رؤيترسد، در نتيجه طبيعي است كه اين تعداد نمينفر مي 2000نهايتا به 

  بااليي در جامعه شوند. 
  

  معماري سنتي ب) سبك خاص 
(براينتي، » پذيري ها استمعماري روش قدرتمندي براي اداره كردن رؤيت«به گفته براينتي 

a2010 :116  ها، سبك معماري ناپذيري مكانيد بتوان گفت يكي از داليل رؤيت). شا9: 2010و
هاي دور تا امروز در ايران وجود داشته است. سبك معماري گراي سنتي است كه از گذشتهدرون

سنتي در اغلب شهرهاي ايران رواج داشته است، اين نوع معماري خصوصا در يزد و كرمان كه 
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-اند بارزتر است. در اين سبك معماري درونپيش سكونت داشته هاها از سالزرتشتيان در اين شهر

اند كه از بيرون توسط ديوارهاي قطور ها و حتي منازل به نحوي طراحي شدههگرا، معابد، نيايشگا
گونه كه هيچگيرد، بدون ايناي محافظت شده و هستة اصلي بنا در مركز قرار ميبدون هيچ پنجره

جا كه ها اين مسئله بارزتر است. از آنداشته باشد، درباره معابد و نيايشگاه اي از بيرونپذيريرؤيت
ها طبق همين سبك ساخته اند، معابد قديمي آنها پيش نساختهزرتشتيان، معابد جديدي از سال

شده است. در تهران نيايشگاه اصلي زرتشتيان، آدريان است كه با ديوارهاي قطور و بلند و بدون 
پذيري از بيرون ندارد و اين در حالي است كه كليساي حضرت مريم شود و رؤيتظت ميپنجره محاف

  پذيري قابل توجهي دارد. كه درست در مقابل اين بنا واقع شده است، به دليل نوع معماري آن رؤيت
كه همه گرا بوده، يعني اينمعماري سنتي ايراني مثال در يزد و... درون«
كه فرد ها يك مسئله دروني است يعني ايننيايشگاه ها درون خونه است،اتاق

ميخواد با خداي خودش راز و نياز كنه ... مكان نيايش نبايد مكان توريستي و 
  ] 6»[بخش باشه و خيلي توي ديد نباشهبازديد باشه، بايد مكاني آرامش

ناپذيري توان سبك خاص معماري سنتي ايران را يكي از مهمترين عوامل رؤيتبنابراين مي
  هاي زرتشتيان در فضاي عمومي شهر تهران عنوان كرد.مكان
  

                             ج) به حاشيه رانده شدن اجتماعي

حاشيه رانده به«ناپذيري اقليت زرتشتي در فضاي عمومي شهر تهران، يكي ديگر از عوامل رؤيت
  اين اقليت در اين شهر است. » 1شدن
هايي ي گروهشناسي است كه دربارهي جامعهمفهومي وسيع در حوزه» 2شدنحاشيه رانده به«

شود. هر نوع تبعيض از سوي گروه اند، استفاده ميكه در جامعه به نوعي مورد تبعيض قرار گرفته
تواند باعث به حاشيه رانده شدن اجتماعي هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ... مياكثريت به شكل
. زرتشتيان، اقليتي هستند كه اگر در ظاهر بتوان گفت در متن جامعة مسلمانان گروه اقليت شود

اند و به هيچ عنوان، احساس غريبگي و در اقليت بودن را ندارند، اما از درون كه بنگريم، ادغام شده
هاي فرهنگي، اجتماعي و حتي حكايت چيز ديگري است، حافظة تاريخي زخم خورده، محدوديت

ها به گونه تبعيضدليل ايندر اقليت بودن را به اين گروه منتقل كرده است و بهاقتصادي، حس 
گرفته هاي انجاماند. با توجه به مصاحبهگرايي ميل پيدا كردهو به سمت درون حاشيه رانده شده

 
1. Social Marginalization  
2. Social Marginalization  
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توان دو را مي» هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخيمحدوديت«و » هاي دولتيها و تبعيضحساسيت«
  اي شدن اقليت زرتشتي دانست.اشيهعامل ح

ها و تملك زمين«، »عدم اجازة ساختن اماكن مذهبي«گرفته هاي انجامبا توجه به مصاحبه
هاي واقع در قصر فيروزه توسط نيروهاي مسلح يا امالك زرتشتيان توسط دولت (مانند تملك زمين

زني تبليغ برچسب«، »رورش است)سالن ورزشي منورآباديان كه در حال حاضر در اختيار آموزش و پ
هاي احساس فشار سازماني در استخدام دستگاه«و » هاي زرتشتياندين زرتشتي براي فعاليت

  هاي دولتي دانست. ها و تبعيضتوان از مصاديق حساسيترا مي» دولتي
ي ساخت اماكن مذهبي داده نميشه ولي در ساخت اماكن فرهنگي اجازه«

  ]2»[مشكلي نداريم
االن زمينايي داريم كه مال انجمنه، زمينش مال ماست اما گرفتن و بهمون « 

نميدن، االن زميناي قصر فيروزه، اجاره است دست سپاه، البته ما اجاره نداديم 
درصد  3خودش گرفته، ساخته، بعد مثال براي اينكه حاللش كنه اومده به انجمن 

  ]2»[دهرست و حسابي نميكل اجاره ساالنه رو ميده، اجاره ميده كه اونم د
بچه هاشون «اي كه برادرش مسلمان شده]:[سئوال از مصاحبه شونده 

خوان، اما تو جامعه كه نميتونن، يه لحظه مي - خودشون رو زرتشتي ميدونن؟
ام پس فردا تو جامعه برام مشكالتي ايجاد ميشه. يعني ميگن اگه من بگم زرتشتي

  ]3»[اگه بخوان هم نمي تونن
هاي دولتي بودن، ولي االن نه، شناختم كسايي رو كه تو شغلز قديم ميبله ا«

كنه، از قبل انقالب تو بانك و حتي ارتش و ... اما االن ارتش اصال اقليت قبول نمي
  ]3»[هاي خصوصي و شخصي دارناالن بيشتر زرتشتيا شغل

ي فرهنگي، اجتماعي و هاتوان به محدوديتاز ديگر عوامل به حاشيه رانده شدن زرتشتيان، مي
  تاريخي اشاره كرد. 

ذهنيت منفي زرتشتيان از مسلمانان، گاه ناشي از حافظه تاريخي زخم خورده اين اقليت است،  
اين حافظه تاريخي زخمي بين اين گروه و مسلمانان، شكافي تاريخي و ذهني ايجاد كرده است. اين 

شده تقريبا تا دو دهه قبل نيز اين اقليت وارد ميهايي كه از جانب مسلمانان به احترامياحساس بي
در شهرهايي مانند يزد وجود داشته است و در حافظة جمعي اين اقليت خصوصا در ميان نسل 

  قديمي آنان وجود دارد.
تواند از ديگر عوامل ميل ها و فشارهاي وارده به اين اقليت از جانب جامعة مسلمان، ميتبعيض

  نبال آن به حاشيه رانده شدن اين اقليت در شهر تهران باشد. گيري و به دبه فاصله
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تره اين مشكل وجود نداره، اما قديم تو يزد و كرمان و االن تهران چون وسيع«
اينا ميگفتن به فرض اگه طرف ساندويجي داره بايد بگه كه مسلمونا اگه دوست 

  ]3»[ندارن، اونجا نرن
كنه، اشك تو چشاش ره، وقتي تعريف ميمامانم هميشه يه خاطره رو تو يادش دا«

  سال پيش، اون موقع تو يزد زندگي  30شه، ميگه وقتي جوون بوده مثال جمع مي
شده  شونكردن، يه روز با يكي از دوستاش داشتن تو كوچه ميرفتن، خيلي تشنهمي

خوان كه بوده، بعد از يه خانوم مسلموني كه دم در خونشون وايساده بوده، مي
  آب بده، اونم ميره با آفتابه براشون آب مياره، مامانم هر وقت اينو تعريف بهشون 

اي از [نمونه» كردنكيشامونو خيلي اذيت ميگيره، اون موقع هماش ميكنه، گريهمي
  مصاحبه اكتشافي]

شود زرتشتيان هويت خود را پنهان كرده و بيش از پيش از مسلمانان ها باعث مياين تبعيض
  ناپذيري ميل پيدا كنند. بگيرند و به رؤيتفاصله 
  

  گيرينتيجه
هاي قومي، پذيري يكي از مباحث امروزين علوم اجتماعي است كه در مورد اقليتمساله رؤيت

ها در فضاي عمومي، چگونه و تا چه اندازه و به اين معنا است كه اقليت- نژادي و مذهبي مطرح شده 
در ادبيات نظري، ريشه در انديشه كساني چون ميشل فوكو،  كه - شوندشوند/ ديده نميديده مي

  ريچارد داير، ادوارد سعيد و آندره براينتي دارد.
هاي ديني در شهر تهران خواهد به موقعيت اقليتاين تحقيق با استفاده از اين مفهوم مي

كه انتخاب شد. اول اينهاي قانوني در ايران، اقليت زرتشتيان به دو دليل بپردازد. در ميان اقليت
هاي ديني ديگر نظير دامنه تحقيق، محدود گردد و دوم اينكه زرتشتيان ايران نسبت به اقليت

اي دارند. حضور اين گروه در ايران به لحاظ تاريخي بر خالف مسيحيان و يهوديان وضعيت ويژه
دانند و نه ن ميزبان ميها خود را در جامعه ايرايهوديان و مسيحيان، حاصل مهاجرت نبوده و آن

ها بايد احتياط نمود چرا كه ميهمان. بنابراين در تعميم نتايج حاصل از اين تحقيق به ساير اقليت
هاي مختلف، نيازمند ها اعم از ديني، قومي و نژادي در زمينهبررسي وضعيت هر يك از اقليت

 اي است. تحقيقات جداگانه
عنوان يكي از سه اقليت ديني پذيري اقليت زرتشتيان بهرؤيت اساسي تحقيق اين بود كه پرسش

بودن موضوع تحقيق از روش قانوني در فضاي عمومي شهر تهران چگونه است؟ با توجه به اكتشافي
ها، از پيشينه مفهومي پژوهش، چهار شاخص مكان، رسانه استفاده شد، بنابراين» ايزمينه«كيفي 
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ها و نتايج از خالل زرتشتيان انتخاب گرديد و مقولهجهت سنجش رؤيت پذيري  مناسك و پوشش
  دست آمد.اسناد، مشاهدات و انجام يازده مصاحبه عميق به

زرتشتيان اقليتي بسيار كوچك هستند كه حدود دو صدم درصد كل جمعيت ايران و نيم درصد 
دهة شصت دهند. تعداد زيادي از جمعيت اين اقليت از اواسط كل جمعيت تهران را تشكيل مي

هاي چنان از مكانمانده در تهران هماند اما جمعيت باقيشمسي تاكنون به امريكا مهاجرت كرده
خانه، مدرسه، سالن پذيرايي و اجتماعات و ... برخوردارند. سابق خود مانند معبد، درمانگاه، كتاب

هر تهران از حيث ناپذيرند. با توجه به پيشرفت شزرتشتيان در شاخص مكان تا حد زيادي رؤيت
هاي قديمي زرتشتيان در فضاي عمومي اين شهر پنهان هاي گذشته، مكانساخت و سازها طي دهه

طور ماهانه و ساالنه كه زرتشتيان بهآيند. در شاخص مناسك، به رغم اينشده و چندان به چشم نمي
مهرگان)، در يك  كنند، اما اين مراسم (حتي جشن سده وهاي بسياري برگزار ميمراسم و جشن

  ناپذيرند.  شود و اغلب رؤيتمكان عمومي برگزار نمي
ها نيز كنند اما با گذشت زمان، آنكه اغلب زنان زرتشتي از روسري سفيد استفاده ميبا وجود اين

و در فضاي عمومي متمايز از ديگران نيستند لذا زرتشتيان در  هاي سنتي خود را كنار نهادهپوشش
پذيري و هاي رؤيتترين شاخصها در دنياي امروز يكي از مهمناپذيرند. رسانهيز رؤيتشاخص پوشش ن

هاي زرتشتيان هاي مذهبي در جامعه هستند، محقق بر اين اساس با بررسي رسانههويت بخشي اقليت
نامة اَمرداد) كه در هاي مكتوب زرتشتيان به جز يك مورد (دوهفتهبه اين نتيجه رسيد كه رسانه

هاي ناپذيرند و شايد بتوان گفت رسانهرسد، رؤيتهاي روزنامه فروشي به فروش ميبسياري از كيوسك
پذيري زرتشتيان در فضاي مجازي دارند. در نتيجه، زرتشتيان با الكترونيكي بيشترين سهم را در رؤيت

  پذير نيستند. ها و پوشش، در فضاي عمومي شهر تهران رؤيتهايي چون مكان، مناسك، رسانهشاخص
سبك خاص معماري سنتي «، »جمعيت اندك«ناپذيري زرتشتيان، سه مقوله درباب داليل رؤيت

دست آمد كه مقوله سوم ربط وثيقي با به» شدن اجتماعيراندهبه حاشيه«و » بناهاي زرتشتيان
مل دو دسته ها شاها را در زمينه اقليتدولت هاي دولت دارد. به اين معنا كه اگر سياستسياست

هايي كه با تكيه بر گري يعني سياستهمانند–بدانيم » 2گراييچندفرهنگ«و » 1گريهمانند«
شوند، در مقابل هاي جامعه اكثريت جذب ميها كامال در هنجارها و ارزشها اقليتاجراي آن

رسميت  ها اجازه حضور در جامعه را دارند و تنوعات بهگرايي كه همه اقليتسياست چند فرهنگ
ها در ايران به سياست هاي اعمالي در مورد اقليترسد كه سياستبه نظر مي - شودشناخته مي

اي ناپذيري زرتشتيان دليل دوگانهتوان چنين گفت كه رؤيتهمانندگري نزديكتر است، بنابراين مي
ايراني، سازي هر چه بيشتر جامعه دستهاي دولتي مبني بر يكدليل سياستدارد، از سويي به

 
1. Assimulation 
2. Multiculturalism 
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دليل گرايش هاي ديني وجود دارد و از سويي ديگر بههايي براي بروز و ظهور  اقليتمحدوديت
ها به روابط دروني تمايل دارند از زرتشتيان به حفظ هر چه بيشتر انسجام دروني جامعه خود، آن

ندادن  كنند براي حفظ دين خود و به رسميت شناخته شدن در جامعه و از دسترو سعي مياين
ي مسلمان ايراني به آميز در ميان جامعهحقوقي كه به صورت قانوني دارند، به شكلي كامال مسالمت
هاي مذهبي جوامع ديگر مانند كشورهاي زيست آرام خود ادامه دهند و در نتيجه برخالف اقليت

  پذيري در فضاي عمومي جامعه ندارند.اروپايي، ميل چنداني براي رؤيت
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